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LIEJU VĄj

- Pasaulyje garsų violonče
lininką Mstislavą Rostropovičių 
Prezidentas Algirdas Brazauskas 
apdovanojo II laipsnio Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no ordinu. Maestro apdovano
tas už lietuvių muzikinės kultū
ros skleidimą pasaulyje ir už as
meninę paramą, siekiant Lietu
vos pripažinimo. Maestro žo
džiais, šis apdovanojimas jam 
didelė garbė, nes jo prosenelis 
buvo lietuvis.

-- Iš Lukiškių kalėjimo už 
5 tūkst. USD užstatą paleistas 
aktyvus 1991 - ųjų metų Sausio 
įvykių veikėjas, buvęs LKP (SSKP) 
centro komiteto ideologas Iva
nas Kučerovas. Tardytojai teigia, 
kad Ivan Kučerov paleistas iš 
kalėjimo, remiantis gydytojų iš
vada, kad jis serga vėžiu. Lukiškių 
kalėjime Ivan Kučerov tapo Bal
tarusijos piliečiu. Nuvažiavęs į 
Minską, Ivan Kučerov pareiškė, 
kad jis yra nekaltas ir neteisėtai 
laikomas Lietuvos kalėjime.
- Lietuvos Seime lapkričio 

28 d. buvo balsuojama dėl ne
pasitikėjimo vidaus reikalų mi
nistru Romasiu Vaitekūnu. >Už 
nepasitikėjimą ministru balsavo 
44 Seimo nariai, prieš - 9, 3 
biuleteniai buvo sugadinti. Tam, 
kad Vyriausybės narys būtų at
statydintas, reikia 71 Seimo na
rio balso. LDDP frakcijos nariai 
balsavime nedalyvavo.
- Lietuvos politinių kali

nių sąjunga (LPKS) kviečia Sei
me atstovaujamų partijų frakci
jas pradėti apkaltos procesą prieš 
Lietuvos Prezidentą, kuris, pasi
rašydamas Maišiagalos susitar
imą, pažeidė Lietuvos Konstituci
ją ir veikdamas prieš Lietuvos 
interesus sulaužė priesaiką. Suva
žiavime buvo konstatuota, kad 
Maišiagalos susitarimas dėl Lie
tuvos ir Latvijos jūros sienos nu
statymo principų yra sąmonin
gas veiksmas, naudingas trečia
jai valstybei ir padarė nebeati
taisomą žalą. Lietuvos politinių 
kalinių sąjunga nutarė nesijung- 
ti su Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija. Šių abiejų or
ganizacijų pirmininku yra Seimo 
narys Antanas Stasiškis. LPKS 
šiuo metu yra 2500 narių.

Šveicarijos bankas
"Union Bank of Svvitzerland" 
laimėjo konkursą aptarnauti 5 
min. USD JAV EXIM banko pa
skolą Būtingės terminalo projek
tavimui. $5 min. bus paskolinti 
3 metams už maždaug 6% me
tinių palūkanų ir 3.8 % rizikos 
mokestį. Iš viso JAV EXIM ban
kas ketina suteikti Būtingės ter
minalo statybai $80 min. pa
skolą. Tuo tarpu Būtingėje staty
bos sustojo, nes bendrovė neturi 
pinigų sumokėti už darbus, kuri
uos atliko Kauno statybininkai.

-- Lenkijos televizijoje lap
kričio 26 d. pirmą kartą buvo 
parodyta 20 minučių laida lietu
vių kalba. Lenkiški užrašai leido 
šią laidą suprasti ir kitiems žiū
rovams. Laidą transliavo Lenki
jos regioninė televizija, kuri ma
toma Suvalkų vaivadijoje. Puns
ko ir Seinų gyventojai sužinojo 
apie lietuvių mokytojų konfe
renciją Punske. Žiūrovai sužinojo 
apie išpuolį prieš Lietuvos kon
sulatą Seinuose. Nuo šiol 20 
minučių trukmės televizijos lai
dos Suvalkų vaivadijos lietu
viams bus rodomos kiekvieno 
mėnesio paskutinį šeštadienį.

Muzikantai ir bankininkai uždirba gerai
Valstybinio simfoninio orkest

ro, kuriam diriguoja Gintaras 
Rinkevičius, direktorius Eugeni
jus Butvydas sako, kad Plungėje, 
Klaipėdoje, Mažeikiuose ir Mar
ijampolėje už orkestro koncertą 
jau mokama tiek, kad orkestrui 
apsimoka koncertuoti. Pasak di
rektoriaus, žinomi Lietuvos mu
zikai surengę per mėnesį 3 - 4 
koncertus uždirba 3 >- 4 tūkst. 
litų (750 -1000 USD). Remiantis 
koncertų rengėjų žiniomis, pa
teikiama kai kurių muzikos at
likėjų programų vertė. Kauno 
valstybinio choro programos ver
tė - apie 800 USD, Lietuvos sim
foninio orkestro, vadovaujamo 
Gintaro Rinkevičiaus, koncerto 
programos vertė - 1400 USD, 
jauno talentingo smuikininko 
Vilhelmo Čepinskio - 172 USD, 
pianisto Petro Geniušo - 198 
USD, operos dainininko boso 
Vladimiro Prudnikovo programa 
kainuoja 206 USD, džiazo an
samblio ar lengvosios muzikos

Susprogdinta pelningai 
dirbusi įmonė

Prieš dvi savaites savaitgalį praėjus pusvalandžiui po vidurnakčio 
Šventojoje buvo susprogdintas žuvies cechas. Šį cechą nuomoja 
bendroji Lietuvos ir Olandijos įmonė "Tobesa".

Naktį į nuniokotą cechą atvykęs Olandijos firmos atstovas pa
reiškė, kad Lietuvoje nebėra prasmės investuoti lėšų. Jis sakė, kad 
šalyje, kur siautėja teroristai šios firmos filialo nebebus.

"Tobesa" iš Lietuvos žvejų supirkdavo žuvis, jas šaldydavo ir 
išveždavo į Olandiją. Sprogimas labai sukrėtė šio cecho darbininkus 
iš Šventosios, Palangos, kitų aplinkinių miestelių. Žmonės buvo 
patenkinti darbu bendroje įmonėje, uždirbdavo po 175 - 190 USD.

Olandijos firmai nutraukus veiklą Lietuvoje, be darbo liks apie 40 
žmonių, o žvejai nebeturės kam parduoti sugautų žuvų. Policija 
tiria dvi sprogimo versijas - reketas arba konkurentai. AGEP

Pirmasis Lietuvoje pagamintas šarvuotis demonstruojamas parodoje "AutoBalt 95", kuri 
vyko Vilniuje. Šarvuočio kaina - 200,000 litų. Pirkėjo neatsirado. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Seimui 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Vyskupų Konferenci
ja susipažino su Vyriausybės 
pavedimu paruoštu dokumentu 
"Šeimos Politika ir veiksmų kryp
tys. Vilnius, 1995".

Vyskupų Konferencija nuste
busi ir susirūpinusi dėl šio doku
mento turinio. Jame nerandame 
tikros šeimos koncepcijos ir ap
skritai neįvardinama, kas yra 
šeima. Vietoje šeimos sampratos 
randame sociologinį aprašymą 
įvairių šeimos institucijos poky
čių, šeimos dezintegracijos for
mas ar modelius, kurias vargu ar 
galima vadinti "šeima". Pateikta 
"šeimos" samprata nesiderina nei 
su prigimties teise, nei su bend- 
ražmogiškomis vertybėmis, nei 
su žmogaus teisių Chartija ir, 
pagaliau, yra priešinga Lietuvos 

orkestro programa kainuoja 240 
- 270 USD, jaunimo mėgstamo 
solisto Gyčio Paškevičiaus pro
grama vertinama 203 USD, savo 
kūrybos dainų atlikėjo Virgio 
Stakėno koncertų programos ver
tinamos apie 162 USD. Garsus 
operos solistas Virgilijus Norei
ka mano, kad žinios apie kon
certų atlygius neturi būti skelbia
mos ir aptarinėjamos viešai. Pa
grindinis dainininko agentas 
yra Muzikų rėmimo fondas. Nuo 
to laiko, kai dainininkas grįžo iš 
Venesuelos, asmeniniu jo agen
tu dirba jau trečias žmogus. Kar
tais atlyginimas už koncertą bū
na nustatomas iš karto, kartais 
skiriamas kažkoks procentas. Kai 
kuriuose koncertuose Virgilijus 
Noreika dainuoja veltui.

Statistikos žiniomis, spalio mė
nesį privačiame sektoriuje atly
ginimas padidėjo 7.4 %, vals
tybinėse įstaigose ir įmonėse - 
8.3 %. Infliacija spalio mėnesį 
buvo 3.2 %. Vidutinis apskai

Respublikos Konstitucijos 38 
straipsniui, kuriame sakoma, kad 
"santuoka sudaroma laisvu vyro 
ir moters sutarimu".

Mūsų nuomone, dokumente 
turėtų būti labai aiškiai ir be 
jokių dviprasmybių pareikšta, 
kas yra šeima, ir kokią šeimą 
"Valstybė saugo ir globoja" (38 
str.). Dabartiniame dokumente 
išreikšta šeimos samprata yra 
visiškai nesuderinama su krikš
čionišku šeimos esmės suvoki
mu. O juk būtent tokią šeimos 
sampratą gerbia ir puoselėja dau
guma Lietuvos visuomenės. Ne
turint aiškios šeimos ir šeimos 
funkcijų sampratos, visa suba
nalinama, lyg tai būtų vien psi
chologinis, ekonominis, repro
dukcinis, socialinis ir kultūrinis 
vienetas.

šeima yra žymiai daugiau. Tai 
meilės ir gyvenimo bendruo

čiuotas atlyginimas valstybinėse 
įstaigose buvo 142 USD, privači
ose bendrovėse - 144.5 USD. 
Biudžetinių įstaigų darbuotojai 
spalio mėnesį uždirbo 117 USD, 
pelno siekiančių įmonių darbuo
tojai - 160 USD. Spalio mėnesį 
daugiausia uždirbo bankų tar
nautojai - 345 USD, energetikai
- 250 USD, aukščiausios valdžios, 
ministerijų, departamentų bei 
teisėsaugos sistemos tarnautojai
- apie 230 USD. Bankų tarnauto
jų atlyginimai buvo 112%, ener
getikų, dujininkų ir vandens tie
kėjų atlyginimai buvo 26% di
desni nei pelno siekiančių įmo
nių darbuotojų atlyginimų vi
durkis. AGEP

Praradusieji 
pinigus nori 
teisingumo

Vilniaus akademiniame teatre 
įvyko neeilinis Lietuvos socialin
io teisingumo sąjungos (LSTS) 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 437 
delegatai, o sąjungoje, kaip tvir
tina vadovai, yra 691 narys. Prieš 
suvažiavimą nusidriekė didžiulės 
žmonių.eilės prie notarių, ku
rios registravo nukentėjusių Kau
no holdingo kompanijos indė
lininkų įgaliojimus. LSTS pirmi
ninkas Kazimieras Jonas Josas 
įgaliotas trejus metus atstovauti 
Kauno holdingo kompanijos 
indėlininkus, kurie šioje EBSW 
koncerno partnerėje prarado sa
vo pinigus. P. Jocius pabrėžė, 
kad savo indėlius, palūkanas ir 

menė, pradinė ir svarbiausia 
auklėjimo bendruomenė, kuriai 
patikėta dvasinių religinių, doro
vinių, kultūrinių ir tautinių ver
tybių perdavimas. Remdamasi 
meile, dorove ir būdami atviri 
gyvybės dovanai, šeima užtikrina 
visuomenės ateitį, jos sveiką vys
tymąsi ir gerovę.

Yra dokumente ir neblogų pa
siūlymų, tačiau jie lieka pastaty
ti tarsi ant smėlio pagrindo. Visi 
suprantame, kad šeima šiandien 
išgyvena gilią krizę, tačiau do
kumente pateikti siūlymai nori 
gydyti ligos simptomus, o ne 
pačią ligą. Dabartinėje padėtyje 
turėtume nukreipti visų mūsų 
pastangas sustiprinti šeimas mo
ralinio auklėjimo srityje, kad 
Lietuva turėtų tvirtų, dorų šei
mų. Konstitucija įpareigoja Vals
tybę saugoti ir globoti šeimą, 
motinystę, tėvystę ir vaikystę.

Taip atrodanti po išsprogdinimo lapkričio 16-osios naktį 
"Lietuvos Ryto" pastatą atrado dienraščio darbuotojai.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

delspinigius atgaus tik sąjungos j 
nariai. Kiti indėlininkai turės mo
kėti advokatui, padengti kitas 
išlaidas. Socialinio teisingumo 
sąjungos suvažiavime buvo pri
imtas pareiškimas, kuriame krei
piamasi į Prezidentą, Ministrą 
pirmininką ir Generalinį proku
rorą ir reikalaujama sustabdyti 
visų kredito įstaigų nusikalstamą 
veiklą, nedelsiant uždėti areštą 
jų turtui, o jų vadovams iškelti 
baudžiamąsias bylas. AGEP

Permainos buvusios
prezidentūros pastate Kaune

Buvusios prezidentūros pasta
tas pradėtas statyti Kaune 1860 
m. Tai nedidelis 2 aukštų baro
kinio stiliaus, puošnaus fasado 
namas sodo gilumoje. Carinės 
okupacijos metais jame buvo 
rusų valdžios iždinė, vėliau įsi
kūrė gubernatorius.

1919 m. pabaigoje, vokiečiams 
palikus Kauną, rūmuose įreng
tas prezidento butas, oficialių 
priėmimų patalpos. Kieme ke
liuose namuose buvo kanceliari
ja, sargybos ir tarnautojų butai, 
garažas. Rūmuose apsigyveno 
pirmasis Lietuvos respublikos 
prezidentas Antanas Smetona 
(1919 - 1920). Vėliau gyveno 
prezidentai Aleksandras Stulgin
skis (1920 - 1926), Kazys Grinius 
(1926.06.07 - 1926.12.17), vėl 
Antanas Smetona (1926- 1940). 
Sovietų okupacijos metais gyve
no J. Paleckis. 1957 m. įkurti 
Kauno mokytojų namai su kino, 
paskaitų ir koncertų salėmis.

Lietuvoje atkūrus nepriklauso
mybę, Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus vadovų iniciatyva, 
prisiminta tikroji rūmų paskir
tis, pageidauta buvusioje Prezi
dento g. 8, vėliau Vilniaus g. 33 
esančiuose rūmuose įrengti mu
ziejaus filialą, atspindinti tar
pukario - Lietuvos istoriją. Re
miantis 1994 m. birželio 1 d.

Tam neužtenka vien ekonomi
nės paramos, bet reikia sudaryti 
šeimoms sąlygas, ypač daugia
vaikėms šeimoms, kad galėtų 
normaliai gyventi.

Lietuvos Vyskupų Konferenci
ja labai prašo Vyriausybę sudaryti 
platesnę darbo grupę, kurioje 
galėtų dalyvauti ir Katalikų Baž
nyčia bei visuomeninių orga
nizacijų atstovai, kurie dirba šei
mos labui, globoja nelaimingas 
šeimas, vaikus iš asocialių šeimų 
ir pan.

Katalikų Bažnyčia per savo 
parapijas, šeimos centrus, dėsty

— Lietuvoje viešėjęs JAV gy
nybos ministras VVilliam Perry 
Lietuvos parlamentarams ir žur
nalistams pabrėžė, kad Lietuva 
padarė didelę pažangą, siekdama 
NATO standartų, tačiau stojimo 
į NATO procesas yra ilgas. Pasak 
jo, yra svarbu aktyviai dalyvauti 
programoje "Partnerystė vardan 
taikos". JAV kongresas svarsto 
galimybę perduoti Lietuvai JAV 
nebereikalingos karinės techni
kos ir ginkluotės.

prezidento A. Brazausko dekretu 
nr. 306 pradėta rūpintis Lietu
vos Respublikos prezidentų at
minimo įamžinimu. Vyriausybė 
skyrė 370,000 Lt., tačiau to 
neužtenka. Norint įgyvendinti 
projektą, reiktų dar 170,000 Lt.

Projektui įgyvendinti sudary
ta septyniolikos narių vyriau
sybinė komisija, sudarytas orga
nizacinis komitetas.

Dar 1993 m. buvo įkurtas "Lie
tuvos prezidentų fondas", surink
ta 15,000 Lt. Jie buvo panaudoti 
prezidentų skulptūrų gaminimo 
konkursui organizuoti. Jį laimė
jo ir A. Smetonos skulptūros pro
jektą ruošia Alfonsas Vaura, K. 
Griniaus - V. Narutis, A. Stulgins
kio - S. Žirgulis.

Prezidentūros sodelis bus už
daras. Viduje cemento plokščių 
privažiavimo takai bus pertvarky
ti taip, kad iki pat durų galėtų 
privažiuoti prezidento automo
bilis ir jo palyda, kaip reikalauja 
protokolas. Trijų prezidentų 
bronzinės skulptūros bus 2.5 
metro aukščio ir stovės įvairiose 
sodelio vietose, kad keltų po
jūčius, jog jie pasitinka svečius.

Sodelis bus sutvarkytas iki 
1996 m. vasario 16 d., ir jo atida
rymo iškilmės tą dieną bus di
džiausias renginys Lietuvoje.

paruošta pgl. "Kauno laikas"

dama tikybą mokyklose bei 
darželiuose, yra įgijusi didelę 
patirtį ruošiant jaunuolius šei
mos gyvenimui ir galėtų pasitar
nauti svarbiu įnašu į "Šeimos 
politikos koncepcijos" paruoši
mą...

Lietuvos Vyskupų Konferenci
ja šiame savo pasiūlyme išreiškia 
daugelio Lietuvos šeimų rūpestį 
ir trokšta kuo gėriau pasitarnau
ti tautai ir visuomenei.

Audrys Juozas Bačkis
Lietuvos Vyskupų Konferencijos 

Pirmininkas



Kavarsko miestelis jau pasipuošęs sniegu. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Nuosekli Lietuvos politika 
tautinių mažumų klausimu

niečių, baltarusių nacionalinės 
mokyklos, pamokos vyksta gim
tosiomis kalbomis. Tautinės bend
rijos (rusų, lenkų, baltarusių, 
ukrainiečių) turi savo spaudą.

Apie 90% kitataučių Lietuvoje 
yra jos piliečiai. Lietuva yra pa
sirašiusi Mažumų apsaugos kon
venciją, kitus tarptautinius do
kumentus, kurie gina tautinių 
mažumų interesus.

Lietuvoje galima sutikti, kad 
nelabai skaitlios, tačiau istoriš
kai taip susiklosčius aplinky
bėms, ilgą laiką gyvenančios tau
tos, kurios teisingai vedamos 
politikos tautinių mažumų klau
simu dėka, sugebėjo išsaugoti 
savo kultūrą, papročius, kalbą, 
religiją. Viena iš jų tai karaimai. 
Dar kunigaikščio Vytauto laikais 
14 amž. persikėlę gyventi į Lie
tuvą, į Trakus, ir ilgai ištikimai 

Dažnai nagrinėjant kokios nors 
valstybės ekonominę ir politinę 
padėtį, ji vertinama ir pagal tai, 
kaip toje valstybėje kontaktuoja 
tautinės grupės, sprendžiami tau
tinių mažumų klausimai.

Ypač pastaruoju metu šis klau
simas tapo aštrus ir aktualus, kai 
nedidelės valstybėlės ir atskiros 
tautos bando savarankiškai tvar
kyti savo likimus.

Pasaulyje nerasime etniniu 
požiūriu vienatautės šalies. Vi
sos Europos šalys yra daugia- 
kultūrinės. Pavyzdžiui, Prancūzi
joje gyvena apie 20% kitataučių.

Lietuva šiuo atžvilgiu labai įdo
mi šalis. Būdama nedidelė pagal 
gyventojų skaičių (apie 4 mln. 
gyv.), ji yra labai įvairiatautė. 
Lietuvoje šiuo metu gyvena 109 
tautų atstovai. Tai sudaro - 
18,9% visų gyventojų, maždaug

tokia dalis kitataučių buvo ir 
prieš karą. Sovietmečiu Lietuva 
vis dėlto išlaikė istoriškai susik
losčiusią gyventojų tautinę su
dėtį. Tuo tarpu kitose Pabaltijo 
valstybėse - Estijoje ir Latvijoje 
padėtis pasikeitė. Jei prieš karą 
Estijoje gyveno 88,1% estų, tai 
dabar - 63,9%; Latvijoje atitink
amai 75 ir 56,5% latvių. Šių šalių 
rusinimu buvo siekiama poli
tinių tikslų.

Dažnai įvairių Rusijos veikėjų 
pasisakymuose, kurie yra griežtai 
nusistatę prieš Lietuvos ir visų 
Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybę, galima sutikti vienašališkų 
klaidinančių teiginių - kad, at
seit, Lietuvoje dažnai pažeidi
nėjamos tautinių mažumų teisės, 
ypatingai pabrėžiant rusakalbių 
"blogą" padėtį. Tačiau toks politi
nis "muilo burbulas" tuoj su

bliūkšta, tik panagrinėjus giliau 
tautinių mažumų padėtį šiuo
laikinėje Lietuvoje.

Lietuvoje tautinių mažumų 
klausimas sprendžiamas valsty
biniu mastu. Yra įkurtas re
gioninių ir tautinių mažumų 
departamentas. Tautinės bendri
jos turi savo patalpas veiklai, 
veikia rusų, lenkų, žydų, ukrai-

jam tarnavę, jie lyg šiol gyvena 
šioje vietovėje toliau puoselėda
mi savo kultūrą. Šios tautos at
stovų jau ne daug kur gali sutik
ti buvusioje Sovietijoje, tačiau 
Lietuvoje, per eiles šimtų metų, 
kad ir būdama viena mažiausių 
Lietuvos tautinių bendrijų, jie 
sugebėjo išsaugoti ne tik kalbą, 
tradicijas, bet ir atkurti savo rašti
ją.

D. A.
I

Pasirodys nauji autobusai
Lietuvos Susisiekimo ministerijos paskelbtą konkursą pirkti viet

inio susisiekimo autobusams laimėjo Čekijos firma "Karosa" ir Pietų 
Korėjos firma "Hyundai". Išankstiniais duomenimis bus nupirkta 
44 miesto autobusai "Karosa" ir 35 priemiestiniai autobusai "Hyun
dai". Konkurse taip pat dalyvavo "Volvo", vengrų "Ikarus", "Mer
cedes Benz", "Scania" ir "Blue Bird". Šį kartą buvo renkamasi ne 
autobusų kokybę, o palankiausias kainas. Autobusai "Karosa" kain
uoja 83 ir 144 tūkst. USD, autobusai "Hyundai" - 55 tūkst. USD. 6 
mln. USD paskolą autobusams pirkti suteiks Čekija ir Pietų Korėja. 
Už paskolą garantuoja Lietuvos vyriausybė. Su Duisburgo autobusų 
įmone deramasi dėl 10 ar 12 padėvėtų MAN ir "Mercedes" autobusų 
pirkimo. Pasak Vilniaus savivaldybės atstovo, būtinai reikia naujų 
autobusų, nes dauguma senų vengriškų "Ikarus" autobusų baigia 
visiškai susidėvėti. AGEP

"Sabonio niekas
negali sulaikyti",-

pranešė Associated Press naujienų agentūra po Portlando "Trial 
Balzers" komandos pergalės 112:98 prieš Golden State Warriors 
lapkričio 29 dieną. Arvydas pataikė 3 tritaškius iš trijų bandytų ir 
bendrai per šį sezoną jau pataikė 14 tritaškių iš 23 bandytų.

Iš viso Sabonis per tas rungtynes surinko 23 taškus. Tokį rezultatą 
jis pasiekė ir per rungtynes prieš Chicago "Bulis .

Portlando Trail Blazers komandos treneris P. J. Carlesimo pa
reiškė, kad jokiai komandai neįmanoma apginti savo krepšio, kai 
Sabonis meta iš 3 taškų zonos.

Arvydas po rungtynių su "VVarriors" yra pasiekęs 66% metimų 
tikslumą, kas yra tikrai puikus rezultatas NBA naujokui.

pagal AP

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

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

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

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

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

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

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

Mažosios valstybės europolitikoje
Baltijos šalių išlikimo galimybės ir ateities vizija

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.

Vytautas Nezgada
Mažosios valstybės gali egzis

tuoti tik tuomet, jei jų kaimynės 
didžiosios (bei jų susivienijimai) 
vadovaujasi tarptautinės teisės 
normomis ir morale.

Baltijos tautos jau tūkstant
mečius prieš mūsų erą, įsikūru
sios prie gintarinės jūros, kūrė 
savo ateitį, joms būdingą etno
kultūrą, papročius, tradicijas, ku
rie daugeliu požiūrių skyrėsi tiek 
nuo vakarų, tiek ir nuo Skandi
navijos šalių kultūrų- Tai vienas 
iš didžiausių etnokultūros lobių 
Europos žemyne, turintis Pa
saulinį pripažinimą. Tuo mes 
galime didžiuotis. Todėl šių tautų 
bet kokia asimiliacija pražudytų 
ir jų kultūrinį palikimą. Tik 
mažos nepriklausomos šalys su
geba išsaugoti istorinį, kultūrinį 
palikimą, nes per šimtmečius 
besipriešindamos asimiliacijai 
susikuria imunitetą. Carinės Ru
sijos, o ypač Sovietinis imperia
lizmas padarė didžiulę žalą mūsų 
kultūros paveldui, mūsų šalių 
tautinėms savimonėms, sumen
kino mūsų tautų pastangas išsau
goti tai, kas brangiausia, - parei
gos, pasiaukojimo bei atsakomy
bės jausmą prieš savo tautas, 
patiems sau. Todėl mažosios de
mokratinės valstybės gali išsiskir
ti savo politine santvarka parem
ta teisingumu, savo piliečių ly
giateisiškumu, išskirtinai aukšta 
jų kultūra, paremta tvirtu mora
liniu pagrindu. Pati didžiausia 
mažųjų valstybių privilegija yra 
laisvė nuo didžiųjų valstybių. 
Didžiosioms valstybėms yra bū
dingas horizantalus augimas, 
mažosioms - vertikalus. Meilė 
savo tėvynei mažoje valstybėje 
paremta meile savo tautai, jos 
žmonėms, savo kalbai, tradici
joms ir visam tam, kuo džiau
giamasi ir liūdima pasaulyje. 
Maža valstybė labiau panaši į 
šeimą, o meilė jai labiau panaši 
į šeimos nario meilę. Visa tai yra 

priešingybė internacionalizmui 
bei kosmopolitizmui, kuris bū
dingas didžiosioms valstybėms. 
Mažąsias valstybes, kaip ir ma
žesnius vaikus šeimoje turi ginti 
vyresnieji, didesnieji. Šią misiją 
atlieka kai kurios didžiosios vals
tybės bei visuomeninės tarp
tautinės organizacijos, tokios 
kaip Jungtinės Tautos, Europos 
Sąjunga, Baltijos vienybės (Bal- 
tic Unity) organizacija, kurios 
turi griežtai pasisakyt ir prieš 
mažų tautų engimo apraiškas, 
nesvarbu kas jas engia. Tačiau 
žvelgdami į mūsų šalių ateities 
perspektyvas, mes negalime ne
įvertinti geopolitinės situacijo- 
sir karčių istorijos pamokų bei 
padarytų klaidų, kurių pakarto
jimas gali ir vėl tapti pragaištin
gas mūsų tautoms, mūsų valsty
bėms, mūsų žmonėms. Padidintą 
pavojų kelia Baltarusijos suar
tėjimas su Rusija, kurių karinis 
aljansas nieko gero nežada išsau
gojant stabilumą Baltijos regio
ne. Nerimą kelia ir didžiųjų val
stybių pernelyg didelis nuolai
džiavimas Rusijai, sprendžiant 
regioninius konfliktus. Ypač pa
žymėtinas ir neaiškus JAV Prezi
dento B. Clinton pataikavimas 
šiai sunkiai prognozuojamai Ry
tų valstybei, o Rusijos pareiški
mas ir Vakarų valstybių santūri 
reakcija į jį, jog ji okupuosianti 
Baltijos šalis, jeigu jos įstos į 
NATO organizaciją, akivaizdžiai 
parodo, kad esame neapsaugoti 
nuo paties baisiausio (vėl galime 
atsidurti didžiojo kaimyno glė
byje) - nebūsime apginti, jei 
būsime okupuoti. Tai patvirtina 
ir Prancūzijos pozicija šiuo klau
simu. Beje, pastaroji, matyt, kaip 
ir 1918 metais yra nusprendusi 
savo šalies interesus įgyvendinti 
mažųjų šalių (pirmoje eilėje Lie
tuvos) sąskaita (tuomet aljansas 
su Lenkija, dabar linkčiojimas 
Rusijai). Tai prieštarauja prezi

dento Woodrow VVilson priimtai 
doktrinai "Dėl tautų apsisprendi
mo teisės". Toks šios valstybės 
elgesys dar labiau paryškino jos 
savanaudišką ir dvilypį požiūrį 
Baltijos valstybių atžvilgiu. Vie
nu iš pagrindinių mūsų šalių iš
likimo (išgyvenimo) būdų yra 
sąjungos (konfederacijos) suda
rymas tarp trijų Baltijos valsty
bių. Sąjungos, kuri nesilpnintų, 
bet stiprintų kiekvienos iš šalių 
valstybingumo pamatus, garan
tuotų ir padėtų, bet nestabdytų 
šalių tautinės savimonės ugdy
mui, mokslo, kultūros bei eko
nomikos vystymui. Tai mes gal
ime padaryt tik susitelkę visi 
kartu, tarpusavio supratimu ir 
jausdami atsakomybę prieš savo 
tautas, žmones, rūpindamiesi jų 
ateitimi ir gerove, be asmeninės 
naudos, be kokių nors grupinių, 
vienpusinių interesų. Kad su Bal
tijos valstybėmis skaitytųsi mūsų 
kaimynai, turime nedelsiant sti
printi bendrą karinę galią, įgy
vendinant bendrą gynybos kon
cepciją, atitinkančią NATO reika
lavimus. Turime nepamiršti, kad 
mūsų bendri artimiausi kaimy
nai (o kartais ir tolimesnės šalys) 
susitarę tarpusavyje gali ieškoti 
preteksto ir būdų mus supriešin
ti. Todėl spręsdami tarpvals
tybinius santykinius visais atve
jais turime turėti omenyje ar 
neįtakojo šio klausimo spren
dimo trečia, suinteresuota vals
tybę, kaip kad yra buvę anks
tesniuose mūsų valstybių san
tykių istorijos etapuose. Tad 
spręsdami principinius tarpvals
tybinius santykius tarp mūsų 
šalių, visų pirma, turime vengti 
egoistinių siekių, kaip pavyzdžiui 
nepagrįstų vienpusių reiklavimų 
nustatant tarpvalstybines jūros 
sienas. Spręsdami savo vidines 
problemas: turime atsižvelgti ir į 
visų trijų šalių interesus. Baltijos 
šalys turi būti vieningos spren

džiant globalinius užsienio poli
tikos klausimus. Į Europos Są
jungą bei NATO organizacijas 
siekti įeiti ne atskirai, bet bend
ru bloku. Tam turi būti paruošta 
bendra pasiruošimo koncepcija, 
bendra išorinių sienų apsauga, 
muitų sistema, bendra karinė 
doktrina. Baltijos šalių konfer
encija galėtų pasitarnauti išsa
ugojant taiką šiame regione. Tai 
būtų tarsi buferinė zona, tarp 
didžiųjų valstybių, kuri laikui 
bėgant (demilitarizavus Kara
liaučiaus kraštą) galėtų tapti ir

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

pinigais, Unitrust, testamentais.
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9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642
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nebranduoline zona. Tačiau Ka
raliaučiaus krašto demilitariza- 
vimo problema turi rūpėti ne tik 
Baltijos jūros regiono valsty
bėms, bet ir visos Europos ša
lims. Ši problema turi būti viena 
iš aktualiausių gairių ir didžiųjų 
valstybių (ypač 2-ojo Pasaulinio 
karo laimėtojų), vienu iš svar
biausių elementų, sprendžiant 
užsienio politikos klausimus, Eu
ropos ateities perspektyvas.

Tik sutelktomis pastangomis, 
tarpusavio supratimu ir vieny
bėje Baltijos šalys gali tikėtis, 
kad ateityje vėl nepateks kurių 
nors didžiųjų kaimyninių vals
tybių įtakos sferon. Todėl mūsų 
tautos turi būti budrios ir išnau
doti šį atokvėpio periodą. Balti
jos vienybės organizacijos (Bal- 
tic Unity) vienu iš pagrindinių 
uždavinių yra siekti, kad mūsų 
šalių interesai būtų aukščiau už 
grupinius bei asmeninius. Tad 
nepamirškime pagrindinio prin
cipo, jog mūsų tautų stiprybė 
yra vienybėje.Turėkime vilties, 
kad mus lydės sėkmė šiuose sieki
uose įnešant savo indėlį, kad 
išliktų mūsų valstybės, kad būtų 
išsaugotos jų nepriklausomybės 
ir mūsų palikuonys nevergautų 
kitataučiams.

Nepamirškime, kad esame at
sakingi už mūsų tautų ateitį jų 
likimą ir išlikimą. Būkime verti 
šios svarbios misijos.

Su viltimi,
Lietuvos Vienybės (Baltic Uni

ty) organizacijos valdybos pir
mininkas Vytautas Nezgada
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Keturi mėnesiai Lietuvoje

Karas Baigėsi. Tegyvuoja taika!

P
raėjusi savaitė pateks.pasaulio istorijon kaip laikas, kada 
buvo susitarta dėl Bosnijos karo - pragaištingiausio karo 
Europoje nuo II-ojo pasaulinio karo - pabaigos.

Per beveik ketverius metus buvo išžudyta 250,000 žmonių, du 
milijonai priversti tapti pabėgėliais, atskiri šalies regionai virto 
apgailėtinais griuvėsiais. Tą teigia skaičiais išreikšti faktai - nuogi, 
abstraktūs, nekeliantys ypatingų emocijų tiems, kas tiesiogiai ne
susidūrė su šio gniuždančio karo, liudijančio komunistinės dik
tatūros bejėgiškumą ir išsigimimą, mašina.

O kaip tie Bosnijos, Koatijos ir Serbijos gyventojai, kurie nežinojo, 
nepritarė ar net nieko negirdėjo apie "Didžiosios Serbijos" idėją, 
pareikalavusią tiek tonų kraujo ir ašarų? Ar jiems lengviau, kai jie 
jau žino, jog Serbijos prezidentą Slobodan Milosevic, Bosnijos 
serbų prezidentą Radovan Karadic ir Bosnijos serbų karo vadą Ratko 
Mladic Jungtinių Tautų tribunolas pripažino karo nusikaltėliais? Ar 
jie geriau miega karo ištaškytuose miestuose, kur kažkada, krykštau
dami prie Adrijos jūros vienoje turtingiausių Balkanų valstybių 
žaidė jų vaikai? Karo atneštą tuštumą, apatiją ir nevilti vargu ar 
jveiks 20,(XX) JAV - neabejotinos NATO varomosios jėgos - karių, 
kuriuos prezidentas Clinton ketina siųsti taikos palaikymui ir 
gyvenimo stabilizavimui i šį Balkanų regioną.

Vienintelis argumentas, kuris (kaip parodė apklausa) atrodo įtiki
no amerikiečius pritarti prezidentui, buvo tai, kad tiek kentėjusios 
tautos turi moralinę teisę gauti taikos palaikymo garantą. Pagal 
taikos planą susitarta, jog Bosnija kaip atskira valstybė su dabar
tinėmis sienomis bus išlaikyta ir pripažįstama tarptautiniu mastu. 
Ją sudarys dvi dalys - Bosnijos Kroatų Federacija ir Bosnijos Serbų 
Respublika. Sostinė Sarajevas nebus padalintas.

Netrukus Bosnijoje ims funkcionuoti centrinė valdžia - par
lamentas, prezidento institucija, konstitucinis teismas, užsienio 
prekyba, monetarinė politika, pilietybė, imigracija bei bus atlieka
mos kitos, nepaminėtos funkcijos. Valstybė pradės vykdyti tai, ką 
ji privalo. Pabėgėliai netrukdomai galės grįžti į savo namus, niekam 
nebebus trukdoma laisvai keliauti po Bosniją. Visų krašto piliečių 
žmogaus teises stebės nepriklausoma komisija ir tarptautinė civili
nė policija. Karo nusikaltėliai nebegalės dalyvauti Bosnijos politi
niame gyvenime. Reikia sutikti su prezidentu Clintonu - Padėkos 
savaitgalis buvo laimingas. Tačiau niekas neužmirš serbų vykdyto 
genocido prieš musulmonus. Tačiau niekas neatšauks mirties datų 
- tie šimtai tūkstančių karo aukų, kaip ir dėl Ratko Mladic, laikomo 
kalčiausiu už serbų nusikaltimus, 1995 kovo 24 d. nusižudžiusi 
duktė, nebegrįš kurti naujosios vienybės, o ne separatizmo siekian
čios Europos, nors senoji Europa karo metu nebuvo užmiršta: 
Bosnijos serbų barakai ligi šiol papuošti plakatais, įspėjančiais dėl 
"Deutschmokratijos" ir dosniai užpildyti svastikomis, o Zagrebe, 
priešingai, "Danke Deutschland" tapo antruoju tautiniu himnu po 
to, kai Vokietija vertė kitas Europos Sąjungos šalis pripažinti Kroati
ją.

Ir visgi - tegyvuoja taika!
KJ

Julius Veblaitis

Vladas Audėnas, išbuvęs ke
turis mėnesius Lietuvoj, sugrįžo 
į savo namus Union, New Jer- 
sey. Per antrąjį semestrą jis ten 
dėstė verslo ekonomiką ir anglų 
kalbą Antano Smetonos vardo 
vidurinėje mokykloje Ukmergė
je, kurioje mokosi apie 800 mo
kinių ir joje dėsto 60 mokytojų, 
jų tarpe 55 moterys ir tik 5 vy
rai. Per tą laiką buvo galima daug 
ką pamatyti ir susidaryti neblogą 
vaizdą apie šių dienų buitį Lie
tuvoje. Ukmergę jis pasirinko 
todėl, kad tai yra jo gimtasis 
miestas. Kadangi gyvenu jo arti
moj kaimynystėj, tai buvo įdo
mu daugiau patirti apie Ukmergę 
ir jo darbus mokykloje.

Miestas randasi Lietuvos rytuo
se, abipus Šventosios, prie Vil
niaus - Panevėžio ir Kauno - 
Zarasų greitkelių. Gyventojų yra 
apie 26,000. Veikia medienos 
apdirbimo, baldų gamykla, au
tomobilių remonto centras, 400 
lovų ligoninė. Be to, yra 3 vidur
inės mokyklos, taip pat inter
natinė žemės ūkio, technikos, 
vaikų muzikos ir sporto mokyk
los bei kraštotyros muziejus.

Kadangi per visą sovietinę ok
upaciją keliai į užsienį buvo at
viri tik partinės nomenklatūros 
patikėtiniams, tai moksleiviuose 
dabar pastebimas didelis verži
masis į tarptautinį pasaulį, į 
užsienį.Visur pastebimas tarptau
tinio gyvenimo godulys. Komu
nistinio švietimo sistema ugdė 
taip vadinamą sovietinio tipo 
žmogų, todėl moksleiviuose dar 
tebėra lietuviško patriotizmo sto
ka. Žinios apie Lietuvos praeitį 
ir jos istoriją, sako, dar yra skur
džios, nes sovietiniai okupantai 
visa tai slėpė. Būdamas Ukmergėj 
jis pastebėjo, kad žmonėse daug 
kur tebevyrauja "išlaikytinio 
mentalitetas". Dėl to jaunimas 
neparodo didesnio entuziazmo 
ar noro veržtis į kokį, kad ir 
nedidelį privatų verslą, kad tuo 
pagerinus savo kasdienybės bui
tį. Amerikoje daugelis mokinių 
anksti rytą skuba prieš pamokas 
arba po jų dviračiais išvežioti 
savo apylinkės žmonėms laik
raščius ir tuo būdų užsidirba sau 
keletą dolerių. Kiti dirba vakara
is arba savaitgaliais prižiūrėdami 
mažus vaikus, vyresni po pamo
kų dirba valgyklose padavėjais ir 
t. t.

Kadangi tuo metu Lietuvoj dar 

tebebuvo žiemos oras, tai Audė
nas bandė nusipirkti sau kepurę. 
Ir veltui jos ieškojo po visą Uk
mergę, nes kepurių parduotu
vėse nebuvo. Jam kilo mintis 
pasiūlyti savo moksleiviams su 
šeimos pagalba atidaryti nors ir 
nedidelę kepurių siuvyklą ir 
vakarais jas gaminti. Esant šal
tam orui jas žmonės tikrai pirks. 
Arba vėl: esant daržovių stygiui, 
žiemos metu galima rūsyje įsi
rengti nedidelį šiltnamį ir pradėti 
auginti salotas, ridikėlius, agur
kus. Atsirastų paklausa, tai už
darbis būtų užtikrintas. Bet vis 
tie abejingumo pėdsakai... Ant 
kai kurių parduotuvių, sako, nėra 
pažymėtos parduotuvių darbo 
valandos. Ir aplamai pastebėjo, 
kad pardavėjos pirkėjais per daug 
nesidomi. Susidarė vaizdą, kad 
Lietuvoj dar nėra žinoma pasau
lyje priimta taisyklė, jog pirkėjas 
yra visuomet teisus ir kad jam 
reikia nuolatos mandagiai pa
tarnauti.

Per 50 okupacijos metų sovie
tai per mokyklas jaunimui varė 
propagandą ir luošino jų mąs
tyseną. Nesirūpinkit, viskuo pa
sirūpins šlovingoji partija... Eko
nominio stimulo nebuvo. Buvo 
labai nustebintas, kad užėjęs į 
Merkurijaus parduotuvę, len
tynose išvydo bulves iš Olandi
jos, cukrų iš Lenkijos, mėsą iš 
Airijos, alų iš Danijos, ir t.t. Ne
jaugi lietuviai tų prekių patys 
nesugeba pasigaminti?! Iš užsie
nio gaunamų paskolų dalis yra 
pravalgoma. Tai kaipgi nebujos 
ekonominė stagnacija?

Skaitydami Lietuvos laikraščius 
mes, dažnai negalime atsistebėti 
jos spaudą užplūdusiais svetim
žodžiais. Tuo pasipiktino ir Vla
das Audėnas. Pasirodo, kad žodis 
"fjūčeriai" versle reiškia užpirktas 
arba parduotas prekes ateičiai... 
Atsimenu, kad grįžtant man 
namo iš APPLE darbų Vilniaus 
aerouoste mums buvo pranešta, 
kad "reisas" į Kopenhagą bus 
laiku. Reisas? Kodėl ne skrydis? 
Beskaitydamas spaudą užtikau 
"imidžą" vietoj įvaizdžio, "kon
traktą" vietoj sutarties, "anon
sus" vietoj skelbimų, "aukcioną" 
vietoj varžytinių, "nacionalinio 
saugumo asociaciją" vietoj tau
tinio saugumo draugijos ir 1.1, ir 
t. t. Viena jo kraštietė, lietuvių 
kalbos mokytoja, Audėnui pa
aiškinusi, kad atsisakę tokių tarp
tautinių žodžių, girdi, "mes atro
dysime labai provincialūs..."

Vladas Audėnas su Ukmergės Antano Smetonos vardo vidur
inės mokyklos direktore Liucija Dzigiene.

Per 50 sovietinės okupacijos 
metų lietuvių kalba buvo skur
dinama, ypač technikos, gamtos 
ir medicinos mokslų srityse. Dau
guma tų sričių mokslo darbų 
buvo rašoma rusų kalba. Pažy
mėtina ir tai, kad po pagarsėjusiu 
Taškento pasitarimų mokslines 
ir politines paskaitas privalėjo 
skaityti tik rusiškai. Be to, kola
borantų spaudimas ir nuolatinis 
vietinės nomenklatūros nuolai
džiavimas dar labiau smukdė 
kalbos gyvastį.

Reikia pripažinti, kad gana 
didelę Lietuvos inteligentų dalį 
sudarė inžinieriai, technikai, ga
myklų vadovai ir partijos išrink
tieji. Šias eilutes rašančiam bū
nant Lietuvoje pasakojo, kad ta 
naujoji "elitinė klasė" vartojo 
"puskalbę", įvairiais žargonais 
atmieštą lietuvių kalbą... Tik 
humanitarų, ypač lituanistų, dė
ka kalba galėjo išlikti gyva. Nėra 
abejonės, kad didelis vaidmuo 
čia teko ir Lietuvių kalbos draugi
jai, rašytojams, žurnalistams ir 
visiems tiems, kurie rūpinosi 
kalbos ateitimi. Tačiau šiandien, 
deja, mūsų šnekamąją ir rašo
mąją kalbą Lietuvoj dar tebe
veikia iš sovietinių metų palik
tos kalbos rusinimo žymės, o po 

Lietuva pirmauja pagal infliaciją
Lietuva pagal spalio mėnesio infliacijos procentą - 3.2% pirmauja 

tarp Baltijos šalių. Infliacija Latvijoje buvo 1.6%, Estijoje - 3.1%. 
Lietuva pirmauja taip pat ir pagal infliacijos procentą per šių metų 
10 mėnesių laikotarpį - 26.7%. Estijoje infliacija buvo - 24.6%, 
Latvijoje - 18.8%. pagal Itar-Tass

nepriklausomybės atgavimo pra
sidėjęs anglinimas.

Bedirbant toje Smetonos var
do mokykloje, Audėnui kilo 
mintis "apšvarinti" Ukmergės 
moksleivių kalbą. Gavęs direk
torės Liucijos Dzigienės sutikimą, 
jis paskelbė konkursą ir pakvietė 
visus mokinius jame dalyvauti. 
Paskyrė keletą piniginių dovanų. 
Pirmiausia iš spaudos buvo su
rinktas ir sudarytas įvairių sve
timybių sąrašas, o mokinių dar
bas buvo surasti lietuviškus ati
tikmenis. Susidomėjimas mokyk
loje buvo didžiulis. Gavus at
sakymus, kai kurių jaunuolių 
atsakymai ir žinios buvo tiesiog 
stulbinančiai malonios.

Tai rodo, jei mokiniams yra 
pateikiami įdomūs iššūkiai ir 
duodami aiškūs uždaviniai, tai 
jie labai noriai imasi darbo. 
Reikia tik už tai juos pagirti ir 
įvertinti. Savaime aišku, kad 
daugelio tarptautinių žodžių iš
vengti mums neįmanoma, kaip 
pav. komunistas, demokratas, 
socialistas ir t. t. Tačiau taip pat 
nėra jokio reikalo imtis tokių 
žodžių, jei yra jų prasmę atitin
kantys gražūs lietuviški pakaita
lai.

□

Žmogus - judanti kryžkelė
Prof. prel. Antanas Rubšys
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Norėdamas ją vesti, jis piršosi jai savo fleitos melodijomis. Bet 
gražuolė nimfa nesutiko už jo tekėti ir norėjdpabėgti nuo Apolono 
glamonių. Pajutusi, kad jau bus Apolono pagauta, Dafnė šaukėsi į 
savo tėvą - Panėjų. Panėjus išklausė Dafnės maldavimo ir pavertė ją 
lauro medeliu. Sielvarto apimtas, Apolonas, pasiskynęs keletą nuo 
medžio lapų, nusipynė sau vainiką, kurį nešiojo savo prarastos 
meilės atminimui. Ilgainiui toks vainikas buvo pinamas didvy
riams, poetams, galiūnams ir atletams.

''Gitui aidin" - "Labą dieną"
Keliaujant rytų link, žmogus sensti. Rodos, kad kelionė buvo tik 

poros valandų, o Stambule jau kone vidurdienis. Mat ką reiškia 
keliauti prieš saulę!

Stambule pasų kontrolė lėta, bet neįprasta. Pasienietis pasitinka 
su "Giun aidin" - "Labą dieną". Būdinga, kuo toliau į Rytus, tuo 
lėčiau gyvenama. Neskuba nei banko tarnautojas, neskubu nei 
viešbučių kontoros darbuotojas. Bet reikalus sutvarko.

Atlikęs visus pasienio formalumus, susirandu autobusą kelionei į 
miestą. Ir autobuse, įpratęs tuojau toliau judėti, turiu laukti. Turkų 
muzika padeda laukti. Nesigirdi noro įaitrint greitu ritmu, bet 
verčia sulėtėti skvarbiu ritmo kartojimu.

Krikščioniškoji Europa su Konstantinopoliu - senu krikščionijos 
centru - turi islamišką briauną - Trakiją - europinę Turkijos dalį. Tai 
iš karto pajunti. Keleivių autobuse tik keletas. Rymodami ant 
rankų, jie tyli. Rymoti tylint yra būdinga musulmonui. Turkai 
nerymojo laiko tėkmėje, bet davė islamo laikui istorinius bruožus 
- turkišką požiūrį. Jungtinės Amerikos Valstijos - kraštas be tautinių 
sienų, Europoje tuojau pat pajunti tautines sienas.

Musulmonai švenčia sekmadieni
Pagaliau judame. Nors keleivių tik keletas, bet autobusą aptar

nauja du vyrai - vairuotojas ir "berniukas". "Berniuko" pareiga 
padėti keleiviui su bagažu, paduoti atsigerti vandens, padėti įlipti 
ar išlipti. Važiuojame vieškeliu Marmaros pajūriu. Žmonių pilnos 
pakelės - pajūris, parkai, kiemai... Vyrai spardo futbolą, vaikai 
laidina aitvarus, moterys būriuose sėdi. Betgi juk šiandien sekma
dienis? Musulmoniškas miestas švenčia sekmadienį! Musulmonų 
šalyse savaitės maldos diena yra penktadienis. Turkai 1924-ais 
metais atskyrė mečetę nuo valstybės, - islamą supasaulietinant, 
buvo įvesta ir europietiška savaitė.

Stambulas man jau pažįstamas. Teko čia lankytis penketą kartų. 
Šį kartą noriu praleisti keturias dienas ir išsamiau susipažinti su 
"naująja Roma" - Konstantinopoliu. Antrąkart apsistoju Astor viešbu
tyje, man patogioje Lateli - "Tulpių" miesto dalyje. Iš čia arti 
senamiestis- Hagija Sofija, Topkapio - Seralio - rūmai - ir muziejai.

Į Stambulo senovę
Bizantijumas - Konstantinopolis - Stambulas. Šio trejeto milijonų 

gyventojų miesto senovė dengiasi trimis vardais. Stambulo - Bizan- 
tijumo - įkūrimas yra istorikų siejamas su Megaros dorėnų nausėdi
ja, įkurta VII a. prieš Kr. ant iškyšulio tarp Auksinio rago ir Bosforo. 
Dorėnų vado vardas buvo Byzas, užtat nausėdija gavo Bizantijumo 
vardą. Konstantinas Didysis pasirinko jį Romos imperijos sostine ir 
pavadino Konstantinopoliu 330 m. po Kr. Anuometinė hipodro
mo aikštė liudija Romos kultūros likučius. Po 476 m. po Kr., 
netekus vakarinių valdų, rytinė Romos imperija - Bizantija - paveldė
jo senąją imperiją. Bizantija vystėsi romėnų civilizacijos, krikščio
nybės ir graikų kultūros įtakoje, pasiekdama tvirtą politinę ir 
kultūrinę vienybę, įgalinusią sėkmingai gintis nuo priešų.

Konstantinopolis ne tik perdavė Vakarams didelės svarbos ver
tybes, bet ir buvo gynybinis Vakarų bastionas prieš islamo veržimąsi 
į Europą. Konstantinopolis pasiekė žydėjimo apogėjų Justinijanui 
valdant (527 - 565). Tuo metu buvo pastatyta ir iškilioji Stambulo 
šventovė Hagija Sofija.

Ketvirtojo Kryžiaus karo metu - nuo 1202 iki 1204 - Konstantino
polis buvo krikščionių kariaunų niokojamas. Kryžiuočiai čia įkūrė 
net savo imperiją. Tik 1261-ais metais Bizantijos imperatorius 
tepajėgė atkariauti iš jų Konstantinopolį.

Nuo XIV a. otomanai pradėjo keltis per Dardanelus, užkariaudami 
didesnę Balkanų dalį. Ilgainiui ir Konstantinopolis buvo apgultas. 

Paskutinis Bizantijos imperatorius Konstantinas XI veltui šaukėsi 
Europos karalystes padėti gintis. 1453-ųjų metų gegužės 29 d., po 
penkiasdešimt trijų apgulos dienų, Bizantijos imperija krito. Kons
tantinas XI žuvo mūšyje, o otomanų sultanas Mehmetas II, iškil
mingai įžygiavęs į miestą, įsiveržė į Hagiją Sofija šventovę, įsaky
damas ją paversti mečete.

Miestas vėl pakeitė vardą - Konstantino miestas pavirto otomanų 
Stambulu - ir tapo centru naujos imperijos, kuri driekėsi nuo 
Austrijos sienų iki Persijos įlankos. Svarbesni otomanų pastatai 
Stambule yra iš XVI - XVII šimtmečių.

I Konstantinopolio hipodromą
Stambule pasijunti lyg uodas nudistų kolonijoje. Tiek daug nuogų, 

kad nežinai kuriam gelti. Stambule tiek daug įžymybių iš įvairių 
laikotarpių, kad sunku apsispręsti nuo ko pradėti. Einu pėsčiomis 
Hagija Sofija link. Saulėta. Nuo Bosforo pučia malonus vėjelis. 
Gatvės pilnos žmonių. Ir čia švenčiamas sekmadienis. Net nepa
jutau, kad jau priėjau Hagija Sofija šventovę.

Nūdien Hagija Sofija yra muziejus. Prieš jį plati aikštė su spalvoto 
vandens fontanais. Kaip tik dabar rodo visas savo gudrybes. Žmonių 
aplink ji kaip per Škapliemą‘Laukuvoje. Musulmonai švenčia 
sekmadienį ne melsdamiesi, bet ilsėdamiesi ir pramogaudami. 
Šeimose! Berniukams ir mergaitėms būdinga rankomis laikytis, 
Vedusieji - vyras neša kūdikį, o motina kitus - paaugusius mažy lius 
už rankų tempia. Šeimos gausios. Senimas, vėl susiporavęs ran
komis vienas kitą remia. Aikštė • plati, bet pramogų vaikams nėra. 
Ana, vienas mažylis berniukas skruzdėlėms galvą maišo, koja jų 
taką užkirsdamas, kiti "Pagauk mane, aš tave pagavau" žaidžia, o dar 
kiti pardavinėja atvirutes. Turistą šnekina "visomis kalbomis". įdomu, 
kad jie pradeda su rusų ir lenkų kalbomis. Nejau čia tiek daug rusų 
ir lenkų lankytųsi?

Vėlyva popietė. Hagija Sofija muziejus jau uždarytas. Tik vartai į 
jos šventorių - kiemą - atviri. Viename Šventoriaus kampe medžių 
paūksmėje arbatinė. Šventorių supa aukšta, stora siena. Miesto 
triukšmo negirdėti. Smagu prisėsti ir pasivaišinti turkiška arbata, 
šalia mano stalo jaunas vaikinas geria arbatą ir kažką "kala" iš 
knygos. Kelis kart į jį įdomiai pasižiūrėjau. Pakilęs išeiti, prieina 
prie mano stalo ir vokiškai prakalbina:

(nukelta j 4 psl.)
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Dailininkas K. Žoromskis 
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"Respublikos" dieniais lap
kričio 16 dienos numeryje pa
skelbė, kad išeivijos dailininkui 
Kazimierui Žoromskiui ilgai sta
tytą namą Vilniuje Vyriausybė 
perdavė Lietuvos dailės muziejui.

Dail. K. Žoromskis, daugelį 
metų gyvenęs New Yorke, 1986 
metais grįžęs nuolatiniam gyven
imui į Lietuvą, padovanojo vals
tybei 400 savo paveikslų kolek
ciją. Jam buvo pažadėta pastaty- 

i ti studiją -galeriją. 1990 m. Vil
niaus vykdomasis komitetas sky
rė sklypą Kalinausko g. 12.1992 
- 1995 metų vyriausybė iš rezer
vo fondo šiai studijai statyti skyrė 
milijonus rublių, talonų, litų. 
Šiais metais skirta 1,3 milijono 
litų. Pastatas iškilo. Jį sudaro gy
venamasis namas, garažas, ūkinė 

| patalpa, dirbtuvės, bet neliko ga- 
; lerijos.

Dėl to pastato kilo didelė kon- 
i traversija visuomenėje, ypač dai- 
; lininkų tarpe. To pastatoatėmi- 
I mas yra didelis smūgis pačiam 
i Žoromskiui. Apie tai jo žmona, 
| menotyros mokslų daktarė, at- 
j siliepia taip:

"Nesuprantu, kaip galima K. 
į Žeromskį taip nukryžiuoti, že

minti ir tyčiotis iš jo. Juk jam 
jau 83 metai. Dešimt metų jis 

į laukė pažadėtos studijos, tame 
pačiame kambaryje tapė, rašė ir 

i miegojo. Jis dovanojo Lietuvai 
| savo 400 paveikslų kolekciją, o 
i su juo šitaip elgiamasi: nuverti- 
I narna kūryba, nuopelnai tautai, 
j nes kažkam prireikė to pastato.

Kai toje vietoje buvo tik šiukšlių 
I krūva, niekas statybomis ne

sirūpino. Dabar, kai pastatas jau 
j pastatytas, atsirado labai daug 
I pretendentų. Ar Lietuvoje 
i džiunglių įstatymai? Jeigu ta 
Į studija jam nebūtų žadėta, tada 
i kitas reikalas. Šiai statybai pri- 
i tarė visos nepriklausomosLietu- 
i vos vyriausybės, buvcųžadėta, 
į kad šalia bus įkurtas miesto 

skulptūrų parkas, tačiau dabar 
į pastatas kažkodėl atimamas. K. 
I Žoromskis nenori, kad taspasta- 
1 tas būtų jo nuosavybė. Jis nori, 
i kol gyvas, ten gyventi ir dirbti, o 
i vėliau jame būtų eksponuojami 
I paveikslai. Dabar namuose, ko- 
i ridoriuje, stovi didžiulės drobės, 

bet K. Žoromskis negali pradėti, 
nes nėra sąlygų dirbti".

"Respublikos" reporterių už- 
! klaustas Kultūros ministerijos 
I sekretorius menams G. Kazimie-

rėnas šitaip pasisakė:

"Dėl pastato Kalinausko gat
vėje perdavimo Lietuvos dailės 
muziejui yra nutarimas žodžiu, 
laukiame patvirtinimo raštu.

Ministro J. Nekrošiaus inicia
tyva buvo sudaryta komisija, kuri 
privalėjo išsiaiškinti, ar pritarti 
tam, kad prie K. Žoromskiui pa
statyto namo būtų statomas dar 
vienas namas, kuris vadintųsi 
muziejumi. Visiems užkliuvo 
disproporcija kitų žymių dai
lininkų atžvilgiu. Juk neremon
tuojamas M. K. Čiurlionio mu
ziejus, nėra A. Gudaičio mu
ziejaus. Komisija nepritarė namo 
-muziejaus statybai.

Kitų variantų K. Žoromskiui 
nesiūlyta, nes jis turi butą. Ne
suprantu, kodėl vieną žmogų 
reikia iškelti virš kultūros kon
teksto. Ar toks didelis jo talen

tas? Nepasakyčiau. Darbus do
vanojo... Ne jis vienas. A. Gu
daitis dvigubai daugiau pado
vanojo.
• K. Žoromskiui pastatyti dirb
tuvę - studiją pažadėta socializ
mo laikais. Anais laikais, kai 
kultūra buvo finansuojama iš 
sąjunginių fondų, buvo galima 
daug pažadėti. Be to, čia buvo ir 
politinis momentas. Reikėjo pa
maloninti iš Amerikos į Tarybų 
Lietuvą atvykusį menininką. Ko
dėl tarybinių laikų propogandą 
turime apmokėti mes? Supran
tu, kad yra nemaloni situacija, 
bet turi būti ir teisingumo lašas. 
Vienam žmogui dovanoti šitokį 
pastatą yra ekonominis nusikal
timas.

Idealu būtų šį pastatą parduoti 
ir gautus pinigus panaudoti Na
cionalinės galerijos statybai. To
dėl, kad to pastato paskirtis yra 
nei šis, nei tas. Milžiniški holai, 
nereikalingos erdvės. Juridiškai, 
kol pastatas Kalinausko g; 12 
niekam nepriklauso, visi jo kra
tosi".

O Žoromskiui žadėto pastato 
savininkas, Lietuvos dailės mu
ziejaus direktorius R. Budrys pa
reiškė:

"Kiekvienas atvažiavęs į Lietu
vą išeivijos dailininkas kitų ne
pripažįsta. Tik jis genijus, tik jam 
atskira galerija. Tuo tarpu nere
montuojama M. K. Čiurlionio 
galerija, Nacionalinės galerijos 
remontui irgi neskiriama nė cen
to, nėra kur eksponuoti didžiulio 
XX amžiaus lietuvių dailės pa
likimo (vien išeivijos dailininkų 
paveikslų yra sukaupta 3,5 tūks-

Dail. Kazimieras Žoromskis savo darbo kambaryje Vilniuje.
Kęstučio Miklo nuotrauka

tančio). Jeigu mums būtų skirta 
tiek pinigų, kiek Žoromskio ga
lerijai, Nacionalinėje galerijoje 
jau seniai būtų veikę 15 salių. 
Dabar jau žinome, kad M. K. 
Čiurlionis yra pasaulinio lygio 
talentas. O kitiems dar reikia pa
laukti įvertinimo. Kaip dabar dar 
gyvam žmogui statysi mauzo
liejų? Muziejams nesurandama 
nė cento, o tokiems dalykams 
skiriama marios pinigų".

Tapytoja profesorė Sofija Vei-

Būtina gelbėti kultūros žurnalą 
"Naująjį Židinį - Aidus"

. Lietuvoje vis sunkėjančią eko
nominę padėtį jaučia ir spauda, 
ypač kultūros žurnalai, nes daž
nai jų prenumeratorių skaičius 
yra ribotas. Be to, jie nepajėgia 
patraukti bendrosios visuome
nės, kuri linksta į kasdienes 
įdomybes bei sensacijas. Savaime 
aišku, kultūros žurnalų ir prenu
merata aukštesnė - ekonomiškai 
suvargusiems neprieinama.

Tad nestebėtina, kad Lietuvos 
žurnalai laukia pagalbos iš Ame
rikos. Jiems ypač daug reiškia 
mūsų prenumerata. Tai neša 
naudos abiem pusėm - jie ten, 
tėvynėje, sustiprėja doleriais, o 
mes čia - sukurtomis dvasinėmis 
vertybėmis.

Taip buvo manyta ir prieš pen
kerius metus jungiant išeivijos 
kultūrinį žurnalą "Aidus" su Lie

verytė sako, kad kandidatų, ku
rie būtų verti galerijų, eilė yra 
didžiulė. Anot jos:

"Lietuvoje yra labai daug gerų 
dailininkų, nusipelniusių perso
nalinių galerijų. Jeigu kažkam 
Vyriausybė pastatė ar stato, pa
sakykim ačiū. Nepavydėkim. 
Šiandien gaus Žoromskis, rytoj - 
kas nors kitas. O kandidatų eilė 
didžiulė. Pirmiausia prisiminti 
tuos, kurie sugebėjo sukurti Lie
tuvos dailės nacionalinę mo

tuvoje leidžiamu -panašaus po
būdžio žurnalu - "Naujuoju ži
diniu". Iš tikrųjų Amerikos lie
tuvių prenumerata jį gerokai 
parėmė, tačiau, deja, nepakanka • 
mai. Šiais metais suteikta tik 100 
prenumeratorių, o tikėtasi žy
miai daugiau, kadangi "Naujasis 
židinys - Aidai" laikomas sva
riausiu ir įdomiausiu kultūros 
žurnalu Lietuvoje. Be to, jis kata
likiškas, leidžiamas sendraugių 
ateitininkų. Persikėlus "Aidams" 
į Lietuvą, mes čia nieko pana
šaus neturime. Į tai turėtų at
kreipti dėmesį mūsų katalikiško
ji visuomenė, ypač ateitininkija, 
ir neleisti tokiam žurnalui nu
mirti. Tai būtų neišsakomas nuo
stolis ir išeivijai, ir Lietuvai.

Todėl dabar, baigiantis me
tams, rūpinamasi sutelkti kuo 

kyklą ir išsaugoti mūsų kultūrą 
sovietmečiu. Prisiminkim Juozą 
Mikėną, Stasį Ušinską, Liudą 
Truikį - kuris iš jų nevertas per
sonalinės galerijos. Jie buvo ne 
tik puikūs dailininkai, bet ir 
puikūs pedagogai, išugdę visą 
geriausių, tapytojų, skulptorių, 
grafikų, tekstilininkų, keramikų. 
Kitas klausimas r ar išnaudotas 
visų jų kūrybinis potencialas? 
Ar jie turi padorias sąlygas dirb
ti? Į abu klausimus atsakyčiau - 
ne. Dailininkams reikia galerijų, 
reikia dirbtuvių - jų niekad ne
bus per daug".

"Manau, ne man vienam kelia 
nuostabą faktas, kad Vyriausybė 
tokias milžiniškas lėšas skyrė 
Kazimiero Žoromskio personali
nei galerijai. Emigracijoje kūrė 
tokie iškilūs lietuvių tapytojai, 
kaip Viktoras Vizgirda, Adomas 
Galdikas, Jonas Rimša, Vytautas 
Kašuba, Telesforas Valius. Nė 
vienam iš jų nepastatyta per
sonalinė galerija. O jų - net 
kiekvieno atskirai paėmus - lygi
namais svoris lietuvių dailėje 
žymiai didesnis negu Kazimiero 
Žoromskio, kuris tikrai nėra pa
saulinio masto dailininkas. La
bai reikėtų galerijos ir šiuolai
kiniams lietuvių dailininkams, 
gyvenantiems ir kuriantiems čia, 
Lietuvoje. Tokių meistrų turime!"

"Respublika" kreipėsi ir į Vy
riausybę, norėdama gauti jos 
raštišką nutarimą šio pastato 
reikalu, bet jai tai nepavyko iki 
šios žinios paskelbimo. '

(kkm)

daugiausia prenumeratorių atei
nantiems. Atvirai kalbant, reikia 
pasakyti, kad tas žurnalas yra 
labai sunkioje padėtyje. Kas ki
tas jį gali išgelbėti, jei ne užsie
nio, ypač Amerikos lietuviai savo 
aukomis bei prenumerata, kuri 
palyginti yra žema: už mėnesinį 
100 puslapių leidinį tik 22 dol. 
metams. Pridėjus siuntinėjimą 
oro paštu (kitaip nesiunčiama 
dėl lėto pašto ir kitų priežasčių). 
Taigi iš viso 44 dol. metams.

Išgirskime "Naujojo židinio - 
Aidų" pagalbos šaukiantį balsą ir 
atsiliepkime auka ar bent prenu
merata. Neleiskime užgesti švie
sos žibintui, nes tėvynėje ir ap
link mus svetimose padangėse 
dar tebeslankioja tamsybės. Para
ma ir prenumeratos mokestis 
siunčiamas šiuo adresu: Rev. 
Leonardas Andriekus, OFM, P. 
O. Box 980, Kennbunkport, ME 
04046 USA.

□

7- judanti kryžkelė

< i'imoud" ("Aš esu Mahmudas") - ištiesia ranka-Wie 
1 -is Jus vadinaties"?) - klausia.

‘•:-’tjuojas teise ir ruošiasi egzaminams. Vokiškai 
’-.r !?:i\rfsitete.

l irke Ich bin eiri Kurde! ("Aš ne turkas. Aš kurdas") 
■.isisveiki’ia. Kilimo jis iš Urfa - Edessa - miesto 

•• T’i'i Kurdistano nelaiko šalimi.

meldžiasi kasdien penkis sykiu.s 
ui .i įgaubti Stambulo senamiestį. Iš minaretą girdisi 
•• • M liti maldai - arabiškas islamo tikėjimo išpažinimas

i Muhamad rasul Allah" - "Nėra kito Dievokaip 
Ūlos pranašas" - ir kvietimas eiti j mečetę 

privalo melstis kasdien penkis kartus:saulei
ui. popietėje, saulei leidžiantis ir vakare. Nūn 

’ >L.<i labai reiklus ir aidi iš daugybės minaretų, bet į
• u skuba Užeinu į vieną didžiulę mečetę.Jitušto- 
mt ir jo trys jauni vaikinai. Apsiplovę "^obintiuje"

' i *u s. pažastis, kojas ir šlapiomis rankomis sudūkinę
p ! • - 11 > malda Musulmonai turi melstis arabiškai, nes
u ■ i * \ . ii anydų, ir Korano kalba.

- u-.'.ta poterius kalbėti. Mums įprasta laisvai
i ' u Iti prieš Viešpatį Dievą - pabūti Jo artume, 

iiai atlikti visus maldos judesius. Vienas jų- 
•p Birma kartą tai stebint, puolimas kniūpsčia 

.ur nors maldoje suklydus, reikia vėl grįžti i 
tirai; U

Kelionė Bosforu j Rūmeli Hisari
v »roji ■. 'i,i Stambule. Astor viešbutyje pusryčiai priklauso prie 

nak \ ■■ K iv be nuosėdų, šviežia duona su gabalėliu sviesto ir
'-.'pifii1'. ' •'

'i.'r'iĮoje lengva, nes gausu turistinių paslaugų. 
' . i: n ■ • ui!-iinių paslaugų įstaigą kelionėms po Stambulą. 

Autobusėlis paima iš viešbučio sutartu laiku. Gerokai pavažinėjome 
rinkdami pakeleivius. Vis tik įdomu stebėti gatves, žmones ir ryto 
eismą. Pasiekus patį Aksit centrą, persodina į didelį autobusą 
kelionei į prieplauką. Pakeliui gidas pasakoja apie Stambulą ir 
Turkiją. Stambulas - augantis miestas, per du dešimtmečius paaugęs 
dviem milijonais gyventojų. Turkija turinti 27 universitetus, nes 
esą daug studijuojančio jaunimo. Stebina, kad gidas temini tik du 
medicinos fakultetus: vieną Stambule, o kitą Ankaroje.

Atvykus į prieplauką prie Galatos tilto, dar lieka laiko apžiūrėti 
didžiulį Sultonės turgų. Gidas keleivius padalija į grupeles. Angliš
kai kalbančių grupelė negausi. Globojame jauną japonų porelę su 
mažyčiu vežimėlyje. Sultonės turguje gali pirkti visko - aukso 
dirbinių ir šviežiai keptos žuvies.

Įlipus į laivą, vietos atsisėsti rasti jau buvo sunku. Laimė, radome 
vietą japonų porai su mažyliu. Jiedu mielai pasakoja apie mažylį ir 
save. Mažylis tik metukų amžiaus, o jiedu dirba Bahrein’e ir 
naudojasi trijų savaičių atostogomis. Būdinga, kad mažylis niekad 
neverkia. *

Girdisi rusų kalbą. Atrodo, kad rusė gidė aiškina savo turistams 
apie kelionę Bosforu. Užlipęs ant viršutinio denio, pamatau keleto 
dešimčių krūvoje sėdinčią grupę iš Sovietų Sąjungos. Nesišneku- 
čiuoja. Sėdi tylėdami. Visi apkūnūs.

Kelionė Bosforu Juodosios jūros link - fotografo svajonė. Kairia
me krante Europa, dešiniame Azija. Abu krantai apstatyti puošnio
mis vilomis ir sultonų rūmais. XIX a. statyti sultono Dolmabahce 
- Dolmabahče - rūmai patraukia visų fotografų dėmesį. Rūmų 
prieplauka - puošnus 600 m. molas. Bosforo sąsiauris yra 30 km 
ilgio, siauriausioje vietoje turi 660 m. plotį ir jungia Marmaros jūrą 
su Juodąja jūra. Juo plaukė Jasonas su argonautais ieškoti Auksinių 
garbanų, per jį kėlėsi persai ir graikai vieni kitų užkariauti, kryžiuočiai 
Šv. Žemės iš musulmonų vaduoti. Juodosios jūros lygis yra aukštesnis 
už Viduržemio jūros lygį< senas garlaivis ir dreba ir pūškuoja, 
plaukdamas prieš galingą srovę.

Ten kur Vytautas Didysis girdė žirgus
Aksit turistų grupė - mano pakeleiviai - išlipo ant europinio 

Bosforo kranto, nepasiekę Juodosios jūros. To nenoriu daryti, nes 
esu taip arti jūros, prie kurios buvo atjojęs Vytautas Didysis su savo 
pulkais. Užtat noriu dar kartą bent akis užmesti ant Juodosios jūros. 

Pasiimu iš gido grįžimo bilietą ir tęsiu kelionę laivu iki paskutinės 
Bosforo prieplaukos - Anadolu Kavagi. Čia laivas sustoja trejeto 
valandų poilsiui. Visi keleiviai išlipa pabuvoti ir pasižmonėti Azijos 
miestelyje. Ir rusų būrelis tariasi kur eiti. Aplinka ir nuotaika 
šventiška. Jauki popietė.

Restoranėliai, keptuvės gatvėse. Kvepia kepiama žuvis ir šviežia 
duona. Užsisakau gatvės virtuvėje duonos su šviežia, kepta žuvimi 
ir turkišku padažalu. Troškuliui numalšinti pasiimu didelį alaus - 
Efes Pilsen birasi - butelį. Mažų butelių turkai neturi! Atsisėdu ant 
suolelio prie molo ir vaišinuosi. Duona Turkijoje balta, bet gardi. 
Turkai turi įvairios duonos, bet ji tik balta.

Einu paklajoti
Anadolu Kavagi yra didelis kaimas ant azijinio Bosforo šlaito^ Toli 

nueiti negalima, nes vietovę supa karinė zona. Užtinku pašto 
įstaigą ir pasiunčiu atvirutę broliui į Lietuvą. Įdomu kada jos 
pasieks adresatą?

Sutinku du amerikiečius iš North Carolina. Tarp turistų gausu 
vokiečių ir prancūzų jaunimo, o iš anapus Atlanto sutinki tik 
žmones pensininkus.

Palypėjęs šlaitu, atsiduriu priešais tvirtovės likučius su sienomis ir 
keletu bokštų. Prie užkardos ženklas, kad toliau eiti neleidžiama. 
Tvirtovė iš musulmonų karų su Bizantija, bet buvusi Genovos 
respublikos pirklių atstatyta maždaug 1350 metais.

Užsuku i Rūmeli Hisari
Laivas duoda skardų ženklą keleiviams. Laikas grįžti į Stambulą. 

Turkai yra punktualūs. Pajudėjus mums nuo molo, atskuba keletas 
jaunuolių su kuprinėmis, šaukdami "Bitte, warten"! (Prašom pa
laukti!). Laivas jų nepalaukia. Beje, jie mus pasivijo, pasisamdę 
taksi, Beykoze! Mat yra ir vieškelis palei abu Bosforo krantus.

Prie Rūmeli Hisari - Europinės tvirtovės - ir Anadolu Hisari - 
Anatolinės tvirtovės yra siauriausia Bosforo sąsiaurio vieta. Čia 
otomanų sultonas Mehmetas II prieš lemiamą Konstantinopolio 
apgaultį, norėdamas priversti jį pasiduoti, pastatė Rūmelį Hisarį per 
keturis mėnesius 1452 metais. Anadolu Hisari buvo jo pirmtakų 
anksčiau pastatyta. Mehmetas užkirto sostinei kelią susisiekti su 
provincijomis. Iš tikrųjų tai buvo vykusi strategija.

(Bus daugiau)



JAV Vyskupų konferencija 
VVashingtone

Daytona Beach, FL

Devynių Rytų Europos kilmės 
tautybių sielovados atstovai lap
kričio 17 d. posėdžiavo JAV Vys
kupų konferencijos imigrantų 
bei tremtinių įstaigos sušauk
tame pasitarime Washingtone. 
įstaigos vedėja sės. Suzanne Hali 
paaiškino sambūrio tikslą puo
selėti planavimo, įvertinimo, r- 
yšių tinklą. Besiklausydami pra
nešimų ir geriau susipažinę su 
JAV VK veikla, dalyviai atrinko 
svarbesnius klausimus, kuriuos 
įstaiga tirtų ir kurie metiniame 
R. Europos atstovų sąskrydyje 
būtų toliau vystomi.

Visų dalyvaujančių tautybių 
atstovai, išskyrus albanus, turi 
senąją imigraciją nuo atgimimo 
Rytų Europoje susilaukiančią 
naujų ateivių. Dauguma jų šiuo 
metu be tinkamų dokumentų 
(pvz., net ketvirtis milijono len
kų). Nauji sovietų valdytų šalių 
imigrantai, apskritai nieko bend
ro neturi su bažnyčia arba ti
kėjimą supranta pamaldumu. 
Tenka svarstyti, kaip šią gyveni
mu išsilavinusią ir veržlią kartą 
evangelizuoti bei su JAV katali
kų gyvenimu supažindinti. Se
nieji ateiviai ir amerikiečiai kata
likai pastebi, kad iš buv. sovietų 
valdomų šalių atsivežamos ver
tybės kitokios, negu šioje šalyje 
priimtinos. VK įstaiga žada tiks
liau tautybių sielovados cent
rams pranešti apie atvykstančius 
naujus gyventojus, nes VK glo
boja apie pusę visų JAV imi
grantų. Tautybės galėtų daugiau 
pasinaudoti teisiniais VK įstai
gos CLINIC patarnavimais.

Rytų apeigų katalikams (uk
rainiečiams, rumunams) netrūks
ta dvasininkų, lenkai turi 200 - 
250 kunigų iš Lenkijos, o visos

- kitos tautos jaučia kunigų sty--

Putnam, CT 

Vienuolijos Seselių Rėmėjų 
sąskrydis

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyne š. m. spalio 
29 d. vyko seselių rėmėjų sąskry
dis, kuriame prisiminti mirusieji, 
už juos pasimelsta.

Sąskrydžio diena pradėta iš
pažinčių klausymu vienuolyno 
koplyčioje dar prieš pamaldas, o 
Raudondvario salėje norintieji 
galėjo susipažinti ir pabendrauti 
su kun. H. Šulcu, evakuotu iš 
misijų Afrikoje, kad išvengtų 
beprasmio nužudymo, kurio 
grėsmė dar ir dabar nepraėjo.

11 vai. vienuolyno koplyčioje 
atnašautos Šv. Mišios, konceleb- 
ruotos 6 kunigų, vadovaujant 
kun. V. Cukurui. Pamoksle kun. 
Šulcas priminė laisvų kraštų ir 
galingųjų valstybių žiniasklaidos 
ir valdžios žmonių ciniškumą, 
kai buvo nieko nedaroma dėl 
žmonių žudynių sustabdymo, 
bet filmuojamos nužudytųjų ir 
nukankintųjų krūvos, žinia- 
sklaidą pagarsinti. Neparodyta 
jokios vertės, ypač jokios meilės 
žmogui. Tas ir kiti panašūs nu
sikaltimai reikalauja atpildo. Ar
timo meilė, artimui pagalba ir 
malda į Dievą gali tokius nusikal
timus sumažinti ir atleisti. Kns- 
taus kančia panaikino žmonių 
kaltę, bet įpareigojo žmoniją 
toliau nenusikalsti, ugdyti bei 
reikšti meilę kiekvienam artimui, 
o per tai ir Dievui. Šv. Mišios yra 
aukščiausioji malda, visa širdimi 
dalyvaukime jose.

Po pamaldų vyko bendri su
važiavimo dalyvių pietūs vie
nuolyno Jurgio Matulaičio var
do salėje. Pietus baigus vyko 
pranešimai apie seselių veiklą ar 
iš jų priežasties kilusią veiklą, 
kuriems vadovavo seselių vy
resnioji sės. Ignė Marijošiūtė. mintojo Jurgio Matulaičio globa 
Svarbesnieji pranešimai: dr. M. tęs tikėjimo kėlimo ir artimo 
Gimiuvienė kalbėjo apie prel. J. meilės darbus. Naujo namo kop-

gių. Albanai ir lietuviai teigė, 
kad sunku įvesti (vedusių) dia
konų tarnybą, kuri suteiktų sava 
kalba patarnavimus plačiai išsi
sklaidžiusioms bendruomenėms. 
Čekai ir lietuviai minėjo, jog 
beveik visai neįmanoma išprašyti 
kunigų iš savo šalių, o jaunesni 
vengrų kunigai nuvyko Vengri- 
jon, palikdami išeivijoje vyresnio 
amžiaus dvasininkus. VK globo
jami jau vyko kursai naujai 
atvykusiems kunigams, nes buv. 
komunistiniuose kraštuose JAV 
katalikams įprasta sielovada ir 
platus parapijinis gyvenimas 
nebuvo įmanomas. Ukrainiečiai 
teigė, kad jų šalyje dvasininkų 
lavinimas sustojo ties 1932 me
tais. Panašūs seminarai vedami 
vienuolėms ir bažnytinių įstaigų 
globojamiems pasauliečiams stu
dentams. Sakyta, kad ateivis ku
nigas tegali gerai parapijiečiams 
patarnauti, tik tuomet, kai su
sipažinęs su JAV Bažnyčia. Trijų 
tautybių atstovai džiaugiasi galė
dami sudaryti sąlygas kunigams 
atvykti lavintis, teologiškai ir 
ypač sielovados srityje atsinau
jinti, o po kelerių metų grįžti į 
savo šalis.

Paminėtos M. K. Čiurlionio gimimo metinės
Š. m. lapkričio 28 d. LR Ambasadoje VVashingtone surengta 

meninė programa M. K. Čiurlionio 120 gimimo metinėms paminė
ti. Per pirmą programos dalį pianistas Rokas Zubovas, šiuo metu 
dėstantis St. Xavier universitete Chicagoje, pagrojo ištraukas iš M. 
K. Čiurlionio kompozicijų. Antroje dalyje buvo pristatyta nauja 
knyga apie M. L Čiurlionį - "Čiurlionis: Tapytojas ir kompozitorius, 
esė ir užrašų rinkinys, 1906 -1989". Šį rinkinį sudarė prof. dr. Stasys 
Goštautas, kuris yra dėstęs literatūrą ir meną Bostono universitete, 
Wellesley kolegijoje ir Texas universitete. Knygą trumpai pristatė 
mokslo istorijos specialistas dr. Ramūnas Kondratas, dirbantis 
Washingtono Smithsonian instituto muziejuje. Smulkiau apie knygą 
ir M. K. Čiurlionį pasakojo knygos autorius S. Goštautas. Šį kultūros 
vakarą bendrai surengė LR Ambasada ir JAV Lietuvių Bendruomenė.

Lietuvos ambasados Washingtone Spaudos skyrius

Prunskio religinio konkurso pre
mijų reikalus. Seselių rūpesčiu 
buvo sudaryta komisija laimėto
jų atrinkimui: kun. R. Krasaus
kas, sės. Bernadeta Matukaitė, 
dr. M. Gimiuvienė ir E. Sužie
dėlis. Konkursui atsiųsti 2J da
lykai, 24 iš Lietuvos. Premijos 
skirtos: laikraštėliui "Kregždutė" 
3000 dol. ir Jurgio Matulaičio 
parapijos Vilniuje jaunimo gru
pei, kad ji būtų pajėgi darbuotis, 
ugdant krikščioniškus idealus ir 
išleistų spausdintas savo veiklos 
gaires.

Vienuolyno patalpomis Put- 
name naudojasi būrelis pasivadi
nęs "Vienuolijos bendrai", va
dovė M. Stankus - Saulaitė. Ji 
kvietė į grupę įsijungti daugiau 
žmonių. Grupė susirenka kas du 
mėnesiai. Jie norėtų, kad arkiv. 
Jurgis Matulaitis būtų paskelb
tas šventuoju. Būrelio nariai stu
dijuoja jo raštus ir stengiasi, kad 
jo raštų mintys būtų įgyvendin
tos.

Sekė pranešimai dalyvavusių 
naujai pastatyto vienuolyno 
namo - institucijos Kaune šven
tinime ir iškilmėje, spalio 15 d. 
Pirmoji kalbėjo sės. Oliveta Grib- 
ulytė. Sės. Olivetos pranešimą 
papildė sės. Stasė Normantaitė 
ir dr. Juozas Kriaučiūnas. Prane
šėjai pasidžiaugė vienuolyno 
namų - institucijos šventinimo 
iškilmingumu. Šventinimą atli
ko vysk. Sigitas Tamkevičius, 
pamaldose pamokslą pasakė 
prof. kun. K. Trimakas, primin
damas, kad seselės vėl grįžo į 
Lietuvą (Lietuvoje seselių buvo, 
bet jos per beveik 50 metų nieko 
neturėjo ir viešai negalėjo reikš
tis) ir Marijos užtarimu bei palai-

Kroatai ir kitų tautybių žmonės 
nerimauja, kai didmiesčių se
namiesčiuose uždaromos ar su
jungiamos su kitomis parapijo
mis tautinės bažnyčios. Čekai jau 
yra gerai išvystę misijų tinklą, 
kurioje keliaujantys kunigai kas 
mėnesį aplanko išsisklaidžiusias 
bendruomenes.

Slovakai ir ukrainiečiai minė
jo, kad jų išeivija nedelsdama 
siuntė daug lėšų į atgimstančias 
šalis, ištuštindama draugijų bei 
šeimų išteklius. Pranešimuose 
derintas rūpestis globoti bei ap
tarnauti išeiviją ir rūpintis kraš
tais - atgaunamom bažnyčiom, 
viešumon išeinančiomis vienuo
lijomis, katalikiškomis mokyk
lomis. Sąskrydžio pietų svečias 
buvo prel. Jurgis Šarkauskas, JAV 
VK talkos Rytų bei Vidurio Euro
pai komiteto pirmininkas.

VK imigrantų sielovados raš
tinė numato tautybių atstovų 
kelionę po Rytų Europą 1997 
metais, kad patirtų Bažnyčios 
gyvenimą įvairiose šalyse. Di
dysis visų tautybių bei kitų imi
grantų -sielovados darbuotojų 
suvažiavimas įvyks tų pačių metų 
kovo mėnesį, o 1996 m. sausio 8 
- 13 dienomis paskelbta imi- 
gantų savaitė.

Lietuviams atstovavo Janina 
Čikotienė ir kun. Antanas Sau- 
laitis, SJ.

lyčia buvo prisigrūdusi žmonių, 
arčiau altoriaus daug kunigų, 
daugybė įvairių ordinų seselių 
vienuolių. O lauke - daugiau kaip 
tūkstantis žmonių, nors nieko 
negirdinčių, bet kantriai lauki
ančių iškilmių pabaigos. Po pa
maldų, čia pat koplyčioje, vie
nuolijos vyriausioji Lietuvoje sės. 
Albina Pajerskaitė dėkojo Aukš
čiausiajam ir visiems, kurie pri
sidėjo prie vienuolyno namo 
pastatymo ir įruošimo, o p. D. 
Lozoraitienei, vitražinių langų 
koplyčioje mecenatei, įteikė vit
ražinį paveikslą ir dr. J. Kriau
čiūnui rožių puokštę, padėkos 
ženklą visiems rėmėjams Ameri
kos kontinente.

Po apeigų koplyčioje, visi šven
tinimo dalyviai pakviesti į agape 
(bendras tikinčiųjų pasivaišini- 
mas) dviejose namų salėse. Apa
tiniame aukšte, didesnėje salėje, 
užkandžių metu organizacijų 
valdžios atstovai ir dvasiškiai 
sveikino seseles ir linkėjo, kad 
juose gyvenančios seselės teiktų 
žmonėms artimo pagalbą, keltų Juozas Kriaučiūnas

Knn. V. Cukuras vadovauja maldoms už mirusius Putnamo seselių vienuolyno kapinėse š. m. 
spalio 29 <L J- Kriaučiūno nuotrauka

Rudens vėjai šiemet ir Floridą 
pasiekė anksčiau, negu paprastai, 
bet po ilgos vasaros vėsesnis oras 
atnešė energijos ir paspartino čia 
įsikūrusių lietuvių gyvenimą.

Besibaigiant vasarai, vyko dr. 
Sigitos Ramanauskienės vado
vaujamo Tėvynės Sąjungos rė
mėjų būrelio suruoštas išpardavi
mas ir vėliau rudens pobūvis, 
sukėlę paramą T. S. (Konservato
rių) partijai ateinančiuose Seimo 
rinkimuose.

Spalio 4 d. įvyko jau tradicija 
tapę LB apylinkės organizuoja
mi pietūs ir kultūrinis paben
dravimas. Popietę pravedė valdy
bos vicepirm. Mindaugas Petri
kas, pakviesdamas Juozę Krišto- 
laitytę - Daugėlienę atlikti pro
gramą. J. Daugėlienė, anksčiau 
žinoma kaip iškili solistė, šį kartą 
susirinkusius žavėjo tėvynės il
gesio ir grožio kupinais eilėraš
čiais, vertais pagyrimo ir pla
tesnio dėmesio tiek čia, tiek ir 
Lietuvoje.

Lapkričio 1 d. kultūrinėje po
pietėje pranešimą apie JAV LB 
tarybos St. Petersburge suvažiavi
mą padarė D. B. valdybos pirmi
ninkė dr. Birutė Preikštienė, o 
pagrindiniu kalbėtoju buvo Neri
mantas Karaša, su kruopščiai 
paruošta paskaita apie lietuvių 
tautos istorinę raidą, kuri buvo 
tęsiniu ankstyvesnio pasakojimo 
apie aisčių kilmę. Šį kartą pas
kaitos tema buvo "Lietuvių gen
tys aisčių šeimoje iki Karaliaus 
Mindaugo". Paskaitų ciklas bus 
tęsiamas.

Lapkričio 12 d. Daytona Beach 
lietuviai turėjo pamaldas Or- 
mond Beach Prince of Peace 
bažnyčioje ir pabendravimą 
salėje. Pamaldų metu giedojo 
"Sietyno" choras ir solistė Au
dronė Gaižiūnienė, viešnia iš 
Chicagos. Jai akomponavo muz.

visų tikėjimą, didintų Dievo gar
bę. Tarp sveikintojų buvo Vokie
tijos Maltos ordino atstovai. Jie 
įteikė namams istorinį kryžių. 
Amerikos seselių rėmėjų vardu 
sveikinimą pasakė dr. J. Kriaučiū
nas, kuris yra seselių bendradar
bis nuo 1939 m., kai Šakiuose 
teikė medicininę pagalbą slaugos 
namuose globojamiems ir nuo 
1940 m. tą darė Kudirkos Nau
miestyje. Namų kapelionu pa
skirtas kun. K. Senkus, dabar 
kunigaująs Vokietijoje.

Dr. Č. Masaitis, centro rėmėjų 
valdybos pirm., jautriai dėkojo 
seselėms už įvykdytus ir vykdo
mus darbus, džiaugėsi, kad se
selės įtraukia rėmėjus į darbus, ir 
pažadėjo tolesnę rėmėjų pagal
bą, nes visa tai yra žmonių, ypač 
lietuvių, naudai ir Dievo garbei.

Po trumpos pertraukos są
skrydžio dalyviai procesija, kal
bėdami rožinį ir giedodami "Avė 
Maria" tarp rožinio paslapčių, bei 
sustodami prie Šv. Marijos statu
lų vienuolyno sodyboje, vyko į 
kapines pasimelsti ir prisiminti 

Antanas Skridulis. Mišių daly
viai buvo nustebinti gražiu so
listės balsu, ypač kartu su choru, 
atliekant Guidi giesmę "Maria, 
Mater gratie".

Po pamaldų Lietuvių Klubo 
parengtoj programoj buvo pir
mininko Jono Daugėlos, BALFo 
atstovės Onos Karašienės ir "Sau
lutės" organizacijos pranešimai. 
Po to - vaišės ir apylinkės lietu
vių suneštų dovanų loterija, da
vusi L. Klubui lėšų tęsti veiklą 
bei remti labdarą Lietuvos rei
kalams. Kartu buvo renkamos 
aukos BALFui ir Vasario 16-tos 
gimnazijai. Iš viso surinkta ne
toli 1200 dol.

Lapkričio 15 d. "Saulutės" rė
mėjų būrelio valdyba suruošė 
puikų koncertą. Dainavo viešnia 
iš Chicagos - Audronė Gaižiū
nienė, buvusi Sibiro našlaitė, il
gus metus atskirta nuo tėvų, tiek 
daug gyvenime pasiekusi. Jos gi
lus ir gražaus tembro sopranas 
švelniai atliko lietuvių liaudies 
dainas, jautriai perdavė lietuvių 
kompozitorių kūrinius ir pilnai 
išsiskleidė klasikinių operų ari
jose. Publika liko nuoširdžiai 
dėkinga solistei ir vietinei akom- 
poniatorei Carol Belden už to
kią įspūdingą dainos meno šven
tę. Malonu taip pat pastebėti, 
kad solistė neėmė honoraro, bet 
jį paskyrė, remdama "Saulutės" 
pastangas palengvinti Lietuvos 
našlaičių gyvenimą.

Artimiausioj ateity Daytona 
Beach numatyti šie renginiai: 
gruodžio 6 d. LB kultūrinė po
pietė, gruodžio 10 d. lietuviams 
pamaldos ir prieššventinis pa
bendravimas, sausio 1 d. "Marco 
Heritage Inn" restorane tradici
niai Lietuvių Klubo pietūs, su 
muzika šokiams.

Alg. S.

mirusius. Vienuolyno "Dangaus 
vartų" kapinėse kun. V. Cukuras 
ne tik vadovavo maldoms už 
mirusius, bet pašventino pamin
klus ant mirusių kapų: kun. V. 
Paulausko, sės. Magdalenos Ado
maitytės, Leono Bajorūno, Bro
niaus StaniŠkio, Antaninos Ma- 
jauskaitės, Magdalenos Baltrušai
tytės, Antano Rimydžio ir Emili
jos Tamašauskienės. Dar prisi
minta ir mirusi Čėsnienė. Grįžę 
iš kapinių, sąskrydininkai vėl su-, 
sirinko koplyčioje Mišparams ir 
Švenčiausiojo pagarbinimui.

Tuoj -po Mišparų, salėje po 
koplyčia, parodyta vaizdajuostė, 
paruošta J. Bružo, apie Kaune 
vienuolyno namo šventinimo 
iškilmę. Buvo džiugu matyti 
šventinimo ir pamaldų iškilmę 
bei dalyvių entuziazmą. Tai už
baigė sąskrydį, kuriame dalyva
vo apie šimtinė žmonių. Prieš 
išsiskirstant norintieji dar galėjo 
pabendrauti ir pasistiprinti už
kandžiais.

IS VISUR
- Clevelando ateitininkai 

gruodžio 16 d. Dievo Motinos 
parapijos patalpose rengia me
tines rekolekcijas - prieškalėdi
nio susikaupimo dieną. Vado
vaus kun. Julius Sasnauskas, 
OFM-

- Kun. Julius Sasnauskas, 
vadovaus Clevelando ateitininkų 
ruošiamam metiniam susikau
pimui gruodžio 16 d. Dievo Mo
tinos lietuvių parapijos patal
pose.

- "Aukuras", Hamiltono lie
tuvių teatras, lapkričio 12 d. 
Toronte, Ont., Kanadoje, Prisi
kėlimo parapijos salėje, suvaidi
no "Petrą Kurmeli'. Šią penkių 
veiksmų dramą iš J. Žemaitės 
apysakos scenai paruošė Anta
nas Rūkas ir Kazimieras Inčiūra.
- Kanados Lietuvių Jauni

mo sąjunga rengia Lietuvių jau
nimo dienas, kurios įvyks Ha
miltone ir Toronte gruodžio 26 - 
sausio 1 dienomis.
- "Volungė", Toronto lietu

vių choras, gruodžio 10 d. Prisi
kėlimo lietuvių parapijos salėje 
atliks religinių giesmių koncertą. 
Tai jau dešimtas, tradicija tapęs, 
prieškalėdinis susikaupimas.
- Amerikos lietuvių inži-* 

nierių ir architektų sąjungai 
Vilniuje lapkričio 23 - 25 dieno
mis įvykusiame IX Mokslo ir 
kultūros simpoziume atstovavo 
inž. Raimundas Slėnys, arch.

j Albertas Kerelis, inž. Liudas Šle- 
! nys, inž. Leonas Maskaliūnas ir 
Į inž. Algirdas Stepaitis.

— Mokslo ir Pramonės 
muziejuje, Chicago, IL, šiemeti
nis žiemos festivalis, pavadintas 

Į "Christmas Around the World 
and Holidays of Light" prasidėjo 

j lapkričio 3 d. PMęsis iki 1996 m. 
j sausio 2 d. Lietuvišką programą 

paruoš Lietuvos Vyčiai. Šiemet 
jie programą atliks gruodžio 10 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet.

— Dr. Vytautas Černius, 
Philadelphia Temple universite
to, College of Education profe
sorius, skaitys paskaitą Pabaltijo 

' universiteto, veikusio Vokietijo- 
! je po Antrojo pasaulinio karo, 

50 metų įkūrimo jubiliejaus 
minėjime 1996 m. kovo 14 d.

- Lietuvių fotografijos kas? 
metinė 24-oji paroda atidaryta 
lapkričio 3 d. Chicagos Jaunimo 
Centro Čiurlionio galerijoje. Da
lyvavo 84 fotomenininkai iš Lie
tuvos ir Amerikos. Eksponuotos

Į 134 fotografijos. Parodos tema - 
' "Dangaus skliautai". Išleistas 84 
; puslapių parodos katalogas.

- Vysk. Hansas Dumpys 
i lapkričio 13 d. iš Chicagos išvy- 
I ko į Lietuvą. Jis dalyvavo lap- 
I kričio 19 d. Vilniuje restauruo- 
į tos evangelikų liuteronų baž

nyčios šventinimo iškilmėse ir 
atstovavo lietuvių evangelikų 
liuteronu Bažnyčiai išeivijoje.

-- "Dirvos” skelbto novelės 
konkurso Ląją premiją laimėjo 
Andrius R. Mironas iš JAV, Il-ąją 
- Vladas Vyšniūnas iš Lietuvos. 
Vertinimo komisiją St. Peters
burge, FL, sudarė: pirm. Roma 
Degesienė, sekr. Stasys Vaškys, 
narė Dalila Mackialienė. Premi
jos skiriamos iš a a. Simo Kaše- 
lionio palikimo..

- Rašytojai Aurelijai Bala- 
šaitienei spalio 29 d. Cleve- 
lande įteikta Ohio lietuvių gy
dytojų sąjungos 39-oji kultūros 
premija - S1000.

-- Dr. Anicetas Bundonis, 
"Dirvos" redaktorius, po sunkios 
ligos ir rimtos operacijos lap
kričio 7 d. grįžo į Lietuvą, iš 
kurios buvo atvykęs prieš porą 
metų.

Ii



Laiškas redakcijai:
Tiems, kurie ieško Lietuvos pi

lietybės, vertėtu atidžiai perskai
tyti JAV Valstybinio Departa
mento lapelį, kuris vadinasi: 
"Dual Nationality". Ten yra pa
žymėta, kad tautybė ir pilietybė 
yra tapatina. Cituoju: "Dual na
tionality is the simultaneous 
possession of two dtizenships". 
Vyriausias JAV Teismas teigia, 
kad dvigubos pilietybės yra "a 
status long recognized in law", 
ir "a person may have and exer- 
cise rights of nationality in two 
countries and be subject to the 
responsibilities of both". Turėji
mas vienos pilietybės nebūtinai 
reiškia "atsižadėjimą kitos pili
etybės". Žr. Karvakita v. U. S., 
343 U. S. 717 (1952).

Toliau, "...there is no uniform 
rule of intemational lavv relat- 
ing to the acųuisition of nation
ality. Each country has its own 
laws on the subject", ir teikia 
pilietybę "on the basis of its ovvn 
independent domestic policy”. 
Skirtinguose kraštuose pilietybė 
įgyjama įvairiais būdais, t. y., (1) 
gimus tam tikroj šalyje, (2) 
užsienyje gimus kito krašto pi
liečiams, ir tuo būdu naujagimis 
laikomas abiejų kraštų piliečiu, 
(4) ar natūralizacijos būdu.

Toliau, "some countries do not 
recognize naturalization by a 
foreign statė as grounds for loss 
of citizenship". Reiškia, "a pci- 
son from one of those countries 
who is naturalized in the United 
States keeps the nationality of

origin despite the fact that one 
of the requirements of U. S. natu
ralization is a renundation of 
other ndtionalities" su priesaika. 
Šiuo metu "the automatic acqui- 
sition or retention of a foreign 
nationality does not affect U. S. 
citizenship". Pabrėžta yra žodis 
"automatic", t. y., kai dviguba 
pilietybė nėra siekiama tų as
menų, kurie šiuo metu turi JAV 
pilietybę. (Mano pabraukta). Ta
čiau, kai kuriose aplinkybėse, t. 
y. kai pats seka sau ar per savo 
paskirtą pavaduotoją, galima 
prarasti JAV pilietybę pagal "Sec- 
tion 349 (a) (1) of the Immigra- 
tion and Nationality Act, 8 U. S. 
C. 1481, (a) (1).

Pagal šį straipsnį, kad piliety
bės praradimas įvyktų, reikia įro
dyti kad užsieninė pilietybė buvo 
įgyta "voluntarily with the in- 
tention of relinquishing U. S. 
dtizenship. Such an intention 
may be shovvn by the person's 
statements or conduct". Vance 
v. Terrazas, 444 U. S. 252 (1980).

Aišku, kad JAV nepritaria 
piliečiams turėti dvigubą piliety
bę, dėl to, kad sudėtingumas gali 
atsirasti iš skirtingų ir prieštarau
jančių pareigų. Praktiškai kal
bant, dvigubos pilietybės asme
nys praranda JAV apsaugą, kai 
keliauja su kitu pasu. Tokie as
menys automatiškai patenka į 
įstatymų zoną tos šalies, pagal 
kurios pilietybę keliauja arba 
apsistoja, ir nebūtinai gali tikė
tis Amerikos Konstitucijos ir 
Teisių Priedo (Bill of Rights) ap
saugos.

i >
Norėčiau supažindinti skaity

tojus su faktu, kad yra buvę atve
jų, kuomet asmenys su kito kraš
to pilietybe buvo įkalinti be teis
mo, priversti įstoti į kariuomenę, 
arba suvaržyti kitų kraštų mo
kesčių reikalavimais, ir kartais 
net per prievartą sulaikyti. Kai 
kurios šalys (pvz., buvusi Sovie
tų Sąjunga) nebūtinai pripažįsta 
dvigubą pilietybę (kaip atsitiko 
su Simu Kudirka), bet tik pri
pažįsta ar vieną, ar kitą piliety
bę, arba nei vienos, nei kitos.

JAV piliečiai, kurie turi dar 
antrą pilietybę, gali būti laikomi, 
kaip "foreign agents", kurie 
turėtų registruotis, kaip tokie 
agentai Teisingumo departamen
te ir rizikuoti prarasti JAV pilie
tybę jei šiame krašte bandytų 
kito krašto naudai turėti įtaką, 
balsuoti užsienyje rinkimuose, 
ofidaliai veiktų kitų kraštų nau
dai, pvz., su naryste politiniuose 
komitetuose. Net yra rizika, pri
imant titulus ir pažymėjimus iš 
kitų kraštų.

Tie, kurie tapo JAV piliečiais 
su priesaika, atsižadėdami iš
tikimybės kitai valstybei, karali
ui, mažam kraštui - nei tautai, 
nei respublikai. Pagal dvigubą 
pilietybės statusą negyvenan
tiems Lietuvoje būtų galima bal
suoti iš tolo ir tuo padu paken
kti demokratiškai procedūrai. 
Jeigu bus priimta JAV ir kitų 
kraštų piliedams balsuoti Lietu
vos rinkimuose, Rusija galėtų 
pripažinti Rusijos pilietybę ne 
tik rusų mažumai Lietuvoje, bet 
ir visiems kitiems buvusiems 
sovietų piliedams, įskaitant lie
tuvius. Lietuvių kilmės asmenys 
JAV neturėtų galvoti, kad JAV ir 
Lietuvos interesai visuomet su
tiks. Lietuva yra nepriklausoma 
valstybė su asmeniškais intere-

sais. Dauguma iš mūsų gali ge
riau padėti Lietuvai turėdami vie
ną pilietybę. Juk šv. Rašte sako
ma: "Dviem Viešpačiams netar
nausi". '

Su gilia pagarba,
Tomas A.Michalskis, Ph. D.

Buvęs Lietuvos Ambasados JAV 
Sekretorius

Kauno turtuolių žmonos gurkš
noja kavą Kalkutos (Indija) res
torano sode. Staiga iš krūmų iš
puola gorila, griebia vieną iš jų 
ir dingsta brūzgynuose. Likusios 
labai išsigąsta, bet netrukus nu
rimsta. Viena patrauko pėdais ir 
sako:

- Nesuprantu, ką toji gorila 
joje rado...

- Ko tu kankiniesi? Nesiseka 
rašyti - nerašyk, - pataria busi
majam kompozitoriui jo kurso 
draugas. - Verdau paimk kokį 
nors dėstytojo preliudą, perrašyk 
jį atvirkšdai ir pateik šį opusą 
kaip savo!

- Aš bandžiau, - atsiduso stu
dentas. - Išėjo Šuberto valsas.

♦♦♦

Režisierius:
- Jūsų scenarijus tikrai neblo

gas. Tadau kai kuriuos dialogus 
būtina supaprastinti. Reikia, kad 
ir paskutiniam idiotui būtų vis
kas aišku.

- Sutinku. O kokių dialogų ne
supratote?

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
Iš Chicagos $620.00 $810.00
Iš Seattie $842.00 $954.00

DEXTERPARK ffž? 
PHARMACY -S#

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAIIAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodha  ven, N. Y. 11421 

WEDELTVER
V Tel.: 296 - 4130 J

Dėl daugiau informacijų skambinti:

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

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

Order 
Calendars 

& 
Christmas Cards 

Early!
(English)

Vincent A. Katinas 
(718) 238-9622 

____________________/

VILTIS
(HOPE)

UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadwoy, Boston, MA 02127 

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

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

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

Gruodžio mėnesį siuntinius surinksime:

BROCKTON, MA gruodžio 7 d.
LOWELL, MA gruodžio 8 d.
LAWRENCE, MA gruodžio 8 d.
NASHUA, NH gruodžio 8 d.
WORCESTER, MA gruodžio 9 d.
VVATERBURY, CT gruodžio 9 d.
HARTFORD, CT gruodžio 9 d.
CAPECOD, MA gruodžio 13 d.
BROOKLYN, NY gruodžio 16 d.
BRIDGEPORT, CT gruodžio 16 d.
PUTNAM, CT gruodžio 20 d.
PROVIDENCE, Rl gruodžio 20 d.

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

(617) 269 - 4455

Renkami parašai referendumui
Seimo narys Kazimieras Antanavičius, poetės Vidmantė Jasukai- 

tytė ir Dalia Teišerskytė, kiti žinomi visuomenės veikėjai rengia 
referendumą. Referendumu siūloma nuspręsti dėl valstybės tri
bunolo, kurį sudarytų 15 žmonių, įkūrimo, dėl balsavimo rinkimuose 
ne už partijų sąrašus, o už asmenybes, dėl Seimo rinkimų, kurie 
turėtų įvykti kitų metų rudenį, pirma laiko, dėl siūlymo per pusę 
sumažinti valstybės valdymo aparatą ir kt. Tėvynės sąjunga (Lietu
vos konservatoriai) pareiškė, kad teisės požiūriu šis referendumas 
yra ydingas, o visuomeniniu požiūriu - žalingas, todėl konservato
riai nepalaikys šio referendumo rengimo. Norint surengti šį refe
rendumą, per du mėnesius reikia surinkti 300 tūkst. piliedų parašų.

Požiūris į politines organizacijas
Lietuvos žmonių požiūris per mėnesį nepasikeitė į Lietuvos 

krikščionių demokratų partiją. 11 % rinkėjų balsuotų už krikde
mus, jei rinkimai į Seimą vyktų rytoj. Tiek pat rinkėjų balsuotų už 
LDDP partiją. Palyginus su spalio mėnesiu, LDDP rėmėjų padaugė
jo 4.3 %. Už Konservatorių partiją balsuotų 10 %, padaugėjo 3 %. 
Už Centro sąjungą, kurios lyderis yra Romualdas Ozolas, balsuotų
9.4 %, padaugėjo 3.7 %. Už Moterų partiją balsuotų 4.7 %, 
padaugėjo 2.9 %. Už Valstiedų partiją balsuotų 2.7 %, padaugėjo
1.5 %. Nežinandų, už ką balsuotų, ar iš viso nebalsuojandų būtų 
39 %. Tai yra bendrosios Lietuvos ir Didžiosios Britanijos įmonės 
"Baltijos tyrimai" duomenys, kuriuos paskelbė "Respublika". AGEP

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 į 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 14 dol. 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 gavėjq per 6 savaites, 

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

DECEMBER PICK-ŲP SCHEDULE
12/7 THURS
12/9 SAT
12/12 TUES

12/14 THURS 
12/15 FRID

12/21 THURS
12/23 SAT
12/26 TUES

12/28 THLRS

NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PAll-12noon 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEVV BRITAIN, CT 
NEVV HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA ll-12noon 
BALTIMORE, MD 4-5 PM

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

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

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 BTvd. 
Brooklyn, NY 11207

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

One way to Vilnius $360

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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



IX Pasaulio Lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumas

I antrą kartą, Lietuvoje surengtą pasaulio lietuvių mokslininkų 
forumą susirinko apie 500 mokslininkų ir kultūros žmonių iš JAV, 
Australijos, Latvijos, Rusijos ir kitų šalių. Simpoziumo dalyviai 
kalbėjo apie švietimo ir mokslo reformą, naujausią Lietuvos istor
iją, ekonomiką, energetiką bei ekologiją. Prie apskritojo stalo buvo 
aptariami Lietuvos ir išeivijos santykiai. Forume buvo pateikta 
beveik 400 pranešimų. Jų santrumpos bus išleistos atskirai.

Baigiamajame posėdyje dalyvius pasveikino Prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Jis paragino svetur gyvenančius tautiečius konsultaci
jomis, patarimais, visais kitais būdais paremti atgimstančią Lietuvą. 
Algirdo Brazausko nuomone, j tokius forumus reikėtų pakviesti 
daugiau Seimo, Vyriausybės narių, atsakingų pareigūnų, kad jie 
išklausytų mokslininkų pastabas, kritiką. Baigiamajame posėdyje 
buvo pagerbti IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo 
tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir simpoziumo valdybos 
pirmininkas Kazimieras Pyragas.

X simpoziumas įvyks 1997 metais Chicagoje. Pasaulio lietuvių 
mokslininkų simpoziumai išeivijoje rengiami nuo 1969 mėtų. 
1991 - alsiais toks forumas pirmąkart įvyko Lietuvoje. AGEP 

Demokratija Lietuvoje: elitas ir masės
Ši tema buvo nagrinėjama Tarptautinių santykių ir politikos 

mokslų instituto metinėje konferencijoje. Buvęs premjeras Alek
sandras Abišala ironiškai pastebėjo, kad visi susirinkusieji į konfer
enciją neabejoja esą elito atstovai. LDDP frakcijos Seime narys 
Augustinas Gricius mano, kad demokratijai pavojaus nekelia tai, 
kad dabartinį Lietuvos politinį elitą sudaro buvusi partinė komu
nistinė nomenklatūra. Jo nuomone, pavojų keltų tik politinio,
ekonominio ir finansinio nomenklatūros elito sąjunga. JAV Dikin- 
sono koledžo profesorius Vytautas Kavolis pastebėjo, kad politikos 
teoretikams kartais trūksta tikrovės pojūčio, elitui stinga savikritiŠ- 
kumo. Sąžiningai atsakyti į klausimą, ar gali vadintis elitu, Vytautas 
Kavolis siūlė "kūrybinės inteligentijos" atstovams, ypač tiems, ku
riuos į pasitarimus kviečia Vyriausybė. Konferencijoje buvo kons
tatuota, kad demokratijai pavojų kelia didžiulė socialinė diferenci
acija. Statistikos departamento atstovas teigė, kad turtingiausiųjų 
Lietuvos žmonių pajamos yra mažiausiai 11 kartų didesnės už 
skurstančiųjų. Pagal šį rodiklį Lietuva pirmauja Vidurio Europoje. 
Ekonominių tyrimų centro direktorius Eugenijus Maldeikis teigė, 
kad apie 40 % Lietuvos rinkos priklauso "šešėlinei" ekonomikai. Jo 
nuomone, tai rodo, kad valdančiojo elito dalis - biurokratinis 
aparatas - nepaiso kitų visuomenės grupių interesų. AGEP

A.t A.
KOTRYNA NARKEVIČIENĖ
mirė š. m. lapkričio 25 d. Bostone, MA.
Gilią užuojautą reiškiame jos dukroms: Onutei Kern, Mary
tei Heenan su šeimomis, Danguolei Narkevičiūtei, sūnui 
Aloyzui su šeima ir anūkams.

Gurinskų šeimos
iš Floridos ir New Yorko

New York, NY
Gruodžio 24 d. pirmąsyk 

Bernelių mišios Apreiškimo 
bažnyčioje bus aukojamos 10 
valandą vakaro. Giesmės bus gie
damos 9:30 v. v.

A. a. Marijos Štarolienės 
šviesiam atminimui Lietuvių 
Katalikų Religinei šalpai aukojo: 
Zigmas ir Aušra Dičpinigaičiai - 
50 dol.; Algirdas ir Vida Jankaus
kai - 25 dol.; Marytė R. Shalins - 
25 dol.. Lietuvos našlaičiams 
aukojo Rožė ir Vytautas Kondra- 
tai - 20 dol., Regina Saldaitis - 
Čiurlienė, DDS, - 10 dol.; Frank 

. ir Lillian Brozena - 10 dol. LKRŠ 
dėkoja už aukas ir prašo Dievo 
gailestingumo a. a. Marijos Štaro
lienės sielai.

Tautos Fondo taryba po
sėdžiavo gruodžio 2 d., šeštadie
nį, savo patalpose prie Kultūros 
Židinio.

Eugenijus Ališanka, poetas, 
iš Amerikos grįždamas į Lietuvą, 
savaitgaliui sustos Nevv Yorke. 
Susitikimą su poetu ir kūrybine 
popietę rengia LB NY apygardos 
"Versmės" apylinkė, gruodžio 10 
d., sekmadienį, 12:30 v. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje (tuoj 
po sumos Apreiškimo bažny
čioje). E. Ališanka išleidęs keletą 
eilėraščių rinkinių, dabar yra Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos valdy
bos narys. Jis kalbės apie savo 
kūrybą ir paskaitys savo poezi
jos. Popietę organizuoja veikli

"Versmės" valdybos narė Albina 
Banienė.

LB NY apygardos valdyba 
posėdžiavo lapkričio 28 d. Kul
tūros Židinio posėdžių menėje. 
Svarstyti Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimo reikalai. 
Minėjimas įvyks vasario 18 d. 
Kalbės Vilniaus miesto meras Alis 
Vydūnas. Meninę programą at
liks N. Y. tautinių šokių ansamb
lis "Tryptinis". Pamaldos šios 
šventės proga anksčiau buvo 
rengiamos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Dabar norima jas 
surengti Viešpaties Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje Maspethe. 
Pamaldų organizavimu rūpinasi 
Romas Kezys. LB NY apygardos 
valdybai dabar pirmininkauja 
Laima Šileikytė - Hood, sekreto
riauja Malvina Klivečkienė.

Stipendijos 
sportininkams

Vidurinių mokyklų mokiniai 
ir koledžų žemesniųjų kursų stu
dentai kasmet gali gauti virš 
100,000 universitetinių stipendi
jų skiriamų sportininkams. No
rintys gauti daugiau informaci
jos, kaip gauti universitetinę sti
pendiją sportininkams, turi pa
siųsti, iš anksto sau adresuotą, 
("business size") voką su ženklu 
šiuo adresu: National Sports 
Foundation, P. O. Box 940, Oa- 
khurst, NJ 07755.

29-tas talpintuvas pasiekė Lietuvą
Lietuvos Vyčių padalinio "Pagalba Lietuvai" vadovas Robertas S. 

Boris praneša, kad gavo žinią nuo "Pagalba Lietuvai" atstovo Vilniu
je Pauliaus Bindoko, kad 29-tas talpintuvas pasiekė Vilniaus ”Caritą"ir 
buvo iškrautas, arkivyskupui metropolitui Audriui Bačkiui skirstant 
jį į Lietuvos Vyčių nurodytas vietoves, be jokių kliūčių, pirmadienį, 
lapkričio 27 d.

Šis talpintuvas buvo išsiųstas iš Detroito šeštadienį, spalio 28 d. 
Talpintuvas užtruko tik 31 d., kol pasiekė Lietuvą! Tame talpintuve 
yra per 750 maišų ir dėžių žieminį drabužių ir batų suaugusiems 

vbei vaikučiams, negendančių maįrto -produktų, įvairių medika
mentų, kraujo tyrimo aparatai, knygos, žaislai ir net tabernakulis.

Bendrom jėgom 40 pėdų ilgio talpintuvą krovė Lietuvos Vyčių 
79-tos ir 102-tos kuopos nariai, Šv. Antano ir Dievo Apvaizdos 
parapijiečiai, Žiburio šeštadieninės mokyklos mokiniai ir jų tėve
liai, ir "Pagalba Lietuvai"valdybos nariai. Drabužiai ir maistas bus 
padalinti senelių ir našlaičių prieglaudoms Vilniuje ir Utenoie. 
Talpintuvo persiuntimo išlaidos - 6,000 dol. Robertas S. Boi 
dėkoja visiems už nuolatinę piniginę paramą persiuntimo išlai
doms padengti, ir visiems, prisidėjusiems savo talka pakraunant 
29-tąjį talpintuvą. Ačiū visiems.

Regina Juškaitė

A t A
ELENAI GRUDZINSKIENEI

mirus, giliai prisimename ją, užjausdami jos dukras Rimą 
Gudaitienę, Nijolę Kent, Aldoną Grinienę, Eugeniją Trei- 
manienę, jų šeimas ir artimuosius.

Alfonsas ir Donata Samušiai

Mylimai motinai ir močiutei

A.t A.
ELENAI GRUDZINSKIENEI

mirus, dukteriai Rimai Gudaitienei, jos šeimai ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Nevv Yorko Vyr. Skaučių Židinys

Prisimename dainos 
"Pasisėjau žalią rūtą" autorių

Jei kompozitoriaus Juozo Nau
jalio (1869 - 1934) "Lietuva bran
gi" skambėdavo mūsų dainų 
šventėse, tapo neoficialiu Lietu
vos himnu, tai ne mažesnio pa
sisekimo susilaukė ir Juozo Nei- 
monto išplėtota lietuvių liaudies 
daina "Pasisėjau žalią rūtą", at
likta pirmoje Dainų šventėje 
1924 m. Kaune diriguojant Nau- 
jaliui.

Nors Neimontas neįėjo į mūsų 
kompozitorių klasikų būrelį, 
tačiau savo vokaline kūryba įnešė 
žymėtiną indėlį į Lietuvos cho
rinę literatūrą.

Šiemet liepos 20 d. sukako 120 
m. nuo Juozo Neimonto gimi
mo. Kompozitorius gimė Plu
tiškėse, Marijampolės apskrityje. 
Kaip ir kiti to meto lietuviškos 
muzikos darbuotojai, pirmąsias 
muzikines žinias gavo iš vietos 
vargonininko, platino draudžia
mą lietuvių spaudą. Kaip ir Nau
jalis, Neimontas studijavo Varšu
vos muzikos institute. Vengda
mas nemalonumų su caro val
džia, baigęs mokslus Varšuvoje, 
išvyko į JAV. Vargonininkavo 
Brooklyne, vedė chorą, teatro

srity veikė su Miku Petrausku. 
1907 m. grįžęs į Lietuvą dirbo 
vargonininku Ūdrijoj. Per Pir
mąjį pasaulinį karą pasitraukė į 
Urlą, kur suorganizavo lietuvių 
chorą. Nuo 1918 m. darbavosi 
Alytuje ir Veisiejuose - muzikos 
mokytoju, vargonininku, su 
šaulių ir pavasarininkų chorais 
dalyvavo Dainų šventėse. 1937 
m. gavęs pensiją, paskutiniuo
sius savo gyvenimo metus pra
leido Vaisiejuose, kur 1963 m. 
rugpjūčio 5 d. mirė ir buvo palai
dotas.

Dvidešimto amžiaus pradžioje 
buvo išleista daugiau kaip 10 
lietuvių liaudies dainų rinkinių. 
Didžiausią jų dalį sudarė liau
dies dainos, harmonizuotos ly
giems balsams arba mišriems 
chorams. Čia nemažai talkino ir 
Neimontas, 1909 m. išleidęs 
"Auksinių varpų" ir 1913 m. 
"Kanklių" rinkinius.

Neimontas buvo neramios sie
los žmogus, vis ieškojo ko nors 
naujo, sunkiai nustygdavo vie
noje vietoje.

Viktoras Gulmanas

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

Pranas Lembertas, TĖVYNĖS DROBĖS (Vilnius - Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos leidykla, 1995), 275 p.

Journal of Baltic Studies: Special Issue - Health Care in the 
Baltics, Vol. XXVI, Number 3, Fall 1995.

IBM kompiuterizuos
Lietuvos mokyklas

IBM korporacija laimėjo konkursą aprūpinti Lietuvos mokyklas 
kompiuteriais. Tai 7 mln. USD vertės projektas.

Pasak IBM atstovo Lietuvoje, už šias lėšas pavyks kompiuterizuoti 
apie 20 - 25 % Lietuvos mokyklų. IBM įdiegs Lietuvos mokyklose 
daugiau kaip 2600 personalinių ir daugiau kaip 200 "Povver PC tipo 
kompiuterių bei programinės įrangos. Taip pat bus sukurta nauja 
komunikacijų bei informacijos perdavimo sistema, kuri sujungs 
daugumą Lietuvos mokyklų.

įgyvendindama šį projektą, IBM bendradarbiaus su Lietuvos 
įmonėmis "Sigmanta", kuri gamina "Povver PC" tipo kompiuterius, 
"Baltic Amadeus", "Sigma - Americom" bei kitomis firmomis.

AGEP

Atsisveikinome su Marija Štaroliene
Marija Štaroliene, gimusi Lietuvoje 1904 metais, gyvenusi 

VVoodhaven, NY, dukters Aušros ir Zigmo Dičpinigaičių namuose, 
mirė lapkričio 14 d. Šv. Juozapo ligoninėje, Queens, NY, išvarginta 
ilgos ligos, sulaukusi 91-erius metus amžiaus. Buvo pašarvota 
Shalins laidojimo koplyčioje. Atsisveikinimas buvo lapkričio 16 d., 
o lapkričio 17 d. po gedulingų mišių Apreiškimo par. bažnyčioje 
palaidota Kalvarijos kapinėse, šalia savo vyro Kazimiero, mirusio 
1963 metais. Nuliūdime liko duktė Aušra Dičpinigaitienė su vyru 
Zigmu, sūnus Algis su žmona, du anūkai ir trys proanūkiai. Liko kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

PADĖKA

A.t A.
KAZIMIERUI KRUŠINSKUI, 

mūsų mylimam tėveliui, diedukui ir prodiedukui mirus, 
dėkojame už gražų patarnavimą kun. klebonui Vytau
tui Palubinskui; Marytei Shalins; "Darbininkui“; “Laisvės 
Žiburio" radijo programai - Romui Keziui; Philadelphijos 
Lietuvių Bendruomenės radijo programai, kur buvo iš
ryškintas mūsų kuklaus tėvelio gyvenimas. Dėkojame 
visiems, kurie aukojo šventoms mišios, puošė karstą 
gėlėmis, aukcr ’ ’etuvos vaikų "Vilčiai’, apsilankė laido
jimo koplyčioje, palydėjo velionj į kapus Ir pareiškė 
mums užuojautą.

Tegul Dievas Jus visus laimina.
Krušinskų šeima

At A.
ADA GERVAITĖ - SKUČIENĖ

mirė 1995 m. lapkričio 25 d., sulaukusi 91 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Veiveriuose, Amerikoje išgyveno 46 
metus. Giliam liūdesyje liko sūnūs: Donatas Ir Jovitos su 
marčiomis Gina ir Gailute; dvi dukterys: Una su vyru 
John Vlavianos ir Milda su vyru George Napjus; keturi 
anūkai: Tomas, Andrius, Alexas ir Erikas; dvi anūkės: 
Loreta ir Elena. Velionė buvo Lietuvos savanorio kūrė
jo, atsargos karininko, miškininko ir lentpjūvės direkto
riaus Andriaus Skučo našlė.
Palaidota Oueen of Peace kapinėse, West Palm Beach, 
FL, 1995 m. lapkričio 29 d. greta savo vyro.

Nuliūdę: vaikai, marčios, žentai ir anūkai

A.t A.
ELENAI MIEŽINYTEI - 

GRUDZINSKIENEI
mirus, dukras Eugeniją Treimanienę Ir Rimą Gu
daitienę, Nijolę Kent ir Aldoną Grinienę su šei
momis, visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija 
ir LMKF Nevv Yorko klubas

A.t A.
KAZIMIERUI KRUŠINSKUI

mirus, dukras Aldoną Palionienę, Danutę Rogers, 
Stasę Rasimienę, Ireną Blažienę su šeimomis, ir 
sūnų Antaną su šeima, ir taip pat visus likusius 
gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona, Klaus,
Monika ir Matas Pintsch



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brookiyn, NY 11207

New Yorko žinių dar yra 7 psl.
Tradicinės skautų kūčios 

bus gruodžio 16 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje, 361 Highland 
Blvd., Brookiyn, NY. Programėlę 
atliks Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Kūčias rengia 
vyr. skaučių židinys "Vilija". 
Atskiras vietas arba stalus už
sisakyti iš anksto pas A. Žukienę 
tek: (516) 487-3704, arba A. Ka- 
tinienę, (718) 846-1210.

Lietuvių Atletų Klubo 
kalėdinė eglutė vaikams įvyks 
sekmadienį,, 1995 m. gruodžio 
mėn. 17 d., antrą vai. p. p. 
Kultūros Židinyje, Brookiyn, NY. 
Tikimasi, kad apsilankys Kalėdų 
senelis. Visi sportuojantieji arba 
norintieji sportuoti berniukai ir 
mergaitės, 4 iki 13 m. amžiaus 
kviečiami atsilankyti.

A. a. dr. Jadvygos Urba
navičiūtės mirties aštuonerių 
metų sukaktį minint, už jos sielą 
mišios bus aukojamos š. m. 
gruodžio 16 d., šeštadienį, 11 
vai. ryto Apreiškimo par. baž
nyčioje Brookiyn, NY. Draugai 
ir pažįstami prašomi ją prisiminti 
savo maldose.

Marina ir Zigmas 
Raulinaičiai

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. skelbimų 
šiame puslapyje.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gruodžio 9 ir 23 dieno
mis, šeštadieniais, nuo 12 iki 1 
vai. popiet, Kultūros Židinio kie
me, buv. spaustuvės patalpose. 
Dėl siuntinių paėmimo iš kitų 
vietovių žiūr. skelbimą 6 psL 
Jokių muitų nėra. Dėl informaci
jų skambinkite tel. (914) 258- 
5133.

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

Viešpaties Atsimainymo 
bažnyčioje Maspethe, NY, 
lietuviškos mišios aukojamos 
sekmadieniais 11.45 vai. ryto.

E-mail: 71712.107@compuserve.com
Redakcija ....... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Administr...........(718) 827-1351

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

JAV Gynybos sekretorius VVilliam Perry (dešinėje) ir Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius lapkričio 20 dieną Vilniuje apeina Lietuvos karių iškilmingą rikiuotę.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

(f SKELBIMAI j)

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.)

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.

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 paju
sime juos esant drauge su mu
mis. Užsisakyti galima, atsiun- 
čiant 5 dol. čekį:

Darbininkas
341 Highland Blvd. 
Brookiyn, 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 panaudo
ti, mokant už laikraščio metinę 
prenumeratą. Bus ir grąžinimo 
vokelis. Kalendorius yra didesnio 
formato.

Apreiškimo parapijoje, 
Brookiyn, NY, Padėkos dienos 
proga lapkričio 26 d. įvyko iš
kilmingi pietūs, kuriuose daly
vavo daug naujai atvykusių iš 
Lietuvos. Daugiau nei 120 su
sirinkusių dainavo lietuviškas 
dainas, šnekučiavo, bendravo ir 
nenorėjo skirstytis.

Kas naujo Metropolitan Operoje?
Operos mėgėjai, kurie lanko

Metropolitan (MET) operos New 
Yorke pastatymus, šiame (1995 -

žiūrovams paspaudus mygtuką, 
užrašai dings.

Ši užrašų sistema MET operoje
Dėkojame

96 m.) sezone, ten ras naujovę. 
Eidamas į savo eilės sėdimą vietą 
pastebės, kad kiekvienoje eilėje 
esančių sėdynių atlošos dalyje, 
įruoštą, nelyginant prisilaiky
mui, turėklą, Bet to "turėklo" 
paskirtis kita (nors prisilaikymui 
jis irgi praverčia). To "turėklo", 
maždaug 4 inčų pločio, lentoje 
randasi įrengta juoda plokštelė. 
Tai nedidelis ekranėlis, kuriame 
užrašoma tai kas operoje dai
nuojama. Tie užrašai (titles) skirti 
kiekvienam žiūrovui atskirai. Ta
vieji užrašai nesimato net ir ša
lia tavęs sėdintiems. Savaime 
aišku, kad ir tu nežinai ar tavo 
kaimynai jais naudojasi ar ne. 
Tos "paslapties" man dar neži
nant ir užrašus godžiai skaitant, 
stebėjausi, kad šalia manęs sėdin
tieji jais nesinaudoja. Naudojo
si! Tik man jie nebuvo matomi. 
Jeigu užrašai nėra reikalingi,

Aušros Vartų parapijoje 
Manhattane Kristaus Karaliaus 
šventė buvo atšvęsta tikrai ka
rališkai. Mišias aukojo klebonas 
kun. dr. Eugenijus Savickis, kuris 
pamoksle išreiškė Kristaus, kaip 
karaliaus reikšmę šių dienų pa
saulyje. Choras giedojo savo va
dovės muz. Aldonos Kepalaitės 
sukurtas mišias bei šventei pritai
kytas giesmes. Altorius skendo 
rudeninių gėlių puokštėse, kurias 
paaukojo Gražina ir Richard Aus- 
tin. Po mišių apatinėje salėje 
vyko vaišės, kurios jau tapo pa
rapijos kiekvieno sekmadienio 
tradicija. Baigiantis vaišėm, kun. 
Eugenijus padėkojo Gražinai ir 
Richardui bei visiems parapi
jiečiams už jų dosnumą ir gražų 
bendradarbiavimą.

Gruodžio 17 d. Apreiški
mo parapijoje bus švenčiamos 
Šv. Kūčios. Bus giedama. Kalė
daičių galima įsigyti pas parapi
jos vargonininkę Astą Barkaus
kienę. (tel. 718 - 849 - 6814).

jgKgfr Kviečiame visus sutikti

NAUJUS METUS
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.
Muzikine programų atliks Jūratė ir Arvydas Vilčinskai. Šokiams gros Vilčinsko muzikos vienetas.

įėjimas - 40 dol. asmeniui, o kas rezervuos 10-ties asmenų stalą ir užmokės iki gruodžio 23 d. - 350 dol.
Užsakymus atskiroms 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.
Siųsti: 355 Highland Blvd., Brookiyn, NY 11207

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

buvo įruošta praėjusios vasaros 
metu ir kainavo apie 3 milionus 
dolerių. Ji bus labai naudinga, o 
ypač, jeigu nesi gerai susipažinęs 
su klausomos operos turiniu.

Mėgstantieji MET operų pasta
tymus, kurie būna girdimi veiks
mo metu, klausytis transliuoja
mus radijo bangomis, vėl galės 
juos girdėti, kiekvieną šeštadie
nį, pradedant gruodžio 9 d. Tą 
dieną bus girdima Kurt Weil 
opera "Rise and Fall of the City 
of Mahagonny".

Iš viso, visame Šiaurės Ameri
kos kontinente, per FM radiją, 
bus girdimos 19 operų. New 
Yorko laiku operų transliacijos 
prasidės 1:30 vai. p. p. Tik trys 
operos prasidės skirtingu laiku. 
Jos yra: "Die Meistersinger von 
Nūmberg", gruodžio 16 d., 12:00 
vai., "Salome", kovo 30 d., 2:00 
vai. p. p. ir "Die Walkūre", 
balandžio 20 d., 12:30 vai. p. p.

Dviejų operų: "Madama But- 
terfly", gruodžio 27 d. ir "Otel
io", sausio 31 d., o taip pat ir 
"James Levine 25th Anniversary 
Gala", balandžio 27 d. bus ma
toma televizijoje.

p. palys

Lapkričio 28 d. administracija 
gavo sekantį laišką:

"JAV LB St. Petersburgo 
apylinkės valdyba siunčia 
auką 50 dol. paremti laikraštį ir 
linki viso geriausio 1996 metuo- 
se.fPas.) EI. Jasaitienė, apylinkės 
iždininkė"

Nuoširdžiai dėkojame JAV LB 
St. Petersburgo apylinkės valdy
bai ir nariams už mūsų spaudos 
stiprinimą. Ypatingai vertiname 
organizacijų finansinę paramą ir 
laukiame žinių apie jų veiklą.

Bronė Paulius, Allendale, 
NJ, apmokėjo prenumeratą su 
160 dol. čekiu. Nuolatinei mūsų, 
spaudos rėmėjai nuoširdžiai dė
kojame už paramą ir mūsų pa
stangų įvertinimą.

Virginija Jakštas - Kelly, 
Rockville Center, NY, apmokėjo 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už tokią 
didelę paramą "Darbininkui".

Antanas Januška, Milton, 
MA, apmokėjo 1996 metų prenu
meratą su 70 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už taip labai 
reikalingą paramą mūsų spau
dai. □

Paslaugos
Kerpu, šukuoju, darau 

chemini ir pusmetini sušu
kavimą. Teikiu konsultadją dėl 
plaukų priežiūros. Kerpu plaukus 
vyrams, moterims ir vaikams. 
Pagal pageidavimą, galiu aptar
nauti klientus jų namuose. Pa
slaugų kainos žemesnės už ame
rikietiškas. Dirbu visą dieną. Re
gina Savickaitė - Bork, 84-20 96th 
St., Woodhaven, NY 11421. Tel. 
(718) 805-3612. (sk.)

TALPINTUVAI I 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.)

Parduoda
Puiki ir visuomet aktuali 

Kalėdinė dovana: 210 foto
grafijų dvikalbis albumas - "IŠEI
VIAI iš LIETUVOS" už 13 dol. (su 
persiuntimu) gaunamas pas au
torių K. Daugėlą, 58 Ministerial 
Road, Bedford, NH 03110. (sk.)

Ieško
Ieškau Juozo Iešmanto, 

kuris yra kilęs iš Gražiškių par., 
emigravęs į Angliją, o vėliau - į 
Kanadą arba į Ameriką. Dabar 
jis galėtų būti apie 78 metų 
amžiaus. Jis pats arba žinantieji 
apie jo likimą prašomi skambin
ti Teodorui Linartui tel. (516) 
674-9663. (sk.)

Knygos - geriausios dovanos šventėms
Lietuvių - anglų kalbų žo

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

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

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

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

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

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. 
Brookiyn, NY 11207

"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.

Padovanokite "Darbinin
ko" prenumeratą savo pažįsta
miems bei draugams švenčių 
proga! Prenumerata vieniems me
tams - tik $30.

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

Edvardas Skobeika, Rich- 
mond Hill, NY, - 25 dol.;

Aleksas Liutkus, Euclid, OH, 
- 20 dol.

Ona Karalius, Beverly Hills, 
CA, - 25 dol. valgyklai Kretingo
je ir 25 dol. valgyklai Vilniuje.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brookiyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

mailto:71712.107@compuserve.com

