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TAMSIAI SVIESUS LIETUVOS BANKO KORIDORIAI

- Sąjūdžio ketvirtasis 
suvažiavimas įvyks gruodžio 18 d. 
Pagrindinis klausimas, kurį nu
matoma suvažiavime aptarti - 
Sąjūdžio ateitis.

~ Lietuvos prezidento A. 
Brazausko dekretais naujuoju so
cialinės apsaugomos ministru (vie
toj atsistatydinusio T. Medaiskio) 
paskirtas Laurynas Mindaugas 
Stankevičius, o krašto apsaugos 
ministru paskirtas Linas Antanas 
Linkevičius (vietoj atsistatydinu
sio Audriaus Butkevičiaus). Nau
jojo krašto apsaugos ministro 
biografijoje yra ir šios eilutės: dir
bo komjaunimo Centro Komitete, 
buvo TSKP narys, dabar - LDDP 
narys.

- Lietuvos specialiosios 
tarnybos imasi tam tikrų prie
monių Aukščiausiojo Teismo pir
mininko M. Lošio saugumui už
tikrinti po anonimino grasinimo 
susprogdinti jo namą.

- Baltijos jūros valstybių 
posėdis vyko Karaliaučiuje spalio 
27-29 d. Jame aptartas Baltijos 
šalių ekonominis integravimasis.

- Ginklų ir karinės techni
kos perteklius iŠ Čekijos Respubli
kos arsenalų, kurių verte 2 mln. 
kronų, bus perduotas kaip pagal
ba Lietuvos kariuomenei. Tokį nu
tarimą priėmė Čekijos vyriausybė.

- Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijoje akredituota JAV gy
nybos ministerijos ir karinių oro 
pajėgų atašė pulkininke Uju Kerą.

- Lietuvos bankų biržos 
oficialus atidarymas įvyko spalio 
26 d. Biržoje dabar galima pirkti 
ir parduoti tik konvertuojamą 
valiutą. Vėliau numatoma pre
kiauti ir nekonvertuojama, NVS 
Šalių valiuta, kreditais depozitais, 
atlikti kitas bankų operacijas. Su
mokėję tūkstančio litų stojamąjį 
mokestį biržoje galės prekiauti Lie
tuvos bankas bei jame įregistruoti 
bankai ir kredito įstaigos.

— Lietuvos Seimo posėdyje 
pranešta, kad bankų vadovų mėne
sio atlyginimai yra apie 2,500, tai 
yra vos ne trigubai didesni už Lie
tuvos Prezidento ir 50 kartų didesni 
už vidutinį žemdirbių atlyginimą.

- I apyvartą nuo lapkričio 
pradžios, pertvarkant komercinių 
bankų rezervus, turėtų patekti apie 
20 mln. litų. Komercinių bankų 
privalomi 1296 įstatinio kapitalo 
rezervai iki lapkričio 1 d. buvo 
formuojami taip: 25% litais, 75% 
valiuta. Dabar šie rezervai sudaro-
mi vien valiuta.

— Finansų ministras E. 
Vilkelis spalio 28 d. vyriausybės 
vardu pateikė Seimui įstatymo pro
jektą dėl brangų turtą įsigyjančių 
Lietuvos gyventojų pajamų dek
laravimo. Pagal jį, brangiu laikyti
nas iš karto ar dalimis įsigyjamas 
turtas, kurio kaina didesnė kaip 
25,000. Vyriausybė siūlo, kad Šis 
įstatymas pradėtų galioti nuo kitų 
metų sausio 1 d.

— Kandidatai J Lietuvos 
banko valdybos pirmininko postą 
jau minimi Seimo ir vyriausybės 
užkulisiuose. Manoma, kad realiau
sia yra Žemės Ūkio banko valdybos 
pirmininko Prano Vilūno kandi
datūra. Minimos taip pat Lietuvos 
Taupomojo banko valdybos pir
mininko Vyganto Bubnio ir Vals
tybinio Komercinio banko valdy
bos pirmininko pavaduotojo Kazio 
Ratkevičiaus pavardės.

(New York, 1993 m. lapkričio 
5 d. Lietuvos Nuolatinė Misija 
Jungtinėse Tautose). Šią savaitę 
Lietuvos Užsienio Reikalų Mi
nisterijos nurodymu Lietuvos 
Ambasadorius Jungtinėse Tau
tose Anicetas Simutis įmokėjo 
keturiems Jungtinių Tautų fon
dams dalį Lietuvos Respublikos 
mokesčių už narystę JT Organi
zacijoje ir jos padaliniuose. 
Įmokėtoji suma — vienas milijo
nas JAV dolerių — sudaro apie 
aštuntadalį visos Lietuvos skolos 
šiai tarptautinei organiz;icijai ir 
jos agentūroms.

Finansiniai įnašai padaryti į 
keturis fondus: Jungtinių Tautų 
pagrindinio biudžeto; JT Švieti

Šiuo metu Vilniaus miesto 
prokuratūroje tiriama byla dėl Lie
tuvos banko paskirtų 20 milijonų 
litų sumos "Litimpex" bankui teisė
tumo. Ekspertų, tyrusių su šia is
torija susijusius dokumentus, iš
vadose teigiama, kad R. Visokavi
čius, piknaudžiaudamas tarnybi
ne padėtimi, talkinant pavaldi
niams ir "Litimpex" bankui, pada
rė žalą valstybei.

Ekspertų išvadose atkreipiamas 
dėmesys ir į kitus Lietuvos banko 
vadovo veiksmus, nesusijusius su 
20 mln. Lt isterija -1993 m. liepos 
12 d. vykusiame posėdyje netei
sėtai gautas pelnas valiuta, įskaity
tas į specialų fondą valiuta, net 
nenurodant pelno sumos (įdomi 
buhalterija!); per 7 mėnesius 2,8 
karto padidino išlaidas darbuoto
jų atlyginimams, banko lėšomis 
mokėdavo už savo rašinių pub
likacijas laikraščiuose ir 1.1. Žodžiu, 
per nepilną pusmetį R. Visokavi
čius padarė tiek, kiek kitas nebūtų 
suspėjęs ir per 10 metų.

Spalio 21d. aplink R. Vi
sokavičių pakibo ne tik Lietuvos 
prokuratūros, bet ir LDDP daugu
mos Seime nepasitikėjimo debe
sys. Pirmasis kaltinamąją kalbą tarė 
Biudžeto ir finansų komiteto pirmi
ninkas Jaskelevičius. Pasipylė kal
tinimai, kad Visokavičius trukdė 
supirkinėti produkciją, ir "Lietu
vos ūkis nuskurdo". Atkreiptas dė
mesys ir į "neteisėtą pelno paskirs
tymą".

Tuo tarpu banko valdytojas 
Visokavičius elgėsi ramiai. Žuma-

Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba: iš kairės v. p. K. Oksas, v. p. V.Naudžius, pirm. 
G. J. Lazauskas, Suvažiavimo reng. kom. pirm. M. Marcinkienė, dr. B. Motušienė, 
v. p. V. Jokūbaitis, B. Skorubskienė, antroje eilėje iš kairės — v. p. P. Bučas, v. p. 
St. Briedis, ALTO Chicagos sk. pirm. A. Repšienė, sekr. St. Dubauskas, v. p. V. 
Bildušas, K. Burba, A. Budreckas vietoj dr. V. Dargio>v.p. St. Balzekas, Jr. Trūksta 
dr. V. Dargio, adv. S. Kuprio, E. Oželienės, J. Gaižučio, L Blinstrubienės. J. Tamulaičio 
nuotrauka.

LIETUVA SUMOKĖJO DAL| 
JUNGTINIŲ TAUTŲ NARYSTĖS MOKESČIŲ

r R. Visokavičius yra kaltas? —

listams jis pasakė, kad prokuratūra 
jo areštuoti dar neketina; jis buvo 
du kartus apklaustas - ir visa "byla*.

Seimui Visokavičius pareiškė, 
kad Lietuvos banko monetarinei 
politikai buvo trukdoma įvairiau
siais metodais: atgaivintos "sovie
tinės instrukcijos" ir vadovavimas 
telefonu; LDDP nepasitikėjimas 
pagrįstas melagingais kaltinimais 
Lietuvos bankui. Lietuvos bankas, 
buvo kaltinamas lito kurso svyra
vimu, nors procesai buvo valdo
mi. Pastarasis kaltinimas tikrai įdo
mus: net kaimo moterėlei Lietu
voje buvo aišku, kad prieš atvyks-, 
tant Popiežiui lito vertė pakils (nes 
taip nori valdžia), bet Lietuvos 
vyriausybei pasirodė, kad procesas 
nebekontroliuojamas.

R. Visokavičius pasigyrė, kad 
Lietuvos pinigai per trumpą laiką 
pripažinti užsienio valstybių, 
tačiau kokios konkrečios valstybės 
pripažįsta litą, niekam neteko iš
girsti. R. Visokavičius teigė, kad 
Lietuvos banko valdytojo atlygi
nimas -1600 litų, pavaduotojo - 
1200 litų, iš kurių dar 30% atskai
toma mokesčiams. ,

Ministras pirmininkas Šleže
vičius apkaltino Visokavičių, kad 
Lietuvos ūkis kenčia sunkumus dėl 
kreditų stokos, o banko pelnas eina 
"Mercedes" automobiliams ir "be; 
atodairiškai dideliems atlygini
mams".

Tačiau diskusijose iššaiškėjo ir 
kitos nuomonės. V. Landsbergis 
pažymėjo, kad Visokavičius daro
mas "atlaidų ožiu", nes valdantieji 

mo, Kultūros ir Mokslo Organi
zacijos (UNESCO); JT Pramo
nės plėtojimo organizacijos 
(UNIDO); ir JT Maisto ir žemės 
ūkio organizacijos (FAO).

Įmokėdamas Lietuvos įnašus 
minėtų organizacijų fondams, 
Lietuvos atstovas laiške tų orga
nizacijų vadovams pabrėžė Lie
tuvos Respublikos pasiryžimo 
įgyvendinti savo, kaip tarptau
tinės bendrijos narės, įsipareigo
jimus JT Organizacijai, ir aukštai 
įvertino iki šiol vystomą JT ir jos 
padalinių veiklą Lietuvoje, pa
dedant atkurti Lietuvoje demok
ratinę santvarką ir laisvos rinkos 
ekonomiką. Tuo pačiu, rašė Am
basadorius Simutis, Lietuva su

nesusitvarko su ūkinėmis proble
momis.

Panašią poziciją užėmė ir G. 
Vagnorius: "dirbantys keičiami, o 
juos kaltina nesusitvarkantys su 
darbu".

Centristinių jėgų lyderis R. 
Ozolas palaikė dešiniuosius. Jis 
pasakė, kad čia sprendžiamas ne 
Visokavičiaus klausimas, o tvirto 
valstybės banko vadovo klausimas. 
Tokio vadovo valdančiajai partijai 
nereikia.

Seimas patvirtino balsavimo 
dėl nepasitikėjimo Visokavičiumi 
biuletenį. R. Visokavičius spalio 
19 d. jau buvo gavęs Seimo pir
mininko vizuotą bei LDDP frakci
jos vardu J. Karoso pasirašytą 
pažymą "Dėl nepasitikėjimo pa
reiškimo Lietuvos banko valdybos 
pirininkui".

Prisiminus praėjusį Lietuvos 
Prezidento A. Brazausko vizitą New 
Yorke, Kultūros Židinyje, kur jis 
pareiškė, kad jokio Visokavičiaus 
kriminalo istorijoje dėl 20 mln. 
litų jis neįžiūri, nuomonių spekt
ras iš tiesų susidaro labai platus.

Ieškoti tiesos reikėtų pradėti 
nuo pačio R. Visokavičiaus raštų. 
O jų pastaraisiais mėnesiais iŠ tik
ro būta nemažai. Tačiau paskuti
nysis "Centrinio banko nepriklau
somybė", pasirodęs "Lietuvos aido" 
spalio 20 d. laidoje, yra labai įdo
mus. Tiesa, autorius - Romualdas 

t Visokavičius, pasirašo straipsnį 
kartu su Peni Hedforsu, Lietuvos 
banko konsultantu. Visokavičius 

(nukelta į 4 psl.)

pranta dabartinę sunkią JT Orga
nizacijos finansinę padėtį ir nori 
savo įsipareigojimus vykdyti.

Lietuvos atstovas kartu pakar
tojo nuostatą, kad narystės mo
kesčiai Lietuvai buvo nustatomi 
pagal klaidingą ir abejotinos ko
kybės ekonominę statistiką, pa
imtą dar iš Sovietų Sąjungos šal
tinio, ir todėl neatspindi tikros 
ekonominės padėties krašte. To
dėl Lietuva pasilieka sau teisę 
prašyti šių mokesčių perskaičia
vimo, pabrėžė Ambasadorius.

Apie trys ketvirtadaliai įmo
kėtos sumos buvo skiriami JT pa
grindiniam biudžetui. Iš šio 
biudžeto finansuojamas visas JT

Augustijonų bažnyčia Vilniuje tik dabar grąžinta kulto reika
lams. Daugel metų ji buvo naudojama kaip daržovių sandėlis. 
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

ALTO 53-ojo metinio suvažiavimo, 
įvykusio 1993 m. spalio 30 d. Chicagoje, 

REZOLIUCIJOS

1. Suvažiavimas ragina JAV 
lietuvių visuomenę aktyviai tęsti 
1940 m. pradėtąją veiklą. Ta 
veikla dabar yra taip pat reikalin
ga kaip ir prieš 53 metus.

Kol JAV-jose gyvens sąmonin
gi lietuviai, tol čia bus reikalinga 
ALT — juos vienijanti ir jų rei
kalus atstovaujanti organizacija.

2. Dabartiniai ALTo tikslai 
yra:

A. Tęsti ir stiprinti JAV vy
riausybės įtaigojimą šiais atžvil
giais: nepriklausomos Lietuvos 
saugumo, ekonominio gerbūvio 
Lietuvoje kėlimo, etnografinių 
Lietuvos sienų apjungimo.

B. Teikti Lietuvai visokeriopą 
paramą jai demokratėjant, vyk
dant ekonomines reformas, apsi
valant nuo lx)lševikinio paliki
mo.

C. Ginti JAV' lietuvių intere
sus Lietuvoje, ypač dėl pilna
teisės pilietybės atstatymo, nuo
savybės atgavimo, muitais ne
varžomos humanitarinės pagal
bos Lietuvai teikimo, JAV’ lietu
vių investicijų Lietuvoje apsau
gos.

D. Remti bendros pabaltiečių 
organizacijos JBANC darbus 
JAV-jose ir Lietuvoje bei dėti 
ypatingas pastangas, kad Rusijos 
kariuomenė būtų išvesta iš l«it- 
vijos ir Estijos.

E. Siekiant Pabaltijo valstybių 
saugumo ir Rytų Europos stabi
lizacijos, reikalauti Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Karaliau
čiaus (Kaliningrado) srities ir tos 
srities pilnos demilitarizacijos.

F. Siekiant tolesnio Lietuvos 
demokratėjimo ir ūkinių refor
mų sėkmingesnio įgyvendini
mo, raginti Lietuvos vyriausylię 
remti visų partijų ir sąjūdžių 
koaliciją.

3. Padėka JAV prezidentui VV 
Clintonui už jo pagalbąjšvedant 
Rusijos kariuomenę iš Lietuvos 
ir pastangas išvesti Rusijos ka
riuomenę iš Latvijos ir Estijos.

4. Padėka kongresmanui R.

Sekretoriato lx*i ekspertų dar
bas, palaikoma Organizacijos 
politinė ir saugumo politikos 
veikla. Šio fondo lėšomis š. m 
rugpjūčio mėn. Lietuvoje lankė
si Generalinio Sekretoriaus pa
siuntinys singapūrirtis Vinbas.i- 
dorius Tommy Koh, kuris ste- 
liėjo Rusijos kariuomenės pasi-

(nukelia į 7 psl.) 

Durbin už pagalbą,išvedant Ru
sijos kariuomenę iš Lietuvos bei 
jo pastanga^ patvirtinant pataisą 
prie ekonominės pagalbos Rusi
jai įstatymo, siejant jį su Rusijos 
kariuomenės išvedimu iš visų 
Pabaltijo valstybių.

5. Suvažiavimas dėkoja ALTo 
centro ir skyrių valdyboms už jų 
nenuilstamą darbą ir visiems au
kotojams už finansinę paramą 
Alto tolimesnei veiklai.

Rezoliucijų komisija: pirmi
ninkas Kostas Burba, nariai: Vy
tautas Bildušas. Viktoras Nau
džius, dr. Povilas Švarcas, d r 
Jonas Valaitis

Skaitiklis, 
kuris kainuoja...

... nuo 125 iki 180 litų.Būtent 
tiek dabar Lietuvoje kainuoja tinka
mas Lietuvos sąlygomis vartoti 
vandens skaitiklis. Tačiau, tam, 
kad įsirengti vandens skaitiklį, teks 
dar sumokėti 62 Lt. Dabartiniu 
metu firmos prekiauja vokiškais 
ALMEX ir slovakiškais PREMEX 
prietaisais.

Jeigu užtektų tik vieno skai
tiklio butui, tai problemos lyg ir 
nebūtų, tačiau naujuosiuose Lie
tuvos butuose, norint suskaičiuoti 
karšto ir šalto vandens sunaudo
jimą, reikia įrengti keturis skaitik
lius. Paskaičiavus, pasirodo, kad 
vandens skaičiavimas Lietuvoje 
tampa prabanga - be tūkstančio 
litu neišsiversi. O lėšos už skaitik
lius ir jų įruošimą atsipirktų tik 
per 3-4 metus.

Duju skaitiklis - ne mažesnė 
prabanga. Prancūziškas dujų skai
tiklis kainuoja 285 Lt. Įsirengdami 
tokį skaitikli išteisite 100 U. Tačiau 
iki Naujųjų metų reikės dar ir 
eiluteje lukterėti. Specialistai tei
gia, kad eksploatuoti parengta jau 
30% šilumos trasų, o vandens skai- 
tikliams visame Vilniaus mieste 
įrengti reikėtų apie 120 mln. Lt.

Ne vien su džiaugsmu šį ru
deni pasitiko Lietuvos žmonės 
karštą vandenį. Ne tik karštą, bet 
ir taip jau įprastą Šaltą. Kiekvieno
je šeimoje dvejojama: ar mokėti 
taip išaugusius mokesčius už van
denį ir dujas, nežinant kiek iš 
tikrųjų jų sunaudoji, ar, priešin
gai, investuoti pinigus į Šių pa
slaugų skaičiavimą ir pradėti taupy
ti?



Policijos šventėje, spalio 2 d. minint 75 m. sukaktį, Vilniuje vidaus reikalų ministras R. Vai
tiekūnas sodina medelį žuvusiems policininkams atminti. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

AR ŽURNALISTO MIRTIS TAPS 
LAISVOS SPAUDOS ATSTATYMO PRADŽIA?

Advokato S. Povilo Žumbakio 
komentarai, transliuoti Chicago- 
je spalio 30 d. per “Amerikos lie
tuvių radijo” programą, kuriai 
vadovauja Anatolijus Šlutas.

-o-

Neseniai išgirdome nemalo
nią žinią iš Vilniaus, į kurią visi 
turėtume atkreipti tinkamą dė
mesį. Netoli savo namų, ryte, 
nepaisant liudininkų, buvo 
nužudytas vienas iš- - Lietuvos 
dienraščio “Respublika” savinin
kų ir redaktorių — Vitas Lingys.

Tai nėra pirmasis žmogžu
dystės atvejis šiais metais Lietu
voje. Jau esame informuoti apie 
eilę nužudymų. Kai kuriais atve
jais, atrodo, kriminalistai susit
varko su savaisiais. Kiti nužudy
mų atvejai — plėšikavimo moty
vais. Kai kurie ypatingai žiaurūs, 
sadistiški. Niekada nesitikėjo
me, kad taip bus Lietuvoje, ku
rią iš tolo idealizavome.

Bet pasaulio spaudoje pla
čiausiai nuskambėjo žurnalisto 
mirtis. Buvo rašoma, kad jis 
žuvo nuo “Mafijos” rankos, apie 
kurią jis daug rašė. Kalta “Mafi
ja”: nukentėjo spauda. Kerštui 
ribų nėra.

Nors paviršutiniškai šis nusi
kaltimas atrodo kaip mafijos at
silyginimas žurnalistui už jo drą
sius reportažus, tačiau realybė 
gali būti sudėtingesnė.

Kol Lietuvos prokuratūra ne- 
ištirs šio nusikaltimo, tol nežino
sime tikrų motyvų. Kyla abejo
nės, ar ši žmogžudystė bus išaiš
kinta.

Si bendradarbio mirtis turėtų 
paskatinti Lietuvos žurnalistus. 
Jeigu jų kolega žuvo dėl savo 
darbo, savo principų, jų pareiga 
yra tęsti jo pradėtą darbą. De
mokratijoje spauda turi ypatin
gai svarbų vaidmenį. Šiuo atveju 
ji turi pagrindinį vaidmenį net 
Lietuvos demokratijos vysty
muisi.

Nejaugi Lietuvos gangsteriai 
gali laisvai, niekieno nevaržomi 
žudyti žmones Lietuvoje? Daž
niausiai tokia drąsa pasižymin
čius žmones galima rasti tik kraš
tuose, kur kriminalinis elemen
tas yra įaugęs į valdžios įstaigas. 
Iš prigimties kriminaliniai ele
mentai nėra drąsūs. Jų drąsa ky la 
dėl žymios persvaros. Jie viešpa
tauja ten, kur vyrauja korupcija, 
kur valdžia turi naudą iš betvar
kės.

Spauda korupciją gali išaiškin
ti. Gali ir privalo perduoti faktus 
tautai ir nebijoti skelbti tiesos. 
Tik gerai informuoti balsuotojai, 
visa tauta gali išvalyti nepaklus
nią ir nešvarią valdžią. Su tobula 
valdžia kriminalinis elementas 
paprastai nekovoja — jiems yra 
geriau paieškoti kitų kraštų savo

veiklai, kur yra jiems palankesnė 
valdžia, lankstesni biurokratai.

Valdžios norėtų turėti įtaką ar 
net kontroliuoti spaudą. De
mokratijoje partija, kuri gali 
veikti spaudą, paprastai laimi 
rinkimus. O diktatūrinėse siste
mose spaudos kontroliavimas 
yra ypatingai svarbus įrankis. 
Diktatūra negali toleruoti laisvo 
žodžio bei objektyvios spaudos.

Tuo pačiu spauda turi milži
nišką atsakomybę prieš tautą. 
Spauda neturi nepaklusti val
džiai. Ji privalo sekti valdžios ir 
valdininkų darbą — be baimės 
ir kompromisų.

Mes niekada pilnai neišvys- 
tėme tikrai laisvos spaudos tradi
cijų Lietuvoje. 0 per paskuti-
nius 50 metų okupantai naudojo 
spaudą, kaip ir kitas institucijas, 
savo reikalams. Spauda buvo 
svarbus komunistų partijos įran
kis teisybės paslėpimui. Per 
spaudą komunistai, kaip ir naciai 
bei kitos diktatūros, bandė su
maišyti tautos gėrio ir blogio są
vokas. Melas tapo “Tiesa”, oku
puotas kraštas tapo “Gimtuoju 
kraštu”, vietoje tikrų naujienų 
žmonės gaudavo tik propagandą.

Naudodami dezinformaciją 
spaudoje, komunistai sugebėjo 
pakeisti net žodžių prasmę. Tai
ka, karas, revoliucija, demokra
tija, darbininkai — visi tie termi
nai, kaip ir šimtai kitų buvo iš
kraipyti, prarado savo prasmę.

Vienintelė tikrai laisva spauda 
per paskutinius 50 metų Lietu
voje buvo pogrindinė. Katalikų 
pogrindyje leidžiama “Kronika” 
yra tikras Lietuvos žurnalistinis 
deimantas. Vakaruose “Kroni

VYTIS
ONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

Minint Lietuvos policijos 75 m. sukaktą paradas Vilniuje spalio 2 d. Viktoro Kapočiaus 
nuotrauka.

* LĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
*■ NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIU VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

ka” įgavo gerą vardą žurnalistų 
tarpe. Nei vienas oficialus leidi
nys nebuvo patikimas. Pačioje 
Lietuvoje dėl represijos “Kroni
ka” ir panašūs pogrindžio leidi
niai buvo mažiau žinomi, negu 
Vakarų demokratinėse šalyse bei 
intelektualų tarpe.

Todėl nereikia stebėtis, kad, 
atgavus nepriklausomybę, Lie
tuvoje atsirado tiek naujų laik
raščių, bet tauta gan skeptiškai 
žiūri į spaudos darbuotojus. Mū
sų Tėvynėje laisvoji spauda nėra 
toks svarbus veiksnys kaip Va
karų valstybėse. i .. . . __ ,T .

- -V- Kaip pasikeitė TV, radijo ir 
LDDP žinodama, kad spauda laikraščių administracijų sudėtis 

gali išsivystyti į tikrą biurokrati- po nepriklausomybės atstaty- 
jospriešąr visais būdais bando ją mo? Jeigu nepasikeitė, kodėl?

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVĄ
— Simono Daukanto sukak

čiai buvo skirtas spalio 27 d. va
karas Lietuvių menininkų rū
muose. Programoje dalyvavo ha
bilituoti daktarai Kazys Grigas ir 
Norbertas Vėlius, folkloro an
sambliai “Ratilio” ir “Ūla”.

— Lietuvos Respublikos Sei
me svarstytas Konstitucijos 47 
straipsnio keitimo projektas. 
Naujausia siūlomos pataisos re
dakcija: žemę Lietuvoje nuosa
vybės teise gali įsigyti ir užsienio 
piliečiai. Tačiau pataisa nepriim
ta. Vardinio balsavimo rezulta
tai: už 66, prieš 14, susilaikė 7. 
0 pataisai priimti reikia mažiau
sia 85 pritariančių — 3/5 Seimo 
narių. Opozicija ir socialdemok
ratai balsavime iš viso nedalyva
vo.

kontroliuoti. Kaip tik tuo metu, 
kai buvo pralietas žurnalisto 
kraujas, Seime LDDP bandė su
daryti naują spaudos kontrolės 
įstatymą. Pagal tą projektą val
džios biurokratai vėl galėtų kont
roliuoti spaudos darbą — “tei
sybės vardan. Tai atviras ban
dymas grįžti į sovietinę cenzūrą.

Kodėl LDDP partiečiai pyks
ta, kai juos vadina komunistais? 
Kodėl gi nevadinti jų pagal atlie
kamus darbus? Kur mūsų libe
ralų choras, kuris taip atkakliai 
puolė Landsbergį už jo autokra
tiškumą? Kodėl negirdime pro
testo balsų iš mūsų garsiųjų va
kariečių vadų, biurokratų ir 
džentelmenų politikierių, kurie 
dažnai Vilniuje skina laurus, o 
mūsų tarpe pelno nematytas ir 
negirdėtas ovacijas?

V. Lingio mirtis turi būti tikrai 
laisvos spaudos atstatymo pra
džia Lietuvoje.

Mūsų žurnalistams yra gali
mybė pasirodyti, jog jie gali ap
ginti demokratiją prieš slenkan
čią diktatūrą.

Štai keli klausimai, kuriuos 
spauda turi išnagrinėti ir pateikti 
Lietuvos žmonėms.

Tauta nelabai pasitiki spauda. 
Tam yra rimta priežastis. Daug 
tų pačių “žurnalistų”, kurie tar
navo okupantui ir buvo komu-
nistų partijos propagandistai, 
šiandien tebesidarbuoja ir net 
vadovauja Lietuvos TV, radijui 
ir kai kuriems laikraščiams.

Spauda, norėdama įgauti tau
tos pasitikėjimą, be kurio ne
galės atlikti savo tikros pareigos, 
turi atkreipti dėmesį ne tik į 
valdžią, bet ir savo redakcijų 
sudėtį.

Klausimas:
Kas ir kokiu būdu įsigijo pri

vačius laikraščius? Iš kur tokios 
santaupos? Ar naujieji savininkai 
neužsiima kitais “bizniais”, ku
rie kertasi su mafijos veikla?

— Lietuvos skautų sąjungos 
75-erių metų sukaktis spalio 23- 
24 dienomis atšvęsta Vilniuje. 
Mokytojų namuose spalio 23 d. 
vyko iškilmingas minėjimas, 
koncertas ir vakaronė , o spalio 
24 d. Vilniaus arkikatedroje 
buvo aukojamos mišios už Lietu
vos skautus. M. Mažvydo biblio
tekoje veikė jubiliejinė paroda.

— Druskininkų miesto taryba 
nusprendė, kad 1994 metais ku
rortas švęs 200 metų jubiliejų. 
Iki šiol miestas savo metus skai
čiavo nuo 1837-ųjų, kai tuometi
nis Rusijos caras patvirtino mies
to plėtros planą. Dabar gi prisi
minti 1794-ieji, kai Lietuvos- 
Lenkijos valdovas Augustas Po
niatovskis paskelbė Druskinin
kus kurortu.

Ar tie patys, kurie vadovavo pro
pagandiniam darbui, dabar turė
tų vadovauti laisvai spaudai ?

Kokią įtaką turėjo partijos 
iždas, kuriant privačius laik
raščius? Kokį vaidmenį vaidino 
nešvariai arba nelegaliai uždirbti 
pinigai?

Tuos klausimus atsakius, mū
siškiams būtų aiškiau. Spauda 
įgautų didesnį pasitikėjimą skai
tytojų tarpe. Tuo būdu spauda 
įgytų daugiau drąsos ištirti ir pa
grindinį klausimą: mafijos ir 
valdžios bendradarbiavimą.

Nors spaudoje skaitome apie 
mafijos kerštą redaktoriui Lin
giui, spaudos darbuotojų tarpe 
kyla klausimai dėl kai kurių 
spaudos savininkų pelningų 
užsiėmimų. Tokie užsiėmimai 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose.Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 VVest St., Sims 
būry, CT 06070. Tel. 203 651-0261. 

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

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

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
TeL 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC-FM 
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364.Tel. 718229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - ’Music of Uthuania" programa, 
vedama anglų kalba iš*Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM 
banga, girdima sekmadieniais nuo 12 iki 1 vai. popiet. "Lietuvos 
atsiminimai" programa iš tos pačios stoties, girdima sekmadie
niais nuo 1 iki 2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 
Sunlit Dr., Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadvvay, 
Saite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

66 - 86 80 ST. MIDD1T VILLAGE,
OUEENSN.Y. 11379 

PHONES ( 718) 326- 1282 ; 326-31SO 
- TAI MUSU VIENINTELĖ VIETA-

- GAUSI PARODU SALE -

gali kirstis su kriminalistų — ma
fijos veikla. Kolegų pareiga Vito 
Lingio atminimui yra išaiškinti 
jo žudikų motyvus.

Pažiūrėsime, ar Lietuvos spau
da išlaiky s šiuos egzaminus, o iš 
valdžios įstaigų rezultatų nelau
kime. Nuo laikino įstatymo prieš 
reketierius’, — kuris buvo tai
komas gatvės nusikaltėliams, o 
ne vadovaujantiems gangste
riams — iki valdžios aukščiausių 
sluoksnių nerangumo ištirti tik
rų nusikaltėlių viršūnes, valdan
tis elementas Lietuvoje neban
dys paliesti nusikaltėlių “urvo”, 
nes gali nukentėti jų geriausi 
draugai.

Vito Lingio šeimai — gili už
uojauta. A. a. Vitui Lingiui — 
Amžinąjį atilsį.



Kariuomenės šventei artėjant

Lapkričio 23-oji — tai Lietu
vos atkurtos kariuomenės šven
tė, minėjimas, o šiais metais ir 
jos atkūrimo 75-osios metinės. 
Šios dienos reikšmė ir prasmė 
lietuvių tautai tiek Lietuvoje, 
tiek ir išeivijoje aiški, neginčija
ma. Ji svarbi tuo, kad tą dieną 
pažymime ir pagerbiame visus 
kovotojus, karius, partizanus, 
šaulius, kurie savo gyvybę paau
kojo Lietuvos laisvei atgauti.

Šią dieną prisimename ir 1918 
metų vasario 16 dieną pasirašytą 
aktą, Laikinosios vyriausybės su
darymo, ministro pirmininko M. 
Šleževičiaus atsišaukimą j tautą, 
kviečiant vyrus stoti savanoriais 
į organizuojamą Lietuvos ka
riuomenę. Prisimename sunkią 
Lietuvos kūrimosi pradžią, ka
rinės vadovybės ir pačios kariuo
menės žygius, kovas, laimėjimus 
ir nesėkmes.

Jei ne kariuomenės kraujo au
ka nepriklausomybės kovose, 
paskelbus Vasario 16-osios aktą, 
Lietuva laisvės ir nepriklauso
mybės nebūtų atgavusi. Laisvę 
Lietuvai galutinai iškovojo tik 
Lietuvos savanoriai ir kariuo
menės kariai.

Prieš pirmąjį bolševikmetį 
Lietuvos kariuomenės šventė 
mus visus dar labiau suartinda
vo, sustiprindavo dvasioje savo 
nepriklausomo gyvenimo gerini
mui visose jo srityse, nepriklau
somos Lietuvos grąžinimui ir 
kultūros kėlimui. Per palyginti 
trumpą laiką, visos tautos pa
stangomis, savo visapusiška 
pažanga mes susilyginome su 
kultūringomis Vakarų pasaulio 
valstybėmis.

Lietuvos kariuomenei iš mūsų 
krašto išvarius priešus rusus ir 
bermontininkus, vėl atsirado 
priešai lenkai su generolo Želi
govskio armija. Užimdami Vil
nių ir dalį Lietuvos teritorijos, 

priešai veržėsi vis gilyn ir gilyn 
į Lietuvos žemes. Ir čia vėl Lie
tuvos kariuomenė, sukoncentra
vusi savo jėgas, pastojo kelią 
Želigovskio armijai, pradėjo 
stumti atgal, artėdama prie sos
tinės Vilniaus. Tautų Sąjunga, 
simpatizuodama lenkams, pa
siuntė savo karinę misiją, kuri 
sustabdė abiejų šalių karinius 
veiksmus, reikalaudama ginčą 
spręsti politinėmis priemonėmis 
ir byla, vėliau perėjusi į politikų 
rankas, atsidūrė Tautų Sąjungo
je.

Užsibaigus kautynėms ir per
ėjus, nors ir į nepilną, taikos 
padėtį, Lietuvos kariuomenė 
persiorganizavusi ir pasipildžiu- 
si savo Karo mokyklos auklėti
niais - karininkais patriotais, il
gainiui tapo tautinio auklėjimo 
mokykla.

Kariuomenėje jaunimas buvo 
išmokomas ne tiktai karinių da
lykų, bet ir tautinio susipratimo, 
meilės savo tėvų žemei. Kariuo
menės vadovybė kreipė ypatin
gą dėmesį į jaunosios kartos ka
rinį pasiruošimą, tautinį auklėji
mą ir taip reikalingą savam kraš
tui specialistų bei amatininkų 
paruošimą.

Lietuvos kariuomenė tada 
ruošė reikalingiausius specialis
tus: telefonistus, radistus, auto
mašinų vairuotojus, sanitarijos- 
veterinarijos puskarininkius, ge
ležinkelių darbuotojus, mašini
stus, geležinkelio kelių tiesimo 
ir taisymo instruktorius. Lietu
vos kariuomenė kasmet išleisda
vo į kraštą šimtus tokių specialis
tų, kurie noriai buvo priimami 
valdžios ir įmonių tarnybon.

Lietuvos Kariuomenė savo 
sveika drausme, kariniu paren
gimu ir jaunosios kartos 
auklėjimu patriotinėje dvasioje 
atliko didelį darbą visai Lietuvos 
tautai.

BUS PAGERBTI PABALTIJO 
ŠALIŲ PARTIZANAI

Amerikos lietuvių draugystės 
klubas - draugija "Bičiulystė" pla
nuoja kartu su nepelno siekiančia 
Baltų-Slavų Menų Pasikeitimo aso
ciacija "La Sodete dės Amis de 
Kosduszko" suorganizuoti Pabalti
jo šalių partizanų kovų 50-ečio 
parodą Woodhavene, New York.

Parodą numatoma atidaryti 
1994 m. kovo 16 d. Planuojama, 
kad ji įsikurs Forest Park administ
racijos pastate ir ją sudarys dvi 
dalys. Pirmoji - partizanų užrašai 
ir fotografijos. Antroji - įvairūs 
meniniai ir architektūriniai pasiū
lymai dėl paminklo Pabaltijo Šalių 
partizanams Forest parke, kuris 
būtų skirtas visiems kovotojams 
už laisvę.

Šis paminklo projektas turėtų 
suartinti Pabaltijo šalyse gimusius 
žmones kartu su gimusiais JAV, 
kurie jau, galbūt, nebekalba savo 
tėvų ar senelių kalba, tačiau prisi
mena savo kilmę. Naujosioms pa- 
baltiečių-amerikiečių kartoms šis

Neaplenkiame Lietuvos ka
riuomenės švenčių ir čia, išeivi
joje (New Yorke, bent iki šiol). 
Iš tikrųjų Lietuvos kariuomenės 
šventė turėtų būti švenčiama ne 
tik karių veteranų, bet ir visos 
lietuviškos bendruomenės, kaip 
ir kitos mūsų tautinės šventės, 
nes kariuomenė buvo ir tebėra 
lietuvių tautos svarbi atrama. organizavimui. Taip pat Eric Priedi-

Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventė nepriklausomoje Lietuvoje buvo šven
čiama lapkričio 23. Nuotraukoje matome tą kariuomenę, žygiuojančią į Vilnių 1939 
spalio 29.

projektas turėtų sukelti pasididžia
vimą savo kultūrinėmis šaknimis 
ir paskatinti domėjimąsi savo isto
rija, kalba ir dabartiniais politi
niais įvykiais Pabaltijo šalyse.

Forest parko vieta nebuvo pa
sirinkta atsitiktinai. Tai nuostabi 
vieta dėl keleto priežasčių. Pirmiau
sia, aplink tą parką gyvena nemažai 
pabaltiečių, todėl į šią vietą plaukia 
ir naujieji imigrantai iš Pabaltijo 
šalių. Forest parke nėra draudimo 
statyti paminklus (toks draudimas 
yra Central parke). Forest parko 
ąžuolai, kurie yra brangūs kiekvie
no pabaltiečio širdžiai, sudarys 
puikią aplinką paminklui ir jį lan
kantiems žmonėms. Numatyta vie
ta yra netoli nuo metro traukinio 
stoties.

Tačiau šiandien, artėjant prak
tiniam parodos bei paminklo sta
tybos įgyvendinimui, būtina as
menų ir organizacijų įvairi pagal
ba. Reikalinga istorinė informaci
ja, archyvinė medžiaga, dokumen
tai, fotografijos, ir, žinoma, aukos. 
Reikalingi ir savanoriai, galintys 
versti iš lietuvių, latvių ir estų 
kalbų į anglų kalbą. Taip pat sku
biai yra reikalingi stendai arba sta
lai, ant kurių būtų galima demon
struoti nuotraukas ir archyvinius 
dokumentus.

Estų Amerikos Tarybos prezi
dentas Juhan Simonson jau pasiūlė 
savo pagalbą ir paramą parodos 

tis, Latvijos istorijos specialistas, 
pažadėjo, kad jis lapkričio mėnesį 
savo vizito Rygoje metu aptars su 
Latvijos gynybos ministru paro
dos idėją.

Dr. Nijolė Bražėnas pasakė, kad 
ji visais būdais parems projektus, 
tuo pagerbdama savo buvusį vyrą 
Juozą Lukšą-Daumantą, kuris buvo 
vienas iš labiausiai pasižymėjusių 
Lietuvos partizanų. Jis žuvo ko
vose už Lietuvos laisvę 1951 m.

Architektas Glenn Urbanas yra 
parodos ir paminklo idėjų auto
rius ir stengiasi planus realizuoti, 
sutelkdamas plačią Pabaltijo šalių 
bendruomenių pagalbą.

Draugijos "Bičiulystė" susitiki
mas įvyks lapkričio 26 d., penkta
dienį, 7 vai. vakaro Holy Child 
Jesus bažnyčios mokyklos bib
liotekoje. Jame bus aptarti pasiū
lymai įtraukti ukrainiečių, balta
rusių ir lenkų bendruomenes į 
projektų įgyvendinimą. Susitiki
mo metu bus demonstruojamas 
1990 m. sukurtas BBC dokumen
tinis filmas "Red Web". Filmas iki 
šiol nėra demonstruotas JAV. Jame 
atskleidžiama ČIA ir SIS įtaka bei 
veiksmai Pabaltijo šalių partizanų 
judėjimuose.

Draugija "Bičiulystė" tikisi, kad 
ruošiama paroda taps pirmuoju 
sėkmingu žingsniu, pagerbiant drą
siuosius Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos partizanus. Tik su visuomenės 
pagalba šis žingsnis virs tvirtu 
pamatu tam atminimui, kurio nu
sipelnė partizanai.

Visus, besidominčius paroda 
bei paminklo statybos projektu ar

ba norinčius padėti šių projektų 
įgyvendinimui, prašoma rašyti ar 
kreiptis adresu: Draugija "Bičiu
lystė", 87-17 102 St. #C3, Rich- 
mond Hill, New York, 11418, arba 
skambinti tel.: (718) 441-8467.

U. J.

LIETUVOJE
— Lietuvos krašto apsaugos 

ministerija kartu su Didžiosios 
Britanijos specialistais surengė 
sprogdintojų kursus (rugsėjo 28 
d. — spalio 8 d.) Baltijos šalių 
kariškiams. Kelios dešimtys Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos kursan
tų mokėsi išvalyti kovos lauką, 
šalinti sprogdiklius, ieškoti 
sprogmenų. Kursai surengti Ne
menčinėje, praktiniai — Pa
bradės poligone.

— Pulkininkas Jonas Andriš
kevičius paskirtas Lietuvos ka
riuomenės vadu. Už jo kandida
tūrą spalio 19 d. Seime balsavo 
57 Seimo nariai iš 98, dalyvavu
sių posėdyje. Prezidentas Algir
das Brazauskas spalio 20 d. pasi
rašė paskyrimo dekretą. J. An
driškevičius, einąs 50-sius me
tus, baigęs Leningrado aukštąją 
karo mokyklą ir Maskvos Frun- 
zės karo akademiją, daugelį me
tų ėjo atsakingas pareigas sovie
tų kariuomenės daliniuose rytų 
Europoje, Sibire, Etijopijoje.

— Kun. S. Žukauskas, Pociū
nėlių parapijos klebonas, visų 
parapiečių vardu dėkoja buvu
siam parapijos gyventojui Vaciui 
Matuliui, iš East Chodak, NY, 
kuris po 50 metų apsilankęs savo 
parapijoje ir pamatęs nudėvėtus 
bažnyčios suolus, paskyrė lėšas, 
kad būtų įtaisyti nauji suolai.

— Lietuvos mokytojų profe
sinė sąjunga spalio 18-22 dieno
mis Mokytojų kvalifikacijos 
kėlimo institute surengė profesi
nio mokymo kursus. Dalį išlaidų 
finansavo Olandijos mokytojų 
sąjunga.

— Vilniaus dailės akademijos 
naujuosiuose rūmuose spalio 28 
d. atidaryta XX amžiaus antros 
pusės Lietuvos architektų paro
da.

— Simono Daukanto 200-ųjų 
gimimo metinių iškilmingas mi
nėjimo vakaras įvyko spalio 31 
d. Vilniaus akademiniame dra
mos teatre.

— Akvarelės paroda, skirta 
Vėlinėms, spalio 28 d. atidaryta 
Lietuvos kultūros fondo meno 
salėje (Vilnius, A. Jakšto 9). Ati
darymo metu vyko ir koncertas.

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 
SUKAKTI 
PRISIMENANT

PAULIUS JURKUS

Rūpėjo jam nustatyti kelionės 
maršrutą, kaip jis skris naktį, pa
sinaudodamas tik žvaigždžių ap
skaičiavimu. Jiedu keliavo per 
Clevelandą, New Yorką į Wa- 
shingtoną, kur nusipirko kelis 
vadovėlius, o ministeris B. Balu
tis suteikė pagalbos ir patarimų.

Darius labai rimtai studijavo 
padangių kelius, kaip jis skris. 
Jo draugas buvo parašiutininkas, 
mažamokslis ir nedaug ką galėjo 
patarti. Balandžio pabaigoje Lie
tuvos aeroklubas jam atsiuntė 
žemėlapį, kur buvo sužymėtos 
švyturių linijos ir aerouostai. 
Gegužės mėnesį Darius dar gavo 
naktinių švyturių planą tarp 
Londono ir Berlyno. Miami jis 
lankė ir Amerikos karo laivus ir 
vis rinko žinias apie navigaciją.

Kovo 28 d. Darius paliko Fort 
Lauderdale ir kovo 30 d. grįžo 
Chicagon. Ir čia tęsė savo studi
jas, kaip jis valdys lėktuvą.
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Dažnai naktį išeidavo ant namo 
stogo ir su oktantu spręsdavo 
uždavinius pagal žvaigždes.

Jis ir Petrui Jurgėlai aiškino, 
kaip naudojamas oktantas. Ma
tydamas žvaigždes, maždaug kas 
valandą jis turės nustatyti lėktu
vo pasiektą punktą jo nubrėžtoje 
skridimo linijoje. Darius Jurgė
lai sakė: Jei matysiu nors kelias 
žvaigždes, galėsiu susivokti”.

Reikėjo didelio pasiryžimo, 
kad nugalėti didelius padangių 
plotus, pažinti žvaigždes ir iš jų 
pasirinkti tas, kurios nuvestų jo 
numylėton Lietuvon. Tai buvo 
didelio nepalaužiamo ryžto žmo
gus, giliai supratęs savo uždavinį 
— nepaklysti dangaus platybėse 
ir surasti tik vieną kelią, tik vieną 
takelį į Kauno aerouostą, kur 
buvo palikta jo jaunystė, jo 
gražiausios dienos. Jo žmona ir 
dukrelė — Jo Lietuva!

Darius tiksliai analizavo savo 
skridimo planą. To meto lėktu
vai buvo dar primityvūs, lengvos 
konstrukcijos, atrodė lyg kokie 
dideli metaliniai žiogai. Kiek 
reikėjo sukaupti mokslo ir jėgų, 
kad nugalėtum didelius tolius. 
Svarbiausia — nepaklysti. Būda
vo atsitikimų, kad lakūnas skris
davo Ispanijon, o pataikydavo į 
Norvegiją.

Todėl Darius ir skyrė daug 
dėmesio tam, kaip naktį skraidy
ti, kad nepaklystum. Jis kartoda
vo: “Jei matysiu nors kelias 
žvaigždes, tai tikrai nepaklysiu”!

Kai tik turėdavo laiko, kai tik 
būdavo palankios sąlygos jis ste
bėdavo nakties žvaigždes, kad 
atpažintų jų vardus, kad žinotų 
kaip jos per naktį keliauja. Ant 
didelio popieriaus lapo buvo 
nubrėžęs savo skridimo kelią. 
Kas valandą reikėjo lyginti 
žvaigždžių kelius, žvaigždžių 
padėtį, kad galėtum patikslinti 
skridimo kryptį.

Reklamos organizavimas
Visas projektas tikrai buvo di

delis, reikalavęs visų lietuvių pa
ramos. Reikėjo organizuoti vajų, 
kad plauktų aukos. Ir šioje srity
je Darius parodė savo sumanu
mą. “Vyties” spaustuvėje at
spausdino 10,000 reklaminių 
knygelių — “Mes skrisime į Lie

tuvą”. į tą knygutę pirmuoju 
straipsniu įdėjo Petro Jurgėlos 
ugningą rašinį, paaiškinantį, ko
dėl reikia remti šį žygį. Jurgėla 
iškėlė Dariaus patriotizmą, kad 
jis su savo eskadrile pasieks net 
ir Vilnių.

Buvo patalpintas ir lakūnų at
sišaukimas — “Mes skrisime į 
Lietuvą”. Jie aprašė tai, kad jų 
lėktuvas yra techniškai paruoštas 
tolimam skridimui. Pavyzdžiui, 
kur tik gali būti kliūtis ir kur gali 
užsikimšti benzino vamzdelis, 
ten buvo įdėti atsarginiai. Net su 
ranka buvo galima pumpuoti 
benziną vamzdeliu.

Jei reikėtų lėktuvui nutūpti 
ant vandens, ir tai buvo numaty

Per aviacijos šventę Philadelphijoje merginos prašo autogra
fų. Pirmos dvi — Tvaronaitės. Pasirašo kapitonas Steponas 
Darius, stebi Stasys Girėnas.

ta: per 55 sekundes bus išleistas 
lėktuvo benzinas, jo bakai užsi
darys, ir lėktuvas lengvai galės 
plūduriuoti ant vandens. Tų 
prietaisų neteko naudoti, nes 
lakūnai gerai pažinojo savo 
lėktuvą ir mokėjo jį tiksliai val
dyti.

Sunkiausi kelionės tarpai

Atstumas tarp New Yorko ir 
Kauno yra 4395 mylios. Sun
kiausia nuskristi bus pirmą etapą 
tarp New Yorko ir Nevvfound- 
land. Atstumas — 1150 mylios. 
Šitame atstume lėktuvas bus 
sunkiai apkrautas, bus daug 
kuro, kelionė užtruks virš 10 va
landų.

Antras kelionės etapas - skry
dis per Atlantą į Airiją. Nuotolis 
— 1897 mylios. Paskutinis kelio
nės etapas bus per Airiją, Airijos 
jūrą, Angliją, Siaurės jūrą, Vo
kietiją, Baltijos jūrą iki Kauno. 
Si dalis bus lengviausia, nes lėk
tuvas jau bus sunaudojęs daug 
kuro.

Lakūnai jau buvo atlikę daug 
pratimų, susipažinę su skraidi- 
mu pagal žvaigždes, pažino 
žemėlapius. Jie tikrai nepaklys 
ir tiksliai nuskris į Lietuvą.

Pagrindiniai rėmėjai
Rėmėjų komitetai ir rengia

mos aviacijos dienos buvo 
didžiausi jų skrydžių rėmėjai. 
Skraidydami į aviacijos dienas , 
lakūnai visur buvo gražiai sutin
kami. Žmones stebino ir jaudi
no, kad du lietuviai skris per 
Atlantą. Daugelis nebuvo lėktu
vo net matę iš arti, o dabar net 
paskraidinami. Aviacijos dieno
se lakūnai paskraidino 15,000 
žmonių. Iš jų 95 procentai skrido 
pirmą kartą.

Tai padarė įtakos visuomenei, 
nes žmonėm buvo parodyta avia
cija ir galimybės skraidyti. Tai 
teigiamai veikė šiaip konservaty
viai nusiteikusią lietuvių ben
druomenę.

(Bus daugiau)



Holokosto memorial muziejaus siena su pasaulio vaikų piešiniais — kaip jie įsivaizduoja - 
holokostą.

TAMSIAI ŠVIESŪS LIETUVOS BANKO KORIDORIAI

VALANDOS HOLOKOSTO MUZIEJUJE

(atkelta iš 1 psl.)

kartu su savo kolega teigia: "Šalies 
gerovė priklauso nuo ilgalaikių 
ekonomikos plėtojimo tikslų ir 
priemonių. Ten, kur centriniai ban
kai gali nevaržomai atlikti savo 
funkcijas, infliacija žemesnė ir sta
bilesnė".

Toliau Visokavičius imasi re
vizuoti ne tik Lietuvos banko 
funkcijas, bet ir nurodo vyriau
sybės veiklos gaires: "Vyriausybė 
norėtų turėti didelę įtaką centri
niam bankui ir vykdyti tokią poli
tiką, kuri tik. trumpą laiką būtų 
populiari. Tačiau Lietuvos Vyriau
sybė turėtų daugiau orienuotis i 
rinkos ekonomiką, suprasti, jog 
centrinis bankas turi imtis savo 
funkcijų: vykdyti monetarinę poli
tiką, kuri stabilizuos nacionalinę 
valiutą ir pažabos infliaciją, tvar
kingai prižiūrėti bankus, kad fi
nansų sistema gerai ir stabiliai veik
tų".

Taigi, iš vienos pusės Viso
kavičius įrodinėja banko nepriklau
somybės būtinumą, iŠ kitos, skel
bia tai, kad reikalinga Vyriausybės

Aplink
pasaulį

□ Popiežius Jonas Paulius II 
lapkričio 7 d., lankydamas vieną iš 
Romos bažnyčių, pasakė, kad au
gantis neonacių aktyvumas neša 
savyje "žiaurumą ir pavojų*. Šie 
Popiežiaus žodžiai nuskambėjo, 
vienam berniukui uždavus klau
simą, kaip Romos Katalikų Baž
nyčia vertina nepailstančius skus
tagalvius ir kitas neapykantos gru
pes. Popiežius pasakė: "Europa turi 
gerą priežastį baimei. Mūsų am
žius, pradžioje daug žadėjęs, atsi
skleidžia kaip ypatingai žiaurus ir 
pavojingas su nacizmu ir fašizmu". 
Jonas Paulius II paragino visas sri
tis atmesti neapykantos grupių 
"neįtikėtiną žiaurumą". Išpuoliai 
prieš užsieniečius paskutiniuoju 
metu iššaugo ne tik Italijoje, bet 
plečiasi ir Vokietijoje bei kitose 
Europos vietose.

□ Ispanijos karalius Juan Car- 
los, kurio pirmtakai išvarė žydus 
prieš 500 metų, pradėjo savo is
torinį vizitą Izraelyje lapkričio 8 d. 
Vizitas truks keturias dienas ir taps 
pirmuoju Europos monarcho vi
zitu į Izraelį nuo Izraelio įkūrimo 
1948 m.

priežiūra bankams. Čia susikerta 
skirtingas termino "priežiūra" su
pratimas Lietuvos banke ir Lietu
vos vyriausybėje.

Konflikto šaknys, tikriausiai, 
ir atsirado dėl šio nesusipratimo. 
Visokavičius galvojo, kad gali ne
varžomai naudotis valstybės ban
ko pinigais (tik, žinoma, vyriausy
bei ramiai prižiūrint), o Lietuvos 
vyriausybė manė, kad turi teisę 
diktuoti pinigų emisijos taktiką, 
bei kitus strateginius Lietuvos vals
tybės klausimus, kurie buvo spren-
džiami Lietuvos banke. Tiesiog atspalvį. Paliesti kertiniai valsty- 
keista, kad šie klausimai, rodos, bės pamatai, tačiau kaltieji, dėka
išspręsti įstatymais, susilaukia tiek savo aukščiausiųjų postų, sugeba 
diskusijų ir "nesupratimo". Žino- surasti mažiau svarbų ar, pa
mala lemiamą vaidmenį vaidina prasčiausiai, neparankų žmogų, 
nenoras suprasti, asmenybių cha- kūnam galima surašyti visas nuo- 
rakteriai ir vidinės politinio žaidi- dėmes. _ _ _
mo taisyklės. Kokia yra tiesa, šiandien labai

įdomiai konfliktą tarp Lietu
vos banko ir Seimo vertina buvęs 
Lietuvos Investicijų banko vado
vas V. Dudėnas:

" Atrodo, kad Ši istorija panaši ta...
į LIB likvidavimą. Man regis, p. A. J.

□ Šimtai ginkluotų polici
ninkų ir kareivių užblokavo de
monstrantams kelią lapkričio 7 d. 
Maskvoje. Komunistai stengėsi 
paminėti 1917 m. Spalio bolše
vikų revoliucijos metines. Vyriau
sybė buvo uždraudusi demonstra
cijas Maskvoje, tačiau mažuose 
Rusijos miestuose įvyko nedidelės 
taikios demonstracijos.

CJ Trys Švedijos JT taikos palai
kymo kariuomenės kariai buvo 
pagrobti lapkričio 7 d. netoli Sara
jevo. Karas buvusioje Jugoslavijo
je jau nusinešė virš 200,000 gyvy
bių, 2 milijonai žmonių turėjo pa
likti savo namus.

□ Baltarusijos muitininkai lap
kričio 6 d. ties Baltarusijos-Lenki- 
jos siena, netoli Terespol miesto, 
sulaikė daugiau negu dvi tonas 
hašišo, paslėpto traukinio vagone 
su razinomis. Spėjama, kad narko
tikai atkeliavo ir Afganistano, o 
turėjo nuvykti į Vokietiją. Lenkija 
jau yra tapusi narkotikų tarp 
Vakarų Europos ir Azijos tranzito 
šalimi.

□ Rusijos Prezidentas B. Jel- 
cin lapkričio 6 d.pareiškė, kad jis 
neorganizuos ankstyvesnių prezi
dento rinkimų 1994 m. birželio 
mėnesį, kaip buvo žadėjęs. Jis nu
mato išbūti prezidentu pilną ter
miną, kuris truks iki 1996 m. Po to 
jis neplanuoja kandidatuoti į Rusi
jos Prezidento postą. "Kiekvienas 
žino, klek smūgių teko mano 
daliai. Vienam žmogui tai yra per
daug", - pasakė Rusijos Preziden
tas.

Romualdas Visokavičius mėgino 
dorai tvarkyti Lietuvos bankinin
kystės reikalus ir plėtoti valsty
binę monetarinę politiką. Bet to
kia veikla, atrodo, nepatiko toms 
pačioms jėgoms, kurios griovė LIB. 
Be to keista, kad per tą 20 mln. 
litų paskolą "Litimpex" bankui 
nukentėjo tik vienas p. R. Vi
sokavičius, nors tą sprendimą ko
legialiai buvo priėmę ir premjeras, 
ir finansų ministras".

Taigi, "švari" prokuratūros byla 
prieš R. Visokavičių įgyja visai kitą 

sunku pasakyti. Tiktai viena yra 
aišku - vienas žmogus (kad ir koks 
galingas bebūtų) Lietuvoje tiek 
"darbų" nuveikti negalėjo ir Lietu
vos vyriausybė daro viską, kad tik
roji tiesa niekada nebūtų sužino-

□ Ukrainos prezidentas Leo- 
nid Kravčiuk Aukščiausios Tary
bos sesijoje pasakė, kad Ukraina 
neturi teritorinių pratenzijų savo 
kaimynams, tačiau ir savo žemės 
neatiduos nė pėdos. Turimas ome
ny Krymas, kurį buvusi Rusijos 
Aukščiausioji taryba paskelbė Rusi
jos dalimi. Šis sprendimas iki šiol 
nepanaikintas.

□ Moldovos vyriausybės nuta
rime numatoma gatvių apšvieti
mą sumažinti 75%. Išjungiamos 
reklamos ir vitrinų apšvietimas, 
uždrausta naudoti elektros energi
ją gamybinėms ir negamybinėms 
patalpoms, pirtims šildyti.

□ Maskvos administracija nu
tarė, kad kalbėtis telefonu automa
tu bus galima įmetus į aparatą ne 
1 rublio monetą, o 30 rublių kai
nuojantį žetoną. Juos pardavinės 
ryšių skyriai ir metro kasos. Taigi, 
pokalbį telefonu Maskvoje pa
brango 30 kartų.

O Čečėnijos vadovybė pareiš
kė, kad ji nedalyvaus Rusijos Fede
racijos Susirinkimo rinkimuose, o 
Maskvos meras Jurij Lužkov pasiū
lė Čečėnijos piliečius laikyti užsie
niečiais. Vadinasi, prieš atvykda
mi i Maskvą jie turės susitvarkyti 
užsieniečiams reikalingus doku
mentus, o Maskvoje mokėti už 
paslaugas konvertuojama valiuta.

□ Gruzijos vyriausybės karino
me lapkričio 7 d. paėmė nelaisvėn 
paskutiniuosius sukilėlius, palan
kius nuverstam prezidentui Zviad 
Gamsachurdia. Žinią paskelbė 
Gruzijos gynybos ministerija.

ALFONSAS NAKAS

Holokosto memorialinis mu
ziejus, Washingtone, DC, staty
tas ir įrenginėtas apie ketverius 
metus. 1993-jų balandžio antro
je pusėje buvo atidarytas publi
kai. Jo pilnas pavadinimas — 
The United States Holocaust 
Memorial Museum. Siame re
portaže dažniausiai versiuosi 
HMM santrumpa.

Po atidarymo keletą savaičių 
jį lankė daugelio pasaulio valsty
bių vadai, religinių bendruome
nių vadovai, humanistai. Buvęs 
kviestas ir Lietuvos prez. Algir
das Brazauskas, bet atvykti ne
galėjęs. Vieną dieną muziejuje 
praleido Vytautas Landsbergis 
su Lietuvos ambasados pa
reigūnais.

HMM statytojai pasaulio me
diją sudomino jo nė stogo neap
dengę, o po atidarymo pasipylė 
pranešimai, radijo bei TV repor
tažai. “The New York Times” ir 
“The Washington Post” dien
raščiai sumirgo straipsniais, ku
riuose dažnai buvo minimi ir lie
tuviai (deja, ne giriamai). Mūsų 
išeiviškoji spauda, tartum su
sigūžusi dėl kaltinimų, tylėjo ir 
tebetyli. Teko skaityti tik vieną 
reportažą (“Drauge”), kuris ne 
informavo, o klaidino.

HMM rūmus išvydau 1991-jų 
vasarą. Tuomet jau stovėjo visos 
išorinės sienos, dauguma pert
varų, požemiuose pradėti me
chaniniai įrengimai. Su vadovais 
po šešis aukštus karstėmės laiki
nais laiptais, lieptais, kopėčio
mis. Rūsiuose braidžiojom po 
alyvuotą vandenį. Pro šešto au
kšto bestiklės angas gėrėjomės 
D.C. vaizdais. Gavęs spaudos 
aplanką (Press kit)^ parašiau 
“Draugui” reportažą, kuris buvo 
išspausdintas 1991. XI. 19 laido
je.

Ir štai, padėjęs truputį pastan
gų, į užbaigtą HMM įsiprašiau 
I99B. VI. 15, tad už 2 mėnesių po 
atidarymo. Kai kurie tarnautojai 
į Lietuvos žurnalistų draugijos 
pasą kiek šnairavo, bet dauguma 
buvo malonūs ir paslaugūs. Ga
vau spaudos aplanką ir porą gerų 
nuotraukų.

Muziejus atidaromas devintą. 
Įleidžiama 5,000 lankytojų, bi
lietus įsigijusių iš vakaro. Kai 
atėjau 11 vai., eilutėse prie trijų 
liftų dar stovėjo keletas šimtų. 
Už kelių minučių buvau prie lif
to. Mano bilietą imdamas, uni
formuotas tarnautojas atidžiai 
mane nužvelgė ir įteikė “pasą”, 
maždaug JAV užsienio paso (pass- 
port) dydžio. Jo viršuje įdomi 
emblema, kurios, dėl kompli
kuotume, neaprašinėsiu. Ji pu
sračiu apjuosta žodžiais: “For 
the dead and the living we mušt 
bear vvitness”. Viršelį atsklei
dus, į mane žvelgia žilabarzdis, 
juodais ūsais vyras, gimęs 1867, 
žuvęs 1944. Tai Jehuda Gerszo- 
nowicz. Pateikta trumpa jo bio
grafija. Jis ne koks šekspyrinis 
Sailokas, o doras juodadarbis 
žmogus, mechanikas, triūsęs 
mažoj nuosavoj dirbtuvėlėj. Na
cių suimtas, dar ilgai jiems taisė 
automobilius, tad tik per plauką 
nebesulaukė karo pabaigos. De
portuotas į Gross-Rosen kacetą, 
ten sunaikintas. Tai “mano” kan
kinys, kad jo žuvimą liudyčiau. 

. HMM lankantiems vyrams 
duoda kankinio vyro pasą, mote
rims — moters, vaikams — vai
ko, taikydami, kad apytikriai 
būtų panašaus į lankytojo 
amžiaus. Šit, kodėl mane nu
žvelgė ir amžių, vos penkmečiu 
teapsiriko. Tik HMM palikęs iš
skaičiau, kad IV ir II aukštuose, 
kompiuterių pagalba, galėjau 
“savo” kankinio biografiją 
praplėsti.

Liftan įsigavus pranešė, kad 
keliamės į ketvirtą aukštą, nuo 
ten-apžiūrą pradėsime ir kas sau 
laiptais leisimės į žemutinius 
aukštus.

KETVIRTAS AUKŠTAS: 
1933-39 METAI. Tai nacizmo 
įsigalėjimo ir žydų persekiojimo 
Vokietijoje istorija. Čia didžiau
sias šurmulys, didžiausias triukš
mas. Iš lifto išlindęs, tuoj pajunti 
hitlerinę atmosferą. Ant sienų 
Vokietijos miestų mūrų ir aikš
čių vaizdai, išpuošti svastikom. 
Visuose kampuose video ekranė
liuose marširuoja karingi naciai. 
Girgždžiantis Hitlerio balsas ir 
jo akmens rūstumo veidas. Spie
gdamas skystu falsctu Goebelsas 
šaukia “Juden, Juden, Juden”! 
Kristallnacht vaizduose per lan
gus iš kelių aukštų krinta ant ša
ligatvių baldai, rūbai, žydai 
stumdomi ir kumščiuojami. Sie
nos nuklijuotos plakatais, skel
biančiais vis žiauresnius žydų 
varžymo potvarkius. Bene 1937 
ar 1938-siais jau prasidėjusi žydų 
golgotakacetuose. Gausėja karui 
pasiruošusio Wehrmachto para
dai. Maršai, maršai, maršai! Ke
liuose žemėlapiuose ir Lietuva. 
Jos sostinė tai Kovno, tai Kowno, 
žiūrint, kieno rašyta. Niekur 
neegzistuoja Kaunas. Viena sie
na aplipinta pasaulio laikraščių 
pirmaisiais puslapiais, daugiau
sia amerikiečių: THE NEW 
YORK TIMES, ST. LOUIS 
POST DISPATCHER, DAL
IAS MORNING NEWS, etc. Jų 
didžiosios antraštės skelbia tai 
nacių siautėjimus, tai Vokietijos 
ultimatumus kitoms valstybėms, 
ruošimąsi karui. Žiū, ryškus Ant
ano Smetonos portretas. Kas 
čia? Tai Baltimorės THE SUN 
1938 rugsėjo 16 numeris. Ant
raštėje Lietuvos prezidentas ti
kina, kad Klaipėdos (rašoma Mė
mei) niekam neatiduosiąs. Netu
riu laiko, negaliu susikaupti 
smulkiam tekstui skaityti, bet 
nujaučiu, kad rašoma apie Neu- 
manno-Sasso bylą. Čia tai jau 
Lietuvai komplimentas, deja, 
neišryškintas HMM vadovų 
paaiškinimu.

Mažo teatrėlio dideliam ekra
ne visą dieną kartojamas 20 mi
nučių filmas. Tai paskutinių 
dviejų tūkstantmečių žydų isto
rija iš tamsiosios pusės. Žydai 
ypač kenčią nuo krikščionių, nuo 
katalikų. Iki Jono XXIII jie atsa
kingi už Kristaus nužudymą 

NUOTAIKOS, ARTĖJANT 
RINKIMAMS RUSIJOJE

Spalio 15-21 dienomis JAV 
viešosios apklausos tyrinėtojai Ce- 
linda Lake ir Ed Goes, kurie dirbo 
su Vladimir Andrejenkov, Sociali
nių Tyrimų instituto direktoriumi, 
Maskvoje pravedė viešosios nuo
monės tyrimą. Buvo apklausta 
1,000 žmonių (18 metų amžiaus ir 
vyresni) jų namuose. Galima tyri
mo klaida sudaro 3%. Apklausai 
vadovavo U.S. Nevvs & World Re- 
port.

Nors M. Gorbačiov ir galvoja 
apie sugrįžimą į politiką (jis neat
meta galimybės, kad kandidatuos 
į Rusijos prezidento postą ateinan
čiais metais), tačiau paskutinioji 
apklausa rodo, kad jis pasilieka 
pačiu nepopuliariausiu politiku 
Rusijoje

Rusijos prezidentas B. Jeldn 
taip pat turi problemų. Apklausa 
parodė, kad 50% apklaustųjų 
pasakė, kad jie pritaria tam, kaip 
Jeldn eina savo pareigas, o 34% 
pareiškė, kad jie nepritaria Prezi
dento veiklai. I klausimą, ar B. 
Jeldn nusipelnė dar vieno prezi
dentavimo termino, 61% atsakė, 
kad atėjo laikas duoti galimybę 
pasireikšti kitam asmeniui. Tik 
29% apklaustųjų pareiškė, kad B. 
Jeldn nusipelnė perrinkimą

80% apklaustųjų pasakė, kad 
jie planuoja balsuoti ateinančiuose 
parlamento rinkimuose ir 43% 
pareiškė, kad jie rinks kandidatus, 
kurie remia B. Jeldn. Tik 19% 
pasakė, kad jie balsuos už kandi
datus, kurie yra prieš B. Jeldn.

(iliustracija: nuožmaus veido 
žydas vinimi kala Kristaus kojas). 
Pradėdamas Hitlerio biografiją, 
pasakotojas lyg tarp kitko, bet 
ryškiai ištaria, kad jis krikštytas 
katalikų bažnyčioje, bet nė žode
lio, kad jis katalikus žiauriau per
sekiojo, negu protestantus.

Daviau tik labai abstraktų IV 
aukšto vaizdą. Vien šiame aukšte 
galėtum pasilikti kelias dienas ir 
visko neapžiūrėti, neapskaityti, 
neišsiklausyti. Neraginami sku
bėti, lankytojai čia gali ilgiausiai 
ir išbūva, nenujausdami, ką ras 
III ir II aukštuose. Iš dienos 
5,000 lankytojų kontingento 11 
vaL tikrai du, o gal ir tris tūks
tančius teberadau čia šurmuliuo
jančius, kartu su nacių oratoriais 
triukšmą dvigubinančius.

Prieš leisdamasis į III aukštą, 
patekau ant erdvaus, šviesaus 
tilto, kurio atokios sienos viršuje 
baigiasi bokštu, o žemyn nuslen
ka per III aukštą ir iki II aukšto 
grindų. Tai šioje “bokštinėje” 
patalpoje pagerbti Eišiškių mie
stelio 3,500 žydų. Sienos per vi
sus tris aukštus išpuoštos maž
daug 1,500 nuotraukų. Daugiau
sia grupinių, visokiose pozose, 
rimtais ir linksmais veidais, 
žiūrint, kokiomis progomis foto
grafuota. Dalis nuotraukų dary
tos vieno fotografo, prieš holoko- 
stui artėjant, kitos surinktos iš 
albumų. Jose žmonės, kaip visi 
mes: žaidę, mokęsi, dirbą, my
lėję, puotavę, meldęsi. Ir štai 
dalis užrašo: “(...) Sept. 25 and 
26, 1941 the Nazis and their Lit- 
huanian collaborators herded 
and shot the Jews of Eiszyszki, 
leaving it forever Judenfrei”. 
Ant šio tilto lankytojų kalbos 
nuščiūva. Nuotraukos kalba gar- 

Tsiarruz Ekranų aiškintojus. Eišiš
kių žmones ir jų tragediją pamini 
dauguma žurnalistų, nepraleis- 
dami nė mano ką tik cituoto kal-

- tinimo lietuviams. Mane labiau
sia sujaudino gaII6-17 metų 
mergaitės portretėlis su aiškiu 
jos pačios parašu: Rivka Švar
caitė. Taip, Švarcaitė, ne lenkiš
kai Szwarcuwna, ne Schvvarz. Ji 
nei šypsosi, nei liūdi. Veidely tik

(nukelta į 5 psl.)

Nors dauguma ir pritaria tam, 
kad reikalinga alternatyva dabar
tiniam Prezidentui, tačiau nei vie
nas iš potendalių varžovų neturi 
didelio rėmėjų procento. į klau
simą, apie favoritą ateinančiuose 
prezidento rinkimuose, 29% ap
klaustųjų paminėjo prezidentą B. 
Jeldn ir niekas iš kitų kandidatų 
negavo daugiau nei 8%. Mažiau 
nei 1% balsų surinko M. Gorbačiov.

Prezidentas B. Jeldn gavo tei
giamą įvertinimą iš 51% žmonių, 
nepatenkinamai Prezidentą įverti
no 46%. M. Gorbačiov 22% ap
klaustųjų įvertino teigiamai, o 72% 
- nepatenkinamai. J. Stalin gavo 
sekančius įvertinimus: 27% - teigia
mai, 55% - neigiamai.

50% apklaustųjų pasakė, kad 
B. Jeldn pasielgė teisingai, išvaiky
damas parlamentą, tačiau 33% 
pareiškė, kad jis neturėjo to dary
ti. I klausimą, ką reikia kaltinti už 
spalio pučo metu pralietą kraują, 
50% apklaustųjų atsakė, jog kaltos 
abi pusės, 31% - opozidjos lyde
riai, ir tik 12% kaltino B. Jeldn.

63% apklaustųjų tiki, kad ga
limi kiti konfliktai, kraujo pralieji
mas ir ant i vyriausybiniai veiksmai 
Maskvoje ar kituose regionuose. 
Toks pat procentas žmonių pasakė, 
kad tokie įvykiai turėtų įtakos jų 
gyvenimui. į klausimą, kaip jie 
reaguotų, leidžiant pasirinkimą 
nuo karinio pasipriešinimo iki 
laiškų rašymo, 60% apklaustųjų 
atsakė, kad jie nieko nedarytų.

A. J.



Laiškas iš Wisconsino

NEW YORKO LAK IR SPORTINĖ KASDIENYBĖ
Šiomis dienomis New Yorko 

Lietuvių Atletų Klubas yra dė
mesio centre: iškilmės, šventiš
ka nuotaika, sveikinimai... Klu
bas švenčia savo 90-ties metų su
kaktį. 1903 m. New Yorko valsti
joj įteisintas pirmas pasauly lie
tuvių sporto klubas tampa lyg 
brangakmeniu mūsų sporto vie
netų įvairiaspalvėj mozaikoj.

Mūsę tarpe nėra tų ankstesnės 
išeivijos žmonių, kurie tąsyk 
Brooklyno Gimnastikos Klubą 
įkūrė, dešimtmečius išlaikė, kol 
po II-jo pasaulinio karo atvykę 
naujieji išeiviai įsijungė, dalyva
vo valdybose ir vėliau klubą 
perėmė. 1960 m. susijungus su 
New Yorko Lietuvių Sporto Klu
bu, priimtas naujas pavadinimas 
New Yorko Lietuvių Atletų Klu
bas. Jei ankstesniųjų išeivių tiks
las, kuriant sporto ir kitokias or
ganizacijas, ,bųvo pirmiausia 
jungti lietuvius į organizuotus 
vienetus, tai ir naujieji ateiviai 
norėjo turėti lietuviškus židi
nius, kurie gaivintų, ramintų ir 
tuo pačiu užkirstų kelią nu
tautėjimui. Tokie norai saistė ir 
sporto klubų veiklą.

Žinia, galima įvairių titulų 
siekti, tačiau veiklos sėkmė pri
klauso nuo daugelio elementų. 
Mėginiam, bent panoraminiu 
žvilgsniu, bent iš tolo, nesusto- 

; jant tik prie New Yorko LAK, at
kreipti dėmesį į aplinką, kuri 
būdinga mūsų sporto klubams.

Sportinės veiklos problemos
Jau 1963 m. vasario mėn. 

“Draugo” puslapiuose dr. Algir

VALANDOS HOLOKOSTO MUZIEJUJE
(atkelta iš 4 psl.) vai stebi išbalę, išplėstomis aki-

- ims, negalėdami tikėti.
ramybė ir giedra. Spėju, kad su
tėvais gal ji Eišiškėse atsirado iš 
Didžiosios Lietuvos, kai atgavo
me Vilnių. Iš 3,500 gyvų esą likę 
28. Ar Rivka tarp tų laimingųjų? 
Kitą kartą pasistengsiu sužinoti.

m AUKŠTAS: THE FINAL 
SOLUTION 1940-45.Tai baisy
bių aukštas! Dėka Antrojo pasau
linio karo, Hitlerio smogikų ran
ka pasiekusi kone visą Europos 
kontinentą. Diagramose su ke
turių ir penkių nulių skaičiais 
minima Prancūzija, Belgija, 
Olandija, Norvegija, ką be
kalbėti apie Lenkiją, Ukrainą, 
Lietuvą, Rumuniją ar Čekoslo
vakiją. Į mano bloknotą pateko 
Kowno, Grodno, Bialystock, net 
nebežinau ką apie šiuos miestus 
kalbant, kąjuose rodant. Kuria 
tik šio aukšto kryptim eitum, vis 
prieš tave skaidrės, baisios nuo
traukos, video ekranai. Neko- 
piūruoti, necenzūruoti. Vienur 
kacetuose skeletai, kitur “tyri
mų” laboratorijose ištinę, žaiz
doti kūnai. Visi vyrai ir moterys, 
nuogi. Jauni amerikiečiai žiūro- 

das Nasvytis teigė: “...didelė da
lis jaunimo natūraliai interesuo
jasi sportu ir čia slypi mūsų pro
ga išnaudoti tą interesą lietuviš
kiems reikalams... sportinis išsi
lavinimas sportinės idėjos įsisą
moninimas turi didelės absoliu
tinės žmogiškos vertės, nors... 
didelė dalis mūsų veikėjų ir net 
kultūrininkų nėra linkę su tuo 
sutikti... yra kokia tai pasąmo
ninė tendencija dalinti jaunuo
lius į sportininkus ir intelektua
lus, kas yra absoliučiai klaidin
ga”-

“Sporto” žurnalo 15 nr. (1962) 
Jonas Rūtenis liudijo: “Sporto 
klubai tai tik FASKo vaikai, be
teisiai ir nepiliečiai, lyg jie ne
turėtų jokios reikšmės, o kas 
svarbiausia bereikšmiai taip pro
teguojamuose lietuvybės išlaiky
mo ir ugdymo baruose. Šešta
dieninė mokykla, chorai, tauti
nių šokių ansambliai, teatrai, lie
tuvių literatūra, mokykloms va
dovėliai, jaunimo sąskrydžiai, 
stovyklos, dainų šventės — pi
liečiai, bet sportas — ne”.

Šie tvirtinimai buvo pareikšti 
prieš 30 metų. O kaip dabar? 
1991 m. Siaurės Amerikos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Sąjungos (ŠALFASS) — kuri 
yra tęsinys buv. Vyr. Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komiteto 
(FASK)—suvažiavime Sąjungos 
atstovas Rimantas Dirvonis , 
baigdamas savo kadenciją JAV 
LB Krašto valdyboje, liudijo: 
“... nors seniai ryšiai tarp šių in
stitucijų yra užmegzti, santykiai, 
nors ir glaudūs, tačiau jaučiamės

Keliose vietose užsimenama, 
kad, šalia žydų, be atodairos 
buvę naikinami ir kitų tautybių, 
net vokiečių psichiniai ligoniai, 
homoseksualai, Jehovos liudyto
jai, čigonai (Roma-Gypsies), dar 
kelių kategorijų (tautybių) žmo
nės. Tik su žiburiu nerasi žudo
mų lietuvių ar ukrainiečių —jie 
— “žudančiųjų bendradarbiai”. 
Nuo nuotraukų ar vaizdajuosčių 
pavargęs, pasirinktas temas gali 
girdėti per telefonų ragelį.

Skeletus vežant į Auschwitzą, 
sunaikinimo lagerį, ant vartų pa
sitinka užrašas “ARBEIT MACH1 
FREI!” (taigi, darbas išlaisvina).

Viena siena storai išklota mo
terų plaukais. Sužinai, kad jų 
prikipta tūkstančiai tonų ir fabri
kuose naudota minkštų daiktų 
gamybai.

Vienas milžiniškas iš lentų su
kaltas gardas prikrautas moterų 
bei vaikų batų ir batukų. Jie esą 
nuo 8,000 kojų ir kojyčių. Dau
giausiai nunešioti, išblukusių 
spalvų. Įspūdis pritrenkiantis. 

nesą šimtaprocentiniais pi
liečiais”.

Priekaištai ir visuomenė
Gana skaudūs minėti pareiški

mai ir galbūt ne apie visų lietu
viškų taikinių visuomenę būtų 
galima taip tvirtinti. Tačiau 
nebūtų neteisinga tvirtinti, kad 
sportininkas visur buvo tik... na, 
sportininkas. Niekur jis nebuvo 
ujamas, bet retai kada minimas, 
net Jaunimo sąjungoje.

Smerkiamas dėl per didelio 
šlubavimo lietuvių kalboje, nesi- 
domėjimo mūsų organizaciniais, 
kultūriniais reikalais, kitomis 
jaunimo organizacijomis. Bet 
tikrumoje Jis priklauso ir skau
tams, ir ateitininkams, dainuoja 
choruose, šoka tautinius šokius, 
dalyvauja, nors ir neorganizuo
tai, demonstracijose. Tiesa, jo 
niekas nešaukia į ideologinius 
kursus, nes ŠALFASS statute 
nėra tokio reikalavimo. Betgi 
Sporto sąjungos ideologija buvo 
ir yra lietuviška plačiausia, tei- 
giamiausia prasme.

Grįžtant prie visuomeninių ir 
kultūrinių reikalų, nevalia už
miršti New Yorko LAK įdėto 
triūso, rūpesčio, neskaičiuojamų 
valandų talkos, telkiant lėšas 
Kultūros Židiniui. Žinia, klubas 
dabar KZ turi kambarį savo po
reikiams, bet ir čia dengia kai 
kurias išlaidas. Žinoma, kad ret
karčiais tarp KŽ administracijos 
ir sportininkų reikalai persipina, 
tačiau atvėsus ir prisiminus, kad 
“Lietuviais esame mes gimę” gy
venimas, kaip sakoma, ir vėl

Kai prieš dvejus metus rašiau 
reportažą apie HMM užbaigtą 
eksterjerą, minėjau, kad likusi 
neapdengta stogo dalis, pro ku
rią “iš dangaus” turi būti į III 
aukštą nuleistas prekinis vago
nas. Dabar žengiu pro plačiai at
vertą raudono “gyvulinio” vago
no angą ir už minutės pro kitą 
angą, išeisiu.. O minutė viduje 
— akimis pamatuoti vagono tūrį. 
Priešingai dideliems sovietų va
gonams, kuriais Sibiran vežė 
mūsų žmones, šis nedidukas, tik 
15 tonų, “Karlsruhe’ tipo va
gonėlis, gal mažesnis už ameri
kietišką mokyklų autobusiuką. 
Parašyta, kad 1941-40 metais juo 
į Treblinkos krematoriumą 
veždavo 100 žmonių. Stačių, 
kūnas prie kūno. Štai kur to eks
ponato svarba!

Rodoma getų gyvenimas, kan
kinių buitis. Skeletai, skeletai! 
Grafiškai (molio ar gipso figūrė
lėmis) pavaizduota krematoriu
mo (neužsirašiau kurio) vidus 
“darbo metu”. Prieškambary 
abiejų lyčių kaliniai išsirengia. 
Suvaryti į sandarų kambarį, nuo

Prof. V. K. Jonynas Lietuvos Prezidento buvo pagerbtas UI 
laipsnio Gedimino ordinu. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

dūzgia.
Bet jautriausia styga — litua

nistiniai reikalai, nes “sportinin
kai lietuviškai beveik nekalba”. 
Šis tvirtinimas sportininkus lydi 
jau keliasdešimt metų. Tarsi pra
keikimas. Ne vieta šiandien 
drumsti šventinę nuotaiką, prisi
menant kai kuriuos mūsų spau
dos vedamuosius apie “pavojin
gus obuolius”, aukso viršelius”, 

apie “žemiausią visuomenę, 

dijami (pavaizduota mirštančių 
agonija). Ant primityvių metali- 
n "ėmų, primenančių automo
bilio šasi, guldomi ir vežami į 
krosnį.

Tarp rodinių yra masyvios du
jų kameros durys, krūva Varšu
vos geto grindinio akmenų (jais 
sukilėliai kovėsi su esesininkais), 
daugybė visokių autentiškų getų 
bei kacetų daiktų, pro kuriuos 
praeidamas negalėjau ilgiau su
stoti. Beje, lenkai minimi ir kaip 
žydų gelbėtojai, ir kaip prieš 
juos pogromų rengėjai, net ir po 
karo, 1946-siais.

Erdviam poilsio kambary gau
name klausymo ausines ir po sto
rą, didelėmis raidėmis knygą. 
Ausimis ir akimis sekame kelio
likos gyvų išlikusių kankinių pa
sakojimą. Pasirodo, iras ten ilgo
kai gaišau laiką. Kai nusileidau į 
II aukštą, visa tai buvo rodoma 
gerame ekrane, kur matėme pa
čius pasakotojus. Nesuprantu, 
kodėl duplikuojama?

Tarp visokių plakatų, prie 
Auschwitzo žemėlapio kaltini
mas Amerikai, ypač 1945 pra
džios JAV karo ministro pava
duotojui John McCloy: kodėl šio 
kaceto nebombardavo, kai mes, 
kaliniai, jūsų bombų laukėme 
kaip išganymo? McCloy teisina
si: apie jūsų kančias žinojome, 
bet bijojome nacius erzinti, kad 
nebūtų dar žiauresni (sic!). Kal
tintojai atsako klausimu: kaip 

-žiauresni jie begalėjo būti?!
II AUKŠTAS: NUO 1945 IKI 

DABAR (1945 — Present). Ir čia 
maršai, maršai, maršai, bet,jau 
ai i j an tų. Trys žemėlapiai vaiz
duoja Hitlerio nesėkmes fron
tuose, atsitraukimus, žlugimą. 
Trijuose lankytojų apgultuose 
ekranuose — išvaduotojai sovie
tai, amerikiečiai, anglai. Tokia 
“traicė” bent keliose vietose, vis 
ta pačia tvarka. Matyt, prancūzų 
žygyje kacetų nepasitaikė. Man 
kraujas verda prie sovietinių “iš
vaduotojų”. Noris šaukti aplink 
stovintiems, kad šitie bestijos už 
metų ar mėnesių, kai kuriuos 
“išvaduotuosius” nuvežė iki 
Laptevų jūros! Bet HMM įren
gėjai apie tai dar nenori kaltati, 
nes jiems Hitleris už Staliną bai
sesnis ir tiek.

kuriai rūpi tik sportas”, 
nežiūrint to narsumo, sportinin- 
kų tylos ir

sulaukus šeštadienio -
reikalai nepajudėjo.. Lyg tas- 

Puntuko akmuo. Šeštadienio ry
tą vieni lankė mokyklas, kiti sku
bėjo žaisti krepšinį. Pirmieji kal
tino sporto klubus: “Jūs atitrau-

(nukelta į 6 psl.)

II aukšte beveik linksma. 
Nors ir čia dar leisgyviai skeletai, 
dry žuotos uniformos, neštuvai ir 
ligoninės, bet kas išliko — gy
vens. Paskui Nūrenbergo tei
smas, Eichmanno teismas. Nie
kur Demjemjuko teismo nė vei
do. Tik švelnūs kaltinimai len
kams, prancūzams, sovietams, 
Baltijos respublikoms. Kažku
riam tarpdury akis degina užrašas 
THE GUILT OF BYSTAND- 
ERS”, nes esu vienas iš jų. Bet 
kaip gi jiems paaiškinsiu, kad, 
kai Kamajų žydus vežė į Rokiškį 
ir Antanašę prie Obalių, mums 
netilpo galvoj, kad juos ten šau
dytų. Netikėjo nė jie, kankiniai, 
nebėgo į kaimus ar miškus, nesi- 
prašė kaip nors gelbėti.

Siame II aukšte yra ir Izraelio 
vaistytas propagandos: žmonės 
kuria laimingą gyvenimą, dirba, 
jaunimas sportuoja.

Nekalbėsiu apie I aukštą, ku
riame nebėra jokių žiaurybių ir 
dar labai daug tuščios erdvės. 
Nedarysiu užuominų nė apie V 
ir VI aukštus, kur dar įrenginėja
mi didžiuliai archyvai, mokomo
sios priemonės holokostui studi
juoti, kur salėse bus rengiami se
minarai, konferencijos. HMM 
rūmai pastatyti ant 1.9 akrų plo
to ir jų vidus turi 265,000 kvad
ratinių pėdų erdvės. Daug radi
nių dar ten galima suvežti.

Tarp lankytojų mačiau daug 
juodaodžių. Nemažai juodo 
D.C. jaunimo HMM pasamdęs 
ir tarnautojais. Jie paslaugūs, 
mandagūs. Lankydamas girdė
jau kalbant keliomis kalbomis, 
ypač ispaniškai, žydiškai. Tik lie
tuvių, kiek žinau, dar mažai ten 
lankėsi, nors VVashingtone gyve
nantieji žada. Žada, tat ir laukia 
lankytojų atoslūgio, kad būtų 
galima lankyti iš karto, tat kada 
atėjus, ne iš vakaro bilieto 
prašant.

Oficialus HMM adresas šis: 
100 Raoul Wallentarg Place, 
SW,Washington,DC 20024- 
2150. Pagrindinis įėjimas iš 
Fourteenth Street, SW. Tik už 
kelių šimtų metrų nuo VVashing- 
tono paminklo — obelisko. Vi
siškai prie DC Mali, pėsčiom 
maždaug už 2-3 minučių nuo 
metro Smithsonian stoties.

Vladas Būtėnas-Ramojus, žur
nalistas, sunkiai sirgęs, mirė 
lapkričio 7 d. Chicagoje.

— Tautos Fondo taryba nu
tarė paremti už Lietuvos ribų 
dirbančius lietuvius mokytojus. 
Tie mokytojai darbuojasi Balta
rusijoje, Latvijoje ir Mažojoje 
Lietuvoje. Parama yra $6470 dy
džio.

— Dail. Adomo Galdiko gimi
mo 100 metų sukaktis paminėta 
ir Lietuvoje. Spalio 17 d. minėji
mas vyko Mosėdyje ir Plungėje. 
Ryte pamaldos vyko Mosėdžio 
bažnyčioje, o popiet atidaryta A. 
Galdiko dailės paroda Žemaičių 
dailės muziejuje Plungėje, M. 
Oginskio rūmuose. Poezijos ir 
muzikos popietė vyko Plungės 
miesto kultūros namuose.

— Romos katalikiškuose uni
versitetuose nauji mokslo metai 
pradėti spalio 17 d. Lietuvių Šv. 
Kazimiero popiežiškoje kolegi 
joje šiais mokslo metais gyvens 
10 klierikų ir 10 kunigų studen
tu-

— Dail. Viktoro Vizgirdos, 
neseniai mirusio Cape Cod, 
MA, palaikai pervežti į Lietuvą. 
Urną su palaikais lydėjo velionio 
našlė Elena ir sūnus Rimtautas 
su žmona. Visą savo kūrybą dai
lininkas testamentu paliko Lie
tuvai. Dabar nugabenti jo pasku
tiniai kūriniai. Vilniaus dailės 
muziejuje rugsėjo 30 d. buvo ati
daryta V. Vizgirdos paroda “In 
memoriam”. Dailininko palaikai 
buvo pašarvoti Šventų Jonų baž
nyčioje, spalio 5 d. palaidoti An
takalnio kapinėse, prie dail. Juo
zo Mikėno kapo.

— VHI-ojo ir Kūrybos simpo
ziumo ekumeninės pamaldos 
bus lapkričio 28 d., sekmadienį, 
Pasaulio Lietuvių Centro koply
čioje, Lemont, IL. Pamaldose 
dalyvaus Lietuvių katalikų vys
kupas išeivijoje Paulius A. Balta
kis, OFM, ir lietuvių evangelikų 
liuteronų išeivijoje vyskupas 
Hansas Dumpys. Giedos “Dai
navos” ansamblis, vadovaujamas 
Dariaus Polikaičio.

— Toronte, Ont., 1992 m. 
birželio mėn. įsisteigė grupė 
Tėvynės Sąjungai (Lietuvos kon
servatoriams) remti. Šių metų 
rugsėjo 26 d. Hamiltone, Ont., 
surengtas TS Kanados skyriaus 
steigiamasis suvažiavimas. Su
važiavimas išrinko Kanados sky
riaus Tarybą, kurion įeina trys 
Lietuvos įgaliotiniai Kanadoje: 
Eugenijus Cuplinskas, Vytautas 
Bireta ir dr. Rimas Petrauskas, 
taip pat Algimantas Eimantas iš 
Ottawos, Agota Ratavičienė iš 
Delhi, Vida Stanevičienė iš Ha
miltono, Vladas Butkys ir dr. 
Juozas Sungaila iš Toronto, Liu- 
sius Ulbinas iš Hamiltono.

— Eugene Pell, Radio Free 
Europe / Radio Liberty prezi
dentas spalio 18 d. Mūnchene 
pareiškė, kad pagal JAV vyriau
sybės nurodymą nuo dabar iki 
1995 m. įvairių tautybių translia
cijų personalas nuo 1,500 asme
nų bus sumažintas iki 705. Pre
zidentas užgarantavo, kad lietu
vių, latvių ir estų transliacijų šie 
suvaržymai nepalies, bent per 
ateinančius metus.

— Penktąsias pasaulio lietu
vių žaidynes Lietuvoje ketinama 
surengti 1995 m. vasarą. Olim
piada vyks Vilniuje ir Kaune, 
varžybos siūlomos pagal amžiaus 
grupes tai sportinį pasirengimą. 
Kai dėl programos galutinio su
darymo laukiama, ką pasiūlys 
sporto federacijos bei įvairių 
kraštų lietuvių bendruomenės.



NEW YORKO LAK
IR SPORTINĖ KASDIENYBĖ
(atkelta iš 5 psl.)

kiat lietuviuką nuo kalbos moky
mosi. Kodėl rengiat treniruotes 
tada, kada reikia mokytis”? Ant
rieji galvojo: “Neturėdami nuo
savų salių, patalpų, žaidžiame, 
kada jas gauname”. Tokie ir pa
našūs dialogai, nors ir ne viešai, 
vyko pastoviai. Kurie yra teisingi 
— neieškokim, tik kartais pats 
likimas, lyg ironizuodamas tą 
dvikovą, atsistoja sportininkų 
pusėje. Tai būna, pavyzdžiui, 
krepšinio išvykų metais, kada 
sportininkai ir su šlubuojančia 
lietuvių kalba statė lietuviškus 
tiltus į Pietų Ameriką ir Austra
liją, pagaliau siekė ir Lietuvą.

1964 m. birželio 25 d. “Drau

ge”, išlydėdami krepšinio rinkti
nę Australijon, teigėme: “Rink
tinė vyksta Australijon 1964 me
tais, kurie yra pavadinti mūsų 
klasiko, lietuviško hegzametro 
kūrėjo Kristijono Donelaičio 
vardu. Retas šios išvykos dalyvis 
yra rymojęs ir turėjęs progos su
simąstyti Trijų Kryžių kalne... 
pavaikščioti knygnešių pėdomis 
pašešupiuose... rinktinė vyksta 
tarsi Pulgio Andriušio “Rojaus 
vartų” pasakorius Baliokas, pa
sekti vaikams pasakų, apie kurias 
nė žodžio neparašyta jokiame li
tuanistikos vadovėlyje. Nevyks
ta ji skiepyti lietuviškoje dvasio
je kosmopolitizmo, bet vyksta 
papildyti, sustiprinti, praplėsti
visus vadovėlius ir įžiebti pasi-

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius siūlo 

apdraudos planus.
Susivienijimas savo nariams moka 
dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant mortgičiu.

didžiavimą lietuviško atžalyno 
dvasioje. Tikime, kad šis žygis 
yra pašauktas ir paruoštas įžiebti 
šviesą svetimose padangėse ne
mirštančiam Tėviškės žiburiui”.

Ir tąsyk, kuo tikėjom, vylėmės 
— buvo pasiekta. Dar su kaupu! 
Australijos lietuviai pergyveno 
lyg tautinį renesansą, atgaivinti 
tarpžemyniniai ryšiai, pastatyti 
tiltai, kuriais pradėjo keliauti an
sambliai, solistai, chorai, šokė
jai, net pati Jaunimo sąjunga. 0 
jau į išsilaisvinusią Lietuvą-JV- 
sioms žaidynėms sugužėjo šim
tai sportininkų, išsisklaidė^po 
visą Lietuvą. Tai atliko sporti
ninkai, šlubuojantys lietuvių 
kalbje.

Pilkoji kasdienybė
Iš tolo žvelgiant, New Yorko 

LAK, kaip ir daugelis mūsų 
sporto klubų, kartais pasiekia 
aukštumų, o kartais turi pasiten
kinti ir slėniais. Stoka lėšų, dar
buotojų ir pačių sportininkų pri
verčia daug ko atsisakyti, pasi
tenkinti, kad dar veikiama. Abe
jingą visuomenę seka ir jos 
atžalynas. Nors, kaip žinom, 
mūsų visuomenė sporto reikšmę 
supranta tada, kada lietuvis

pat 1959 m. pradėjo leisti žurna
lą “Sportas’,’ apie kurį minėtoj 
knygoj Petras Ganvytas teigė: 
“Sportas” peržengė specifines 
žurnalistikos ribas ir įkopė į 
pačią viršūnę. Kas gi kitas anais 
metais mums davė tokios koky
bės leidinį”? Drąsiai galima at
sakyti — niekas. Todėl “Sportas” 
yra ir liks mūsų pasididžiavimui. 
Tenka tik pridurti, kad ir minėtą 
knygą, ir “Sporto” žurnalą reda
gavo New Yorko LAK narys 
Kęstutis Cerkeliūnas.

Kalbant apie spausdintą žodį, 
New Yorko sportininkai buvo 
laimingi ir yra dėkingi, turėdami 
“Darbininką ’ir jo redaktorius, 
kurie nebuvo ir nėra abejingi 
sportininkų aspiracijoms. “Dar
bininke”, kaip veidrodyje, atsis
pindėjo vietos sportininkų 
džiaugsmas ir liūdesys.

O ateitis?

Sruveno laikas, keitėsi klubo 
valdybos. Senieji darbuotojai 
pasitraukė, atėjo jaunesni, kurie 
perėmė ne tik tradicijas, klubo 
tikslus, bet ir senuosius — kas
dienius rūpesčius, nepriteklius. 
Lietuvių Atletų Klubas turėjo iš
kilių asmenybių ne tik sporto

ITSEASYTO
BANKBY
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mali 
pian is easy, convenient 
and sensibte.
When the bank receives your savings or 
checking account transactnn it's 
processed and maitoti back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
save enjoyec this free Service for years.

When you banx by mail,-the South 
Boston Savings Bank is as olose as the 
nearest mari box.

Open an account today by filling out the 
coupon oetow or visiting one of our conve- 
niently located otfices.
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PAYTHE
KiSETM
BOTH 
WAYS!

. South Boston 
Savings Bank
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MAM 0FRCE 
460 Broaflway
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740 Galbvan Blvd

337-1050
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Norj įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrą, 71- 
73 So. Washington Street, Wi!kes - Barre, PA 18701. 
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės / Su
sivienijimo direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., 
East Northport, N.Y. 11731. Namų tel. 516 261- 
3797, ofiso tel. 718 847-2686.

UNIONTOURS
Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’93/'94
Membar

kf SPECIALUS SAVAITGALIAI
(kelionė ir viešbutis)
VIENOS SAVAITĖS ir
11 DIENU programos.

Apsistokite viešbutyje -TURISTAS*, vad. olandų.

Papigintos kelionės nuo lapkričio 1 d. iš:
$550 New York/Boston
$650 Chicago/Miami
$750 Los Angeles/Seattle

Labai nupigintos kelionės į vienų pusę 
į (arba iš) Vilnių, New Yorkq ir Miami.

Pat ir Eric paaiškins apie išimtis. Skambinkite:

1-800-451-9511

BTC įsteigta 1931

UNIONTOURS
79 Madison Av®., Now York, N.Y. 10016 

Tol: 212 - 683 - 9500 Fax:212 - 683 - 9511

sportininkas atsistoja ant olimpi
nio pjedestalo. Tarsi ji nežinotų, 
jog užauginti olimpietį pavyksta 
tik retkarčiais ir ne kiekvieną 
dešimtmetį.

Sportinė New Yorko LAK 
veikla trumpai atžymėta knygoje 
“Išeivijos lietuvių sportas 1944 - 
1984”, kuri, vieno vilniečio tei
gimu, “šiandien puikuojasi Lie
tuvos Mokslų akademijos biblio
tekoje, kaip brangenybė kultū
rai”. Si knyga, atgavus neprik
lausomybę, buvo tapusi vizitine 
kortele išeivijos sportininkams 
susitikus su broliais Lietuvoje.

Negalime užmiršti, kad New 
Yorko LAK nariai vienu metu 
sudarė Vyr. FASKą, vyriausią*-’

aikštėse, bet ir mūsų visuo
menėj, Sporto Sąjungoj, spau
doj. Jų vardai ir darbai bus tei
giamai vertinami istorijos knygo
se.

Tikime, kad New Yorko LAK 
garbinga sukaktis ir 90-ties metų 
dvasia įgalins ne tik sekti pirmta- j 
kų pėdomis, bet jas ir gilinti. Pa
garbiai lenkdami galvas, liekame 
su viltimi. i

Pr. Mickevičius

Kam dar rūpintis?

— Jonai,ką darytum, jeigu 
turėtum milijoną?

— Nieko.
— Kaip nieko?
-— O kam dar ką nors daryti 

lietuvių sporto organą Š. Aitieri- jei jau turi milioną??

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS į MŪSŲ ATSTOVĄ

TEL.(718) 441-4414
85-17 101 ST. 

Richmond Hill, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

...... ...... © atlanta import export, taegi

koje. Šios kadencijos metu at
kreiptas dėmesys į sąlygas spor
tuoti, pertvarkyti sporto apygar
dų veiklą, organizuoti sporto 
instruktorių kursus ir kt. Taip

S Dp™yK B 

Wm. Anastasi,B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N. Y. 11421 

WE DELIVER 
Tel.: 296 - 4130

T—■

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tikužl7dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti , 

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p. 
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

MES SIŪLOME PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ IR RYGĄ 
NUO LAPKRIČIO IKI KOVO MĖNESIO 

į Vilnių

iš New York nuo
Iš Boston, Philadelphia, Wa$hington nuo
Iš Chicago nuo
iš Minneapolis, Cleveland nuo
iš Florida nuo
iš Los Angeles, San Francisco, Seattle nuo

Kainos padidintos Kalėdų laikotarpiui. Siūlome papigintas keliones ir iš Lietuvos.

i Rygą

$638.- $600.-
$638.- $638.-
$620.- $620.-
$658.- $658.-
$698.- $675.-
$798.- $798.-

Ferrari® Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(800) 654-2432 (201) 944-1273 (201) 592-8780

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Boston, MA 02127

(liUFiS) TEL: (617) 269.4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

□.VILTIS pradeda antrus siuntinių į Lietuvą persiuntimo metus.
□ Visi siuntiniai nuvežami ir žmonėms asmeniškai į namus pristatomi vieno 

mėnesio laikotarpyje.
□ VILTIES sekantis Kalėdinis konteineris išvyksta lapkričio 18 d. ir Lietuvą pasieks 

mažiau kaip per tris savaites.
□ Minimalus mokestis už siuntinį yra $25. Vieno svaro kaina yra nuo 69 iki 99 
' centų.
□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
□ Norime pranešti, kad VILTIES siuntinių agentūra kartu su Vilniaus Arkikatedros 

Religiniu Centru organizuoja asmeninius pagalbos siuntinius ypatingai sunkiai 
gyvenantiems Lietuvos žmonėms.

□ VILTIES siuntinių tarnyba yra ne pelno organizacija, kuri surenka pagalbos 
siuntinius Amerikoje ir išvežioja po visą Lietuvą.

□ Siunčiant per VILTIES firmą, nei siuntėjui, nei gavėjui nereikės mokėti jokių 
muito mokesčių.

□ VILTIES siuntinių surinkimo punktai yra New England, New Jersey ir New York.
| Athol, MA, priimti siuntinių atvyksime spalio 26 d., antradienį, nuo 4.00 iki 
6.30 vai. po pietų.

Siuntinai lapkričio mėnesi surenkami sekančiuose miestuose: 
Pennsylvania Angliakasių rajono įvairiuose miestuose turėsime specialų 2 
dienų siuntinių surinklmg 6-7 dienomis (šeštadienį - sekmadienį).

CENTERV1LLE (Čepe Cod), MA 10 d. (trečiadieni) 
PUTNAM, CT 10 d. (trečiadieni) 
BROCKTON, MA 11d. (ketvlrtadienp 
PROVIDENCE, Rl 11d. (ketvirtadienį) 
NASHUA, NH 12 d. (penktadienį) 
LOWELL, MA 12 d. (penktadieni) 
LAWRENCE, MA 12 d. (penktadienį) 
WATERBURY, CT 13 d. (šeštadienį) 
HARTFORD, CT 13 d. (šeštadienį) 
WORCESTER, MA 13 d. (šeštadienį) 
BROOKLYN, NY 14 d. (sekmadienį)

4.00 - 6.30 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų 
3.30 - 7.00 po pietų 
4.0Č - 6.00 po pietų 

9.00 - 11.00 ryte 
12.00 - 2.00 po pietų 
3.00 - 5.00 po pietų 
9.00 - 11.00 ryte 
12.00 - 2.00 po pietų 
12.00 -4.00 po pietų 
12.00 - 3.00 po pietų

ra- Dėl visos smulkesnės informacijos prašome kreiptis telefonu:

(617) 269 - 4455
Jums pageidaujant galime atsiųsti paruoštus siuntiniu organizavimo informacinius raštus.

Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS



PALAIDOTA RAŠYTOJA 
NELĖ MAZALAITĖ

Rašytoja Nelė Mazalaitė, mi
rusi spalio 31 d. rytų, buvo pašar
vota M. Shalins šermeninėje. 
Atsisveikinimas su velione įvyko 
lapkričio 31 d. Maldas sukalbėjo 
kun. Stasys Raila.

Poetė Kotryna Grigaitytė, ve
lionės jaunų dienų draugė, pa
rašė specialų eilėraštį, kuris 
buvo atsiųstas per “Darbininko” 
redakcijų. Eilėraštį perskaitė Bi
rutė Lukoševičienė.

Paulius Jurkus, Lietuvių Ra
šytojų pirmininkas, plačiau nu
pasakojo velionės literatūrinį ke
lių, apibūdino jos kūrybų, išleis
tas knygas. Sugiedota 'Marija, 
Marija” ir “Lietuva Brangi”.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje laidotuvių mišias aukojo 
klebonas kun. Vytautas Palu
binskas, pasakęs pamokslų, ir

DAIL. Č. JANUSO LAIDOTUVĖS

Dail. Česlovas Janušas, miręs 
spalio 30 d., buvo pašarvotas M. 
Shalins šermeninėje. Atsisveiki
nimas įvyko lapkričio 2 d. 
Rožančių ir kitas maldas su
kalbėjo kun. Stasys Raila. Toliau 
vadovavo aktorius Vitalis Žu
kauskas, atsisveikinęs teatralų 
vardu, priminęs velionio darbų 
teatre.

Šaulių vardu atsisveikino Alo-

DR. ALBINAS ELSKUS 
IŠPUOŠĖ MAUZOLIEJŲ

Lapkričio 2 d., Vėlinių dienų, 
East Hanover, NJ, iškilmingai 
pašventintas “Dangaus Vartų”

- - mauzoliejus-. -Pastatas- yra didžiu
lis, dviejų aukštų, jame yra 9,262 
kriptos.

Mauzoliejus yra lyg koks di
džiulis muziejus. Jį dailininkas 
Albinas Elskus puošė penkerius 
metus. Čia sukurta didžiulė 
bronzinė arkangelo Mykolo sta
tula, koplyčių vitriniai langai, 
didžiuliai nepermatomo stiklo 
langai. Languose vaizduojama 
angelų chorai, 24 Loretto litani
jos tema mozaikos, 24 mozaiki
niai ornamentai.

Mauzoliejų pašventino New- 
arko arkivyskupas.

A.+ A.
Dail. ČESLOVUI JANUSUI

mirus, jo sūnui Sauliui, marčiai Gražinai ir jų 
sūnums reiškiame nuoširdžių užuojautų ir kartu 
liūdime.

Dana ir Jonas Bilėnai

PADĖKA

Mūsų brangiai sesutei ir tetai

A.t A.
FRANCES SADAUSKAS

mirus, nuoširdžiai dėkojame Tėv. Leonardui Andriekui, 
OFM, už rožančiaus sukalbėjimų Ir koplyčioje pasaky
tus mielus žodžius per mūsų atsisveikinimų su sesute. 
Dėkojame visiems už mišias, kurių buvo užprašyta 
daugiau negu šimtas. Dėkojame už gražias gėles, 
kurios puošė sesutės karstų. Nuoširdžiai dėkojame 
už gražų giedojimų per atsisveikinimų.

Gili padėka prel. D. Pocui, Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijos klebonui, Kearney, NJ. už laidotu
vių mišias Ir palydėjimų | kapus.

Dėkojame visiems, atsilankiusiems Į Marytės Sha
lins laidojimo koplyčių ir visiems, dalyvavusiems 
laidotuvių mišiose ir palydėjusiems velionę j amžino 
poilsio vietų - j Šv. Kryžiaus kapines North Arlington, 
NJ, kur velionė palaidota šalia anksčiau mirusio 
vyro.

Nuoširdi padėka Marytei R. Shalins už malonų 
patarnavimų.

Agnės Milius ir šeima

Cy-
kun. Jonas Pakalniškis.

Velionė buvo palaidota 
press Hills kapinėse. Ten palai
dotas prieš 13 metų miręs ve
lionės vyras Juozas Gabė.

Polaidotuviniai pietūs buvo 
Niederstein” restorane. Ve

lionę ilgų laikų globojo Salomėja 
Narkeliūnaitė, gyvenusi tame 
pačiame name. Laidotuvėmis gi 
pasirūpino ji ir Juozas Andriušis.

Dabar liko didelis rūpestis su
tvarkyti velionės palikimų — jos 
raštus. Paskutinė knyga "Mies
telis, kuris buvo mano” buvo iš
leista 1966 m.

A. a. Nelės Mazalaitės kūry
bos palikimo tvarkymas ir leidy
ba — tai didelis darbas, kurį su
organizuoti turės Lietuvių Rašy
tojų Draugija su talkininkais. 
(P-j-) 

yzas Balsys. Velionis visų laikų 
buvo šaulys, kai New Yorke 
buvo suorganizuota šaulių kuo
pa. Dailininkų ir New Yorko LB 
apygardos vardu kalbėjo Paulius 
Jurkus, plačiau papasakodamas 
svarbiausius velionio gyvenimo 
momentus, apibūdindamas jo 
menų, prisimindamas velionio 
veiklų LB apygardos valdyboje.

Vacys Steponis atsisveikino 
Lietuvių Tautinės Sandaros, 
valstiečių liaudininkų, sporti
ninkų ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos New Yorko skyriaus var
du.

Sunui Sauliui, marčiai ir anū
kams pareikšta užuojauta. Šeima 

ciatyvos ir surengtų didelę 
apžvalginę dailininko parodų.

Lapkričio3 d. pamaldos buvo 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Mišias aukojo kun. V. Palu
binskas, kun. Stasys Raila. Į kre
matoriumų palydėjo kun. St. 
Raila ir ten sukalbėjo laidotuvių 
maldas. Velionio pelenai bus 
pervežti j Lietuvų.

Polaidotuviniai pietūs buvo 
Kultūros Židinyje. Juos pagami
no Gaubos, darbštieji K. Židinio 
prižiūrėtojai, (p.j.)

A. A. KARININKAS JUOZAS STRAZDAS
Tris dešimtmečius gyvenęs 

New Yorko artumoje — Brook- 
lyne ir Woodhavene — o nuo 
1980-jų Sunny Hills, FL, Jonas 
Strazdas mirė Chipley, FL, ligo
ninėje 1993 m. rugsėjo 16 vaka
re. Paskutiniai bene septyneri jo 
gyvenimo metai buvo sielvarto 
ir kančios laikotarpis.

Jonas gimė 1914 m. vasario 19
d. Švėkšnos vis., Tauragės apsk- j 
rity, Juozo ir Elenos Rumše- 
vičiūtės Strazdų šeimoje. Baigęs 
Švėkšnos gimnazijų, 1934 mušto
jo į Klaipėdos Prekybos institu
tų. Už metų atėjo būtinos tarny
bos Lietuvos kariuomenėje lai
kas. Užuot tarnavęs eiliniu ir 
tapęs aspirantu, Jonas 1935 m. 
rugsėjo mėn. įstojo į P. L. P. An
tano Smetonos karo mokyklų, 
kurių 1938 m. baigęs karo aviaci
jos jaun. Įeit, laipsniu, tapo likti
niu karininku.

Šeimų sukūrė su istorike, 
Švėkšnos gimnazijos mokytoja, 
Konstancija Jotautaite 1943 m. 
gruodžio 27 d., 1944 m. pasi
traukė į Vokietijų, gyveno Flens- 
burge, o 1950 m. imigravo į JAV. 
Abu su žmona sunkiai dirbo, au
gino ir išmokslino du sūnus. Vy
resnysis, Algimantas, tapo JAV 
karo aviacijos helikopterių pilo
tu, Vietnamo kare apdovanotas’ 
aukštais didvyrio garbės ženk
lais. Po 20 metų karo tarnybos į 
atsargų išėjo pulkininko laipsniu. 
Universitetuose įgijęs bakalauro 
ir magistro laipsnius, šiuo metu 
darbuojasi Califomijos privačio
se firmose. Jaunesnysis, Petras, 
bakalauro ir magistro laipsniais 
baigęs Montanos Valstybinį uni
versitetų, Montanoje dirba miš
kininkystės srity. Abu sūnūs 
vedę, sukūrę šeimas.

Išėję į pensijų, 1980 m. įsikūrė 
Sunny Hills, FL, pušyne. Gyve-

. nimas čia abiem turėjo tekėti ___— Devintoji Vilniaus tapybos
medum ir pienu... Deja, gražūs, trienalė spalio 29 — lapkričio 29 
be rūpesčių, buvo tik pirmieji 
keleri metai. Apie 1984-sius 
Kastutę ištiko reta liga, myelofi- 
brosis. Daugelį mėnesių ji 
pamažu nyko. Jonas jų kantriai 
slaugė ir darbavosi namų apyvo
koj.

Kastutė mirė 1988 m. sausio 12 
d. Ar galėjo dar kas blogesnio 
atsitikti? Galėjo, atsitiko! Ne
praėjus nė penkiems našliavimo 
mėnesiams, 1988 m. birželio 1 
d. Jonų ištiko insultas. Para- 
lyžavo dešinę kūno dalį ir, bai
siausia, atėmė kalbų. Pateko į čia 
pat, Sunny Hills, esančius len
kių seselių vienuolių slaugymo 
namus — Vesterki Sisters of Je- 
sus Residence. Energingos, 
meilės ir idealizmo kupinos se
selės Jonu rūpinosi it savo tėvu. 
Po eilės mėnesių terapijos, pra
moko su lazdele vaikščioti. Pra-

LIETUVA SUMOKĖJO DALJ 
JUNGTINIŲ TAUTŲ NARYSTĖS MOKESČIŲ

(atkelta iš 1 psl.)

traukimų iš Lietuvos teritorijos.
Likusi dalis Lietuvos įnašo te

ko trim JT agentūroms, kurios 
nuo 1991 m. pabaigos Lietuvoje 
vysto plačias veiklos programas.

Lietuvoje veikia nacionalinis 
UNESCO komitetas, kurio pas
tangomis tiriami ir rengiami pro
jektai galimai UNESCO para
mai. Nuo Lietuvos įstojimo į 
UNESCO 1991 m. spalio mėn., 
ši organizacija teikia paramų Lie
tuvos mokykloms ir mokyto
jams, Lietuvos spaudai bei radi
jui ir televizijai, istorinių pa
minklų restauracijai ir iniciaty
voms kultūrinio palikimo išsau
gojimui.

UNESCO aktyviai bendra
darbiauja su Lietuvos Pramonės 
ir prekyl>os ministerija, siekiant 
valdymo sistemos prekybos sri-

A. a. Jonas Strazdas

moko kaire ranka rašyti. Turėjo 
pilnų sųmonę ir geriausių orien
tacijų. Tik kalba nebegrįžo iki 
mirties. Iki nelaimės aktyvus lie
tuviškos bendruomenės narys, 
susirinkimų ir renginių dalyvis, 
liko prikaltas prie lovos, kėdės 
ant ratų, lėtų pasivaikščiojimų- 
šliaužiojimų. Iš pradžių tau
tiečių dažnai lankomas ir 
guodžiamas, negalint susikalbėti, 
tapo vis labiau pamirštamas. Tik 
už penkerių ilgų metų, 80-sius 
bebaigdamas, užgeso.

Į laidotuves suskrido sūnūs su 
šeimomis iš Califomijos ir Mon
tanos, velionio brolis Antanas su 
dukterim išNevvJersey. Dalyva
vo kone visi Sunny Hills lietuviai 
ir daug lenkų. Chipley, Brovvn 
Funeral Home šermeninėje, 
rugsėjo 19 d. kunigai Izidorius 
Gedvilą ir Francis Szczykuto- 
wics kalbėjo rožančių. LB Sunny 
Hills apylinkės pirm. Alfonsas

IS LIETUVOS IR APIE LIETUVĄ

dienomis vyksta Vilniaus šiuolai
kinio meno centre. Parodų su
rengė Lietuvos kultūros ir švie
timo ministerija, Lietuvos dailės 
parodų direkcija ir Lietuvos dai
lininkų sųjunga.

— Vakaras, skirtas Vėlinėms 
“Aš uždegu tyliai žvakelę ”, spa
lio 29 d. įvyko Lietuvos meni
ninkų rūmuose. Dalyvavo folk
lorinis ansamblis “Jorė”, vado
vaujamas Rūtos Montrimaitės- 
Aleksiūnienė.s.

— Lietuvos menininkų rū- 
*■ muose spalio 26 d. buvo de

monstruojami režisierių Rimvy- 
do Laipaus, Artino Matelio, Kor
nelijaus Matuzevičiaus, Valdo 
Navasaičio filmai. Vakaronėje 
dalyvavo ir kino kritikas Linas 
Vildžiūnas.

— Kaune, Vytauto Didžiojo 
muziejuje, kuriame veikia Ste-

tyje pertvarkymo ir pritaiky mo 
rinkos ekonomikos sųlygoms. 

''UNESCO pagalba netrukus bus 
išleistas Lietuvos pramonės ap

žvalgos leidinys, kuriame įverti
nama krašto pramonės vystymo 
raida lx?i numatytos jos plėtoji
mo perspektyvos.

FAO organizacija vykdo pla
taus masto veiklų Lietuvoje: 
žemės ūkio sistemos pertvarka, 
miškų ūkio vystymas, maisto ko
kybės bei kontrolės mechaniz
mų kūrimas ir stiprinimas, ir kt.

FAO Centre Romoje, jau ant
rus metus veikia Lietuvos Misi
ja, kuriai vadovauja Amlmado- 
rius Algis Žemaitis, o UNESCO 
centre Paryžiuje Lietuvai nuo š. 
m. spalio mėn. atstovauja Ugnė 
Karvelis. Nuo kitų metų pra
džios naujoje Lietuvos ambasa
doje Vienoje, kur yra ir UNIDO 
centras, tikimasi turėti atstovų 
šios organizacijos reikalams.

Pagal JT nustatytų mokesčių 

Vėlavičius, angliškai ir lietuviš
kai atsisveikindamasįpriminė ve
lionio kančių kelių ir kaip jis, 
mokėdamas nuslėpti skausmų, 
stengėsi visiems šypsotis.

Rugsėjo 20 ryte kūnų atvežus 
į Šv. Teresės bažnytėlę, abu 
minėti kunigai ir diakonas Jo- 
seph Dealy dalyvavo gedulingo
se pamaldose. Mišias lietuviškai 
laikė kun. L Gedvilą, pamokslų 
angliškai pasakė kleb. F. Szczy- 
kutowicz. Skaitymų dalį gražiai 
lietuviškai atliko velionies anū
kė (sūnaus Algimanto duk
relė) Marytė, o angliškai — jos 
motina Mary. Vargonais grojo 
Pauline Boisvert. Vyrų trio — 
Vytas Macys, Albinas Strazdas ir 
A. Vėlavičius — graudžiai sugie
dojo “Kai skausmas tau širdį...” 
Katalikų kapinėse (Calvary Ce- 
metery), po kun. I. Gedvilos 
maldų ir “Viešpaties Angelo”, 
galingai nuaidėjo Lietuvos him
nas, nors 90° F karšūs gniaužė 
giedotojų gerkles.

Šeimos pageidavimu, vietoj 
gėlių buvo aukojama Balfui.

Visas laidotuvių ritualas užsi
baigė vaišėmis Šv. Teresės para
pijos salėje.

Nekrologų baigdamas, negaliu 
nepaminėti žmonių, kurie ištisų 
penkmetį lengvino velionio Jono 
tragiškų būtį. Visų pirma, tai 
buvo dvi seselės vienuolės, Kris
tina ir Natalija, ypač pastaroji. 
Vežiodamos terapijai, užvežda- 
vo jį į kurį restoranų, kad kitaip, 
negu vienuolyne pavalgytų, 
žmonių pamatytų. Nuveždavo į 
lietuvių iškilmes, koncertus, pa
maldas. Sės. Natalija jį tiesiai va- 

ponui Dariui ir Stasiui Girėnui 
skirta paroda, spalio 4 d. įvyko 
Stasio Girėno gimimo 100-ųjų 
metinių minėjimas. Pranešimų 
“Svarbesni S. Girėno gyvenimo 
ir veiklos bruožai” skaitė muzie
jininkė Dalia Vosylienė, kalbėjo 
lakūnas istorikas Jonas Bal
čiūnas. Padėti vainikai Atlanto 
nugalėtojų amžinojo poilsio vie
toje Aukštųjų Šančių karių kapi
nėse.

— Lietuva, nebūdama inte
gruota į kolektyvinės gynybos 
sistemų, nėra saugi. Jai reikia 
jungtis į Vakarų Europos gyny- 
Imjs organizacijas, aukščiausiu ly
giu pareikšti norų įstoti į NATO. 
Tokių devynių Lietuvos partijų 
nuomonę išsako Lietuvos Res
publikos Prezidentui nusiųstas 
bendras kreipimasis. Algirdas 
Brazauskas priėmė šių partijų 
vadovus, buvo pasikeista nuo
monėmis.

sumų Lietuva dar skolinga apie 
septynis milijonus JAV dolerių 
įvairiems JT fondams. Greičiau
siai auga išlaidos Taikos palaiky 
mo operacijoms, kurios per pa
staruosius tris metus apima vis 
didesnį krizių sąrašų. 1992 m. 
pradžioje Lietuva Jungtinėms 
Tautoms įmokėjo apie $100,000 
padengti pirmų narystės metų 
išlaidas. Latvija ir Estija iki šiol 
Jungtinėms Tautoms įmokėju
sios po $5,000.

Už kelių savaičių New Yorke 
JT Generalinė Asamblėja pradės 
svarstyti nario mokesčių nusta
tymų ateinantiems trims me
tams. Šiuose svarstymuose Lie
tuva, kartu su Estija, Latvija, 
Ukraina, Baltarusija ir kitoms 
panašioje padėtyje esančiomis 
valstybėmis, sieks savo mokes
čių sumos sumažinimo. Lietuvos 
delegacijai šiose derybose atsto
vauja Misijos patarėjas Darius 
Sužiedėlis.

(LR Misija JTO) 

dino tėveliu, o laidotuvių metu 
ašarų už visus daugiau išliejo...

Iš lietuvių tarpo didžiausias 
velionio guodėjas ir globėjas 
buvo jo kaimynas iš Žemaitijos, 
kolega karininkas Juozas Sū
džius. Lankydamas kartų ar du 
kas savaitę, neskubėdavo, kaip 
mes kiti, išbėgti, o kų nors pa
skaitydavo, palošdavo šachma
tais ir, svarbiausia, visada jį ilgai, 
po mylių ar daugiau, kėdėje ant 
ratų pavežiodavo aplinkinėmis 
gatvėmis. Tai buvo DRAUGAS! 
Ak, ir čia likimo ironijos grimasa! 
Jauste nenujausdamas, kad taip 
netikėtai Jonas užges, jo mirties 
ir laidotuvių metu Juozas Sū
džius lankė gimines Vilniuje.

Už visas žemiškas kančias 
tebūna Jonui gausiai atlyginta 
Amžinybėje!

Alfonsas Nakas

Pradėtas kultūrinis 
sezonas

Ruduo — tai ne tik naujų 
mokslo metų, bet ir naujo 
kultūrinės veiklos sezono pra
džia. Bostono ir jo apylinkės lie
tuviai tokį kultūrinės veiklos 
naujų sezonų pradėjo spalio 23 
d. Miltone surengtu koncertu, 
kurio programų atliko mergaičių 
choras “Pastoralė” iš Lietuvos, 
pakviestas Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų vienuolijos iš 
Putnam, CT, tos vienuolijos 
veiklos 75-rių metų sukakčiai pa
minėti.

Choras atliko įvairių, įdomių 
ir patrauklių programų, į kurių 
įėjo religiniai kūriniai, lietuvių 
kompozitorių originalūs darbai 
ir mūsų liaudies dainos. Visų 
programų publika-priėmė-labai 
šiltai ir palydėjo gausiais ploji
mais. Koncerto pabaigoje choras 
buvo pagerbtas atsistojimu.

Chorui vadovauja Nijolė Jau- 
takienė-Stankutė, o jo chor- 
meistrė yra Salvinija Jautakaitė. 
Choras suorganizuotas 1979 me
tais, taigi, dar bolševikmečio te
roro metu. Jis yra sėkmingai 
koncertavęs daugelyje šalių.

Po koncerto užklaustas komp. 
Jeronimas Kačinskas pareiškė, 
kad choras yra aukšto lygio, gerai 
paruoštas, pajėgus atlikti 
sudėtingesnę programų, negu jis 
koncerte pasirodė. Jo vadovė — 
puiki dirigentė. Tarp choro daly
vių ir dirigentės aiškiai matomas 
glaudus ryšys. Koncerto progra
ma, tikriausiai, buvo sudaryta, 
atsižvelgiant į publikų, kurioje 
tikėtasi daugiau jaunimo.
Organizuojant koncertų. Ne

kaltai Pradėtosios Marijos sese
rims daug padėjo vietos lietuvių 
kultūrinės organizacijos, pirmo
je eilėje LB Bostono apylinkės 
valdyba, vadovaujama Aido 
Kupčinsko. Po tokio gražaus 
kultūrinio sezono atidary mo lau
kiama daugiau panašaus kultūri
nio pobūdžio renginių.

Minėjimas — koncertas
Šiemet sukanka 75-ri metai 

nuo Lietuvos kariuomenės at
kūrimo po pirmojo pasaulinio 
karo, ginant 1918 m. Vasario 16- 
sios aktu atstatytų nepriklauso
mybę. Šios reikšmingos sukak
ties minėjimų Bostone ir apy
linkės lietuviams ruošia Bostono 
ramovėnai, vadovaujami Marty
no Dapkaus. Minėjimas vyks 
lapkričio 21 d. J jį atvyks Mont- 
realib lietuvių vyrų kvartetas. Jie 
minėjimo dienų 10 vai. 30 min. 
ryto Šv. Petro lietuvių parapijos 
!>ažnyčioje So. Bostone giedos 
per mišias už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės, o 1 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje to minėjimo 
antroje dalyje — iškilmingame 
susirinkime atliks meninę pro
gramų. Tai bus minėjimas — 
koncertas.

P.V.



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

PREMIJA 
“DARBININKUI”

Prel. dr. Juozo Prunskio 
įsteigto Krikščioniškos spaudos 
fondo vertinimo komisija — Al
dona Smulkštienė, Juozas Poli- 
kaitis ir Česlovas Grincevičius 
— savo posėdy 1993 m. spalio 
13 d. nutarė iš eilės jau šeštą pre
miją laikraščiui, daugiausia pasi
tarnavusiam krikščioniškos 
kultūros ugdymui, už 1992 me
tus paskirti Brooklyne, NY, 
leidžiamam “Darbininkui”. Pre
mijos mecenatas prel. dr. Juozas 
Prunskis prašomas įteikti skirtą 
sumą $3000 “Darbininko” atsto
vui VIII Mokslo ir kūrybos sim
poziumo metu Sielovados suva
žiavime.

“Darbininko” leidėjai, redak
cija ir administracija dėkoja už 
įvertinimą ir apdovanojimą.

Virginijus Barkauskas, Mas- 
petho lietuvių parapijos vargoni
ninkas, lapkričio 21 d. koncer
tuos Crookston katedroje, Min- 
nesotoje, lapkričio 28 d. 3 v. po
piet — savoje Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioje Maspethe. 
Siame koncerte taip pat dalyvaus 
ir solistė Angelė Kiaušaitė. 
Gruodžio 17 d. V. Barkauskas 
koncertuos Šv. Petro episkopalų 
bažnyčioje Manhattane.

Gražus Darbininko kalendo
rius, kaip kasmet, taip ir šiemet, 
lapkričio mėn. pabaigoje bus iš
siuntinėjamas visiems skaityto
jams. Skaitytojų patogumui bus 
įdėta ir atkarpa, kuria galima pa
sinaudoti, atsilyginant už metinę 
prenumeratą, kuri yra $30.00. 
Prenumeratos pasibaigimo data 
yra pažymėta lipinuke prie skai
tytojo pavardės. Kieno prenu
merata bus pasibaigus, prašome 
už ją atsilyginti, pasinaudojant 
įdėta atkarpėle ir vokeliu. Blo
gėjant lietuviškos spaudos padė
čiai, mažėjant skaitytojams, bū
sime labai dėkingi už auką laik
raščio palaikymui.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IR 
TRANSPAK

TALPINTUVAI į Lietuvą siunčiami 
KAS SAVAITĘ.

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO.
TRANSPAK gali pervesti dolerius 

per 48 valandas.

ŠVENTINIS ŽIEMOS SIUNTINYS: $39 aspirino 
250 tbl., multivitaminų 250 tbl., tirpi kava, malta 
kava, tirpi arbata su citrina, kakava, apelsinų kon
centratas, vafliai, aliejus, mėsos koncervai. - TIK 
$39 - Viskas užsienietiška.
55 svarai įvairių aukštos kokybės maisto produk
tų, $98.
45 svarai įvairaus maisto be mėsos, $75.

Prie visų maisto siuntinių galite užsakyti didesnį 
kiekį aspirino ir vitaminų.

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerį - 
atsakymus į savo klausimus gausite tuoj pat.

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą

TRANSPAK
2638 W. 69th STREET 
CHICAGO, IL 60629

(312) 436 - 7772

Redakcija ...... (718) 827-13§2
Redakc. FAX ..(718)827-2964 
Administr..........(718) 827-1351

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

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, išbuvęs mėnesį Lietuvo
je, lapkričio 7 d. grįžo į New Yor- 
ką. Lietuvoje jis ilgiausiai buvojo 
Kretingoje, iš ten aplankė Vil
nių, Kauną, visas tris kunigų se
minarijas, savo tėviškę — Bar
styčius, Sedą, Mažeikius, susiti
ko su rašytojais, dailininkais, 
muziejininkais. Savo įspūdžius 
plačiau aprašys “Darbininke”.

Dr. Marija Žemaitienė lap
kričio 8 d. vėl išskrido į Vilnių. 
Aplankys Uteną, kur partizanų 
pagerbimui su vyru a. a. Alek
sandru pastatė memorialinę ko
plyčią. J New Yorką grįžta lap
kričio 26 d.

Už a. a. kun. Viktorą Dabušį, 
minint trečias mirties metines, 
lapkričio 9 d. buvo aukojamos 
mišios: St. Petersburg, FL., Sv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčioje, 
Paterson, NJ; pranciškonų ko
plyčioje, Brooklyn, NY.

Kompozitorius Osvaldas Ba
lakauskas atvyksta iš Paryžiaus į 
jo kūrinių premjerą, kuri įvyks 
lapkričio 20 d., šeštadienį, 8 vai. 
vak. Merkin Hali salėje, 129 W 
67 St., West of Broadway, Man
hattane. Programą atliks: Jefirey 
Krieger, elektroninė violončelė; 
Peter Standaart, fleita; Fumiko 
Miyanoų pianinas. Bus atlikti šie 
kūriniai: “Heterophonia”, 36- 
tonų melodija elektroninei vio
lončelei su garsine juostele; “Im- 
pressionata”, trijose dalyse flei
tai ir fortepijonui; “Chatharsis/ 
Orgy”, garsai ilgų, pasikartoja
nčių bangavimų elektroninei 
čelo, ir fleitai su garsine juostele; 
“Do Nata”, C garsų variacijos, 
violončelei su kompiuterio ge
neruotais garsais; “Synthpho- 
nia”, garsinė juostelė solo. Bilie
tų kaina: $15, studentams ir vy
resniems $10. Bilietus iš anksto 
galima užsisakyti pas: Aldoną 
Mackevičienę 718 380-5442, Al
doną Kepalaitę 212 724-5720, 
Laimą Šileikytę 212 983-1335.

PRISIMINTAS
V. VAITIEKŪNAS

Laikas neištrynė iš atminties 
teisininko Vytauto Vaitiekūno, 
mirusio 1984 m. spalio24d.,pri
siminimo. Vaitiekūnas dirbo 
Lietuvos Laisvės Komitete, at
sidėjęs sekė sovietinę spaudą ir 
rašė straipsnius apie soviętinį 
gyvenimą Lietuvoje.

Prieš keletą metų daugeliui 
kilo mintis surinkti tuos straips
nius ir išleisti knygą. Tai bus pui
kus paminklas autoriui ir bus 
lengva pasinaudoti jo parašytais 
straipsniais.

Knygos redagavimo darbo 
ėmėsi Antanas Sabalis. Pirmas 
tomas jau išleistas. Jis pavadintas 
“Vidurnakčio sargyboje”. Tomo 
sutiktuvės ir autoriaus prisimini
mas įvyko spalio 23 d. Brooklyno 
pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje buvo mišios, kurias au
kojo Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, ir pasakė pamokslą.

Po mišių visi perėjo į mažąją 
Kultūros Židinio salę, kur buvo 
vaišinamasi kava ir sumušti
niais. Apie knygą kalbėjo jos re
daktorius Antanas Sabalis. Vai
šes ir pamaldas organizavo dr. 
Rožė Somkaitė. Dalyvavo 15 
žmonių. Antro tomo redagavi
mas jau įpusėtas.

VYTAUTAS 
VEBELIŪNAS 
PAGALIAU 
PRIPAŽINTAS KALTU

Vytautas Vebeliūnas, apsuk
rus finansininkas, sugebėjęs išvi
lioti iš savo klijentų stambias su
mas, pagaliau amerikiečių teis
mo pripažintas kaltu. Štai ką apie 
jį rašo New Yorko dienraštis 
“New York Newsday” 1993 m. 
lapkričio 2 d., laidoje (26 psl.):

A once prominent leader of 
New York’s close-knit Lithua- 
nian community was convicted 
yesterday of stealing more thaa 
$8 million from a credit union 
he established for his country- 
men. *

Vytautas Vebeliūnas, 63, whp 
came to the United States with 
his parents in 1950 to escape life 
under communism, was outrag- 
ed over the jury’s verdict, find- 
ing him guilty of racketeering, 
bank fraud, misapplication of 
credit union funds and criminal 
conflict of interestJ

Vebeliūnas, of Locust Valley, 
L.L, faces up to 20 years’ impri- 
sonment on the most serioiį 
charge of running the credit 
union as a racketeering enter- 
prise.

— Pete Bowles

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
Lietuvos dienraštis, 16 psL. 
duoda objektyvų atsikuriančios 
Lietuvo vaizdą. PrenumerąJa. 
metams $85. Čekius rašyti “Lie
tuvos aido” vardu ir siųsti J.(V 
įgaliotiniui adresu: Bronius juo
delis, 239 Brookside Lane, Wfl- 
lowbrook, IL 60514. (sk.) ,

Gera žinia New Yorko ir 
apylinkių lietuviams

VILTIES siuntinių agentūra 
praneša, kad rugsėjo 23 dienos 
konteinerio visi siuntiniai sėk
mingai ir laiku išdalinti Jūsų ar
timiesiems. Spalio 21 d. kontei
neris jau arti Lietuvos. Kalė
diniam lapkričio mėnesio kon
teineriui “Vilties” atstovai į New 
Yorką surinkti siuntinių atvyks 
lapkričio 14 d. sekmadienį, 
Siuntinius priims ir apiformins 
Kultūros Židinio kieme (buvu
sios spaustuvės patalpose) nuo 
12 vai. iki 4 vai. popiet. Jokių 
muitų mokėti nereikės. Dėl 
smulkesnių informacijų prašome 
kreiptis tel. (617) 269-4455.

Mūsų adresas: 
VILTIS

Lithuanian Relief Parcel Ser
vice, Ine. 368 West Broadway, 

Boston, MA 02127.
(Lietuvių Piliečių Klubas) 

Antras aukštas sk.)
(Žiūr. skelbimą 6 puslapyje)

Dalis “Pastoralės” choro narių. Choras spalio 30 d. koncertavo New Yorke, Šv. Jono 
universiteto Liurdo Marijos koplyčioje. Vytauto Maželio nuotrauka

Nijolė Stankutė-Jautakienė. Vytauto Maželio nuotrauka

“PASTORALĖS” KONCERTAS 
ŠV. JONO UNIVERSITETE

Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserys, švęsdamos savo 75 metų 
jubiliejų, atsidėkodamos savo 
rėmėjams, pasikvietė iš Lietu
vos jaunų mergaičių vokalinį an
samblį “Pastoralė”. (Pats žodis 
pastoralė reiškia muzikos kūrinį, 
kuriame, daugiau ar mažiau, bū
na išreiškiama gamtos įvaizdžiai: 
upelių čiurlenimas, paukščių 
čiulbėjimas, miško medžių oši
mas. Pavyzdys — Beethoveno 6- 
ji simfonija, kuri ir vadinasi “Sim 
fonia pastorale”)

Ansamblis “Pastoralė į Ame-

DĖMESIO

Dar turime pilnus komplek
tus: Lietuvių Enciklopedijos 37 
t., Encyclopedia Lituanica, 6 t., 
Vinco Krėvės raštai, 61. Taip pat 
siunčiame į Lietuvą per agentū
ras, kaina 60 - 80 et. už svarą.
Tetarantis:

J. Kapočius,
P. O. Box 752
Cotuit, MA 02635
Tel. 1-508-428-6991.

Kauno “Laveros” krepšinio 
komanda lapkričio 14 d. žais 
draugiškas rungtynes su PACE 
universiteto komanda.

Parduodamas 2-ių šeimų na
mas Woodhavene, NY, netoli 
parko. Dėl tolimesnių informa
cijų skambinti tel.: 718 846- 
7399. (sk.)

TALPINTUVAI PER TRANS
PAK siunčiami kas savaitę. Sku
bius siuntinius siunčiame AIR 
CARGO. Pinigai pervedami do
leriais. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street, Chieago, IL 60629. 
Telef. 312436-7772. CONNEC- 
TICUT valstijoje 203 232-6600, 
BOSTONO apylinkėje 508 428- 
1004. (sk.) 

riką atvyko spalio 14 d. JAV ir 
Kanadoje turės apie 20 koncer
tų. Į Lietuvą grįš lapkričio 29 d.

Po visų tų triūbočių, skripki- 
ninkų, armonikas tampančių 
polkininkų, kurie pastarųjų ket- 
verių metų laikotarpyje mus 
“žavėjo”, “Pastoralės” koncer
tas, Queens, N Y, spalio 29 d , 
3 vai. popiet, Šv. Jono universi
teto, Our Lady of Lourdes ko
plyčioje, buvo labai didelė me
niška dovana! Tai tvirtai subalan
suotų balsų, jautrus dinami
niams pokyčiams, turtingas in
terpretaciniu įvairumu, pa
sižymintis aukšta atlikimo preci
zija 16-os mergaičių vienetas.

Mergaitės, apsirengusios švie
siai rožinėmis togomis, su dega
nčiomis žvakėmis rankose, pa
lengva eidamos ir giedodamos 
Aleliuja, rinkosi į sceną. Įspūdis 
žavus ir originalus!

Pirmu išėjimu, lotyniškai gie
dodamos, atliko (programoje do
minavo religinio turinio gies
mės) 10 trumpų, barokinio laiko
tarpio kompozitorių (Handelio, 
Monteverdi, di Lasso, Palestri- 
nos, Bacho) kompozicijų. Po 
paskutinės giesmės, užgesinu
sios žvakes, giedodamos paliko 
sceną. (Reikia stebėtis kaip joms 
rankos nepavargo, per tokį ilgą 
laiką žvakes belaikant.)

Po pertraukos mergaitės, pa
keitusios togas į baltas arba į 
rausvas sukneles ir juodas lieme
nes, antroje programos dalyje

SOPHIE’S AGENCY
67 Driggs Avė.
Brooklyn, NY 

siūlo moterims darbus: šeimi
ninkauti arba prižiūrėti vaikus. 
Gyventi šeimoje. Lal>ai geri at
lyginimai. Turi susikalbėti ang
liškai. Agentūra parūpina darbus 
l>e jokio mokesčio. Skambinti: 
718 349-6248. (sk.). 

giedojo lietuviškai. Joje domina
vo lietuvių kompozitorių (B. Bu- 
driūno, C. Sasnausko, G. Jau- 
takienės, L. Abariaus) kompozi
cijos. Kitataučių autorių tekstus 
į lietuvių kalbą išvertė ir muzikai 
pritaikė N. Jautakienė ir S. Jau
takaitė. Kelios giesmės ar dainos 
buvo atliktos, jas paįvairinant 
bei pagyvinant geros režisūros 
paruoštais choreografiniais jude
siais. Buvo panaudotos šiaudinės 
skrybėlės ir verbos.

Ansamblio dainininkėms di
delis “priešas” buvo pati kop
lyčia. Ji siaura su labai žemomis 
lubomis, turi prastą akustiką. 
Tas “priešas" mergaitėms su
teikė nerimą, kas buvo galima 
pastebėti pirmoje programos da
lyje, bet, po pertraukos, pailsė
jusios mergaitės padrąsėjo: jau
tėsi laisviau ir giedojo užtikrin
tai.

Teko apgailestauti, kad nebu
vo laikomasi programos. Pirmo
joje dalyje, kai kas buvo giedama 
iš antrosios ir atvirkščiai. Buvo 
atlikta ir į programą neįtrauktų 
kūrinių, nepranešant, kas jie ir 
kas jų autoriai. To reikėtų veng
ti. Buvo pasakytos net trys kal
bos. Išskyrus universiteto deka
no žodį, kitų dviejų, galėjo ir 
nebūti.

Ansamblio choro vadovė Ni
jolė Stankutė-Jautakienė, kon
certmeisterė Salvinija Jauta
kaitė, kuri porą kūrinių pati diri
gavo, akompanavo vargonais 
arba piano, ir visos mergaitės 
Ihivo apdovanotos gėlėmis ir 
gausiais plojimais.

Nežiūrint labai nepalankaus 
oro, į koncertą susirinko apie 150 
žmonių. Jų tarpe ir buvęs gar
saus Kauno berniukų choro va
dovas Perelšteinas. Jam choro 
vadovė N. Jautakienė įteikė gė
lių.

Po programos, visi į koncertą 
atsilankiusieji, buvo pakviesti 
pasivaišinti kava bei pyragaičiais 
ir susitikti su choristėmis ir jų 
vadovėmis.

p. palys


