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- Naftos produktų perveži
mas per Klaipėdos naftos termi
nalą šių metų sausio - lapkričio 
mėnesiais, lyginant su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, su
mažėjo 40% - agentūrai Inter- 
fax pranešė akcinės įmonės 
“Klaipėdos nafta” operatyvaus 
planavimo ir komercijos sky
riaus viršininkė Larisa Babič. 
Tiesa, šis rodiklis lapkričio mėn. 
vėl pradėjo didėti.

- Gruodžio 4-5 d. Palangoje 
vyko dviejų dienų seminaras 
visuomenės informavimo sau
gumo ir NATO klausimais. Jį 
surengė Užsienio reikalų mi
nisterija kartu su Atlanto sutar
ties Lietuvos bendrija bei vi
suomenės nuomonės tyrimų 
kompanija “Baltijos tyrimai”. 
Seminare dalyvavo apie 80 poli
tikų, kariškių ir žurnalistų iš Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos, 
Vengrijos, Danijos, Austrijos, 
Vokietijos, Norvegijos, Jungti
nių Amerikos Valstijų bei 
NATO.

- Lietuvos Seimo Naciona
linio saugumo komiteto kvie
timu gruodžio 7 d. į Lietuvą 
atvyko Lenkijos Seimo naciona
linės gynybos komiteto dele
gacija, vadovaujama jo pirmi
ninko Bronislawo Komorows- 
kio.

- Lietuvoje akredituotas nau
jas -jau trečiasis - Rusijos gyny
bos atašė pulkininkas Aleksan
dras Volegovas. 52 metų kari
ninkas šiame poste pakeitė ka
denciją baigusį pulkininką Ju
rijų Pavlovą. Naujasis gynybos 
atašė yra baigęs Tolimųjų Rytų 
karinę vadų mokyklą ir Frunzės 
karo akademiją.

- Vilniuje gruodžio 4 d. pa
sirašyta Lietuvos ir Prancūzijos 
readmisijos sutartis, kuria api
brėžiamos nelegaliai šiose val
stybėse esančių asmenų grąži
nimo sąlygos. Dokumentą savo 
parašais patvirtino Lietuvos už
sienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas ir Prancūzijos amba
sadorius Lietuvoje Michel Tou- 
raine.

- Gruodžio 4 d. Šiauliuose 
iškilmingai atidarytas naujas 
maždaug 80 kilometrų ilgio ma
gistralinis dujotiekis, atvestas iš 
Panevėžio. Jis leis gerokai pa
didinti ir patikimiau tiekti gam
tines dujas Šiaulių miestui ir 
apskričiai, Klaipėdos miestui ir 
visiems Lietuvos šiaurės-vakarų 
regiono vartotojams.

- Į apyvartą išleistos naujos 
proginės 50 litų sidabro mone
tos, skirtos Lietuvos Didžiajam 
kunigaikščiui Algirdui. Tai tre
čioji moneta iš “Valdovų seri
jos”. Anksčiau pasirodė mone
tos, skirtos karaliui Mindaugui, 
kunigaikščiui Gediminui. Mo
netos autoriai - Giedrius Pau- 
lauskis ir Antanas Žukauskas. Ji 
yra iš sidabro 925, skersmuo 34 
mm, masė 23,3 gramo, tiražas 
4000 vienetų.

- Neįprastas įvykis “Her
mio” banke, pasak jo vadovų, 
buvo režisieriaus Vytauto 
V.Landsbergio ir studijos “A 
propos” filmo “Discovering Li- 
thuania” (“Atrandant Lietuvą”) 
pristatymas. Dinamiškame fil
me anglų kalba suteikiama išsa
mios informacijos apie Lietuvos 
istoriją ir dabartį.

BEVIZIS REŽIMAS SU VOKIETIJA - NUO 1999 METŲ 
KOVO 1 DIENOS

Paskirtas naujas Vokietijos 
ambasadorius Lietuvoje Detlof 
von Berg Ministrą Pirmininką 
Gediminą Vagnorių gruodžio 1 
d. vykusiame susitikime oficia
liai informavo, kad nuo 1999 
metų kovo 1 dienos tarp Lietu
vos ir Vokietijos įvedamas be

vizis režimas. Susitikime su Vo
kietijos ambasadoriumi buvo 
pabrėžta, jog vizų panaikinimas 
yra reikšmingas ilgalaikių Lietu
vos ir Vokietijos derybų bei pa
stangų rezultatas, siekiant įgy
vendinti laisvą abiejų valstybių 
piliečių judėjimą. Gruodžio 18

dieną numatomas vidaus reikalų 
ministro Stasio Šedbaro vizitas 
į Vokietiją, kurio metu ketina
ma pasirašyti readmisijos sutar
tį, atversiančią kelią bevizio re
žimo įgyvendinimui.

ELTA

ŽYMIAM KOVOTOJUI UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ - 
VALSTYBĖS PENSIJA

Žymiam kovotojui už Lietu
vos nepriklausomybę Adolfui 
Damušiui ir dar trims dešimtims 
ginkluoto pasipriešinimo daly
vių paskirtos pirmojo laipsnio 
valstybinės pensijos. Pirmasis 
Lietuvoje cheminės technologi
jos daktaras buvo vienas iš 1941 
metų birželio sukilimo štabo 
vadovų, Laikinojoje vy
riausybėje jam buvo patikėtas

pramonės ministro postas. Jis 
dalyvavo kuriant Vyriausiąjį 
Lietuvos išlaisvinimo komitetą 
(VLIK). Po Antrojo pasaulinio 
karo A.Damušis persikėlė į JAV, 
o pernai grįžo į Lietuvą. Be ne
seniai 90-metį atšventusio gin
kluoto pasipriešinimo dalyvio, 
pirmojo laipsnio valstybines 
pensijas Vyriausybė gruodžio 2 
d. paskyrė dar 32 rezistentams.

Dabar vienos tokios pensijos dy
dis yra 552 litai per mėnesį. Jos 
bus mokamos partizanams bei 
Vietinės rinktinės kariams, taip 
pat rezistentams, dalyvavusiems 
1941 metų birželio sukilime. 
Manoma, kad teisę į tokią pen
siją Lietuvoje turi apie 400-500 
rezistentų.

ELTA

NĖ VIENAS VALDININKAS LIETUVOJE NEGAUNA 
DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ LITŲ ATLYGINIMO

Niekas iš Vyriausybės įstaigų 
pareigūnų negauna kai kuriose 
spaudos priemonėse skelbtų de
šimties ar daugiau tūkstančių 
litų atlyginimo, teigia Vy
riausybės spaudos tarnyba. Vy
riausybės narių mėnesio darbo 
užmokestis, atskaičiavus mo
kesčius, sudaro 4 193 litus, Vy
riausybės kanceliarijoje dirban
čių vyriausiųjų specialistų-eks- 
pertų atlyginimai sudaro vidu

tiniškai 4 599 litus. Spaudoje pa
minėti vidaus reikalų viceminis
tras Arvydas Svetulevičius, ats
kaičiavus mokesčius, iš tikrųjų 
gauna 7 126 litus, o policijos ge
neralinis komisaras Edvardas 
Gružas - 7 970 litų mėnesinį at
lyginimą. Vyriausybei pavaldžių 
institucijų valdininkų atlygini
mai mokami giežtai vadovau
jantis įstatymų reikalavimais. Įs
tatymu nustatyta, jog Ministro

Pirmininko atlyginimas sudaro 
60 procentų, o Vyriausybės na
rių - ministrų - 50 procentų ša
lies Prezidento atlyginimo dy
džio. Vyriausybės Spaudos tar
nyba tvirtina, kad žiniasklaidoje 
ij^sirodę pranešimai apie val
džios pareigūnų ir valdininkų at
lyginimus neatitinka realios pa
dėties ir klaidina visuomenę.

ELTA

MINISTRAS SMERKIA GYDYTOJUS, IMANČIUS 
NETEISĖTĄ ATLYGINIMĄ

Faktas, kad Panevėžio gydy
tojai ėmė iš pacientų pinigus, 
saldainius, taip pat kavą, yra ofi
cialiai patvirtintas, ir mes 
griežtai smerkiame tokius 
veiksmus,- pareiškė Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministras 
Mindaugas Stankevičius gruo
džio 2 d. spaudos konferenci
joje. Ministras taip pat sakė ma
nąs, kad taip pasielgę gydytojai

skyrių vedėjais dirbti negali. 
Tuo klausimu jau kreiptasi į Pa
nevėžio apskrities administra
ciją. Lietuvos sveikatos apsau
gos ministerija įpareigojo vie
šųjų sveikatos priežiūros įstaigų 
steigėjus bei vadovus, stebėtojų, 
gydymo ir slaugos tarybas, me
dicinos etikos komisijas savo 
įstaigose apsvarstyti netoleruoti
nus gydytojų veiksmus ir griež

tai laikytis įstatymais reglamen
tuotos medicinos pagalbos teiki
mo tvarkos. Kaip žinoma, lap
kričio 18 dieną penki vadovau
jantys Panevėžio medikai buvo 
užklupti priėmę neteisėtą atly
ginimą, o Druskininkuose pa
našiu būdu išgarsėjo “Eglės” 
sanatorijos direktorius.

ELTA

Vilnius žiemą ELTA nuotr.

Talino Rotušėje iškil
mingai įteiktos 1998-ųjų 
metų Baltijos Asamblėjos 
premijos už laimėjimus li
teratūros, meno ir moks
lo srityse. Šiemet Baltijos 
Asamblėja už praėjusių 
trejų metų muzikos kūri
nius apdovanojo estų 
kompozitorių Erkki-Sven 
Tuur, už mokslinius tyri
mus - Rygos architektą Ja- 
nį Kraštinį, o už pastarųjų 
trejų metų poezijos meta
morfozes - Sigitą Gedą. 
Šis apdovanojimas skiria
mas nuo 1994 metų. Lig 
šiol buvo apdovanota 12 
laureatų. ELTA

Sigitas Geda

G. Žilinsko (ELTA) nuotr.

DAR VIENAS PAMINKLAS 
ADOMUI MICKEVIČIUI

Šalčininkų miesto centre 
baigiamas statyti paminklas 
Adomui Mickevičiui, kurio 
200-osios gimimo metinės min
imos šiemet. Lietuvoje tai - ant
rasis paminklas žymiam XIX 
amžiaus poetui. Paminklo auto
rius - skulptorius Bronius Vyš
niauskas. Savivaldybės aikštės, 
kurioje stovės paminklas, ar
chitektas - skulptoriaus sūnus

Rimvydas Vyšniauskas. Pamin
klo autorius skulptūrą kūrė porą 
metų, o paskutiniais mėnesiais 
garbaus amžiaus skulptorius 
sakė triūsęs po aštuonias valan
das kasdien. Bronzinė pustrečio 
metro aukščio poeto skulptūra 
jau baigiama lieti. Iškilmingai 
atidengti paminklą numatoma 
gruodžio 19 dieną.

ELTA

KAUNO KAMERINIAME 
TEATRE - VIEŠNIA IŠ JAV

Pirmą kartą Kauno kameri
niame teatre su monospektak- 
liu “Liuciferio vaikas” dvi die
nas svečiavosi Amerikos lietu
vių aktorė Daina Zemliauskaitė, 
vaidinanti teatre “Thrust Stage” 
Kalamazo mieste JAV. Kartu su 
aktore į Kauną atvykusi teatro 
režisierė Kathy Lynn Sliter pa
sakojo, kad kuria spektaklius, 
kurių pjesių autorės yra moterys 
arba kuriuose gvildenamos mo
terų problemos. William Luce 
pjesė “Liuciferio vaikas” sukur

ta pagal garsios danų rašytojos 
Karen Blixen autobiografiją. Tai 
septyniasdešimtmetės moters 
prisiminimai apie Afrikoje pra
leistus gražiausius savo gyveni
mo metus. D.Zemliauskaitės tė
vai iš Lietuvos emigravo 1949 
metais, ir aktorė gimė jau Ame
rikoje. Nors aktorė puikiai kal
ba lietuviškai, spektakliai vyko 
anglų kalba, nes dėl meniško bei 
subtilaus teksto buvo sudėtinga 
išversti pjesę.

ELTA

INFLIACIJA LIETUVOJE 
LAPKRITĮ BUVO 0,2 PROC.

Lietuvoje lapkritį, palyginti tamentas. Metų infliacija Lietu- 
su spaliu, vartojimo prekių ir voje nuo pernai metų lapkričio 
paslaugų kainos išaugo 0,2 buvo 2,7 proc., o vienuolikos 
proc., pranešė Statistikos depar- mėnesių - 2,4 proc. BNS

PER VIEŠNAGĘ LENKIJOJE 
POPIEŽIUS DVI DIENAS ILSĖSIS

LIETUVOS PASIENYJE
Ateinančių metų birželyje 

Lenkiją aplankys popiežius Jo
nas Paulius II. Per viešnagę savo 
gimtinėje, kuri truks 10 dienų, 
Katalikų Bažnyčios vadovas ap
lankys 20 šalies vietų ir dvi die
nas ilsėsis Lietuvos pasienyje - 
Vygriuose.

Gruodžio 5 d. Lenkijoje vieš
nagę baigė Vatikano atstovas 
Roberto Tucci, atsakingas už 
popiežiaus užsienio keliones.

Lenkijos spauda pažymi, kad 
“tai bus pats ilgiausias po
piežiaus vizitas”, kurio metu 
“galima laukti įvairių netikė
tumų”. Pranešama, kad po
piežius pirmą kartą per savo už
sienio keliones kalbės šalies 
parlamente - bendrame Lenki
jos Seimo ir Senato posėdyje.

Į Lenkiją Jonas Paulius II at
vyks birželio 5 dieną. Katalikų 
bažnyčios vadovas aplankys 
Gdanską, Elbliongą, Pelpliną, 
Elką, Bidgoščių, Torunę, Li- 
cheną, Drohičiną, Lovičą, Sied-

lcus, Glivicus, Sandomežą, So- 
sonovecą, Zamoscę, Krokuvą, 
Senuosius Sončus ir Varšuvą.

BNS

PREZIDENTO 
PADĖKA 
SAUGUMO 

PAREIGŪNAMS
Prezidentas Valdas Adamkus, 

gruodžio 4 d. priėmęs Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
vadovus ir grupę šios instituci
jos pareigūnų, padėkojo už sėk
mingai atliktą kontržvalgybos 
operaciją, kuri užkirto kelią Lie
tuvos valstybės paslapčių per
davimui užsienio valstybei. 
Trumpame Prezidento spaudos 
tarnybos pranešime neinfbr- 
muojama nei apie atliktos oper
acijos detales, nei apie tai, kas, 
kokias paslaptis ir kuriai valsty
bei galėjo perduoti. ELTA
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Kas jus, profesoriau Gintautai? Ūkininkas (2)
Jonas Norvaiša

Jonas A. Patriubavičius

Neįtikėtina istorija, kaip 
KGB agentas Jonas Gintau
tas įsigijo partizanų dvarą 
(jame buvo nušautas jo savi
ninkas), kaip teisėsaugos ins
titucijos mulkino žemės pa
veldėtojus

Jonas Gintautas ir pavardę yra 
pakeitęs. Kai gavo valstybės iš
perkamą Grinapolio dvarą, va
dinosi Jonas Gintautas, tačiau 
vis tiek Lietuvos SSR piliečiu 
būti negalėjo, nes tuo metu nuo
lat negyveno Lietuvoje.

Manipuliacijos pilietybe
Žemė valstiečio ūkiui steigti 

buvo suteikiama Lietuvos SSR 
piliečiams, registruotiems (tu
rintiems gyvenamąją vietą) Lie
tuvoje. “Lietuvos SSR piliety
bės įstatymas buvo priimtas ir 
įsigaliojo 1989 m. lapkričio 3 d. 
Pagal šio įstatymo 1 straipsnį J. 
Gintautas negalėjo būti Lietu
vos TSR piliečiu, nes tuo metu 
neturėjo nuolatinės gyvenamo
sios vietos Lietuvoje. Jis buvo 
įregistruotas 1991 m. gruodžio 
24 d. kaip asmuo, atvykęs iš 
JAV”, - rašoma Teisingumo mi
nisterijos 1996 05 10 rašte. To 
paties rašto kitoje vietoje rašo
ma: “Žemė valstiečio ūkiui 
steigti buvo suteikiama Lietu
vos TSR piliečiams”. Ar nesu
sipainiojo Tei-singumo minis
terija: kai 1989 11 03 įsigaliojo 
Lietuvos SSR pilietybės įstaty
mas, Jonas Gintautas negalėjo 
būti šios šalies piliečiu, nes čia 
negyveno, vadi-nasi, jam po 
dviejų savaičių (tų metų lap
kričio 17 d.) negalėjo būti iš
duotas Valstybinės žemės nuo
savybės aktas. Taigi Grinapolio 
dvarą Jonas Gintautas įgijo ap
gaule.

Kiek profesorius turėjo 
pasų

Prokuratūra nesugebėjo nu
statyti, kad E. Vankevičienė, tei
sėta Grinapolio žemės paveldė
toja, dirbo Trakų rajone 33 me
tus. Dar sunkiau buvo prokuro
rams atsakyti į klausimą “Kas 
jūs, profesoriau Gintautai?”, 
nors turėjo kilnių tikslų. “Būti
na surinkti duomenis apie Gin
tauto asmenį (kur jis gimęs, ko
kia jo tikroji pavardė, kokių do
kumentų pagrindu jis išvyko į 
JAV). Neaišku, kaip ir kokiu pa
grindu Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke išdavėjam 
Lietuvos Respublikos užsienio 
pasą”, - rašė Civilinių bylų ir 
bendrosios kompetencijos sky
riaus prokuroras D. Butkus. 
Tame rašte taip pat pažymima, 
kad gaudamas žemę J. Gintau
tas galėjo pateikti tą LSSR už
sienio pasą, kurį 1982 m. jam 
išdavė generalinis konsulas A. 
Simutis. 1990 m. lapkričio 1 d. 
TSRS pasiuntinybė JAV J. Gin
tautui išdavė SSRS piliečio pasą 
(vietoj pamesto). Po metų Vil
niaus miesto 1-asis policijos ko
misariatas išdavė SSRS piliečio 
pasą.

Jonas Gintautas taip pat gavo 
du pažymėjimus apie apsispren
dimą dėl Lietuvos pilietybės:
1991 m. spalio 28-tą Nauja
miesčio, vėliau-Antakalnio se
niūnijos. Naujamiesčio seniūni
jos išduotas nepagrįstai piliety
bę patvirtinantis pažymėjimas iš 
jo buvo paimtas. Antakalnio se
niūnija vėliau neigė išdavusi J. 
Gintautui apsisprendimo dėl pi
lietybės pažymėjimą. Dėl šių 
machinacijų teisėsaugos insti
tucijos pretenzijų valdininkams 
ir p. Gintautui nekėlė, nors tai 
yra kriminalinis nusikaltimas.
1992 m. J. Gintautui buvo su
teikta Lietuvos pilietybė pagal 
1991 m. gruodžio 11d. įsigalio
jusio Pilietybės įstatymo 1 da
lies 1 punktą - kaip asmeniui, 
iki 1940 m. birželio 15 d. turė
jusiam Lietuvos Respublikos 
pilietybę.

Priminsime skaitytojui, kad

Darbas KGB - kaip LSSR 
pilietybės įrodymas

Minėtame Civilinių bylų ir 
bendrosios kompetencijos skyr
iaus prokuroro D. Butkaus rašte 
įdomiai aiškinama: jeigu Jonas 
Gintautas buvo KGB agentas, 
vadinasi, - Lietuvos SSR pilietis. 
Štai ką rašo minėtas prokuroras: 
“Komisijos KGB veiklai tirti 
narys P. Varanauskas “Lietuvos 
aide” rašė apie Joną Gintautą, 
KGB užverbuotą 1962 m. Nuro
doma, kad jis mokėsi Šiaulių 
pedagoginiame institute, vėliau 
- Maskvos pedagoginiame insti
tute. 1966 m. jis atseit išvykęs 
pas tėvą į JAV ir ten likęs. Jeigu 
tai tiesa, tai J. Gintautas tikrai 
turėjo Lietuvos TSR pilietybę ir 
nebuvo jos praradęs. Tokiu būdu 
jis žemės gavimo momentu bu
vo Lietuvos TSR piliečiu, tik ne
galėjo pateikti to dokumenta
liai, nes užsienio paso, su ku
riuo išvyko į JAV, matomai, ne
beturėjo. Antrasis užsienio pa
sas buvo išduotas, kaip jame nu
rodyta, vietoj pamesto (arba ties
iog nuslėpto)” (kalba netaisyta).

Čia prokuroras apsirinka: že
mės gavimo momentu (1989 11 
17) Jonas Gintautas negalėjo bū
ti Lietuvos SSR piliečiu, nes bu
vo praėjusios dvi savaitės, kai 
įsigaliojo naujas Pilietybės įs
tatymas. Tačiau prokuroras tei
sus, kad buvimas KGB agentu 
ir nepriklausomybės laikais yra 
Lietuvos SSR pilietybės įrody
mas, be to, teikia didesnių pri
vilegijų negu pati pilietybė. Tai, 
kad Jonas Gintautas galėjo 
kreiptis į aukščiausius Lietuvos 
SSR pareigūnus ir prašyti tarpin
inkauti, netiesiogiai įrodo jo ka- 
gėbizmą. Žemei gauti nereikėjo 
dokumentų (“negalėjo to pateik
ti dokumentaliai”), užteko būti 
susijusiam su kagėbizmu.

Sukti įstatymai
Valstiečio ūkio įstatymą su

galvojo ir į gyvenimą paleido so
vietinė nomenklatūra. Tai buvo 
laiko bomba, padėta po žemės 
ūkio reforma. Dabar ta bomba 
sprogo. Kai visi buvo apimti Są
jūdžio euforijos, nomenklatūra 
žvelgė į priekį. Ir stengėsi ap
rūpinti dvarais savo draugus, net 
ir tuos, kurie gyvena už Atlan
to.

“Pagal įstatymo “Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį ne
kilnojamąjį turtą atstatymo tvar
kos ir sąlygų” 12 straipsnio 3 
punktą žemė, pagal galiojusius 
įstatymus suteikta žemės ūkiui 
steigti, yra valstybės išperka
ma”, - rašoma Teisingumo mi
nisterijos pareigūno A. Valio at
sakyme buvusiam Seimo nariui 
P. Tupi-kui. Taigi nepriklauso
mos Lietuvos mokesčių mokė
tojai išpirko buvusiam KGB 
agentui Jonui Gintautui partiza
nų dvarą. 1993 m. kovo 9 d. šis 
dvaras jam buvo parduotas, o 
žemės pirkimo ir pardavimo su
tartis įregistruota valstybinio 
žemės kadastro duomenų regis
tre. Visa tai padaryta nepaisant 
to, kad E. Vankevičienė turėjo 
pirmumo teisę steigti valstiečių 
ūkį, nes visą sovietmetį gyveno 
Trakų rajone. Yra tos žemės 
nuosavybės dokumentai. Be to, 
Jonas Gintautas, nors ir buvo 
KGB agentas, žemės gavimo 
momentu nebuvo Lietuvos SSR 
pilietis. Tačiau į tai nebuvo at
sižvelgta, melagingomis nuos
tatomis priimtais sprendimais ir 
toliau vadovaujasi vis aukštes
nės instancijos. Tai jau tapo Lie
tuvos teisėtvarkos norma. Štai 
ką, pavyzdžiui, rašo tas pats p.

Valys: “Kartu pranešama, kad 
žemės suteikimo J. Gintautui 
pagrįstumą pagal Valstiečio 
ūkio įstatymą tyrė Lietuvos Res
publikos prokuratūra, kuri atsi
sakė pareikšti ieškinį teisme dėl 
J. Gintauto valstiečio ūkio nuo
savybės teisės į žemę nutrauki- 
mo .

“E. Vankevičienei savo teisę 
į tėvų žemę reikėtų įrodyti teis
me, nes nėra archyvinių doku
mentų apie žemės, į kurią pre
tenduojama, pirkimą. Atstačius 
nuosavybės teisę į žemę, kuri 
buvo suteikta ūkininkui, įgyja
ma teisė už ją gauti kompensa
ciją arba į kitą tokį turtą lygia
vertę natūrą”, - rašė J. Vanke
vičiui Lietuvos respublikos ge
neralinis prokuroras Artūras 
Paulauskas 1993 02 17. Archy
vinį dokumentą, liudijantį tos 
žemės pirkimą 1936 m., spaus
dinome anksčiau.

Jonui Gintautui nereikėjoj o- 
kių archyvinių dokumentų. Šia
me p. Paulausko rašte Jonas 
Gintautas vadinamas ūkininku. 
Tai netiesa: pasak aplinkinių 
valstiečių, ta žemė nebuvo dir-

bama, dirvonavo. Per tiek laiko . 
ūkis jau turėjo suklestėti. Jonas 
Gintautas Lietuvą apgavo, ne
vykdė pagrindinės sąlygos, dėl 
kurios jam žemė buvo suteikta, 
valstiečių ūkio nesteigė. Mums, 
mokesčių mokėtojams, dabar 
galbūt reikės, kaip rašo p. Valys, 
mokėti Grinapolio paveldėto
jams kompensaciją. Tai dar vie
nas absurdas, vertas Gineso 
knygos.

O agrarinių tarnybų valdinin
kai, kitų aukštų instancijų biu
rokratai nenukentėjo. Vis pata
riama p. Vankevičiui kreiptis į 
teismą.

Taigi teismas turės ieškoti Jo
no Gintauto už jūrų marių. Jis 
gyvena New Yorke, turi klini
ką, kaip sovietmečiu sakydavo, 
yra visuomenininkas - JAV Se
nato rinkimų komiteto patarėjas. 
Ponas Gintautas teigia, jog nėra 
ir nebuvo JAV pilietis. Dar vie
na p. Gintauto užminta mįslė: ką 
nepilietis gali patarti rinkimų 
štabui per tokį pilietiškumo eg
zaminą kaip senatorių rinkimai? 
Atrodo, p. Gintautas ir Ameri
koje turi galingų globėjų. Gal jį 
globoja CŽV, kaip Lietuvoje 
globojo KGB? Tuo atveju J. V. 
Vankevičiaus reikalas visiškai 
beviltiškas. NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 

SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į N J Licensed Real Estate agentę ZINE
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

Italijos naujienos

Pasaulio čempionatas 
Italijos restoranams buvo 

nuostolingas
Per Pasaulio futbolo čempio

natą italai nesitraukė nuo savo 
televizorių, o Italijos restoranai, 
picerijos, smuklės ir naktiniai 
klubai patyrė 400 milijardų lirų 
(228 milijonus JAV dolerių) nu
ostolį - tokius duomenis pateikė 
Italijos viešojo verslo federaci
ja (FIPE). Per mėnesį trukusią 
futbolo šventę 87,000 tiriamų 
objektų kasdien prarasdavo 13 
milijardų lirų (7,4 mln. JAV do
lerių), o tais vakarais, kai žais
davo Italijos rinktinė, - net 22 
milijardus lirų (12,5 mln. JAV 
dolerių). Italijos komandai išbė
gus į aikštę, apie 50 proc. res
toranų pelnas krisdavo iki 74 
proc., o 28,8 proc. patyrė net di
desnių nuostolių. Pasak FIPE, 
italai sėdėdavo namuose žiūrė
dami futbolą, o ne, kaip papras
tai, skubėdavo išleisti 182 mili
jardų lirų (104 mln. JAV do
lerių) restoranuose, 95 mln. JAV 
dolerių picerijose, 21 mln. JAV 
dolerių smuklėse ir 800,000 
JAV dolerių naktiniuose klu
buose. Per pasaulio čempionatą 
restoranų patirti nuostoliai paro
dė, kokios “katastrofiškos pa
sekmės” ištiktų italų viešojo 
maitinimo įstaigas, jei kassa
vaitinės futbolo varžybos būtų 
perkeltos iš sekmadienio, kai 
dauguma parduotuvių uždary
tos, į šeštadienį.

“Pirelli”: elektros energija
- 80 milijardų lirų vertės 

sutartis Libane
Kompanija “Pirelli Cavie 

Sistemi” pradėjo įgyvendinti 
naują 47 mln. dolerių (apie 80 
mlrd. lirų) vertės sutartį, pagal 
kurią tarp dviejų Libano miestų 
- Tripolio ir Bahso - bus nuties
ti aukštos įtampos elektros ka
beliai. Pagal projektą, kurio įgy
vendinimas turėtų būti baigtas 
jau pirmajame kitų metų pusme
tyje, “Pirelli” visiškai nutiesia 
225 kV įtampos žemės kabe
lius ir aprūpina įranga, reikalin
ga šios gyvenamosios zonos, 
esančios apie 80 kilometrų į 
šiaurę nuo Beiruto, elektrifika
vimui.

“Fiat” laimėjo užsakymą 
statyti Lenkijos 

tarpmiestinius traukinius 
“Fiat” grupės geležinkelio 

poskyris laimėjo 380 milijardų 
lirų (217 mln. JAV dolerių)

vertės Lenkijos valstybinio ge
ležinkelio (PKP) užsakymą pa
statyti šešiolika tarpmiestinių 
traukinių. Planuojama, kad nau
jieji traukiniai pradės važinėti 
2000 metais pagrindiniu šalies 
geležinkeliu, jungiančiu šiaurę 
su pietumis, nuo Gdansko per 
Varšuvą į Katovicus arba Kro
kuvą. Traukiniai iš dalies bus 
statomi Lenkijoje, “Konstal” 
gamykloje Chožove, aukštuti
nėje Silezijoje.

“Hugo Boss” pradeda 
gaminti rūbus moterims 

“Hugo Boss” grupė, kontro
liuojama “Marzotto”, pradeda 
gaminti moterišką aprangą su 
“Boss” ženklu. Su naująja ko
lekcija, kuri pasirodys rinkoje 
po dvejų trejų metų, grupė pla
nuoja įeiti į tarptautinės ir vy
riškos, ir moteriškos mados rin
ką.

Avalynė: 1997 metų 
eksportas

Italijoje yra 9 tūkstančiai odos 
ir avalynės gaminių eksportuo
tojų, parduodančių prekių už 
daugiau nei 21,015 milijardų li
rų. Skaičius įspūdingas, bet, 
kaip matyti iš Italijos užsienio 
prekybos instituto ICE “1997 
metų užsienio prekybos ataskai
tos”, jis mažesnis nei 1996 me
tais pasiektas rezultatas - 
21,309 milijardai lirų. 1,4 proc. 
mažesnį pelną didžiąja dalimi 
sąlygojo sumažėjusios vieneti
nės kainos (-1,7 proc.), esant ne
pakitusiam eksporto kiekiui. Ita
liškos avalynės ir odos dirbinių 
eksportą apsunkino išvystytos 
pramonės šalių rinkų persi
skirstymas, į kurias praėjusiais 
metais eksportuota 72,7 proc. 
gaminių (palyginti su 79,5 proc. 
eksportu 1992 metais). Ypač su
mažėjo eksportas į ES šalis (- 
2,2 proc.). Labiausia sumažėjo 
eksportas į Vokietiją (-6,3 
proc.), Prancūziją (-2 proc.), 
Nyderlandus (-2,8 proc.) ir Bel
giją bei Liuksemburgą (-13,4 
proc.). Tačiau jis padidėjo į JAV 
(2 proc.), Jungtinę Karalystę 
(9,1 proc.) ir Šveicariją (41,5). 
Lyginant su 1996 metais, labai 
susitraukė Japonijos rinka, kur 
Italijos gaminių eksportuota 
21,1 proc. mažiau.

DARBININKAS - 
vienas seniausių 

išeivijos laikraščių 
Amerikoje

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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Kristaus liudijimo tiesa
Kristaus Gimimo šventė yra džiaugsminga, skaidri ir puošni. 

Nei viena iš kitų neturi jai lygaus žibesio. Nei viena nėra taip visuo
tinai švenčiama. Kokio krikščioniško tikėjimo kas bebūtų, Kris
taus Gimimo neaplenkia. Vakarų civilizacijos kraštuose net ne
krikščionys ir netikintieji neišsiskiria. Keičiasi sveikinimais ir da
linasi dovanomis.

Nei tas puošnumas, nei visuotinumas dar nereiškia, kad visi 
pripažįsta tikėjimo tiesą, kurią Kristaus Gimimo šventė primena. 
Ji primena Dievą tapus Žmogumi. Tačiau gimimas yra natūralus 
gamtos reiškinys. Galima pripažinti gimus Kristų, bet neigti Die
vo įsikūnijimą. Tiktai kraštutiniai ateistai drįsta neigti, kad Kris
tus nė negimęs. Jie neigia ne tiktai Dievą, bet ir istoriją.

Netikėjimą labiau sukelia Kristaus Prisikėlimas. Jis prasiveržia 
pro gamtos dėsnius. Jis liudija išskirtiną ir nepaprastą reiškinį, 
kurio negalima pridengti jokiu šventišku žibėsiu. Vis tiek 
prasiveržia jėga, aukštesnė už žmogaus supratimą. Visiškai neu
traliai žmonės praeiti negali: turi pripažinti prisikėlimą iš numi
rusių arba atmesti. Daug kas atmeta. Kristaus prisikėlimas nėra 
taię visuotinai švenčiamas, kaip Gimimas.

Žmonės džiaugiasi gimimu žemei. Džiaugiasi sušvitusią gyvybe. 
Bet ne visi nori pripažinti, kad žmogaus gyvybė yra dvasinė ir su 
šiuo pasauliu nesibaigia. Kristus buvo atėjęs tą tiesą liudyti. Jis 
kalbėjo: “Aš kelias, tiesa ir gyvenimas”. Gyvenimas, kuris nesi
baigia. Kodėl čia įsiveržia netikėjimas?

Tikėjimas nesiremia tokiu tiesos akivaizdumu, kad mums būtų 
viskas aišku. Tikėjimu yra bandomas žmogus, kiek jis yra klus
nus Dievo žodžiui ir jo liudijimui. Reikalaujama nulenkti protą 
dieviškam autoritetui - tikėti ir tai, kas nėra visai aišku, kas neap
čiuopiama ir neišbandoma.

Yra duota žmogaus protui pakankamai jėgos suprasti, kad 
aukštesnė būtybė už žmogų yra galima. Yra duota pakankamai is
torinių liudijimų, kad ji buvo tapusi žmogumi ir gyveno žemėje. 
Tačiau žmonėse yra stiprus noras matyti ir žinoti, o ne tikėti. Yra 
stiprus linkimas nepaklusti. Dėl to ne visi priima ir tą tiesą, kad 
antrasis Kristaus atėjimas yra paliktas amžių pabaigai. Tada jau 
nebereiks tikėjimo. Tada liks tik žinojimas, kas yra tiesa.

Žemės kelionėje mums yra skirta tos tiesos ieškoti ir ja vado
vautis, kaip išminčiams Betliejaus žvaigžde, nes esame apgaubti 
grėsmės paklysti. Visą laiką turime budėti ir klausti, kas yra tiesa. 
Taip Pilotas yra klausęs Kristų. Nebūtų nė nusikaltęs klausdamas. 
Nusikalto rankas nusiplaudamas - nepatikėdamas Kristaus žo
džiams: “Aš tam atėjau į pasaulį, kad liudyčiau tiesą”. Pilotui tie 
žodžiai rodėsi kvaiši. Jis neįžiūrėjo Kristuje Dievo. O ką žmogus 
gali žinoti apie tiesą? Kas vienam yra tiesa, kitam gali rodytis 
klaida.

Kiek tai liečia amžinąjį gyvenimą, Kristaus atėjimas pakanka
mai paliko šviesos, kad klaidą skirtume nuo tiesos. Dievas nėra 
priešingybių autorius. Stebėkim prieš dvidešimt šimtmečių men
kučio Palestinos kaimelio pašlaitėse vykstančius įvykius - Taikos 
kunigaikščio gimimą. Pranašas Izaįjas iš anksto buvo nusakęs, 
kad tai bus vienas iš Kristaus titulų. Sis naujagimis buvo apsuptas 
ne galingos kariuomenės būriais, apie jo lopšį rinkosi paprasti pie
menėliai. Jis buvo pasveikintas ne patrankų šūvių salvėmis, bet 
angelų giesme. Šioje angelų giesmėje kaip tik ir buvo išreikšta 
žmogiškosios laimės formulė.

i

Sekmadienių “...Vakarai” Kretingoje
“Kretingos jaunimo organi

zacijų, grupuočių, draugijų 
klubų ar judėjimų margumynas 
ne toks, kaip didžiųjų Lietuvos 
miestų. Tačiau sutiksime čia ir 
“Meilės žodžio” skelbėjų, yra ir 
roko, beje krikščioniško, grupė, 
ir charizminio judėjimo, ir, aiš
ku, bevardžių alaus ar “balto
sios” mylėtojų klubų. Kokie 
tarp jų santykiai? Kuo įvairiau
si. Aišku, nepriklausantis jo
kiai katalikiškai bendrijai moks
leivis pasišaipys iš euroskauto, 
pavadindamas jį spaliuku, Šv. 
Antano instituto mergaitės neiš
vengiamai patirs davatkos krei
pinio skonį, bet šiaip jau ben
draujama, nors ir menkai, daž
niausiai per stambius renginius, 
bet be rimtesnių peštynių. Tur
būt nieko nepaprasta, kad bene 
visos jaunimo krikščioniškos 
organizacijos vienaip ar kitaip 
prisiglaudusios prie pranciš
konų. Gal dėl to, kad Kretinga 
- mažas miestelis, o gal tiesiog 
reikia pripažinti didžiulę pran
ciškonų įtaką. <...> 1995 me
tais kai kurie broliai pranciš
konai kartu su aktyvesniu jau
nimu ėmė galvoti apie veiklos 
nuoseklumą ir bent šiokį tokį 
planavimą, apie tam tikrą paš
to vių j aunimo struktūrų kūrimą. 
Buvo įsteigta ir oficialiai įtei
sinta Kretingos Pranciškoniško
jo Jaunimo Tarnyba.”

(Jūratė Kuodytė 
"Skubotos pastabos 
apie Kretingos jaunimą ”)

Ne be reikalo pradžiai pasi
ėmiau prieš trejus metus pirma
jame “Sv. Pranciškaus varpelio” 
numeryje spausdinto straipsnio 
citatą. Ji nuostabiai paprastai at
skleidžia Kretingos jaunimo si
tuaciją, taip pat supažindina 
skaitytoją su Pranciškoniškojo 
Jaunimo Tarnyba bei jos įkūri
mo aplinkybėmis. O aš norėčiau 
tik pratęsti: Tarnyba įsikūrė, to
liau tęsė jau pradėtą veiklą, or
ganizavo įvairiausias šventes, 
stovyklas, seminarus, susitiki
mus ir kitokio plauko renginius, 
kūrė planus ateičiai... Stengėsi 
pasiekti ne tik tuos, kurie jau ne
be pirmą kartą lankosi bažny
čioje, bet ir tuos, kurie nebe
drįsta peržengti bažnyčios ar Šv. 
Antano Instituto salės slenks
čio, dažniausiai taip liekantys 
praeiviais gatvėje. Todėl rengi
niai vyko ne tik uždarose patal
pose, bet ir Kretingos miesto 
gatvėse, Lurdo slėnyje. Tačiau 
visos šventės ir renginiai daž
niausiai apsiribodavo šeštadie-
niu ar jau vėliausiai - sekma-

dienio ryto Šv. Mišiomis.
Daugumai žmonių pirmadie

nis prasideda nuo sekmadienio 
popietės, nes jau tada ima mąsty
ti apie laukiančius rūpesčius ir 
darbus. Taigi, susimąstė naujai 
šiais metais išrinkta Tarnybos 
Taryba ir nutarė pabandyti padėti 
susigrąžinti žmonėms Sekma
dienį, pabandyti surasti ryšį su 
tais žmonėmis, kurie taip ir liko 
nuošalėje. Kas iš to išėjo? Gimė 
ciklas “...Vakarai”, kinis neap
siribojo kažkokia tam tikra patal
pa, paliko erdvės kūrybai: buvo 
vakarų ir Instituto teatro studi
joje, ir kapinių koplyčioje, ir vie
nuolyno valgykloje, ir arbati
nėje “Špitolė”, kur kiekvienas 
norintis gali užeiti ir surasti sau 
jaukų kamputį. Ne tiek jau mažai 
tų “...Vakarų” buvo:

Spalio 11 d. - pirmasis sekma
dienių ciklo renginys “...Vaka
rai”, J. S. Bach. Vakarą vedė 
Margarita Lizdenytė. Dalyvavo 
apie 30 žmonių.

Spalio 18 d. - M. K. Čiurlio
nio vakaras, kurį vedė Aldona 
Šeduikienė. Dalyvavo apie 40 
žmonių.

Spalio 25 d. - liaudies dainų 
vakaras, Pranciškonų vienuoly
no refektoriuje (valgykloje), ve
dė Margarita Lizdenytė, Angelė 
Joknytė, Audrutė Skaraitė, Rima 
Neverauskytė ir kt. Dalyvavo per 
50 žmonių.

Lapkričio 1 d. - susikaupimo 
vakaras Šv. Jurgio kapinių kop
lyčioje, buvo giedamos šerme- 
ninės-kantičkinės giesmės ir 
skaitomos ištraukos iš Naujojo 
Testamento. Vedė Margarita Liz

Kretingos Pranciškoniškojo Jaunimo Tarnybos surengta šeimų stovykla Pakutuvėnuose

denytė ir Rima Neverauskytė.
Lapkričio 8 d. - V. Mačernio 

kūrybos vakarą vedė A. Šeduik
ienė arbatinėje-knygyne “Špi
tolė”, eiles skaitė Onutė Dar- 
butaitė, Valdonė Kučinskaitė, 
Margarita Lizdenytė, Jurandas 
Švita, Pranciškus Benikas, liau
dies dainas giedojo Rima Ne- 
verauskaitė.

Lapkričio 15 d. - savos kūry
bos dainas arbatinėje-knygyne 
“Špitolė” atliko Sigutė Tamo
šaitytė.

Lapkričio 22 d. - savos kūry
bos dainas arbatinėje-knygyne 
“Špitolė” atliko Rita Bertulytė 
ir Rasa Užkurnytė.

Žmonių skaičius nuolat augo, 
ir jau šiame vakare buvo per 60 
žiūrovų. Jauki arbatinė pavirto 
“kūrybine virtuve”, kurioje 
merginos dalijosi tuo, kaip 
gimsta eilės ir giesmės, kaip gi
liai širdyje virpanti muzika su
skamba gitaros stygomis, dūde
lės ar pianino garsais...

Dauguma išeidami sako 
“nostalgiška”, dauguma dėkoja 
ir spaudžia organizatoriams ran
kas, dar daugiau išeina tylėda
mi, širdyje išsinešdami naują 
ugnelę - kurti.

Nenorėdama aprašinėti tik 
savo vienpusius svarstymus, 
nutariau pasikalbėti su šių ren
ginių organizatore, Kretingos 
Pranciškoniškojo Jaunimo Tar
nybos nare Margarita Lizdeny
te bei kelis vakarus pravedusia 
Aldona Šeduikiene.

- Iš kur kilo pati "... Vakarą ” 
idėja?

Margarita. Ši idėja kilo pa
čiame pirmame naujos Tarybos 
susirinkime. Norėjome suorga-
nizuoti muzikinių plokštelių 
sukauptų Pranciškoniškojo Jau
nimo Tarnybos archyve, klausy
mo .vakarus. O po to ši idėja pra
augo į visa tai, kas vyksta da
bar.

- Ką jums pačioms duoda šie 
vakarai?

Margarita. Pirmąjį vakarą 
ruošiau aš pati. Kažkada buvau 
rašiusi darbą apie J. S. Bachą, 
jo gyvenimą, muziką, apie mu
ziką jo gyvenime. Kai dabar vėl 
nupūčiau dulkes nuo savo dar
bo ir pabandžiau vėl į jį įsigilin
ti, Bacho asmenybė ir kūryba 
mane dar labiau sužavėjo. Mano 
dalijimasis su žmonėmis buvo 
tarsi evangelizacija. Pats J. S. 
Bachas buvo vargonininkas, vi
są gyvenimą praleido bažny
čioje. Visų jo kūrinių pradžioje 
būdavo dvi raidės J. J. (Jėzau, 
padėk man - lot.), o gale kūri
nio visada būdavo parašyta 
“Deo soli gloria” (Šlovė vienati
niam Viešpačiui - lot.). Šis 
kompozitorius parašė daugiau 
kaip tūkstantį kūrinių ir visuose 
yra ši pradžia ir pabaiga. Į mu
ziką jis įdėdavo visą savo širdį, 
visus sugebėjimus, visa paves
damas Dievui. Iš tiesų J. S. Ba
cho kūriniuose yra kažkas nepa
prasto, kažkas begalinio, ko ne
įmanoma nusakyti žodžiais...

Kiekvienas vakaras duoda 
tiek daug, ko anksčiau galbūt net 
nepagalvodavau. Kartais būna, 
kad pakviečiu žmogų, o jis stai
ga neateina, kažkas sutrukdo, ir 
vėl pati turiu vesti vakarą.

(nukelta į 5 psl.)

Valdas Adamkus

Likimo vardas - Lietuva 19

Galvoju, apie ką čia mes galime kalbėtis. Kiti rinkimai turėjo 
įvykti labai negreit, be to, aš ir neketinau dar kartą kelti savo kan
didatūros, nes tebejaučiau išlikusį pralaimėjimo kartėlį. Tačiau kai 
kviečia toks asmuo kaip senatorius Dirksenas atsisakyti negali.

Atvažiuoju į Čikagą ir susitinku su Everetu Dirksenu. “Prezi
dentas R. Niksonas kuria savo administraciją, ir mums federalinėje 
tarnyboje labai reikia jaunų, energingų žmonių. Noriu tau pasiū
lyti aukštas pareigas valstybinėje gamtosaugos sistemoje”, - be 
užuolankų pradėjo kalbą senatorius.

Mat apie 1968 metus Amerikoje ėmė labai stiprėti ekologinis 
sąjūdis. Žaliųjų judėjimas vertė ir valdžią labiau susirūpinti gam
tosauga. Ministerijos statusą turinti JAV aplinkos apsaugos 
agentūra tuomet dar nebuvo įkurta, bet Vašingtone jau veikė jos 
pirmtakė - Federalinė vandens taršos kontrolės administracija.

Ėmiau atsisakinėti. Pasakiau, kad užsiimu savo verslu, kuris 
atima nepaprastai daug laiko, ir nėra kam mane pakeisti. Bet ne
paisant mano pastangų kuo mandagiau jam paaiškinti atsisakymo 
priežastis pajutau, kad senatorius supyko.

Jis kalbėdavo labai sodriu, giliu balsu, kurį kartą išgirdęs įsi
meni visam laikui. Amerikiečiai, išklausę per radiją pirmuosius 
jo žodžius, iš karto atpažindavo - kalba Everetas Dirksenas. Ir 
štai tuo įsimintinu bosu jis man teškia: “Tai štai kokie jūs, jaunieji 
maištininkai. Mus puolate, kad blogai dirbame, vadinate kvai

liais. O kai tie kvaili politikai pasiūlo jums, gudragalviams jauni
kliams, patiems imtis darbo, tuomet bėgate į krūmus”.

Nesusigaudžiau, ką atsakyti. Paprašiau tik leisti man dar pagal
voti, pasitarti su žmona. Sutarėme, kad apie tai dar kartą pasikal
bėsime po poros savaičių.

Aptarėme šį pasiūlymą su Alma. Nusprendėme, kad neverta 
keisti gyvenimo būdo ir imtis valdiškos tarnybos, kuomet mums 
labai neblogai sekasi poilsiavietės verslas.

Prabėgo dvi savaitės, ir vėl skambina Dirkseno padėjėjas. “Ko 
netesiate pažado, duoto senatoriui, ir neatsiliepiate? - klausia jis 
manęs ir nelaukdamas atsakymo sako, - išsiunčiau jums federa
linio tarnautojo anketas. Kuo skubiau užpildykite jas ir grąžinkite 
mums”.

Tai buvo man taip netikėta, kad net nesumojau, ką bedaryti. 
Kol aš galvojau, Dirkseno padėjėjas pasakė “viso gero” ir padėjo 
ragelį.

Gaunu anketą ir dvejoju, kaip elgtis. Pasitariu su Ilinojaus val
stijos senatoriumi, tuomet jau mano draugu Džonu Laniganu. Jis 
puolėsi įkalbinėti mane priimti Evereto Dirkseno pasiūlymą ir, man 
pagaliau sutikus, net padėjo užpildyti anketas. Išsiunčiau jas į Vaš
ingtoną ir pamažu pratinau save prie minties, kad pereisiu dirbti į 
federalinę tarnybą, o su žmona vis svarstėme, ką daryti su Tabor 
Farma. Nutarėme poilsiavietės neatsisakyti. Alma ryžosi vienąją 
tvarkyti, galėdama tikėtis mano pagalbos tik savaitgaliais ir per 
atostogas. ,

Prabėgo dar du mėnesiai. Sykį pavakary važiuoju automobiliu 
Čikagos gatvėmis ir staiga išgirstu per radiją pranešimą: mirė se
natorius Dirksenas. Atsitokėjęs nuo mane sukrėtusios žinios pa
galvojau: “Ką gi, mano darbas federalinėje tarnyboje baigėsi nė 
neprasidėjęs”.

Mirus Everetui Dirksenui, vietoj jo į JAV Senatą Ilinojaus vals
tijoje vėl buvo išrinktas respublikonų kandidatas Čarlas Persis. 
Tą kartą aš neprisidėjau prie rinkiminės kampanijos ir asmeniškai 

nebuvome susipažinę.
Vėliau mes labai susidraugavome, jis tapo man bene pačiu arti

miausiu žmogumi tarp JAV federalinio lygio politikų. Mano 
prašymu Persis pirmasis iš Amerikos senatorių dar aštuntojo de
šimtmečio pradžioje aplankė okupuotą Lietuvą: dalyvaudamas 
kažkokiose derybose Maskvoje, jis smarkiai spustelėjo sovietų 
valdžią, kad jam leistų atvykti į Vilnių, ir šie nenoromis nusileido.

Bet tai atsitiko po poros metų. O tuomet, 1969-aisiais, pakeitęs 
senatorių Dirkseną, Persis perėmė ir visus jo įstaigos dokumen
tus. Kaip jis vėliau pasakojo, tarp kitų popierių jo tarnautojai užtiko 
ir mano užpildytas federalinio tarnautojo anketas. Adamkaus pa
vardė jam visiškai nieko nesakė, bet ant mano popierių jau buvo 
užrašyta senatoriaus Dirkseno rekomendacija Federalinei vandens 
taršos kontrolės administracijai priimti mane į jų tarnybą. Persis 
tarsi vykdė velionio valią - išsiuntė dokumentus į šią įstaigą, pri
dėjęs dar ir savo rekomendaciją.

JAV senatoriaus rekomendacijos, ypač jei jis šalį valdančios 
partijos atstovas, federalinė įstaiga nepaisyti negali. Vandens taršos 
kontrolės administracija tuoj pat pakvietė mane pokalbiui į Va
šingtoną ir jau konkrečiai ėmėme svarstyti, kokias pareigas jie 
man galėtų pasiūlyti.

Vandens taršos kontrolės administracija turėjo savo regionines 
gamtosaugos įstaigas, kurios kontroliavo, kaip laikomasi ekolo
ginių reikalavimų JAV valstijose. Čikaga tuomet buvo priskiria
ma Didžiųjų ežerų baseino regionui. Tenai vandens taršos kon
trolės įstaigai vadovavo mero Deilio statytinis. Vašingtone man 
pasakė, kad federalinė įstaiga ketina jį atleisti ir vietoj jo paskirti 
mane.

Tai sužinojęs Ričardas Deilis įdūko. Pasinaudojęs savo ryšiais, 
Čikagos spaudoje jis organizavo prieš mane puolimą. Į šią kam
paniją įsijungė ir miesto televizija. Per vakarines žinių laidas buyo

(nukelta į 4 psl.)
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■ JAV Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright Vokietijos 
laikraštyje Sueddeutsche Zei- 
tung paragino plėsti NATO al
jansą, nes tai padėtų ginti orga
nizacijos narių interesus. “Nau
josios narės neturi būti pas
kutinės”, rašė ji. Be to, Albright 
paragino NATO plėtoti ir san
tykius su Rusija. Gruodžio 8 d. 
NATO užsienio reikalų minist
rai rinkosi Briuselyje, kur svars
tė aljanso vaidmenį XXI am
žiuje. JAV siekia, jog jos sąjun
gininkės pritartų aljanso misijos 
išplėtimui, kas atsispindėtų ir 
naujoje NATO strategijoje, kuri 
turėtų būti priimta kitų metų 
balandį Vašingtone, NATO 50- 
mečio susitikime. Tačiau kai ku
rios Europos šalys nori, jog 
NATO veiksmų zona apsiribotų 
tik Europa, o Vokietija ir Kana
da - atsisakyti pirmojo branduo
linio smūgio doktrinos. Susi
tikime taip pat bus aptariama 
nauja D. Britanijos ir Prancūzi
jos iniciatyva dėl Europos gy
nybinio vaidmens bei tolimes
nis NATO plėtimas. Pasak 
NATO pareigūnų, aljansas pa
brėš, jog “durys lieka atviros” 
ir pasiūlys naujų iniciatyvų, pa
dėsiančių kandidatėms rengtis 
narystei. Tačiau mažai tikėtina, 
jog bus naujų pakvietimų, ne
paisant Slovėnijos, Rumunijos 
ir Baltijos šalių spaudimo. Pa
sak vieno Rytų Europos diplo
mato, “NATO durys yra atviros 
teoriškai, bet uždaros praktiš
kai”.
■ Baltijos šalių konferencijoje 
saugumo klausimais gruodžio 5 
d. kalbėjęs Latvijos UR minis
tras Valdis Birkavs pareiškė , 
kad ribotas Rusijos ekonominės 
krizės poveikis Latvijai, žemas 
infliacijos lygis, o taip pat teigia
ma Europos Komisijos ataskai
ta rodo, kad Latvija yra pasiren
gusi integruotis į Europos sau
gumo sistemą. Ministras iš
reiškė viltį, kad tokia “įtaigi” 
pažanga neliks nepastebėta Eu
ropos Sąjungos, ir kad to pakaks 
Latvijai pradėti derybas dėl sto
jimo į šią organizaciją. Latvijos 
vyriausybės svarbiausia užduo
timi V. Birkavs dar kartą pava
dino šalies ėjimą į NATO.

Kasdienybės istorija
Viktorija Vaitkevičiūtė

Naujasis Jurgio Kunčino ro
manas “Blanchisserie, 
arba Žvėrynas-Užupis” 
iškart sulaukė didžiulio 
skaitytojų susidomėji
mo: savotiškas, neįpras
tas žvilgsnis į patį mis- 
tiškiausią ir paslaptin
giausią Vilniaus miesto 
rajoną stebina, šokiruo
ja, kelia prieštaringų 
minčių ir vertinimų. Tai 
knyga, kurią reikėtų ska
ityti daug kartų, fiksuo
jant, sekant patį skaity
mo procesą.

Projekcija į šian
dieną ir įspūdinga 
tematika (daugelis į 
Užupį žvelgia kaip į 
atskirą pasaulį, kur 
laikomasi kitų įsta
tymų bei gyvenimo 
principų) knyga pri
traukia skaitytoją. 
Tačiau kartu jis sa
votiškai apgauna
mas. Iš knygos pava
dinimo tikimasi konk
retaus pasakojimo apie 
Užupį ir Žvėryną, tie
sos, kas iš tikrųjų ši vie
ta yra, kas joje slypi ir 
panašiai, bet tikimasi 
veltui. Vi-sas pasakojimas yra 
ironiška ir kandi gyvenimo 
metafora arba groteskiškai pa
vaizduota šių dienų visuomenė, 
kaip teigiama knygos anotaci
joje. Kartu šis romanas - apie 
meilę (netradicinę), tiksliau, 
apie moterį: tri-jų romano dalių 
“Glis Glis”, “Grand Trix” ir 
“Blanchisserie” veiksmas su
sijęs su keistomis, ištroškusio- 
mis sekso, pamišusiomis, netgi 
nemoteriškomis moterimis: 
“nuo pat pradžių vyras viską o 
viską daro tik moters labui — 
nevalingai, spaudžiamas ir uja
mas, bėgai išdidžiai tai neig
damas, neretai prieš savo valią! 
Žinoma, “Financial Times” 
skaitytojai tokias mintis vadina 
beletristika, geriausiu atveju - 
pramoga! - tačiau perskaitę tą 
laikraštį, susizgrimba, kad lai
kas skubėti ne kur nors kitur, o 
pietauti su moterimi, pagulėti su 
moterimi, nubausti moterį, atk
eršyti j ai, nupirkti j ai, apgauti ją, 
atsiklaupti prieš ją... Daužy
damas iš nevilties kumščiais lai
ko ir mūro sieną, vyras inkš
damas suvokia, kad net tą “Fi
nancial Times” skaito vardan 
moters: juk kaip kitaip sukaups 
jai užvaldyti būtiną turtą? Dėl

kokios Gimdos, Triksės, Na-

belės, Bul Bul ar Onegos, jau 
nekalbant apie Tereziją Kan
triąją ir Doloresą Lust, vyrai ap
gaudinėja vienas kitą, netesi pa
žadų, žudo, kariauja, plėšia, va
gia... irgi sėja bei pjauna, šlaks
to savo sėkla jų kūną, atgailau
ja ir žada (...). Žmogus dėl mo
ters ir gerklę persirėžti gali. 
Strykteli nuo bedugnės krašto ar 
dangoraižio stogo. Žmogus ir 
moteris” (p. 133).

Iš šios citatos galima atpažinti 
“Tūlos”, “Menestrelių maksi 
paltais” autorių: ciniką, ironiką, 
humoristą, besišaipantį iš kitų ir 
iš savęs, vulgarų, besimėgaujan
tį nešvankybėmis, bet kartu la
bai jautrų, pastabų, puikiai ra
šantį apie meilę. Skaitant žavi 
atviras, stačiokiškas kalbėjimas 
apie seksą, kūną, kadangi daik
tai vadinami tikraisiais vardais, 
neslapukaujama ir net nesisten
giama pasakyti kaip nors kitaip. 
Labiau pabrėžiant fiziologinę 
žmogaus prigimtį (žmogus yra 
savotiškas gyvūnas, su savo ais
tromis, instinktais), tarsi pasi
juokiama iš tiek metų knygose 
liaupsinto bei aukštinto dvasi
nio gyvenimo, jausmingos, tra
giškos, sukrečiančios meilės, 

gyvenimo istorijos. Šia knyga 
patenkinami įnoringo skaityto
jo lūkesčiai: šiandien jau neįdo
mu skaityti įprastą romaną-rei
kia paslapčių, mistikos, detek
tyvų, ypatingos, vulgarios, ero- 
tizuotos meilės, daugiau sekso, 
kad skaitytojas būtų klaidina

mas, apgaudinėjamas, kad su 
juo būtų bendraujama, kad jis 
dalyvautų veiksme, o ne sek
tų nuosekliai pasakojamus 
įvykius, išgyvenimus. Dėl to 
pasitelkiamas įtaigus komu
nikacinės situacijos variantas, 
tiesioginis kreipinys “Aš” - 
“Tu”: “Toks tat, malonus 
skaitytojau, stambus scenos 
planas” (p. 63), “bet šiaipjau, 
patikėkit, čia gryna teisybė, ir 
receptų, kaip nuo tos teisybės

išsisukti, nėra” (p. 191) ir 
panašiai.

Pirmuoju asmeniu, spe
cialia kalba (A. Samalavičius 
pagrįstai teigia, kad žodį “slen
gas”, taikomą šiam romanui, 
reikėtų suvokti su didelėmis 
išlygomis) pasakojama kasdie
nybės istorija laužo tradicinį 
romano žanrą: momentaliai 
kinta laikas, erdvė, nesiekiama 
tikroviškumo (šie bruožai la
biau tinka antrajai daliai 
“Grand Trix”, kur tie patys vy
ras ir moteris gyvena įvairiuo
se amžiuose, mirdami ir vis at- 
gydami iš naujo), netgi nesis
tengiama pasakoti nuoseklios 
istorijos. Tradiciškai prasidėjęs 
romanas - veikėjas išeina iš na
mų surasti jaunajai poetei Na- 

belei salono Užupyje ir patiria 
įvairiausių nuotykių, aprašo sa
vo išgyvenimus, prisiminimus - 
neturi aiškaus siužeto, nors ro
mano pabaigoje salonas Nabelei 
surandamas. Veiksmas susideda 
iš įvairiausių komiškų, ironiškų 
situacijų, šiepiant gyvenimo bū
dą, politinę ir socialinę sant
varką su užuominomis į sovie
tinius laikus, taip pat negailint 
“pagyrų” ir literatams: “Tie lit
eratūros selekcininkai ne tik pel
nėsi duoną su sviestu, bet ir su
sino pačią literatūrą, gaudami už 
tai gausių materialinių vertybių 
bei apdovanojimų” (...). Man 
koktu leistis į bet kokius teori
nius svarstymus apie romano 
aktualumą, jo kompoziciją, sti
listiką: tai akademikų daržas, 
kur visos daržovės ekologiškai 
švarios, sterilios ir beskonės - 
nesmirdi nei mėšlu, nei žeme, 
kurioje vis dėlto suvešėjo” (p. 
212). Tačiau ironija ir groteskas 
įgalina suprasti gyvenimą, nu
sakyti jo prasmę: “Nes visais lai
kais - aš žinau! - vienodai liūd
na. Iš tikrųjų - baisu, bet geriau 
pagalvojus: tik liūdna” (p. 134), 
“O žmogui viskas gerai, kaip 
žiurkei” (p. 159).

Taigi romane svarbi ne tiek 
pati istorija, kiek būdas, kaip ji 
pasakojama, - ypatinga, origi
nali, specifinė, pilna svetimybių 
kalba: skaitytojui pateikiama 
daugybė literatūrinių citatų, is
torinių įvykių, už personažų, 
slypi realūs žmonės, tačiau šias 
įvairiausias užuominas ne taip 
lengva įspėti, atpažinti. Antra 
vertus, užsižaidimas pačia kal
ba pradeda varginti, pasigenda
ma nuoseklumo, susidaro įspū
dis, kad kalbama, kas pakliūva 
ant liežuvio, tik tarškama, ple

Norite būti aktorius?
Ingmar Bergman

Alio, ar tai ponas Bergman, telefono, galima sakyti, beveik
režisierius? Tai advokatas Ari- 
er. Ar nesutiktumėt padaryti 
man paslaugą? Tiesą sakant, tai 
susiję su mano sūnumi. Gal 
galėtumėt su juo susitikti ir 
pasakyti savo nuomonę apie jo 
talentą, ar jis tinka teatrui? Iš
laikęs baigiamuosius egzami
nus, jis norėjo dalyvauti Dra
mos teatro konkurse, bet susir
go raudonuke ir jį praleido. D- 
abar jis jau antrus metus lanko 
dievažin kokius aktorių kursus 
ir nenori užsiimti nieku rimtu. 
Nebežinome, ką su juo daryti. 
Bandėme atvesti jį į protą ir 
galų gale nusprendėme pasi
konsultuoti su profesionalu. 
Kursuose sako, kad jis gabus, 
bet juk puikiai žinome, ką tai 
reiškia. Ką manote apie tuos 
kursus?

Advokatas Arier pasako pa
vardę.

- Ne, tai nėra gera mokykla.
- Iš ko suprasti, gera mokyk

la ar ne?
- Švedų teatrų sąjunga teikia 

tokią informaciją.
- Kaip? Jie reklamuojasi laik

raščiuose?
- Ne. Jie labai diskretiški ir 

nesireklamuoja, nes nenori tuš
čiai atkreipti į save dėmesį.

- Gerai. Ponas režisieriau, ar 
negalėtumėt mums padėti? Ži
nau, kad apie visa tai išmanote, 
o sūnus pažadėjo paklausyti jū
sų patarimo. Jis visai neklauso 
mūsų.

- O ką jūs jam sakote?
- Kad jis gali užsiimti kuo tik 

nori, bet mes pageidautume ma
tyti rezultatą, kad ir koks jis bū
tų. Kai aš buvau jo metų...

- Aš netikiu patarimais. Ge
riau pasikalbėkite su Teatrų są
junga.

- Paklausykite, pone. Mes jau 
gerokai laiko praleidome prie 

pama, tačiau tai knygos vertės 
nemenkina, nes tokio pobūdžio 
romanas yra pirmasis lietuvių li
teratūroje (tikslingai neminiu ki
tų tautų literatūrų).

Savo romanu “Blanchisserie, 
arba Žvėrynas - Užupis” J. Kun
činas tęsia Užupio tematiką, tik 
daug ryškiau ir įspūdingiau at
skleisdamas ir kritikuodamas 
visiems taip rūpimą kasdienybę.

Kunčinas J. BLANCHIS
SERIE, ARBA ŽVĖRYNAS - 
UŽUPIS. Vilnius, Tyto alba, 
1997.

susipažinome. Vienintelis daly
kas, ko prašau, trumpam susitik
ti su mano berniuku ir pasakyti, 
kad jis nesukurtas teatrui, kinui 
ar cirkui. Mes sumokėsime už 
kiekvieną minutę. Suprantu, kad 
jūsų darbotvarkė labai įtempta. 
Man laikas taip pat brangus. 
Vaikai pridaro daugybę rū
pesčių. Prieš du mėnesius mano 
dukra Paryžiuje ištekėjo už dai
lininko iš Pietų Afrikos. Švyst, 
ir štai - naujieną sužinojome iš 
laikraščių. Augantys vaikai - 
pragaras, palaukite, pone, pats 
tuo įsitikinsit. Mes sutarsime va
landą, o vaikinas punktualiai 
lauks manęs. Mes pasisveikin
sime. Jo išvaizda nepriekaištin
ga. Šviesios akys, žavi šypsena, 
gal nelabai petingas, vešlūs, net
varkingi, bet gerai prižiūrėti 
plaukai, bronzinė ir sveika oda.

- Pasikalbėkime atvirai, ge
rai? Ar jūs ir toliau norite moky-. 
tis aktorystės? Jūsų tėtis nori, 
kad užsiimtumėte garbinga 
veikla, o jūs lankote aktorių kur
sus ir nežinote, ką pasirinkti.

- Žinau viena, jei man neleis 
užsiimti teatru, negalėsiu gyven
ti. Neįsivaizduoju nieko kito. 
Teatras yra mano gyvenimas.

- Tai gali būti tiesa, bet kol kas 
iki jos dar toli.

O jūsų atveju - labiau, nei 
abejotina.

- Iš kur žinote?
- Ar ką nors paaukojote dėl 

vadinamosios savo aistros? Ne. 
Gyvenate pas tėvus, miegate

(nukelta į 7 psl.)
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pakomentuota, kad esą atsiradęs kažkoks Adamkus, nieko nenu
tuokiantis ekologijos klausimais, bet respublikonų federalinės 
valdžios kažkodėl proteguojamas ir skiriamas į svarbų aplinkos 
apsaugos postą.

Dėl mano kandidatūros prasidėjo tikros kautynės tarp Čikagos 
mero ir federalinės valdžios. Aš jau buvau paskirtas Didžiųjų ežerų 
regiono vandens taršos kontrolės įstaigos direktoriumi, tik dar 
oficialiai tai nebuvo paskelbta. Tačiau kilus triukšmui Vašingto
nas mane atšaukė iš Čikagos ir išsiuntė į stažuotę Portlende. Bet ir 
tai nenutildė spaudos, smarkiai kritikavusios federalinę valdžią 
už tai, kad paskyrė mane direktoriumi.

Vieną dieną paskambina man į Portlendą Alma ir sako: “Jau 
mano nervai neatlaiko tokio puolimo. Mesk viską ir grįžk į na
mus. Apsieisi ir be to direktoriavimo”. Pasirodo, mano paskyrimą 
piktai komentavo tuo metu vienas garsiausių Čikagos televizijos 
komentatorių Valteris Jakobsonas. “Ekrane rodoma tavo nuotrau
ka, o jis kalba, kad jie pasidomėjo, kas tu toks, ir išsiaiškino: esą 
tave visi laiko garbingu žmogumi, tačiau niekada nedirbęs gam
tosaugos sferoje ir esi šiuose reikaluose visiškai “žalias”, - atpasa
kojo man žmona, ką girdėjusi per televiziją.

Pagalvojau, kad iš tikrųjų man neverta veržtis į tą postą. Paska
mbinau į Vašingtoną ir pasakiau, kad pasitraukiu iš federalinės 
tarnybos, į kurią mane ką tik buvo priėmę. “Jei dėl spaudos puolimų 
atsisakysite pareigų, tai kartu pripažinsite, kad mūsų oponentai 
buvo teisūs. Jūs tiesiog privalote visiems įrodyti, kad sugebate 

susitvarkyti su tuo darbu”, - įtikinėjo mane Vandens taršos kon
trolės pareigūnai ir pakvietė nedelsiant atskristi išsamesniam pa
šnekesiui pas juos į Vašingtoną.

Kitą dieną išskridau iš Portlendo. Po kelių valandų įtempto 
pokalbio Vašingtone sutarėme, kad vyksiu dirbti į Sinsinatį, Ohajo 
valstijoje, Federalinio vandens taršos mokslinio tyrimo centro di
rektoriaus pavaduotoju.

Vandens taršos mokslinio tyrimo centre Sinsinatyje buvo sukur
tos aukšto lygio, puikia įranga aprūpintos laboratorijos. Jose dirbo 
apie 150 mokslininkų. Tuometinis direktorius Ričardas Vander- 
hufas, kaip ir aš, buvo baigęs statybos inžineriją, be to, dar ir che
miją. Man atvykus į Sinsinatį, mes iš karto ėmėme bendrauti be 
mažiausios įtampos ir tarp mūsų užsimezgė dalykiški, draugiški 
santykiai.

Po poros dienų Ričardas Vanderhufas mane pristatė centro moks
linei tarybai, kurią sudarė daugiausia profesorių vardus turintys 
asmenys. Iš karto pajutau labai šaltus jų žvilgsnius. Mat jie pui
kiai žinojo, koks triukšmas buvo kilęs dėl mėginimo skirti mane 
Didžiųjų ežerų regiono vandens taršos kontrolės tarnybos vadovu, 
ir tai nuteikė juos priešiškai. Jaučiau, kad jie mane laiko politikų 
proteguojamu asmeniu, kuris nėra vertas užimti direktoriaus pava
duotojo pareigas.

Salės atmosferoje, atrodė, kybo ledai. Prisistačiau mokslinės ta
rybos nariams ir atvirai pasakiau, kad numanąs, ką jie apie mane 
girdėję. “Negalvokite, kad čia jums atsiuntė kažkokį politinį pri
žiūrėtoją. Atvažiavau drauge su jumis dirbti ir spręsti kylančias 
problemas. Žinau, kad jūs esate puikūs specialistai, ir nesiruošiu 
jus mokyti - pats stengsiuosi mokytis iš jūsų”, - pabrėžiau savo 
kalboje. Pajutau, kad po tokių mano žodžių salėje ledai ėmė tirpti, 
įtampa atslūgo.

Per visą darbo Sinsinatyje laiką sugyvenau su laboratorijų moks
lininkais. Po kurio laiko centro direktorius Vanderhufas perėjo į 

kitą darbą ir man buvo patikėtos jo pareigos. Teko ne tik vado
vauti vandens taršos mokslinio tyrimo laboratorijoms, bet kartu 
buvau atsakingas už viso Ohajo upės regiono vandens švarą.

Mokslinio centro Sinsinatyje direktoriumi dirbau pusantrų metų, 
ligi tol, kol prezidentas R. Niksonas pertvarkė JAV gamtosaugos 
sistemą ir įkūrė Aplinkos apsaugos agentūrą - ministerijos statu
so federalinę įstaigą.

Reorganizacija pradėta vykdyti 1970 metų gruodžio mėnesį. 
JAV teritorija buvo suskirstyta į dešimt regionų, kiekviename jų 
įkurtas Aplinkos apsaugos agentūros filialas. Tai tik federalinei 
Amerikos administracijai pavaldžios didžiulės įstaigos, kuriose 
dirba daugiau kaip po tūkstantį specialistų. Jų paskirtis - prižiūrėti, 
kaip laikomasi JAV aplinkos apsaugos įstatymų, vykdyti regione 
federalinę gamtosaugos politiką, skirstyti valstybės biudžeto lėšas 
ekologinėms programoms ir kontroliuoti, kaip jos naudojamos. 
Regioninei agentūrai vadovauja administratorius ir jo pavaduoto
jas.

Mokslinio centro Sinsinatyje prižiūrimos Ohajo upės baseino 
teritorijos dalis buvo priskirta Penktajam (Čikagos) regionui, kita 
dalis - Kolorado regionui. Baigdamas eiti direktoriaus pareigas, 
turėjau parūpinti darbą 150 likviduojamos mūsų įstaigos darbuo
tojų.

Tai buvo labai nelengva, nes dalis mokslininkų nieko nenorėjo 
keisti savo gyvenime ir pageidavo tęsti tuos pačius tyrinėjimus. 
Nuolat tariausi su federaline Aplinkos apsaugos agentūra, ieško
jome labiausiai tenkinančių sprendimų. Galiausiai visi 150, žmonių 
buvo įdarbinti. Mokslinio tyrimo centras Sinsinatyje nebuvo vi
sai panaikintas, tik sumažintas darbuotojų skaičius ir pakeistas jo 
statusas - paliktos grynai mokslinės funkcijos

(bus daugiau)
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Sekmadienių “...Vakarai” Kretingoje Mylėjusi Dievą ir žmones
(atkelta iš 3 psl.)

Pavyzdžiui, visai netikėtai turė
jau pati vesti liaudies dainų va
karą ir atrodė - viskas: dreba ir 
rankos ir kojos, ir nėra ką pa
sakyti, bet pasibaigus žmonės 
prieina ir sako: “Buvo labai šau
nu”. Dievas duoda viską, ko 
labiausiai reikia tuo momentu. 
Aiškų, nebūna taip, kad viskas 
būtų iki galo labai šaunu. Būna 
visokių niuansų, buvo ir per il
gai užtemptų vakarų, ir nusės- 
davo mintys, ir pavargdavau, ir 
atrodė, kad kam to reikia, kad 
tai niekam neįdomu ir nerūpi, 
bet po to vėl nuspręsdavau: “Na 
ir kas, tebūna kiti vakarai man”. 
Kai vakarą ruoši sau, visaip 
pasitaiko, kartais jis būna ir 
šioks, ir anoks, ir kitoks, bet 
užtat darai viską iki galo ir su 
meile. Tačiau po tokio apsis
prendimo sekantys . .Vakarai” 
nebuvo nė kiek ne prastesni. 
Dievas dovanojo “Špitolę”, per 
gerus žmones parūpino pianiną, 
atsiuntė žmones, kurie sutiko 
dalyvauti, dalintis savo kūryba. 
Ir visa tai auga ir sužinai, kad 
žmonėms iš tikrųjų tai patinka, 
kad tai yra sekmadienio pras- 
kaidrinimas.

Aldona. Labai puiku yra tai, 
jog suteikta galimybė žmonėms 
susirinkti sekmadienių vaka
rais, nauja galimybė bendrauti, 
taip pat ir prisiliesti prie mūsų 
kultūros vertybių. Kiekvienam, 
kuris bent kažkuo norėtų pri
sidėti prie parapijos gyvenimo 
turtinimo, šie vakarai yra reali 
galimybė dalyvauti ar sava kū
ryba, ar savo mintimis, pasisa
kymais, netgi imantis iniciaty
vos rengti juos. Man pačiai bu
vo gera ruošti vakarus apie M.
K. Čiurlionį ir apie V. Mačernį. 
Tai buvo kolektyvinis darbas, 
bet reikėjo kažkam sudėlioti pa
grindines mintis ir įvesti klau
sytojus į tai, kas vyko. Man ypa
tingai buvo gera sugrįžt prie 
mūsų su vyru “meilių” - M. K. 
Čiurlionio, V. Mačernio, gali
mybė prisiliesti prie to, kas kaž
kada buvo labai brangu, kas 
jaudino, ir tai atgaivinti, savo
tiškai pasidalinti ir perduoti tą 
jausmą jaunimui.

Labai smagu, kad tai yra sek
madienių vakarai, nes visos sa
vaitės dienos augančia linija 
ateina iki sekmadienio, kai mes 
švenčiame Jėzaus Prisikėlimą. 
Pirmoji dienos pusė būna labai 
intensyvi, pakili, o po to išlie
ka poreikis ir noras bendrauti, 
dalintis... Bet tam praktiškai 
nebūdavo galimybių, o dabar 
mes visada žinome, kad pail
sėję, atsipūtę, galime susirinkti 
vakarais ir bendrauti. Tai tikrai 
yra labai brangu.

- Ar reikia žmonėms tokią 
vakarų?

Aldona. Taip. Nustebino 
kaip žmonės - net ir vyresnės 
kartos - džiaugėsi; koks jų vi
duje buvo neišsakytas poreikis. 
Žmonės vertina tai, ką išgirsta 
per tuos vakarus. Po parapijos 
programos “Atgaivink” (kurios 
pirmoji dalis jau pasibaigė) vy
resnės kartos žmonės pasijuto 
lygiaverčiai tiek su vienuoliais, 
tiek su jaunimu. Jaučiasi jų iš
laisvėjimas, jie ir šypsosi dau
giau ir nebijo užkalbinti nepa
žįstamą žmogų, pasidžiaugti, 
pasidalinti ir netgi kažkas, tik
riausiai iš Kretingos, paskambi
no į “Gerų naujienų telefoną”, 
į Vilniaus radiją ir pasidžiaugė 
vienu iš tų “...Vakarų” - kaip 
gera, kad jie vyksta.

Gera buvo kai į liaudies dai
nų vakarą susirinko daug žmo
nių ir tiesiog stebino, kai sekan
čiame - Vytauto Mačernio va
kare žmonės praktiškai nebe
tilpo “Špitolėje”. Jaunimas sė
dėjo ant grindų arbatinėje ir net
gi knygynėlio patalpa buvo be

veik užpildyta. Žmonėms juk 
žinomi šie dalykai, ir V. Ma
černio kūryba pažįstama, bet vi
dinis noras bendrauti toje dva
sioje, matyt, patraukė ir dar pa
trauks labai daug žmonių.

- Smalsu, kas bus toliau? Ar 
šie vakarai nenutrūks?

Margarita. Vakaras gimdo 
vakarą. Po pirmojo bandymo 
abejojau ar jis buvo reikalingas, 
ar davė ką nors žmonėms... Nu
ėjau į “Špitolę”, kur dažniausiai 
galima susitikti daug pažįstamų 
ir čia, staiga, pasipylė įvairiausi 
pasiūlymai “...Vakarams”. Po 
šių susitikimų aš ėmiau dainuo
ti: “Lankoj drugys drugelį ve
ja...”, tai reiškia, kad vakaras 
vakarą veja.

Pavyzdžiui, vieną sekmadienį 
planavome daryti animacinių fil
mų vakarą, bet žmonės pasiūlė 
pasidalinti sava kūryba. Iš tiesų, 
kad “jei Dievas davė dantis, tai 
duos ir duonos”, jei davė minčių, 
tai duos ir žmonių bei galimy- 
biųjas įvykdyti.

Kitais “...Vakarais” stengsi
mės, kad žmonėms būtų įdomu. 
Sakau “stengsimės”, todėl, kad

Rytmečio ūkuose

A. Balbieriaus nuotr.

Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje 66-asis Seimas

Salomėja Narkėliūnaitė

Seniausia pasaulyje lietuviš
ka organizacija - Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje - lapkričio 
4-6 dienomis St. Pete Beach, 
Floridoje, apžvelgė savo pasta
rųjų trejų metų veiklą ir priėmė 
nutarimų jai pagyvinti.

Seimas pradėtas trečiadienį, 
lapkričio 4-ąją. Jį atidarė ir pas
veikino Seimui rengti komiteto 
pirmininkas 136 kuopos narys 
Antanas Jonaitis. Po JAV ir Lie
tuvos himnų, kun. dr. Eugenijus 
Gerulis perskaitė invokaciją.

Tarp raštu sveikinusių buvo 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, Chicagos, Illinois 32 
kuopos narys nuo 1964 m. Jis 
Seimui linkėjo darbuotis SLA ir 
Lietuvos labui. Jo laiškas buvo 
atspausdintas naujausiame “Tė
vynės” numeryje. Dar prieš pre
zidento rinkimus, Adamkus sus
imokėjo savo narystės mokes
čius, tardamas, kad nežinąs, 
“koks būsiąs jo naujasis adre
sas”. Raštu sveikino ir SLA gar
bės narys amb. Anicetas Simu
tis, buv. clevelandietė, dabar jau 
kelinti metai Vilniuje gyvenanti 
“Čiurlionio” ansamblio kanklių 
vadovė SLA narė Ona Mikuls

ne viena aš tuos vakarus orga
nizuoju, bet visi man padeda. 
Todėl galiu pasakyti, kad steng
simės. Stengsimės, kad tai būtų 
krikščioniški vakarai, suderinti 
ir su liturginiu laikotarpiu. Ad
vento metu šiek tiek ramiau. 
Kalėdų - linksmiau... Manau, 
kad tai nebus vakarai, kurie nu
sibostų. O jei išseksime, reikš, 
kad tai turi peraugti į kitus daly
kus. Bet kol kas “...Vakarai” 
yra reikalingi, nes žmonių vis 
daugėja.

Aldona. Stebina, kaip Dva
sia veda, kaip vis atsiranda nau
jos temos, nauji sumanymai, 
naujos progos, nauji žmonės ir 
kol kas nesimato galo tiems sek
madienio vakarams. Reiktų ne
bijoti įvairinti jų tematiką, kad 
tai nebūtų vien tik meno, kul
tūros, muzikos, poezijos vaka
rai, bet ir galbūt taptų susitiki
mų, bendravimo galimybe.

Aš tikiu, kad “...Vakarai” 
nesustos, kad vis atsinaujins tu
riniu. Pats'gyvenimas pateikia 
daugybę spręstinų aktualijų.

Kalbėjosi Jolanta Klietkutė 

kienė ir kt.
Žodžiu sveikino St. Peters- 

burgo lietuvių organizacijų pir
mininkai ar jų atstovai. Tarp jų 
ypač jautriu žodžiu sveikino 
vietos SLA kuopos atstovė Ale
na Vileišytė-Devenienė-Gie- 
draitienė, ilgametė BALFo, 
ALTo ir VLIKo veikėja.

Nauja vadovybė
Visas dienas pirmininkavo 

naujasis organizacijos preziden
tas Vytautas Kasniūnas. Šių me
tų kovo mėnesį įvykusiuose rin
kimuose jis buvo išrinktas vi
ceprezidentu. Dabar Seimui 
pranešė, kad SLA prezidentui 
dr. Vytautui Dargiui dėl ligos at
sistatydinus, šiemet rugsėjo 26- 
27 dienomis New Yorke centro 
įstaigoje vykusiame SLA spe
cialiame metiniame suvažiavi
me jisai tapo išrinktas preziden
tu. Viceprezidentu išrinktas bu
vęs iždo globėjas teisinis pata
rėjas adv. John Lapinski. Nau
ju iždo globėju išrinktas Lion
ginas Kapeckas. Visi kiti Vyk
domosios Valdybos nariai buvo 
išrinkti eilinių rinkimų metu 
kovo mėn. Tai sekretorė Ge

Živilei
Tu matai, tu matai, tu matai, 
Kaip tuštėja mūs jaukūs namai...

Tu žinai, tu žinai, tu žinai, 
Kad negrįšiu daugiau iš tenai...

Tu jauti, tu jauti, tu jauti, 
Bus dalužė Tau žemėj karti.

Ką brangioji, galiu? Ką galiu? 
Jums paošti žaliu berželiu.

Ji buvo graži: labai raiškios 
didelės akys, švelnūs ir taisyklin
gi veido bruožai, miela šypsena 
ir ilga bei stora kasa, puošusi iš
didžią galvą. Gamta suteikė jai 
ir puikią muzikinę klausą bei 
gražų balsą. Ir dar - gebėjimas 
bendrauti, kiekvienam rasti ma
lonų žodį traukte traukė prie sa
vęs. Gal todėl ji ir buvo vadina
ma Bronele...

Jai, Bronislavai Grikšaitei- 
Budrevičienei, buvo lemta iš
gyventi šioje žemėje tik 45 -e- 
rius metus - sunkius, skausmin
gus, bet labai prasmingus.

... Klaipėdos rajone, Veivir
žėnų parapijoje, 1943 01 01 pra
sidėjo jos kelias, prabėgo vai
kystė lietuvio ūkininko šeimoje. 
Bet pokario tremtis neaplenkė jų 
namų. Mat tėvas Juozas Grik- 
šas buvo doras ūkininkas ir turė
jo malūną. Varganas 8 metų Bro
nelės ir jos motinos tremties ke
lias atskirai nuo tėvo. Irkutsko 
sritis, Bodaibo gyvenvietė... Ba
das, ligos, votimis nusėtas leis
gyvis kūnelis, ligoninė... O dar 
neviltis, benamių naktys! Guodė 
tik malda ir viltis nepalūžti, iš
tverti, sugrįžti.

Kokio žemaitiško užsispyri
mo būta, kad 1959 m. grįžusi į 
Lietuvą pasiryžo studijuoti lietu
vių kalbą. Toks pasireiškimas 
buvo vidinis kerštas okupantams 
ir tyli auka Tėvynei. Paskui 
mokytojos darbas - labai kruo
pštus, atsakingas, kai puse lūpų 
galėjai teištarti Tiesą apie Lietu
vą. Mokiniai turėjo būti pionie
riai ir komjaunuoliai, vizitato
riai nuolat stebėjo, kaip ugdoma 
komunistinė dvasia... Bet buvo 
akimirkos, kai atsidurdavo vie
na prieš klasę su Maironio, V. 
Krėvės, Putino knyga rankose... 
O dar vidinis balsas pačiai išsi
sakyti eilėmis. Taip sutemų prie
globsty gimė posmai apie tai, dėl 
ko taip skaudėjo širdį.

Nei ji pati, nei jos vyras (irgi 
mokytojas) Aleksas niekada ne
buvo partijos statytiniais. Labai 
tyliai, bet prasmingai kasmet 
Kūčių vakarą buvo laužiamas 
Kalėdų paplotėlis, o rytą (per šv. 
Kalėdas!) einama į darbą.

Neatlygintos šilumos ir šir
dies gerumo teko patirti ir man, 
nuo 1977 m. kartu dirbusiai vie
noje mokykloje. Gimus antrajai 
dukrelei, invalidei daunei, nesu
sigriebiau į ką kreiptis, kad grei
tomis pakrikštytų. Žinojau, Bro
nelė tikinti, o ir mano likimas pa

Prieš žiemą V. Kapočiaus nuotr.

novaitė Meiliūnienė, iždi-ninkė 
Loreta Stukienė, iždo globėja 
Nellie Bayoras-Romanas ir dak- 
tarė-kvotėja dr. Aldona Skrip- 
kus. Tokio sąstato jie dabar da

našus, nes tėvai - politiniai ka
liniai, kuriuos pamačiau būda
ma dvylikos metų. Todėl krei- 
pausi į Ją. Nei ji, nei vyras neat
sakė. Slapta atsivežtas Radvi
liškio klebonas daugiaaukščio 
namo bute pakrikštijo mano 
dukrytę...

...Tragedija prasidėjo nuo 
apčiuopto sukietėjimo krūtinėje. 
Ne! Negali būti! Tik ne tai! Ope
racijos ir baisus nuosprendis. 
Tada pamatėme, kokios milžino 
dvasios buvo ši iš pažiūros glež
na moteris. Mažyčiame dviejų 
kambarių bute naktimis susi
gūžusi ji tyliai kentė baisius 
skausmus, kad nepažadintų 
miegančių vaikų - Sauliaus ir 
Živilės. Nei namiškių meilė, nei 
rūpestis nesustabdė ligos. Kan
čia vėrėsi skausmingais eilė
raščiais, o kiekviena diena atro
dė lyg stebuklas, nes galėjo būti 
paskutinė. Aplankyta Vilniaus 
onkologiniame dispanseryje, 
nusivedė į tualetą, atsegė cha
latą... Krūtinėje buvo gilūs ran
dai. Tada išsitraukė iš kišenės 
mažytę maldaknygę: “Tai mano 
jėga ir viltis”.

.. .Ilgos kasos, jos puošmena, 
retėjo. Rankos nebeklausė. Ma
čiau tą egzekuciją- kirpo jos ka
sas. Plaukai krito ant pečių, ant 
rankų, veido, o atrodė, kad ker
pami ne plaukai, o ateities me
tai... Mylėdama Dievą ir žmo
nes, ji atleido ją įskaudinusiems, 
paprašė, kad palaidotų gimtųjų 
Veiviržėnų kapinėse.

Ji buvo labai dėkinga savo 
vyrui, nuolat buvusiam kartu su 
ja ligoninėse, su ašaromis laimi
no sūnų Saulių, kuris pertraukų 
metu parbėgdavo į namus, kad 
pamatytų Mamą ir išbučiuotų 
jos rankas... Ji sielvartavo, kad 
bus sunku dukrelei Živilei, pasi
rinkusiai lituanistės kelią.

...1988 m. sausio 31 d. ant 
vyro rankų nukrito paskutinė 
Jos ašara. Į mano langą atsimušė 
balandis...

10 metų virš mūsų, ją paži
nusių, tvyrojo garsiai neištarta 
viltis - išleisti eilėraščių knyge
lę, įprasminti gražų gyvenimą ir 
neatiduoti užmirščiai to, kas gi
mė tokioje kančioje ir meilėje.

Joana Jurevičienė

lyvavo ir Seime, išskyrus dak- 
tarę-kvotėją, kuri dėl profesi
nio užimtumo negalėjo atvykti.

(nutkelta į 8 psl.)

IS LIETUVOS 
REKORDŲ KNYGOS

----- V
Pramonės statiniai

- Seniausia veikianti įmonė
- Šiaulių alaus darykla “Gu
bernija”. Rašytiniuose šaltiniuo
se ji pirmą kartą paminėta ka
rališkosios ekonomijos invento
riaus sąrašuose 1786 m., kur 
parašyta, kad įmonės ąžuoliniai 
pamatai yra papuvę ir juos reikia 
remontuoti. Specialistai mano, 
jog įmonė pastatyta apie 1665 - 
1675 m.

- Seniausia elektrinė (pir
moji) pastatyta ir pradėjo veikti 
1892 m. Rietave (Plungės raj.).

- Didžiausias šiltnamis, uži
mantis 26,1 ha plotą, buvo Vil
niaus šiltnamių valstybinėje že
mės ūkio įmonėje “Vilinta”.

Ryšių statiniai

- Aukščiausias statinys - 
326,47 m aukščio Vilniaus 
televizijos bokštas. Gelžbeto
ninės bokšto dalies skersmuo 
apačioje - 15 m, viršuje - 8 m. 
190 m aukštyje yra 32 m skers
mens praplatėjimas. Čia įsikū
rusios technologinės tarnybos, 
yra baras su galinčiomis suktis 
apie bokšto ašį grindimis. Virš 
bokšto gelžbetoninės dalies yra 
smailėjanti 136 m metalinė an
tena.

- Televizijos bokštas pastaty
tas 1980 m. (tuo metu pagal 
aukštįjis buvo šeštas pasaulyje) 
pagal architekto Vladimiro 
Obydovo, inžinierių Davido Ba- 
siladzės ir Davido Dortmano 
projektą. Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto mokslininkų 
apskaičiavimais, šis bokštas sto
vės 700 m.

- Aukščiausias švyturys - 40 
m aukščio - yra Klaipėdoje, prie 
uosto vartų. Tai apvalus gelž
betoninis bokštas, nudažytas 
horizontaliomis juodomis ir bal
tomis juostomis bei ištisine ver
tikalia juoda juosta. Švyturys 
tamsiu paros metu periodiškai 
siunčia baltus šviesos blyksnius, 
matomus už 18 jūrmylių, arba 
33 km. Pastatytas 1796 m., at
statytas 1945 m., perstatytas 
1953 m.

- Toliausiai šviečiąs švytu
rys tamsiu paros metu periodiš
kai siunčia baltus šviesos blyk
snius, matomus 22 jūrmylių, 
arba 41 km atstumu. Tai 29,3 m 
aukščio švyturys ant 51 m 
aukščio Urbo kalno Nidoje. Pa
statytas 1874 m., atstatytas 1945 
m., perstatytas 1953 m.

- Mažiausias švyturys yra 12 
m aukščio. Tai Pervalkos, arba 
Arklių švyturys, tamsiu paros 
metu periodiškai siunčiąs švie
sos signalus, matomus 7 
jūrmylių, arba 13 km atstumu. 
Pastatytas 1900 m., perstatytas 
1948 ir 1960 m.

Pramogų ir sporto statiniai

- Didžiausias teatras - Lietu
vos operos ir baleto teatras Vil
niuje. Jo salėje vienu metu spe
ktaklį gali žiūrėti 1150 žiūrovų 
(parteryje - 780 vietų, 22 bal
konuose, išsidėsčiusiuose dvi
em aukštais - 370 vietų). Scena 
- 27 m pločio, 21 m ilgio su 11 
keliamųjų skydų, dviem - 12 ir 
8 m skersmens - ratais, galinči
ais suktis priešingomis krypti
mis, ir 6 aikštelėmis, kurių kiek
vieną galima pakelti ar nuleisti
2,7 m, taip pat pakreipti 8,3° 
kampu; avanscena - 9 m gylio. 
Galimos trys mechanizuotų or
kestro duobės grindų padėtys, 
jas galima iškelti, kad jos susi
lygintų su pagrindine scena.
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Vyriausybė ryžtingai 
kontroliuos mokesčius

Boston, MA

Jaunystė graži
Vyriausybės posėdyje aps

varstyti klausimai, susiję su mo
kesčių kontrole bei jų su
rinkimu, pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba. Aptarti ap
gaulingos apskaitos, piktybinio 
mokesčių nemokėjimo, konku
rencijos pažeidimo atvejai, taip 
pat aiškintasi dėl kurių prie
žasčių - teisės aktų trūkumų ar 
kai kurių tarnybų aplaidumo - 
jie pasitaiko.

Vyriausybė atkreipė dėmesį,

kad mokesčiai surenkami nepa
tenkinamai, kad dažniau tikrina
mi tik tie, kurie moka mokesčius 
ir nepažeidžia įstatymų, o besi
verčiantys nelegaliu verslu tikri
nami retai ar iš viso netikrinami. 
Konstatuota, kad tai susiję ne su 
atskirų pareigūnų kalte, todėl 
būtina daryti mokesčių siste
mos pakeitimus.

Vyriausybės posėdyje numa-

(nukelta į 7 psl.)

Koncerto Detroite programos atlikėjai - (iš kairės) pianistas 
Povilas Jaraminas, solistė Audronė Gaižiūnienė ir solistas 
Virgilijus Noreika J. Urbono nuotr.

n
| ,SJ f;
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Antroji metinė Ateitininkų 
ruošiama “Jaunystė graži” pro
grama įvyko lapkričio 15 d. 
Bostone. Programoje mokslei
viams duodama proga bendruo
menei parodyti savo talentus ir 
sugebėjimus.

Meninėj programoj Aistė 
Narkevičiūtė ir Nomeda Gir- 
niūtė paskaitė Mačernio eilė
raščius. Nomeda taip pat pers
kaitė savo parašytą eilėraštį. 
Kristina Lingertaitytė paskam
bino “The Clown” ir Bach “Sol- 
feggieto”. Nomeda Gimiūtė at
liko Seitz alto koncerto.

Akademiniame konkurse 
“Koks Prots” dalyvavo trys ko
mandos: Petras Gavelis, Marty
nas Limantas ir Laura Gavelytė; 
Gintas Adomkaitis, Aliukas 
Wolosenko ir Alvydas Knašas; 
praeitų metų čempionės Daina 
Ziaugraitė, Aistė Narkevičiūtė ir 
Nomeda Gimiūtė. Rungtynes 
laimėjo Petras Gavelis, Marty
nas Limantas ir Laura Gavelytė. 
Jiems buvo įteikta piniginė pre
mija.

Po oficialių rungtynių sava
noriai iš žiūrovų galėjo rungty
niauti prieš naujuosius čempio
nus. Neoficialiąsias rungtynes

laimėjo komanda, kurioje buvo 
Andrius Limantas, Jonas Li
mantas, Rima Gimiuvienė ir 
Aurimas Jakutavičius.

Štai kas padėjo parengimą 
įgyvendinti. “Koks Prots” rung
tynėms vadovavo Daiva Nav
ickienė, ojai talkininkavo Lionė 
Kazlauskienė, Zita Krukonienė, 
Danguolė Senutienė, Mirga Gir- 
niuvienė, Gitą Kupčinskienė, 
Dainora Kupčinskaitė ir Liuda 
Senutienė. Technine dalim rūpi
nosi Aidas Kupčinskas, vyr., ir 
Aidas Kupčinskas, j aun. Sale ir 
vaišėmis rūpinosi Danutė Ketu
rakytė. Jai talkininkavo Stasė 
Cibienė, Valerija Gimiuvienė, 
Birutė Žiaugrienė, Reda Liman- 
tienė, Ona Gimiuvienė ir Mirga 
Gimiuvienė. M.G.

“Vilniaus duona” Kalėdų 
laukiantiems vilniečiams ir 
miesto svečiams iškepė 100 ki
logramų sveriantį vaflinį tortą, 
kuris lapkričio 28 d. buvo išda
lytas pasibaigus kalėdiniam pa- 
radui. Vaflinio torto - pilies 
aukštis - pusantro metro, plotis 
-1,2 metro. Jį sudaro tūkstantis

RigaVen Travel Ine.
SPECIAL FOR FALL/VVINTER

Round Trip from Nevvark

$350 plūs tax

to

Call
INESEZAKIS

136 VV. Malu St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-445S Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

VILNIUS, ST. PETERSBURG or MOSCOW
Leave: MON/TUESDAY 

Ketum: THURSD/FRI/SUNDAY 
Minlmum stay: 5 days 

TRAVEL TIME 
25 OCT - 13 DEC 

11 JAN-21 MARCH 
"Tiekėte are non-refundable"

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 LIETUVĄ - 46 C/MINUTĘ
• Pinigu pervedimas i Lietuvą

valflinių batonėlių. Tortas pri
mena sostinės simbolį - Gedi
mino pilį. Pro trijų aukštų pilies 
menių langus sklinda šviesa, o 
ant apžvalginės aikštelės plevė- 
suoja “IMK šalies” vėliava 
(“Imk” - “Vilniaus duonos” vaf
lių pavadinimas).

Buvęs Lietuvos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas teigia, kad jis 
iš principo palaiko dabartinės Lietu
vos Vyriausybės vykdomą politiką 
ir reformas. “Kaip ir kiekviena Vy
riausybė, ši turi pliusų ir minusų, ta
čiau ji susitvarko su iškylančiomis 
problemomis”, - interviu Didžiosios 
Britanijos radijo stoties BBC rusų 
tarnybai sakė šiuo metu Londone 
viešintis A.Brazauskas.

SKRYDŽIAI I

VILNIŲ
iš NEWARK, NJ 

SAS linija

ten ir atgal, plius mokesčiai

Nevvark - Vilnius, plius mokesčiai

Išvykti reikia pirmadieniais ir antradieniais iš Newarko 

Sugrįžti - ketvirtad., penktad. ir sekmadieniais 

Keliauti galima nuo spalio 25 iki kovo 21 d. 
išskyrus gruodžio 13 - sausio 11 d.

Pranešame visiems siuntėjams, kad tolimesnės 
konteinerių į Lietuvą datos ir siuntinių surinkimo 
datos bus skelbiamos “Darbininko” laikraštyje ir 
kiekvienas siuntėjas informaciją gaus asmeniškai 
paštu.

VISŲ DĖMESIUI! Dar atpigo skambučių į 
Lietuvą kainos - mokėsite tik 42 centus per 
minutę, jei visiškai persijungsite į RSL Com. 
Prašom kreiptis į “Vilties” įstaigą dėl telefono pri
jungimo anketos. Tokia pat žema kaina galioja bet 
kokiu paros ar savaitės laiku. Nėra jokių prijungi
mo ar mėnesinių mokesčių. Labai pigios kainos 
skambinti į kitas pasaulio šalis.

Įsigykite iš anksto apmokėtą skambinimo kor
telę. KORTELIŲ KAINA ATPIGO IKI 31 c/ 
min! * Už pirmą pokalbio minutę pridedamas vie
nas doleris. Su 5, 10 ar 20 dolerių kortele galėsite 
skambinti į Lietuvą iš bet kokio telefono. Pigu ir 
patogu!

Papildomos informacijos skambinkite į “Vilties” 
įstaigą 617-269-4455.

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET
web site: www.vytistours.com

TIKRAS KAIMIETIŠKAS SŪRIS PAGAMINTAS TRADICINIU
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradimnin badu gamina sūrius. Turime jų
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, bu »chives”, Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, ,d®H’ skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com

Michigan Farm Cheese Dalry. Ine. 
4295 Milierton, Fourfaki, Ml 49410

»0R UL/į

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

"Taupymo sąskaitas "Taupymo certifikatus 
"IRA sąskaitas

"Asmeniškas ir komercines čekiu sąskaitas 
"Tiesiogini pinigą deponavimą 

"Namu paskolas "Automobiliu paskolas 
• Namu remonto paskolas "Sąskaitą paskolas 

"Namu (Home Equity) paskolas 
Naujos, patogios darbo valandos ir draugiškas 

patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

Mūsų adresas:
24 Davis Avenue 
Kearny, NJ 07032 
(201)991-0001 
arba skambinkite nemokamai: 
1-888-SCHUYLER 
(1-888-724-8953)

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 914- 258 - 5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

PICK-UP SCHEDULE FOR 
DECEMBER, 1998 and JANUARY, 1999

Pigios kelionės į Pabalti 1998-99 
per UNIONTOURS

VILNIUS
6 naktys/ 7 dienos 

tiktai $660 asmeniui 
dvigubame kambaryje 

Nuo ketvirtadienio Iki trečiadienio. Į kalną Įeina: 
FINNAIR skrydis ten ir atgal

5 naktys viešbutyje ‘Šarūnas’ 
taip pat mokesčiai ir pusryčiai kasdien. 

Skambinkite UNIONTOURS
sužinoti apie kitokias keliones į Pabattj.

Mūsų ekspertai parūpins Jums pigiausius skrydžius, 
prieinamom kainom geriausius viešbučius ir vietines 

ekskursijas po Lletuvq.
212 683-9500 arba 800 451-9511

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

NevvYork, NY 10016 
Fax: 212 683 9511 

e-mail: travel@uniontours.com 
On the net: www.uniontours.com

For more information please call:
1 800-775-7363 or 914-258-5133

December 11 Philadelphia, PA 11-12 noon
December 12 Brooklyn, NY 12-1 pm
December 14 Whiting, NY 1-2 pm
December 15 Putnam, CT 1-2 pm
December 22 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 1-2 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

December 23 Elizabeth, NY 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

December 28 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

January 5 New Britain, CT 11-12 noon
New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

January7 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

January 8 Philadelphia, PA 11-12 noon
January 9 Brooklyn, NY 12-1 pm
January 11 Whiting, NJ 1-2 pm
January 12 Putnam, CT 1-2 pm

New York-Vilniiis-New York $ 375 r.t.

One way to Vilnius $ 320

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

mailto:Ven@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
http://www.andrulischeese.com
mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
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Norite būti aktorius? Turiningas ruduo Clevelande Vyriausybė ryžtingai 
kontroliuos mokesčius

(atkelta iš 4 psl.)
namuose, valgote namuose, gau
nate kišenpinigius, tėtis sumo
ka už kursus.

- Tačiau mokytis nelengva.
- Taigi tai tik žaidimas, ir jo

kios rizikos. Sakote, kad jūsų 
tikslas yra Dramos teatro mo
kyklą. Gerai žinau, jog laukti - 
tikrai gražus tikslas. Tačiau la
bai maža tikimybė, kad į ją pa
teksit šiemet. Taigi žaidimas už
sitęs dar metus.

- Mes labai rimtai dirbame. 
Jokių žaidimų.

- Stokholme yra nesuskaiči
uojama daugybė blogų, nepaten
kinamų ar net nusikalstamų ak
torių kursų. Ir - tik treji, kurie 
nusipelno pagarbos. Nė vienoju 
nelankėte. Jūsų tėtis taip pat sėk
mingai galėjo išmesti pinigus 
pro langą.

- Kokia bausmė tai girdėti.
- Taip, galima tik apsiverkti, 

ir niekas nieko nepadarys, kodėl 
jūs pats neorganizuojate dramos 
meno kursų? Pakanka rūsio ir 
tokios pat plačios kaip sąžinė 
burnos. Tačiau ne apie tai turė
jome dabar kalbėtis.

- Manote, kad turiu mesti tuos 
kursus?

- Visiškai.
- O ką man tada daryti?
Jaunuolis pradėjo blykšti, jo 

išvaizda darėsi vis liūdnesnė, 
akių šviesa ėmė gesti.

- Kaip ir jūsų tėtis, manau, 
kad turėtumėt imtis ko nors nau
dinga. Bet kokio darbo, kad tik 
negyventumėt iš tėvų kišenės. 
Tada galėsit išeiti iš namų ir 
išsinuomoti kambarį, o vėliau 
jau nuspręsite, ką norite, veikti 
laisvalaikiu. Yra vakarinių ak
torių kursų.

- Ar tai ir reiškia pasiaukoti?
- Taip, šiek tiek aukštesnis pa

siaukojimo laipsnis. Dirbti die
ną, o vakare mokytis yra vargi
nantis ir visai nejuokingas daly
kas, tačiau, jei norite, kad jūsų 
norą dirbti teatre gerbtų, tai - 
vienintelis būdas. Dirbdamas 
paprastą darbą, jūs taip pat įgy
site žmogiškos patirties, o ji be
veik svarbiau už visa kita.

- O jei neverta?
- Dirbti teatre yra taip pat sun

ku, kaip ir bet kurį kitą fizinį 
darbą, bet nėra nieko žiauresnio 
už teatrą. Nėra kitos tokios pro
fesijos, kai taip žiauriai būtų ata
kuojama asmenybė. Negali būti 
nieko labiau žeminamo ir la
biau užgaulesnio. Jausmų audrų 
ir gyvenimo pilnatvės akimirkų 
būna labai retai, o žiūrovų įtaka 
ir panika yra lyg Siamo dvynės.

- Tai kodėl jūs pats visa tai 
tęsiate?

- Todėl, kad nesugebėjau pa
sitraukti.

- Jūs man patariate liautis?
- Aš jums visiškai nieko ne

patariu, kad neturėtumėte kam 
suversti kaltės, jei viskas pa
kryps į blogąją pusę.

- Gal galėčiau parodyti jums 
kelis etiudus?

- Kam? Neturiu jums jokio 
darbo, tolimoje ateityje galėčiau 
pasiūlyti nebent būti statistu. Jūs 
dar neišgirdote nė žodžio iš to, 
ką norėjau pasakyti. Jūsų gal
voje viena mintis: sutikau tipą, 
jis susidomės manimi ir leis pa
rodyti jam etiudą, jis suvoks, kad 
esu be galo talentingas, ir tuč
tuojau mane pakvies; nuo tos 
akimirkos prasidės mano kar
jera, ir galėsiu spirti tėvui į už
pakalį.

- Jūs teisus, esu tuščias ir ne
naudingas žmogus. Tačiau ką 
man daryti? Gal nusižudyti?

- Išmeskite iš galvos visas tas 
kvailystes. Susitvarkykite savo 
smegeninę, leiskite fantazijoms 
ir svajonėms pamiegoti stačio
mis, išmatuokite nuotolį, kuris 
skiria jus nuo tikslo, ir konsta
tuokite, kad jis iš tikrųjų netrum
pas. Nuo šiol niekad nebeištar

kite žodžių “talentas”, “gabus” 
ar “aš jaučiu”. Išbandykite savo 
valią, jei ją turite. Skaitykite 
knygas, žiūrėkite, kas vyksta ap
link, užsirašinėkite, mąstykite... 
Treniruokitės, kad jūsų kūnas 
taptų paklusnus ir galėtų pasi
priešinti. Ir dar kartą: apsidairy
kite aplink, stebėkite žmones. 
Eikite į teatrą, išsirinkite sau sta
bus, garbinkite juos, sekite di
džiais pavyzdžiais, - tai nieko 
nekainuoja. Būkite kritiškas, bet 
nepamirškite, kad daug malo
niau yra garbinti. Sakykim, kad 
jūs turėsite tai daryti po keturias 
valandas kasdien ir šešias sek
madienį. Per savaitę susidarys 
trisdešimt valandų - marios lai
ko. Susidarykite pratimų planą 
ir jį vykdykite.

Štai kaip baigėsi susitikimas. 
Jaunas žmogus atsidūrė gatvėje. 
Jis atsisakė bet kokios paramos 
(tai įžeidė tėvą ir supykdė ma
mą), pragyvenimui užsidirb
davo, o vakarais atsidavė teatrui. 
Retsykiais mes susitikdavome 
vos kelioms minutėms, kad jis 
papasakotų, kaip sekasi. Jo gy
venimas nebuvo lengvas, o atei
tis niūri, jis gaudavo statisto 
vaidmenų, truputį vaidino uni
versitetų trupėse. Jis nesimaiti- 
no taip, kaip reikėjo, todėl atsi
rado nedidelė skrandžio opa. Jis 
įsimylėjo šiek tiek vyresnę mer
giną, bet ji nieko daugiau ne
norėjo, tik ištekėti. Jis susmu
ko, papilkėjo ir ėmė prarasti pa
sitikėjimą savimi.

- Viskas, jau metu.
- Ką gi. Jūs pabandėte ir jums 

nepasisekė. Gerai, tapote pro
tingesnis, grįžkite į tėvų namus. 
Labai gerai.

- Net manęs nepadrąsinsit? 
Tėvas man žada kelionę į už
sienį už tai, kad mesiu teatrą. 
Kam užsispirti, juk iš to nieko 
neišeis. Aš apsilankiau visų kino 
ir teatro režisierių prieškamba
riuose, bet niekas manęs neno
ri. Mesiu viską. Teatras man jau 
beveik šlykštus, man viską 
skauda, ypač čia.

Jaunuolis pabeldė pirštu į 
krūtinę, pasigirdo nebylus ir 
liūdnas garsas.

- Būtina turėti kažką, kuo 
galėtumei tikėti, bet aš jau nie
ko nebesitikiu, o mano sužadė
tinė girgžda lyg senos durys. 
Tarp manęs ir pačio menkiausio 
komedianto - tikra praraja!

- Tai jūs nebeturite darbo?
- Ką ten! Išėjau iš darbo prieš 

du mėnesius, kai pasiūlė išban
dymo tumė, kuri pasibaigė net 
neprasidėjusi.

- O jūsų darbo planas?
- Daugiausiai laiko praleidžiu 

gulėdamas, žiūrėdamas į lubas 
ir ką nors kramtydamas.

- O aktorių kursai?
- Aktorių kursai! Negi lanky

siu juos visą gyvenimą? Nėra 
prasmės. Ačiū! Grįšiu į namus 
ir viešai išsižadėsiu jaunystės 
klaidų. Sudie.

Pirmadienį jis vėl atėjo. Da
bar jis buvo paauglys, rožiniais 
skruostais ir visai nauju kak
laraiščiu.

- Vakar grįžęs radau žinutę iš 
Nacionalinio teatro. Jie mane 
priėmė. Mažas vaidmenukas, ir 
tiek. Penkios replikos. Tačiau 
turėsiu gražiai atrodyti - galiu 
pasirodyti gražuolis. Taip pat 
dirbsiu rekvizitininku. Laimei, 
neturėjau laiko pasikalbėti su 
savo senuku. Tumė užtruks tris 
mėnesius. Daug. Nutraukiau 
sužadėtuves, tai vienintelė prot
inga išeitis. Reikia būti laisvam 
lyg velniui. Repeticijos prasi
deda trečiadienį. Jie man mokės 
ir už repeticijas. Trupė nėra blo
ga. Nusimato ir galimybė studi
juoti. Dabar einu pasirašyti kon
trakto, pakeliui užėjau jus pas
veikinti. Ačiū ir sudie.

Aktorius gimė.
“Positif”

Aurelija M. Balašaitienė

Aurelija Balašaitienė ir Algimantas Kezys

Clevelando lietuviai jau 
baigia užpildyti savo kalendo
rius įvairiais renginiais, kurie 
atgaivina estetinius jausmus, 
pralinksmina ir nuteikia opti
mistiškai lietuviškos kultūros 
šiapus Atlanto išlikimo at
žvilgiu. Spalio 24 dienos vakare 
Dievo Motinos parapijos salėje 
įvyko nuostabus “Exultate” 
choro koncertas-balius, kurio 
vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė 
ne vien pasirodė kaip talentin
ga dirigentė, bet ir kaip labai iš
radinga “rudens romantikos” 
baliaus režisierė. Choras dai
navo operų ištraukas ir liaudies 
dainas, o vėliau, dirigentės pa
liepimu, dainuojant “Rožę, rau
doną rožę”, choro nariai nusi
leido salėn su tikslu rožėmis ap
dovanoti savo namiškius, jiems 
atsidėkojant už toleravimą jų 
nebuvimo namuose ilgokų ir 
dažnų repeticijų metu. Po pro
gramos grojo modernių šokių 
muzikos orkestras, tačiau per
traukų metų dirigentė, talki
ninkaujama Rimo Biliūno, su 
akordeonais rankose, ragino vi
sus įsitraukti į ratelius ir dai
nuoti daineles. Tai buvo nepa
prastai originalus ir romantiš
kas vakaras, padabintas virš 
galvų plūduriuojančiomis sida
brinėmis žvaigždėmis ir mels
vais spindulėliais.

Lapkričio 7 dienos vidurdie
nį Dievo Motinos parapijoje 
kun. Gediminas Kijauskas atna
šavo gedulingas mišias už spa
lio 17 dieną Hartfordo slaugos 
namuose į amžinybę iškeliavu
sio Jaunučio-Pijaus Nasvyčio 
sielą. Mišių metu giedojo popu
liari solistė Virginija Brožytė- 
Miliolienė. Inžinierius Jaunu
tis P. Nasvytis buvo žymus vi
suomenininkas, sportininkas ir 
aeronautikos srities išradėjas, 
kurio kuro padavimo sistemos 
patobulinimas yra įvestas vi
suose “Concord” pagamintuose 
lėktuvuose Anglijoje, Skandi
navijoje, Prancūzijoje ir Ame
rikoje. Jis užpatentavo kelioli
ka patentų, daugiausia iš aero
nautikos srities. Po pamaldų 
Clevelando Lietuvių namų 
didžiojoje salėje įvyko iškil
mingas atsisveikinimas, pareiš
kiant užuojautas velionio vai
kams, Aldonai ir Vytautui, at- 
vykusiems iš Connecticut su 
tėvo pelenų urna, ir velionio se
seriai Birutei Smetonienei bei 
jos sūnums. Kun. Gediminui 
Kijauskui palaiminus stalus, 
buvo skaniai pasivaišinta. Pa
sisotinus, orią programą pra
vedė Vilija Nasvytytė-Klimie- 
nė. Aurelija Balašaitienė, trum
pai nušvietusi velionio asmenį, 
perskaitė j o garbei sukurtą odę. 
Po jos sekė įvairių organizacijų 
atstovų užuojautos žodžiu taip 
pat buvo perskaitytos gautos 
užuojautos raštu. Į pabaigą pia
nistas Antanas Smetona savo 
mirusio dėdės garbei fortepijo
nu pagrojo Beethoveno “Mė
nesienos sonatą”.

Tos pačios dienos vakare 
prasidėjo Clevelando LB Apy

linkės tradicinės lietuvių dienos 
su Hamiltono teatro “Aukuras” 
Vytauto Alanto komedijos “Šia
pus uždangos” pastatymu. Pui
kią vaidybą ir režisūrą skaitlin
ga publika palydėjo ovacijomis, 
o režisierė ir aktoriai buvo ap
dovanoti gėlėmis. Sekančią die
ną po iškilmingų sekmadienio 
mišių, kurių metu giedojo “Ex- 
ultate” choras, visi susibūrė į pa
rapijos salę, kurioje galima buvo 
gėrėtis fotomenininko Algiman
to Kezio fotografijų ir grupine 
lietuvių dailės paroda bei Kezio 
naujos knygos “Būties fragmen
tai” sutikimu. Kiek vėliau kon
ferencijų kambaryje buvo de
monstruojamas Arvydo Renec- 
kio video filmas “Marius Kati
liškis”.

Lapkričio 15 dieną 4 vai. po 
pietų Korp! “Giedra” su profe
sorės Jolitos Kavaliūnaitės tal
ka suorganizavo jos tėvo a. a. 
rašytojo Vacio Kavaliūno Lietu
voje išleisto novelių rinkinio 
“Šauksmas” sutikimą. Progra
mai labai oriai ir gražiai vado
vavo Violeta Žilionytė-Leger, 
protarpiais originaliai ir jausmin
gai nagrinėdama rašytojo kūry
bą ir asmenį. Ilgoką jo kūrybos 
analizę perskaitė poetas Balys 
Auginąs. Į pabaigą Jolita Ka
valiūnaitė padėkojo susirinku
siems, o giedrininkės vaišino 

. svečius puikia užkanda.
Lapkričio 28 dienos vakare 

Clevelando Lietuvių Namuose 
įvyko JAV LB Kultūros Tarybos 
premijų šventė, kurios programą 
atliko muzikas Manigirdas 
Motiekaitis ir žurnalistas Anta
nas Dundzila. Po programos bu
vo vakarienė, veikė baras ir buvo 
grojama šokių muzika.

Šeštadienį, lapkričio 21 die
nos vakare Clevelando lietuvių 
karių veteranų sąjunga “Ra
movė” surengė iškilmingą Lietu
vos kariuomenės 80 metų jubi
liejaus minėjimą.

Žodžiu, Clevelando lietuviai 
džiaugiasi turiningu rudens kul
tūrinės veiklos sezonu ir seka 
skelbimus apie ateinančius įvy
kius bei renginius. Clevelando 
LB Apylinkės valdyba nesigaili 
nei laiko, nei jėgų rodydama 
beveik dinamišką iniciatyvą. 
Tenka tik palinkėti ir toliau 
ištvermingai ir su pasišventimu 
tęsti savo darbus, kurių vaisiai 
neša didelę naudą Amerikos lie
tuviams.

Rusijos pirmasis vice
premjeras Jurij Masliukov in
terviu TV kompanijai ORT 
pareiškė, kad vyriausybė ne
žada atsisakyti rinkos refor
mų. Jis pranešė, kad antradie
nį bus paskelbta antikrizinių 
priemonių programa, kuri bus 
centristinė. J. Masliukov pri
pažino, kad vyriausybei ne
pavyks surinkti reikiamų lėšų 
šalies viduje nei šiemet, nei 
kitais metais, todėl bus dera
masi dėl kreditų su Vakarais. 
Emisija šiemet neviršys 15 
mlrd. rublių.

(atkelta iš 6 psl.)

tyta apsvarstyti Mokesčių ad
ministravimo įstatymą, taip pat 
Vyriausybės nutarimus, kurie 
sugriežtins PVM mokėjimo ir 
grąžinimo kontrolę. Per dvi 
savaites Mokesčių policijos de
partamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos kartu su Finansų 
ministerija privalo parengti nau
ją metodiką, kuri turėtų padėti 
nustatyti apgaulingą apskaitą. 
Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų bei Žemės ūkio mi
nisterijoms pavesta išnagrinėti, 
dėl kieno kaltės nebuvo laiku 
įrengti spirito apskaitos prietai
sai Kauno bendrovėje “Stumb
ras”, ir išvadas pateikti Vyriau
sybei. Žemės ūkio ministerija ir 
Metrologijos tarnyba turi už
tikrinti, kad “Stumbras” iki 
gruodžio 1 dienos, o “Vilniaus 
degtinė” iki kitų metų sausio 1 
dienos įrengtų ir aprobuotų spi
rito apskaitos skaitiklius. Dėl 
sumažėjusios gamybos ir neįdi
egtų apskaitos prietaisų “Vil
niaus degtinės” valdyba įparei
gota balsuoti už generalinio di
rektoriaus atleidimą, o Žemės 
ūkio ministerija-pasiūlyti naują 
kandidatą.

Valstybinė mokesčių inspek
cija turi patikrinti teritorines 
mokesčių inspekcijas ir patrauk
ti drausminėn atsakomybėn tuos 
vadovaujančius pareigūnus, ku
rie didesnių baudų skyrimo ir 
šiurkštesnių pažeidimų atvejais 
aukštesnėms teisminėms institu
cijoms neapskundė tų neteisingų 
sprendimų. Teismų departamen

Lietuvių Fondo metinis balius Lemonte E. Šulaičio nuotr.

A. t A.
MAGDALENAI KRIAUČIŪNIENEI, 

pašauktai į Dangiško Tėvo Sapnų Karalystę, 
vyrui kolegai dr. JUOZUI KRIAUČIŪNUI, 

sūnui RIMTAUTUI su šeima
šioje sunkioje jų gyvenimo valandoje 

siunčiame nuoširdžią paguodą.

New Yorko Lietuvių Gydytojų ir 
Dantų Gydytojų Draugija

Izabelė Kumplkienė, 
sesuo, 

Giedrė Kumpikaitė, 
giminaitė 

nuliūdime praneša, kad mirė

MARIJA NATALIJA LUKOŠIENĖ 
gimusi Avižienytė
lapkričio 25-tq dieną, 1998, 
sulaukusi 87 metų amžiaus. 

Laidotuvės jvyko Varšuvoje lapkričio 30-tq dieną. 
Nuliūdime paliko dukterį LAIMĄ KOWALCZYK, 

anūką RIMVYDĄ RATAJ Varšuvoje ir 
sūnų SAULIŲ LUKOŠIŲ su žmona IRENA ir 
anūkus EUGENIJŲ, SAULIŲ ir RYTĘ Kaune.

tas įpareigotas išnagrinėti pa
skutines teismų nutartis dėl mo
kestinių ginčų ir išvadas pateikti 
Vyriausybei. Numatyta sudary
ti komisiją iš Žemės ūkio, Tei
singumo ir Finansų ministerijų 
bei Vyriausybės kanceliarijos 
atstovų dėl Kadastro įmonės 
veiklos įvertinimo - esant rei
kalui teikti siūlymus dėl šios 
įmonės perdavimo Teisingumo 
ministerijai. Mokesčių inspek
cija, Mokesčių policija bei Val
stybinė tabako ir alkoholio kon- 
tolės tarnyba turi organizuoti 
darbo grupes, pasitelkdamos 
Vilniaus ir Kauno policijos ko
misariatus. Šios grupės nuolat 
stebės padėtį “Stumbre”, “Vil
niaus degtinėje” ir jų filialuose, 
kontroliuos buhalterinę apskai
tą ir žaliavos įvežimą bei pro
dukcijos išvežimą.

Mokesčių inspekcija kartu su 
Mokesčių policija turi organi
zuoti papildomus tyrimus, kad 
pridėtinės vertės mokestį grą
žintų pirmiausia tie ūkio sub
jektai, kurie yra nepatikimi 
mokesčių mokėtojai. Vyriau
sybė įspėjo Valstybinės mo
kesčių inspekcijos vadovą dėl 
nepakankamos pavaldžių struk
tūrų kontrolės.

Vyriausybė taip pat nepaten
kinamai įvertino Mokesčių po
licijos vadovų darbą. Vidaus 
reikalų ministrui pasiūlyta ne
delsiant priimti sprendimą dėl 
Mokesčių policijos departa
mento vadovybės. Ministerija 
įpareigota išnagrinėti galimybę 
įsteigti Mokesčių policijoje tar
dymo skyrių. LA
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341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Trečias advento sekma
dienis - gruodžio 13 d.

Ateinantis Darbininko nu
meris - gruodžio 18 d. - kalėdi
nis.

Organizacijos, verslininkai 
ir visi, kurie nori įdėti savo 
švenčių sveikinimus j "Dar
bininką", prašomi paskubėti ir 
arba tuoj pat juos atsiųsti paštu 
arba faksuoti tiesiai į adminis
traciją. FAX (718) 827-2046.

Kūčių paplotėliai (Christ- 
mas wafers) yra gaunami 
Darbininko administracijoje. Vie
name vokelyje yra po 5 paplotė
lius. Kaina 5 dol. Iki gruodžio
18 d. galite užsisakyti paštu, 
vėliau - patys atsiimti Darbinin
ko administracijoje darbo va
landomis. Rašyti: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, tel. (718) 827-1350

Biblijos - Šv. Rašto paren
giamieji darbai lietuviškam lei
dimui yra baigti ir spausdinimo 
darbas pradedamas. Tikimasi, 
kad penktadalis tiražo bus 
pabaigtas iki Kalėdų švenčių - 
praneša vysk. J. Boruta, SJ, Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos 
gen. sekretorius.

Kalėdų Eglutės pobūvis - 
pasilinksminimas, kasmet ren
giamas Lietuvių Atletų klubo, 
šiemet įvyks šeštadienį, gruodžio
19 d., Kultūros Židinyje. Pradžia 
6 vai. vak. Apsilankys Kalėdų 
senelis ir jaunimui atneš dova
nėlių. LAK nariai, o ypač tėve
liai ir seneliai kviečiami pobū- 
vin.

Apreiškimo par. žinios
Kalėdojimą mielai vykdo 

kun. V. Palubinskas, jei yra 
prašomas aplankyti parapijie
čius.

Kalėdų mišios: gruodžio 24, 
11 vai. vak. - Bernelių mišios. 
Kalėdų dieną - 11 vai. ryte.

Naujų Metų dieną - įprastai 
sekmadieniais - 11 vai. ryte.

Už a. a. dr. Jadvygos Ur
banavičiūtės vėlę vienuolikos 
metų mirties metines minint 
mišios bus aukojamos Apreiški
mo par. bažnyčioje gruodžio 12 
d., 11 vai. ryte. Draugai ir 
pažįstami prašomi prisiminti ją 
savo maldose. Mišias užprašė 
Marina ir Zigmas Raulinaičiai.

Nauji skelbimai Darbininko 
6-tame puslapyje:

RigaVen Travel, Ine.; Schuyler 
Savings Bank; Andrulis sūriai - 
Michigan Farm Cheese Dairy, 
Inc.

Naujuju Metu Sutikimas
Kultūros Židinyje

341 Highland Blvd., Brooklyn

1998m. gruodžio 31 d. 
Kokteiliai 8-9

Šilta Vakarienė/Kitos Staigmenos
Auka $40.00
po gruodžio 21d. - $45.00 
Jaunimui iki 18 m. - $20.00

Gros Stas. Januso Orkestras
D J-Paulius Markulis

Stalai ir bilietai:
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(po gruodžio 29d.:
Irena Vllgallenė S16) 483-6684)

E-mail: jkeleras@aol.com
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Spaustuvė .......(718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ....... (716) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga, kaip ir anks
čiau, skaitytojai kviečiami 
sveikinti draugus ir artimu
osius per Darbininką. Jūsų 
sveikinimas tokiu būdu iš karto 
pasieks didesnį sveikinamųjų 
skaičių, o jūs sutaupysite laiko ir 
pinigų, kuriuos išleistumėte pirk
dami atvirukus, rašydami, siųs
dami. Nelaukite paskutinės prieš
kalėdinės savaitės, o atsiųskite 
savo sveikinimus jau dabar. Kalė
dinis Darbininko numeris išeis 
gruodžio 18 d. Už pridedamą 
auką, taip reikalingą spaudai stip
rinti, iš anksto dėkojame.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Kūčios rengiamos Lietuvos 
Vyčių 110 kuopos šį sekmadie
nį, gruodžio 13 d., tuojau po 
11:15 vai. lietuviškų mišių. Bus 
skanių tradicinių lietuviškų val
gių. Bilietus skubiai užsisakyti tel. 
(718) 894-6851.

Kalėdų ir Nauiuiu Metu 
pamaldų tvarka:

Išpažintys klausomos šešta
dienį, gruodžio 19 d. po 7:30 
vai. r. mišių ir popiet nuo 3 vai. 
iki 4:45 vai.; pirmadienį, gruo
džio 21 d. po 7:30 vai. r. mišių ir 
priešpiet nuo 11 vai. iki 11:45 
vai.; gruodžio 22 d., 23 d. ir 24 
d. po 7:30 vai. r. mišių ir prieš
piet nuo 11 vai. iki 11:45 vai.

Kalėdų mišios: gruodžio 24 
d. 6 vai. vak. ir 11:30 vai. vak. - 
koncelebruotos mišios. Kalėdų 
dieną mišios aukojamos įprasta 
sekmadienių tvarka.

Naujųjų Metų mišios: iš
vakarėse - 5 vai. vak.; Naujųjų 
Metų dieną - įprasta sekmadie
nių tvarka.

Mirtys
Kun. Petras Rukšys, SDB, iš 

Sao Paulo, Brazilijos, pranešė, kad 
šiomis dienomis mirė:

Montevideo, Urugvajuje - 
kun. Jonas Giedrys, SJ, g. 
1921.8.29, ilgametis Fatimos lie
tuvių parapijos klebonas.I Jėzuitų 
ordiną įstojo Pagryžuvyje, moks
lus baigė Ispanijoje, kunigu įš
ventintas 1949 m. Pietų Ameri
koje gyveno nuo 1952 m.

Bolivijoje - garsusis kunigas- 
gydytojas Aleksandras Ferdi
nandas Bendoraitis. Palaido
tas jo paties statytos ligoninės 
kieme.

Daugiau žinių apie jų mirtį dar 
neturime.

(atkelta iš 5'psl.)
Seimas patvirtino naująją 

Vykdomąją Valdybą, o ją prisaik
dino SLA 104 kuopos veikėjas iš 
Pittsburgho Jurgis Žilinskas. Pir
mąją dieną buvo ir Kęstučio K. 
Miklo pranešimas apie Lietuvą. 
Dažnai lankydamasis, o šiemet 
net dukart ten buvęs, jis nušvie
tė padėtį iš teigiamos ir neigia
mos pusės. Pirmoji diena baigta 
susipažinimo pobūviu.

Diskusijos dėl naujų 
narių

Antroji diena pradėta veiklos 
pranešimais. Juos pateikė visi 
Vykdomosios Valdybos nariai ir 
pastoviosios komisijos. Daugiau
sia laiko skirta diskusijoms, kaip 
padidinti ortganizacijos narių 
skaičių. Iš sekretorės G. Mei- 
liūnienės pranešimo paaiškėjo, 
kad narių skaičius kaskart mažė
ja. Aštuonių SLA apskričių ribo
se šiuo metu veikia 135 kuopos 
su 3,119 narių. Vien pastarųjų 
trejų metų laikotarpyje netekta 
535 narių, o naujų narių, įs
kaitant ir atnaujinusiuosius savo 
narystę, įstojo tik 171. Nors padė
tis dar nėra kritiška, bet visus 
vertė susirūpinti, kas bus vėliau.

Vienintelis būdas pritraukti 
narių yra jos dabartinių narių 
rankose. Siūlyta, kad jie patys 
bandytų prikalbinti savo drau
gus, įrašytų savo vaikus ar anū
kus. Taip pat diskutuotos prie
monės sudominti ir naujai at
vykstančiuosius pastoviai apsi
gyventi.

Narių mažėjimas, pasirodo, ne 
tik SLA organizacijoje jaučiamas. 
Savo likimu susirūpinęs ir Lietu
vių Katalikų Susivienijimas. Jo 
Seimas buvo pavedęs savo pre
zidentui adv. Thomas Mack pra
dėti pasitarimus su SLA dėl susi
jungimo. Tuo klausimu praneši
mą padarė SLA viceprezidentas 
adv. John Lapinski. Adv. Mack 
dalyvavo aname SLA specialia
me metniame suvažiavime rug
sėjo 26-27 dienomis. Kadangi

Kūčios Šv. Petro ir 
Povilo par., Elizabeth, NJ 
Gruodžio 19 d., tuoj po 5:30 

vai. vak. mišių, Šv. Petro ir Po
vilo par. salėje, 216 Ripley PI., 
Elizabeth, NJ, Bažnyčios Altori
aus draugijos valdyba rengia lie
tuviškas kūčias su skaniais tradi
ciniais valgiais. Klebonas kun Al
fredas Žemeikis kviečia visus 
drauge švęsti kūčias. Bilietai po 
12 dol. asmeniui. Įsigyti iki gruo
džio 15 d. Daugiau informacijų - 
tel. 908-352-2271.

Aleksandra Pakalkienė, 
paskutinius dešimtį metų gyve
nusi Matulaičio slaugos namuo
se, po operacijos gruodžio 1 d. 
mirė Putnam, CT, ligoninėje. 
Gruodžio 4 d. po pamaldų vie
nuolyno koplyčioje, palaidota 
Putnamo Nekalto Prasidėjimo Se
serų kapinėse. Anksčiau velionė 
daugel metų gyveno Woodha- 
ven, NY, dirbo bendrovėje Ame- 
rican Express ir buvo įsijungusi į 
lietuvių visuomeninę veiklą.

Limousine Service
Jonas nuveža klientus savo au

tomobiliu į pageidaujamas viet
oves, įskaitant ir oro uostus -J.F. 
Kennedy, La Guardia, Newark, 
NJ. Veža ir į ligonines, ir bet kur 
kitur. Skambinti ir susitarti iš 
anksto: (718) 847-8769. (sk.)

Gruodžio 3 d. gavome laišką:
JAV LB Cape Cod'o apyl. 

valdybos nutarimu siunčiu 50 
dol. auką spaudai paremti. Lin
kime geriausios sėkmės ir ištver
mės sunkiame lietuviškos spau
dos darbe.

(pas.) Irena A. Jansonienė 
iždininkė
Nuoširdus ačiū už paramą.

Naujoji SLA Vykdomoji Valdyba: (iš k.): prez. Vytautas 
Kasniūnas, viceprez. adv. John Lapinski, sekr. Genovaitė 
Meiliūnienė, ižd. Loreta Stukienė, iždo globėjai: Lionginas 
Kapeckas, Nellie Bayoras-Romanas. Prisaikdina Jurgis 
Žilinskas S. Narkėliūnaitės nuotr.

SLA Vykdomoji Valdyba pati vie
na neturi teisės tokios rūšies 
sprendimų daryti, tai klausimas 
dabar pateiktas SLA Seimui. Sei
mas tą reikalą svarstė visapusiš
kai ir susijungimui iš esmės pri
tarė. Pradžioje nutarta ištirti tei
sinius tokio susijungimo klau
simus.

(Lietuvių Katalikų Susivieniji
mas savo gyvavimą pradėjo 1901 
metais, kai jis atsiskyrė nuo ben
drojo Lietuvių Susivienijimo, ir 
gyvuoja lig šiol, tik susirūpinęs 
smarkiai retėjančiomis greto
mis.)

Tos pat dienos vakare SLA de
legatai dalyvavo bendrame po
kylyje su Lietuvių tautinės są
jungos metinio 25-ojo suvažia
vimo nariais St. Petersburgo lie
tuvių klube.

Paskutinę dieną nutarta busi
mąjį Seimą 2001 metais rengti 
Wilkesbarre, PA. Tada SLA kartu 
galės paminėti ir savo 115 gy
vavimo metų sukaktį, o laikraš
čiui "Tėvynei" bus 105-eri.

Seimo nutarimai
Tarp savo nutarimų Seimas 

pirmiausia paskelbė Valdą Ad

SAULIUS PAUKŠTYS: 
grakščių iliuzijų kūrimas

1T0VEKBER 27 -

Saulius Paukštys parodos atidaryme V. Kelerienės nuotr.

Fotografijos paroda, š. m. lap
kričio 27 - gruodžio 2 veikusi 
Courthouse galerijoje, Manhat- 
tane, tam tikra prasme buvo iš
skirtinė, kadangi žinomas Lie
tuvos fotografas Saulius Paukš
tys New Yorko žiūrovams pir
mąsyk pristatė kelis savo ciklus, 
supažindindamas su savo idėjų, 
siekinių bei vizijų pasauliu. Ne
gausiai, bet išties išskirtinei pub
likai buvo pristatyti trys meni
ninko ciklai: "Vaizdai", "Šokis" ir 
"Teatras", kurie rodė, kad Sau
lius Paukštys žvilgsnį kreipia ne 
į etnografizmais, išorine tikrove 
ar portretuojamojo savybėm pa
grįstą meninį vaizdą, kaip kai 
kurie ankstesnių kartų Lietuvos 
fotomenininkai, bet į vaizdą, 
kuris kyla iš žaismės, žaidimo, 

amkų SLA garbės nariu ir pasi
džiaugė savo narių eilėse turįs 
Lietuvos prezidentą. Garbės nare 
paskelbė ir savo sekretorę Geno
vaitę Meiliūnienę už atsidėjimą 
organizacijai: jau per 50 metų ji 
dirba SLA, o nuo 1974 metų yra 
Centro sekretorė. Seimas įpa
reigojo Vykdomąją Valdybą pa
remti finansiškai lietuvišką švie
timą Vilniaus krašte ir Kara
liaučiaus srityje. Jis taip pat para
gino Lietuvos vyriausybę, kad ji 
pareikštų pretenzijas į lietuvišką
sias žemes Karaliaučiaus srityje 
dabar, kai pasaulyje kalbama apie 
to regiono priklausymo galutinį 
sprendimą.

Seimas užbaigtas bendrai su- 
giedant "Lietuva brangi", prieš 
tai tylos minute prisiminus orga
nizacijos mirusius narius. Seimo 
proga SLA nariai Bronė ir Juozas 
Taorai surengė lietuviškos pra
eities vaizdų parodą, kuri per vi
sas dienas puošė posėdžių salę. 
Seimo protokolus rašė Kęstutis 
K. Miklas ir Salomėja Narkė- 
liūnaitė, New Yorko 126-osios 
kuopos nariai.

teatralizuoto reginio. Sauliui 
Paukščiui grožis atrodo neįsi
vaizduojamas be grakščios, iro
niškos žaismės, todėl žiūrovui fo
tografo darbai kartais kelia rū
pestį, ar ne per daug jie dekora
tyvūs. "Tai tarsi fotografijos spek
taklis - yra specialios dekoracijos 
ir viena aktorė", - apie savo dar
bus yra sakęs Saulius Paukštys.

Menininkas yra gimęs 1964 
metais Vilniuje, šiuo metu dirba 
Lietuvos Dailės Akademijoje, 
priklauso Lietuvos Fotomeni
ninkų Sąjungai ir yra surengęs 
daugybę savo parodų (Lietuvoje, 
Chicagoje, Olandijoje, Vokieti
joje). Baigiant reikėtų paminėti, 
jog ši paroda buvo surengta Arū
no Kulikausko iniciatyva.

Julius Keleras

Tik 46 centai už minutę 
skambinant i Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLINK pasiūlymui? Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 708-386-0556. (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, Washington, DC, 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - 
130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244- 
2373. (sk.)

LIETUVOS STUDENTU CEN
TRAS - Express Service garan
tuotai ir patikimai patarnau
ja sekančiuose reikaluose:

**Padeda keisti vizas JI, B1-B2 į 
Fl;

**Padeda gauti Sočiai Security su 
leidimu dirbti;

**Employment Authorization;
**Padeda keisti mokyklas išlaikant 

statusą;
•‘Paruošia visus dokumentus stu

dentų, svečių ir biznio iškvietimams 
(per 3 dienas);
“Padeda atidaryti sąskaitą banke;
“Padeda gauti reikiamą statusą; 
“Tvarko visus kitus dokumentus; 
“Daro vertimus.
TEL: (212) 725-8807 (sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
3 dienas. Lietuvos paštui nuo 
1998.06.01 jo siuntimo kainą 
pakėlus 43%, arba 40 dol. per 
metus, dabar "Lietuvos aido" 
prenumerata JAV kainuoja: me
tams - 170 dol.; pusei metų - 90 
dol.; ketvirčiui metų - 46 dol. 
Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir su adresu siunčiami 
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV 
Broniui Juodeliui - 239 Brook- 
side Lane, Willowbrook, IL 
60514-2914, USA. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Joana ir Antanas Pumpučiai, Mid- 
dletown, NY - 200 dol.
Dr. ir ponia Savickai, Monticello, 
NY- 100 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.

Tolimesnė informacija 
apie "VILTIES" siuntinių agen
tūros konteinerius - talpintuvus 
į Lietuvą ir siuntinių paėmimo 
datas bus paskelbta "Darbinin
ko" laikraštyje ir taip pat išsiun
tinėta siuntėjams paštu.

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

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
gruodžio 12 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. (914) 258 5133.

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

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

mailto:jkeleras@aol.com

	1998-12-11-DARBININKAS 00001
	1998-12-11-DARBININKAS 00002
	1998-12-11-DARBININKAS 00003
	1998-12-11-DARBININKAS 00004
	1998-12-11-DARBININKAS 00005
	1998-12-11-DARBININKAS 00006
	1998-12-11-DARBININKAS 00007
	1998-12-11-DARBININKAS 00008

