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PRANEŠIMAS SPAUDAI

"LIETUVOJE
X__ ir apie ę
LIEįTJVĄ^

J
- Teisininkas A. Paulaus

kas pirmasis iš devynių preten
dentų tapo oficialiu kandidatu j 
Prezidentus. Patikrinusi jo rė
mėjų parašus, kandidatą jau 
įregistravo Vyriausioji rinkimų 
komisija. Kandidatas į Preziden
tus turi teisę į apsaugą, jam turi 
būti suteiktos apmokamos dviejų 
mėnesių atostogos bei šiam lai-1 
kotarpiui suteikiama nelie
čiamybė. A. Paulauskas šias pri
vilegijas įgis kartu su kitais kan
didatais nuo lapkričio 6 dienos.

- Spalio 18 d. Lietuvos na
cionalinėje filharmonijoje M. K. 
Čiurlionio kūrinius skambino 
Seimo Pirmininkas profesorius 
Vytautas Landsbergis, kuriam tą 
dieną sukako 65-eri metai. Lab
daros koncertą surengė Vytauto 
Landsbergio fondas, o pajamos 
už bilietus ir aukotojų lėšos ati
teks neįgaliems vaikams.

- Buvęs "Lietuvos aido" ir 
"Lietuvos žinių" vyriausia
sis redaktorius Saulius Sto
ma spalio 20 d. nuteistas kalėti 
5 metus, konfiskuojant pusę jo 
turto ir atimant teisę 3 metus po 
bausmės atlikimo užimti vado
vo pareigas. Vilniaus 1-osios apy
linkės teismo teisėjos Rasos 
Gudžiūnienės paskelbtas nuos
prendis įsiteisės per 14 dienų. 
Tačiau tai nėra-finalas 43 metų 
laisvo žurnalisto byloje, nes S. 
Stoma ketina apeliacine tvarka 
jį apskųsti Vilniaus apygardos 
teismui.
-, - Europos reikalų ministe
rija ir derybų su Europos 
Sąjunga specialioji misija 
skirtingai supranta Lietuvos po
ziciją siekiant ES narystės. Tai 
išaiškėjo spalio 20 d. Seime įvy
kusiame jungtiniame Užsienio 
reikalų komiteto ir Europos 
reikalų komiteto posėdyje, ku
riame dalyvavo Europos reikalų 
ministrė Laima Andrikienė ir 
specialiosios misijos deryboms 
su ES vadovas Gediminas 
Šerkšnys. Ministrė teigė, jog svar
biausias Lietuvos tikslas - pasiekti 
bendrą derybų startą su visomis 
asocijuotomis ES narėmis, o spe-! 
daliosios misijos vadovas ragi
no siekti ne "šeimyninės nuo
traukos Liuksemburge", o realių 
derybų pradžios.

- Lietuvos generalinis pro
kuroras Kazys Pėdnyčia spa
lio 20 d. kreipėsi į Seimą, prašy
damas leisti suimti mėginimu 
sukčiauti įtariamą parlamentarą 
Audrių Butkevičių. Generalinės 
prokuratūros Seimui atsiųstame 
rašte teigiama, jog A. Butkevi
čius mėgina paveikti liudytojus, 
trukdo tyrimui.

- Spalio 20 d. Vilniuje fr 
kilmingai atidarytas rašytojo 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus me
morialinis muziejus. Jis įkurtas 
Tauro kalno papėdėje, tuometi
niame Universiteto profesūros 
name, kuriame Vincas Krėvė 
gyveno nuo 1940 iki 1944 metų. 
Naujasis kultūros židinys atida
rytas minint lietuvių literatūros 
klasiko, mokslininko, visuome
nės veikėjo V. Krėvės 115-ąsias 
gimimo metines.

- Spalio 20 d. Lietuvos kūno 
kultūros ir sporto departamente 
įvykusiame pasitarime patvirtin
ta, kad II Tautinė olimpiada vyks 
kitų metų birželio 23-26 dieno
mis, o VI pasaulio lietuvių spor
to žaidynės - birželio 27-30 die
nomis.

Vytautas Rubavičius

Vilniuje rugsėjo 5-6 dienomis 
vykusi prezidentų konferencija 
buvo didelis mūsų diplomatijos 
išbandymas. Lietuva norėjo pa
rodyti pasauliui, jog moka žaisti 
europieti škus politinius žaidi
mus;' sugeba reaguoti į užuo
minas, o kai kada net pati imtis 
iniciatyvos. Vilniaus konferen
cijos svarba dar labiau išryškėja, 
kai ją palygini su rugsėjo 27 d. 
surengta konferencija "Lietuva - 
į Europos Sąjungą", kurią orga
nizavo Europos reikalų minis
terija. Prezidentų konferencijoje 
■ aukštas politinis bei kultūrinis 
lygis, šioje - akivaizdi intelekto 
stoka, visiškai nekalbėta apie 
kultūros svarbą keliaujant į Eu
ropą.
Po Vilniaus prezidentų kon

ferencijos jau praėjo kiek laiko, 
tad galima išsakyti vieną kitą 
bendresnio pobūdžio mintį. Vie
nas konferencijos "didvyrių" ne
abejotinai buvo Baltarusijos Pre
zidentas. Juolab kad jam pavyko 
įtikinti Lietuvos vidaus reikalų 
ministerijos struktūras suvaidinti 
pasikėsinimo spektaklį. Tad jis 
turėjo progą pasirodyti kaip stip
rus bebaimis vyras. A. Lukašen
ka darosi labai svarbi problemiš
ka figūra ir europinės politikos 
kontekste. Lietuvių diplomatija, 
matyt, bus įvertinta už tai, kad 
Europos politikams suteikė gali
mybę iš arčiau pažvelgti į Balta
rusijos vadovą. Jis puikiai įvaldęs 
demagogijos arsenalą, aktyviai 
ir sykiu ironiškai bendrauja su 
žurnalistais. Spaudos konferen- 
djos metu apie jį būriavosi dau
giausia žurnalistų. Prezidentas, 
beje, leido sau kiek ilgiau su jais 
pabendrauti - tad mūsų prezi
dentūros kieme liko vienas ir 
'svarbiausias". Griežtai pasisakė 
prieš NATO plėtimąsi į Rytus, 
tačiau sykiu teigė, jog esąs re
alistas ir dirbąs taip, kad NATO 
priartėjimas prie Baltarusijos sie
nų nekeltų naujų problemų ir 
įtampos. Pritarė ir naujos ne
branduolinės zonos kūrimui, 
kvietė naikinti šaltojo karo ste
reotipus. Vakarų politikams vis 
dėlto sunku kol kas suvokti, kokį 
žaidimą žaidžia pats Preziden
tas. Gali būti, jog tai Rusija, pa

Lapkričio 2 -oji Lietuvoje - VĖLINĖS 

Tai mirusiųjų prisiminimo ir pagerbimo diena

VILNIAUS KONFERENCIJOS ĮSPŪDŽIAI

Kryžių kalnas. A. Ostašenkovo nuotr.

sitelkusi Baltarusiją, išbando 
naujus regioninio spaudimo bū
dus, o gal atvirkščiai - A. Lukašen
ka, prisidengdamas Rusija, nuo
sekliai įgyvendina savo diktato
riškas užmačias ir verčia su juo^ 
skaitytis Europos politikus. Lie
tuvai nepavyko pasiekti, kad 
Baltarusija pasirašytų sutartį dėl 
nelegalių emigrantų grąžinimo. 
Buvo matyti, jog Baltarusijos 

Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas (kairėje) šiltai 
sutinka j Vilniaus konferenciją atvykusį Baltarusijos pre
zidentą Aleksandrą Lukašenką. R. Šuikos nuotr.

vadovas kol kas žada, tik ne
siruošia žengti konkrečių rimtų 
žingsnių. Kaimyninės šalies va
dovas sąmoningai rodo visiems 
esąs nenuspėjamas, tačiau tvir
tas.

Prezidentų konferencija aiš
kiai patvirtino, jog Lietuvos ir 
Lenkijos santykiai paverčiami 
strateginio bendradarbiavimo 
programa, pamažu įveikiant is
toriškai susiklosčiusius stereoti
pus. Žvelgiant į praeitį stengia
masi iškelti tokius dalykus, ku
rie galėtų pagrįsti bendradarbia
vimo ideologiją, stiprintų pasi
tikėjimo atmosferą, atitiktų nau
jos Europos kūrimo realijas. Čia 
labai svarbus yra kultūrų ben
dravimas. I konferenciją prezi
dentus atlydėjo nemenkos in
telektualinės pajėgos, vis dėlto 
kultūros svarba, tiesiant patiki
mus partnerystės tiltus, nebuvo 
deramai aptarta. Nebuvo pa

sitelktas ir neseniai Lenkijoje, 
Vygriuose vykusio lietuvių ir len
kų intelektualų susitikimo do
kumentas, kuriame išsakytas 
bendras požiūris į praeitį ir brė
žiami būsimo bendradarbiavimo 
metmenys.

Integracijos procesai kelia re
alią grėsmę mažų tautų tauti
niam ir kultūriniam tapatumui. 
Ir šitą nerimą būtina sklaidyti 

kultūros priemonėmis. Kaip nau
jas pokario Europoje reiškinys 
buvo nurodomas Vokietijos ir 
Prancūzijos bendradarbiavimas. 
Šios šalys daug dėmesio ir lėšų 
skyrė kaip tik kultūrai ugdyti. 
Kultūra turėjo pakeisti "priešo 
vaizdinį" ir padėti įtvirtinti tau
tinį tapatumą, puoselėti tautinės 
savigarbos jausmus. H. D. Gen- 
scheris, kalbėdamas apie Vokie
tijos ir Prancūzijos santykių rai
dą, pabrėžė, jog to bendradar
biavimo pagrindas - pagarba ki
tos šalies tautiniam tapatumui. 
Tačiau mažoms tautoms išsaugo
ti savo tapatumą yra daug sun
kiau nei didelėms, tas išsaugoji
mas turi tapti prioritetine už
sienio ir vidaus politikos linija. 
Iš prezidentų tik Estijos vadovas 
Lennartas Meris savo kalboje už
siminė, jog būtina išlaikyti tau
tinį tapatumą. Vėliau jis paaiški-

(nukelta į 3 psl.)

Spalio 13 d. oficialų vizitą 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
pradėjo Krašto apsaugos minis
tras Česlovas Stankevičius. Kar
tu su juo į JAV išvyko viceminis
tras Jonas Kronkaitis ir ka
riuomenės vado pavaduotojas 
pulkininkas Valdas Tutkus. Jung
tinėse Amerikos Valstijose ofi
cialią Lietuvos delegaciją pa
pildė ambasadorius Stasys Saka
lauskas ir gynybos atašė majoras 
Valdemaras Sarapinas. New Yor
ko oro uoste ministrui buvo įteik
tas asmeninis JAV Gynybos 
Sekretoriaus VVilliam Cohen laiš
kas, kuriame JAV Gynybos vado
vas pasveikino savo kolegą iš 
Lietuvos, pradėjusį oficialų vi
zitą JAV. W. Cohen išreiškė tvir
tą įsitikinimą, kad šis vizitas taps 
galimybe "apsvarstyti visą spek
trą klausimų, susijusių su saugu
mu ir gynyba", pavadindamas 
artėjančias dvišales konsultaci
jas "neįkainojamomis".

Iš New Yorko delegacija JAV 
karinių oro pajėgų lėktuvu C-20 
išskrido į Pennsylvanijos valsti
ją, kurios Nacionalinė gvardija 
yra pagrindinė mūsų šalies part
nerė dvišalio karinio bendradar
biavimo su JAV srityje. Harris- 
burge Ministrą ir jo vadovau
jamą delegaciją pasitiko valsti
jos karinis vadovas, Karinių ir 
veteranų reikalų departamento 
bei Nacionalinės gvardijos va
das generolas majoras James W. 
Mac Vay.

Viešnagės metu ministras Č. 
Stankevičius susitiko su valstijos 
kariniais vadovais, apžiūrėjo jos 
teritorijoje esančius karinius ob
jektus, susipažino su Ekstremalių 
situacijų valdymo centro, Ka
rinių oro pajėgų simuliacinio 
centro, kitų karinių struktūrinių 
padalinių veikla.

Pokalbių metu pagrindinis dė
mesys buvo skiriamas dvišalio 
bendradarbiavimo tarp mūsų 
šalies krašto apsaugos sistemos 
ir Pennsylvanijos Nacionalinės 
gvardijos plėtojimui programos 
"Kariškiai - kariškiams" rėmuose. 
Nuspręsta ir toliau nuolat keistis 
karinių delegacijų vizitais (per 
pastaruosius ketvertą metų jų 
skaičius jau viršijo keturis šim
tus), aptarta galimybė palaips
niui pereiti nuo pažintinio po
būdžio vizitų organizavimo prie 
ilgesnį laiką truksiančio JAV ka
rinių ekspertų analitinio darbo 
Lietuvoje, taip pat - galimybės 
Lietuvos specialistams ilgiau pa
dirbėti Pennsylvanijos Naciona
linėje gvardijoje. Diskutuota apie 
bendrų karinių pratybų organiza
vimą, susitarta atsiųsti Lietuvos

JAV GYNYBOS SEKRETORIUS ĮSPĖJO, 
KAD "LAIPTAI Į NATO LABAI STATŪS"

JAV Gynybos sekretorius Wil- 
liam Cohen spalio 16 d. Įspėjo 
Washingtone viešinti Lietuvos 
krašto apsaugos ministrą Česlovą 
Stankevičių, kad "laiptai i NATO 
yra labai statūs", tačiau užtikrino, 
jog Aljanso durys toliau yra atvi
ros.

W. Cohen pagyrė Lietuvą už 
aktyvią veiklą taikdariškose ope
racijose Bosnijoje ir Baltijos šalių 
taikos palaikymo batalione BAL- 
TBAT bei pastangas kuriant ben
drą su Lenkija taikos palaikymo

V. LANDSBERGIS SAVO SALININKUS 
RAGINA ATSISAKYTI PATETIKOS

Seimo pirmininkas, Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservato
rių) keliamas kandidatas i Prezi
dentus Vytautas Landsbergis ra
gina savo šalininkus atsisakyti 
patetikos apibūdinant jo nuopel
nus. "Mano mieli, prašau jūsų 
nenuslysti i joki nereikalingą 
aukštinimą", - teigiama preten
dento i Prezidentus kreipimesi, 
kuri paskelbė jo rinkimų štabas.

Pasak kreipimosi, dažname V. 

karių būrį į 1998 metais įvyk
siančias JAV Nacionalinės gvar
dijos pratybas "Guardex". Nutar
ta stiprinti dvišalį bendradarbia
vimą tarp atskirų mūsų šalies 
kariuomenės ir Pennsylvanijos 
Nacionalinės gvardijos dalinių, 
toliau plėtoti Krašto apsaugos 
ministerijos Civilinės saugos de
partamento ir Pennsylvanijos 
Ekstremalių situacijų valdymo 
centro ryšius, Puskarininkių mo
kyklos Kaune ir Pennsylvanijos 
Liktinių akademijos praktinį 
bendradarbiavimą. Susitarta dėl 
glaudesnio abiejų šalių karo 
kapelionų institucijų bendradar
biavimo.

Pagrindiniu viešnagės Pennsyl- 
vanijoje akcentu tapo dvišalio 
Ketinimų protokolo pasirašymas. 
Šiame dokumente išreiškiamas 
ketinimas tęsti abipusiai nau
dingą dvišalį bendradarbiavimą, 
įvardinant jame pagrindines jo 
sritis.

Viešnagės Pennsylvanijos vals
tijoje metu ministrui Č. Stan
kevičiui įteiktas specialus valsti
jos gubernatoriaus dokumentas 
("proclamation"), liudijantis sve
čiui ypatingą pagarbą. įvyko 
ministro susitikimas su valstijos 
žiniasklaidos atstovais. Č. Stan
kevičiaus garbei buvo surengtas 
iškilmingas priėmimas.

Spalio 13 d. po pietų ministro 
Č. Stankevičiaus delegacija at
skrido į VVashingtoną ir tiesiai 
išvyko į šalia miesto įsikūrusį 
Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės 
centrą. Apsilankymui šiame ob
jekte Lietuvos gynybos vadovai 
teikė ypatingą reikšmę, kadangi 
šiuo metu mūsų šalyse steigia
mas analogiškas bendras visoms 
trims Baltijos valstybėms re
gioninis centras. Beje, tokio cen
tro įkūrimui JAV kongresas ir 
administracija 1998 metais pla
nuoja skirti 10,4 mln. JAV do
lerių.

Spalio 13 d. ministras Č. Stan
kevičius skaitė pranešimą vie
name iš didžiausių privačių JAV 
mokslinio tyrimo institutų - He- 
ritage Foundation, atsakė į gau
siai susirinkusių politikos anali
tikų, gynybos srityje dirbančių 
specialistų, diplomatinio korpu
so atstovų klausimus NATO plėti
mo, Lietuvos karinių pajėgų su
derinamumo su NATO pajėgo
mis, mūsų šalies atstovų daly
vavimo taikos palaikymo ir įve
dimo operacijose bei kitomis te
momis.

Lietuvos Ambasados 
VVashingtone, D. C., 
Spaudos skyrius

batalioną.
"Manau, kad Baltijos valstybės 

deda daug pastangų siekdamos 
NATO standartų, - pažymėjo 
gynybos sekretorius. - Baltijos 
valstybės, ypač Lietuva, aktyviai 
dalyvauja "Partnerystės taikos la
bui" programoje".

Vizitą Jungtinėse Valstijose mi
nistras Č. Stankevičius pradėjo 
spalio 13 d. I Vilnių ministras ir 
ji lydintys pareigūnai grižo spa
lio 21 d.

ELTA

Landsbergio rėmėjų susirinkime 
pasitaiko, kad jis yra aukština
mas ypatingais palyginimais arba 
pagyrimais, "ypač dėl to, ką visi 
esame kartu laimėję - atkurtą 
Nepriklausomybę". ELTA

DARBININKĄ laiškai^ 
pasiekia

ir elektroniniu paštu 
(E-mail)!

JKeleras@aol.com
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"Bread & Puppet" festivalis bei kiti įspūdžiai iš Vermonto valstijos
Dainius Zalensas pet" (Resurrection) cirke (taip va

dinasi jų renginys, apie kurį šiek 
tiek vėliau).

Su darbais Vermonte labai striu 
ka, daugelis gyventojų meninės 
sielos ir save išreiškia įvairiais 
renginiais, spektakliais, koncer
tais ir parodomis.

(Montpelier'e visą savo exilį 
praleido ir Solženicinas. Jis, kiek 
girdėjau, yra kažką parašęs apie 
tą kraštą, bet tai tik nuogirdos.)

Žmonės daugiausia verčiasi 
namudininkyste, kuri labai pla
čiai paplitus toj valstijoj. Dauge
lis moterų gauna užsakymus iš 
įvairių smulkių įmonių ir juos 
atlieka namuose. Tai įvairūs 
rankdarbiai, rankų darbo megz-

Prieš keletą metų lankantis Lie
tuvoje užėjau į tuo metu neblo
gai užsirekomendavusį (bet greit 
užsidariusį) baikerių* (žr. paaiš
kinimą aprašymo pabaigoje) res
toraną "Sherlat Chopper", kur 
susipažinau su amerikiečiu iš 
Vermonto, atrodančiu, kaip čia, 
JAV, atrodo daugelis baikerių. 
Įsišnekėjus paaiškėjo, kad jis 
(Nicholas Hecht) sieloje baikeris, 
daugiau kaip 25 metus vairuoja 
savo senutį BMW motociklą ir 
yra Montpelier VA "Pyralisk" 
teatro įkūrėjas, režisierius bei 
savininkas. Žodis po žodžio įsiš-
nekėjome, supažindinau jį su 
teatrais Vilniuje, pristačiau "Lė
lės" teatro režisieriui (ten dir
bau 8 metus). Nuo to ir užsi
mezgė mūsų draugystė. Taip vie
ną dieną šią vasarą ir atsiradome 
Vermonte. Nicholas dėka gavo
me pasiūlymą iš garsaus Ameri
koje "Bread & Puppet" teatro 
vadovo Peter Shuman pasirody
ti su spektakliu "Undinėlė" jų 
rengiamame kiekvienais metais 
grandiozi-niame lėlių šou. Tai ir 
susiruošėm į tolimą kelionę. Ke
lionė ilga - 12 valandų kelio, 
apie 700 mylių nuo Clevelando.

Visą naktį važiavę, paryčiais 
įsukome iš 87-to kelio, vedančio 
į Montrealį, ir pasukome į 8 kelią. 
Po geros valandos kirtome Ver
monto ribas. Jau nuo pat pradžių 
pajutom, kad Vermontas - žemės 
ūkio valstija. Visur kalnai ir 
grožis neišpasakytas, beveik nie
kur nepaliestas šiuolaikinės mon- 
strinės civilizacijos. Mažučiai 
miesteliukai su savo kaimiško 
tipo krautuvėlėmis, kažkuo pri
menančiomis krautuvėles sovie
tinėje Lietuvoje (aišku, ne prekių 
asortimentu...). Ir žmonių vei
dai kitokie nei daugelyje rytinių 
JAV vietų, kur teko nemažai pa
keliauti. Išraiška jų kitokia, elge
sys ir manieros nėra taip "sua- 
merikonėję" Daugelis kalnų ke
liukų neturi net asfaltuotos dan
gos. Daug skurdžių bakūžių ar 
treilerių tiesiog įsispaudę į miš
kus palei kelius, bet daugelyje 
vietų gražiai prižiūrėti. Oras toks 
gaivus, kad, išlipus pasivaikščio
ti, imdavo svaigti galva. Kartais 
pakilus į aukštesnes vietas, net 
ausyse imdavo zvimbti.

Pasiekus Montpelier, pasiju- 
tom kaip kažkokiam nedideliam 
Europos miestelyje. Su savita 
architektūra, kavinukėmis bei 
krautuvėlėmis, daugiausiai orien
tuotomis į turistus, ir... net kele
tu teatrų. Užklausėm, kaip jie 
išsilaiko, turėdami tokį mažą 
miestelį ir tiek daug kultūrinės 
veiklos. Pasirodo, Montpelier 
labai gausiai lankomas turistų 
visus metus. (Visiems turistams 
turbūt labai knieti sužinoti, ir 
kuo gi tas Vermontas savitas, 
kad taip trokšta atsiskirti... nuo 
JAV.)

Susitikę su režisierium, ilgai 
šnekučiavomės, domėjomės 
kraštu, miestu ir gyvenimu, ten 
vykstančiu. Pasirodo (režisieriaus 
žodžiais), Amerikai sparčiai vys
tantis, laisvo mąstymo žmonėms 
(juos vadino hipiais, bitnikais 
arba gėlių vaikais, o angliškai, 
berods, hobos), vis mažiau lik
davo vietos ir laisvės savo gyve
nimo būdo išraiškai. Ir jie masiš
kai ėmė bėgti nuo civilizacijos, 
pasislėpdami Vermonto kalnuo
se. Vermontas nuo seno garsėja 
savo laisvamaniškumu, dideliu 
savarankiškumu ir nuoširdumu. 
Ir tikrai, daugelyje vietų žmonės 
buvo labai šilti ir nuoširdūs.

Įsikalbėjus labiau, sužinojom 
kad dar ir dabar Vermonte veikia 
organizacija, siekianti pilno Ver
monto atsiskyrimo nuo JAV. Ne
mažai visokių organizacijų, sie
kiančių kaip nors sustabdyti 
technikos veržimąsi į jų gyveni
mą. Tas labai, beje, atsispindėjo 
ir grandioziniame "Bread & Pup- 

tiniai, buities puošmenos, rūbe
liai ar meno dirbiniai.

Iš režisieriaus taip pat suži
nojom, kad vienintelis Vermon
tas JAV-jose turi savo sveikatos 
sistemą, t. y. valstija parūpina 

P. Shumano lėlių, muziejuje, Glover, VE.

sveikatos kortelę savo gyvento- kliūva. Visas renginys, su mažoSy 
pertraukom, tęsėsi iki tamsos, 
kol finale pasirodo "Gėris" - di
džiulė žmgaus galva su ištemp
tomis į šonus juostomis, prime
nančiomis rankas, kurią nešė 
apie 100 žmonių. Atrodė tikrai 
įspūdingai... Gėris nugali blogį 
ir padega monstrą. Ugniai ple
čiantis, ima iš visur veržtis gyvy
bė (gausybė ir mažų, ir didelių 
įvairiaspalviai apsirengusių žmo
nių bėgo link to monstro iš visų 
pusių - nauja, atgimusi laisva 
karta. Laužui įsiliepsnojus, visi 
vaidintojai pasitraukė, vietą už
leisdami publikai, kuri apjuosė 
ratu laužą, ėmė mušti būgnus, 
groti kitais instrumentais ir šok
ti bei linksmintis. Vienoje iš šo
ninių iš lentų sukaltų namukų/ 
pavėsinių, apkamšytų šviežiais 
česnakais, pats Peter Shuman'as 
laužė savom rankom tik iškep
tus ir iš krosnies ištrauktus kepa
liukus naminės (tikrai gardžios) 
duonos ir dalino žiūrovams. 
(Mums pavyko šiek tiek šnek
telėti su p. Shumanu, o Onutei 
jis padovanojo visą kepaliuką dar 
garuojančios duonos, kurį ji par- 
sivežus į Vilnių pasidalino su 
kolegomis teatre.) Muzika ir šo

kiai ap
link laužą 
nutilo tik 
švintant.

Vienas 
iš keis
čiausių ir 
nuosta
biausių, 
visiškai 
neįprastų 
mums 
dalykų 
buvo tai, 
kad abso- 
liuč i a i 
nebuvo 
nė vieno 
polici
ninko, ko 

šiaip masiniuose renginiuose JAV 
nesame matę. Ir nebuvo jokių 
riaušių, jokių nesusipratimų, 
muštynių ar girtų, parkritusių

jams. Kiek žinau, tokio "stebuk
lo" tikrai nėra nė vienoj kitoj 
JAV valstijoje (gal aš ir klystu... 
arba ką nors ne taip supratau).

Pasibaigus paradui Montpelier 
mieste, pasukome renginio link. 
Teatras įsikūręs gerą valandą į 
šiaurę nuo sostinės, visai ma
žyčio Glover miestuko pašonėje.

Kadaise New Yorko centre gy
vavęs teatras įsikūrė toli toli nuo 
civilizacijos. Teatro patalpos - tai 
pagrindinis svirnas (Main Bam), 
kuris taip ir atrodo autentiškai, 
kaip į jį buvo kažkada atsikelta. 
Sienos kai kur dar likę baltos, 
ant laiptų pridžiūvęs mėšlas nuo 
kažkada ten laikytų kiaulių ar 
kitų gyvulių. Atvykus mūsų jau 
laukė baltai apsirengę "lėlinin
kai" ("puppeteers" - juos ten visi 
taip vadino). Pranešė mums, kad 
vaidinsime pusrūsyje, nes tik ten 
yra galimybė pasijungti prie ele
ktros tinklo... Vieta tikrai įspū
dinga, sukalta tokia scena iš lin
guojančių lentų, o žiūrovams 
susėsti visur primesta kelmų, 
dėžių ar šiaip nupjautų medžio 
gabalų. Spektaklis prasidėjo 1:30 
vai. popiet. Prigužėjo sausakim
šai žiūrovų. Ir nors beveik nė

Žiūrovai spektaklio metu, Glover, VE.
Dainiaus Zalenso nuotr.

vienas iš jų nesuprato lietuvių 
kalbos, bet visi susižavėję žiūrėjo 
iki galo spektaklį, po kurio pa
sipylė ovacijos ir daugybė klau

simų. Prisistatė keletas lietuvai
čių, kurie irgi buvo labai pana
šūs į tų laikų hipius ir vos keletą 
sakinių sugebėjo pasakyti lietu
viškai (bet stengėsi). Ir jie buvo 
kitokie, visiškai kitokie nuo ma
no pažintų čia, JAV, lietuvių. 
(Netęsiu tos jau visiems ir taip 
įgrisusios temos...) Nuo antros 
valandos didžiuliame lauke, kaž
kuo šiek tiek primenančiame 
Vingio ir Kalnų parko mišinį, 
prasidėjo grandiozinis renginys, 
kurio visa idėja buvo: kaip j mūsų 
gyvenimą skverbiasi kompiute
riai, automatizacija ir kaip lais
vam žmogui vis sunkiau ir sun
kiau darosi gyventi šioje žemėje. 
Grandiozinės lėlės ir vaidintojai 
ant aukštų kojūkų keitė vieni 
kitus.

Po to į "sceną" atriedėjo di
džiulis monstras, lyg ir garve
žys, lyg ir koks slibinas, imantis 
naikinti viską, kas po ranka pa- 

kur pakampiais. Tiesa, nuo ka
napių rūkymo kvapas sklido po 
visą stovyklavietę, kuri įsikūrusi 
buvo gal kelių mylių spinduliu 
aplinkui, siekianti ir upeliuką, 
kuriame pliuškenosi visai ne
sidrovėdami nuogi abiejų lyčių 
jaunuoliai. Stovyklavietėse vy
ko intensyvi prekyba visokiais 
"brandzalietais", pacifistinės pa
kraipos ženkliukais, paveikslais, 
bambukinėm fleitom ir t. t. Ra
dom prie vieno staliuko, pre
kiaujančio "Grateful Dead" gru
pės atributika, ir mūsų tautine 
spalvų gama išmargintų 
marškinėlių su krepšinio atvaiz
dais ir įvairiais užrašais "Go Go 
Lithuania", "Bronze medal win-

Aktorė O. Pučkoriūtė laiko rankose duoną, dovanotą 
Vilniaus "Lėlės" teatrui nuo JAV trupės -"B. & P." vadovo 
P. Shumano. Dainiaus Zalenso nuotr.

ners", "Lithuanian Basketball" ir 
t. t.

Nemažai jaunuolių vyrų buvo 
labai keistai susišukavę (su- 
sikūtvėloję) plaukus, kurie atrodė 
kaip katino uodegos (panašiai

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galelius & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. TeL: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose ir 
imigraciniuose reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 
West St., Simsbury, CT 06070TTel. (860) 651-0261.

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

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

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

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

Dainiaus Zalenso nuotr.
------------------------------------  
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atrodo juočkiai iš Jamaicos, kai 
plaukų neplauna metų metais...);“ 
ir dar kas keisčiau buvo, kai ku
rie jų nešioja iki žemės margas
palvius sijonus... Bet, kaip sako
ma, kiekvienas savaip iš proto 
eina.

Kitas dalykas, kuris man įstri
go, - tai, kad ten yra tokių kaip 
ir komunų, kur visi gyvena po 
vienu stogu, veda ūkį kartu, 
miega, gal ir mylisi kartu... (to 
nežinau, tik taip jie juokavo). 
Taip ir tas teatras gyvena, pri- 
sikvietęs krūvas žmonių, kuri
ems už darbą nemoka. Tik duo
da tam kartui pastogę ir maistą, 
kurio aš tai nelabai galėjau val
gyti... (mat nesu vegetaras). To
kios apraiškes kaip asmuo, as
menybė, ten pas juos kažkaip ir 
neegzistuoja. Viskas bendra, vis
kas kartu... Pavargau aš labai grei
tai nuo tokio "žmogiškumo" ir, 
grįžęs į Clevelandą, net lengviau 
atsikvėpiau...

Jei kas lankysitės Vermonte, 
nepraleiskite progos aplankyti tą 
nuostabų kampelį Gloveryje. 
Ypač rekomenduoju aplankyti 
"Bread & Puppet" lėlių muziejų. 
Tikrai įspūdingas reginys. Su
kaupti visi P. Shuman'o darbai 
per visą jo kūrybinį gyvenimą. 
Keista, bet muziejus įsirengęs 
didelėje daržinėje, be jokios gais
rinės apsaugos. Būtų labai gaila, 
jei toks didelis turtas vieną die
ną paskęstų liepsnose.

Tai va tokie įspūdžiai iš Ver
monto. Gražu neišpasakojamai, 
bet... gyventi ten nenorėčiau. Per 
daug pripratęs aš prie moder
naus amžiaus, toks turbūt ir 
mirsiu, civilizuotos, industriali
zuotos žemės kirminas... Na, o 
kaip viskas atrodė aktorės aki
mis, galite pasiskaityti jos inter
viu "Lietuvos Rytui", atspausdin
tame 1997 m. rugsėjo 2 d. "Meno 
Mūzų" skyrelyje.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 Vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423^7.9.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

* MEMOBIALS '
66-86 80 ST. MIDDLE VIL1AGE, 

QUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150 

■ TAI MCSV VIENINTELĖ VIETA - 
- GAUSI PASODU SALE .

KVEČAS
JONAS 

1933+1976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

Paaiškinimas:
• Biker - Amerikoj taip vadinami 

žmonės, kuriems motociklas - 
gyvenimo stilius, savęs išraiška, o 
ne transporto priemonė.

x LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
x VIEŠBUČIAI
x ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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

TEL: 718 423 - 6161,1 - 800 - 77 - VYTIS
FAX 718 423 - 3979
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SAUGUMO TARYBOS REFORMĄ

Kęstutis K. Miklas
"Darbininko" korespondentas 

Pasitraukusius prisimenant

T
auta yra kuriama, plėtojama, turtinama per kartų 
kartas. Vienų palikimu naudojasi kiti. Tautos šaknys 
gilėja, kamienas plečiasi, šakos ilgėja ir stambėja tik 
per ilgesni laiką vykstant įvairiopo darbo ir pastangų 
telkiniui. Kiekviena karta remiasi į prieš tai buvusių 

kartų palikimą. Šito niekad nedera užmiršti.
Turbūt niekas ir neužmiršta, išskyrus labai jaunus žmones, 

kurie galvoja, jog viskas prasideda tik su jais. Išskyrus ir tokius 
retus asmenis, kurie niekad nesidomi tuo, kas buvo ir praėjo net 
jų pačių gyvenime.

Prisiminti tėvus ir brolius yra tokia natūrali pareiga, kad rodos 
apie tai nereikia nė kalbėti. Tos pajejgos gali nejausti tik retos 
išimtys. Kalbėti tenka apie būdą, Joms tnūsų ryši su artimaisiais 
mirusiais labiau pagyvina ir pagilina.

Čia jau ateina religinis požiūris, kuris duoda naujos šviesos ir 
prasmės. Religija, ypač krikščioniškoji, suveda visus vienon dva- 
sinėn bendrijom Ji kalba apie gyvųjų ir mirusiųjų bendrystę. 
Mirusieji gyvena kaip ir tie, kurie tebegyvename žemėje. K(us ir 
juos jungia tikėjimas ir meilė. Tikėjimas nedingsta ir meilė 
nemiršta, tik keičia pavidalą. Mirusieji netgi dalyvauja mūsų 
tikėjimo ir meilės brendime. Kas iš tų mūsų mirusių motinų, 
tėvų, senelių ar brolių, būdami arčiau Dievo, neprisimena mūsų 
ir nesimeldžia - neužtaria mūsų? Kaip mes galime nesimelsti už 
tuos artimuosius, kurie galbūt reikalingi mūsų pagalbos, kad 
būtų išlygintos jų skolos, likusios neatmokėtos žemės kelionėje?

Mūsų tarpe yra žmonių, kurie labai dažnai prisimena savo 
mirusius artimuosius. Bet viena diena metuose (lapkričio 2) yra 
ypatinga. Tai Vėlinės - mirusiųjų diena. Šią dieną mes jau 
susitelkiame ypatingai mirusiųjų pagarbai. Mes lankome ka
pines, puošiame antkapius gėlėmis ir žvakėmis, meldžiamės ir 
prašome melstis kitus.

Vėlinėmis prasideda lapkričio mėnuo ir, pagal krikščionišką 
paprotį, visas šis mėnuo yra skiriamas mirusiųjų atminimui. Kaip 
tik šį mėnesį labiausiai kyla į Dievą maldų chorai už mirusius. Šis 
mėnuo mums lietuviams primena mirtį ir savo vardu. Apie mirtį 
mūsų poetai labiausiai ir dainuoja lapams krintant.

tapai krinta, kaip broliai, pakirsti šalnos, taigų. Kiek tų mūsų 
brolių-pakirto sibiriškos taigos. Kas juos ir kada beprisimins, jei 
mes jų neminėsime Vėlinėse? Jie savo krauju bandė atšildyti 
ledynus. Bet savo tikėjimu ir meile jie tebešildo mus, nes jie yra 
mūsų broliai - mirę, bet nemirštami kovos ir aukos dalyviai.

Vėlinės mus kviečia naujai pergyventi ne tik kraujo ir giminys
tės ryšio bendrystę, bet ir tikėjimo, meilės, maldos bendrystę. Dėl 
to Vėlinės nėra liūdesio diena, kaip kartais mes galvojame. 
Greičiau jos yra džiugios rimties diena. Tą dieną mes išaugame į 
neapskaičiuojamai didelę, gyvastingą bendruomenę, didžiąją 
Dievo tautą. Kaip mes, išeiviai, nesijaučiame atskilę nuo savo 
tautos kamieno, taip mes negalime jaustis atskirti nuo savo 
iškeliavusiųjų brolių amžinojon tėvynėn. Kai emigracijoje mes 
tikime kurią savo tautai naujus ateities kelius, taip iškeliavusieji 
mūsų broliai ir sesės neabejotinai dalyvauja mūsų dabarties ir 
ateities nuskaidrinime ir įprasminime.

(Pabaiga. Pradžia Nr. 41)

Būtent tokio tribunolo įsteigi
mas tikrai daugiau pasitarnautų 
žmonijos apsaugai.

Ir Lietuva prabilo 
Jungtinėse Tautose

Rugsėjo 24 d. sesijos popieti
niame posėdyje ir Lietuvos už
sienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, atvykęs tik vienai die
nai, pasakė kalbą, pateikdamas 
Lietuvos poziciją dėl vykdomų 
JT reformų ir dėl Lietuvos ak
tyvesnio įsijungimo į įvairias JT 
veiklos funkcijas. Tai yra, kad 
Lietuva yra nusprendusi akty
viai dalyvauti JT Nuolatinės pa
rengties pajėgų taikos palaiky

VILNIAUS KONFERENCIJOS ĮSPŪDŽIAI
(atkelta iš 1 psl.)
no, jog apie tautinį tapatumą 
galvoti svarbu dėl to, kad pa
tyrėme sovietinę priespaudą. Kai 
atsigausime, kai jau būsime pa
tys savimi, apie tai galėsime 
nebegalvoti. Europos Są
junga, jo manymu, turi 
būti lygiateisių tautų są
junga. Vis dėlto valsty
bių "svoris" yra labai jau 
nevienodas, įvairūs ir jų 
geopolitiniai interesai, 
apie kuriuos lyg ir netin
ka garsiai kalbėti. Lenki
jos Prezidentas Aleksan
dras Kwasniewskis mano 
paklaustas aiškino, jog 
visos tautos turės daly
vauti atvirose "varžyti
nėse", tapatumą jos galės 
išlaikyti tik kurdamos ir 
turėdamos ką pasiūlyti 
kitoms. Vis dėlto vargu 
ar bent jau artimiausiu 
metu įmanoma kalbėti 
apie lygų kultūrų ben
dravimą, ypač plintant 
masinės komercinės 
kultūros epidemijai. Be
je, lenkai jau kuris laikas
stengiasi plėsti savo kultūrinės 
įtakos sferą. Tokiai politikai la
bai padeda ir žymūs lenkų kilmės 
užsienyje gyvenantys kultūros 
veikėjai. Šiuo atžvilgiu lietuviai 
lenkams nėra ir negali būti kon
kurentai. Pačios europinės inte
gracijos tikslas - palengvinti 

mo sistemoje, nuolat laikydama 
parengties stovyje dalinius, pa
siruošusius pagal JT Saugumo 
Tarybos sprendimus dalyvauti 
įvairiose taikos palaikymo ope
racijose.

Ministras taip pat pareiškė, kad 
Lietuva palaiko Vokietijos ir Ja
ponijos, taip pat ir Azijos, Afri
kos bei Lotynų Amerikos pas
tangas patekti į JT Saugumo Tary
bą nuolatinių narių teisėmis. Tuo 
pačiu jis pabrėžė, kad Saugumo 
Taryba turėtų būti papildyta ir 
nenuolatiniais nariais iš Rytų bei 
Vidurio Europos valstybių.

Savo kalbos pabaigoje jis palie
tė rugsėjo 23 d. Rusijos užsienio 
reikalų ministro Javgenij Prima- 
kov kalboje padarytą siūlymą dėl 
saugumo garantijų Baltijos kraš
tų regionui ir jį atmetė, kaip ne
siderinantį su Lietuvos vizija bei 

ekonominę, finansinę ir darbo 
jėgos apykaitą. Didieji politikai 
tautinio ir kultūrinio tapatumo 
išsaugojimą laiko mažųjų tautų 
politikų rūpesčiu. Ir konferenci
joje labai aiškiai galėjai jausti, 

Iš prezidentų tik Estijos vadovas Lennartas Meris (dešinėje) užsiminė, jog 
kiekvienai tautai būtina išlaikyti savąjį tautinį tapatumą. Lenkijos 
Prezidentas Aleksandras Kwasniewskis (kairėje) pareiškė, jog "atskira 
tauta tapatumą galės išlaikyti tik kurdama ir turėdama ką pasiūlyti 
kitoms". Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas stovi viduryje.

kiek daug ateityje priklausys nuo 
mažųjų šalių politinių lyderių 
jėgų savimonės, kultūrinės savi
vokos. Kultūros politika turėtų 
būti glaudžiai siejama su ekono
mine ir užsienio politika. Tik 
kultūringa tauta gali laisvai ben
drauti su kitomis tautomis, ne- 

siekiais, kad per integraciją į Eu
ropos Sąjungą ir į NATO regio
no saugumas bus geriau užtik
rintas.

Nepaisant riboto laiko, minis
tras Saudargas vis dėlto pajėgė 
susitikti su Hans van de Broek, 
Europos Komisijos įgaliotiniu 
Europos Sąjungos reikalams, ir 
> .tarti įvairius konkrečius siūly
mus, kurie nulemtų ir paspar
tintų Lietuvos kelią į Europos 
Sąjungos narystę. Ministras taip 
pat susitiko ir su JT Generaliniu 
sekretorium Kofi Annan. Jam jis 
įteikė Lietuvos vyriausybės 
sprendimą dalyvauti JT taikos 
palaikymo sistemoje, kartu per
duodamas Lietuvos prezidento 
Algirdo Brazausko pakartotiną 
kvietimą jam aplankyti Lietuvą.

prarasdama, o 
stiprindama, 
ugdydama sa

vastį, savo vietos ir vertės pa
jautą.

Kiek daugiau dėmesio tauti
nio ir kultūrinio tapatumo iš
laikymui skyrė kitą dieną kal
bėję kultūros žmonės, akademi

nių sluoksnių atstovai. Svariau
sias čia buvo Lietuvos Seimo 
Pirmininko Vytauto Landsber
gio pranešimas. Jis siūlė "atsisa
kyti blogos valios viešpatauti ir 
valdyti". Didžiosios valstybės 
kartais elgiasi taip, lyg vienos te
būtų pasaulyje. Svarbiausias nau-

Azija - didžiausia 
mobiliojo ryšio 
telefonų rinka

Daugiausia mobiliojo ryšio 
telefonų savininkų - Japonijoje 
ir Kinijoje, kur jų skaičius atitin
kamai siekia 23,5 ir 10,1 milijo
no. Pietų Korėjoje, Taivane bei 
Malaizijoje mobiliojo ryšio var
totojų birželio pabaigoje buvo 
atitinkamai 4,3,2,1 ir 1,9 milijo
no, Australijoje - 4,6 mln. KD 

joje Europoje gyvuojančių tautų 
tikslas - "išlaikyti bendruomenės 
kultūrinį identitetą ir saugoti 
įgytą laisvę". Seimo Pirmininko 
kalba neabejotinai būtų buvusi 
politiškai paveikesnė, jei savo 
mintis jis būtų išsakęs pirmąją 
dieną, kada kalbėjo politikai. 
Politikai ir kultūrininkai vis dėl
to buvo atsiskyrę, nebuvo junta
mas poreikis kuo glaudžiau su- 
sieti politiką ir kultūrą. Klausi
mas, kaip susirūpinimą tautinio 
ir kultūrinio tapatumo išsaugo
jimu paversti veiksminga poli
tinė-kultūrinė programa, kuri 
būtų laikoma esminiu naciona
linių interesų reiškimo būdu, taip 
ir lieka atviras. Problemos aktua
lumą rodo kad ir toks faktas. 
Premjeras Gediminas Vagno-

rius, Frankfurte vilio
damas į Lietuvą poten
cialius vokiečių investi
torius, pareiškia, jog Lie
tuva dėl stojimo į ES 
padarysianti viską, ko 
tik reikės. Vadinasi, vyk
dysime visus mums ke
liamus reikalavimus, ne
galvodami apie pasek
mes? Kur taip "nueisi
me"? Tokie neapgalvoti 
pareiškimai negražina 
Lietuvos įvaizdžio. Visi 
labiau gerbia tuos, ku
rie nedviprasmiškai gina 
savo interesus, atstovau
ja ne politikų, kurie jau 
integravosi į Europą, 
sluoksniui, o savo tau
tai.

Apie Vilniaus konfe
renciją kaip tik ir reikėtų 
kalbėti, iškeliant mums 
rūpimas problemas. Ta

čiau kol kas prezidentų susitiki
mas nėra deramai politologiškai 
ir kultūrologiškai išgvildentas. 
Lietuvos laikraščiams, o gal ir 
visuomenei, svarbiau skandalai 
ir nusikaltimai. Tautinis ir kul
tūrinis tapatumas - anokia čia 
sensacija.

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė
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Ponas Galvanauskas manė, kad tai esą paprasta spaudimo prie
monė priversti mus greičiau pravesti rinkimų įstatymą ir pravesti 
greičiau pačius rinkimus į Seimą. Bolševikai, kol dar čia yra kitų 
valstybių atstovai, nenorėtų pavartoti atviro smurto, nelegaliu 
būdu sušaukti jiems pageidaujamą Seimą, todėl priversti yra grieb
tis kitokių priemonių mūsų pasipriešinimą palaužti. Jo nuomone, 
tuo nepasibaigs, reikia laukti iš jų pusės dar ir kitokių nemalo
numų... Bet turime tvirtai laikytis ir priešintis, kiek galim ilgiau, 
kad nebūtų sudarytas fiktyvus legalizmas su pseudorinkimais į 
Seimą. Jo žiniomis, gautomis iš labai patikimų šaltinių, karas tarp 
Tarybinės Sąjungos ir Vokietijos yra neišvengiamas. Vėlgi ir patys 
rusų komunistai visai su tuo nesislepia. Todėl jiems skubu legali
zuoti nors fiktyviai savo sumanymus, iki konfliktas įvyks.

Nepamenu, ar praslinko po šio bandymo viena diena, kai staiga 
buvau pakviestas pas p. Paleckį. Kai pas jį nuvykau, Paleckis man 
pranešė, kad pas jį buvo apsilankęs p. Dekanozovas, kuris kol kas 
tik žodžiu pareiškė Tarybinės vyriausybės reikalavimą, kad Lietuvos 
teritorijoje rasų rublis būtų leistas apyvarton lygiai su litu. Tą savo 
reikalavimą Tarybinė vyriausybė visai teisingai pamatuoja, kad 
rusų įgulų karininkai, neturėdami litų, dabar negali apsirūpinti 
vietoje būtiniausiais reikmenimis. Jis, Paleckis, kaipo einąs Lietuvos 
Prezidento pareigas, reikalauja, kad Lietuvos Ministerių Taryba 
tuojau padarytų atitinkamą nutarimą.

Aš jam griežtai pareiškiau tokiu pat būdu, kad aš niekuomet, kol 
eisiu ministerio pirmininko pareigas, šio klausimo į Lietuvos Mi
nisterių Tarybą neįnešiu ir panašaus nutarimo priimti neleisiu, nes 
tai pagimdytų didžiausią sumišimą ir tuos rublius prisieitų prievarta 
pirkliams brukti. Galėtume dar juos keisti, jei Tarybinės Sąjungos 
vyriausybė sutiktų juos išpirkti tuo pačiu kursu, kuriuo jie būtų 

dabar keičiami. Šiandien rusų rublis yra bevertis popieriukas, nes jo 
Tarybinė vyriausybė neįsileidžia atgal ir už jį nieku neatsako, kai jis 
pakliūna užsienin. Išeitų, kad už beverčius popieriukus turėtume 
tiekti bolševikams savo prekes ir gaminius.

- Tamista, p. ministeri, juk gerai žinai, kad anksčiau ar vėliau 
rublis taps vienintelis pinigas, kuris bus vartojamas apyvartoje 
Lietuvoje, - sušuko Paleckis.

- Kaip matau, tamista, p. Palecki, esi ne tiek Lietuvos Prezidento 
einąs pareigas, kiek Tarybinės Sąjungos vyriausybės padėjėjas greičiau 
sutrypti Lietuvą. Bet ar net tamista gali užtikrinti, kad neatsiras 
įvykiai, nepriklausomai nei nuo mūsų, nei nuo Maskvos vy
riausybės, kurie nieku gali paversti visus sumanymus?..

Po ilgų ir gana šiurkščių ginčų sutikome abu, kad šiuo reikalu 
būtų atsiklausta finansų ministerio nuomonė.

Buvo pakviestas p. E. Galvanauskas, kuris tvirtai palaikė mano 
nuomonę. Be to, jis manė, kad iš šios padėties galima būtų surasti 
tokią išeitį, kuri turėtų patenkinti rusus. Šiuo metu Lietuvos fi
nansinė padėtis tokia gera, jog mes lengvai galėtume suteikti 
rusams keliolikos milijonų paskolą litais, kad jų vyriausybė galėtų 
savo karininkams dalį algos sumokėti litais. Tokiu būdu atkristų 
motyvai, kuriais Maskvos vyriausybės reikalavimas pagrįstas. Ponas 
Paleckis nesurado argumentų tam pasiūlymui atmesti, tik ėmė 
isteriškai rėkti:

- Aš nesutinku, aš nesutinku!.. Aš reikalauju, kad mano parėdy
mas būtų vykdomas!.. Tamistos norite ir sau, ir visam kraštui 
užnerti kilpą ant kaklo...

- Nerėk tamista, - sudraudė jį E. Galvanauskas. - Tuoj subėgs čia 
visi tarnautojai, pamanę, kad mes tamistą smaugiame...

- Aš pasiūlysiu tamistai, p. Palecki, kitą išeitį: mudu galime tuojau 
atsistatydinti ir palikti jums laisvas rankas pasielgti kaip tinkamas.

Paleckis sumišo: matyti, neturėjo šiuo atveju tinkamų direk
tyvų... Grįžęs iš Prezidentūros suradau mane belaukiantį p. Pozd- 
niakovą su atitinkamu oficialiu raštu. Paskaitęs jį Pozdniakovo 
akivaizdoje, pareiškiau, kad šiuo reikalu jau tarėmės Prezidentūroje 
ir priėjome išvados, kad šio Tarybinės Sąjungos vyriausybės reika
lavimo nieku būdu negalim patenkinti tiek ekonominiais, tiek 
praktiniais sumetimais. Viena tik galėtum padaryti, kad palengvin
tum jo vyriausybei - tai pasiūlyti paskolą litais, kad jais Tarybinė 

vyriausybė galėtų sumokėti įgulų karininkams dalį jų algų ir tuo 
būdu aprūpintų juos galimybe įsigyti mūsų krautuvėse reikalingų 
jiems reikmenų.

- Ir p. Paleckis pritarė? - paklausė, matyti, to nesitikėjęs Pozdnia- 
kovas.

- Ponas Paleckis juk supranta krašto nuotaiką ir supranta, kad 
šiandien jūsų rublį Lietuvos piliečiams galima būtų įbrukti tik 
prievarta, - atsakiau jam.

- Bijau, kad mano vyriausybė tuo nebus patenkinta, - pareiškia p. 
Pozdniakovas. - Ji tikėjosi, kad esate jai draugiškai nusiteikę ir mūsų 
bendradarbiavimas su jumis bus sklandus ir darnus.

- Tamista juk turėjote progos patirti, kad mes irgi to norime ir 
patenkiname visus jūsų reikalavimus, kuriuos tik galim, net tokius, 
kuriuos nepatenkinti turėtume teisės. Ar mes nemaitinam jūsų 
kariuomenės ir netiekiame, ko tik pareikalauja jūsų kariška vadovy
bė, nors tuo atveju jokio susitarimo nebuvo padaryta?

- Taip, bet kiekvieųam žingsnyje paskutiniu metu rodote nepasi
tikėjimą mumis, kaip buvę Smetonos fašistiniai ministeriai... Bijau, 
kad mūsų vyriausybė nepadarytų iš to atitinkamų išvadų...

- Mums būtų nemalonu ir skaudu, jei tamistos, pone atstove, 
vyriausybė susidarytų apie mus tokią nuomonę, - atsakiau jam. - 
Mes esame tikrai draugiškai nusiteikę jūsų valstybės ir vyriausybės 
atžvilgiu: jei atsisakome, kaip šiuo atžvilgiu, patenkinti jūsų vy- 
riausyės reikalavimus, tai tik todėl, kad negalime, nes turime 
skaitytis ir su mūsų krašto reikalais ir mūsų gyventojų nuotaikomis. 
Mes suprantame sunkumus, kuriuos turi jūsų įgulų karininkai, 
betgi mes siūlom priemones, kurios, kaip mums atrodo, yra ir jums, 
ir mums priimtinos... Jos juk prašalina priežastis, kurios verčia jūsų 
vyriausybę patiekti mums panašius reikalavimus...

Kai tik Pozniakovas išėjo, tuojau pakviečiau pas save R Gal
vanauską, suredagavome atsakymą į Maskvos vyriausybės raštą ir 
tuojau išsiuntėme. Čia pat sustatėm šifruotą telegramą mūsų at
stovui Maskvoje p. Natkevičiui, kurioje išdėstėm visą reikalą ir 
patarėm tuojau kreiptis pas Molotovą ir tiksliai nušviesti jam mūsų 
nusistatymą ir patiektą pasiūlymą.

Dar tą patį vakarą gavau iš Natkevičiaus telegramą, kad Moloto
vas sutiko jį priimti.

(nukelta į 4 psl.)



■ Latvija laikinai liko be aukš
čiausių šalies vadovų. Latvijos 
valstybės vadovo ir Seimo pir
mininko pareigas visą savaitę ėjo 
Seimo vicepirmininkas Andris 
Amerikas, kuris pavadavo į 
užsienio keliones išvykusi šalies 
prezidentą Guntį Ulmanį ir Sei
mo pirmininką Alfredą Čepanį. 
Latvijos premjeras Guntaras 
Kraštas išvyko vizito į Švediją, 
vietoj savęs vienai dienai palik
damas vicepremjerą Jurį Kaksitį. 
Remiantis Latvijos konstitucija, 
šalies prezidento pareigas, jam 
nesant, eina Seimo pirmininkas. 
Kadangi Seimo pirmininko Al
fredo Čepanio vizitas į Turkiją 
truko iki spalio 24 dienos, jis 
pavedė savo pareigas eiti vice
pirmininkui Andriui Amerikui.
■ Rusija turi įtakos nusikalsta

mumui Estijoje. Ypač kaimynai 
yra įsitraukę į. kyšininkavimą, 
automobilių vagystes ir ekono
minius nusikaltimus. Pasak Esti
jos saugumo policijos vadovo 
Jurio Pihlo, Rusijos nusikaltėlių 
įtaka Estijoje ir kitose Baltijos 
valstybėse yra didžiausia.
■ Italijos premjero Romano 

Prodi vadovaujama kairiojo cen
tro koalicija sutvirtėjo po vy
riausybės krizės, kurią spalio vi
duryje pavyko išspręsti. Paklaus
ti, kaip balsuotų, jeigu dabar 
vyktų parlamento rinkimai, 48% 
apklaustųjų atsakė esą už R. Pro
di "Alyvmedžio" koaliciją. Rug
sėjo 22 d. apklausoje, vykusioje 
savaitė prieš vyriausybės krizę, 
šią koaliciją rėmė tik 47,1% ap
klaustųjų, o pernai balandį vyku
siuose parlamento rinkimuose už 
ją balsavo tik 45,4% rinkėjų. R. 
Prodi asmeninis populiarumas 
taip pat padidėjo. Jį "labai geru" 
laikančių apklaustųjų padaugė
jo nuo 4,8% iki 8,4% , o "visai 
nepatenkintų" sumažėjo nuo 
21,3 iki 20%.
■ 70 žmonių, mėginusių pa

bėgti iš bombarduojamos Siera 
Leonė sostinės, spalio 19 d. žuvo 
jų automobiliui įkritus į tarpek
lį. 55 pabėgėliai sunkiai sužeisti.

"Saulės" viešnagė Clevelande
Aurelija M. Balašaitienė

Š. m. spalio 8 dienos vakare 
Clevelando LB Apylinkės kvie
timu į Clevelandą atvyko Šiaulių 
universiteto liaudies ansamblis 
"Saulė", pakviestas atlikti tradi
cinių Lietuvių dienų programą. 
Ansamblį atlydėjo universiteto 
dekanas dr. Sta
sys Tumėnas, pro 
rektorius Donatas 
Jurgaitis, Šiaulių 
miesto kultūros 
skyriaus direkto
rius Hubertas 
Smilgys, ansamb
lio choreografas 
Edmundas Verpe- 
tinskas ir admi
nistratorius Ze
nonas Ripinskas. 
Dvidešimties de
vynių asmenų 
viešnagę globojo 
LB apylinkės ko- 
pirmininkai, dr. 
Viktoras Stankus 
ir Ada Stungienė, 
o svečių nakvy
nėmis ir transpor
tu rūpinosi Olga 
ir Edmundas Ča- 
pai. Buvo rūpes
tingai suplanuo
ta beveik keturių parų viešnagė, 
kurios metu svečiai turėjo progą 
pamatyti Clevelando miestą ir 
apylinkes, aplankyti Šv. Kazi
miero lituanistinę mokyklą ir su 
savo programa pasirodyti net tris 
kartus. Ketvirtadienį, spalio 9 

Clevelande buvo pagerbta žurnalistė, rašytoja Aurelija 
Balašaitienė, jos 50 metų spaudos darbo jubiliejaus proga. 
Nuotraukoje - Liet. Resp. Garbės Konsule Ingrida Bub
lienė riša tautinių raštų juostą rašytojai A. Balašaitienei, 
greta - A. Muliolienė. V. Bacevičiaus nuotr.

dieną, "Saulė" koncertavo Kento 
valstybiniame universitete su ku
riuo ta proga buvo užmegzti ben
dradarbiavimo ryšiai tarp Šiaulių 
ir Kento universitetų, kuriame 
dr. Tumėnas vienerius metus 
dirbs savo mokslinį darbą.

Žurnalistė, rašytoja Aurelija Balašaitienė 
Clevelande buvo pagerbta jos spaudos 
darbo 50 metų jubiliejaus proga. Nuo
traukoje: kalba rašytojos duktė Jūratė.

V. Bacevičiaus nuotr.

Penktadienio vakare, po eks
kursijos mieste, "Saulės" garbei 
buvo surengtas jaukus ir nuo
taikingas susipažinimo vakaras, 
kurio metu ansamblis demon
stravo savo repertuaro ištraukas 
ir ragino publiką dalyvauti šo

kiuose, grodamas šokių muziką. 
Šeštadienio ryte, susipažinę su 
lituanistinės mokyklos perso
nalu ir mokiniais, ansambliečiai 
ruošėsi pagrindiniam koncertui. 
Vakare į Dievo Motinos parapi
jos didžiąją salę susirinko stebė
tinai gausi publika, kuri kėlė 
ovacijas nuotaikingą ir įvairų 
repertuarą atliekančiam ansamb
liui. Negalima buvo atsistebėti 
ansamblio orkestro darna, atlie
kant gan sudėtingas tiek liau
dies muzikos, tiek įvairių kom
pozitorių kūrinius, palydint šo
kius ir akompanuojant dainoms. 
Orkestrą sudaro penki smuikai, 
akordeonas, violončelė, būgnas, 
klarnetas, birbynė ir įvairūs liau
dies muzikos instrumentai. Dar
nios dainos, miklūs šokiai, visa 
tai dar palydima originaliais 
komiškos vaidybos įtarpais, nu
teikė publiką labai entuziastin
gai. Koncertui pasibaigus į sceną 
užkopusios merginos ansamblio 
narius ir vadovus apdovanojo 
gėlėmis, vynu ir kitomis gėrybė
mis. Pasibaigus plojimams, visi 
buvo pakviesti pasivaišinti para
pijos jaukioje svetainėje. Užkan
dus ir pabendravus svečiai ir šei
mininkai pasakė trumpas svei
kinimo bei padėkos kalbas.

Sekmadienį, graudžiai atsisvei
kinę, clevelandiečiai išlydėjo 
"Saulę" į Detroitą, kuriame an
samblis koncertuos. Iš ten pa
suks į Chicagą ir po koncerto 
vyks į Omahą, Nebr., su kurios 
universitetu "Saulė" ir Šiaulių 
universitetas jau yra užmezgęs 
bendradarbiavimo ryšius. Cleve
lando lietuviai yra dėkingi LB 
valdybai už tokią gražią ir patrio
tišką Lietuvių dienų programą.

"Regnum" leidiniai: antrieji renesanso 
metai

Aloyzas Araašius

Spalio 1-ąją "Vartų" galerijoje va
sarą išleistų knygų pristatymą su
rengė "Regnum" fondas. Renginį 
sąlygojo ne tik naujo kultūrinio 
sezono pradžia, bet ir keletas datų. 
Viena jų - tai, kad maždaug prieš 
metus "Regnum" fondas atgimė ir 
ėmė tęsti savo leidybinę veiklą.

Fondo valdybos pirmininkas Ro
bertas Petrauskas papasakojo, kad 
fondo leidybos kryptis orientuota 
į frankofilinius leidinius, todėl 
nieko keista, kad šių knygų leidy
bą paremia ir Prancūzijos ambasa
da Lietuvoje.

Toks leidyklų bendradarbiavi

Paveikslai ir laiškai iš trijų žemynų
Vėl pabūti kartu su Australijo

je mirusia jauna lietuvių dai
lininke Akvile Zavišaite suteikia 
galimybę leidykla "Tyto alba". Ji 
išleido gausiai iliustruotą knygą 
"Akvilė. Paveikslai, laiškai, atsi
minimai". Knyga spalio 20 d. 
pristatyta Vilniuje, Menininkų 
rūmuose. Taip pat atidaryta ir 
Akvilės Zavišaitės (1962-1991) 
kūrinių paroda.

Knygą sudarė Akvilės motina 
žurnalistė Rita Baltušytė, dirbusi 
Vilniuje Lietuvos radijo kore
spondente, taip pat Eltoje, "Jau
nimo gretų" žurnale, vėliau - 
Australijos lietuvių laikraščio 
"Mūsų pastogė" redakcijoje Sid
nėjuje, "Amerikos balso" radijo 
lietuvių redakcijoje Washing- 
tone. Dabar - "Lietuvos ryto" ko

Ministras K. Kinkei siūlo naują modelį
Spalio 17 d. Rygoje susitikęs 

su Baltijos šalių diplomatijos 
vadovais, Vokietijos užsienio rei
kalų ministras Klaus Kinkei 
pasiūlė naują modelį, kaip į Eu
ropos Sąjungą (ES) turėtų būti 
integruojamos šios organizacijos 
narėmis siekiančios tapti šalys. 
Remiantis tokiu siūlymu, į šį pro
cesą būtų įtrauktos ne tik jau 
oficialiai įvardintos kandidatės - 
Lenkija, Vengrija, Čekija, Slo
vėnija, Estija ir Kipras, bet ir kol 
kas "atstumtosios" šalys Rumu
nija, Bulgarija, Slovakija, Lietu
va ir Latvija.

Ministras K. Kinkei pasiūlė 
sudaryti plėtros komitetą, kuris 
palaikytų dialogą su penkiomis 
kol kas pradėti derybų nepakvies

mas su užsienio atstovais jau ne 
kartą davė gerų rezultatų (pavyz
džiu galėtų būti ir "Baltų lankų" 
leidyklos bendradarbiavimas su 
švedais, parėmusiais Peter Englund 
istorinės monografijos "Poltava" 
leidimą ir nupirkusiais Lietuvos 
mokykloms dalį tiražo).

Tuo tarpu "Regnum" bendradar
biavimo su prancūzais rezultatas - 
Andre Gide romanai "Pastoralinė 
simfonija" bei "Izabelė", Alberto 
Camus "Užrašų knygelių" antroji 
knyga bei Bemard Mane Koltes 
pjesės "Medvilnės laukų vie
natvėje" ir "Sugrįžimas į dykumą" 
(iš prancūzų kalbos vertė Laima 
Rapšytė).

respondentė Australijoje. Akvilė 
buvo jos vienintelis vaikas.

Mūsų planetoje, kaip rašo kny
gos sudarytoja, Akvilė praleido 
vos 28-erius jnetus ir paliko apie 
50 paveikslų, daugybę piešinių, 
eskizų, keramikos darbų. Jos 
kūryba buvo eksponuota ketu
riolikoje autorinių ir grupinių 
parodų - Lietuvoje, Australijoje, 
Amerikoje.

O knyga "Akvilė" - ne tik moti
nos pastatytas paminklas anksti 
mirusiai dukrai dailininkei, bet, 
kaip teigia pirmieji jos skaityto
jai, - ir intriguojanti sakmė apie 
labai įdomų ir kartu dramatišką 
jauno, gražaus, talentingo žmo
gaus gyvenimą net trijuose že
mynuose, prisiliečiant prie pačių 
būties gelmių. ELTA

tomis šalimis ir nuolat tikrintų, 
kurios iš jų greičiau atitinka sto
jimui į ES keliamas sąlygas. "Kas 
labiau stengsis, aplenks kitus. Kas 
blogiau dirbs, iškris", - savo pasiū
lymo esmę apibendrino Vokieti
jos užsienio reikalų ministras. 
Tuo pačiu jis pabrėžė, kad Vo
kietija lieka Baltijos šalių advoka
tė.

Rygoje vykusiose Vokietijos ir 
Baltijos šalių politinėse kon
sultacijose Lietuvai atstovavo 
užsienio reikalų ministras Algir
das Saudargas.

Tokios politinės konsultacijos 
pagal formulę "3+1" rengiamos 
antrą kartą. Pirmosios pernai 
vyko Leipzige.

ELTA

Lietuvių skaitytojui šį knyga tur
būt bus pati įdomiausia: ir dėl to, 
kad režisierius Oskaras Koršuno
vas repetuoja B. M. Koltes pjesę 
"Roberto Zucco", ir dėl to, kad 
apskritai tai pirmieji šio dramatur
go vertimai į mūsų kalbą.

O ir pati Koltes pavardė pasaulio 
teatralams bei žiūrovams jau ne 
kontekstinė, o dominuojanti.

Renginyje dalyvavusi Prancūzų 
ambasados kultūros atašė Micaelli 
Corinne teigė, kad autoritetą pel
niusi "Regnum" ir toliau turėtų 
išlikti prioritetinė prancūzų kuruo
jama leidykla.

Ateityje žadama išleisti Polio 
Valery eseistikos rinktinę, Alberto 
Camus "Užrašų" trečiąją knygą. Be
je, lygiai prieš keturiasdešimt metų 
šis rašytojas buvo apdovanotas No
belio premija.

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė

(atkelta iš 4 psl.)

Tą patį vakarą, jau vėlu laiku, atsiskubino pas mane prof. Balys 
Sruoga. Jis man pranešė, kad apie mane su juo kalbėjęs Preikšas 
(Lietuvos komunistų partijos CK narys). Jis pasakęs, kad manimi 
visi labai nepatenkinti ir laiko mane "sabotažininku", net žada 
suimti ir išvežti. Prof. Sruoga jau turįs man parūpintą prieglaudą, 
kur aš galėčiau pasislėpti - tolimojoje provincijoje pas p. Putvinskį.

Atsisakiau pasinaudoti ne tik dabar, bet ir bet kada jo siūloma 
prieglauda. Aš netikiu, kad Maskva esant čia dar svetimų valstybių 
atstovams išdrįstų mane suimti, kol esu ministeris. Tai būtų didelis 
politinis skandalas, o bolševikai kaip tik nori išvengti skandalų. Kai 
jau nebūsiu ministeriu, kitas dalykas. Greičiausia, kad tikrai būsiu 
suimtas. Bet ir tada nesislapstysiu, nes kitaip nukentėtų mano 
šeima, ko aš visai nenoriu. Už savo poelgį esu nusistatęs vienas 
nukentėti, jei nukentėti reikės.

Kitą dieną, man vos atėjus į ministerio pirmininko darbo kam
barį p. Čarneckis, vieno departamento direktorius, pranešė, kad 
neseniai einąs Prezidento pareigas p. Paleckis prašė, kad aš būtinai 
atvykčiau į Prezidentūrą dešimtą valandą.

Nuvykęs ten Prezidentūros laukiamajame kambaryje suradau ir E. 
Galvanauską, kuris irgi buvo iškviestas Paleckio. Manėm, kad vėl 
turėsime atlaikyti kažkokį puolimą.

Lygiai dešimtą valandą buvome pakviesti į Prezidento priėmimo 
kambarį, kur jau sėdėjo, be Paleckio, dar Dekanozovas ir Pozdnia- 
kovas. Pasisveikinę atsisėdome laukdami naujos audros. Bet jie 
atsistoję iškilmingai mums pranešė, kad Tarybinės Sąjungos vy
riausybė sutiko atšaukti savo reikalavimą ir reiškia mums padėką už 
paskolos litais pasiūlymą, kuri suteiks Tarybinės Sąjungos karo 
vadovybei galimybę išeiti iš keblios padėties, kurioje ji buvo atsidūru
si įgulų karininkų atžvilgiu. Tam reikalui Sąjunginė vyriausybę 
pasitenkintų paskola 400,000 litų suma. Ponas Dekanozovas iš savo 
pusės reiškia didžiausią pasitenkinimą, kad Lietuvos Vyriausybė 
suprato Tarybinės Sąjungos vyriausybės sunkią padėtį ir draugiškai 
nurodė iš tos padėties išeiti priemonę, kuri ir juos, ir mus patenki

na.
Aš irgi pareiškiau savo "didelį džiaugsmą", kad Tarybinės Sąjun

gos vyriausybė atsižvelgė į mūsų motyvus ir suprato, kad mes tikrai 
negalėjome patenkinti josios reikalavimų ir ūkiniais, ir gyvenimiš
kais praktiniais sumetimais, bet ne dėl nepasitikėjimo ar blogo 
noro...

Dar kartą pasikeitėm rankų paspaudimais.
Čia žvilgterėjau į p. Paleckį triumfuojančiu, kaip man atrodė, 

žvilgsniu. Jis stovėjo prie rašomojo stalo akis nuleidęs ir neva 
žvalgėsi į kažkokį popieriuką, kuris prieš jį gulėjo.

E. Galvanauskas čia pat pareiškė p. Dekanozovui pageidavimą, 
kad būtų pas jį į Finansų ministeriją atsiųstas įgaliotinis, su kuriuo 
norėtų aptarti paskolos sąlygas ir atlikti visus reikalingus formalu
mus...

Čia p. Paleckis pasiūlė išgerti pas jį kavos, bet mudu su Gal
vanausku pasiskubinome atsisakyti neva dėl skubių reikalų, kurie 
mūsų laukia ministerijose.

Dekanozovas su Pozdniakovu mus irgi pasekė, atsisakydami nuo 
Paleckio vaišingo pasiūlymo. Atsisveikinę su juo, išėjome iš Prezi
dentūros visi drauge. Kada rengiausi sėsti į savo automobilį, priėjo 
prie manęs p. Dekanozovas ir paklausė, ar nesutrukdys man, jei 
pasisiūlys šiandien su manim pasikalbėti. Jei aš nieko prieš neturiu, 
jis yra pasiruošęs dabar drauge su manim ir mano automobiliu 
važiuoti į mano ministeriją.

- Labai prašau, man bus labai malonu, - atsakiau ir paprašiau į 
savo automobilį.

Šį kartą nusivežiau jį į Užsienio reikalų ministeriją. Nusivedęs į 
savo kabinetą, pasodinau ant sofos ir patsai greta atsisėdau, pasiūliau 
užrūkyti ir paklausiau, ar nenorėtų čia, pas mane, išgerti puoduką 
kavos. Mielai sutiko. Aš paskambinau ir paprašiau sargą atnešti 
kavos.

Sargas tuojau atnešė ant padėklo kunkuliuojantį elektrinį kavos 
virtuvėlį, kekso ir dargi mano neprašomas lietuviško krupniko 
bonkelę, kurią maloniu žvilgsniu sutiko p. Dekanozovas.

- Geriausias dalykas, kurį jūs turite, - palietė jis pirštu bonkutę. - 
Net draugui Stalinui patiko, kai jam šio skystimo dėžutę nuvežiau 
dovanų.

- Taigi gal pamėginsime neatidėliojant, - pasiūliau pripildamas 

kavos...
- Norėčiau su jumis šiandien atvirai pasikalbėti, ponas ministeri, 

kaipo žmogus su žmogumi, - sriubčiodamas kavą su krupniku ėmė 
kalbėti Dekanozovas. - Žinai, tamista, kodėl mūsų vyriausybė taip 
greitai sutiko su jumis ir aukso perėmimo, ir rusų rublio lygiagrečio 
kursavimo Lietuvoje klausimais?

Susilaikė, pažvelgdamas į mane, lyg atsakymo laukdamas. Bet aš 
tylėjau.

- Todėl, kad aš jus rėmiau visomis išgalėmis, jūsų nusiteikimą 
pateisindamas.

- Esame jums labai dėkingi už tai, - padėkojau jam nuoširdžiai, 
nes pagalvojau, kad taip galėjo būti. Jis, vietoje, čia Lietuvoje, 
būdamas, geriau nusivokė mūsų ir viso krašto nuotaikoje negu 
Maskvos valdovai, kurie, gali būti, viską norėjo vykdyti "stacha- 
novietiškai", be atodairos.

- Tik vieno negaliu suprasti ir pateisinti: kodėl jūs asmeniškai 
sabotuojate mus, užvilkindami rinkimus į Seimą? Tuo sudarote 
man asmeniškai daug nemalonumų. Nejaugi tikite, kad galėsite 
mums sutrukdyti?

- Aš nieko nesabotuoju ir jokių paslėptų tikslų neturiu, kaip tik 
tuos, kuriuos buvau savo laiku tamistai išdėstęs: kad į Seimą 
rinkimai būtų tinkamai paruošti, kad užtektų pakankamai laiko 
žmonėms apsispręsti, už ką jie turi balsuoti, ir kad patys rinkimai 
įvyktų patogiausiu liaudžiai laiku.

- Nekalbėk man šito, tamista, - net balsą pakeldamas paneigė 
Dekanozovas. - Aš gerai žinau, kad tamista, ponas ministeri, taip 
elgiesi pono Galvanausko patariamas. Visai nesitikėjau, kad tiek 
tamista pasiduosi Galvanausko įtakai.

- Tamista, ponas įgaliotasis ministre, be reikalo mane užgauni 
taip sakydamas, - atrėžiau jam. - Patsai aš pakankamai turiu proto 
ir nesu reikalingas jo skolintis iš pono Galvanausko. Tiesa, dažnai 
man tenka jo pasiklausti, bet tik technikiniais susinešim© su at
stovais, tame skaičiuje ir su jumis, klausimais, nes niekuomet 
neturėjau reikalo su diplomatais ir supratimo neturiu apie diploma
tinius mandagumus. Tais reikalais ir tenka dažniausiai tartis su 
ponu finansų ministeriu, kuris šioje srityje turi daug patyrimo.

(Bus daugiau)



Vyt Bakaitis "VYTAUTUI DIDŽIAJAM VALDANT..."
Namai toli nuo namų

Ten niekas nebeateina.
Netrukdo skambučiais.
Tik mėnuo visai nakčiai lieka.
Aklas žmogus, laukiantis ryto šviesos.

Dienos srūva iš rankų.
Įprasti liudininkai 
pasiruošę liudyti tiems patiems įvykiams, 
vykstantiems išsyk tuo pat metu.

Nieks nesikeičia, niekas nepasilieka.
Taigi gali gyvent prisiminimais 
kartu su kitom ligom, 
kurios ateina kaip seniai netekti draugai.

Tu niekam nieko neskolingas.
Laikaisi.
Ir čia užeina naktis.
Tuščias akmuo ant tavo kaimynų kapų.

Vertė Julius Keleras

Daiva Markelis

Septynerius savojo gyvenimo 
metus, kiekvieną šeštadienio 
rytą, kol kiti vaikai žiūrėdavo 
animacinius filmus, aš mokiausi 
Lietuvos istorijos, geografijos, 
literatūros ir gramatikos Cicero 
apylinkės Šv. Antano mokykloje 
(Chicagoje). Šeštadieniais klasės 
atrodydavo kitaip negu šiokią 
dieną, kai vienuolės griežtai 
auklėdavo mokinius, sėdinčius 
sunertom rankom; mergaitės ten 
dėvėjo žalias ir baltas uniformas, 
o berniukai - tamsiai mėlynas 
kelnes ir baltus marškinius. Šešta
dieniais tos klasės tapdavo švie
sesnės, tarsi atgydavo, ir atrody
davo, kad nedaug tesimokėme.

Mano sesutė ir aš buvom per 
mažos, kad protestuotume prieš 
tėvus, kurie atimdavo iš mūsų 
vaikiškus džiaugsmus - įsivaiz
duokite, negalėjome žiūrėti 
"Bugs Bunny"! Kada sužino-

žodį buvau išgirdus - ne "per
kelti", o "užmiršti".) Mano tėvai 
žinojo, kad mes labai greitai iš
moksime angliškai ir kad anglų 
kalba neišvengiamai vyraus.

Namuose tėvai matė, kaip ang
liški žodžiai tolydžio braunasi į 
mūsų šneką; jie visai kaip gim
nazijos biologijos mokiniai žiū
rėdavo pro mikroskopą ieškoda
mi bakterijų, lyg žinodami, kad 
kas nors vis tiek turi būti ant 
stiklo plokštelės. Jie dažnai kar
todavo, jog mums labai pasisekė, 
kad galime lankyti antrąją mo
kyklą. Mums sakė, kad mes tur
tingesni negu tie vargšai ame
rikonai, kurie šneka tik viena ir 
dar įgrisusią anglų kalba.

Kiekvieno pusmečio pradžioje 
šeštadieninėje lituanistinėje mo
kykloje gaudavom negražius 
naujus šviesiai oranžinius, žalius 
ir garstyčių geltonumo spalvos 
sąsiuvinius. Ant viršelių būdavo 
nupiešti Maironio, lietuvių poe-

Veidas. Rūke mano siela Viliaus Kelero nuotr.

jome, kad daugumai vaikų ne
reikia anksti šeštadienio rytais 
keltis ir eiti į mokyklą, buvo per 
vėlu. Mūsų protestai vis tiek ne
būtų išklausyti. Mūsų tėvai buvo 
"D. P." - Dievo paukšteliai - per
keltieji Antrojo pasaulinio karo 
asmenys. (Daugelį metų ma
niau, kad mano tėvai iš tikrųjų 
buvo Dievo užmiršti kaip žaislai 
antrąją Kalėdų dieną, nes ne tą

laitis, parapijos klebonu, o paskui 
perėmė L. Zengštoko pareigas 
Karaliaučiuje. Vaclovas Biržiška 
jį ir jo tėvą laikė tikrais lietu
viais.

"Psalteras Dovydo" iš kitų lie
tuviškų leidinių išsiskiria pra
tarmių ir dedikacijų gausumu - 
jų net 11. Tai neatsitiktina: dedi-
kacijos buvo reikalingos prie
šiškoms lietuvių kalbai nuomo

nėms paneigti.

Kitataučiai gina lietuvių kalbą
Arnoldas Piročkinas

Tad dedikacijos ir 
pratarmės buvo 
savotiška polemi
kos forma. Štai
šiam leidiniui, be

zijos tėvo, ir Vinco Kudirkos, 
kovotojo už laisvę, portretai. 
Gaudavom vieną sąsiuvinį kiek
vienai pamokai. Mes piešdavom 
juokingus ūsus ant Maironio ir 
visaip bjaurodavom tuos sąsiu
vinius. Mes šaipydavomės iš 
mokytojų, kurie Lietuvoje buvo 
įgiję pedagoginį išsilavinimą. 
Mes juokėmės iš jų netaisyklin
gos anglų kalbos, mėtėm po
pierinius rutuliukus ir maivy- 
damiesi iškraipydavom jų ilgas 
lietuviškas pavardes.

Bet daug ir išmokom. Mes as- 
menuodavom veiksmažodžius: 
aš matau, tu matai, jis/ji mato. 
Ant lentos rašydavom diktan
tus, amžinai bijodami persisteng
ti su nosinėmis, tai yra tais ma
žais kabliukais, "prikabinamais" 
prie balsių. Mes rimtai diskutuo- 
davom apie įvardžio "tu/jūs" skir
tumus. Mes atmintinai mokėmės 
eilėraščius, kuriuos reikėdavo 
deklamuoti per įvairiausias šven
tes - Vasario 16-ąją, Motinos die
ną, mokslo metų pabaigą. Tai 
buvo suaugusiems skirti eilė
raščiai apie mirtį ir laisvės prara-

XVII a. lietuvių raštais 
Mažojoje Lietuvoje beveik išim
tinai ėmė rūpintis vokiečių 
kilmės evangelikų liuteronų ku
nigai. Jie taip susigyveno su liet
uviais gyventojais, jog ėmė kal
bėti lietuvių tautos vardu. Šie 
kunigai laikė savo pareiga kuo 
geriausiai išmokti lietuviškai, 
nors tai ne visiems lygiai gerai 
pasisekdavo.

Vienas ryškiausių šios nelietu
viškos kilmės kunigų atstovų 
buvo Lozorius Zengštokas. Gimė 
jis 1562 m. Liubeke, kurį laiką 
gyveno Rygoje ir Dancige (Gdan
ske). Tik 1588 m. pradeda kuni
gauti lietuviškoje Verdainės pa
rapijoje (dabar Šilutės miesto 
dalis). Tikriausiai čia jis išmoko 
lietuviškai. Po dešimt metų jis 
perkeliamas klebonu į Klaipėdą, 
o 1604-1621 m. jam pavedamos 
Karaliaučiaus lietuvių parapijos 
klebono pareigos. Šis faktas rodo, 
kad jo iš tikrųjų neblogai mokė
ta lietuviškai. Vaclovas Biržiška 
"Aleksandryne" (t. I, p. 221) yra 
net pabrėžęs, "jog kalbos po
žiūriu savo raštuose nestovėjo 
nė kiek žemiau už grynuosius

sprendžiant iš pavardžių, visi 
buvo nelietuviai. Vieną parašė 
pats L. Zengštokas, o kitas - vo
kiečių poetai Jurgis Reimanas, 
Baltazaras fon Griunenvaldė, 
taip pat klaipėdiškis kunigas Jo
nas Aldas ir ragainiškis kunigas 
Jurgis Beselmanas. Šiose prakal
bose L. Zengštoko kolegos didžiai 
įvertino knygos autoriaus nuo
pelnus tikėjimui ir lietuvių kal
bai.

Ypač gražiai apie savo palan
kumą lietuvių kalbai pasakė Bal-

paties J. Rėzos, polemiškų dedi
kacijų davė Karaliaučiaus uni
versiteto profesoriai Jonas Be
rnas, Samuelis Fuksas, Celesti- 
nas Mislenka, Matas Reimeris ir 
Kristoforas Eilardas, taip pat au
toritetingi M. Lietuvos dvasinin
kai Jokūbas Riudigeris, Kristo
foras Lybruderis ir žymus lietu
vių kalbos specialistas Kristupas 
Sapūnas.

Visi šie žmonės įvairiais bū
dais sutartinai kelia lietuvių kal
bos vertę. Kai kurie labai piktai

tazaras fon Griunenvaldė: atremia kažkokių neįvardytų

dimą, apie gamtą ir Dievą. Mes 
turbūt labai absurdiškai atrody
davome scenoje, būdami tokie 
negrakštus dėl to, kad turėjome 
vaidinti suaugusius.

Lituanistinėje mokykloje mo
kiausi geografijos iš knygų, pa
rašytų tų, kurie labai Lietuvos 
ilgėjosi. Lietuva - šalis, kur auga 
vešlūs spygliuočių miškai ir ply
ti auksinės smėlio kopos - tikras 
žemės rojus, kupinas gintaro. Aš 
sužinojau apie savavališkai nu
brėžtas sienas, kai vienam žmo-

lietuvius".
1612 m., taigi dirbdamas jau 

Karaliaučiuje, L. Zengštokas išlei
do tris lietuviškas knygas: pakar
tojo Baltramiejaus Vilento ver
stus M. Liuterio Mažąjį kate
kizmą "Enchiridionas" ir "Evan
gelijas bei epistolas". Tačiau 
reikšmingiausias jo darbas trečia
sis - giesmynas "Giesmės krikš-
čioniškos ir duchauniškos", kur 
sudėjo daug nespausdintų S. 
Vaišnoro, A. Jomanto, A. Rūdo- 
nionio, S. Virčinskio ir savo pa
ties originalių bei verstų giesmių.

Šį giesmyną į pasaulį palydėjo 
net penkios prakalbos, kurios 
rodo platesnės kunigų ben
druomenės požiūrį į lietuvių 
kalbą. Tų prakalbų autoriai,

...lieupsinu ir myliu Tave labai 
Dėl lietuvių kalbos puikios

Ir kad tautų ji leis man Lietuvos pažint.
Mylima amžinai paliks

Man lietuvių kalba, kolei gyvensiu aš, 
Tol mylėsiu aš jų karštai.

ji patinka man taip (prisipažįstu aš), 
Kad, jei Viešpats tik teiktųsi

Ir paskelbtų mane pranašu šios kalbos, 
Būčiau juo aš labai mielai.

(Vertė R. Koženiauskienė)

skaudžiai /įdomus ir kun. Jono Aldo pa
reiškimas dedikaciniame eilėraš
tyje:

pavyduolių intri
gui jos gali reikšti jo šalį, o ki-

gas prieš lietuvių^Ofes
kalbą. Tuos pavy
duolius jie vadi
na senovės graikų 
dievo Momo var
du. Ypač kate
goriškas K. Sapū
nas, kuris vienoj 
epigramoj sako: 
"Momai, šunie 
įkyrus, kam kny
gelę šią kandžioj! 

Šuns dantimis...?’.
Beje, ir J. Rėza savo satyrą pava
dino "Autorius Momui". K. Sapū-

tam to krašto nėra. Šios pamo- 
buvo kartojamos ir namuo

se, kuriuose buvo labai daug že
mėlapių ir netgi gaublys. Su se
sute mėgdavom sukti tą gaublį, 
kai tėvo nebuvo namuose.

Priklausomai nuo žemėlapio 
sudarytojo politikos, Lietuva 
arba būdavo pažymėta žemėla
pyje, arba ne. Jeigu Lietuva bū
davo pažymėta, tai tik pieštuku 
ir brūkšneliais, ir ne taip aiškiai 
kaip Prancūzijos ar Turkijos sie
nos. Kartais žemėlapiuose būda
vo net lietuviškai parašyta "Lie
tuva" arba angliškai "Lithuania".

Dievui nerūpi taip pat, kuria tu kalba jį pagerbsi: 
Lygiai lietuvių miela, kaip ir lotynų danguj.

Šie pareiškimai dėl lietuvių 
kalbos neatsitiktiniai ir rodo tam 
tikros grupės M. Lietuvos švie
suolių pastangas priešintis lietu
vių kalbos menkinimui, kuris, 
matyt, tuo laiku buvo prasidėjęs.

Šią išvadą, - kad XVII a. pra-

nas drąsina 
ne tik lietu
vių raštijos 

autorius, bet ir visus lietuvius:
Nesgi Aukščiausias išties ne mažiau norėtų išgirsti 

Lietuvų giedant šventai, kaip ir kitokias tautas.
Tad nebijoki žaibų rūstaširdžio Momo, šventoji 

Lietuva, Tu laukelius žemės savos ardama.

Taigi XVII a. pradžioje lietu-

Jeigu Lietuva nebūdavo pažy
mėta, tai jos vietoje tebuvo tik 
maža rausva dėmelė SSRS 

žemėlapyje.
Šeštadieni

nėje lituanis
tinėje mokyk
loje supratau, 
kad kalba taip 
pat gali būti

džioje jau mėginta M. Lietuvoje 
lietuvių kalbą menkinti ir niekin
ti, kad stengtasi kai kieno jai 
daryti kliūčių, - patvirtina 1625 
m. išleista Jono Rėzos (1575- 
1929) parengta knyga "Psalteras 
Dovydo". J. Rėza buvo kilęs iš 
Tilžės, 1600-1621 m. buvo Tol
minkiemio, kur po šimto su 
viršum metų klebonaus K. Done-

vių raštija susidūrė su priešiš
komis jėgomis. Tačiau kovoje dėl 
ateities ji buvo paremta ir nelie
tuvių inteligentų - dvasininkų, 
Karaliaučiaus universiteto pro
fesorių ir kitų vokiečių šviesuo
lių. Taip dėjosi ir vėlesniais am
žiais - XVIII bei XIX. Bet apie tai 
dar pakalbėsime kituose straips
niuose.

dirbtinai primesta siena. Taip pat 
išmokau, kad "Baltijos šalys" nie
kada nebuvo sujungtos į vals
tybinį vienetą; tai trys atskiros 
šalys: Lietuva, Latvija ir Estija. 
Tas pavadinimas buvo išgalvo
tas praeitame šimtmetyje, kad 
politikams būtų aiškiau ir pato
giau. Sužinojau, kad per praėju
sius amžius Lietuva buvo tamp

riau surišta arba "giminiavosi" 
su katalikiška Lenkija nei su liu
teroniška Latvija, nes lietuvių 
kalba artimesnė latvių kalbai, ka
dangi pastaroji yra baltų kalba.

Mano mėgstamiausia pamoka 
būdavo Lietuvos istorija, kurią 
dėstė Juozas Kreivėnas. Aš iš
mokau (dar ir dabar prisimenu), 
kad Žalgirio mūšis įvyko 1410 
m. ir kad Lietuvos kariuomenė 
mirtinai sutriuškino kryžiuočius. 
Taip pat išmokau, kad Liublino 
Unija buvo pasirašyta 1569 m. ir 
kad ji sujungė Lietuvą ir Lenki
ją, atėmė iš lietuvių teisę sa
varankiškai tvarkytis ir išplėtė 
Lietuvą bei Lenkiją nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros. Svarbiausia, 
išmokau, kad 1918 m. vasario 
16 dieną Lietuva paskelbė savo 
nepriklausomybę nuo Rusijos ir 
pirmą kartą po daugelio šimt
mečių tapo laisvas kraštas. Ta 
nepriklausomybė truko iki ko
munistų okupacijos 1940 m. (po 
to Lietuva atgavo nepriklauso
mybę tik po 51 metų).

Kreivėnas (mes į poną Kreivėną 
kreipdavomės - pone) buvo stam
bus vyras, kurio pilki kostiumai 
buvo sudėvėti, seni. Taip pat jam, 
pagal Amerikos nusistovėjusius 
įpročius, derėjo dažniau praus
tis. Bet mes nedažnai iš jo šaipy
davomės. Mes jį gerbėme, net 
truputį prisibijodavome. Jis mus 
įtikino, kad nebuvo nieko svar
besnio už įvykius Žalgirio miš
kuose prieš 500 metų. Nebent 
lietuvių pagonių atsivertimas į 
krikščionybę, nes jie buvo pasku
tinieji europiečiai, kurie priėmė 
krikščionybę XIII amžiaus vidu
ryje. Negalėjo būti nieko įdo
mesnio už drąsų ir gudrų Vytau
to bandymą tapti Lietuvos kara
liumi. Nebuvo nieko tragiškesnio 
už tai, kad lenkai pagrobė ka
rūną, kai ji buvo siunčiama iš 
Romos - tik kelias dienas prieš 
Vytauto mirtį.

"VytautuiDidžiajam valdant...", 
- pradėdavo pasakoti Kreivėnas, 
ir mes visi net apmirdavom.

Po daugelio metų, kai baigiau 
šeštadieninę mokyklą, aplanky
davau Kreivėną knygose pasken- 
dusiame vienaaukščiame name. 
Jis turėjo daugiau knygų negu 
bet kuris kitas žmogus, kurį pa
žinojau. Knygas laikė sukrautas 
rietuvėse - net iki lubų - tol, kol 
jos ėmė nebetilpti į vidų. Tada 
jis garažą pavertė knygynu, kur 
galėdavai pasiskolinti, pavartyti 
ar nusipirkti už 25 centus pigaus 
popieriaus knygų, išleistų Vil
niuje.

Daugelis žmonių mūsų ben
druomenėje įtarinėjo ne tik tas 
knygas, bet net ir patį Kreivėną. 
Iš kur tiek daug literatūros knygų 
iš komunistinės Lietuvos, ypač 
kai buvo kliūčių net susirašinė
ti? Jis turėjo naujausiai išleistus 
žodynus, nuobodžius romanus 
iš proletarų gyvenimo, daugelį 
tomų poezijos, kuri mėgino (ir 
jai kartais tai pavykdavo) ką nors 
pasakyti prieš tuolaikinę valdžią 
taip žaisdama žodžiais, kad jie 
nebereikšdavo to, ką turėjo reikš
ti. Skaitydama šias poezijos kny
gas, pradėjau suvokti, ką reiškia 
būti disidente.

Šiandien, kai rašau disertaciją 
apie kalbą ir istoriją, aš dažnai 
prisimenu tuos šeštadienius, pra
leistus asmenuojant veiksma
žodžius ir atmintinai besimokant 
eilėraščius. Aš prisimenu tą tur
tingą praeitį, garbingą senovę ir 
pergales Žalgirio miškuose bei 
okupacijos žaizdas. Dabar su
prantu ir vertinu tai, kokia lai
minga buvau, kad tokia jauna 
suvokiau, jog dėl sienų galima 
ginčytis, kad laikui bėgant geog
rafinės ribos gali pasitraukti ir 
net būti pakeistos. Dabar žinau, 
kad Lietuva nėra nei Latvija, nei 
Estija.

Taip pat žinau, kad Serbija nėra 
Slovėnija ar Kroatija.

Chicago Tribūne, 1997.III.9
Vertė Asta Tijūnėlis

IŠ LIETUVOS
REKORDŲ
KNYGOS

J)
Daugiausia pasaulyje se

nosios indoeuropiečių prokal
bės bruožų (iš gyvųjų indoeu
ropiečių kalbų) - turi išlaikiusi 
lietuvių kalba.

Trumpiausi žodžiai - a, ė, 
į, o.

Ilgiausias žodis - nebeprisi- 
kiškiakopūstlapiaudavome - 33 
raidžių.

Daugiausia sukūrė nau
jadaru - apie 3800 žodžių - 
Simonas Daukantas.

Trumpiausia inauguraci
nė kalba - 8 žodžių - pasakyta 
1997 m. sausio 22 d. Jonavos r. 
mero Donato Juodelės. Jis pa
sakė: "Gera kalba - trumpa kal
ba. Stengsiuosi pateisinti jūsų 
pasitikėjimą".

Ilgiausia pavardė - 34 
raidžių - Gediminaitė-Beržans- 
kaitė-Klausutaitė yra kaunietės.

Trumpiausios Lietuvos 
piliečiu pavardės - užrašo
mos viena raide - I ir K.

Trumpiausios lietuviškos 
pavardės - Eva, Ila, Yla, Oja, 
Oka, Ubą, Ūba, Uka, Ūką, Uža, 
Ūža.
- Daugiausia vardų - 4 - turi 
kaunietis Stanislovas Vincas 
Narimantas Aloyzas Puodžiu- 
kynas (g. 1938 m.).

Dažniausiai sutinkamos 
lietuvių pavardės*:

1. Kazlauskas (ją turi 1576 
šeimos), 2. Petrauskas (1543 šei
mos), 3. Stankevičius (1540 šei
mų), 4. Jankauskas (1482 šei
mos), 5. Žukauskas (1175 šei-. 
mos), 6. Butkus (1019 šeimų), 
7. Paulauskas (1000 šeimų), 8. 
Balčiūnas (998 šeimos), 9. Va
siliauskas (980 šeimų), 10. Saka
lauskas (889 šeimos).* Šis są
rašas buvo sudarytas apie 1938 
metus. Deja, iki šiol jo niekas 
nepatikslino.

Daugiausia slapyvardžių
- daugiau kaip 100 - pasirašinė
jo rašytojas Balys Sruoga.

Daugiausia vietovardyje 
žodžių - 3 - turi dvi gyvenvie
tės: Rokų Miško Kelmynas 
(Kauno ra j.) ir Virbalio Miesto 
Laukai (Vilkaviškio raj.).

Ilgiausi vieno žodžio vie
tovardžiai, po 16 raidžių, yra 
trijų Respublikos kaimų: Bal- 
tramiejiškiai (Tauragės raj.), 
Skirsnemuniškiai (Jurbarko raj.) 
ir Žvaigždžiakalnis (Molėtų 
raj.). Skirsnemuniškiai kaimai 
yra trys. Jų pavadinimai rašo
mi taip: Skirsnemuniškiai I, 
Skirsnemuniškiai II ir Skirsne
muniškiai III.

Daugiausia kartų keistas 
vietovardžio pavadinimas
- 6 kartus - yra Plungės raj. 
miestelio, dabar vadinamo Že
maičių Kalvarija. XIII a. rašy
tiniuose šaltiniuose jis vadina
mas Gardai. Po to vadintas - 
Naujoji Jeruzalė, Gardų Kalva
rija, Žemaičių Kalvarija, nuo 
1964 m. Varduva, o nuo 1989 
m. vėl vadinamas Žemaičių 
Kalvarija.

Trumpiausias gatvės pa
vadinimas - 3 raidžių - Ozo 
gatvės pavadinimas Vilniuje.

Ilgiausias vieno žodžio 
įmonės pavadinimas - 21 
raidė - buvo bendros SSRS - 
Bulgarijos įmonės - "Lietbalkan- 
kar-servisas".

Ilgiausias įstaigos pava
dinimas buvo 14 žodžių, 107 
raidžių. Tai "Vilniaus Darbo 
raudonosios vėliavos ir Tautų 
draugystės ordinų valstybinis 
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko 
vardo universitetas".
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PREZIDENTO KAMBARYS ILGISI ... PREZIDENTO

Birutė Garbaravičienė

Šv. Trejybės atlaidai kol kas dar 
lietuviškose Gervėčiuose

Laiškas Redakcinei Komisijai
"Darbininko" š.m. liepos 25 d. numeryje skaičiau Eltos pranešimą, 

<ad prezidentas Brazauskas 1997 m. birželio 23 d. spaudos konfe- 
encijoje pasakė, kad Lietuvoje pastebįs visose partijose išlikusio 
narksistinio mąstymo pavyzdžių.

Galima pasveikinti Prezidentą Brazauską, suradusj pilietinės dra
gos tam pripažinti. Prieš porą metų buvau Lietuvoje ir galiu iš savo 
pastebėjimų patvirtinti, kad, švelniai sakant, "homo sovieticus" 
dvasia iš Lietuvos nėra išėjusi. O ji turėtų išeiti iš "Lituanus 
Japiens". Tačiau, kaip galvą nesukčiau, negaliu surasti rekomen
dacijų kaip tą įgyvendinti.

Išeiviai susitikę su žmonėmis iš Lietuvos pradeda karštai disku- 
ruoti nesutarimus. Pastarieji paprastai nusileidžia dėl šventos ramy
bės, bet nežinia ar nuoširdžiai.

Problema yra principuose. Lietuvos lietuviams tai yra soviet- 
nečio pašalinė išdava (by product). Išeiviai yra persiėmę pareikala
vimo ir tiekimo (demand and supply) principais.

Persiorientavimas Lietuvoje turi būti pagreitintas, nes dabartinė 
padėtis labai stabdo pažangą. Ypač reikia kreipti dėmesį į augančią 
kartą, duodant išsilavinimą iš objektyvių vadovėlių ir mokytojų. 
Tai paskatintų privačią iniciatyvą, taip reikalingą gamybos pa
kėlimui. Tai sustiprintų ir Lietuvos poziciją Europoje.

Pasimokyti būtų galima ir iš Vakarų Vokietijos problemų su Rytų 
Vokietija.

Vytautas Staškus
Seminole, FL

Kažin kiek kauniečių žino, jog 
Karininkų Ramovėje, nors ir 
pusamžį buvusioje sovietinės 
kariuomenės žinioje, išliko be
veik autentiškas tarpukario ar
chitektų sukurtas interjeras, bal
dai, net šviestuvai, kad sugrąžinti 
jai pirmykštį vaizdą nėra ne
įveikiama problema? Kažin kiek 
yra mačiusių Prezidento kam
barį, "Vytauto seklyčią"? Matyt, 
daug, nes neseniai galimybę 
aplankyti šį paveldo objektą 
išnaudojo vos keletas... I "Euro
pos paveldo dienų" rengėjų kvie
timą atsiliepė tik patys pamink
losaugininkai, architektai, kurie 
ne tik gerai žino Karininkų Ra
movės problemas, bet ir norėtų, 
kad čia, pasibaigus nesusiprati
mams su Tautos pažangos parti
jos atstovais, toliau vyktų res
tauracijos darbai.

Apie Karininkų Ramovę gana 
išsamiai yra rašiusi architektūros 
istorikė Jolita Kančienė, teig
dama, kad rūmai yra svarbūs ne 
tik karininkijai, nes tai reikšmin
gas architektūros paminklas,
atspindintis reprezentatyvumo

ardo, kortų bei šachmatų kam
bariais. Čia savo menę turėjo ir 
karininkų šeimų moterys - biru- 
tietės. Ketvirtame aukšte buvo 
viešbutis, o rūsyje - šaudykla, 
sporto salė, virtuvė. Žinoma, 
pusamžį čia šeimininkavę so
vietų karininkai paliko šio vien
tiso ir tiems laikams modernaus 
pastato interjere savo "ženklų", 
tačiau daugelis detalių (ypač Pre
zidento kambaryje ir "Vytauto 
seklyčioje") išliko.

Ramovės šeimininkai - seniūnų 
tarybos pirmininkas kpt. G. Re
ntas ir prieškario Ramovės ad
ministratoriaus mjr. J. Dagio 
sūnus dim. kpt. A. Dagys, aprodę 
beveik visus šių rūmų kampe
lius, teigė, kad tikisi čia atgaivinti 
ne tik prieškario Ramovės tradi
cijas, bet ir sulaukti lėšų, padė
siančių atgaivinti šį architektūros 
paminklą. Architektai savo ruož
tu įrodinėjo, kad tam net labai 
didelių investicijų nereikėtų, tik 
žmoniško remonto. Kol kas lėšų 
iš Kultūros ministerijos gauta tik 
stogo remontui. Beje, "Vytauto 
seklyčioje" sienos buvo dekoruo
tos J. Mackevičiaus tapytais pa- 
no, kurie dabar yra uždengti, o
be restauratorių pagalbos jų ati-

Gerb. Redaktoriau,
noriu padėkoti už "Darbininko" bendradarbio iš Lietuvos Vytauto 
Rubavičiaus straipsnius. Gavęs naują numerį, jei tik pastebiu, kad 
fra, pirmiausia skaitau jo Lietuvos gyvenimo iškarpų analizes, 
[auti, kad jis sako savo žodį niekam nepataikaudamas ir nieko 
nebijodamas. Problemas formuluoja aiškiai, faktus interpretuoja 
sąžiningai, darydamas išvadas, nepažeidžia logikos. Žinau, kad p. 
Rubavičius yra literatas, poetas ir kritikas, bet baigęs astrofizikos 
studijas, o paskui pakrypęs į filosofiją. Jį sutikau ir pažinau dabar- 
nnio Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmininko Valentino Sventicko 
<nygoje "Keturi portretai". Pasirodė įdomi asmenybė. Dabar jį 
sutinku publicistikos dirvonuose. Linkėčiau, kad tie patys straips
niai kaip ir "Darbininke" pasirodytų kuriame nors Lietuvos laikraš- 
yje.

Juozas Kojelis

f -----
KODĄ SERVICE

- filmuoja Lietuvą pagal 
užsakymą. Greitas patar
navimas įamžinant gim
tinę, gimines ir draugus. 
Video juostelę atsiun
čiamo Į namus. Tel. infor
macijai ir užsakymui: 

773-330-0794
L -------- J

Santa Monica, CA

.. •:
Zoologijos sode vėl 

gyvena žirafa
Zoologijos sodas Kaune pasipil

dė nauju gyventoju. Tai - pusket
virto metro ūgio ir maždaug 300 
kilogramų svorio vienerių metų 
žirafa.

Žirafa buvo atvežta iš Danijos 
Alborgo zoologijos sodo. Ilgus me
tus visus džiuginusi žirafa pernai 
mirė nuo senatvės. ELTA

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.

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

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

NOVEMBER PICK-UP SCHEDULE

Worcester, MA Nov. 1 12-3 PM

Athol, MA Nov. 2 4:30-5:30 PM

Waterbury, CT Nov. 4 9:30-11 AM

Hartford, CT Nov. 4 12:30-2 PM

Centerville, MA Nov. 5 3-5 PM

Putnam, CT Nov. 6 1-2 PM

Providence, RI Nov. 6 4-6 PM

Bingbamton, NY Nov. 7 12-1 PM

Scranton, PA Nov. 7 2-3 PM

Frackville, PA Nov. 7 5:30-6:30 PM

Philadelphia, PA Nov. 8 9:30-11 AM

Brooklyn, NY Nov. 8 1-4 PM

Bridgeport, CT Nov 8 7-8 PM

bei tautiškumo siekius, kūrėjų ir dengti neįmanoma.
statytojų profesinį meistriškumą. Pasak miesto Paminklosaugos

Karininkų Ramovės tarptauti
nis konkursas buvo paskelbtas 
1930 m. Jį laimėjo estų inži
nieriai Lohk ir Johanson, o pro
jektuoti buvo pavesta žymiems 
Lietuvos architektams V. Dube- 
neckiui, S. Kudokui ir inžinieriui 
K. Krikščiukaičiui. Statyba buvo 
pradėta 1935 m. ir baigta 1937 
m.

Pirmas rūmų aukštas buvo skir
tas visuomenei: čia buvo įsikūru
si administracija, restoranas, pa
vadintas "Trijų milžinų" vardu.
Antrasis aukštas - reprezentaci
nis, kuriame buvo didžioji salė 
su atviromis galerijomis, Prezi
dento kambarys, "Vytauto sek
lyčia" ir mažoji salė. Trečiame 
aukšte buvo karininkų klubas su 
atskira valgykla, skaitykla, bili-

poskyrio vyriausiojo architekto 
Jono Lukšės, pats laikas būtų 
atgaivinti Ramovėje veikusį res
toraną, dėl kurio įrengimo galėtų 
būti paskelbtas konkursas. Gal
būt restorano buvimas galėtų 
pritraukti lėšų ir rūmų remon
tui. Kol kas čia veikianti picerija, 
ko gero, nėra pats geriausias ka
riais buvusio reprezentacinio res
torano pakaitalas.

Be kita ko, Prezidento kam
barys, kuriame yra viešėjęs ir 
Prezidentas A. Brazauskas, jau
dabar, be didelių investicijų, 
galėtų tapti vieta, kurioje savo 
rezidenciją Kaune galėtų turėti 
valstybės vadovas. Bent jau tol, 
kol buvusioje Prezidentūroje bus 
įrengti tam tikslui skirti kamba
riai. KD

Sėkmingai praėjusi paroda "infobalt"
Spalio 21d. Vilniuje prasidėju

si ketvirtoji tarptautinė informa
cinių technologijų, telekomuni
kacijų ir raštinės reikmenų paro
da "Infobalt 97" buvo įdomi ne 
tik specialistams bei visuome
nei, ypač jaunimui, bet ir primi
nė valdžios pareigūnams, jog 
valstybės ateitis priklauso nuo 
informacinių technologijų rai
dos ir investicijų į tą sritį.

Parodą organizuojančios infor
macinių technologijų, telekomu
nikacijų ir biuro įrangos asocia
cijos "Infobalt" vadovai parodos 
išvakarėse priekaištavo Lietuvos 
valdžiai, kad ji mažai rūpinasi 
informacinės visuomenės kūri
mu. Pavyzdžiui, investicijoms į

programinę įrangą netaikomos 
mokesčių lengvatos, pažymėjo 
"Infobalt" asociacijos viceprezi
dentas Juozas Zalatorius.

"Litexpo" parodų centre ketu
rias dienas vykusioje "Infobalt" 
parodoje dalyvavo 203 Lietuvos 
ir 9 užsienio valstybių firmos, 
tai maždaug trečdaliu daugiau 
nei pernai. ELTA

Skelbkitės DARBININKE, 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

(718) - 827-1351

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Patikimiausia Ir ilgiausiai veikianti lietuvių kelionių 

agentūra Amerikoje.
Parūpiname bilietus j Lietuvą patogiausiais maršrutais ir 

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

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

Princess Cruises Leve Boat 12 dieną kelionė 
J 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

Pati didžiausia ir iškilmingiausia Gervėčių krašto (Balta
rusi jos respublika) metinė šventė - Šv. Trejybės atlaidai, 
kada. į šį jau lietuvybe beprarandanti kraštą suvažiuoja 
lietuviai iš įvairiausių pasaulio kraštų. V. Inčiūtės nuotr.

Švč. Trejybės bažnyčia pats gražiausias neogotikos kūrinys 
Gervėčiuose (Baltarusija). Bažnyčia buvo pastatyta ir 
pašventinta 1899 - 1903 metais. V. Inčiūtės nuotr.

KALĖDINIUS
siuntinius patogiausia siųsti per 

ATLANTIC EXPRESS Corp., nes siuntiniai yra 
pristatomi LAIKU ir tiesiai j namus. SKUBĖKITE 

išsiųsti šiomis dienomis:
11/4*; 12/2 (1-2 PM)
11/6*; 11/20; 12/4; 12/18 (11-12 noon) 
11/7*; 11/21; 12/5; 12/19 (11/12noon) 
11/8*; 11/22; 12/6; 12/20 (10-12 noon) 
11/10; 12/8 (1-2 PM)
11/11; 11/25; 12/9; 12/23 (11-12 noon) 
11/11; 11/25; 12/9; 12/23 (2-3 PM) 
11/11; 11/25; 12/9; 12/23 (4-5 PM) 
11/13; 11/27; 12/11; 12/25 (11-12 noon) 
11/13; 11/27; 12/11; 12/25(1-2 PM) 
11/21; 12/19(4-5 PM) 
11/6*; 12/4
( Datos pažymėtos ♦ KALĖDINĖS SIUNTOS LAIVU )

Putnam, CT 
Newark, NJ 
Philaddphia, PA 
Brooklyn, NY 
VVhlting, N J 
New Brttain , CT 
New Haven, CT 
VVaterbury, CT 
Keamy, NJ 
Pateraon, NJ 
Baltimore, MD 
Rochester, NY

I rt-l
v J

PERSIUNČIAME: SIUNTINIUS. TALPINTUVUS, AUTOMOBILIUS, 
BALDUS, KOMERCINES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU J BALTUOS ŠAUS. RUSUĄ, GUDIJĄ UKRAINĄ, LENKIJĄ 

IR KARALIAUČIAUS SRITĮ PINIGINIAI PERVEDIMAI. PIGŪS 
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ. KROVINIŲ 

PERVEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS AMERIKOJE.
Mūsų atstovai: New York 914-258-5133

Brooklyn 718-348-4709
Rochester, NY 716-223-2617
Cteveland, OH 216-481-0011 
Lemont, IL 630-257-6822

Boston 617-864-6914 
Prttsburgh 412-381-6281 
Florida 813-367-5663 
Chicago 773-434-9330

f-
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ATLANTA IMPORT-ECE>O«T.<NC. (SIUNTINIU IR TRANSPORTAVIMO SKYRIUS}

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $444 r.t.

One way to Vilnius $390

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958



JAV LB Floridos apygardos
JAV LB Floridos apygardos 

metinis suvažiavimas įvyko š. m. 
balandžio 26-27 d. Sunny Hills 
lietuvių telkinyje. Suvažiavimą 
organizavo ir jį globojo LB Sun
ny Hills apylinkė, kurios pir
mininkė yra Laima Savaitienė. 
Suvažiavimo posėdžiai vyko 
Community Center ir Šv.-Teresės 
parapijos salėse.

Suvažiavimą savo sveikina
muoju žodžiu atidarė apygardos 
pirm. Liutaveras Siemaška. Taip 
pat suvažiavimą pasveikino Sun
ny Hills apylinkės pirm. L. Sa
vaitienė, palinkėjusi našaus dar
bo. Invokadją sukalbėjo ir mi
rusiųjų apygardos narių prisi
minimą atliko kun. dr. M. Čy- 
vas, prašydamas Aukščiausiąjį 
laiminti LB darbus bei jos dar
buotojus. Mirusieji apygardos 
nariai buvo prisiminti susikaupi
mo minute ir malda. Suvažiavi
mui abi dienas vadovavo apy
gardos pirmininkas L. Siemaška, 
sekretorė - Loreta Kynienė. Priė
mus dienotvarkę, buvo sudary
tas prezidiumas ir komisijos. Į 
prezidiumą buvo pakviesti Tary
bos nariai, apylinkių pirminin
kai arba jų atstovai: V. Bagdo
nienė, A. Ramius, L. Savaitienė, 
M. Šilkaitis, prof. P. Zunde, M. 
Petrikas, V. Meiluvienė ir V. Ša- 
Ičiūnas. Nutarimų komisija: A. 
Kamius, D. Siemaškienė ir M. 
Šilkaitis. Spaudos stalas: J. Janu- 
šaitis, J. Savaitis ir S. Vaškys. 
Suvažiavimą sveikino Los Ange
les JAV LB Prezidiumas ir pulk. 
A. Garsys, šiuo metu dirbantis 
Lietuvoje, St. Petersburgo apy
linkės pirmininkas. Sveikinimus 
perskaitė pirm. L. Siemaška. Priė
mus praeito suvažiavimo pro
tokolą, tolimesniu dienotvarkės 
punktu buvo apylinkių valdybų 
pranešimai Auksinio Kranto raš
tu 'atsfij^ pranešimą perskaitė 
L. Siemaška; Daytona Beach - 
pirm. M. Petrikas; Palm Beach - 
V. Šalčiūnas; St. Petersburgo - ei
nanti pirm, pareigas V. Meilu-
vienė; Sunny Hills - J. Savaitis. Iš 
Atlantos apylinkės pranešimo 
negauta.

Iš pranešimų atrodo, jog gyva 
veikla vyko visose apylinkėse: 
buvo ruošiami švenčių minėji
mai, renkamos aukos, aukojama 
bei veikiama kultūrinėje plot
mėje. Mažiausioji apylinkė, Auk
sinis Krantas, turi tik 40 narių, 
tačiau, atrodo, kad ir jie savo 
veikla neatsilieka. St. Petersburgo 
apylinkė, susitarus su Tampos 
Shreiners ligonine, iš Lietuvos 
atsikvietė invalidę mergaitę Sau
lutę Misiūnaitę, gimusią 1994 
metais. Jai Shreiners ligoninėje 
buvo padarytos kelios sėkmin
gos kojų operacijos. Šį gražų 
darbą pinigais parėmė ir kitos 
Floridos apylinkės. St. Peters
burgo apylinkės vicepirm. V. 
Meiluvienė savo pranešime davė 
piniginę apyskaitą ir nuoširdžiai 
padėkojo už aukas. Šis darbas 
bus tęsiamas ir toliau.

Apygardos pirm. L. Siemaška, 
apžvelgęs apylinkių veiklą, pa
dėkojo apylinkėms už suteiktą 
paramą Saulutės gydymo rei
kalams, pabrėžė, jog buvo gražiai 
bendradarbiauta su apylinkėmis 
ir dalyvauta vykusiuose JAV LB 
suvažiavimuose.

Po pranešimų vyko pasisaky
mai dėl jų bei pasiūlymai. Tarp 
kitų, buvo pasisakyta ir nario 
mokesčių reikalu, svarstytas A. 
Armalio socialiniais klausimais 
paruoštas leidinėlio išspausdini
mas, kurį nutarta spausdinti. Be 
to, buvo priimtas A. Kamienės 
pasiūlymas - ateinančių metų 
pavasarį St. Petersburge suruošti 
Floridos Lietuvių dienas, kur 
pasirodytų apygardoje veikią 
chorai, tautinių šokių grupės bei 
kiti meniniai kultūriniai viene
tai. Suvažiavimui pritarus, šį 
renginį organizuoti sutiko A. Kar- 
nienė, sau į talką pakviesdama 
M. Šilkaitį. Tas turėtų įvykti 
ateinančių metų Vasario 16-os- 

ios arba Kovo 11-osios progo
mis.

Po diskusijų buvo paskelbta 
45 minučių pertrauka ir persikel
ta į Community Center, kur po 
priešpiečių, prasidėjus posė
džiams, klausėmės Algio Rimo, 
JAV LB Krašto valdybos Ekono
minių reikalų tarybos pirm, pas
kaitos "Amerikos Lietuvių Ben
druomenės parama įgyvendinti 
Lietuvos politinius ir ekonomi
nius siekius". Su prelegentu su
pažindino apygardos pirm. A. 
Siemaška. Prelegentas gerai pa
žįsta Lietuvos reikalus, nes, bū
damas diplomatinėje tarnyboje, 
įsteigus Vilniuje Amerikos am
basadą, jis kelerius metus ten 
dirbo pirmuoju sekretoriumi.

Prelegentas paskaitos pradžioje 
pabrėžė, jog "daug darbo ligi tol, 
kol nepriklausomybė bus įtvir
tinta ir kol įsitvirtins demokra
tinė santvarka", nušvietė būdus 
ir priemones, kaip JAV LB ir 
Amerikos lietuviai gali padėti 
Lietuvai "atsistoti ant savo kojų". 
Lietuvai esą labai svarbu įstoti į 
NATO ir Europos Sąjungą. JAV 
LB, ALTas, Lietuvos Vyčiai ir 
įvairios kitos baltų organizadjos 
turėtų kontaktuoti šiuo reikalu 
JAV Kongreso bei Senato narius, 
prašant šias pastangas remti. Lie
tuvos ambasada negali dalyvau
ti Amerikos vidaus politikoje, bet 
mes, kaip Amerikos piliečiai, ne 
tik galime, bet ir privalome da
lyvauti ir ginti savo interesus. 
Bendruomenė jungia visus lietu
vius. Išeivijoje turėtų puoselėti 
lietuvišką žodį bei kultūrą ir 
apjungti visas lietuvių kartas. 
Prelegentas pagvildeno Lietuvos 
ekonomiką, socialines problemas 
bei pažvelgė į Karaliaučiaus sritį.
Paskaita buvo įdomi, plačios 
apimties ir gerai paruošta. Už 
"paskaitą prelegentui padėkojo 
Apygardos pirm. A. Siemaška, o 
klausytojai jam gausiai paplojo.

Tolimesnis dienotvarkės punk
tas: "Apygardos pirmininko pra-

Petras Vainius, Raimundas Graudis ir Edmundas Ado
maitis džiaugiasi baigę Sea Guli Century 100 mylių ke
lionę dviračiu spalio 11 d. Salisburg, Maryland.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos metinis susirinkimas
Lietuvių Katalikų Religinės 

Šalpos metinis susirinkimas įvy
ko sekmadienį, spalio 13 d., 2:00 
vai. popiet, Putnamo seselių vi
enuolyno patalpose. Susirinkimą 
pradėjo J. E. vysk. Paulius A. 
Baltakis, OFM, malda dėkodamas 
gerajam Dievui už suteiktas įvai
rias malones ir prašydamas Jo 
tėviškos palaimos ateityje LKR 
Šalpai ir jos geradariams. Prisi
minti mirę LKRŠ geradariai ir 
direktorių tarybos nariai. Susi
rinkimui vadovauti, drauge su 
vysk. Baltakiu, buvo pakviestas 
dabartinis LKRŠ direktorių tary
bos vicepirmininkas kun. Alber
tas Kontautas. Išrinkta mandatų

Skaitykite 
Darbininką 

ir pasiūlykite ji savo 
draugams!

Tel: (718) 827-1351

suvažiavimas
nešimas bendradarbiavimo rei
kalu tarp PLB ir JAV LB". Ap
svarsčius šį klausimą ir priežastis, 
šią problemą sukėlusias, pirmoji 
suvažiavimo diena baigėsi poky
liu Šv. Teresės parapijos salėje, 
kuriame dalyvavo apie 120 as
menų, suvažiavimo dalyvių ir 
vietos gyventojų.

Susėdus prie gražiai dekoruotų 
stalų, sveikinimo žodį tarė su
važiavimo globėja L. Savaitienė 
ir šios parapijos klebonas kun. 
Francis Szczykutovvicz. Klebonas 
labai gražiai sugyvena su vietos 
lietuviais ir remia jų darbus. Po
kylio metu stengėsi visiems pa
tarnauti: į stalus padavinėjo 
maistą, lėkštes, vaišino gėrimais. 
Pokylio maistas buvo labai ska
nus ir įvairus. Visiems pasisoti
nus, Floridos apygardos pirm. L. 
Siemaška padėkojo už gražų pri
ėmimą.

Toliau sekė meninė programa, 
kuriai vadovavo L. Savaitienė. 
Pradžioje Sunny Hills gyventoja 
Elena Žebertavičienė prajuokino 
klausytojus, atlikdama žemaičių 
tarme feljetoną "Pliumpės mies
to mugė", ir vėliau ji dar padai
navo keletą dainų. Tada pasirodė 
"Antrosios jaunystės" choras, ku
ris padainavo keliolika dainų, kai 
kurias su solo intarpais. Chorui 
vadovauja buvusi niujorkietė 
Genė Beleckienė. Be to, staigme
na buvo, kai vietos gyventojas 
kun. L. Musteikis įsijungė į cho
ro eiles su savo solo daina. Visa 
programa buvo atlikta gražiai, ją 
atliko vietinės meno pajėgos ir 
klausytojai atsidėkojo gausiais 
aplodismentais. Po meninės pro
gramos šokių mėgėjai galėjo pa
mankštinti savo kojeles.

Balandžio 27 d., sekmadienį,
posėdžiai prasidėjo parapijos sa
lėje 9 vai. ryto dienotvarkės 
punktu - naujos apygardos val
dybos rinkimai, 1998 m. suva
žiavimo vietos ir laiko nustaty
mas.

Apygardos pirm. L. Siemaška 

komisija, o po to perskaitytas 
1996 m. susirinkimo protoko
las, kurį parašė jau amžinybėn 
iškeliavęs kun. V. Cukuras. Vys
kupas Paulius A. Baltakis, OFM, 
savo įžanginiame žodyje api
būdino nuveiktus darbus, pa
sidalino mintimis apie padėtį 
Lietuvoje ir išryškino numaty

Gruzijos menininkų šeima gyvens 
Lietuvoje

Gruzijos kino režisieriai - su
tuoktiniai Marine Labadze ir 
Teimuraz Kvantaliani - tapo pir
maisiais užsienio piliečiais, ku
riems leista nuolat gyventi Lie
tuvoje.

Tai patvirtinančius dokumen
tus neseniai jiems įteikė vidaus 
reikalų ministras Vidmantas 
Žiemelis. Šia proga jis padovano
jo ir knygą "Lietuvos Preziden
tai", linkėdamas, kad tai būtų 

pranešė, jog valdyba kadenciją 
baigė ir reikia išrinkti naują apy
gardos valdybą. Deja, pasirodė, 
jog šis klausimas lengvai nesi- 
sprendė - visi siūlomi kandidatai 
atsisakė. Tada pirm. L. Siemaška 
pasakė, jog esant tokiai padėčiai 
dabartinė apygardos valdyba 
sutinka laikinai dirbti, tikėdama
si, jog ligi JAV LB XV-osios Tary
bos suvažiavimo bus surasti kan
didatai į naują apygardos valdy
bą.

1998 m. suvažiavimo vietos ir 
laiko nustatymas užkliuvo taip 
pat. Pasiūlyta Palm Beach apy
linkė, tačiau suvažiavime daly
vaująs tos apylinkės atstovas 
pareiškė, jog nesutinkąs, nes ne
turįs tam įgaliojimų. Tačiau, atro
do, šis klausimas jau išsisprendė 
ir Palm Beach apylinkė atei
nančiais metais suvažiavimą glo
boti sutinka. Suvažiavimas įvyks 
ateinančių metų balandžio mė
nesį.

Tada išgirdome nutarimų ko
misijos paruoštus pasiūlymus, su 
kuriais supažindino komisijos 
narė D. Siemaškienė. Pasiūlymai 
buvo aptarti ir priimti. Posėdis 
buvo pertrauktas, nes 11 vai. 
suvažiavimo dalyviai dalyvavo 
pamaldose, kurios įvyko Šv. 
Teresės bažnyčioje. Bažnyčioje 
šv. Mišias koncelebravo 4 kuni
gai: L Gedvilą, L. Musteikis, F. 
Szczykutovvicz ir kun. dr. M. Čy- 
vas. Trumpus pamokslus pasa
kė kun. I. Gedvilą, kun. L. Mus
teikis ir kun. Szczykutovvicz. Pa
maldų metu gražiai giedojo 
"Antrosios jaunystės" choras, va
dovaujamas G. Beleckienės. Po 
pamaldų suvažiavimo dalyviai 
buvo pavaišinti priešpiečiais, po 
kurių buvo tęsiami posėdžiai, ap
tariant ir priimant nutarimus. 
Suvažiavimas baigtas Sunny Hills 
apylinkės pirm. L. Savaitienės ir 
apygardos pirm. L. Siemaškos at
sisveikinimo ir padėkos žodžiais. 
Sugiedojus Lietuvos himną, da
lyviai skubėjo į namus išsivež- 
dami gražius įspūdžius iš Sunny 
Hills, kur buvo taip rūpestingai 
globojami. St. Všk.

tos šalpos tikslus. Dabartiniam 
LKRŠ iždininkui prel. P. Bulovai 
negalint dalyvauti susirinkime, 
direktorė Ilona Laučienė pers
kaitė paruoštą iždininko pra
nešimą, kuriame pristatyta Šal
pos finansinė būklė. Lėšos buvo 
suteiktos iš geraširdžių aukoto
jų, įskaitant Oak Tree Philan- 
thropic Fundaciją, kuri jau visą 
eilę metų dosniai remia Šalpos 
darbus skirdama stambesnę me
tinę sumą pinigų Šalpos darbų 
įgyvendinimui. Vienas Šalpos 
būrelis veikia Clevelande, ku
riam nepailstamai pirmininkau
ja Zenonas Obelenis, o kitas - St. 
Petersburge, Floridoje, kurio veik
la rūpinasi kun. Matas Cyvas. 
Reikalų vedėja Vida Jankaus
kienė savo pranešime apibūdino 
veiklos planą, kuriame išvardin

ta suteikta parama Lietuvai. 
Orientuotasi pagal 1993 metais 
priimtą 4 metų veiklos planą, t. 
y. 1. Padėti atkurti religinį švie
timą; 2.Teikti pagalbą vargan 
patekusiems; 3. Puoselėti krikš
čionišką kultūrą; 4. Stiprinti Ka
talikų Bažnyčios institucijas, 

(nukelta į 7 psl.)

pirmoji lietuviškai perskaityta 
knyga.

Du Gruzijos menininkai pali
ko savo Tėvynę 1994 metų rug
sėjį dėl jiems nepalankios poli
tinės situacijos tuo metu vyra
vusios jų šalyje. Iki emigracijos 
T. Kvantaliani buvo Gruzijos 
Televizijos ir radijo komiteto 
pirmininkas, tuo pačiu jis prik
lausė ministrų kabinetui.

ELTA

Dr. Monica Jovaišaitė - Van Šaut

Aprašymą apie ją skaitykite spalio 24 d. "Darbininko" 41-me numeryje, 
7-tame psl.

JUNO BEACH, FL

Pabendravimo pietūs, ren
giami LB apylinkės valdybos Pi- 
cadelli restorane kiekvieno mė
nesio antrą antradienį 1 val.;vy- 
ko liepos 8 d., rugpjūčio 12 d., 
rugsėjo 9 d. Atostogaujant pir
mininkei A. Solienei, juos pra
vedė vicepirm. Marius Sodonis. 
Per kiekvienus pietus apie dabar
tinį Lietuvos gyvenimą kalbėjo 
Algis Augūnas. Jo pranešimai bū
na aktualūs, panaudojama me
džiaga iš "Internet" tinklo ir t.t.

Dail. Rimgailė Zotovienė 
vasarą lankėsi Lietuvoje. Aplankė 
Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Palan
gą, Nidą ir kitus miestus. Mari
jampolėje pertvarkė nuolatinę 
savo tapybos parodą. Vilniuje 
dalyvavo JAV ambasados priė
mime, jaunimo dainų ir šokių 
šventėje, teatro spektaklyje.

Povilas Mikšys, teisininkas, 
dirbęs Lietuvos įvairiuose teis
muose, mirė liepos 29 d., sulau
kės 90 metų amžiaus. Velionis 
buvo vienas iš šios LB apylinkės 
steigėjų, buvo valdybos vice
pirmininkas, lietuvių spaudos

A. t A.
VVILLIAM S. OGDEN

mirus, žmonų MARIJONĄ DYMŠAITĘ-OGDEN Ir jos šeimų 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

L. M. F. Stamfbrd'o ir Norwalk'o 
klubas

Septyniolikos metų 
mirties sukaktis 

Š. m. lapkričio 5 d. sueina septyniolika metų, 
kai Viešaties pašauktas užbaigė 

šios Žemės kelionę

A. t A.
Muzikas MYKOLAS CIBAS

Šviesiam jo atminimui bus aukojamos mišios už 
jo sielų:

— Brooklyne, NY, lietuvių pranciškonų koplyčioje 
lapkričio 5 d.,

— Clevelande, OH, lapkričio 8 d. mišias aukos 
prelatas Aleksandras Gddikovskis.

Nuoširdžiai prašau gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a.a. Mykolų savo maldose, 
kad Viešpats suteiktų jo sielai amžinų šviesų.

Žmona Eufemija

korespondentas, uolus Balfo rė
mėjas. Liepos 31 d. buvo pašar
votas Royal Palm Memorial Gar- 
dens kapinių koplyčioje. Mišias 
aukojo kun. V. Pikturna ir atliko 
laidojimo apeigas. Po pamaldų 
velionis buvo palaidotas tų kapi
nių lietuviškame skyriuje, greta 
jo žmonos Elenos. Laidotuves 
tvarkė Jonas Mildažis.

Dainos choro pirmoji po 
atostogų repeticija įvyko spalio 
22 d. Choro vadovė jau grįžo iš 
atostogų. Ji lankėsi ir Lietuvoje.

Kun. Vytauto Pikturnos 
sveikata gerėja. Jis vasarą apsi
lankė Lietuvoje, rudenį vėl grįžta 
pas apylinkės lietuvius. Pirmos 
pamaldos bus laikomos lapkričio 
2 d. per Vėlines, 2 vai. popiet, 
St. Paul of the Cross koplyčioje. 
Bus lankomi lietuvių kapai.

LB apylinkės gegužinė 
įvyks ne lapkričio 13 d., kaip 
skelbta (tą dieną negauta vie
tos), bet gruodžio 4 d., ketvirta
dienį, 12 vai. Carlin parke.

Naujų metų sutikimas bus 
rengiamas Oųality Resorts salėje, 
Singer Island. Numatoma gera 
programa ir geras maistas. (L.B.)

Neteko Tau sugrįžti į numylėtą 
Tėviškę - Uteną, Gudeniškes,- 
Amžina Tėvynė taip
Anksti, netikėtai 
Priglaudė Tave...
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Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos metinis susirinkimas

Lapkričio 1 d. - Visų Šventųjų 
šventė.

Lapkričio 2 d.- Vėlinės.

Ši savaitgali Kultūros 
Židinyje:

Kultūros Židinio narių 
metinis susirinkimas Kultū
ros Židinio mažojoje salėje šešta
dienį, lapkričio 1 d. Registracija 
- 9 vai. Susirinkimas - 10 vai.

Kultūros Židinio kavinė 
veiks sekmadienį, lapkričio 2 
d. Kultūros Židinio mažojoje 
salėje nuo 12:30 vai. popiet. Bus 
galima skaniai papietauti ir para
gauti gardumynų. Veiks atgai
va. Visi kviečiami ir laukiami!

Areli. Mykolas Molynas, 
miręs praeitų metų spalio 28 d., 
bus prisimintas savo drau
gų lapkričio 2 d., sekmadie
nį. Mirties metinių proga T. 
Pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje 10 vai. mišios. Kviečia
mi jose dalyvauti velionio bu
vusieji pažįstami.

Lietuviai pranciškonai 
išrinko naują vadovybę
Lietuvių pranciškonų visuoti

niame trimetiniame suvažia
vime Kennebunkport, ME, spa
lio 20 - 22 d. buvo išrinkta nau
ja vadovybė.

Provincijolas - Tėv. Benedik
tas Jurčys, gyvenąs Lietuvoje; 
viceprovincijolas - Tėv. Placidas 
Barius, buvęs provincijolas; pa
tarėjai: Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, Tėv. Jonas Bacevičius; Lie
tuvoje gyveną Tėv. Astijus Kun- 
gys ir Tėv. Antanas Grabnickas.

Komunistams pirmą kartą oku 
pavus Lietuvą, pranciškonai, su 
Romos leidimu, Amerikoje kūrė 
savo centrą laikinai -1, y. iki to 
laiko, kada Lietuva vėl atgaus 
nepriklausomybę. Tada jis turė
jo būti grąžinamas į Lietuvą. 
Dabar pranciškonų provincijo
lo būstinė ir perkeliama atgal į 
Kretingą, buvusį pranciškonų 
centrą dar nepriklausomybės lai
kais.

Kennebunkporto vienuolyno 
viršininku paskirtas Tėv. Jonas 
Bacevičius; Brooklyno vienuoly
no viršininku - Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas; Toronto - Tėv. Au
gustinas Simanavičius.

Adelė ir Antanas Grig 
(Grigaliūnai), gyveną Spring 
Hill, FL, buvo atvykę į New 
Yorką ir dalyvavo Reginos Sen- 
ken sutuoktuvėse spalio 18 d. 
Apsilankė ir "Darbininko" įstai
gose ir įteikė 100 dol. auką spau
dai paremti. Nuoširdžiai dėkojame 
buvusiems newyorkiečiams už 
dosnia paramą.

Ariane ir Jonas Bortke- 
vičiai, North Bninswick, NJ, 
parėmė Darbininką su 50 dol. 
auka. Nuoširdžiai dėkojame už 
mūsų darbo įvertinimą.

"Darbininko" administra
cija pakartotinai prašo visų 
mūsų mielų skaitytojų laiku 
pratęsti prenumeratą ir sumokėti 
atsilikusi mokestį. Norėtume 
ypač paraginti tuos skaitytojus, 
kurie yra skolingi už kelerius 
metus.

Aleksas Lileika

Baigė universitetą
Aleksas Lileika šį pavasarį ma

gistro laipsniu baigė Scranton, 
PA, universitetą, studijavo fizinę 
terapiją. Nuo birželio 29 jis 
pradėjo dirbti savo profesijoje. 
Norėdamas patarnauti žmonėms, 
jis pasirinko šią profesiją.

Jis yra baigęs Maironio litua
nistinę mokyklą, tautinius šo
kius šoko "Tryptinio" ansambly, 
kuriam vadovavo Jadvyga Matu
laitienė. Jo brolis Andrius magis
tro laipsniu yra baigęs finansų 
mokslus.

Aleksą sveikina jo tėvai: Alfon
sas ir Laima Lileikos, brolis An
drius ir močiutė Eugenija Min- 
kūnienė.

SLA Centrinės - 126 kuo
pos susirinkimas įvyks šešta
dienį, lapkričio 8 d., 3 vai. po
piet Kultūros Židinio menėje 
Brooklyne. Kviečiami ir SLA 36- 
tos kuopos nariai. Bus nominuo
jami kandidatai į SLA centrinę 
Vykdomąją valdybą. Po susirinki
mo pabendravimas prie kavutės.

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo 1997 m. spalio 26 d. jų 
programos lietuvių ir anglų kal
bomis girdimos 5905 kilohercų 
dažnėmis 7 vai. vak.

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

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.

"Saulutės" darželis/mokykla Panevėžyje yra viena iš daugelio L. K. R. Šalpos globojamą 
mokyklų Lietuvoje. Nuotraukoje matome 3-4 klasių mokinius, einančius prie pirmos 
komunijos Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

(atkelta iš 7 psl.)
organizacijas ir sanbūrius; 5. In
formuoti Vakarų informacijos 
priemones ir užsienio lietuvius; 
6. Suteikti atitinkamai lėšų LKRŠ 
darbams. Šio plano nurodyto
mis gairėmis bus veikiama ir to
liau. Antanas Sabalis, revizijos 
komiteto narys, perskaitė revi
zijos komiteto pranešimą, ku
riame pažymima, kad knygos 
tvarkingai ir atsakingai vedamos. 
Pranešimą pasirašė tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, Laima 
Lileikienė ir Antanas Sabalis. Iš
rinkti nauji direktorių tarybos 
nariai: tėv. Placidas Barius, OFM, 
tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, Marija Majauskienė, Vita 
Matusaitienė ir kun. Jonas Rik- 
teraitis. Kun. Zenonas Smilga lie
ka kandidatu. Direktorių Taryba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM, - pirmininkas; tėv. Pla
cidas Barius, OFM, - vicepir
mininkas; Loretta Stukienė - vi
cepirmininkė; Irena Ivaškienė - 
sekretorė; tėv. Pranciškus Gied
gaudas, OFM, - iždininkas; Ilona

Kretingos pranciškoną 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Vidas Semkus, Brooklyn, NY -10 
dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims lapkričio 8 d., šeštadie
nį, nuo 10 vai. iki 12 vai. 
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, lapkričio 8 d., šeštadie
nį, nuo 1 vai. iki 4 vai. popiet.

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

Siuntiniai į 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.

Laucienė - personalo kom, 
pirmininkė; Rūta Gudelienė - 
nominacijų kom. pirmininkė; 
Marija Majauskienė - spaudos 
ryšininkė. Kiti direktorių tary
bos nariai: Aleksandra Kazic- 
kienė, kun. Vytautas Palubins
kas, kun. Edmundas Putrimas ir 
prel. Ant. Rubšys.

Dr. Rožė Šomkaitė perskaitė 
ad hoc komiteto pranešimą ir 
išsamiau papasakojo apie LKRŠ 
vardu siunčiamus talpintuvus. 
Tai didelis meilės darbas, reika
laujantis didelių pastangų ir at
sidavimo. Ypatingai verti pagar
bos Harry ir Regina Collins, ku
rie veltui leidžia naudotis jų 
garažais, John Kuncas, kurio be
galine pagalba pripildomas tal- 
pintuvas, ir Juozas ir Marija 
Majauskai, kurių dėka gaunamas 
talpintuvas, paruošiama doku
mentacija ir visokeriopai darbuo
jamasi iki talpintuvo išsiuntimo. 
Nutarta toliau siųsti talpintuvus 
pageidaujant, kad reikmenys

būtų pristatomi į So. Orange, NJ. 
Per 1997tus fiskalinius metus 
suteikta $359,831.00 finansinė 
parama įvairiems lietuviškiems 
veiksniams, skiriant kuo didesnį 
dėmesį jaunimo krikščioniško 
auklėjimo ir švietimo reikalams, 
siekiant įdiegti krikščioniškosios 
moralės ir dorovės principus 
jaunimui jau nuo pat kūdikys
tės. Numatoma ir toliau tęsti taip 
reikalingą paramą, kol bus vi
suomenės pritarimas aukomis ir 
maldomis. LKRŠ 1997-tų fiskali
nių metų raportą, paprašius, ga
lima gauti Šalpos įstaigoje. Su
sirinkimas užbaigtas malda ir 
palaiminimu. Kadangi sekančią 
dieną vyko Kunigų Vienybės 
susirinkimas ir jau buvo vėlyvas 
laikas, didelė dalis narių pasi
naudojo seselių paslaugumu ir 
pasiliko nakvynei Putname. 1998 
m. metinis narių susirinkimas 
vyks Putname, Columbus die
nos savaitgalį.

V. J.

Ryga. Vilnius, Praha. Sofija. Vieša. Budapeštas

Basės bilietą (rainos f Rytą 
ir Vidurio Eoropą yra

Rytu Ir Vlderle EerspeĮe vertis* niekad nebave yeresaėje biklėje. aes dabar

išlisjKto (JFK1 ir Nioarkff

LOT slilo mažiaaslas versllelnki klasė* skrydžio bilietu kalias Iš 85 dažaal

aasdejamu ere instp Jin|tlaėse Valstijose Į11 miestu Rytinėje Ir Cemtrlmėje

Earapaje. Įskaitant pese kalnas iž visas versHeinku klasės bilietas Į vieša pase.

Jas taip pat rasite specialias pastatymas dažaal skraidantiems LOT lėktnals.

■IHete kalias pati bati pilasi sairpžiaames. palieja taip pat Ir kitas mlalfts.

paves takias paslalymas. Jaus neapsimeka skristi bet kabia kita are Ilsėt ja.

Talpi paslaasdeklte LOT aaijamls verslialakp klasės kalaamls šlamdlem. nes

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.)

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

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą- iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.
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