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LIETUVĄ

Pasienyje su 
Baltarusija ati
daryta nauja Vals
tybės sienos ap

saugos tarnybos (VSAT) Ig
nalinos rinktinės Adutiškio už
karda. Atidarymo ceremonijoje 
dalyvavo premjeras Algirdas 
Brazauskas, vidaus reikalų mi
nistras Juozas Bernatonis, kiti 
aukšti svečiai, VSAT vadovybė. 
Užkardoje atidarymo dalyviams 
taip pat buvo demonstruojama 
pasieniečių ginkluotė ir naudo
jama mobilioji termovizorinė 
įranga, pristatoma padėtis Lie
tuvos ir Baltarusijos pasienyje. 
Naujoji VSAT užkarda pastatyta 
už pusės kilometro nuo Lietuvos 
ir Baltarusijos valstybės sienos. 
Užkardos statyba kainavo 2,84 
mln. litų. Dalį statybų finansavo
Europos Sąjunga - ji skyrė 1,9 
mln. litų. Iš Lietuvos biudžetui 
naujos užkardos statyba kainavo 
0,936 mln. litų. Pasak VSAT 
pranešimo, Adutiškio užkarda 
Švenčionių rajone pastatyta pa
gal PHARE programą “Naujų 
pasienio policijos užkardų sta
tyba”. Pagal jąpasienyje su Bal
tarusija šiemet iškilo dar 3 nau
jos VSAT užkardos - Ignalinos 
rinktinės Tverečiaus, Varėnos
rinktinės Kabelių ir Purvėnų.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos “propagandos minist
ras”, (LSDP) Informacinio cent
ro vadovas Gediminas Kirkilas 
teigia, jog prezidentas Valdas 
Adamkus tampa savotišku 
“opozicijos lyderiu”. “Prezi
dentas tampa savotišku opozi
cijos lyderiu, nes visos opozi
cijos kalbos per biudžeto svars
tymą buvo aiškiai kaip iš vieno 
popierėlio, suderintos su Prezi
dentūra. Visą laiką buyo kar
tojama - biudžetas esą prieš
tarauja įstatymams”, - gruodžio 
17 d. surengtoje spaudos kon
ferencijoje Seime tvirtino G. 
Kirkilas. “Kiti metai - preziden
to rinkimų kampanijos pra
džia. Manau, kad ir pats pre
zidentas pradeda rinkimų kam
paniją, nes kitaip negaliu pa
aiškinti jo veiksmų”, - sampro
tavo socialdemokratas G. Kir
kilas. Seimo opozicija kritikuo
ja valdančiąją daugumą gruo
džio 13 d. patvirtinusią 2002 
metų valstybės biudžetą ku
riame sveikatos apsaugai bei 
švietimui numatoma skirti ma
žiau lėšų nei to reikalauja įsta
tymai. Prezidentas V. Adamkus 
yra pareiškęs, jog nepasirašys su 
įstatymais nesuderinto kitų metų 
biudžeto. Prezidento paramos 
Vyriausybei pasigedo ir Seimo 
pirmininko pavaduotojas Vy
tenis Andriukaitis.

Centro sąjungos nuomone, 
organizuoti referendumą stojant 
į Europos Sąjungą yra būtina, 
tačiau referendumas, centristų 
požiūriu, turi būti organizuotas 
Lietuvai baigus derybas dėl vi
sų 31 derybinių pozicijų. Cent
ro sąjungos manymu, reikia 
skirti daugiau dėmesio ir lėšų 
visuomenės švietimui apie 
kiekvienam žmogui atsiverian
čias galimybes ir privalumus 
Lietuvai būnant Europos Są
jungos nare, o prie to pirmiau
siai turi prisidėti politikai, vals
tybinės institucijos ir 'žiniasklai
da.

LIETUVOS SEIMAS PATVIRTINO
2002 M. NACIONALINIO BIUDŽETO PROJEKTĄ
Seimas gruodžio 13 d. patvir

tino 2002 metų Nacionalinio 
biudžeto projektą. Planuojamos 
kitų metų valstybės biudžeto 
pajamos yra 8,807 mlrd. litų, iš
laidos - 9,942 mlrd. litų. Vals
tybės biudžeto deficitas - 1,135 
mlrd. litų. Nacionalinis biudže
tas kitąmet turėtų gauti 10,269 
mlrd. litų pajamų, o jo išlaidos 
sieks 11,404 mlrd. litų.

Tačiau parlamentui priėmus 
kai kurias pataisas, biudžeto pa
jamos bei išlaidos kiek didės.

Už biudžetą balsavo 72, prieš 
-51, susilaikė 2 parlamentarai.

Seimas balsų dauguma prita
rė Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininko socialdemokrato 
Algirdo Butkevičiaus pasiūly
mui padidinti biudžeto pajamas 
61 mln. litų, kurios būtų paskirs
tytos žemės ūkiui, švietimui bei 
sveikatos apsaugai.

Iš šių lėšų nuspręsta 30 mln. 
litų papildomai skirti Specialiai 
kaimo rėmimo programai, 14 
mln. litų - Valstybinei ligonių

kasai valstybės lėšomis drau
džiamų asmenų privalomajam 
sveikatos draudimui, 17 mln. 
litų - mokslui ir studijoms.

Tačiau Seimas gruodžio 13 d. 
atmetė daugelį opozicijos ir kai 
kurių valdančiosios daugumos 
pasiūlymų kitų metų biudžete 
daugiau lėšų skirti mokyklų 
kompiuterizavimui bei reno
vacijai, informacinės visuome
nės plėtrai, Žemės ūkio rūmams, 
Prisikėlimo bažnyčios Kaune 
atstatymui, kitų institucijų fi
nansavimui.

Valdančioji dauguma biu
džetą patvirtino nekreipdama 
dėmesio į opozicijos siūlymus 
tai daryti tik tada, kai bus pa
keisti įstatymai dėl kai kurių 
sričių finansavimo, prieštarau
jantys pateiktam biudžeto pro
jektui.

Centristas Gintaras Šileikis 
siūlė prieš priimant biudžetąpir- 
miausia pakeisti įstatymus dėl 
sveikatos apsaugos bei švietimo 
finansavimo.

MAŽEIKIŲ NAFTA” PATEKO Į AKLAVIETĘ
“Mažeikių naftos” bendrovę 

valdanti “Williams” korporacija 
nutraukė birželį pasirašytą susi
tarimą su Rusijos koncernu “Ju
kos” dėl ilgalaikio bendradar
biavimo. “Williams” pranešė, 
jog gruodžio 11 d. jie informavo 
“Jukos” atstovus apie tai, kad

sutartis nutraukiama.
"Nepaisant abiejų pusių sun

kaus darbo, atrodo, kad pasiekė
me aklavietę spręsdami kai ku
riuos uždavinius ir nebeturime 
laiko baigti sandorį šįmet”, - va
kar pareiškė “Mažeikių naftos” 
valdybos pirmininkas bei “Wil-

Prezidentas Valdas Adamkus 
anksčiau taip pat ragino parla
mentarus suderinti kitų metų 
valstybės biudžetą su Seimo 
priimtais įstatymais. Tačiau dėl 
šių siūlymų parlamento posė
dyje balsuojama nebuvo.

įstatymai numato, jog sveika
tos apsaugai turi būti skirta ne 
mažiau kaip 5 proc. BVP, švie
timui - 6,5 proc. BVP, o moks
lui ir studijoms -1,5 proc. BVP. 
Tuo tarpu Vyriausybės pateikta
me projekte šioms sritims nu
matoma skirti mažiau lėšų.

Biudžeto rodiklius Vyriau
sybė apskaičiavo besiremdama 
prielaida, kad BVP kitąmet augs 
4 proc. - jo bus sukurta 51,406 
mlrd. litų vertės, o infliacija 
sieks 2,6 procento.

Seimas dar turėtų balsuoti ir 
dėl kitų metų Privalomojo svei
katos draudimo fondo biudžeto 
bei svarstyti Valstybinio socia
linio draudimo fondo (“Sod
ros”) biudžeto projektą.

TVNET

liams Lietuva” generalinis 
direktorius Ronaldas Majorsas.

”Williams” atstovas Lietuvoje 
pabrėžė, jog susitarimas nu
trauktas siekiant garantuoti 
“Mažeikių naftos” galimybes 
suplanuoti naftos tiekimą ir iš 
kitų tiekėjų sausį bei pirmą kitų 
metų ketvirtį.

BNS

Kalėdų naktis A. Balbieriaus nuotr.

LIETUVOJE PRITARTA KARIUOMENES DIDINIMUI
Lietuvos Seimo Nacionalinio 

saugumo ir gynybos komitetas 
(NSGK) pritarė Krašto apsau
gos (KA) ministerijos pareng
tam įstatymo projektui, kuriuo 
siūloma 5 proc. padidinti karių 
skaičių šalies kariuomenėje. 
Siūlomą kad kitąmet krašto ap
saugos sistemos reguliariosiose 
pajėgose ir aktyviajame rezerve 
tarnautų 38 tūkst. 640 karių 
bei vyresniųjų karininkų, prane
šė kariuomenės atstovė spau
dai.

Įstatymo projektas vėliau bus 
svarstomas ir priimamas plena
riniuose Seimo posėdžiuose.

Pagal Principinės kariuome
nės struktūros 2002 metais nu
statymo įstatymo projektą karių 
ir karininkų skaičiaus didėjimas 
susiję su tuo, jog steigiami du 
nauji daliniai - oro gynybos ir 
artilerijos batalionai, bei plečia
ma motorizuotoji pėstininkų

brigada “Geležinis vilkas”.
Lietuva siekia, kad iki 2006 

metų šios brigados pagrindu bū
tų suformuota NATO reikala
vimus atitinkanti nuolatinės pa
rengties brigada, galinti daly
vauti NATO kolektyvinėse 
gynybos operacijose.

Gruodžio 5 d; vykusiame 
NSGK posėdyje KA vicemi
nistras Jonas Gečas sakė, kad 
kariuomenės 2002-2005 metų 
struktūra buyo koreguota ta
riantis su NATO ekspertais, ku
rie, anot viceministro, rekomen
duoją kad plėtros planai atitiktų 
šalies ekonomines ir finansines 
galimybes.

Kariuomenės vadas genero
las majoras Jonas Kronkaitis 
pridūrė, kad NATO šalių eks
pertai nenurodo, kokia turėtų 
būti Lietuvos kariuomenės 
struktūra ir jos dydis. Lietuvos 
kariškiams ir politikams palie

kama teisė ir atsakomybė kurti 
tokias gynybines pajėgas, kurios 
galėtų efektyviai gintis nuo 
agresoriaus, kol įsijungs NATO 
šalių parama.

Pagal Principinės kariuome
nės struktūros 2002 metais nu
statymo įstatymo projektą pri
valomosios karo tarnybos karių 
skaičius negali viršyti 5 tūkst., 
kariūnų - 540, majorų ir koman
dorų leitenantų - 300, pulki
ninkų leitenantų ir komandorų 
-105, pulkininkų ir jūrų kapito
nų - 30, generolų ir admirolų - 
4, aktyviojo rezervo karių - 25 
tūkst.

Pagal Nacionalinio saugumo 
pagrindų įstatymą Seimas kas
met turi nustatyti kariuomenės 
struktūrą ir ribinius karių ir 
karininkų skaičius.

Lietuva kitų metų rudenį 
tikisi pakvietimo į NATO.

BNS

A. Kašubienė. Madona

NAUJOJI EUROPOS VALIUTA - VILNIUJE
Pirmoji eurų banknotų ir mo

netų, kitų metų pradžioje pa
keisiančių 12 Europos Sąjungos 
šalių nacionalines valiutas, siun
ta jau pasiekė Lietuvą. Pirmasis 
naujųjų pinigų atsigabeno Skan- 
dinavijos finansinei grupei 
“Nordea” priklausančio banko 
“Merita” Vilniaus skyrius.

Kitų metų sausio 2-ąją visi 
Lietuvos bankai jau keis litus į 
bendrąją Europos valiutą bei at
liks kitas finansines operacijas

su grynais eurais. Nuo kitų metų 
vasario'2 dienos litas bus atsie; 
tas nuo JAV dolerio ir susietas 
su eurų. 2002 metų vasario 1 
dieną, kai tik Europos centrinis 
bankas apie 14 vai. 15 min. 
Frankfurto laiku paskelbs tos 
dienos JAV dolerio ir euro san
tykį, Lietuvos banko valdyba, 
suderinusi su Vyriausybe, pa
tvirtins oficialų fiksuotą lito kur
są euro atžvilgiu.

Lietuvos Rytas

LIETUVA PRISIJUNGĖ PRIE ET 
KOVOS SU NARKOTIKAIS GRUPĖS

Lietuva prisijungė prie 
Europos Tarybos (ET) Pom- 
pidou grupės, kovojančios su 
piktnaudžiavimu narkotikais ir 
neteisėta narkotikų apyvarta

Lapkričio 19 d. Vyriausybė 
pritarė Lietuvos dalyvavimui 
Pompidou grupėje ir pavedė Už
sienio reikalų ministerijai in
formuoti ET generalinį sekre
torių apie šį Lietuvos apsis
prendimą.

Toks žingsnis, kuris, kaip ti
kimasi, pagerins Lietuvos tarp
tautinį bendradarbiavimą  kovo
jant su narkomanijos plitimu, 
buvo numatytas dar prieš dve

jus metus patvirtintoje naciona
linėje narkotikų kontrolės ir 
narkomanijos prevencijos prog
ramoje.

Iš Šios programos biudžeto 
bus mokamas maždaug 13 tūkst. 
litų dydžio metinis Pompidou 
grupės nario mokestis bei 
išlaikomas nuolatinis, Sveikatos 
apsaugos ministerijos paskirtas 
Lietuvos atstovas šioje grupė
je.

Pompidou grupė įkurta 1971 
metais tuometinio Prancūzijos 
prezidento Georgės Pompi
dou iniciatyva. Grupė prie ET 

(nukelta į 4 psl.)

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir 
Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir 
visame pasaulyje esantiems lietuviams

V
Tėv. Benediktas Jurčys, OFM

Pranciškonų provincijolas

Kristaus gimino šventėje 
mieliems mūsų skaitytojams, 
bendradarbiams ir rėmėjams 

linkime Kalėdų džiaugsmo 
ir laimingų Naujųjų Metų!
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Kaip išbėgti 
iš namų gaisro atveju

Sakoma, kad nuo ugnies ir 
vandens žmonėms yra sunku ap
sisaugoti. Jau nuo priešistorinių 
laikų gaisras-ugnis buvo di
džiausias pavojus žmonių gy
venvietėms. Tas pavojus yra ir 
šiandien. Tik pažvelkim į “Na
tional Fire Protection Associa
tion” (NFPA) pranešimą. Jis 
sako, kad kasmet:

1. Apie 3,600 amerikiečių žū
va gaisruose, o apie 22,000 būna 
sužeisti.

2. Gaisrai nužudo daugiau 
amerikiečių, negu visos gam
tinės nelaimės, sudėjus kartu.

3. 82 proc. visų mirčių buvo 
dėl gaisrų namuose.

4. Nuosavybės nuostoliai sie
kia - 10 milijardų dolerių!

Tai statistika, kuri turėtų at
kreipti žmonių dėmesį, bet į sta
tistiką žiūrimą, kaip į pateiktus 
duomenis, kad kažkas atsitiko 
kažkam kitam. Ugnies nusiaub
tus namus galima atstatyti, bet 
žuvusių jau niekas nebeprikels.

Ar žinote, kądaryti gaisro at- 
veju? Turėti dūmų pajutėją 
(smoke detector) ir prietaisus 
užgesinti ugniai (fire extinqui- 
shers) neužtenka. Jūs ir jūsų šei
ma turi žinoti, kaip gaisro atveju 
elgtis, kaip kuo greičiau išbėgti 
iš namų. Visi šeimos nariai turė
tų žinoti greičiausią ir patogiau- 
siąpabėgimo iš namų keliągais- 
ro metu. Pradėkite nubrėždami 
pabėgimo planą, kuriame būtų 
sužymėta visi kambariai jūsų 
namuose, įskaitant ir koridorius, 
laiptus, langus, duris. Lauke pa
žymėkite svarbesnius, apie na
mą esančius, dalykus: medžius,

krūmus, takus ir automobilio 
keliąpric garažo. Ir šįplanąvisa 
šeima turi gerai žinoti, tai yra la
bai svarbu, nustatant, kur šeima 
susitiks, pabėgus iš degančio 
namo. Jūsų plane turėtų būti aiš
kiai pažymėti mažiausiai du ke
liai pabėgti iš kiekvieno kam
bario: pvz., durys, langas. Tai 
ypatingai svarbu miegamie
siems kambariams, nes daugu
ma gaisrų įvyksta, kai šeima 
miega. Aišku, lengviausias pa
bėgimo kelias yra pro duris, bet 
kartais reikalinga naudoti ir lan
gą, jei liepsnos neleidžia pasi
naudoti durimis. Patartina turėti 
miegamuose, kurie yra aukštai, 
kelintame aukšte, sulankstomas 
kopėčias, kurios susideda iš 
grandinės ar kitos tam tinkamos 
medžiagos. Atkreipkite dėmesį 
į langus, kad languose įdėti sie
tai lengvai atsidarytų, kad tiek 
jauni, tiek seni juos galėtų leng-. 
vai atidaryti.

Gerai apgalvotas pabėgimo 
planas yra gera pradžia, o prak
tika padaro jį tikru išgelbėtoju. 
Todėl bent du kartus metuose 
suorganizuokite šeimos nuo 
gaisro pabėgimo praktiką, ypač 
jei namuose yra senų žmonių ar 
vaikų. Praktikuojantis kiekvieną 
kartą žiūrėkite, kad “gaisras” 
būtų vis kitoje vietoje. O kai visi 
gerai žinos, kaip pabėgti, atlikite 
praktiką užmerktam akimis - 
kas turėtų pavaizduoti bėgimą 
tamsoje ar dūmuose, kai nieko 
nesimatyti. Stenkitės atsiminti, 
kiek žingsnių nuo kiekvieno 
pasisukimo į lauką - į saugią 
vietą. Labai svarbu kiekvienam

nuo gaisro pabėgimo planui iš-« 
ankštinis susitarimas, kur visi 
susitiks lauke. Ir likti visiems 
lauke, kol pagalba atvyksta - 
niekada nebėgti atgal į degantį 
namą, nepaisant, kokios prie
žastys bebūtų.

Ypač reikia saugoti vaikus. 
Daugelis jų mano, kad galima 
pasislėpti nuo ugnies. Išmoky
kite vaikus, kad žinotų, jog nuo 
ugnies negalima pasislėpti. 
Daug vaikų žino, juos mo
kykloje moko “stop, drop and 
roll”, kaip užgesinti degančius 
rūbus. Bet ne visi gerai žino, 
kaip apsisaugoti nuo dūmų. 
Pamokykite vaikus neįkvėpti 
dūmų, pamokykite ne tik vai
kus, bet ir visu šeimos narius, 
kad, bėgant iš namo, reiktų ei
ti klūpsčia, ar šliaužti, kad bū
tų kuo arčiau grindų, ir, jei 
galima, burnas uždengti rankš
luosčiais ar medžiaga, kad 
išvengtų dūmų įkvėpimo. Pa
skirkite ką nors, kurio pareiga 
būtų pašaukti gaisrininkus, nau
dojant bevielį ar kaimyno te
lefoną.

Jei norite gauti daugiau in
formacijos, kaip geriau elg
tis gaisro metu, paskambin
kite vietinei “fire prevention 
agency” arba “statė fire mar- 
shal”.

Dažnai žmonės sako: mes 
esame atsargūs, mums nieko ne
atsitiks. Tačiau reikia atmin
ti, kad ugnis yra baisus dalykas 
ir ji gali aplankyti jūsų namus 
bet kada. Niekada negalvo
kit, kad nelaimės atsitinka tik 
kitiems, bet ne mums patiems.

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Parengė: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Smulkštienė

Naudotasi įvairia spauda

Amerikos Lietuvių Tarybos 61-ojo suvažiavimo 
rezoliucijos

Amerikos Lietuvių Tarybos 
61-asis suvažiavimas, įvykęs 
2001 m. lapkričio 9-10 d. Bal- 
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
Chicagoje, vienbalsiai priėmė 
šias rezoliucijas:

1. Pritariame ir remiame JAV 
prezidento George W. Bush pa
stangas kovojant su pasauliniu 
teroru, ginant Amerikos valsty
bės laisvę ir nepriklausomybę, 
jos žmonių pagrindines teises ir 
demokratiją.

2. Pilnai pritariame ALTo 
pastangom, kad Lietuva būtų 
priimta į NATO.

3. Pritariame ir didžiuojamės 
Lietuvos kariuomenės pasieki
mais, kuriuos lankydamasis

Chicagoje pateikė LR kariuo
menės vadas generolas majoras 
J. Kronkaitis.

4. Kreipiamės į Lietuvos Res
publikos Vyriausybę, kad Lietu
vos mokyklose būtų dėstoma 
apie Lietuvoje Sovietų vykdytą 
genocidą.

5. Kreipiamės į Lietuvos Res
publikos prezidentą ir Vyriau
sybę prašydami, kad buvusių 
KGB rūmų dalis Vilniuje nebūtų 
perduodama LR teisingumo 
ministerijai, kad ten nevyktų 
teismai ir nebūtų pažeistas Lie
tuvos kančių memorialas.

6. Raginame LR vyriausybę 
Lietuvos mokyklose įvesti tau
tinį ir patriotinį auklėjimą bei

Į Videniškius tikimasi 
pritraukti turistų

Paminklosaugininkai tikisi, 
kad nedidelis Videniškių mies
telis Molėtų rajone taps nau
ju kultūros žindiniu, turistų 
traukos centru. Videniškių mies
telio praeitis yra turtinga, be 
to, baigta atnaujinti buvusio 
Videniškių reguliariųjų atgai
los kanauninkų vienuolyno 
išorė. Netoli Siesarties upės 
esančių Videniškių istorija 
mena kovas su kalavijuočiais. 
Nuo XVI amžiaus Videniškiai 
priklausė garsiai lietuvių ku
nigaikščių Giedraičių giminei. 
1618 metais kunigaikštis Mar
tynas Giedraitis pastatė Šv. 
Lauryno bažnyčią ir fundavo 
reguliariųjų atgailos kanaunin
kų vienuolyną, drauge pa

skirdamas jam porą kaimų. Nuo 
to laiko Videniškiai tapo šio or
dino centru Lietuvoje. Videniš
kių bažnyčios ir vienuolyno

ugdymą.
7. Sveikiname ALTo Centro 

valdybą su sėkmingai organi
zuojama veikla, pagrindinių 
Amerikos lietuvių organizacijų 
subūrimu bendram ir vieningam 
darbui.

8. Sveikiname JAV Kongreso 
atstovus priėmus “Laisvės su
tvirtinimo” aktą S 1572, tuo pa
sisakant už tolimesnę NATO 
plėtrą.

9. Raginame ALTo skyrius į 
savo darbą įtraukti jaunimą ir 
naujai atvykusius tautiečius.

Rezoliucijų komisija:
Pranas Jurkus, 

Vytautas Bildušas, 
Povilas Vaičekauskas

kompleksas yra paskelbtas kul
tūros paminklu. Buvusio re
guliariųjų atgailos kanauninkų 
vienuolyno pastatas perduotas 
Kaišiadorių vyskupijai. Čia 
numatoma įrengti sakralinio 
meno ekspoziciją.

Respublika

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mail: jbanyte97@hotmail.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

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.

VVestern Union®

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

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

DAIVA IZBICKAITĖ-VERŠELIENĖ, DEWOLFE REAL ESTATE, 677 
VVorcester Rd., Natick, MA 01760, gali aptarnauti jūsų visus nekilnojamo 
turto pareikalavimus. DeVVolfe Firma specializuojasi namų pardavimu, 
paskolų gavimu, persikraustymu ir draudimu. Suteikiama paslauga 
perkant arba parduodant namus. Skambinkite (718) 446-9743 palikite 
žinutę arba į įstaigą (508) 655-0680, (508) 523-9058.

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

Mes išdaliname 
daugiau kaip 

DODJJDOX
PINIGINIAMS 

LAIMĖJIMAMS!

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.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais 9:30-10:00 vai. 
vak. iš VVPAT stoties 930 AM banga. Dėl pranešimų ir skelbimų kreip
tis dr. Giedrė Kumpikaitė, 82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11472. Tel. 
(718) 776-1687. Fax: (718) 479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba 
ambenvings@mac.com

Tai lengva.
Kiekvieną kartą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 
į kitas valstybes per Westem Union Money Transfer* 
arba padarai Quick Collect® ar Swift Pay® piniginę 
operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir 

gali laimėti $25,000 vertės Didijį Prizą!

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

VVESTERN UNION „W1N YOUR DREAM*" SVVEEPSTAKES OFFICIAL RULES NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN 1. HERE'S H0W TO ENTER AUTOMATICALLY. Beglnnirifl on November 1. 2001 through duso of business on Doccmber 
31.2001, when you make a domėsite or inlemabonal gualifying regular .w!8 car Mestom Union Money Trnnsfer transadion (includes Dinaro Dia Siguiente and Olnero a Domicilro Mjrvices to Meoco). Ouick ColtectR transaction or Swift pay® transadion (exduding 
Qmck Cash, Ouick Pay. Glro Tategrjfico. Internet orięiratad transadion and Tatephono Money Transfors) from any Agent locotion in the Unrted Statės (.Oualifying Transadion“). you wll be automalteally entered Into Ihe swoepstakos. Entrarrt is deemed lo be the 
person wt»o>- name appears as -Sender’ on the .To Send Money’ form and be entered ;nto the cocresponding dravhng sėt forth n Rute #4. K automatic Entrant has .op'.od out* of Ihird party ttadosures in accordance with the Vfestem Union Privacy Polcy. 
his/ht* namo w>it not be mduded in the dra^ing and wSI net be eligible to wm. 2 NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN To enter without making a ąuakfying transadion. hand prlrrt your comptete name, address. zip code. and (optional) day and 
evening luk«phono numbera on a piece of 3* x 5* paper and mali to: Mestam Union ,Wm Your Dream" Svvoepstakes, P.O. Box 4895. Blair, NE 68009-4895 IMPORTANT; to Indlcate the dnjwlng lnto,whlch yoū will be entered (see Rule #4), on the lower left- 
hand comer of the envelope, hand print oneot the foliovdng: Africa; AslafAustralia Paciftc: Caribbean; Centrai America; Eaatem Europa; Mexico; Middle East; South Amerląa; South Asla; VVestern Europa; Oomestic Unlted Statės, Qulck Collect®, 

. or Swlft Pay®. Limit ono entry per envelope No lyped, coptod or mochameaky reproduced entries pormitted. Only handwrillen entries w4l be accepted. Enlrics mušt bereceived by January 8. 2002 * ......... ~ u J *““*
January 9. 2002 from among nll eligide entries received by D. L Blair, Ine, an indopondent judging organlzation whoso doclsions are finai VVinnars wlN bo notifted by mali Limil one prize per 
person/lKMJsehold. Odds of winning depend upon the totai number of eligible entries received. 4. PRIZES & APPROXIMATE RETA1L VALUES Forty-One (41) Grand Prizes: $25,000 per prize 
to be awarded to randomly seleeted winners among automatic and no purchase entrants in the form at a check as foliovrs 4 prizes for eligible entries to Africa. 2 prizes hx el«gtote entries to 
Asa/Auslraha Padfic; 4 prizes lot efcgfcte entries to the Caribbean; 6 prizes for elkg*to entries to Centrai Anienca; 1 prize for eligible entnea lo Eastom Europe. 4 pnzes for ebgiblo ontnes to Mex»co;
2 prizes for ellgtble entries to the Middle East; 6 prizes for eligible erines lo South Amenca; 2 pnzes for dyibte entries to South Asla: 1 prize for eligibie entries to Weslem Europe; 4 pnzes for digibte 
entries for domėsite United Statės money transfers; 4 prizes for eligible entries for Quick Collect® trensections and 1 prize for eligible entries for Swift Pay® transactions. Prizes oonsist of only that 
item specdicalty feted as tf»o prize Ali prizo? vrill be avvarded. 5. GENERAL RULES. Opan only to Indlvtouals residing In the 50 United Statos and VVashinglon, D C , *60 as of November 1, 2001 
are 18 yeers of agę oz oMor. Employees of VVeslom Union. Itš affiliales, subsidšaries. adverising and promotion agendes and the Immediale famlly membera ancVor those IMng in ttie šame housobold 
of each are not eligiblo. Vbid where prchibkod by taw AM federal. statė and tocal taxe$ are the solo responsiMity of winners VVmners will be reguired to complcte an Afhdavrt of EISgiblkty/Reiease of 
LiaMity provided by D.L Blair. Ine and it legally permasible. a Publicity Ratease vrithin 10 days of notfication. Noncompliance wfthin this time penod may result In dis^uaMicabon and an aliemste may 
be setocied Retom of any pfaefpnze rtoVfcabon as uridekverade result m Cisqual6cat>on and an attomate vnl be seleeted. By partiapabng m th<s promotlor.. entrants sgrec to be bo^na by ihe 
Offiaal Rules and the decttuons of the judges. Purchase or acceptance of a produet offer does not Improve your chences of vrinnlng. Any claim or dispute arising under these rules 1$ subjoct 
to Ihe laws of the Statė of Now York. Sponsor te not responsfola for pnnting or typographlcal errors in any cvreopstakes relatod mateliais; for stolon. lošt, fale, mtediroetod. damagod. Inoompiete. iHogiblo 
or lale entries or entries not received in time for the random drawlng; or for transactions that are proccssed late or incorroctly or that aro lošt due to computcr, lefecommunlcations or electronte 
m8Wunclion. This promotion te sponsored by VVestern Union Financial Services, Ine.. 100 Summtt Avenue, Montvate. NJ 07645 6. For narnės of v/inners. send a saparate, slamped. self-addressod 
(#10) envelope to: VVestern Union „VVm Your Dream' VVinners. PO. Box 4638. Blair. NE 68009-4638. to be received by February 28, 2002 * '

3. RANDOM DRAW1NG: VVinners wil be seteded on or about

Smulkesnė informacija

1-800-325-6000
VVESTERN 

UNION
€2001 VVestern Union HoMfogs. Ina Al Rights Reserved. The VVESTERN UNION name, togo and retatod uedemarks and service mari®. cwned by We«em Union Hokftngs. Ino. are reghtored andtor used in the U S and many fortngn countries
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JHleli Oiroliai,
Visais laikais ir įvairiais būdais žmonės siekė užsitikrinti Die

vo palankumą ir globą, kartais net aukodami savo vaikus stabams.
Senojo testamento izraelitai, mūsų krikščioniškojo-monoteisti- 

nio tikėjimo protėviai - aukojo garbinimo ir permaldavimo aukas, 
atidžiai stebėdami, kaip nematomas Dievas reaguoja į jų gyveni
mo elgesį. Kartais jie matė Dievą piktą ir kerštingą, kartais - 
patenkintą ir žygiuojantį jų kariuomenės priešakyje.

Su Jėzaus gimimu Dievo meilė žmogui tapo pilnai apreikšta. 
Betliejaus Kūdikyje Dievas įrodė, kad Jis turi žmogišką širdį ir 
žmogišką šypsnį. įsikūnijęs Dievas vaikščiojo žemėje pavargu
siomis kojomis, gydė ligonius, verkė prie draugo Lozoriaus kapo, 
prakaitavo krauju, artėjančios kančios akivaizdoje.

Po pirmųjų Kalėdų žmonijai nebėra reikalo įsivaizduoti, kaip 
Dievas atrodytų žmogiškam kūne. Į apaštalo Pilypo prašymą: 
“Viešpatie, parodyk Tėvą”, Jėzus atsakė: “Jau tiek laiko esu su 

jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti! Kas yra matęs mane, 
yra matęs Tėvą” (Jn. 14, 8-9).

Modernus, mūsų dienų žmogus, nemažiau yra reikalingas 
užsitikinimo, kad Dievas jį myli ir juo rūpinasi. Po tragiškų rugsėjo 
11-tos įvykiųNew Yorke ne vien Amerika, bet, atrodo, visas pasaulis 
suklupo maldai, siekdamas užsitikrinti Dievo palankumą ir globą. 
Net prieš bet kokį ryšį su religija viešajame gyvenime kovoję 
Amerikos sekuliaristai (American Civil Liberties Union) tyliai 
priėmė mokyklų klasėse ir valstybinėse įstaigose iškabintą tautos 
maldą - “Dieve, laimink Ameriką”.

Dievas visuomet rūpinosi žmogumi ir įvairiais būdais - palaima 
ir iš pačių žmonių netvarkingo gyvenimo pareinančiom nelaimėm
- rodo tėvišką meilę savo vaikams.

“Argi gali motina užmiršti savo pagimdytą kūdikį? ” - klausia 
Dievas pranašo Izaijo lūpomis. “Bet jeigu ir ji tavęs atsižadėtų, 
aš tavęs neužmiršiu ”.

įsikūnijimo paslaptimi Dievas įrodė savo besąlyginę meilę 
žmogui ir nurodė, kaip mes privalome mylėti vienas kitą.

Paskutinės vakarienės metu Jėzus meldė Tėvą: “Kaip tu esi 
mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiu... Pašventink 
juos tiesa!... Kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, 
jog Tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip ir mane mylėjai ”. 
(Jn. 17, 17-23).

Mes, krikščionys, krikšto sakramentu tapome Kristaus gyvenimo 
dalininkais ir Jo misijos pasaulyje tęsėjais - Dievo meilės žmogui 
liudytojais.

Tobulo krikščionio - Šv. Pranciškaus Asyžiečio - Taikos malda 
tebūnie ir mūsų gyvenimo malda. “Viešpatie, aš noriu nešti Tavo 
taiką; kur neapykanta, leisk man skleisti Tavo meilę; kur įžeidimas
- Tavo atlaidumą; kur abejonė - tikėjimą; kur neviltis - Tavo šviesią 
viltį; kur tamsa - Tavo saulės spindulius; kur nuliūdimas - tikrą 
džiaugsmą Tavyje

Betliejaus prakartėlė ir šv. Mišiose priimta šv. Komunija tepa
deda mums pilniau išgyventi Dievo meilę ir ja dalytis su kiekvienu 
žmogumi.

Džiugių Šv. Kalėdų ir Dievo palaimintų Naujųjų 2002 metų!
Vysk. Paulius A. Baltakis

Dar 1991 metų lapkričio 27 
d. Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios tarybos (Atkuriamojo 
Seimo) Prezidiumas priėmė nu
tarimą “Dėl Lietuvos piliečių, 
gelbėjusių žmones nuo genoci
do nacių okupacijos metais ap
dovanojimo”. O nuo 1993 metų 
rugsėjo 23 d. - žydų genocido 
Lietuvoje dienos proga LR Pre
zidentas įteikia aukštus valsty
binius apdovanojimus - “Žūvan
čiųjų gelbėjimo kryžius” žmo
nėms, gelbėjusiems žydus karo 
metais nuo nacių ir jų vietinių 
kolaborantų. Deja, daugelio ap- 
dovanotojų jau nėra gyvųjų tar
pe. Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus duomenimis yra 
žinoma apie daugiau kaip trijų 
tūkstančių Lietuvos piliečių da
lyvavimą gelbstint žydus. O 
kiek dar nežinomų...

Šiais metais tarp 51 apdova
notojo “Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi” Sofija Lukauskaitė- 
Jasaitienė (1901-1981) ir Do
mas Jasaitis (1898-1977). Jie 
buvo aktyvūs žydų gelbėjimo 
Šiauliuose organizatoriai ir vyk
dytojai. Pokario metais gyveno 
JAV. Apie šių kilnių žmonių gel
bėjimo veiklą byloja ne vienas 
išlikęs rašytinis šaltinis. Jono 
Rimašausko darbe “Žydai nepri
klausomos Lietuvos gyvenime” 
rašoma, kad nacių okupacijos 
pradžioje trys Šiaulių visuome
nės veikėjai - Feliksas Bugai- 
liškis, dr. Domas Jasaitis ir kun. 
Lapis apsilankė pas Šiaulių apy
gardos komisarą Schoeferį ir 
bandė užstoti vietos žydus, pik
tinosi brutaliu vokiečių elgesiu. 
Komisaras visus pageidavimus 
ir apskritai lietuvių intervenciją 
atmetė, o SD viršininkas Do- 
celskis pareiškė dr. Jasaičiui, 
kad jei ir toliau bus kišamasi į 
žydų reiklus, “Tamsta atsigulsi 
į tą pačią duobę su žydais”. 
(“Lietuvos žydų žudynių byla”, 
170 psl.). Tačiau tai neišgąsdino 
nei dr. D. Jasaičio, nei jo žmo
nos. Jie visą vokiečių okupaci
jos laiką Šiauliuose liko ištikimi 
humanizmo ir pagalbos princi
pams.

Sužinojusi apie Domo ir So
fijos Jasaičių apdovanojimą, 
duktė Elena Jasaitytė-Valiūnie- 
nė, gyvenanti netoli New Yorko, 
apgailestavo, kad negalės atvyk
ti į apdovanojimų įteikimo cere
moniją. Ji apsidžiaugė, kad jos 
tėvų kilnus darbas, nors ir po 
mirties, yra įvertintas...

Paprastai žydų gelbėtojų liu
dijimai nėra labai iškalbūs. 

Sofijos Jasaitienės ir Do
mo Jasaičio atveju ki
taip. Abu jie aktyviai 
reiškėsi visuomeninia
me išeivijos gyvenime. 
1946 m. Vokietijoje, per
keltųjų asmenų stovyk
loje, vėliau - JAV Jasai
čiai paliko vertingos 
medžiagos apie žydų 
gelbėjimą. Domas Jasai
tis kelis dešimtmečius 
aktyviai reiškėsi JAV lie
tuvių spaudoje. Savo ra
šiniais jis reaguodavo į 
JAV spaudoje pasiro
dančius kaltinimus visai 
lietuvių tautai dėl žydų 
žudynių Lietuvoje. D. Jasaičio 
plunksnai priklauso “Naciona
listinis ir komunistinis geno
cidas Lietuvoje”.

Šis žmogus buvo sukaupęs 
nemažai medžiagos iš JAV 
gyvenančių lietuvių apie žydų 
gelbėjimą, ta tema rašė darbą. 
Taikli D. Jasaičio formulė, cha
rakterizuojanti žydų gelbėjimo 
problemos tyrinėjimą: “Slaptu
mas - didelė pagalba sėkmingai 
pogrindinei veiklai, bet didžiau
sias istorijos priešas”. Šiam “is
torijos priešui” įveikti daug jėgų 
ir laiko atidavė D. Jasaitis. Deja, 
D. Jasaičio mirtis 1977 m. birže
lio mėnesį neleido įgyvendinti 
sumanymo ir sukaupta medžia
ga apie žydų gelbėjimą ilgam 
nusėdo VLIKo archyvuose... 
Toje medžiagoje yra jo žmonos 
Sofijos Lukauskaitės-Jasaitie
nės 1946 m. gegužės 15 d. pra
nešimas VLIKui, kuris autentiš
kai parodo šių ir kitų gelbėtojų 
pastangas, gelbėjimo sunku
mus. Įdomu, kad tai, matyt, vie
nas pirmųjų po karo išsamesnių 
darbų, bandantis apibendrinti 
žydų gelbėjimo problemą ne 
stebėtojo ar tyrinėtojo, o paties 
to proceso dalyvio žvilgsniu. 
Šių eilučių autorius šį Sofijos 
Lukauskaitės-Jasaitienės pra
nešimo tekstą rado 2000 m. va
sarą Amerikos lietuvių kultūros 
archyve Putname (JAV).

Pagerbdami kilnių lietuvių, 
Domo Jasaičio ir Sofijos Lu
kauskaitės-Jasaitienės atmini
mą, skaitytojų dėmesiui patei
kiamas 55 metų senumo tekstas. 
“Nacių aršų antisemitizmą pa
matėme tik vokiečiams okupa
vus mūsų kraštą. Žydų naikini
mas prasidėjo Lietuvoje tuoj 
atėjus SS ir SD daliniams. Nė 
vienas nesužvėrėjęs žmogus ne
galėjo be pasibaisėjimo būti to 
masinio nekaltų žmonių žudy

mo liudininku. Kartu su naikini
mo pradžia prasidėjo ir jų gelbė
jimas.

Kodėl buvo taip sunku gel
bėti žydų vaikus?

Jie nemokėjo svetimų kalbų. 
Tie, kurie anksčiau kiek kalbėjo 

1947 m. Vokietijoje (iš k. į deš.): Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė, Elena 
Jasaitytė, Stasys Jasaitis, Domas Jasaitis

lietuviškai, būdami gete visai tą 
kalbą pamiršo. Jeigu ir kalbėjo 
kuria nors svetima kalbą (rusų 
ar vokiečių), tai per trejus me
tus, klausydamiesi tik žargono, 
svetima kalba kalbėjo su tokiu 
akcentu, kad iš tolo galima buvo 
juos atpažinti.

Be to, žydų vaikai .sunkiai 
prisitaikydavo prie svetimos ap
linkos - be motinų nė žingsnio, 
pasikalbėjimuose nuolat karto
davo žodį “getas”. Tačiau šie 
vaikai turėjo savisaugos ins
tinktą ir savotišką gudrumą, 
kuris dažnai apsaugodavo juos 
nuo mirties.

Šie žmonės apskritai buvo la
bai neryžtingi, jei pabėgimas 
buvo rizikingas, jie rezignuo
davo, bėgdavo iš geto tik tuo 
atveju, jei buvo viskas iš anksto 
gerai suorganizuota. Kita vertus, 
jei išėję į laisvę žydai buvo sui
mami ir gestapo tardomi, viską 
išpasakodavo iki smulkmenų 
apie savo gelbėtojų žygius, nu
rodydavo jų pavardes. Tai su
darydavo didžiausią pavojų gel
bėtojams. Mirtis grėsė ir tam 
asmeniui, ir jo artimiesiems. Už 
vieną išgelbėtą ištisos šeimos 
buvo statomos į pavojų. O vis 
dėlto atsirado lietuvių tarpe 
daug tokių pasiryžėlių. Kaip rei- 
kėjo organizuoti pabėgimą? 
Vaikui sudaryti gimimo metriką 
suaugusiam - asmens dokumen
tą. Turėti saugią tinkamą vietą 
apgyvendinti, rasti pasiryžėlių, 
kurie sutiktų tokį beteisį pilietį 
priimti. Retai žmonės gelbėda
vo už materialines vertybes, 
dažniausiai pasiryždavo tam žy
giui religinio ar humaniškumo 
principo vedami.

Vaikams metrikos darytos 
taip: neužpildyti, bet su antspau
du blankai buvo gaunami iš kle
bonų. Jas reikėjo atitinkamai už
pildyti ir pasirašyti sugalvoto, 

nesančio Lietuvoje ar net miru
sio klebono pavarde. Dažnai pa
rapijos metrikos knygose buvo 
randama mirusių vaikų, kurių 
amžius apytikriai atitikdavo 
norimo išgelbėti žydų vaiko am
žių ir sužinojus pasirinktojo vai

ko vardą pavardę, gimimo datą 
buvo kreipiamasi į metrikacijos 
biurą kuris (nieko nejausda
mas) išduodavo tikrą gimimo 
metriką. Jai sudaryti reikalingi 
bent trys “nusižengėliai”: pati
kimas asmuo, kuris kreipdavosi 
į kleboną pats klebonas ir žmo
gus galėjęs nepastebimas likti 
metrikacijos biure. Suaugusiųjų 
asmens dokumentui reikėjo iš
vogti iš savivaldybės- pasams 
blanką su antspaudu ar surasti 
savivaldybėje žmogų, kuris ant 
atitinkamo blanko su prilipdyta 
fotografija pasiryžtų spaudą už
dėti: dokumento turinį sukurti 
nebuvo sunku. Šito darbo vienas 
žmogus irgi atlikti negalėjo... 
Tam tikslui buvo naudojami mi
rusių žmonių pasai. Taip buvo 
išgelbėta Jerusalimskienė, gim- 
nazijos mokytojo žmona su 
dviem berniukais, šešerių ir aš- 
tuonerių metų nuvežta arkliais 
60 km nuo Šiaulių į ūkį pas p. 
Jaloveckius, vėliau perkelta į 
kelias vietas prie Kužių. Kam- 
berienė, dr. A. Kamberio žmo
na, su penkiamečiu sūnumi nu
vežta arkliais 75 km pas p. V. 
Zubovus prie Akmenės į Jude- 
liškių ūkį, kur išgyveno iki vo
kiečių pasitraukimo. Chane, 
naujose metrikose Jane, elektro- 
techniko aštuonmetė duktė, ap
gyvendinta pradžioje pas skal
bėją Oną bet ir čia turėjo pa
keisti dvi gyvenamąsias vietas, 
vėliau išvežta pas ūkininką į Pa
dubysio valsčių, buvo ponios E. 
Liutikienės globoje, ten reikėjo 
pakeisti du kartus gyvenamąsias 
vietas ir pagaliau perkelti ir į 
Mažeikių apskritį Bugonių ūkį. 
(Č. Liutiko sesers), kur gyveno 
iki vokiečiųpasitraukimo. Fren
kelio odos fabriko darbininkė 
(pavardės neprisimenu) atnešė 
man į namus du vaikus ir 
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Štai dar ką galima pasakyti apie Dambravą: nors jis visur būdavo, 

jį nesunkiai galėdavai surasti. Kur nors pamatęs būrį mergaičių, 
žinok, kad jų viduryje bus Dambrava.

Taip pat paminėtinas ir dr. Romas Gineitis, dabar gyvenantis 
Daytone. Berniukų klasėje jis buvo pirmasis mokinys, taip pat 
ateitininkų kuopos pirmininkas. Bronius Staškevičius dabar gyvena 
Montrealyje. Amerikoje, kiek žinau, yra tik viena mergaitė - Genė 
Nakutytė-Asminienė, dabar gyvenanti iš dalies Detroite, Michi- 
gan valstijoje, iš dalies Floridos valstijoje. Elena Tumėnaitė, iš
tekėjusi, gyvena Punsko apylinkėse, dabar priklausančiose 
Lenkijai. Lietuvoje yra belikusios berods šešios buvusios abi
turientės ir Kazys Žvirblis bei Albertas Dilys, ištvėręs Sibiro gu
lagus. Lietuvoje ir Sibire žuvo daug klasės draugų ir draugių. 
Pavyzdžiui, 1948 metais partizaninėse kovose žuvo Pranas Ivonis, 
Aukštaitijoje ėjusio Vytauto apygardos pogrindinio laikraštėlio 
redaktorius ir leidėjas.

1932-1939 metais mūsų šeimoje buvo šie svarbesni įvykiai: 
1938 metais mirė mūsų senelė Karolina Prūsienė; 1935 metais 
Butėnų pradžios mokyklą pradėjo lankyti mano brolis Juozas, o 
1938 metais Svėdasų šešių skyrių pradinę mokyklą baigė sesuo 
Janina ir tais metais ėmė mokytis Utenos gimnazijos pirmoje kla
sėje, gyvendama kartu su manimi, jau abiturientu. O mano gyve
nime 1938 mėtai buvo taip pat labai svarbūs: pirmą kartą tapau 
krikštatėviu, krikštijant Vlado Prūso (Damijono brolio) dukrą Al

doną dabar Masėnienę, gyvenančią Panevėžyje. Taigi lyg ir tapau 
suaugusiu, kuo nepaprastai norėjau būti. Krikštamotė buvo pus
seserė Julija Jančytė.

1939 metų vasarą padaviau prašymą Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijai priimti mane į miškininkystės skyriaus pirmą kursą. 
Atsimenu, kiek vargau, kol šiaip taip parašiau prašymą. Utenos 
gimnazija privertė mane atmintinai išmokti lotyniškai Horacijaus 
ir Cicerono kūrinius, bet niekas nepamokė, kaip parašyti paprastą 
prašymą. Nežinojau, nuo ko pradėti. Rašiau ir plėšiau jau parašy
tą nes vis man atrodė, kad kažkas ne taip. Per pusdienį šiaip taip 
jį sulipdžiau. Kiek jaudinausi dėl pažymių: atestate jų vidurkis tik 
truputį viršijo ketvertą kas, mano supratimu, maždaug prilygo kitų 
gimnazijų visų abiturientų vidurkiui. Kaip taip patekau: rugpjūčio 
mėnesį gavau iš Dotnuvos pranešimą kad esu priimtas į Aka
demiją.

1939 metų rugsėjo pradžioje atvažiavau į Dotnuvą. Iš pradžių 
gavau kiek pinigų iš tėtės, bet kaip bus toliau? Nenorėjau namiš
kių per daug apsunkinti, todėl pirmiausia kilo klausimas: kur 
užsidirbti pragyvenimui. Pasirodo, kad buvo truputį blogiau, negu 
tikėjausi. Kai 1938 metų vasarą “Ūkininko patarėjuje” perskai
čiau, kad Dotnuvoje priimama į miškininkystės skyrių ir gerai be
simokantiems studentams bus mokamos stipendijos, nežinojau, 
kad tai neliečia pirmakursių (“faksų”), o tik aukštesniųjų kursų 
studentus. Todėl pirmakursiai turėjo patys kur nors kitur lėšų su
sirasti, nes Akademija jų nedavė. Papildomų uždarbių Akademija 
teikė vienam kitam, bet ne pirmakursiams. Pirmenybė buvo 
teikiama aukštesniųjų kursų studentams. Todėl reikėjo prašyti tėtės, 
kad laikinai padėtų. Klausė, kiek? Pagalvojau: Akademijos 
stipendija berods buvo 60 litų per mėnesį, todėl jei kiti tais pinigais 
išsiverčia, išsiversiu ir aš. Tėtė dėl tos sumos nesiginčijo. Bet 
netrukus paaiškėjo, kad yra didelis skirtumas tarp manęs ir 
aukštesniųjų kursų studentų: jie paprastai vasarą susitaupydavo 
500-600 litų, agronomai, rūšiuodami žemę, o miškininkai, dirb

dami miškų urėdijose. Be to, buvo ir kitų išlaidą reikėjo mokėti 
ne tik už kambarį ir maistą bet ir už braižybos įrankius ir kitką. 
Todėl, turint 60 litų, teko gyventi labai taupiai, ypač iš pradžių. 
Turėjau vieną bėdą buvau labai valgus ir dar mėsėdis. Maitinau
si studentų valgykloje pigiausiu maistu - beveik vien sumuštiniais. 
Galėjai čia ir normaliai papietauti, bet tai buvo ne mano kiše
nei.

Pagal mano lėšas galėjau nusipirkti ne daugiau kaip 4 sumuš
tinius per dieną. Kitiems studentams galbūt to ir užtekdavo, bet aš 
dažnai pakildavau nuo stalo alkanas. Galbūt tai buvo mano tėtės 
genų pasekmė: jis valgydavo už du, bet ir dirbdavo už du. Jis buvo 
išdžiūvęs, kaip iš kaceto paleistas. Bet man Dotnuvoje fizinio darbo 
neteko dirbti, tad kodėl taip nepaprastai norėjosi valgyti? Tėtės 
prašyti daugiau pinigų neleido ambicija. Vienas dalykas, ko ir dabar 
dar negaliu suprasti: būdamas aštuoniolikmetis, maniau, kad esu 
labai protingas, tai kodėl tada nesugalvojau nueiti 4 kilometrus į 
Dotnuvos miestelį, nusipirkti porą kepalų duonos ir kiek sviesto 
ir puotauti savo kambarėlyje? Arba iš savo šeimininkės nusipirkti 
duonos ir net truputį mėsos ar kiaušinių? Kodėl negalėjau daugiau 
maisto atsivežti iš namų po Kalėdų ar Velykų atostogų?

Dotnuvoje atsirado dar kita bėda: Akademija nepasirūpino 
pirmakursiais, kur jie gyvens. Man pasisekė: su kartu besimokančiu 
Otonu Vaitkevičiumi, radome labai švarų ir šiltą kambarėlį 
Vainotiškių kaime, maždaug už dviejų kilometrų nuo Akademijos. 
Mokėjome tik po 10 litų per mėnesį. Bet rudenį ir pavasarį teko 
klampoti per labai gilų purvyną. Dieną dar buvo pusė bėdos, nes 
galėjai pasisaugoti, bet iš Akademijos tekdavo grįžti jau sutemus. 
Tada negalėjai matyti, kur eini. Vieną vakarą purvas man nutraukė 
nuo kojos kaliošą. Patamsyje rankomis išmaišiau visą purvyną 
bet jį tarsi skradžiai žemė prarijo! Maniau, galbūt rasiu kitą die
ną kai bus šviesą bet negalėjau tiksliai rasti tos vietos, kur jo 
netekau ir Dotnuvos žemelė buvo tokia alkaną kad net seno kaliošo 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Afganistano teritorijos minų 

išvalymas kainuos daugiau kaip 
500 milijonų dolerių; be to, prie 
anksčiau padėtų minų dar prisi
deda nemažai nesprogusių svie
dinių, bombų likusių po dabar
tinių JAV oro antpuolių. Toki
jyje į trijų dienų tarptautinę kon
ferenciją susirinkę pareigūnai iš 
27 nevyriausybinių organizaci
jų Afganistane, jų partnerių Ja
ponijoje, Jungtinių Tautų agen
tūrų, taip pat Japonijos ir kitų 
vyriausybių atstovai tarėsi, kaip 
atgaivinti karo sugriautą Afga
nistano ūkį, ir ragino pasaulio 
visuomenę prisidėti lėšomis ir 
kitokiomis priemonėmis prie ša
lies išvalymo. Norima tokius 
darbus atlikti per 3-5 metus, ta
čiau ekspertų vertinimu, dabar
tinio finansavimo sąlygomis pri
reiks 7-10 metų. JT duome
nimis, Afganistane esama nuo 
5 iki 10 milijonų sausumos 
minų; kasdien nuo jų žūva arba 
sužeidžiama po 10 žmonių. 
Dauguma jų sudėta Sovietų 
Sąjungos kariuomenės iki 1989 
metų.
■ Jungtinės Valstijos, kurių 

visi diplomatai iš Afganistano 
išvyko prieš pat sovietų ka
riuomenės pasitraukimą 1989- 
aisiais, gruodžio 17 d. atkūrė 
diplomatinę atstovybę šioje 
šalyje. JAV jūrų pėstininkai 
iškėlė tą pačią JAV vėliavą 
ant to paties stiebo, nuo kurio 
ji buvo nuimta 1989-ųjų sau
sio 30-ąją. JAV specialusis 
pasiuntinys James Dobbins 
sakė, kad vėliavos pakėlimas 
simbolizuoja Washingtono dip
lomatinius, politinius ir ekono
minius įsipareigojimus Afganis
tane. Kiek anksčiau jis žur
nalistams pareiškė: “Esame čia, 
kad liktume”. JAV Valstybės 
departamento atstovas spaudai 
sakė, kad Washingtonas Kabule 
atidaro ryšių atstovybę, kuriai 
vadovaus reikalų patikėtinė 
Jeanine Jackson. Vėliau bus už
megzti visaverčiai diplomati
niai ryšiai.
■ Aukšto rango Jungtinių Vals- 

tijų administracijos pareigū
nai mano, kad jų šalies santykiai 
su Rusija išlaikys išbandymą, 
Washingtonui pasitraukus iš 
dvišalės Priešraketinės gynybos 
sutarties ir amerikiečiams pra
dėjus kurti Nacionalinę priešra
ketinės gynybos sistemą.

Daug metų 
pavėlavusi garbė

(atkelta iš 3 psl.)
apalpo. Atsipeikėjusiji man pa
sakė “jei neišgelbėsi mano vai
kų eisiu tiesiog į SD, jėgų dau
giau nebeturiu”. Toks jos ėjimas 
buvo tolygus mirčiai, tai pasiry
žau juos gelbėti. Vyresniajam 
Jonukui reikėjo pakeisti keturis 
globėjus. Galutinai jis buvo pri
glaustas kaime palei Vaiguvą, 
Šiaulių apskr. Jaunesnysis Pet
riukas iš pradžių buvo Šiaulių 
miesto ligoninėje. Kuomet pa
tirta, kad ligoninės personalas 
pradėjo kalbėti apie jo kilmę, 
skubiai buvo iš ten paimtas ir 
įprašytas globoti vienai mote
riai. Reikėjo įvairiais būdais su
daryti pamestinukų dokumen
tus. Volodia Petrovas, dvyli
kametis berniukas, tėvas - rusų 
emigrantas iš Paryžiaus, miręs, 
motina - žydė Gurvičaitė, Šiau
lių vaistininko duktė, su sūnumi 
sėdėjusi gete. Kitas jos vaikas 
jau buvo išvežtas į naikinimo 
fabriką Auschwitz. Jam reikėjo 
sudaryti stačiatikių metrikus. 
Tam reikalui reikėjo porą kartų 
vykti į Kėdainius pas stačiatikių 
šventiką. Pagaliau tuščias blan
kas buvo gautas. Metriką užpil
džiau pati namie. Kiek vėliau 
pavyko surasti jo tikrą dėdę, tė
vo brolį Daugpilyje. Aš jį iš
kviečiau ir vaiką j am atidaviau. 
Kurį laiką grėsė pavojus, kad 
vaiką man grąžins atgal, reikėjo 
skubiai Kaune išrūpinti doku
mentų kad tėvai tokiais ir to
kiais metais ten gyveno. Doku
mentą siunčiant paštu jis žuvo, 
reikėjo iš naujo parūpinti. Ilgai
niui tai buvo sutvarkytų nes gra
sinimo grąžinti vaiką daugiau 
nesulaukiau. Išėjusiam iš geto 
parūpinau jam vietą “Lietuvos 
vaiko” daželyje, kurį kasdien 
lankė. Rudminaitė, šešiolikmetė 
Šiaulių žydų gimnazijos direk
toriaus duktė, buvo priimta ma
no prašymu į girininko Dau
ginio šeimą. Tik, deja, savaitei 
prabėgus ji grįžo į Šiaulių getą 
- pasiilgo savųjų. Šifmanąitė 
(tokia motinos mergautinė pa
vardė), inžinieriaus duktė, buvo 
priglausta mokytojo šeimoje, 
prie Kužių Šiaulių apskrityje. 
Jos pabėgimas suorganizuotas 
taip: į mūsų namus atvedė ją 
motina. Iš čion jąpas naujus glo
bėjus nuvežė pasamdytas ve
žikas. Žinoma, ji irgi buvo 
aprūpinta asmens dokumentais. 
Tas viskas vyko dienos metu.

Vieno Kauno prekybininko 
penkiametis sūnus buvo atvež
tas traukiniu savo buvusios auk
lės iš Kauno, gyveno kurį laiką 
pas mane, o vėliau perduotas 
globoti agronomui Mikolaičiui 
į kaimą. Šitą vaiką gelbėjome 

kaip kolegos agronomo Girševi- 
čiaus sūnų tik vėliau paaiškėjo, 
kad tai tik j o giminaitis. Tuo rei
kalu iš Kauno su kolegos mal
daujančiu rašteliu porą kartų bu
vo atvykęs žmogus. Kuomet 
viskas buvo paruošta, po sutar
tos telegramos vaikas buvo iš
mestas maiše su bulvėmis per 
tvorą iš Kauno geto ir atsidūrė 
Šiauliuose. Inžinieriaus archi
tekto, studijavusio Paryžiuje, iš 
Kauno žmona su šešiamečiu sū
numi. Iš Kauno geto ją išgelbė
jo p. Binkienė. Atvažiavo į Šiau
lius. Čia turėjo pasirūpinti Šiau- 
liųjėzuitų kunigai, atvežė vysk. 
Blizgio rekomendacinį laišką - 
jiems nepavyko jai nuolatinės 
prieglaudos greit parūpinti, tad 
kun. Borevičius atsiuntė ją pas 
mane. Moteris buvo visai apim
ta depresijos, arti savižudybės: 
“kuomet aš sėdėjau gete, neži
nojau, kad laisvėje taip kompli
kuotas gyvenimas ir išsigelbėti 
sunku, jei ne vaikas, seniai ne
begyvenčiau”. Po ilgų žygių 
pateko į P. Taišerskio globų į jo 
ūkį už šeimininkę (gerai kalbėjo 
lietuviškai, buvo panaši į vokie
tę).

Šiaulių “Star” dažų fabriko 
savininko devynerių metų sū
nus. Tėvas - filantropas, žydų 
gete labai populiarus. Sudaryti 
dokumentai ir D. Venclauskaitei 
tarpininkaujant atiduotas globai 
į kaimą Vaiguvos apylinkėje. Jo 
brolis invalidas buvo SŠ pa
grobtas per “vaikų akciją”, kuri 
įvyko 1943 m. XI 5 d., kuomet 
per vieną dieną iš Šiaulių geto 
buvo išvežta žiauriausiu būdu, 
nuo motinų išplėšta apie 800 žy
dų vaikų ir invalidų. Geležinke
lio stoty buvo susekta traukinio 
važtaraštis adresuotas “Aus- 
chwits”. Žydės motinos, siaubo 
apimtos, išslapstė įvairiose geto 
lindynėse apie 200 savo vaikų. 
Dauguma jų ilgainiui buvo lie
tuvių išgelbėti. Dr. Piko sūnui 
buvo sudaryti asmens doku
mentai - studentas, lietuvių gim
nazijos abiturientas, savo pabė
gimą buvo pasiryžęs pats pasku
tiniu momentu suorganizuoti. 
Žinoma Kauno fotografė Zinai
da Blimentalienė su parūpintais 
Kaune asmens dokumentais 
buvo nuvežta įmano ūkį (Lope- 
tiškiai, Paduvysio vlsč.), ten liko 
ir sulaukė karo pabaigos.

Dar dvi nežinomos moterys 
išgelbėtos 1944 m. gegužės pra
džioje. Vieną gražų rytą (gyve
nau Šiauliuose Vilniaus g. 20) 
pasigirdo skambutis. Einu atida
ryti durų. Nesuspėjau praverti 
jų įkrenta dvi moterys, aiškiai 
žydės. “Tamsta būsi p. Jasaitie
nė?” - Taip”, - sakau. Abi krenta 

ant kelių, nori bučiuoti kojas, 
rankas. “Gelbėkit, gelbėkit tu
rim tris minutes laiko. Čia tuoj 
už durų stovi ginkluotas sargy
binis, kuris pasižadėjo pabėgi
mo nepastebėti, jei įteiksime 
jam 1,000 markių. Tik greit, mū
sų gyvybė pavojuje”.

Nepažįstamos, svetimos, kal
ba neaiškiai, vos galima supras
ti... Pirma mintis - provokacija? 
- Įbėgu į gretimą kambarį pa
sitarti su vyru, ką daryti (tuo lai
ku ten buvo ir iš Vilniaus atvy
kusi dr. V. Sruogienė). Siūlome nepažįstamus asmenis, todėl už- 
išleisti jas pro kitas duris, pro 
kiemų sodą į kitą gatvę, iš kur 
galėtų lengvai tuoj išeiti į lau
kus. Atsisako “Negalime, nu
kentės už mus kitos mūsų kolo
nos žydės. Gelbėkite, nes žūsim, 
vienintelis būdas ir vienintelė 
proga išsigelbėti tik dabar, tuoj, 
greit, maldaujam... Laiko galvo
ti nėra... rizikuojame. Išnešu 
1,000 markių ir jos galvotrūk
čiais išbėga atgal į gatvę... Va
landa, kita praiena įtempto lau
kimo... SS? Suėmimas? Viskas 
ir šį kartą baigiasi laimingai...

Tai tokie giliausiai įsmigę at
mintyje išgelbėtų žydų faktai. 
Visus tuos gelbėjimo darbus 
man ištikimai padėjo įvykdyti 
mano vyras dr. D. Jasaitis. Įvai
rius techniškus darbus, buvo ry
šininkais ir kitus dažnai atsako- 
mingus ir surištus su pavojumi, 
atlikti padėjo sesers Onos Lu- 
kauskaitės-Poškienės vaikai.

Bent 15 asmenų buvo suda
ryti asmens dokumentai, dau
giausia vyrams. Dokumentai pa
lengvino jiems reikalingu mo
mentu pabėgti iš geto, tuo būdu 
išsigelbėti. Ūkininkai mažiau 
bijodavo priglausti asmenis, tu
rinčius tvarkingus dokumen
tus.

Per trejus metus ištisos šei
mos buvo aprūpintos maistu iš 
mūsų šeimos atsargų. Aprū
pinimas ir išnešiojimas maisto 
į įvairias žydų aptarnaujamas 
dirbtuves mieste buvo labai pa
vojingas. Pavojingiausi buvo 
nuolatiniai žydų apsilankymai 
vienu ar kitu pretekstu, dažnai 
net su ginkluotais palydovais, 
kuriuos irgi reikėdavo papirkti 
cigarete, obuoliu ar kt.

Taip pat turėjome įvairių 
brangenybių, daiktus, kuriuos 
žydai patikėjo mano apsaugai, 
nujausdami savo uždarymą į 
getą. Vėliau jie įvairiais būdais 
išeidavo iš geto, parduodavo kai 
ką iš tų daiktų ir už gautus pi
nigus nusipirkdavo sau maisto. 
Daug lietuvių šeimų, jei nega
lėjo prie tiesioginio žydų gelbė
jimo prisidėti, tai bent padėjo 
jiems įvairiais būdais gelbėtis 
nuo bado.

Į gelbėjimo darbą kartais bu
vo įtraukiamas visas kolektyvas. 
Šiaulių gete sėdėjo advokatas

Gečas su šeima. Aukštos doros, 
labai kultūringas, rotarietis, lie
tuvių teisininkų gerbiamas as
muo. Norėta suorganizuoti jo 
pabėgimą iš geto.. Jis atsisakė, 
nes turįs skolų gete, kol jų neap
mokės, negalįs išeiti. Tą pačią 
dieną buvo sudaryta rinkliava ir 
per porą valandų jam įteikta 
1,200 markių. (Jis vis delsė, ne
norėdamas išsiskirti iš kitų ir, 
rodos, žuvo su visa šeima).

Beje, gelbėti tekdavo ne tik 
pažįstamus, bet dažnai visasi 

miršta daug gelbėjimo atsiti
kimų ir aplinkybių. Taip pat esu 
tikra, kad Šiauliuose žydus gel
bėjo nuo mirties ir teikė jiems

Sniegas A. Balbieriaus nuotr.

LR vyriausybė nupirko 
likviduojamą fabriką
Vyriausybė nutarė pirkti Kau

no vilnonių audinių bendrovei 
“Drobė” priklausantį, likviduo
tą Viečiūnų verpimo fabriką. Už 
jį bus sumokėta 3.1 mln. litų. 
Viečiūnų fabrikas bus perduotas 
Druskininkų savivaldybei, kad 
ši surastų investuotoją ir atgai
vintų įmonę. 1999 m. privatiza
vus bendrovę “Drobė”, Viečiū
nų filialą nutartą uždaryti. So
vietmečiu šalia šio fabriko išau
go gyvenvietė, kurioje gyveno 
jo darbuotojai su šeimomis. 
Dabar 2,500 žmonių neturi iš ko 
gyventi. Su fabriku susijęs vi
sas gyvenvietės ūkis.

Respublika 

visokeriopą paramą šimtai, o gal 
tūksančiai lietuvių. Iš Šiauliuose 
man žinomų ašmėnų tą patį gel
bėjimo darbą dirbo mirusio adv.
K. Venclauskio šeima, dr. Lui- 
nienė, kun. Lapis, kun. Byla. 
Tėvai Jėzuitai. Dr. Prialgauskas, 
Kužių klebonas Kleiba, vice- 
burmistras Pauža, H. Kildišius, 
agr. Ibianskis, J. Sondeckis. Ka
dangi tas darbas buvo surištas 
su mirties pavojumi ir reikėjo jį 
dirbti labai atsargiai ir konspi
ruotai, todėl ir tų asmenų sąra
šas, žinoma, yra labai ne visas. 
Iš man žinomų faktų Kaune toje 
srityje daug nuveikė p. Binkie
nė. Vilniuje išduodant pasus 
veikli buvo p. V. Sruogienė.”

Lietuva prisijungė 
prie ET kovos su 
narkotikais grupės

(atkelta iš 1 psl.) 
prisijungė 1980 metais. Ji orga
nizuoja Europos šalių ministrų, 
pareigūnų, specialistų ir kitų 
profesionalų bendradarbiavimą 
bei vykdo narkotikų poreikio 
bei pasiūlos mažinimo progra
mas. Pompidou grupės veikloje 
dalyvauja daugelis Europos 
valstybių bei JAV, Kanada, 
kurios ET nepriklauso. Iš viso 
šių metų nacionalinei narkotikų 
kontrolės ir prevencijos prog
ramai Lietuvos Vyriausybė yra 
skyrusi 6,5 milijonų litų.
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DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
VERPETUOSE

(atkelta iš 3 psl.) 
įsigeidė. Turėjau vaikščioti su vienu kaliošu, vieną dieną ant vienos 
kojos, kitą ant kitos. Kitaip visą laiką būtų tekę vaikščioti su vienu 
šlapiu batu ir viena šlapia koja bei vienu purvinu batu, o kitu visad 
švariu. O man lėšos neleido nusipirkti naujos kaliošų poros.

Netrukus susidūriau ir su kita lyg ir maža bėda: Dotnuvoje 
“faksus” aukštesniųjų kursų studentai daug labiau kankindavo, 
negu Kaune. Ypač antro kurso studentai agronomai. Atrodo, kad 
mane labiau mėgo bailiai. Aš bailiais laikau tuos, kurie nepuola 
vienas prieš vieną, nes tada būčiau apsigynęs. Puldavo keliese, 
kai būdavau vienas. Bet tai pasitaikė tik porą kartų. Gerai 
sugyvenau su antro kurso studentais miškininkais. Jų dauguma 
buvo subrendę, keletą metų j au girininkavę, daugelis vyresni nei 
30 metų, todėl galbūt jiems atrodė nepatogu prasidėti su vaikėzu. 
Kita vertus, būdamas “faksu”, pradėjau geriau suvokti realybę. 
Atsimenu, kai, baigęs gimnaziją, nuvažiavau į Svėdasus, ten 
jaučiausi dideliu žmogumi. Viršaitis buvo baigęs tik tris ar keturias 
gimnazijos klases, o aš net visas aštuonias!

Dotnuvoje man nepatiko ir tai, kad ten buvo mažoka mergaičių: 
galbūt net dukart mažiau, negu vaikinų. Jų dauguma studijavo 
namų ruošą, tik viena kita - agronomiją, o miškininkių - nė vienos. 
Tarp jų anksčiau buvo nemaža jau mokytojavusių ir ta profesija 
nusivylusių arba ištekėti turėjusių nedaug galimybių, todėl 
atvažiavusių į Dotnuvą. Tokiais piemenimis, kaip aš, jos visiškai 
nesidomėjo, o ir mane gerokai už mane vyresnės mergaitės taip 

pat neviliojo. Todėl tekdavo važinėti traukiniu į Kėdainius. Ten, 
aukštesniojoje kultūrtechnikos mokykloje, mokėsi du mano geri 
draugai, Edvardas Pliupelis (vėliau Pilis) ir Antanas Mačionis.(abu 
vėliau atvyko į Ameriką ir jau mirę). Kėdainių gimnazijos 
mergaičių tarpe kultūrtechnikai turėjo gerą vardą, o ir dotnuviškių 
studentųjos taip pat nevengė, todėl galėdavome ten pasišokti. Tik 
paskui keletą dienų tekdavo mažiau suvalgyti sumuštinių ir kiek 
priveržti diržą.

Kartą traukiniu teko nuvažiuoti ir į didelį miestą - Kauną, kur 
vykau kaip Algimanto korporacijos atstovas į Kęstučio korpo
racijos metinę šventę. Mat šios abi korporacijos labai artimai drau
gavo. Ištrūkus iš Vaitoniškių kaimo purvynų, tai buvo nemažas 
įvykis: Kaune galėjau vaikščioti ir be to vieno kaliošo. Apsistojau 
pas savo pusbrolį Kazį Žvirblį, kurie ten studijavo inžineriją.

Baigus Utenos gimnazijos aštuonias klases, Dotnuvoje studijos 
buvo palyginti labai lengvos. Be didesnių pastangų dažniausiai 
gaudavau penketus ir dar likdavo nemažai laiko grožinei literatūrai 
pasiskaityti. Tik geodezijos ir kelių statybos profesorius J. Sta- 
niškauskas, sekdamas profesoriaus S. Dirmanto tradicija, mus kiek 
pavargindavo, kai mes darydavome brėžinius, ypač jei būdavo 
blogai nusiteikęs. Dėl kokio nors mažo menkniekio perbraukęs 
brėžinį stora plunksna, liepdavo daryti jį iš naujo. Nereikėjo daryti 
brėžinių agronomams, o tik miškininkams. Kai ką pavargindavo 
ir profesorius P. Jucaitis, bet ne mane: aš jam mokėjau išaiškinti 
masių veikimo dėsnį, kurio pats nesupratau. Prof. Jucaitis miš
kininkams ir agronomams dėstė neorganinę ir organinę chemiją.

Šiaip Dotnuvoje būdavo ir labai gerų dienų, ypač jei 
apsilankydavo Algimanto korporacijos kuris nors iš filisterių, ypač 
viengungis. Viengungis galėdavo išleisti daugiau pinigų, negu 
turintis šeimą. Algimanto korporacija buvo gerų dainininkų 
korporacija (nežinau, kaip aš ten patekau, galbūt todėl, kad, prieš 
priimant, nepatikrino mano balso). Akademija taip pat dažnai 

rengdavo įvairius pasilinksminimus, literatūros vakarus; joje 
vykdavo korporacijos metinės šventės. Jei turėdavai pinigų, galėjai 
žiūrėti, kino filmus. Vytauto Didžiojo universiteto svečiai pro
fesoriai skaitė įdomias paskaitas. Dar ir dabar gerai prisimenu pro
fesoriaus Juozo Ambrazevičiaus (vėliau Brazaičio) paskaitą. Jis 
ją pradėjo taip: “Labai malonu buvo man pas jus atvykti. Žiūrint 
pro traukinio langą, ypač man patiko, kad pas jus yra tiek daug 
varnų”. Salėje kilo juokas. Ne, jis pasakė, nesijuokit,- rašytojai taip 
pat kaip varnos (juokiasi), nes jie, kaip ir jos, įspėja orą. Jis ir 
toliau rimta veido išraiška pasakojo kaip E Dostojevskis, I. Tur
genevas ir kiti pasaulinio garso rašytojai išpranašavo komunizmą, 
revoliucijas bei įvairias suirutes.

Nors ir nebuvo blogai Dotnuvoje, atrodo, kad dauguma miš
kininkų nenuliūdo, kai buvo paskelbta, kad kitais metais miš
kininkystės skyrius bus perkeltas į Vilnių kaip Žemės ūkio aka
demijos skyrius. Mat Dotnuvoj e trūko patalpų įrengimui specialių 
laboratorijų, reikalingų miškininkų trečio ir ketvirto kurso stu
dentams. Tačiau 1940 metais mūsų tautą ištiko skaudi nelaimė: 
birželio 15 dieną į Lietuvą įžengė okupantų armija. Prasidėjo pir
moji sovietinė okupacija.

Sovietų ir nacių okupacijos
1940 metų birželio mėnesį, prieš išvykstant atostogų, visi pirmą 

ir antrą kursą baigę miškininkystės studentai gavome paskyrimus 
į įvairias miškų urėdijas. Mane paskyrė į Troškūnų miškų urėdiją 
(Panevėžio apskrityje), buvusią apie 35 kilometrus nuo mano 
tėviškės. Jai priklausė ir Svėdasų girininkija bei visos girininkijos 
didelėje Šimonių girioje. Urėdija buvo apie 2 kilometrus į pietus 
nuo Troškūnų miestelio. Man iškilo transporto problema. Auto
busai iš tėviškės ten nevažiavo. Padėjo tėtė: iš savo santaupų man 
nupirko naują anglų firmos dviratį.

(bus daugiau)
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Kun. JAMES T. ROONEY, klebonas 
Kun. VYTAS VOLERTAS, vikaras

Apreiškimo parapija 
Brooklyn, NY

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

Nuoširdžiai sveikiname visus Apreiškimo parapijiečius 
su Šv. Kalėdomis. Tegul Kūdikėlis Jėzus ateina pas Jus, 

avieša palaimą Jūsų širdims ir gyvenimui. Tegul Kristaus artumas 
lydi Jus per visus meūic - Jūsų Kristuje,

Kun. JOSEPH FONTI - administratorius 
PARAPIJOS TARYBA

MASPETH, NY
Viešpaties Atsimainymo parapija

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. STEPONAS ŽUKAS, klebonas
Prel. ALBERTAS CONTONS, klebonas emeritas

BOSTON, MA. 
Sv. Petro parapija
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Sveikiname visus lietuvius švenčių 
proga ir linkime Dievo palaimos!

Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, PA
Šv. Kazimiero parapija, Philadelphia, PA
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Kun. PETRAS BURKAUSKAS 
klebonas

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
DirektoriŲ Taryba 

ir štabas

Džiugių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų 

visiems linki

o-—w

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas 
Kun. STANISLOVAS ANUŽIS

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

LOS ANGELES, CA 
Sv. Kazimiero parapija

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

NEW YOBK, NY 
Vilniaus Aušros Vartų parapija

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems parapijiečiams

Prel. Dr. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.D., 
klebonas

PHILADELPHIA, PA 
Šv. Jurgio parapija

y
y. 
y 

-'a r.
v -.** 3 3 * .•< * 3 •.* * •.* * •.< e* y

Užgimusio Kūdikėlio malonių Šv. Kalėdose 
ir Dievo Palaimos Naujuose Metuose linki

ŠV. ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ 
INSTITUTO DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI

KRETINGA, LIETUVA

Nuoširdžiai linkime Sv. Kalėdų džiaugsmo 
ir laimės Naujuose Metuose!

Kun. A. NOCKŪNAS, MIC, klebonas

WORCESTER, MA 
Sv. Kazimiero parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems parapijiečiams linki

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas

PROVIDENCE R.I.
Sv. Kazimiero parapija

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
visus geradarius sveikina 

BAL TIC JESUIT ADVANCEMENT 
TĖVAI JĖZUITAI 
2345 W. 56th St.

Chicago, IL 60636-1040 
tel. (773) 737-9891

Kristaus Gimimo šventėje Ramybės ir Taikos 
linki visiems

KRYŽIŲ KALNO
PRANCIŠKONAI

Jurgaičių kaimas, Šiaulių rajonas
Lietuva

Linksmų Kalėdų ir
laimingų Naujųjų Metų visiems lietuviams linki

KRETINGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA

Jurgio Pabrėžos 4 
5700 Kretinga, Lietuva

Kalėdų šventėse sveikina visus buvusius ir būsimus vasaroto/us 
bei geradarius ir linki gausių Kūdikėlio Jėzaus malonių Naujuose 

Metuose

FRANCISCAN GUEST HOUSE & 
GIFT SHOP 

Pranciškonų vienuolyno sodyboje

Kennebunkport, ME
tel. (207) 967-2011

Sveikinu visus draugus, pažįstamus 
ir buvusius parapijiečius Šv, Kalėdų proga 
ir linkiu sveikų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY
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Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom ir linki 
daug laimės Naujuose Metuose

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas 
Dijak. HENRIKAS KETURWITIS

ELIZABETH, NJ
Šv. Petro ir Povilo parapija

4 ,4 ..4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ..4 ,4 ,4 -.4 ,4 ,

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems buvusiems parapijiečiams, 
draugams ir pažįstamiems linki

Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

■Matulaitis Nursing Home,
10 Thurber Rd., Putnam, CT 06260

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. RONALD T, SMITH - administratorius 
Kun. JONAS RIKTERAITIS, kleb. emeritas

NEVV BRITAIN, CT 
Šv. Andriejaus parapija

Kristaus Gimimo šventėje sveikina visus geradarius 
ir Naujuose Metuose linki gausių Dievo malonių

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
MARIJOS SESERYS

Putnam, CT

Džiugių Kalėdų švenčių 
visiems draugams ir geradariams linki 

PRANCIŠKONŲ VADOVAUJAMA
LABDAROS VALGYKLA

Kretinga 5700
Vilniaus g-vė 2 

Lietuva

Linksmų Šv. Kalėdų! 
Laimingų Naujųjų Metų!

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

NORVVOOD, MA
Šv. Jurgio parapija 

1986-1987 jubiliejiniai metai — 75 metai nuo įsteigimo y. 

y.
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, klebonas

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Kalėdų šventėse

Kun. CHARLES E. JACOBS, administratorius 
Kun. ALBINAS J. GURKUS, MIC 
Sesuo Mary Luise Rouleau, CSJ

HARTFORD, CT. 
Švč. Trejybės parapija

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

KUN. JONAS PRŪSAITIS, . 
klebonas

KUN. PETRAS ŠAKALIS, kleb. emerit.
BROCKTON, MA 

Šv. Kazimiero parapija

Linkiu savo mieliems parpijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. RICHARD BRADY, klebonas
Kun. ALBINAS JANIŪNAS, klebonas emerit.

LAWRENCE, MA
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

v4j»

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir geradariams

MOTINOS TERESĖS SESERYS 

Laisvės 26 
5700 Kretinga, LIETUVA



6 • DARBININKAS • 2001 gruodžio 21, Nr. 48

Mintys JAV Lietuvių Bendruomenės 
sukakties proga

Spalio mėnesio viduryje Chicagoje buvo paminėta JAV Lietu
vių Bendruomenės 50-ji sukaktis. Visą laiką Lietuvių 
Bendruomenė ir organizuotas lietuvių sporto judėjimas šiame 
krašte ėjo koja į koją. Lietuviai sportininkai dažnai pasirodydavo 
Lietuvių Bendruomenės didžiųjų renginių programose. Sporto 
darbuotojai, įvairių sporto klubų veikėjai: Algis Rugienius, 
Algirdas Bielskus, Rimas Dirvonis, Pranas Gvildys, Algis 
Tamošiūnas yra buvę JAV Lietuvių Bendruomenių krašto 
valdybose vicepirmininkais sporto reikalams. Dabar tokiu yra 
Rimas Gedeika. Sporto reikalų atstovai yra buvę ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybose.

Ir kaip buvo galima jaustis, kuomet “Čiurlionio” galerijoje iš
statytoje JAV Lietuvių Bendruomenės jubiliejinėje parodoje ne
matėme jokios nuotraukos iš sportinės veiklos, o kitų organizaci
jų ar grupių veikla čia buvo atžymėta dešimtimis, o gal net šim
tais. Buvo atžymėti net tokie Vienetai, kurie gyvuoja vos kelis 
metus. Galimas daiktas, jog šios parodos techninis ruošėjas Leonas 
Narbutis nieko apie lietuvių sportą Amerikoje negirdėjo, bet argi 
nebuvo žmonių, kurie jam galėjo ir turėjo apie tai pasakyti?

Taip pat čia bent trumpai.norisi iškelti ir kitą skaudų ir keistą 
faktą. Po šios parodos atidarymo Jaunimo centro didžiojoje salė
je vyko akademija, kurios metu buvo atžymėtos keturios lietuvių 
organizacijos už jų įnašą. Tai buvo skautai, ateitininkai, Lietuvos 
Vyčiai ir tautinių šokių grupės, dar buvo pagerbtas ir Lietuvių 
Fondas. Tačiau ir čia sporto sąjūdžiui neliko atžymėjimo ženklų, 
nežiūrint, kad lietuviai sportininkai, turbūt, padarė žymiai dau
giau negu kai kurių minėtų grupių žmonės.

Apie tai būtų galima daug aiškinti, kalbėti ir net šaukti. Bet 
visada mūsų žymūs veikėjai neskyrė didesnės lietuvių sportui 
reikšmės, jos neskiria ir dabar. Čia mes tik konstatuojame liūdną 
faktą ir tiek, net nelabai tikėdamiesi, kad ateityje būtų kitaip. Ta
čiau bent retkarčiais tiesą pasakyti, aš manau, reikia!

E. Šulaitis

Įspūdžiai Juozo Kojelio antrąją knygą 
“Tarp rūpesčių ir vilties”perskaičius

Pirmiausia noriu pasisakyti, kad nesu šios knygos recenzentas. 
Esu tik eilinis knygos mylėtojas, gerbėjas ir skaitytojas. 

Perskaityta gera ir įdomi knyga, yra tikras dvasios penas, kuris 
suteikia malonų pasitenkinimą ir sielos ramybę.

Šiuo atveju J. Kojelio knyga dar daugiau praplatino mano 
horizontą ir suteikė daug naujų ir įdomių faktų, jo pasisakymų ir 
pergyvenimų, kurie, manau, bus įdomūs ir kitiems knygos 
skaitytojams.

Negaliu tylomis praeiti nepacitavęs knygos sudarytojo ir re
daktoriaus Vidmanto Valiušaičio, paskutiniame knygos puslapyje, 
trumpame pasisakyme jo išreikštas mintis, kurios lyg sudaro 
esminę knygos santrauką. Štai jo žodžiai:

“Žinomo lietuvių išeivijos žurnalisto antroji rinktinės pub
licistikos knyga, kurioje sutelkti straipsniai reflektuoja valstybės 
nepriklausomybės turinį, apmąsto Lietuvos lietuvių ir išeivių 
pilietinės integracijos sunkumus, atsigręžia į kultūros klausimus, 
humanitarines jaunimo problemas. J. Kojelio publicistikoje į 
kasdienybės tėkmę žvelgiama iš tam tikros distancijos, kad 
paaiškėtų esminiai žmogiškąją egzistenciją ir individo veiklos 
prasmę motyvuojantys dalykai. Čia nėra pigaus politikavimo, bet 
juntama išmintinga ir tauri moralinė pozicija, kurios taip stokoja 
šiandieninė Lietuvos žurnalistika. Būdinga, kad prieš 20, 30, o 
net ir prieš 50 metų rašyti J. Kojelio straipsniai stebina aktualia 
perspektyva ir dabartiniam laikmečiui. 'Knyga bus naudinga 
žurnalistams, politikams, istorikams, studentams, visiems naujųjų 
laikų Lietuvos istorija besidomintiems ir dabartinės visuomenės 
raida besirūpinantiems žmonėms.”

Prie šių trumpų, bet prasmingų V. Valiušaičio pasisakymų jokie 
komentarai nereikalingi.

Toliau žurnalistas J. Kojelis savo knygoje pažymėjo, kad 
maždaug prieš 10 metų Los Angeles lietuvių telkinį pradėjo lankyti 
daug Lietuvos politikų, rašytojų, politinių kalinių, žymių 
visuomenininkų, dvasininkų, menininkų ir kt.

Tuo metu, man būnant Los Angeles lietuvių radijo pirmininku, 
koordinatoriumi ir pranešėju, turėjau progos su daugeliu Lietuvos 
žymiųj ų žmonių pokalbius per Los Angeles lietuvių radij ą. Jų tarpe 
buvo V. Landsbergis, G. Vagnorius, vysk. S. Tamkevičius, kun.
A. Svarinskas, visuomenės veikėjas A. Terleckas, politinis kalinys
B. Gajauskas, filosofas A. Juozaitis, solistai Milkevičiūtė, Noreika
ir kt. »

Blogą įspūdį Los Angeles lietuviams padarė pokalbis su A. 
Juozaičiu.

Jo išdidi, iššaukianti laikysena ir pranešimas parodė, kad jis čia 
atvyko su tikslu kaltinti išeivijos lietuvius ir prieškarinę Lietuvą, 
bet ne bešališkai painformuoti Los Angeles lietuvius.

Šia proga yra verta pažymėti žurnalisto J. Kojelio žodžius iš jo 
knygos. . ..

“Lietuvos dienraštyje Respublika 1994 m. sausio mėn. paskelbtą 
Arvydo Juozaičio straipsnį “Tautos aukso amžius”, kuriame jis 
anuometinę Lietuvą vadina iš vidaus supuvusia, 1940 m. 
savanoriškai “atsigulusia į mirties patalą”.

J. Kojelis į visus A. Juozaičio sovietinės Lietuvos garbinimo 
žodžius savo knygoje jam davė tinkamai argumentuotus 
atsakymus, kad A. Juozaitis dar ir šiandien nesupranta tikros 

: demokratijos ir demokratinėje sistemoje išaugusio laisvo žmogaus.
Jo visi straipsniai yra ne filosofo intelektualinį rangą atitinkantys 

svarstymai, bet politinės propagandos žanro kūryba.
Ši knyga 432 puslapių, išleista Kaune, 2001 metais.

Vytautas Šeštokas

Adventas ar “sezonas”?
Aurelija M. Balašaitienė

Visa plačioji Amerikos ži- 
niasklaida jau patvino skati
nimais pirkti kalėdines dovanas, 
gruodžio mėnesį pavadindama 
“šventiniu sezonu” ar net išdrįs- 
dama kalbėti apie “apsipirkimo 
sezoną”. Tai negali būti “šven
tinis sezonas”, nes jokie darbai 
nėra nutraukiami, paštas ir ban
kai bei visos privačios ir valdiš
kos įstaigos normaliai veikia. 
Deja, niekur neužsimenama, 
kad gruodžio 25 dieną viso pa
saulio krikščionys švęs Kūdi
kėlio Jėzaus gimtadienį, jo lauk
dami per gruodžio 2 dieną prasi
dėjusį advento laikotarpį. Svar
bu pabrėžti ir tą. kad šiais metais 
Kalėdų diena išpuola antradienį, 
tai bus visuotina ne darbo šventė 
visame krašte, nors ją pasinau
dos ir ne krikščionys. Ne paslap
tis, kad didžiausią prekyboje 
gaunamą pelną gauna ne krikš
čionys, per tą “sezoną” uždirb
dami daugiau pinigų, negu per 
ištisus metus. Nuolatos rodoma 
Kalėdų senelio karikatūra, mies
tų centrai įrengia nepaprastai di
deles ir žaviai papuoštas bei ap
šviestas eglutės, tačiau niekur 
nedrįstama rodyti ko nors, kas 
iš tikro primena ir simbolizuoja 
Kalėdas. Griežtai draudžiama 
viešose vietose įrengti prakartė-

lę ir niekur neminimos jokios re
liginės apeigos ar pamaldos. 
Vietiniai dienraščiai jau nuo 
skelbimų pasidaro tokie sunkūs, 
kad juos vargiai galima pakeisti. 
Sekmadieninės laidos sveria be
veik “toną”, o paprastos savaitės 
dienos leidiniai turi tiek rekla
mų, kad sunku rasti norimą per
skaityti tekstą.

Aišku, kad ir mes, Amerikos 
lietuviai, nepamirštame savo ar
timųjų, parūpiname dovanas, 
planuojame Kūčių vakarienę, 
siuntinėjame kalėdinius svei
kinimus, tačiau savo širdyse ži
nome, kad viso to priežastimi 
yra Kūdikėlis Jėzus. O ir adven
tas nėra “sezonas”, tik dvasinio 
susikaupimo ir maldos laikotar
pis. Savaime suprantama, kad 
nevengiame ir šventėms reika
lingų pasiruošimo darbų, tai da
biname eglutes, vyniojame do
vanas, adresuojame sveikinimo 
atvirukus, tačiau žinome, kad tai 
ir yra daroma didesnei Kūdikė
lio garbei.

Aš asmeniškai, kaip dažnokai 
spaudoje pasirodanti žurnalistė, 
visiems skaitytojams ir spaudos 
darbuotojams bei leidėjams lin
kiu laimingų, linksmų ir Aukš
čiausiojo palaimoje nušviestų 
Kalėdų.

KaCėJiniai 

sveikinimai 

ir tinkėjimai

( KNYGOS - GERIAUSIA DOVANA )

MIELI DIDŽIOJO NEVV YORKO LIETUVIAI

Šie praeinantys metai mums visiems buvo nelengvi, susiję 

su daugeliu praradimų ir net pasaulinio mąsto sukrėtimų. 
Dabar dar netenkame ir “Darbininko”...

Gyvenimas dėl to vis tiek nesustoja, bėga kaip bėgs.
Po darganotų dienų ateina saulėtos, o po sunkių metų - 
laimingi ir džiugūs. Ir nėra tų problemų, kurių žmonės 

nesugebėtų išspręsti. O lietuviai visais laikais ir visokiomis 
aplinkybėmis įveikdavo ir daug sudėtingesnes kliūtis. 

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų šeimas 
su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis, 

linkiu Jums kuo geriausių, 
kuo sėkmingiausių 2002-ųjų metų!

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato darbuotojų vardu

DR. RIMANTAS MORKVĖNAS
Generalinis konsulas

SKELBIAMAS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
"Darbininko" administracija 

skelbia knygų išpardavimą, 
kuris tęsis visus 2002-uosius 
metus, nežiūrint, kad "Darbinin
ko": leidimas yra sustabdomas. 
Knygos yra išparduodamos labai 
žemomis kainomis. Prašome 
visų skaitytojų tuo išpar
davimu pasinaudoti, jei ne 
dabar, tai ateityje.

-O-
Introdnction to Modern 

Lithuanian. L. Dambriūnas, A. 
Klimas, W. R. Schmalstieg. 471 
psl., kietais viršeliais. Tai geriau
sias vadovėlis išmokti lietuviu 
kalbą svetimtaučiams. Visi paaiš
kinimai anglų kalba. Knyga su
skirstyta i 40 pamokų. Gale kny
gos gana didelis priedas, skirtas 
skaitymams, gramatikai ir žo
dynui. Amerikos universitetai lie
tuvių kalbos kursuose naudoja 
šią knygą. Kaina 30 dol. Nupi
ginta kaina - 20 dol.

Lietuvių - anglų kalbų 
žodynas. B. Piesarskas, B. Sve- 
cevičius. 512 psl., kietais virše
liais. Turi apie 27,000 žodžių. 
Kaina 15 dol. ir 1 dol. 
persiuntimui.Dabar nupigin
ta kaina -10 dol. su persiun
timu. '

Anglų - lietuvių kalbu 
žodynas, V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. ir 1 dol. 
persiuntimui. Dabar nupigin
ta kaina -10 dol. su persiun
timu.

Lįthųanifi 7Q0 Years, ang
liškai parašyta knyga yra geriausia 
dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga istor
ija, okupacijomis ir rezistencija. 
Tai garsių lietuvių istorikų 
straipsnių rinkinys. Kaina 25 dol. 
Dabar nupiginta kaina ■ 10 
dol. su persiuntimu..

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. 
išleista 5-ji laida šios populiariau
sios lietuviškų valgių virimo kny
gos anglų kalba. Nupiginta kai
na -15 dol. su persiuntimu.

Knygos gaunamos rašant

Darbininkas - Administr. 
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207 
arba skambinant
Administracijai 
718-827-1351

Kava sumažina nikotino poveikį
Ispanijos mokslininkai paste

bėjo, kad reguliarus kavos gė
rimas sumažina šlapimo pūslės 
vėžio riziką. Rūkoriai, kurie ge
ria daug kavos, du kartus mažiau 
rizikuoja susirgti vėžiu nei tie, 
kurie kavos negeria, rašo naujie
nų tinklapis “MIGnews.com”. 
Ispanų gydytojų atlikto tyrimo 
išvadose rašoma, kad kava su
mažina nikotino poveikį žmo
gaus organizmui. Atskirai paė
mus kofeinas ir nikotinas yra pa
tys pavojingiausi šlapimo pūslės 
priešai. Iš visų sergančių šlapi
mo pūslės vėžiu vyrų pusė yra

užkietėję rūkoriai. Tarp moterų 
šis rodiklis siekia 30 procentų. 
Rūkymas padidina vėžio riziką 
nuo 2 iki 5 kartų. Metus rūkyti 
rizika sumažėja iki vidutinio 
statistinio lygio per dvejus - ket
verius metus. Kava šiek tiek 
amortizuoja neigiamą nikotino 
poveikį organizmui. Vis dėlto 
tie, kurie nori tikrai apsisaugoti 
nuo auglių, turėtų ne slopinti ni
kotino žalą kofeinu, bet iškeisti 
kavą su cigaretėmis į žuvį, dar
žoves (ypač brokolius ir Briuse
lio kopūstus) ir šalto spaudimo 
alyvų aliejų. BNS

“DRAUGAS” KVIEČIA SUSIPAŽINTI 
“DARBININKO” skaitytojams, norintiems skaityti “DRAUGĄ”, 
siusime jį tris mėnesius nemokamai. Atsiųskite savo vardą pavardę, 
adresą ir telefono numerį raštu (DRAUGAS, 4545 W. 63 rd. St, 
Chicago, IL 60629), arba telefonu 773-585-9500.

vardas ir pavardė

adresas

miestas, valstija, zip

telefono numeris

Švęsdami JAV Lietuvių Bendruomenės

50 metų veiklos sukaktį, nuoširdžiai sveikiname Jus 
su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais!

Tegul jie būna prasmingi kūrybingais sumanymais ir 
kilniais darbais Lietuvai ir lietuvybei išeivijoje.

Linkime džiaugsmo ir sveikatos Jums ir. Jūsų namams. 
Nuoširdžiai dėkojame už talką bei paramą 

Lietuvių Bendruomenei.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

KRAŠTO VALDYBA

Algimantas S. Gečys

Juozas Ardys * 
Dalia Badarienė - 
Teresė Gečienė 
Birutė Jasaitienė
Rasa Ardytė-Juškienė 
Ramutis M. Pliūra 
Marija Remienė 
Vidmantas Rukšys

Stasys Bačkaitis, Ph. D. 
Sės. Margarita Bareikaitė 
Rimas Gedeika
Liūtas K. J urs kis
Romualdas Kriaučiūnas, Ph. D. 
Dalilė Polikaitienė 
Algirdas J. Rimas 
Rimantas A. Stirbys

TAUTOS FONDO VADOVYBĖ 
nuoširdžiai linki savo nariams

ir visiems lietuviams 

linksmų šv. Kalėdų ir 

laimingų 2002-ųjų metų!

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis. 

Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos švietimą 

ir demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, Ine.
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910 

tel/fax: (718) 277-0682 
el.paštas: TAUTFD@aol. com

Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (630) 257-1616 
Fax.: (630) 257-1647

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname mielus 

LIETUVIŲ FONDO narius ir visuomenę. 
Dėkojame už Jūsų teikiamą paramą ir pritarimą mūsų 

darbams, remiant išeivijoje ir Lietuvoje 
mums taip svarbų tautinį išlikimą. 

Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.

LIETUVIŲ FONDAS
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Šventos Trejybės parapija atšventė
100 metų jubiliejų

Hartfordo ir apylinkėje gyvenančių lietuvių centras

Jau 19-to šimtmečio pabai
goje lietuviai pradėjo kurtis 
Hartfordo apylinkėje. Mūsų 
kultūra, pagrįsta religiniais ir 
tautiniais elementais, juos 
dvasiškai gaivino ir dideliems 
darbams skatino. Dauguma 
išliko ištikimi Katalikų Baž
nyčiai ir savo tautai. Apsigy
venę didesnėmis grupėmis jie 
kūrė savas draugijas, o vėliau 
parapijas, kas ir buvo di
džiausias laidas lietuvybę šia
me krašte ugdyti ir išlaikyti. 
Taip įvyko ir Hartforde, kur 
naujajam dvidešimtam šimt
mečiui prasidedant įsikūrė 
Šventos Trejybės parapija. Pa
rapijos ribose socialinis ir dva
sinis gyvenimas bujojo, pa
rapijos ribose įsikuriant ir vie
nu ar kitu laiku veikiant 41-ai 
organizacijai ar klubui.

Jau 1896 m. Hartfordo lie
tuvius suburti dėjo pastangas 
kun. Juozas Žebrys. 1898 m. 
Hartforde, originaliai susibū
rė septyniasdešimt hartfordiš- 
kių. 1900 m. Hartfordo lietu
viai kun. J. Žebrio pastango
mis įsigijo dviejų aukštų mūri
nį pastatą Capitol avenue 
(gatvėje). Tame name jie įsi
rengė nedidelę, jaukią koply
čią, kuri 1903 m. rugpjūčio 
16 d. buvo pašventinta Lietu
vių Romos katalikų šv. At
pirkėjo vardu. Parapijos vardas 
vėliau buvo pakeistas į šv. 
Trejybės vardą. Šv. Trejybės 
parapijiečiai jau tada įrodė, 
kad joks užsimojimas nėra per 
sunkus. Sutartinai dirbdami 
1912 m. jie beldė į vyskupijos 
duris, kol jiems tų pačių 1912 
metų rudenį buvo paskirtas lie
tuvis klebonas, jaunas ir ener
gingas patriotiškai nusiteikęs 

Šventos Trejybės parapijos bažnyčia Hartforde, Connecticut (1915 m.)

kun. Jonas Ambotas.
Jo veiklumas ir sumanumas 

buvo paskata tolimesnei pa
rapijos kūrybinei veiklai, kuri 
už kelių metų atžymėta dide
liais rezultatais. Nepasiten
kinant turima koplyčia, nutarta 
statyti didingai atrodančią 
mūrinę bažnyčią, kuri kitiems 
bylotų apie lietuvių pasi
aukojimą Dievo garbei ir savo 
tautos labui. Štai 1915 metų 
Kalėdoms užbaigta pirmoji 
statinio dalis - tai skoningai 
įrengtas pastatas su gražiu 
būsimos bažnyčios fasadu. 1923 
m. parapija nupirko trijų aukš
tų 18 kambarių mūrinį na
mą. Ten įkurta mokykla, kuri 
jau sekančiais metais pradė
jo darbą su 164 mokiniais, 
mokytojaujant šešioms vie
nuolėms pranciškietėms iš Pitts- 
burgh, PA, vadovaujant Mo
tinėlei M. Baptist. Vėliau šalia 
pradinės mokyklos išsivystė ir 
aukštesnioji mokykla. Per 40 
gyvavimo metų mokyklą lan
kė 6,000 mokinių. Tai buvo 
didelė garbė parapijai; garbė, 
kurią nedaugelis lietuviškų

kolonijų pasiekė. Mokykla 
vietos vyskupo įsakymu nusto
jo veikusi 1964 metais, kai 
Hartfordo vyskupija pastatė tris 
naujas katalikiškas aukštes
niąsias mokyklas.

1927 m. kovo mėn. užbaig
ta dabartinės Šventos Trejybės 
bažnyčios statyba, o ji pašven
tinta 1928 m. kovo 18 dieną. 
Bažnyčia įrengta puošniai ir 
iškilmingai, neišblaškanti, bet 
priešingai - maldai ir susikau
pimui nuteikianti.

Deja, laikas viską pakeičia. 
Garbingieji parapijos kūrėjai 
pradėjo vienas po kito po 
amžiaus našta pavargti ir 
iškeliauti amžinybėn. Dalis 
jaunesniųjų gyvenimo aplin
kybių verčiami apleido mies
tą, ir taip parapija, turėjusi virš 
500 šeimų ir visą eilę veiklių 
draugijų pradėjo mažėti. Po 
II-ojo pasaulinio karo naujoji 
ateivių banga papildė retė
jančias parapijos eiles. 1963 m., 
sulaukęs gilios senatvės, 93 
metų amžiaus mirė klebonas, 
prelatas Jonas Ambotas.

Nuo 1964 m. parapijai va
dovauti buvo paskirtas klebonu, 
energingas kunigas Juozas 
Matutis. Jam vadovaujant, baž
nyčioje buvo įgyvendinti Va
tikano susirinkimo nutarimai ir 
pradėta pamaldas laikyti lie
tuvių ir anglų kalbomis. 1975 
metais parapijai priklausė apie 
300 šeimų. Didelis dėmesys 
buvo kreipiamas į tautinių bei 
bažnytinių švenčių pamaldas.

Kunigo Matučio iniciatyva 
1975 m. parapijai paskirtas 
klebono padėjėju, Marijonas, 
kunigas Albinas J. Gurklis, 
MICj matematikos mokytojas 
Marianopolio gimnazijoje,

Šventos Trejybės parapijos vaikų choras su vadovu, muziku 
Jurgiu Petkaičiu

Thompson, CT. Jau virš 25 
metai kai kunigas Gurklis 
ištikimai darbuojasi parapijos 
tikintiesiems. Švariai valdąs 
lietuvių kalbą, jis lietuviš
kai laiko Šventas Mišias, 
išklauso išpažintis ir paguodžia 

parapijiečius, ypač tuos, ku
rie silpnai valdo anglų kalbą.

1980 m. dešimtmetį Šventos 
Trejybės parapijiečiai ir kle
bonas kunigas Juozas Matutis 
įtakingai prisidėjo prie dviejų 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
jubiliejų atšventimų. Tai bu
vo Lietuvos Globėjo, Švento

v

Šventos Trejybės parapijos bažnyčia Hartforde, 
Connecticut (2001 m.)

Kazimiero mirties 500-tų metų 
sukaktis, kuri buvo atžymėta 
1984 m. kovo 4 d., o 1987 m. 
gegužės 17 d. atšvęsta Lietu
vos krikšto 600-tų m. sukaktis. 
Per abu minėjimus Hartfordo ' 
arkivyskupas John WhealOn, 

kartu su visa eile vyskupų ir 
kunigų, atnašavo šv. Mišias 
Švento Juozapo katedroje, 
Hartforde. Atžymėti Lietuvos’ Šventos Trejybės adminis- 
krikšto 600-tų metų sukaktį, tratorium paskirtas kunigas 
prie Katedros buvo pastaty- Charles Jacobs. Jis taip pat yra 
tas lietuviškas kryžius, kurį (nukelta i 8psl.)

pašventino vyskupas Whealon. 
Tas kryžius ir šiandien tebesto
vi katedros kieme.

Maždaug 35 metų laiko
tarpyje, pradedant su 1950 m., 
parapijos veikla buvo sparti 
ir reikšminga, nors ir priklau
sančių šeimų skaičius suma-
žėjo. Per šį laikotarpį reiškėsi 
ne tik parapijinės organizaci
jos kaip Sodalietės, Katalikų 
Moterų Sąjunga, Šventos Tre
jybės vyrų klubas ir Lietuvos 
Vyčiai, bet ir naujai įkurtos, vei
kia prie parapijos prisi- 
glaudusios lietuviškos kultū
rinės, tautinės ir socialinės or- 

ganizacijos; tarp jų: Skautai ir 
Škautės, Lietuvių Bendruo
menė, BALFas, Veteranų są
junga “Ramovė”, Kavutės klu
bas, choras “Aidas”, Lietuvių 
Moterų federacijos klubas, 
tautinių šokių grupė “Berželis”
ir Vyrų Trio.

Klebonas, kunigas Juozas 
Matutis, išėjo į pensiją 1990 m. 
spalio 22 d., 1999 m. jis mirė. 
Šventos Trejybės klebonu bu
vo paskirtas kunigas John 
Moskus. Jo priežiūroje para
pijos kieme, 1992 metais pa
statytas lietuviškas kryžius ir 
atgaivinta metinė parapijos 
gegužinės tradicija.

1996 metų spalio mėn. pa
rapijos administratorium buvo 
paskirtas jaunas, energingas 
kunigas Christopher Tiano; jis 
kartu ėjo svarbias vyriausiojo 
redaktoriaus pareigas vys
kupijos laikraščio, The Catho- 
lic Transcript. Jis įvedė dvikal
bį Šventų Mišių pobūdį, ku
ris dabar yra naudojamas 
švenčiant didesnes Bažnyčios ir 
lietuvių tautos šventes. Per 
kunigo Tiano iniciatyvą, 1997 
m. seselė Mary Louise, CSJ, 
atvyko į parapiją kaip pas
toralinė bendradarbė. Seselės 
iniciatyva 1997 m. buvo įsteig
ta Maldos diskusijos grupė.

1999 m. administratoriaus 
pareigas perėmė kunigas John 
P. Conte. Kunigo Conte pa
grindinės atsakomybės yra ku
nigų patarėjo pareigos Hart
fordo vyskupijoje; nežiūrint 
laiko suvaržymų, jis nuošir
džiai prisidėjo ir rėmė visą 
lietuvišką- Šventos Trejybės 
parapijos veiklą. Už jo ne
paprastus nuopelnus vyskupi
jai ir mūsų parapijai, kuni
gas John P. Conte 2000 m. 
gruodžio 16 d. Popiežiaus Jono 
Pauliaus nurodymu, buvo ap
dovanotas Bažnyčios Prelato 
garbės titulu.

Š. m. liepos 1 d. prelatas John 
Conte buvo perkeltas į klebono 
pareigas kitoje Connecticut 
valstijos parapijoje, o nauju

Susipažinkime: 
JAV LJS sekretorė

Norėčiau prisistatyti - esu 
Kristina Jonušaitė, dabartinė 
JAV LJS sekretorė. Jau esate su
sipažinę su kitais JAV LJS na
riais.

Gimiau, augau, ir gyvenau 
Chicagos apylinkėje. Nuo pat 
mažens lietuvybė ir lietuviškos 
veiklos išlaikymas buvo ir yra 
svarbi ir mano šeimos gyvenimo 
dalis. Turiu norą ir jaučiu parei
gą protėvių garbei skleisti 
Lietuvos vardą.

Pradėjus lankyti vietinę pra
džios mokyklą, taip pat pradėjau 
Maironio lituanistinę mokyklą. 
Lituanistinėje mokykloje bai
giau visas dešimt klasių. Bai
gus, du metus mokytojavau 
Maironio mokykloje.

Nuo pat mažens priklausau 
Nerijosjūrų skaučių tuntui, turiu 
gintarės vyr. valtininkės laipsnį. 
Nerijos tunte esu buvus jūrų 
jaunių vadovė ir turėjus tunto 
komendantės pareigas. Stovyk
laudama Rako stovykloje tu
rėjau įvairias pareigas - esu bu
vus Nerijos paštovyklės vadovė 
ir pastovyklės komendante. 
2001 m. Rako stovykloje bu
vau viena iš trijų visos stovyklos 
komendantų.

Esu šokus tautinius šokius su 
Lietuvos Vyčių šokių grupe, ir 
vėliau su Grandies tautinių šo
kių ansambliu. Turėjau progą 
dalyvauti trejose tautinių šokių 
šventėse, Chicagoje ir Toronte. 
1994 metais buvau nuvykus į 
Lietuvą ir stebėjau tautinių šo
kių šventę Vilniuje.

1999 metais, Chicagoje bai
giau Mother McAuley Liberal 
Art s privačią mergaičių gim
naziją. Gimnazijos metu pri
klausiau įvairiom mokyklos or
ganizacijom, ir taip pat buvau 
mokyklos atrinkta dėstyti prieš
mokyklinio amžiaus vaikučių 
klasėje. Tais pačiais metais, bu-

Klaipėdos šokėjai iškovojo 
antrą vietą pasaulyje

Vokietijos mieste,Brėmer- 
hafene lapkričio 24-25 d. 
surengtame pasaulio Lotynų 
Amerikos sportinių šokių 
ansamblių čempionate Klai
pėdos “Žuvėdra” iškovojo si
dabro medalius. Klaipėdiš
kius aplenkė tik šeimininkai. 
Trečioji vieta teko Vokietijos 
Acheno klubui, kuris pasau
lio pirmenybėse dalyvavo po 
2 metų pertraukos, pakeitęs 
Diuseldorfo klubą.

Klaipėdiškiai šiemet jau lai
mėjo Europos čempionatą, o 
pernai taip pat buvo antri pa
saulio pirmenybėse. Šį kartą

Hartford, CT
Švenčiausios Trejybės parapijos salė 

seniai buvo regėjusi 
tokį gausų būrį žmonių

Į lietuviškosios muzikos an
samblio “Ainiai” koncertą, lap
kričio 17 d. vakare susirinko virš 
200 klausytojų. Buvo matyti 
New Britain, New Haveno, 
Stanfordo, Waterbury atstovai.

Kaip pasakojo Hartfordo lie
tuvių bendruomenės pirmi
ninkė Danutė Grajauskaitė, 
“Ainių” koncertas sutapo su 
kasmet organizuojamu “Rudens 
baliumi”. Rengėjai nenusiminė,

A.tA.
ALOYZUI BALSIUI

Lietuvoje mirus, New Yorke likusiai žmonai REGINAI, 
dukrai ir sūnui su šeimomis gilią užuojautą reiškia ir 

drauge liūdi

New Yorko ir apylinkių 
Lietuvių Fronto bičiuliai

Kristina Jonušaitė

vau priimta ir įstojau į St. Mary ’s 
College of Notre Dame, In
dianoj, kur dabar studijuoju jau 
treti metai. Dirbant su jau
nesnėm skautėm, bei su vaikais 
lituanistinėje mokykloje ir gim
nazijoje,, pasirinkau pedago
gikos studijų šaką universitete. 
Mano pagrindinės studijos yra 
anglų literatūra, kurią norėčiau 
dėstyti gimnazijoje.

Norėdama išlaikyti savo lie
tuviškumą ir tęsti lietuvišką vei
klą, nutariau dalyvauti 10-jame 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos kongrese Australijoje, pe
reitais metais gruodžio mėnesį. 
Buvau viena iš penkių pakvies
ta sekretoriauti kongreso metu. 
Baigiantis kongresui, įvyko JAV 
LJS valdybos rinkimai. Buvau 
išrinkta į valdybą, sekretorės pa
reigoms. Kadangi valdyba yra 
plačiai pasklidus po JAV, posė
džiaujame kas savaitę per inter
netą. Posėdžius protokoluoju, 
kuriuos galima surasti žiūrint 
www.javlis.com. Kiekvieną 
mėnesį pristatau lietuviškai 
spaudai įvairius straipsnius ir 
skelbimus apie JAV LJS veiklą.

Džiaugiuosi galėdama ir no
rėdama prisidėti prie lietuvybės 
išlaikymo ir tęstinumo išeivi
joje.

čempionate dalyvavo 20 an
samblių iš 12 šalių. “Žuvėdrą” 
treniruoja buvę garsūs šokėjai 
Skaistė ir Romas Idzelevičiai. 
Šiam sezonui “Žuvėdra” yra 
parengusi naują kompoziciją 
pagal filmą “Šok su manimi” 
(Dance with me), o ansamblio 
aprangoje vyrauja žalios spal
vos. Klaipėdos universiteto an
samblis dalyvavo jau dvylikoje 
pasaulio čempionatų, iš kurių 
aštuoniuose pelnė medalius. Be
je, sportinių šokių ansamblių 
pasaulyje vyksta labai smarki 
konkurencinė kova.

Respublika

paruošė 21 stalą ir visi buvo už
imti. Ne vienas klausytojas ir 
ašarąnubraukė, išgirdęs širdžiai 
mielas dainas “Oi, tu Lietuva”, 
“Saulutė nusileido”. Ansamblio 
muzikantai dar pamalonino vi
sus grodami šokiams.

“Ainių” ansamblio klausy
tojų gausumas dar kartą įrodė 
kaip reikalingi tokie muzikiniai 
vakarai lietuviams.^

Sigita Šimkuvienė

http://www.javlis.com
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Šventos Trejybės parapija atšventė
100 metų jubiliejų

Hartfordo ir apylinkėje gyvenančių lietuvių centras

Kalėdos - Kristaus gimimo 
šentė - antradienį, gruodžio 25 d.

Žiemos pradžia - gruodžio 
21 d.

"Darbininko" adminis
tracija praneša, kad "Dar
bininkas", kaip periodinis regu
liariai einantis savaitraštis yra su
stabdomas nuo 2002 m. sau
sio 1 d. (Žiūr. pranciškonų pro
vincijolo T. Benedikto Jurčio 
straipsnį "Darbininko" 46 nr. pir
mame puslapyje).

Skaitytojai prašomi nebe
siųsti prenumeratos mokes
čio už 2002-sius metus. Skaity
tojams, kurie prenumeratą už 
2002-sius metus yra jau užmokėję 
iš anksto, mokestis bus grąžintas.

Skaitytojai, kurie yra atsilikę 
su prenumerata, prašomi nelau
kiant už ją atsilyginti. Prenume
ratos mokesčio data matoma 
kiekviename lipinuke prie pavar
dės po raidžių EXP. Jei pav. 
užrašyta EXP12/31 /00, tai reiškia, 
kad prenumerata užmokėta iki 
gruodžio 31d. 2000 metų, ir skai
tytojas yra skolingas 45 dolerių 
mokestį už 2001-sius metus.

Julius Keleras nuo gruodžio 
7 d. nebedirba "Darbininko" 
redakcijoje. Jam skirtų as
meniškų laiškų prašome nesiųsti 
redakcijos adresu. Norėdami pa
siekti redakciją telefonu, prašome 
skambinti tel. (718) 827-1351.

"Darbininko" gruodžio 14 
d. numeris prieš išvežant į spaus
tuvę buvo sustabdytas ir neiš
ėjo.

Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje Manhattane 
Kalėdų mišios bus gruodžio 25 d., 
antradienį, 9 vai. ryto.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Kalėdų laikotarpio išpa

žinčių klausymo ir mišių 
tvarkaraštis yra įdėtas šio pus
lapio apačioje.

Laidotuvių mišios už a. a. 
Stepų Krasniką, buvusį uolų 
Lietuvos Vyčių 110 kuopos narį, 
buvo aukotos gruodžio 11d. Ve
lionis palaidotas Šv. Jono kapinėse. 
Užuojautą reiškiame velionio 
žmonai Amelijai, giminėms ir ar
timiesiems. Tegul ilsisi ramybėje!

Apreiškimo parapijos 
žinios
Kalėdų naktį, t. y. gruodžio 

24 d., Bernelių mišios bus 10 
vai. vak. Jas aukos vyskupas Pau
lius A. Baltakis, OFM.

Viešpaties Jėzaus Atsimainymo parapijos 
(64-24 Msgr. Bulovas Avė., Maspeth, NY) kunigai ir parapi
jiečiai linki visiems savo draugams ir pažįstamiems gražiausių 
švenčių.

Tikimės, kad čia įdedamas Kalėdų laikotarpio Mišių ir išpažinčių 
tvarkaraštis palengvins visiems dalyvauti šventų Mišių aukoje ir tuo 
būdu atneš mums visiems krikščionišką Kalėdų taiką ir ramybę mūsų
širdyse ir mūsų bendruomenėje.

Išpažintys klausomos:
Nuo pirmadienio
iki penktadienio gruodžio 17-21

Šaštadienį,
Pirmadieni,

gruodžio 22 nuo 2:00 v. v. iki 4:45 v. v.* 
gruodžio 24 Po 7:30 v. r. mišių ir

Taip pat klebonijoje, susitarus laiką. Dėl susitarimo prašome 
skambinti 718-326-2236.

*lšpažintį galima atlikti lietuviškai.
Šv. Mišios Kalėdų išvakarėse ir Kalėdų dieną aukojamos šia 

-tvarka:
Kalėdų išvakarėse: 5:00 v. v. Children's Pageant' Mišios 

11:30 v. v. Choro kalėdinis koncertas 
12:00 v. v. Mišios lietuvių ir anglų kalbomis

Kalėdų dieną: 8:00 v. r., 10:00 v. r. ir 12:00 v. dieną
Naujų Metų išvakarėse: 5:00 v. v.
N. Metų dieną: 8:00 v. r., 10:00 v. r. ir 1 2:00 v. dieną

(SVEIKINIMAI g 

Švenčių 
PROGA

Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai, Manahawkin, NJ, sveiki
na draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linki geros sveika
tos ir laimės Naujuose 2002-uose 
Metuose.

Veronika Rūtenis, Hyannis, 
MA, siunčia nuoširdžiausius svei
kinimus giminėms, draugams ir 
pažįstamiems:

Ly# ro^ių varpelį girdi...
Kalėdos užgimsta širdy.
Ateina ta valanda,
Kai žodžiai pavirsta malda 

Kazys Bradūnas
Telaimina Jus visus Dangaus 

Karalius šventose Kalėdose ir Nau
juose Metuose.

Vladas ir Aniceta Gedmin- 
tai, St. Pete Beach, FL, sveikina 
draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga linkėdami 
džiaugsmo, laimės ir sveikatos.

Donata, Alfonsas, Aldona 
Samušiai, Pembroke Pines, FL, 
prisimindami visus, linki ramių 
šv. Kalėdų ir sveikų 2002-jų metų.

Vytautas Maželis, Ridge- 
wood, NY, šv. Kalėdų ir Naujųjų 
2002-jų Metų proga sveikina vi
sus bičiulius, linkėdamas džiugių 
švenčių ir sveikų Naujųjų Metų.

Eugenija Minkūnienė, 
Manhasset, NY, sveikina draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, 
linkėdama džiugių švenčių ir lai
mingų bei sveikų Naujųjų 2002 
Metų!

Edvardas ir Alina Stak- 
niai, Jamaica, NY, sveikina savo 
draugus, gimines ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linki jiems 
geros sveikatos ir laimės Nau
juose 2002-uose Metuose.

Birutė Prasauskienė, Lomi- 
ta, CA, Kalėdų švenčių proga 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus ir linki visiems laimės, 
meilės ir taikos dabar ir per atei
nančius 2002-sius metus.

Elena ir Jonas Žukas, Balti- 
more, M D, sveikina savo draugus 
ir artimuosius šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga. Mes visiems Jums 
linkime sveikatos, gyvenimiško 
džiaugsmo, ilgų ir laimingų metų.

nuo 11:00 v. r. -
11:45 v. r.*

nuo 11:00 v. r. -11:45 v. r.*

Hartfordo, CT, Šventosios Trejybės parapijos vadovybė, 2001 m. birželio mėnesį (iš k. 
į deš.): Regina Stankaitytė, parapijos “trustee” ir jubiliejinio komiteto pirmininkė; seselė 
Mary Louise, CSJ, pastoralinė bendradarbė; Toni Pampei, parapijos “trustee”, prel. 
John P. Conte, parapijos administratorius; Jurgis Petkaitis, parapijos vargonininkas; 
kun. Albinas J. Gurklis, MIC; Eugenijus Žiurys, parapijos komiteto pirmininkas; Diane 
Yusinas, jubiliejinio komiteto pirmininkė

(atkelta iš 7 psl.)
Connecticut valstijos vaikų li
goninės kapelionas. Kunigas 
Jacobs buvo parapijiečių šiitai 
priimtas liepos 8 d. lietuviškų 
šv. Mišių metu.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę 1990 m., prasidėjo 
nauja imigracijos banga, kuri 
atnešė Šventos Trejybės pa
rapijai visą eilę naujų šeimų. 
Didelė dalis šių naujai atvyku
sių lietuvių aktyviai prisideda 
prie parapijos veiklos ir prie ki
tų lietuviškų organizacijų.

Paskutinis dvidešimtojo 
šimtmečio dešimtmetis parapi
jos lietuviams prasidėjo labai 
reikšmingai. Sovietų Sąjungos 
sugriuvimas buvo užtikrintas, 
kai Lietuvos Parlamentas 1990 
m. kovo 11 d. paskelbė nepri
klausomybę. Tą nepaprastai 
gražų rytą Šventos Trejybės 
parapijos salė buvo perpildyta 
susirinkusių lietuvių, padėkoti 
Dievui už tėvynės atgimimą ir 
atitinkamai atšvęsti šią istorinę 
akimirką.

1990 m. spalio 14 d. Hart
fordo vyskupijos Juozapo ka
tedra buvo beveik perpildyta 
susirinkusių maldininkų. Vys
kupas John F. Whealon, vys
kupas Paulius Baltakis, OFM, ir 
visa eilė vyskupų ir kunigų kon- 
celebravo šv. Mišias, atšvęs- 
dami pirmąįą“Maldos Dieną už 
Lietuvą”. Si, metinė Maldos 
dienos už Lietuvą tradicija tę
siama ir šiandien.

Šventos Trejybės parapija yra

Marytė (Antanaitis) Sha- 
Iins VVoodhaven, NY, sveikina 
draugus ir pažįstamus bei visus 
geros-valios lietuvius šv. Kalėdų 
proga. Tegul Betliejaus Kūdikėlis 
laimina visus ir suteikia gausių 
Dievo malonių. Naujuose 2002 
metuose linki visiems geros sveika
tos, daug džiaugsmo ir sėkmės.

Joana ir Antanas Pum- 
pučiai, Middletown, NY, at-_ dinimą. Sveikina Kalėdų ir Nau-
siuntė pranciškonų vienuolynui jųjų Metų proga. Administracija 
šį laišką: "Kristaus Gimimo šventė nuoširdžiai dėkoja už dosnią 
yra laikotarpis,- kada prisimename paramą.

viena iš kelių etninių parapijų 
Hartfordo miesto centre. Baž
nyčia stovi netoli valstijos val
džios pastatų, apsupta gražiai 
atstatytais butais ir restoranais. 
Bažnyčia ir parapijos patalpos 
stovi centre Connecticut Vals
tijos Sostinės atstatymo pro
jekto.

Šiandien Šventos Trejybės 
parapijai priklauso virš 200 
šeimų. Parapijoje aktyviai 
reiškiasi eilė parapijos ir kitų 
prie parapijos prisiglaudusių 
lietuviškų organizacijų.

Šie 2001-ji metai yra Šven
tos Trejybės 100 metų jubilie
jiniai metai. Šis svarbus ju
biliejus buvo atžymėtas su visa 
eile iškilmingų renginių: spalio 
22 d., 2000 m. - Maldos die
na už Lietuvą, šv. Mišias at
laikė vyskupas Paulius Balta
kis, OFM. Gruodžio 16 d., 2000 
m. - kun. John Conte pakeltas 
į prelatus. Įšventinimo apeigos 
įvyko Švento Juozapo kate
droje, Hartforde. Gegužės 6 d. 
2001 m. - parapijos vaikai pri
ėmė Pirmą Komuniją. Birželio 
9 ir 10 d. Hartfordo Šventos 
Trejybės parapija iškilmingai 
užbaigė Jubiliejinių metų pa
minėjimą. Jubiliejinių metų pa
minėjimo komitetui pirminin
kavo Regina Stankaitytė ir 
Diane Yusinas. Dabartinio pa
rapijos komiteto pirmininkas 
yra Eugenijus Žiurys.

Šeštadienį, birželio 9 d., 
atlaikytos iškilmingos šv. Mi
šios, kurias atnašavo arkivys

tuos, kurie gyvena nedatekli lose, 
kada dalinamės Kalėdų dovano
mis. Tad siunčiame Kretingos vie
nuolyno labdaros valgyklai 300 
dol. čekį."

Kazimiera Šventoraitienė, 
VVoodhaven, NY, sveikina visus 
buvusius bendradarbius pran
ciškonų spaustuvėje ir "Dar
bininke", buvusius mokinius Mai
ronio lituanistinėje mokykloje, o 
taip pat draugus ir pažįstamus 
švenčių proga ir 2002-se metuose 
linki geros sveikatos ir laimės.

Lietuvos Vyčių 88-to seimo 
delegatai, susirinkę Grosvenor Re- 
sort, Lake Buena Vista, Florida, š. 
m. rugpjūčio 2-5 dienomis, nu
tarė paremti "Darbininką" 100 dol. 
auka ir padėkoti už išsamų Lietu
vos Vyčių veiklos aprašymų spaus- 

kupas Daniel Cronin. Per baž
nytines apeigas giedojo para
pijos choras ir naujai suor
ganizuotas vaikų choras, vado- 
vaujant ilgamečiui Šventos 
Trejybės parapijos vargoninin
kui, muzikui Jurgiui Petkaičiui. 
Taip pat pasireiškė jaunoji 
smuikininkė Kristina Zdanytė.

Sekmadienį, birželio 10 d. šių 
reikšmingų metų atžymėjimas 
buvo užbaigtas su iškilmingu 
banketu Hartford Marriott 
Rocky Hill viešbutyje'. Su
sirinko virš 200 parapijiečių ir 
svečių. Šiuos jubiliejinius me
tus įamžinti, išleistas specialus 
leidinys, kurį redagavo Eu
genijus Žiurys.

Lai šios šventės sukeltas dva
sinis bei žemiškas veiklumas ir 
maldingumas su Dievo palaima 
tęsiasi ir toliau.

Šventos Trejybės parapijos 
klebonai/administratoriai: kun. 
Juozas Žebrys, klebonas 1904- 
1912 m.; prel. Jonas J. Ambotas, 
klebonas 1912-1963 m.; kun. 
Juozas J. Matutis, klebonas 
1964-1990 m.; kun. Jonas T. 
Moskus, klebonas 1990-1996 
m.; kun. Christopher M. Tiano, 
administratorius 1996-1999 m.; 
prel. John.P. Conte, admi
nistratorius 1999-2001 m.; kun. 
Charles E. Jacobs admi
nistratorius 2001- m.; kun.
Albinas J. Gurklis, MIC, pa
dėjėjas 1975- m.

Medžiagą surinko ir paruošė:
Lionė/Algis Simonavičiai ir 

Alfonsas Dzikas

Ką nuveikia vienas žmogus
Ascension of Our JLord 

parapija, Oakbrook Terrace, IL, 
per kunigą Vytą Memeną Kre
tingos varguoliams bei našlai
čiams prisiuntė 1,000 dol. čekį, 
kad jiems būtų parūpintos Kalėdų 
dovanėlės, rūbai ir pagerintas 
maistas. Kun. Vytas Memenąs 
dabar gyvena šioje parapijoje ir 
padeda pavasario, vasaros ir ru
dens mėnesiais, gi žiemas pra
leidžia Floridoje. Šios parapijos 
amerikiečiai parapijiečiai bei drau
gai per trejus metus suaukojo Kre
tingos varguoliams 26,129.00 
dolerių sumą. Kun. V. Meme
nąs Kretingos labdaros istorijoje 
liks kaip daugiausiai aukų 
atsiuntęs asmuo. Jis yra lankę
sis Kretingoje ir pats matė ir suau
gusiųjų ir mažamečių vaikų var
gingą gyvenimą, todėl didelę sumą 
yra paaukojęs ir iš savų pinigų. 
Garbė jam!

27 centai skambinant į Lie
tuvą, 5,5 cnt. JAV. 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mokesčių. Tik
slus apskaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais į TRANSPOINT atstovą 
su 8 metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT - patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

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

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas Washington, DC, 
ieško dviejų 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.

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, lietuviškoje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų globoje. Pasinau
dokite šia proga, kreipkitės: Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thompson, 
CT 06277.

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

Konstancija Bakšys, Day- 
tona Beach Shores, FL, aukojo 
25 dol.

Joana ir Antanas Pumpu
čiai, Middletovvn, NY, aukojo 
300 dol.

Ed. Radionovas, West Hart
ford, CT. - aukojo 50 dol.

Ascention of Our Lord 
parapija, Oakbrook, IL, per kun. 
Vytą Memeną, aukojo 1,000 
dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi au
kas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka ■ 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Cypress Hills rajone iš
nuomojamas butas: keturi 
kambariai, virtuvė, vonia. Ant
rame namo aukšte. Skambinti po 
6 vai. vak. tel: 718 847-6422. (sk.)

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, 2002 m. sausio 12 
d., nuo 12 iki 1 vai. p.p. "Dar
bininko" pastate. Atlantic Express 
atstovai žada čia priiminėti siun
tinius kas antrą savaitę per visus 
2002-sius metus. Dėl daugiau 
informacijų skambinkite tel. 1- 
888-205-8851.

Profesionali siuvėja iš Lie
tuvos atlieka įvairius drabužių siu
vimo ir taisymo darbus. Skambin
ti (718) 847-7452. (sk.)

Išnuomojamas kambarys 
dirbančiam vyrui ar mote
riai prie L požeminio traukinio 
Myrtle Avė. stoties. Galima nau
dotis virtuve. Skambinti po 9 vai. 
vak. tel. (718) 628-7179. Galite 
atsakove palikti žinutę, (sk.)

PARDUODAMAS TOWN 
HOUSE - Condominium lietu
vių apgyventoje vietovėje Dayto- 
na Beach Shores, FL. Keturi kam- 
ba-riai (du miegamieji, vienas su 
balkonu), didelis salonas, valgo
masis, virtuvė, vonios kambarys, 
parduodamas su baldais. Pastatas 
dviejų aukštų, 20 metų senumo, 
naujai atremontuotas. Garažas. 
Kaina 90,000 dol. Skambinti 1- 
610-566-5518., (sk.)

mailto:darbininkas@hotmail.com
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