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- Lietuvos Seimo pirminin

kas Vytautas Landsbergis “Lais
vės” ir “Laisvosios Europos” 
radijų būstinėje Washingtone, 
komentuodamas ITAR-TASS’o 
korespondento klausimą apie 
neseną naujojo Lietuvos minis
tro pirmininko Andriaus Kubi
liaus pažadą imtis nepopuliarių 
priemonių padėčiai Lietuvoje 
po Rusijos krizės pataisyti, pa
sakė, kad naujoji vyriausybė 
sumažins biudžeto išlaidų są
matą, sumažins žemės ūkio ir 
smulkaus verslo rėmimo pro
gramas, valdininkų atlygini
mus. V.Landsbergis išreiškė 
viltį, kad pagerėjus finansinei 
situacijai Rusijoje Lietuvos pre
kybos su Rusija apimtys sugrįš 
į ankstesnį lygį.

- Lietuvos vyskupų konfe
rencijos plenariniame posėdy
je naujuoju Vyskupų konferen
cijos pirmininku išrinktas Kau
no arkivyskupas Sigitas Tam- 
kevičius, vicepirmininku - Vil
niaus arkivyskupas Audrys Juo
zas Bačkis, Nuolatinės tarybos 
nariu - Šiaulių vyskupas Euge
nijus Bartulis. Pagal Vyskupų 
konferencijos statutą Vyskupų 
konferencijos pirmininkas gali 
šias pareigas eiti tik dvi kaden
cijas iš eilės. Ligšiolinis pirmi
ninkas, arkivyskupas A.J. Bač
kis plenariniame posėdyje pa
dėkojo vyskupams už jų ben
dradarbiavimą, palinkėjo sėk
mės išrinktam naujam pirmi
ninkui arkivyskupui S.Tam- 
kevičiui, užtikrindamas, kad 
visuomet yra pasirengęs jam 
padėti.

- Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus 
gavo popiežiaus Jono Pauliaus 
II padėkos laišką. Šventasis 
Tėvas dėkoja Lietuvos Prezi
dentui už sveikinimą dvidešimt 
pirtnųjų popiežiavimo metinių 
proga. Padėkos laiške popie
žius Jonas Paulius II palinkėjo 
Prezidentui, Lietuvai, visiems 
jos žmonėms taikos ir gerovės.

- Protesto piketus prie Ru
sijos, JAV ir Norvegijos ambas
adų Vilniuje lapkričio 5 d 
surengė Kauno miesto Čečėni
jos nepriklausomybės rėmimo 
komitetas.

- Teisingumo ministras Gin
taras Balčiūnas, sutikęs toliau 
dirbti Vyriausybėje, sustabdė 
savo narystę Centro sąjungo
je.

- Lietuvos Respublikos am
basados Baltarusijoje inicia
tyva lapkričio 5 d. Lietuvoje lan
kėsi didelė grupė Minske rezi
duojančių užsienio šalių diplo
matinių misijų vadovų žmonų. 
Viešnios susitiko su Lietuvos 
Prezidento žmona Alma Adam
kiene ir užsienio reikalų minis
tro žmona Laima Saudargiene. 
Aukštų diplomatų sutuokti
nės taip pat apsilankė Trakuo
se, Nacionaliniame Operos ir 
baleto teatre žiūrėjo spektaklį 
“Kopelija”.

- Kaune, Ąžuolyno parke, 
lapkričio 6 d. Lietuvos skautai 
surengė savo organizacijos gi
mimo dienos šventę.

- 67 Seimo nariams balsa
vus už, 2 - prieš ir 7 susilaikius 
Centro sąjungos pirmininkas 
Romualdas Ozolas atleistas iš 
Seimo vicepirmininko pareigų.

PATVIRTINTA DEŠIMTOSIOS VYRIAUSYBĖS
S

Lapkričio 5 d. pasirašytu de
kretu Prezidentas Valdas Adam
kus patvirtino Andriaus Kubi
liaus vadovaujamos Vyriau
sybės sudėtį. Paskirti visi 14 mi
nistrų.

Dešimtajame po Nepriklau
somybės atkūrimo Ministrų ka
binete yra dvylika buvusios Vy
riausybės narių. Naujuoju finan
sų ministru paskirtas Seimo Už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninkas Vytautas Dudėnas, ūkio 
ministru - kompiuterių ir infor

NAUJOJI LIETUVOS VYRIAUSYBE SUTARĖ 
STABDYTI INDĖLIŲ KOMPENSAVIMĄ

Konservatoriaus Andriaus 
Kubiliaus vadovaujama Vy
riausybė siūlys maždaug dve
jiems metams sustabdyti gy
ventojų turėtų rublinių indėlių 
kompensavimą. Tokios ben
dros nuomonės priėjo naujojo 
ministrų kabineto nariai per pa
sitarimą lapkričio 6 d., prane
šė Vyriausybės spaudos tarny
ba.

Atitinkamą nutarimą ketina
ma priimti viename artimiausių 
Vyriausybės posėdžių.

Pasitarime dalyvavo laikino
sios Vyriausybės nariai, paskir
tasis premjeras A. Kubilius bei 
naujai paskirtieji finansų ir ūkio 
ministrai.

Nepriklausomi ekonomistai

LIETUVOS ČIUOŽĖJAI - “’SKATE CANADA” 
VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI

Lietuvos čiuožėjų pora - 27- 
erių metų Margarita Drobiaz
ko ir 29-erių metų Povilas Va
nagas - lapkričio 6 d. pirmą 
kartą savo karjeroje tapo “Ska- 
te Canada” varžybų - antrojo 
Tarptautinės čiuožimo sąjun
gos (ĮSU) “Grand Prix” varžy
bų etapo - nugalėtojais. Be auk
so medalių, nugalėtojams ati
teko 30 000 JAV dolerių pini
ginis prizas.

”Mes tikėjomės kovoti dėl 
aukso medalių ir esame labai 
patenkinti savo rezultatu”, po 
varžybų sakė P. Vanagas.

Sidabro medalius sportiniuo
se šokiuose bei 18 000 JAV do
lerių čekį pelnė ukrainiečiai Je
lena Grušina ir Ruslari Gon-

LIETUVOJE TOLIAU POPULIARĖJA
Opozicinė LDDP per 

praėjusį mėnesį tapo dar 
populiaresnė ir toliau 
lieka antra Lietuvos 
politinių partijų rikiuo
tėje. Rinkimuose į 
Seimą, jei jie įvyktų 
dabar, už LDDP bal
suotų beveik 10 proc. 
Lietuvos gyventojų, liu
dija viešosios nuomo
nės tyrimas.

Partijų lyderė tebė
ra Centro sąjunga, ta
čiau jos reitingas spalį nepaki
to;

Dešiniojo bloko pozicijas pu
se procento sustiprino konserva
toriai. Ši daugiausiai vietų Sei
me turinti partija dabar yra tik 
trečia pagal populiarumą.

Pasitikėjimas artimiausiais 
konservatorių sąjungininkais 
krikščionimis demokratais per 
spalį sumažėjo. 

U D Ė T I S
macinių technologijų bendro
vės “Alna” prezidentas Valen
tinas Milaknis.

Vėl paskirti ministrais: Rai
mundas Alekna - sveikatos ap
saugos, Gintaras Balčiūnas - 
teisingumo, Arūnas Bėkšta - 
kultūros, Česlovas Blažys - 
vidaus reikalų, Irena Degutienė 
- socialinės apsaugos ir darbo, 
Rimantas Didžiokas - susisie
kimo, Sigitas Kaktys - valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalų, 
Danius Lygis - aplinkos minis

nuo pat pradžių kritikavo indė
lių kompensavimą kaip visiškai 
neskatinantį ūkio plėtros, o tarp
tautinės finansinės institucijos 
tai vertino pabrėžtinai santū
riai.

Pagal dabar galiojančius įsta
tymus ir Vyriausybės nutari
mus, daugiau nei vienam mili
jonui indėlininkų vėliausiai iki 
2001 metų planuota grąžinti iš 
viso 3,562 mlrd. litų.

Per metus nuo 1998 metų lap
kričio vidurio, kai gyventojams 
pradėti grąžinti iki 1991 metų 
sukaupti ir vėliau nuvertėję ru
bliniai indėliai, valstybė iš Pri
vatizavimo fondo jau išleido 
1,324 mlrd. litų. Lapkričio 1 
dieną fondas santaupoms, at

čiarov. Bronza bei 10 000 do
lerių tenkinosi prancūzai Isa- 
belle Delobel ir Olivier Schoe- 
nfelder.

Varžybų nugalėtojai:
1. Margarita Drobiazko/Povi-
las Vanagas 2,0 balo
2. Jelena Grušina/Ruslan Gon-
čiarov 4,0
3. Isabelle Delobel/Olivier
Schoenfelder 6,0
4. Marie-France Dubreuil/Pat- 
rice Lauzon (Kanada) 8,0
5. Megan Wing/Aaron Lowe
(Kanada) 10,0

Trečioji etapo ĮSU “Grand 
Prix” varžybos po dviejų sa
vaičių vyks Paryžiuje.
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OPOZICINĖ LDDP

Į klausimą “Jeigu rytoj vyktų 
rinkimai į Seimą, už kurią 
partiją jūs balsuotumėte?” at
sakyta (proc., palyginti su rug
sėju):
Centro sąjunga 15,8 (0) 
LDDP 9,9 (+1,2) 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) 9,1 (+0,4) 
Socialdemokratąpartija 5,9 (0) 
Naujoji sąjunga (sociallibe
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tru, Edvardas Makelis - žemės 
ūkio, Kornelijus Platelis - švie
timo ir mokslo, Algirdas Sau
dargas - užsienio reikalų, Čes
lovas Stankevičius - krašto ap
saugos.

A.Kubiliaus Vyriausybė gaus 
įgaliojimus veikti po to, kai 
Seimas posėdyje dalyvaujan
čių narių dauguma pritars 
Premjero pateiktai Ministrų 
kabineto programai.

ELTA

kurti teturėjo 429 mln. litų.
Turėtus indėlius, bet ne dau

giau kaip po 6 tūkst. litų, jau at
gavo vyresni nei 70 asmenys, 
politiniai kaliniai- ir tremtiniai, 
daugiavaikės šeimos, antros 
grupės invalidai, 1991 metų ir 
vėlesnių metų agresijos aukos.

Paskirtasis finansų ministras 
Vytautas Dudėnas tikino, kad 
finansų padėtis apskritai nėra 
krizinė: valstybė mokės pasko
las, algas, skirs lėšų sociali
niams reikalams. Tačiau teks 
mažinti finansavimą investici
niams projektams, bus įšaldytos 
statybos.

Finansų ministras siūlys 
mažinti kitų metų biudžeto iš
laidas.
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Margarita Drobiazko ir Povi
las Vanagas “Skate Canada” 
varžybų metu

ralai) 4,2 (+0,8)
Krikščionią demokratą partija 
3,3 (-3,7)
Liberalą sąjunga 2,1 (-0,4) 
Naujoji demokratija (Moterą 
partija) 1,7 (-0,4)
LNP ‘‘JaunojiLietuva” 1,6(1,2) 
Demokratą partija 1,5 (+0,9) 
Lietuvos lenką rinkimą akcija 
L4 (+0,7)
Lietuvos laisvės lyga 1,0 (0)

Proporcinėje rinkimų dalyje 
partijoms reikia įveikti 5 proc. 
balsų barjerą, kad jų sąrašo kan
didatai būtų išrinkti į Seimą. 
Taip išrenkama pusė parlamen
to.

Eiliniai Seimo rinkimai nu
matyti kitų metų rudenį. 
Bendrovė “Baltijos tyrimai”/ 
GALLUP apklausą atliko spa
lio mėnesį, rezultatus lapkričio 
4 d. paskelbė dienraštis “Res
publika”. BNS

Lietuvos intelektualai kreipė
si į aukščiausius šalies pareigū
nus, reikalaudami nedelsiant at
šaukti visus teisinius aktus dėl 
Lietuvos jūrų laivininkystės ir 
Klaipėdos transporto laivyno 
privatizavimo.

“Nacionalinis laivynas yra 
vienas svarbiausių mažos jū
rinės valstybės suverenumo 
simbolių ir garantų, daugelis 
Europos jūrinių valstybių,

Į LOS ANGELES ATVYKSTA 
POETAS IŠ LABANORO GIRIŲ 

Juozas Kojelis
Prieš 33 metų Los Angeles, 

Kalifornijoje, pradėjo tekėti li
teratūros vakarų tradicinė sro
vė. Ji jau priartėjo 
prie 21-j o amžiaus 
ribos. Šiais metais 
literatūros vaka
ras (popietė) įvyks 
gruodžio 5 d., sek
madienį, po sumos 
Los Angeles Šv. 
Kazimiero para
pijos salėje. Į šią 
literatūrinę šventę 
dalyvauti progra
moje iš Lietuvos 
atvyksta poetas 
Albinas Bernotas. 
Šalia daugelio po
ezijos rinkinių, jis 
yra išleidęs dvi 
prozos knygas, ku
rių tekstai taip'pat 
perpinti poezijos 
posmais. Abi pro
zos knygos pre
mijuotos, kaip ir 
kai kurie poezijos 
rinkiniai.

Albino Berno
to vardas išeivijo
je retai minimas. 
Retai pasirodo ir
Lietuvos spaudoje, nes jau dvi
dešimt metų kai jis pasitrau
kęs iš Vilniaus gyvena savo so
dybėlėje masyviose Labanoro 
giriose. Gyvena lyg atsiskyrė
lis, ir Vilniuje jo apsilankymai 
tik proginiai.

POPIEŽIUS PRADĖJO VIZITĄ
GRUZIJOJE

Popiežius Jonas Paulius II lap
kričio 8 d. atvyko dviejų dienų 
vizito į Gruziją. 79 metų popie
žių Tbilisio oro uoste sveikino 
prezidentas Eduard Ševamadzė 
ir Gruzijos Stačiatikių Bažny
čios patriarchas Uja II. “Gruzija 
laukė šios istorinės ir garbingos 
dienos”, pareiškė E. Ševamadzė 
per sutikimo ceremoniją. Jis 
sakė, kad laiko Joną Paulių II 
“vienu žymiausių mąstytojų” 
pasaulyje.

Pasak jo, šis vizitas svarbus 
visiems gruzinams ir Kaukazui. 
“Manau, mūsų susitikimai... 
padės siekti taikos Kaukazo re
gione”, sakė prezidentas. Jis 
paneigė gandus, kad Gruzijos

SOVIETŲ RUSIJOJE IR SSRS 
POLITINIAIS MOTYVAIS 

SUNAIKINTI 43 MLN. ŽMONIŲ
Valdant Leninui ir Stalinui 

nuo 1917 iki 1953 metų politi
niais motyvais Sovietų Rusijo
je, o vėliau Sovietų Sąjungoje 
buvo sunaikinti maždaug 43 
mln. žmonių. Šie duomenys pa
teikti lapkričio 5 d. Maskvoje 
spaudos konferencijoje, kurio
je dalyvavo Politinių represijų 
aukų reabilitavimo komisijos 
prie Rusijos prezidento Alek
sandras Jakovlevas ir draugijos 
“Memorial” atstovai.

Teisių gynėjai pareiškė, kad 
pradedamas rengti VKP(b)- 
KPSS visuomenės teismas, ku
ris turi įvykti 2000 metais. Jie 
paragino visas šalies demokra
tines partijas ir judėjimus at

anksčiau neatsakingai praradu
sios savo laivynus, dabar pri
verstos įgyvendinti brangiai 
kainuojančias programas na
cionalinio laivyno atkūrimui”, 
perspėja intelektualai kreipime
si į šalies vadovus.

Kreipimąsi pasirašė Nepri
klausomybės akto signatarai, 
rašytojai, universitetų dėstytojai 
ir kiti žinomi žmonės.

ELTA

Lietuvos literatūros kritikai 
jį laiko vienu iš stipriųjų antro
jo šio šimtmečio poetų, kuris 

1999 m. kovo 3 d. Vilniuje Rašytojų klube 
surengtas rašytojo Albino Bernoto kūry
bos vakaras, kuriame buvo pristatyta nau
ja prozos knyga “Pro dūmus: deimantais 
nusėtas” G. Svitojaus (ELTA) nuotr.

ištvėrė okupacijos dešimtme
čius. Apie savo vaikystę ir jau
nystę pats poetas pasakoja:

“Kasdien grėsė tėvų namams 
rūstūs pokario pavojai ir mane 
nuo vaikystės mokė slapukauti, 

(nukelta į 7 psl.)

Stačiatikių Bažnyčios konser
vatyvieji sluoksniai priešinosi 
popiežiaus vizitui.

Kol kas nežinoma, ar popie
žius tiesiogiai paminės-Čečė
niją, kurioje per Rusijos bom
bardavimų kampaniją žuvo 
daug civilių gyventojų.

Gruzijojejjopiežius ves dery
bas su E. Ševamadze ir šalies 
Stačiatikių Bažnyčios patri
archu Uja II, jis taip pat aukos 
mišias stądione.

Gruzija, kurios valdovai at
sivertė į krikščionybę dar 337 
mūsų eros metais, itin didžiuo
jasi senomis savo krikščioniško 
paveldo tradicijomis. '<

BNS

siųsti po du savo atstovus (pa
geidautina daktarus arba moks
lų kandidatus) į darbo grupę 
teismui parengti.

Akcijos organizatorių nuo
mone, svarbiausi kaltinimai 
komunistų partijai turi būti - 
“tautos genocidas, žodžio lais
vės varžymas, bendras techni
nis šalies atsilikimas nuo Va
karų, gamtos išteklių švaisty
mas, marionetinių prokomunis
tinių režimų atvedimas į val
džią Rytų Europoje ir padėties 
Vakarų šalyse destabilizavi- 
mas, finansuojant Vakarų ko
munistų partijas, kad būtų ga
lima įvykdyti pasaulinę revo
liuciją”. BNS
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South Bostono Lietuvių 
Piliečių klubui -100 metų

Rima Girnius

Pagrindinės South Bostono 
gatvės - West Broadway - vi
duryje stovi pastatas. Šiek tiek 
pilkas. Šiek tiek niūrokas. Šiek 
tiek bankas (buvęs bankas). 
Šiek tiek tvirtovė (mano namai 
- mano tvirtovė)... Ir anaiptol ne 
visi South Bostono gyventojai,

šių kovotojų, ir “toliau visi lai
mingai gyveno.Lietuviai čia 
įkūrė savo parapiją - Šv. Petro. 
Pasistatė bažnyčią, kuriai ne taip 
seniai taip pat suėjo 100 metų, 
įkūrė įvairių organizacijų. Vie
na iš didžiausių ir ilgiausiai iš
likusių - South Bostono Lietu-

Klubo nariai jubiliejaus metu: (iš k.) Austras, S. Neidthardt, 
Štuopis, I. Jurgela, Jurgela, D. Auštras-MacDonald, G. Suba- 
tis, D. Kuncaitis. Antrame plane klubo pirmininkas J. Austras 
kalbasi su klubo iždininke I. Baranauskas

D. Auštraitės-MacDonald nuotr.

kurių daugumą sudaro airiai, 
žino, kad šis pastatas priklauso 
South Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijai, įsikūrusiai prieš 
100 metų ir jau 50 metų esan
čiai būtent šiame pastate.

Būdama lietuvė, aš myliu tą 
pastatą. Aš jį myliu, nors jis šiek 
tiek niūrokas, kaip kad aš my
liu South Bostoną, nors ir jis - 
šiek tiek niūrokas. Abudu aš 
myliu dėl tos pačios paprastos 
priežasties - aš juos vadinu na
mais...

Lietuviai atsikėlė į South 
Bostoną daugiau nei prieš 100 
metų. Jie buvo ateiviai, jie buvo 
svetimšaliai, ir jie buvo kito
kie. Ir, kaip dažniausiai atsitin
ka panašiose situacijose, ank
sčiau įsikūrusieji - šiuo atveju 
“Pietinuko” (Southic) airiai - 
tam paprieštaravo. Įtampa kilo, 
kol airių ir lietuvių bernai nus
prendė “sukryžiuoti kardus”. 
Kautynės vyko prie vandenyno. 
Žinoma, lietuviška legenda sa
ko - laimėjo lietuviai. Airiška 
legenda turbūt sako atvirkščiai. 
Kam tai svarbu, praslinkus 100 
metų nuo įvykio?! Panašu, kad 
tarpusavio kovos nuleido blogo 
kraujo perteklių nuo abiejų pu-

vių Piliečių draugija. Šių metų 
spalio 2 dieną šios draugijos 
nariai šventė savo įkūrimo 100 
metų jubiliejų.

South Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos (SBLPD) 
pirmininkas Juozas Auštras pa
sakė sveikinamąją kalbą. Taip 
pat susirinkusiuosius pasvei
kino konsulas Gediminas Le
vickas iš Lietuvos konsulato 
New Yorke, valstijos senato
rius Steve Lynch ir valstijos at
stovas Jack Hart.

“Prieš šimtą metų, 1899 me
tų spalio 3 d., buvo įkurta South 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gija siekiant skatinti genis pi
liečius ir turėti vietą, kur lietu
viai galėtų plėtoti savo kul
tūrines, socialines ir savišvie
tos reikmes”, - pradėjo savo kal
bą prezidentas J. Auštras. 
“Kukliai prasidėję “Sklepuke” 
Silver gatvės gale, šie namai 
davė Amerikos lietuviams vie
tą rinktis, svajoti ir palaikyti jų 
lietuviškumą. Švęsdami šios 
draugijos 100 metų jubiliejų, - 
toliau kalbėjo p. Auštras, - mes 
taip pat švenčiame šio nuolati
nio pastato pirkimo 50 metų 
jubiliejų. Lygiai kaip “Sklepu-

kas” sukelia daug prisiminimų 
mūsų nariams-veteranams, ly
giai taip mūsų naujasis pastatas 
su meile vadinamas Klubu”. Jis 
paminėjo, kad “organizacija yra 
tiek gera, kiek geri jos nariai. 
Mūsų narių pagalba ir parama 
išlaikė šią organizaciją gyvą, tuo 
tarpu kai daugelis kitųjau seniai 
užvėrė savo duris. Mes turime 
daug narių, kurių įnašas yra ne 
itin matomas, bet nuolat jaučia
mas. 1995 metais įvykęs Klubo 
gaisras tai įrodė. Klubo nariai ir 
visa Amerikos lietuvių bendruo
menė rinko lėšas, planavo re
monto darbus ir samdė kontrak- 
torius. Ponas J. Auštras atiden
gė Gaisro Fondo Kūrėjų lentą, 
įrodančią šias pastangas, ir pa
sakė, kad ji nuolat kabos Klu
be garbingoje vietoje. “Su savo 
lietuviška virtuve, lietuvių kre
dito susivienijimu “Taupa”, 
Klubas tapo tikru lietuvių ben
druomenės centru, o taip pat 
vieta, kur smagu susirinkti ir 
švęsti, - kalbėjo p. Auštras. - Aš 
manau, kad Klubo įkūrėjai bū
tų labai laimingi, galėdami mus 
čia šiandien matyti”.

Lietuvos konsulas Gedimi
nas Levickas susirinkusiuosius 
pasveikino Lietuvos generali
nio konsulato bei New Yorke 
reziduojančio Lietuvos diplo
matinio korpuso vardu. Jis sakė: 
“100 metų - tai nepaprastai gra
žus jubiliejus, įprasminęs čia 
gyvenusių lietuvių kartų darbus 
ir idėjas, tarpusavio santykius, 
jų kultūrinę bei visuomeninę 
veiklą. Iškyla klausimas - kas gi 
buvo ta jungtis, vienijusi visus 
mus šį ilgą laikotarpį? Ir tik
riausiai nesuklysiu teigdamas, 
kad nuo pat šios draugijos įs
teigimo, iki šios dienos jūsų 
veikla buvo, yra ir bus pagrįsta 
pačiu šviesiausiu ir kilniausiu 
siekiu - lietuvybe. Lietuvybe, 
kaip gimtos kalbos išsaugojimo 
tikslu bei noru matyti mūsų 
tėvynę Lietuvą nepriklausoma 
bei klestinčia valstybe”.

“Istorinė patirtis akivaizdžiai 
rodo, kad tikslas yra pasiekia
mas tik vienybėje bei santarvė
je. Abipusių prekybinių san
tykių skatinimas, politinis akty
vumas, kultūrinė veikla - tai 
galėtų būti mūsų visų tikslai, 
siekiant Lietuvos suklestėjimo. 
Šios nuostabios šventės proga 
leiskite Jus dar kartą pasveikin
ti bei palinkėti stiprybės, vidi
nės ramybės, geros sveikatos, 
dvasinių jėgų, nuoseklių bei 
prasmingų darbų”, - užbaigė sa
vo kalbą konsulas Gediminas

Levickas.
Savo sveikinimo kalboje se

natorius Lynch išsireiškė: “Lie
tuvių Piliečių draugijos tikslas 
yra išsaugoti lietuvišką kultūrą 
ir perduoti vertybes iš kartos į 
kartą. Aš esu labai laimingas ir 
labai džiaugiuosi, galėdamas 
pasakyti, kad esu Lietuvių Pi
liečių draugijos draugas, ir kad 
aš būtinai dalyvausiu jai šven
čiant 200 metų jubiliejų...”

Ne visas vakaras buvo skir
tas sveikinimo kalboms. Klubo 
nariai ir svečiai galėjo pasivai
šinti puikiai paruošta vakariene,

South Bostono Lietuvių Pilie
čių klube/pirmininkas Juozas 
Auštras

D. Auštraitės nuotr. 
paskanauti vyno, pasigėrėti pui
kiu šokio tango demonstravi
mu, kurį atliko dvi poros iš Bos
tono argentinietiško Tango 
Susivienijimo, ir, kas norėjo, 
pasišokti pagal “Four Guys in 
Tuxes Band” atliekamas me
lodijas.

Renginį, organizavo: pirmi
ninkė K. Mitkutė, komitetas: J. 
Auštras, B. Mitkienė, D. Ke
turakytė. Joe Ambrose šeima 
desertui paaukojo milžinišką 
tortą.

Klubo valdyba 1999 metams: 
pirmininkas - J. Auštras, vice
pirmininkė - J. Ashman, prot. 
sekretorė - K. Mitkus, fin. sekre
torius - G. Subatis, iždininkė - 
I. Baranauskas, maršalka - M. 
Dapkus.

Direktoriai: T. Girnius, D. 
Keturakis, B. Mitkus, Ed. 
Pranaitis, J. Skabeikis, 1. Vi- 
leiniškis, M. Žiaugra.

Prezidento patarėja 
atsistatydino iš pareigų

Lietuvos laisvosios rinkos in
stituto (LLRI) prezidentė Elena 
Leontjeva patvirtino, kad spa
lio 28 d. pateikė atsistatydinimo 
pareiškimą Prezidentui Valdui 
Adamkui. E. Leontjeva teigia 
padariusi tai dar tuomet, kai ne
buvo aišku, ar sutartys su “Wil- 
liams” bus pasirašytos.

Savo pareiškime E. Leontje
va rašė: “Sąmoningai pareiškiu 
apie šį sprendimą, nesulaukusi 
naftos komplekso privatizavi
mo baigties. Tai yra asmeninis 
apsisprendimas, sąlygotas ma
no gyvenimo moralės principų, 
ir jis negali pasikeisti priklau
somai nuo išorinių įvykių”.

Pagrindine atsistatydinimo 
priežastimi Elena Leontjeva nu
rodo tai, kad oficialioji Lietu
vos politika vis labiau nutolo 
nuo laisvos rinkos principų, kad 
netinkamais valdžios veiksmais 
diskredituotas privatizavimas, 
Vakarų kompanijų investicijos, 
rinkos atvirumas. E. Leontjeva 
teigia sutikusi dirbti su Prezi
dentu Adamkumi jo kadencijos 
pradžioje, nes su juo sutarė siek
ti žmonių materialinės ir mo
ralinės gerovės, pasitelkiant tik 
laisvos rinkos sprendimus.

Pasak E. Leontjevos, dviejų 
atsakingų darbų - instituto pre

zidentės ir Prezidento patarėjos 
kiįivis jai buvo nelengvas, bet 
visgi pakeliamas.

“Tol, kol vienas darbas kitam 
neprieštaravo idėjiškai ir prak
tiškai, - teigia E. Leontjeva, - 
Supratau, kad ši riba peržengta, 
kad negaliu leisti sau gaišti lai
ko kasdien vis naujiems politi
niams kompromisams pasiekti, 
kai tai negali pakeisti oficialios 
politikos iš esmės”.

Pusantrų metų išbuvusi Pre
zidento patarėja ekonomistė sa
ko, kad ši pozicija nepadidino 
jos, kaip asmens veiklos efek
tyvumo, kad varžė jos galimy
bes kovoti už laisvą rinką atvi
rai ir visom priemonėm. “Dėl 
mano parengtų Akcinių ben
drovių įstatymo pataisų, kurių 
laukė visos įmonės ir kurios 
šiandien oficialiai pripažintos 
teisingomis, tuomet buvau ap
kaltinta “siaurais interesais”. 
Įsitikinau valdžios nepralai- 
dumu žmonėms reikalingoms 
reformoms, tačiau būdama arti 
tos valdžios negalėjau viešai 
įvardinti visų kliūčių. Vis dar 
gražiu, bet nepasiekiamu tiks
lu žmonėms atrodo biurokra
tijos ir valstybės išlaidų apkar
pymas, aiškūs ir maži mokes
čiai”.

“Nusprendžiau, kad geriau 
galėsiu padėti žmonėms, būda
ma nevalstybinio instituto, ku
rio tiesioginė ir vienintelė mi
sija yra įgyvendinti laisvos rin
kos principus, vadove”, sakoma 
E. Leontjevos pareiškime šalies 
vadovui.
Aras Lukšas
LLRI atstovas spaudai

Lietuvos policija 
meta jauką 

automobilių vagims
Draudimo įmonė “Drauda” 

spalio 28 d. policijai perdavė 
prabangų naują automobilį, ku
ris bus naudojamas kaip jaukas 
automobilių vagims.
Policija neatskleidžia daugiau 

savo naujo sumanymo detalių, 
ir neskelbia, kokį automobilį ga
vo iš “Draudos”. Policija laiko 
paslaptyje, kiek “jaukas” kai
nuoja, ir kur jis bus “užmestas”.
”Draudos” valdybos pirminin

kas Rimantas Stankevičius au
tomobilio perdavimo policijai 
ceremonijoje sakė, kad, dirb
dami kartu su policija, draudė
jai tikisi, jog automobilių vagių 
Lietuvoje sparčiai sumažės.

Generalinis policijos komisa
ras V. Račkauskas džiaugėsi, jog 
kovojant su nusikalstamumu 
policija sulaukia vis didesnės 
verslininkų bei visuomenės pa
ramos. BNS

Paminklas 
miestelio 

krikštatėviams

Marijampolės rajone Kazlų 
Rūdoje 255 miestelio įkūrimo 
metinių proga atidengta skulp
tūra broliams Kazlams. Skulp
tūrą sukūrė miestelėnas tauto
dailininkas Vytautas Aputis. 
Šeši broliai Kazlos, prieš be
veik 300 metų gyvenę dabar
tinės Kazlų Rūdos vietoje, gar
sėjo savo amatais - kalvyste, 
geležies rūdos lydymu. XIX 
amžiuje čia iš vietinės rūdos 
buvo išlydoma iki 200 centnerių 
geležies, iš kurios amatininkai 
kaldavo kryžius, ornamentus, 
padargus. Geležies lydymas iš 
vietinės rūdos nunyko tik nu
tiesus geležinkelį, kai į Lietuvą 
buvo pradėta vežti geresnės 
kokybės metalus iš Rusijos. 
Amatininkų Kazlų giminė plė
tėsi, jų gyvenamoji vieta bu
vo vadinama Kazlyne. Taip at
sirado ir besikuriančio Kazlų 
Rūdos miestelio pavadinimas. 
Dabartinis miestelio seniūnas 
Valdas Kazla paminklo pasta
tymo Kazlams nesieja su savo 
pavarde, nes neieškojo savo 
giminės šaknų ir nėra nustatęs 
savo giminystės su pirmaisiais 
šios vietovės gyventojais.

Lietuvos rytas

Danija paskyrė daugiau nei 
7 milijonus litų 

Lietuvos atliekų tvarkymui
Danijos Vyriausybė Lietu

voje vykdomam atliekų tvar
kymo projektui paskyrė dau
giau kaip 7 mln. litų. Kon
krečius Lietuvos sąvartynų 
tvarkymo darbus atlieka tarp
tautinė inžinerinė kompanija 
C0WI. Projektą danai numato 
užbaigti ateinančių metų pa
vasarį. Lietuvoje šiuo metu yra 
daugiau kaip 800 eksploatuo
jamų sąvartynų. Pernai į juos

išvežta per 3 mln. 115 tūkst. 
tonų atliekų. Tačiau daugu
ma eksploatuojamų sąvartynų 
neatitinka aplinkosaugos bei 
sanitarijos reikalavimų. Prie 
kai kurių sąvartynų žmonės 
gyvena arčiau kaip 500 metrų 
atstumu. Ne vienas sąvartynas 
įrengtas saugomose teritorijo
se, vandenviečių apsaugos 
zonose ar miškuose.

ELTA

Nusišovė KGB veteranas
Lapkričio 3 d. pavakare savo 

namuose Vilniuje nusišovė 
buvęs KGB karininkas Vladi- 
mir Terechov. Šalia jo rastas at
sisveikinimo raštelis ir 1930 
metų gamybos revolveris “Na- 
gan”.

V.Terechov dirbo KGB sis
temoje iki pat Lietuvos nepri

klausomybės atkūrimo. Tačiau 
jis nėra užėmęs labai aukštų 
pareigų. 76 metų sulaukęs V.Te
rechov priešmirtiniame laiške 
paaiškino nebenorėjęs toliau bū
ti našta savo šeimai - velionio 
sveikata buvo labai silpna, jį 
ypač kamavo gastritas.

ELTA

NEW JERSEY NEVY JERSEY NEW JERSEY NEVY JERSEY 
SENTRY REALTY, 1NC. 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 NJ 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.

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’vvay 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas. Įstaiga veikią 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., Ridgewood,NY 11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
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

z----------- ---------------------------------XLIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

fasolipo
* MEM0BIALS

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

|-------:~—
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JONAS
1933+1976
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Mažiau nei astuonios
savaitės

Metams artėjant prie dar neįveiktos; bet taip svaiginančiai 
traukiančios tūkstantmečio linijos, už kurios prasidės nauja, gal
būt laimingesnė era, viliamės, jog Naujasis amžius bus visoke
riopai dėkingesnis visoms tautoms, visiems žmonėms, visoms val
stybėms. Praeinantis amžius nusineš i istorijos kapavietę ne vien 
smurto, prievartos ir nevilties naštą, bet ir daugybę kūrybingą 
mėginimą pasipriešinti dvidešimtame amžiuje klestėjusiai nepa
kantai, chaosui, dvasinei tuštumai, kurią taip akivaizdžiai ir šiur
piai atverdavo nesuskaičiuojami dvidešimtojo amžiaus karai, po
litiniai bei tautiniai persekiojimai, totalitariniai režimai, kuriems 
žmogus ją valios vykdymo mechanizmuose buvo tik menkutis ir 
jokio savarankiškumo neturintis varžtelis, visuomet įsukamas ir 
išsukamas jam nepalankiu metu.

Koks jis bus, trečiasis? Ne vienas klausia savęs, prisimin
damas daugeli apokaliptinią vaizdiniu, kilusią žmonėms, kuomet 
jie įsivaizduodavo šio tūkstantmečio pabaigą, [daugeli ją galima 
žvelgti su švelnia ironija, tarkim, vienu metu rimtai buvo įtiki
nėjama, jog buvęs SSSR CK pirmasis sekretorius Michail Gor- 
bačiov yra Antikristas, atitinkantis kone visus Antikristui priski
riamus požymius. Tačiau neretas pagalvoja: koks gi yra šiuolai
kinis žmogus ir kuo jis nepanašus į savuosius protėvius? [ tai, aiš
ku, nelengva atsakyti. Istorikai pateikia vieną atsakymą, jilosofai 
- antrą, poetai - trečią. Tačiau niekas nenuneigs, jog be atolydžio 
tobulėjančią technologiją, moderniąkomunikacijospriemoniąvis 
labiau įveikiamas žmogaus asmeniškasis “aš ’’ - paskališkoji 
“mąstanti nendrė" - mūsą dienomis daugeliu atveju labiau pri
mena paklusną elektroninės ideologijos įranki, susietą su vi
suomene daugialypiais, abipusiai naudingais saitais, bet nebe
turinti individualaus pasirinkimo džiaugsmo. Rašytojas Sven Bir- 
kerts, neturėdamas didelią iliuziją, savo knygoje “Gutenbergo 
elegijos" ateinantįjį tūkstantmeti vadina “elektroniniu". Jis pri
mena, jog Sokrato laikais Graikijoje, keletui šimtmečiąpo Home
ro, vyravusi žodinė kultūra buvo įveikta rašytinės. Kitas, pana
šios reikšmės [vykis buvo Gutenbergo spausdinimo mašinos iš
radimas, kas daugeli šimtmečią darė poveikio visuomenės sąmo
nei. Tačiau dabar, trečiojo tūkstantmečio išvakarėse, mums gre
sia, kad privatumo sfera, kuri daugeli šimtmečią buvo viena svar
biausią žmogaus priebėgą šiame pasaulyje, naikinama socialinės 
kolektyvizacijos, ima sparčiai nykti. Mes esame pagauti savo pačią 
sukurtais voratinkliais. Tiesa, tie voratinklią siūlai vis tobulėja ir 
tobulėja, tačiau, gali atsitikti, jog dideliu tempu prarasdami vis 
daugiau savosios individualybės ir įsikniaubdami l kompiuterią, 
televizorią, Nintendo ar video žaidimą ekranus, mes suvisam 
užmiršime, kad buvo toks.

“Mums labai svarbu išlaikyti lietuvybę savo tarpe...”
“Darbininko ” redaktoriaus Juliaus Kelero pokal
bis su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirmininku Vytautu Kamantų

Julius Keleras: Pirmiausia 
leiskite padėkoti, kad sutikote 
atsakyti į DARBININKO klau
simus. Beje, redakcija yra ga
vusi vieno skaitytojo laišką, ku
riame klausiama: už ką Vytau
tas Kamantas dėkojo Lietuvos 
Seimui ir Vyriausybei?

Vytautas Kamantas: Aš 
dėkojau už du dalykus. Vienas 
jų buvo padėka Seimui ir per 
Seimą visiems Lietuvos žmo
nėms, kad Lietuvos Respubli
kos Seimo treciuosiuose rū
muose jau daugiau kaip sep- 
tyneri metai turime Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vybę, per kurią palaikome ryšį 
tarp išeivijos lietuvių, Respub
likos Seimo ir visos Lietuvos. 
Antras dalykas buvo padėka - 
ir aš kalbėdamas Seime išreiš
kiau ją Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei ir Ministrui Pir
mininkui - už tai, kad per tau
tinių mažumų ir išeivijos de
partamentą, kuriam vadovauja 
daktaras Remigijus Motuzas, 
yra padedama užsienio lietu
vių bendruomenėms, konkre
čiai - Baltarusijoje, Seinuose, 
Lenkijoje, padedama Sibire, 
Rusijoje, ir kituose kraštuose. 
Padedama žmonėms atvažiuo
ti į Lietuvą, jų vaikus atsiųsti 
į lietuvių mokyklas ar stovyk
las, taip pat jiems padedama 
atšvęsti kai kurias šventes, 
duodama įvairių mokslo kny
gų, vadovėlių ir 1.1. Visa tai 
reiškia, kad ta parama vyksta. 
Padedama taip pat ir Pietų 
Amerikai. Už tuos dalykus ir 
buvo dėkojama. Dabar gi Lie
tuvos Prezidentui dėkojam už 
tai, kad jis buvo nuvažiavęs 
vasarą į Vokietiją, į Vasario 16- 
osios gimnaziją. Jo dalyvavi
mas ten labai sustiprino lietu
vių vardą. Ta proga Vasario 16- 
sios gimnazija gavo oficialų 
įvertinimą kaip lygi kitoms 
Vokietijos gimnazijoms, kas 
padeda jai finansiniu atžvilgiu 
gauti paramą. Na, čia tokie 
konkretūs dalykai. Dar du 
svarbūs objektai vienas yra 
Baltarusijoje, kitas Seinuose, 
kur buvo pastatyti lietuvių 
kultūros namai. O Baltarusijo
je, Pelesoj, irgi yra puiki mo
kykla ir kultūros rūmai, vadi
nasi, yra išreikštas Lietuvos 
rūpestis užsienio lietuviams.

J.K. Labai ačiū už tokį 
išsamų atsakymą. Būtų įdomu 

sužinoti, kaip keičiasi pati Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
pati jos organizacija?

V.K. Pirmiausia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė tam tik
ra prasme tampa dinamiškesnė. 
Pvz., anksčiau būdavo retes
ni seimai, suvažiavimai vyko 
kas penkeri metai, paskui pa- 
keitėm į keturis, dabar gi, pas
kutiniam seime, pakeitėm į tri
jų metų, pasidarė dažnesni sei
mai. Tai vienas dalykas. Kitas - 
pradėjo kurtis ir įsikūrė naujos 
bendruomenės. Vadinasi, mūsų 
šeima išaugo. Anksčiau buvo 
dvidešimt ar dvidešimt keli 
kraštai, dabar yra 30 kraštų ben
druomenių po Pasaulio Ben
druomenės skėčiu, kitaip sa
kant, toj mūsų šeimoj. Su tuo 
nauju dinamiškumu atėjo nau
jų žmonių, jaunų ir kitokių. Bet 
taip pat kartu atėjo ir kitokios 
problemos ir kitokie rūpesčiai, 
nors vienas bendras dalykas iš
liko - kaip išlaikyti lietuvybę 
išeivijoje. Aš dažnai pavyz
džiu keliu Punsko lietuvius, ku
rie, etninėse žemėse gyvenda
mi, ir jau tiek metų okupacijo
je kaip buvo sovietų laikais, da
bar kaip dalis Lenkijos vals
tybės - kaip jie išlaiko lietu
vybę? Ir mes galvojam, kad iš 
jų tokio lietuviškumo galima 
pasimokyti ir kituose kraštuo
se. Žodžiu, mes bandome vieno 
krašto bendruomenės patirtį pa
naudoti ir kitoms bendruome
nėms. Kitas dalykas, juk šiais 
metais mes minime Lietuvių 
Chartos 50-metį: tai prasidėjo 
Vokietijos pirmininkų suvažia
vimu, iškilmingu Chartos mi
nėjimu, Vokietijoje, kur daly
vavo prezidentas Valdas Adam
kus. Tada perėjom rugsėjo 14 
dieną į Lietuvos Respublikos 
Seimą - vėl iškilmingai pami
nėta, buvo per Lietuvos televi
ziją ir radiją, vienas kitas pasi
sakė spaudoje ar kitur, bet svar
biausia - per visą Lietuvą nus
kambėjo Lietuvių Chartos idė
ja. Lietuvos lietuviai sužinojo, 
kad mes turime tam tikrą visus 
mus kaip tautą rišantį dalyką, 
kuris yra bendras lietuviams, 
kur jie begyventų - užsienyje ar 
Lietuvoje. Mes taip bent ban
dėm tą pristatyti. Ir likom paten
kinti, kad mums tai gana sėk
mingai pavyko. Dabar ruo
šiamės kitų metų seimui - 
prasidės rugpjūčio 16 d., baig
sis rugpjūčio 20 d., vyks Vil-

Vytautas Kamantas V. Kelerienės nuotr.

niuje, Lietuvos Respublikos 
Seimo rūmuose, ir ten jau bus 
renkama valdyba, daromi atas
kaitiniai pranešimai, nagrinė
jamos kai kurios problemos. 
Žodžiu, mano akimis žiūrint, 
Bendruomenėje vyksta pa
sikeitimai, atsiranda kitokios 
negu buvo problemos, bet yra 
Lietuva ir yra išeivija, užsienio 
lietuviai, kurie gyvena užsie
nyje, ir mums labai svarbu, kaip 
išlaikyti lietuvybę savo tarpe, 
kaip būti naudingais Lietuvai ir 
kaip Lietuva mums gali padėti. 
Lietuvai, i&kitos pusės, yra svar
bu tai žinoti ir bendrauti su 
lietuvių išeivija, nes ir iš mūsų 
jie gali gauti įvairios pagalbos 
ar tai akademiniu arba mokslo 
atžvilgiu, ar patirties atžvil
giu. Pavyzdžiui, gydytojai gali 
pasidalinti tam tikra patirtimi. 
Kaip dabar matote, dažnai vyk
sta tam tikros gydytojų grupės 
į Lietuvą, ir pastebėkite, kad tarp 
tų amerikiečių yra ir vienas ki
tas lietuvis, arba lietuvių kilmės 
daktaras. Taigi vyksta pasikei
timas įvairiais medicinos pasie
kimais. Tas pats vyksta Vytau
to Didžiojo Universitete, kuo
met visa eilė užsienyje gyve
nančių profesorių dalijasi savo 
patirtim, arba štai A.P.P.L.E., kai 
vyksta tie kursai. Tai čia tokie 
konkretesni darbai. Mes, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
stengiamės, skatinam, bandom 
vieni kitus supažindinti ir mes 
dabar kas metai ruošiam pirmi
ninkų suvažiavimus. Ypatingai 
geras buvo dabar Vokietijoje, 
labai sėkmingai pavyko ir per tą 
mūsų suvažiavimą vieni pirmi
ninkai perdavė savo gerą ir blo

gą patirtį kitiems, žodžiu, mes 
pasidalijom turima patirtimi - ar 
tai Amerikoje, ar Kanadoje, ar 
Vokietijoje - mūsų naudojamų 
metodų kaip pagerinti orga
nizacinę veiklą.

J.K. Sakykit, kaip čia atsi
tiko, kad Lietuvoje pristatant 
Lietuvių Chartos 50-metį ne
buvo įvardinti visi jos autoriai, 
išsami jos genezė. Kai kurie 
veiklesnieji ir labiau susiję su 
politine veikla išeivijos lietu
viai buvo itin sunerimę, ir todėl 
labai sveikino, kai dr. Bobelis 
dėl to pareiškė griežtą protestą. 
Bet kodėl nebuvo paminėta, 
sakykim, prel. Krupavičiaus pa
vardė?

V.K. Ten įvyko, sakyčiau, tam 
tikras nesusipratimas ir tam 
tikra klaidos dalis yra mano as
meniška, kadangi štai kas kas 
atsitiko. Į “Pasaulio lietuvio” 
liepos-rugpjūčio numerį mes 
įdėjome mūsų redakcinės ko
legijos nario Leonardo Narbučio 
įdomų pokalbį su Lietuvių 
Chartos vienu iš kūrėjų M. Va
liukėnu, kuris buvo komisijoje, 
ir ten buvo trumpa jo lūpomis 
papasakota istorija ir suminėtos 
pavardės, kurios, deja, neati
tiko, ką daktaras Bobelis mi
nėjo. Vadinasi, pasidaro toks 
keistas dalykas: M. Valiukė
nas pateikia vienas pavardes, 
dr. Bobelis, pats nebūdamas 
Chartos kūrėjų tarpe, jau ki
tas. Tam pačiam “Pasaulio lie
tuvyje”, kitam puslapyje bu
vo toks Chartos tekstas įdėtas 
ir tas tekstas turėjo tiktai da
tą, bet nebuvo atskleista auto
rystė, ji buvo paaiškinta kitame 

(nukelta į 4 psl.)

Vytenis Rimkus

Atsiminimai 6

Miško darbai pagal siaurąjį gelžkeliuką vis traukėsi tolyn į tai
gą, pragyvenę pirmą žiemą “Uzkokoleikoje” persikraustėme į “De- 
siatą”, o po to - į centrinę barakų grupę “Vesioloje”, kur buvo 
steigiama mokykla vaikams. Aš baigiau traktorininkų kursus, 
prasidėjo labai sunkūs darbai, ir mes tą savo paauglišką užsiėmi
mą su laikraštuku užmėtėme ir net pamiršome. Tačiau, pasirodo, 
barakuose lankėsi agentai, šniukštinėjo, rinko žinias apie trem
tinių nuotaikas ir vieną 1951 metų pavasario naktį užgriuvo bū
rys milicijos ir saugumo darbuotojų, jų tarpe grupė aukštesniųjų 
karininkų, padarė barakuose kratas, surinko tuos laikraštukus, blo
knotus su dainomis, eilėraščiais, šūsnis laiškų, visokių popierių, 
popierėlių. Mano šeimos skurdžiame kambarėlyje, lentomis atit
vertame nuo kitų patalpų, kratai vadovavo pulkininkas Alatorce- 
vas, kiek pamenu, pražilęs, simpatiškos išvaizdos žmogus, kuris, 
bent mums taip pasirodė, lyg ir užjautė mus, mūsų skurdą, mūsų 
išsigandusius tris mažuosius - du broliukus ir sesutę. Dar įsiminė 
man jo pasakymas: “Derevo rubiat - ščepki letiat” (medį kerta - 
skiedros lekia) ir patarimas, kad visokius popierius, laiškus rei
kia naikinti, deginti, nelaikyti namuose, kad nebūtų įkalčių. (De
ja, patarimo taip ir nesilaikau iki šios dienos.) Buvome areštuoti 
aš, mano tėvas, sesuo Elytė (buvusi Šiaulių mergaičių gimnazi
jos šeštokė), Juozas Balčiūnas ir dar Verutė Vilkauskaitė. Tiesa, 
tėvą laikinai paleido, bet vėliau vėl areštavo ir teisė 10-čiai metų 
už tai, kad viename jo bloknote buvo visokių įrašų, smerkiančių 
trėmimus ir kitus neteisėtus ir drastiškus valdžios veiksmus. Apie 
kratos metu paimtą medžiagą vaizdžiai kalba išlikęs kratos pro

tokolas, kurio charakteringesnes ištraukas čia pateikiu:
“Kratos metu paimta: L Sąsiuvinių, pavadintų Taigos vardu, 

penki (5) numeriai nuo l iki 5 nr. imtinai, parašytų Vyt. Rimkaus 
ranka. 2. Užrašų knygelė ir du sąsiuviniai, prirašyti Jaroslavo 
Rimkaus ranka. 3. Keturi sąsiuviniai, prirašyti Vytenio Rimkaus. 
4. Du sąsiuviniai ir bloknotas, prirašyti Rimkutės ranka. 5. Albu
mas su eilėmis, prirašytas įvairių asmenų, priklausantis Elenai 
Rimkutei. 6. Žurnalas “Jaunoji Lietuva”, 1935 metų laidos. 7. 
Šešios įvairios nuotraukos. 8. Įvairių pastabų, straipsnių, eilėraš
čių, atliktų Vytenio Rimkaus ranka ant atskirų lapų, aštuonias
dešimt (80) vienetų. 9. Įvairių pastabų, atliktų Elenos Rimkutės 
ranka ant atskirų lapų, septyniolika (17) lapų. 10. Laiškų su 
Rimkaus adresu lietuvių kalba, 233 lapai. Krata įvykdyta nuo 4:00 
iki 7:40 vai. (...) 1951 m. birželio 30 d.".

Ir tokiu būdu mums, mūsų grupei buvo iškelta “baisi” byla. 
Svarbiausia kaltė - laikraštis “Taiga”, bet to, sąsiuviniai su dai
nomis ir eilėraščiais, laiškai. Taip tad ir atsidūrėme Irkutsko vi
daus tardomajame kalėjime. Aš su broliu Juozu buvome svar
biausi kaltininkai, o Elytė su Verute - skaitytojos ir platintojos. 
Tardymas, kurį vedė leitenantas Galijaskarovas prižiūrint majo
rui Rožokui, buvo jiems lengvas, nebuvo nei ko slėpti, nei kuo 
teisintis, jis, mano nuomone, buvo dirbtinai vilkinamas net tris 
savaites. Nesinori net smulkiau pasakoti apie tas naktines bep
rasmybes, visos tos procedūros kvailumą ir idiotiškumą, kalėji
mo disciplinos dirbtinumą. Tardytojas kartais, atrodydavo, lyg ir 
užjausdavo, pasamprotaudavo, kodėl neleidome sienlaikraščio, 
nedavėme jo patikrinti (kam?), ir viskas būtų gerai. Stebėdavosi ir 
tuo, kad tiek daug lietuvių esą “poetai”, dainininkai, nes daugybė 
tremtinių jaunimo buvo tardomi tame kalėjime už panašius 
“prasikaltimus”.

Tardymo metu nebuvo mušama, nors naktiniai “pokalbiai” ir 
labai išsekino. Bet grasinama buvo, atseit, mes dar nežiną, kokių 
poveikio priemonių jie turį. Pav., Galijaskarovas su Rožoku buvo 

tiesiog įsiutę, kai jiems buvo išverstas aukščiau pacituotas eilėraštis 
apie “šios gadynės aristokratus”.

- Ką, tai tu mus, čekistus čia turėjai galvoje?
Nors to ir nebuvau pagalvojęs tada rašydamas, tačiau tardytojų 

nuomonėje, matyt, būta tiesos. Beje, tardyme kartais dalyvaudavo 
ir vertėjas iš Lietuvos, leitenantėlis, bene Kaminskas. Menkas tai 
buvo vertėjas, jo vertimai išeidavo “nei į tvorą, nei į mietą”.

Įvyko, žinoma, ir teismo farsas, kurio metu mes visi pareiškėme 
bendrą protestą, kad teismas neteisėtas žmogaus teisių ir tarp
tautinės teisės požiūriu. Į tai, žinoma, niekas nekreipė dėmesio, 
bet aš iki pat šio laiko tebesilaikau tos nuomonės.

Nuosprendis buvo žiaurus: Irkutsko linijinis Rytų Sibiro 
geležinkelio teismas mane ir Balčiūną nuteisė aukščiausiąja - 
mirties bausme, tačiau remiantis tuo metu galiojusiu TSRS 
Aukščiausiosios tarybos įsaku apie mirties bausmės panaikinimą, 
ji buvo pakeista 25 metais pataisos darbų lageriu ir dar 5 metams 
atimant laisvę. Viso - 30 metų! Apie bylos eigą, kaltinimų formu
lavimus vaizdžiai kalba kaltinamosios išvados ir nuosprendžio 
kopijos, kurių vertimų fragmentai čia pateikiami.

“Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos vardu 
Nuosprendis

1951 metų rugsėjo 14-15. Rytų Sibiro geležinkelio linijinis teis
mas, sudarytas iš:

pirmininkaujančio Liaskino,
tarėjų: Kovai ir Fedj, 
sekretoriaus Jlepus, 
dalyvaujant kelio Prokuroro pad. justicijos jaun. patarėjui Ore- 

škinui, gynybai: advokatams Jacenko ir Burd, uždarame teismo 
posėdyje Linijinio teismo patalpose, nagrinėjo baudžiamąją bylą:

1. Rimkaus Vytenio, Jaroslavo sūnaus, gimusio 1930 metais, 
Zatišų kaime, Šiaulių apskrityje, Lietuvos TSR, iš valstiečių- 
buožių, lietuvio, su viduriniu išsilavinimu, nepartinio, neteisto, 
nevedusio, geležinkelio transporte dirbusio nuo 1949 metų;

(nukelta l 4 psl.)
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Pareiškimas spaudai

■ Čečėnijos prezidentas Aslan 
Maschadov kreipėsi į JAV ir 
Jungtines Tautas, prašydamas 
tarpininkavimo politiškai sure
guliuojant Čečėnijos konfliktą. 
Toks raginimas išsakytas laiš
ke, kurį A. Maschadov nusiun
tė JAV prezidentui Bill Clinton, 
Rusijos naujienų agentūrai lap
kričio 7 d. pranešė Čečėnijos 
prezidento spaudos sekretorius 
Selim Abdulmuslimov. “Mes 
pasirengę dialogui, pasirengę 
aptarti įvairius sureguliavimo 
variantus, su sąlyga, kad bus 
gerbiamos čečėnų tautos teisės 
į laisvą ir saugų egzistavimą”, 
rašoma laiške. Čečėnijos prezi
dentas patvirtino, kad Rusija 
vykdo “čečėnų tautos genoci
dą”. Jis mano, kad tuo “grubiai 
pažeidžiama” taikos ir savitar
pio santykių principų sutartis, 
pasirašyta 1997 metų gegužės 
12 dieną, kurioje “Rusija vi
siems laikams atsisako jėgos 
panaudojimo ir grasinimų ją 
panaudoti sprendžiant bet ko
kius ginčytinus klausimus”.
■ Artimiausiomis dienomis 

Varšuva pasirašys susitarimą, 
pagal kurį NATO jai patieks 
3 radarus. Kaip pareiškė Len
kijos gynybos ministerija, šiems 
šiuolaikiniams įrengimams įsi
gyti NATO šalys jau paskyrė 
Lenkijai 66 milijonus dolerių. 
NATO pavyzdžio radarai bus 
pagrindas kuriant Lenkijoje 
priešlėktuvinės gynybos siste
mą, kuri sugebės atskirti savus 
ir svetimus skraidančius objek
tus, praneša RIA-ELTA. Kaip 
nurodė oficialus Lenkijos gy
nybos ministerijos atstovas Mi- 
roslav Božecki, iš NATO nu
pirkti radarai bus'įrengti prie ryr 
tinių Lenkijos sienų.
■Tarp D.Britanijos UR minis

tro Robin Cook ir Rusijos UR 
ministro Igor Ivanov įvyko 45 
minučių telefoninis pokalbis 
apie įvykius Čečėnijoje. Apie 
tai ITAR-TASS’ui pranešė
D.Britanijos URM oficialus 
atstovas. Pasak jo, Robin Cook 
išreiškė susirūpinimą situacija 
Čečėnijoje, ypač pabėgėlių 
problema, ir paragino I.Ivanovą 
kuo greičiau išspręsti huma
nitarinių organizacijų patekimo 
į regioną klausimą. R.Cook pa
žadėjo pokalbį su 1.Ivanovu 
pratęsti ESBO viršūnių susitiki
mo metu.

Pereito šeštadienio, 1999. 
10.16 laidoje “Lietuvos aidas” 
išspausdino Juliaus Kelero ir 
Rimanto Varnausko pokalbį su 
pik. Donatu Skuču, JAV LB 
tarybos pirmininku, kuriame jis 
padarė įvairius pareiškimus, 
liečiančius Lietuvą ir jos gali
mą narystę NATO. Kai kurie jo 
pareiškimai nesutinka nei su 
JAV LB tarybos priimtomis re
zoliucijomis, nei su LB valdy
bos darbo linija, ir dėl to mes 
jaučiame pareigą duoti šiais 
klausimais savo paaiškinimą.

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
kurią sudaro visi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyveną 
lietuviai, nuo savo įkūrimo, 
dienos vienu iš savo svarbiausių 
uždavinių laikė padėti lietuvių 
tautai atgauti laisvę ir valstybi
nę nepriklausomybę. Bendruo
menė daug prisidėjo prie Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo ir dabar ji deda visas pastan
gas stengdamasi padėti Lietu
vai šios atgautos nepriklauso
mybės užtikrinimą.

Mes aiškiai matome, kad 
NATO narystė tikrai padidintų 
Lietuvai saugumą ir sumažin
tų pavojus jai vėl prarasti savo 
laisvę. Dėl to mes dedame ir dė
sime visas pastangas, kad Lie
tuva būtų pakviesta kaip galint 
greičiau tapti NATO nare.

Yra pilnai suprantama, kad 
norint patekti į NATO ir Lie
tuva turi parodyti daug pastan
gų tokiai narystei būti pilnai pa
siruošusiai. Šiandien, kai Lie
tuva turi daug sunkumų su savo 
.finansiniu gerbūviu, yra jai ne
lengva skirti dalį savo biudže
to krašto gynybos reikalams. Be 
abejo, NATO reikalavimas, 
kad NATO narės turi išleisti 
bent 2 % savo BVP, yra surištas

“Mums labai svarbu išlaikyti lietuvybę savo tarpe...”
(atkelta iš 3 psl.)
puslapyje, ir mes padarėm, 
sakyčiau, tokį neapgalvotą 
“liapsusą” - paimtas, nufo
tografuotas ir padaugintas tas 
teksto puslapis. Jeigu būtume 
atidžiau pagalvoję, paėmę po
kalbį ir Chartą pridėję šalia, 
viskas būtų buvę gerai. Deja, 
dr. Bobelis, prieš pat Seimo 
pirmininkui kalbant, tuojau 
šoko padaryti pareiškimą, kad 
čia kažkas negerai daroma... 
Kitą dieną jis aiškino, kad čia 
falsifikatas ir kt. Apskritai Lie
tuvos spaudai ta Charta ne bu
vo labai įdomu - tokie dalykai 
kaip mokykla, šeima, kultūra 
nesukelia sensacijų. Bet sen

su dideliu pasiaukojimu visai 
mūsų tautai.

Bet toks pasiaukojimas yra 
būtinas, norint užsitikrinti sau ir 
savo vaikams saugesnę ateitį.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
XV Taryba savo trečioje sesijoje 
spalio mėn. 10 d. priėmė sekan
čią rezoliuciją:

“.JAVLB Taryba:
a) ragina LR Seimą ryžtingai 

vykdyti 1999 m. sausio 14 d. 
priimtą įstatymą dėl Lietuvos 
gynybos strategijos finansavi
mo, numatantį Lietuvos gyny
bos biudžetą padidinti nuo. pu
santro procento bendrojo 
produkto (BVP) šiais metais ligi 
dviejų procentų BVP 2001 
metais.

b) aukštai įvertina NATO, 
JAV ir Vakarų Europos karinių 
žinovų pozityvius įvertinimus 
Lietuvos gynybos persiorgani
zavimui ir Lietuvos karinio pa
siruošimo progresui. JAV LB 
Taryba reiškia nuoširdžios sėk
mės linkėjimus buvusiems mū
sų JAV LB nariams: LR kariuo
menės vadui brigados gene
rolui Jonui Kronkaičiui, Krašto 
Apsaugos viceministrui pulki
ninkui R. Kulikauskui ir LR 
kariuomenės kariniam inspek
toriui pulkininkui A. V. Garsiui”.

JAV LB valdyba pilnai su
tinka su JAV LB Tarybos nuo
mone ir pasisako už jos priim
tą poziciją. Dėl to su apgailes
tavimu pareiškiame, kad pulk. 
D. Skučo pasisakymai, nors ir 
naudojant savo JAV LB Tarybos 
prezidiumo pirmininko titulą, 
gali būti laikomi tik jo privačia, 
o ne JAV LB nuomone.

Regina F. Narušienė, JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkė

Vytautas J. Bieliauskas. V. R. 
Tarybos pirmininkas 

sacija buvo dr. Bobelio išsišo
kimas, dar neleidus Seimo 
pirmininkui pasakyti apie tai, 
kad Chartos kūrėjas buvo Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas - dr. Bobelis prisis
tatė kaip buvęs jo pirminin
kas - spėju, kad jis labai norė
jo kalbėti. Nežinau kokia tvar
ka Seime yra kalbėtojams, kas 
buvo kviesti ir nekviesti, bet jei 
jie būtų palaukę porą minučių, 
būtų išgirdę tą patį. Kitą die
ną per spaudos konferenciją 
buvo paskelbta, jog Chartos do
kumentas yra falsifikatas, dr. 
Bobelis pareiškė, jos jis turi 
originalą ar ką tai. Mes labai 
nustebom, Algis Rugienius per

JAV LB XV Tarybos Prezidiumo 
pirmininko D. Skučo atsakymas į 

Krašto valdybos pirmininkės 
ir V. R. tarybos pirmininko 

pareiškimą spaudai
Didž. gerb. redaktoriams p. J. Kelerui 
(“Darbininkas”) ir p. R. Varnauskui 
(“Lietuvos aidas")

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos 
pirmininkės ir Visuomeninių Reikalų tarybos 
pirmininko “Pareiškimas spaudai” (1999.10.19) 
ne visiškai atitinka įvykių eigą, tad noriu patik
slinti:

1) Minėtas pokalbis-interviu įvyko 1999 m. 
kovo 6 d.

2) Iki tos datos nebuvo jokių JAV LB Tarybos 
nutarimų, kurie prieštarautų kovo mėn. pareikš
toms mano mintims.

3) JAV LB Tarybos Prezidiumo pirmininkas 
turi pilną teisę kalbėti tomis temomis, kurios liečia 
JAV LB, bet neprieštarauja JAV LB Tarybos nu
tarimams.

Atsižvelgus į šiuos tris punktus, niekur nebuvo 
prasižengta.

JAV LB XV Tarybos Prezidiumo vardu lin
kiu Redaktoriams ir toliau sėkmingai dirbti sunkų 
lietuviškos spaudos darbą, tiek JAV tiek Lietu
voje.

Su pagarba,
Donatas Skučas,
JA V LB XV Tarybos Prezidiumo pirmininkas

LB XV Tarybos sesijos metu. Kalbasi XV 
Tarybos Prezidiumo pirm. D. Skučas ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
pirm. V. Kamantas V. Kelerienės nuotr.

Washingtone surengtas Roko Zubovo koncertas ir paskaita 
M.K. Čiurlionio gimimo 125-osioms metinėms

Spalio 22 d. Lietuvos amba
sada JAV seniausioje Washing- 
tono meno galerijoje “Thc Cor- 
coran Gallcry” surengė Lietu
vos pianisto, M.K. Čiurlionio 
proanūkm Roko Zubovo pas- 
kaitą-koncertą, skirtą Lietuvos 
kompozitoriaus ir dailininko 
M.K. Čiurlionio gimimo 125- 
osioms metinėms. Vakaro metu 
R. Zubovas supažindino su 
M.K. Čiurlionio kūryba, atliko 
kompozitoriaus kūrinius, buvo 
demonstruojamos M.K. Čiur
lionio paveikslų skaidrės.

R. Zubovo paskaita-koncer- 

televiziją ir aš, ir kiti kalbėjom 
apie tai, apeliavome į dr. Bobe
lį, kad mums duotų tą origina
lą, nes mes visur jo ieškojom. 
Mums buvo ne tiek svarbu tas 
originalas, kiek tekstas. O teks
tas, galiausiai paaiškėjo, yra 
nepakeistas, bet čia, grįžtant at
gal, buvo mano klaida, kad ne
patikrinau prieš dauginant, vie
nam puslapyje yra įrašytas Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (kas, kokie žmo
nės surašė), kitam puslapyje - 
tekstas, o tam tekste nebuvo 
įrašytas VLIKAS. Tas ir buvo 
nufotografuota. Iškart bandžiau 
per radiją tai pasakyti - nes tuoj 
gavau klausimą, ar tai buvo 

tas susilaukė didelio Washing- 
tono meno visuomenės dėme
sio. Bilietai į koncertą virš 200 
vietų turinčioje salėje buvo 
išpirkti dvi dienos iki koncerto. 
Renginyje apsilankė JAV Val
stybės departamento pasekreto- 
riaus pavaduotojas Ronald As- 
mus, buvusi JAV karo atašė į
Lietuvoje generolė-majorė Tiiu 
Kerą bei buvusi JAV ambasados 
Lietuvoje kultūros atašė Lisa 
Heling.

Pianisto R. Zubovo koncer
tas pratęsė renginių ciklą Wa- 
shingtone, skirtą žymiam Lie

bloga valia - tikrai ne, buvo tik 
paprastas žioplumas.

J.K. Dabar klausimas apie 
santykius tarp JAV Lietuvių 
Bendruomenės ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, girdime 
įvairių spekuliacijų. Gal situa
cija nėra tokia kaip kartais kal
ba ma?

V.K. Jeigu pastebėjote iš se
sijos, esama tam tikrų niuan
sų, kur opiausias dalykas yra 
lėšos, tada ir pasidaro tam tik
ra trintis. Kiek liečia mūsų san
tykius - Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos ir Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos - aš sakyčiau, 

tuvos menininkui pagerbti. 
M.K. Čiurlionio jubiliejui skir
ti renginiai buvo pradėti š. m. 
kovo 5 d. įsimintinu Lietuvos 
Seimo Pirmininko prof. V. 
Landsbergio koncertu JAV Kon
greso bibliotekoje.

Kelias dienas iki renginio R. 
Zubovo koncertą anonsavo bei 
su M.K. Čiurlionio muzika 
supažindino JAV klasikinės 
muzikos radijo stotis WVGMS.

Rolandas Kačinskas,
Lietuvos Respublikos 
ambasada Washingtone

kad jie yra labai geri. Dariau 
vakar savo pranešimą, padėko
jau Lietuvos Respublikos Seimo 
ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
Atstovų komisijai, kuriai pir
mininkauja Liuda Ruginienė, 
kuriai priklauso Juozas Ardys, 
Regina Narušienė, Krašto val
dybos pirmininkė, taip pat pri
klauso Vytas Maciūnas ir Dalia 
Puškoricnė. Ir jie praėjusį pa
vasarį rekomendavo ir vėliau 
pravedė rezoliuciją, kad Lie
tuvių Charta būtų paminėta 
Seime, ir tas dalykas įvyko.

Tai buvo išties svarbus daly
kas, kadangi Seime buvo iškil
mingai paminėta, o kartu pa
rodė, kaip mes bendrai dirbdami 
galėjome kažką padaryti.

(bus daugiau)

Vytenis Rimkus

Atsiminimai 6

(atkelta iš 3 psl.) ' . ;
2. -Balčiūno Juozo, Juozo sūnaus, gimusio 1929 metais 

Meškuičių kaime, Šiaulių apskrityje, Lietuvos TSR, iš valsticčių- 
buožių, lietuvio, su viduriniu išsilavinimu, nepartinio, neteisto, 
nevedusio, geležinkelio transporte dirbusio nuo 1949 metų;

3. Rimkutės Elenos, Jaroslavo dukters, gimusios 1932 metais 
Pikeliškės kaime, Šiaulių apskrityje, Lietuvos TSR, iš valstiečių- 
buožių, raštingos, nepartinės, neteistos, lietuvės, netekėjusios, 
geležinkelio transporte dirbusios nuo 1949 metų;

4. Vilkauskaitės Veronikos, Vinco dukters, gimusios 1930 me
tais Aleknaičių kaime, Šiaulių apskrityje, Lietuvos TSR, iš vals- 
tiečių-buožių, raštingos, nepartinės, neteistos, ištekėjusios, ge
ležinkelio transporte dirbusios nuo 1949 metų-

visus keturis, nusikaltusius pagal RTFSR BK straipsnius 58- 
10, dalį 2, ir 58-1L

Išankstinio ir teisminio tardymo medžiaga nustatyta, kad tei
siamieji, būdami spec.pereselencais, dirbo tresto “Taišettranles” 
Alzamajaus Lespromchoze. Teisiamieji, būdami antitarybiškai 
nusiteikusiomis asmenybėmis, laike nuo 1950 metų birželio 
sistemingai tarp Alzamajaus Lespromchozo spec.pereselencų vedė 
antitarybinę agitaciją, o būtent Rimkus ir Balčiūnas leido nele
galų antitarybinį laikraštį “Taiga”, kuriame talpino antitarybinio 
ir nacionalistinio charakterio savo eilėraščius, platino laikraštį ir 
skaitė jį tarp lietuvių spec.pereselencų. Iš viso jie išleido penkis 
laikraščio numerius kaip sąsiuvinius su meniniu apiforminimu.

Be to, tiek Rimkus, tiek ir Balčiūnas saugojo pas save sąsiuvinius 
ir bloknotus su antitarybinio turinio eilėraščiais. Jie vedė antita
rybinę agitaciją tarp spec.pereselencų išnaudojant jų religinius ir 
nacionalinius prietarus.

Teisiamieji Rimkus ir Balčiūnas pasisakydavo už buržuazinės 
Lietuvos atgimimą, o taip pat skleidė pralaimėtojiškus proameri- 
kietiško charakterio gandus.

Taip lietuvių jaunimo buvo antitarybinių dainų iniciatoriais. 
Teisiamasis Balčiūnas skleidė piktus šmeižtus tautų vado adresu 
ir kūrė antitarybinius eilėraščius ir straipsnius, kuriuos perduoda
vo skaityti kitiems asmenims.

Teisiamoji Rimkutė, būdama Tarybų valdžios atžvilgiu priešiš
kai nusistačiusią asmenybe, dainavo antitarybines dainas, rašė 
straipsnius į nelegalų laikraštį “Taiga”, mokė lietuvių vaikus an
titarybinių dainų, saugojo pas save bloknotą su antitarybinio turi
nio dainomis ir eilėraščiais.

Teisiamoji Vilkauskaitė dalyvavo dainuojant antitarybines dai
nas, išrašinėjo iš nelegalaus laikraščio “Taiga” antitarybinius ir 
nacionalistinius eilėraščius ir dainas, saugojo pas save albumą ir 
bloknotą su antitarybinio turinio dainomis ir eilėraščiais', kuriuos 
taip pat perduodavo skaityti kitiems asmenims.

(...)
Linijinis teismas - nuteisė:
Vilkauskaitę Veroniką, Vinco dukterį, pagal RTFSR BK str. 58- 

10, dalį 1, laisvės atėmimu pataisos-darbo lageriuose aštuoniems 
(8) metams, atimant teises dviem (2) metams pagal RTFSR BK 
str. 31 ir punktus “a”, “b” ir “v”.

Rimkutę Eleną, Jaroslavo dukterį, pagal RTFSR BK str. 58-10, 
dalį 1, laisvės atėmimu pataisos-darbo lageriuose dešimčiai (10) 
metų, atimant teises dviem (2) metams pagal RTFSR BK str. 31 ir 
p. “a”,”b” ir “v”.

Rimkų Vytenį, Jaroslavo sūnų, ir Balčiūną Juozą, sūnų Juozo, 

pagal RTFSR BK str. 58-10, dalį 2, ir str. 58-11 su RTFSR BKstr. 
58-2 sankcija ir TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1947 
metų gegužės 26-sios Įsaką “Apie mirties bausmės panaikinimą” 
atimant laisvę pataisos-darbų lageriuose dvidešimt penkiems (25) 
metams, kiekvieną su turto konfiskavimu ir atimant teises penki
ems (5) metams pagal RTFSR BK str. 31 ir p. “a”, “b” ir “v”.

Rimkutę Eleną ir Vilkauskaitę Veroniką pagal RTFSR BK str. 
58-11, nesant kaltumo sąstato, laikyti išteisintomis.

(•••)
Pirmininkaujantis A. Liaskin
Tarėjai: Kovai ir Fedj
Kopija tikra: teismo sekretorė (Klepus).”

Pastebėsiu, kad šių oficialių “teisėsaugos” dokumentų vertimas 
gal ir nėra labai tikslus dėl stereotipinių išsireiškimų, nepilno ati
tikmens lietuviškoje terminologijoje, bet tai, manau, nekeičia teks
to esmės.

Mama pasakojo, kad po teismo pas ją atvyko kažkokie valdinin
kai aprašyti konfiskuoto turto. Ji parodė kampe numestą tepaluo
tą traktorininko kombinezoną, taigi, konfiskuoti iš elgetos nebu
vo ko. Taip pat neaišku, iš kur ir kaip užmokėta Irkutsko advoka
tams už “gynybą” tie 800 (po 200 iš kiekvieno nuteistojo) rublių, 
nes mes tų pinigų neturėjome ir nepastebėjome, kad jie būtų nura
šyti iš kartais atsirandančio skurdaus lagerininko uždarbio.

Taip po teismo mūsų grupelė išsiskirstė ir kiekvienas iš mūsų 
pradėjo ilgą kalinio ir lagerininko kelią, kuris jau yra kita tema. 
Po Stalino mirties praėjus porai metų visi vięnas paskui kitą įvai
riomis- dingstimis (tas - nusenęs, ta - nepilnametė, tas - amnes
tuotas, tas - užsidirbęs “užskaitų”) vėl buvome grąžinti pirmosios 
tremties vieton, o dar po poros metų visi, vėlgi grupelėmis ir pa
vieniui, grįžo Lietuvon.

Taip buvo lyg ir užbaigta ta nelemtoji “Taigos” epopėja.
(bus daugiau)



1999 lapkričio 12, Nr. 44 • DARBININKAS • 5

Sveikatos kertė

Odos ligos
Manau, kad posakis “Oda - 

tai sielos veidrodis” visiems 
žinomas. Odoje atsispindi žmo
gaus asmenybė, todėl moterys 
taip labai rūpinasi oda. Čigonės, 
pasakodamos apie jūsų gyve
nimą, pasižiūrėjusios į delną, in
stinktyviai žino, ką daro. Dabar 
palmologija {paima - lietuviš
kai delnas) JAV yra gana rim
tas mokslas.

Jau nuo seno gydytojas (ne 
čigonė), pasižiūrėjęs į ką tik gi
musio kūdikio delną, beveik 
tiksliai gali pasakyti, ar kūdikis 
turi įgimtą protinio ar fizinio iš
sivystymo trūkumą, vadinamą 
mongolizmą, “Dauno sindro
mą”. Pusiau sulenkit savo kairę 
ranką - jei esate dešiniarankis, 
dešinę - jei esate kairiarankis, ir 
pasižiūrėkite į savo delną. Pa
matysit skersai delno einančias 
dvi gana ryškias linijas. Jei gi
męs kūdikis vietoj dviejų turi 
vieną liniją, beveik tikra, kad jis 
gimęs su “Dauno sindromu” - 
mongolizmu, ir tokio kūdikio 
fizinis ir protinis vystymasis bus 
netobulas, sutrikdytas. Prityręs 
palmologas, pažiūrėjęs į delną, 
gali pasakyti, ar jūs turite šir
dies ligą ir, jei turite, ar tai yra 
įgimta, ar širdis susirgo bėgant 
metams. Palmologas negali 
nustatyti specialios diagnozės.

Kodėl taip yra? Kai vyriška 
ląstelė spermatozoidas susijun
gia su moteriška ląstele kiau
šinėliu, pasidaro viena ląstelė, iš 
kurios atsiranda, išauga naujas 
žmogus. Ta viena ląstelė sa
vaime dauginasi, dalijasi, ir po 
kelių dienų susidaro ląstelių ka
muolys, panašus į avietės uogą, 
vadinamas morula. Toje moru- 
loje ląstelės pradeda diferenci- 
juotis, darosi specifinės ir susi
formuoja į tris sluoksnius: vir
šutinį, vidurinį ir apatinį. Iš tų 
sluoksnių išsivysto oda ir nervų

Stambi knyga apie Lietuvos 
krepšinį ir krepšininkus

“Neslūgstančios krepšinio 
viltys ” - taip vadinasi neseniai 
iš Lietuvos atkeliavusi 468 pus
lapių knyga, parašyta buvusio 
Lietuvos krepšinio rinktinės 
žaidėjo, vėliau Lietuvos kre
pšinio instituto (dabar Akade
mijos) profesoriaus dr. Stanis
lovo Stonkaus.

Monografijoje aptariamos 
svarbiausios Senojo žemyno 
varžybos - Europos vyrų krep
šinio čempionai, turį jau šešias- 
dešimtinę istoriją, tų čempio
natų rengimo, rezultatų kaita, 
pateikiama įdomesnių varžybų 
momentų. Monografijos ak
centas - Lietuvos rinktinės ir jų 
nariai Europos čempionatuose, 
siekiama parodyti žaidėjus ir 
kaip asmenybes, ir kaip žmones. 
Ši monografija ir skirta tiems 
krepšininkams, sukėlusiems 
Lietuvoje neslūgstančią krep
šinio meilės ir aistros vilnį, 
ją palaikiusiems bei palaikan
tiems.

Šiame leidinyje daugiausia 
vietos yra skirta 1939-jų metų 
Europos pirmenybėse žaidu- 
siems Lietuvos rinktinės žaidė
jams atžymėti. Pristatyti: Ar
tūras Andrulis, Leonas Baltrū
nas, Juozas Jurgėla, Feliksas 
Kriaučiūnas, Vytautas Leščins
kas, Pranas Lubinas, Pranas 
Mažeika, Eugenijus Nikolskis, 
Vytautas Norkus, Leonas Pe
trauskas, Zenonas Puzinauskas, 
Mykolas Ruzgys, Mindaugas 
Šliūpas, Stanislovas Šačkus. 
Beje, pastarasis žaidė Lietuvos 
rinktinės sudėtyje tik 1937 
metais, kuomet Lietuva laimė
jo pirmą kartą Europos čem
pionų vardą, o 1939-aisiais jis 
jau teisėjavo.

sistema.
Taigi pasakyme, kad oda yra 

sielos veidrodis, yra daug tie
sos.

Odos ligas skirstome į pen
kias pagrindines grupes. Odos 
ligos, sukeltos organizmo ligų, 
ypač nervų sistemos, pasireiškia 
įvairiais išbėrimais, kurie pra
nyksta, kai organizmas pasveik
sta ar yra išgydomas. Pavyz
džiui, tymų išbėrimas, raudo
niukė, dedervinės, vėjaraupiai - 
tos ligos yra organinės.

Infekcinės odos ligos suke
liamos įvairių bakterijų, grybe
lių ar parazitų. Tokios ligos daž
niausiai gydomos antibiotikais 
ar antigrybeliniais bei anti- 
parazitiniais kremais ir sistemi
nio gydymo daugeliu atveju 
nereikia.

Alerginės odos ligos sukelia
mos įvairių alergenų - išorinių 
ir vidinių. Kai pacientaą suser
ga sistemine alergija, kartais tai 
pasireiškia ant odos didokomis 
pūslėmis su įkyriu niežėjimu - 
urtikarija. Gydymas drauge 
išorinis ir sisteminis. Išorinis - 
kremais, tepalais, kurie paša
lina niežėjimą, sisteminis - sus
tabdo pačią alergiją.

Dar viena šių ligų rūšis - vi
sokios egzemos, įvairūs išbėri
mai, pavyzdžiui, žvyniniai. 
Viena iš jų psoriasis, kuri nė
ra labai reta. Beje, psoriasis bū
na tik baltosios rasės žmonėms. 
Baltos dėmės - albinizmas ir 
1.1.

Visų tų ligų priežastys nėra 
žinomos. Yra įvairių teorijų, iš 
jų dauguma teigia, kad tos li
gos, tiksliau odos sutrikimai, yra 
įgimtos - genetinės ir siejasi 
su netobula, bet ne ligota nervų 
sistema.

Paskutinė ir nemaloniausia 
grupė - odos vėžys, apie tai ki
tą kartą. Aifonsas Viliūnas

Knygos autorius, atrodo, 
daug nesistengė, kad būtų 
surinkta išsamesnės medžiagos 
apie visus aukščiau minėtuo
sius krepšininkus - kiek turėjo 
po ranka medžiagos, tiek ir 
dėjo. Todėl, pavyzdžiui, apie 
Baltrūną įdėti net 9 puslapiai, 
o apie Mažeiką - tik vienas. 
Tačiau gerai, kad šį kartą neven
giama minėti ir cituoti užsienyje 
išleista lietuvių kalba literatūra 
apie krepšininkus.

Knygos pratarmėje S. Ston
kūs rašo: “... Norėdamas bent iš 
dalies grąžinti skolą .visų kartų 
Lietuvos krepšininkams - Eu
ropos čempionams - ir visų pir
ma 1939-ųjų metų didvyriams, 
kad jie nenueitų užmarštin, 
ėmiausi nelengvo darbo pareng
ti monografiją apie Senojo že
myno vyrų krepšinio čempio
natus, jų “kaltininkus” krepši
ninkus...”

“Iki šių dienų neturime rim
tesnės studijos, veikalo apie 
trečiąjį ir kitus Europos vyrų 
krepšinio čempionatus, apie lie
tuvius - Senojo žemyno čempi
onato nugalėtojus. Tiesa, vieną 
kitą kartą prisiminta buvo: mi
nint 20-ties metų sukaktį nuo 
pirmosios Lietuvos rinktinės 
pergalės II Europos čempiona
te, Chicagoje (JAV) 1957 m. 
buvo išleistas kuklus leidinėlis 
“Lietuviškasis krepšinis”, reda
guotas E. Šulaičio, minint Lie
tuvos krepšininkų pergales III 
Europos čempionate ir Sporto 
halės 50-ties metų sukaktį 1989
m., V. Mičiulis ir V. Gudelis 
parengė leidinį' “Halė, kurioje 
žaidė Lubinas ir Sabonis

Autorius čia dėkoja ir JAV 
gyvenantiems tautiečiams: bro-

Atsinaujino “Aro” ir Vėjo” kovos
Kadaise, prieš daugelį metų, 

Atlanto pakrašty vykdavo en
tuziastiškos, triukšmingos krep
šinio rungtynės tarp Philadelp- 
hijos “Aro” ir Washingtono 
D.C. “Vėjo”. Kovos buvo nar
sios, žiūrovų būdavo pilna salė, 
triukšmo buvo tiek daug, kad 
net salės stogas virpėjo. Bet, 
deja, atėjo laikas - “Aras” nu
skrido į padanges, “Vėjas” nu
tilo, tyla apgaubė visą Atlanto 
pakraštį.

”Aro” ir “Vėjo” komandos po rungtynių R. Gedeikos nuotr.

1996 metais atsitiko nelauk
tas įvykis - į Philadelphijos 
lietuvių koloniją grįžo “Aras”. 
Atskrido pasenęs, pražilęs, su 
nulinkusiais sparnais... tačiau 
turėdamas vieną pagrindinį tik
slą - atkurti tą buvusį narsų 
sporto klubą. Jis įdėjo daug dar
bo, pastangų. Po kiek laiko su
laukta rezultatų. Klubas atsi
gavo. Jaunimas vėl pradėjo 
žaisti krepšinį, vėl pradėjo ke-

Artėja [domus ASF teatrų sezonas
Alabamos Šekspyro festiva

lis (Alabama Shakespeare Fes- 
tival, trumpai - ASF), rengia
mas Montgomery, AL mieste, 
rugsėjo 19 d. užbaigė apie de
šimtį mėnesių trukusį 1998-99 
metų veiklos sezoną. Kad ram
pų šviesos visiškai neužgestų, 
tuo tarpu dar vyksta dramos mo
kinių vaidinamo Jean Anouilh’o 
veikalo Rehearsal (Repeticija) 
spektakliai, kurie nuo scenos 
dings spalio 23, tad anksčiau, 
negu šis mano rašinys skaity
tojus pasieks.

Pirmasis 1999-2000 metų se
zono pastatymas bus A Christ- 
mas Carol, lietuviškai - Kalė
dų giesmė, 19 amžiaus anglų 
klasiko Charles Dickens’o vei
kalas, nedingstąs nuo Vakarų 
pasaulio scenų. Kas antri ar tre
ti metai jis statomas ir ASF, 
festivalio teatre, turinčiame di
džiulę, moderniausia įranga ap
rūpintą sceną. Kadangi kiek
vienas pastatymas pareina nuo 
režisieriaus, nuo jo pasirinktų 
aktorių ir techninio personalo, 
jį visada matai beveik kaip nau
ją dalyką. Lieka tik kelių pagrin
dinių veikėjų vystoma tapati fa
bula, o visoki muzikiniai, ba- 
letiniai ir kitoki priedai vis bū- 

liams Kaziui ir Stasiui Va
latkoms bei K. Čerkeliūnui už 
medžiagos pateikimą.

Knygą išleido Kūno kultūros 
ir sporto departamentas, Lietu
vos krepšinio federacija, Lie
tuvos vyrų krepšinio rėmimo 
fondas, Lietuvos kūno kultūros 
akademija.

Paskutiniame knygos virše
lyje skelbiami Lietuvos žmonių 
pasisakymai. Poetas Justinas 
Marcinkevičius čia apie krep
šinį taip sako: “Krepšinis - tai 
šventė, kurioje dalyvauja visos 
žmogaus fizinės ir dvasinės 
galios...” Edvardas Šulaitis 

liauti į ŠALFO jaunių krep
šininkų turnyrus.

Šį pavasarį “Aras” nuskrido 
į Clevelandą dalyvauti Jaunių 
krepšinio turnyre. Atskrido ne 
su viena komanda, ne su septy
niais krepšininkais, bet su ke
turiom komandom ir su 20 krep
šininkų!

Šią vasarą, 200 mylių į pie
tus nuo Philadelphijos, pasigir
do taip pat šlamėjimas, subruz
dimas. Vėl “Vėjas” pasirodė

Washingtone! Jis sugebėjo su
traukti apie 15 krepšininkų. Pa
sitreniravę visą vasarą, atė
jus rudeniui, jie nupūtė “Aro” 
klubui pakvietimą sužaisti drau
giškas rungtynes tarp vyrų ko- 
mandų.”Aras” tuoj pat nuskrai
dino žinią į Washingtoną ir pra
nešė “Vėjui”, kad mielai sutin
ka. Šios rungtynės įvyko Wa- 
shingtone rugsėjo 19 dieną.

Abidvi komandos energingai

Alfonsas Nakas 

na nauji. Čia rašančiam ir bū
reliui Sunny Hills lietuvių teko 
matyti porų Kalėdų giesmės pa
statymų ir abu jie buvo skir
tingi, paliko didelį įspūdį. Ne
kantriai laukiame šiemetinio 
pastatymo. Jis repertuare bus 
lapkričio 19 - gruodžio 24 d.

Antrasis dėmesio vertas se
zono pradžios veikalas, sukur
tas Alfrcd’o Uhry, vadinasi The 
Lašt Night of Ballyhoo (pava
dinimą išversčiau: Paskutinė 
reklaminio triukšmo naktis). 
Pranešime spaudai paaiškin
ta, kad veikalas 1997 metais 
laimėjo prestižinę premiją - To- 
ny Award. Šio pastatymo spek
taklių trukmė: lapkričio 27 - 
gruodžio 31 d.

Kaip dauguma čia žinome, 
kartu veikia du ASF teatrai: di
dysis, vad. Festivalio teatru, ir 
mažasis - Octagon’as. Norintie
ji tą pačią dieną pamatyti abu 
veikalus, vieno gali žiūrėti po
pietinį spektaklį, kito - vakarinį.

Tuo tarpu trumpai noriu pa
minėti ir kitus 1999-2000 metų 
sezono ASF vaidinsimus vei
kalus. Visų pirma, bus statomi 
trys Šekspyro veikalai: pats pir
masis jo sukurtas veikalas, leng

Lietuvoje atgimsta hidroelektrinės
Kėdainių rajone pradėta sta

tyti pirmoji hidroelektrinė. Ją 
stato bendroji Lietuvos ir Nor
vegijos įmonė “Scantrade Bal- 
tieum Construction Group”. Ti
kimasi, kad krintantis nuo An- 
girių užtvankos Šušvės van
duo dvi 550 kilovatų galingumo 
turbinas pradės sukti po pus
mečio. Angirių pajėgumų turė
tų pakakti maždaug penkiems 
šimtams šeimų. Be to, norvegai 
planuoja pastatyti dar šešias 
mažo galingumo hidroelek
trines. Per metus jos turėtų pa

kovojo per visas varžybas. Bet 
po 10 minučių paaiškėjo, kad 
“Vėjas” yra daug stipresnis ir 
kad jo plaučiai geriau veikė. 
“Aras” pralošė.

Po rungtynių “Aras” grįžo 
atgal į Philadelphiją - apdau
žytas, su nulenktais sparnais, 
su skaudančiom kojom, bet - ne
nusiminęs, nes jau planavo re
vanšą! Nuspręsta suorganizuo
ti “Aro” taurės turnyrą.

“Aro” taurės turnyras įvyks 

š. m. gruodžio 4 dieną, Philadel
phijoje. Jau yra pakviestos ko
mandos iš New Yorko, Worces- 
terio, Bostono, Clevelando ir, be 
abejo, iš Washingtono. Po tur
nyro įvyks šaunus linksma- 
vakaris.

Apie turnyrą ir linksmavaka- 
rį netrukus bus paskelbta dau
giau. Bet iš anksto galiu pra
našauti, kad “Aro” revanšas - 
garantuotas!

Rimas Gedeika

va komedija The Comedy of 
Errors, taigi Painiavų komedi
ja; viena žaismingiausių ir po
puliariausių jo komedijųZ)vy//A- 
toji naktis ir lygiai pasaulyje 
išgarsėjusi tragedija Karalius 
Lyras.

Kiti pastatymai: A Month in 
the Country, lietuviškai būtų 
Mėnuo kaime, ar provincijoj, - 
tai Turgenevo romanas, Brian’o 
Friel adaptuotas scenai; Romu
lus Linney scenai adaptuotas Er- 
nest Gaines romanas A Lesson 
Before Dying (Pamoka prieš 
mirtį) - ASF pasaulinė premjera; 
Reginos Taylor A Night in Tu- 
nisia (Naktis Tunisijoje) - irgi 
ASF pasaulinė premjera ir pa
galiau Robert’o Boltzl Man For 
Ali Seasons (Tyras visiems 
laikams) - jaudinanti Tomo Mo
ro (Thomas More) gyvenimo 
drama, jo principingas krikščio
niškas gyvenimas, jo konfliktas 
su Anglijos karaliumi Henriku 
VIII, kainavęs gyvybę. Tai irgi 
klasika, statoma viso pasaulio 
scenose.

Norintys žodinės informaci
jos ar gauti brošiūrą apie sezono 
pastatymus, arba užsisakyti bi
lietus, gali skambinti tel. 1 (800) 
841-4273.

gaminti apie 10 mln. kilovat
valandžių ekologiškai švarios 
energijos. Užtvankų pertvar
kymui norvegai įsipareigojo 
skirti 5 mln.dolerių. Sovietme
čiu šios užtvankos buvo naudo
jamos vandeniui kaupti - stip
resni ūkiai per sausras juo lais
tydavo laukus. Dabar šios veik
los atsisakyta, o hidrotechni
nių statinių priežiūra kasmet 
kainuoja keliasdešimt tūk
stančių litų. Tikimasi, kad in
vesticijos atsipirks per 15 metų.

Lietuvos rytas

Tęsiant dienraščio “Drau
gas” 90 metų jubiliejaus rengi
nius lapkričio 28 d., sekmadie
nį, Mothcr McCauley aukštes
niosios mokyklos auditorijoje 
Oak Lawn, IL, programą atliks 
trys žymiausieji Šiaurės Ame
rikos lietuvių chorai: Chicagos 
meno ansamblis “Dainava”, va
dovaujamas muz. Dariaus Po- 
likaičio; Clevelando, OH, cho
ras “Exultate”, vad. Ritos Klio- 
rienės; Toronto (Kanada) “Vo? 
lungė”, vad. Dalios Viskontie- 
nės.

Bilietai gaunami “Draugo” 
administracijoje.

Septynioliktoji JAV LB 
Kultūros tarybos laureatų pa
gerbimo ir premijų įteikimo 
šventė įvyks lapkričio 14 d., 
sekmadienį, 4 vai. popiet, Jau
nimo Centre Chicagoje. Meni
nę programos dalį atliks muz. 
Dariaus Polikaičio vadovauja
mas vyrų oktetas. Premijų 
mecenatas - Lietuvių Fondas.

Lietuvos ambasadoje (2622 
16th St. NW, Washington, D.C. 
20009) lapkričio 7 d. įvyko su- 
sitikimas-pabendravimas su po
etu Bernardu Brazdžioniu. Pri
statomąjį žodį tarė rašytojas Ka
zys Almenas.

Lietuvos ambasada, kartu su 
Washingtono Lietuvių Bendruo
mene, lapkričio 12 d., 8 vai. 
vak., ambasados patalpose ruo
šia Vilniaus Styginių kvarteto 
koncertą, kurio programoje bus 
atlikti Čiurlionio, Shostako- 
vitch’iaus, Mozart’o, Schul- 
hoff’o kūriniai.

Dailininkės Joanos Valai
tienės paroda “Spalvų pavasa
ris” vyks spalio 30 d. - lapkričio 
14 d. Lietuvių dailės muzieju
je.

Kalifornijos Lietuvių golfo 
klubo 1999 metų pirmenybės 
vyks š. m. lapkričio 14 d., sek
madienį, Montebello Munici- 
pal Golf Course, 901 Via San 
elemente, Montebello, CA 
90640. Tel. 323-725-0892.

Pasaulio lietuvių centre 
Lcmonte, IL, lapkričio 14 d. ati
daroma Madų paroda, kurios 
metu bus pristatomi, madin
giausi metų drabužiai.

*BALFo direktorių suva
žiavimas įvyko Palm Beach - 
Singer Island, FL, spalio 30-31 
d.

Marija Abbott, trečios kar
tos lietuvaitė New Yorke 
leidžiamo žurnalo “Vytis” re
daktorė, su vyru š. m. rugpjūčio 
viduryje lankėsi Lietuvoje. “Vy
tis”, leidžiamas “Lietuvos vy
čių” organizacijos, eina nuo 
1913 m. ir yra skirtaą tiems, ku
rie nori prisiminti lietuviškąsias 
šaknis, leidžiamas anglų kalba. 
Redaktorės seneliai iš Lietuvos 
išvykę su pirmąja išeivių ban
ga. Marija Abbott žurnalą re
daguoja jau penkerius metus. 
Žurnalas leidžiamas 5000 egz. 
tiražu. Redaktorė pageidautų, 
kad žurnalas daugiau atspin
dėtų šiandieninį Lietuvos gy
venimą. Užmegzti su Lietuvos 
spaudos darbuotojais artimes
nius ryšius - buvęs jos viešna
gės tikslas.

Lietuvos Respublikos Am
basadoriui JAV ir Meksikoje 
Stasiui Sakalauskui gruodžio 
5 d. 6 vai. vakaro Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje bus 
suteiktas garbės žymuo už jo 
išskirtinius humanitarinius ir 
diplomatinius pasiekimus. Ta 
proga ten rengiamas iškilmin
gas banketas. Rezervacijos pri
imamos telefonu: 773-582- 
6500.
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Dar apie “kalkinius” rasinius

l mano laišką dėl “kalkinių” rašinių (“Darbininkas” Nr. 41) at
siliepė “Darbininko” redakcija, pridėdama savo atsakymą. Iš to 
atsakymo matyti, kad aš buvau nevisai suprastas.

Tenka sutikti su redakcijos nuomone, kad agentūrinių žinių (AP, 
Elta ir kt.) pranešimai nėra “kalkiniai”. Jeigu tą laišką rašydamas 
būčiau apie tai galvojęs, tuomet būčiau parašęs, kad “Darbinin
ke” jų randasi ne vienas ar du, bet daug daugiau. Agentūrinių ži
nių, o taip pat pranešimai bei informacijos iš Lietuvos ambasadų, 
konsulatų, įvairių mūsų fondų, bei organizacijų, yra būtini. Visa 
tai “kalkine” medžiaga nepavadinsi.

Aną laišką rašiau su tikslų, kad apsaugojus mūsų spaudą nuo 
bendrinio pobūdžio rašinių, ypač susirinkimų, gegužinių ir pan. 
ištęstų aprašymų, kurie per kalkę, o dabar dar patogiau - švies- 
raščiu, padauginus išsiuntinėjami į kelis laikraščius, vos telpan
čius į vieną puslapį.

■ O kad visas tų “kalkinių” rašinių reikalas būtų aiškesnis, 
paimkime žurnalo “Pasaulio lietuvis” 1992 m. Nr. 2/268 ir pasi
tikrinkime kaip spaudos tikslą supranta to žurnalo redaktorius. 
Jis rašo: “... kad mums tuo reikalu daugiau nebereikėtų eikvoti 
“PL” puslapių, dar kartą primename savo bendradarbiams, prašy
dami nesiųsti mums kitai spaudai siunčiamų rašinių nuospaudų, 
nes tai nėra nieko daugiau, kaip tik spaudos susinimas (mano iš
ryškinta - P. P.). Žinodami, kad taip padaryti, rašinių nespausdin
sime, o nežinodami ir išspausdinę jausimės paprasčiausiai apgauti”.

P. Palys
1999 m. spalio 28 d.
P. S. Tikiu, kad šis laiškas bus ištisai išspausdintas.

Redakcijos trumpas atsakymas:
“Darbininko” redakcija dėkoja gerb. P. Paliui už jo pradėtos 

diskusijos pratęsimą (dar sykį apgailestaudama dėl gausesnių 
diskusijų trūkumo spaudoje ir kartu skatindama skaitytojus įsi
traukti, o dar geriau - įkvėpti naujas, tikimės, ir šviežesnes dis
kusijas) ir ištisai atspausdina šį jo laišką, kuriame autorius, pasak 
jo paties, buvo nevisai suprastas. Dar sykį bandome pasakyti, kad 
visuomet džiaugiamės senais ir naujais korespondentais iš visosRigaVen Travel Ine.

. We have GREAT CRUISES .
• Tours to Ireland, Scotland, England and Europe
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"Call for Details"

Amerika ir Lietuva dviejų karų peržiūroje
Vilius BražėnasSpalio pradžioje savo miesto 

bibliotekoje peržvelgiau įvairių 
pažiūrų (daugiausia, žinoma, ras nebuvo apstabdytas?” Anot 
“liberalių”...) žurnalus. Ieškojau 
straipsnių JAV prezidentų rin
kimų temomis. “Neokonserva- 
tyvių” žydų žurnale Commen- 
tary užtikau tą temą netiesio
giai liečiantį Donald Kagan’o 
apie Pirmąjį Pasaulinį karą net 
šešių puslapių straipsnį “Di
džiojo karo pamokos”. Didžiųjų 
karų peržiūra aktuali todėl, kad 
kandidatas į JAV prezidentus 
Patrick. J. Buchanan staiga tapo 
aštriai puolamas už Antrojo Pa
saulinio karo meto JAV politi
kos peržiūrą jo knygoje “Res
publika, o ne Imperija”.

D. Kaganas analizuoja (“dau
giausiai minimo”) anglų istori- susilpninti Prancūziją, iš Rusi- 
ko Niall Ferguson knygą apie 1- jos atimti Ukrainą, Rusijos val- 
ąjįpas. karą“Pity of War” (“Ka- domus “ne rusų” kraštus.
ro apgailėjimas”). Netrukus po Žinoma, tuoj kyla klausimas: 
to gavau savaitinę The Washing^ o kaip tada būtų buvę su Lietu- 
ton Times (spalio 11-17) laidą su 
Ferguson’o knygą analizuojan
čiu žurnalisto Michael Rust 
straipsniu, klausiančiu: “Ar 
lemtinga Britanijos klaida buvo 
priežastimi to, kad I-sis pas. ka-

Ferguson’o, jei Anglija nebūtų 
tuoj pat įsikišusi į karą dėl Kai
zerio Vilhelmo invazijos Bel
gijos pajūrin, vietinis konflik
tas nebūtų išsivystęs į pasaulinį 
karą. Ferguson’as supratęs,jog 
tokiu atveju Vokietija būtų ta
pusi vyraujančia galia Europoje. 
Esą Vokietijos laimėjimas 1914 
metų rudenį ”ko gero būtų su
kūręs Europos Sąjungą aštuo- 
niais dešimtmečiais anksčiau”. 
Tuo būdu nebūtų Rusijos žlu
gimo, bolševizmo, nacizmo, 
GULAG’o ir II-jo pas. karo.

Tačiau pagal knygos apžval
gą, Vokietija buvo pasišovusi

Spalio 17 d. C-SPAN TV kana
las transliavo Anglijos Konser
vatorių partijos konferenciją. 
Partijos pirmininkas William 
Hague, matomai programinėje 
kalboje, puolė Darbo partijos 
“liberalą” ministrą pirmininką 
Blair už Anglijos suvereniteto 
išdavimą Europos Sąjungai. Jis 
priešinosi Briuselio primestiems 
suvaržymams, neva ir taip jau 
esą per daug, atmetė Euro, bri
tus varžančią, finansinę sistemą 
ir pažadėjo, jeigu bus išrink
tas, “grąžinti Anglijos neprik
lausomybę” Anglijos žmo
nėms. Grįžtant prie Lietuvos 
klausimo, kaizerio dominuoja
moje “Europos Sąjungoje” tik
riausiai būtų vyravusi Prūsų 
Junkerių sistema, kaip būta Lat
vijoje ir Estijoje. Tad atrodo, kad 
I-asis pas. karas sudarė Lietuvai

vos nepriklausomybe? Vargu, ar 
Lietuva būtų ją atgavusi. Dar 
nežinia, kiek nepriklausomybės 
beliks, jei Lietuva įsijungs į da
bartinę (irgi Vokietijos domi
nuojamą) Europos Sąjungą.

Amerikos, kurie atsiunčia įvairaus pobūdžio renginių (ir geguži
nių, ir susirinkimų, ir sporto varžybų) aprašymų su fotografijo
mis, tuo pagyvindami šio vienintelio Rytiniame Amerikos pakraš
tyje lietuviško laikraščio puslapius. Tenka sutikti su gerb. P. Pa
lių, kad kartais rašiniai “vos telpa” į vieną puslapį, tad kartais juos 
kiek ir patrumpiname, nors p. Palio nuomone - turbūt nepakan
kamai? Jeigu atsirastų ir daugiau skaitytojų, manančių, kad rei
kia atsisakyti arčiau ir toliau geografiniu atžvilgiu vykstančių 
įdomesnių ir neįdomesnių renginių ilgesnių ir trumpesnių “kal
kinių” aprašymų, pasistengsime juos kiek galėdami sutrumpinti - 
iki agentūrinių žinučių sausų, bet telpančių į vieną puslapį prane
šimų.

Dar sykį dėkojame gerb. P. Paliui, kad ne per kalkę ir ne švies- 
raščiu, t.y. “dar patogesniu” būdu pasinaudojęs, atsiuntė “Pasaulio 
lietuvio” orientacinę mintį, kaip gi reikia suprasti spaudos tikslą.

tht> Biliicsl

Hitia. K. UMfi/ 
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INESE ZAKIS
136 W. Malu St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RE Ll E F PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

LAŠT CHRISTMAS CONTAINER LEAVES 
ON NOVEMBER 17 

PRADŽIUGINKITE GIMINES IR DRAUGUS 
ŠVENTINIŲ SIUNTINIŲ KALĖDOMIS!

November Pickup Schedule

PARKE, WORCESTER, šeštadienį, lapkričio 13 d. nuo 
12 iki 3 vai. p. p.

Putnam, CT Nov. 11 1-2 PM
Providence, RI Nov. 11 4-5:30 PM
Binghampton, NY Nov. 12 11 AM-12PM
Scranton, PA Nov. 12 1-2:30 PM
Frackville, PA Nov. 12 5:30-6:30 PM
Philadelphia, PA Nov. 13 12-5 PM
Philadelphia, PA Nov. 14 12-3 PM
Brooklyn, NY Nov. 13 12-3 PM
Bridgeport, CT Nov. 13 8-9 PM
Worcester, MA Nov. 13 12-3 PM

Papildomi siuntinai bus priimami MAIRONIO

PERSIUNČIAME PINIGUS IR KALĖDINIUS 
SVEIKINIMUS JŪSŲ GIMINĖMS LIETUVOJE. JEI 
NESPĖJOTE PASIŲSTI SIUNTINIO, PERDUOKITE 
KALĖDINĘ DOVANĄ PINIGAIS

MILENIUMO 
SUTIKIMAS 
LIETUVOJE !

KVIEČIAME PRALEISTI PASKUTIN, ŠIO 
TŪKSTANTMEČIO VAKARĄ KARTU SU 

G. T. INTERNATIONAL IR 
LIETUVOS NACIONALINE FILHARMONIJA

Didžioje filharmonijos salėje skambės pasaulinės 
muzikos šedevrai, atliekami Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro, solistu bei baleto grupės. Koncerto 
dirigentas - Maestro luozas Domarkas. Prieš koncertą 
būsite vaišinami šampanu ir vynu, pertraukos metu • 
skanėstais ir gėrimais.

Vakarą tęsime puikiame baliuje "RADISSON" SAS 
ASTORIA viešbutyje su vakariene ir šokiais griežiant 
orkestrui.

Smulkesnė informacija gaunama mūsų raštinėje.

KELIONĖ5 DATOS; GRUODŽIO 27, 1999 
iki SAUSIO 05, 2000 
$1,687.00
$1,387.00

KAINA IŠ ČIKAGOS;
KAINA IS NEW YORKO:

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
REZERVACIJOS SŲ PILNŲ APMOKĖJIMU 

IO 27 DIENOS.

Į kelionę taip pat įeina skrydžiai su SAS, 
nakvynės “RADISSON* viešbutyje, Naujų 
Metų dieną nepakartojamas "brunch".

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

Taupymo sąskaitas Taupymo certifikatns 
*IRA sąskaitas

* Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas 
•Tiesioginį pinigų deponavimą 

‘Namų paskolas ‘Automobilių paskolas
* Namų remonto paskolas ‘Sąskaitų paskolas 

‘Namų (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)

palankias geopolitines sąlygas 
nepriklausomybei atstatyti. Sun
kiau spėti, kaip JAV neįsikiši- 
mas į Europos reikalus ano karo 
proga būtų pakreipęs JAV pi
liečių politinį, ekonominį bei 
moralinį gyvenimą.

Pirmasis “Didysis Karas” 
įvyko, ir, kaip daugelio teigia
ma, Versalio sutarties dėka žmo
nija pergyveno Antrąjį, dar žiau
resnį, karą. Ypač lietuviai, at
sisukdami į Molotovo-Ribben
tropo Paktą, Atlanto Chartą, į 
Jaltą, į detentę ir nepaliaujamas 
Vakarų nuolaidas bei paramą 
agresyviam Kremliui, turi pa
kankamai pagrindo to karo 
peržiūrai ir klausimams: “o kas 
būtų, jei...?”

Būta nemažai “nacionalistų”, 
ypač antikomunistų, ameri
kiečių, kritikavusių to karo ve
dimą ir jo palikimą. Vienas iš 
žymiausių kritikų buvo John

(nukelta į 7 psl.)

VILNIUS
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

spalio 1 — kovo 31 
išskyrus kalėdinį laikotarpį ' 

New York $406
Chicago S450
Seattle $560

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847
Fax: 718-423-3979

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

Atlantic Express corp.
800 “ 775 ~ SEND T 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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION PICK-UP 
SCHEDULE FOR NOVEMBER OF 1999

November 15 Paterson, NJ 11-12 noon

November 16 New Britain, CT 
New Haven, CT 
Waterbury, CT

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

November 17 Philadelphia, PA 11-12 noon

November 18 Elizabeth, NJ 11-12 noon

November 19 Kearny, NJ 11-12 noon

November 20 Brooklyn, NY 11-12'noon

November 29 Paterson, NJ 11-12 noon

November 30 New Britain, CT 
New Haven, CT 
Waterbury, CT

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

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

'------ TTT"" "...
ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $368 r.t.

One way to Vilnius $305

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:Ven@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Putnam, CT

N. Pr. Seserų vienuolijos gimtadienis

Marijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių seserys vienuolijos gimtadienio proga atlieka programą Matulaičio Slaugos gy
ventojams ir svečiams š. m. spalio 15 d. Kalba (kairėje) sės. Bernadeta, šalia klausosi sės. Augusta; pasiruošusios giedoti 
sės. Ar-kadija, vienuolijos vyresnioji sesuo Paulė, sės. Natalija, sės. Tarcizija, sės. Pranutė, sės. Eugenija ir talkininkė 
Marija Noreikienė; prie pianino - Aldona Prapuolenytė; sesuo Verutė (dešinėje priekyje) su linksmai nusiteikusiom se
selėm: Natalija, Pranute ir Eugenija

Matulaičio Slaugos namų 
kapeliono kun. R. Krasausko 
šventei pritaikytas pamokslas, 
pasakytas šv. Mišių metu, yra 
trumpa įžvalga kas, kur ir kada 
vyko 1918 m. Lietuvoje - Ma
rijampolėje.

“Nusikeldami mintimis į 

praeitį, į 1918 metus, Lietuvo
je randame ark. Jurgį Matulai
tį, pasiruošusį įgyvendinti sa
vo didį užsimojimą - įkurti 
naują lietuvišką vienuoliją. Jis 
buvo giliai išmąstęs vienuolijos 
reikšmę religiniam Lietuvos 
atgimimui. Jeigu vienas, pa

skiras žmogus, tapęs veikliu 
apaštalu, nuveikia daug gero 
Bažnyčios labui, tai daug dau
giau gali padaryti didesnis ko
lektyvas su viena vadovybe. 
Ark. J. Matulaitis galvojo, kad 
Lietuva negali likti be mote
riškų vienuolynų. Jis 1918 m. 

spalio 15 d., parengęs vienuo
lijos įstatus, paprašė Seinų vys
kupijos vyskupą Antaną Karo
są, kad tos vienuolijos įstatus 
patvirtintų ir leistų jai veikti. 
Vysk. A. Karosas mielai tai 
padaro. Tokiu būdu arkiv. J. 
Matulaitis įsodina į Lietuvos

♦

žemę naują lietuviškos vienuo
lijos daigą. Dievas duoda jam 
augimą, o arkiv. Matulaitis jį 
puoselėja, globoja, suteikia nau
jos dvasios, paskatinimų, nu
rodymų ir remia savo maldo
mis. Seselių vienuolija kaip iš 
garstyčios grūdelio užauga į me
delį, šakojasi, steigiasi skyriai 
po visą Lietuvą, o 1936 m. per
kelia savo šaknis į Ameriką, o 
vėliau į Kanadą.

Tegul bus atmintini arkiv. 
Matulaičio žodžiai, pasakyti 
vienuolijai: “Tobulinkite save, 
tarnaudamos kitiems, gyvenki
te sąmoningu antgamtišku gy
venimu. Blogį nugalėkite ge
rumu, o atkaklumą šventa mei
le. Išlaikykite dvasios ramybę 
ir drąsiai žiūrėkite į ateitį, pasi- 
tikėdamos Dievo Apvaizda. Ei
kite prie tikslo keliu, kurį Die
vas jums rodo”.

Kun. Vidmantas Karecka, 
atvykęs pavaduoti Vienuolijos 
kapeliono kun. A. Diškevi- 
čiaus, palygino seseles su bitu
tėmis. Jos, kaip bitelės tyliai 
dūzgia ir neša medų, tą saldų 
korio skystį į Lietuvos ir išei
vijos bažnyčią.

Matulaičio Slaugos Namų 
suruoštoje popietėje seselių 
vienuolijos gimtadienį šventė 
visi gyventojai. Į jį įsijungė ir 
būrelis Centrinio vienuolijos 

namo sesučių dainininkių: se
suo Paulė - vienuolijos vadovė, 
sesuo Eugenija, sesuo Natalija, 
sesuo Arkadija, sesuo Judita ir 
sesuo Pranutė. Jos nuotaikingai 
pagiedojo tai progai pritaikytų 
giesmių. Sesuo Bernadeta, Ma
tulaičio Namų seserų vyresnio
ji, pokalbyje su Namų gyven
tojais, anglų ir lietuvių kalbo
mis, pažvelgė į pagrindinius 
seselių įsikūrimo istorijos mo
mentus. Viešnia iš Lietuvos - 
sesuo Verutė papasakojo savo 
išgyvenimus Sovietų okupacijos 
metu Lietuvoje ir Sibire, kur ji 
patarnavo išvežtiems lietuviams 
ir visiems sutiktiems žmonėms, 
skelbdama, pavyzdžiu ir žodžiu, 
Dievo meilę.

Sekė gardžios vaišės: gėri
mai, sūriai (didelį pasisekimą 
turėjo milžiniškas seselės Do- 
lores suslėgtas lietuviškas sū
ris) ir obuolinis pyragas su le
dais. Seserys išsisklaidė tarpe 
gyventojų. Atlikta programa, 
bendravimas vaišių metu teikė 
jiems didelį džiaugsmą. Jie 
konkrečiai išgyveno, pajuto, kad 
yra gerbiami ir mylimi. Perf
razuojant palaim. arkivyskupo 
J. Matulaičio žodžius, galima 
pasakyti: tobulinkime save 
nešdami džiaugsmą ir meilę la
biausiai to reikalingiems.

ap

Du svarbūs renginiai Chicagoje:
13-sis Amerikos Lietuvių Kongresas 

ir 59-sis ALTo suvažiavimas

Amerika ir Lietuva dviejų karų peržiūroje
(atkelta iš 6 psl.)

Spalio 23 ir 24 dienomis 
lietuvių išeivijos sostinėje Chi
cagoje vyko du gana svarbūs 
renginiai - Amerikos Lietuvių 
Kongresas (13-sis iš eilės nuo 
1943 m.) ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos, kuri ruošia tokius kon
gresus, suvažiavimas (jau 59- 
sis).

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kurios vadovybėje yra buvę pa
tys veikliausieji JAV lietuviai: 
Leonardas Šimutis, dr. Pijus 
Grigaitis, Mikas Vaidyla, Anta
nas Olis, Povilas Dargis, Alena 
Devenienė, Gražvydas Lazaus
kas ir daugiau kitų šiame krašte 
gyvenančių lietuvių, jau nuo 
1940 metų vadovauja Amerikos 
lietuvių visuomeninei bei politi
nei veiklai, o nuo 1943 m. ren
gia Amerikos Lietuvių kongre
sus (dabar kas penkeri metai).

Šiuo metu Amerikos Lietu
vių Tarybos sudėtyje yra 13 šio 
krašto lietuviškų organizacijų ar 
grupių, kurios turi atstovus ta
rybose ir valdybose.

Abu suvažiavimai-kongresai 
įvyks Chicagos Jaunimo Centro 
rūmuose esančioje “Čiurlionio” 
galerijoje, kur išvakarėse buvo 
atidaryta tradicinė pasaulio 
lietuvių fotoparoda (ją kasmet 
organizuoja fotomenininkas Al
gimantas Kezys).

13-ojo Amerikos Lietuvių 
Kongreso šūkis - “Sutartinai 
dirbkime Lietuvai”. Šiai temai 
skirta nemaža pranešimų bei 
diskusijų. Plačiai pasisakė

Atsiųsta paminėti:
1. Alfonsas Nyka-Niliūnas, 

Dienoraščio fragmentai (1938- 
1970). / Chicago, 1998; išlei
do A. Mackaus knygų leidimo 
fondas. Kaina $25.00.

3. Raimonda Mikatavagė, 
Gyvenimas neribotų galimy
bių šalyje. / Kaunas, “Šviesa”,
1998. Kaina sutartinė.

4. J. Šilietis, Vokiečių oku
pacija Lietuvoje 1915-1919 m. 
/ Šiauliai, “Saulės Delta”, 1999. 
Kaina sutartinė.

6. Žurnalas Varpas, Nr. 33, 
1999 m. / Išleido Varpininkų 
Filisterių draugija. Kaina 
$7.00.

7. Zigmas Raulinaitis, Lie
tuvos raiteliai. Pakeliui į galią. 

Lietuvos garbės konsulas Chi
cagoje Vaclovas Kleiza. Taip pat 
šia tema buvo surengtas specia
lus simpoziumas, kuriame kal
bėjo Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimų cen
tro Gen. direktorė Dalia Kuo
dytė iš Vilniaus, Grožvydas 
T.azauskas (buvęs ALTo pirm
ininkas), inž. Pilypas Narutis ir 
adv. Povilas Zumbakis.

Kongresą atidarė Rengimo 
komiteto pirm. Matilda Mar
cinkienė. Invokaciją skaitė 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
specialiai atvykęs iš New Yor
ko. Buvo sudarytas prezidiu
mas, į kurį dabartinis ALTo 
pirm. dr. Jonas Račkauskas 
pakvietė Petrą Butchą, dr. Joną 
Valaitį ir Albiną Markevičių - 
pirmininkauti, o Edvardą Šulai- 
tį - sekretoriauti. Prieš buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, vedant solistams Mar
garitai ir Vaclovui Momkams.

Netrūko ir sveikintojų žo
džiu bei raštu. Vienas iš sveikin
tojų - Pranas Povilaitis, Tautos 
Fondo vardu ALTui perdavęs 15 
tūkst. dolerių. Keli kiti prisi
dėjo mažesnėmis sumomis.

Veiklos pranešimą padarė 
ALTo pirm. dr. J. Rčkauskas. Po 
to jis įteikė garbės raštus už 
didelį darbą ALTo veikėjams 
Gražvydui Lazauskui ir Los 
Angeles ALTo sk. pirmininkui 
Antanui Mažeikai. Taip pat at
sistojimu buvo pagerbtas nese
niai miręs ALTo ir kitų organi

V knyga. / Vilnius, “Protėvių 
kardas”. 1999. Kaina sutarti
nė.

8. Vytenis Rimkus, Tautodai
lė Šiauliuose. / Šiauliai, “Sau
lės Delta”, 1998. Kaina su
tartinė.

9. Aldona Veščiūnaitė, Me
džiai ryto laisvėj. / Chicago, 
Algimanto Mackaus knygų 
fondas, 1999. Kaina $10.00.

11. Religijos, filosofijos ir 
meno žurnalas Logos. Nr. 18, 
1999 m. / Vilnius, 1999. Kaina 
nenurodyta.

12. Algirdas Šerėnas, Vor
kutos mirties lageriai. Iš seri
jos Lietuvos kovųir kančių isto
rija. / Vilnius, Lietuvos gyven

zacijų darbuotojas Teodoras 
Blinstrubas. Pranešimą padarė 
gen. konsulas Chicagoje Gied
rius Apuokas ir ALTo atstovas 
Washingtone Algis Rimas.

Pirmosios dienos programa 
buvo baigta iškilminga kon
greso vakariene, kurioje daly
vavo apie 200 žmonių, daugiau 
negu pačiame kongrese. Čia 
buvo šalti užkandžiai ir šilti 
patiekalai, meninė dalis, šokiai 
ir pabendravimas. Šokiams gro
jo Algimanto Bamiškio kapela.

Spalio 24 d. ryte tėvų Jėzui
tų koplyčioje vysk. P. Baltakis, 
OFM, aukojo šv. mišias. Buvo 
padėta gėlių prie paminklo 
žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Vidurdienį persikelta į Jau
nimo Centrą, kur kaip 13-jo 
kongreso tąsa vyko 59-sis ALTo 
suvažiavimas. Daugiausia bu
vo diskutuojami organizaciniai 
klausimai. Taip pat buvo per
skaitytos Kongreso ir ALTo 
suvažiavimo rezoliucijos.

Kongreso proga buvo išleis
tas stambokas leidinys, kuriame 
patalpinta nemaža sveikinimų, 
nuotraukų ir informacinės me
džiagos. Šalia kitų čia įdėtas ir 
Lietuvos Respublikos Preziden
to Valdo Adamkaus sveikini
mas, kuriame buvęs chicagietis 
ir dabartinis Prezidentas linkė
jo Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariams bei visiems tautiečiams 
“malonaus ir atviro bendravimo, 
šilto ir dvasingo buvimo kartu”.

Edvardas Šulaitis

tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras, 1997.

14. Prisimenam "Aušrą". Pa
pildymas. / Toronto, Kaunas,
1999. Kaina nenurodyta.

15. Pasaulio lietuvis. Žur
nalas. 9/359, 1999 m. / Chica
go, 1999.

16. Lietuvių žinios, Nr. ,281, 
1999 m. / St. Petersburg, Ame
rikos Lietuvių Klubo valdyba, 
1999. Numerio kaina $1.00.

17. Politologija. Žurnalas. 
Nr. 11/1, 1998 m. /Vilnius,
1998. Atskiro numerio kaina įs
kaitant pašto išlaidas $10.00.

18. Algimantas Kezys, Bū
ties fragmentai. / Illinois, Ga
lerija, 1998. Kaina nenurodyta.

19. Journal of Baltic Stu- 
dies AABS, Nr. 3, 1999. / USA,
1999.

F. Kennedy. 1949 m. vasario 21 
d. jis, kaip JAV kongresmenas, 
Salėm, MA, pasakytoje kalboje 
apie “tragišką” Kinijos likimą, 
kritikavo JAV vyriausybę. J.F.K. 
pats kovojo tame kare ir net įsi
gijo JAV vyriausybės didvyrio 
vardą. Plačiai nusakęs keistą 
diplomatų elgseną Kinijos iš
davimo komunistams procese, 
kongresm. J. F. Kennedy savo 
kalbą užbaigė kaltinimu: “Tai 
yra tragiška istorija Kinijos, už 
kurios laisvės išlaikymą mes 
kovojome. Kąmūsųjauni vyrai 
išgelbėjo, mūsų diplomatai ir 
mūsų Prezidentas iššvaistė”.

Kiti amerikiečiai kaltino ka
ro ir pokario metų “architektus” 
už generolo Patorio žygio į Ber
lyną sustabdymą, už Jaltą ir net 
už antinacinių Vokietijos gene
rolų ir diplomatų siūlymo at
metimą kapituliuoti Vakarams 
jau 1943 metų pavasarį. Sena
torius Barry Goldwater yra pa
reiškęs, jog karas buvo bereika
lingai užtęstas 2 metus ir jog “tai 
sukūrė Sovietų imperiją”.

Lietuviškoje spaudoje ir savo 
paskaitose amerikiečiams esu 
priminęs, kad narsūs ameri
kiečiai kariai, kovoję už laisvę, 
po II pas. karo pamatė, jog buvo 
nuo nacių išlaisvinta 1/16 
žmonijos ir atiduota komuniz
mo vergijon 1/6 žmonijos...

Matyt už visa tai atsakingos 
grupuotės nenori ir net bijosi II- 
jo pas. karo politikos peržiūros.

Į Los Angeles atvyksta 
poetas iš Labanoro girių

(atkelta iš 1 psl.) 
mokė savotiškos literatūrinės 
konspiracijos, taigi ir mano kū
rybinio kelio pradžia negalėjo 
būti paženklinta ankstyvai jau
nystei būdingu natūraliu nerū
pestingumu”.

Gimęs 1934 m. Urvinių kai
me, Griškabūdžio parapijoje, 
antrąjąkomunistų okupaciją su
tiko turėdamas dešimt metų. 
“Vaiko akimis stebėjau”, pasa
koja rašytojas, “kaip nuo klasės 
sienos buvo nuluptas kryžius 
ir jo vietoje pakabintas Stalino 
portretas. Bardų progimnazijos 
koridoriuose dūkau drauge su 
vyresnių klasių vaikinais, kurių 
ne vienas netrukus išėjo parti
zanauti. Tauro apygardos par
tizanai buvo dažni svečiai ma
no tėviškėje, tėvai juos kuo 

Ir kai galimas trečios partijos 
kandidatas'P. Buchanan savo 
knygoje “Respublika, o ne Im
perija”, tarp kitko, bandė pakelti 
apdulkėjusią II-jo pas. karo 
uždangą, kilo nepaprastas riks
mas, su jam metamais nacizmo, 
antisemitizmo ir net antiameri- 
kanizmo kaltinimais. Vos kelios 
savaitės prieš tai jis buvo puola
mas už savo šūkį: “America 
First!” (Pirmoje eilėje Ameri
ka!)

P.Buchanan’o pažiūra į Va
karų politiką to karo metu ati
tiko daugelio mūsų bei kitų So
vietų pavergtųjų tautų ano meto 
nuomonę: leisti abiem kruvi
noms tironijoms kovoti vienai 
prieš kitą ir abiem nukraujuoti. 
Tada pribaigti tą, kuri dar be
kvėpuotų. Matyt tokia politika, 
be abejo, būtųužtęsusi ir išplė
tusi barbarišką žydų naikinimą 
nacių užimtuose kraštuose.' Tad 
nenuostabu, kad P. Buchanan’o 
klausimas ar JAV turėjo skubė
ti įsikišti į tą karą taip neigia
mai ataidėjo JAV žiniasklaidoje.

Kyla klausimas - kaip tai bū
tų paveikę Lietuvą? Dabar, per
žvelgiant istoriją, aišku, kad 
Lietuvai būtų buvę parankiau, 
jei po Sovietų ir Reicho grum
tynių “tebekvėpuotų” vokiečiai, 
nes jie būtų Vakarų be ceremo
nijų pribaigti. Tuo atveju Lie
tuvai būtų galiojusi Atlanto 
Charta. Kiek sunkiau spėti 
Sovietų Sąjungos “tebekvėpavi-

galėdami rėmė”.
Ginkluoto pasipriešinimo lai

kotarpį, perleistą per prisimi
nimų ir apmąstymų prizmę, Al
binas Bernotas devyniuose pa
sakojimuose pateikia skaitytojui 
naujausioje knygoje, kuri pa
vadinta kiek neįprastu vardu: 
“Pro dūmus: deimantais nusė
tas”. 1998 m. ją išleido Lietu
vos rašytojų sąjunga, ir jai bu
vo paskirta Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės literatūrinė premi
ja-

Rašytojas Bernotas yra lai
mėjęs ir daugiau premijų, pvz., 
už poezijos knygą “Paglostyk 
žolę” (1980), už poezijos ir ese
istikos knygą “Pigmalijono sin
dromas” (1989) ir už kitas. Jis 
yra paskelbęs vertimų iš lenkų, 

mo” atvejo pasėkas. Sovietus 
“deguonim” aprūpinti ir atgai
vinti būtų suinteresuoti inter
nacionalistai biznieriai, tokio, 
kaip ir Sovietų Sąjungos, socia
listinio “vieno pasaulio” siekė 
JAV globalistai, JAV komu
nistai ir spaudoje bei politikoje 
didelę įtaką turėję įvairaus plau
ko “liberalai” bei vokiečių ne- 
kentę žydai.

Tačiau tenka abejoti, ar anuo
met, karo nuteriota Raudonoji 
Armija begalėtų sugrįžti į Pabal
tų į ir satelitų kraštus, kai ten 
besitraukiančių vokiečių gin
klais ginkluoti nepriklausomy
bės šalininkai būtų daug stipres
ni, negu okupacijos metų Lietu
vos partizanai. Tad spėtina, jog 
P.J. Buchanan’o prileidžiama 
JAV politikos peržiūra būtų šim
tus tūkstančių lietuvių išgelbė
jusi nuo Sibiro ir visą tautą nuo 
50-ties metų sovietinės okupaci
jos.

Žinoma, tai yra tik praeities 
spėliojimai. Šiandien mums 
praverstų spėlioti, kokia Ame
rika geriau užtikrintų savo pa
čios ir savo draugų saugumą: 
daug žadanti, garsiai rėkaujan
ti, bet vietoje didelio vėzdo ne
šiojanti švendrę, arTeddy Roos- 
velto tipo, nuo tarpkontinenti- 
nių raketų saugi Amerika, ku
rios, kad ir pašnibždomis pasa
kyto, įspėjimo pabotų ir Mask
va, ir Pekinas, ir kiti laisvės bei 
tautų nepriklausomybės priešai?

nišų ir vokiečių kalbų.
Paskutiniame šio šimtmečio 

ir literatūros vakare Los Ange
les lietuviams savo kūrybą skai
tys Bernardas Brazdžionis, Alė 
Rūta ir Pranas Visvydas. Losan- 
geliečiai rašytojai - Brazdžio
nis, Alė Rūta ir Pranas Gliau
dą (miręs) visą laiką buvo di
dieji literatūros vakarų rams
čiai. Jiems priklauso literatūrą 
mylinčios visuomenės padėka. 
Dažnai, bent anksčiau, savo 
kūryba ir svečių rašytojų apta
rimais dalyvaudavo ir Pranas 
Visvydas, kiek rečiau Danutė 
Mitkutė-Mitkienė.

Dabar į tą gyvastingą lite
ratūrinę srovę tenka žiūrėti su 
tam tikra nostalgija. Pagrįs
tai galima klausti, kaip bus 21- 
jame šimtmetyje. Ar tebebus 
literatūros entuziastų, kaip 
Lietuvių Fronto bičiuliai, kurie 
tuos vakarus organizuotų, ir 
ar atsiras pakankamai lanky
tojų?
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DARBININKAS Kun. Jono Pakalniškio 60 metų kunigystės sukaktis

?NEW

“YORKE ¥
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Lietuvių sielovada
Bažnytinė teisė (kanonas 

#401, #1) reikalauja, kad vysku
pai, sulaukę 75 metų amžiaus, 
privalo Popiežiui įteikti atsista
tydinimą iš pavestų pareigų. 
Apaštalinis Vatikano nuncijus 
arkiv. Gabriel Montalvo š. m. 
spalio 26 d. vyskupui P. A. 
Baltakiui, OFM, pranešė, kad 
Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 
jo atsistatydinimo nepriėmė ir 
prašo jo ir toliau rūpintis lietu
vių katalikų užsienyje sielovada 
iki kitokio patvarkymo.
Vysk. P. A. Baltakio, OFM, 

kalendorius
Lapkričio 14 - 17 d. daly- 

vau ja Amerikos Vyskupų Konfer
encijos posėdžiuose VVashington, 
DC.

Lapkričio 18 - 29 d. lanko 
Suvalkų trikampio lietuviškas 
mokyklas ir dalyvauja vyskupo 
Antano Baranausko paminklo 
atidengimo iškilmėse Seinuose.

"Darbininko" spalvotas 
2000 m. kalendorius jau 
baigiamas ruošti spaudai. Jis bus 
su didesniais skaičiais, negu anks
čiau. (1999 metų kalendorius ne
buvo atspausdintas). Naujasis 
kalendorius bus išsiuntinėtas 
skaitytojams gruodžio mėn. pra
džioje. Kartu bus įdėtas adminis
tratoriaus laiškas su atkarpėle, 
kurią bus patogu panaudoti už
mokant už prenumeratą, bus įdė
tas ir atsakymui vokelis.

Kalėdų paplotėliai (Christ- 
mas VVafers) šiemet ir vėl bus 
gaunami Darbininko adminis
tracijoje. Viename vokelyje yra 
po 5 paplotėlius. Kaina 5 doleriai 
su persiuntimu. Prašome užsi
sakyti iš anksto, atsiunčiant už
mokestį.

Lietuviškos radijo pro
gramos iš Vilniaus nuo spalio 
31d. girdimos 6120 khz dažniu 
arba 49 m bangų ruože kiekvie
ną dieną 7 vai. vak.

Maironio Lituanistinėje 
mokykloje New Yorke pamo
kos vyksta kiekvieną šeštadienį 
(Kultūros Židinyje) nuo 10 vai. 
ryto iki 1 vai. popiet.

Apreiškimo par. žinios
Msgr. D. Cassato, parapijos 

administratorius, į parapijos tary
bą įtraukė ispaniškai kalbančiųjų 
atstovę Margaritą Ocasio, kuri 
tarybos posėdyje lapkričio 2 d. 
pranešė, kad pernai pradėta jų 
kongregacija jau turi nemažai 
narių. į 12:15 vai. ispanų kalba 
mišias sekmadieniais nuolat lan
kosi apie šimtas narių. Bus pradė
tos ir religinės pamokos jau
nimui.

Tradiciniai Padėkos die
nos pietus rengiami sekma
dienį, lapkričio 28 d. tuojau po 
11 vai. mišių parapijos salėje. 
Visi kviečiami, ypatingai naujai 
iš Lietuvos atvykę, susipažinti su 
šiuo Amerikos papročiu. Pietų 
metu bus pagerbtas buvęs kle
bonas kun. Vytautas Palubins
kas jo 45 metų kunigystės sukak
ties proga.

Privati firma Lietuvoj
je, užsiimanti versliniu uo- 
gynu bei konditerinių ga
minių gamyba, dirbanti jau 
šeštus metus, ieško Ame
rikoje lietuvio investuo
tojo, kad šią firmą galima 
būtų išplėsti. Sąlygos verslo 
plėtimui labai geros. Rašyti 
lietuviškai: Jonui Vyšniaus
kui, Paupio 4, Širvintos 4100, 
Lithuania. Skambinti: 011-
370-232-53563; arba 011-

^370-232-53330. (sk.)^

Email:Darbininka@aol.com
Redakcija .......(718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr.......... (718) 827-1351

Spaustuvė ..... (718)827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas .......(718) 827-7932
Salė (kor.) .......(716) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Religijos ir katekizacijos 

klasės prasidėjo spalio 10 d. Į 
naujai atremontuotą CCD 
pastatą studentai renkasi pa
mokoms kiekvieną sekmadienį 
nuo 11:15 vai. r. iki 12:15 vai. 
p. p. Šiuo metu yra 86 studentai. 
Esame dėkingi religijos mokyto
jams, kurie moko mūsų jaunimą.

Už Jono Tamulionio sielą 
laidotuvių mišios buvo aukotos 
lapkričio 3 d., 10 vai. ryto. Jis tą 
dieną buvo palaidotas Šv. Jono 
kapinėse.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks lap
kričio 28 d., tuojau po 11:15 vai. 
lietuviškų mišių.

Lietuviškas Kūčias rengia 
Lietuvos Vyčių 110 kuopa 
gruodžio 12 d., tuojau po 11:15 
vai. lietuviškų mišių parapijos 
salėje. Skambinkite Juozui Stel
mokui, 516-485-1073; Bruno 
Rutkūnui, 516-628-2292 arba 
Elenai Matulionytei, 718-326- 
3398 dėl daugiau informacijų.

Holy Name Society su
sirinkimas - lapkričio 14 d. - 
tuojau po 10 vai. mišių.

A. A.
ALGIMANTO BRAŽĖNO 

brangiam atminimui 
pagerbti

Garliavos Juozo Lukšos Gimna
zijos fondui aukojo:

400 dol.: Dr. Nijolė Bražėnaitė 
ir Dr. Fiorenzo Paronetto;

200 dol.: Dr. Rozalija Šomkaitė.
Po 100 dol.: Dr. Kazys ir Ma

rytė Ambrozaičiai; Dr. Vytautas 
ir Vanda Majauskai, Angelė ir 
Algis Raulinaičiai.

Po 50 dol.: Dariaus ir Girėno 
klubas; Alfonsas Lukas; Laura ir 
Brian Murphy; Marytė ir Vytas 
Petruliai.

30 dol.: Cathy ir Algis Petruliai.
Po 25 dol.: Elena ir Will Bar- 

net; Dr. Petras Kisielius; Vincas 
Skladaitis; Yolanda ir Algis Za- 
parackai.

Po 20 dol.: Dana Anužienė; 
Benita Astašaitienė; Andrius ir 
Alė Butkūnai; Danguolė ir Jurgis 
Jurgučiai; Elena Kriščiūnienė; Ja
nina ir Česlovas Kūrai; Gražina 
ir Jonas Urbonai; Stasė ir Anta
nas Zaparackai.

Po 10 dol.: Danutė Jankienė; 
Janina ir Jonas Mikulioniai; Al
dona ir Kazys Stašaičiai.

Mieliems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja

Garliavos Juozo Lukšos 
Gimnazijos fondo komitetas

Ona Sakalauskienė -
Pinčiauskaitė, kilusi iš Gud- 
laukių kaimo, Gelgaudiškiu 
valse., Šakių apskr., tėvo vardas 
Sebastijonas, motinos - Agota, 
ieško savo brolio Juozo 
Pinčiausko, gimusio 1931 m. 
Jie karo metu 1944 m. buvo per
skirti. Juozas vėliau atsirado 
Amerikoje. Prarastas jo adresas. 
Pats Juozas Pinčiauskas, arba 
žinantieji apie jo likimą prašomi 
rašyti: Ona Sakalauskienė, Ru
džių kaimas, Kudirkos Nau
miesčio paštas, Šakių rajonas, 
Lithuania. (sk.)

Bernadeta Boreikaitė, gyv.: 
Tverečiaus 16-19, Vilnius 2040, 
Lithuania, ieško savo motinos 
sesers - Liucijos Boreikaitės- 
Rosell, gimusios 1916 m. Ame
rikoje, Newark, NJ. Paskutinė 
žinia gauta 1980 m. iš Roches- 
ter, NY. Žinančius apie tetos 
Liucijos Rosell likimą nuoširdžiai 
prašau pranešti B. Boreikaitei į 
Lietuvą aukščiau nurodytu adre
su. (sk.)

Sukaktuvinių pietų metu iš k.: jubiliatas kun. Jonas Pakalniškis, muz. Jonas Žukas, Msgr. 
David Cassato, Janina Simutienė, Ambasadorius Anicetas Simutis Pr. Giedgaudo nuotr.

Kun. Jono Pakalniškio 60-ties 
metų kunigystės sukaktis buvo 
atžymėta sekmadienį, spalio 24 
d. Apreiškimo par. bažnyčioje 
Brooklyne, NY, ir salėje. 11 vai. 
mišias koncelebravo jubiliatas 
kun. Jonas Pakalniškis, Msgr. D. 
Cassato, kunigai: Vytautas Palu
binskas, James Rooney, Stasys 
Raila ir Danielius Jenkevich. 
Gražiai giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas Astos Barkaus
kienės. Mišiose dalyvavo 200 su 
viršum žmonių.

Į iškilmingus pietus salėje su
sirinko apie 170 žmonių (dau
giau salėje ir netelpa. Po garbės 
svečių pristatymo, maldą lietu
viškai sukalbėjo Tėv. Pr. Giedgau- 
das, OFM, o angliškai - Msgr. 
D. Cassato. Kun. J. Pakalniškis 
gavo Šv. Tėvo apaštalinį palai
minimą, kurį čia perskaitė ir ju
biliatui įteikė parapijos tarybos 
pirm. Vladas Sidas. Palaimini
mas buvo pakabintas ant sienos, 
visi dalyviai galėjo jį apžiūrėti. 
Jubiliatui sugiedota Ilgiausių 
metų. Sekė skaniai paruošti pie
tūs, valgius atnešant ant stalų.

Po pietų buvo pasakyta gau
sybė sveikinimų, kurių dalį čia 
suminėsime:

Apreiškimo par. tarybos vardu 
- Vladas Sidas; Ateitininkų var

DARBININKO. skaitytojai, at
siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus:

Po 55 dol.: M. Bajorūnas, 
Ridge, N Y (aukojo du kartus).

Po 50 dol.: Marytė Newsom, 
Beverly Hills, CA; Petras Vai
nius, Malvern, PA.

Po 45 dol.: Angelė Jonynas,

Pianistas Gabrielius Alek
na, besimokantis Juilliard muzi
kos mokykloje, atliks Messiaen'o 
"Canteyodjaya" Alice Tully Hali 
(W. 65th & Broadvvay) ateinantį 
ketvirtadienį, lapkričio 18 d., 8 
vai. vak. Tai bus pagrindinis Juil
liard mokyklos organizuojamos 
koncertų serijos "Piano Century" 
renginys. Programoje dar bus 
Skriabino, Copland'o, Babbitto, 
"Jelly Roll" Morton'o, Ligeti kūri
niai, taip pat Juilliard mokyklos 
užsakyto Amanda Harberg kūri
nio premjera. Nemokamus bilie
tus galima įsigyti Juilliard Box 
Office, 60 Lincoln Center Plaza, 
NYC, darbo dienomis nuo 11 vai. 
iki 6 vai. vak. Tel. (212) 769- 
7406.

KEPINIAI
įvairioms progoms:

Napoleono tortai, 
riešutiniai ir šokoladiniai 

tortai, įvairūs vaisiniai 
kepiniai, Kalėdų šližikai ir kt.

užsisakius gaunami pas:

Ziną Jankauskaitę 
Tel. (718) 441-5215.

du - Pranė Ąžuolienė; Skautų - 
Giedrė Stankūnienė, Maironio 
mokyklos - Dana Bobelienė; Vy
čių - Bill Kurnėta; sveikino Am
basadorius Anicetas Simutis; 
Gen. konsulas dr. Rimas Morkvė- 
nas; buvęs klebonas kun. Vyt. 
Palubinskas; Apreiškimo par. ad
ministratorius Msgr. David Cas
sato; parapijos choro vardu - Asta 
Barkauskienė ir Bill Kučinskas; 
Tautos Fondo - Algis Vedeckas; 
Lietuvių Bendruomenės - Kęs
tutis Bileris; Viešpaties Atsi
mainymo par. vardu - kun. Vyt. 
Volertas; Aušros Vartų par. var
du - kun. dr. Eugenijus Savickas, 
ir kt. ,

Raštu sveikino: vysk. Paulius 
Baltakis, OFM (jis negalėjo daly
vauti, nes buvo išvykęs į Chi- 
cagą); Brooklyno vysk. Thomas 
Daily, D.D.; Brooklyno vysku
pijos Vicar General Msgr. Otto 
Garcia; kun. Vytautas Pikturna, 
Angelų Karalienės buvęs vikaras; 
Vytautas Kasniūnas, "Tėvynės" 
redaktorius; Danutė ir Algis Šil- 
bajoriai; Galinių šeima; Algirdas 
Landsbergis; Vainių šeima ir kt.

Po sveikinimų programą atli
ko sol. Danielius Sadauskas, 
akompanavo Gabrielius Alekna. 
Parodyta Gerimanto Peniko pa
ruošta vaizdajuostė iš jubiliato

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:
Berlin, CT; Z. Steponavičius, 
Pompano Beach, FL; A. Kwetz, 
Englewood Cliffs, NJ.

Po 40 dol.: Stasė Prekeris, San 
Jose, CA; Felicija Izbickas, West- 
wood, MA; kun. A. Baltrushu- 
nas, So. Boston, MA; I. Kasaus- 
kas, Linden, NJ; Julia M. Jasaitis, 
Roselle, NJ; AIexandra Maldutis, 
Hollis Hills, NY; Lily Pocius, No. 
Babylon, N Y; Ligija Simanavi
čius, Poughkeepsie, NY; Valerie 
Dlugauskas, Crovvley, TX.

Po 35 dol.: Rita Klybas, 
Woodhaven, NY.

Po 30 dol.: Mary Yesuke- 
vich, Hamden, CT; M. Kirkilas, 
St. Petersburg, FL; Marcelė Spu- 
ras, Baltimore, MD; Ant. Gra- 
ziulis, Clifton, NJ; V. Budnikas, 
Elizabeth, NJ; A. ir F. Ruzgą, 
Point Pleasant, NJ; Susan Cova- 
lesky - Savaiko, Randolph, NJ; 
Roma Kollard, NYC, NY; Brone 
Stravinskis, Fairfax, VA.

Po 25 dol.: Julija Lescinskis, 
Dorchester, MA.

Po 20 dol.: J. Daubenas, Para- 
dise Valley, AZ; Prakseda Stir- 
bys, New Britain, CT; Kun. Jo- 
seph Matutis, Hartford, CT; V.
L. Raskevicius, North Haven, CT; 
B. Kondratas, Quaker Hill, CT; 
D. Grajauskas, Simsbury, CT; 
Elena Miknius, Thompson, CT; 
Stase Levanas, VVaterbury, CT; 
Jūratė Vaitkus, VVaterbury, CT; 
Faustas Rajeckas, VVaterford, CT; 
A. Spakauskas, Ft. Myers, FL; Ve. 
Kvetkus, Invemess, FL; VI. Ba
rius, Lake Worth, FL; Stasė Ka
valiūnas, New Smyrna Beach, FL; 
Antoinette Deikis, Palm Beach, 
FL; A. Samušis, Pembroke Pines, 
FL; VI. Biknevicius, Seminole, 
FL; Irena Macionis, St. Pete 

veiklos. Romualdas Drazdauskas 
pravedė bendrą dainavimą, pa
lydėdamas akordeonu.

Po programos kun. Jonas Pa
kalniškis savo šiltoje kalboje 
nuoširdžiai visiems padėkojo.

Salė buvo gražiai papuošta, 
šiems darbams vadovavo Vida 
Jankauskienė. Paulius Jurkus su
kūrė šiai progai pritaikytą labai 
įspūdingą skydą, kurio viduryje 
- didelis skaičius 60, o apačioje 
kielikas, ostija ir vynuogių šake
lė, viskas raudoname fone. 
Maisto planavimui ir paruoši
mui vadovavo Patricia Sidienė, 
svečių priėmimui ir aptarna
vimui - Ona Povilaitytė, gyvų 
gėlių papuošimams ant stalų ir 
scenoje - Josephine Senken. 
Tokios didelės šventės rengime 
dalyvavo daug pagalbininkų, 
kurių dėl vietos stokos čia nega
lime išvardinti.

Pagerbimas praėjo iškilmingai 
ir nuoširdžiai. Susirinko visi kun. 
Jono gerbėjai, bičiuliai, buvę 
parapijiečiai; jų būtų buvę kita 
tiek, bet salė netalpino. Visi 
džiaugėsi, matydami savo my
limą ir gerbiamą buvusį kape
lioną - vikarą - kleboną savo tar
pe, ir sveikinimuose linkėjo jubi
liatui geros sveikatos ir dar daug 
metų likti su jais. a.d.

Beach, FL; Bronė Macijauskas, 
Sunny Hills, FL; V. Jasiulevicius, 
Tampa, FL; Vanda Jautokas, Pa
los Hills, IL; J. K. Laskauskas, 
Baltimore, MD; Ed Sakalauskas, 
Ellicott City, MD; Maria Vidu- 
nas, Auburn, MA; AL Austras, 
Braintree, MA; K. Jurkevičius, 
Centerville, MA; Josephine Lap- 
sys, Dedham, MA; Aušra Zerr, 
Glenside, MA; Stella Gendrolis, 
VVorcester, MA; Td. Aleksonis,
N. Fallmouth, MA; Antonia M. 
VVackell, VVorcester, MA; K. Raza- 
uskas, Dearbom Hgts, MI; A. 
Juskys, Brick, NJ; Maria Darey, 
Colonia, NJ; V. Jokūbaitis, Toms 
River, NJ; C. Podgalsky, Wat- 
chung, NJ; Regina Hartvigas, 
Amsterdam, NY; D. Pliuškytė, 
Brooklyn, NY; A. L. Jasaitis, Fo- 
rest Hills, NY; Mirga Viciulis, 
Elmhurst, NY; Zigmas Žalys, 
Hopewell Junction, N Y; Stasė 
Bobelis, Kingston, NY; I. Lapur- 
ka, Massapeųua, NY; VValter Dir- 
ma, Mastic Beach, NY; Ona Jau- 
neikaitė, NYC, NY; B. Kristapo- 
nis, NYC, NY; Rasa Razgaitis, 
Oyster Bay, NY; F. Kubilius, Pou
ghkeepsie, NY; Gražina Bart
kus, Richmond Hill, NY; Ed. Sko- 
beika, Richmond Hill, NY; 
Gražina Šimukonis, Richmond 
Hill, NY; Virginia Jakstas-Kelly, 
Rockville Center, NY; Susan Mi
lašius, Tonawanda, NY.

(bus daugiau)
Kiekviena auka yra didelė pagal

ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų gali
ma išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

[ SKELBIMAI

Tik 33 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 8,9 cen
to -JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tarptautinė telefono bendrovė IE 
COM aptarnauja lietuvius nuo 
1983 metų. Teiraukitės lietuviškai 
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, VVashington, DC, 
ieško dvieju darbininku, 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.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo prižiūrėti ligonius. 
Turi gerą patyrimą. Skambinti 
(718) 348-4709. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali slaugyti ligonį, 
prižiūrėti vaikus, atlikti namų 
ruošos darbus. Skambinti tel. 
(516) 324-0802. (sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
** keičia vizas JI, BĮ - B2 į Fl 

arba Ll;
** padeda gauti Sočiai Security 

su leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo do

kumentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos. 
Dėl papildomos informaci

jos teiraukitės telefonu nuo 13 
vai.: 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 
7 dienas. Išaugus pašto ir leidy
bos išlaidoms, "Lietuvos aido" 
metinė prenumerata JAV kai
nuoja: metams - 360 dol.; pusei 
metų - 180 dol. Čekiai rašomi 
"Lietuvos aido" vardu ir siun
čiami "Lietuvos aidas", Mairo
nio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 610-544, Fax. 224-876.

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

Rožė ir Vladas Barius, Sey- 
mour, CT, T. Kornelijaus Buč
inio atminimui - 50.00 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.

VILTIES siuntinių agentū
ra praneša, kad į Brooklyną Vil
ties atstovai atvyks š. m. lap
kričio 13 d. ir nuo 12 iki 1 
vai. p.p. priims siuntinius Kul
tūros Židinio kieme, buv. spaus
tuvės patalpose. Brooklyne mūsų 
atstovas yra Alg. Jankauskas, 
tel. (718) 849-2260. Susita
rus paims siuntinius iš namų.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
lapkričio 20 d., šeštadienį, 
nuo 11 vai. iki 12 vai. ryto Kul
tūros Židinio kieme. Dėl infor
macijų - tel. (914) 258-5133.

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

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

mailto:Darbininka@aol.com
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