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— Paskutinėmis žiniomis, 
policijoje sudarinėjamas penk
tas įtariamojo fotorobotas. Tar
dytojai tiria "Lietuvos ryto" pasta
to išsprogdinimą nusikaltimą 
dviem kryptimis. Lapkričio 25 
d. Vyriausybė pareiškė skirianti 
25 tūkst. USD už informaciją, 
kuri padės išaiškinti šį nusikal
timą. Į policiją galima paskam
binti pasitikėjimo telefonu.

-- Lapkričio 17 dieną buvo 
atšauktas lapkričio 8 dieną įsi
galiojęs Lietuvos vyriausybės nu
tarimas, pagal kurį laiškus, at
virukus bei spaudinius, taip pat 
vertybinius porpierius bei doku
mentus vokais galėjo persiųsti 
tik valstybinė įmonė "Lietuvos 
paštas". Privatiems siuntėjams - 
UPS, TNT ir DHL atstovybėms 
Lietuvoje buvo leidžiama per
siųsti tik siuntinius. Pasak TNT 
atstovo Lietuvoje, vienas di
džiausių jų užsakovų Lietuvoje 
yra Seimo tarnybos. Per savaitę 
Seimo tarnybos siunčia apie 200 
- 250 siuntinių. TNT atstovas, 
sužinojęs apie Vyriausybės nu
tarimą, Seimo siuntinius sulaikė 
dar Suomijoje, kitų bendrovių 
siuntiniai buvo sulaikyti Lietu
vos muitinėje. Taigi, Vyriausybės 
nutarimas atšauktas.

— Vilniuje įvyko Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
IV konferencija. Vėlų lapkričio 
18 d. vakarą buvo išrinktas pir
masis LKD partijos pirmininkas. 
Juo tapo Seimo narys Algirdas 
Saudargas. Partijos valdybos pir
mininku nuo jos atkūrimo 1990 
metais yra Povilas Katilius. Iki 
šiol pagal LKDP statutą partijos 
pirmininko posto LKDP nebu
vo. Partijai vadovavo LKDP tary
ba ir iš jos narių išrinkta valdy
ba, kurios pirmininkas Povilas 
Katilius formaliai buvo laikomas 
partijos lyderiu. LKDP šiuo metu 
yra 10.5 tūkst. narių.

— Valstybės saugumo de
partamento direktorius Jurgis 
Jurgelis, Seimo nariams pranešė, 
kad sprogmenų Lietuvoje labai 
daug ir kad 200 g trotilo galima 
nusipirkti už 25 USD. Valstybės 
saugumo vadovas žino, kad, su
mokėjus 150 USD, galima lankyti 
neoficialius trijų savaičių sprog
dinimo kursus.

— Vilniaus banko apsaugos 
sistemos filmavimo kameros ne
užfiksavo prieš pat sprogimą bu
vusio vaizdo. Šios kameros pa
prastai stebi kiemą, kuriame yra 
ir "Lietuvos ryto" redakcijos prie
statas. Policininkai gali tyrinėti 
vaizdajuostėse nufilmuotus vaiz
dus, buvusius 2-3 dienas, va
landą prieš sprogimą. Svarbiau
siu momentu videokameros fil
mavo pastato vidų.

— Europos Sąjungos parla
mentas lapkričio 15 d. ratifikavo 
Baltijos šalių asocijuotos narys
tės šioje organizacijoje sutartis. 
Kad šios sutartys įsigaliotų, už 
jas turi balsuoti visų 15 ES pri
klausančių šalių parlamentarai. 
Sutartims jau pritarė Estijos ir 
Latvijos parlamentai, tačiau vis 
dar delsia Lietuvos Seimas.
- Atsiliepdami į Lietuvos 

bajorų karališkosios sąjungos 
Klaipėdos krašto draugijos kvie
timą, Kretingos Tiškevičių dvaro 
rūmuose susirinko bajorų pa
likuonys iš Darbėnų, Kretingos, 
Kartenos, Klaipėdos ir Palangos. 
Kretingoje bajorų palikuonys 
įkūrė Bajorų bendriją.

Premjeras susitiko su intelektualais
Ministras pirmininkas ir kele

tas ministrų lapkričio 20 d. susi
tiko su 24 Lietuvos intelektua
lais - žymiausiais rašytojais, poe
tais, mokslininkais, dvarininkais. 
Vyriausybės atstovo spaudai tvir
tinimu, valstybės vadovai klausė 
intelektualų, ką daryti su vals
tybe. Žurnalistams susitikime ne
buvo leista dalyvauti, nes, spau
dos atstovo nuomone, pokalbis 
nebūtų atviras.

Po susitikimo kai kurie intelek
tualai sakė, kad valstybės vado
vai pasimetę. Ministras pirmi
ninkas ypač kritikavo "Laisvojo 
žodžio fondo" pareiškimą. Jame, 
pasak ministro pirmininko, "ka
tegoriškai sutapatinamas nusikal
stamas pasaulis su visomis val
džios institucijomis, pradedant 
Prezidentu, Vyriausybės vadovu 
ir ministrais." Kai kurie intelek
tualai pritarė ministro pirminin
ko nuomonei, kad kuria neigia
mą Lietuvos įvaizdį.

Trys didžiausi Lietuvos dien
raščiai pirmajame puslapyje iš
spausdino Lietuvos prezidento 
A. Brazausko, ministro pirmi
ninko A. Šleževičiaus, "Tauro" 
banko prezidento Genadijaus 
Konopliovo, Seimo LDDP frakci
jos seniūno Gedimino Kirkilo, 
Spaudos kontrolės valdybos vir
šininko Šviedrio Viparto, EBSW 
grupės prezidento Gintaro Petri
ko, vidaus reikalų ministro Ro
masi© Vaitekūno portretus bei 
jų žodžius, kuriais, pasak žur
nalistų, šie žmonės skatino susi
doroti su laisvąja spauda. Čia 
pat buvo paskelbtas trijų didžiųjų 
dienraščių ir radijo bei televizi
jos stočių atstovų, susivienijusių 
į "Laisvojo žodžio fondą", pa

Gariūnai. Automobilių turgus. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Tolerantiškas JAV požiūris 
į dvigubą pilietybę

e
JAV Aukščiausiasis Teismas nu

stato, kad "dviguba pilietybė yra 
senai įstatymiškai pripažinta bū
sena" ir kad "asmuo gali turėti 
kelių šalių pilietybes ir iš jų iš
plaukiančias teises ir pareigas 
toms šalims".

Dviguba ar net keletos šalių 
pilietybė atsiranda dėl to, kad 
nėra bendrų visoms šalims tarp
tautinių įstatymų liečiančių pi
lietybės klausimus, taipogi reika
lavimai įgyti pilietybę yra skir
tingi. Dažnai asmenys automa
tiškai įgyja dvigubą pilietybę 
dėka tų skirtingų ir net priešt
araujančių vienas kitam svetimų 
valstybių įstatymų.

JAV įstatymai taip pat įneša 
savo painiavos dalį į dvigubos 
pilietybės statusą. Pavyzdžiui, 
JAV pilietybė įgijama gimimu 
šioje šalyje ar gimus JAV piliečio 
vaikui svetimoje šalyje. Tuo atve

reiškimas. Po "Lietuvos ryto“ re
dakcijos sprogdinimo, žurnalistai 
netiki įvairių valdžios pareigūnų 
ir politinių veikėjų užuojautų, 
apgailestavimų ir pažadų, ginti 
visuomenės informavimo prie
monių teisę į gyveninę, nuošir
dumu. Pareiškime reikalaujama 
ryžtingais veiksmais įrodyti, kad 
Vyriausybė kontroliuoja padėtį 
valstybėje, kad gerbia piliečių 
teises gauti ir skleisti informaci
ją. Priešingu atveju,'Laisvoj o žo
džio fondas" konstitucinėmis 
priemonėmis imsis rengti refe
rendumą dėl pirmalaikių rin

JAV ir Lietuva pasirašė sutartį 
dėl karinių paslapčių

JAV gynybos sekretorius Wil- 
liam Peny ir Lietuvos Gynybos 
ministras Linas Linkevičius lap
kričio 21 d. pasirašė Lietuvos ir 
JAV tarpusavio sutartį dėl ka
rinių paslapčių ir informacijos 
išsaugojimo tarp dviejų valsty
bių.

Pagal susitarimu kuris galios 
penkiems metams, abi šalys yra 
įpareigotos neperduoti bendros 
karinės informacijos, neinforma
vus kitos pusės ir be jos sutiki
mo, trečioms šalims.

W. Prerry pasirašė šią sutartį 
po dvi dienas trukusių pokalbių 
apie Baltijos regiono saugumą, 
NATO ekspansiją. Susitikimai 
tomis temomis įvyko su Lietu
vos prez. Algirdu Brazausku ir 
kitais oficialiais asmenimis. W. 
Prerry pagyrė Lietuvos laimėji
mus posovietiniame laikotarpyje 
žengiant demokratijos keliu. Gy
nybos sekretorius pasakė, kad 

ju JAV piliečio vaikas turi teisę į 
JAV pilietybę, o taip pat ir 
dažniausiai į šalies,kurioje gimė, 
pilietybę. Kai kurios šalys ne
pripažįsta natūralizacijos sveti
moje šalyje, kaip priežasties ne
tekti tų šalių pilietybės.Taigi, 
asmenys iš tokių Salių natūrali- 
zuodamiesiJAV išlaiko ir pirminę 
pilietybę, nepaisant fakto, kad 
vienas iš reikalavimų natūraliza
cijos keliu įgyjant JAV pilietybę 
yra atsižadėjimas kitų pilietybių. 
Dabartiniai Jungtinių Valstijų 
įstatymai dėl pilietybės specialiai 
neliečia dvigubos pilietybės klau
simo. Tuo pačiu asmenys ne
reikalaujami rinktis, kurios iš 
pilietybių atsisakyti.

JAV, leisdamos turėti savo 
piliečiams kelias pilietybes, iš 
kitos pusės neskatina kelių pilie
tybių proceso politikos, nes to
kia politika atneša dažnai daug 

kimų. Rašytojui Jonui Mikelins
kui baigiamasis ministro pirmi
ninko žodis nuskambėjo kaip pa
siteisinimas. Jis taip pat sakė, 
kad "Vyriausybei pateiktos dvi 
interpeliacijos, rūstus Romual
do Ozolo kaltinimas, tačiau ste
bint juos iš šono, atrodo, kad 
viso to nebuvo". Spaudoje svars
toma, kad po susitikimo turėjo 
būti pasirašytas inteligentų krei
pimasis. Tačiau, pasak "Respub
likos", "intelektualai pasirodė iš
ties pažangūs - spaudos nepas
merkė, jokių Vyriausybės sukurp
tų pareiškimų nepasirašė". o

JAV padvigubins savo karinę pa
galbą Lietuvai, tačiau nenurodė 
skaičių. Spaudos konferencijoje 
taip pat buvo pranešta, kad 10 
Lietuvos kariškių buvo apmo
komi JAV karo specialistų ir kad 
sekančiais metais tas skaičius 
išaugs iki 30. Jis pabrėžė, kad 
JAV padės Lietuvai, pagerinant 
jos gynybos sistemas bei išvys
tant oro erdvės kontrolės sis
temą, kuri turėtų būti kuriama, 
naudojantis regionine kooperaci
ja, t.y. galimai įtraukiant Lenki
ją ir kitas Baltijos šalis.

Apie naujų narių į NATO 
priėmimą W. Prerry pasisakė kaip 
apie ilgą procesą ir kad Jungtinės 
Valstijos pasistengs įtikinti Rusi
ją, jog NATO išplėtimas negresia 
jos saugumui. Be to, gynybos 
sekretorius pažymėjo Rusijos da
lyvavimo skatinimą "Bendradar
biavimo už taiką" procese.

pagal UPI

painiavos į šalių, kurių pilietybę 
turi asmenys, tarpusavio santy
kius bei sukelia sunkumų JAV, 
vykdant pareigas savo piliečių 
atžvilgiu. Amerikos piliečiui, 
esančiam užsienyje, dviguba pi
lietybė galėtų sudaryti didelių 
keblumų, kai jis norėtų gauti 
diplomatinę ar konsulinę pagal
bą. Dažniausiai tokiu atveju vieš
patauja tos šalies, kurioje "dvigu
bas" pilietis yra, teisės ir parei
gos jo atžvilgiu. Ir jeigu tam as
meniui iškyla kokie nors sun
kumai užsienio šalyje, kurios 
piliečiu jis yra taip pat, JAV 
užsienio tarnybos atstovai gali 
turėti keblumų padėdami jam ir 
ypač tokiu atveju, kai svetima 
šalis gali nepripažinti dvigubą 
pilietybę turinčio asmens, kaip 
JAV piliečio.

paruošta pagal US Department 
of State medžiagą

Redakcijos pastaba. įdomu, 
kad amerikietiškame tautybės - 
"nationality" supratime ji dažnai

Prie Seimo rūmų Vilniuje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Dėl demokratijos Lietuvoje
Lapkričio 14 d. Lietuvos Seimo delegacijos Europos Tarybos 

Parlamentinėje Asamblėjoje vadovas A.Gricius nusiuntė ET politi
kos reikalų komitetui laišką, kuriame pažymėjo, kad Dž.Frundos 
memorandume yra daug netikslumų ir paviršutiniškų vertinimų, o 
kai kurios išvados neatitinka tikrovės.

ET Reporterio Dž.Frundos memorandume apie Lietuvos pareigų 
ir įsipareigojimų, prisiimtų stojant į Europos Tarybą, vykdymą 
teigiama, kad Lietuva skriaudžia tautines mažumas, blogai elgiasi 
su nuteistaisiais, neratifikavo kelių svarbių tarptautinių konvenci
jų. A.Gricius pažymėjo, kad Lietuva, stodama į ET, prisiėmė vos du 
konkrečius įsipareigojimus. Svarbiausias iš jų - ratifikuoti Europos 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją bei jos 
pagrindinius protokolus. Tuo tarpu Dž.Frundos išvadose kalbama 
apie Lietuvos teisinę sistemą ir kitus reikalus, kurie galbūt nėra 
tobuli, ginčytini, tačiau visiškai nesusiję su Lietuvos įsipareigoji
mais, sakė A. Gricius. Dėl liūdnai pagarsėjusių Rumunijos parla
mentaro Dž. Frundos išvadų Lietuva atsidūrė Europos Taryboje tarp 
3-iosios kategorijos valstybių, turinčių rimtų problemų, vykdant 
savo įsipareigojimus ET. Žemesnė yra tik 4-oji kategorija, kurioje 
esančioms šalims keliamas klausimas dėl pašalinimo iš ET. AGEP

Lietuva dalyvavo priimant 
Europos saugumo koncepciją

Lapkričio 14 d. Madride įvykusiame Vakarų Europos Sąjungos 
užsienio reikalų ir gynybos ministrų pasitarime priimta bendra 27 - 
ių Europos šalių saugumo koncepcija. Lietuvai, kuri yra asocijuota 
VES partnerė, pasitarime atstovavo užsienio reikalų ministras P.Gy- 
lys ir krašto apsaugos ministras L.Linkevičius.

Pasitarime kalbėjęs P.Gylys sakė, kad Lietuva ypatingą dėmesį 
skiria Karaliaučiaus srities ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. 
Lietuvos nuomone, Karaliaučiaus srities aktyvus dalyvavimas re
gioniniame bendradarbiavime efektyviai padidintų šio krašto išsi 
vystymą ir taip prisidėtų prie visos Europos stabilumo.

Pasak L.Linkevičius, Lietuva jau yra paskyrusi savo pajėgas daly
vauti VES vadovaujamose taikos ir humanitarinėse operacijose.

Vienerius metus rengtoje Europos saugumo koncepcijoje, kurią 
parengti aktyviai padėjo Lietuvos diplomatai, nurodyti bendri 
interesai, rizikos veiksniai ir galimos grėsmės. Priimtoje koncepci
joje pažymima, kad pasibaigus šaltajam karui, Europoje iškilo 
naujos grėsmės - masinio naikinimo ginklų platinimas, tarptautinis 
terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, narkotikų kontraban
da, nelegali migracija. AGEP

"Status" pėdsakai veda 
į KGB konspiracinius butus

Prieš dvi savaites, tiriant neteisėtą buvusių KGB konspiracinių 
butų privatizavimą, nekilnojamojo turto agentūros "Status" bei dar 
dviejų su ja susijusių firmų vadovų darbo kabinetuose ir namuose 
buvo atliktos kratos. Kratų metu rasta ir paimta įvairių dokumentų, 
susijusių su butų privatizavimu, taip pat rasta neperšaunamų lie
menių, mažo kalibro šovinių, elektros šoko prietaisų, granatos 
sprogdiklis. Pusė žmonių, kurių butuose atliktos kratos, anksčiau 
dirbo KGB. Sovietiniais laikais KGB beveik visuose Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose turėjo konspiracinius butus. Šių butų orderiai 
buvo išduoti neegzistuojantiems žmonėms su išgalvotomis pavard
ėmis. LR mano, kad, žinodami tai, kai kurie buvę KGB darbuote jai 
įsigijo pradinį kapitalą prekiauti nekilnojamuoju turtu. Klastojant 
dokumentus, vieni KGB konspiraciniai butai tapo privatūs, kitus 
dar tik norima privatizuoti. Nekilnojamojo turto agentūros "Status" 
viceprezidentas Vytautas Bieliauskas teigia, kad "Status" yra viena iš 
penkių stambiausių Lietuvos korporacijų, galinčių daryti nemažą 
įtaką. "Status" turi nuo 50 iki 67 % "Tele - 3" akcijų. AGEP

sutapatinama su "citizenship*. 
Pvz., teiginys "Dual nationality 
is the simultaneous possession 
of two dtizenships’ gana juo

kingai skambėtų Lietuvoje gyve
nančiam čigonų tautybės asme
niui, turinčiam Lietuvos piliety
bę.



Vilniaus centre pasirodė Mažeikių "Naftos" reklamos. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Keliaujame su diena ir draugais

išeitis. Kronika neturėjo tiek įta
kos Lietuvoje, kiek Vakaruose. 
Bet tai buvo išimtis ir KGB pir
mutinis, svarbiausias uždavinys: 
negalima turėti nepaklusnios 
spaudos, kad ir kelių egzemplior
ių! Tiksli informacija yra taip 
pavojinga diktatūroms, kad net 
mažiausias leidinėlis negali pa
sirodyti!)

Po Nepriklausomybės paskel
bimo, trumpam, partiečiai buvę 
per daug užsiėmę turto dalybo
mis ir išvežimu iš krašto. Neliko 
daug laiko rūpintis laisva spau
da. Be to, 1990-iais tautiečiai 
nekreipė daug dėmesio į spaudą. 
Po 45-ių komunistinio rojaus 
metų žmonės buvo atpratę skai
tyti laikraščius ar tikėti TV, radi
jo programomis.

Bet tai netruko ilgai. Laikraščiai 
ir dalinai TV bei radijas pradėjo 
perduoti necenzūruotą infor
maciją. Laikraščių pridygo, kaip 
grybų po gero lietaus. Trumpą 
laiką buvo net spaudos pertek
lius - tik imk ir skaityk! 

duos kapitalistams virvę ir jie 
patys pasikars. Šiuo atveju, nedu
osime jiems žinių ir jie turės 
užsidaryti.

Manyčiau, jog spaudos at
stovai, net didžiausi konkuren
tai tų laikraščių, kuriuos valdžia 
nutarė nubausti ir nekviesti į 
keliones su prezidentu ir kitais 
svarbiais pareigūnais, spaudos 
laisvės ir solidarumo dėlei priva
lo nedalyvauti spaudos konfe
rencijose, nevykti į keliones su 
ponais valdininkais, jeigu bus 
ribojamas kitų laikraščių daly
vavimas.

PSICHOLOGĖ NIJOLĖ KUDIRKA, Ph.D.: pagalba sprendžiant as
menines, darbo ir šeimos problemas. Jei depresija, nerimastis ar 
nervinė įtampa kankina Jus ir kenkia Jūsų gyveninio sėkmei, 
Jūs galite tą padėtį pakeisti. Konsultacijos su profesionale psi
chologijos daktare, kuri turi 20 metą patirtį, 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 metą patirtis. Parūpi
namas lietuviu k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galcbus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

Jeigu šiuo klausimu krašto 
spaudos atstovai neparodys soli
darumo, buvę komunistų par
ties propagandos specialistai mo
kės susitvarkyti su likusiais "pa
tikimais’ žurnalistais.

O visuomenei turėtų būti aišku 
(bent jau tai, kuri pradėjo laisvai 
kvėpuoti): buvusių "tiesininkų" 
spauda tęsia seną pažįstamą tra
diciją. Jie žygiuoja pirmyn, į 
praeitį. Jeigu tauta juos rems, 
galima matyti šviesią ateitį Ry
tuose!

□

Povilas Zumbakis

Buvusi Komunistų partija mo
ka naudoti propagandą ir nau
dotis ja. Nepraleidžia nei vienos 
progos, nei vieno "teigiamo" mo
mento. Žinant propagandos (ne 
žinių pristatymo) esmę, niekam 
neturėtų būti staigmena, kad 
LDD partiečiai į spaudos atstovų 
pareigas įsodino buvusį "Mask
vos Naujienų" "korespondentą" 
(vienas iš pirmųjų A. Brazausko 
paskyrimų) ir marksizmo dėsty
toją.

Bet, net ir ištreniruotų propa
gandistų pagalba pastaruoju me
tu Brazausko - Šleževičiaus val
džia nebesugeba pateikti tautai 
pozityvių žinių.

Net nomenklatūrai palankus 
Tarptautinis Fondas buvo pri
verstas paskelbti, jog partiečių 
biurokratija yra korupcijos liz
das. Todėl Vakarų firmos, išsky
rus patyrusias prekyboje su to
kiais (ar padarė klaidą), nedrįstų 
investuoti svaraus kapitalo į Lie
tuvą, kol valdžios ir gatvių gau
jos nesiskiria - nebent oficialiais 
titulais.

LDDP propagandistai, naudo
damiesi net iš Vakarų atvyku
siais politikais, visais būdais ban
dė sumažinti "Klano", "Invazi
jos" ir Ozolo kaltinimus.

Partiečių "galvoms" turi būti 
nepatogu. Net ir patyrusių pro
pagandistu pagalba yra neleng
va viešai aiškinti buvusiems par
tiečiams, klusniai nešusiems ka
peikas už nario mokestį į parti
jos iždą, kaip jie tą partijos nu
vogtą turtą dalinosi savo tarpe.

Propagandos aparatas pradėjo 
šlubuoti, kuomet susidėję su gau
jomis, tapę "kapitalistais", toliau 
tuos turtus naudodami savo tiks
lams, buvo priversti aiškintis 
"Respublikai", kitiems laikraš
čiams ir net R. Ozolui.

I dešiniųjų kritiką tie patys 
turto globėjai mokėjo reaguoti, 
išvystydami efektingą propagan
dą, net ir Vakaruose: "Jie - opo

zicija, ypač Landsbergis - vis kri
tikuoja, verkšlena, skundžiasi... 
Kas gali jų klausyti? Žiūrėkite, 
kaip jie nemokėjo valdyti"! (Ne
gali būti net klausimo. Pagal 
partiečius landsbergininkai tik
rai nemokėjo valdyti. Kur jų 
"Mercedes"? Kur jų milijonai? 
Kur jų užsienio sąskaitos? Net 
partiečių prokuratūros negali ras
ti nuodėmių... O taip bandyta! 
Kokia buvo ta valdžia, jeigu liko 
neturtingi?)

Daug kviestųjų, bet ...
Propaganda privalo pristatyti 

"tiesą" pagal partijos dogmą arba 
valdžios nurodymus.

Tobula propaganda geriausiai 
išvystoma tuomet, kai tauta ne
gauna informacijos ir yra pa
klusni. Maskviečiai tai puikiai 
išmoko iš Goebelso - šio šimt
mečio diktatorių propagandos 
tėvo.

Informacijos ribojime partie
čiai yra patyrę. Kas dieną Lietu
vos informacijos tinklas yra vis 
daugiau varžomas. Net preziden
tas į savo užsienio keliones 
nebekviečia atstovų iš laikraščių, 
kurie galėtų jį pakritikuoti.

Jeigu žurnalistai, pakviesti pre
zidento, vyksta į viešnages be 
protestų - neboikotuoja - jie 
teršia ir taip visuomenėje jau 
nusilpusį spaudos vardą. Toks 
boikotas būtų daug rimtesnis 
protestas negu laikraščiuose 
peticijos prieš valdžią. Nors ne
manau, kad buvusiems "Tiesos" 
ar kai kurių kitų partijos laik
raščių redaktoriams rūpi laisvos 
spaudos likimas ar žurnalistikos 
etika. Jie buvo pripratę susitaikyti 
su pirmu ir paskutiniu žodžiu. 
Gi buvę partiečiai nekviesdavo 
Kronikos redakcijos su savimi į 
keliones! Vykdavo tik patikimi 
žurnalistai.

Nėra abejonės, jog Vakaruose 
net ir didžiausi konkurentai pro
testuotų ir nevyktų į kelionę su 
politiku, kuris atsirenka sau "pri
imtinus" spaudos atstovus. Ar 
tai nėra žurnalistui nepagydo

ma liga - būti partiečio išrink
tais, patikimais? Kur spaudos 
objektyvumas?

Partija žino: žinios turi būti 
pozityvios, naudingos... Už gerą 
bulvių derlių - medaliai! Už pa
klusnumą - titulai! Už partiją, 
drausmę, vienybę, pasiaukojimą 
dėl šviesios partijos ateities!

(Gaila tų partijos "pieškų", ku
rie nešė kapeikas, mokėjo nario 
mokestį ir tikėjo partija. Puikiai 
žinau, jų nedaug. Vienok, jų 
gaila. Kaip jiems turėtų būti 
skaudu girdint, kaip posėdyje 
partijos sekretorius klausosi ko
legų, jiems besidalinant partijos 
turtu... Kaip turi būti skaudu, 
matant gatvių gaujas važinėjant 
naujais automobiliais, apsiren
gusius puikiais drabužiais ir be
silinksminančius su buvusiais 
partijos idealistais... Tiesiog gai
la tų Lenino anūkų... Kur ta so
cializmo - komunizmo teisybė ir 
lygybė? Kur Dėdė Juozas, kai jo 
mirtinai reikia?)

Tobulai propagandai reikia:
1. Tamsios masės.
Tobulai propagandai reikia dar 

daugiau. Jei reikia tamsios pub
likos. Žmonių, kurie tikėtų par
tijos propaganda. Visuomenės, 
kuriai rūpi tik ši diena, tinka 
nuvogtas kąsnis, ne ateitis, tei
sybė ar kiti išsimanymai. O čia 
jau sunkiau.

Anais, gerais laikais, partija 
galėjo susidoroti su inteligenti
ja. Ir tai padarė! Kova prieš in
teligentiją vyko nuo 1940-ųjų 
iki Stalin'o išnykimo. (Man vis 
dar kyla abejonė: ar tikrai tie 
Stalin'o gydytojai jį gydė? Ar 
truputi nepagreitino jo linksmos 
kelionės pas draugą Lenin'ą? 
Kodėl gi ne?)

Likus tik patikimiems par
tiečiams, šviesieji liko ištikimi. 
Tie, kurie vienaip ar kitaip nesu
tiko su partija, buvo sutvarkyti 
arba jų įtaka buvo sumažinta iki 
nepavojingo lygio. (Be abejo, 
Katalikų Bažnyčios Kronika buvo

2. Tvarkos.
Tokia padėtis negali tarnauti 

partijai. Todėl, vienais ar kitais 
būdais, buvo svarbu sutvarkyti 
TV ir radiją, o po to susidoroti ir 
su laikraščiais.

Su TV ir radiju yra paprasčiau, 
nes valdžia kontroliavo jų stotis. 
Vieną kitą privačią stotį tolera
vo, bet tai tik laikinas, neesmi
nis reikalas. Neužtruko daug lai
ko, kol tvarka sugrįžo į senas 
vėžes.

Su laikraščiais buvo truputį 
sunkiau ir kova prieš laisvą spau
dą dar tęsiasi. Orumo pažeidimo 
būdas pasirodo per lėtas. Nors 
teismai yra palankūs ir palaiko 
partijos viršininkų orumą, bet 
tai yra ne visada prieinamiau
sias ir geriausias būdas užgniaužti 
opoziciją. Per ilgai trunka per 
daug plinta tos informados, už 
kurią reikia "bausti". O kartais 
net pats teismas užmiršta, kam 
tarnauja ir, pavyzdžiui, net to
kio aukšto' porio kaip'Ministras 
pirmininkas orumą įvertina tik 
51,250... (Amerikoj už nago už- 
gavimą šlavikas gauna dau
giau!)... o po to ir tą atmeta kitas 
Aukščiausias teismas!

Tad kovai prieš laikraščius 
reikėjo geresnių, daugiau išban
dytų būdų. įvairūs įstatymai, 
varžantys spaudos laisvę yra vie
toj, bet juk to neužtenka. Net 
spaudos cenzūros priežiūros bi
uras ne visai veiklus: nesuspėja 
apriboti tos spaudos.

Todėl, žengiant į šviesią tvar
kos ateitį, reikia atrinkti spau
dos atstovus. Reikia patikimų, 
kurie nieko blogo nerašys ir tik 
juos bus galima "informuoti". O 
tiems, kuriais negalima pasitikė
ti, bus galima pritaikyti kitus 
būdus. Negavę "informacijos" 
tiesiai iš liūto nasrų, tie neklus
nūs laikraščiai praras savo skai
tytojus. Ot, parodysim mes 
jiems!

3. Kooperacijos iš aukų.
Komunistai sakydavo, kad par

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.), Woodbaven, 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, namą pardavimas, visą rūšią 
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namą 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 Radžiūnai, sav. - 43-04 Jnnction 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-

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
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IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
OŲEENS N. Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3ISO
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Mokesčių inspekcijų veikla
Praėjusią savaitę "Respublika" 

spausdino rašinius apie mokesčių 
inspekcijų veiklą Lietuvoje.

Vienas iš jų apie Varėnos mo
kesčių inpekcijos viršininką.

Susidomėti Varėnos mokesčių 
inspekcijos viršininko Zigmo Po- 
lubenkos veikla paskatino pa
prastų varėniškių skundai, kad 
iš mokesčių mokėtojų pinigų val
dininkai įsirengia puošnius kabi
netus, perka ir naudoja mobi
laus ryšio telefonus, važinėja po 
užsienius ir t.t. Netgi Varėnos 
verslininkai pradėjo piktintis, 
kad jie, sunkiai dirbdami, ne tik 
palydoviniu ryšiu negali naudo
tis, neturi prabangių kontorų, 
bet nesugeba ir taip greitai - be
veik per porą metų - pasistatyti 
vos ne keturių aukštų narna, 
nusipirkti automobilį "Mercedes 
ar su visa šeima paiškylauti po

Europą. Netgi rašinių "Klanas" 
herojus Seimo narys Alfonsas 
Navickas iš kuklios savo žmonos 
mokytojos algos pasistatė tik 
namą. Tuo tarpu Varėnos mo
kesčių inspekcijos viršininkas 
Zigmas Polubenka už valstybės 
tarnautojo algą gali su šeima ir 
pasivažinėti po Europą. Pasak 
"Respublikos", negaila, jei žmo
gus, uždirbės pinigų, statosi na
mus, perka mašinas ar keliauja. 
Šį kartą kalbama ne apie privatų 
asmenį, o apie valstybės pa
reigūną. Varėniškiai piktinasi, 
kad mokesčių inspekcijos vir
šininkas globoja didžiąsias įmo
nes, o smulkųjį verslą tiesiog 
žlugdo. Mokesčių į rajono biu
džetą nesugebama surinkti. Tie
sa, visai neseniai Varėnos mo
kesčių inspekcijos viršininkas 
užpildė pajamų ir turto deklaraci

ją. Deklaracijoje namas, kurio 
plotas beveik 1000 kv. m įver
tintas mažiau kaip 12 tūkst. USD. 
Pasak "Respublikos", telieka ža
vėtis tik iš algos gyvenančio 
Mokesčių inspekcijos viršininko 
sugebėjimais per dvejus trejus 
metus taip sutvarkyti savo buitį, 
kad visas miestelis pavydėtų.

AGEP

"Respublika": 
Invazija j 
spaudą

"Respublika" pateikė ištraukas 
iš magnetofonu įrašyto pokal
bio, kur vienas pašnekovų - "Luo
kės" savininkas ir "Aurabanko" 
prezidentas Vidas Kudarauskas - 
viešai prisipažįsta išleidęs dau
giau nei puse milijono USD, ban- 
dydam.r papirkti spaudą, k >4 
siep ncrašy:ų apie Luokę , .■ 
aukščiausiąją valdžią, kad padėtų

"Aurabankui" išsikapstyti iš bė
dos. "Respublikos" redaktoriaus 
Vito Tomkaus nuomone, šių 
įrašų turėtų pakakti, kad būtų 
galima išvynioti korupcijos ka
muolį ir išaiškinti Lietuvoje kles
tinčią kyšių sistemą. Pasak Vito 
Tomkaus, šiuose įrašuose kal
bama, apie šimtatūkstantinio ky
šio davimą spaudai, beveik 0.5 
mln. USD kyšį, perduotą prezi
dentui, apie tai, kaip užblokuoti 
teisėtvarkos pareigūnų veiksmus, 
netgi užsimenama apie "Luokės" 
rengtas provokacijas bei užsako
muosius straipsnius "Dienoje", 
bandant išprovokuoti "Respub
likos" žurnalistus. Ką jau kalbėti 
apie Adolfo Šleževičiaus nefor
malius ryšius su ponais iš "Luo
kės": juk "Luokės" savininkas 
Vidas Kudarauskas neneigia vy
kusių pasilinksminimų Turniš
kėse jis tik sielojasi, kad Tomkus 
gali išspausdinti jų ir nuogų mer
ginų nuotraukas. AGEP
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Advento žvakės spindesy

A
dventas išreiškia Kristaus atėjimo lūkuriavimą. Adventas 
primena lūkesti senojo pasaulio, kuris dideliame nekant
rume laukė pažadėtojo Mesijo. Jo laukė ne tiktai žydų 
tauta, žinojusi tai iš Šv. Rašto; laukė ir kitos tautos. Romėnų poetas 

Vergilijus užsimena ateisiantį pasaulio Gelbėtoją - Kūdikį. Žinia 
galėjo ateiti iš Rytų. Žinia, troškimas kuo greičiau regėti Jį žadino 
lūkuriavimą ir viltį, kad pasirodysianti Šviesa ir prasklaidysianti 
pasaulį užklojusias tamsybes.

Tasai laukimas nė šiandien nėra visai pasibaigęs. Tebėra žmonių 
ir tautų, kurios Kristaus nepažįsta arba Išganytoju nepripažįsta. Yra 
vis dar laukiančių ir klausiančių: "Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar 
mes kito laukiame"? Tebeieško to kito, atsakymo neieškodami 
Kristaus Bažnyčioje.

Katalikų Bažnyčios liturgijoje Adventas yra pasiruošimas Kristaus 
gimimo šventei. Parinktos maldos ir psalmės mus paruošia vidin
iam tos didžios šventės išgyvenimui, kad jos nenustelbtų išviršinis 
blizgėjimas miestų ir namų languose. Evangelijos žodžiais ragina
ma: "Budėkite visą laiką melsdamiesi... Taisykite Viešpaties kelią... 
Tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate".

Gal dar nepažįstate ar užmirštate? Tikram pažinimui reikia budėji
mo ir maldos. Reikia tikėjimo, kad Kristus yra su mumis "visas 
dienas, iki pasaulio pabaigai".

Adventas pradedamas tos pasaulio pabaigos priminimu. Prieš 
akis visų pirma statomas ne Mesijus, kuris atėjo ir "gyveno tarp 
mūsų", bet Teisėjas, kuris turi ateiti su "didele galybe ir didenybe". 
Pirmasis Kristaus atėjimas jungiamas su antruoju, kaip pradžia ir 
pabaiga.

Kristaus gimimo šventė nėra tiktai prisiminimas "didelio 
džiaugsmo..., kad pasauliui gimė Išganytojas", bet ir pasiruošimas 
atėjimui "viešpataujančių Viešpaties".

Kiekvienam tikinčiajam adventas reiškia nuolatinį ir pastovų 
Kristaus laukimą. Mes visą laiką gyvename advente - po Kristaus 
atėjimo ženklu. Trapi yra mūsų gyvybė žemėje, kaip žvakės liepsna, 
ji gali būti Viešpaties užpūsta kiekvieną akimirką. Nežinome nei 
dienos nėi valandos. Nežinome tam, kad lūkestys ir budėjimas 
nesiliautų, nes kas liaujasi budėti, nustoja ir tikėti.

Pamokomu pavyzdžiu tai primena Evangelija apie gudrias ir 
paikas mergaites. Gudriosios budėjo su degančiais žibintais, ir jos 
buvo įleistos į Viešpaties namus. Paikosios liko už durų, nes jų 
žibintai nedegė.

Žibintai arba žvakės kai kur degami adventiniam vakarojimui. 
Adventinės žvakės taip pat degamos bažnyčiose. Kur žvakė bede
gtų, ji mums primena gyvybės plazdėjimą tamsoje; jaukios ir 
šviesios gyvybės, bet ir trapios. Užgęsta žvakė - ar baigusi sudegti, 
ar staiga skersvėjo užpūsta. Taip baigiasi kieno nors gyvenimas, taip 
baigsis ir mano, ir tavo. Ar nedegini savo žvakės iš abiejų galų?

Adventinės žvakės degamos priminti, kad mūsų gyvybės taip 
lengvai bet kas nenusvilintų ir neužpūstų. Ji laikosi šviesia tikėjimo 
viltimi. Ji uždega kitų žvakes. Ji šildo kitus. Ji sužadina lūkestį 
amžinosios Šviesos, kurios jokia tamsa jau neapima.

Tokia yra adventinių Rarotų žvakė.

JAV Lietuvių Bendruomenės XIV Tarybos 
antroji sesija «>
Kęstutis K. Miklas

Iškilminga vakarienė
Vakare, po visų pirmosios die

nos posėdžių, šios sesijos orga
nizacinis komitetas tame pačia
me viešbutyje surengė bendra 
vakarienę tarybos nariams ir 
svečiams iš St. Petersburgo bei iš 
toliau atvykusiems. Susirinko šiai 
vakarienei 250 su viršum. Šios 
vakarienės linksmajai ir oficialia
jai daliai sėkmingai vadovavo 
Tarybos prezidiumo vicepirmi
ninkė Violeta Gedgaudienė.

Visiems buvo staigmena, kad į 
šią vakarienę atvyko nuoširdus 
lietuvių draugas, buvęs praėju
sios JAV administracijos Valsty
bės departamento Baltų skyriaus 
vedėjas, dr. Paul Goble. Iš prae
ities žinomas kaip kalbėtojas, 
kuriam niekad netrūksta žodžių 
ir minčių, ir šį kartą susirinkusių 
neapvylė. Savo kalboje jis dau
giausiai lietė dabartinę Lietuvos 
padėtį tarptautinėje plotmėje. Jis 
buvo atviras ir nieko nepaišė 
gražiom spalvom. Anot jo, Vaka
rai ir net JAV dabartinė adminis
tracija nėra jau tokia palanki 
greitam Lietuvos įsijungimui į 
NATO, kaip kas mano tikėti 
kitaip. Ir vien tik dėl to, kad 
Rusija yra tam priešinga. Lietu
vos krašto strateginė padėtis yra 
apgailėtina, kai Rytuose yra 
bendra siena su Baltarusija, jau 
beveik sėdinčia Rusijos kišenėje, 
o Vakaruose yra Kaliningrado sri
tis su iki dantų apsiginklavusia 
Rusijos poros šimtų tūkstančių 
armija, kuri šiuo metu neturi ką 
veikti. Jis nenustebtų, jei vieną 
dieną rusai išprovokuotų kokį 
nors incidentą neva tik dėl ap
saugos jų transporto per Lietu

Teisėsaugininkai pataria Lietuvos gyventojams labiau 
pasitikėti litais ir mažiau - JAV doleriais

Vilnius (BNS). Lietuvoje pasta
ruoju metu beveik nepasitaiko 
litų padirbinėjimo, tuo tarpu 
užsienio valiutos padirbinėjimo 
problema tebėra aktuali, teigia 
teisėsaugininkai.

Pasak VRM ekspertų, dažniau
siai padirbinėjama populiariau
sia ir mažiausia nuo padirbimo 
apsaugota užsienio valiuta - JAV 
doleris. Per šešis šių metų mėne
sius iš apyvartos išimta daugiau 

vos teritoriją ir okupuotų Lietu
vą. Tai būtų tragedija, nes nie
kas neitų Lietuvos ginti ir ginklu 
ją vaduoti. Jis visiškai pritaria 
Lietuvos pastangom įstoti į 
NATO, bet tai turi būti daroma 
palaipsniui, atsargiai ir apgalvo
tai. Tas pats turi būti daroma ir 
siekiant Kaliningrado demilita- 
rizacijos srities.

Dr. Goble kalba buvo nepa
prastai šiltai visų sutikta. Po to, 
buvo trumpa meninė programa, 
kurią atliko aktorė - režisierė 
Dalila Mackialienė, deklamuo
dama ar skaitydama A.Gustaičio, 
K. Inčiūros ir J. Gliaudos kūrin
ius.

Nepatvirtinta finansinė 
sąmata

Kitą dieną, tuoj po mišių, ku
rias aukojo Tėv. Steponas Ropo
tas, OFM, antrosios sesijos posė
džiai buvo tęsiami toliau.

Finansų komisijos pirmininkas 
Česlovas Mickūnas bandė prista
tyti tarybai diskusijoms Krašto 
valdybos finansų vicepirminin
ko Lino Narušio ir iždininko 
Ramučio Pliūros paruoštas apy
skaitas už 1994 metus ir už 
pirmąjį 1995 metų pusmetį bei 
sąmatas 1996 metams. Čia vėl 
iškilo kontrolės komisijos aktas. 
Taryba nutarė šį aktą atmesti ir 
sugrąžinti komisijai, reikalau
jant, kad jis būtų pataisytas ir 
sugrąžintas 60 dienų laikotarpyje 
su komisijos narių parašais Tary
bos prezidiumui peržiūrėti ir 
persiųsti tarybos nariams patvir
tinimui. Tuo pačiu, nariai bus 
paprašyti patvirtinti ir Krašto 
valdybos bei jos padalinių są
matas 1996 metams.

Diskusijose iškilo ir Krašto val
dybos atsiskaitymas su PLB val
dyba dėl jai priklausančių 30% 

kaip 400 padirbtų JAV dolerių 
banknotų, jų vertė - 30,5 tūkst. 
JAV dolerių, daugiausia 100 ir 
50 dolerių vertės banknotai.

Kaip BNS korespondentui sakė 
VRM kriminalistinių ekspertizių 
departamento vyresnysis eksper
tas Jevgenijus Patkovskis, Lietu
voje ypač paplitęs vadinamasis 
dalinis banknotų padirbinėjimo 
būdas, kai padidinama nomina
lo vertė. Taip pat atsirado elek- 

nuo aukų, surinktų Vasario 16 
proga. Komisijos pirmininkas 
pranešė, kad yra sutarta tarp PLB 
ir Krašto valdybos pirmininkų 
tą reikalą sutvarkyti po to, kai 
Krašto valdybos iždininkas su 
atstovais gaus progą peržiūrėti 
PLB valdybos pajamų ir išlaidų 
knygas.

Krašto valdybos pirm. R. Na- 
rušienei nusiskundus dėl lėšų 
stokos valdybos veiklai, iškilo ir 
Bendruomenės narių tautinio 

^soHdarumo metinis mokestis, 
kuris iki šiai dienai yra dar tas 
pats, t. y. šeimoms ir pavien
iams - 5 doleriai, o nedirban
tiems ir pensininkams - 2 dole
riai. Nevvjorkietė tarybos narė 
Ramutė Česnavičienė pasiūlė, 
kad šis mokestis būtų pakeltas 
visiems nariams iki 10 dolerių 
metams. Po ilgokų ir karštų dis
kusijų taryba balsų dauguma 
nutarė šį pasiūlymą patvirtinti.

Kiti siūlymai
Visos devynios komisijos pa

teikė visą eilę įvairių pasiūlymų, 
kurių daugumą taryba patvirti
no. Nebandysiu čia visų išvar
dinti. Jie bus paskelbti atskirai 
vėliau, kaip šios sesijos nutari
mai. Paminėsiu tik keletą charak- 
teringesnių:

Ekonominių reikalų komisija 
pasiūlė, kad būtų ištirta Lietu
vos valstybinių lakštų politika ir 
galimybės tuos lakštus platinti 
JAV-se.

Švietimo komisija pasiūlė, kad 
lituanistinės mokyklos griežtai 
laikytųsi Švietimo tarybos nuo
statų ir jos nustatytos programos.

Jaunimo komisija prašė, kad 
būtų daugiau dėmesio duodama 
jaunimui, įjungiant jį į apylinkių 
valdybas ir į komitetus, ruošiant 
Vasario 16 minėjimus ar kitus 

trografijos būdu - kopijuojant ir 
spausdinant spalvotais lazeri
niais spausdintuvais - padirbtų 
banknotų.

Padirbtos Vokietijos markės į 
Lietuvą dažniausiai įvežamos iš 
užsienio, nes ši valiuta turi kur 
kas daugiau apsaugos ženklų, ir 
jai kokybiškai padirbti būtinos 
moderniausios technologijos. 
Per pirmąjį šių metų pusmetį 
Lietuvoje iš apyvartos išimta 

renginius.
Organizacinių reikalų komisi

ja pasiūlė, kad rinkimų tvarka į 
JAV LB XV Tarybą būtų paskelb
ta ne vėliau 1996 m. birželio 30 
dienos. Ji taip pat pateikė JAV 
LB įstatų pakeitimus dėl įteisini
mo Ekonominių reikalų tarybos 
ir dėl New Jersey apygardos pri
jungimo prie Pietryčių apygar
dos. Jau praeitoje sesijoje buvo 
nutarta ją likviduoti, paliekant 
ją tik kaip rinkiminę apygardą 
tarybos narių rinkimams.

Sesijos pabaiga
Prieš uždarant šią sesiją buvo 

pagerbtas veteranas tarybos na
rys, buvęs Krašto valdybos pir
mininkas Vytautas Kutkus. Prezi
diumo pirm. dr. Z. Brinkis, lydi
mas Krašto valdybos pirm. R. 
Narušienės, tarybos vardu pas
veikino jį už jo nenuilstamą 
veiklą Bendruomenės labui ir 
įteikė dovaną. Tarybos nariai jį 
pagerbė atsistojimu ir daina 
"Ilgiausių metų".

Buvo iškeltas vietos ir datos 
klausimas sekančiai tarybos sesi
jai. Niekam nepasiūlius, kur ir 
kada ją būtų galima sukviesti, šį 
klausimą turės išspręsti prezidiu
mas.

Užbaigus visus einamuosius 
reikalus, žodžiui tarti buvo pa
kviestas LB Floridos apygardos 
pirm. Liutaveras Siemaška. Jis 
padėkojo tarybos prezidiumui už 
puikiai pravestą sesiją ir tarybos 
nariams už atvykimą į saulėtą 
Floridą sunkiam darbui. Linkė
damas geros kelionės atgal į na
mus, prašė visų nepamiršti Flori
dos ir šio puikaus darbingo sa
vaitgalio.

Sesijos pabaigoje žodį tarė pre
zidiumo pirm. dr. Brinkis, kuris 
suglaustai peržvelgęs šios sesijos 
eigą ir padėkojęs visiems už da
lyvavimą joje, pakvietė šią sesiją 
užbaigti Tautos himnu.

□
daugiau kaip 900 padirbtų Vo
kietijos markių banknotų (95 
tūkst. Vokietijos markių vertės), 
kurių absoliuti dauguma - 100 
Vokietijos markių vertės bankno
tai.

Tuo tarpu lietuviški pinigai, 
Teismo ekspertizės instituto duo
menimis, padirbinėtojams be
veik neberūpi, tik retkarčiais pa
sitaiko padirbtų šimtinių. Pasak 
specialistų, 1993 metais per
spausdinti litai turi pakankamai 
apsaugos ženklų, todėl jais atsi
skaitinėti saugiausia.

AGEP

Žmogus - judanti kryžkelė
Prof. prel. Antanas Rubšys
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Aristotelio tėviškėje
Leidžiamės į kelionę iš Graikijos per Khalkinhiki pusiasalį, nes 

norime užsukti į Stagirą - Aristotelio tėviškę. Mums visiems buvo 
tekę susipažinti su Aristotelio filosofija - išminties meile. Žymesnio 
mokinio Platonas savo Atėnų Akademijoje nebus turėjęs. Vi
duramžiais ir žymusis krikščionių teologas Tomas Akvinietis nau
dojosi jo filosofija, norėdamas aptarti Apreiškimo paslaptis.

Stagira vietovė - kuklus miestelis. Paminklas Aristoteliui - jo 
stovinti statula - ant kalvos už miestelio. Kalva nuoga. Prie pamin
klo jokio medelio, jokios gėlės. Mums sustojus, atbėga keletą 
paauglių iš miestelio į mus pasižiūrėti. Net Vasilios kalbinami, 
nedrįsta žodžio tarti. O būtų įdomu išgirsti, ką jie mano apie savo 
kraštietį.

Žmogus - judanti kryžkelė
Tesalonijoje atsisveikiname su Bob North, žymiu Popiežiškojo Šv. 

Rašto instituto Romoje profesoriumi. Jis vyksta traukiniu per Bul
gariją į Lenkiją. Krokuvos universitete vasaros semestre dėstys 
archeologios kursą. Jis amerikietis - motina lenkų kilmės, o tėvas 
anglas. Bulgarija jam kelia baimę, nes tai kraštas anapus Geležinės 
uždangos. Kada bus man įmanoma būti naudingu Telšių Seminari
joje? Ar iš viso atsikurs kada Telšių Seminarija? Neperseniai skaičiau 
Apaštalo Pauliaus laišką romiečiams ir jo mintys rašyte įsirašė 
atmintyje: "Nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo vilti
mi... Kokie neištiriami {Dievo) sprendimai ir nesusekami jo keliai! 
Ir kas gi pažino jo mintį"? (Rom 4, 18; 11, 33 - 34).

Vėlai vakare Vasilios, Bob Caplice ir mane palieka Petras mieste 
prie Jonijos jūros. Laukiame laivo, atplaukiančio iš Pirėjaus. Mudu 
keliaujame į Italiją. O kitus kelionės bičiulius Vasilios parveš į 
Atėnus.

Žmogus - tikrai judanti kryžkelė.

Apaštalo Pauliaus 
pėdsakai Turkijoje

Visi keliai veda iš 
Romos

Jau kelinta diena, kai mėgau
juosi Romoje. Ji man daugiaslu
oksnė - pagoniška, krikščioniška 
ir šiuolaikinė. Būdamas Romoje, 
kas kartą vėl aplankau Apaštalo 
Pauliaus pėdsakus: San Paolo in 
Regola šventovę, San Paolo fuo- 
ri le Mūra baziliką, Tre Fontane 
abatiją - kalėjimą, kapą ir nu
kankinimo vietą... I jas mane 
traukia Tautų apaštalo gyveni
mo užsklandos pėdsakai. Be to, 
ruošiuosi ilgesnei kelionei į Tur
kiją.

Šiandien 1988-ųjų metų gegu
žės 26-oji. Mano skrydis į Stam
bulą Alitalia avialinija anksty
vas. Roma dar snūduriuoja. Met
ro dienos metu bemaž plyšta, o 
dabar pustuštis. Tik autobusas 
prie Termini geležinkelio stoties 
j Fiumicino aerouostą jau pilnas. 
Šiaip taip randu vietos stovėti.

Tesalonika. Agoros griuvėsiai.

Aerouoste manęs taukia staigmena: Alitalia streikuoja! Taigi ir 
mano skrydis panaikintas. Italams būdinga streikuoti. Stebina ir 
tai, kad net avialinijos informacijų biuras atsisako patarnauti. 
Skubu prie Pan Am kontoros. Mat, Pan Am rūpinasi visa mano 
kelione.

Ilgainiui Pan Am darbuotojas randa man vietą Olympic avia
linijos skrydyje į Konstantinopolį su nakvyne Atėnuose. Graikai 
Stambulą ir nūdien Konstantinopoliu vadina. Fiumicino aerouoste 
man reikės laukti iki 15:10 valandos po pietų.

Laukiu. Ir apaštalui Pauliui teko daug sykių laukti... Užtinku 
ramiausią aerouosto vietą - katalikų koplyčią. Tikėjausi būti Turki
joje jau šį rytą, bet esu priverstas nudelsti. "Nudelsimas" - žodis,

ženklinantis įtampą žmogaus būklėje. Apaštalo Pauliaus žmogaus 
būklės teologija atspindi aitrią "nudelsimo" įtampa. Vartau jo 
laiškus. Sustoju prie Laiško romiečiams:

Aš manau, - rašo Apaštalas, - jog šio taiko kentėjimai negali 
lygintis su busimąja garbe, kuri mumyse bus apreikšta. Kūrinija su 
ilgesiu taukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinija buvo 
pajungta tuštybei, - ne savo noru, bet pavergėjo valia, - su viltimi, 
kad ir pati kūrinija bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis 
Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinija iki šiol 
tebedūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, kurie 
turime dvasios pradmenis, - ir mes dejuojame, laukdami įsūnijimo 

(nukelta į 4 psl.)
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□ Kazakstano premjeras Akez- 
han Kazhegeldin lapkričio 22 
dieną Londone pareiškė, kad 
Vakarų šalių naftos kompanijos 
jau dabar dirbančios Kazakstane 
pasirašė su jo šalies vyriausybe 
sutartį, pagal kurią bus nutiestas 
naftotiekis į Vakarų Europos ša
lis. Premjeras nepaminėjo kom
panijų vardų, tačiau informaci
jos šaltiniai iš šios pramonės pra
nešė, kad į tą Vakarų kompanijų 
grupę įeina Chevron, Mobil 
Corp., Italijos kompanija Agip ir 
British Gas. Europos Vystymo ir 
rekonstrukcijos bankas parėmė 
šią sutartį.

□ Kubos prezidentas Fidel 
Castro pirmą kartą atvyko į Kini
ją š.m. lapkričio 29 d., o Kinijos 
prezidentas Jiang Zemin buvo 
pirmasis Kinijos prezidentas 
1993 metais aplankęs Kubą.

□ Pricesė Diana lapkričio 23 
dieną atvyko keturių dienų vizi
tui į Argentiną. Tai trečiasis Bri
tų karališkosios šeimos nario vizi
tas į šią šalį nuo 1982 m. karo 
dėl Folklano salų. Vizito metu 
Diana aplankė ligonines, vaikus 
remiančias šalpos orgnizacijas.

□ Amerikietis, kuris žuvo Bos
nijoje prieš dvi savaites buvo 
identifikuotas kaip 43 metų Wil- 
liam Jefferson iš New Jersey, 
Civilinis Jungtinių tautų darbuo
tojas. Jungtinių Tautų atstovas 
pareiškė, kad yra įrodymų, kad 
amerikietis Bosnijoje tapo krimi
nalinio akto auka. Jefferson au
tomobilis buvo pavogtas ir as
meniniai daiktai buvo dingę.

□ Rusijos gyventojai geria dau
giau negu bet kuriuo praėjusio 
dešimtmečio metu ir daugiau nei 
bet kuri kita Europos šalis. Alko
holis yra vyrų gyvenimo truk
mės Rusijoje greito mažėjimo 
pagrindinė priežastis. Dabar vy
rai Rusijoje vidutiniškai gyvena 
57 metus, t.y. nesulaukia pensiji- 
nio amžiaus. Rusai vidutiniškai 
per paskutiniuosius vienerius 
metus kiekvienas išgėrė po 4 ga
lonus 100% alkoholio. Tai reiš
kia, kad kiekvienas suaugęs vyras 
per metus išgėrė 90 lQt vodkos 
butelių.

Prisikelti iš pelenų
Ryžtamės atstatyti sovietinės 
kariuomenės sunaikintą šventovę

Po karų, okupacijų, priespaudų 
atgimstanti ir laisvėjanti Lietu
va stengiasi visomis jėgomis at
statyti visa tai, kas buvo per 
praėjusį penkiasdešimtmetį su
griauta, sunaikinta. Iš griuvėsių 
ir pelenų kyla naujas gyveni
mas. Atstatomi bei atnaujinami 
apgriuvę pastatai, statomi nauji. 
Daug kili kyla ir naujos šven
tovės, rodančios dvasinio atgimi
mo pradžią.

I tų naujai kylančių šventovių 
eilę įsirikiuoja ir Kaišiadorių 
vyskupijos Kiauklių šventovė, 
kurią sovietinė kariuomenė, be
sitraukdama iš Lietuvos sudegi
no 1941 m. birželio 28 d.

Kiaukliečiams tai buvo nepa
prastai didelė žaizda, nes toji 
šventovė - jų gyvenimo dalis. Jie 
ją brangino prisimindami savo 
protėvius, kurie grūmėsi su caro 
žandarais ir kareiviais po 1863 
m. sukilimo atvykusiais sunai
kinti anuometinės šventovės. 
Tada jie kovojo ir laimėjo. Apie 
tai rašė ir vysk. M. Valančius 
"Tretininko pasakojimuose".

Okupacijos sąlygomis kiauk- 
liečiai įsirengė maldos namus 
išlikusioje parapijos salėje ir ju
ose iki šiol meldžiasi. Tai skur
dus pastatas su vargana įranga. 
Šalia jo esantys sudegintos šven
tovės pelenai nuolat primena ti
kintiesiems būtiną reikalą atsta
tyti sunaikintą šventovę.

Kiauklių tikintieji, apsvarstę 
visas galimybes ir gavę Kaišia

Rusija nėra agresyvi, - 
sako Lietuvos prezidentas

"Aš nesutinku su teiginiais, kad Rusija yra agresyvi valstybė", - cot Lietuvių dailės eksponatai bu- 
pasakė Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas žurnalistams Švedi- i vo surinkti iš plačios apylinkės.
jos sostinėje Stockholme lapkričio 21 dieną, po to, kai jis su Nors šioje parodoje dalyvavo ir 
oficialiu vizitu, pakviestas • Švedijos karaliaus Carl XVI Gustav, kitų tautybių dailininkai, bet lie- 
atvyko į Švediją. * tuviški eksponatai dominavo.

Po pokalbių su Švedijos premjeru Ingvar Carlsson, A. Brazauskas Vien medžio drožinių buvo iška- 
pareiškė, kad abi Švedija ir Lietuva turi tas pačias pažiūras į bintą 30. Daug lietuviškų juostų,
užsienio politiką bei saugumo klausimus.

bei Baltijos jūra.
Lietuvos prezidentas išreiškė susidomėjimą didėsiančia Švedijos 

parama Lietuvos ekonomikai bei gamtos apsaugai.
Brazauskas išreiškė padėką Švedijos vyriausybei, nuolat besirūpi

nančiai Ignalinos atominės elektrinės saugumu, už praktinę pagal
bą užtikrinant šį saugumą. pagal Itar-Tass

Vienu pagrindiniu klausimu diskusijose buvo pabėgėlių tema, gų stalas su lietuviškomis meno 
Per paskutiniuosius keletą metų Švediją neteisėtai pasiekė tūks- knygomis. Prie šių eksponatų 
tančiai pabėgėlių iš Azijos šalių, pasinaudodami Lietuvos teritorija sutvarkymų daugiausia ir prisidė

dorių vyskupo J. Matulaičio pri
tarimą, ryžosi dideliam užmojui 
- atstatyti šventovę, visos pla
čiosios apylinkės dvasinę širdį. 
Užmojis didelis, bet mūsų me
džiaginiai ištekliai labai maži. Dėl 
to drįstame kreiptis į visos išeivi
jos tautiečius ateiti į pagalbą. 
Jūsų dosnumas reiškiasi gana 
plačiai visoje Lietuvoje.’ Tikimės, 
kad tas jūsų dosnumas neap
lenks ir Kiauklių.

Dosnių aukų laukiame ne tik. 
iš šios vietovės išeivių, bet ir iš 
visų kitų vietovių - Širvintų, 
Šešuolių, Šešuolėlių, Giedraičių, 
Pusnės, Želvos... visos Lietuvos. 
Stambesnių aukotojų pavardės 
bus iškaltos spcialioje garbės len
toje ir liudys jų aukas ateinan
čioms kartoms.

Aukas maloniai prašome siųsti 
Lietuvos kankinių parapijai Mis- 
sissaugoje, kur jų persiuntimu 
pasirūpins ten gyvenantis prel. 
Pr. Gaida. Čekius rašyti: Lithua- 
nian Martyrs' Church - "Kiauk
liai". Adresas: 494 Isabella Avė., 
Mississauga, Ont. L5B 2G2 Cana- 
da.

Galima siųsti tarptautines ban
ko perlaidas ir Kaišiadorių vysku
po vardu, kurio globoje yra 
Kiauklių statybos fondas. Adre
sas: Most Reverend J. Matulaitis, 
Kęstučio 44, 4230 Kaišiadorys, 
Lithuania.

Klebonas kan.
J. Andrikonis 

ir parapijiečiai

Būsimos Kiankliti šventovės projektas-maketas, kurio 
autorius yra architektas Laucius.

Dailės paroda Juno Beach, FL
Dailininkė Rimgailė Zotovienė 

'- Jonynaitė aktyviai dalyvauja 
meninėje veikloje tiek Lietuvo
je, tiek ir Amerikoje. Praeitais 
metais jos didelė paroda buvo 
surengta Marijampolėje, kur ji 
baigė gimnaziją. Dailininkės kū
riniai žinomi ir Amerikoje. Juno 
Beach mieste jos paveikslus gal
ima pamatyti bankuose, jung
tinėse parodose. Dailininkė glau
džiai bendradarbiauja su miesto 
savivaldybe, kur veikia meno 
komitetas. To komiteto rūpesčiu 
praėjusiais metais savivaldybės 
rūmuose buvo surengta dailės 
kūrinių paroda. Parodos tema: 
•"Kaip Juno Beach gyventojai 
'dekoruoja savo namus".

audinių, margučių. Buvo ir kny- 

jo dail. R. Zotovienė.
Juno Beach miestelis išaugo, 

pasistatė naujus savivaldybės rū
mus, kur yra dvi salės, daugybė 
kambarių, aikštelių. Prieš rūmus 
yra trys vėliavų stiebai. Vasario 

16 d. proga, kasmet iškeliama ir 
lietuviška vėliava.

Šiemet lapkričio 10 d. šiuose 
miesto savivaldybės patalpose 
atidaryta dail. Rimgailės Zotovie- 
nės paroda. Išstatyta 33 paveiks
lai, iš jų - 7 aliejinė tapyba, visa 
kita - akvarelė. Paveikslų temati
ka -pajūrio motyvai, gamta įvai
rių metų laikais, gėlės. Parodos 
sutvarkymo darbus atliko meno 
komitetas. Ją atidarė miesto me
tas, pasakęs kalbą apie dailinin
kę, jos meną, prisiminęs Lietu
vą. Meras dar su pasididžiavimu 
pabrėžė, kad šie rūmai niekada 
dar nematė tiek daug svečių, kaip 
dabar, nes į parodos atidarymą 
atsilankė per 200 lietuvių. Dail. 
R. Zotovienė padėkojo parodos 
rengėjams, globėjams ir pasako
jo kaip ji suformuoja tapybines 
temas ir kaip jas paskui perkelia 
į paveikslus.

Didžiojoje salėje parodos atida
rymo metu muzikas kompozito
rius Liudas Stukas pianinu skam
bino lietuviškas melodijas. Ši 
įvairių lietuviškų melodijų pynė 
praturtino parodos atidarymą.

Paroda tęsis iki sausio 17 d. 
Visi kviečiami aplankyti parodą, 
kuri vyksta Juno Beach miesto 
rotušėje. Jos adresas: 340 Ocean 
Drive A 1 A kelias.

(P.j-)

į Ekonomika ir Evansai

TUVOS IR BALTARUSIJOS ŪKI
NIUS RYŠIUS. Lapkričio 10 die
ną Gardine susitiko Baltarusijos 
ir Lietuvos premjerai M.Čigiris 
ir A.Šleževičius.

Baltarusija norėtų iš Lietuvos 
pirkti daugiau elektros energijos 
ir mokėti už ją baltarusiškomis 
prekėmis. Šiuo metu šios šalies 
skola Lietuvai už elektros ener
giją siekia 10 mln. dolerių.

Baltarusija taip pat norėtų di
dinti savo krovinių pervežimą 
per Klaipėdos uostą. Abi šalys 
susitarė plėsti Medininkų pasie
nio posto pralaidumą.
- LIETUVA SAVO VERTYBI

NIUS POPIERIUS NETRUKUS 
PARDAVINĖS VAKARUOSE. Lap
kričio 14-15 dienomis Lietuvos 
vyriausybė ir Japonijos finansų 
korporacija "Nomura Internatio
nal plc." Londone supažindino 
galimus Vakarų investuotojus su 
Lietuvos ekonomikos padėtimi 
ir kvietė juos investuoti į vyriau
sybės vertybinius popierius. 
Praėjusią savaitę tokie pat susiti
kimai įvyko New Yorke, Bosto
ne ir kituose JAV miestuose.

Vakarų firmoms ir bankams 
Londone pristatoma studija apie 
Lietuvos makroekonomikos ro
diklius. Studiją kartu su Lietu
vos specialistais ruošė "Nomu- 
ros" ekspertai.

Lietuva norėtų šiemet parduo
ti obligacijų maždaug už 60 mln. 
JAV dolerių, ir tokią sutartį keti
nama pasirašyti netrukus. Pra
ėjusią savaitę ministrų kabine
tas "Nomuros" prašymu patvirti
no, jog nesiruošia keisti lito ir 
JAV dolerio santykio. Vertybi
niai popieriai bus išleisti JAV do
leriais už ne didesnes kaip 10 
proc. metines palūkanas.

Juodosios jūros - 
Baltijos ekonominė* 
sritis

Ukrainos ir Latvijos šalių pre
zidentai Kijeve lapkričio 22 die
ną susitarė atstatyti nutrauktus 
ekonominius ryšius tarp Juo
dosios jūros ir Baltijos jūros. 
Derybos bus tęsiamos, kad būtų 
sukurta Juodosios jūros - Balti
jos ekonominė sritis. Latvijos ir 
Ukrainos prezidenai pasirašė su
sitarimus, pagal kuriuos bus 
išvengta dvigubų muitų ir spar
čiai vystoma laisva prekyba.

pagal Reuter

Žmogus - judanti kryžkelė

(atkelta iš 3 psl.)
jįdukrinimo} ir mūsų kūno atpirkimo. Tuo tarpu mes esame 

išgelbėti viltimi. Tačiau regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai 
kam jam viltis? Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame 
ištvermingai" (Rom 8, 18 - 25).

Žmogus negyvena vien tuo, ką akimis mato, ir bet tuo, ko širdimi 
trokšta! Apaštalas Paulius buvo nuoširdus Raštų - ypač Mozės 
Penkiaknygės - skaitytojas. Išėjimas iš Egipto ir įėjimas į Pažado 
Žemę su slaptingu nudelsimu per keturiasdešimt metų Sinajaus 
dykumoje jam buvo tapęs tikrove Jėzaus išėjimu iš nuodėmės ir 
mirties būklės per Kryžiaus kančią į Prisikėlimą. "Taigi kas yra 
Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena - praėjo, štai atsirado 
nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi 
ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas sutaikino su 
savimi pasaulį... ir patikėjo mums sutaikinimo žinia. Taigi Kristaus 
vietoj einam pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per 
mus. Kristaus vardu maldaujame: 'Susitaikinkite su Dievu!

Apaštalas Paulius "laukė" Antrojo Kristaus atėjimo, jautė ir bandė 
suprasti "nudelsimą". Istorija tęsiasi. Pavienis žmogus - krikščionis 
ir Bendrija "laukia ir mėgina suprasti išganymo istorijos pilnatvę - 
Antrojo Kristaus atėjimo nudelsimą. Jau atėjo, dar ne visai...

I koplyčią užeina daug žmonių. Vieni aiškiai žino, kas ši erdvė 
aerouoste, kiti - smalsuoliai... Dažniausiai Azijos kraštų žmonės 
žvalgosi, apžiūrinėja, pavarto ant altoriaus padėta mišiolą.

Kodėl keliauju į Turkiją
Šiuolaikinė Turkija - senovės Mažoji Azija - yra archeologinis ir 

istorinis lobynas. Norint pažinti Šv. Raštą - Senąjį ir Naująjį Testa
mentą - labai pravartu pažinti Turkiją. Apaštalas Paulius gimė 
Tarsus mieste Kilikijoj, skelbė Kristų Pergėje, Pisidijos Antiochijoje, 
Galatijos Ikonijuje, Listroje bei Derbėje ir Efeze, o iš Aleksandro 
Troados išvyko į Europą su Žinia apie Kristų. Hetitų ir Urartų 
imperijos, Frygija, Lydija persų ir graikų imperijos laikė Mažąją 
Aziją savo valdomis. Pirmąkart vakarinę Turkiją lankiau 1958-ųjų 
metų vasarą. Tai buvo trumpa keleto dienų kelionė. Praėjus kelio

likai metų, keliavau po Turkiją visą mėnesį su Popiežiškojo Šv. 
Rašto instituto studentais. Keliavome autobusu, aplankydami bemaž 
visas vietas, minimas Šv. Rašto puslapiuose. Po to kas ketvirti metai 
vykau į Turkiją vienas. Ši kelionė turėtų mane nudanginti iki pat 
Ararato kalno. Mat ten, sakoma, Nojaus arka išmetė inkarą, baigiantis 
Tvanui. Praleidęs keletą dienų Stambule, skrisiu į rytinę Turkijos 
dalį - į Erzurumą. Pabuvojęs Ararato kalno papėdėje keletą dienų, 
keliausiu į vakarus, sustodamas mane dominančiose vietovėse. 
Turkija turi puikų autobusų tinklą.

r

Skrydžio belaukiant
Turkija yra tiltas tarp Vakarų ir Rytų, daugiaskarė šalis savo 

gamtovaizdžiu ir istorijos turtais. Kadaise Turkija domino labiausiai 
istorikus ir geologus, nūdien ji vilioja ir turistus - jaunus ir senus - 
poilsio ir nuotykių ieškančius žmones. Po Mustafa Kemal'o - 
Atatiurko - revoliucijos 1923-aisiais metais, Tapusi pasaulietiška 
respublika, Turkija pradėjo sparčiai’vytis Europos šalis, kurdama 
pramonę ir rūpindamasi gyventojų gerove.

Turkijos respublika yra bent trylika kartų didesnė už Lietuvą - 
apima 780,576 kvkm teritorija - ir turi apie 60,000,000 gyventojų. 
Tarp jų keliolika milijonų kurdų ir arabų. Stambule susiduri su 
armėnų, graikų ir žydų mažumomis. Turkai ir kurdai yra musulmo
nai - sunitai. Turkijoje miestai puošiasi musulmoniškomis mečetė
mis ir Korano mokyklų pastatais.

Turkai kalba turkiškai, bet rašo lotyniškomis raidėmis. Užtat 
Turkijoje lengviau keliauti negu arabų kraštuose. Be to, net šalies 
užkampiuose sutinki vokiškai kalbančių turkų.

Graikų avialinija - punktuali
Išskrendame laiku - 15:10 p. p. Sėdžiu šalia malonios graikės. 

Šnekamės lyg būtume seni pažįstami. Doktorantė Ženevos univer
sitete, dirbanti Europos parlamento tarnyboje, - rūpinasi aplinkos 
saugojimo nuo taršos politinėmis problemomis. Jos gerumas apčiuo
piamas. Man užsisakius alaus ir patarnautojai neturint grąžos, 
mano bendrakeleivė apmoka už alų.

- Kur sustosite Graikijoje? - teiraujasi.
- Kuo galėčiau padėti? - klausia.
Graikės paslaugumas ir noras padėti mane stebina. Savotiškai 

kelia rūpestį. Ar neįdomus tas pasaulis? Netiki, kad gali sutikti tokių

nuoširdžių žmonių. Nesąmoningai klausi savęs, kodėl ji tokia 
paslaugi? Nesmagu pajusti kylanti įtarimą. Prisimenu vokišką pa
tarlę: "Vorsicht ist die Mutter der Weisheit"! (Atsarga gėdos neda
ro!)

Už valandos leidžiamės Atėnuose. Nakvynę randu arti aerouosto 
pigi4- I Hotel Hellenikon - Graikų viešbutį - nueinu pėsčiomis. 
Labai tinkamas viešbučio vardas mano vienai nakčiai Graikijoje. 
Esu pavargęs. Anksti keltasi. Ilgai keliauta, nors kelionė buvo 
trumpa.

Ne į Stambulą, bet j Konstantinopoli
Nakvynė prie oro milžinų stoties - vaizdingų sapnų naktis. Mat 

lėktuvų kriokimas kylant ir leidžiantis liudija galingas pastangas. 
Nejučiomis jų pastangų garsas prašnekins vaizduotę sapne. Sunku 
būtų atpasakoti sapnų turinį, bet pabundi kupinas neįprastų 
įspūdžių. ‘ ’

Aerouoste nustembu. Veltui ieškau ženklo "I Stambulą4. Graikai 
ne į Stambulą skraidina, bet į Konstantinopolį! Net atskiras ap
tvaras su kontora skrydžiui į Konstantinopolį. Atrodo, kad tarp 
graikų ir ir turkų nėra nei draugystės, nei šiltų santykių.

Salos ir slėniai
Olympic avialinijos skrydis #231 pakyla punktualiai 8:30 valandą 

ryto. Graikija iš oro - salos ir slėniai. Laikas - Graikijos istorija - upė, 
kuriai salų ir slėnių žmonės davė krypti. Mikeniečių ir minoiečių 
kultūra brendo salose. Peloponeso, Atikos, Achajos, Tesalijos, Make
donijos kalnai ir slėniai ne tik dalijo graikus į miestus - valstybes, 
bet ir mokė juos ieškoti bendros kalbos galynėjantis su gamta ir 
priešais. Salos ir slėniai, net pro lėktuvo langą į juos žiūrint, verčia 
žmogų svajoti. Svajonė vaizduotės sparnais nugali plačius vandenis 
ir aukštas kalnų viršūnes.

Kabinos patarnautoja primena, kad lėktuvas Boeing 737, kuriuo 
skrendu į Konstantinopolį turi vieno didžiųjų graikų mitologijos 
dievu - Apolono, saulės dievo - vardą. Pasak mito, būdamas žemėje 
Apolonas užsidirbo pragyvenimą kaip piemuo ir gyveno tarp pa
prastų kaimo žmonių. Jis mokė žmones džiaugtis gamta, žavėdamas 
juos nuostabia fleitos muzika. Vieną dieną, ganydamas kaimenę, jis 
pamatė Dafnę, vieną iš Ossa kalno nimfų ir ją pamilo.

(Bus daugiau)



Lietuvių Fondo tarybos pirmininkė Marija Remienė įteikia 
muzikos premiją Dariui Polikaičiui - "Dainavos" ansamblio 
vadovui JAV LB Kultūros tarybos premijų šventėje Chicagoje 
lapkričio 5 dieną. Vidury - Kultūros tarybos pirmininkė Alė 
Kėželienė. Jono Tamulaičio nuotrauka
NHinnrNip ...................

JAV LB Kultūros Tarybos 
Šventė

Po poros metų pertraukos JAV 
LB Kultūros taryba 1995.11.5. 
vėl visus sukvietė į keturiolik
tąją premijų šventę Jaunimo 
Centre Chicagoje pagerbti mūsų 
kūrėjus ir dailės, muzikos ir 
žurnalistikos 1995 m. premijų 
laureatus.

Kultūrines premijas jau 14 me
tų skiria Lietuvių Fondas, po 
tūkstantį dolerių kiekvieno žanro 
laureatui, tik kartą skiriant tam 
pačiam asmeniui. Premijų skyri
mas atliekamas per JAV LB 
Kultūros tarybą, kuri šią pareigą 
atlieka per sudarytas komisijas. 
Šiais metais tūkstantinės premi
jos tradicija muzikos premijos 
komisijoje buvo sulaužyta, tą 
tūkstantinę suskaldant į tris ne
lygias dalis. Kandidatų premi
joms netrūko dailės srityje. Jų 
ypač gausiai turėjo žurnalisto 
premija, tačiau padalinti po 
šimtelį, lyg kokį honorarą, nesi
derina su mecenato - Lietuvių 
Fondo premijų suteikimu ir 
sumažina vertę. Naujas dalykas 
buvo garbės premijos, anksčiau 
nepraktikuotos, premijas išmo
kant Lietuvių Fondo čekiais.

Keturioliktąją premijų šventę 
atidarė Kultūros tarybos pirmi
ninkė Alė Kėželienė, visus pas
veikindama ir šventės progra
mai vadovauti pakviesdama Jo
aną Krutulienę, kuri savo parei
gas sklandžiai atliko. Kun. Valdui 
Aušrai sukalbėjus invokaciją, 
pagrindinį šventės žodį tarė Ma
rija Remienė Lietuvių Fondo ta
rybos pirmininkė. Ji kvietė Kul
tūros tarybą dar labiau puoselėti 
mūsų kultūrines apraiškas, ska
tinti, ugdyti mūsų kultūrinį prie
auglį išeivijoje, šiems uždavi Bronius Juodelis

1995 m. Žurnalisto premijos komisijos pirmininkas Bronius 
Juodelis skaito premijos skyrimo aktą Danutei Bindokienei 
JAV LB Kultūros tarybos premiją šventėje Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Jono Tamulaičio nuotrauka

niams pažadėdama Lietuvių Fon
do paramą kaip ir lig šiolei.

I sceną sukvietus laureatus ir 
premijų komisijų pirmininkus: 
Petrą Aglinską, Bronių Juodelį ir 
Algimantą Kezį, jiems perskaiči
us premijų skyrimo aktus, buvo 
įteikta dailės premija - Ramojui 
Mozoliauskui, žurnalistikos pre
mija ‘ Danutei Bindokienei ir 
muzikos premijos - Lietuvių ope
rai, Ritai Kliorienei ir Dariui Po
likaičiui. Jiems buvo įteikti ir 
laureatų diplomai, kurie pasiliks 
ilgesniam laikui po Lietuvių Fon
do čekių iškeitimo. Garbės diplo
mais buvo atžymėti Chicagos 
lietuvių operos solistai: Stasys 
Baras, Algirdas Brazis, Dana Stan- 
kaitytė, Aldona Stempužienė ir 
Jonas Vaznelis.

Laureatai tarė padėkos žodį JAV 
LB Kultūros tarybai ir Lietuvių 
Fondui.

Šventės meninę dalį atliko so
listė Audronė Gaižiūnienė, pa
dainuodama septynias dainas 
akomponuojant muz. Ričardui 
Šokui, kelias dainas palydint su 
gitara Petrui Aglinskui, kuris at
liko ir gitaros solo koncertinius 
kūrinius. Juditos Vaičiūnaitės II- 
jį Kanoną Barborai Radvilaitei 
skaitė Nijolė Martinaitytė, eiles 
palydint sopranui Audronei Gai- 
žiūnienei ir su gitara - Petrui 
Aglinskui.

Po programos vyko vaišės ir 
pabendravimas Jaunimo Centro 
kavinėje, pasidžiaugiant gražiai 
organizuota ir pravesta premijų 
švente, apgailestaujant jog ne
daug mūsų visuomenės atsilan
kė.

Laiškas mieliems Amerikos lietuviams 
ir visiems iš APPLE

Įžangoje noriu visų Jūsų atsi
prašyti ir nusilenkti Jums visų 
Lietuvos geros valios žmonių 
vardu už aikštingą laikraščio "Lie
tuvos rytas" (1995 07 21 d. Nr. 
169) Dalios Gudavičiūtės straips
nį "APPLE kursai: kiek Lietuva 
gauna ir kiek praranda"? Šį 
straipsnį Jūs visi jau išnagrinė
jote, ir Jūsų jautrias širdis, tikri
ausiai, jau užgydė laikas. Jūs jau 
atsakėte, kai kuriais savo 
straipsniais (skaičiau Danutės 
Bindokienės straipsnį "Obuolys, 
ar katė maišė"?, atspausdintą 
1995 08 30 d. laikraštyje "Drau
gas". Aš noriu panagrinėti iš ki
tos pusės. Dabar, prabėgus šiek 
tiek laiko ir, gal būt, jau priėmus 
Jūsų kai kuriuos sprendimus, 
nekurie teiginiai, gal būt, atrodo 
kitaip. Aš baiminuosi, kad tie 
sprendimai kartais nebūtų per 
sunkūs mūsų visų dvasiai.

Pirmiausia dėl lektorių skai
čiaus. Aš manau, kad reikia 
džiaugtis, kad tiek daug žmonių 
nori padėti Lietuvai. Puiku, kai 
yra iš ko rinktis. Kitas klausi
mas, kiek žmonių turėtų būti 
vienu metu užimti kursuose. Ir 
jei šiemet paskaitas skaitė 80 le
ktorių, bet vienu metu kursuose 
nebuvo daugiau nei 53 lektoriai, 
tai ar verta aiškintis dėl lektorių 
- "gausumo", kai tose paskaitose 
dalyvavo per 1100 pedagogų? 
įdomus pono H. Vaicekausko 
teiginys (o gal tik panelės D. 
Gudavičiūtės? - nepatikrinau): 
"...jį verčia nuogąstauti tai, kad 
dalis temų kartojasi". Kasmet 
kiekvienoje klasėje kartojasi tos 
pačios temos, bet tose klasėse 
mokosi kiti mokiniai. Daugybė 
matematinių teoremų, chemijos 
uždavinių sprendimų, fizikinių 
dėsnių dešimtmečius mokoma 
tose pačiose klasėse, - keičiasi tik 
mokiniai. Todėl, jei geros temos 
kartojasi, tegul jas išgirsta visi 
mokytojai: vienais metais vieni 
30, kitais metais kiti. Ir jei per 
penkis metus tą gerą temą iš
klausė pusantro šimto žmonių, 
tai ar daug 50-čiai tūkstančių 
Lietuvos pedagogų? Kitas daly
kas, kai pats pedagogas neįsigili
na į programą ir antrą kartą 
užsirašo į tuos pačius kursus. Ir 
visai jau gaila pasidaro, kai kur
sus vertina vertėjų nuomone: "... 
Kursuose dirbantys vertėjai šį 
renginį vadina "dideliu kolūkiu" 
ir pasigenda darbo intensyvu
mo". Gal Kėdainiuose ne į tas 
grupes pateko vertėjai? Marijam
polėje, pavyzdžiui, psichologijos 
grupėje vertėjavo miesto psi
chologė - magistrė Vilma Vėly
vienė, kuri ir pati tobulinosi, 
bendravo, ir buvo labai paten
kinta kursais. Ir kursantai buvo 
patenkinti, kad galėjo bet ku
riuos, juos dominančius klausi
mus, išdiskutuoti. Paskaitos kar
tais virsdavo disputais, nes to 
tikrai reikia mūsų mokytojams. 
Panašiai buvo parenkami ir kiti 
vertėjai: jie dirbo su ta grupe, 
kur jiems patiems būtų naudin
ga. Iš 8 grupių, dirbusių Mari
jampolėje, gal tik 2 vertėjai dirbo 
tik vertėjo darbą, nesidomėda
mi specialybės veikla. Bet ir jie 
teigė apie malonų bendravimą, 
šiltus betarpiškus santykius ir 
nerimo, kursams pasibaigus.

Vienintelis šviesulys tamsiame 
p. D. Gudavičiūtės straipsnyje 
yra tai, kad neužtemdyti p. Da

■amsaMBnemsi

Paskelbti fotografijos parodos - 
konkurso laureatai

š.m. lapkričio 19 d. Chicago
je, Jaunimo Centro Čiurlionio 
galerijoje, buvo paskelbti dvi
dešimt ketvirtosios fotografi
jos parodos - konkurso laurea
tai.

Suaugusiųjų grupėje pirmoji 
premija (150 dol.) atiteko Ri- 
maldui Vikšraičiui iš Kauno, 
antroji (100 dol.) - Antanui 

riaus Kuolio žodžiai: "APPLE vil
tis pateisino. įgyvendintas pats 
principas - kolegiškas pedagogų 
bendravimas... Palyginti su nau
da, tai nėra dideli pinigai'. Visam 
pasaulyje (išeivijos lietuviai prisi
mena ir Lietuvoje) visais laikais 
garbingiausių profesijų žmonės 
buvo kunigai, mokytojai ir gy
dytojai. Net valdžios vyrus rink
davo daugiausia iš mokytojų ir 
daktarų (kaip tais laikais Lietu
voje vadino gydytojus). Per so
vietmetį Lietuvoje mokytojus 
taip giliai sutrypė, kad dar ir 
šiandien daugybė buvusių "mo
kinių" niekaip negali atleisti 
mokytojui už tai, kad jį mokė. 
Tie, kurie tingėjo mokytis, da
bar tingi dirbti (bet netingi rėk
ti). Tie, kurie sugebėjo mokytis, 
patys tapo mokytojais ir dabar 
stovi ant to paties laiptelio greta 
savo mokytojo. Kurie tapo gy
dytojais, jiems nėra dėl ko rung
tyniauti su mokytojais. Taigi, kai 
paskaičiuojame pinigus kiek val
stybė skiria mokytojui, tame 
skaičiuje ir jo kvalifikacijos kėli
mui, tai graudu pasidaro. Bet 
ačiū Dievui, dar yra Lietuvoje 
tokių žmonių, kaip ponai Da
rius Kuolys, Remigijus Motuzas, 
Regina Klepačienė, Marija Bar- 
kauskaitė, Algirdas Grigonis. 
Daug tikrų žmonių. Aišku, Lie
tuva skaičiuoja pinigus. Bet ir 
Amerikoje doleriai ant medžių 
neauga.

Dar noriu atkreipti dėmesį į 
vieną p. D. Gudavičiūtės straips
nio eilutę. Ji rašo: "Visus ketveri
us metus kiekvienas kursų lanky
tojas gaudavo po 10 dolerių..." 
Labai atsiprašau visų, aukojusių 
Lietuvos mokytojams amerikie
čių, už neužbaigtą p. D. Guda
vičiūtės sakinį. Turėjo būti para
šyta taip: "Visus ketverius metus 
kiekvienas kursų lankytojas gau
davo po 10 dolerių už kiekvieną 
savaitę...", t. y. po 20 dolerių, 
nes kursai vykdavo po 2 savaites. 
Ir tik nežymi kursantų dalis, 
kurių kursai vyko po 1 savaitę, 
gavo po 10 dolerių. Tačiau buvo 
pakartotas srautas, ir praktiškai 
per dvi savaites atiduota 20 
dolerių. Tokiu kursų po vieną 
savaitę buvo labai labai mažai.

Aš noriu užbaigti panelės D. 
Gudavičiūtės straipsnio nagri
nėjimą. Noriu keliais žodžiais 
prisiminti APPLE'95 vasaros kur
sų baigiamąją konferenciją 
Anykščiuose. Visai Lietuvai ge
rai žinomas docentas Algirdas 
Grigonis konferencijos metu sa
kė: "Žmogus ne vien duona gy
vas, bet ir geru žodžiu. Kur glūdi 
APPLE bendrijos sėkmė? Tai in
teligentų bendruomenė, bet ne 
technokratų grupė. Juos sukūrė 
Vaiva. Aš noriu jai skirti Frenkel 
žodžius: "Kuo labiau žmogus 
užmiršta save ar atsiduoda ki
tam darbui, tuo labiau jis tampa 
žmogumi". Šie žodžiai atspindi 
Vaivą. Aš atsimenu pirmąją va
sarą, kai buvo Medininkų įvy
kiai. Mes visi buvome institute 
ir šnekėjomės prisiminėm Sau
sio 13-ją. Vieni sakėsi skambinę 
namo, kitiems skambino iš Ame
rikos. Vaiva pasakė: "Aš niekam 
neskambinau. Kiekvienas žuvęs 
lietuvis yra mano brolis, mano 
sesuo. Tautos kančia - mano 
kančia. Šie Vaivos žodžiai mums 
daug ką pasako apie ją, kaip Lie
tuvos piliete, patriotę. Ji turi vie

Sutkui iš Vilniaus, trečioji (50 
dol.) - Aldonai Kaminskienei iš 
Chicagos.

Jaunųjų grupėje pirmąją pre
miją (75 dol.) gavo Džiugas Re- 
neckis, Downers Grove, 1L, kau
niečiai Aušra Griškonytė ir Sigi
tas Bieliūnas pelnė antrąją (50 
dol.) ir trečiąją (25 dol.) premiją.

Pasibaigus iškilmlngajai daliai 

nijančią filosofiją. Ji žino, kur ji 
eina, ji žino, ko siekia.

Ko mes išmokome iš APPLE 
profesorių ir dėstytojų? Visų pir
ma, tai -aiškios asmenybės, ge
bančios suvokti pasaulį. Diskusi
nis mokymo metodas parodė, 
kad jie geba atskleisti, kas aš esu, 
kokie mano uždaviniai. Kitas 
sėkmės veiksnys - sugebėjimas 
bendrauti, šilti santykiai, o šiltų 
santykių mums būtinai reikia 
mokytis. Jūs išmokėte mūsų mo
kytojus mokyti nemokytinus 
vaikus, integruoti, sudaryti spe
cialias programas... Ačiū Jums, 
kad Jūs neužmiršote ir esate 
mūsų kultūrinės dvasios garan
tas. Jūs esate Šauliai, Jūs turite 
lankus. Iš lankų paleidžiate gy
vas strėles, strėlės lekia toli. Te
suteikia jie Jums džiaugsmo. Ir 
toliau tvirtai laikykite juos savo 
rankose..."

Šie docento A. Grigonio kon
ferencijoje pasakyti žodžiai api
būdina visą APPLE Lietuvoje 
esmę. Šaunusis Anykščių meras 
Saulius Nefas pasakė: "Jūs pa
darėte viską, kaip galėjote, o kas 
nenorėjo, tegul padaro geriau. 
Man jau gimė dešimt naujų 
idėjų".

Aš su APPLE žengiu nuo pat 
pirmųjų žingsnių. Pirmaisiais 
metais nebuvau nuolatinė kursų 
klausytoja, bet daugiau stebėto
ja, pasiklausanti tai vienoje, tai 
kitoje grupėje. Tai vyko todėl, 
kad APPLE kursuose dirbo ir 
mano pusseserė Gitą Merke- 
vičiūtė - Kupčinskienė. Dar nela
bai supratau kursų esmės. Tačiau 
kai 1992-siais jie vėl vyko, ir ne 
vien Vilniuje, bet ir kituose Lie
tuvos mieštose, atidžiau įsigili
nau ir užsidegiau noru, kad jie 
būtinai vyktų ir Marijampolėj. 
Ir taip jau tris vasaras APPLE 
vyko Suvalkijos sostinėje, Švieti
mo centre. Aš nesiimu atsakomy
bės vardinti geriausius ir labiau
siai patikusius lektorius. Tokiam 
vertinimui dar neišrastos svars
tyklės. Manau, kad daug pasako 
Floridos unversiteto profesoriaus 
Phil Taylor žodžiai: "Aš džiau
giuosi sugrįžęs į Marijampolę".

O mūsų mokytojų "ataka" dėl 
APPLE '96 jau prasidėjo. Jau klau
sia, kokios bus paskaitos, kas 
atvažiuos. Mūsų neklausia, ar bus 
kursai, nes mokytojai jų labai 
laukia ir jau neįsivaizduoja vasa
ros kitokios. Jie tik klausia, kokių 
dalykų bus kursai ir kada.

O kad jie būtų, priklauso nuo 
Jūsų, mūsų brangieji užjūrio gim
inaičiai, draugai, artimieji.

įprasta, kad žmonės sveikini
mo žodį taria savo kalbos 
pradžioje. Aš gi noriu jį tarti 
rašinio pabaigoje. Noriu visus 
visus APPLE lektorius - ir tuos, 
kas buvo vieną ar du kartus, ir 
tuos, kas visus penkis kartus 
lankėsi Lietuvoje - pasveikinti 
su prabėgusia 5-ąja APPLE va
sara, palinkėti, kad tos mažojo 
jubiliejaus penkios obelaitės 
Anykščiuose sulauktų dešimt 
savo sesių kitame Lietuvos krašte. 
Ir taip kaskart. Laukiame Jūsų. Ir 
priimkite mano asmeniškus nuo
širdžiausius artėjančių Kalėdų 
sveikinimus.

Jus mylinti -
Vidutė Marija Kronkaitytė

- Vėžėlienė,
Marijampolės apskrities 

švietimo centro metodininkė

buvo parodytas 1972 m. sukur
tas A. Kezio filmas "Statyba" (apie 
Chicagos Jaunimo Centro staty
bą) ir Vilniaus "Vartų" galerijoje 
neseniai filmuotas pokalbis su 
A. Keziu, žinomu fotografu, dai
lės ir fotografijos parodų organi
zatoriumi.

Paskelbta ir kitų metų - jubi
liejinės XXV fotografijos paro
dos - tema - "Istoriniai pastatai ir 
paminklai*.

□

- Muz. Vytautui Kerbeliui 
pasitraukus iš St. Petersburg, FL, 
Lietuvių klubo centro vedėjo pa
reigų, 1995 - 1996 metų sezono 
chorui vadovauti sutiko muz. 
Petras Armonas, anksčiau beveik 
20 metų vadovavęs šiam chorui.
- Prel. dr. Juozas Prau

skis visas savo parašytas 35 kny
gas ir brošiūras per "Transpak" 
firmą (sav. R. Pūkštys) išsiuntė į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
biblioteką Kaune.

— Lidia Normantaitė, Ar
gentinos Respublikos konsule 
Miami, FL, ieško giminių, gyve
nančių JAV: tetos Kotrinos Pau- 
zaitės, jos dukros Janet Kliauga 
su vyru Joe. Konsulės adresas: 
Lidia Normantas, 1925 Brickell 
Avė., Dept. D 1501, Miami, FL. 
Tel. (305) 285 - 0568.
- Vasario 16-osios gimnazi

joje, veikiančioje Vokietijoje, šie
met pradėjo dirbti naujas kape
lionas kun. Alfonsas Kelmelis. 
Jis gimęs 1963 m. Radviliškyje, 
kunigu įšventintas 1990 m. Kai
šiadoryse.
- Feliksas Andriūnas, bu

vęs Balfo direktorius ir garbės 
narys, ilgametis Philadelphijos 
Balfo skyriaus pirmininkas, spa
lio 31 d. mirė Philadelphijoje, 
PA.

— Pranas Vytautas Čizaus- 
kas, diplomuotas agronomas, 
gyvenęs Detroit, MI, mirė spalio 
29 d. Velionis buvo gimęs 1916 
liepos 29 d. Alytaus apskrityje, 
1949 m. atvyko į JAV, prie Šv. 
Antano parapijos įkūrė lietuviš
kos spaudos kioską ir 40 metų 
jam vadovavo.
- 50 metu nuo Pabaltijo 

Universiteto Vokietijoje įkūri
mo jubiliejus-akademija rengia
ma 1996 m. kovo 17 d. Chicago
je. Akademijoje paskaitą skaitys 
iš Philadelphijos atvykęs Temp
le universiteto, Collage if Educa- 
tion profesorius dr. Vytautas Čer
nius. Visiems buvusiems to uni
versiteto profesoriams ir studen
tams ta data turėtų būti labai 
svarbi.
- "Europos lietuvis" 41- 

jame numeryje paskelbė savai
traščio leidėjų Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos ir Lon
dono Lietuvių Namų akcinės 
bendrovės - vardu bendrovės 
pirmininko K. Tamošiūno prane
šimą, kad "Europos lietuvis" nuo 
šių metų pabaigos nebebus 
spausdinamas. Susidarius finan
siniams sunkumams, kurį laiką 
laikraštis buvo spausdinamas Vil
niuje, bet naujų skaitytojų ne
priaugo. Su 1,700 egz. tiražu 
laikraščio išleisti finansiškai ne
įmanoma.
- Chicagos Lietuvių Ope

ros valdybą šiuo metu sudaro: 
pirm. Vytautas Radžius, vice
pirmininkai Jonė Bobinienė, Ju
rgis Vidžiūnas, Vytautas Aukš
tuolis ir Romas Bumeikis, sekr. 
Dalia Stankaitienė, ižd. Algirdas 
Putlius.
- Kanados Lietuvių Ben

druomenės XVI-osios krašto 
tarybos pirmoji sesija įvyko lap
kričio 4 - 5 dienomis Mississau- 
ga, Ont. I naujai išrinktą Kana
dos LB valdybą įeina: Julija Ada- 
monytė, Marytė Balaišytė, Ka
zimieras Deksnys, Leonas Ehlers, 
Natalija Liačienė, kun. Edis Put
rimas, Algirdas Vaičiūnas, Vir
ginija Zubrickienė. Revizijos ko- 
misijon išrinkti: Juozas Krišto
laitis, dr. Česlovas Kuras, Vida 
Stanevičienė.

ilgus metus veikęs Chicagoje, 
savo veiklą baigė ir užsidarė.



Pažinkime vieni kitus
* Šių metų pavasarį teko praleisti paskutinį mokslo metų semestrą 
| Lietuvoje, Ukmergėje, Antano Smetonos vidurinėje mokykloje.

Dėsčiau vyresnėm klasėm verslo ekonomiką. Per tuos ketverius 
; mėnesius susipažinau su šių dienų mokytojų ir mokinių gyvenimo 
y poreikiais, jų gyvenimo sąlygomis, mokinių domėjimusi Vakarų

pasauliu, jų norais susipažinti su Amerikos lietuvių jaunimu, su jais 
susirašinėti. Stebėjau lietuvišką jaunimą pamokų metu, laisvalaikiu, 
pramogose, tai tikrai verta pasididžiavimo Lietuvos jaunoji karta: 
išsilavinę, plačių pažiūrų, gan mandagūs ir mokslo sąlygos nėra 
lengvos, mokytojų algos juokingai mažos, bet jų pasiaukojimas 

-mokinių labui nepaprastas. Šį pavasarį oras Lietuvoje buvo gan 
lietingas ir šaltas, nuo balandžio 15 mokyklose buvo išjungtas 
šildymas, mokytojai ir mokiniai su sugrubusiais pirštais, apsivilkę 
su "šimtasiūlėmis" vis tiek klampojo per sniegą ir lietų kiekvieną 
dieną į mokyklą, kai kurie mokiniai ir mokytojai pėsti ėjo tokiu oru 
po du tris kilometrus, jų niekas autobusais nevežiojo.

Jau nuo pirmos klasės sustiprintai mokoma anglų kalba. Visi 
svajoja aplankyti Ameriką, ir tie, kurie neturi vilties čia atsilankyti 

-15 nori susirašinėti su šio krašto lietuviukais. Jie gali susirašinėti 
lietuviškai ar angliškai ir jiems taip pat galima rašyti bet kuria iš šių 
kalbų. Dvi draugiškos ir gabios dvylikmetės, aukštaitės, 7-tos klasės 
mokinės norėtų susirašinėti, nesvarbu - ar mergaitės ar berniukai, 
svarbu - kad būtų lietuviukai. Nuoširdžiai patarčiau šį laikraštį 
skaitantiems tautiečiams patarti savo jaunimui užmegzti santykius 
su Lietuvos jaunimu, kad galėtume geriau pažinti vieni kitus.

Štai jų adresai: Aistė Zvėgaitė, Deltuvos 10a - 30, Ukmergė 4120, 
Lithuania; Evelina Markovą, Deltuvos 20 - 4, Ukmergė 4120, 
Lithuania. Vladas Audėnas

"Stikliai" atidarė naują restoraną
Bendrovė "Stikliai" atidarė naują itališkų patiekalų restoraną 

"Itališkas kaprizas". Restoranas atidarytas "Šarūno" viešbutyje. Du 
restorano virėjai mėnesį mokėsi viename garsių Romos restoranų, 
išmoko gaminti apie 100 itališkų patiekalų, išlaikė egzaminus.

Šaltieji patiekalai itališkame restorane kainuos 2.5 - 10 USD, 
. karštieji - 7.5 - 9 USD. Raudonas ir baltas vynas bus atvežamas iš 
Italijos. Daugelis patiekalų bus gaminami iš lietuviškų daržovių ir 
mėsos. Restorano savininkai mano, kad du žmonės jų restorane 
galės pavakarieniauti už 30 - 35 USD.

Buvusioje savo kavinėje "Stiklių" savininkai vasario mėnesį keti
na atidaryti aukštos klasės kinų restoraną. Kovo mėnesį bus baigtas 
remontuoti penkių žvaigždučių viešbutis. Jis bus įrengtas XVIII 
amžiaus dvarų stiliumi. Čia bus atidarytas prancūziškas restoranas. 
"Stikliai" Vilniuje dar turi restoraną "Ponių laimė" Gedimino pros
pekte, aludę ir vyninę Senamiestyje, bei konditerijos parduotuvę.

PAPIGINTOS KAINOS KELIONĖMS į VILNIŲ
Iki gruodžio 9 gruodžio 10 -
sausio 1 - kovo 31, 96 gruodžio 31

Iš New York nuo $600.00 $700.00
IšChicogos $620.00 $810.00
Iš Seattle $842.00 $954.00

Dėl daugiau informacijų skambinti:

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

•* Gerbiama redakcija,
Jūsų mielo "Darbininko" laikraštyje radau didžiausią nesąmonę. 

Straipsnyje "Popiežiaus kelionė JAV (3)", laikraščio Nr. 43, lapkričio 
19 d., 1995.

Pasirašęs "VRLS" rašo: "Sekmadienio rytą Šv. Tėvas iš NY atskrido 
į Baltimorės miestą, kuris yra Marylando valstijos sostinė, Marylan- 
do - Marijos žemės - valstiją 1729 metais įkūrė Lordas Baltimorė".

O dabar kaip turi būti: "Annapolis yra Marylando sostinė. Mary- 
landas yra pavadintas, pagerbiant karalienę Henriettą Marią. Mary- 
land atrado 1608 m. John Smith. 1613 m. anglai pirmieji įsikūrė 
ant Kent salos. Maryland ir buvo priimta kaip 7-ta valstija balandžio 
28 d., 1788 m."

Man, kaip geram Marylando valstijos gyventojui, yra skaudu 
matyti tokias klaidas. Jei norite pasitikrinti - paklauskite bet kokio 
mokinuko.

Su pagarba, Jūsų laikraščio skaitytojas
Algirdas Skudzinskas

' Baltimorė, Maryland

Nuo Redakcijos: "VRLS" yra Vatikano Radijo Lietuvių skyrius. Už 
pataisymą ir atsiųstą papildomą informaciją nuoširdžiai dėkojame 
mūsų skaitytojui.

- Ar jums niekas nesakė, kad 
esate panaši į Bridžitą Bardo?

- Ne.
- Teisingai nesakė!

Garsus aktorius gavo laišką, 
kuriame gerbėja juo atvirai ža
vėjosi. "Koks jūs gražuolis, koks 
milžiniškas talentas, koks sim- 
patulis, aš dėl jūsų kraustausi iš

proto", - rašė jį. Laiško pabaigoje 
pridūrė: "Atleiskit, kad rašau pieš
tuku. Mūsų psichiatrinėje ligoni
nėje rašyti plunksnakočiu drau
džiama".

Kalbasi du draugai.
- Tu tik pamanyk! Kai aš iš 

ryto grojau smuiku, kaimynas 
išdaužė mano langą!

-Visai be reikalo. Dabar jis dar 
geriau girdės.

*★*
- Pone direktoriau! Vienas 

žiūrovas nukrito iš balkono į 
parterį!

- Tegu užmoka bilieto kainos 
skirtumą.

B dphX1cy b
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

Order 
Calendars 

& 
Christmas Cards 

Early! 
(Engiish) 

Vincent A. Katinas 
(718) 238-9622

Panevėžj apėmė 
lošimo aistra

Neseniai Panevėžyje buvo išlošti du olimpinės 'Perlo' loterijos 
laimėjimai po 10 tūkst. USD ir didžiausias laimėjimas - 10O tūkst. 
USD. Panevėžiškiai juokauja, kad Aukštaitijos sostinė tapo ir lošėjų 
sostine. Žmones užvaldė lošimo aistra. Iki tol parduotuvėje, kurioje 
buvo nupirkta didžiausio laimėjimo kortelė, per dieną buvo par
duodama kortelių už 50 - 75 USD. Dabar lošėjų padaugėjo 2-3 
kartus.

"Perlo" loterijos kortelėmis Panevėžyje prekiaujamai! - oje vietų. 
Vaikai dažniausiai renkasi naująjį žaidimą "Keno loto". Manoma, 
kad jame yra daugiau tikimybių išlošti. Pensininkai renkasi senąjį 
"Perlo" loterijos žaidimą "Jėga", kuriame ir buvo išloštas didžiausias 
laimėjimas. Panevėžyje žmonės labai perka ir valstybinės įmonės 
"Lietuvos loto" loterijos .bilietus. AGEP

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

Aukas siųsti:
Lithuanian Priests'
League of America -
Seminarian Fund 
Rev. Adam Pupšys
P. O. Box2163 
Westerly,R.1.02891

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

Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "Darbininko", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

NAUJOVĖ!
Pirmas CD vaikams lietuvių kalboje!

Puiki dovana Kalėdų ar bet kokia kita proga'
Šiuo metu galima įsigyti Romualdo Zablecko išleistą lietuvių liaudies 
dainų albumą vaikams "Išėjo tėvelis j mišką".
~ Gerai žinomos dainos suskambo visiškai naujai, tad smagios klausytis 
ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Įrašas darytas Colorado valstijoje.

Norintieji įsigyti albumą, prašomi čekį arba money orderį siųsti adresu:
Romas Home Studio
1327 SW 22nd St.

Loveland, CO 80537
Vieno CD kaina - 10 dol., audio kasetės - 6 dol., arba 14dol. už abu.

Dar pridėti 2.50 dol. už persiuntimą.
Dėl užsakymų didesniu tiražu skambinti telefonu (970) 663-4684 - 

geriausiai po 6 vai. vak. (sk.)

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

VILTIS
(HOPE)

LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broodwoy, Boston, MA 02127 

TEL.: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

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

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

Gruodžio mėnesį siuntinius surinksime:

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

New York-Vilnius-New York $550 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $5 70 r.t.

One way to Vilnius $360

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

BROCKTON, MA 
LOWELL, MA 
LAWRENCE, MA 
NASHUA, NH 
WORCESTER, MA 
WATERBURY, CT 
HARTFORD, CT 
CAPE COD, MA 
BROOKLYN, NY 
BR1DGEPORT, CT 
PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, Rl

gruodžio 7 d. 
gruodžio 8 d. 
gruodžio 8 d. 
gruodžio 8 d. 
gruodžio 9 d. 
gruodžio 9 d. 
gruodžio 9 d. 
gruodžio 13 d. 
gruodžio 16 d. 
gruodžio 16 d. 
gruodžio 20 d. 
gruodžio 20 d.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Oro paštu Kalėdų siuntiniai priimami iki gruodžio 16 dienos.
Informacijos prašome teirautis telefonu:

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

(617) 269 - 4455 (800) 654-2432 (201) 592-8780



Rezoliucijos H.C.R. 51 rėmėjų 
JAV Kongrese daugėja

Kongresmanas Christopher Cox (R - CA) pateikė Kongresui Rezo
liucija H. C. R. 51, kad būtų demilitarizuota Karaliaučiaus sritis.

Šiuo metu ją jau parėmė 18 kongreso narių -13 respublikonų ir 
5 demokratai. Būtų malonu jiems gauti trumpą padėkos laišką.

Robert Andrevvs (D. - NJ); Christopher Cox (R - CA); Tom Davis 
(R - VA); Richard Durbin (D - IL); Michael Forbes (R - NY); Martin 
Frost (D - TX); David Funderburk )R - NC); Jon Fox (R - PA); Gary 
Franks (R - CT); Martin Hoke (R - OH); Jay Kim (R - CA); William 
Lipinski (D - IL); John Mica (R - CA); Ron Packard (R - CA); Dana 
Rohrabacher (R - CA); Charles Schumer (D - NY); Christopher 
Shays (R - CT); Diek Zimmer (R - NJ).

Amerikos Baltų Laisvės Lyga prašo visus Amerikos lietuvius ir jų 
draugus laiškais, telefonais ir telegramomis įtaigoti savo atstovą/ę, 
kad jie taptų H. C. R. 51 kosponsoriais.

Skambinkite Hot Line 1 - 800 - 651 - 1572 ir jūsų vardu bus 
nusiųsta telegrama. Jūsų paklaus pavardės, vardo, adreso ir zip code 
bei telefono numerio. Telegrama bus nusiųsta Jūsų kongreso at- 
stovui/ei, o jos kaina, $6.45, bus pridėta prie Jūsų sekančios 
telefono sąskaitos.

Jeigu to negalite atlikti, tai Baltų Laisvės Lyga už jus tą padarys. 
Iškirpkite ir atsiųskite sekantį įgaliojimą: Baltic American Freedom 
League, P. O. Box 29657, Los Angeles, CA 90029.

Aš įgaliojų Baltų Laisvės Lygą mano vardu pasiųsti telegramą 
Kongresui paremiant H.C.R. 51 Rezoliuciją - "Karaliaučiaus demil- 
itarizavimas". Aš sutinku sumokėti prie mano telefono sąskaitos 
pridėtus $6.45.

V ardas, pavardė:_________________________________________
Prašau spausdinti

Adresas:_________________________________________________
Numeris, gatvė, miestas, valstija ir zip code

Telefono numeris:________________________________________
Area code ir numeris

Parašas:_________________________________________________

Laiško pavyzdys:

The Honorable_______________
U.S. House of Representatives
Washington, D. C. 20515

Dear Congressman/Congresswoman

Please co-sponsor H.C.R. 50 introduced by Chris Cox (R-CA) 
which proposes that Konigsberg (Kaliningrad) be designated a 
demilitarized zone. Russian military forces in this region are a 
direct threat to Westem Europe, to the emerging democracieš of 
Central and Eastem Europe and also to American national interest.

Please respond.

Sincerely Yours,

Vardas, pavardė
Adresas, zip code

"Pagalba Lietuvai" praneša
"Pagalba Lietuvai" atstovas Vilniuje Paulius Bindokas pranešė 

vadovui Robertui Boris, kad 28-tas talpintuvas, kuris buvo išsiųstas 
iš Catholic Medical Mission Board (CMMB) New Yorke spalio 17 d., 
pasiekė Vilnių ir buvo iškrautas lapkričio 15 d. Tame talpintuve 
siunčiami vien tik vaistai, kurių vertė siekė $618,000.00. Taip pat 
buvo pranešta, kad gripo (flu) skiepai atsiųsti oro paštu pasiekė 
Vilnių š. m. rugpjūčio 13 d. Jų vertė - $576,000.00. Skiepai skiriami 
tik medikams. "Pagalba Lietuvai" stengsis gauti ir daugiau skiepų, 
kad galėtų skiepyti visą Lietuvą. Skiepai tik dabar dalinami, nes 
prieš tai įvyko įvairių komplikacijų.

Robertas Boris išreiškė nuoširdžią padėką Pauliui Bindokui už jo 
sąžiningą, greitą ir rūpestingą darbą paskirstant siuntas - vaistų ir 
medikamentų.

30-tas talpintuvas buvo išsiųstas penktadienį, lapkričio 17 d., iš 
CMMB New Yorke. Tame talpintuve taip pat buvo vien tik vaistai 
- nuo aukšto kraujo spaudimo, širdies, bronchito bei kosulio, kurie 
siunčiami į Vilnių ir bus išdalinti įvairiose ligoninėse.

Nuo 1990 m. iki 1995 m., 30 talpintuvų buvo išsiųsta broliams ir 
sesėms į Lietuvą. Jų vertė siekė $17,500,000. Vien tik 1995 m. 13 40 
pėdų talpintuvų buvo išsiųsta į Lietuvą. Jų vertė siekė $6,428,653. 
Tik su visuomenės nuolatine parama tai buvo galima įvykdyti ir 
išsiųsti tiek daug talpintuvų šiais metais! Piniginiai ištekliai jau 
baigiasi ir visų pagalba yra reikalinga įgyvendinant šį svarbų 
projektą Lietuvoje. Kiekviena auka vertinama ir laukiama. Aukas 
galima siųsti: Aid to Lithuania, 4457 Fairvvay Court, Waterford, MI 
48328-3483. Iš anksto dėkojame už paramą.

Regina Juškaitė

Los Angeles, CA

Literatūros popietė
29-oji tradicinė literatūros popietė, kasmet rengiama Šv. Kazi

miero parapijos salėje Los Angeles Lietuvių fronto bičiulių, šiemet 
įvyks gruodžio 3 d.

Pagrindinė popietės dalyvė, švenčianti savo amžiaus jubiliejų, 
rašytoja Alė Rūta skiria šią programą savo neseniai tragiškai žuvusiam 
sūnui Arimantui. Programos metu apie Alės Rūtos kūrybą kalbės 
Juozas Kojelis, Algis Raulinaitis, Vyt. Vidugiris. Rašytojos kūrinių 
ištraukas skaitys aktorė bei autoriai Vincas Dovydaitis, Sigutė Miku- 
taitytė, Juozas Pupius. Bus atlikta Br. Budriūno daina, parašyta Alės 
Rūtos žodžiais "Šauksmas".

Popietės metų vyks Lietuvių fronto bičiulių surengtų literatūros 
vakarų programų paroda, paruošta Emundo Arbo.

Dailininkas Žibuntas Mikšys, grįžęs iš Prancūzijos į Lietuvą, 
dėsto dailę Šiaulių Pedagoginiame institute.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Nauji vienuolių rūbai Eucharistinio 
Jėzaus seserų kongregacijai

Kada sovietai okupavo Lietu
vą, Eucharistinio Jėzaus seserų 
kongregacija rizikavo gyvybe, 
pranešdama pasauliui apie kata
likų Bažnyčios persekiojimą Lie
tuvoje. Seserys slaptai redagavo 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikas". Dabar, kai jau Lietu
va laisva, Lietuvos Vyčių Fondas 
ir jo nariai nori apdovanoti vie
nuoles kasdieniniais reikmenims 
- medžiaga abitams, batais, vais
tais. Ši seserų kongregacija buvo 
įsteigta per Lietuvos okupaciją. 
Ji negauna pagalbos nei iš Lietu
vos, nei kitų valstybių. Lietuvos 
Vyčių organizacijos viltys fra, 
kad ši dovana bus tik pradžia 
nuoširdaus bendradarbiavimo 
tarp Lietuvos Vyčių ir seserų 
kongregacijos.

Kongregacija susideda iš 113 
vienuolių. Iš jų-78 turi amžinus 
įžadus, 21 laikinus, 9 yra nau
jokės, 5 postulantės ir 2 kandi
datės. Dauguma seserų nesiekia 
40 metų amžiaus. 30 yra baigu
sios aukštesnį mokslą, 8 stu
dentės. Vienuolės negyvena ben
drabutyje. 3 naujokės gyvena 
viename kambaryje. Kardinolas 
V. Sladkevičius padovanojo bu
tus naujokėms, bet yra reikalin
gas didelis remontas. Vilniuje 
vienuolės gyvena išsklaidytos

visame mieste, dvejuose ar tri
juose butuose. 30 seselių neturi 
abitų. Per šventes jos pasiskoli
na abitus viena iš kitos. Abitams 
nėra lėšų. Lietuvos Vyčių Fondo 
direktoriai, sužinoję apie seselių 
padėtį, kreipėsi į Fondą ir jo na
rius prašydami pagalbos.

Lietuvos Vyčių bičiuliai Jay ir 
Gertrude Heyman, savininkai 
Fabric Land medžiagų krautu
vės, padovanojo 180 jardų me
džiagos pasiųti abitams. Per 82- 
ąjį seimą L. V. Fondas bei kiti 
suaukojo per $2,000, kurie skirti 
pasiuvimui abitų, batams ir vais
tams. Medžiaga buvo išsiųsta 
rugpjūčio mėnesį BALFo talpin
tuve iš Philadelphijos. Dr. Rošė 
Šomkaitė iš New Jersey, lankėsi 
pas vienuoles ir nuvežė paauko
tus pinigus. Buvo gautas gražus 
ir jautrus padėkos laiškas iš Se
selės Gerardos-Elenos Šuliaus- 
kaitės ir Seselės Pijos Vargele- 
vičiūtės. Šį projektą koordinavo 
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. 
Visuomenė kviečiama paremti šį 
projektą. Aukos ir dabar pri
imamos. Prašome siųsti aukas: 
LCRA "Sisters Fund", c/o Mrs. 
Loretta Stukas, 234 Sunlit Dr., 
VVatchung, NJ 07060. Iš anksto 
L. V. Fondas dėkoja.

Loretta Stukas

Rankdarbių mugė
šiais metais Bostono tautodailininkų rankdarbių mugė įvyks 

gruodžio 3 d., sekmadienį, nuo 12 vai. iki 5 vai. p. p. Lietuvių Klubo 
IlI-čio aukšto salėje, 368 West Broadvvay, S. Bostone. Ten bus 
galima įsigyti audinių, juostų, keramikos, medžio drožinių, mezginių, 
gintaro, sidabro ir kitokių papuošalų, lietuvių dailininkų darbų, 
knygų, sveikinimo kortelių ir įvairių suvenyrų iš Lietuvos. Taip pat 
veiks kavinė su namuose gamintais tortais ir pyragaičiais.

Kviečiame visus atsilankyti, pasižmonėti bei apsirūpinti kalėdinė
mis dovanomis.

(S. S.)

Dailininkų grupės "5" paroda 
Balzeko muziejuje

Penktadienį, gruodžio 1 d., 7 vai. vakaro Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Chicago, IL, įvyks dailininkų grupės "5" parodos atida
rymas. Grupės nariai - Ralph Amold, Morris Barazani, Ghita Har- 
dimon, Leopold Segedin. Joan Taxay VVeinger • yra žinomi dai
lininkai, turėję personalines parodas Chicagos meno institute ir 
kituose svarbiuose Amerikos muziejuose bei galerijose. Visi parodos 
dalyviai yra Chicagos universitetų meno profesoriai.

Šia paroda Balzeko muziejus siekia lietuviams pristatyti platesnį 
Amerikos dailės kontekstą ir idėjas, kurios šiandien formuoja dailės 
studentų pasaulėžiūrą.

A. Sabonis - tarp individualių 
NBA lyderių

Lapkričio 24 dienos geriausiųjų NBA žaidėjų suvestinėje, kurią 
pateikia Associated press žinių agentūra, galima pamatyti ir A. 
Sabonio pavardę. Arvydas užėmė 4 vietą pagal pataikymų iš aikštelės 
procentą. Jis surinko 46 taškus iš 76 galimų, t.y. pasiekė 60.5%. 
Lyderis - Thorpe iš Detroito pataikė 61 iš 91 galimų (67%).

Santrumpos: atm.įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = auko
tojas. įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1995 m. rugsėjo mėn.
1 x $30 - Petrauskas Stasys atm.: įm. 2 asm., $130.
1 x $100 - Liulevičius dr. Arūnas ir Aušrelė, $200.
1 x $155 - Bartkus Stasys atm.: įm. Bartkus Jonas $100, Šimoliūnas 

Saulius $25 ir 2 kt. asm., $255.
1 x $810 - Petrulienė Ona atm. in.: po $100 Basiulis Algis ir Danutė, 

Petrulis Algis, po $50 Augustaitis Rima, Stašaitis Kazys ir Aldona, $40 Petrulis 
Laima, po $25 Butkūnas Andrius ir Alice, Jurgutis George ir Danguolė, 
Rugienius Algis ir Liuda, Rukštelė Ona, Zaparackas Algis ir Yolanda, ir 17 kt. 
asm., $810.

Iš viso $1,095.00

1995 m. spalio mėn.
3 x $10 - Barisa Bart, $1 30; Grybauskas Vytautas ir Joana, $110; Kizys 

Juozas, $1,210.
1 x $15 - Kulbis Tadas, $15.
1 x $20 - Daukantas Bladas atm., $320.
2 x $25 - Bublys Vladas (miręs) ir Stasė, $1,125; Mickus Vytautas ir 

Karen, $179.
1 x $25.29 - Vaičeliūnienė Kazimiera, $905.29.
1 x $27 - Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bemotavičius Petras, 

$801.
I x $35 - Venclova Tomas, $555.
II x $50 - Dailidė Bronius atm. jn.: Dailidė Vytautas ir Joana, $2,200; 

Dapkus Petras ir Ilona, $750; Draugelis Arūnas ir Irena, $1,250; Keblinskas 
Algirdas, $950; Keblinskienė Vida, $1,050; Klosis Walter, $460; Palubinskas 
kun. Vytautas A. $170; Rask - Raščiauskas Walter, $250; Shatas Romas ir 
Gertrude, $1,615; Stašaitienė Zofija, $450; Žinąs Rimas ir Natalija, $150.

1 x $90 - Jansonas dr. Eduardas atm.: Jansonienė Irena, $2,590.
55 x $100 - Bardauskas Tomas ir Ramona, $200; Benetytė Jurgita, $100; 

Butkus Romas atm. įn.: Ulinskaitė Marija, $100; Čepratskas Liutauras ir 
Diana, $100; Česnavičius Algirdas ir Ramutė, $300; Čižikas Balys atm. įn.: 
Čižikaitė Bronė, $3,900; Čyvas Tomas J.: įm. Čyvas Saulius ir Daina, $100; 
Cukuras Antanas (miręs) ir Janina, $850; Domanskis Jonas Juozas: įm. 
Domanskis Van ir dr. Alina, $100; Domanskis Maria Laučka: įm. Domanskis 
Van ir dr. Alina, $100; Džiugas Stasys ir Sofija, $1,100; Gasis dr. Albert J. ir 
Lillian M., $300; Gudauskienė Vitalija atm.: Gudauskas Alfonsas, $200; 
Jakštys Algirdas, $200; Jansonas Marija atm. įn.: Jansonienė Irena, $300; 
Jarienė Jadvyga atm. jn.: Jaras Bronius, $700; Jasaitienė Birutė, $400; JAV 
Švietimo Taryba, $300; Juschkevitz Eugenie, $100; Karas Arvin ir Rita, $300; 
Kaunas dr. Roman ir Gražina $600; Kirvelaitis Vytenis, $400; Klivečka Jonas, 
$600; Kojelytė Daina, $400; Končius Juozas ir Giedrė, $500; Kreivėnas 
Narcizas ir Olga, $100; Kučas Viktoras ir Regina, $300; Liaugaudas Pranas 
atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $1,200; Lapas Raimondas ir Ramunė, $100; 
Latvys Jonas ir Stasė, $600; Majauskas Kazys ir Elena, $1,300; Misiulytė 
Roma atm. įn.: Misiulis Domas, $500; Mozoliauskas Bronius ir Sofija atm. 
įn.: Mozoliauskas Ramojus ir Janina, $100; Pakštas Pranas atm. jn.: Pakštienė 
Bronė, $800; Petrulienė Ona atm. įn.: Petrulis dr. Birutė, $910; Petrulis Vytas 
ir Marija, $700; Pilipauskas Pranas ir Bronė atm. įn.: Mozoliauskas Ramojus 
ir Janina, $100; Razma dr. Edis ir Kristina, $850; Razma Kazys ir Danuta, 
$200; Remienė Marija, $2,800; Šalna dr. Jonas ir Janina, $1,100; Sčerbienė 
Pranciška $100; Šešplaukis dr. Alfonsas, $600; Šimutis dr. Leonardas ir Zita, 
$700; Šležas dr. Adolfas ir Algė, $2,900; Šlutas Anatolijus, $100; X, $2,400; 
Šulaitis Edvardas, $100; Sutkus dr. Pranas (miręs) ir Ada, $3,985; Vameckas 
Vladas ir Adelė, $600; Vilinskas dr. Petras, $500; Vilutis Edvardas atm. įn.: 
Vilutienė Marija, $600; Zailskas Antanas ir Teodora, $800; Zukaitis dr. R. R., 
$200.

1 x $110 - Bliūdžius Albinas atm. įn.: Bliūdžius Algis $25, Plečkaitis 
Algirdas ir Nijolė $25, Šimoliūnas Saulius $25 ir 2 kt. asm., $110.

1 x $150 - Vai Vito ir Regina, $750.
1 x $155 - Pocius Antanas ir Birutė, $1,855.
1 x $170 - Kubilius gen. Petras at. įn.: Jansonienė Irena, $1,970. 1
17 x $200 - Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija, $7,700; Baras Stasys ir 

Elena, $6,050; Baškys dr. Bronius atm. įn.: Jansonienė Irena, $800; Bazis 
Vincas ir Dana, $5,810; X, $2,200; Ječius Kęstutis ir Dalia, $l,200; Kačilaus- 
kaitė Živilė, $200; Lauraitis Aleksas ir Vena, $500; Marchertas Antanas ir 
Vilią, $700; Motušis Kostas ir Elena, $200; Ostis Algirdas ir Regina, $2,100; 
Sapetka Kazimieras, $12,565; Saulis Algirdas ir Aušra, $1,600; Sidrys dr. 
Jonas ir Judy, $400; Siliūnas Bronius ir Vladė, $700; Šlenys Kazimieras atm. 
įn.: Šlenys Liudas, $300; Žlioba dr. Aras ir Lina, $500.

4 x $250 - Ažukas Albertas J., 1,100; Binder Walter ir Rima, $250; 
Gauronskas Petras ir Marija (mirusi), $2,800; X, $2,900.

2 x $300 - Giečius Eleonora ir Jonas (miręs), $450; Sealey prof. Raphael, 
$1,400.

6 x $500 - Brizgys Juozas ir Aldona, $1,500; Kelertas Jonas ir Berta: 
Kelertas dr. Algimantas, $1,500; Mileris dr. Paul, $1,150; Paukštelis Ignas ir 
Stasė, $1,500; Plikaitis dr. Juozas ir Barbora, $9,100; Razma dr. Antanas ir 
Alė: aukojo vestuvių proga Baras Stasys ir Elena $200, Kilius Povilas ir Rūta 
$200, Ječius Kęstutis ir Dalia $100, $500.

1 x $800 - Dirdienė - Girniūtė dr. Liuda atm. : Dirda Petras, $2,000.
1 x $1,000 - Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $17,400.
1 x $2,000 - X, $11,000.
1 x $3,000 - Baras Stasys ir Elena Stipendijų Fondas, pradinis įnašas: 

Kisielius dr. Tomas, Rita ir šeima, $3,000.
1 x $190,000 - Karoblis Vytautas testamentinis palikimas, $538,600.
Iš viso - $211,727.29.

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1995.X.31 - 8,081,650 
dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, meną, kultūrą ir 
jaunimą 4,091,621 dol. Palikimais gauta 3,784,039 dol. Sudarykime testa
mentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui: LITHUANIAN FOUNDA
TION, INC., A NOT - FOR - PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORA
TION.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

Tėvo archyvą apžvelgė 
sūnus Vytautas Šliūpas

1 Lietuvą iš JAV dalyvauti IX 
pasaulio lietuvių mokslo ir kūry
bos simpoziume, kuris šią savaitę 
vyko Vilniuje ir Kaune, atvyko 
žinomas visuomenės veikėjas, dr. 
Jono Šliūpo sūnus Vytautas Šliū
pas.

Jis skaitė paskaitą - "Aušrinin
ko dr. Jono Šliūpo archyvas Cali- 
fomijoje ir jame laikomų origi
nalių dr. Šliūpo raštų, laiškų bei 
kai kurių dokumentų apžvalga". 
Vytautas Šliūpas sukūrė visiškai 
naują giminės genealoginį medį. 
Jį pagrindė dokumentais, gautais 
iš Lietuvos valstybės istorijos

archyvo.
Medį pradeda Jurgis Šliūpas, 

gimęs 1730 metais Moniušių 
kaime Šiaulių apskrityje. Visur 
jie minimi kaip laisvi valstiečiai.

Lapkričio 13 dieną Vytautas 
Šliūpas papildė genealoginį medį 
dar vienu lapeliu. Tą dieną gimė 
tiesioginis dr. Jono Šliūpo pa
likuonis - proanūkis Rokas Viesu
las. Naujagimio tėvai - JAV lietu
vis Kęstutis Šliūpas ir Lėlytė 
Pažemėnaitė, gimusi Australijo
je.

AGEP
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Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventė šiemet yra penkta
dienį, gruodžio 8 d. Katalikai 
privalo tą dieną išklausyti mišias. 
Parapijose mišios aukojamos tą 
dieną ir taip pat vakare, o dauge
lyje parapijų mišios aukojamos 
ir iš vakaro, kad dirbantieji turėtų 
pasirinkimą atlikti šią pareigą. 
Pranciškonų koplyčioje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY, 
mišios bus aukojamos penktadie
nį, 11:15 vai. ryte.

Tėvas Kornelijus Bučmys, 
OFM, vyriausiasis "Darbininko" 
redaktorius, susilpnėjus sveika
tai, šiuo laikotarpiu gyvena pran
ciškonų vienuolyne Kennebunk- 
port, ME, ir aktyviai prisideda 
prie "Darbininko" redagavimo, 
atsiųsdamas laikraščiui veda
muosius, įdomių žinių, straips
nių.

Kultūros Židinio kavinė 
veiks sekmadienį, gruodžio 3 d. 
nuo 12 iki 5 vai. popiet Kultūros 
Židinio apatinėje salėje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Bus cepelinai, namie darytos 
dešros ir kitas skanus maistas, 
taip pat ir namie kepti skanumy
nai, atgaiva. Bus rodoma vaizda
juostė. Savo apsilankymu parem- 
site Kultūros Židinio išlaikymą.

Naujųjų Metų sutikimas 
rengiamas Kultūros Židinio di
džiojoje salėje š. m. gruodžio 31 
d., 8:30 vai. vak. Bus karšti lie
tuviški patiekalai, šampanas, šo
kių muzika. Rengėjai: Kultūros 
Židinio vadovybė, NY Atletų klu
bas, LB apylinkė "Versmė" ir LB 
Queens apylinkė. Žiūr. skelbimą 
šiame puslapyje.

Tradicinės skautų kūčios 
bus gruodžio 16 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. Programėlę 
išpildys Mairono lituanistinės 
mokyklos mokiniai. Kūčias ren
gia vyr. skaučių židinys "Vilija". 
Atskiras vietas arba stalus už
sisakyti iš anksto pas A. Žukienę 
tel.: 516 487-3704, arba A. Kati- 
nienę, 718 846-1210.

Rašytojas prof. Algirdas 
Landsbergis lapkričio 27 d. 
Freeport, L. L, miesto biblioteko
je kalbėjo apie Kalėdų papročius 
Centrinėje ir Rytų Europoje. Tos 
paskaitos proga dienraštis "News- 
day" parašė apie jį ilgą straipsnį, 
kuriame pažymėjo, kad jis yra 
parašęs 12 dramų. Jo veikalai 
vaidinti Amerikoje, Lietuvoje, 
Australijoje, Slovėnijoje, Mali 
respublikoje. Dabar rengiamasi 
pastatyti jo pjesę "Komediantai". 
1994 m. Amerikoje išėjo rašyto
jo knyga "Du utopiški vaidini
mai".

Kviečiame visus sutikti

NAUJUS METUS 
z v • \

Kultūros Židinyje - gražiai išpuoštoje didžiojoje salėje
1995 m. gruodžio 31 d.

8:30 vai. vak. - kokteiliai, po to karšta vakarienė 
su skaniais lietuviškais valgiais, šampanu ir gaiviais gėrimais.

-- Šokių muzika -
įėjimas - 40 dol. asmeniui, o kas rezervuos 10-ties asmenų stalą ir užmokės iki gruodžio 23 d. - 350 dol.

Rezervacijas pavienėms vietoms ar stalams priima:
New Yorke: Kultūros Židinio raštinė - tel. (718) 235-8386
Vida ir Algis Jankauskai, tel. (718) 849-2260 (vakarais)
New Jersey: Julius Veblaitis, tel. (908) 687-4943.

Čekius rašyti; Lithuanian Athletic Club vardu.
Siusti: 355 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

Rengėjai:
Kultūros Židinio vadovybė, NY Atletų Klubas, 
LB NY apylinkė Versmė, LB Queens apylinkė

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 - gruodžio 15 d. ir gruodžio 
22 d. Už pridėtą auką spaudai 
stiprinti dėkojame iš anksto.

"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.

Alfonsas Ridikas, sulaukęs 
87 metų amžiaus, mirė š. m. 
lapkričio 11d. Nuliūdime liko 
žmona Marija, sūnus Gedimi
nas su žmona, trys anūkai: Lina, 
Andrius, Audra ir proanūkė Ale- 
xa; brolis Bernardas su šeima ir 
sesuo Teresė Raževičienė su šei
ma. Velionis ilgus metus gyve
no Brooklyne, NY. Išėjęs į pensi
ją, persikėlė gyventi į Afton, NY, 
kur išgyveno 23 metus.

A. A. Marijos Štarolienės 
atminimui Kultūros Židiniui 
aukojo: Aušra ir Zigmas Dičpini- 
gaičiai - 50 dol.; Albinas Sakalas 
- 10 dol. Kultūros Židinio ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja 
už aukas.

Rockefeller centre, Man- 
hattane, NY, didžiulės Kalėdų 
eglutės elektrinės lemputės bus 
uždegtos gruodžio 5 d. Šiemet ji 
bus sargų saugoma, nes pernai 
kūčių vakarą eglutę bandė padeg
ti du prancūzai turistai.

Maratonas - 
mano 
gyvenimo dalis
Emilis Augustinas

Šie 1995 metai man, sporti
ninkui mėgėjui, tikrai įsiminti
ni. Liepos mėnesį dalyvavau III- 
jame bėgime "Aplink Lietuvą", 
kurio metu nešėme V pasaulio 
lietuvių žaidynių ugnies fakelą, 
kviesdami Lietuvos žmones į 
žaidynes - visos lietuvių tautos 
šventę. Šio istorinio bėgimo ini
ciatorius buvo alytiškis K. Kvie- 
cinskas. Kartu su juo pasiryžo 
apibėgti Lietuvą (1117 km) aly
tiškiai P. Šimonėlis, A. Grigaitis, 
V. Stankevičius, druskininkiečiai 
P. Kibildis ir V. Dabrovolskas, 
vilniečiai R. Bernotas ir R. Jake- 
laitis, kaunietis V. Totils, kre
tingiškis P. Silkinas, pasvalietis 
B. Saulis, panevėžietis E. Augus
tinas, A. Kavaliauskas iš Žiež
marių (Kaišiadorių ra j.), J. Vasi- 
levičius iš Sugintų (Molėtų raj.). 
Šiaulietis sportininkas su nega
lia V. Benaitis visą trasą įveikė 
sportiniu vežimėliu. Visą 1117 
km distanciją per 19 dienų su 
dviem poilsio dienom įveikė 11

23 metų Alyssa Adomaitis 
iš Richmond Hill, NY, bėgo New 
Yorko maratone ir įveikė jį per 5 
vai. 19 min. Alyssa dabar siekia 
magistro laipsnio MBA C. W. 
Post kolegijoje Nassau, NY.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gruodžio 9 dieną, šeštadie
nį, 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.

Rytų Sporto Apygardos sta
lo teniso pirmenybės įvyko 1995 
m. lapkričio mėn. 25 d. Dalyva
vo negausus būrelis iš Bostono 
ir New Yorko. Laimėtojais tapo: 
Vyrų klasėje Raimundas Gauba 
nugalėjo finale Ramūną Gaubą 
14:21, 21:15, 21:16; Senjorų 
klasėje Edmundas Adomaitis 
įveikė Česlovą Kiliulį 21:12, 
21:14 ir 21:14 ir 21:13; Moterų 
klasėje Sonata Petravičiūtė nu
galėjo Vaidą Kelerienę 21:12, 
21:14 ir 21:13; Dvejetuose Rai
mundas Gauba / Edmundas Ado
maitis įveikė Ramūną Gaubą / 
Vaidą Kelerienę 21:11 ir 21:18.

III bėgimas "Aplink Lietuvą". Joniškyje Emilis Augustinas, 
kaip ir kiti bėgikai, buvo sutiktas su ąžuolo šakelėmis ir 
tautine juosta perrištu duonos kepalėliu.

sportininkų.
Ne mažesnis džiaugsmas buvo 

įveikus New Yorko maratoną. Iš 
beveik 27 tūkstančių bėgikų ma
ratono distanciją įveikęs per 3 
vai. 2 min. 7 sek., užėmiau 758

Filmas apie
amb. St. Lozoraitį

Daugelio dokumentinių filmų 
autorius iš Lietuvos Vytautas V. 
Landsbergis ir dar du kūrybinės 
grupės nariai 1996 m. sausio 
mėnesį planuoja atvykti į New 
Yorką ir Washington, D. C. kur
ti dokumentinio filmo, skirto 
ambasadoriaus Stasio Lozoraičio 
atminimui.

Filmavimo grupė atvyksta Da
nielės Lozoraitienės kvietimu ir 
tikisi susukti maždaug dviejų 
valandų trukmės filmą. Paskuti
nysis V. V. Landsbergio filmas 
"Legenda apie Daumantą" šiemet 
dviem versijom buvo pristatytas 
ir išeivijos žiūrovams.

Viešpaties Atsimainymo 
bažnyčioje Maspethe, NY, 
nuo šio sekmadienio, gruodžio 
3 d., keičiasi mišių tvarka. Lietu
viškos mišios bus aukojamos 
11.45am (buvo 11.15 am).

Lietuvių Atletų Klubo 
kalėdinė eglutė vaikams įvyks 
sekmadienį, 1995 m. gruodžio 
mėn. 17 d., antrą vai. p. p. 
Kultūros Židinyje, Brooklyn, NY.

Knygos - geriausios
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. 328j)sl. Kaina 15 
dol. Persiuntimas 1.50 dol.

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

"Tautos sukilimas 1941", 
pirmoji dalis "Be šūvio". Auto
rius Pilypas Namtis, 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. 

vietą. Daugybę įspūdžių, puikią 
maratono organizaciją primins 
dalyvio medalis ir videokasetė 
apie šias varžybas. Maratonas yra 
dalis mano gyvenimo, todėl kaip 
sportininko tikslas yra olimpinės 
žaidynės, man toks tikslas buvo 
dalyvauti New Yorko maratone. 
Iki tol esu bėgęs maratonuose 
Maskvoje, Varšuvoje, Stokhol
me, Briuselyje, Amsterdame, 
Hannoveryje, Hamburge, Frank
furte prie Maino, Taline.

Beje, esu pirmasis bėgimo en
tuziastas iš Lietuvos, dalyvavęs 
New Yorko maratone savo inicia
tyva ir praktiškai savo lėšomis.

Džiugu, kad Amerikos lietu
viai bėgimo entuziastai: P. Vai
nius, R. Gedeika ir R. Sužiedėlis 
įkūrė iniciatyvinę grupę, kuri 
parems nedidelę keturių bėgikų 
delegaciją, dalyvausiančią kitais 
metais balandžio mėn. 15 d. vyk
siančiame 100-jame Bostono ma
ratone.

Ir mano mintys po puikaus 
New Yorko maratono jau kryps
ta į istorinį maratoną Bostone...

Pabaigoje už visokeriopą pa
galbą viešnagės metu man, 29- 
mečiui policijos pareigūnui iš 
Panevėžio, norėčiau padėkoti 
vietos lietuviams A. Sadzienei, 
L. Riaubai ir V. ir A. Rudzins- 
kams.

□

dovanos šventėms
Sutkuvienės. Kaina 17 dol. Per
siuntimas 1.50 dol.

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

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

Knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

(SKELBIMAI
Siūlo darbą

Reikalinga Socialinė dar
buotoja (Sodai Worker). Pilnos 
savaitės darbas dvikalbėje insti
tucijoje. Geras atlyginimas su 
puikiais priedais. Reikia turėti 
BSW ar MSW. Pageidautina pa
tirtis su ligoniais (Nursing Home) 
ir pažinimas valdžios reikala
vimų. Savo darbo patirties apra
šymą siųsti: Administrator, Ma
tulaitis Nursing Home, 10 Thurb- 
er Rd., Putnam, CT 06260. (sk.)

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

Paslaugos
TALPINTUVAI Į LIETUVĄ 

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

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

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

"Darbininko" 1996 metų 
gražus spalvotas kalendo
rius jau baigiamas spausdinti. 
Jis bus išsiuntinėtas visiems skai
tytojams antrąją gruodžio mėn. 
savaitę. Bus įdėtas laiškas su at
karpėle, kurią galima panaudoti 
mokant už laikraščio metinę 
prenumeratą. Bus ir grąžinimo 
vokelis. Kalendorius yra didesnio 
formato.

Geriausia dovana 
artėjančioms 

šventėms!
Padovanokite "Darbinin

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

tik $30.

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

Magda Jankauskienė, Ft. Sa- 
longa, NY - 100 dol.

Teresė Csemyik ir šeima, Tall- 
madge, OH - savo mylimos ma
mytės ir močiutės Julės Valai
tienės trečių mirties metinių pro
ga -100 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fa t bers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

71712.107%25c2%25a9compuserve.com

