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LIETUVOJ

- Katalikų radijo vedėjas 
Vaidotas Žukas per BNS 
agentūrą išplatino pareiškimą, 
kuriame teigė, jog šių metų spa
lio 23 dieną BNS išplatino in
formaciją, kad Vaidotas Žukas 
"pats viešai pareiškė, kad yra 
tinkamiausias" kandidatas atei
nančiuose Lietuvos prezidento 
rinkimuose - šalia Valdo Adam
kaus, Algirdo Brazausko ir Vy
tauto Landsbergio. Pareiškiu, 
kad ši formuluotė apie mano 
išskirtinį tinkamumą yra sukur
ta pačios informavimo tarny
bos".

- Šilutės kapinių išnieki
nimo Visų šventųjų naktį 
bylą tiriantys policijos pa
reigūnai areštavo niekur ne
dirbantį ir nesimokantį dar vie
ną satanistų grupės narį klai
pėdietį Tomą Aleksiūną. Jis įta
riamas siautėjęs kapinėse ir su
imtas 4 mėnesiams. T. Aleksiū- 
nas šio nusikaltimo neneigia. 
Kitas dvidešimtmetis satanistas 
Modestas Venckus, kurio psichi
ka yra sutrikusi po galvos su
mušimų kariuomenėje, iš areš
tinės buvo paleistas namo ir 
teismo lauks laisvėje.

- Lietuvos statistikos de
partamentas pranešė, kad 
per dešimt 1996 m. mėnesių 
šalies pramonė pardavė pro
dukcijos 3% daugiau nei per tą 
patį laiką praėjusiais metais. 
Porą mėnesių smukęs pramonės 
produkcijos pardavimas spalį 
atsigavo: parduota 14% daugiau 
nei rugsėjį. Tai beveik prilygsta 
rekordiniams šių metų mėne
siams - kovui (14,1%) ir liepai 
(19,2%).

- Lietuvos bankas pranešė, 
kad spalį jo oficialiosios atsar
gos padidėjo 6,9 min. JAV do
lerių ir buvo 842,8 min. JAV 
dolerių. Didžiausios banko at
sargos nuo 1990 kovo mėn. 
buvo šių metų rugpjūčio mėn. - 
852, JAV dolerių. Lietuvos ban
ko aukso atsargų vertė nuo metų 
pradžios nepasikeitė ir buvo 62 
min. JAV dolerių.

- Vertybinių popierių ko
misija įregistravo naują Ūkio 
banko akcijų emisiją. Bankas 
išleidžia 1,5 min. paprastųjų 
vardinių akcijų, kurių nominali 
vertė - 12 litų. Taip ketinama 
sutelkti 18 min. litų ir padidinti 
įstatinį kapitalą nuo 24 iki 42 
min. litų. Nacionalinėje verty
binių popierių biržoje Ūkio ban
ko akcijų kursas buvo 7,2 Lt.

- Palyginus Baltijos šalių 
infliacijos duomenis, maty
ti, kad per dešimt 1996 m. 
mėnesių mažiausia infliacija 
buvo Lietuvoje -10,8%. Antroji 
vieta atiteko Latvijai - 11,5%, o 
Estija turi tenkintis bronza - 
13,2%. Spalio mėn. mažiausia 
infliacija taip pat buvo Lietuvo
je - 0,1% (Estijoje - 0,6, Latvijo
je - 1,2).

- Europos investicijų ban
kas skiria Lietuvos geležinke
liams modernizuoti 200 min. 
litų paskolų. Pinigus žadama 
panaudoti remontuojant dalį 
kelio nuo Klaipėdos iki Šumsko 
ir atšaką nuo Kaišiadorių iki 
Kybartų.

- Trumpalaikių Vyriau
sybės obligacijų paklausa vėl 
padidėjo. Trijų mėn. trukmės 
obligacijų aukcione norėta pirk
ti triskart daugiau - beveik už 
140 min. litų.

PO RINKIMŲ
Dr. Algimantas. Kabaila

Specialiai "Darbininkui" iš Australijos

Nors dešiniosios jėgos Lietuvos 
Seime laimėjo absoliučią dau
gumą, reikia pastebėti, kad antro
jo rinkimų rato dešinieji nelaimė
jo. Dešiniųjų dauguma buvo jau 
užtikrinta pirmajame rate, bet 
antrajame jie būtų laimėję dar 
daugiau vietų, jei kairieji ir vadi
namieji nepriklausomi kandida
tai nebūtų sėkmingai pravedę 
gąsdinimo akcijos.

Tris savaites trukusios agitaci
jos leitmotyvas buvo: nesutei
kime konservatoriams konsti
tucinės daugumos Seime! Algir
das Brazauskas per valstybinę 
televiziją paaiškino rinkėjams, 
kad konservatoriai, turėdami du 
trečdalius balsų Seime, galės vie
ni keisti Konstituciją, paskelbti 
apkaltos procesą Prezidentui, 
keisti teisėjus ir t. t., ir t. t.

Betgi ponas Brazauskas ne
paaiškino kodėl būtent Seimo 
dauguma turėtų kelti apkaltos 
procesą prezidentui ir, jei prezi
dentas to kaltinimo nenusipel
nė, tad kodėl jis jo turėtų taip bi
joti, kad tiesiogiai įsikištų į rin
kimų eigą.

Įvairių partijų veikėjai ir vadi
namieji nepriklausomi - save 
iškėlę - kandidatai ragino rin
kėjus balsuoti už konservatorių 
konkurentą, kuris kandidatuoja 
jų rinkimų apygardoje.

y ETŲ VOS SANTYKIAI SU y naujajame

KALININGRADO SRITIMI TURĖTŲ 
PASIKEISTI

Vytautas Landsbergis ir Kaliningrado srities gubernato
rius L. Gorbenko (kairėje). R. Šuikos nuotr.

Šilutės mero Š. Laužiko inicia
tyva Šilutėje susirinko konserva
torių vadovai G. Vagnorius bei V. 
Landsbergis ir Kaliningrado sri
ties gubernatoriaus vadovaujama 
delegacija. Susitikimas buvo neo
ficialus. Buvo kalbama apie ekono
minių ir finansinių ryšių gerini
mą ir plėtrą. G. Vagnorius pa

Vilnius. Miesto panorama nuo Tauro kalno. R. Šuikos nuotr.

Savo garsiajame pamoksle 
pasakytame Šiluvoje rugsėjo 10 
dieną, per Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo atlaidus, arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius taip išsireiš
kė: "Labai atsargiai reikia žiūrėti «>is
į tuos kandidatus, kurie sava
rankiškai dalyvaus rinkimuose. 
Partijos Lietuvos žmonėms dau
giau ar mažiau yra pažįstamos; 
varnui sunku pakeisti savo 
plunksnas ir balsą. Tačiau pavie
niai kandidatai gali labai daug 
žadėti, o paskui po rinkimų len
gvai savo pažadų nepaisyti". 
("Tremtinys", Nr. 38, 1996 spa
lis)

Vytautas Landsbergis spaudos 
konferencijoje po rinkimų sakė, 
kad naujojo Seimo laukia fi
nansiniai sunkumai, iš anksto 
praskolinti biudžetai ir, matyt, 
specialiai atidėlioti kai kurie 
bankrotai. Pasak Vytauto Lands
bergio, galimi nevilties streikai, 
galimi ir specialiai manipuliuo
jami streikai. Vytautas Landsber
gis rinkimų rezultatus įvertino 
kaip žymiai geresnius nei tikėta
si. Dešinioji pusė po antrojo 
rinkimų rato turės 91 vietą. Be 
70 konservatorių ir 16 krikščio
nių demokratų atstovų, į Seimą 
pateko ir 5 dešiniosios pakraipos 
politikai - 2 demokratai, tautinin
kas, liberalas bei politinių kali
nių ir tremtinių atstovas. (LA, 
lapkr. 12) 

žadėjo, kad nepaisant naujos Lie
tuvos Vyriausybės sudėties ir 
nelaukiant naujojo Seimo, bus 
pradėtas vykdyti dar 1995 m. 
Kaliningrado srities administra
cijos parengtas santykių su Lietu
va plėtros planas, kuris lyg šiol 
dūlėjo ministerijų valdininkų 
stalčiuose.

Brazauskas baiminosi, kad 
dešinieji neturėtų Seime dviejų 
trečdalių daugumos. Seime iš 

, viso turėtų būti 141 narys, taigi 
2/3 yra 94 nariai. Tad dešinieji 
šios ribos nepasiekė. Gaila, nes, 
jei būtų tą ribą pasiekę, tai visos 
nomenklatūrinės grupuotės au- 

suglaustų ir nedrįstų trukdy
ti dešiniųjų reformoms, kurių 
Lietuvai verkiant trūksta.

Tuo tarpu Seime "save iškėlę 
kandidatai" tariasi dėl bendra
darbiavimo. Valstiečių partijos 
pirmininkas Albinas Vaižmužis 
teigia neisiąs su LDDP. Jis mano, 
kad Seime gali būti tarppartinė 
frakcija, kuri bus sudaryta iš 
įvairiausių partijų atstovų, po 
vieną patekusių į Seimą. Kazi
miera Prunskienė, pasitarusi su 
Kaziu Bobeliu, sušaukė tokių 
"nepriklausomų deputatų" susi
rinkimą. (LA, lapkr. 14)

Keista ir centristų laikysena - 
jie sakosi nenorį būti opozicijo
je. Tad kas vadovaus opozicijai? 
LDDP? Parlamentinėje demok
ratijoje, kokiomis, yra Lietuva ir 
tokios valstybės, kaip, pavyz
džiui, Australija, gerai organi
zuota pozityvi opozicija yra la
bai svarbus politinio gyvenimo 
svertas. Tad kodėl nenori ar 
negali centristai imtis opozici
nio darbo? Beje, jis sunkus ir ne 
visad malonus, kaip tai gerai 
patyrė Tėvynės Sąjunga ir ją 
rėmusios dešiniosios jėgos.

Net Australiją pasiekė gandai, 
(nukelta į 2 psl.)

LIETUVOS SEIME 
BUS 12 KOMITETŲ 
Seime bus sudaryta 12 ko

mitetų - Kaimo reikalų, Biudžeto 
ir finansų, Ekonomikos, Gam
tos apsaugos, Nacionalinio sau
gumo, Socialinių reikalų ir dar
bo, Švietimo, mokslo ir kultūros, 
Užsienio reikalų, Valdymo re
formų ir savivaldybių, Teisės ir 
teisėtvarkos, Žmogaus ir piliečio 
teisių bei tautybių reikalų, Svei
katos reikalų. Tai numatyta pri
imtuose Seimo Statuto kai kurių 
straipsnių pakeitimuose. Baigu
siame kadenciją Seime veikė 11 
komitetų.

Lapkričio 26 d. priimti Seimo 
Statuto pakeitimai taip pat nu
mato, kad Seimo pirmininko 
pavaduotojų skaičius nustato
mas Seimo nutarimu. Seimo
valdyba pagal naująjį doku
mentą yra sudaroma iš Seimo 
Pirmininko, jo pavaduotojų ir 
Seimo kanclerio. Nauja Statuto 
redakcija skelbia, kad "paprastai 
Seimo valdyboje yra vienas arba 
du Seimo mažumos atstovai".

ELTA

DARBININKAS -
savaitraštis tautiečiams

ir svetur^Amerikoje

Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas.
R. Šuikos nuotr.

PRANEŠIMAS SPAUDAI
1996 m. lapkričio 25 d. Lietu

vos ambasadoje VVashingtone 
iškilmingai paminėtos Lietuvos 
kariuomenės 78-osios metinės. 
Minėjime dalyvavo JAV Lietuvių 
Bendruomenės, Lietuvos Vyčių, 
BUtijos Instituto Jungtinio Amer
ikos Pabaltiečių Komiteto 
(JBANC), Bendro Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo (BALF) atstovai, 
JAV lietuviai-atsargos karininkai. 
Pasveikinęs minėjimo dalyvius su 
švente, Lietuvos ambasadorius JAV 
Dr. Alfonsas Eidintas papasakojo 
apie Lietuvos kariuomenės kūri
mosi istoriją, jos veiklą prieškario 
Lietuvoje. Pranešimą apie šių die
nų Lietuvos kariuomenės veiklą, 
jos problemas bei perspektyvas 
padarė Lietuvos gynybos, karo, oro 
ir jūrų pajėgų atašė JAV majoras 
Valdemaras Sarapinas. Jis supa
žindino minėjimo dalyvius su Lie
tuvos kariuomenės struktūra, jos 
veiklos prioritetais, papasakojo 
apie bendras Lietuvos-JAV karines 
pratybas, įvairias trišalės pgągra.; 
mas bei projektus karinio bendra
darbiavimo srityje, Lietuvos ka

ANTROJO RINKIMŲ J SEIMĄ TURO 
NAUJAMIESČIO APYGARDOJE NR. 1 

REZULTATAI
Balsavimas užsienyje:
Balsavo - 3676

' Sugadintų vokų - 272

Andrius Kubilius - 2001
Audrius Butkevičius - 1404

Iš viso apygardoje:
Andrius Kubilius - 8125
Audrius Butkevičius - 10525

Laimėjo Audrius Butkevičius. Andrius Kubilius Seimo nariu 
išrinktas pagal Konservatorių sąrašą (daugiamandatėje apygardoje).

Dėkojame Lietuvos piliečiams, aktyviai dalyvavusiems Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimuose, ir JAV Lietuvių laikraščiams bei 
radijo stotims, visiems, padėjusiems informuoti rinkėjus apie rinkimų 
eigą.

Lietuvos Respublikos Ambasada VVashingtone, DC
1996.11.19

AVIAKOMPANIJA 'LIETUVA": NAUJI 
MARŠRUTAI, NAUJI LĖKTUVAI

Akcinė bendrovė aviakompani
ja "Lietuva" nuo lapkričio 28 d. 
pradeda reguliarius lėktuvų reisus 
į centrinės Danijos oro uostą Bi- 
lundą. Lėktuvas "Jak-40" maršru
tu Kaunas-Palanga-Bilundas ir Bi- 
lundas-Palanga-Kaunas skraidins 
keleivius pirmadieniais ir ketvir
tadieniais.

Aviakompanijos "Lietuva" gene
ralinis direktorius Kęstutis Auryla 
Eltos korespondentui sakė, kad 
šiuo dideliu Danijos tranzito cen
tru domisi Klaipėdos krašto vers
lininkai. Mat, iš Bilundo oro uos
to labai lengva pasiekti kitas Šiau
rės Europos šalis. Šiuo metu avia
kompanijos "Lietuva" lėktuvai re
guliariais maršrutais skraido į 
Hamburgą, Oslą, Kristienstadą, 
Prahą, Budapeštą. Ateinantį pava
sarį numatoma pradėti sava
rankiškus skrydžius į Taliną.

Aviakompanija "Lietuva" steng
iasi atnaujinti turimų lėktuvų 

rininkų ir kadetų studijas Ame
rikoje. Neseniai iš Lietuvos grį
žęs JAV atsargos pulkininkas- 
leitenantas Donatas Skučas (jis 
daugiau kaip aštuonis mėnesius 
dirbo Krašto apsaugos ministro 
patarėju) pasidalijo mintimis 
apie JAV Baltijos Instituto pa
rengtos Lietuvos Valstybės Ap
saugos Struktūros įgyvendinimą 
krašto apsaugos sistemoje, šiuo 
metu vykstančių jos valdymo 
grandžių reorganizaciją. Minė
jime negalėjęs dalyvauti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkas Bronius Nai
nys atsiuntė Lietuvos kariuome
nei sveikinimą, kuriame rašo
ma: "Amžiais teišlieka mūsų tau
tos pagarba dėl jos laisvės žu- 
vusiems didvyriams, tegyvuoja 
jos gyvieji gynėjai, ypač vėl 
atsikūrusios Lietuvos kariuome
nės kariai, savanoriai, tegyvuo
ja šių garbingų vyrų saugoma 
Laisva, Nepriklausoma Lietuva".

Lietuvos Respublikos 
Ambasados Washingtone 
Spaudos skyrius

parką. Antai, išsimokėtinai per 
7 metus perka lėktuvą "ATR-42- 
300", kurio vertė kartu su 6% 
metų palūkanomis - 6 min. 503 
tūkst. JAV dolerių. Lėktuvui 
pirkti šių metų kovo mėnesį 
buvo skelbtas konkursas, kurį 
laimėjo Prancūzijos kompanija 
"Aero International (Regionai)", 
pasiūliusi 10 metų senumo 
"ART-42-300". Šis lėktuvas į Kau
ną bus pristatytas kitų metų 
sausio mėnesį. ELTA

NAUJA VYRIAUSYBĖ: 
KANDIDATŲ SĄRAŠAS 
JTEIKTAS PREZIDENTUI

Aštuntosios vyriausybės vado
vas Gediminas Vagnorius lap
kričio 27 d. pristatė Prezidentui 
Algirdui Brazauskui kandidatų į 
ministrus sąrašą.

ELTA
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Kaltinami Lietuvos gyventojų genocidu 
stribai vaizduoja nekaltus avinėlius

P. Bartasevičius, K. Kurakinas ir J. Šakalys neigia dalyvavę Gaidžių žudynėse.
R. Šuikos nuotr.

Dainius Sinkevičius

Lapkričio 7 d. Vilniaus apygar
dos teismas (pirm. L. Ulbienė, J. 
Motiejūnas ir A. Vaškelis) turėjo 
nagrinėti baudžiamąją bylą, ku
rioje 74 metų Kirilas Kurakinas, 
73 metų Petras Bartasevičius ir 
72 metų Juozas Šakalys kaltina

mi pagal 1992 m. balandžio 21 
d. priimto įstatymo "Dėl atsa
komybės už Lietuvos gyventojų 
genocidą" 1 ir 2 str. (baudžiama 
laisvės atėmimu nuo 5 metų iki 
gyvos galvos arba mirties). Tei
siamieji kaltinami 1945 m. 
gegužės 17 d. Zarasų rajono An

tazavės valsčiaus Salinių kaime 
sušaudę visą Gaidžių šeimą: 56 
metų Karoliną Gaidienę, 23 metų 
Veroniką Gaidienę (ji buvo nėščia) 
ir 6 mėnesių Albiną Gaidytę. Be
sislapstantis Leopoldas Gaidys nuo 
dūmų užduso rūsyje.

Konkursas lituanistinių mokyklų mokiniams
JAV LB Švietimo taryba skel

bia lituanistinių mokyklų mo
kiniams tradicinį piešinių ir 
rašinių konkursą.

Piešinių konkursas yra mo
kinių labiausiai mėgiamas. 
Mokiniai yra suskirstyti į ketu
rias grupes: pirmą grupę suda
ro vaikų darželis ir pirmas sky
rius; antrą grupę - antras, trečias 
ir ketvirtas skyriai; trečią grupę 
- penktas ir šeštas skyriai; ket
virtą - septintas ir aštuntas 
skyriai.

Pirmos grupės tema yra iliu
struoti dainą "Išėjo tėvelis į 
mišką", antros grupės - "Aukš
tyn kojom", trečios grupės - 
"Nuogi prie šilto kamino". Ket
virta grupė parašo knygelę arba 
sukuria savo pasaką ir ilius
truoja piešiniu, arba sukuria 
penkis eilėraščius ir iliustruo
ja.

Kiekvienai piešinių grupei 
nustatytas atitinkamas dydis. 
Knygelės kietais viršeliais gau
namos LB Švietimo taryboje.

Piešiniai bus premijuojami 
pagal išreikštą pasakų grožį ir 
estetiką. Piešiniai, neatitinkan
tys konkurso taisyklių, nebus 
vertinami.

Piešiniai turi būti užbaigti ir 
atsiųsti komisijai ne vėliau kaip 
iki 1997 m. kovo 15 d.

Kur įvyko; 3. Kada įvyko; 4. Kas 
dalyvavo; 5. Kaip viskas vyko. 
Pasakos pasirašomos slapyvar
džiu. Atskirame vokelyje įdėkite 
lapelį su vardu, pavarde, adresu, 
telefonu, mokykla, skyriumi. Ant 
voko užrašykite slapyvardį. Viską 
siųsti LB Švietimo tarybos narei: 
Vidai Brazaitytei, 12 St. Moritz 
Dr, Unit 201, Palos Park, IL 
60464.

Konkurso taisyklės išsiuntinė
tos mokyklų vedėjams. Ragi
name dalyvaujančius konkurse 
darbą pradėti jau dabar, nes 
konkurso data nebus pratęsia
ma.

Aukštesniosios mokyklos mo
kiniams skelbiamas rašinių kon
kursas:

I tema: "Martynas Mažvydas 
- pirmoji lietuviška knyga, 450 
metų sukaktis".

II tema: "Kuo aš būsiu nau- 
dingas(-a) Lietuvai, baigęs(-usi) 
aukštesniąją lituanistinę mokyk
lą".

III tema: "XXI amžius mano 
svajonėse".

Rašinio apimtis turi būti ma
žiausiai vieno ir pusės mašinėle 
rašyto puslapio. Rašiniai pasira
šomi slapyvardžiu, įdedamas ats
kiras vokelis su vardu, pavarde, 
adresu, mokykla, klase. Viską 
išsiųsti: Aldonai Rauchienei, 
10423 Broadmoor Ln., Palos 
Hills, IL 60465.

Rašinius atsiųsti ne vėliau kaip 
iki 1997 m. kovo 15 d.

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 ir 
imigraciniuose reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 
West St., Simsbury, CT 06070. Tel. 860 651-0261.

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

Nauja K. Grigaity t ės knyga
KOTRYNA GRIGAITYTĖ

AUKSINUKAI

Paulius Jurkus

Poetė Kotryna 
Grigaitytė jau se
niai įsitvirtino lie
tuvių literatūroje, 
yra išleidusi 7 ei
lėraščių rinkinius. 
Praeitais metais 
"Alma Litters" lei
dykla Vilniuje iš
leido jos romaną 
"Auksinukai".

Kas domisi lie
tuvių literatūra, 
taip ir klausia: 
kaip čia - poetė iš
leidžia prozos vei
kalą?

Taip. Kotrynai 
Grigaitytei proza 
nėra svetima - visą 
laiką šalia poezi
jos rašė ir proza. 
Eilėraščius spaus
dinti pradėjo jau
1927 m., dar būdama gimnazi
joje. Jos pirmą eilėraštį į "Atei
ties" žurnalą nunešė poetas An
tanas Miškinis, pačiai autorei to 
nežinant. Mat K. Grigaitytė savo 
eilėraštį buvo davusi draugei pas
kaityti, o pas ją atsilankęs Miški
nis taip pat jį perskaitė ir, auto
rės neatsiklausęs, nunešė į "Atei
tį". Taigi, žymus poetas jauną 
Kotryną Grigaitytę atvedė į lie
tuvių literatūrą.

Nuo tų metų ji savo eiles spaus
dino įvairioje periodikoje. Šalia

rašė ir proza, bet poezija vyravo 
jos kūryboje. Į Ameriką atvykusi 
1949 m., jį ir čia neužmiršo pro
zos. Jos novelių buvo spausdin
ta "Darbininke", "Varpelyje" ir 
kitur. 1962 m. išleido novelių 
rinkinį "Veidu prie žemės". 
Knyga turi 204 puslapius, sudė
ta 13 novelių. Jų tematika liečia 
to meto gyvenimą - karą, pokario 
metus, pasitraukimą iš Lietuvos. 
Novelių charakteriai, dažniausiai 
moterys, ryškūs, veiksmas intri
guoja. Tai parodė, kad poetė

PO RINKIMŲ
(atkelta iš 1 psl.)

kad kažkas ruošiasi siūlyti p. 
Valdą Adamkų į ministrus pir
mininkus. Gal ir juokaujama - 
kas girdėjo, kad aiškia persvara 
laimėjusios grupuotės perleistų 
svarbiausias pozicijas savo opo
nentams. Tai būtų pasityčioji
mas ne tik iš naujai išrinkto 
Seimo - "popierių stumdytojų", 
kaip tūlas politikas yra išsireiškęs. 
Tai būtų pasityčiojimas ir iš 
piliečių, kurie savo balsus aiškia 
dauguma atidavė Tėvynės Sąjun
gai ir jos rėmėjams, tuo pareikš- 
dami savo valią.

Lietuvos vidaus politinė ateitis 
pilna pavojų dar ir dėl to, kad 
buvę nomenklatūrininkai valdo 
Lietuvos turtą ir kad dauguma 
Lietuvos žmonių nesupranta, kad 
lito nuvertinimas yra jau įvykęs, 
tik uždengtas dirbtinu lito-dole- 
rio santykiu. Vidutinis pilietis 
nesupranta, kad tik sumažinus 
dolerio-lito santykį, Lietuvos

produkcija galėtų pradėti konku
ruoti su importais, kad tik tada 
lietuvos eksportas turėtų galimy
bę augti ir tik tada atsirastų re
alių galimybių sumažinti bedar
bystę Lietuvoje. Iš esmės toks 
lito nuvertinimas jau yra įvykęs, 
tik tas santykis palaikomas dirb
tinomis sąlygomis, kurias taip 
ilgai ir taip nesėkmingai naudo
jo Sovietų Sąjunga. Dar sovietų 
ekonominis lūžis nebuvo pilnai 
suprastas. Gi tokio rinkėjų su
pratimo nebuvimas supančioja 
demokratines vyriausybes ir su
trukdo jų reikšmingiausias re
formas.

Lietuvos padėties nereikia ly
ginti su burlaiviu, parplaukusiu 
į savąjį uostą. Greičiau tai bur
laivis, pagaliau išplaukęs į atvirą 
jūrą, mėtomas bangų ir esantis 
audrų malonėje; pavojuje, bet 
su viltimi, kad išplauks į saulė
tus, kitapus esančius krantus.

"Auksinukai"
moka įvaldyti ir šią formą.

Kaip lyrikė jį pasižymėjo giliu 
nuoširdumu, jautrumu, kalbėjo 
širdimi į širdį, optimistiškai palies
dama ir sunkias gyvenimo proble
mas. Savaime suprantama, kad jos 
prozos raštuose daug lyrikos: lyri
niais vaizdais, lyg kokiu eilėraščiu, 
dažnai baigiami pasakojimai, per
einama iš vienos dalies į kitą.

Jos prozos raštų susikrovė ne
mažas pluoštas. Pri.*>x .meletą metų 
buvo skelbiama, kad autorė išleis 
novelių rinkinį. Žinia buvo pakar
tota, tačiau skaitytojai sulaukė 
romano.

Poezijos rinkiniai
Verta prisiminti jos išleistas ei

lėraščių knygas, kurios yra jos ke
lias į prozą.

Ji išleido šiuos rinkinius: "Akys 
pro vėduoklę", 1937; "Paslaptis", 
1950; "Širdis pergamente", 1956; 
"Rudens sapnai", 1963, rinkinys 
laimėjo "Draugo" poezijos premi
ją; "Trapus vakaras", 1968; "Marių 
vėjui skambant", 1980; "Tylos do
vana", 1983.

Lietuvoje 1991 m. išleista ir jos 
poezijos rinktinė "Tylos dovana" 
(235 psl.).

"Veidu prie žemės", novelių rin
kinys, buvo jau ketvirtoji knyga. 
Po jos išleistos dar 4 poezijos kny
gos, dabar gi - prozos veikalas 
"Auksinukai".

Kaip atėjo romano idėja?
Kartą autorė laiške rašė, kad koks 

nors gyvenimo įvykis jai sukelia 
kūrybines mintis - toliau vystyti, 
paversti kokiu literatūriniu kūri
niu. Taip ir šiam romanui mintį 
įžiebė pasitraukimas iš Lietuvos 
karo metu, kai į Lietuvą grįžo Rau
donoji armija. Besitraukiant žuvo 
dviejų mažamečių vaikų motina. 
Jos sesuo apsiėmė globoti maža
mečius, jiems davė net savo pa
vardę ir išsivežė į tremtį - į Vo
kietiją.

Tas įvykis autorei sukėlė eilę kitų 
prisiminimų, kaip Nepriklausomos 
Lietuvos laikais į gyvenimą išeina 
jauna mergina, ieškodama savo 
laimės, savo mylimojo. Ta jauna 
mergina yra kilusi iš Suvalkijos, iš 
Barėnų prie Marijampolės. Ten jos 
tėvas, Jonas Augūnas, tvarkingas 
ūkininkas, turi 30 ha žemės. Jo 
sūnus Modestas lanko Karo mo
kyklą Kaune, vyriausia dukra Ona 
dirba ūkyje ir rengiasi ištekėti. Jau
niausioji dukra Aldona 16 metų. 
Marijampolės gimnazijos penkto
je klasėje lieka antriems metams. 
Tėvas jos nebeleidžia toliau moky-

Rašinių konkursas yra sus
kirstytas į dvi grupes. Pirmoje 
grupėje dalyvauja 3-4 skyrių 
mokiniai. Užduotis yra sukurti 
pasaką pateiktam paveikslė
liui. Antroje grupėje dalyvauja 
5-8 sk. mokiniai. Tema: "Aš ir 
televizorius". Šios temos pir
moje grupėje dalyvauja 5-6 sky
rių mokiniai, antroje grupėje - 
7 ir 8 skyriai. Rašant pasaką, 
būtinai parašyti, kad skaityto
jas suprastų: .!. Kas įvyko; 2.

tis. Ji turi likti namuose ir 
paveldėti ūkį. Aldona svajoto
ja, šoka viena grojant plokštelių 
muzikai. Ūkio gyvenimas jai 
svetimas, rankos suskirdę. No
rėtų išsiveržti iš čia, bet kaip?

Jonas Augūnas Kaune turi 
brolį Praną, medicinos daktarą, 
kuris dažnai lankosi tėviškėje. 
Jo žmona Sabina ir išveda Al
doną iš kaimo į Kauną ir ją 
rengia naujai profesijai, pla
nuodama įkurti moterų kos
metikos saloną.

Prasideda judrus gyvenimas 
Kaune. Ten pabunda Aldonos 
meilės troškimas, iš pirmo 
žvilgsnio įsimyli teisės studentą 
Valentiną. Vaizdžiai ir plačiai 
aprašomas Kauno gyvenimas, 
kavinės, baliai, studentai, graži 
gamta įvairiais metų laikais. 
Aldonos ryšys su tėviške nenu
trūksta, ten dažnai lankosi, 
padeda ūkio darbuose. Tai dar
bšti, į šviesią ateitį kopianti 
Lietuva. Ona išteka už ūkinin
kaičio, sūnus Modestas baigia 
karo mokyklą, Aldona kosme
tikos salone susipažįsta su nau
jų madų įvairumu, mokosi 
naujų kalbų, saugodama ir 
brandindama meilę Valenti
nui.

Prasideda Antrasis pasaulinis 
karas. Lietuvą okupuoja Sovie
tų Sąjunga, komunizmas jėga 
griauna, naikina buvusią sant
varką. Karininkas Modestas res
torane primuša kažkokį pilietį, 
kuris šaiposi iš lietuvių kari
ninkų ir iš Lietuvos. Po to jis 
turi slapstytis. Vedęs vokiškos 
kilmės Grūberių Janę, repatri
juoja į Vokietiją.

Aldonos sesuo Onutė, ište
kėjusi už Antano Svotelio, susi
laukia dvynukų: sūnaus Lino 
ir dukros Rūtos. Iškeliamos šau
nios krikštynos. Krikšto tėvais 
kviečiami mokytojas Ričardas 
Laukaitis iš Ukmergės ir sesuo 
Aldona. Jiedu vėliau susitiks 
Vokietijoje.

(nukelta į 8 psl.)

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ
• jos spaudą paremkime dabar: 
pinigais, Unitrust, testamentais.

-Tax Exempt #36-2927289- 
per.

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

rLIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

^asolino* MEMORIALS '

PHONES ( 718) 326 -1282 ; 326-3150
- TAI MŪSŲ VIENINTĖLĖ VIETA -

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

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

J

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES) 

&< TRAUKINIAI (AMTRAK) 
$< AUTOBUSAI

NUOMOJAMOS MAŠINOS 
sx VIEŠBUČIAI

ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL: 718423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979
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Lietuvių kalba Vytauto Didžiojo diplomatinėje kovoje
Dr. Arnoldas Piročkinas

Mums visiems gerai žinomame 
eilėraštyje "Oi neverk, matušėle!" 
Maironis taip nusakė Žalgirio 
mūšio laimėjimą:

Vedė Vytautas ten didžiavyrių pulkus 
Ir priešų sulaužė puikybę:
Už devynias marias, už tamsiuosius miškus 
Išvarė kryžiuočių galybę.

Kas tas nekaltas prasidėjimas?
Marijos Nekaltas Prasidėjimas - tai viena iš katalikų 

tikėjimo tiesų, Bažnyčios minima kasmet gruodžio 8 
dieną, dogmos iškilmingo paskelbimo metinėse.

Pati Nekalto Prasidėjimo sąvoka dažnai ne tik kita
tikių, bet ir pačių katalikų klaidingai suprantama. Nesumaišytina ji 
su Kristaus gimimu iš nekaltos Mergelės Marijos, kurį išimtiniu 
būdu pradėjo iš Šv. Dvasios. Pati gi Marija buvo pradėta ir gimė 
natūraliu būdu iš savo žemiškųjų tėvų Jokimo ir Onos.

Nekalto Prasidėjimo esmė yra ta, kad Marijos siela nuo pat pirmo 
buvimo momento tapo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir buvo 
pilna pašvenčiamosios malonės.

Iš katalikų Bažnyčios teologijos mokslo žinome apie gimtąją 
nuodėmę, jog kiekvienas gimstame be pašvenčiamosios malonės 
sieloje. Nors mūsų pirmieji tėvai ir buvo sutverti su pašvenčiamąja 
malone, tačiau Adomas nusikalsdamas ją prarado ne tik sau, bet, 
kaip moralinė visos žmonijos galva, taip pat ir visiems, kurie amžių 
bėgyje taps jo palikuoniais.

Čia nebuvo jokios neteisybės iš Dievo pusės mūsų atžvilgiu, 
nustatant, kad Adomas moraliai atstovautų visai žmonijai ir tik 
nuo jo priklausytų, ar visi žmonės gims su pašvenčiamąja malone 
ar be jos. Juk malonė yra Dievo laisvai teikiama dovana, į kurią 
niekas negali reikšti jokių teisių. Dievas yra nepriklausomas savo 
malonę suteikti kam nori ir tokiame laipsnyje kaip Jis nori.

Dievas, bausdamas mūsų pirmuosius tėvus, jiems pažadėjo Išga
nytoją, kuris atsilygins už jų nepaklusnumo nuodėmę ir grąžins 
žmonijai galimybę gyventi pašvenčiamojoje malonėje. Siela tokiu 
būdu prikeliama iš nupuolimo ir apvaloma nuo gimtosios nuodėmės. 
Tačiau Marija nuo šios nuodėmės savo nekaltame prasidėjime buvo 
apsaugota.

Pritiko juk, kad Išganytojas Jėzus Kristus gimtų iš tokios motinos, 
kuri niekada, net ir trumpiausią valandėlę, nebuvo sutepta jokia, 
taigi net gimtąja nuodėme. Koks gi šios tikėjimo tiesos pagrindas? 
Kuo rėmėsi popiežius Pijus IX, vieningu viso pasaulio vyskupų 
pritarimu 1854 m. gruodžio 8 d. iškilmingai paskelbdamas Marijos 
Nekalto Prasidėjimo tiesą priklausant prie Dieviškojo Apreiškimo 
tiesų - taigi tikėjimo dogma?

Pačioje pirmoje Šv. Rašto Senojo Testamento knygoje, trečio 
skyriaus penkioliktoje eilutėje Dievas išreiškia prakeikimą žalčiui - 
piktajai dvasiai, kad paliks nesantaiką tarp žalčio ir moters, o taip 
pat tarp jų palikuonių, gi moteris sutriuškins žalčio galvą. Moters 
palikuonis - tai Išganytojas, kurio atėjimo laukė kartų kartos. 
Moteris - Išganytojo Motina, Marija. Ir kaip Dievas apreiškė amžiną 
ir visuotinę nesantaiką tarp Moters ir piktosios dvasios, to pasėkoje 
Moteris - Marija negalėjo per jokią, taigi nei per gimtąją, nuodėmę 
būti piktosios dvasios varge.

Kristaus įsikūnijimą apreiškiąs arkangelas Gabrielius Mariją pas
veikina: "Sveika, malonės pilnoji" (Luko 1,28). Malonės pilnybė 
išskiria ir paneigia bet kokią, taigi ir gimtąją nuodėmę.

Nuo pat pirmųjų Bažnyčios amžių tikėjimo tiesa apie Marijos 
Nekaltą Prasidėjimą buvo gana plačiai žinoma ir gerbiama bei jos 
tiesioginis suformavimas vis labiau ryškėjo.

Deja, tai poeto vaizduotėje 
sukurtas vaizdas, gana tolimas 
nuo istorinės tiesos: šiame gar
siajame mūšyje jungtinėms Lie
tuvos ir Lenkijos jėgoms iš tik
rųjų pavyko palaužti kryžiuočių 
puikybę, bet ir po mūšio jie liko 
čia pat, kaimynystėje. Kry
žiuočiai veikiai atsigavo, ir Vy
tautui su Jogaila 1411 m. vasa
rio 1 d. Torūnėje sudaryta su 
Ordinu sutartimi pavyko išgauti 
iš Ordino labai nedaug: Ordinas 
pripažino Vytautui ir Jogailai 
teisę valdyti Žemaitiją iki jų gy
vos galvos, taip pat patenkino 
kai kuriuos Lenkijos reikalavi
mus. Taigi po Vytauto ir Jogai
los mirties Žemaitija vėl turėjo 
atitekti kryžiuočių valdžiai. Ta
čiau svarbiausia, kad toji sutar
tis neapibrėžė tikslių Žemaitijos 
sienų, aiškaus jos ploto. Prasidė
jo 12 m. trukę ginčai, kuriuos 
plotus priskirti Žemaitijai. Pa
vyzdžiui, ar jai tenka Klaipėda, 
Veliuona, Nemuno žemupio 
dešinysis krantas, Kuršių marios 
ir Sūduva tarp Šešupės ir Nemu
no.

Šie ginčai buvo sprendžiami 
įvairiomis priemonėmis: ne
vengta nė ginklo argumentų. 
Kelis kartus lietuvių ir lenkų ka
riuomenės buvo įsiveržusios į 
Ordino žemes, tačiau užsidariu
sių mūrinėse pilyse kryžiuočių 
nepavyko iš ten iškrapštyti, ir 
joms tekdavo po kurio laiko grįž
ti namo. Tada ginčą tarp abiejų 
priešiškų šalių spręsdavo diplo
matinėmis priemonėmis. Kaip 
paprastai, sprendžiant tarptau
tines problemas diplomatiškai, 
neišvengiamai atsirasdavo įvai
rių tarpininkų, arbitrų. Vytauto 
ir Jogailos ginče su Kryžiuočių 
ordinu žymiausi teisėjai visą 
laiką buvo popiežiai ir impera
torius Zigmantas. Byla buvo svar
stoma net tarptautiniame "teis
me" - Konstanco visuotiniame 
Katalikų Bažnyčios susirinkime, 
trukusiame beveik ketverius me
tus. Žemaitijos priklausomybės 

Vienas iš seniausių Vytauto portretų, esąs Nesvyžiuje.

problema buvo 
nagrinėjama ke
liuose posėdžiuo
se 1415 ir 1416 
m., bet ji ir čia 
nebuvo išspręsta, 

nes abi pu
sės atkak
liai laikėsi 
savo ic ka- 
lavimų. Lie 

tuviai nepripa
žino kryžiuočių 
įrodymų, jog Kla
ipėda ir Nemuno 
žemupio sritys 
nepriklausančios 
Žemaitijai, todėl 
savaime jos tu
rinčios būti pripa- 
žintos Ordinui 
net nelaukiant 
Vytauto ir Jogai
los mirties.

Diplomatinėje 
kovoje labai svar
būs yra teisiniai 
argumentai, įro
dymai. Šiuo atveju susidūrė skir
tingi teisiniai principai. Kry
žiuočiai rėmėsi istorine teise, o 
Vytautas su Jogaila - prigimtine 
teise. Todėl Vytauto pagrindinis 
argumentas buvo tas, kad Že
maitija jam priklausanti kaip tė
vo palikimas. Tačiau šis pri
gimtinės teisės elementas Vytau
to diplomatijoje buvo išplėtotas 
nauju aspektu: valstybei priklau
so visa jos tautos gyvenama sri
tis. Tą aspektą Vytautas pagrindė 
1420 m. kovo 11d. rašte impe

ratoriui Zigmantui, kai šis vie
našališkai priskyrė Žemaitiją ir 
ginčijamą Sūduvos dalį Kry
žiuočių ordinui. Čia Lietuvos 
valdovas gražiai ir įtikinamai 
pasirėmė ir kalbos duomenimis. 
Tai bene pirmas atvejis (bent 
Lietuvos diplomatijos istorijo
je), kai kalba tampa argumentu 
sprendžiant teritorines preten
zijas. Štai ką rašė Vytautas įta
kingajam imperatoriui:

"(...) jūs išreiškėte nuomonę, pa
sisakydami dėl Žemaitijos. Ši žemė

Jaunas Vytautas žynių ir kariuomenės akivaizdoje, sustojęs Aleksoto aukštumoje, 
iškilmingai prisiekia atkeršyti kryžiuočiams už sudegintą Kauną.

(Nežinomo dailininko paveikslas)

yra mūsų tėvoni
ja ir tėviškė pagal 
teisėtą paveldė
jimą iš mūsų se
nelių bei prose
nelių, kurią ir 
dabar valdome, ji 
visada buvo ir 
dabar yra ta pati 
Lietuva, nes vie
na kalba ir tie 
patys žmonės. 
Kadangi Žemai
tija yra žemiau 
negu Lietuva 
(Aukštaitija), tai 
ji ir vadinama 
Žemaitija, kas lie 
tuviškai aiškina
ma kaip "žemes
nė žemė". Žemai
čiai likusią Lietu
vą vadina Aukš
taitija, nes šioji 
žemė, palyginti 
su Žemaitija, yra 
aukščiau. Be to, 
patys Žemaitijos 

žmonės nuo seniausių laikų save 
vadina lietuviais ir niekada nesi- 
vadina žemaičiais. Dėl tokios 
didelės tapatybės mes savo titule 
neminime Žemaitijos, nes viskas 
yra tas pat, ir žemė ta pati ir 
žmonės tie patys" (cit. iš: Lietu
vos TSR istorijos šaltiniai. V., 
1955. T. 1. p. 92).

Ta pati argumentacija išdėsty
ta ir bendrame Vytauto bei Joga
ilos 1421 m. rašytame popiežiui 
rašte, kuris buvo įteiktas jo įga-

(nukelta į 4 psl.)

Praeities akimirkų atgarsiai
Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė 2

Su virpuliu ir pilna nerimo širdimi, šėlstant audroms smegenyse, 
spoksojau į jį. Ir... vėl savo neužmirštamų praėjusių dienų labirinte 
paskendau.

Iš tolo apžiūrinėjau sodybą, kuri dabar man atrodė lyg suliesėjusi, 
lyg paskendusi kapų tyloj. Tuščia, melancholiška, bejausmė... Ir aš 
ūmai pasijutau tokia vieniša, tokia vieniša, nes brangiausio man 
pasaulyje, tėvelio, čia jau nebėra.

Čia niekas, o niekas manęs nelaukia. Niekas su spinduliuojančia 
džiaugsminga šypsena veide man neatvers stiklinių gonkų durų. 
Ištiestomis rankomis nesutiks, neapkabins, meiliai neprakalbins...

Širdgėla suspaudė man širdį. Akys raibo nuo jų kampučiuose 
susirinkusių ašarų, kurios nesulaikomais upeliukais ėmė riedėti 
mano skruostais.

Aldutė, nuleidusi akis, susimąsčiusi sėdėjo ir manęs nekalbino.
Po kurio laiko nusiraminau. Ir, nušluosčiusi sudrėkusį nuo ašarų 

veidą, paklausiau jos:
- Aldute, gal tu žinai, kas dabar buvusioje tėvelio sodyboje 

gyvena?
Ji liūdnu žvilgsniu pažvelgė man į akis ir, su neslepiama užuojauta, 

lakoniškai atsakė:
- Rusų kolonistų šeima.
Tas jos atsakymas ne tik mane giliai sujaudino, bet netgi pribloškė. 

Neapsakomas graudumas ir begalinis nusivylimas apgaubė mano 
sielą. O galvoje viskas susimaišė. Atrodė, kad po mano kojomis net 
žemė susiūbavo ir visas pasaulis aukštyn kojom apvirto. Kokia 
tragedija! Nuo amžių mano prabočių įmintas garbingas pėdas dabar 
mindžioja sugriovusių mūsų gyvenimą kruvini mano tautos žudikų 
batai!

- Dieve! Dieve, kodėl Tu nusukai savo galvą nuo mano tautos? 
Kodėl leidai Tave mylinčius kraštiečius išvyti iš namų ir apsodinti 
Tave nekenčiančiais šungrybiais, - nesukontroliuodama savo emo
cijų skundžiausi.

Aldutė neramiai sujudėjo. Lyg nusikaltusio vaiko žvilgsniu 

pažvelgė į mane ir nedrąsiai prašneko:
- Ponia, suprantu, kad jums yra neapsakomai skaudu tai girdėti. 

Aš labai atsiprašau jūsų iš anksto neįspėjusi, kad po jūsų tėvelio 
mirties jo sodyboje apsigyveno ne mūsų tautiečiai, bet iš kažkur 
atsirioglinę okupantai. Tačiau nenusiminkit! Turėkit vilčių, kad 
vieną dieną jūs atgausit savo prabočių sodybą, o kolonistai turės 
susikrauti skudurus ir sugrįžti ten, iš kur atvyko, - tvirtu, rami
nančiu tonu pasakė ji.

- Aldute, tu esi man lyg angelas sargas šioje prasmingoje, labai 
siūbuojančios nuotaikos kelionėje. Neapsakomai esu tau dėkinga 
už jautrią širdį, kantrybę ir moralinę pagalbą.

Netrukus visu savo puošnumu atsivėrė žavinga Zarasų miesto 
panorama. Akį veriantys Baltijos kalvyno kalneliai, apsupti spindu
liuojančiais, žydriu, skaidriu vandeniu skalaujančiais ežerais. 
Puošniais lapuočių medžiais apaugusiais krantais. Spygliuočiais 
apžėlusiais kalneliais. Varsuotomis lankomis ir žalumyne pasken
dusiomis salomis, kur rytmečio rūkui išsisklaidžius čiulbuonėliai 
derina savo balso stygas.

Panoramos centre dominuoja balta, dvibokštė baroko stiliaus 
Zarasų bažnyčia. Iš tolo ji atrodo lyg balta gulbė, iškilusi iš mė
lynųjų vandenų. Savo žavia varpų melodija ji užpildo Dangiško 
Tėvo neišmatuojamas erdves.

Miestą supa Zaraso, Balčio-Zarasaičio ir Griežtos ežerai. Didžiausias 
jų yra Zarasas (apima 333 ha ir yra 37 m gylio). Jame yra kelios 
didesnės ir keletas mažesnių salų. Didesnės turi pavadinimus - 
Putinų, Liepų, Didžoji sala. Mažesnės bevardės. Didžioji sala yra 44 
ha. Ją su krantu jungia medinis tiltas. Saloje yra įrengta estrada, 
paplūdimys, asfaltuoti takeliai, suoleliai. Ši sala, kaip mano laikais, 
taip ir dabar, yra zarasiečių labiausiai mėgiama poilsio ir pramogų 
vieta.

Čia jaunimas tradiciškai susirenka švęsti Joninių, kuria laužą. 
Šoka, dainuoja ir bando surasti paparčio žiedą.

Zarasų ežero pusiausalyje yra įrengtas "kempingas" ir degalinė / 
barbekju.

Per miestą supančius ežerus teka nesrauni upė, kuri turi net 
keturis pavadinimus. Aukštupyje ji vadinasi Avile. Iki Zaraso ežero 
- Niką ja. Zaraso, Zarasaičio, Griežtos ir Smėlynės ežerų ribose ji jau 
Laukesa. O Latvijos teritorijoje ji vadinasi Lauce (Dauguvos upės 
kairysis intakas).

Zarasai yra labiausiai nutolęs į šiaurės rytus Lietuvos miestas. Jis 
yra ne tik toli nuo didesnių Lietuvos centrų, bet ir nuo geležinkelio

Kryžius Stasio Paprocko sodyboje.

stočių. Miestą nuo Kauno skiria 164 km atstumas, iki Vilniaus 154 
km. Iki Latvijos sienos tik 3,4 km.

Artimiausia geležinkelio stotis Turmontas yra 18 km, o Daugpi
lis (Latvijoje) 24 km. Iki šių geležinkelių nuo Zarasų miesto 
kursuoja autobusai. Patogus autobusų susisiekimas yra ne tik su 
Vilniumi, Kaunu, Klaipėda, bet ir su kitais Lietuvos miestais ir 
netgi miesteliais.

Dėl savo tokios nepalankios geografinės padėties, Zarasus kai 
kurie žmonės pravardžiuodavo "Kamčatka". O tie, kurie įvertinda
vo jų grožį, buvo praminę "Lietuvos Šveicarija".

Zarasų miesto istorija
Zarasų miesto įsikūrimo pradžios reikia ieškoti XV šimtmečio 

pabaigoje arba XVI šimtmečio pradžioje. Tuo metu dabartinėje 
miesto teritorijoje jau buvęs dvaras, o Zaraso ežero Didžiojoje 
saloje vienuolynas su mūrine bažnyčia. Salą su ežero krantu jungė 
200 metrų medinis tiltas. Gyvenvietei čia atsirasti sąlygos buvo 
labai palankios, nes per Zarasus nuo seno ėjo vienas iš pagrindinių 
kelių iš centrinės Lietuvos į Rygą ir į Pskovą.

1530 metais vienuolynas iš Didžiosios salos buvo perkeltas į 
Antalieptę, o bažnyčia į krantą. (Tačiau yra nuomonių, kad iki 
1530 metų Zarasuose galėjo būti dvi bažnyčios: viena saloje, kita 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Kopenhagoje įvyko astuonių 
Šiaurės ir Baltijos valstybių 
premjerų susitikimas. Daugiau
sia buvo kalbama apie padėtį 
trijose Baltijos šalyse. Lietuvos 
premjeras M. Stankevičius prašė 
Šiaurės valstybių paramos pasi
rašant readmisijos sutartį, pa
siūlė įkurti bendrą fondą, kuris 
remtų fundamentalius moksli
nius tyrimus Baltijos šalyse ir 
kalbėjo apie narystę Europos 
Sąjungoje.
■Vykdant karinę reformą, Rusi

joje daugiau negu tris kartus - 
nuo dabar esančių 1700 iki 500 
- sumažės generolų. Be to, že
mutinėse vadovavimo grandyse 
bus panaikinta apie 50 tūkst. 
karininkų ir puskarininkių etatų. 
Dabatinis divizijų skaič’ s nuo 
60 bus sumažintas per asę, o 
naujieji daliniai bus visiškai su
komplektuoti. Šiuo metu aštuo- 
niose Rusijos karinėse apygar
dose nė vienas dalinys nėra visiš
kai sukomplektuotas.
■ "Dovana ir paslaptis" - taip 

pavadino Romos popiežius Jo
nas Paulius II savo autobiografi
ją. Jis parašė ją pats prieš kelis 
mėnesius ir pirmuosius egzem
pliorius įteikė 106 kardinolams, 
dalyvavusiems iškilmėse, su
rengtose jo įšventinimo į kuni
gus garbei. Vatikano specialistų 
nuomone, popiežiaus autobiog
rafija - neturintis precedento 
faktas 2000 metų krikščionybės 
istorijoje. Nedidelėje - tik 75 
puslapių - knygelėje, kurios iš
traukas spausdina daugelis Ita
lijos laikraščių, išsamiai atsis
kleidžia popiežiaus charakteris.
■ Pastaraisiais metais Vokieti

joje suvartojama vis mažiau 
alaus, daugiausia dėl gyventojų 
susirūpinimo sveikata. Šio gėri
mo paklausa dar labiau sumažėjo 
per pirmuosius tris 1996 metų 
ketvirčius, pranešė Vokietijos 
aludarių asociacija. Nepaisant to, 
vokiečiai ir toliau lieka vieni 
didžiausių pasaulyje alaus mė
gėjų - šioje šalyje per metus vie
nam gyventojui tenka apie 140 
litrų alaus - ir nusileidžia šioje 
srityje tiktai čekams.
■Jungtinių Tautų Darbo komi
sija nustatė, kad 120 mln vaikų 
(nuo 5 iki 14 m.) yra verčiami 
dirbti 40 valandų per savaitę ir 
130 mln dirba kiek mažiau.

Paskirtos Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijos 
AKTAS

Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba, pasitarusi savo tarpe paskirti 
1995 metų premiją už geriausią tų metų grožinės literatūros kūrinį, 
nutarė sudaryti tokią vertinimo komisiją: pirmininkas Leonardas 
Andriekus, sekretorius Paulius Jurkus, narys Algirdas Landsbergis.

Vertinimo komisija savo telefoniniame posėdyje 1996 m. lap
kričio 21 d. visais balsais nutarė 2000 dol. premiją padalyti pusiau 
ir po 1000 dol. premijas paskirti:

Icchokui Merui už jo apsakymų knygą "Apverstas pasaulis", ku
rioje autoriaus tebesitęsiančios imtynės su "Mirties Angelu", jo skai
draus ir daugiaprasmio žodžio pastangos aprašyti žodžiais neišreiš
kiamą tikrovę plečia ir gilina lietuvių prozą; ir poetui Juliui Ke
lerui už jo eilėraščių knygą "Sauja medaus", kurios vaizdinių tėkmė 
aprėpia tradicinės lietuviškos lyrikos aidus ir šiuolaikinės poezijos 
ženklų įvairovę.

Premijos mecenatas - Lietuvių Fondas, 
Komisijos pirmininkas - Leonardas Andriekus, 
Sekretorius - Paulius Jurkus, 
Narys - Algirdas Landsbergis.

Mėgina įveikti informacijos blokadą
Minskas. Baltarusijos Aukščia

usioji Taryba kiekvienoje iš 6 ša
lies sričių kuria savo informaci
jos grupes. Reguliariai susitikda
mos su žmonėmis jos informuos 
apie parlamento veiklą ir pla
nus, išklausys jų pastabas ir pasiū
lymus.

Taip siekiama įveikti informa
cijos blokadą, nes visuomenės 
informavimo priemones, ypač 
televiziją, beveik visiškai kontro
liuoja vykdomoji valdžia ir pre
zidentas. Jose parlamentas nuo
lat kaltinamas neveiklumu, tuš
čiu politikavimu.

Parlamentas negali atsakyti į 
tokią kritiką per televiziją, iš jo 
atimtas jo laikraštis "Narodnaja 
gazeta", kurį į savo rankas paėmė 
prezidentas Aleksandras Luka

Lietuvių kalba Vytauto Didžiojo 
diplomatinėje kovoje

(atkelta iš 3 psl.) 
liotiniui kardinolui Gvilermui: 
"... Žemaitija ir Sūduva, dėl kurių 
dabar eina ginčas... buvo tos Lie
tuvos kunigaikštystės žymūs nariai 
bei priklausė tai kunigaikštystei... 
Apskritai, visų tų žemių žmonės 
kalbėjo ir dabar kalba lietuvių kal
ba. Ir jie neturi ir niekad neturėjo 
kitos kalbos kaip kad lietuvių, nes 
nebuvo ir šiandien bent nėra to, 
kad lietuviai jos nesuprastų arba 
nebūtų supratę..." Toliau rašte 
aiškinama "Žemaitijos vardo 
reikšmė: "Ir minėtoji žemė pa
prastai būdavo, visą laiką buvo 
vadinama ir turėjo vardą ir dabar 
žmonių kalba yra vadinama 
Žemaitija, t. y. lietuvių kalba - 
žemesnioji Lietuva" (ten pat, p. 
93).

Šios Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės valdovų Vytauto ir

šenka ir paskyrė jo vyriausiąjį 
redaktorių. Dėl to ieškinį Kons
tituciniam teismui pateikė par
lamento pirmininkas Semionas 
Šareckis. Tačiau, kaip žinoma, 
sau nenaudingų Konstitucinio 
teismo sprendimų prezidentas iki 
šiol nevykdė. O laikraštis tuo 
tarpu vis labiau užsipuola parla
mentą. AP

Paparčius ėdančios 
karvės pavojingos

Vėžį sukelianti cheminė me
džiaga šakotame papartyje gali 
patekti į karvės pieną, ir jį ge
riantys žmonės gali susirgti. Tuo, 
matyt, galima paaiškinti didelį 
skrandžio vėžio susirgimų skai
čių centrinėje ir Pietų Ameriko
je. Reuter-BNS

Jogailos dokumentų ištraukos ir 
šiandien nėra praradusios savo 
įrodomosios vertės. Viena, jos 
rodo, kad Lietuvos valdovams 
lietuvių kalba buvo sava ir ver
tinga, kad jie, remdamiesi jos 
duomenimis, gynė ne kurios ki
tos tautos, bet lietuvių interesus 
ir teises į anksčiau įvairiomis 
aplinkybėmis kryžiuočių valdy
tas sritis. Antra, Vytautas tarsi 
padėjo teorinį ir praktinį pa
grindą tolimiesiems savo pa
likuonims - XIX ir XX a. lietuvių 
tautos vadovams, kurie daugybę 
kartų turėjo įrodinėti, kad, sa
kysime, Mažoji Lietuva ir Rytų 
Lietuvos plotai taip pat lietuvių 
tautos ir prosenelių palikimas, į 
kurį ji turi prigimtinę teisę ne
paisant visokių inkorporavimų, 
aneksijų ir kitokių prievartinių 
aktų.

Lietuvoje baigtas filmuoti naujas vaidybinis filmas "Vilko dantų karoliai" (pagal 
Leonardo Gutausko to paties pavadinimo romaną). Filmo režisierius A. Puipa. Pagrin
dinio vaidmens atlikėjas - aktorius Vidas Petkevičius. v. Inčiūtės nuotr.

Astuoni mitai, kurie gali sugriauti jūsų sveikatą
Egzistuoja daugybė mitų, to

kių kaip viršsvoris, kurie neigia
mai atsiliepia sveikatai. Šiais mi
tais vadovaujasi daugybė žmo
nių. Jie atsiranda iš patikimų 
šaltinių, tokių kaip šeima, drau
gai, nauji pranešimai ir netgi 
gydytojai.

Pateikiami aštuoni mitai, ku
riais neverta tikėti:

1. Moterims, kurių krūty
se iš prigimties yra daug 
gūželių, yra didesnė tiki
mybė susirgti vėžiu.

Bet kuri moteris, apčiuopusi 
gūželius savo krūtyse, sunerims
ta. Bet tai gali būti visai be pa
grindo. Maždaug 75% moterų 
tam tikru gyvenimo laikotarpiu 
aptinka gūželių savo krūtyse, o 
tik 10% išsivysto vėžys. Taigi ar 
reikia jaudintis? Moterys, kurių 
krūtyse yra dešimt ir daugiau 
gūželių, turi didesnę riziką sus
irgti. Netgi jei jūsų krūtyse at
siranda gūželių prieš menstru
acijas, jums reikia kas mėnesį 
pasitikrinti krūtis, praėjus 5-10 
dienų po menstruacijų. Krūtis 
reikia tikrinti bent kartą per me
tus. Jei atsiranda gūželis, kuris 
nepranyksta po ciklo, reikia ne
delsiant pasikonsultuoti su gy- 
dytoju.

2. Jei valgysite maistą, ku
riame daug cholesterino, 
tai ir jūsų cholesterino ly
gis bus aukštas.

Dviem trečdaliams gyventojų 
cholesterinas maiste turi mini
malų poveikį kraujo choleste
rinui. Kai kurių tai neveikia visiš
kai. Kaip tai atsitinka? Kai ku
riems žmonėms atsiranda prisi
taikymo fenomenas. Kai jie su
vartoja daugiau cholesterino, jų 
kraujas kompensuoja tai mažiau 
gamindamas cholesterino. 

(Cholesterino perteklius gali už
kišti arterijas ir padidinti širdies 
susirgimų riziką.) Kai kurių žmo
nių organizmas gali jį suskaidyti 
ir išskirti daug lengviau. Kai ku
rie jo nesugeba pasisavinti. Taigi 
ne kiekvienam reikia normuoti 
savo maistą. Kai kuriems žmo
nėms naudinga valgyti maistą, 
kuriame yra mažai riebalų, bet 
daug cholesterino. Kaip žinoti, 
ar esate jautrūs cholesterinui? Jei 
valgote maistą, kuriame yra daug 
cholesterino, bet mažiau nei 200, 
tai jaudintis neverta. Jei jūsų 
kraujyje daug cholesterino, tai 
verta sumažinti gyvulinės kilmės 
riebalų vartojimą, taip pat ir kai 
kurių augalinių aliejų.

3. Jei gimdysi natūraliai, 
reikės "kirpti".

Modernioji akušerija pažengė 
gana toli nuo įprastinių "kir
pimų". "Kirpimas" sukelia daug 
nepatogumų po gimdymo, taip 
pat gali sukelti ir tiesiosios žarnos 
komplikacijas. Kai kurioms mo
terims po to kilo infekcijos. Ne
pasiteisino ir teiginys, kad mo
terys, kurioms buvo atlikta epi- 
siotomija, vėliau gyvenime ga
lės labiau kontroliuoti šlapinimą- 
si. Bet kartais "kirpimas" būtinas: 
kai vaikas nepraeina gimdos ka
nalu, eina pirmyn sėdmenimis 
ar gimdymas neprogresuoja. 
Daugumoje situacijų pilvo ma- 
sažavimas gimdymo metu dabar 
tampa žymiai populiaresnis.

4. Netgi jei mesi rūkyti šian
dien, niekada nesugrąžinsi 
prarastos sveikatos.

Niekada nesakyk "niekada". 
Praėjus 20 minučių po paskutinės 
surūkytos cigaretės, kraujo spau
dimas ir pulso dažnis pasiekia 
normalų lygį. Per keturiasdešimt 

aštuonias valandas sugebėjimas 
užuosti ir jausti skonį padidėja. 
Per 2-12 savaičių pagerėja cirku
liacija ir plaučių funkcija padidė
ja iki 30%. Pastebimai pagerėja 
kvėpavimas. Per metus perpus 
sumažėja širdies ligų rizika, pa
lyginti su rūkančiaisiais. Per pen
kerius metus 50% sumažėja rizi
ka susirgti plaučių vėžiu. O pra
ėjus dešimčiai metų rizika susir
gti vėžiu tokia pati, kaip ir visiš
kai niekada nerūkiusiųjų. Po 15 
metų širdies susirgimų rizika to
kia pati kaip ir nerūkančiųjų.

5. Geriausias vaistas nuo 
nugaros skausmo yra pagu
lėjimas.

Pagulėjimas lovoje, kai skauda 
nugara, atrodytų lyg ir padeda. 
Bet ne visada tai jums į naudą. 
Seniau gulėjimu lovoje buvo 
gydoma nuo dviejų iki šešių 
savaičių ir tikimasi, kad pacien
tas pasveiks. Bet tyrimai parodė, 
kad per ilgas užsigulė jimas lovo
je netgi kenkia ligoniui. Tai 
pagrindžiama tuo, kad ilgai gu
lint nugaros raumenys atrofuo
jasi, todėl nugara tampa dar la
biau pažeidžiama. Po kelių die
nų poilsio rekomenduojama tru
putį pajudėti (vaikščioti, važiuoti 
dviračiu, plaukioti). Judėti reikia 
net ir tuo atveju, kai savijauta 
truputį pablogėja.

6. Nuo makaronų storeja- 
ma.

Taip, nuo makaronų galima 
sustorėti, bet tiems, kurie yra 
nutukę ir atsparūs insulinui, ma
karonai padidina cukraus kiekį 
kraujyje. Makaronai gali "susto- 
rinti", jei valgote jų daugiau, nei 
gali sudeginti jūsų kūnas, arba 
jei valgote juos su labai kalorin- 

(nukelta į 6 psl.)

Praeities akimirkų atgarsiai
(atkelta iš 3 psl.) 

žemyne.)
Zarasai, kaip viena iš Vilniaus vyskupijos valdų, pirmą kartą buvo 

paminėti 1596 metais. Po dviejų metų, jie jau vadinami valsčiumi. 
O 1613 metais jie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje 
yra atžymėti vardu Jeziorosa.

Zarasų miesto pavadinimas istorijos eigoje keitėsi: Ezeresamus, 
Azarasai, Zarasai, Jeziorosa, Novoaleksandrovsk, Ežerėnai (buvo 
pavadinta po Pirmojo Pasaulinio karo), kol pagaliau kalbininkui, 
asmenvardžių ir vietovardžių tyrinėtojui prof. Kazimierui Būgai 
(gimė 1870 m. Zarasų apskrityje, Dusetų valsčiuje, Pažiegių kaime, 
mirė 1924 m. Karaliaučiuje, palaidotas Kaune) pavyko Nepriklau
somos Lietuvos Ministerių kabinetui įrodyti istorinę sėliško Zarasų 
pavadinimo kilmę ir grąžinti miestui istorinį jo vardą.

Pagal prof. Kazimierą Būgą ir kitus vietovardžių tyrinėtojus, 
seniau šiame krašte gyveno viena iš baltų genčių - sėliai. Tai rodo 
ir kiti iki šiol išlikę pavadinimai: Antazavė, Čičirys, Zalvė, Zaduoja 
ir kiti. Kalbininkai yra nustatę, kad sėlių kalba buvo panaši į 
lietuvių ir latvių kalbas. Tačiau laikui bėgant viena sėlių dalis 
sulietuvėjo, kita sulatvėjo. Ir taip jų kalba išnyko.

1830 metais per Zarasus (tuo laiku vad. Jezerosy) buvo pradėtas 
tęsti Kaunas-Zarasai-Daugpilis-Petrapilis plentas. 1836 metais šis 
plentas buvo užbaigtas statyti.

1836 metais juo važiavo Rusijos caras Nikolajus II. Lyriškas' 
Zarasų miesto gamtovaizdis jį taip sužavėjo, kad įsakė miestą 
pavadinti jo sūnaus Aleksandro garbei. Kadangi Aleksandrovską 
turėjo jau vienas miestas Rusijoje, tai caras prie šio miesto pavadi
nimo liepė pridėti "Novo". Taip dabartiniai Zarasai gavo Novoale- 
ksandrovsko pavadinimą. Ta proga caras įsakė ir apskrities centrą 
iš Vydžių (Baltarusijos) perkelti į jį. Taip pat suteikė miestui herbą.

Buvusi Zarasų gimnazija - dabar Zarasų krašto muziejus.

Jo viršutinėje dalyje buvo atvaizduotas Rusijos dvigalvis erelis, 
kuris dešine koja šauna iš patrankos, o ant kairės kojos laiko 
vainiką. Apatinėje herbo dalyje buvo paukštis fazanas ir pjedesta
las su užrašu: "Gerb. Romanovych darovanyj gorodu Novoaleksan- 
drovsku v 1836 g." Teigiama, kad Zarasų istorija faktiškai prasidėjo 
nuo to laiko.

Yra žinių, kad Traidenio ir Vytauto laikais Zarasų apylinkėse yra 
buvę mūšių su Livonijos ordinu, kuris puolė juos iš Daugpilio 
pilies. O taip pat, kad Maskvos didysis kunigaikštis Jonas III 1481 
metais buvo užėmęs Daugpilį ir pasiekęs Zarasus.

Tačiau aiškių duomenų apie Zarasus neturime iki 1530 metų. 
Tais metais vyskupas kunigaikštis Jonas pastatė Marijos Dangun 
Ėmimo garbei bažnyčią ir įkūrė parapiją.

1610 m. Zigmantui Vazai valdant buvo pastatyta nauja bažnyčia. 
Kai kurie autoriai nurodo, kd ji buvo Šaltupėje, šalia dvaro sody

bos, kur dabar stovi koplytėlė. Bažnyčia išstovėjusi net iki XIX 
šimtmečio pirmosios pusės. Virš vandens plūduriavo tik Kenčiančio 
Kristaus medinė statulėlė. 1824 metais bažnyčios vietoje buvo 
pastatyta koplytėlė. Į ją buvo perkelta ir Kristaus statulėlė.

Prie koplyčios tekėjo mažytis Šaltupės upelis. Žmonės tvirtina, 
kad jis turėjo gydomosios galios. Koplytėlė išstovėjo iki komunis
tams okupavus mūsų kraštą. Vieną naktį sovietiniai okupantai ją 
susprogdino. Žemę išlygino ir upelį užkasė. 1992 metais kun. dek. 
Vytauto Kapočiaus ir tikinčiųjų pastangomis, koplytėlė buvo vėl 
atstatyta lygiai tokia, kokia ji buvo prieš susprogdinimą. Ją atstatė 
Valstybinė statybos ir komercijos įmonė "Polimerai" su inž. K. 
Vavinsko, V. Kamziuko, A. Nastajaus, A. Juršio, A. Kazenkovo ir P. 
Gaigalo pagalba. Koplytėlės statybą finansavo Zarasų rajono staty
bos, urbanistikos, komunalinio ūkio skyrius. Kenčiančiojo Kristaus 
medinę statulėlę išdrožė zarasietis P. Kochanka.

1992 m. birželio 21 d., per Devintines, po iškilmingų Šv. Mišių 
kun. dek. Vytautas Kapočius su procesija, giedant bažnytiniam 
chorui, pritariant dūdų orkestrui, gausiai dalyvaujant zarasiečiams, 
atstatytą koplytėlę pašventino.

Eisena prasidėjo nuo šventoriuje pastatyto kryžiaus zarasiečių 
tremtinių prisiminimui. Pakelyje trumpam sustodavo prie namų 
paruoštų altorėlių. O taip pat ir prie buvusio Zarasų kalėjimo, kur 
kun. dekanas Vytautas Kapočius pašventino atminimo lentą su 
komunistų nukankintų zarasiečių pavardėmis.

Zarasų bažnyčios istorija
Audrai sugriovus bažnyčią, dabartinėje bažnyčios vietoje buvo 

pastatyta laikina pastogė. Rusų valdžia paskyrė 10,000 rublių naujos 
mūrinės bažnyčios statybai. Tačiau dėl kun. klebono Stanevičiaus 
nesugebėjimų ji nebuvo pastatyta. Nuo 1850 metų Zarasų dekana
tas buvo priskirtas Žemaičių vyskupijai. Jos vyskupu buvo Motiejus 
Valančius. .(Bus daugiau)
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Clevelandas - naujieji jaunojo NBA lietuvių žaidėjo namai
Rašo Edmundas Čapas

Aš manau, kad visi lietuviai 
turėtų džiaugtis, kad "Chicago 
Bulis" krepšininkai tapo 1996 m. 
NBA čempionais. Kodėl? Ogi 
todėl, kad Chicagoje, daugiau 
negu bet kuriame kitame mies
te, esančiame ne Lietuvoje, gyve
na lietuvių! Gaila, bet "Chicago 
Bulis" komandoje nėra lietuvių. 
Kelerius metus Lietuva didžiuoja
si dviem NBA krepšininkais - 
Šarūnu Marčįulioniu iš "Denver 
Nuggets" ir Arvydu Saboniu, žai
džiančiu su "Portland Blazers". 
Dabar Lietuva turi trečiąjį NBA 
žaidėją Žydrūną Ilgauską (įdo
mus krepšininko pavardės atiti
kimas!), kuris pradės žaisti "Cle- 
veland Cavaliers". Ar daug lietu
viai girdėjo apie Denverį ir Port- 
landą? To aš nežinau, bet no
rėčiau truputį papasakoti apie 
Clevelandą, mano gimtąjį mies
tą, kuriame Žydrūnas Ilgauskas 
gyvens ir žais profesionalųjį krep
šinį.

Clevelandas
Didysis Clevelandas (su dau

giau kaip 80 priemiesčių ir su 
daugiau negu 2 mln. žmonių) 
yra didžiausias miestas su prie
miesčiais Ohio valstijoje ir - dvy
liktas JAV miestas pagal didumą 
kartu su priemiesčiais (Ohio vals
tijoje yra apie 10 mln. gyvento
jų, valstijos pramonę ir verslą 
lenkia tik kelios valstijos). Kokio 
dydžio yra Clevelando miestas 
kartu su priemiesčiais (geografiš
kai)? Miestas turi Erie, vieno iš 
JAV didžiųjų ežerų, pakrantę, be
sitęsiančią maždaug 100 km - 
panašiai tiek driekiasi Baltijos 
jūra nuo Latvijos iki Nidos! (Tarp 
kitko, Kanada, esanti maždaug 
už 90 km kitame ežero krante, 
nėra matoma iš Clevelando.) 
Daugiausia Clevelando pakran
tėje yra išsidėstę paplūdimiai, 
jachtklubai, parkai ir gyvena
mieji rajonai. Šioje ištįsusioje 
pakrantės juostoje yra ir pra
monės rajonai, kuriuose įsikūrę 
tarptautinis uostas, aerouostas ir

Lietuvos futbolo rinktinė pasiekė B dviejų rung. 
laimėjo du kartus tynių, o lietuviai - iš tri-

Lietuvos valstybinė 
futbolo rinktinė vieną 
savaitę Vilniuje žaidė 
dvejas tarpvalstybines 
rungtynes, kurios buvo 
atrankiniai susitikimai 
patekimui į 1998 metais 
Prancūzijoje įvyksiančių 
Pasaulio futbolo pirme
nybių finalą. Lietuva, 
rungtyniaudama aštun
tame pogrupyje, spalio 
5 d. nugalėjo Islandiją 
2:0, o spalio 9 d. - Lich
tenšteiną 2:1. Abi vals
tybės gyventojų skaičiu
mi yra žymiai mažesnės 
negu Lietuva (Islandija 
turi apie 250 tūkstančių, 
o Lichtenšteinas tik 27 

tūkst. gyventojų), tačiau islan
dai yra įveikę ir didelių bei fut
bolo pasaulyje žinomų valsty
bių komandas, pvz., Vengriją ir 
kitas. Nemaža jų futbolininkų 
rungtyniauja gerose užsienio 
komandose. Tad Lietuvos per
galė buvo sunkiai pelnyta ir 
reikšminga.

Kitoks vaizdas buvo žaidžiant 
su Lichtenšteinu, kurio rink
tinėje buvo tik vienas profesio
nalas žaidėjas. Čia lietuviai turė
jo didelį pranašumą, tačiau įvar
čiai kažkodėl nekrito į varžovų 
vartus. Priešingai - jie net vieną 
įvartį sugebėjo pasiekti. Tai buvo 
tik antrasis jų įvartis per kelių 
metų laikotarpį žaistas tarpvals
tybines rungtynes.

Po trijų rungtynių Lietuvos 
grupėje, kurioje taip pat dar yra 
Rumunija, Airija ir Makedonija, 
pirmąsias vietas šiuo metu turi 
rumunai, airiai ir lietuviai, su
rinkę po 6 taškus (tik pirmieji tai

Su Clevelando lietuviais (iš kairės į d.): M. Aukštuolis, L. Bartuškienė, A. Kavaliūnas, 
Žydrūnas Ilgauskas, E. Baltušis, kun. G. Kijauskas, O. Ročiūnienė ir I. Bublienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

didžiulės druskos kasyklos (jos 
po ežeru tęsiasi maždaug 3 km). 
Dabar Erie ežeras yra švarus ir jo 
pakrantėse vis daugiau ir dau
giau skiriama vietos aktyvaus 
poilsio ir pramogų zonoms.

Clevelandas yra susigiminia
vęs su Klaipėda.

Didžiajame Clevelande yra 
šimtai parkų ir žaidimų aikštelių, 
kur gali pamatyti dešimtis tūks
tančių žmonių, kurie sportuoja 
lauke ir, žinoma, žaidžia krepšinį. 
Esu nustebęs, kad tiek mažai 
matau lauke sportuojančiųjų Lie
tuvoje, kai lyginu su JAV! Ar taip 
yra todėl, kad yra mažai sporto 
aikštelių ir kitokių įrengimų? Ar 
lietuvių jaunimas nesidomi spor
tu? O kaip yra su vyresnio am
žiaus lietuviais? Daug trisdešimt
mečių, keturiasdešimtmečių ir 
net penkiasdešimtmečių ame
rikiečių gali pamatyti bėgiojan
čius ir žaidžiančius tokius žai
dimus kaip tenisas, beisbolas ir 
krepšinis.

Be "Cavaliers" - vienos iš ge
riausių NBA krepšinio komandų 
- Clevelandas turi profesionalų 
beisbolo komandą ("Cleveland 
Indians" laimėjo II vietą JAV 

jų - vienas Lietuva pralaimėjo 
prieš Rumuniją). Ateinančiais 
metais Lietuvos rinktinė savo 
grupėje dar turės septynis susi
tikimus, nes varžybos vyksta 
dviem ratais. I finalą pateks visų 
9 grupių nugalėtojai ir penkios 
geriausiai pasirodžiusios antro
sios komandos bei Prancūzijos 
vienuolikė, kuriai čia vieta ga
rantuota kaip pirmenybių šei
mininkei.

Lietuvos krepšininkai 
skuba į užsienį

Nemaža Lietuvos krepšininkų 
skuba važiuoti žaisti užsienin, 
kur atlyginimai geresni negu Lie
tuvoje. Šiemet vien tik į Ameri
kos NBA klubus išvažiavo keturi 
krepšininkai. Artūras Karnišovas 
rungtyniauja Ispanijoje, Rimas 
Kurtinaitis - Prancūzijoje. Jų 
žaidžia ir Rusijos, Lenkijos bei 
kitų valstybių profesionalų kom
andose. Net 22 Lietuvos jaunieji 
studentai krepšininkai žaidžia 
Amerikos kolegijų ar vidurinių 
mokyklų rinktinėse.

Šiomis dienomis du krepšinin
kai - Saulius Štombergas (Lietu
vos rinktinės narys) ir Singaras 
Tribė - išskrido žaisti už Kinijos 
profesionalų komandą. Tai 
pirmieji lietuviai krepšininkai 
šioje didžiausioje pasaulio val
stybėje. Atrodo, kad kinai lietu
viams pažadėjo nemaža pinigų.

"Žalgirio” krepšininkai 
pirmoje vietoje

Kauno "Žalgirio" krepšininkai, 
kurie žaidžia Europos taurės B 
grupės turnyre, savo namuose 
įveikė Prancūzijos atstovus - 

beisbolo čempionate 1995 m.) 
ir profesionalų amerikietiškojo 
futbolo komandą ("Cleveland 
Browns" dažnai laimi regiono 
čempionatus). Kažkada Cleve
lande buvo profesionalų ledo 
ritulio ir europietiško futbolo 
(soccer) komandos, ir visada yra 
tikimybė, kad miestas vėl turės 
tokias komandas. Be abejonės, 
clevelandiečiai entuziastingai 
palaiko savo profesionalų ko
mandas (kitais žodžiais tariant, 
Clevelande sporto biznis kles
ti). Abi komandos - ir "Indians", 
ir "Cavaliers" - turi visiškai nau
jus stadioną ir aikštę, kainavu
sius milijonus dolerių. Žydrūnas 
Ilgauskas, be abejonės, irgi pa
jus clevelandiečių ištikimybę 
savo mylimai "Cavaliers" krep
šinio komandai!

Clevelandas, 1900 m. maž
daug ketvirtas pagal dydį JAV 
miestas, buvo vadinamas "Fo- 
rest City" ("Miškų miestas"). Ši
andien jis dar tebėra tankiai 
apaugęs medžiais, daugiau negu 
didieji miestai - Bostonas, Los 
Angeles, Detroitas ir Dalias su 
jų priemiesčiais.

Clevelandas turi didžiausią re

Antibo miesto komandą (65:57) 
ir tapo šios grupės lyderiais pa
gal geresnį krepšių santykį ir 
pergales prieš kitas dvi tiek pat 
taškų turinčias komandas. Su 
keturiomis pergalėmis dabar be 
kauniečių yra Prancūzijos ir 
Kroatijos atstovai.

Einikis ir Lukminas tarp 
geriausiųjų Rusijoje 

Lietuvos krepšinio čempionate susitinka Vilniaus "Sakalai" 
ir Kauno "Atletas". y Kapočiaus nuotr.

giono parką ("Metropolitan Park") 
JAV. Jis vadinamas "Emerald Nec- 
klace" ("Smaragdų vėrinys") dėl 
jo miškų, slėnių ir žalių laukų, 
juosiančių Clevelandą lanku, be
sitęsiančiu daugiau kaip 100 km.

Clevelando viešoji biblioteka 
yra didžiausia JAV.

Clevelando meno muziejus yra 
vienas iš dešimties geriausių meno 
muziejų JAV.

Clevelando simfoninis orkestras 
yra vienas geriausių šalyje, su juo 
gali lygintis tik keli rinktiniai - 
New Yorko, Chicagos, Bostono ir 
Philadelphijos - orkestrai. Beje, 
JAV žurnalas "Time" Clevelando 
simfoninį orkestrą 1994 m. pas
kelbė geriausiu Amerikoje.

Clevelandas nurungė tokius 
miestus kaip San Francisco, New 
Yorką ir Philadelphiją ir gavo pir
menybę statyti Rokenrolo mu
ziejų, kuris buvo atidarytas 1995 
m.

Clevelendo krašte yra maždaug 
30 koledžų ir universitetų; muzi
kos, teisės, technikos ir medici
nos mokyklos lygiuojasi su kito
mis geriausiomis JAV mokyklo
mis.

Clevelande yra viena didelė

Gintaras Einikis ir Darius Luk
minas, Lietuvos krepšinio rink
tinės nariai, žaisdami už Rusijos 
Saratovo miesto komandą, kurią 
treniruoja lietuvis Endrijaitis, savo 
komandai pelno daugiausiai 
taškų, o taip pat yra vieni iš pir
maujančių visoje Rusijos superly- 
goje.

"Lituanicos" futbolininkai 

tarptautinė naftos kompanija ir 
daug automobilių gamyklų. 
Daug kompanijų tęsia plieno ir 
metalo gamybą. (Daug metų Cle
velandą plieno gamyboje lenkia 
tik Pittsburghas. Beje, netoli Cle
velando esantis Akrono miestas 
garsėja gumos gamyba ir laiko
mas pasaulio padangų sostine!)

Naujos, sėkmingos, įtakingos 
verslo šakos Clevelande - ban
kininkystė, reklama, kompiute
rių programavimas ir kt. aukštos 
technologijos tarnybos. Netoli 
Clevelando tarptautinio aero
uosto yra Nacionalinis kosmoso 
ir aeronautikos ("NASA") tyrimų 
centras, atsakingas už Amerikos 
kosminės stoties projektą.

Clevelandas yra tipinis dau
giatautis JAV miestas. Be abe
jonės, didžiausią "negrynųjų 
amerikiečių" gyventojų dalį su
daro Afrikos amerikiečiai (neg
rai), vokiečiai, airiai, žydai ir ita
lai, bet gana didelės Clevelande 
yra vengrų ir lenkų bendruo
menės. Šiame mieste gausu ir 
mažesnių tautinių grupių, tęsian
čių savo kultūrų tradicijas ir or
ganizuojančių veiklą (meksi
kiečių, serbų, vietnamiečių, kinų, 
kroatų, latvių ir, žinoma, lietu
vių).

Clevelando lietuvių bendruo
menė tebėra viena stipriausių 
Amerikoje, nors natūraliai ji la
bai sumažėjo po Antrojo pa
saulinio karo. Nors Chicagos, Los 
Angeles ir Toronto (Kanada) lie
tuvių bendruomenės ryškiai gau
sesnės, Clevelando lietuvių ben
druomenė tebėra gerai organi
zuota ir labai veikli. Be abejonės, 
Clevelando lietuvių bendruo
menė šiltai priims Žydrūną II- 
gauską ir padės jam neužmiršti 
lietuvybės.

Man labai malonu matyti Šarū
no Marčiulionio ir Arvydo Sabo
nio poelgius, iš kurių aišku, kad 
jie gerai atsimena, jog jie, dabar
tiniai JAV profesionalūs krep
šininkai, išmoko žaisti krepšinį 
ir tapo garsiais žaidėjais jau Lie- 
tu-vo-je! Tikiuosi, kad Žydrūnas 
Ilgauskas turės irgi tokį garbingą 
požiūrį!

pralaimėjo
Spalio 13 d. "Lituanicos" fut

bolininkai per penktąsias pirme
nybių rungtynes Šteinmetz vid. 
mokyklos aikštėje, Chicagos šiau
rės vakarų dalyje, turėjo nusi
leisti lenkų "Legovijai" 2:1. Beje, 
abu įvarčiai krito į mūsiškių var
tus rungtynių pradžioje, kuomet 
"Lituanicos" vartininkas įsileido 
laikomus šūvius. Po pertraukos 
lietuviai Vyto Ankstučio iš 11 
metrų baudinio pasiektu įvarčiu 
rezultatą sušvelnino ir turėjo 
nemaža progų jį pagerinti, tačiau 
visos pastangos neatnešė vaisių.

Ed. Šulaitis

Europos grožio 
karalienė mokosi 
Alytaus vidurinėje 

mokykloje 
"Manekenės karjera manęs 

nežavi", - grįžusi namo į Lietuvą 
su karūna ir Turkijoje pelnytu 
Europos grožio karalienės titulu, 
žurnalistams pareiškė Vaida 
Klizaitė. Tai - jau trečia jos karū
na šiais metais. Kelią į Europos 
šlovę merginai atvėrė pergalės 
Alytaus miesto ir Lietuvos grožio 
konkursuose. Kelionė į tarptau
tinį Europos grožio konkursą 
Stambule ir buvo prizas už ge
riausią pasirodymą "Gražiausios 
Lietuvos merginos - 96" kon
kurse, rengtame firmos "Lietu
vos grožio formulė".

"Queen of Europe" karūna - 
pirmas tokio masto Lietuvai tekęs 
apdovanojimas. Septyniolikmetė 
Vaida Klizaitė mokosi Alytaus 
Putino vidurinės mokyklos dvy
liktoje klasėje. Paklausta, kaip 
panaudos savo prizą - 10,000 
dolerių, atsakė dar nežinanti. 
Dabar jai svarbiausia baigti 
mokyklą. ELTA

- Spalio 13 d. sukako 100 
metų, kai gimė Halina Kairiūkš
ty tė-Jacinienė, viena žinomiau
sių Lietuvos dailėtyrininkių, et
nografių, dailininkių. Bene pir
moji Nepriklausomos Lietuvos 
moteris, studijavusi menus Zuri- 
cho, Mūncheno universitetuose, 
kelis dešimtmečius paskyrusi Pa
žaislio vienuolyno meno lobi
ams tyrinėti. H. Kairiūkštytė-Ja- 
cinienė išleido apie 500 atvirukų 
liaudies meno motyvais, nupiešė 
per 3000 senovinių tautinių dra
bužių pavyzdžių, surado dvi 300 
metų senumo kraičio skrynias. 
Dailininkės darbų yra Britų, Luv
ro ir kituose garsiuose pasaulio 
muziejuose.

- Spalio 14 d. paminėtos Min- 
dauginės. Mindaugo vardas įam
žintas ne tik senoviniuose per
gamentuose, rusų metraščiuose, 
kryžiuočių kronikose, Lietuvos 
istorikų romantikų darbuose, bet 
ir tėviškės girių, vandenų, pi
liakalnių vardais. Legendinį Pa
jautos slėnį šalia Kernavės baž
nytkaimio, Kernavėlės upelį sa
ugo keturi piliakalniai - Pilies, 
Lizdeikos kalnai, Smailiakalnis 
ir... Mindaugo sostas. Pajautos 
slėnyje po šventuoju ąžuolu 
meldėsi 1831 m. sukilimo kar
žygė Emilija Pliaterytė. Ji prie 
šventojo aukuro prisiekė kara
liui Mindaugui, jog mirs, bet 
nepasiduos caro budeliams, Lie
tuvos valstybės griovėjams. Di
dingas šalia Vorelio ir Volupio 
upelių iškilęs Šeimyniškėlių pi
liakalnis, kuriame, kaip spėja is
torikai, XIII a. stovėjo ąžuolinė 
Karaliaus Mindaugo pilis. Ka
rališką krašto praeitį anykštėnų 
krašte mena vietovių vardai - 
Karalienės liūnas, Karalienės ka
pas (prie Šventosios).

- Spalio 15 d. paminėta bal
tosios lazdelės diena. Lazda - 
neatskiriama neregio palydovė. 
Šiuo metu paplitusi ilgoji baltoji 
lazda. Ji maždaug sprindžiu il
gesnė už įprastą, parenkama 
pagal žmogaus ūgį - 10-15 cm 
iki smakro. Neregys ją laiko pa
našiai kaip pieštuką. Baltosios 
lazdelės gimtinė - Prancūzija (čia 
ji pradėta naudoti 1930-1931 
m.), bet spalio 15 d. ją pirmieji 
minėti pradėjo amerikiečiai. Lie
tuvoje ši diena minima nuo 1992 
metų, kai Lietuvos aklųjų ir silp
naregių sąjunga buvo priimta į 
Pasaulio aklųjų sąjungą.

- Spalio 18 d. sukako 100 
metų Eltos įkūrėjui, teologijos 
profesoriui Juozui Eretui. 1940 
m. "XX amžiuje" Eretas rašė: "Ar 
matėte kur Europos žemėlapį, 
kuris dar būtų tikras?.. Iš viso 
sienos tokios nepastovios, kaip 
orai pavasarį - iš 50 Europoje 
einančių linijų vos devynios atsi
mena pereitą šimtmetį, visas ki
tas pagimdė XX amžius". Di
džiosios valstybės, anot auto
riaus, veržiasi į ilgį ir plotį, o 
mažosios telkiasi dvasiniams da
lykams, kūrybos žygiams. Kai S. 
Šalkauskis tardavo J. Eretui: "Jūs 
esate mano Vakarai", tas atsaky
davęs: "Jūs esate mano Rytai". 
1921 m. Vaižganto pakviestas 
prisidėjo prie Blaivybės draugi
jos atgaivinimo, įkūrė jos leidinį 
"Sargyba", redagavo, pirmuosius 
"Sporto" numerius, padėjo įkur
ti vaikų laikraštį "Angelas sar
gas", vėliau pavadintą "Žvaigž
dute". 1925 metais Eretas vedė 
savo studentę Oną Jakaitytę ir 
pabrėždamas šeimos lietuvišku
mą pradėjo pasirašinėti "Eretas- 
Jakaitis". J. Ereto bičiuliai išei
viai 1971 m. Amerikoje išleido 
knygą "Didysis jo nuotykis" (pa
antraštė - "Prof. J. Eretas tarny
boje Lietuvai"). Mirė J. Eretas 
1984 m. Bazelyje. Gyvendamas 
Šveicarijoje aktyviai rėmė Lietu
vos žygį į nepriklausomybę. Pa
gal jo valią karstas buvo užklotas 
trispalve - vėliava tos šalies, 
kuriai ištikimai tarnavo.
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Lapkričio 23-ąją skulptoriaus St. Kuzmos atkurta šv. 
Elenos skulptūra, pašventinta arkivyskupo A. J. Bačkio, 
buvo užkelta ant katedros frontono. Skulptūra buvo 
nugriauta prieš 46-erius metus. V. Kapočiaus nuotr.

Dovanos
Jauna ir greit kylanti artistė 

pakviesta vakarieniauti pas ži
nomą milijonierių. Draugėms ji

p<s 
niai

Optimistas
- Kas yra optimistas?
- Tai 85 metų vyrukas, kuris, 

palaidojęs savo tris žmonas, vėl 
ruošiasi vesti ir ieško pirkti namą 
netoli mokyklos.

Atsargiai!
Draugas Zubovas buvo pas

merktas mirti. Prieš pat sušau
dant, jis pradėjo šaukti:

- Prieš mirtį noriu ištarti pasku
tinius savo žodžius!

Karininkas liepė nuimti raištį 
nuo Zubovo akių ir pakvietė 
prabilti.

Zubovas sušuko:
- Stalinas buvo pats didžiausias 

pasaulio kvailys, išgama, vagis ir 
žudikas!

Priėjęs karininkas perspėjo:
- Drauge Zubovai, būkite at

sargesnis su savo kalbomis. Už 
tokius išsireiškimus ateityje galite 
susilaukti nemalonumų.

pasakoja savo įspūdžius:
- Po vakarienės jis atidarė 

spintą, kur buvo sukabinta dvy
lika šermuonėlių kailinių, ir lei
do vienus kailinius pasirinkti.

- O po to ką reikėjo daryti? - 
įdomaujasi draugės.

- Patrumpinti rankoves.

Pavydas
Žmona išmetinėja vyrui:
- Žinau viską. Policininkas rado 

tave ketvirtą valandą ryto apsi
kabinusį stulpą.

- Tik jau, mieloji, nepavydėk 
stulpui.

Po sužieduotuvių
- Mano sesuo nutraukė drau

gystę su savo sužadėtiniu, nes jis 
turi daug ydų.

- Tad jam grąžino žiedą ir do
vanas?

- Ne. Dovanos buvo be prie
kaištų.

Sekmadienio rinkliava
Du škotai susitinka gatvėje.
- Kodėl sekmadienį neatėjai į 

bažnyčią?
- Bet aš buvau bažnyčioje! - 

užtikrina paklaustasis.
- Tai kaip atsitiko, kad tavęs 

nemačiau?
- Nieko nuostabaus! Aš dariau 

rinkliavą.

Reklamų karas
Miestelyje pyragaičių krautu-

"Internet" tinkle 190 lietuviškų adresų 
voje, lietuviškus ar apie Lietuvą 
informuojančius puslapius kūrė 
valstybinės institucijos, atskiros 
firmos ir nemažai pavienių as
menų. Dabar Lietuvoje jau veikia 
8 firmos, siūlančios norintiems 
sukurti savą "World Wide Web" 
puslapį. ELTA

"Internet" kompiuterių tinklo 
"World Wide Web" dalyje jau 
yra sukurta mažiausiai 190 lietu
viškų puslapių. Tokius duome
nis pateikia "Verslo žinios", 
paskelbusios pirmąjį lietuviško 
"Internet" katalogą. Nuo 1994 
m., kai "Internet" įsikūrė Lietu-

Astuoni mitai, kurie gali sugriauti jūsų sveikatą
(atkelta iš 4 psl.) 
gu padažu. Saikingas makaronų 
kiekis neturi poveikio svoriui.

7. Jei jums 35-eri, nebe
vartokite kontraceptinių 
tablečių.

Tai buvo rekomenduojama se
niai, kai kontraceptinėse pili
ulėse buvo estrogeno 4 kartus, o

progestino 10 kartų daugiau nei 
šiandien. 35 metų riba buvo 
pasirinkta todėl, kad gydytojai 
manė, jog to amžiaus moterims 
tabletės sukeldavusios daugiau 
rizikos nei jaunesnėms. Šiandie
nos kontraceptinėse tabletėse yra 
žymiai mažiau hormonų ir dau
guma gydytojų sutinka, kad 
nerūkanti, sveika moteris gali jas 
vartoti iki 50 metų.

vės savininkas iškabino tokį skel
bimą:

"Pirkite mūsų pyragaičius! 
Svaras - šeši pensai. Mokėti dau
giau reikštų leisti save apiplėšti."

Kitoje gatvės pusėje buvo kita 
parduotuvė. Rytojaus dieną tos 
kitos parduotuvės savininkas iš
kabino tokį skelbimą:

"Pirkite mūsų pyragaičius po 9 
pensus už svarą. Mokėti pigiau 
reikštų leisti save nuodyti."

Pasirinkimas
Amerikietis prieš operaciją 

klausia chirurgą:
- Kiek aš jums turėsiu sumokė

ti?
- 500 dolerių.
- Taip brangiai?!
- Galite kreiptis į kitą chirurgą. 

Tada jūsų įpėdiniams teks su
mokėti dvigubai pigiau.

Nesulaukia
Vaikutis kreipiasi į vyresnio 

amžiaus tetą:
- Tetule, kodėl tu neužmerki 

akių?
- Kaip tai, vaikeli? - nustebusi 

klausia teta.
- Tėvelis sakė mamytei, kad 

kai tu užmerksi akis, mes gau
sime daug pinigų.

Miego klausimas

(T

Viršininkas kreipiasi į savo 
valdinį:

- Kodėl pavėlavai į darbą?
- Atleiskite, aš pramiegojau...
- Tai tu ir namie dar miegi?

Triukšmo priežastys
Jauna pora susilaukė kūdikio. 

Naujagimis nakties metu dažnai 
verkdavo ir prižadindavo ne tik 
tėvus, bet ir gretimų butų gyven
tojus. Vieną naktį jis taip stipriai 
verkė, kad motina, norėdama jį 
nuraminti, pradėjo dainuoti. Ki
tą rytą tėvas ant laiptų sutinka 
kaimyną, kuris ir sako:

- Geriau jau leiskite, kad vai
kas verktų.

Apie taiklumą
Kaimynas ateina su skundu:
- Jūsų sūnelis metė į mane 

akmenį.
- Ar pataikė?
- Ne.
- Tokiu atveju tai nebuvo 

mano sūnelis. Jis būtų pataikęs.

Pelenai
Gaisrininkų komandos skelbi

mas:
"Nerūkykite lovoje. Pelenai, 

kuriuos po to teks surinkti, gali 
būti jūsų pačių pelenais".

□
A •

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

DECEMBER 
SCHF.DULE

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

rudeni ir žiemą, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGENCY

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VI T/T IS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
zunDui 368 West Broadway, Boston, MA 02127
UIUFEJ TEL . (6 j ?) 269-4455

8. Jei nori pasveikti, reikia 
numesti daug svorio.

Ir nedidelis viršsvorio atsikra
tymas gali teigiamai veikti svei
katą. Tyrimai parodė, kad mer
ginos, kurios po vidurinės mo
kyklos priaugo apie penkis kilo
gramus, turėjo didesnę tikimybę 
susirgti širdies ligomis. Kadangi 
metams bėgant visi store j a, visa
da pravartu atsikratyti nerei
kalingų 5-ių kilogramų. Žmo
nėms, kuriems daugiau nei 35- 
eri,. negalima priaugti net 5-7 
kilogramų. Kaip atsikratyti viršs
vorio? Žmogus, kuris numeta 
10% savo svorio, sumažina krau
jo spaudimą bei cholesterino kie
kį. Netgi numetus tik 5% savo 
svorio galima gauti tuos pačius 
rezultatus. Bet liesėjant svarbi
ausia neprarasti sveiko proto. 
Reikia konsultuotis su gydytoju.

"Ladies' Home Joumal"

3 TUE 
5THUR
7 SAT 

10 TUE 
10 TUE 
10 TUE

DEC. 
DEC. 
DEC. 
DEC. 
DEC. 
DEC.
DEC. 12THUR 
DEC. 12THUR 
DEC. 13 FRI 
DEC. 13 FRI 
DEC. 19 THU 
DEC. 21 SAT 
DEC. 24 TUES 
DEC. 24 TUES 
DEC. 24 TUES 
DEC. 26 THUR 
DEC. 27 FRI 
DEC. 27 FRI

PUTNAM, CT 
NEVY ARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ

11 - 12NOON
11 -12 NOON
12 - 1 PM
11 - 12 NOON
I - 2 PM 
4-5PM
II - 12 NOON
4 - 5 PM
11 - 12 NOON
I - 2 PM
II - 12 NOON
12 - 1 PM
11 - 12 NOON
I - 2 PM 
4-6PM
II - 12 NOON
11 - 12 NOON 
1 - 2 PM

ECONOMY AIRFARES TO VILNĮ

New York-Vilnius-New York $490 r.t

One way to Vilnius $320

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

GRUODŽIO MĖNESĮ siuntinius paimsime šiose vietovėse:

CENTERVILLE, MA gruodžio 11 3:30 - 5:00 PM
BROCKTON, MA gruodžio 12 3:00 - 5:00 PM
LOVVELL, MA gruodžio 13 12:00 - 1:00 PM
LAVVRENCE, MA gruodžio 13 2:00 - 3:00 PM
NASHUA, NH gruodžio 13 4:00 - 5:00 PM
VVORCESTER, MA gruodžio 14 12:00 - 2:00 PM
VVATERBURY, CT gruodžio 14 9:30 -11:00 AM
HARTFORD, CT gruodžio 14 12:00 - 2:00 PM
NORVVOOD, MA gruodžio 16 5:30 - 6:30 PM
PUTNAM, CT gruodžio 19 1:00 - 2:30 PM
PROVIDENCE, RI gruodžio 19 4:00 - 6:00 PM
ALBANY- gruodžio 26 6:00 -7:00 PM

SCHENECTARY, NY
BRIDGEPORT, CT gruodžio 27 5:00 - 6:00 PM
PHILADELPHIA, PA gruodžio 28 5:00 - 6:00 PM
BROOKLYN, NY gruodžio 28 12:00 -3:00 PM

Dėl pinigų pervedimo, Air C argo ir kt. informacijų kreipkitės:

DEXTERPARK 
PHARMACY •

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

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

WE DELTVER
V Tel.: 296 - 4130 J

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA
368 WEST BROADAY 
BOSTON, MA 02127
(617) 269-4455

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

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

Vs

r
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Balf'as ir Lietuvos aklieji

Dr. Rosalija Šomkaitė ir Philadelphijos Balfo direkto
rius Juozas Majauskas. V. Vienažindžio nuotr.

Rugpjūčio 18 dieną į Philadel
phijos Overbrooko aklųjų mo
kyklą iš Vilniaus buvo atvykę 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių są
jungos atstovai: prezidentas Os
valdas Petrauskas, vicepreziden
tas Sigitas Armonas ir Audronė 
Jozėnaitė, LASS užsienio reikalų 
sekretorė, vertėja.

Šiomis dienomis Lietuvos ak
lųjų ir silpnaregių sąjungai yra 
labai reikalinga parama. Lietu
voje gyvenančių aklųjų skaičius 
siekia 7,000. Šie žmonės gyvena 
labai sunkiomis sąlygomis, nes 
dauguma jų yra nedarbingi, o 
akliems skirtos invalidų pensi
jos labai mažos.

Lietuvos aklųjų sąjungos at
stovai, viešėdami Amerikoje, ap
silankė pas Majauskus. Juozas 

Statement of Ownarahlp, Management, and Clrculatlon
 (R»qurod by » USC 3685)

iwhep nares
i

I.AtakMon'nto 2. tatfctaon tor«»> Data

---------- MMTMTCTK .1JJ. 1-IJ.I.I 11/25/96

4. toMta*anc,

.... Neekly, «xcept 2nd 4 3rd we«k July
5 Mntet ta bu PuMatad tmotr,

50 ...
*. Amta Mm
. $30.00

7. Omui* ItataĮ AdtaM ta Knorrn ORtae ta PiMctaton (Na prootr) Pu sfo. county. otuo. ro ZHN4)

341 Highland Blvd., Brooklvn, HY 11207

Contacl Paraon
Re v. F. Giedgaudas <

(718) 927-1350
B. Oomptoto Matog Adtoaa* d Hatotouvtora or totoneto Orto* of (toto pfW)

341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11177
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Franciacan Fathera, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY '11207

Mr. .Julius Keleras, 341 Highland Blvd.,1 Brooklyn,' *Y 11207

Hev. Francis Giedgaudas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

Hoafi.
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Majauskas yra Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos įgaliotas 
atstovas Amerikoje, ketverius 
metus sąžiningai dirbantis su 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjunga. Vadovaudamas Phila
delphijos Balf'o skyriui, projek
tuoja siuntas į Lietuvą. Spalio 12 
dieną iš South Orange, New Jer
sey, vienas 40 pėdų talpintuvas 
su tūkstančiu siuntinių keliauja 

. į Vilniaus zonos Aklųjų tarybos 
sąjungos sandėlius.

Dr. Rosalija Šomkaitė ir Juozas 
Majauskas šią siuntą suplanavo 
ir nutarė siuntinius paskirti Vil
niaus aklųjų ir silpnaregių zonos 
tarybai ir katalikiškoms mokyk
loms. Dr. Rosalija Šomkaitė la

ibai daug siuntinių paaukojo Bal- 
f'ui. Ji visą vasarą dirbo smarkiai 

Į
i
I

ir energingai, pakuodama siun
tas. Dr. R. Šomkaitės siuntiniai 
yra pilni drabužių, batų, cukraus, 
miltų, riešutu sviesto. Juozas 
Majauskas prisidėjo prie šios si
untos su daugybe brangių žaislų 
ir drabužiais, kuriuos Balf'ui 
padovanojo Tyco Toys, Ine. Šios 
siuntos siuntinius Vilniuje iš
dalinti apsiėmė Vitas Purlys, 
Vilniaus aklųjų kompiuterio ug
dymo centro mokytojas, ir Lie
tuvos aklųjų sąjungos pagalbi
ninkai. Philadelphijos Balfo sky
rius padėjo V. Purliui įsteigti 
Kompiuterių centrą Vilniuje. Pa
dėkos ženklan Balf'ui Vitas 
Purlys atliks šį darbą.

Skaitėme lietuviškoje spaudo
je, kad spalis - Balf'ui skirtas 
mėnuo. Philadelphijos Balf'o 
valdyba dirba labai gerai ir pa
siaukojančiai, kasmet siunčia 
milžinižkas siuntas į tėvynę. Iki 
šiolei Philadelphijos Balf'o 
valdyba pasiuntė į Lietuvą 19 
talpintuvų. Balf'o siuntas labai 
vertina ir jas finansiškai dažnai 
paremia Mercy Lift pirmininkas 
Jurgis Lendraitis. Minėtos siun
tos persiuntimo išlaidas ir vėl 
padengė Mercy Lift. Philadelphi
jos Balf'o skyrius reiškia 
didžiausią padėką p. Antanui ir 
Žibutei Masaičiams, kurie pri
sidėjo prie pakavimo, krovimo 
ir sutalpino per šimtą siuntinių 
savo name. Dėkojame ponams 
Pranui Kauliniui, Stasiui Karaš- 
kai, Povilui Šidlauskui ir Vladui 
Vienažindžiui, kurie visada taip 
smarkiai dirba kraudami ir ve
žiodami siuntinius.

Žiema ir Kalėdų šventės jau 
arti. Tikimės, kad mūsų siunti
niai pasieks tėvynę prieš šventes 
ir Balf'o dovanos pradžiugins 
akluosius vaikučius, našlaičius, 
senelius ir katalikiškas mokyklas 
lankančius mokinius. Katalikiš
kos mokyklos tai Lietuvos atei
tis, nes jose jaunimas yra mo
komas dvasiškų vertybių paži
nimo. Šis jaunimas pakeis Lietu
vos sąžinę ir veidą.

Balf'as buvo įsteigtas prieš 52 
metus ir iki šių dienų tęsia 
kilnius labdaros darbus. Balf'ui 
vadovauja pasišventusi asmeny
bė, Balf'o centro pirmininkė 
Marija Rudienė, ir valdyboje 
dirbantys žmonės. Linkime vi
soms Balf'o skyrių valdyboms 
gyvuoti, nepalūžti ir tęsti kilnų 
labdaros darbą dėl vargstančių 
Lietuvos žmonių. Visiems Balf'o 
direktoriams, kurie dalyvaus 
metiniame Balf'o direktorių su
važiavime Clevelande, - sėk
mingų darbo dienų!

Marija Majauskienė
Philadelphijos Balfo sekretorė.

TIK DARBININKE 
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

Naujai išrinkto Lietuvos seimo I-ame posėdyje gausiai dalyvavo užsienio diplomatai ir 
svečiai. V. Kapočiaus nuotr.

Worcester, MA
Naujųjų Metų sutikimas

Worcesterio ir Bostono skautai 
bei skautės gruodžio 31 d. Mai
ronio Parke 52 So. Quinsiga- 
mond Avenue, Shrewsbury, MA, 
ruošia šaunų Naujųjų Metų su
tikimą.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Va
karienė - "Prime Rib" 8:30 vai.

Restauruojamas jėzuitų vienuolynas Vilniuje.
V. Kapočiaus nuotr.

Detroito Vyčių veikla
Lietuvos Vyčių 102 kuopa, 

veikianti prie Šv. Antano 
bažnyčios, praneša, kad koordi
nuos tradicinę Šv. Kazimiero 
šventę 1997 m. kovo 9 dieną. 
Detroite veikia net trys Lietuvos 
Vyčių kuopos. Šv. Mišios bus 

vak. Bufetas 12:30 vai. naktį - 
du buteliai šampano stalui, ke
purės, linksmadariai ir visa kita... 
Šokiams gros linksmas orkestras 
"The Engagements". Pabaiga 
prieš aušrą - 2 vai. ryte.

Stalai 10 ir 12 asmenų. Bilietai 
užsakomi iš anksto. Asmeniui 

aukojamos 10:30 v. r. Šv. Anta
no bažnyčioje už gyvus ir miru
sius Lietuvos Vyčius. Po Mišių 
parapijos svetainėje vyks pietūs 
ir trumpa programėlė. Visas šio 
renginio pelnas bus skiriamas 
"Pagalba Lietuvai" toliau tęsti 

dalyvavimas - 35 dol., dviem - 
65 dol. Kreiptis Worcesteryje: 
Irena Markevičienė (508) 799- 
5469, Kazys Juška (508) 829- 
5862, Bronius Naras (508) 845- 
6325, Vivian Rodgers (508) 799- 
5286, Maironio Parkas (508) 755- 
0040. Bostone - Birutė Banaitienė 
(617) 871-1517.

Rengėjai prašo bilietus įsigyti 
ne vėliau kaip iki gruodžio 20 
dienos. J. M.

KŪČIOS ŠV. PETRO
IR POVILO PARAPIJOJE 

ELIZABETH, NJ.
Šeštadienį, gruodžio 14 d., tuo

jau po 5:30 vai. vak. Mišių, Šv. 
Petro ir Povilo parapijos salėje, 
216 Ripley Place, Elizabeth, NJ. 
Bažnyčios Altoriaus draugijos 
valdyba rengia tradicines Kūčias. 
Bus pagaminti skanūs tradici niai 
valgiai.

Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas kun. Alfredas Žemeikis 
kviečia visus dalyvauti ir kartu 
švęsti Kūčias gruodžio 14 d. Bilie
tai - po 12 dol. asmeniui. Juos 
galima įsigyti iki trečiadienio, 
gruodžio 11-tos d. Galima skam
binti tel. (908) 352-2271 ir už
sisakyti bilietus. Pasidžiaukime 
visi kartu gražiai papuošta Kalėdų 
eglute ir praleiskime Kūčias drau
ge J. J.

labdaros darbą siunčiant vaistus 
ir medikamentus į Lietuvą. 
Smulkesnė informacija apie 
šventę bus pranešta vėliau.

Regina Juškaitė
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A.+ A.
Dr. ONAI VILPIŠAUSKIENEI

užvertus paskutinį gyvenimo lapų, jos dukrų Auksę, 

anūkes Rimų ir Ritų bei kitas gimines gilaus skausmo ir 

liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame.

NEW YORKO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
IR DANTŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA

Mylimam profesoriui

A. t A.
Dr. GAETANO IANNACE

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmonų dr. Aldonų 
Šlepetytę - Janačienę, sūnų Mindaugų, marčių 

Ritų, gimines ir artimuosius.

Pusbrolis Ramutis, Zita Tamošiūnai 
ir artimieji

Utena, Lietuva

Tauriam Italijos Respublikos Kavalieriui 

ir mielam Lietuvos draugui 

A. t A.
Prof. Dr. GAETANO IANNACE
Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame 

žmonų Dr. ALDONĄ, sūnų MINDAUGĄ su žmona ir 

gimines.

Su malda ir giliu liūdesiu

Pasaulio Lietuvių Katalikių Sąjungos Valdyba

Mirus Italijos Respublikos Kavalieriui ir 
nuoširdžiam Lietuvos draugui

A. t A.
Prof. Dr. GAETANO IANNACE, 

žmonai Dr. ALDONAI, sūnui MINDAUGUI bei 

giminėms ir artimiesiems 

reiškiame gilių užuojautų.

TA ŪTOS FONDAS
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Skautu Kūčios šiemet ren
giamos šeštadienį, gruodžio 14 
d., 6:30 vai. vak. Kultūros Ži
dinio didžiojoje salėje. Bus trum
pa programa, kurią išpildys Mai
ronio Lituanistinės mokyklos 
mokiniai. Kūčias rengia vyr. 
skaučių židinys Vilija. Įėjimas 
suaugusiems 12 dol., vaikams - 
nemokamai. Atskiras vietas arba 
stalus užsisakyti iš anksto pas 
A. Žukienę tel.: (516) 487-3704 
arba pas A. Katinienę (718) 846- 
1210

Už dr. Jadvygos Urba
navičiūtės vėlę vienerių metų 
mirties metines minint, mišios 
bus aukojamos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje š. m. gruodžio 
14 d., šeštadienį, 11 vai. ryto. 
Draugai ir pažįstami prašomi pri
siminti ją savo maldose. Mišias 
užprašė Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai.

Kalėdų eglutė, rengiama 
Lietuvių Atletų klubo, įvyks sek
madienį, gruodžio 15 d., 4 
vai. popiet Kultūros Židinyje. 
Visi mažieji sportininkai, jų bro
liukai ir sesutės, tėveliai ir sene
liai kviečiami apsilankyti. Ti
kimės, kad ateis Kalėdų Senelis. 
Prašom paskambinti P. V. Gvil
džiui 718 - 356-7871 arba J. Mi
lukui 203 - 961-9082.

A. A. Zigmo Prielaidos at
minimui 50 dol. Kretingos 
labdaros valgyklai aukojo 
Mrs. & Mrs. W. Riesen, Madi- 
son, WI.

Translith, Ine., DBA 
Transpak praneša, kad nuo š. 
m. gruodžio 1 d. persikraustė į 
naujas patalpas (Draugo 
pastate): 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (773) 
838-1050; FAX (773) 828-1055.

Filmas apie ambas. S. 
Lozoraičio gyvenimą "Vil
ties prezidentas" bus rodo
mas gruodžio mėn. daugelyje 
Amerikos vietovių. New Yorke 
jis bus rodomas Apreiškimo 
parapijoje gruodžio mėn. 8 d., 
sekmadienį, tuojau po 11 vai. 
mišių. Jį sukūrė režisierius Vytau
tas Landsbergis jaunesnysis. Po 
filmo režisierius atsakys į su
sirinkusiųjų klausimus. Dėl dau
giau informacijų žiūr. skelbimą 
šiame puslapyje.

/-...... —....................... ............
FILMAS APIE S. LOZORAITJ 

AMERIKOJE
Gruodžio mėnesį didesnėse lietuvių kolonijose lan

kysis kino režisierius Vytautas Landsbergis jaunesny
sis, kuris pristatys savo paskutinį dokumentinį filmą 
"VILTIES PREZIDENTAS", kuriame atpasakojamas 
šviesios atminties ambasadoriaus Stasio Lozoraičio 
gyvenimas bei nesavanaudiškas jo pasiaukojimas Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo darbui. Filme bus 
rodomos unikalios nuotraukos iš P. Klimo archyvo, 
nemažai įspūdingų vaizdų iš Stasio Lozoraičio prezi
dentinės kampanijos. Filme savo atsiminimais apie 
velionį dalinsis ambasadorius Anicetas Simutis, Vik
toras Nakas, Daniela Lozoraitienė.

Po filmo numatomas pokalbis su režisierium Vy
tautu Landsbergiu jaunesniuoju.

Bus galima įsigyti video kasečių su šio režisieriaus 
filmais: "Baladė apie Daumantą" (1995 m.) ir "Vilties 
Prezidentas" (1996 m.).

Filmo "Vilties Prezidentas" trukmė: 1 valanda 30 
minučių.

New Yorke filmas numatomas rodyti gruodžio 8 d. 
Apreiškimo parapijoje Brooklyne tuoj po 11 vai. su
mos (apie 12:30 vai.)

\ Kitos vietovės, kur filmas numatomas rodyti:
VVashington, DC - gruodžio 6 d.; Philadelphia, PA - 

gruodžio 7 d.; Hartford, CT - gruodžio 10 d.; Boston, 
MA - gruodžio 12 d.; Cleveland, OH - gruodžio 13 d. 
; Detroit, M! - gruodžio 14 d.; Chicago, IL - gruodžio 
15.

f .... — ...... .......-.....
VIRGINIJAUS BARKAUSKO

VARGONŲ SOLINIS REČITALIS
įvyks š. m. gruodžio 14 d., šeštadienį, 6 vai. vak. 

Viešpaties Atsimainymo bažnyčioj Maspeth, Queens.
Pageidaujama auka - 5 dol. 

Po koncerto parapijos salėje įvyks 
pobūvis ir atgaiva. 

Koncertą rengia parapijos choras. 
Dėl informacijos skambinti (718) 894-6814.

L. . -.......-----.................  J

ir
Naujųjų

Metų 
švenčių 
proga,

kaip ir anksčiau, skaitytojai yra 
kviečiami sveikinti draugus ir 
artimuosius per Darbininką. Jūsų 
sveikinimas tokiu būdu iš karto 
pasieks didesnį sveikinamųjų 
skaičių, o Jūs sutaupysite laiko 
ir pinigų, kuriuos išleistumėte 
pirkdami atvirukus, rašydami, 
siųsdami. Nelaukite paskutinės 
prieškalėdinės savaitės, o atsiųs
kite savo sveikinimus jau dabar. 
Kalėdinių Darbininko numerių 
datos bus gruodžio 13 d. ir 
gruodžio 20 d. Už pridedamą auką 
spaudai stiprinti iš anksto dėko
jame.

Stefanija Mereckienė, mo
tina, senelė ir prosenelė, mirė š. 
m. lapkričio 7 d. ir buvo palai
dota Brockton, MA. Per atsisvei
kinimą

A. + A.
Stefanijos Mereckienės at

minimui buvo surinkta 450 dol. 
aukų Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai. Aukas 
prisiuntė Zenonas Mereckis, Oak 
Brook, IL. Čia išvardijame auko
tojų sąrašą. (Prie kai kurių pa
vardžių. paaukotos sumos nebu
vo pažymėtos.)

Zenonas Mereckis, Oak Brook 
IL - 165 dol.; Vladas ir Maria 
Eikinas, Hingham, MA - 40 dol.; 
Dalia ir Jonas Shurila, Mansfield, 
MA - 35 dol.; S. Galdikienė 
Dorchester, MA - 30 dol.; po 25 
dol.: Dana ir Lionginas Izbickas, 
Cotuit, MA; B. Rasys, Cam- 
bridge, MA; Lilė ir Pranas 
Šimkus, Quincy, MA; Brutenis ir 
Irena Veitas, Milton, MA; po 20 
dol.: Ina Nenortas, Dorchester, 
MA; K. Jauniškis, Dover, MA; 
Marius ir Birutė Ziaugra, Sharen, 
MA; Renata ir Julius Spakevi- 
cius, Westwood, MA; toliau su
mos nebuvo pažymėtos: Alysa Ši
mėnas, Dorcester, MA; Irena ir 
Stasys Eiva, Brockton, MA; 
Vytautas Bruzgys, Wolleston, 
MA; Antanas Šeduikis, Brockton, 
MA; Antanas ir Genė Bačiulis, 
Quincy, MA.

Nauja K. Grigaitytės knyga "Auksinukai”
(atkelta iš 2 psl.)
Valentinas, baigęs teisę, dirba 

teisme. Jis ir jo motina yra Ame
rikos piliečiai. Jie turi grįžti į 
Ameriką. Aldona labai skaudžiai 
pergyvena šį išsiskyrimą, nujaus
dama, kad daugiau mylimojo 
nematys. Valentinas kalba, kad 
bus greitai karas, po karo jie vėl 
susitiks.

Aldona darbą gauna vienoje 
įstaigoje. Chaotiškam naujos sis
temos darbui rodo savo suma
numą, ir tarnautojų yra mėgia
ma. Įstaigos viršininkas, Viktoras 
Saulaitis, yra iš kalėjimo išėjęs 
komunistas. Jis padorus, rimtas 
žmogus, humanistas, susidrau
gauja su Aldona, ją įsimyli, jai 
padeda. Ir Aldona jį gerbia, net 
gelbsti, kai kyla karas, pabučiuo
ja jį atsisveikindama.

Prieš pat karą vyksta dideli 
žmonių trėmimai į Sibirą. Aldo
na lyg nujausdama aplanko tė
viškę. Norėdama pirma apsižval
gyti, sustoja pradžioje pas gerą 
pažįstamą kaimynę, kur randa 
paslėptus ir abu sesers vaikus 
Linuką ir Rūtelę.

Aldona paryčiais eina į kaimo 
kapinaites, iš kur matosi jos 
gimtinė. Iš ten mato, kaip išveža 
jos tėvą. Buvęs jų piemuo Ksa
veras Balkis vadovauja tam išve
žimui. Tą naktį išveža ir vaikučių 
tėvus - Antaną ir Onutę Svote
lius. Aldona lieka vaikučių globė
ja. Lieka dar ir jos mama, tuo 
metu buvusi ligoninėje. Reikia ir 
ją globoti.

Apsiėmusi globoti paliktus naš
laičius, ji apsisprendžia sutvarky
ti ir dokumentus, kad jie liktų jos 
vaikais. Ji netekėjusi, bet žino, 
kad Vokietijoje ir tokie atvejai 
gerbiami, nes augina naują kartą.

Valdininkas nenori taip lengvai 
visko sutvarkyti. Reikia jį papir
kti. Tada Aldona atsimena, kad 
turi paslėpusi močiutės paliktus 
5 auksinukus. Jie yra užkasti ka
pinaitėse, močiutės kape. Močiutė 
sakė, kad juos gali panaudoti tik 
pačiu blogiausiu atveju. Toks 
atvejis ir yra dabar. "Tada ji nuė

Po "Girių aido" koncerto š. m. lapkričio 17 d. Kultūros Židinyje ansamblio dalyviai šų 
koncerto rengėjomis - Lietuvių katalikių moterų kultūros draugijos narėmis ir jų 
svečiais, prisidėjusiais prie koncerto pasisekimo. S. Narkėliūnaitės nuotr.

Knygos - geriausia dovana 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. Autorė 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. iš
leista 5-ji laida šios populiariau
sios lietuviškų valgių virimo kny

jo ir iškasė iš senelės kapo auk
sinukus. Užspaudė juos saujoje 
kaip žariją, deginančią prose
nelių ugnimi, nunešė juos ir ati
davė tam, kuris, aukso vilioja
mas, patenkino jos prašymą. 
Taip 'nusipirko' sau Rūtą ir Liną" 
(168 psl.).

Prasidėjus karui, Aldona su ark
liuku išvažiuoja į Vokietiją, glo
bodama savo motiną ir vaikus - 
Liną su Rūta. Vokietijoje beva
žiuojančius bombarduoja lėktu
vai. Sprogdama bomba užmuša 
Linuką. Ten jį ir palaidoja su jo 
žaisliuku, jojančiu vytimi.

Gyvenimas Vokietijoje
Vokietijoje po karo prasideda 

naujas gyvenimas. Atsiranda ir 
Modestas, tarnavęs vokiečių ka
riuomenėje. Įsikuria pabėgėlių 
stovyklos, veikia mokyklos. Į 
gimnaziją mokytojauti atvyksta 
Ričardas Laukaitis, buvęs Linu
ko krikšto tėvas. Jis jau yra našlys. 
Ričardas susidomi Aldona, ją net 
įsimyli. Aldona tuo metu gauna 
laišką iš Amerikos, iš Valentino 
motinos, kuri rašo, kad jos sū
nus žuvęs kare. Aldoną pamažu 
paveikia Ričardo dėmesys ir glo
ba. Ji pripranta prie jo, ima su 
juo draugauti. Sutaria net su
situokti, bet tada paaiškėja, kad 
Ričardas yra žiaurus savo arti
miesiems. Jis ir dabar sako, kad 
važiuojant į Ameriką, Vokietijo
je reikia palikti jos motiną su 
Rūtele. Juos vėliau pasiims, kai 
Amerikoje įsikurs. Toks jo elge
sys labai įžeidžia Aldoną. Ji nuei
na į emigracijos įstaigą ir pa
prašo sutarties trim: motinai, 
Rūtelei ir jai. Tą pačią dieną ji 
Ričardui pasako savo sprendimą 
iškeliauti be jo. Išdidžiai jam 
numeta nupūstos pienės kotelį.

Romanas baigiamas gražia po
etine užsklanda apie išvykimą iš 
Europos į Ameriką.

Romano apžvalga
Romanas lengvai skaitomas. 

Sakiniai pinasi į vaizdus, vienas 
kitą veja. Su meile ir šiluma ap

gos anglų kalba. Labai tinkama 
dovana lietuviškai nekalban
tiems. 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 laikotar
piu, okupacijomis ir rezistenci
ja. Tai garsių lietuvių istorikų ir 
politikų straipsnių rinkinys. 
Knygą redagavo dr. Albertas 

rašoma ano meto Lietuva, žmo
nių gyvenimas. Daug gamtos 
aprašymų. Jie lyriški, palydi pasa
kojimus, pradeda naujus skyre
lius.

Stovyklinis gyvenimas Vokieti
joje aprašomas žurnalistiniu sti
liumi, kiek plačiau vaizduojama 
Aldonos nauja draugystė su Ri
čardu.

Žmonės čia darbštūs ir dori. 
Jie žino, ką veikti, kad Lietuva 
būtų gražesnė ir tvirtesnė.

Kas tie auksinukai?
Perskaitęs knygą, taip ir sus

imąstai: kas tie auksinukai? Kny
goje jie paminėti tik du kartus. 
Tuos auksinukus paliko senelė 
Aldonai, kad juos išsaugotų sun
kiems laikams. Senolė jau buvo 
mirusi prieš metus. Aldona su 
savo motina juos ir paslėpė se
nolės kape, užkasė į žemę.

Toliau per visą romaną niekas 
neprisiminė tų auksinukų. Tik 
romano gale, kai reikia gelbėti 
našlaičius vaikučius, Aldona juos 
prisimena ir išsikasa iš žemės.

Auksinukai romane įgauna jau 
kitą prasmę. Visi čia vaizduoja
mi žmonės yra auksinukai - jie 
dori ir darbštūs. Jie kaip auksas 
žiba mūsų laikų gūdumoje. Ir 
Lietuvos gamtos aprašymai čia 
virsta auksinukais. Jie šviečia ir 
patraukia savo skaisčiu žibėjimu.

Knygos palydos žodį parašė 
Ričardas Pakalniškis, žinomas li
teratūrologas. Savo rašinį pavadi
no "Lydima išbudintų paukščių". 
Išbudinti paukščiai ir yra tie prisi
minimai apie auksinę gadynę. 
Knygos viršelį ir dar porą piešinių 
sukūrė Paulius Jurkus.

-o-
Knyga išleista Lietuvoje. Ame

rikoje dabar sunku gauti naujas, 
Lietuvoje išleistas knygas. O tu
rėtų jos pasiekti ir išeiviją. Gal 
kas nors tuo susirūpins, gal laik
raščių leidėjai. Jiems gal būtų 
lengviausia platinti ir šias kny
gas. Gal atsiras ir privati inicia
tyva. Ir "Auksinukai" nori ap
lankyti išeivių namus.

□

Gerutis. Į anglų kalbą vertė Al
girdas Budreckis.; 456 psl. Kaina 
25 dol., įskaitant ir persiuntimą.

Knygos gaunamos rašant:
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kūčių plotkelės (Christ- 
mas Wafers) yra gaunamos 
Darbininko administracijoje. 
Viename voke yra po 5 plotke- 
les. Kaina 5 dol. Šiemet plot
kelės nebus atsiunčiamos, jas 
galima pasiimti atvykstant į ad
ministraciją. Įstaiga veikia dar
bo dienomis nuo 8 vai. ryto iki 
4:30 vai. vak. 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207

TELE PHONE CALLS 
TO LITHUANIA 
$0.62 PER/MIN 

(DOST1NG CYBERLINK'S CUSTOMERS 
WILL GET THIS RATE AUTOMAT1CALLY) 
GREAT RATU TO THE RĘST OF THE WOIU.D

- ANT DAY, ANY T»tE, NO NEED TO 
SWITCH YOUR CUMUENT PHONE COMPANY

For Information call 
AOF Intemational: 
1-800-449-0445

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401. (sk.)

PINIGAI PERVEDAMI I 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
cargo. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (312) 436-7772. CON
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.)

Reikalinga auklė: berniu
kas 9 metų, mergaitė 4 metų. 
Lengva namų ruoša. Nuo pirma
dienio iki penktadienio. Valan
dos 11 AM iki 6 PM. Turi vairuo
ti automobilį ir kalbėti angliš
kai. Geras atlyginimas. Pusė va
landos traukinėliu nuo Grand 
Centrai stoties. Skambinti die
nomis (914) 793-2619. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
pirkti nebrangių vartotų baldų 
gerame stovyje. Reikia valgomo
jo kambario baldų, komodos, 
knygų lentynos, rašomojo stalo, 
virtuvės staliuko su pora kėdžių, 
kilimo ir kt. Skambinti darbo 
valandomis į Darbininko admi
nistraciją - 718 827-1351. (sk.)

Jei kas turėtų anglų ar 
lietuvių kalba knygų, kurių 
jau nebereikia, skambinkite tel. 
(718) 348-4709. Su dėkingumu 
jas paimsime. (sk.)

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

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

R. Bagdonas, Chicago, IL - 10 
dol.

A. Šmitienė, Beverly Hills, CA 
- 10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 

Brooklyn, NY 11207.
Pažymėkite, kad tai jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant laik
raščio pažymėtą jūsų prenume
ratos pasibaigimo datą EXP. Mie
li skaitytojai nuoširdžiai prašomi 
laiku pratęsti prenumeratą ar su
mokėti atsilikusį mokestį.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gruodžio 7-tą d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, gruodžio 28 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

%25c2%25a9compuserve.com
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