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NETIKĖTAS POLITINIŲ SKANDALŲ TAIKINYS

EUROPOS KOMISIJA GALI 
ATSIŽVELGTI J LIETUVOS PAŽANGĄ

- Nuo metų pradžios iki 
rugsėjo pabaigos Lietuvos Re
spublikos biudžetas turėjo 4 mil- 
ijardus<335,89 mln. litų pajamų. 
Devynių mėnesių planas įvyk
dytas 100,4%, metų - 72%. Vi
sos biudžeto išlaidos sudarė 4 
mlrd. 656,3 mln. litų. Šio laiko
tarpio planas įvykdytas 92,5%, 
o metų - 69,3%.

- Spalio 14 d. Vilniaus Spor
to rūmuose atidaryta pirmoji 
nuolatinė Lietuvos pramonės ir 
verslo paroda. Nuolatinėje eks
pozicijoje, kurią parengė Pramo
nininkų konfederacijos parodų 
ir reklamos centras "Pramekspo", 
savo gaminius ir paslaugas prista
to daugiau kaip trys dešimtys 
Lietuvos gamintojų. Rengėjų 
mar ymu paroda turėtų reprezen
tuoti Lietuvos pramonę ir vers
lą, supažindinti su gamintojų 
produkcija potencialius inves
tuotojus bei verslo partnerius.

- Tarptautinės automobi
lių federacijos (FIA) Gene
ralinė Asamblėja Paryžiuje po 57 
metų pertraukos atstatė Lietu
vos automobilių klubo narystę 
šioje organizacijoje. Lietuvos au
tomobilių klubas buvo įsteigtas 
1926 metais. Jo kūrėjais buvo 
Kipras Petrauskas, Jonas-Vileišis,- 
kiti nepriklausomos Lietuvos pa
triotai. 1929 metais klubas tapo 
FIA nariu. Deja, 1940 metais jo 
veikla buvo nutrūkusi ir tik Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę 
vėl tęsiama.

- Paskelbti 1997 metų Juo
zo Lingio premijos laureatai. 
Šiemet sceninio liaudies šokio 
patriarcho vardu pavadinta pre
mija atijeko dviem žinomiems 
choreografams - per 40 tautinių 
šokių kohtpozicijų sukūrusiam 
ir ilgai vyriausiuoju Dainų 
švenčių baletmeisteriu buvu
siam profesoriui Juozui Gu
davičiui bei Klaipėdos univer
siteto Menų fakulteto Choreog
rafijos katedros docentei ir ka
tedros muziejaus įkūrėjai Almu- 
tei Gražulienei.

- Nedidelis incidentas su 
ugnimi įvyko spalio 14 d. ryte 
Ignalinos atominės elektrinės 
teritorijoje. Tačiau, pasak elek
trinės vadovų, jis neturėjo jokios 
įtakos IAE saugumui. Iškviesti 
ugniagesiai aptiko, kad rusena
sandėlyje sukrauti sendaikčiai. 
Jie tuojau pat buvo užgesinti 
vandeniu. Materialinės žalos 
atominei elektrinei nepadaryta.

- Spalio 12 d. loterijos "Per
las" žaidimo "Teleloto" 79-ajame 
lošime Aukso puodą, kuriame 
buvo 430,825 litai, laimėjo 31 
metų molėtiškis, nepanoręs skel
bti savo pavardės. I loterijos būs
tinę laimėtojas atvyko jau spa
lio 11 d. kartu su pažįstamu vil
niečiu policininku. Pasiūlyto fi
nansų konsultanto laimėtojas 
atsisakė, nes tikisi gauti pata
rimų iš Vokietijoje gyvenančių 
giminaičių. Loterijos organiza
torių teigimu, šio "Aukso puo
do" laimėtojas buvo kur kas ma
žiau išsigandęs nei ankstesnieji. 
Jis tiki, jog pavyks išsaugoti ir 
saugiai investuoti pinigus.

- Nuo rugsėjo pradžios Lie
tuva atnaujino elektros energi
jos eksportą į Baltarusiją - darbo 
dienomis parduodama iki 7,5 
milijono kilovatvalandžių, sa
vaitgaliais - apie 10 mln. kilo
vatvalandžių.

Vytautas Rubavičius

Kaista priešrinkiminė atmos
fera. Nors į kovą dėl Lietuvos 
prezidento posto kol kas nedvi
prasmiškai stojo tik Artūras Pau
lauskas, tačiau politinių galimy
bių ir politinio žaidimo variantų 
vis daugėja. Lyg ir aišku buvo, 
jog dabartinis Prezidentas Algir
das Brazauskas ir A. Paulauskas 
jų patarėjų lygiu lyg ir sutarė 
pirmajam rinkimų turui suvie
nyti jėgas, kad dabartinis Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsber
gis liktų už borto. O tada jau 
viskas priklausytų nuo esmin- 
gesnio sutarimo - kas kokią vietą 
ir už ką. Iš paskelbtos A. Pau
lausko rinkimų programėlės ma
tyti, kad pagrindinė nuostata yra 
tokia - sutelkime visas jėgas, kad 
tik ne V. Landsbergis. Kitų rea
lių pozityvių dalykų ten įžvelgti 
neįmanoma. Kita vertus, galima 
daryti prielaidą, jog pačioje kon
servatorių partijoje yra dvigubą 
žaidimą žaidžiančių žmonių, 
kurie norėtų, kad Prezidento 
rinkimus V. Landsbergis pralai
mėtų, tada jis jau būtų labai
silpnas Seimo Pirmininkas, taip 
ir nesugebėjęs valdžios paimti į 
savo rankas. O moralinis bei 
intelektualinis kapitalas vidaus 
politinėje rinkoje konservatorių

Norėdamas atsverti A. Brazausko 
ir A. Paulausko aljansą, V. Land
sbergis pareiškė, kad konservatorių 
partija neprieštarautų, jei Vyriau
sioji rinkimų komisija įregistruotų 
V. Adamkų.

nėra vertinamas. Šitai įrodo, pa
vyzdžiui, Zigmo Zinkevičiaus ir 
Sauliaus Šaltenio ministeriavi- 
mas. Tokią prielaidą drįstu dary
ti dėl to, jog pastarųjų mėnesių 
įvairiausi skandalai turi savotišką 
"aspektą" - užtėkšti dėmę (ar net 
apjuodinti) ant V. Landsbergio.

STIPRĖJA KARINĖS ORO PAJĖGOS
Lietuvos Karinių oro pajėgų 

vado pulkininko Zenono Vege- 
levičiaus teigimu, šiemet pirmą 
kartą 'rimtai pažiūrėta" į šios 
struktūros problemas. Mat, iki 
šiol Karinėms oro pajėgoms buvo 
skiriama per mažai dėmesio ir 
lėšų.

1997 metais Karinėms oro pa
jėgoms numatytos biudžeto lėšos 
yra dvigubai didesnės nei per
nai. Panaudojus papildomas 
lėšas, gelbėjimo paieškos postas 
iš Zoknių oro uosto Šiauliuose 
buvo perkeltas j žymiai pa
togesnę vietą prie Baltijos jūros. 
Šiemet suremontuota beveik visa 
technika, taip pat pradėta kurti 
nepriklausomo ryšio sistema, 
kuri padės atsisakyti nuomojamų 
radijo ryšio linijų ir taip sutaupy
ti lėšų.

Be to, vienas iš sraigtasparnių 
jau beveik visiškai atitinka NATO 
reikalavimus - juo Lietuvos la
kūnai šiemet sėkmingai įveikė 
tolimą atstumą iki Islandijos ir 

Prisiminkime vadinamąjį sava
norių rengtą "pasikėsinimą" į 
Baltarusijos Prezidentą Aleksan
drą Lukašenką, buvusį Vilniuje 
rugsėjo 5 dieną. Iš jėgos minis
terijų vadovų paaiškinimų taip 
ir niekas nesuvokė, kiek tikras 
buvo tas pasikėsinimas ir kas vis

A. Butkevičiaus gynybos 
strategija yra aiški - savąjį skandalą 
užtemdyti daug didesniu, į kurį būtų 
įpainioti aukšti pareigūnai.

dėlto surengė visą tą "operaciją". 
Įdomu, jog net Seimo valdančioji 
dauguma nutarė kol kas nereika
lauti "operacijos" rengėjų pasiaiš
kinimų. O juk padaryta didelė 
žala kuriamam Lietuvos vaizdi
niui.

Skandalas, susijęs su Seimo 
nariu Aud^um Butkevičium, po 
kurio laiko virto tiesiogine Seimo 
Pirmininko juodinimo kampani
ja, sukūrusią savotišką prieš
rinkiminį foną - žmonės noro
mis nenoromis, užmiršę A. But
kevičiaus pradinę istoriją, laukia, 
ką tas dar pasakys apie V. Lands
bergį. Pats A. Butkevičius tapo 
bene populiariausiu laikraščių ir 
televizijos herojumi. Jis aiškina, 
kaltina, grūmoja, užsimena, lyg 
tik ir būtų laukęs progos. Jo gy
nybos strategija yra aiški - savąjį 
skandalą užtemdyti daug di
desniu skandalu, į kurį įpainioti 
aukšti pareigūnai noromis ne
noromis bus priversti jį "trauk
ti" iš balos. Šios "operacijos" 
rengėjai puikiai žinojo Seimo 
nario būdą, tad "pakabino" jį 
taip, kad tas pultų įtariamą pa
grindinį kaltininką, kuriuo, kaip 
visi pamatėme, esąs V. Lands-*- 
bergis. įdomu ir tai, jog V. Lands
bergio aplinkos žmonės labai jau 
neryžtingi - tik pasvarsto, ar ne-

atgal, tuo nustebindami kolegas 
iš kitų šalių. Iš viso Lietuvos 
karinėms oro pajėgoms priklau
so 39 lėktuvai, sraigtasparniai ir 
kitos skraidymo priemonės, taip 
pat trys aviacijos bazės, iš kurių 
veikia tik dvi - Zokniuose ir Pa
juostėje. ELTA

Į LAISVĄ TĖVYNĘ SUGRĮŽO 
V. GAIGALAIČIO SPAUDOS RINKINYS

Į Lietuvą sugrįžo iki šiol Vo
kietijoje saugotas Mažosios Lie
tuvos visuomenės ir kultūros 
veikėjo evangelikų kunigo pro
fesoriaus Viliaus Gaigalaičio 
(1870-1945) spaudos rinkinys. 
Spalio 14 d. jis iškilmingai per
duotas Nacionalinei Martyno 
Mažvydo bibliotekai. Taip įvyk
dytas mokslininko, politiko, te
ologo V. Gaigalaičio testamento 
priesakas, kad jo knygos "sugrįžtų 
tik į laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą". Iki šiol vertingas dviejų

vertėtų A. Butkevičiaus patrauk
ti atsakomybėn už šmeižtą. Šitai 
neabejotinai išvirstų tokiu prieš
rinkiminiu spektakliu, kuris nau
dingas tik atviriems ir slaptiems 
V. Landsbergio priešininkams. 
Dar sykį noriu pabrėžti, jog ir ši 
operacija paruošta konservato
rių vyriausybės struktūrų, ypač 
Generalinės prokuratūros, ran
komis. Tačiau ta pati prokuratūra 
iki šiol nesugeba A. Butkevičiui 
suformuluoti kaltinimo.

V. Landsbergis žengė netikėtą 
atsakomąjį žingsnį, lyg išties ma
nydamas, jog A. Brazausko ir A. 
Paulausko aljansas jam yra ganė
tinai pavojingas. Jis pasikvietė 
pakalbėti apie artėjančius Prezi
dento rinkimus Valdą Adamkų, 
kuris apsisprendė dalyvauti rin
kimuose, tačiau visiškai neaišku, 
ar dėl juridinių dalykų galės būti 
įregistruotas. V. Landsbergis pa
reiškė: konservatorių partija ne
prieštarautų, kad Vyriausioji rin
kimų komisija įregistruotų V. 
Adamkų. Šitai didelė naujiena - 
tik prisiminkime, kiek daug kon
servatyvios (ir ne tik) pakraipos 
žurnalistų rašė, jog būtina gerbti
Lietuvos įstatymus, kiek jų gėdi
no V. Adamkų, kam tas jėga 
brukasi į Prezidentus. Žurnalis
tams ir konservatorių partijos 
aktyvistams teks greitai persi-

Dabartinis Lietuvos Prezidentas 
A. Brazauskas ir A. Paulaus
kas sutarė pirmajam rinkimų turui 
suvienyti jėgas, kad dabartinis Seimo 
Pirmininkas V. Landsbergis liktų 
už borto.

orientuoti. Tačiau ar įmanomas 
V. Adamkaus ir V. Landsbergio 
aljansas? Jei tiesa, jog konserva
torių partijoje susiklostė dvi sto
vyklos - "prolandsberginė" ir 
"provagnorinė", keturiasdešimt
mečių kartos politikų ir "senukų", 
lyg ir nebesuvokiančių, kokios 

(nukelta į 2 psl.)

DAR VIENAS KANDIDATAS
| PREZIDENTUS

Lietuvos socialdemokratų partija 
savo kandidatu j Lietuvos preziden
tus iškėlė partijos vicepirmininką 
Seimo narį Vytenį Andriukaitį. 46 
metų Vytenis Andriukaitis pagal 
specialybe - gydytojas tikisi, kad už 
ji balsuos dalis Algirdo Brazausko 
rinkėjų. R

tūkstančių knygų fondas buvo 
saugomas Berlyno valstybinėje 
prūsų kultūros palikimo bib
liotekoje.

Pasak ekspertų, V. Gaigalaičio 
sukauptos knygos buvo vertin
giausias Berlyno valstybinės bib
liotekos lituanistikos rinkinys, 
kuriuo pastaraisiais dešimt
mečiais naudojosi mokslininkai. 
Tai 1914-1939 metų leidiniai - 
periodika, grožinės literatūros 
knygos, teologinė literatūra, poli
tikos raštai. ELTA

Europos komisija gali įvertinti 
Lietuvos pastarųjų kelių mėne
sių pasiekimus reformuojant 
ekonomiką ir suderinant savo 
teisinę sistemą su Europos Sąjun
gos normomis. Tai įvykusiame 
susitikime su Seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu pareiškė 
Europos Komisijos generalinio 
direktoriaus pavaduotojas Fran- 
cois Lamoureux.

KGB PĖDSAKAS PARTIJOS LYDERIO 
PRAEITYJE

Socialistų partijos pirmininkas 
Albinas Visockas prisipažino 
bendradarbiavęs su sovietų sau
gumu.

"Siekdamas apsaugoti savo 
draugus nuo liūdnos priedermės 
mane šantažuoti ar net "demas
kuoti", viešai skelbiu savo toli
mos praeities faktą. 1972-1974 
metais, būdamas LTSR pilietis 
ir, beje, gana žalias jaunuolis, 
turėjau ryšių su LTSR VSK dar
buotoju", - rašo kraštutinės kai
riosios Socialistų partijos lyderis. 
Savo pareiškime jis pabrėžia, kad 
nuo jo ryšių su KGB niekas ne
nukentėjo, todėl jis neketinęs 
atgailauti.

A.Visockas taip pat cituoja Vi
suotinę žmogaus teisių deklaraci

ITALIJOS PAREIGŪNAMS PRISTATYTI 
LIETUVOS KOMENTARAI

Italijos pareigūnai supažindinti 
su Lietuvos komentarais dėl lie
pos mėnesį paskelbtos Europos 
Komisijos nuomonės apie mūsų 
šalį.

Šį dokumentą Lietuvos pasi
rengimo deryboms dėl narystės 
Europos Sąjungoje specialiosios 
delegacijos vadovas Gedminas 
Šerkšnys Romoje pristatė Itali
jos užsienio reikalų ministerijos 
Politinių reikalų generalinio di
rektoriaus pavaduotojui Bene- 
detto Amari bei Ekonominių 
reikalų generaliniam direktoriui 
Federico Di Roberto.

Pokalbiuose specialiosios dele
gacijos vadovas G. Šerkšnys 
pažymėjo, kad Lietuva yra pasi
rengusi pradėti derybas dėl

LIETUVOJE KURIAMA KARO 
POLICIJA

Jau kitais metais tikriausiai bus 
suformuotas pirmasis Lietuvos 
karo policininkų būrys, kuriame 
tarnaus 36 profesionalūs kariš
kiai.

Krašto apsaugos viceministras 
Jonas Kronkaitis informavo, kad 
šiuo metu yra parengtas karo 
policijos įstatymo projekto "juo
draštis", o galutinį variantą pa
teikti Seimui ketinama iki 1997- 
ųjų pabaigos. Pareigūnas tikisi, 
kad jau kitų metų pradžioje šis 
įstatymas bus priimtas, o tuo 
tarpu karo policijos funkcijas ir

LIUCIJAI BAŠKAUSKAITEI PAKAKO 
RĖMĖJŲ SEIME

Antropologijos profesorė Liuci
ja Baškauskaitė spalio 14 d. per 
valandą surinko 31 Seimo nario 
parašus, būtinus kreipimuisi į 
šalies Konstitucinį Teismą. Bu
vusi pretendentė į prezidentus 
inicijavo kreipimąsi į teismą 
norėdama, kad jis išaiškintų 
Seimo ir prezidento rinkimus 
reglamentuojančius Konstituci
jos straipsnius.

Profesorė abejoja ir nori išsi
aiškinti, ar reikalavimas preten
dentui į prezidentus atsisakyti 
priesaikos kitai valstybei susijęs 
su pilietybės priesaikos atsisaky
mu, ar su priesaikomis įvai
rioms karinėms struktūroms. 
Vilniaus apygardos teismas spa
lio 8 d. atmetė kelti kandidatūrą

Francois Lamoureux teigimu 
Europos Komisija apsiriboja rei
kalavimais suderinti politikos, 
ekonomikos ir teisės sferas. Apie 
kiekvieną šių sričių Komisija tu
ri padaryti aiškias išvadas, ta
čiau, susipažinusi su išvadomis, 
Komisija aiškumo dėlei gali 
pateikti ir papildomų reikala
vimų.

ELTA

ją, kad "niekas negali būti nu
teistas už veiksmus ar neveikimą, 
kurie jų įvykdymo metu nebuvo 
laikomi nusikaltimais pagal vals
tybės vidaus įstatymus arba tarp
tautinę teisę".

A.Visockas pabrėžia neketinęs 
spaudai teikti jokių papildomų 
paaiškinimų, bet pasirengęs 
"duoti parodymus atitinkamoms 
valstybės institucijoms". Jo liki
mą partijoje spręs netrukus įvyk
siantis trečiasis Socialistų parti
jos suvažiavimas.

Ankstesnieji A.Visocko ir jo 
šalininkų pareiškimai rodė, kad 
šioje itin negausioje partijoje 
pribrendęs skilimas arba valdžios 
pasikeitimas.

BNS

narystės Europos Sąjungoje. Kaip 
žinoma, vasarą Europos Komisi
ja rekomendavo derybas pradėti 
tik su Lenkija, Vengrija, Čekija, 
Slovėnija, Estija ir Kipru.

Specialiosios delegacijos vado
vas G. Šerkšnys jau aplankė 
daugelio Europos Sąjungos šalių 
sostines, kuriose jis pristatė Lie
tuvos pastabas apie Europos Ko
misijos vertinimuose rastus ne
tikslumus. Šį dokumentą sudaro 
daugiau kaip 40 puslapių, taip 
pat yra dešimties puslapių prie
das su naujausiais statistikos 
duomenimis. Diplomatų nuo
mone, šios pastabos turėtų padėti 
Europos Sąjungos narėms susi
daryti išsamų įspūdį apie Lietu
vą. ELTA 

toliau teks iš dalies atlikti bata
lionų bei padalinių vadams, pus
karininkiams.

"Karo policija neperims civi
linės policijos funkcijų", - už
tikrino viceministras J. Kronkai
tis. Pasak jo, nepažeisdami šiuo 
metu galiojančių įstatymų, karo 
policininkai sieks užtikrinti tvar
ką kariuomenės daliniuose, kon
troliuos kariškius ir krašto ap
saugos sistemoje dirbančius civi
lius, lydės karinių automobilių 
vilkstines.

ELTA

artėjančiuose prezidento rinki
muose ketinusios antropologijos 
profesorės skundą bei pripažino, 
kad jos neregistravusi Vyriausio
ji rinkimų komisija elgėsi teisėtai.

L. Baškauskaitės registravimui 
sutrukdė jos duota JAV piliečio 
priesaika, tačiau pati pretendentė 
teismo posėdyje pareiškė neke
tinanti atsisakyti priesaikos JAV 
bei šios šalies pilietybės. ELTA

DARBININKĄ laiškai 
pasiekia 

ir elektroniniu paštu 
(E-mail)!

JKeleras@aol.com

mailto:JKeleras@aol.com


NETIKĖTAS POLITINIŲ SKANDALŲ TAIKINYS
(atkelta iš 1 psl.)
naujos politinės realijos vyrau
ja, tai aljansas būtų naudingas 
norintiems, kad V. Landsbergis 
kovotų ir pralaimėtų. Tačiau tas 
aljansas būtų labai nenaudingas 
A. Paulauskui, nes visiškai įma
noma, lyg lietuviai prie rinkimų 
urnų dar sykį pasielgtų visiškai 
netikėtai - pasirinktų ne vietinį, 
o iš užsienio atvykusį "gelbėto
ją", kuris bent jau suvokia, kas 
yra moralė. Kaip pasielgs rinki
mų komisija? Jos vadovas Ze
nonas Vaigauskas gali tiesiog 
nusiplauti rankas ir įregistruoti 
V. Adamkų, įtikdamas abiem 
konservatorių stovykloms, nes, 
kad ir kaip Prezidento rinkimai 
baigtųsi, valdys Lietuvą vis dėl- 
to konservatoriai. Tada kokia 
nors kita partija ar visuomeninė 
organizacija turės tą sprendimą 
apskųsti teismui. Ir teismo spren
dimas turėtų parodyti, ko yra 
vertas teisėsaugos ir teisėtvarkos 
sluoksnių, išaugusių anų laikų 
struktūrose, kandidatas A. Pau
lauskas.

Iš V. Landsbergio elgesio, A. 
Butkevičiui pučiant skandalą, 
nematyti, jog jo aplinkos žmo
nės yra nusiteikę ryžtingai veik
ti. Aiškinimai, ką galėtų duoti A. 
Butkevičiaus apkaltinimas dėl 
šmeižto, yra tiesiog juokingi ir 
liudija sutrikimą. Vargu ar mi
nistras R. Pleikys, ėmęsis vado
vauti V. Landsbergio rinkimų 
štabui, galės išblaškyti visus su
sikaupusius tamsius debesis, juo

Perrinkta JAV LB pirmininkė 
R. Narušienė

JAV Lietuvių Benruomenės įstaiga praneša, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenės XV-toji Taryba, susirinkusi Philadelphijoje, PA, 
pirmajai sesijai, š. m. rugsėjo 27-28 dienomis, perrinko dabar
tinę JAV LB Krašto Valdybos pirmininkę Reginą Firantaitę- 
Narušienę. Krašto Valdybos pirmininkės Narušienės antra 3-jų 
metų kadencija prasidės š. m. lapkričio mėnesio pabaigoje. 
Dalis dabartinės KV narių pasiliks, dalis pasikeis. Visa nauja KV 
turės būti XV-tosios Tarybos patvirtinta iki šių metų galo.

JAV LB XV-toji Taryba taip pat išrinko naują Prezidiumą, 
kuriam vadovauja JAV atsargos pulkininkas leitenantas Dona
tas Skučas. Kiti prezidiumo nariai: Laima Karosienė, Jonas 
Karosas, Aušrelė Sakalaitė ir Dalia Puškorienė. Naujosios Kon
trolės Komisijos nariai: Vytas Maciūnas, Juozas Polikaitis ir 
Janina Udrienė. Garbės Teismo nariai: dr. Algimantas Čepulis, 
Algimantas Gečys, Angelė Nelsienė, Antanas Polikaitis ir Algis 
Rugienius. XV-tosios Tarybos prezidiumo, kontrolės komisijos 
ir garbės teismo kadencijos irgi tęsis 3 metus.

60 iš 67 JAV LB XV-tosios Tarybos narių dalyvavo šioje 
pirmoje tarybos sesijoje. JAV LB XV-tosios Tarybos nariai buvo 
išrinkti š. m. pavasarį. Jų kadencija tęsis trejus metus.

Lietuvos spauda rašo

"Šiaurės Atėnuose" Pranas Morkus analizuoja Liūto 
Mockūno knygą "Pavargęs herojus. Jonas Deksnys trijų 
žvalgybą tarnyboje".

"Liūto Mockūno knyga "Pa
vargęs herojus" yra akivaizdus 
proveržio įrodymas. Gyva, "šla
pia", patraukli ir intriguojanti, ji 
ilgai neatauš, liks vienintelė, nes, 
kada ir kiek žvalgytumeis, neat
rasi Lietuvoje kito literato, kuris 
ryžtųsi lydyti į viena tai, kas 
suskaldyta, išbarstyta ir suslėpta 
šiapus ir anapus Atlanto. Liūtas 
Mockūnas ryžosi. Sunkiai iš čia 
bepasiekiamuose užjūriuose jis 
prisižvejojo neįkainojamų liudi
jimų apie seniai nugrimzdusius 
laikus ir jau nebegyvenančius 
žmones. <...>

Visai nenoriu pasakyti, jog 
kelionėms klaidžiais pokario ta
kais Liūtas Mockūnas pasirinko 
blogą triratuką, priešingai. Jo
nas Deksnys tikrai nėra toks spal
vingas kaip "estetas" Markulis ar 
infemališkas kaip mėsininkas 
Zaskevičius, išdavikų rikiuotėje 
Deksnys paradoksaliai išsiskiria 
savo pilkumu ir vulgarumu. Iš 
pardaviko visad tikiesi ko nors 
"daugiau". <...>

Tačiau ėmęsis advocatus diabo- 
li vaidmens Deksnio biografas 
bus, atrodo, pernelyg įsijautęs. 

lab kad jis iš tų pačių keturias
dešimtmečių kartos. Tiesa, R. 
Pleikys turi visas galimybes įtikti 
abiem konservatorių stovykloms.

Jei V. Landsbergis ir V. Ad
amkus bandys sudaryti rimtą al
jansą, kad įveiktų pirmąją porą, 
tai neabejotinai iš anksto turėtų 
apsispręsti, kas bus Lietuvos Pre
zidentas. Ir rimtai sutvirtinti savo 
sutarimą, nes nemanau, jog tarp 
šių žmonių tvyro pasitikėjimas.

Nesvarbu, kas iš kandidatų lai
mėtų, - V. Landsbergiui pralai
mėjus, sustiprėtų tik vieno žmo
gaus pozicijos - G. Vagnoriaus. 
Jau dabar jis yra pakankamai stip
rus, jau dabar jis turi "savo" laik
raštį - "Lietuvos rytą." V. Lands
bergį palaiko bene vien "Lietu
vos aidas", kuriam kartais sunku 
susigaudyti konservatorių grupių 
santykiuose. Ypač tai išryškėjo 
prieš Seimo rinkimus G. Vagno
riui pasirašius įsipareigojančią 
sutartį su Pramonininkų konfe
deracijos vadovu B. Lubiu. O ir 
strateginių objektų privatizavi
mo scenarijus šio laikraščio žur
nalistams nėra labai aiškus. "Lie
tuvos rytas" beatodairiškai liaup
sina naująją privatizavimo ban
gą, ragina G. Vagnorių neati
duoti "populistams" sudraskyti 
savo Vyriausybės narių, apie ku
riuos pats dar visai neseniai kritiš
kai rašė. Ir ypač imtas girti vidaus 
reikalų ministras G. Žiemelis, 
kuriam vadovaujant nusikalsta
mumas Lietuvoje tiesiog su
klestėjo. Kad tuo įsitikintume,

Liūtas Mockūnas vadina jį pa
vargusiu herojumi, su šia defi
nicija galėtum sutikti nebent jei 
manytum tik, kad išdavystė yra 
tam tikra egzistencinio nuovar
gio forma. <...>

Jono Deksnio gyvenimas, kaip 
reto kurio, skatina kaupti tylias 
įžvalgas, taip užpildant spragas, 
kurias lemia archyvinių šaltinių 
padrikumas. Kas iš to, kad ne
turime dokumentų, jog Deksnys 
buvo užverbuotas dar 1940 me
tais IX forte ir kad niekas šian
dien neįrodys, jog būtent jis iš
davė savo bičiulius gestape? Jono 
Deksnio pasirodymas visad 
pranašavo artėjančią išdavystę.

Lietuvių kariauto išsivadavimo 
karo globalumas yra ligi šiol la
biausiai nuslėptas dalykas: archy
vai toli, mums užrakinti, bet ir 
tai, kas pamažu išviešinama, 
pamažu taškuoja punktyrą, kurį 
vėliau gal bus galima sujungti į 
stiprią liniją. Jau dabar yra pa
grindas manyti, jog užsimojusio 
suardyti SSRS Lavrentijaus Seri
jos plane Lietuva podraug su 
Vakarų Ukraina buvo gavusi 

užtenka palyginti poros pasta
rųjų metų statistiką ir paskaityti 
dienraščiuose spausdinamų šiur
piausių nusikaltimų aprašus. 
Vilniuje nusikaltėliai tiesiog 
karaliauja, nes jėgos struktūroms 
svarbiau, matyt, yra politiniai ir 
privatizavimo žaidimai, "pasikė
sinimo" operacijų rengimas, A. 
Butkevičiaus skandalo kryptin
gumas. Vienas iš didžiausių jų 
laimėjimų pastarosiomis dieno
mis bus ir keliolikos žmonių 
brigados atlikta krata savaitinio 
žurnalo "Veidas" redakcijoje, ieš
kant pasislėpusio buvusio pagar
sėjusio EBSW koncerno vadovo 
G. Petriko pėdsakų. Tos operaci
jos metu žurnalistams teko iš
girsti ir įsitikinti, kas yra tikrieji 
Lietuvos šeimininkai, ir aiškiai 
pamatyti, jog KGB auklėtinių, o 
dabar Lietuvos gynėjų dvasia 
tiesiog suklestėjo.

Laimėję rinkimus, nei A. Pau
lauskas, nei A. Brazauskas ne
turėtų priežasčių G. Vagnoriaus 
judinti, juolab nelabai ir pajėgtų. 
V. Adamkus būtų paprasčiausiai 
per silpnas, gali būti, kad jis taip 
niekada ir nesuprastų, kam tar
nauja jo patarėjai. O konserva
torių partijoje įsivyrautų aiški 
vienvaldystė, ji ilgam laikui tu
rėtų stiprų, labai stiprų lyderį.

Suprantama, čia išsakytos tik 
spėlionės. Juolab kad artimiau
siu metu galima tikėtis Lietuvai 
įprastų skandalų, kita linkme 
pakreipsiančių įvykius. □

Pilies gatvė Vilniuje. R. Šuikos nuori.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

Prancūzijoje "pajudėjo" sutartis 
su Lietuva

Prancūzijos Senatas spalio 14 
d. svarstė Lietuvos pasirašytąją 
Europos (Asociacijos) sutartį. Šio 
svarstymo rezultatai turėtų pa
aiškėti netrukus, kai Senatas bus 
nusprendęs, ar sutartį perduoti 
Nacionalinei Asamblėjai, ar grą
žinti ją Užsienio reikalų minis
terijai bei kitoms žinyboms.

Lietuvos ambasados Paryžiuje 
patarėjas ekonomikos klausimais 
Vytautas Naudužas Eltai teigė 
manąs, jog tikriausiai bus pa
sirinktas pirmasis variantas ir 
sutartis bus perduota Nacionali

lokomotyvo vaidmenį. <...>
Liūtas Mockūnas mums nuo

lat argumentuoja "nuosaikią" li
beralų poziciją, o šie niekad ne
tikėjo, kad ginkluotas pasi
priešinimas turi prasmę ir šansų. 
Tai generolo Vitkausko logika, 
tačiau kiekvienas turi teisę min
tyti kaip išmano. Tik bent jau 
šiandien derėtų priimti domėn, 
jog SSRS galiojusios taisyklės 
buvo tokios, kad miškuose ir po 
žemėmis lindėję vyrai ir mote
rys (ir vaikai!) neturėjo jokio pa
sirinkimo, išskyrus kovą ir mirtį. 
Na, žinoma, galėjo žengtelti ir 
Jono Deksnio taku. Bet daugiau 
jau niekur.

Ir dar. Negaliu nepasidygėti 
knygoje pateiktomis Juozo Luk
šos veiksmų interpretacijomis.

Stripeikių bitininkystės muziejus įsikūręs Aukštaitijos nacionaliniame parke.

Vokietijoje - pirmasis 
ekonominės plėtros 

agentūros filialas
Rugsėjo 25 d. Frankfurte prie 

Maino, Vokietijoje atidarytas 
pirmasis Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros filialas užsie
nyje. Jo paskirtis - skatinti tie
siogines Vokietijos pramoni
ninkų ir verslininkų investicijas 
į Lietuvą bei ieškoti eksporto rin
kos lietuviškoms prekėms.

Pagal tiesiogines užsienio in
vesticijas Lietuvoje Vokietija uži
ma trečiąją vietą po JAV ir Švedi
jos. Vokietija į Lietuvą yra inves
tavusi beveik 350 milijonų litų. 
Lietuvos investicijų agentūros 

(nukelta į 7 psl.)
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GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all c ri minai. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galelius & 
Gordon, 39-07 BeU 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 06070TTel. (860) 651-0261.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Cc. 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.

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

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

nei Asamblėjai.
Sutarčiai pritarus Senate ir Na

cionalinėje Asamblėjoje, prasi
dės galutinis ratifikavimo pro
cesas.

1995 metų birželį pasirašytos 
ir Lietuvos Seimo ratifikuotos 
Europos (Asociacijos) sutarties iki 
šiol nėra patvirtinusios tik dvi 
Europos Sąjungos šalys • Prancū
zija ir Belgija. Dokumentas įsi
galios, kai jį savo parlamentuose 
bus ratifikavusios visos penkioli
ka šios organizacijos narių ir 
Europos Parlamentas. ELTA

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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Kai kurių vietų Liūtas Mockūnas 
turėtų gėdytis. Cituoju:

"Anksčiau jau buvo užsiminta 
apie Lukšos priklausymą lietu
viškojo kovingojo katolicizmo 
sparnui, kuris rūpinosi ne tikė
jimu į Dievą ar religinėmis ver
tybėmis, bet valdžia ir kas'ta 
valdžia disponuos būsimoje lais
voje Lietuvoje".

Parašyk žodį Dievas iš mažosios 
raidės, o žodį laisvoje papuošk 
kabutėmis, ir kuo ne "Vanagai 
iš anapus"?
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JT GENERALINĖS ASAMBLĖJOS 52-OJI SESIJA SPRĘS 
SAUGUMO TARYBOS REFORMĄ

Kęstutis K. Miklas
"Darbininko" korespondentas

Vėl sukinėsime laikrodžių rodykles
Laikrodį varinėjame pirmyn ir atgal kiekvieną pavasarį ir rudenį, 

kad diena būtų ilgesnė. (Spalio 26 d., sekmadienį, 2 vai. ryto 
laikrodžių rodyklės atsukamos 1 valandą atgal.) Tai vadinama 
"dienos laiko taupymu" - Daylight Saving Time. Anksčiau atsikėlus 
ir pradėjus darbą, dienos laikas iš tikrųjų pailgėja. Tačiau sudėjus 
krūvon dieną ir naktį, para nepasidaro ilgesnė už 24 valandas. 
Daugiau valandų nepridėsi ir nenusipirksi krautuvėje.

Laiko brangumą anglai pabrėžia pasakymu "laikas yra pinigai" - 
Time is money. Yra tiesa, kad laiku atliktas darbas, sutvarkytas koks 
reikalas neša pinigą. Tačiau laikas yra žymiai brangesnis už bet kokį 
pinigą. Pinigų dar galima įgyti ir senatvėje, jei kam nebuvo galimy
bės jo turėti jaunose dienose. Tuo tarpu prabėgusios jaunos dienos 
nebesugrąžinamos ir nebeatgaunamos. Galima būtų mokėti daug 
pinigo, kad jos grįžtų, tačiau kiekviena valandėlė dingsta, kaip 
akmenukas marių dugne. Ir mes nežinome, kiek tų valandėlių 
mums yra leista turėti. Jų švaistymas yra labai neišmintingas.

Laiko švaistymas yra ir atskirų žmonių ir tautų yda. Juo kuri tauta 
yra mažiau kultūringa, juo mažiau ji taupo laiką. Šiuo atveju įdomų 
patyrimą turėjo vienas šveicarų diplomatas, važiavęs iš Rusijos per 
Vokietiją 1914 metais, kai prasidėjo Didysis karas. Rusijoje iš 
pirmos dienos traukiniai pradėjo vėluoti. Buvo paaiškinta, kad tai 
"suprantama, nes karo laikas". Vokietijoje traukiniai tebevažinėjo 
minutės tikslumu, ir tam diplomatui vėl buvo paaiškinta: "nepunk
tualumas būtų nusikaltimas, nes dabar karo laikas". Tačiau ir taikos 
metu nepunktualumas yra nusikaltimas.

Lietuviai nėra linkę laiko branginti. Yra beveik taisyklė, kad mūsų 
suvažiavimai, susirinkimai, pobūviai, posėdžiai prasideda bent 
pusvalandžiu vėliau; kartais pradžios tenka laukti ir visą valandą. 
Vėluoja ir rengėjai, ir atsilankantieji. Pranešimai iš anksto, kad tas 
ar kitas renginys tikrai prasidės punktualiai, nedaug padeda. Tokie 
pranešimai nėra malonūs skaityti. Jie rodo, kad dar nepriklausome 
prie tikrai kultūringų žmonių, kurie savo ir kito laiką brangina.

Kazys Jankūnas, uolus "Darbininko" bendradarbis ir korespon
dentas, kurį su liūdesiu palaidojome Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo pirmosiose metinėse, kartą rašė apie vieną minėjim4 
Nevv Jersey lietuvių visuomenėje: "Programa prasidėjo bent valanda 
vėliau negu buvo skelbta. Rengėjai laukė atvykstant vėluojančių, o 
šie apsisprendė likti name".

Suvažiavimai ir posėdžiai turi dar vieną piktą ydą: tai plepėjimą 
apie viską ir apie nieką. Kiekvienas nori pasakyti savo žodį, ar jo 
reikia ar nereikia. Plepėjimas uždelsia posėdį, atima laiką kitiems 
darbotvarkės klausimams svarstyti. Pabaigoje visi skuba, probėgo- 
mis tepaliečiami svarbieji nutarimai ir rezoliucijos. Joms apsvarsty
ti dažniausiai laiko nebelieka. Jis išeikvojamas sveikintojų, kalbėto
jų ir savo nuomonės reiškėjų. Kai kam terūpi didesnė žmonių 
auditorija: išeiti pasirodyti, savo išmintį išlieti, o visa kita - 
nesvarbu. Jei rengėjai neįstengia gerai programos sutvarkyti, o 
prezidiumas - jos pravesti, veltui pražudomos marios laiko.

Organizacijos dar turi vargo su laiko graužikais savo viduje. 
Prireikia ką nors skubiai atlikti, surinkti žinias, gauti atsakymus. 
Labai nedaug organizacijos narių skubiai ir punktualiai atsako. Kiti 
nudelsia, dar kiti visai neatsako. Nesivaržoma, kad laikas bėga, kad 
kiti gaišta. Vadiname tai nepareigingumu ir apsileidimu, bet iš 
tikrųjų tai yra taip pat kitų laiko nebranginimas.

Rugsėjo 16 d. Jungtinės Tau
tos rinkosi savo Generalinės 
Asamblėjos 52-ajai sesijai. Ir 
šiemet ji nebuvo tokia pakili - 
ryškiai visur matėsi susirūpini
mas dėl tolimesnės Junginių 
Tautų ateities, nes ši organizaci
ja pergyvena vis didėjančią fi
nansinę krizę.

Sesija prasidėjo, kaip visada, 
su daugiau negu ketvirčiu va
landos pasivėlinimu, 3 vai. 19 
min. popiet. Į šios sesijos atida
rymą, nežinia kodėl, nė viena 
valstybė iš 185, priklausančių 
Jungtinėms Tautoms, neatsiun
tė savo valdžios viršūnių.

Po įvairių trumpų sesijos ati
darymui skirtų kalbų sekė gan 
platus JT Generalinio sekreto
riaus Kofi Annan pranešimas. Čia 
paaiškėjo, kad net 12 kraštų, dau
giausiai iš Afrikos ir Rytų Euro
pos, nėra susimokėję savo nario 
mokesčio ir tuo netenka balsavi
mo teisių šioje sesijoje. Jis tikisi, 
kad tie "nusikaltėliai", kaip ir pra
eityje, atgaus tą balsavimo teisę, 
kai įneš bent minimumą jiems 
nustatytos duoklės. Iš 185 vals
tybių tik 94 yra pilnai apsimo
kėjusios Jungtinėms Tautoms. 
Pilnai neįnešusių savo duoklių 
sąraše pirmauja JAV su Rusija. 
Tame sąraše yra ir Lietuva. Tie 
įsiskolinimai Jungtinėms Tau
toms jau siekia daugiau kaip 2,5 
miljardo dolerių. Daug valsty
bių pilnai nesusimoka nuo pat 
pirmųjų JT įsikūrimo dienų. 
Daug naujų valstybių, priimtų 
vėliau, neturi pinigų. Kai kurios 
valstybės, y^pač Sovietų Sąjunga, 
savo laiku net kategoriškai atsi
sakydavo finansuoti JT taikos pa
laikymo operacijas. O JAV, norė
damos sumažinti savo įnašą, 
reikalauja radikalių reformų iš
pūstoje JT administracijoje.

Daug kam nesuprantama, kaip 
kiekvienai valstybei yra nustato
mas metinis įnašas į JT biudžetą. 
JT nuo organizacijos įsikūrimo 
dienos sutarė, kad kiekvienos 
valstybės įnašas yra apskaičiuo
jamas nuo jos bendrojo vidaus 
produkto. Kuo jis didesnis, tuo 
ir tie įnašai didesni. Tokiu būdu 
JAV įnašas yra pats didžiausias, 
siekiąs net 25 procentus. Toliau 
seka Japonija su 15,4 proc., Vo
kietija su 9, Didžioji Britanija - 
5,2 ir Rusija tik 4,3 proc. O tokia 
Raudonoji Kinija pagal nusta

tytą apskaičiavimą įneša tik 0,7 
procento. Daugumos valstybių 
įnašai neviršija vieno procento. 
Laikams keičiantis, keičiasi ir 
bendrojo vidaus produkto lygis 
kiekviename krašte. Tad įnašo 
dydis taip pat turėtų keįstis.

Niekam nėra paslaptis, kad JT 

Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 52-osios 
sesijos prezidentas, Ukrainos užsienio reikalu mi
nistras Genadij Udovenko. UN Photo

yra nepaprasto biurokratizmo 
šedevras, popierizmu pralenkęs 
ir buvusios Sovietų Sąjungos biu
rokratizmą. JT paskendusios po
pierizme. Vien tik per 1994 ir 
1995 metus dokūmėntadjai pa
ruošti buvo sunaudota beveik 
3000 tonų popieriaus ir jos pa
ruošimui buvo išleista daugiau 
kaip 300 milijonų dolerių.

Kita problema - JT personalo 
gausumas. Šiuo metu JT būs
tinėse New Yorke, Ženevoje, Vie
noje ir įvairiuose padaliniuose, 
išsisklaidžiusiuose po visą pa
saulį, dirba apie 54 tūkstančius 
tarnautojų. Dauguma jų neva 
įvairių sričių "specialistai" su 
aukštom algom pagal JAV val
džios pareigūnų atlyginimų 
struktūrą su visokiausiais prie
dais.

Šiuometinis JT Generalinis sek
retorius Kofi Annan, nuo šių 
metų sausio 1 d. perėmęs šį 
postą, pasižadėjo iš pagrindų 
pertvarkyti JT administraciją ir 

sumažinti JT deficitą. Tuo keliu 
jau einama. Jau panaikinta visa 
eilė tarnybinių pozicijų, kai ku
rie skyriai panaikinti arba su
jungti su kitais, panaikintos 
įvairios komandiruotės, suma
žintas dokumentacijos paruoši
mas ir jos paskirstymas, net su

stabdytas delegatams užrašų 
blonknotų bei rašiklių davimas 
nemokamai ir jiems nebeatneša- 
ma posėdžių metų vandens su 
ledais ir t. t.

Ukrainietis - šios sesijos 
prezidentas

Pagal jau nusistovėjusią tvarką 
kiekvienai sesijai vadovauti yra 
išrenkamas prezidentas. Jau iš 
anksto buvo žinoma, kad šis 
postas priklausys Rytų Europos 
asmeniui. Juo buvo išrinktas, be 
prieštaravimų, Ukrainos užsie
nio reikalų ministras Genadijus 
Udovenko nuo 1994 m. Jis yra 
karjeros diplomatas ir gerai pa
žįsta JT veiklą, pradėjęs dirbti JT 
būstinėje Ženevoje nuo 1965 m. 
Jo gabumus pastebėjo ir tuome
tinė sovietinė Ukrainos vyriau
sybė, 1985 m. paskirdama jį am
basadorium Jungtinėse Tautose 
New Yorke. Net septynerius 
metus jis išsilaikė tame poste. 
Tuo pačiu metu jis aktyviai da

lyvavo ir kituose JT padaliniuose. 
1987 ir 1995 m. jis pirmininka
vo JT Antrajam (Ekonominių ir 
Finansinių reikalų) komitetui. 
1989-1990 m. pirmininkavo JT 
Specialiam politikos ir dekoloni
zacijos komitetui ir tuo pačiu 
metu iki 1991 m. jis buvo ir JT 
Ekonominių ir Socialinių reikalų 
tarybos viceprezidentas. 1991 m. 
jis buvo išrinktas JT Generalinės 
Asamblėjos 46-osios sesijos vi
ceprezidentu. JT diplomatų tarpe 
jis yra visų mėgiamas kaip geros 
orientacijos politikas ir kaip 
draugiškas bei sukalbamas as
muo. Jis yra gimęs 1931 m. ir 
1954 m. baigęs Kijevo univer
sitete tarptautinius santykius. Jis 
gerai moka rusų, anglų, lenkų ir 
prancūzų kalbas. Yra vedęs ir 
turi vieną suaugusią dukterį.

Išrinkus G. Udovenko naujuo
ju asamblėjos prezidentu, jam 
pagelbėti buvo išrinkti ir vicepre
zidentai. Jų išrinkta net 21 dele
gatas, reprezentuojąs šiuos kraš
tus: Airiją, Didžiąją Britaniją, 
Egiptą, Etiopiją, Graikiją, Gvi
nėją, Jordaną, JAV, Kiniją, Kir- 
gistaną, Kongą, Meksiką, Mon
goliją, Panamą, Prancūziją, Qa- 
tarą, Rusiją, Saint Vincentą ir 
Grenadinas, Togo, Vietnamą ir 
Zimbabvę.

Taip pat buvo sudarytas 9 na
rių kredencialų komitetas, kurio 
uždavinys bus patikrinti visų 
delegatų kredencialus. Jis suda
rytas iš delegatų, atstovaujančių 
šiems kraštams: Argentinai, Bar- 
bados, Bhutanai, Dramblio kau
lo krantui (Cote d' Ivoire), JAV, 
Kinijai, Norvegijai, Rusijai ir 
Zambijai.

Buvo išrinkti ir šešių pagrindi
nių komitetų pirmininkai. Pir
mam komitetui (Nusiginklavi
mui ir Tarptautiniam saugumui) 
vadovaus Bostvanos atstovas. 
Antrajam komitetui (Ekonomi
niams ir Finansiniams reikalams) 
vadovas - Venezuelos atstovas. 
Trečiajam komitetui (Sociali
niams, Humunitariniams ir Kul
tūriniams reikalams) - Italijos 
atstovas. Ketvirtajam komitetui 
(Specialus politikai ir dekoloni
zacijai) - Zimbabvės atstovas. 
Penktajam komitetui (Adminis
tracijai ir Biudžetui) - Bangla
dešo atstovas. Šeštajam komite
tui (Teisiniams reikalams) - Slo
vakijos atstovas.

Naujasis prezidentas, vicepre
zidentai ir šešių komitetų pir
mininkai sudaro visos asamblė
jos generalinį komitetą, kuris yra 
atsakingas peržiūrėti šios sesijos 
provizorinę darbotvarkę ir re
komenduoti asamblėjos svarsty- 

(nukelta i 4 psl.)

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė

Vincas Krėvė 13

Jis atidžiai klausė, protarpiais trindamas delnu kaktą. Baigęs 
pasakoti, paklausiau jo nuomonės, ką dabar turiu daryti, kaip 
elgtis.

- Sėdėti savo vietoje ir kiek galima trukdyti Maskvos sumany
mams. Manau, kad reikia visomis išgalėmis priešintis skubotiems 
rinkimams į Seimą, - patarė pagalvojęs. - Ar galiu aš visa, ką iš 
tamistos išgirdau, papasakoti savo vienminčiams ir draugams?

Atsakiau, kad nemanau iš to daryti paslapties.
Prof. Bistrui išėjus, po valandos laiko apsilankė pas mane De

kanozovas, atstovo Pozdniakovo lydimas.
- Atėjau pasikalbėti su tamista dėl rinkimų į Seimą, - pareiškė.
- Esu girdėjęs, kad ponas Pirmininkas esi priešingas rinkimams.
- Tamista esi suklaidintas tuo atveju, - atsakiau. - Aš tik noriu, kad 

rinkimai būtų tinkamai paruošti ir įvyktų patogiu liaudžiai laiku. 
Dabar artinasi darbymetė, - ėmiau aiškinti, - žmonės bus susirūpinę 
lauko darbais. Pavargę neturės galimybės nei priešrinkiminiuose 
susirinkimuose dalyvauti, nei balsuoti visi...

- Gal tamistos išvedžiojimai ir turėtų šiek tiek pamato, bet šiuo 
atveju į juos negalima atsižvelgti, - atsakė p. Dekanozovas. - Mes 
gavome iš Maskvos pranešimą, kad rinkimų atidėlioti negalima. Jie 
turi vienu metu įvykti visose Pabaltijo valstybėse.

- Juk rinkimai - tai vidujinis mūsų reikalas. Kas mums darbo, 
kuriuo metu įvyks rinkimai Latvijoje ir Estijoje.

- Tamista turi gerai žinoti, kad čia ne vien tik jūsų reikalas, bet ir 
mūsų, - pabrėžė Dekanozovas. - Pasakyta, kad rinkimai turi įvykti 
vienu metu ir jų negalima atidėlioti, ir į tai reikia atsižvelgti (setim 
nado sčitatsia).

- Aš negaliu pakeisti nei savo nuomonės, nei nusistatymo šiuo 
klausimu, - pabrėžiau ir aš. - Nenoriu būti liaudies apkaltintas, kad 
tyčia paskyrėme rinkimus nepatogiu laiku.

- Vadinasi, tamsta, p. ministeri, nori mus sabotuoti, - aštriai 
pareiškė Dekanozovas. - Jūsų sabotavimą mokėsime palaužti, - 
pagrasino.

- Jūsų dalykas, kaip pasielgsite. Aš rūpinuos ir rūpinsiuos tik 
Lietuvos nauda, į nieką kitą neatsižvelgdamas, - pasakiau. - Jei 
tamista ir toliau panorėsite man grasinti, surasiu būdą protestuoti.

- Atėjome pasitarti su jumis dėl rinkimų ir manėm, kad jau esate 
susiorientavę esamoje padėtyje, bet matau, kad su jumis nėra ko 
tartis, - pareiškė atsikeldamas p. Dekanozovas.

- Aš, gerai tamistą pažindamas, visgi tikiuosi, kad jūsų nusiteiki
mas pasikeis, - prabilo visą laiką tylėjęs Pozdniakovas.

Jiems išėjus, pas mane apsilankė nusiminęs p. Sėja. Jis man 
papasakojo, kad žinios, kurias jis gavo iš manęs, sukėlė Latvijoje 
didelio susirūpinimo. Bet ten vis dar abejoja, kad Maskva galėtų 
drįsti galvoti apie Pabaltijo kraštų inkorporaciją be Reicho vy
riausybės sutikimo, ypač dabar, kai vokiečių laimėjimai pasiekė 
tokio laipsnio, jog jais net Maskva turėtų būti įbauginta. Berlynui 
gi nėra išrokavimo atiduoti Pabaltijo kraštus Maskvai dabar. Yra 
didesnio pavojaus patekti į vokiečių globą, kurie nedviprasmiškai 
reiškia pretenzijas į Latviją ir Estiją, kaipo į senas vokiečių sritis. 
Šiuo atveju ir Lietuvai grėstų tas pat likimas, kaipo kraštui, kuris 
skiria Latviją ir Estiją nuo Reicho.

Atsižvelgiant į visa tai, jis prašomas dar kartą patikrinti žinias.
- Nieko daugiau tamistai pasakyti negaliu, nes esu viską pasakęs. 

Kad jūsų Vyriausybė tomis žiniomis labiau patikėtų, praneškite jai 
tamista, kad neužilgo ir vienu metu visose Pabaltijo kraštuose bus 
įvykdyti į seimus rinkimai. Jie būsią įvykdyti vienu būdu, ir mūsų 
valstybės, matyti, bus inkorporuotos irgi vienu metu ir vienu būdu.

Čia papasakojau p. Sėjai apie Dekanozovo atsilankymą ir pasikal
bėjimą su juo rinkimų reikalu.

- Pasiteirausiu, kaip šis klausimas yra pas mus, - atsisveikindamas 
pareiškė p. Sėja.

Dėl vis labiau dažnėjančio bolševikų karinės vadovybės kišimosi 

į mūsų kariuomenės ir vidaus reikalus nuolat kildavo aibė klausimų, 
kuriuos reikėjo skubiai spręsti. Todėl Ministerių Taryba turėjo 
beveik kas vieną vakarą posėdžiauti. Buvo sušauktas posėdis ir šį 
vakarą, kurio metu turėjo būti pirmu klausimu svarstomas bolše
vikų karinės vadovybės pareikalavimas leisti mūsų kariams "drau
gauti" su rusų kariais.

Dar okupacijos pradžioj buvo griežtai nusistatyta laikyti mūsų 
karius kareivinėse ir niekam jų be tam tikro ir svarbaus reikalo 
neleisti išeiti į miestą arba abelnai už kareivinės ribų. Tokis parėdy
mas buvo duotas ne dėl baimės, kad mūsų kariai galėtų kitaip 
užsikrėsti komunistinėmis pažiūromis. Jų nusiteikimas buvo tokis 
griežtai tautinis ir patriotinis ir tiek jie buvo kupini okupantams 
neapykantos ir pagiežos, jog [buvo] pavojus neapdairių iš karių 
pusės išsišokimų, konfliktų ir visai galimų susirėmimų. Be to, dar 
baidėmės komunistų provokacijų, kurias galėtų panaudoti savo 
tikslams, kuriuos atspėti buvo sunku, ir represijoms mūsų ka
riuomenės atžvilgiu.

Klausimas sukėlė didelių ginčių, bet galutinai buvo Ministerių 
Tarybos pritarta laikytis ankstyvesnio tuo reikalu nusistatymo. Dar 
posėdžiui neįpusėjus, staiga buvau išlauktas Emisijos banko direk
toriaus p. Paknio, kuris, rodos, tuo metu ėjo Banko valdytojo 
pareigas. Jis asmeniškai atvyko į ministerio pirmininko raštinę ir 
pareikalavo skubaus pasimatymo su manim.

Ponas Paknys man pranešė, kad Maskvos vyriausybė per Dekano
zovą pareikalavo iš Emisijos banko vadovybės tuojau išduoti auksą, 
kuris yra Banko seifų skyriuje, ir pranešti visiems užsienio ban 
kams, kuriuose yra mūsų depozitai auksu, kad tą auksą esame 
pardavę Maskvos vyriausybei ir todėl prašome perkelti jį į Maskvos 
vyriausybės sąskaitą.

Emisijos banko vadovybė neturi galimybės pasipriešinti tokios 
rūšies prievartai, dargi asmeniniais grasinimais paremtai, ir turės 
padaryti atitinkamą nutarimą, apie kurį jis, Paknys, pasiskubino 
man pranešti, nore žino, kad Lietuvos Vyriausybė tiesioginiai čia 
Bankui padėti negali, nes Emisijos bankas yra institucija, nuo 
vyriausybės nepriklausoma.
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■ Rusijos Valstybės Dūma 
paragino šalies prezidentą ir 
vyriausybę imtis priemonių ir 
apginti tėvynainius, tapusius 
politinių persekiojimų, Lietu
voje aukomis. Valstybės Dūma 
išplatino pareiškimo "Dėl teis
mo susidorojimo Lietuvoje su 
Rusijos piliečiu Valerijumi Iva
novu" projektą. Už šį projektą 
rugsėjo 12 dieną balsavo 293 
deputatai, 3 susilaikė. Pareiški
mas buvo padarytas dėl to, 
kad rugsėjo 11 dieną Vilniuje 
Apeliacinis teismas Rusijos pi
lietį V. Ivanovą nuteisė viene
rius metus kalėti ir jam paskyrė 
70 tūkstančių litų baudą.
■ Dušanbėje pradėjo dirbti 

nacionalinio susitaikymo ko
misija, įkurta Tadžikistane po 
5 metų pilietinio karo ir 3 metų 
derybų. Pirmajame komisijos 
posėdyje, kuriam pirmininka
vo Tadžikistano opozicijos va
dovas Saidas Abdulo Nuri, su
darytos keturios darbo grupės, 
kurios įgyvendins Maskvoje 
pasirašytą susitarimą dėl tai
kos šalyje. Pirmiausia bus sie
kiama sudaryti koalicinę vy
riausybę, kurioje 30% vietų 
turės opozicija, integruoti opo
zicines ginkluotas formuotes į 
Tadžikistano struktūras, grą
žinti pabėgėlius į tėvynę.
■ Ukrainos prezidentas Leo

nidas Kučma spalio 13 d. ap
kaltino Rusiją dėl Nepriklau
somų valstybių sandraugos 
neveiksmingumo. "Mes visi 
kalti dėl to, kad NVS virto 
amorfišku organu, bet kalčiau
sia Rusija", - sakė L.Kučma gru
pei žurnalistų iš Kazachstano. 
Ukrainos vadovo teiginys pa
kartojo anksčiau tą pačią die
ną pasakytus Gruzijos prezi
dento Eduardo Ševardnadzės 
žodžius, kad Rusijos domi
nuojama NVS pasirodė ma
žavertė labiausiai dėl Maskvos 
kaltės. Abiejų prezidentų min
tys buvo išsakytos vos 10 die
nų prieš NVS aukščiausiojo 
lygio susitikimą.

JT GENERALINES ASAMBLĖJOS 52-OJI 
SESIJA SPRĘS SAUGUMO TARYBOS 

REFORMĄ
(atkelta iš 3 psl.)
mui naujai pateikiamus klausimus.

G. Udovenko po rinkimų, pri
imdamas asamblėjos prezidento 
postą, pasakė kalbą, iškėlęs joje 
visą eilę JT problemų, į kurias ši 
sesija turėtų atkreipti dėmesį ir 
surasti būdus joms išspręsti. Per
žvelgęs būtinumą kuo greičiau
siai sutvarkyti JT finansines prob
lemas, jis taip pat iškėlė ir Saugu
mo tarybos reformos reikalą. 
Atsižvelgiant į tai, kad per pasta
ruosius metus žymiai padidėjo JT 
narių skaičius, geresnei visų kraštų 
reprezentacijai Saugumo Tarybos 
narių sudėtis taip turėtų būti padi
dinta.

Ginčai dėl Saugumos 
Tarybos sudėties

Jau pereitų metų sesijoje buvo 
iškeltas Saugumo Tarybos narių 
skaičiaus padidinimo klausimas, 
bet nesusilaukė sprendimo. Tada 
pretenzijas tapti nuolatinėmis tos 
tarybos narėmis su veto teise pa
reiškė Vokietija ir Japonija. Jos tiki
si, kad ši sesija išspręs jų atstovavi
mo reikalą teigiamai.

Šiuo metu Tarybą sudaro 15 
šalių, iš kurių penkios (Didžioji 
Britanija, JAV, Kinija, Prancūzija ir 
Rusija) yra nuolatinės narės su veto 
teise ir 10 nenuolatinių narių, ren
kamų kas dveji metai.

Ginčai jau prasidėjo ne tik dėl 
Vokietijos ir Japonijos padarymo 
nuolatinėmis narėmis, bet ir dėl 
įtraukimo daugiau kraštų į Tary
bos sudėtį, suteikiant galimybę 
turėti savo atstovus ir besivystan
čioms valstybėms.

Daugelis kraštų pritaria Saugu
mo Tarybos padidinimui, bet gan 
skirtingai. Pavyzdžiui, Japonija siū
lo padidinti iki 25 narių, o JAV 
mano, kad turėtų būti ne daugiau 
kaip 21. Norvegija pareiškė, kad ji 
pritarianti suteikti nuolatinių na
rių statusą ne tik Vokietijai ir Ja
ponijai, bet dar trims Azijos, Afri
kos bei Lotynų Amerikos besivys
iantiems kraštams. Italija griežtai 
prieštarauja bet kokiam nuolatinių 
narių su veto teise priėmimui ir 
siūlo daugiau papildyti Tarybą 
nenuolatiniais nariais. Pietų Afri
ka mano, kad Afrikai priklauso net 
dvi nuolatinių narių vietos. Brazi
lija jau net pareiškė, kad ji turėtų 
kaip nuolatinė narė atstovauti Lo
tynų Amerikos šalims, bet tam 

griežtai priešinasi Argentina.
Tad taip ir nežinia, kaip šis 

Saugumo Tarybos narių padidi
nimo klausimas išsispręs.

Kalba JAV Prezidentas
Kaip kasmet, taip ir šiemet į 

sesijos pradžią kalbą pasakyti ir 
nuraminti suvažiavusius viso 
pasaulio kraštų delegatus atvyko 
JAV Prezidentas Bill Clinton. Jis 
ją pasakė rugsėjo 22 d. sesijos 
priešpietiniame posėdyje. Tą die
ną jis buvo pirmasis kalbėtojas. 
Generalinės asamblėjos salė bu
vo sausai prikimšta smalsuolių 
delegatų, kai normaliai tuo laiku 
dažniausiai ji būna pustuštė. Visi 
norėjo jį išgirsti apie JAV paramą 
Jungtinėms Tautoms ateityje. Ir 
kaip buvo tikėtasi, jis daugiau
siai ir kalbėjo apie dar nesu
mokėtą JAV skolą, siekiančią jau 
daugiau kaip pusantro milijardo 
dolerių. Jis pažadėjo, kad ši sko
la bus apmokėta. Šis pažadas visų 
buvo šiltai priimtas gausiu plo
jimu, bet kada jis bus įvykdytas 
- tai jau didelis klaustukas. Jis 
gali pažadėti ir tuo pačiu ne
ištesėti, nes pinigų išmokos ne 
nuo jo vieno priklauso. JAV kon
gresas bet kokią išmoką sąlygoja 
su JT struktūrine bei adminis
tracine reforma. Kongresas taip 
pat reikalauja, kad dabartinė sko
la kartu su JT narystės mokesčiu 
būtų sumažinta.

Savo kalboje prez. Clinton 
palietė ir branduolinių ginklų 
gaminimo bei bandymo sutartį, 
kurią pernai kartu su 145 kitom 
valstybėm jis pasirašė ir kuri dar 
nėra ratifikuota net ir šiame 
krašte. Jis pasižadėjo dėti visas 
pastangas, kad JAV kongresas ją 
nedelsiant ratifikuotų. Jis mano, 
kad ir kitos pasirašiusios valsty
bes paseks JA v pavyzdžiu ir 
įgyvendins šią sutartį. Jai įgy
vendinti reikia 44 valstybių ra
tifikacijos, o iki šiol tik keturios 
yra tai padariusios.

Prez. Clinton taip pat pasiūlė, 
kad būtų įkurtas tarptautinis tri
bunolas teisti ir bausti asmenis 
bei institucijas, nusikaltusias 
žmogaus teisių pažeidimu, ne
kreipiant dėmesio, kuriame kraš
te jos bebūtų. Ir šis pasiūlymas 
susilaukė iš delegatų šilto prita
rimo.

(Tęsinys kitame numeryje)

Antanas Dundzila

Mažas grumstas didelį vežimą 
verčia, sako lietuviška patarlė. 
Čia eis kalba ne tiek apie mažą, 
bet apie mažai žinomą fondą.

Dabartinėje Amerikos lietuvių 
visuomenėje esame įpratę girdė
ti pagarsėjusių mūsų fondų var
dus. Tie fondai remia lietuvių 

Vyduno Fondo valdyba, iš k. fil.: L. v. Braun, G. Mičiulienė, V. Miklinąs (pirm.), J.
Variakojienė, L. Ramanauskas.

visuomenės veiklą bei įvairias 
pastangas Lietuvoje. Pats žymi
ausias ir didžiausias iš jų bus 
1960 m. įkurtas Lietuvių Fon
das. VLIKui į Ameriką 1955 m. 
atsikėlus, pradėjo čia veikti dau
giau kaip milijoną dolerių dabar 
turintis Tautos Fondas. Chicago- 
je prie milijoninės sumos artėja 
kone kiekviename laikraščio nu
meryje linksniuojamas, asme
nuojamas ir laipsniuojamas 
dienraščio "Draugas" Fondas. 
Washingtone po Nepriklauso
mybės atstatymo kurį laiką gra
žiai reiškėsi Lino Kojelio įkurtas 
U. S. Baltic Foundation, apie kurį 
žinios nutilo, L. Kojeliui iš va
dovybės pasitraukus ir išvykus 
Lietuvon. Šis fondų sąrašas, be 
abejo, galėtų būti ilgesnis, tačiau 
dabar prie jo junkime ir Vydūno 
Fondą: jis tokį pripažinimą tik
rai užsitarnavo.

Vydūno Fondas Chicagoje ty
liai jau veikia 45 metus. Jo visos 
pajamos viršija $813 tūkst., o 
išmokėjimai - $641 tūkst. Tai 
didelis įnašas į mūsų visuome
ninį gyvenimą. Bent iš čia išvar
dintų institucijų savo amžiumi 
jis pats vyriausias.

Mažai žinomam fondui 45!
Mintis steigti Vydūno vardo 

fondą kilo iš akademinio Skautų 
Sąjūdžio eilių, nes reikėjo par
amos Amerikoje besikuriančiam, 
studijuojančiam lietuvių jauni
mui. 1952 metais pradėta su 
$600 "kapitalu"... Visą laiką stu
dentams šis fondas pinigus sko
lindavo, o skolas didelė dalis 
mokslą pabaigusiųjų sugrąžino. 
Kaip kokiam banke, sugrąžinti 
pinigai vėl buvo skolinami ir t. 
t. Iki šiol tokiomis paskolomis 
pasinaudojo daugiau kaip 200 
studentų, priklausančių įvairi

oms lietuvių, ne tik skautų 
organizacijoms.Vėliau buvo pra
dėtos skirti negrąžinamos sti
pendijos lituanistiką studijuojan
tiems, parama jaunimo kultūri
niams darbams, literatūros pre
mijos pradedantiems rašytojams. 
Atsisukta ir į visuomeniniame 
gyvenime besireiškiantį jaunimą: 
18 premijų teko jaunimui šioje 
srityje. Nežiūrint piniginių nuos
tolių, pradėtos leisti knygos. Fon
do darbuotojų viltys sukauptos į 
tai, kad svetimuose kraštuose 
gyvenantieji lietuviai išliktų tau
tiniai sąmoningomis, aktyviai 
besireiškiančiomis asmenybė
mis.

Šiais laikais Fondo veiklos 
apimtį galima pajusti iš valdy
bos 1997 m. darbų ir išlaidų 
plano. Iš viso numatyta išleisti 
$75 tūkst. Iš tos sumos beveik 
pusė skirta lietuvių studentų pa
ramai čia ir Lietuvoje. Ruošia
masi išleisti specialiai užsakytą, 
naujai rašomą Lietuvos istoriją, 
bus paskirtos keturios metinės 
premijos, dalis pajamų eis vadi
namai "Vydūnistikai", ir tik 6% 
administracinėms išlaidoms. 
Fondo pajamas sudaro aukos iš 

kasmet siuntinėjamų kalėdinių 
atvirukų. (Kai šiais metais jus 
pasieks Vydūno Fondo atviru
kai, nepamirškime, kad tai visuo
meninės reikšmės, savanorių 
vykdomas darbas!)

Spaudoje reikia paminėti bent 
pačias svarbiausias Vydūno Fon
do išleistas knygas. Dar prieš 
Nepriklausomybės atstatymą 
Fondas perspausdino klasikinę 
A. Šapokos "Lietuvos istoriją", ku
rios didelė dalis pakliuvo į Lie
tuvą, ten buvo bene pirmoji to
kio pobūdžio knyga. Vėliau Lie

tuvoje buvo išleista dar viena 
tos knygos laida, bet su nepagei
daujamu komunisto istoriko įva
du... Išleistas kapitalinis, V. Stat
kaus paruoštas veikalas "Lietu
vos ginkluotos pajėgos", kurio 
jau šiais laikais viešai pageidavo 
dabartinis Lietuvos kariuomenės 
vadas. (Knyga Kariuomenės va
dui buvo išsiųsta, bet jis jos 
kažkodėl, bent iš karto negavo...) 
Išleisti keli Vydūno veikalai. Pats 
paskutinis leidinys - prel. J. Prun- 
skio šiuolaikinė dovana skau
tams - kun. St. Ylos "Skautų mal
dos", 32 psl. brošiūrėlė. Visų lei
dinių, aišku, čia neišskaičiuosi.

Vydūno Fondas yra nuo JAV 
federalinių mokesčių atleista ins
titucija, kuriai vadovauja taryba 
ir valdyba. Valdybai jau 32 me
tai pirmininkauja Vytautas Mi- 
kūnas. Grįžtant prie Vydūno 
Fondo sugretinimo su kitais mū
sų visuomenės fondais, ypač su 
Lietuvių Fondu, galima teigti, 
kad Vyt. Mikūnas yra tarsi Vy
dūno Fondo daktaras Razma... Ir 
Vydūno Fondas, ir Vytautas Mi
kūnas su savo kolektyvu yra nu
sipelnę mūsų visuomenės dė
mesio bei paramos.

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė

(atkelta iš 3 psl.)
Pasiteiravau, kiek yra aukso mūsų Banko patalpose ir užsienyje. 

Tikslių skaičių dabar prisiminti negaliu. Tik atsimenu, kad užsienyje 
buvo deponuota aukso virš šešių dešimčių milijonų litų vertės. 
Daugiausia Suvienytose Šiaurės Amerikos Valstybėse. Po jų seka 
Anglija, Prancūzija, Švedija ir kiti kraštai, su kuriais turėta preky
binių reikalų. Beveik pusantro milijono litų yra mūsų Emisijos 
banko patalpose. Šis pastarasis susidarė iš privačių indėlių, kuriuos 
turėjo Lietuvos piliečiai Tautininkų vyriausybės patvarkymu iškeis
ti į litus. Aukso dalį galima bus nuslėpti su pagalba buhalterinių 
perkilnojimų, bet tik laikinai, nes vėliau ir šita operacija turės 
paaiškėti, kai panorės kas patikrinti Banko sąskaitybą.

Nesusivokiau, kaip reaguoti turiu į tokį pareiškimą. Tuo tarpu tik 
tiek susigriebiau, kad pasakiau p. Pakniui, kad turėsime suimti visą 
Emisijos banko vadovybę, jei ji padarys tokį nutarimą, nors jau tuo 
pat momentu supratau, kad tai tik tuščias grasinimas, kurio įvyk
dyti neturėsime jėgų, kad ir norėtume.

- Tai būtų geriausia išeitis iš dabartinės padėties, kuri atpalaid
uotų mus nuo nemalonaus ir skaudaus nutarimo, - ramiai atsakė p. 
Paknys. - Tik patarčiau su tuo pasiskubinti, kol nevėlu. Vieną dieną 
aš galėsiu sutrukdyti, bet negaliu pažadėti, kad išgalėsiu ilgesniam 
laikui. Kad turėtum pamatą, aš tamistai oficialiu raštu pranešiu 
Banko Valdybos nusiteikimą šiuo klausimu. Supratau, kad p. Pa
knys rimtai apie tokią išeitį galvoja, kaipo apie vieninteliai galimą 
šioje Lietuvos padėtyje.

- Tamista rimtai manai, kad tokis mūsų aktas galėtų jums padėti?
- paklausiau.

- Bent sutrukdytų kuriam laikui Maskvos planus. Tik tamista turi 
anksčiau pagalvoti, kad gal tokis žingsnis gali jums nepasisekti ir 
nieko mums nepadėti, o jūs asmeniškai galite labai nukentėti.

Tasai pasikalbėjimas ir toji žinia mane tiek pritrenkė ir sujaudino, 
jog grįžęs į posėdį negalėjau kurį laiką žodį pratarti ir kokias 
penkias minutes sėdėjau galvą suėmęs rankomis ir sukniubęs ant 
stalo.

- Kas tokio atsitiko? Kas su tamista? - nerimaudami ėmė mane
klausinėti vienas kitas Tarybos narys. -

Šiek tiek aprimęs pranešiau Tarybai žinią, kurią išgavau iš Paknio, 
ir pasiūliau tuojau, neatidėliojant, nutarti pateikti Maskvos vy
riausybei griežčiausią protestą dėl tokios brutališkos prievartos, kuri 
turės sugriauti ir mūsų valiutą, ir pakirsti mūsų krašto ekonominio 
gyvenimo pamatus. Turim pareikalauti dar šiandien, kad šis Mas
kvos prievartos aktas būtų tuojau atšauktas. Kitu atveju turėsime su 
mūsų protestu dėl to prievartos akto supažindinti visas kitų valsty
bių atstovybes Lietuvoje.

Mėgino kažką kalbėti valstybės kontrolierius Adomauskas, buvęs 
kunigas, dabar gi aršusis komunistas, mėgindamas pateisinti Mas
kvos žygį, bet nedaviau jam baigti kalbos, pareikšdamas, kad 
Maskva turi be jo pakankamai žmonių ginti savo reikalus. Mūsų 
pareiga ginti Lietuvą, jei esame lietuviai.

Ponas Adomauskas nutilo ir, matyti, tuojau persiorientavo, nes 
mano pasiūlymas buvo priimtas beveik be apsvarstymo vienu 
balsu, gal todėl, kad šis Maskvos vyriausybės reikalavimas užklupo 
netikėtai net komunistus ministerius. Galvanauskas pasiūlė čia pat 
tuojau išrinkti delegaciją pas Dekanozovą, kuri pareikštų mūsų 
protestą žodžiu ir pareikalautų šio prievartos akto atšaukimo.

Jo pasiūlymas buvo irgi priimtas, ir tuojau buvo išrinkta delegaci
ja, į kurią įėjo du komunistai - Gedvilas ir Adomauskas - ir trečias 
- Galvanauskas, kaipo finansų ministeris.

Delegatai tuojau išvyko, o mes visi kiti pasilikome laukti jų 
sugrįžimo. Mažai turėjome vilties, kad delegacijai pasisektų laimėti. 
Todėl suredagavome protesto tekstą, ir kai jis buvo perrašytas, jį čia 
pat pasirašė visi likusieji Ministerių Tarybos nariai.

Teko laukti virš dviejų valandų. Pagaliau delegatai sugrįžo ir 
pranešė, kad tuo reikalu Dekanozovas skambino į Maskvą, iš kur po 
ilgo laukimo buvo gautas atsakymas, kad SSSR vyriausybė atšaukia 
savo reikalavimą ir kad visas šis klausimas kilo per Užsieno komi
sariato valdininkų neapdairumą.

Tuo momentu visi atsidusome lengviau. Kadangi buvo jau vėlus 
metas ir, be to, visi buvome susijaudinimo nuvarginti, nutarėm 
posėdį atidėti ir likusius klausimus svarstyti kitą vakarą. Maskvos 
pareiškimu-nepatikėjau ir neabejojau, kad jis bus pakartotas Emi
sijos bankui jei ne dabar, kol oficialiai Lietuva dar laikoma ne
priklausoma valstybe, kol dar čia yra kitų valstybių atstovai, tai 
tuomet, kai ji bus įjungta į "broliškų socialistinių valstybių šeimą". 
Todėl nutariau iškviesti pas save tų valstybių atstovus, kuriose yra 
deponuotas mūsų auksas, supažindinti juos su padėtimi, kurioje 

atsidūrėme, ir prašyti neišduoti mūsų aukso, jei kada tokis reikala
vimas jų vyriausybėms būtų patiektas.

Pirmasis atsilankė pas mane Anglų atstovas. Išklausęs mano 
pasakojimą, pareiškė, kad visa tai, ką dabar išgirdo, jam visai ne 
staigmena. Mano prašymą dėl deponuoto aukso jis perduos savo 
vyriausybei, bet manąs, kad ji vargiai ar galės šiuo reikalu padėti, 
nes ir Anglų Emisijos bankas yra nuo vyriausybės nepriklausoma 
institucija.ir vyriausybė į jo potvarkius kištis negali. Bet jis visgi 
tikisi, kad Anglų Banko vadovybė neišdrįstų šiuo metu patenkinti 
Maskvos reikalavimų, jeigu tokie reikalavimai būtų patiekti, atsi
mindama, kokį didelį anglų visuomenės pasipiktinimą sukėlė, kada 
tokiomis pat sąlygomis buvo išdavusi Hitleriui Čecho-Slovakijos 
deponuotą auksą.

Prancūzijos atstovas mane tikino, kad jo vyriausybė niekados to 
nepadarytų. Šiuo metu ji net neturėtų galimybės, nes visos Prancū
zijos aukso atsargos yra išgabentos į tolimas kolonijas, ir jis net 
nežinąs, kur yra dabar Prancūzijos Banko vadovybė. Suvienytų 
Šiaurės Amerikos Valstybių atstovas pareiškė, kad jo vyriausybė yra 
užšaldžiusi deponuotą Amerikoje auksą visų tų valstybių, tame 
skaičiuje ir Lietuvos, kurios yra svetimų jėgų okupuotos. Apie tai jis 
pasistengs artimiausiu laiku man pranešti oficialiai. Jis galįs mane 
užtikrinti, kad Lietuva, pasiliuosavus nuo svetimųjų okupacijos, ne 
tik atgaus visas savo atsargas, deponuotas Suvienytose Valstybėse, 
bet dargi galės gauti paskolos tiek, kiek bus reikalinga krašto 
gerbūviui atkurti. Lietuvos inkorporacijos nei jo vyriausybė, nei 
kraštas niekados nepripažins. Jei tektų jam iš čia išvažiuoti dėl 
Maskvos smurto, tai jo iš čia išvykimas bus tik laikinas ir bus 
laikomas tik atostogomis.

Tik vienas Švedijos atstovas šaltai man pareiškė, kad jo vy
riausybė turės patenkinti tokį Maskvos reikalavimą, jei jis būsiąs 
patiektas, nes ji negali dėl Lietuvos aukso ar kurių kitų Lietuvos 
reikalų turėti su SSSR valstybe konfliktų...

Aš visai negalėjau suprasti, kodėl šiuo atveju Tarybinė Maskvos 
vyriausybė tiek pasiskubino. Ar įtarė, kad paaiškėjus jų tikriems 
tikslams Lietuvos atžvilgiu imsimės priemonių saugiai paslėpti 
aukso ir svetimos valiutos fondą? Todėl norėjo užbėgti mums už 
akių. Bet kodėl tada lengvai mums nusileido? Nemanau, kad būtų 
pabūgę rusai mūsų grasinimo viešai protestuoti prieš tokį gro
buonišką aktą.

(Bus daugiau)



Pagaliau pasirodė ilgai laukta ir dailiai išleista įvairiose pasaulio 
vietose likimo išmėtytų geriausių lietuvių poetų, dramaturgų bei 
prozininkų rinktinė anglų kalba LITHUANIA: IN HER OWN 
VVORDS. Knygoje bandyta atrinkti vertingiausius XX a. lietuvių 
literatūros pavyzdžius, kurie tarsi suvienija Lietuvoje, Amerikoje, 
Kanadoje, Anglijoje ar kitur lietuviškai rašytus kūrinius į vieną 
lietuvių literatūros aukso žiedą. Knygoje 391 puslapis, kurių kiekvie
nas gali būti įdomus užsieniečiui, kuriam Lietuva dar dainai tarsi 
neatrasta ir nežinoma žemė. Dėl informacijos: (718) 827-1352.

Kėdainius stebino kaskadininkai ir 
patrankų salvės

Minint 625-ąsias Kėdainių 
miesto įkūrimo metines nuo 7 
valandų ryto iki pusiaunakčio 
senamiestyje vyko linksmybės. 
Jų nesutrukdė net kelis kartus 
prapliupęs lietus. Šventės kul
minacija buvo kaskadininko, 
Lietuvos automobilių sporto fe
deracijos viceprezidento Daliaus 
Juozelskio pasirodymas. Dalius 
Juozelskis, automobiliu BMW 
528 įsibėgėjęs ir nuo pakylos 
pakilęs į orą, kiaurai perskrodė 
skersai kelio pastatytą senutėlį 
vengrišką autobusą ir nuskriejęs 
18.5 m nusileido ant tilto per 
Nevėžį. "Taranuojant" autobusą, 
ant jo stovėjo dar du kaskadinin
kai. Daliaus Juozelskio automo
biliui trenkiantis į autobuso šoną 
pliūptelėjo liepsnos. Po-pasiro- 
dymo miestelėnai ilgai nepalei
do iš apdaužyto BMW išlipusio 
kaskadininko. Neseniai Dalius 
Juozelskis Nidoje su automobi
liu "Fiat" 140 km/val. greičiu nuo 
molo nuskriejo į Kuršių marias. 
Kėdainių šventės metu nugriau
dėjo ir praeito amžiaus patrankų 
salvės. Nesitikėjęs tokio griaus
mo krūptelėjo net Seimo pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
bei jo asmens sargybiniai. Išgąs
dinti apsiverkė vaikai bei sukau
kė automobilių apsaugos sire

Italijos sutuoktiniai vyrai yra pasipūtę 
ir tingūs

43% ištekėjusių italių, kaip 
parodė viešosios nuomonės ap
klausa, nesutiktų antrą kartą te
kėti už savo vyro. 21% moterų 
nurodė, kad joms nepatinka jų 
sutuoktinių pasipūtimas, 19% 
sakė, kad jų vyrai yra tinginių 
pančiai, o 14% daugiau nebegali 
pakęsti knarkimo šalia savęs. Per 
Italijos moterų žurnalo ’Anna" 
užsakymu atliktą apklausą viso

Anglų mokslininkai sveikatos būklę 
sieja su socialiniu statusu

Didžiosios Britanijos Vyriausy
bės užsakymu atlikti tyrimai pa
rodė, kad žemesnių socialinių 
sluoksnių atstovai serga dažniau 
nei priklausantys aukščiausiems vi
suomenės sluoksniams. Beje, že
mesniuosiuose visuomenės sluoks
niuose taip pat daugiau neįgaliųjų

JAV ambasadorius K. Smith Panevėžyje
Dar taip neseniai (rugsėjo pra

džioje) Lietuvos prezidentui ski
riamuosius raštus įteikė naujasis 
JAV ambasadorius Keith C. 
Smith, bet per mėnesį jis jau 
spėjo aplankyti keletą Lietuvos 
miestų. Spalio 10 d. K. C. Smith 
su žmona Nina Smith lankėsi 
Panevėžyje. Savivaldybėje aukš
tąjį svečią priėmė miesto meras 
R. Matuzas. Vėliau ąmbasadorius 
apsilankė Kauno Technologijos 
universiteto Panevėžio fakulteto 
Vadybos mokymo centre.

Baltoskandijos akademijoje, 
kuri su savo darbais šiandien jau 
žinoma ne tik Europoje, bet ir 
Amerikoje, aukštus svečius pasi
tiko jos vadovas dr. S. Gaižiūnas. 
Supažindindamas su akademijos 
veikla - konferencijomis, moks
liniu archyvu, biblioteka - vado
vas iškėlė šios institucijos reikš
mę Baltijos ir Skandinavijos šalių 
kultūriniams ryšiams. Jis pa
žymėjo, kad akademijai spalio 
14 d. sukanka 6 metai, ir per tą 
laiką buvo suorganizuota arti 70 
mokslinių konferencijų. Sve
čiams šis skaičius padarė didelį 
įspūdį. Akademijos vadovas pla
čiau apsistojo ties Kazio Pakšto 
asmenybe ir palikimu, kuris ypač 
svarbus akademijai, papasakojo 
apie profesoriaus vaidmenį for

Išeiviai nepamiršta Lietuvos ir čia 
likusių savo tautiečių vokiečių

nos. Šventės pabaigoje sušvito 
fejerverkai. Visą dieną miestelė
nus linksmino šokėjai, senosios, 
liaudies bei estradinės muzikos 
atlikėjai. Iškilmingo savivaldy
bės posėdžio dalyviams koncer
tavo iš Kėdainių kilęs maestro 
Vincentas Kuprys. Nusipelniusio 
Kėdainių krašto piliečio vardas 
suteiktas Tėvui Stanislovui iš 
kapucinų vientiolyno Dotnuvo
je. Tėvas Stanislovas jau kelis 
metus iš eilės išrenkamas popu
liariausiu Kėdainių krašto žmo
gumi. Anksčiau garbingas var
das buvo suteiktas gydytojai Tek
lei Bružaitei, Nobelio premijos 
laureatui poetui Czeslaw Milosz, 
Vatikano Grigališkojo popiežiaus 
universiteto istorijos daktarui 
Pauliui Rabikauskui, kalbininkui 
Kaziui Ulvydui ir buvusiam Lie
tuvos užsienio reikalų ministrui, 
Juozui Urbšiui. Kėdainių vardas 
pirmą kartą paminėtas Herma
no Wartbergo kronikoje. Tuo 
metu tai buvo 4 ha ploto žvejų 
bei žemdirbių kaimelis. Šiuo 
metu Kėdainių senamiestis - vie
nas iš šešių Lietuvos urbanisti
kos paminklų. Be Vilniaus, Kau
no ir Klaipėdos, tokios pat reikš
mės senamiesčiai yra tik Trakuo
se ir Ukmergėje.

LR

je šalyje buvo apklausta 430 nuo 
30 iki 65 metų amžiaus moterų. 
Iš 50% moterų, kurios sutiktų 
dar kartą ištekėti už savo dabar
tinio vyro, "su entuziazmu" tai 
padarytų tik 23%. 27% respon- 
denčių apsiribojo pasakymu, jog 
galbūt sutiktų. Septyni procen
tai žmonų negalėjo atsakyti į 
pateiktą klausimą.

Lietuvos ir Vokietijos techni
nio mokymo įstaigų bendradar
biavimas būtų naudingas abiem 
pusėms, - mano Vokietijoje gyve
nančių išeivių iš Lietuvos orga
nizacijos "Landsmanšaft" ("Kraš
tiečiai") atstovai, viešintys Šiau
liuose. „

Bendradarbiavimo idėja kilo 
apsilankius Šiaulių lengvosios 
pramonės mokykloje. Jos vado
vams svečiai pareiškė savo su
sižavėjimą mokykloje siuvamais 
drabužiais, bateliais, čia paga
mintais įvairiausiais odos dirbi
niais, staltiesėmis, pagalvėlėmis. 
Vokietijoje gyvenantys išeiviai ELTA

Raudondvario pilis. V. Kapočiaus nuotr.

Sporto naujienos

bei sergančių nepagydomomis li
gomis, mažesnė gyvenimo truk
mė. 1991-1993 m. žemiausių so
cialinių sluoksnių vyriškosios ly
ties atstovų mirtingumas buvo 
trigubai, o moteriškosios - pus
antro karto didesnis nei aukštuo
menės sluoksniuose. LA

Futbolo rungtynės 
Lemonte prie Chicagos

Rugsėjo mėnesio pradžioje 
prasidėjusiose "National Soccer" 
lygos pirmenybėse rugsėjo 21d. 
Chicagos "Lituanicos" futbolo 
komanda žaidė jau trečiąsias ru
dens sezono rungtynes. Lemen
to aikštėje buvo kovojama prieš 
stiprią ukrainiečių "Wings" vie
nuolikę, kuri jau turėjo dvi per
gales. Laimėjo "Wings" 3:1.

"Lituanica" šį sezoną pradėjo 
ne taip jau gerai. Pirmose rung
tynėse, sužaidusi lygiomis 1:1 
prieš lenkų "Lightning" futbo
lininkus, antrame jėgų bandy
me turėjo nusileisti vokiečių 
"Fortūnai" 2:3. Kadangi iš viso šį 
ratą reikės sužaisti 9 rungtynes, 

muojant Baltoskandijos sam
pratą, garsiaisiais profesoriaus 
projektais (Centrinės Europos 
Federacija, Dausuva), pabrėžė jo 
įnašą į JAV istoriją. S. Gaižiūnas 
atkreipė svečių dėmesį ir į tai, 
kad akademijos mokslinė bei 
kultūrinė veikla yra neatsiejama 
nuo politikos. Pratęsdamas aka
demijos vadovo mintį, JAV am
basadorius pastebėjo, kad Ame
rikos užsienio politikos priorite
tinėse kryptyse nemažai dėme
sio skiriama Baltijos ir Šiaurės 
šalių kaip vientiso regiono įtvir
tinimui. Akademijos šeiminin
kai aukštam svečiui padovanojo
aplanką su unikaliais dokumen
tais, atspindinčiais prof. K. Pakš
to veiklą bei Baltoskandijos idė
jos ryšį su Amerika - K. Pakšto 
biografiją, jo "Baltoscandian 
Confederation", unikalų A. Grau- 
rogko laišką M. Šalčiui, kuriame 
aptariama Meksikos Califomijos 
pirkimo idėja mažajai Baltos- 
kandijai įkurdinti. Svečio žmoną 
N. Smith domino Norvegijos ir 
Lietuvos ryšiai, tarptautiniai H. 
Ibseno seminarai, kasmet vykstą 
akademijoje. Mokslinis sekreto
rius A. Bliūdžius papasakojo apie 
vertimus iš skandinavų kalbų. 
Atsisveikindamas su akademija,
K. C. Smith džiaugėsi, kad čia, Dr. Silvestras Gaižiūnas

iš Lietuvos nusiteikę paremti sa
vo gimtą kraštą, imtis konkrečių 
veiksmų, kad būtų keičiamasi 
techninio mokymo įstaigų mo
kinių bei dėstytojų delegacijo
mis.

Šiaulių lengvosios pramonės 
mokykloje išeivių .iš Lietuvos 
delegacija susitiko su Šiaulių vo
kiečių bendrijos nariais. Čia 
svečiams buvo surengtas kon
certas, mokiniai demonstravo 
savo gaminius. 25 žmonių dele
gacijoje savo jaunystės miestą 
aplankė ir buvęs prieškarinės 
Šiaulių mokyklos direktorius Al
fredas Šraideris, kiti šiame mies

tai dar yra laiko atsi
gauti ir sustiprėti.

Iš komandos pasi
traukus stipriems žai

dėjams - Rolandams Siniakovui 
ir Urbonavičiui (jie perėjo į ve
teranų vienuolikę), nelabai kas 
gali užimti jų vietas. O be to, net 
ir vienuoliką žaidėjų kartais yra 
sunku sudaryti: taip atsitiko su
sitikime su "Fortūna", kuomet 
visą rungtynių laiką težaidė de
šimtukas.

Trumpos sporto žinios

- Lietuvaitė Laima Grižaitė 
buvo atvykusi į Kaliforniją ir čia, 
Riverside mieste, dalyvavo pa
saulio "šotokan" karatė čempio
nate, kur moterų "kata" rungtyje 
iškovojo bronzos medalį.

- Pasaulio vicečempionas dis
ko metime Virgilijus Alekna 

Panevėžyje rado tokį netikėtą 
perliuką.

Kai aukštųjų svečių automobi
lis su JAV vėliavėle pasuko iš 
akademijos kiemo, mes, aka
demijos žmonės, galėjome kons
tatuoti, jog JAV ambasadoriaus 
žodžiai, pasakyti po mums taip 
brangiomis vėliavomis, reiškia 
viena - JAV pripažino Baltos- 
kandiją kaip svarbu idealą ne tik 
Panevėžiui ir Lietuvai, bet ir Šiau
rės Atlanto erdvei.

Iš Baltoskandijos akademijos 
automobilis su JAV vėliavėle 
pasuko į penktąją vidurinę mo
kyklą. Šioje mokykloje prioriteti- 
nis yra anglų kalbos mokymas. 
Abiem svečiams padarė įspūdį 
freskos, kuriomis mokiniai iš
puošė senosios mokyklos sienas, 
vaikų choro repeticija.

Penktojoje vidurinėje mokyk
loje J. E. p. K. Smith pasakė, kad 
į JAV emigravo apie milijoną 
lietuvių, kurie daug davė Ame
rikai: "Mes dabar privalom ati
duoti skolą," - pažymėjo amba
sadorius.

Toks gyvasJAV ambasadoriaus 
domėjimasis Lietuva - pirmas 
atvejis po 1990 metų. Manome, 
kad tai duos gražių politinių re- 
zultktų.

te gyvenę žmonės.
"Bendravimas su Vokietijoje 

gyvenančiais išeiviais iš Lietu
vos yra ir malonus, ir naudin
gas", - pasakė Eltai Šiaulių vo
kiečių bendrijos pirmininkė Liu
da Stankienė. Tokios bendrijos 
veikia devyniuose Lietuvos mies
tuose. Didžiausia iš jų - Šilutės 
bendrija, jungianti 700 žmonių. 
Dauguma Lietuvoje gyvenančių 
vokiečių, pasak Liudos Stan- 
kienės, stengiasi vaikus ir anūkus 
mokyti vokiečių kalbos, puoselė
ja savo kultūrą ir papročius. Tad 
kiekvienas jų susitikimas su Vo
kietijoje gyvenančiais išeiviais iš 
Lietuvos visada būna didelė 
šventė.

laimėjo pirmąją vietą paskutin
iajame šio sezono "Grand Prix" 
turnyre Anglijoje, nusviedęs dis
ką 64 metrus 34 centimetrus. 
Olimpinis 1992-jų metų čem
pionas Barcelonoje disko metime 
Romas Ubartas, po keturių 
metų diskvalifikacijos, vėl rodo
si aikštelėse ir toje pačioje vieto
je buvo ketvirtas.

- įdomi žinia atėjo iš Rusijos, 
kur buvo uždrausta jos moterų 
krepšinio aukščiausios lygos pir
menybėse dalyvauti Maskvos sri
ties Puškino "Rosijankos" klu
bo atstovėms, šis klubas atsisakė 
pereiti lyties patvirtinimo kon
trolės testą, kuris yra privalomas 
aukščiausio rango žaidėjoms. 
Bijodamos galimų nemalonumų, 
šios komandos "moterys" sutiko 
geriau žaisti žemesnėje lygoje, 
kurioje nėra lyties tikrinimo.

E. bulaitis

- Amerikos Lietuvių Tary
bos 57-tasis metinis suvažia
vimas įvyks 1997 m. spalio 25 
d., šeštadienį, Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Sekite spaudą dėl 
tolimesnės informacijos arba 
kreipkitės tiesiog ALTo telefonu 
(773) 434-2040.

- Bronius Zumeris, plačiai 
pasireiškęs Australijos lietuvių, 
ypač Katalikų federacijos ir atei
tininkų, veikloje, rugpjūčio 19 
d. mirė Melboume.

- Fotografijos meisteris Al
gimantas Kezys rengia kas
metinę 26-ąją lietuvių fotografi
jos parodą, kuri vyks spalio 24 
d. - lapkričio 2 d. Chicagos Jauni
mo Centre Čiurlionio galerijoje. 
Šių metų parodos tema "Ama
tai".

- Dr. Audrius Stundžia, fi
zikas, šiuo metu dirba Šv. Myko
lo ligoninės kardiologijos sky
riuje ir dar kitoje firmoje Toron
te.

- Aurelija Balašaitienė, be
letriste, žurnalistė, poetė, dauge
lio lietuviškų laikraščių, o taip 
pat ir "Darbininko" bendradar
bė, spaudos darbą pradėjo 1947 
metais Memmingene, Vokieti
joje. Clevelando skautininkių 
draugovė spalio 5 d. Dievo Moti
nos parapijos salėje jai surengė 
sukaktuvinį pagerbimą, atžymint 
kilnios veiklos 50 metų sukaktį.

- Dail. Yonės Kvietytės- 
Young kūrinių parodą surengė 
"The Collector's" galerija, Cal- 
gary, Alberta, Kanadoje. Paroda 
"Celestial Coyotes" atidaryta rug
sėjo 19 d. Išstatyta per 40 darbų,

i atliktų įvairia technika. Daili- 
! ninkė yra gimusi Lietuvoje ir 
i Kanadoje gyvena nuo 1949 m.

- "Dainavos" jaunimo stovyk
los 40-ties metų jubiliejaus po-

j kylyje lapkričio 15 d. programą 
atliks Chicagos "Dainavos" an
samblio vyrų oktetas, vadovau
jamas Dariaus Polikaičio.

- Leonas Narbutis, Lemont, 
IL, rugsėjo 20-21 dienomis ati
darė naują "Lion Frame" galeri
ją. I iškilmes atsilankė ir miesto 
burmistras Riek Kvvasneski.

- Lietuvos Vyčių 1-10 kuo
pa lapkričio 9 d., sekmadienį, 
Atsimainymo parapijos salėje 
(64-14 Clinton Avė., Maspeth, 
NY) 1 valandą po pietų ruošia 
šaunų pobūvį. Vyks šokiai ir 
vaišės. Auka S22. Dėl informa- 
cijos/Helen Matulionis (718) 
326-3398.

- Salvinija Kocienė, Lietu
vos medicinos bibliotekos direk
torė, rugsėjo 10 d. laišku prof.
dr. Jonui Račkauskui pranešė, 
kad biblioteka gavo 30 dėžių 
medicinos leidinių, siųstų devin
tuoju knygų talpintuvu iš Litua
nistikos Tyrimo ir Studijų Cen
tro. Ji nuoširdžiai dėkoja auko- 

| tojams, nes tai būsianti "parama 
bibliotekos skaitytojams".

- Elenos Urbaitis (Urbai- 
tytės) paroda "Šviesos konstruk- 
tai", kuri buvo surengta Šiuolai
kinio Meno Centre Vilniuje š.

i m. gegužės - birželio mėn., yra 
perkelta į Nacionalinę Galeriją, 
taip pat Vilniuje.

- Dr. B. Levasius, Tarptau
tinės Vegetarų Draugijos narys 
grįždamas iš tarptautinio vege
tarų kongreso Brazilijoje, lankė
si New Yorke ir parvežė Lietu
von ypatingą maistingųjų pu-

į pelių rūšį "Mariita", kuri bus iš
bandyta ekspermentiniame bo- \ 
tanikos sode Kurkliuose.



Storo vaiko bėdos
(Pabaiga. Pradžia Nr. 40)

Kiek kalorijų per dieną vaikas privalo suvartoti?

Amžius
1-4 m.
4-7 m.
7-10 m.
10-13

13-15 m.

15-19 m.

Kalorijų poreikis
1300 kcal;
1800 kcal;
2000 kcal;
2150 kcal (mergaitės);
2250 kcal (berniukai);
2300 kcal (mergaitės);
2500 kcal (berniukai);
2400 kcal (mergaitės);
3000 kcal (berniukai);

Psichologiniu rakursu j 
tą pačią bėdą

Elenai, kaip ir daugeliui mer
ginų, nepatinka jos pačios figūra, 
ypač kai ji vilki maudymosi ko
stiumėliu.

- Tiesiog žagtelėjau iš nuosta
bos, išgirdusi apie Elenos suma
nymą laikytis dietos, - sako jos 
mama. - Mano dukra verkšlena: 
"Mano draugių kaulai kyšo iš po 
drabužių, o mano linijos apva
lios, tiesiog bjauru!"

Dešimtmetis Dominykas, slėp
damas savo apvalainą kūną, vil
ki per dideliais marškinėliais.

rio. Atlikti tyrimai parodė, kad 
net 60% 11-mečių mergaičių ir 
31% berniukų norėtų atsikratyti 
antsvorio.

Tik baisu, kad vaikai retsykiais 
perlenkia lazdą. Jie patys prisi
taiko sau dietas. Daktaras M. 
Maloney papasakojo tokį atvejį: 
vienuolikmetis berniukas, ilgai 
kentęs bendraamžių patyčias, 
pradėjo laikytis vis griežtesnės ir 
griežtesnės dietos. Po to pradėjo 
kiekvieną dieną šimtus kartų bė
gioti laiptais aukštyn ir žemyn. 
Vieną dieną jis visiškai išseko ir 
atsidūrė... ligoninėje. Pasirodė,

nesako nori būti lieknesni, pir
miausia jie nori būti stiprūs ir 
greiti. Nenorėdami pripažinti, 
kad jaučiasi per stori, slėpdami 
savo nesaugumo jausmą, ber
niukai sako, kad jie sportuoja ar

laikosi dietos tik sveikatos labui.
Tėvai privalo išsklaidyti vaiko 

nerimą. Nereikia panikuoti dėl 
atsitiktinio vaiko komentaro apie 
savo svorį - tai natūralu: vaikai

(nukelta i 7 psl.)

Koks gi turėtų būti normalus vaiko kūno svoris?

Ūgis Amžius Svoris
80 cm 18 mėn. 9-13 kg;
100 cm 3 metai 12-18 kg;
120 cm 6 metai 18-26 kg;
130 cm 8 metai 20-35 kg;
140 cm 10 metų 26-39 kg;
150 cm 11 metų 31-47 kg;
160 cm 13 metų 40-55 kg.

Antsvoris yra tada, kai viršijama didžiausia svorio norma. Pavyzdžiui, 
trejų metų 1 m ūgio 21 kg sveriantis vaikas yra per storas.

Kasdien suvartojus 15Q kcal 
per daug, per metus galima pri
augti nuo trijų iki penkių kilo
gramų antsvorio. 150 kcal yra 
dviejuose šokoladiniuose sal
dainiuose su įdaru, stiklinėje 
vaisių sulčių, penkiuose svies
tiniuose keksiukuose arba vie
name banane.

Kaip paliekninti vaiką?

Pasistenkite kontroliuoti, ką jis 
valgo nuo ryto iki vakaro. Ge
riausia savaitę užsirašinėti, ko, 
kada ir kiek suvalgė vaikas.

Beje, vaiko lieknėjimu privalo 
rūpintis visa šeima. Šeimy
nykščiams nedera kuo ramiau
siai šlamšti traškučius ar sal
dumynus ir tuo pat metu draus
ti tai vaikui.

"Esu jau nebemažas”.

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

r VILTIS - Hope

LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC. 
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• Skambučiai j Lietuvą - 62 c/minutę
• Pinigų pervedimas į Lietuvą
• Didžiausia lietuviška parduotuvė "DOVANA”

OCTOBER PICK-UP SCHEDULE

Savo nuogumą jis slepia net nuo 
tėvų.

Nieko naujo, kad vaikai nori 
būti panašūs į filmų ar estrados 
žvaigždes. Bet karštligė apima 
vis mažesnius vaikus. Ir tai - 
nieko nuostabaus. Juk vaikai ste
bi suaugusiuosius - mato ir girdi, 
kaip jie rūpinasi savo kūnu: ban
do įvairiausias dietas, lekia į aero
bikos ar kultūrizmo užsiėmimus 
ir 1.1. Nūdienos vaikai siekia ati
tikti grožio standartus, apie ku
riuos pirmtakų kartos papras
čiausiai nežinojo.

Pasak amerikiečių vaikų psi
chologo dr. Michael Maloney, 
net aštuonerių metų vaikai jau 
yra susirūpinę dėl savo antsvo-

kad jis sveria... mažiau nei 30 
kg-

Berniukai irgi jautriai reaguoja 
į aplinkinių pastabas, tačiau jie 
kitaip negu mergaitės parodo 
savo pojūčius. Jiems svarbiau, 
kaip kūnas atlieka funkcijas, o 
ne kaip jie atrodo. Berniukai 

f® ei
' Wm. Anastasi, B. S. - ■*;- 
77-01 JAMA1CA AVENUE

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

WE DELTVER
V Tel.: 296 - 4130 /

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėjq per 6 savaites, 

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

October 16

October 23
October 24

BER PICK-UP SCHEDULE

Putnam, CT OCT. 17 1-2 PM
Providence, RI OCT. 17 4-6 PM
Waterbury, CT OCT. 18 9:30-11 AM
Hartford, CT OCT. 18 12-2 PM
Nonvood, MA OCT. 20 5:30-6:30 PM
Kennebunkport, ME OCT. 21 1-2 PM
Albany-Schenectady, NY OCT. 23 7-8 PM
Binghamton, NY OCT. 24 9-11 AM
Scranton, PA OCT. 24 12-1:30 PM
Frackville, PA OCT. 24 5-6 PM
Philadelphia, PA OCT. 25 9:30-11 AM
Brooklyn, NY OCT. 25 124 PM
Washington, DC OCT. 26 14 PM
Baltimore, MD OCT. 26 5:30-6:30 PM
Bridgeport, CT OCT. 27 9 -10 AM
Brockton, MA OCT. 30 3-6 PM
Lowell, MA OCT. 31 12-1 PM
Lawrence, MA OCT. 31 2-3 PM
Nashna, NH OCT. 31 4-5 PM

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Patikimiausia ir ilgiausiai veikianti lietuvių kelionių 

agentūra Amerikoje.
Parūpiname bilietus į Lietuvą patogiausiais maršrutais ir 

pigiausiom kainom. Sutvarkome Jūsų atostogas į visas pasaulio 
šalis bei užsakome pačias įdomiausias keliones laivais.

Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu 
golfininkams balandžio 26 -- gegužės 3, 1998

Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė 
į Aliaską birželio 11 - 22, 1998

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d. duodame 
specialią nuolaidą

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. Kedzie Avė. Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000 arba 1-800-422-3190 
FAX 708-422-3163

October 26
October 28

October 30

Kearny, NJ 
Paterson, NJ 
Newark, NJ 
Philadelphia, PA 
Baltimore, MD 
Brooklyn, NY 
New Britain, CT 
New Haven, CT 
Waterbury, CT 
Kearny, NJ 
Paterson, NJ

11-12 noon
1- 2 pm 
11-12 noon
11- 12 noon 
4-5 pm
12- 1 pm 
11-12 noon
2- 3 pm 
4-5 pm 
11-12 noon 
1-2 pm

For more Information call 914-258-5133 
718-348-4709

KALĖDINIS KONTEINERIS IŠVYKS 
SPALIO 28 DIENĄ

s____________________________________________ J

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS

žiemą ir pavasarį, 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

MES SIŪLOME
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Storo vaiko bėdos
(atkelta iš 6 psl.)
visada lygina save su kitais. Bet 
jei vaikas pasako, kad yra per 
storas, nebandykite švelniai gu
osti - neva, nekalbėk kvailysčių, 
esi graži tokia, kokia esi ir pan. 
Verčiau užjauskite vaiką, padė
kite perkelti vaiko nerimą į ateitį. 
Neapkalbinėkite, nekomentuo
kite vaiko kūno, tai gali sukelti 
nepageidaujamų emocijų. Pasi
kalbėkite su vaiku, kai jis jaučia
si įžeistas ar užgautas: galbūt 
padėsite išsklaidyti jo nevilties 
debesėlį.

Ir dar vienas patarimas - tė
vams (dažniausiai mamoms): 
nederėtų guostis savo figūros trū

Vokietijoje - pirmasis 
ekonominės plėtros 

agentūros filialas

(atkelta iš 2 psl.)
duomenimis, šiemet Lietuvoje 
užregistruotos 1063 bendros su 
Vokietija ir tik užsienio kapitalo 
įmonės.

Dar vienas Lietuvos ekonomi
nės plėtros agentūros filialas šie
met bus atidarytas Sankt Peter
burge. ELTA

Marijos Aukštaitės knygą 
Išeivės memuarai IV" - paskaičiusn

Esu perskaitęs virš 15-kos Ma
rijos Aukštaitės Centro išleistų 
Marijos Aukštaitės kūrybos kny
gų. Šiuo metu perskaičiau dar 
vieną jos knygą, pavadintą "Iš- 
eivės Memuarai IV". Skaitydamas 
pastarąją radau joje lyg ir san
trauką M. A. kūrybos su M. A. 
biografiniais duomenimis, jos 
mąstysenos, jos pergyvenimų, 
įos gilios tėvynei meilės ir jos 
pačios visuomeninės veiklos 
duomenimis. Knyga turi daug 
skyrių, skaitoma labai lengvai ir 
paliečia labai daug gyvenimo 
sričių.

Rašinėlyje "Mano motinėlė" M. 
A. vaizdžiai nupasakoja vargin
gą jos vaikystę. Rašinyje "Rime- 
lis" M. A. išreiškia didelę meilę ir 
pagarbą Lietuvos knygnešiams 
ir daraktoriams, veikusiems caro 
priespaudos metu. Skyriuose 
"Palmyros laiškai", "Violetos pa
tarimai" ir "Loreta", atsakymuo
se į jai rašytus laiškus atsispindi 
labai aukšti M. A. moralės prin
cipai, ypač šeimos sugyvenimo, 
ištikimybės, meilės vaikams ir 
vienas kitam, gyvybės vertini
mo, pasiaukojimo ir dorovės sri
tyse.

Skyriuje "Dienų lašai" M. A. 
paliečia jos pačios sielvartą su
tikus ligoninėje mirtina liga ser
gantį savo vyrą ir greitai jį prara
dus. Sielvartą didino dar ir jos 
vienos globoje palikti du jos 
sūneliai ir trečias nežinioje pasi
likęs Lietuvai tarnauti.

Skyrelyje "Amūrai" M. A. moka 
pasidžiaugti ir įvertinti savo tau
tiečių kuklumą. Rašinėliuose 
"Gėlyndaržy" ir "Trivorykštė" M. 
A. parodo savo didelį gamtos 
vertinimą, viskame įžiūrėdama 
didelį Dievo kūrybos genijų. 
Skyriuose "Kanados liet, tarybos 
žygiai" ir "Montrealio krislai" M. 
A. gan išsamiai nušviečia Kana
dos Lietuvių Tarybos organiza
vimą, jos veiklą ir savo pačios, 
Marijos Aukštaitės, vaidmenį 
Montrealio lietuvių gyvenime, 
apverkdama taip giliai lietuvių 
visuomenėje įsišaknijusią nesan
taiką. Skyriuje "Vertingiausia pa
laima" M. A. išreiškia meilę nu
skriaustiesiems ir pasididžiavimą 
ir dėkingumą tiems, kurie "Jono" 
asmenyje pasiryžę yra nuskriaus
tiesiems gyvenime pagelbėti.

Net keliuose skyriuose M. A. 
vaizdžiai nupasakoja sunkų laik
raščio "Nepriklausoma Lietuva" 
kūrimąsi. Sunkiomis sąlygomis 
jai teko tam laikraščiui vadovau
ti ir su jos dviejų sūnelių - Algir

kumais ir garsiai vardyti visas 
įmanomas dietas. Vaikai nesu
pranta, kad suaugusiems tėvams 
tikrai nebereikia tų kalorijų, ku
rios reikalingos augti.

Jeigu vaikas pernelyg su
sirūpinęs savo kūnu, nuolat apie 
jį kalba, vengia draugų ar net 
savo šeimos, nuolat atsisako pie
tų, tikriausiai vertėtų pasitarti su 
gydytoju ar vaikų psichologu. 
Galbūt priežastis glūdi visai ne 
kūno linijose...

Kalbėdami apie savo kūną, vai
kai dažnai išsiduoda, kad... ne 
viskas yra gerai jų sieloje.

Birutė Jančienė

Amerikos Lietuvių Taryba praneša, kad
57-tasis ALT o suvažiavimas įvyks 1997 m. spalio 25 d. 

Chicagoje, 5600 South Claremont Avenue, Jaunimo Centro 
žemutinėje salėje. Registracijos pradžia 8:30 vai. ryto, o 
suvažiavimo atidarymas 9 vai. ryto.

Išvakarėse, penktadienį, spalio 24 d., 7 vai. vakaro įvyks ats
tovų priėmimo pobūvis (taip pat Jaunimo Centre). Šeštadienio 
vakare, 7 vai. vakaro bus suvažiavimo iškilminga vakarienė 
(bilietai užsakomi iš anksto).

Visi Amerikos Lietuvių Tarybos nariai maloniai kviečiami ats
tovų priėmime, suvažiavime ir vakarienėje dalyvauti.

do ir Antano, dar tik mokinių, 
pagalba eiti redaktorės, spaus- 
dintojos ir platintojos pareigas. 
Didžiausi sunkumai ir vėl kilda
vo dėl pinigų stokos, labai žemo 
lietuvių imigrantų pragyvenimo 
lygio ir srovinių nesutarimų. 
Skyrelį "Už Lietuvą" autorė baigia 
šauksmu: "Tad narsus lietuvi! Į 
darbą už Lietuvos laisve, kultūrą ir 
demokratišką gyvenimą''.

Skyriuje "Lietuvių tremtinių 
gelbėjimo komitetas" autorė 
nušviečia savo ir visos Mont
realio bei Kanados lietuvių 
visuomenės veiklą Lietuvos 
tremtinių šalpoje. "Rožių vasa
roj mano įrašai" skyriuje atsispin
di M. A. pagarba visiems lite
ratūrą kūrusiems asmenims ir 
parodo jos labai platų ryšį su 
visais po pasaulį išblaškytais 
literatais, visuomenininkais, lab
darybės ir politikos srityse dir
bančiais tautiečiais. Didelį sielos 
jautrumą autorė išreiškė eilėraš
ty "Sidrute", kuriame ji apverkia 
mylimo šimelio mirtį. "Prisikėli
mo" skyrelyje M. A. išreiškia gi
lią viltį ir tikėjimą, kad kaip Ve
lykų rytą Kristus yra prisikėlęs, ir 
Lietuva taip pat prisikels, nes ir 
ji daug iškentėjo.

"Lietuvos žemėlapis", "Naujų

PUTNAM, CT

Matulaičio Slaugos Namuose 
rugsėjo 8 d. buvo prasmingai 
paminėta Šiluvos Marijos ir Tau
tos šventė. Seselės Bernadetos 
vadovaujami, personalo ir seselių 
padedami gyventojai, vieni pės
tute, kiti vežimukuose, judėjo 
prie Marijos. O Ji, ant kalvelės, 
apsupta miškelio ir gėlių, kant
riai laukė mūsų maldų.

Philadelphijos lietuvaitė įsigyja 
medicinos doktorato laipsnį

Monika Jovaišaitė-Van Sant 
apsigynė medicinos doktorato 
laipsnį, baigdama Philadelphi- 
jos College of Osteopathic Me- 
dicine šių metų gegužės 5-tą die
ną. Monika dabar atlieka savo 
praktiką (intemship) Kennedy 
ligoninėje, Stratford Divizijoje 
kaip New Jersey šeimos medici
nos specialistė.

Monika baigė Holy Family 
kolegiją 1993 metais bakalauro 
laipsniu, o 1989-tais metais baigė 
Nazareth Academy gimnaziją.

Įteikti diplomai 
naujiems 

akademikams
Naujiems Lietuvių katalikų mok

slo akademijos (LKMA) nariams 
akademikams - vyskupui dr. Jonui 
Borutai, SJ, profesoriui Vytautui 
Landsbergiui ir profesoriui Vaciui 
Miliui - rugsėjo 19 d. iškilmingai 
įteikti diplomai.

Iškilmės vyko Vilniaus univer
siteto Šv. Jonų bažnyčioje. Jose 
dalyvavo Seimo nariai, mokslinin
kai, dvasininkai, spaudos atstovai.

Šiuo metu LKMA turi 18 aka
demikų, 720 narių, per 200 narių 
pagalbininkų. Septyni akademikai 
gyvena Lietuvoje, vienuolika - už
sienyje. ELTA

1942 metų naktis" ir per visus 
kitus skyrelius kaip auksinė gija 
tęsiasi M. A. karšta tėvynės mei
lė ir jos sielvartas dėl žuvusio 
Lietuvoje sūnaus. Išaukštinama 
motinos paskirtis pasaulyje žo
džiais: "Motina yra dalis dievybės. 
Ji nešioja savo širdy tyriausios 
meilės saulę." Kreipiamasi į kitą 
motiną - tėvynę Lietuvą, žo
džiais: "Verkiu tavęs nuplaktos. 
Žiūri sūnaus kapas iš tolybių į 
mane ašarotą. Ką gi galėčiau ati
duoti tau brangesnio už tą, kurį 
mano širdis nešiojo meilėje ir jo 
auka pasiryžo gyvybe išpirkti tave." 
Baigia sielvartą žodžiais: "Neverk 
motin! Kai sūnus mirė didvyrio 
mirtimi... tu gimei kovai! Ne 
ašaroms. Ne."

Knyga "Išeivės memuarai IV" 
yra užbaigta poetės Marijos Aukš
taitės centro, įkurto šio centro 
pradininkų, Marijos Aukštaitės 
sūnų - Antano ir Algirdo, tikslų 
paaiškinimu ir Marijos Aukštaitės 
biografija.

Labai norėtųsi, kad šią, kaip ir 
kitas Marijos Aukštaitės knygas 
pasiskaitytų mūsų šiandieniniai 
Lietuvos vadovai. Iš Marijos 
Aukštaitės kūrybos jie galėtų 
pasimokyti, kaip galima tėvynę 
mylėti ir jai dirbti nepaisant savo 
asmeninių sielvartų, skurdo ir 
netgi sveikatos.

Stasys Jakaitis
Toronto, Kanada

Buvo kalbamas Rožančius, per
pintas trumpų meditacijų ir 
giesmių už Lietuvą, pasaulį ir 
mus pačius. Pagarba, dėkojimas 
ir prašymas už visas malones, 
kurias Viešpats, per savo ir mūsų 
Motiną Mariją, suteikė, teikia ir 
teiks, buvo maldų centre.

Jau tradicija tapusi šventė buvo 
baigta giesme "Nenuženk, nuo 
akmens, o Marija" ir Namų kape
liono kun. R. Krasausko malda.

J. Česaitytė

Nuo jaunystės Monika dalyvavo 
Philadelphijos lietuviškoje veik
loje ir lankė lietuviškas vasaros 
stovyklas. Džiaugiasi Monikos 
aukštu pasiekimu ir linki jai viso 
geriausio Monikos tėveliai Da
nutė Štarkaitė-Jovaišienė Van 
Sant ir William J. Van Sant bei 
sesuo Veronika, seneliai Jonas ir 
Veronika Štarkai, visa Philadel
phijos lietuviškoji kolonija ir tau
tiečiai iš kitų vietovių, kuriems 
teko laimė pažinti Moniką.

□

Muzikę Nijolę Ulėnienę išlydėjus
Paulius Jurkus

Nijolė Ulėnienė, pianistė, kom
pozitorė, muzikos mokytoja, 
gyvenusi Dix Hills, N. Y., pa
kirsta sunkios ligos, mirė rugsė
jo 11 d. Huntingtono ligoninėje. 
Buvo sudeginta. Jos palaikai rug
sėjo 20 d. palaidoti Putnamo 
vienuolyno kapinaitėse. Vie
nuolyno koplyčioje buvo pa
maldos. į laidotuves iš įvairių 
vietų suvažiavo velionės bičiu
liai, buvę mokiniai. Daugiausia 
buvo iš New Yorko.

Liko vyras Jonas, dukra Vaiva 
Ulėnas-Boertje, sūnus Aras, bro
lis Romas Stadalnikas Stamforde, 
CT.

Gimusi Kaune
Nijolė buvo gimusi 1935 m. 

sausio 1 d. Stadalnikų šeimoje 
Kaune. Tame nepriklausomos 
Lietuvos gražiame mieste prabė
go jos kūdikystės dienos. Čia ji, 
įžengusi į pradžios mokyklą, 
pradėjo savo gyvenimo mokslus.-

Antrasis pasaulinis karas su
griovė Lietuvą, atnešė okupaci
ją, ir Nijolė su tėvais 1944 m. va
sarą atsidūrė emigracijoje. Trum
pai sustojusi Vokietijoje, 1949 
m. atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstijas ir apsigyveno Stam
forde, CT. Čia šeima ir gyveno

Nijolė Ulėnienė diriguoja Maironio lituanistinės mokyklos chorui 1985 m. birželio 2 d. 
^baigiant mokslo metus Kultūros Židiny. L. Tamošaičio nuotr.

Katalikų Religinės Šalpos ben
dradarbė dr. Rosalija Šomkaitė 
pakvietė p. Juozą Majauską padėti 
jai suorganizuoti, sutvarkyti visus 
reikalingus dokumentus ir pa
rūpinti per Mercy Lift 4 talpintu
vus į Lietuvą.

Ponas Juozas Majauskas prieš 
šešis mėnesius turėjo širdies prie
puolį, bet jis rankų nenuleido ir 
pasiryžo pagelbėti Katalikų Religi
nei Šalpai. Tvirta dr. Rosalijos Šom- 
kaitės iniciatyva ir pasiaukojanti 
p. J. Majausko pagalba suteikė Ka
talikų Religinei Šalpai galimybę 
pasiųsti į tėvynę 4 talpintuvus. Du 
talpintuvai pasiųsti į Vilnių šį pa
vasarį- Tai įvyko balandžio 5 die
ną ir gegužės 13 dieną. 1997 m. 
trečias tąlpintuvas buvo pakrautas 
rugsėjo 13 dieną ir ketvirtas yra 
planuojamas išsiųsti lapkričio 15 
dieną. Visos siuntos yra pasiųstos 
iš South Orange, New Jersey.

Visi talpintuvai virš 40 pėdų 
aukščio ir į vieną talpintuvą telpa 
apie 1,300 siuntinių. Taip, kad iš 
viso per tris talpintuvus į Lietuvą 
buvo pasiųsta 3,980 siuntinių. 
Daktarė Rosalija Šomkaitė per 
Katalikų Religinę Šalpą su jos siun
tiniais parėmė 300 katalikiškų 
mokyklų per visą Lietuvą. Dau
giausia šių mokyklų yra Vilniaus 
rajone. Ponai Marija ir Juozas Ma
jauskai paaukojo 56 siuntinius 
KAIMO VAIKŲ FONDUI. Likę 160 
siuntinių pasiųsti Vilniaus Aklųjų 
ir Silpnaregių Mokyklai, daugia
vaikėms šeimoms ir Sibire buvu
siems giminėms. Ponai Zuzana ir 
Faustas Rajeckai iš V/aterford, CT, 
aukojo keletą Lietuviškos Enciklo
pedijos tomų ir įvairių knygų nau
jai įsisteigusiai Aklųjų Bibliotekai 
Vilniuje. Vartotus gerame stovyje 
drabužius pristatė šv. Kazimiero 
parapijiečiai, gyvenantys Paterson, 
New Jersey, ir Pittsburgho lietu-

Nijolė Ulėnienė savo namuose.
Gerimanto Peniko nuotr.

visą laiką. Iš čia Nijolė iškeliavo 
mokytis muzikos. 1956 m. Hart
forde baigė Hartt muzikos ko
legiją bakalauro laipsniu, studi
javo fortepijono specialybę, 1957 
m. gavo antrą bakalauro laipsnį 
iš bendro muzikos išsimokslini
mo. 1963 m. Columbijos uni
versitete magistrės laipsniu baigė 
muzikos mokytojų kolegiją; ten 
studijavo pas prof. Robert Pace.

Pianistė - muzikos 
mokytoja

Kaip pianistė rečitaliais reiškė
si rytiniame Amerikos pakrašty. 
Bet ją labiausiai traukė muzikos 

Keturi talpintuvai į Lietuvą
Marija Majauskienė

viai. Maistą, avalynę, kanceliarijos 
daiktus, brangius žaislus, vaistus, 
5 elektrines siuvamas mašinas, 2 
vyriškus dviračius ir vaikučiui 
mašinoje naudojamą kėdę pado
vanojo dosnūs amerikiečiai ir tre
čios kartos lietuviai. Taip pat 38 
kompiuterius ir 7 elektrines rašo
mas mašinėles.

Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių 
Sąjunga (LASS), kuri yra įsikūrusi 
Vilniuje ir kuriai vadovauja suma
nus, jaunas ir šaunus pirmininkas 
Osvaldas Petrauskas, apsiėmė siun
tas priimti ir siuntinius išdalinti 
gavėjams. Visi dviejų siuntų siun
tiniai buvo labai greitai, maždaug 
per keletą savaičių, sąžiningai iš
dalinti Lietuvoje.

Pavyzdingai ir labai darbščiai 
prie visų šių siuntų prisidėjo po
nai Žibutė ir Antanas Masaičiai. 
Jie pakavo, krovė ir vėl savo namą 
užleido kaipo sandėlį siuntinių 
sudėjimui. Kai kuriuos sąrašus 
tvarkingai tvarkė ponia Žibutė- 
Masaitienė.

Pasišventę ir labai sąžiningi po
nai Romas Didžbalis ir Vladas Vie
nažindis visada prisistato su jų tal
ka kiekvienam talpintuvui. Dos
nūs labdarai ponai Regina ir Harry 

A. t A.

ANTANUI STRAZDUI
mirus, žmonq JUZEFĄ, dukterį RŪTĄ Ir žentq VIKTORĄ 
ŠEŠTOKUS su šeima, dukterį VIDĄ ir žentq FRANK BROWN 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Kazys Šeštokai 
Debbie ir Ramutis Šeštokai

mokytojos darbas ir šiai profesi
jai buvo labiausiai pasiruošusi. 
Įsisavino naujus dėstymo meto
dus, lankydama Prancūzijos pia
no institutą, tarptautinius mu
zikos mokymo seminarus Itali
joje, Prancūzijoje, Olandijoje, 
Austrijoje, Anglijoje. Ten ji vyk
davo vasaros atostogų metu. 
Amerikoje dalyvavo muzikos 
mokytojų konferencijose, buvo 
Long Island piano mokytojų 
draugijos narė.

Mokydama piano muzikos, 
mokė ne tik technikos, bet 
drauge supažindino su muzikos

(nukelta į 8 psl.)

Collins ir šiais metais leido nau
dotis jų rezidencijos keturių garažų 
patalpomis. Garažai buvo iki lubų 
prikrauti daiktais ir siuntiniais per 
visus šiuos 1997 metus.

Visi keturi talpintuvai gauti per 
Mercy Lift atstovus ponus Vilgailę 
ir Jurgį Lendraičius. Jie šešių metų 
laikotarpyje dirbdami su Philadel
phijos Balf'o skyriumi ir šiais me
tais su Katalikų Religine Šalpa pa
rūpino 14 talpintuvų į Lietuvą. 
Nuoširdiems lietuviams, gyvenan
tiems Chicagoje, dėkoja daktarė 
Rosalija Šomkaitė, Juozas Majaus
kas ir Katalikų Religinė Šalpa. ‘

Gražus pasiaukojančių Šiaurės 
New Jersey Lietuvių Bendruome
nės narių būrelis prisidėjo prie pa
kavimo, krovimo ir vaišių paruoši
mo darbų. Šiaurės N. J. American 
Lithuanian Club pirmininkas Liu
das Šliažas dažnai padeda pakrauti 
siuntas.

Daktarė Rosalija Šomkaitė savo 
lėšomis vyksta į Lietuvą, kada siun
tos pasiekia tėvynę ir yra išdali
namos. Ji stebi, kurioms mokyk
loms reikalinga parama.

Daktarė Rosalija šomkaitė ir p. 
Juozas Majauskas aukoja savo 

(nukelta į 8 psl.)
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Šį savaitgalį Kultūros 
Židinyje:

Ansamblio "Armonika" 
koncertas sekmadienį, spalio 
26 d. Pradžia 5 vai. popiet. Po 
koncerto - šokiai. Veiks lietu
viškų valgių bufetas ir atgaiva, 
įėjimas 15 dol.

Laikrodžio rodyklę reikia 
pasukti 1 vai. atgal spalio 26 
d., 2 vai. ryto.

' Areli. Mykolas Molynas, 
miręs praeitų metų spalio 28 d., 
bus prisimintas savo draugų lap
kričio 2 d., sekmadienį. Mirties 
metinių proga T. Pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje 10 vai. 
mišios. Kviečiami jose dalyvau
ti velionio buvusieji pažįstami.

Lietuviai pranciškonai 
renka naują vadovybę

Lietuvių pranciškonų provin
cijos atstovų suvažiavimas - 
kapitula vyksta š. m. spalio 20 
- 22 d. Kennebunkport, ME. Da
lyvauja generalinis vizitatorius 
Rev. Robert Karris, OFM, pro
vincijolas, viceprovincijolas ir 4 
patarėjai; taip pat vienuolynų 
atstovai, tarp jų 5 atstovai iš 
Lietuvos, iš viso 14. Bus išklau
syti pranešimai apie paskutinių 
trejų metų pranciškonų veiklą 
ir renkama nauja vadovybė. 
Naujai išrinktieji pasilieka po
sėdžiams iki spalio 24 d. Bus 
aptariami provincijos ateities 
reikalai. Kapituloje Brooklyno 
vienuolynui atstovauja Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, 
vienuolyno viršininkas ir pro
vincijolo patarėjas.

Atitaisymas
Po nuotrauka, kuri tilpo "Dar

bininko" 40-jame numeryje, 7- 
tame puslapyje, prie straipsne
lio apie Lietuvos Katalikių Mo
terų suvažiavimą, parašas turėjo 
būti toks:

Lietuvos Katalikių Moterų su
važiavimas 1997 m. birželio 13 d. 
Panevėžyje. Iš kairės: Dr. Aldona 
Šlepetytė - Janačienė, Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų Sąjun
gos pirm., prel. Juozas Antanavi
čius, LKM Sąjungos dvasinis vado
vas, Laima Mikutėnaitė, LKMS 
valdybos narė, ir dalis atstovių.

Už korektūros klaidą at
siprašome.

SKELBIAMAS 
SPAUDOS VAJUS

Darbininko prenumerata nau
jiems skaitytojams - tik 25 
dol. metams! JAV LB Kultūros 
Taryba (su Lietuvių Fondo para
ma) pasiūlė prie kiekvienos nau
jos prenumeratos pridėti po 5 
dol., kad skaitytojai galėtų pasi
naudoti pigesne kaina. Todėl 
Darbininko administracija siūlo 
pirmiesiems 50-čiai naujų skai
tytojų užsisakyti Darbininką už 
25 dol. metams. Tai gera proga 
naujai į šį kraštą atvykusiems, 
studentams, išvykstantiems į 
universitetus, pensininkams, 
naujai persikėlusiems į Ameri
kos Rytų pakraštį - Floridą, už
sisakyti mūsų įdomų savaitraštį 
Darbininkas. Laukiame naujų 
skaitytojų!

Siųskite 25 dol. čekį šiuo adresu: 
Darbininkas 
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo 1997 m. rugsėjo 7 d. jų 
programos lietuvių ir anglų kal
bomis girdimos 5910 kiloher- 
cų dažniu 8 vai. vakare.

Kultūros Židinio metinis 
narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, lapkričio 1 d., Kultūros 
Židinyje. Registracija 9:00 vai. 
ryto, susirinkimas 10:00 vai. r. 
Šis metinis susirinkimas yra ypa
tingai svarbus dėl lietuvių pran
ciškonų planuojamo išsikėlimo 
iš New Yorko sekančiais metais. 
Todėl Židinio Taryba kviečia 
vietinius Kultūros Židinio narius 
gausiai dalyvauti susirinkime ir 
prašo toliau gyvenančius narius 
pasirašyti ir atsiųsti savo įgalioji
mo formas.

Vysk. Paulius Baltakis š. 
m. spalio 26 d., sekmadienį, 
dalyvaus Šv. Jurgio parapijos, 
Philadelphia, PA, 95 metų sukak
ties minėjime.

Paskelbtas BALFo vajus 
tęsis visą spalio mėnesį. New 
Yorko šimtasis skyrius išsiuntinė
jo laiškus, prašydamas aukų. Au
kas galima paskirstyti sekančiai: 
Bendrai BALFo šalpai; Vasario 
Šešioliktosios gimnazijai; Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai; Suvalkų lietuvių para
mai. New Yorko skyriaus valdy
bą sudaro: Vitas Katinas, Zigmas 
Dičpinigaitis ir Antanas Pumpu
tis. Plačiau apie BALFo organiza
ciją buvo aprašyta spalio 3 d. 
Darbininko vedamajame.

Kultūros Židinio kavinė 
veiks sekmadienį, lapkričio 
2 d. Kultūros Židinyje nuo 12:30 
vai. popiet. Bus galima skaniai 
papietauti ir paragauti gardumy
nų. Veiks atgaiva. Visi kviečiami 
ir laukiami!
Apreiškimo parapija, 

Brooklyn, NY, rengia Rudens 
Kaukių balių š. m. spalio 25 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. apatinėje 
parapijos salėje. įėjimas 3 dol. 
Visi laukiami.

84-tas Vyčių seimas (84th 
National Convention of the 
Knights of Lithuania), įvykęs 
Dayton, OH, priėmė rezoliuciją 
paskirti "Darbininko" savaitraš
čiui 100 dol. paramą ir padėkoti 
jo darbuotojams už malonų ben
dradarbiavimą, dedant žinias iš 
Vyčių veiklos. Čekį ir gražų laišką 
atsiuntė John P. Baltrus, Knights 
of Lithuania Supreme Council 
Treasurer.

Nuoširdžiai dėkojame jam ir vi
sai Vyčių organizacijai už didelę 
paramą "Darbininkui".

Spalio 16 d. gavome šį laišką: 
'Darbininko" Administracijai:
JAV LB Cape Cod apylinkės 

valdybos nutarimu, siunčiu 
50 dol. auką spaudai paremti. 
Valdyba linki tolimesnės sėkmės 
Jums, dirbantiems kilnų darbą.

5u geriausiais linkėjimais,
(pas.) Irena A. Jansonienė, 
iždininkė.
Dėkojame JAV LB Cape Cod 

apylinkės nariams ir jos iždininkei 
p. L Jansonienei už dosnią paramą 
mūsų laikraščiui.

Skelbkitės DARBININKE, 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

Jūsų pageidavimai - 
mūsų rūpestis.

Muzikę Nijolę Ulėnienę išlydėjus SKELBIMAI
(atkelta iš 7 psl.) 
teorija, kompozicija, kas tai yra 
muzikalumas. Per muziką ji ugdė 
jauno žmogaus asmenybę, 
įkvėpė drąsos ir ištvermės muzi
ko karjerai.

Jos muzikos studija buvo vie
na iš moderniausių. Čia buvo 
naudojami skaitmeninis fortepi
jonas, elektrinė klaviatūra, kom
piuteriai. Tai buvo gerai įrengta 
fortepijoninės muzikos labora
torija.

Kasmet du kartus rengdavo 
savo mokinių koncertus Stein- 
way salėje Manhattane. Muzi
kos studiją įkūrė 1968 m. Plain- 
vievv, N.Y., į Dix Hills nusikėlė 
1972 m., kur turėjo gražius lietu
vių dailininkų kūriniais išpuoš
tus namus ir fortepijono studiją. 
Čia jos muzikos mokykla veikė 
25 metus.

Lietuviškoje veikloje
Daugelį metų ji buvo muzikos 

vadovė mergaičių stovyklose, 
kurias rengė Putnamo vienuolės 
seselės. Su didele meile mokė 
lietuviškų dainų. Čia pajuto, kad 
jaunimui trūksta šiuolaikinio re
pertuaro. Taip pradėjo kompo
nuoti naujas dainas, giesmes. Tų 
kūrinių vis daugėjo, bet nebuvo 
laiko jų surinkti, išleisti atskiru 
leidiniu.

Ji mokytojavo ir Maironio li
tuanistinėje mokykloje, kai jos 
vaikai lankė ją. Mokėjo dirbti su 
vaikais, apvaldyti didelį chorą ir 
išmokyti dainų, parengti chorą 
Kalėdų eglutėm ar mokslo metų 
užbaigimui.

Kurį laiką muziką dėstė ir ame
rikiečių Hicksville mokykloje, 
panaudodama modernius dėsty
mo metodus.

Mintis išleisti jos kūrybą
Jos bičiulių tarpe kilo mintis, 

kad reikia surinkti jos kūrinius, 
aptvarkyti, suredaguoti ir išleisti 
atskiru leidiniu. Manoma, kad ji 
yra sukūrusi per 20 dainų. Toks 
leidinys būtų geriausias pamink

Padedame įsidarbinti moterims.
Tel.: 718 979-8741. (sk.)

Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos 
atstovai atvyksta j JAV

Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos nariai atlieka Evangelizaciją Tveruose.
Kairėje - Tėv. Gediminas Numgaudis, OFM. J. Klietkutės nuotr.

Kretingos Pranciškoniškojo 
Jaunimo Tarnybos atstovai - Tėv. 
Gediminas Numgaudis, OFM, 
Rūta Domarkaitė, Angelė Jokny- 
tė ir Andrius Mizgiris atvyksta į 
Ameriką spalio 22 d. Temą Jėzus 
Kristus mano ir šiandieniniame 
gyvenime pristatys žodžiu, gies
me bei malda.

Atstovai spalio 23 d. susitinka 
su Bostono jaunimu, o spalio 25 
d., šeštadienį, - su šeštadieninės 
mokyklos mokiniais bei atskira
me susitikime su jų tėveliais.

Sekmadienį, spalio 26 d., įvyks 
trys susitikimai su Bostono lie
tuvių parapijos tikinčiaisiais.

Spalio 27 d. atstovai keliaus 
vienai dienai į Norwood, MA, o 
spalio 28 d. bendraus su Brock- 

las Nijolei, nes šiaip viskas išsi- 
barstys ir išblės užmarštyje. Toks 
leidinys išlaikytų jos kūrybą ir 
prisiminimą dar ilgiems lai
kams.

Prie tokio leidinio, kad ir įva
do vietoje, būtų prasminga ap
rašyti jos darbą, kas buvo tie 
modernūs metodai, kaip rengė 
savo ir mokinių koncertus.

Nereikėtų delsti, bet kas imsis 
tai organizuoti? Gal specialus 
tam reikalui sudarytas komite
tas?

Ten, kur liko jaunystės 
pėdos

Su savo likimu buvo susitaikiu
si ir pati buvo pasirinkusi palai
dojimo vietą - Putnamo vie
nuolyno kapinaites.

Seselių vienuolių sodyba Put- 
name jai visada buvo miela ir 
brangi. Čia dainom praskambė
jo jaunystė, čia tiek metų dirbta 
su stovyklaujančiom mergaitėm, 
per muziką auklėtas lietuviškas 
jaunimas.

Čia ji pažino ir medelių ošimą, 
jį pamilo. Kokia gilia ramybe 
ošia pušynėliai!

Čia ir muzikas kompozitorius 
Vytautas Marijošius.

Apie tai ji dažnai kalbėdavo.
Čia atvykę draugai ir pažįstami, 

buvę jos mokiniai prisimins Ni
jolę kaip muzikę, mokytoją, nes 
ir pušynėliai ošia švelnias melo
dijas ir paukšteliai sučiulba lyg 
tie jos organizuotų chorų vaikų 
balsai...

Keturi talpintuvai 
j Lietuvą

(atkelta iš 7 psl.)
brangų laisvalaikį, dirbdami, kol 
visus reikalus sutvarko. Dirbdami 
kartu su Balfu, Katalikų Religine 
Šalpa, Lithuanian American Club 
ir Mercy Lift atstovais, nuveikia 
nuostabius labdaros darbus dėl 
vargstančių mūsų tėvynainių. Lie
tuviška patarlė sako ; "kur du stos, 
visada daugiau naudos".

ton, MA, lietuviais.
Su Worcester, MA, lietuviais 

susitiks spalio 29 d. JAV Rytų 
pakraščio apsilankymus baigs 
Putnamo seselių sodyboje spalio 
30 d.

Visose šiose vietovėse susitikę 
su vietos lietuviais, drauge da
linsis mintimis bei malda.

Išeivijos lietuviai yra labiau 
įpratę rinktis į kultūrinius, poli
tinius organizacijų ruošiamus 
minėjimus, koncertus ir pana
šaus pobūdžio renginius. įdomu 
bus patirti, kiek susidomėjimo 
susilauks šie tikėjimą liečią ren
giniai. Šioji dvasinė kelionė or
ganizuojama vysk. P. Baltakio 
Sielovados Tarybos 2000 Jubi
liejui ruošti komiteto, siekiant

Reikalinga šeimininkė - vai
ką prižiūrėtoja (14 ir 5 metų am
žiaus). Turėjau lietuvaitę, bet ji grįžta 
namo. Noriu gauti moterį, kuri myli 
vaikus ir gyventų šeimoje. Skambin
ti ir prašyti Diną (718) 692-4111 (čia 
darbo telefonas nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. popiet); arba namų tel. (516) 
295-9459. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel: (516) 377-1401. (sk.)

Video ir foto paslaugos vestu
vių, krikštynų ir kitomis progomis. 
Prieinamos kainos. Super VHS koky
bė. Kalbame ir lietuviškai. Skambin
ti bet kokiu laiku (718) 326-2370.

(sk.)

Padedame nusipirkti automo
bilius ir siųsti į Lietuvą. Tel.: 718 
979-8741. (sk.)

Kerpu, šukuoju, darau cheminį 
ir pusmetinį sušukavimą. Teikiu, 
konsultaciją dėl plaukų priežiūros. 
Kerpu plaukus vyrams, moterims ir 
vaikams. Pagal pageidavimą galiu 
aptarnauti klientus ir namuose. Pa
slaugų kainos žemesnės už ameri
kietiškas. Dirbu visą dieną. Regina 
Savickaitė-Bork, 84-20 96th St. Wo- 
odhaven, NY 11421. Tel. (718) 805- 
3612. (sk.)

Jei kas turėtų anglų ar lietuvių 
kalba knygų, kurių jau nebereikia, 
skambinkitetel: (718) 348-4709 (sk.)

Kompiuterių pardavimas, pa
mokos, taisymas ir aptarnavimas. 
Interneto ir vietinių netvvork pa
jungimas - tik 15 dol. mėnesiui už 
neribotą naudojimą. Instrukcijos ir 
web puslapių projektavimas. Kal
bame lietuviškai. Tel. (718) 326- 
2370. (sk.)

įprasminti šiuos bažnyčios pa
skelbtus Jėzaus Kristaus 1997 me
tus, kurie baigiasi su artėjančiu 
Adventu gruodžio mėnesį.

Lapkričio mėnesį Kretingos 
Pranciškoniškojo Jaunimo Tar
nybos atstovai pasuks į Phila
delphia, vėliau pas jaunimą į Dai
navą, pas Detroito ir Lemonto 
lietuvius.

Dėl išsamesnės informacijos, 
prašome skambinti sės. Ignei, tel. 
(905) 897-5604 arba minėtų pa
rapijų klebonams.

Šiandien DARBININKĄ 
užsisakę, 

kitų savaitę 
turėsite jj namuosel 

Tel: 827-1351

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, gražioje aplinkoje, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Vilią Maria, P. O. Box 155, Thomp
son, CT, 06277 (sk.)

Moteris, turinti aukštąjį huma
nitarinį išsilavinimą, gali mokyti 
lietuvių kalbos vaikus ir suaugu
sius. Tel.: (718) 827-3913. (sk.)

Nemuno ansamblio koncer
to (1997 m.) New Yorke video 
įrašą galite užsisakyti tel. (718) 326- 
2370. Gera kokybė, garsas Hi-Fi ste
reo. Kaina 30 dol. (sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, Washing- 
ton, DC, ieško darbininko, kuris 
galėtų atlikti nedidelius lauko prie
žiūros darbus (ne daugiau kaip 5 
valandas į savaitę). Mokestis už 
"landseaping" $5.50. Galima dirbti 
12 valandų. Suteikiamas pigus bu
tas -130 dol. mėnesiui. Kreiptis tel.: 
(202) 244-2373. (sk.)

Skubiai parduodami gerame 
stovyje baldai (yra labai patogi ligo
niui lova). Apžiūrėti pagal susitari
mą. Kreiptis tel. (718) 296-4931. 
Stefa Mikulskienė

"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. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškoną 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Vincas Rimkus, Brooklyn, NY - 
15 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.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims spalio 26 d., sekmadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, spalio 25 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

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

Siuntiniai i Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas.

Maisto siuntiniai: 
šventinis $39.;
50 svarų įvairaus maisto 
siuntinys už $98.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:jkderas@aol.com

