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IR LIETUVOJE YRA MOTINA, KURIOS 
SŪNUS LIKO NUSKENDUSIAME “KURSKE”

BALTIJOS ŠALYS TURI VIENYTIS 
KOVAI SU TERORIZMU

- Su Lietuva atsisveikinan
tis Latvijos ambasadorius Atis 
Sjanitis tikisi, kad po rudenį 
vyksiančių Seimo rinkimų Lie
tuvos užsienio politikos kryptis 
nesikeis. Rugpjūčio 21 d. ka
denciją baigiantis Latvijos 
ambasadorius atsisveikino su 
premjeru Andriumi Kubiliumi. 
Pokalbyje jie pasikeitė nuo
monėmis apie dvišalius santy
kius, politinę ir ekonominę Lie
tuvos padėtį.

- Lietuvos Civilinės saugos 
departamentas ketina pateikti 
Vyriausybei Lietuvoje siautu- 
sios vėtros materialinių nuos
tolių įvertinimą. Kaip jau buvo 
skelbta, vėlyvą rugpjūčio 19 d. 
vakarą Lietuvoje siautęs viesu
las suniokojo pusę Trakų rajone 
esančio Taučionių kaimo, o Šal
čininkų rajone audros nuverstas 
medis užmušė šio rajono gyven
toją.

- Rugpjūčio 21 d. oficialiai 
prasidėjo neeilinė Seimo sesija, 
truksianti 10 dienų. Pirmasis 
sesijos posėdis surengtas rug
pjūčio 22 d. Jame svarstyti pre
zidento Valdo Adamkaus vetuo
ti įstatymai. Tai - 6 įstatymai, 
susiję su Klaipėdos uosto sta
tusu ir plėtra, Visuomenės infor
mavimo bei Poligrafo įstatymai, 
taip pat Valstybės politikų, 
teisėjų ir valstybės pareigūnų 
darbo apmokėjimo ir Valstybės 
tarnybos įstatymo pakeitimo ir 
papildymo įstatymai.

- Lietuvos Sveikatos ap
saugos ministras Raimundas 
Alekna rugpjūčio 19 d. susitiko 
su badaujančiais buvusios ak
cinės bendrovės “Inkaro avaly
nė” darbininkais. Pasak minis
terijos pranešimo spaudai, R. 
Alekna teiravosi apie badaujan
čių žmonių sveikatos būklę, kal
bėjosi su medikais, stebinčiais 
jų sveikatos pakitimus. Minist
ras su “Inkaro” darbininkais su
tarė, kad prireikus jie neatsakys 
medikų pagalbos. Per susitiki
mą R. Aleknai įteiktas badau
jančių kreipimasis į Vyriausybę. 
Ministras pažadėjo šį doku
mentą perduoti premjerui And
riui Kubiliui.

- Lietuvos Konservatoriai 
prisijungė prie Lietuvos partijų 
bei Žemės ūkio rūmų pasirašy
to susitarimo dėl žemės ūkio ir 
kaimo plėtros nuostatų. Rug
pjūčio 19 d., prieš prasidedant 
Tėvynės sąjungos - Lietuvos 
konservatorių konferencijai 
Kaune, konservatorių pirminin
ko pirmasis pavaduotojas ir Lie
tuvos žemės ūkio rūmų vice
pirmininkas Albertas Amšiejus 
pasirašė minėtą dokumentą, pra
nešė konservatorių spaudos tar
nyba.

- Stichinės nelaimės nu
niokota didžiausia Baltijos ša
lyse keramikos plytelių gamin
toja “Dvarčionių keramika” tiki
si Vyriausybės pagalbos. Praė
jusią savaitę didžiulė žemės 
nuošliauža sugriovė bendrovės 
sandėlius ir sutrikdė jos darbą. 
Apytiksliais apskaičiavimais, 
įmonei padaryta dešimtys mili
jonų litų nuostolių. “Dvarčio
nių keramikos” turtas nuo sti
chinių nelaimių nebuvo ap
draustas.

Barenco jūroje nusken- 
dusiame rusų kariniame povan
deniniame laive “Kursk” yra ir 
Šiaulių miesto gyventojos sū
nus, 20-metis Sergej Vitčenka. 
Rugpjūčio 21 d. dienraštis “Res
publika” rašo, kad per Maskvos 
informacinius biurus jaunuolio 
motina Valentina Avelienė su
žinojo, kad jūreivis S. Vitčen
ka yra vienas iš 118 nuskendu
sio atominio povandeninio lai
vo “Kursk “ įgulos narių. S. Vit
čenka yra V. Avelienės sūnus iš 
pirmosios santuokos.
Rugpjūčio 19 d. jaunuolio mo-

LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGA 
PATVIRTINO KANDIDATŲ Į SEIMĄ SĄRAŠĄ
Lietuvos liberalų sąjunga 

(LLS) patvirtino galutinį savo 
kandidatų į Seimą sąrašą. Rug
pjūčio 19-20 d. Plungės rajone 
prie Platelio ežero surengtas 
tradicinis liberalų sąskrydis. 
Jame partijos taryba patvirtino 
galutinį LLS rinkimų sąrašą 
daugiamandatėje apygardoje.

Sąrašą, kuriame iš viso yra 
143 asmenys, pradeda partijos 
pirmininkas, Vilniaus meras 
Rolandas Paksas, toliau - 
Vilniaus miesto tarybos nariai 
Gintaras Steponavičius, Dalia 
Kutraitė-Giedraitienė, parla
mentaras Alvydas Medalins- 
kas, buvę ūkio ir finansų minis
trai Eugenijus Maldeikis ir 
Jonas Lionginas, Klaipėdos 
tarybos narys Eligijus Masiu
lis, liberalų atstovas spaudai 
Jonas Čekuolis, Kauno skyriaus 
vadovas Klemensas Rimšelis 
ir dešimtasis - radijo stoties “Ra
diocentras” vadovas Gintaras 
Babravičius.

Vienuoliktąją sąrašo vietą li
beralai paliko “naujosios poli

Rusijos Stačiatikių Baž
nyčios vadovai kanonizavo 
paskutinį Rusijos carą Nikola
jų II ir jo šeimą, bolševikų 
nužudytą 1918 m. Maskvoje 
susitikusi vyskupų taryba spren
dimą kanonizuoti carą priėmė 
visais 150 balsų. Didžioji dalis 
Vakarų istorikų laiko Nikolajų 
nemokšišku vadovu, mėginu
siu atsilaikyti prieš maištaujan
čius šalies gyventojus. Tačiau 
dauguma Stačiatikių Bažnyčios 
narių nori išaukštinti carą ir jo 
šeimą už tai, kad jie drąsiai su

Povandeninis laivas “Kursk”

tina išskrido į Murmanską, 
tikėdamasi nusigauti iki arčiau 
nelaimės vietos esančio Seve- 
romorsko.

S. Vitčenka, kurio motina yra 
Rusijos pilietė, praėjusių metų 

tikos” bloko partneriams - mo
derniesiems krikščionims de
mokratams. Ją užims šios par
tijos atstovas Artūras Vazbys. 
Paskutinis, 143-asis sąraše yra 
LLS vicepirmininkas, Klaipė
dos miesto meras Eugenijus 
Gentvilas. Jis jau anksčiau pa
skelbė neketinąs dirbti Seime, o 
pasiliksiąs uostamiestyje.

Iš pirmojo sąrašo dešimtuko 
tik E. Maldeikis nekels savo 
kandidatūros vienmandatėje 
apygardoje. Partijos lyderis R. 
Paksas balotiruosis Vilniuje, 
Antakalnyje.

Praėjusią savaitę liberalai 
paskelbė, kad jei gautų rinkėjų 
mandatą per spalio 8 dieną vyk
siančius Seimo rinkimus, siek
tų, kad naujosios vyriausybės 
premjeru būtų paskirtas R. Pak
sas.

Dabartinis Vilniaus meras 
R. Paksas, 44-erių, 1999 metais 
jau ėjo ministro pirmininko 
pareigas ankstesnėje konserva
torių vyriausybėje, bet atsista
tydino, prieštaraudamas sutar- 

CARAS TAPO ŠVENTUOJU
tiko mirtį. Rusijos patriarchas 
Aleksijus II prieš balsavimą pa
reiškė, jog sprendimas kanoni
zuoti carą, paskutinįjį iš Ro
manovų dinastijos, ir jo šeimą 
nereiškia, kad Bažnyčia pri
pažįsta vyriausybės komisijų 
nuomonę, jog Sankt Peterburge 
buvo perlaidoti būtent caro ir jo 
šeimos narių palaikai. “Mes 
turime savo abejonių dėl šių pa
laikų tikrumo ir negalime ra
ginti tikinčiųjų garbinti pseu- 
dorelikvijas”, - teigė Aleksij.

Nikolaj II buvo nužudytas ša

lapkritį buvo pašauktas į tar
nybą Rusijos kariniame laivyne. 
Jis yra baigęs Sankt Peterburgo 
jūreivystės mokyklą.

Barenco jūroje avariją paty
ręs laivas nuskendo rugpjūčio 
12 dieną - daugiau nei prieš 
savaitę - ir iki šiol gelbėtojams 
nepavyko įsigauti į laivo vidų.

Trys norvegų narai rugpjūčio 
21 d. atidarė nuskendusio rusų 
atominio povandeninio laivo 
“Kursk” išorinį liuką ir aptiko, 
kad laivas pilnas vandens.

Manoma, kad visi 118 įgulos 
narių yra žuvę. BNS
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čiai dėl bendrovės “Mažeikių 
nafta” akcijų pardavimo JAV 
koncernui “Williams Interna- 
tional”. Netrukus po to jis išs
tojo ir iš konservatorių partijos 
bei vėliau tapo liberalų lyde
riu.

Finansų ir ūkio ministrais 
LLS siūlytų R. Pakso vyriau
sybėje šias pareigas jau ėjusius 
J. Lionginą ir E. Maldeikį. Už
sienio reikalų ministru LLS siū
lytų A. Medalinską, kultūros 
ministru - Lietuvos nacionali
nės filharmonijos direktorių 
Gintautą Kėvišą.

Anot viešosios nuomonės ty
rimų, liberalai dabar yra antra 
pagal populiarumą Lietuvos po
litinė jėga po socialliberalų. Už 
LLS liepos mėnesį buvo pa
siryžę balsuoti 6,9 proc. rinkė-

lia Uralo Jekaterinburgo mies
to kartu su žmona, 4 dukterimis 
ir sūnumi 1918 m. liepos mė
nesį. Posovietinėje Rusijoje, 
ieškančioje praeities didvyrių, 
Nikolaj II tapo pagarbos objek
tu. Bažnyčios atstovai surašė 
stebuklus, susijusius su caru. 
Tarp stebuklų yra ir ikonos, ku
riose pavaizduotas caro portre
tas. Bažnyčios atstovai tvirtina, 
jog šios ikonos “verkia” - ant jų 
aptinkama kvapnaus skysčio 
lašelių.

BNS, ELTA

Lietuvos premjeras Andrius 
Kubilius rugpjūčio 18 d. nu
siuntė užuojautos telegramą 
Latvijos vyriausybės vadovui 
Andriui Beržiniui dėl teroristi
nio sprogdinimo Rygoje, drau
ge ragindamas Baltijos vals
tybes vienytis kovai su tero
rizmu. “Mus giliai sukrėtė žinia 
apie sprogimą Rygoje. Šis te
roristinis išpuolis kelia pasipik
tinimą ir stiprina būtinumą vi
soms Baltijos valstybėms bend
rai kovoti prieš terorizmą ir or
ganizuotą nusikalstamumą”, 
rašoma Lietuvos premjero tele
gramoje.

Rugpjūčio 17 d. popietę Ry
gos centre esančioje universa
linėje parduotuvėje “Centrs” 
nugriaudėjo du sprogimai, per

VYTAUTAS LANDSBERGIS DAR 
NEAPSISPRENDĖ

Lietuvos Konservatorių par- 
tijos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis “dar galvoja”, ar 
dalyvaus rinkimuose į Seimą 
vienmandatėje rinkimų apygar
doje. Tai jis sakė rugpjūčio 21 
d. spaudos konferencijoje Sei
me. Šeštadienį Kaune vykusio
je Konservatorių partijos kon
ferencijoje V. Landsbergis pri
statė savo knygelę “Ataskaita 
rinkėjams”, kurioje apžvelgia 
savo veiklą Seime. Konferen
cijoje jis sakė, jog šią knygelę 
įteiks savo apygardos rinkė
jams.

Spaudos konferencijoje rug
pjūčio 21 d. V. Landsbergis pa

“GRANDE BOUCLE FEMININE” 
DVIRAČIŲ LENKTYNĖSE EDITA 
PUČINSKAITĖ FINIŠAVO ANTRA
Rugpjūčio 20 d. pasibaigu

siose daugiadienėse “Grande 
Boucle Feminine” moterų dvi
račių lenktynėse antrą vietą ben
droj e įskaitoje užėmė “Team 
Alfa Lum” komandai atstovau
janti Lietuvos dviratininkė Edi
ta Pučinskaitė. 14 etapų ji 
nuvažiavo per 39 valandas 44 
minutes ir 23 sekundes. Lenk
tynių nugalėtoja pirmą kartą 
lenktynių istorijoje tapo Ispa
nijos dviratininkė - Joane Šo- 
marriba Arrola, bendroje įskai
toje E. Pučinskaitę aplenkusi 
35 sekundėmis.

Trečioji vieta atiteko pran
cūzei Geraldine Loewenguth,

BAIGĖSI PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SEIMAS

Vilniuje rugpjūčio 20 d. bai
gėsi dešimtasis Pasaulio lietuvių 
bendruomenės Seimas. į jį buvo 
susirinkę beveik pusantro šim
to atstovų iš 31 šalies. Didžiau
sia - 34 narių delegacija atsto
vauja JAV lietuvių bendruome
nei, po 12 žmonių atvyko iš Au
stralijos ir Kanados. Per pen
kias darbo dienas Seimo nariai 
daugiausia dėmesio skyrė lie
tuvybės išlaikymui, gimtosios 
kalbos mokymo, tautinės kul
tūros židinių - mokyklų kūrimo 
ir išlaikymo, išeivijos mokytojų

TARPTAUTINIS VISUOMENINIS 
TRIBUNOLAS SKELBIA ANTRĄ SESIJĄ 

IR LAUKIA KOMUNIZMO GYNĖJŲ
Nors tarptautinis kongresas 

“Komunizmo nusikaltimų įver
tinimas” įvyko birželio vidury
je, jo organizacinis komitetas 
Vilniuje dirba iki šiol.

Kongresas įsteigė Tarptauti
nį Vilniaus visuomeninį tribu
nolą, kuriam pavesta socialiai, 
politiškai ir teisiškai įvertinti ko
munizmo doktrinos ir komunis
tinių režimų padarytus nusikal
timus, jei bus nustatyta, kad to
kie veiksmai buvo padaryti.

Andrius Kubilius

kuriuos sužeista daugiau nei 20 
žmonių, trys iš jų sunkiai.

Omnitel Laikas

tikslino, jog jis kalbėjo apie 
Kauno kaimiškąją apygardą, 
kurioje buvo išrinktas į Seimą 
1996 metais.

Kaip skelbta, dabar šioje apy
gardoje ketina kandidatuoti ki
tas konservatorių partijos narys
- buvęs Kauno rajono meras 
Donatas Jankauskas.

V. Landsbergis yra įrašytas 
pirmuoju numeriu konserva
torių partijos kandidatų sąraše 
daugiamandatėje apygardoje. 
Daugiamandatėje apygardoje 
renkama 70 Seimo narių, likę 71
- vienmandatėse apygardose.
Seimo rinkimai Lietuvoje įvyks 
spalio 8 dieną. BNS 

kuri Lietuvos dviratininkei ben
droje įskaitoje pralaimėjo dau
giau nei dvi minutes.

Šeštą vietą galutinėje įskai
toje užėmė Jolanta Polikevičiū
tė (“Acca Due O Lorena”), aš
tunta buvo kita šios koman
dos narė Rasa Polikevičiūtė. 
Rugpjūčio 20 d. 14-tojo etapo 
nugalėtoja tapo italė Greta Zoc- 
ca, antra buvo jos tėvynainė Ka- 
tia Longhin, trečia - Vokietijos 
dviratininkė Vera Hohlfeld.

Lietuvaitės paskutiniame eta
pe tenkinosi kukliomis vieto
mis: J. Polikevičiūtė finišavo 
23-čia, E. Pučinskaitė - 26-ta, R. 
Polikevičiūtė - 30-ta. BNS 

rengimo problemoms. Ypatin
gas dėmesys buvo skiriamas 
stojimo į NATO ir Europos Są
jungą problemoms. Taip pat 
buvo aptariama naujosios kar
tos emigrantų įsiliejimas į kitų 
šalių gyvenimą. Prezidentas 
Valdas Adamkus, kalbėdamas 
Seime, sakė, kad naujas Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
uždavinys - įtraukti į savo gre
tas naująją emigracijos bangą, 
išsaugoti jų ryšį su Lietuva, 
gimtąja kultūra.

Lietuvos aidas

Pirmoji Tarptautinio visuo
meninio tribunolo sesija vyko 
šių metų birželio 12-14 dieno
mis.

Antroji sesija vyks rugsėjo 4- 
8 dienomis.

Asmenys, norintys dalyvauti 
Tarptautinio Vilniaus visuome
ninio tribunolo antrojoje sesijoje 
gynėjais (advokatais), prašomi 
skubiai užsiregistruoti tarptau
tinio kongreso “Komunizmo 

(nukelta į 7 psl.)
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Namų tvarkymas
Pavasarį, vasarą, kada lauke 

šilta, žmonės tvarko namus. 
Pradėję tvarkyti namus, papras
tai randam visokių nelabai 
reikalingų, ar visai nereikalingų 
daiktų, kurių per eilę metų yra 
prisirinkę ir kurie kažkodėl yra 
vis dar laikomi, nors nenau
dojami. “O gal dar prireiks?..” 
- ir taip “turtas” kraunasi rūsyje, 
palėpėje, garaže, sieninėse spin
tose ir t. t., kartais pasiekiame 
net tokį laipsnį, kad nebežinia 
nei ką daryti. Turtingi ameri
kiečiai kartais kreipiasi į profe
sionalų organizatorių (organi- 
zer, consultant), kad jis savo pa
tarimais ir nurodymais išgelbėtų 
nuo apsikrovimo ir pamokytų 
tvarkos. Yra net tokia organiza
cija “The National Association 
of Professional Organizers”, 
kuriai priklauso įvairios grupės, 
pvz., “Organizing Solutions” 
(Wichita, Kansas), “Califomia 
Closets” ir t.t. Toks specialistas 
“organizuotojas” tvarką padaro 
labai greitai, pvz., virtuvėje per 
keletą valandų atrenka, kas 
reikalinga, kas ne, nes pačiam 
žmogui tai darant, kartais yra 
labai sunku apsispręsti, ar daik
tą atiduoti, išmesti, ar dar laiky
ti, nes “gal prireiks”. Čia nekal
bama apie šeimos brangius at
minimus, paveldėtus iš tėvų se
nelių nekalbama ir apie tai, kas 
tikrai yra naudinga ir reikalin
ga, o apie tai, kad gyvenime 
prisirenkame daug įvairių da
lykų, kurie “gal kada nors bus 
reikalingi”, ir niekada jų ne- 
panaudojame. Jie kaip nenau

Kauno valstybinis 
Vytauto Didžiojo Universitetas 

antrosios bolševikinės okupacijos metais

Neseniai iš spaudos išėjo jau 
populiaria tapusi Albino Tama
šausko knyga “Iš Kauno univer
siteto ir Politechnikos instituto 
praeities. Komunistų partinės 
organizacijos raidos ir veiklos 
apžvalga” (KTU, Technologija, 
2000).

Autorius knygą dedi kuoja at
minimui dėstytojų darbuotojų ir 
studentų kurie, nepaisydami so
vietinių represijų kovojo, kūrė tą paversti “homo sovieticus”. 
ir dirbo Lietuvai. Todėl nuo pat okupacijos pra-

Knyga skirta plačiam skai- džios visom propagandinėm 
tytojų ratui, tačiau ji įdomiau- priemonėm buvo niekinamas 
šia tiems, kurie mokėsi KVDU Lietuvos nepriklausomybės lai- 
1945-1950 m. ir vėliau jį reor
ganizavus įkurtame Kauno po
litechnikos institute. Šio straips
nio autorius 1945-1950 m. mo
kėsi Statybos fakultete, todėl dė
mesys straipsnyje skirtiamas 
šiam laikotarpiui.

Dar frontui riedant per Lietu
vą, 1944 m. rugpjūčio 12 d. Uni
versiteto rektoratas susirinko 
pirmam pasėdžiui apsvarstyti 
pedagoginio personalo ir moks
lo metų pradžios klausimus. 
Sovietinės valdžios nutarimu 
Universitete buvo palikti ketu
ri fakultetai: Technologijos, 
Statybos, Medicinos ir Istori
jos-filosofijos. Universiteto re
ktoriumi buvo paskirtas prof. A. 
Purenąs, rektoriavęs ir pirmo
sios okupacijos metais.

Universiteto pedagogų bran
duolį sudarė tarpukario Lietuvos 
Universiteto profesoriai ir dės
tytojai, kurių nespėjo represuo
ti sovietinė valdžia pirmosios 
okupacijos metais ir kurie, ne- 
sijausdami prasikaltę Lietuvai 
bei sovietams, nepasitraukė į 
Vakarus, artėjant antrajai oku
pacijai. Tų profesorių ir dėsty
tojų tarpe buvo būrys asmenų 
1922 m. aktyviai prisidėjusių 
prie Lietuvos Universiteto įstei
gimo bei dirbusių pedagoginį 
darbą jame. Tai profesoriai A. 
Janulaitis, P. Jodelė, V. Lašas, 
A. Purenąs, K. Vasiliauskas,

dojami daiktai guli stalčiuose, 
lentynose, nors ir tvarkingai 
sudėti, bet tik užimdami vietą. 
Tokius dalykus amerikiečiai va
dina “clutter”. Gal lietuviškas 
apibūdinimas būtų per eilę metų 
susirinkęs bereikšmis “turtas”.

Tarp kitko, tokio specialisto 
patarnavimai siekia nuo 30 iki 
50 dol. per vai. Sakysite, kad tai 
labai didelis atlyginimas už va
landą, bet yra žmonių, kurie 
mielai užmokėtų, kad tik na
muose tvarką turėtų, nes patys 
to padaryti nepajėgia - ne tiek 
dėl fizinių jėgų bet psichologiš
kai.

Žinoma, kiekvienas, kuris pa
siryžęs, gali tai padaryti pats. 
Pvz., virtuvėje: atsikratykite 
vienodų daiktų, tokių kaip tuzi
no bulvių skutiklių kokių šešių 
keptuvių pyragams kepti ir t.t. 
O paskui reikalingus virtuvės 
daiktus sudėkite ten, kur jų la
biausiai reikia naudojimui. Pei
lius, šakutes, indus - arti vie
tos, kur valgoma, viryklei ir or
kaitei naudojamas pirštines ir 
“karštus padėkliukus” laikykite 
arti viryklės. Atsargoms susidėti 
galima įsitaisyti krepšių (roll- 
out baskets and organizers).

Panašiai reikia elgtis ir su 
sieninėm rūbinėm (closets) ir su 
rūbais jose. Atsikratykite tų rū
bų, kurių jau porą metų nedė
vite, o likusius gerai surūšiuo
kite, kad jie būtų matomi ir leng
vai pasiekiami. Atsikratyti tai 
dar nereiškia išmesti. Jei rūbas 
yra gerame stovyje, atiduokite 
labdaros organizacijoms, kurios

Kazys BILAŽEVIČIUS 

inžinieriai A. Graurogkas, P. 
Markūnas, V. Verbickis ir kt.

Absoliučiai daugumai peda
gogų sovietinė ideologija buvo 
nepriimtina, savo požiūrį į ją 
vieni reiškė radikaliai, kiti san
tūriau. Jiems buvo aišku, kad 
sovietų strateginis tikslas buvo 
sunaikinti mūsų tautos pilietinę 
sąmonę ir istorinę atmintį, nes 
tik tuo atveju pavyktų mūsų tau- 

kotarpis, įžūliai klastojama is
torija, buvo represuojami ir žu
domi šviesiausieji inteligentijos 
atstovai. Okupantai ir kolabo
rantai suprato, kad būtent in
teligentija, ypač humanitarinė, 
yra tautos laisvės, kultūros, 
dvasinių ir dorovinių vertybių 
papročių ir tradicijų gimtosios 
kalbos, o tuo pačiu ir tautos gy
vasties saugotoja. Kadangi in
teligentijos palaužti nepavyko, 
buvo vykdomas jos planingas 
naikinimas, prasidėjęs 1940 m. 
liepos 12 d., besitęsęs iki 1941
m. birželio masinių tremčių ir 
vėliau pratęstas antrosios oku
pacijos metais.

1945 m. vasario 23 d. LKP 
(b) CK biuras priėmė nutarimą 
“Dėl priemonių stiprinant Vil
niaus ir Kauno Universitetus”. 
Buvo nutarta Universitetuose 
įsteigti LKP (b) CK partorgų 
pareigybes, suteikiant jiems 
didžiulius įgaliojimus. 1945 m. 
gegužės 5 d. į Kauno Univer
sitetą buvo atsiųstas Sveikatos 
komisariato kadrų skyriaus vir
šininkas V. Kuzminskis, o 
TSRS Aukštojo mokslo minis
terija Marksizmo-leninizmo 
katedros vedėjo pareigoms at
siuntė doc. A. Nazarkiną. Uni
versiteto partinės grupės stei
giamasis susirinkimas įvyko 
1945 m. rugsėjo 16 d. Grupę su
darė keturi partijos nariai (V.

renka rūbus (tik neduokite su
plyšusių ir purvinų!).

Šiedu suminėti dalykai - vir
tuvė ir rūbinė - yra svarbūs, ta
čiau, ko gero, daugiausia vargo 
žmonės turi su popieriais. Yra 
apskaičiuota, kad vidutiniškai 
žmogus gauna 40,000 atskirų 
pašto vienetų - laiškų, reklamų, 
laikraščių ir t.t. per metus. Jų 
trečdalis yra “junk mail”. Prie 
to dar pridėkite įvairius prane
šimus iš mokyklų, bažnyčių, 
organizacijų sveikinimo korte
les, žurnalus, įvairius popierius 
ir pranešimus, kuriuos žmonės 
parsineša iš darboviečių, ir vi
zitines korteles.

Jei galvojate, kad reikalingą 
informaciją galite gauti kitur, 
negu tuose popieriuose, ir jie 
nėra svarbūs jūsų gyvenime, 
išmeskite juos!

Žinoma, yra sentimentalių 
daiktų - kortelių laiškų. Jų ne
meskite lauk, jei jie jums svar
būs. Žmonėms, kurie negali pri
siversti ko nors išmesti, specia
listai pataria sudėti juos į dėžes 
ir padėti palėpėje, rūsyje ar ki
tur. Bet statistika rodo, kad 80% 
daiktų sudėtų į dėžę, niekada 
nėra panaudojami ir įjuos nie
kada nepažiūrima. Specialistai 
pataria žmonėms dienos ar sa
vaitės bėgyje surasti specialaus 
laiko laikraščių ar žurnalų per
skaitymui - kad jų nesirinktų 
krūvos.

Keletas patarimų, kaip iš
vengti apsikrovimo nereikalin
gais daiktais:

1. Pirkite tik tai, kas jums 
reikalinga. Nedarykite atsargų iš 
daiktų, kuriuos lengva įsigyti: 
pieštukų, tušinukų, skalbimo

priemonių šampūnų ir t.t.
2. Nelaikykite daiktų kurių 

nereikia, bet “gal kada pri
reiks”.

3. Sudėkite į dėžę daiktus, su 
kuriais negalite atsiskirti. Po 
metų, jei jų nenaudojate, ati
duokite tas dėžes labdarai.

4. Kiekvieną kartą, paėmę 
kokį daiktą naudojimui, vėl 
padėkite atgal į jo vietą.

5. Vaikų žaislams sudėti nau
dokite specialias dėžes be dang
čių ir laikykite jas tas ten, kur 
vaikai žaidžia.

6. Dažnai dėvimus rūbus 
laikykite rūbinės priekyje.

7. Surūšiuokite apatinius rū
bus, kojines ir t.t., naudodami 
specialias pertvaras stalčiams.

8. Atiduokite labdarai rūbus, 
kurių nedėvėjote visus metus.

9. Nekraukite atsargų viso
kių žurnalų, brošiūrų ir pan., 
kurių ateityje nereikės.

10. Laikykite šiukšlių dėžę 
arti tos vietos, kur atidarote paš
to vokus ir peržiūrėkite gautą 
paštą. Rūšiuokite gaunamą paš
tą kasdien ir gaunamą “junk 
mail” tuojau išmeskite.

11. Galite sumažinti “junk 
mail”, parašydami “The Direct 
Marketing Association”, kad 
nesiųstų jums įvairių rekla
mų.

12. Po mėnesio atsikratykite 
žurnalais, vienus duodami ki
tiems paskaityti, kitus išmes
dami.

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė

Naudotasi įvairios spaudos 
medžiaga

jo valenrodai, tikėdamiesi šito
kiu būdu geriausiai pasitarnau
ti Lietuvai ir darbo kolektyvui. 
Ryškiausias jų atstovas Po- 

. jlitechnikos institute buvo švie- 
. saus atminimo prof. Kazimieras 
Baršaūskas”. 1950 m. Univer
sitete iš viso buvo 84 komunis
tai.

1946 m. kovo 21 d. partinio 
susirinkimo protokole užrašy
tas toks V. Kuzminskio pasi
sakymas: “...Partinė organizaci
ja įsikūrė prieš pusę metų ir 
veikė vienoje iš pačių didžiau-

Kuzminskis, A. Nazarkinas, 
prieškario komunistas gydyto
jas J. Parnarauskas ir sovieti
nis karininkas Z. Fedaras) ir du 
kandidatai į VKP (b) narius 
(spec. skyriaus viršininkas ka
pitonas P. Borisevičius ir stu
dentas V. Reimeris)., Nuo. tos šių respublikos reakcijos tvir- 
dienos komunizmo šmėkla pra
dėjo savo klaikų blaškymąsi 
po Universitetą, palikusi nepa
prastai skaudžius pėdsakus, 
kurių rezultatus net šiandien 
jaučia mūsų tauta ir valstybė.

Partinės grupės steigiama
jame susirinkime kadrinis bol
ševikas V. Kuzminskis kalbėjo: 
“(...) Kauno miesto partinis ak
tyvas teisingai įvertino padėtį 
Universitete, pareikšdamas, kad 
Universitetas yra antisovietinio 
veikimo citadelė ir buržuazinių 
nacionalistų organizavimo liz- Janulaitis, B. Sidaravičius, P. 
das. Tą faktą patvirtina ir tai, ~ 
kad valstybės saugumo organai lis, inž. V. Babilius ir daug kitų 
daugiausia žmonių areštavo 
Universitete. (...) Universiteto 
taryboje sėdi priešiškai nusi
teikę asmenys, kurie stengiasi 
nepraleisti į vadovaujančias vie
tas ir suteikti mokslinius laips
nius pažangiems žmonėms”.

Vienas iš svarbiausių parti
nės grupės uždavinių buvo ver
buoti profesorius ir dėstytojus Universtiteto “valymas” vyko 
stoti į VKP (b). Tačiau nuo pat metodiškai ir iš peties, visiškai 
pradžios šis darbas labai sun- nesiskaitant su Universiteto in- 
kiai sekėsi. Pirmas buvo pa- teresais.
laužtas prorektorius prof. J. 1947 m. birželio 12 d. Uni- 
Kupčinskas-1946 m. sausio 15 versiteto partinio biuro proto- 
d. jis priimtas kandidatu į VKP kole rašoma: “Kadrų skyriui 
(b). 1948 metais spaudimui ėmus vadovauti A. Pagirėnui, 
pasidavė farmacininkas prof. K. (...) atliktas dalinis studentijos, 
Grybauskas, o 1949 m. - fizi- mokslo ir administracijos per
kas prof. K. Baršauskas. Iki Uni- sonalo valymas nuo antisovie- 
versiteto reorganizavimo 1951 tinių elementų (pašalinta 120 
sausio 1 d. šie trys asmenys bu- studentų 32 mokslo darbuoto- 
vo vieninteliai partiniai profe- jai, 26 - atsakingi administra- 
soriai Universitete.

Knygos autorius, aptarda
mas motyvus, dėl kurių peda
gogai stojo į komunistų partiją, 
įvade rašo: “Ir tik išimtinais 
atvejais į komunistų partiją sto-

tovių. Suprantama, kad per taip 
trumpą laiką pilnai Universite
tą sutarybinti nepavyko. Tačiau 
padaryta nemažai - visose sri
tyse partinė organizacija paėmė 
į savo rankas Universiteto veik
lą, (...) .pravedė nemažą buržu
azinių nacionalistų demaskavi
mo darbą (...)”.

Kremliaus samdiniai “buržu
azinių nacionalistų demaska
vimą” pradėjo nuo “kadrų valy
mo”. 1946 m. iš darbo Univer
sitete buvo atleisti profesoriai A. 

Šalčius, I. Jonynas, dėst. V. Sob-

darbuotojų. 1948 m. iŠ Univer
siteto pašalinti prof. J. Da- 
linkevičius, doc. V. Kairiūkštis, 
žinomas vadybininkas V.A. 
Greičiūnas (1952 m. žuvo konc- 

/ lageryje), doc. A. Gravrogkas ir 
. kt. 1949 m. pašalintas iš Uni

versiteto ir 10-čiai metų įkalin
tas doc. S. Stulginskis ir kt.

vtioiiiciu vairumo v_yr<O

cijos-ūkio darbuotojai)”(...). 
Komentarai nereikalingi - pra
garo mašina veikė pilnais ap
sisukimais.

“Reakcijos tvirtovėje” 
(nukelta į 6 psl.)

Rugiapjūtė V. Kapočiaus nuotr.

NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į 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: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Te). 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 pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
WPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N Y 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ
• 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

fasolino
* MEMORIALS '

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

PHONES ( 718) 326 - 1282 : 326-3150
- TAI MCSŲ VIENINTELĖ VIETA -

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Ar paseno

Augustinas?

Šv. Augustino diena, rug
pjūčio 28-oji, mums primena 
pirmųjų krikščionybės amžių 
šventąjį vyrą, Bažnyčios dak
tarą, Hiponos vyskupą Afrikoje 
tuo metu, kai barbarai sujudo 
pulti ir griauti ne tiktai Romos 
imperiją, bet ir dar negausią 
krikščionių bendruomenę - 
Bažnyčią.

Šv. Augustinas mirė 30 metais barbarų apsuptame Hiponos 
mieste. Kai visame pasaulyje ir Lietuvoje buvo minima jo mirties 
sukaktis - pusantro tūkstančio metų, filosofas Stasys Šalkauskis 
pastebėjo, kad Šv. Augustinas “šiais laikais yra mums reikšmin
gesnis ir labiau pamokantis, negu daugelis vėlesnių Bažnyčios 
šventųjų, negu daugelis jos tėvų ir mokytojų.

Jis gyveno, veikė, sielojosi ir kentėjo toje istorinėje persilaužimo 
gadynėje, kurią galima nusakyti šiais keliais žodžiais: senovės 
pasaulis griūva, barbarai žygiuoja, krikščionija ima kurti naują 
Dievo pilį". Ar esama kokio nors panašumo su dabartimi?

“Dabarties barbarai, - rašė toliau St. Šalkauskis, - skiriasi 
nuo senovės tuo, kadjie ateina ne iš šalies... bet iš mūsų tarpo, iš 
šių dienų pasaulio, kaip kad atsiranda sergančiame kūne bakte
rijos, nešančios suirimą ir mirtį... Kiekvienas iš mūsų gerai žino 
vieną šių barbarų vardą - bolševizmas ”.

Savo aplinkoje atidžiai apsidairę, anot St. Šalkauskio, mirusio 
1941 metais, rastume nemaža tų barbarų sąjungininkų, samdi
nių ir advokatų vįsose gyvenimo srityse. Tai žmonės, kurie skelbia 
visa ko sąlyginumą moksle, doroje ir visuomeniniame gyvenime: 
esą nieko nėra pastovaus, amžino, nekintamo.

Tai žmonės, kurie sudievina valstybę, bet šventumo skraistę 
nuima ir moralei, ir religijai. Tai žmonės, kurie “ardo masėse ir 
jaunuomenėje prigimtuosius dorinius jausmus instinktų erzinimu, 
nepadoriomis pramogomis. Tokių daugiau ar mažiau paslėptų 
barbarų ir mažiau ar daugiau sąmoningųjų talkininkųyrapilna 
visur. Rastume jų nelaimei ir mūsų tarpe asmenyje tų žmonių, ku
rie eina inertiška nukrikščioninto pasaulio linkme ir savo nesu
sipratimu, nedrausmingumu, moraliniu neatsparumu gimdo mū
sų tarpe dezorientaciją, suirimą demoralizaciją ”. Kur išsigelbė
jimas nuo šių vidinių barbarų?

Šv. Augustinas, - pastebi St. Šalkauskis, - iškėlė aikštėn die
viškosios Apvaizdos rolę istoriniame tautų gyvenime, sykiu yra 
įrodęs, kad tikra visuomenė, toji Dievo pilis, laikosi Dievo meile 
ir aukštais doros žygiais.

Visuomenė, nepagrįsta doriniu pagrindu, yra atremta į smėlio 
pamatą ir turi suirti prie pirmo stipresnio ardomųjų gaivalų 
pūstelėjimo. Tuomet ateina teisinga bausmė neteisingiesiems ir 
sunkus sprendžiamasis bandymas teisingųjų.

Nuokrypa nuo Dievo įstatymą kuriais privalo remtis privatus 
bei viešas žmonių gyvenimas, ir yra mūsų laikų barbariškų reiš
kinių siautėjimo priežastimi.

(pradžia 31 nr.)
Dabar keletas žodžių apie 

laisvę. Aš sakiau, kad autonom
ija yra piliečio gebėjimas pa
čiam sau duoti įstatymą, kuris, 
akivaizdu, yra bendras įstaty
mas, kadangi tą įstatymą sau 
duoda visi kartu gyvenantys 
bendruomenės piliečiai. Todėl 
įstatymai dėl viso pikto yra už
rašomi, kad būtų suvokiami kuo 
aiškiau ir tiksliau ir kad jais 
nebūtų piktnaudžiaujama. Tai 
štai autonomija, aukštas intele
ktas, drąsa - šie trys dalykai ir 
sudaro tai, kas pirmą kartą, ir
gi Graikijoje, buvo pavadinta 
laisve. Laisvė yra visiškai uni
kalus, iki tol negirdėtas, ne
žinotas ir - net šiuo metu - la
bai retas dalykas. Laisvė reta, 
nes retas autonomiškas žmogus. 
Noriu pabrėžti, kad laisvė da
bartiniame pasaulyje (įskaitant 
ir Vakarų demokratijas) yra toks 
dalykas, kurį jau pats laikas 
įrašyti į Raudonąją knygą, 
kadangi jis tiesiog tragiškai, 
katastrofišku greičiu nyksta. 
Katastrofiškai stiprėjantis biu
rokratijos ir mass media tero
ras baigia sunaikinti laisvės 
salas, ir pasaulis stovi pačių bai
siausių despotizmų akivaizdoje. 
Šiaip ar taip, laisvė yra ne kas 
kita, o būtent aukšto intelekto, 
protingos drąsos ir asmens au
tonomijos derinys.

Gangsteriška laisvės samp
rata būdinga despotiškoms, lau
kinėms, barbariškoms šalims. O 
kad kaip tik tokia samprata šiuo 
metu tapo agresyvios propagan
dos objektu, daug pasako apie 
pasaulį, kuriame mes gyve
name, ir absoliučiai nieko - apie 
tikrąją laisvės esmę.
Turiu pripažinti, kad šalia ma

nęs, kartu su manimi gyvena ki
ti tokie pat laisvi, autonomiški 
piliečiai. Esu laisvas tik tiek, 
kiek laisvi kiti. Vergų visuome
nėje būti laisvas negaliu; vergų 
visuomenėje nėra ir negali būti 
nė vieno laisvo žmogaus, ne
išskiriant nė aukščiausiojo ver
go, despoto, net jeigu jis būtų 
vadinamas premjeru ar seimo 
pirmininku. Laisvė prasideda 
nuo manęs, vadinasi, ir nuo 
kiekvieno „manęs”.

Deja, žodis „lygybė”, kaip ir 
dauguma kitų žodžių, per kele
tą tūkstantmečių yra neatpažįs
tamai sumaitotas. Dabarties pa- 
saulyje, veidmainiškai pro
paguojančiame vadinamąsias 
„žmogaus teises”, įsivyravo 
iliuzinė (ir kaip parodė istorija, 
labai pavojinga, palanki padug
nių, gangsterių, iškrypėlių ir

tamsuomenės terorui) prancūzų 
laikais atsiradusi mechaninės 
žmonių, biologinės rūšies eg
zempliorių, lygybės samprata, 
kai lygybė suprantama grynai 
gamtiškai: esame visi lygūs, nes 
esame tos pačios biologinės 
rūšies (antropoidų) nariai. Tai 
antipolitinė ir antipilietinė ly
gybės idėja. Pagal šią idėją visi 
lygūs ar turi būti lygūs ir turti
ne padėtimi, ir talentais, ir kūry
biškumu, ir galimybėmis ten
kinti savo poreikius. Karikatū
riškai, tačiau labai tiksliai tokią 
lygybės sampratą išreiškia gar
susis „komunizmo statytojo” 
šūkis: iš kiekvieno pagal suge
bėjimus, kiekvienam pagal po
reikius. Tačiau pilietinė lygybė 
neturi nieko bendro su gamtine, 
socialine ar biologine lygybe pa
prasčiausiai todėl, kad ji tokia 
visiškai neįmanoma. Net prie
šingai: bet koks bandymas prie
varta sulyginti žmones jų pri
gimtinių (įgimtų) savybių po
žiūriu atveda prie baisingiausio 
teroro ir sunaikina net men
kiausius pilietinės lygybės pėd
sakus.

Iš prigimties žmonės nelygūs 
ir negali būti lygūs: vieni yra ta- 
lentingesni, įžvalgesni, stipres
ni, darbštesni, apsukresni, kiti 
- priešingai - negabūs, silp
nesnės sveikatos, tingesni, be 
energijos, bukaprotiškesni. Šių 
skirtumų negalime nepaisyti, 
bet kartu jie bent kiek kompen
suojami būtent pilietine lygybe. 
Socialinių (ne pilietinių) san
tykių srityje galioja dar Aristo
telio suformuluota taisyklė: ly
giems po lygiai, nelygiems po 
nelygiai. Nori nenori tenka pri
tarti Platono nusakytai teisin
gumo sampratai: teisingiausia 
yra tokia visuomenė, kurioje 
kiekvienas žmogus užima vietą, 
atitinkančią j o prigimtinius su
gebėjimus. Geras kiemsargis, 
sąžiningai atliekantis savo pa
prastą darbą, vertas tokios pat 
pagarbos kaip ir geras preziden
tas, nes prezidentas negali atlik
ti kiemsargio darbo, kuris ben
druomenei reikalingas ne ma
žiau negu prezidento darbas. Bet 
jei kiemsargis pretenduotų 
spręsti prezidento kompetenci
jai priklausančius reikalus, jis 
pelnytų tik panieką. Šitaip pi
lietinė lygybė normalioje visuo
menėje dera su socialine nely
gybe ir pastarajai visai neprieš
tarauja. Žmogus gali turėti tei
ses ne kaip žmogus apskritai, o 
tik kaip tam tikras politinės ben
druomenės pilietis. Jeigu jis pra
randa piliečio teises, kartu ne

betenka ir vadinamųjų žmogaus 
teisių, nes tik konkreti, indivi
dą ginanti politinė bendruome
nė kartu gina savo nario teises 
ir yra toji vienintelė vieta, kur 
žmogus gali turėti teises ir net 
kur pats žodis „teisė” turi kokią 
nors realią prasmę. Abstrakčių 
abstraktaus žmogaus teisių būti 
negali, nes žmogus be tėvynės, 
be politinės bendruomenės, ku
rios pilietis jis yra ar gali būti, 
yra tik gyvūnas, niekuo nesiski
riantis nuo kitų gyvūnų, priklau
sančių kitoms biologinėms rū
šims.

2. Apie pilietiškumo raidą 
Tezės
Jei nėra aktyviųpiliečių ir to

kių piliečių grupią pilietybė 
virsta farsu.

Patriotiškumas ir pilietišku
mas gali sietis, bet jokiu būdu 
nesutampa ir net gali vienas ki
tam prieštarauti.

Remiantis vien jausmais, ne
galima sukurti ne tik pilietinės 
bendruomenės, bet netgi pa
prasčiausios šeimos.

Kaip šios tezės išsiskleidžia?
Patriotui užtenka jausti, tuo 

tarpu pilietis privalo veikti, ir 
veikti protingai, drąsiai. Jaus
mingam patriotui nereikia kaip 
tik tų savybių, kurios absoliu
čiai būtinos piliečiui.

Patriotizmas yra pilietiškumo 
šaknys. Tačiau tik šaknys. Tuo

tarpu pilietiškumą galima paly
ginti su visu medžiu: tai kamie
nas, šakos, lapai ir žiedai. Ir jei 
tik mes nupjauname medžio 
kamieną, jei lieka tik šaknys, 
glūdinčios žemės tamsoje, mes 
smengame į tamsią naciona
listinę mistiką, nebeturinčią su 
pilietiškumu jokio ryšio. Be to, 
akivaizdu, kad šaknys be ka
mieno, šakų ir lapų supūva... 
Jei Lietuvoje dabar egzistuoja 
šiokia tokia kiek platesnė pi
lietiškumo terpė, tai pirmiausia 
mūsų spaudos, mūsų žurnalistų 
dėka.

Vakarų Europa reikalauja, kad 
mes puoštumėmės demokrati
niais drabužėliais ir vaidintume 
„demokratijos” spektaklį.

Patriotizmas pagrįstas jaus
mais, o ne intelektu, todėl pa
triotu save gali laikyti papras
čiausias kvailys, bailys ar net 
niekšas, savo realiais veiksmais 
ne tik nepadedantis savo Tėvy
nei ar Valstybei, bet jai kenkian
tis. Tiesą sakant, kvailys negali 
būti ne tik geru piliečiu, bet ir 
geru patriotu. <...> Gal jie patys 
nuoširdžiai įsitikinę savo patri
otizmu ir „meile tėvynei”, bet jų 
kvailumas, zoologinė neapy
kanta kitaminčiams, nepakantu
mas, piktumas, egoizmas, vi
sokiausių tautos vadukų gar
binimas ir nuolatinis inkštimas 
dėl „nelaimingos” Lietuvos, 
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Paminklas tremtiniams Naujojoje Vilnioje V. Kapočiaus nuotr.

Kagėbistų apsuptyje Lietuvoje, 1986 m.

JUOZAS KOJELIS 2

(pradžia nr. 31)
Į pabaigą oficialumas pranyko, kalbėjomės draugiškai, net pasiūlė 
nuvežti į mano tėviškę Žemaitijoje, nuo ko aš atsisakiau. Prie to 
epizodo savo prisiminimuose aš vėliau dar grįšiu, tik noriu pabrėžti, 
kad nuo kelionės pradžios New Yorko oro uoste iki išvykimo Mask
vos oro uoste kiekvieną minutę buvau kagėbė stebėjimo lauke. 
Tai rodo kasdieninės KGB “pažymos”, “suvestinės” ir “slaptos 
fotografijos”. Šitokiomis sąlygomis turėjau atlikti Lie-tuvių Re
liginės Šalpos - kun. Kazimiero Pūgevičiaus ir Gintės Damušytės 
- pavestą misiją.

Trumpas pamokslas
Bolševikmetyje antikomunistas keliautojas iš Vakarų į okupuotą 

Lietuvą (jei gaudavo vizą) susilaukdavo trejopų reakcijų; a) 
užsipuolimų ir priekaištų iš vlikininkų ir altininkų, b) pikto 
džiugesio iš “kultūrinių bendradarbiautojų”, kad “superpatriotų” 
frontas braška, ir c) šmeižtų iš sovietų agentų, garsiai trimituojan
čių, kad vykstantysis pats yra sovietų agentas. Taip atsitiko 1972 
m., kai mano žmona su 17-mečiu sūnumi Linu išvyko į Lietuvą. 
Tuoj pat pradė-ta skleisti kalbos, kad ir jie, ir aš jau tapę sovietų 
agentais, nors dar lėktuvas nebuvo pasiekęs Vilniaus.

Kalėjimus ir trėmimus patyrę, Lietuvoje mirė mano sesuo, tė
vai, du broliai, bet nebandžiau sovietų prašyti vizos, kad mirš
tančius aplankyčiau ar mirusius į kapines palydėčiau. Anais lai
kais buvę įsitikinimo, kad lietuviškų organizacijų valdybose ar 
kitose pareigose esą žmonės nuo kelionių Lietuvon susilaikytų. 

Aš kai kur dalyvavau.
1985 m. apsisprendžiau vykti, nes veiklą buvau pristabdęs. 

Įsiregistravau vienoje kelionių agentūroje. Bet iš Lietuvos grįžęs 
teatralas Juozas Kaributas, kuris dažnai ten lankydavosi, perdavė 
man giminių perspėjimą, kad nevažiuočiau. “Bus geriau ir tau, ir 
mums”. Suabejojau ir įsiregistravimą atšaukiau. Kitais, 1986 
metais pagundai keliauti neatsispyriau ir kovo 18 d. įmokėjau $150 
Lauraičio American Travel Service Chicagoje registracijos mo
kestį. Balandžio 8 d. likusius $1,625 už bilietą. Praėjo pusantro 
mėnesio, o vizos iš sovietų konsulato taip ir nėra. Skambinėju į 
agentūrą, vis neigiamas atsakymas - vizos dar nėra, bet tikrai bus. 
Buvau jau praradęs viltį, bet gegužės 30 d. po pietų iš Washing- 
tono paskambina sovietų konsulas V. Kanchas ir praneša, kad vi
zą gaunu. Bet ji man būsianti įteikta New Yorko oro uoste, nes per 
vėlu pasiųsti paštu.

Galvotrūkčiais per pusantros dienos pasiruošiau kelionei ir 
birželio 1 d. anksti rytą išskridau į New Yorką. Mano kaimynas 
dr. Juozas Gudauskas (kai buvau “Į Laisvę” redaktorius, sla
pyvardžiu rašęs skyreliui “Veržimasis į koegzistenciją”) paprašė 
nuvežti vaistų gydytojai Makauskienei (jos vyras mano pažįsta
mas iš Kražių gimnazijos) ir buv. Stalino laikų finansų komisarui 
Aleksandrui Drobniui. Su manim keliavo santamonikietis A.M.

New Yorke pernakvojome Kennedy viešbutyje netoli oro uos
to, o kitą dieną birželio 2, Religinės Šalpos įstaigoje dirbusi Gin
tė Damušytė (dabar ambasadorė Austrijoje) nusivežė mudu į kun. 
K. Pūgevičiaus įstaigą. Čia gavau netikėtą pasiūlymą: katalikų 
pogrindžiui nuvežti $8000 ir “Kronikai” mimeografuoti nemažą 
kiekį popieriaus. Taip pat patikrinti Amerikoje pasklidusius gan
dus neva “Kronikos” leidėjai išaiškinti ir suimti ir gauti žinių apie
M. (?) Povilionį, kuris pogrindžio spaudoje buvo padaręs pa
reiškimą kad nebedirbsiąs KGB tarnyboje, o dabar Ameriką bu
vo pasiekęs gandas, kad ir toliau dirbąs.

Kontaktams gavau kun. Pūgevičiaus slaptažodį, tris pavardes 
ir adresus Kaune (Ona Dranginytė, Irena Tutlytė ir Joana Navic
kaitė) ir dvi Vilniuje (Valė Bungardaitė ir Jonė Šalkauskienė, jos 
turėjo ir telefonus). Buvo sutarta, kad iš gautos sumos kontaktų 
nurodytam asmeniui nupirkčiau automobilį, o kitus pinigus iš
leisčiau “dolerinėje parduotuvėje” Sibire kalintiems rezistentams 
ar jau grįžusiems į Lietuvą paremti. Tik popieriaus paėmiau ma
žesnį kiekį.

Žinojau, kad Lietuvoje būsiu sekamas, o į Lietuvą vykstu pir
mą kartą ir veikimo sąlygos nepažįstamos, bet daug nesvarstęs 
pasiūlymą priėmiau. Nakvojome pranciškonų vienuolyne. Ap
sisprendžiau į konspiraciją bent dalinai įtraukti bendrakeleivį A.M., 
nors žinojau, kad su juo gali būti ir bėdų. Bet jis vežėsi $40,000 
keliems automobiliams pirkti, tad jam perdaviau $6,000, kad 
įvažiuodamas deklaruotų su savaisiais, ir tegu KGB mano, kad 
atvykstu nelabai turtingas. Atvykus į Lietuvą jis tuos pinigus man 
grąžino.

Birželio 3 d. rytą kun. Pūgevičius kelionės intencija atlaikė pa
maldas, pasakė trijų sakinių pamokslą. Vienas jų: “Šiuo laiku nie
kas į Lietuvą negali vykti savo malonumui”. Pamaldose daly
vavome keturi “konspiratoriai”.

“Kojeli, būk atsargus!”
Po pusryčių kun. Pūgevičius nuvežė į Kennedy oro uosto Swiss- 

air terminalą. Rinkosi keleiviai. Neprisimenu, kas man padavė 
sovietinę vizą. Kažką palydėdamas, atvyko geras mano pažįsta
mas B. Bieliukas. Jis paprašė nuvežti vaistų Stalino laikų buv. 
komisarui Marijonui Gregorauskui. Paėmiau. Iš New Yorko skri
dome į Ziurichą o kita tos pačios ekskursijos dalis turėjo atskristi 
iš Chicagos. Iš Ziuricho visi kartu - į Maskvą. Su chicagiečiais 
skrido ir ekskursijos vadovas, kurio pavardės neprisimenu. Jis 
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Į pasauli
■ Per naktį dirbę 3 norvegų 

narai rugpjūčio 21 d. atidarė nu
skendusio rusų povandeninio 
laivo “Kursk” liukus ir patyrė, 
kad laivas yra pilnas vandens. 
Jau yra aišku, kad visi 118 jū
reivių yra žuvę greičiausiai nuo 
pirminės sprogimų bangos tor
pedų skyriuje. Povandeninio lai
vo, turinčio du branduolinius re
aktorius, iškėlimas gali trukti sa
vaites, o gal net ir mėnesius. Ru
sija ruošiasi kreiptis į tarptautinę 
bendruomenę finansinės pagal
bos dėl laivo iškėlimo. Tuo tar
pu Rusijos spauda kritikuoja ša
lies vyriausybę dėl uždelsimo 
gelbėti povandeninio laivo įgu
lą, laiku nepri imant pasiūlytos 
Vakarų pagalbos. Įvykus nelai
mei, Rusijos prezidentas Vla- 
dimir Putin net nenutraukė vasa
ros atostogų ir negrįžo į Mask- 
Vą‘

■ Rugpjūčio 21 d. rytą Šve
dijoje, nudegimų klinikinėje li
goninėje mirė viena labiausiai 
nukentėjusiųjų per sprogimą 
Rygos universalinėje parduotu
vėje “RIMI Baltija” darbuotojų. 
Tai pirmoji iki šiol didžiausio 
Latvijoje sprogimo, per kurį nu
kentėjo 35 žmonės, auka.

■ Opozicijos kandidatas rug
pjūčio 20 d. vakare pareiškė 
laimėjęs rinkimus į Meksikos 
Čiapo valstijos gubernatoriaus 
postą. Per šiuos istoriškai reikš
mingus rinkimus nuo seno val
danti Institucinė revoliucinė 
partija (IRP) buvo įveikta vie
noje savo atramos bazių. Tai 
įvyko vos kelios savaitės po to, 
kai ši partija buvo priversta už
leisti 71 metus turėtą šalies pre
zidento postą.
■ Japonijos ir Šiaurės Korėjos 

pareigūnai šią savaitę susitinka 
Tokijuje po mėnesius trukusių 
atidėliojimų, kad aptartų diplo
matinių santykių tarp šalių at
naujinimą. Tačiau derybų sėk
me tiki nedaug kas, nes tra
dicinės priešininkės vis dar ne
sutaria daugeliu esminių klau
simų. Nepaisant Pchenjano 
pastangų atsikratyti šaltojo karo 
metų atskirties, geriausiai ma
tomų atstatant santykius su prie
šiška Pietų Korėja bei diploma
tiškai flirtuojant su Washing- 
tonu, jo santykiai su Tokiju iš 
esmės nepagerėjo, teigia eksper-

LIETUVIŲ FONDAS: 
milijonas dolerių lietuvybės išlaikymui

Šių metų liepos 21 d. Lietu
vių Fondas Pasaulio Lietuvių 
Centre Lemonte, IL, sukvietė 
spaudos konferenciją.

Konferencijos tikslas - pra
nešti lietuvių visuomenei Lietu
vių Fondo Pelno komisijos 
paskirstytą, Lietuvių Fondo 
tarybos patvirtintą šių metų pel
ną - paramą lietuviškoms ins
titucijoms, įvairiems lietuviš
kiems pasireiškimams.

Konferencijoje dalyvavo: . 
Lietuvių Fondo tarybos ir val
dybos nariai ir lietuviškos spau
dos atstovai: LF tarybos pirmi

LF Pelno skirstymo komisija: sėdi (iš k. į deš.) Alė Razmienė (protokolų sekr.), Dalia
v

Puškorienė, Ramunė Lukienė, Rėdą Pliūrienė, Ramona Stephens-Zemaitienė; stovi dr. 
Antanas Razma (pirm.), dr. Petras Kisielius, Algirdas Ostis (LF tarybos pirm.), Kęstutis 
Ječius, d r. Vytas Narutis

ninkas Algirdas Ostis, LF valdy
bos pirmininkas Povilas Kilius, 
Pelno skirstymo komisijos pir
mininkas dr. Antanas Razma, 
LF garbės komisijos pirminin
kas dr. Jonas Valaitis, LF tary
bos nariai - Stasys Baras, Vy
tautas Kamantas, Kęstutis Je
čius, Ramona Žemaitienė ir Lie
tuvos garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, spaudos atstovai - Al
dona Šmulkštienė, Vytautas Ra- 
džius, Edvardas Šulaitis, Bro
nius Juodelis, Laima Zavistaus- 
kienė ir Amerikos Lietuvių TV 
vedėjas Arvydas Reneckis.

Kiekvienų metų pradžioje 
įvairios lietuviškos institucijos, 
organizacijos ir pavieniai as
menys pildo Lietuvių Fondui 
prašymus, pristato įvairius pro- 
jektus, vertus LF paramos. 
Kiekvienam jų projektas yra 
pats geriausias ir verčiausias 
gauti paramą. Todėl visi prašan
tys su nekantrumu laukia pra
nešimo ar jie gavo ir kiek gavo 

paramos savo projektams iš Lie
tuvių Fondo.

Konferenciją atidarė LF Pel
no skirstymo komisijos pirmi
ninkas dr. Antanas Razma, pa
kviesdamas LF tarybos pirmi
ninką A. Ostį tarti žodį. Šis kal
bėdamas iškėlė faktą, kad LF 
skirstydamas pelną turi atkreip
ti dėmesį į Internal Revenue 
Code ir Illinois Charter, kad 
neprasilenktų su įstatymais. 
Šiais metais LF Pelno skirsty
mo komisijai LF taryba leido 
paskirstyti 1 milijoną dolerių, o 
pridėjus pernai metais nepa

skirstytą sumą, susidarė graži 
1,025,423.00 dol. suma skirs
tymui. ■

Pelno skirstymo komisija iš
dalino 966,122 dolerius, pa
likdami 59,301 dol. neužbaig
tiems ar kitiems svarbiems 
reikalams. Ši likusi suma bus 
paskirstyta š. m. lapkričio 
mėn.

Buvo pasidžiaugta, kad nuo 
Lietuvių Fondo įkūrimo iki 
šiandien, Lietuvių Fondas įvai
riems lietuvybės išlaikymo 
darbams yra jau išmokėjęs 
7,677,795 dolerius, prie to dar 
reikia pridėti 1,150,000 dole
rių, kuriuos Lietuvių Fondas 
paskyrė Lietuvai.

LF valdybos pirmininkas 
Povilas Kilius dėkojo Pelno 
skirstymo komisijos nariams už 
jų darbą. Ojų darbas buvo sun
kus, nes buvo gauta apie 300 
prašymų, prašančių virš 3 mi
lijonų dolerių. Reikėjo prašy
mus perskaityti, atrinkti reika

lingiausius, nes skirstymui duo
ta suma tik 1 milijonas dolerių. 
Dr. Jonas Valaitis, LF garbės ko
miteto pirmininkas, einantis ir 
Nominacijų komisijos pirminin
ko pareigas, taip pat atliekantis 
specialius uždavinius, aiškino 
apie dr. Antano Razmos vardo 
fondą - premijas.

Diskusijose dalyvavo visi 
konferencijos dalyviai - vieni 
aiškino LF dc.ous, pinigų da
linimą ir 1.1., kiti kėlė įvairius 
klausimus, dėkojo LF darbuoto
jams už didelį darbą ir paramą 
lietuvybės reikalams.

Konferencijos dalyviams 
buvo išdalintos Lietuvių Fondo 
pelno komisijos gairės. Tos 
skirstymo gairės buvo patvirtin
tos LF tarybos 1998 m. ir jų 
laikomasi skirstant LF pelną. 
Būtų gerai, kad tos gairės, ku
riose yra išvardyta, kam LF 
skirsto pelną, kam duodama pir
menybė, būtų išspausdintos 
lietuviškoje spaudoje, tuomet 
prašantiej i žinotų ko prašyti ir 
ko tikėtis.

Visiems susirinkusiems taip 
pat buvo išdalintas LF Skirs
tymo komisijos protokolas, 
kuriame labai kruopščiai surašy
ta skirstymo eiga, kas ir kiek 
gavo doleriais ir procentais.

2000 LF Pelno skirstymo ko
misiją sudarė: Kęstutis Ječius, 
Petras Kisielius, Vytas Narutis, 
Rėdą Pliūrienė, Dalia Puško
rienė ir pirm. dr. Antanas Raz
ma. Antrininkės buvo Ramunė 
Lukienė ir Ramona Stephens- 
Žemaitienė. Be balsavimo tei

sės posėdžiuose dalyvavo LF 
tarybos pirm. Algirdas Ostis, LF 
valdybos pirm. Povilas Kilius, 
LF garbės komiteto pirm. Jonas 
Valaitis ir LF sekretorė Alė Raz
mienė.

Stipendijų pakomisijąsudarė: 
Vytenis Kirvelaitis, Ramunė 
Lukienė, Antanas Razma, Ra
mona Stephens-Žemaitienė, 
pirm., ir protokolo sekretorė Alė 
Razmienė.

Studentų prašymų iš Lietuvos 
ir išeivijos buvo gauta 192, 
patenkinti 118. Studentams iš 
Lietuvos buvo paskirta 105,293 
dol., o kitiems studentams - 
92,800 dol. Stipendijų dydis nuo 
300 iki 5,600 dol.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
įvairioms institucijoms paskir
ta 140,727 dol., Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei - 39,025 dol.

Lietuvių Fondo valdybai 
paskirta 185,000 dol. Valdyba 
skirsto tuos pinigus taip - 
100,000 dol. Rytų Lietuvos ir 
Rytų Europos kraštų mokyto
jams, 60,000 - dol. spaudai, ra
dijui, televizijai, ir 25,000 dol. 
- Lietuvių Fondo steigėjo dr. A. 
Razmos premijai.

Po 50,000 dol. paskirta Pa
saulio Lietuvių Centrui Lemon
te ir Jaunimo Centrui Chicago
je. 20,000 dol. paskirta Daina
vos stovyklai Michigane.

Po 10,000 dol. paskirta tarp
tautiniam kongresui “Komuniz
mo nusikaltimų įvertinimas” 
Vilniuje, Baltic Studies prog
ramoms, University of Wash- 
ington, A.P.P.L.E., Mažosios 
Lietuvos Jaunimo Kongresui 
Australijoje ir t.t., kiti projektai

Susirinko Goštautų giminės palikuonys
Ignalinoje įvyko pirmasis 

Goštautų giminės suvažiavi
mas. Goštautai - sena ir garbin
ga Lietuvos didikų giminė, jos 
šaknys siekia tryliktą amžių. 
Goštautai dalyvavo 1831 m., 
1863 m. sukilimuose, buvo tre
miami į Sibirą, traukėsi į Va

Plokščių miestelio jubiliejus
Savaitgalį paminėtos Šakių Plokščiuose dešimt metų dirbo 

rajone esančio Plokščių mies- tautinio atgimimo veikėjas Pet- 
telio įkūrimo 330-osios meti- ras Kriaučiūnas. Tuomet Plokš- 
nės. Didžiausią garsą mies- čiai gavo “litvomanų Mekos” 
telis pelnė XIX amžiuje, kai vardą. Respublika

Atstatoma Pakalnių bažnyčia
Šį pavasarį gaisras visiškai 

sunaikino medinę Pakalnių 
miestelio bažnyčią. Pakalnių 
parapijos klebonas kun. Kostas 
Balsys rūpinasi bažnyčios at
statymu. Rugpjūčio 6 d. staty
bos pradžios intensija po atvi

paremti mažesnėmis sumomis. 
Prašiusiems ir gavusiems para
mą, ar negavusiems, pranešama 
paštu, o tie, kurie nori žinoti 
smulkiai, kas ir kiek gavo, turi 
kreiptis į Lietuvių Fondo raštinę 
ir gaus pilną pranešimą.

Viską sudėjus, šiais metais 
švietimui paskirta 401,918 dol., 
kultūriniams reikalams - 48,727 
dol., mokslui - 148,127 dol. ir 
visuomeniniams reikalams - 
416,077 dol. Visa tai ir sudaro 
didelę ir gražią 966,122 dol. 
sumą su palikta vėlesniam 
skirstymui 59,301 dol. suma. 
Prieš 39 metus įkurtas Lietuvių 
Fondas, su tikslu surinkti 1 mi
lijoną dolerių, kad iš jo palū
kanų būtų galima remti lietu
višką švietimą, kultūrą išeivi
joje, prašoko visus Fondo 
steigėjų lūkesčius. Šiandien Lie
tuvių Fondas turi 10 milijonų 
dolerių pagrindinį kapitalą ir, j ei 
prie to pridėtų dar nerealizuotą 
kapitalą, tai galima drąsiai bū
tų sakyti, kad Lietuvių Fondo 
turtas siekia 16 milijonų dolerių.

Visi lietuviai turėtų būti dė
kingi Lietuvių Fondo kūrėjams 
ir to Fondo nuolatiniams au
gintojams - administratoriams, 
kurie sugebėjo sutelkti tokią di
delę pinigų sumą. Įdomu, o taip 
pat ir baisu pagalvoti, kokia bū
tų lietuviška veikla, lietuviškas 
švietimas, kultūra ir t.t. išeivi
joje, jeigu šiandien neturėtume 
Lietuvių Fondo, neturėtume 
lietuviškam darbui 1 milijono 
dolerių metams. Padėka ir pa
garba Lietuvių Fondo kūrėjams 
ir jo darbuotojams.

Birutė Jasaitienė

karus. Susiėjime dalyvavo dau
giau kaip šimtas Goštautų gi
minės atstovų iš Australijos, 
JAV, Kanados, Lenkijos, Pran
cūzijos, taip pat iš Lietuvos 
miestų bei rajonų. Beveik pusę 
jų sudarė delegacija iš Prancū
zijos. Lietuvos aidas 

ru dangumi buvo aukojamos 
šv. Mišios. Jose dalyvavo ir 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis su žmona Gražina. 
Jis ir įmūrijo pirmąją plytą į at
statomą bažnyčią.

Lietuvos žinios

Kagėbistų apsuptyje Lietuvoje, 1986 m.

JUOZAS KOJELIS 2

(atkelta iš 3 psl.)
Ziuriche buvo kiek išgėręs, pasikvietė mane į šalį ir pasakė: “Koje- 
li, būk atsargus! Visi kiti vizas gavo anksti, o tu tik prieš pat iš
skridimą. Būk atsargus”. Nežinau, ar jis savo iniciatyva tą sakė, ar 
per jį p. Lauraitis mane įspėjo, bet jam padėkojau, nors ir pats 
labai gerai žinojau, kas mane laukė.

Ziuriche nenakvojom ir tą pačią dieną išskridom į Maskvą, bet 
lėktuvas netikėtai sustojo Varšuvoje. Tuoj prie lėktuvo atsirado 
du ginkluoti kareiviai. Komunistinės laimės kraštas. Valstybė visų 
saugumu rūpinasi. Manėme, kad kas nors išlips. Ne, už kokio 
pusvalandžio įlipo du buržujiškai apsirengę civiliai. Kelionei į 
Maskvą. Ilgokoje kelionėje, ypač nežinodami kas laukia, ekskur
sijos dalyviai savo tarpe suartėja. Yra laiko išsikalbėti. Skrido iš 
Los Angeles, San Francisco, San Diego, Chicagos, Detroito, Cle
velando, New Yorko ir kitų vietovių, jų tarpe buvo vlikininkų, 
altininkų, bendruomenininkų ir kitokių. “Akiračiai” metai iš me
tų kartoja, kad tai buvusi komunistų ekskursija, bet įtarimą meta 
man vienam. Nežinau, kas įsodino seklį į lėktuvą. Nemanau, kad 
“Akiračiai”. Bet KGB archyvuose rasti dokumentai rodo, kad vos 
atvykus į Vilnių, seklys apie mane padarė pranešimą “draugui” 
KGB pulkininkui E. Baltinui, ką kelionėje patyręs iš manęs. “Drau
gas” Baltinas uždėjo rezoliuciją, kad Kojelio daugiau į Lietuvą 
neįsileisti. Taip man ir neaišku, ar Baltinas nežinojo, kad į Lie
tuvą atvykau kaip jo bendramintis. Viena man tik aišku, kad jis 
nežinojo, kad vežu patriotiniam pogrindžiui paramą. Nežinojo nė 
mano seklys, nežiūrint kas jį būtų siuntęs.

Bet grįžkime prie kelionės.
Išsikalbėjus su bendrakeleiviais, dauguma važiavo lankyti 

giminių pirmą kartą, kai kas jau antrą, visi vežė sunkius lagami
nus ir baimės jausmą. Vienas keleivis gerokai išsiskyrė iš kitų. Jo 
pavardė, regis, Jokubka, neseniai į JAV atvykęs iš Argentinos. 
Keliavo be lagaminų, pasakojo apie save, kad du kartus išsisky-. 
ręs ir dabar ieškąs žmonos, kuri mokėtų gerai blynus kepti. Pakal
bėjau su juo ir aš; klausiau, kodėl giminėms nevežąs lauktuvių. 
Atsakė, kad giminių neturįs. Norįs pamatyti Lietuvą. Aš neslė
piau savo neigiamo nusistatymo okupantams, bet sakiau ten lai
kysiuosi ramiai, kad anksčiau iš Lietuvos neišvarytų. Išsikalbėjau 
su dviem šveicarėm stiuardesėm. Jos sakė, kad skrydžiai į Maskvą 
visada nemalonūs. Aš joms kiek atskleidžiau savo biografijos, jos 
linkėjo sėkmės ir padovanojo penkias plyteles šokolado.

Asmenų, kuriuos Lietuvoje turėjau kontaktuoti, adresus ir tele
fonus susirašiau ant atskirų kortelių ir visą laiką skrisdamas sten
giausi įsiminti. Artėjant Maskvai, žinojau, kad viską gerai prisi
menu, tad korteles suplėšiau į skutelius ir nuleidau tualete. Pasie
kęs Vilnių, vėl susirašiau. Bandžiau nepadaryti klaidos, kad 
nereikėtų gailėtis.

Kai pilotas pranešė apie artėjantį nusileidimą Maskvoje, visi 
gyvi pokalbiai ir juokai staiga nutilo. Tarsi kokia artėjanti nelai
mė. Išlipusius komandavo uniformuotos moterys ir visus pravarė 
per metalo detektorių. Tada nuvedė pasiimti lagaminų. Kaip ir 
viza, mano lagaminai pasirodė paskutiniai. Kelias valandas tęsė
si lagaminų kontrolė. Prieš mane ėjusią moterį paklausė, ar veža 
kokių religinių daiktų. Ji paneigė. Tada ją pakvietė prie televizi
jos ekrano, kur aiškiai matyti kryželis. Tada ji pradėjo aiškinti, 
kad kas tai įdavęs švarkelį ir kišenėn turbūt įdėjęs kryželį. Neži
nojusi. Muitininkas “nusikaltimo” įrodymą nunešė kokiam tai 
viršininkui. Grįžęs švarkelį su kryželiu įmetė atgal į lagaminą. 
Mano buvo du sunkūs lagaminai ir mažesnis, kurį vežiausi lėk

tuve. Ilgokai knaisiojosi po sunkiuosius, bet prie nieko neprisi
kabino. Kalbėjom angliškai. Mažajame lagamine buvo du sky
riai, atidaromi viršuje, o vienas, sunkiau pastebimas, žemiau. Ten 
buvau įdėjęs Brazdžionio “Vidudienio sodus”, Pūkelevičiūtės “De
vintą lapą”, Girniaus “Tautą ir tautinę ištikimybę” ir dar kokią tai. 
Nulaužiau užtrauktuko rankenėlę ir užtrauktukas tapo nematomas. 
Paprašė atidaryti mažesnįjį. Atidariau. Tada antrąjį skyrių. Trečio
jo su knygomis nepastebėjo. Popierių Kronikai buvo paėmęs ben
drakeleivis A.M. ir paslėpęs vežamuose filmavimo aparatuose. 
Praėjo laimingai. Tada ėjome pro dokumentų kontrolę.

Bandžiau akylai stebėti, kas aplinkui vyksta. Pro pasų kontro
lę keleiviai judėjo gan greitai. Trukdavo pusantros ar dvi minu
tes. Priėjau aš ir padaviau pasą. Jaunas uniformuotas kontrolie
rius sėdėjo žemai, pasidėjęs kelis sąrašų lapus ir kelis kartus įs
meigė akis į mane ir į nuotrauką pase. Tada kažką tikrino sąra
šuose. Rusiškai paklausė pavardės. Nors visur sakiau, kad rusiš
kai nesuprantu, bet pavardę pasakiau. Vėl jis kelis kartus pakarto
jo ir vėl spoksojo į mane ir į fotografiją ir kuisėsi sąrašuose. Pa
klausęs tėvo vardo, pasą ir kelis kitus dokumentus užantspaudavo. 
Prie langelio išstovėjau netoli 10 minučių. Bet dar man nespėjus 
pajudėti, jis griebė telefono ragelį ir dusliu balsu pasakė “Koje
lis”.

Supratau, kad esu laukiamas.

“Dzeržinskij mylėjo vaikus”
Išėjęs pro vartelius, bandžiau atpažinti manęs laukiantį sargą, 

bet veltui. Saugumiečiai gerai treniruoti. Laukė daug žmonių, lie
tuviškai kalbančių. Ir aš su kažkokiom moterim pradėjau kalbėti. 
Mus rikiavo iš Vilniaus atvykusi lietuviškai kalbanti gidė Emutė. 
Ekskursantus autobusu iš Šeremetjevo-2 nuvežė į “Kosmos” 
viešbutį. Visų lagaminus vežė kitu autobusu ar sunkvežimiu. La
gaminėlį su knygomis laikiau prie savęs. (bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Kaip vystyti vaiko talentus?

Psichologas David Lewis yra 
sudaręs tokį nuostatų sąrašą:

• kantriai atsakau į visus vai
ko klausimus;

• vaiko samprotavimus ir 
klausimus išklausau rimtai;

• padarau skelbimų lentą, 
kuriame vaikas rodo savo dar
belius;

• nebaru vaiko už netvarką j o 
kambaryje, jei ji susijusi su 
kūrybine veikla;

• skiriu vaikui kambarį ar dalį 
kambario tik jo reikalams;

• rodau vaikui, kad jis myli
mas ne už pasiekimus;

• skiriu jam įpareigojančių 
darbų;

• padedu kurti asmeninius 
planus ir priimti sprendimus;

• pasiimu vaiką į keliones ir 
įdomias vietas;

• padedu vaikui bendrauti su 
kitais vaikais;

• niekada nesakau vaikui, kad 
jis blogesnis už kitus;

■ nebaudžiu vaiko pažemin
damas;

Vasaros mėnesiais atostogos 
ir lietuviams sportininkams

Atėjus vasarai, lietuvių spor
tinė veikla Chicagoje ir apskri
tai Šiaurės Amerikoje apmirė. Ji 
turėtų atsigauti prasidėjus ru
dens sezonui, kada mūsiškiai 
sporto entuziastai plačiau įsi
jungs į savo mėgstamų šakų 
kultivavimą.

Pirmenybių rungtynes vie
tinėje lygoje baigė “Lituanicos” 
futbolininkai, kurie šį sezoną 
pasirodė visai neblogai. Iš 8 pir- 
menybinių susitikimų jie lai
mėjo penkis, taigi surinko 15 

Chicagos lietuvių sporto veikėjai Rimas Dirvoms (kairėje) ir 
Petras Petrulis kalbasi su aukštaūgiu krepšininku Nerijumi 
Karlikanovu, kuris grįžęs po studijų JAV įsijungė į Kauno 
“Žalgirio” komandą

taškų. Tačiau pridėjus ir rudens 
sezoną, kuomet dėl žaidėjų sto
kos buvo pralaimėtos keturios 
paskutinės rungtynės ir sugrie
bti tik 7 taškai, visų pirmeny- 
binių metų laimikis buvo gana 
liesas. Mūsiškiai užėmė 6-tą 
vietą tarp 12-kos “Metropoli
tan” pirmosios lygos koman
dų.^

Šiuo metu dar aktyvus yra 
Chicagos lietuvių rankos len
kimo sporto klubas “Aidas”, ku
rį įsteigė Lietuvoje bvęs gana 
žymus sportininkas Saulius Ra
kauskas. Šis klubo įkūrėjas ir

“Sporto” laikraščio apžvalgininkas 
Vladas Janiūnas pažįstamas ir mūsų 

tautiečiams
Chicagos “Margučio” radijo 

programos klausytojams gerai 
pažįstamas sporto žurnalistas 
Vladas Janiūnas: jo pranešimus 
apie Lietuvos sportą išgirstame 
kiekvieną penktadienio vakarą. 
Jis yra nuolatinis Vilniuje iš
einančio “Sporto” laikraščio 
apžvalgininkas.

VI. Janiūno apžvalgų, ko
mentarų bei rašinių galima ras
ti kiekviename šio pagrindinio 
Lietuvos sporto laikraščio nu
meryje. Beje, leidinys anksčiau 
rodėsi du kartus per savaitę,

• aprūpinu vaiką knygomis ir 
medžiagomis jam užsiimti;

■ nuolatos jam skaitau gar
siai;

• mokau jį skaityti nuo ma
žumės;

• raginu jį išgalvoti pasakoji
mus ir fantazuoti;

• kasdien randu laiko pabūti 
su vaiku vienu du;

• leidžiu vaikui dalyvauti pla
nuojant šeimos reikalus;

• nepašiepiu vaiko klaidų;
• nuolat pagiriu, bet niekada 

neliaupsinu be reikalo ar 
nenuoširdžiai;

. • mokau jį bendrauti su suau
gusiaisiais;

• leidžiu vaikui žaisti su at
liekomis, šiukšlėmis, neberei
kalingais daiktais;

• kalbu su juo visomis temo
mis;

• padedu jam pasirinkti ver
tas dėmesio TV laidas.

Parengė
dr. Raimondas Berkmanas 

didžiausias entuziastas jau spė
jęs gauti patalpas Jaunimo Cen
tro rūmuose. Klubo nariai daly
vauja ir amerikiečių varžybose 
ir ten dažnai laimi prizines 
vietas; Tokių tarpe yra Aidas 
Pališkis, Remigijus Gorys, Re
gina Oraitė ir kiti. Neseniai čia 
atvažiavo du kartus pasaulio 
čempionų titulą iškovojusi Lai
ma Jaunutienė, kuri padeda 
jaunesniems šios sporto šakos 
entuziastams. Rankų lenkimas 
dabar jau yra įtrauktas į Šiaurės

Amerikos lietuvių fizinio auk
lėjimo ir sporto sąjungos kulti
vuojamų sporto šakų sąrašą.

Chičagon vis daugiau at
važiuoja žymesnių sportininkų 
iš Lietuvos. Vieni iš jų - laimi 
“žalias korteles”, o kiti čia 
atvyksta “ieškoti laimės”, nes 
dabar tėvynėje daug kam nėra 
ką dirbti ir nėra iš ko pragyven
ti.

Chicagoje neseniai atsirado 
Arvydas Pintinas, čia atvykęs su 
žmona ir dukrele. Jis tėvynėje 
yra pasižymėjęs kultūrizmo 
sporto šakoje. Ed.Š 

tačiau nuo liepos 1 d. išeina tris 
kartus per savaitę - pirmadien
iais, trečiadieniais ir penktadi
eniais.

Šį laikraštį gali užsiprenu
meruoti ir Amerikoje gyvenan
tys sporto mėgėjai. Norintieji 
gauti jo prenumeratą rašykite 
adresu: Odminų g. 9, Vilnius. 
Gana stambus yra laikraščio 
penktadienio numeris, turintis 
16 puslapių. Laikraščio vyr. re
daktorius - Aleksandras Kru
kauskas, pavaduotoja - Marytė 
Marcinkevičiūtė. Ed.Š.

Karpis,
1.25 l vandens, 
druskos,
40 g margarino, 
40 g miltų,
1 valg. šaukštas acto,
100 g prieskoninių daržovių, sriubai tinkančių prieskonių.

Karpį išvirti. Išvirus supjaus- Suberti ir prieskonines daržo- 
tyti smulkiais gabaliukais. Mil- ves, virti 20 minučių. Baigiant 
tus išsukti su margarinu ir su- virti, supilti actą, susmulkintą 
pilti į vandenį, kur virė žuvis, žuvį, sriubai skirtus prieskonius.

Alaus sriuba

0.75 l alaus,
70 g cukraus,
40 g margarino,
5 kiaušinio tryniai,
20 g sviesto, 
druskos.
Užvirti alų kartu su cukru

Paskutinės “Lituanicos” vyrų futbolininkų rungtybės
Birželio 18 d. baigėsi “Met

ropolitan” lygos futbolo pir
menybės. Tą dieną buvo 
žaidžiamas 8-sis turas. “Litu
anicos” vienuolikė sekmadie
nį turėjo keliauti į Lombard, 
IL, kur to miestelio Sunset 
Knoll parke laukė vietinė vie
nuolikė. Gaila, kad šeiminin
kai negalėjo sukomplektuoti

Chicagos apylinkėse - daug lietuviškų gegužinių
Vasaros mėnesiais tautiečiai 

skuba į gamtą į pramogas. Tatai 
geras laikotarpis ir gegužinėms, 
kurios turėtų būti ruošiamos lau
ke, o ne salėse, kaip tai daro Chi
cagos Šaulių namų prirūkytose 
patalpose “gegužines” rengian
tieji.

Daugiausia gegužinių gam
toje vyksta Lemonte - sodely
je prie Pasaulio Centro rūmų ar 
netolimais esančių Ateitininkų 
namų. Populiariausios yra prie 
PLC ruošiamos programos.

Neseniai teko dalyvauti 
“Vaikų vartų į mokslą” būrelio 
suruoštoje gegužinėje, kuri su
traukė gana daug mūsų tautie
čių iš arti ir toli. Gerai, kad PLC 
turi bažnyčią kurion kiekvieną 
sekmadienį renkasi šimtai mūsų 
tautiečių. O po pamaldų - dau
guma eina į gegužines, ten 
pavalgo, pasišneka, pabendrau
ją na ir, žinoma, pasilinksmina, 
nes čia groja muzika.

Tą sekmadienį įvykusi ge
gužinė buvo rengta labdaringam 
tikslui, kaip ir daugumas lietu-

Microsoft“ keičia “Windows“ ir “Office“ 
priežiūros politiką

Nuo 2000 m. rugsėjo mėne
sio kai kurie klientai, norėsian
tys telefonu gauti pagalbos iš 
„Microsoft“, turės už tai su
simokėti.

Kompanija pranešė, kad ji 
ruošiasi imti pinigus už kai ku
rių savo produktų priežiūrą už 
kurią iki šiol nereikėjo mokėti. 
Nuo rugsėjo 14 d. „Microsoft 
Office“ vartotojai gaus nemoka
mas konsultacijas tik susidūrę 
su dviem problemomis. Dėl vie
nos problemos galima teirautis 
skambinant keletą kartų. Iki šios 
„MS Office“ vartotojai gauda
vo nemokamą pagalbą.

Taip pat nereikės mokėti su
sidūrus su dviem problemomis, 
susijusiomis su „Windows 98“

Lietuvos Vyčiai apdovanoti ordinais
Šiais metais keturi darbštūs ir 

pavyzdingi Lietuvos Vyčių or
ganizacijos nariai buvo apdova
noti Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordinais. 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
garbės pirmininkė ir fondo pir
mininkė Loreta Stukienė gavo 
šį garbingą ordiną viešėdama 
Lietuvoje, liepos 6 d., Mindaugo 
karūnavimo dieną (plačiau apie 

mi, druska ir margarinu. Try
nius išplakti su trupučiu van
dens iki baltumo. Plakiniu už
pilti sriubą, bet neužvirinti, o tik 
pašildyti.

Valgyti su krosnelėje pakep
ta balta duona.

pilnos ekipos, tad jie pradžioje 
turėjo pasitenkinti tik 9 žai
dėjais, vėliau - dešimčia, o už 
nesportišką elgesį pašalinus 
vienąją futbolininką, vėl jų li
ko tik 9.

Taigi “Lituanicos” vyrams čia 
tebuvo tik gera treniruotė, nes 
varžovai buvo bejėgiai, nors kai 
kurie iš jų vis tiek stengėsi žais

Geguzinėse tiek jaunus, tiek vyresnius traukia loterijos sta
lai Ed. Šulaičio nuotr.

viškų gegužinių ar kitokių or
ganizacijų ruošiamų pramogų. 
Čia lėšos susidarė iš loterijos 
bilietėlių pardavimo, maisto, 
gėrimų.

Kadangi dar gegužinės lauke 
vyksta iki rugsėjo mėn. vidurio, 
tai dar bus nemaža progų atsi
lankyti ir kituose panašiuose 

ar „Windows 2000“. Nemoka
mai ir neribotai bus galima kon
sultuotis tik pirmas 90 dienų po 
sistemos įdiegimo. Kaip sako 
„Microsoft“, už „Windows 95“ 
konsultacijas reikės mokėti bet 
kokiu atveju.

Pasibaigus nemokamoms 
konsultacijoms už kiekvieną ki
tą pagalbą reikės mokėti 35 do
lerius. Naujoji politika įsigalios 
tą pačią dieną kai „Microsoft“ 
išleis „Windows ME“ - naują 
vartotojo operacinę sistemą. 
Nemokamą pagalbą „Micro
soft“ teiks tik dėl „Internet Ex- 
plorer“ ir „Media Player“.

Naujoji politika taikoma ne 
visoms „Office“ ar „Windows“ 
licenzijoms - tik toms, kurios 

tai “Darbininkas” rašė liepos 28 
d. nr.). Lietuvos Vyčių 87-ojo 
suvažiavimo metu Kalifornijoje 
(liepos 27-30 d.) prezidentas 
Valdas Adamkus įteikė šį ordi
ną per iškilmingą suvažiavimo 
užbaigimo pokylį Lietuvos 
Vyčių padalinio “Pagalba Lietu
vai” steigėjui ir garbės nariui 
Robertui Boris ir 133 k-pos na
rei iš Los Angeles ir Šlapelių

Lietuvos vyriausybė 
planuoja įteisinti kazino

Lietuvos Finansų ministerija 
pasiūlė Vyriausybei įteisinti lo
šimus kortomis, kauliukais, ru
lete, taip pat bingo ir totalizato
rius. Tikimasi, kad per metus 
valstybė gautų apie 25 milijo
nus litų pajamų. Azartinių loši
mų namus būtų leista steigti tik 
penkiuose miestuose: Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Palangoje ir 
Neringoje. Lietuvos žinios

Auksučiuose steigiamas 
parodomasis ūkis

Šiemet iš JĄV jau du kartus į 
Lietuvą buvo atvykęs aušrininko 
Jono Šliūpo sūnus Vytautas Jonas 
Šliūpas. Auksučiuose, Kuršėnų se
niūnijoje, atgavęs tėvo žemę, jis 
steigia mokomąjį ir parodomąjį 
ūkį. Lietuvos aidas

ti šiurkščiai ir taikė ne vien tik į 
kamuolį, bet ir į mūsiškių ko
jas.

Iš viso per 80 minučių (rung
tynes sutarta sutrumpinti) mū
siškiai įmušė 7 įvarčius, o var
žovams nepasisekė nė karto pa
sižymėti. Net keturis kartus var
žovų vartininką nuginklavo
L. Bytautas. Ed.Š.

renginiuose gamtos prieglob
styje. O kas gi nenori praleisti 
popietę lauke, toliau nuo mies
to, savųjų tautiečių tarpe? Ir dar 
palikti kokią dešimtinę dolerių 
geram tikslui. Visos mūsų or
ganizacijos, ypač labdaringo
sios, juk tikisi mūsų tautiečių 
paramos! Ed. Šulaitis 

įsigytos per internetą arba pre
kybos tinkle. „Microsoft“ pro
duktų, įdiegtų į naują kom
piuterį, priežiūra, turės rūpintis 
kompiuterių gamintojai arba 
pardavėjai.

Manoma, kad keičiant pro
duktų priežiūros politiką nori
ma nukreipti klientus į „Mi
crosoft“ tinklapį, kur šiąpagal- 
bąjie susirastų patys. Vis dau
giau klientų naudojasi internetu, 
norėdami gauti atsakymą į j uos 
ištikusiais problemas - štai per 
pastaruosius metus į „Micro
soft“ techninės pagalbos tinkla
pį kreipėsi 140 milijonų klien
tų, šiemet šis skaičius, tikima
si, išaugs iki 200 milijonų.

NewsUSA

muziejaus įkūrėjai Gražutei 
Sirutienei. 29 k-pos narei iš Ne- 
wark, New Jersey, Rožei 
Somkaitei jau paskirtas ir neto
limoje ateityje bus įteiktas Lie
tuvos nepriklausomybės meda
lis užjos veiklą padedant Lietu
vai siekti nepriklausomybės.

Sveikiname mūsų apdovano
tuosius Lietuvos Vyčius! Džiau
giamės ilgamete jų veikla, di
džiuojamės jų pasiekimais. Jie 
tikrai verti mūsų visų pagarbos.

Regina Juškaitė-Svobienė

Britų mokslininkai nustatė, 
kad vaikams, kurių mamos yra 
vyresnio amžiaus, didėja rizika 
susirgti diabetu. Profesorius 
Edwin Gale su kolegomis iš 
Bristolio Southmead ligoninės 
nustatė, kad yra ryšys tarp moti
nos amžiaus ir vaiko rizikos su
sirgti šia liga. Rizika didėja, jei 
vaikas yra pirmagimis, tačiau 
kuo daugiau vaikų pagyvenusi 
moteris yra pagimdžiusi, tuo 
mažesnė galimybė, kad jos at
žala gali sirgti cukralige. E.Gale, 
ištyręs 1375 Oksforde ir jo 
apylinkėse gyvenančias šeimas, 
kurios turėjo šia nepagydoma li
ga sergančių vaikų, nustatė, 
kad tikimybė jiems susirgti dia
betu padidėja 25 % per penkerių 
metų laikotarpį. Tėvo amžius 
taip pat turi reikšmės, nors ne 
tiek daug, kiek motinos. Per 
kiekvienus penkerius metus ga
limybė, kad vaikas gims sirg
damas diabetu, yra tik 9 %. Tai 
nėra naujas atradimas, kadangi 
jau iki tol buvo nustatyta, kad 
moterims, gimdančioms vaikus 
35-rių metų ir vyresnėms, pa
didėja rizika susilaukti pa
likuonių su cukralige. Šiuo metu 
Didžiojoje Britanijoje yra 1,4 
milijono diabetu sergančių žmo
nių, iš kurių 20 tūks. - jaunesni 
nei 20 metų.

Mokslininkai iš Emory 
Universiteto, JAV, sukūrė sme
genų įdėklus, kurie leidžia min
timis valdyti kompiuterį. Tai tuš
čiaviduriai stikliniai kūgiai, ku
rie įterpiami į smegenų dalį, val- 
dančiąprocesus. Du neįgalūs sa
vanoriai sutiko, kad jiems į sme
genis būtų įdėti šie aparatai. 
Bandydami įsivaizduoti, kad ju
dina kūno dalis, jie gali keisti 
pelės žymeklio padėtį kompiu
terio ekrane. Taip jie gali kąnors 
„pasakyti“ aplinkiniams. Pavyz
džiui, kompiuterio balsu ištarti 
frazes: „aš noriu gerti“ arba 
„prašom išjungti šviesą“. Moks
lininkai tikisi, kad patobulinus 
technologiją pacientai galės at
likti daug sudėtingesnes užduo
tis, pavyzdžiui, pajudinti dirb
tinę galūnę. Implantai yra rašik
lio šrato dydžio. Jie sutepami 
medžiaga, skatinančia nervų 
ląsteles augti. Per kelis mėnesius 
nervų galūnės įauga į rutuliukų 
vidų ir prisij ungia prie ten esan
čių elektrodų. Po kiaušu įreng
tas dažnio moduliacijos siųstu
vas siunčia signalus iš smegenų 
į kompiuterį. Šie prietaisai vei
kia be baterijų. JAV vyriausybė 
pažadėjo paremti projektą kad 
mokslininkai galėtų tęsti ekspe
rimentus dar su trim pacientais. 
Mintimis valdomas kompiute
ris taip pat gali padėti žmonėms, 
kenčiantiems nuo streso sukel
tų ligų. Londono Royal Free 
Hospital gydytojai bandė žai
dimu gydyti 40 pacientų, sergan
čių žarnyno liga, kurią sukėlė 
patirtas stresas. Manoma, kad 
nuo šios ligos kenčia 15% Di
džiosios Britanijos gyventojų. 
Terapijos metu medicinos sesuo 
pacientąprijungiaprie melo de
tektoriaus. Paciento tikslas - 
menamajame žarnyne pasiekti 
raudonais burbulais pažymėtas 
dujų susikaupimo vietas. Melo 
detektorius stebi, ar pacientas 
tikrai atsipalaidavo. Kai pacien
tas pasiekia tikslą jam kompiu
terio ekrane parodomas peizažas 
su tekančiu upeliu. Upelis sim
bolizuoja gerą žarnyno darbą. 
Dvejus metus trukusių tyrimų 
metu nustatyta, kad daugeliui 
pacientų pakanka keturių pus
valandžio trukmės seansų.
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Pilietiškumas Rado naują planetą

Dėl kompensacijos buvusiems 
priverstiniams darbininkams Vokietijoje
Didžiai gerb. “Darbininko” redaktoriau,
Šių metų liepos mėnesio bėgyje abu Vokietijos parlamento rū

mai priėmė įstatymą dėl vienkartinės piniginės kompensacijos 
asmenims, kurie Antrojo Pasaulinio Karo metu buvo priverstiniai 
darbininkai Vokietijoje (Zyvangsarbeiter/Ostarbeiter).

Apgailestautinai tarp kompensuotinų asmenų sluoksnių susi
darė įspūdis, kad mirusiųjų priverstinių darbininkų įpėdiniai vi
sais atvejais nepaveldi teisės į šią vienkartinę kompensaciją. Tačiau 
iš tikrųjų yra kitaip. Tais atvejais, kai buvęs priverstinis darbinin-. 
kas mirė vėliau negu 1999 m. vasario mėn. 15 d., jo įpėdiniai 
turi teisę gauti tą kompensaciją, kurią mirusysis būtų gavęs, jei 
nebūtų miręs.

Paveldėjimo teisių tvarka yra to Vokietijos įstatymo (straipsnis 
13/1) nustatyta sekančiai:

a) žmona (vyras) ir vaikai lygiomis dalimis; b) jei nėra žmonos 
(vyro) ir vaikų - anūkai ir anūkės; c) jei taip pat nėra anūkų ir 
anūkių - tada broliai ir seserys; d) jei ir brolių ir seserų nėra - tada 
testamente išvardinti įpėdiniai.

Mano kuklia nuomone, yra labai svarbu, kad buvę priverstiniai 
darbininkai ir darbininkės Tamstos skaitytojų gretose būtų apie šį 
reikalą teisingai painformuoti, aš taip pat tikiuosi, kad ir kiti lie
tuviški periodiniai leidiniai JAV ir Kanadoje perspausdins šitą 
laišką.

Pagarbiai,
Advokatas Josef Griliches, J.D.

Naujas vaistas nuo reumato pernelyg brangus
Medikamentas, kurio veik

lioji medžiaga TNF-alfa, slopi
na uždegimą skatinančias mo
lekules, sukelia stulbinantį pa
gerėjimą gydant chronišką reu
matoidinį artritą. Medikamentas 
neturi stipraus pašalinio povei

kio ir gali sulaikyti kartu vyks
tantį kaulų irimą, aiškino gyd. 
J. Zeeper iš universitetinės Ben- 
jamin Franklin klinikos. Tačiau 
gydymas naujuoju medika
mentu pasirodė esąs per bran
gus. NewsUSA
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• VISŲ SIUNTĖJŲ DĖMESIUI: Tikimės, kad visi 
mūsų siuntėjai jau yra gavę paštu naujus siuntinių su
rinkimo tvarkaraščius. Kaip ir pernai, siuntinių surin
kimo datos yra sudarytos visiems 2000 metams, pa
pildomo datų siuntimo paštu rudenį nebus. Jeigu jūsų 
adresas pasikeitė ir negavote naujo tvarkaraščio ar no
rėtumėte gauti papildomų tvarkaraščio kopijų, prašo
me kreiptis į “Vilties” įstaigą. Siuntinių surinkimo 
ir konteinerių datos bus taip pat skelbiamos “Dar
bininko” laikraštyje.

• Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE 
programą

• Perkraustymo į Lietuvą paslaugos

• Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

• Telefono kortelės skambinti į Lietuvą

• Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
(tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos j Ameriką

• Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

(atkelta iš 3 psl.) 
patiems nedarant nieko, kad 
Lietuva taptų „laiminga”, rodo, 
kad jų pilietiškumas lygus nu
liui arba yra minusinis.

Gandras, kiekvieną pavasarį 
sugrįžtantis iš Pietų Afrikos į 
kokius nors Bambininkus, kur 
yra jo lizdas, gali būti laikomas 
idealiu mistinio patriotizmo pa
vyzdžiu. Tačiau tai nereiškia, 
kad patriotizmas nereikalingas. 
Be abejonės, pats pirminis ir 
giliausias pilietiškumo pagrin
das yra būtent patriotizmas. Pi
lietis graikas, be abejonės, buvo 
ir savo miesto patriotas; na ir 
pats šis žodis kilęs iš Romos Re
spublikos laikų. „Patria” yra 
tėvų žemė, pats brangiausias da
lykas pasaulyje kiekvienam 
mirtingajam.

Rinkimai vyksta visokiuose 
Bangladešuose, Iranuose, Fili
pinuose ir net Afrikos džiunglių 
šalyse. Tačiau tai gryniausia ko
medija, karikatūriškas Vakarų 
pamėgdžiojimas, ir pirmiausia 
todėl, kad tose iš esmės despo
tiškose šalyse nėra aktyvių 
piliečių.
Pažiūrėkime į faktus. Pirmiau

sia tai studentija, aktyviausia 
politinė jėga daugelyje Vakarų 
ir net Rytų šalių. O dabar pa
žvelkime į Lietuvos studentiją, 
ir mus iš karto apims liūdesys 
ar net neviltis. Mūsų studenti
ja ir jaunimas politiniu ir pilie
tiniu požiūriu yra absoliutūs 
moliuskai. Per dešimt sąlyginės 
laisvės metų jie nesugebėjo 
surengti nė vienos savarankiš
kos politinės akcijos, jei tokia 
akcija nelaikysime „Sargio 
šventės” ir šlykščių darkymųsi 
Tangomanijos stiliumi. Vadi
nasi, galime spėti ir net progno

zuoti, kad Lietuvos ateitis poli
tiniu ir politinės laisvės požiūriu 
yra visiškai beviltiška. Dabar
tinė studentija, jau nekalbant 
apie kitą jaunimą, yra ideali 
medžiaga despotizmui. Juk jei 
mūsų studentai yra politiniai 
moliuskai dabar, kai pati jau
nystė dovanoja drąsą ir laisvės 
troškimą, tai, pradėję auginti 
pilvus, jie taps triskart didesni 
moliuskai.

Antra aktyvių piliečių dalis 
paprastai telkiasi apie politines 
partijas. Kokia padėtis - šiuo 
požiūriu - Lietuvoje? <...> Štai 
jau keleri metai matau tą patį 
beviltišką vaizdelį: iš visų 
strateginių institucijų respon
dentai labiausiai „pasitiki” pre
zidentu, o paskutinėje vietoje, 
be išimčių, visada būna poli
tinės partijos. Prezidento sind
romas rodo grynai vergišką, 
autoritarinę mąstyseną, - juo 
pasireiškia „tautos vado”, pie
mens, o iš esmės autoritarinio 
diktatoriaus ilgesys.

Šiuo metu Lietuvos politinė ir 
ypač ekonominė padėtis yra la
bai prasta, jei ne katastrofiška. 
Per dvejus metus konservato
riai įrodė, kad jie visiškai nesu
geba valdyti šalies. Jau šių 
metų pabaigoje galime laukti 
valstybės bankroto, o gal ir so
cialinės katastrofos. Lietuvos 
nebegalima valdyti vien „žiau
riomis akcijomis”, t.y. bolševi
kiniais metodais, na o dabartinė 
„valdančioji dauguma” nieko 
kito nesugeba. Mums nebėra ki
tos išeities - tik aktyviai paro
dyti savo pilietinę drąsą ir pilie
tinį aktyvumą, kaip tai jau pa
darė smulkieji prekybininkai.

Straipsnis skelbiamas 
sutrumpintas

Tarptautinė mokslininkų gru
pė paskelbė, jog gretimos 
žvaigždės sistemoje rasta nauja 
planeta - ji tokia ryški, jog mato
ma net paprasta akimi. Ši kol 
kas bevardė planeta sukasi ap
link EridanO Epsilon žvaigždę. 
Beje, ši žvaigždė yra arčiausiai 
mūsų Saulės sistemos, be to, ji 
turi planetą, kuri matoma ir be 
teleskopo ar žiūronų. Jei to
kiame nuotolyje nuo žvaigždės 
esama tokios ryškios planetos, 
gali būti, kad Eridano Epsilon 
žvaigždės sistemoje yra ir ma
žesnių planetų, - tokių kaip Že
mė, kuri gal yra arčiau žvaigž
dės ir kurioje galbūt esama 
gyvybės, gal net protingos gyvy
bės. Manoma, kad naujoji pla

Kauno valstybinis 
Vytauto Didžiojo Universitetas 

antrosios bolševikinės 
okupacijos metais

(atkelta iš 2 psl.)
pedagogai patriotai savo asme
niniu pavyzdžiu auklėjo mus iš
tikimybės tautai ir Tėvynei dva
sioje, ruošė jaunus specialistus, 
pasiryžusius dirbti pavergtos 
Lietuvos labui. Šiandien, po 50 
metų, su didžia pagarba prisi
menami pedagogai patriotai A. 
Bistrickas, V. Klimavičius, pul- 
k. J. Listopadskis, J. Macevi
čius, J. Mikuckas, B. Petrulis, 
S. Vasauskass ir kt., kurie sun
kią valandą savo žvilgsniu, vie
nu kitu žodžiu padėdavo atgau
ti pusiausvyrą, atrodo, beviltiš
koje padėtyje. Ačiū jiems, pa
tikimiems “reakcijos tvirtovės” 
ramsčiams.

Viename iš partinių susirin
kimų nevykėlis partorgas skun

dėsi: “(...) Universitete viešpa
tauja nacionalistinės nuotaikos. 
Mūsų aktyvas neturėjo drąsos 
atvirai išstoti, užpulti, užgniauž
ti tokias nuotaikas. Ir visi so
vietiniai žmonės, net komuni
stai, čia prarasdavo drąsą, su-, 
sigūždavo, nutildavo...”. Uni
versitetas išliko komunistų siau
bu, “reakcijos tvirtove” todėl, 
kad jame darbavosi ir mokėsi 
nepriklausomoje Lietuvoje iš
auklėti patriotai. Garbė Kauno 
valstybinio Vytauto Didžiojo 
Universiteto profesoriams, dės
tytojams, administracijos dar
buotojams ir studentams, kad jų 
pilietinės pozicijos dėka ir juo
džiausioje vergijos naktyje Uni
versitetas išliko “reakcijos tvir
tove”.

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
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Bankas švenčia 75-keriif metu sukakti!
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* Čekiui sąskaitas - asmeniškas ir komercines 

* Paskolas - namų, namų remonto, 
Home Eąuily ir automobilių

* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigų deponavimą

Patogias darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001
arba skambinkite mums nemokamai:

1-888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

neta yra kiek didesnė už did
žiausią Saulės sistemos planetą 
Jupiterį. Eridano Epsilon siste
mos planeta sudaryta iš dujų, 
aplink žvaigždę ji apskrieja per 
septynerius metus. Esama vil
ties, kad tokių mažesnių plane
tų gali būti ir Eridano Epsilon 
sistemoje. Naujoji planeta buvo 
stebima keturiais teleskopais ir 
trimis skirtingais metodais. Eri
dano Epsilon yra ryški žvaigždė, 
nesunkiai randama dangaus kū
nų stebėtojų. Atidžiau pasižiūrė
jus, greta jos matyti ir mažesnė 
švieselė - planeta. Taijau41-oji 
planeta, rasta už Saulės siste
mos ribų. Tris planetas rado 
Texas Universiteto Austin astro
nomai. NewsUSA

2000 vasarą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

Finnair ir kitomis oro linijomis iš 
New Yorko Chicagos 
Floridos Clevelando 
Detroito Bostono 
Los Angeles ir kitų miestų

* Mašinų rezervacijos
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718 423-6161 

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

e-MAIL: VYTTOURS@EA RTHLINK.NET 
web sitė: www.vytistours.com

I............................ " .......................... ll

Atlantic Express corp. 1
800 - 775 - SEND ▼ 1-888-205-8851

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 
AUGUST - SEPTEMBER PICK-UP SCHEDULE

August 25 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

August 26 Brooklyn, NY 12-1 pm
September 5 New Haven, CT 12-1 pm

New Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

September 7 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

September 8 Philadelphia, PA 11-12 noon
September 9 Brooklyn, NY 12-1 pm
September 12 Putnam, CT 1-2 pm
September 19 Nevv Haven, CT 12-1 pm

Nevv Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

September 21 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

For more information please call:
1- 888-615-2148 or 1-888-205-8851

ECONOMY AIRFARES TO VILI
■ ' -•

New York-Vilnius-New York $699r.t.

One way to Vilnius $ 420

FREGATA TRAVEL
250 West 5 7th Street, 1211 

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
RTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Lietuviai esame visi - Aj 14911 127th Street
Lietuvių Fonde ar esi? flbk Lemont, IL 60439

Tel.: (630) 257-1616 
L-r Fax.: (630) 257-1647

unavin IŪNDRSFOUNDimOM

“Pagalba Lietuvai” praneša
1998 m. pradžioje iš Vilniaus 121,000 JAV dol. Jos tėvelių

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm.= įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų 
iš viso.

2000 m. gegužės mėn.

1 x $25 - Kučiauskienė Kunigunda atm.: įm. Holz Keith ir An- 
drea, $2,075.

2 x $50 - Daugėla Kazys (miręs) ir Stasė, $450; Noreikienė 
Marija, $800.

2 x $100 - Klosis Walter, $975; Šakienė Žydrė, $100.
1 x $250 - Mileris dr. Paul, $2,250.
1 x $500 - Mašalaitis Putinas ir Aniliora, $600.
1 x $14;000 - Masiokienės Kolupailaitės Evelinos ir Masioko 

Broniaus lituanistų studentų šalpos fondas: įm. Masiokienė Fi
lomena, $20,000.

1 x $72,003.50 - Mikšio Povilo A. stipendijų fondas: testa
mentinis palikimas, $301,003.50.

Iš viso $87,078.50

2000 m. birželio mėn.

1 x $10 - Radzavich Family: Wolff Valeria, $15.
1 x $25 - Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. Dačys Al

dona, $9,665.
2 x $50 - Ambraziejus Andrius, $150; Motiejūnas Jonas atm. 

in.: Morrison Michael ir Jeannette, $50.
2 x $100 - Mažeika Boleslovas atm. įn.: Mažeika Emilija, $200; 

Žemaitis ambasadorius Algirdas ir Vanda, $100.
1 x $380 - Kučiauskienė Kunigunda atm.: Dėdinas dr. Jonas ir 

Nijolė $200, Baltimore Dept. of Veterans Affairs Medical Cen
ter $80, Dainos Choras $50, Buivys Justinas ir Danguolė $25, Sa- 
kamoto-Wengel Steven ir Joy $25, $2,455.

1 x $1,235 - Mickevičienė Marija atm. įn.: Mackiewicz Anto- 
ni ir Fara $200, Miller Freeman, Ine. $200, Banaitis Sigitas ir Dai
va $150, Aukštuolis Mečys ir Genutė $100, Aukštuolis Vytautas 
ir Natalija $100, Cole Sam ir Dorothy $100, Kalnietis Jonas ir 
Jadvyga $50, Tack Jim ir Regina $50, Norsk Pacific Steamship 
Co. $50, Conenna Tommaso ir Dalia $40, Ječius Kęstutis ir Da
lia $30, Aukštuolis Rimantas ir Vita $25. Kučas Viktoras ir Re
gina $25, Landsbergis Algimantas ir Teresė $25, Vidžiūnas Ra
mūnas ir Kristina $25 ir 4 kt., $2,005.

1 x $5,000 - X, $8,550.
1 x $10,000 - Vėliaus Kurto fondas: įm. Vėlius Kurtas, $ 10,000. 
Išviso $16,950.00.

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 
2000.VI.30 - 10,168,791 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lie
tuvišką švietimą, kultūrą jaunimą 6,681,673 dol. Palikimais gau
ta $5,204,692 dol.

Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fon
dui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PRO- 
FIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Visi remkime 
Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

Wo re ėst e r, MA
Labdaros renginys

arkivyskupo metropolito Au
drio Bačkio buvo gautas pra
šymas paskirti pinigų išlaiky
ti klierikams ir skirti stipendi
joms. Pradėta statyti kunigų 
seminarija - Šv. Juozapo se
minarija Vilniuje, kuri atvėrė 
duris ir buvo inauguruota 1998 
m. rugsėjo 14 d. Si seminari
ja priima kandidatus iš visos 
Vilniaus banžnytinės provin
cijos (Vilniaus, Panevėžio ir 
Kaišiadorių vyskupijų). 1998 m. 
seminarijoje studijavo 69 kan
didatai, du - Romoje, vienas - 
Prancūzijoje. Išlaikyti visus 
klierikus Vilniaus arkivyskupi
joje nelengva. Vieno klieriko 
išlaikymas vieneriems metams 
kainuoja 2,000 JAV dol. Dau
guma žmonių tiki, kad Lietu
vai šiandien labiausiai reikalin
gas dvasinis atsinaujinimas. Ge
rai paruošti kunigai gali priim
ti šį iššūkį. Šis prašymas bu
vo šiltai priimtas Lietuvos Vyčių 
85-ame suvažiavime ir atsira
do tokių narių, kurie įsipareigo
jo globoti Vilniaus ai .^vysku
pijos klierikus. Šis naujas “Pa
galba Lietuvai” projektas buvo 
taip ir pradėtas ir šiuo laiku dar 
tęsiasi.

Iki šiol taip buvo globojami 
27 klierikai, jiems apmokėta vi
sa metinė stipendija (1998-1999 
ir 1999-2000 m.). Malonu pra
nešti, kad viena dosni vytė, An- 
ne T. Baronas, paaukojo net 
3,600 Bellsouth akcijų, kurių 
vertė siekė daugiau negu 

atminimui buvo įsteigtas Ba
ronas šeimos fondas įšventin
tiems kunigams toliau tęsti 
mokslus. Iš 107 aukų gauta virš 
15,000 JAV dol. paremti semi
nariją ir klierikus.

Arkivyskupas metropolitas 
Audrys Bačkis pranešą kad š. 
m. spalio 7 d. bus įšventinta 10 
kunigų, ir tai bus pirmieji šios 
seminarijos vaisiai. 2000-2001 
mokslo metais studijuos virš 70 
klierikų. Priimta 20 naujų kan
didatų. Arkivyskupas Audrys 
Bačkis dėkoja “Pagalba Lietu
vai”, Lietuvos Vyčiams ir 
visuomenei už nuolatinę dosnią 
finansinę paramą.

Kviečiame visuomenę ir to
liau remti mūsų projektą. Kiek
viena Jūsų auka yra svarbi ir 
reikalinga ir bus mielai prii
mama. Aukas galite siųsti: Re
gina Juškaitė-Svobienė, Presi- 
dent, Aid to Lithuania, Ine., 
1594 Beaupre Avė., Madison 
Heights, MI 48071-2622. Dėl 
smulkesnių informacijų galite ir 
paskambinti: tel. (248) 547- 
2859, faksas: (248) 547-0982, 
arba e-paštas: Riuskasvoba- 
@,cs.com Žinome, kad čia, 
Amerikoje, gyvenantiems lie
tuviams rūpi Lietuvos Baž
nyčios ateitis. Prašome visus 
padėti ugdyti naujus Lietuvos 
kunigus. Visų bendromis jėgo
mis ir pastangomis galėsime 
paremti Vilniaus arkivyskupiją. 
Iš anksto dėkojame.

Regina Juškaitė-Švobienė

Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos Putname rėmėjai 
spalio 1 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Maironio Parko didžiojoje 
salėje rengia koncertą ir pietus.

Koncertą atliks Vyrų sekste
tas iš Bostono, žinomas ne tik 
Naujojoje Anglijoje, bet ir už 
jos ribų: Chicagoje bei Kali
fornijoje. Dažni svečiai mūsų 
lietuviškame telkinyje visiems 
gerai pažįstami. Jų vadovė - 
Daiva Navickienė.

Ne tik gėrėsimės gražiabal
sių vyrų dainomis, akordeonis
tas Romas Drazdauskas iš Put- 
namo linksmins auditoriją savo 
muzikos garsais.

Pietus paruoš rėmėjos. Jos

Didelę paramą gaus 
Auksučių projektas

Lietuviškos spaudos dėka vi
suomenė kelerių metų bėgyje 
buvo supažindinta su Auksu
čiuose (tarp Kuršėnų ir Gruz
džių) steigiamo pelno nesie
kiančio Parodomojo ūkio ir miš
kų ekologinio tvarkymo centro 
tikslais. Įvairiais aprašymais, fo
tografijomis, pokalbiais su ame

Auksučių laukuose purškiamos trąšos ant rapsų (iš kurių gami
namas Canola aliejus) K. Clement nuotr.

rikiečiais mokslininkais, kurie 
savanoriškai gelbsti steigiant 
Centrą visuomenė suprato pro
jekto svarbą Lietuvos mažaže
mių ūkininkų gerbūvio kėlimui. 
Daugelis asmenų, tiek lietuvių, 
tiek amerikiečių, sumanymą la
bai dosniai, net pakartotinai, rė
mė piniginėmis aukomis. Vi
siems geradariams didelis ačiū.

Dabar pranešame malonią 
naujieną apie pirmąją labai 
stambią paramą kurią Auksučių 
projektas gaus šį rudenį. Kali
fornijoje gyvenantis vokiečių 
kilmės ūkininkas, sulaukęs pen
sininko amžiaus, likviduoja 380 
akrų dydžio, pelningai vestą ūkį, 
kuriame augino kviečius, kuku
rūzus, sėmeninius linus, pomi
dorus ir įvairias daržoves. Dėka 
mūsų amerikiečio Kalifornijos

Tarptautinis visuomeninis tribunolas 
skelbia antrą sesiją ir 

laukia komunizmo gynėjų
(atkelta iš 1 psl.)
nusikaltimų įvertinimas” orga
nizacinio komiteto būstinėje 
(Gedimino pr. 15, Vilnius, tel.: 
22-71-12, faksas: 22-71-11).

Gynėjais (advokatais) gali 
būti asmenys, turintys aukštą
jį išsilavinimą pateikę asmens 
dokumentą aukštojo mokslo 
baigimo diplomą duomenis 

Mielai ir nuoširdžiai kaimynei

A.tA.
SADIE BALČIŪNIENEI

atsiskyrus nuo mūsų, su giliausia užuojauta jos dukrelei 
MARIJAI ir visiems artimiesiems, liekame

Aldona ir Antanas Kalvaičiai 
Ona ir Narimantas Karašos 
Anna Žindžius

puikios šeimininkės, visus sve
čius pavaišins, o atvykusios se
selės praturtins lietuviška ru
gine duonele ir pyragais.

Tai pirmas renginys prade
dant rudens kultūrinę veiklą. 
Bus malonu visiems susitikti, 
pasidalinti praleistos vasaros 
įspūdžiais ir paremti seselių vie
nuolijos darbus, kurių jos turi 
apsčiai ne tik Amerikoje, bet ir 
Lietuvoje.

Rengėjai, ypač rengėjos, nes 
jos daugiausia dirba, nieko kito 
iš jūsų neprašome - tik pakvies
kite draugus, pažįstamus ir patys 
atvykite! Visi kartu su seselėmis 
pabendrausime šventiškoje sek
madienio dvasioje. J.M.

Universiteto talkininko Lawren- 
ce Clement pažinties, ūkininkas 
sutiko visus ūkio padargus (25 
stambius vienetus: traktorius, 
kūlimo ir sėjimo mašinas, plū
gus, akėčias, purkštuvus ir pan., 
virš 50 smulkesnių ūkio įrankių 
ir 8 km drėkinimo vamzdyno su 
siurbliais) po rudeninio derliaus 

nuėmimo paaukoti Auksučių 
projektui. Tai didelė dovana, arti 
pusės milijono dol. rinkos vertės.

Ūkio padargai ir dalys bus 
pervežtos trijuose 40 pėdų ilgio 
talpintuvuose ir tai kaštuos virš 
$30,000. Talpintuvai liks Auk
sučiuose, nes bus panaudoti 
kaip sandėliai.

Tikimės, kad ir lietuviškieji 
fondai bei visuomenė ir toliau 
rems šį reikalą dosniomis auko
mis, kurias galima nurašyti nuo 
valdžios mokesčių. Šios pelno 
nesiekiančios labdaringos orga
nizacijos adresas: The Auksu
čiai Foundation, 2907Frontera 
Way, Burlingame, CA 94010. 
Daugiau žinių elektroninėje 
svetainėje (website): http:// 
home.earthlink.net/~sliupas- 
vyt/auksuciai.htm 

apie darbo stažą.
Organizacinis komitetas lau

kia gynėjų ir tikisi, kad de
mokratinėje visuomenėje ne
bus jokių išpuolių prieš asme
nis, dalyvaujančius tribunolo 
sesijoje, nes nuo senovės Ro
mos laikų galioja principas, kad 
teisėjai privalo išklausyti abi 
puses. ELTA

Aukos “Komunizmo nusikaltimų 
įvertinimo” fondui

JAV LB-ės Vakarų Apygar
dos pirmininkė Angelė Nelsienė 
valdybos vardu nuoširdžiai dė
koja visiems mieliems aukoto
jams, kurių dėka prisidėsime 
prie “komunizmo nusikaltimų 
įvertinimo” dokumentų paskel
bimo po platųjį pasaulį.

Nužudytų, nukankintų ir 
ištremtų bei kalintų lietuvių ir 
kitų kančios bus įamžintos atei
ties kartoms.

Dar kartą ačiū!

Aukojusių sąrašas
Po 200 dol. - Bronius Stanči

kas, Los Angeles, Ca; Gražutė 
Sirutienė, Santa Monica, CA; po 
115 dol. - Vytautas Vidugiris, 
Palos Verdes, C A; po 100 dol. 
- Ingrida Jodelė, Hermosa 
Beach, CA; Vitalis Lembertas, 
Santa Monica, CA; Monika 
Lembertienė, Santa Monica, 
CA; Romas ir Angelė Nelsai, 
Fullerton, CA; Egidijus ir Vida 
Radveniai, Los Angeles, CA; 
Algis ir D. Ratkelis, Lagūna 
Beach, CA; Algis ir Angelė 
Raulinaičiai, Burbank, CA; Eu
genijus ir Irena Vilkai, Valen- 
cią CA; po 70 dol. - Vincent 
Anelauskas, Los Angeles, CA; 
po 50 dol. - Zigmas Brinkis, 
Los Angeles, CA; Antanas ir 
Emilija Daukantai, Santa Mo

Auksučiuose statomas ūkvedžiui namas iš vietinio miško 
rąstų V. Šliūpo nuotr.

Turistų vilionės
Molėtų rajone Videniškiuose 

naujam gyvenimui rengiamasi 
prikelti vieną iš trijų buvusių 
Lietuvoje bastioninių pilių. Tai 

MIRTIES PRANEŠIMAS

A.tA.
NATALIJA KIAUŠIENĖ- 

STAKNYTĖ

mirė š. m. rugpjūčio 4 d. Elizabeth, New Jersey. Buvo gimusi 
Bloomfield, NJ; gyveno Lietuvoje: Palangoje, Kaune; Lenki
joje ir Amerikoje - New Jersey. Buvo našlė Jono Kiaušo.

Nuliūdime liko keturios dukterys ir vienas sūnus: Rūta 
Hoffa, Lilia Solish, Leonardas Kiaušas, Angelė Kiaušaitė, 
Danutė Sucich; 7 anūkai ir 6 proanūkiai. Taip pat liko 5 
broliai: Edwardas, Vincas, Pranas, Jonas ir Algirdas (Stakniai); 
Liko Ir 3 seserys: Isabel Horton, Eleonora Pugh ir Danutė 
Harmon-Tupikas.

Duktė Angelė Kiaušaitė

nica, CA; Ema Dovydaitis, Los 
Angeles, CA; Juozas ir Elena 
Kojeliai, Santa Monica, CA; 
Stasė Korienė, Irena Raulinai- 
tienė, Glendale, CA; po 30 dol.
- Salome Nyerges, Santa Mon
ica, CA; po 25 dol. - G.V. Jatu
lis, Woodland Hills, CA; Izabelė 
Oksienė, Los Angeles, CA; Al
girdas Sekas, Huntington 
Beach, CA; po 20 dol. - Vincas 
Anelauskas, Los Angeles, CA; 
Rimtautas Dabšys, Los Ange
les, CA; Dalia Jasiukonis, Los 
Angeles, CA; Danutė Kaške- 
lienė, Los Angeles, CA; Dana 
Mitkus, Los Angeles, CA; An
tanas ir Dalilė Polikaičiai, West- 
lake, CA; Kazys ir Eugenija 
Prišmantai, Vista, CA; Janina 
Rukšėnas, Los Angeles, CA; 
Salomėja Šakienė, Los Angeles, 
CA; Montė Sodeika, Torrence, 
CA; Vytautas Zelenis, Reseda, 
C A; po 10 dol. - Birutė Tom- 
pauskienė, Los Angeles, CA; 
Alė Vilčinskienė, CA; po 5 dol.
- Paulius Gražulis, Canoga 
Park, CA; Aldona Venckūnie
nė.

P. S. Jeigu dar neatsiliepėte į 
mūsų prašymą-laišką - dar 
nevėlu. Jūsų aukos labai laukia
mos! Jas siųskite iždininkui 
Montei Sodeikai, 22602 Juniper 
Avė., Torrence, C A 90505.

viliotų turistus ne tik iš Lietu
vos, bet ir iš Europos. Lietuva 
ir jos kaimas iš to turėtų ne
mažai naudos, tačiau vietos 
gyventojai geriau rinktųsi 
įprastą ramybę.

cs.com
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"YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, liepos 23 d. iš Lietuvos grįžo 
į savo rezidenciją Pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne, NY.

Vysk. P. A. Baltakio, OFM, 
kalendorius

Rugsėjo 7 - Toronto, Ont. - 
diakono L. Žukausko, OFM, šven
timai.

Rugsėjo 8 - 10 - Montreal, 
Que., Aušros Vartų parapijos 50 
metų sukaktis.

Rugsėjo 17 - Toronto, Ont. - 
kunigo L. Žukausko, OFM, šventi
mai.

Spalio 8 - Putnam, CT, LKR 
Šalpos metinis posėdis.

Tautos Fondo tarybos posė
dis įvyks š. m. rugpjūčio 26 d. 
Tautos Fondo patalpose, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. Bus 
skirstoma parama ir svarstomi kiti 
svarbūs Tautos Fondo reikalai, 
ypatingai TF mokyklų įdukrini- 
mo programa. Tautos Fondo Tary
bos pirmininkas yra Jonas Va
laitis, Valdybos pirmininkas - Al
gis Vedeckas.

Tėv. Stepono Ropoto, OFM, 
mirusio š. m. liepos 27 d. St. Pe
tersburg, FL, šviesiam atminimui 
Marytė Šalinskienė-Shalins skiria 
100 dol. Kretingos labdaros val
gyklai.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Išpažintys yra klausomos 

kiekvieną šeštadienį nuo 4 iki 4:45 
(val. p.p. Išpažintį galima atlikti 
lietuvių arba anglų kalbomis.

Šiais jubiliejiniais metais 
Brooklyno diocezijoje yra auko
jamos mišios visuotinio 
nuodėmių atleidimo intencija. 
Mūsų parapijos eilė išpuola an
tradieni, rugpjūčio ?9 d. 7:30 
vai. vak. St. Margaret's parapijos 
bažnyčioje, 66-05 79th PI., Mid- 
dle Village, NY. Mišios bus auko
jamos anglų ir lietuvių kalba. Visi 
lietuviai yra kviečiami dalyvauti, 
sava kalba pasimelsti ir įgyti vi
suotinį nuodėmių atleidimą.

Natalija Kiaušienė - Stak- 
nytė mirė š. m. rugpjūčio 4 d. 
Elizabeth, NJ. Žiūr. mirties prane
šimą 7-ame puslapyje.

DR. A. T. GENIUŠAS 
LANKOSI 

NEW YORKE
Grįždamas iš Šveicarijos į 

Vilnių, Nevv Yorke trumpai susto
jo profesorius Algirdas Tomas 
Geniušas. Ženevoje jis pasakė kal
bą ten dabar vykstančioje Jung
tinių Tautų Žmogaus Teisių Ko
miteto 52-oje sesijoje.

Lietuvos Jungtinių Tautų Aso
ciacijos pirmininkas, A. T. Geniu
šas dėsto literatūrą, ypač Šekspy
rą, Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Po karo suimtas už po
grindinę veiklą, jis ilgai kalėjo 
Gulage, kur susidraugavo su An
tanu Miškiniu ir į tėvynę parvežė 
a. a. poeto slapta parašytas 
"Psalmes".

Penktadienį, rugpjūčio 25 d., 
7 vai. vak. Geniušas kalbės viešame 
BATUN'o susirinkime, Estonian 
House, 243 E. 34 St., NY (BATUN'o 
telef. 718-367-8802). NY Lietuvių 
Bendruomenės drauge su BA- 
TUN'u organizuojamas susitiki
mas su prof. Geniušu įvyks sek
madienį, rugpjūčio 27 d., 2 vai. 
popiet Our Lady of Vilnius salėje 
(32 Dominick St., Nevv York, NY 
10013).

Svečias atsakys į klausimus 
apie ateinančius rinkimus Lietu
voje ir kt. Visi laukiami.

E-mail: 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.) ....... (718) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

JAV LB Kultūros taryba 
pagal paruoštas premijų gaires, 
kurios buvo priimtos ir patvirtin
tos 1999 m. gegužės 26 d., vėl 
ruošiasi Premijų šventei. Šiais 
metais premijų laureatų pagerbi
mas įvyks lapkričio 11d. St. Pe- 
tersburge, FL. Jį organizuoja Flori
dos LB Apygarda, vadovaujama 
pirm. Albino Karniaus.

LB Premijų šventėmis laurea
tai ne tik pagerbiami ir įvertina
mi, bet jiems ir atsidėkojama už 
įnašą į išeivijos kultūrinį lobyną. 
Bus pagerbti: lituanistinė mokyk
la, mokytojas, spaudos darbuoto
jas, dailininkas, lietuviška radijo 
laida ar radijo darbuotojas, muzi
kas, visuomenininkas ir jaunasis 
dailininkas. Premijoms kandida
tus komisijoms siųsti prašome iki 
rugsėjo 1 dienos.

Visi# premijų mecenatas 
Lietuvių Fondas.

Žurnalisto - spaudos dar
buotojo komisijos pirm. Rūta 
Šakienė, 22 Maygreen Ct., Glen- 
dale, CĄ 91206.

Dailės premijos komisijos 
pirm. Daiva Karužaitė, 6035 S. 
Whipple St., Chicago, IL 60629.

Muzikos premijos komisi
jos pirm. Leonardas Šimutis, 
PhD, 3551 W. 98th Avė., Ever- 
green Park, IL 60805.

Radijo laidos - radijo dar
buotojo komisijos pirm. Juli
ja Dantienė, 232 Kambridge 
Chase, Exton, PA 19341.

Lituanistinės mokyklos 
komisijos JAV LB Švietimo 
Tarybos pirm. Regina Kučienė, 
13648 Kickapoo Trail, Lockport, 
IL 60441.

Jauno dailininko komisi
jos pirmininkė Dalia Šlenienė, 
12421 Archer Avė., Lemont, IL 
60434.

Apreiškimo parapijos me
tinė gegužinė įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 17 d., 12 vai. vidurdie
nį Kultūros Židinio kieme ir salėse. 
Veiks maisto bufetas ir bus šalta 
atgaiva. Gros DJ muzika. Numa
tytos kelios loterijos, žaidimai 
vaikams.

NY LAK piknikas, turėjęs 
įvykti liepos 15 d., dėl lietingo oro 
buvo atidėtas. Jis įvyks rugpjūčio 
26 d. ponų Vebeliūnų sodyboje, 
304 Bayville Avė, Locust Valley, 
NY. Bus galima naudotis baseinu, 
teniso aikšte ir kitais patogumais. 
Pradžia 1 vai. popiet, (sk.)

PUTNAM, CT
ŠILUVOS MARIJOS ŠVEN

TĖ Nekaltai Pradėtosios Marijos 
šventovėje Putnam, Connecticut, 
bus sekmadienį, rugsėjo 10 d. 
Praves naujai Lietuvoje įšventin
tas Kauno arkivyskupijos kunigas 
Kęstutis Kevalas, kuris šiuo metu 
studijuoja Baltimorėje, MD. Die
nos programa: 10 vai. r. - regis
tracija, klausomos išpažintys; 11 
vai. r. - Šv. Mišios ir pamokslas. 12 
vai. - pietūs; 1:30 vaE pp. - konfer
encija; 2:30 vai. pp. - procesija su 
rožančiaus malda, Palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Šia poga galima 
pelnyti ypatingus Jubiliejinių 
metų visuotinius atlaidus. Pranešti 
iki rugsėjo 5 d. telefonu: 860-928- 
7955. Visi kviečiami!

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus:

(pradžia 30 nr.)
Po 5 dol.: Stefa Savukynas,

"ŽALIU KORTELIU" LOTERIJA
Svarbus pranešimas tiems, kurie nori legaliai imigruoti j Jungtines Amerikos Valstijas

Pagal 1990 m. priimtą imigraci- 
jos dokumentą, JAV-se kasmet 
išdalinama iki 55,000 žalių kor
telių įvairiems pasaulio kraštams. 
Laimingieji, atitinkantys reikala
vimus, yra išrenkami kompiute
ryje loterijos būdu. Vizos - žalios 
kortelės yra proporcingai padali
namos visiems šešiems pasaulio 
žemynams. Daugiau vizų skiria
ma tiems kraštams, iš kurių mažiau 
žmonių yra imigravę į Ameriką. 
Kraštai, iš kurių per paskutinius 5 
metus imigravo į Ameriką 50,000 
ar daugiau asmenų, negali daly
vauti šioje loterijoje. Nei vienas 
kraštas negauna daugiau nei 7 pro
centus kasmet skiriamų vizų. Šiais 
metais loterijoje DV-2002 negali 
dalyvauti šie kraštai: Kanada, Kini
ja, Columbia, Dominikonų Re
spublika, EI Salvador, Haiti, India, 
Jamaica, Meksika, Pakistanas, Fili
pinai, Pietų Korėja, Anglija (iš
skyrus Šiaurinę Airiją) ir Vietna
mas.

Prašymai-pareiškimai dalyvau
ti DV-2002 loterijoje turi būti gauti 
nuo pirmadienio, spalio 2 d., vi
dudienio iki trečiadienio, lapkričio 
1 d., vidudienio. Prašymai, atėję 
prieš ir po numatytos datos, ne
bus primami - bus išmetami, ne
žiūrint pašto antspaudo datos. 
Taip pat bus atmesti prašymai, 
siunčiami klaidingu adresu.

Kas gali dalyvauti loterijoje?
Loterijoje gali dalyvauti asme

nys, kurie yra piliečiai kraštų, 
turinčių teisę dalyvauti loterijoje, 
ir taip pat turi atitikti nustatytus 
mokslo ar pasiruošimo darbui 
reikalavimus.

Asmuo turi būti baigęs bent 
gimnaziją, kuri pagal JAV reikala
vimus atitinka pradžios ir aukš
tesniąją mokyklą, t. y. iš viso 12 
metų mokslą; arba turėti dvejų 
metų patirtį amato, paskutinių 
penkerių metų laikotarpyje, ku
riam išmokti reikia dvejų mokslo 
(profesinio parengimo) arba dar
bo patirties metų. Neatitinkantys 
šių reikalavimų asmenys vizos - 
žalios kortelės negaus.

Prašytojas bus diskvalifikuotas, 
jeigu:

siųs daugiau nei vieną 
prašymą;

- ne pats pasirašys prašymą savo 
nuolatiniu parašu;

- nepriklijuos nesenos (dary
tos 6 mėnesių bėgyje) savo fo
tografijos su antroje pusėje aiškiai 
užrašyta pavarde.

Nėra nustatyto specialaus for
mato prašymams siųsti. Ant pa
prasto lapo popieriaus, anglišku 
šriftu, aiškiai ranka ar mašinėle 
pateikiamos šios žinios:

1. Pilnas vardas ir pavardė. Pa
vardę reikia pabraukti.

2. Gimimo data ir vieta. Data 
surašoma šia tvarka: diena, mė
nuo, metai. Vieta: miestas/kai- 
mas, apskritis, šalis.

3. Prašytojo pilietybės kraštas, 
jeigu jis skiriasi nuo gimimo kraš
to. Pav., gimęs Rusijoje, Vokieti
joje, bet gyvenąs Lietuvoje ir esąs 
Lietuvos piliečiu, nurodo "Lietu
va ". Tai turi atitikti ant voko 
kairėje pusėje užrašomą valstybę, 
pagal kurią prašote dalyvauti vizos 
loterijoje. (Mūsų atveju: Lietuva.)

4. Vardai, pavardės, gimimo 
vietos ir datos sutuoktinio ir vaikų 
(jei tokių yra). Neužrašius sutuok
tinio ir vaikų, galite būti dis
kvalifikuotas.

5. Pilnas ir tikslus pašto adre
sas. Šiuo adresu bus siunčiamas 
pranešimas, jei laimėsite. Galima 
užrašyti ir telefono numerį, bet 
nebūtinai.

6. Fotografija. Pridedama fo-

Pomona, NY; J. Petniūnas, Rich- 
mond Hill, NY; Aldona Svalbo- 
nas, Richmond Hill, NY; P. 
Kiaunė, Rochester, NY; B. Petraus
kas, Rochester, NY; J. Pažemėnas, 
Queens Village, NY; Daliajuškaitė, 
Sea Cliff, NY; E. Senken, Shelter 
Is. Hts, NY; Regina Bork, Wood-

Trakai vasarą V. Kapočiaus nuotr.

tografija, pageidautina ne senesnė 
kaip 6 mėnesių, tik prašytojo, bet 
ne sutuoktinio ar vaikų. Ketur
kampė, 1,5 colio arba 37 mm 
dydžio, su prašytojo pavarde, aiš
kiai užrašyta kitoje pusėje. Fo
tografija (ne fotokopija) pritvirti
nama su permatoma lipnia juos
tele (scotch tapė).

7. Prašymas-forma turi būti 
asmeniškai prašytojo pasirašytas.

Šis prašymas su informacija 
įdedamas į voką ir siunčiamas 
paprastu paštu. Yra leistinos dvi 
vokų rūšys: dideli ir maži vokai. 
Voko dydis: ilgis 6 arba 10 colių 
(inches) t.y. 15 arba 25 cm; plotis 
3 1/2 colio arba 4 1/2 colio t.y. 9 
arba 11 cm. Siunčiant kairėje 
pusėje viršuje pirma reikia užrašyti 
kraštą (mūsų atveju - Lithuania), 
po to vardą ir pavardę bei pilną 
adresą. Adresas turi būti tas pats, 
kuris įrašytas prašyme. Viduryje 
ant voko užrašyti siuntimo ad
resą. Šiais metais adresas yra:

DV-2000 PROGRAM 
KENTUCKY CONSULAR 
CENTER
LEXINGTON, KY 41903 
USA

Adresas visiems yra tas pats, 
tik 6 geografiniai regionai - 
žemynai rašo skirtingus indeksus 
(zip codes). Europos kraštai rašo: 
41903.

Laimingieji bus išrinkti loteri
jos būdu kompiuteriu iš visų gautų 
legalių prašymų-formų. Išrinktie
siems bus pranešta paštu 2001 m. 
gegužės - liepos mėn. Su laimėji
mo pranešimo laišku bus atsiųsta 
visa informacija apie tolesnę ža
lios kortelės gavimo procedūrą.

Neišlošusiems nebus praneš
ta. JAV ambasadoms ir konsu
latams įvairiuose kraštuose nebus 
siunčiami laimėtojų sąrašai.

Sutuoktinis/ė ir nevedę vaikai 
iki 21 metų, išlošus vienam iš jų 
žalią kortelę, automatiškai tampa 
tokios kortelės gavėjais.

DV-2002 vizos bus išduotos 
tarp 2001 m. spalio 1 d. ir 2002 m. 
rugsėjo 30 d.

haven, NY; Vitalija Sližys, VVood
haven, NY; Ona Vasiliauskas, 
VVoodhaven, NY; H. Januškevi
čius, Yonkers, NY; P. Šilbajoris, 
VVoodbury, NY; Alpha Mikėnas, 
Omaha, NE; A. VVishner, Lake- 
wood, OH; B. Balčiūnas, Bridg- 
eville, PA. (bus daugiau)

Dalyvaujantys šioje loterijoje 
turi atitikti visus reikalavimus ir 
JAV įstatymus, kad išlošę gautų 
žalią kortelę.

Laimėjusieji ir jų šeimos nariai 
turės susitvarkyti visus dokumen
tus ir atvažiuoti į Ameriką iki 2002 
metų rugsėjo 30 d.

Dalyvavimas loterijoje nieko 
nekainuoja. Pasisamdymas įvai
rių pildytojų ar pan. nesuteiks 
didesnės galimybės laimėti. At
sargiai su asmenimis, kurie už pi
nigą žada padėti laimėti, tai netie
sa. Vyras ir žmona gali kiekvienas 
atskirai dalyvauti loterijoje. Ne
pamirškite, kad kiekvienas turi 
pats pasirašyti savo formą- 
prašymą. Loterijoje dalyvaujant 
šeimai, tik pagrindinio prašytojo 
nuotrauka pridedama, t.y. to, kuris 
pasirašo formą.

Nėra nustatytos amžiaus ribos 
prašymų pildymui, bet atsižvel
giant į mokslo ir darbo patyrimo 
reikalavimus, prašytojas turi būti 
bent 18 metų amžiaus.

Žinokite, kad šiai loterijai galio
ja pabaudos nelegalaus išbuvimo 
Amerikoje: išbuvus be legalios 
vizos 180 dienų, išvažiavus iš 
Amerikos, negalėsite grįžti 3 me
tus, o išbuvus be legalios vizos 
virš metų, negalėsite įvažiuoti į 
Ameriką 10 metų. Visi laimėtojai 
turi tvarkyti savo dokumentus 
jiems paskirtose JAV ambasadose 
ar konsulatuose. Kai kurie laimė
tojai, kurie legaliai gyvena Ame
rikoje, galės tvarkytis dokumen
tus Amerikoje.

JA V LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba
Parengė Birutė Jasaitienė
Naudotasi medžiaga iš United 

Statės Department of Statė Bu- 
reau of Consular Affairs DV-2002 
Visa Bullėtin.

Šį biuletenį galima rasti inter
nete: http://travel.state.gov.

P.S. "Seklyčioje " galima gauti 
prašymų formas, kurias mes pa
ruošėme pagal reikalavimus. Ad
resas: 2711 West 71st St., Chica
go, IL 60629.

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų galima 
išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

SKELBIMAI

D
Tik 33 centai už minutę 

skambinant į Lietuvą; 8,9 cento - 
JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tarptautinė 
telefono bendrovė IE COM aptarnau
ja lietuvius nuo 1983 metų. Teirau
kitės lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikalbėti 
angliškai, mėgti vaikus, žinoti namų 
ruošos darbus. Patikima agentūra. Tel. 
(516) 377-1401. (sk)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas VVashington, DC, 
ieško dvieju darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo lei
dimas. Suteikiamas pigus butas -130 
dol. mėnesiui. Tel. (202) 244-2373.

Priimčiau vieną ar dvi lie
tuvaites pasidalinti tvarkingą 
baldais apstatytą vieno miegamo
jo ir didelio salono butą. Astoria, 
NY, netoli požeminio traukinio 
stoties. Skambinti (718) 626-7299. 
Nijolė, (sk.)

Ieškoma auklė. Du vaikai, 
mokyklinio amžiaus. Montclair, 
NJ. Turi kalbėti angliškai ir vairuoti 
mašiną. 3 arba 4 dienas į savaitę. 
Gali gyventi šeimoje. Prašome 
skambinti tel.: 973-783-0536.

LIETUVOS STUDENTŲ
CENTRAS

patikimai ir garantuotai
** keičia vizas JI, BĮ - B2 į F1 arba 

Ll;
** padeda gauti Sočiai Security su 

leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo doku

mentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomų informacijų teirau

kitės telefonu nuo 1 vai. p.p. 212- 
725-8807. (sk.)

Jauna dirbančiųjų pora 
ieško buto Brooklyn, Queens ar 
Long Island rajonuose. Galėtų 
padėti namo priežiūroje. Skam
binti: 718 348-6436. (sk.).

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali prižiūrėti ligonį, šei
mininkauti. Nori gyventi šeimo
je. Skambinti po 6 v.v. (718) 934- 
4788. Kviesti Rimą. (sk.).

•
SKAMBINKIT ir TAUPYKIT!
i LIETUVĄ- 28c/min„ JAV - 7 
c/min. Nėra jokių papildomų 

mokesčių. Užsakymai priimami 
lietuviškai nemokamu telefonu.
1-888-606-3427 MAXITEL

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

Marytė Antanaitis-Shalins, 
VVoodhaven, NY -100 dol.

Norintieji prisidėti prie šios val
gyklos išlaikymo, prašomi aukas 
siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Vilties" siuntinių agentū
ros atstovas vėl priims siunti
nius į Lietuvą šeštadienį, rugsėjo 
30 d. nuo 2 iki 5:30 vai. p.p. 
"Darbininko" patalpose, 341 High
land Blvd., Brooklyn, NY. New 
Yorke "Vilties" atstovas yra Algis 
Jankauskas. Su juo galima susitar
ti dėl siuntinių paėmimo iš namų 
skambinant telefonu 718-849- 
2260.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, rugpjūčio 26 d., nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros Židinio 
kieme. Dėl informacijų skambin
kite tel. 1-888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
http://travel.state.gov
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