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RINKIMŲ REZULTATAI IŠJUDINO PASAULĮ
— V. Žirinovskij — fašistas ar demagogas? —

APIE LIETUVĄ - 
l - J*

- įtariami Vito Lingio 
žudikai sulaikyti. Dienraštis "Res
publika* praneša, kad įtarimieji 
yra vadinamosios "Vilniaus briga
dos", apie kurią daug rašė dienraš
tis, nariai. Visi šeši įtariamieji yra 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus, tarp 
jų yra ir Boris Dekanidze, žinomo 
Vilniaus verslininko Georgij Deka
nidze sūnus. Gruodžio 7 d. oficia
lus kaltinimas tyčiniu nužudymu 
sunkinanačiomis aplinkybėmis 
pateiktas 28-ių metų vilniečiui 
Igoriui Achremovui. Lietuvos ge
neralinis prokuroras patvirtino, 
kad žmogžudystę suplanavo ir 
įvykdė "Vilniaus brigados* nariai.

- Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje seserų benediktinių aba
te įšventinta Motina Imelda. Vie
nuolyno vyriausiosios įšventini
mo apeigoms vadovavo Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis. Vilniaus benedik
tinės, - pasakė arkivyskupas,- da
bar tarsi išeina iš katakombų. Joms 
jau sugrąžinta Šventosios Kotry
nos bažnyčia, tikimasi atgauti ir 
vienuolyno patalpas. Vilniaus 
benediktinių vienuolynas įsikūrė 
1622 m.

— Suomijos ministras 
pirmininkas Esko Aho gruodžio 7 
d. su oficialiu atsakomuoju vizitu 
viešėjo Lietuvoje. Kartu atvyko ir 
devyni verslininkai, kurie yra susi
rūpinę, kad -Lietuvos prekyba su

Gruodžio 12 d. Rusijoje vyko 
rinkimai i naująjį parlamentą ir 
referendumas už naująją Rusijos 
Konstituciją. Preliminariniai rinki
mų duomenys paaiškėjo gruodžio 
14 d. Rusijos parlamente yra 450 
vietų, rinkimai į kurias susidėjo iš 
dviejų dalių: pusė vietų bus užpil
dytos pagal partijas, o kita - pagal 
individualius rinkimo rezultatus. 
Preliminariniai duomenys rodo, 
kad partiniu principu užpildytos 
225 vietos pasiskirstė sekančiai:

Liberalų demokratų partija - 
67 vietos (ultranacionalistinė fa
šistinė partija, vadovaujama Vla- 
dimir Žirinovskij); Rusijos Pa
sirinkimas - 38 vietos 0elcin bloko 
partija, vadovaujama ekonomikos 
ministro Jegor Gaidar); Komunistų 
partija - 31 vieta (didžiausia ir įta
kingiausia iš visų Rusijos komu
nistų partijų); Rusijos Žemdirbių 
partija - 29 vietos (nacionalistinė 
partija, atstovaujanti kolūkių val
džią); Rusijos Moterys - 20 vietų 
(partija nusistačiusi prieš greitas 
reformas); Trijų blokas - 15 vietų 
(už greitas reformas, vadovaujama 
ekonomisto Grigorij Javlinskij); 
Rusijos Vienybės ir Sutarimo par
tija - 13 vietų 0elcin palanki par
tija, bet už lėtesnes reformas); 
Rusijos Demokratų partija - 12 
vietų (centristų opozicinė grupė, 
vadovaujama Nikolaj Travkin).

Rinkimų rezultatai buvo ne
tikėti. Viešosios nuomonės apklau
sos rezultatai prieš pat rinkimus 
rodė Jelcin partijos Rusijos Pa
sirinkimas žymų pranašumą prieš

oponentus, bet prognozės pėr 
rinkimus nepasitvirtino.

Rusijos Liberalų Demokratų 
partija iki šiol daugeliui pasaulyje 
buvo nepažįstama, tiksliau sakant, 
iki šiol į ją nebuvo kreipiama dėme
sio dėl jos tariamo silpnumo. Par
tijos lyderio Vladimir Žirinovskij 
kalbos, nuskambėjusios per pasku
tinius kelis praėjusiuosius metus 
daugeliui atrodė juokingos: noras 
atkurti Rusijos imperiją, kurios 
sudėtinės dalys yra trys Pabaltijo 
šalys, Ukraina, atgauti iš JAV Alias
ką (taip padaryti įmanoma, nukrei
pus raketas su branduolinėm gal
vutėm į JAV), Pabaltijo respubli
kas paversti branduolinių atliekų 
laidojimo vietomis, kad Pabaltijo 
tautos išsigimtų ir išmirtų ir t.t. 
Šiandien jau visam pasauliui išky
la klausimas: kas jis Vladimir Ži
rinovskij - demagogas ar fašistas?

Vladimir Žirinovskij puikiai 
atsimena jo buvę kolegos - ad
vokatai. Jie visi jį prisimena kaip 
jauną žydą advokatą, Žydų kul
tūrinės organizacijos direktorių ir 
Rusijos-Izraelio aljanso politinį 
rėmėją. Šiandien Vladimir Žiri
novskij - Rusijos ultranacionalis- 
tas, kuris kaltina žydus už du pa
saulinius karus. Savo autobiografi
joje Žirinovskij rašė, kad jo mama 
rusė, o tėvas, kuris buvo advoka
tas, yra visiškai neįprastu rusams 
vardu Volf. Tačiau paklaustas, ar 
jo tėvas yra žydas, Žirinovskij at
sakė: "Niekada, niekada. Mano 
mama yra rusė, mano tėvas yra 
rusas, mano žmona yra rusė, mano

sūnus yra rusas. Tik rusai, mano 
visa šeima yra rusai". 1988-89 m., 
pagal žydų aktyvistų duomenis, 
Žirinovskij buvo susijęs su žydų 
kultūrine organizacija "Shalom". 
Žirinovskij tuos faktus neigia, saky
damas, kad tai "baisus melas ir 
šmeižtas".

Liberalų Demokratų partijos 
lyderis Vladimir Žirinovskij pasakė, 
kad jo partija tikisi suvaidinti pa
grindinę rolę, formuojant naują 
vyriausybę. Žirinovskij, sužinojęs 
rinkimų rezultatus, iš karto prezi
dentui Jelcin pasakė, kad jis nori, 
kad Rusijos ekonomikos ministras 
Jegor Gaidar ir užsienio reikalų 
minsitras Andrei Kozyrev būtų 
pašalinti iš vyriausybės.

Kai naujasis Rusijos parlamen
tas pirmą kartą susirinks sausio 11 
d., Žirinovskij žada pakeisti Jelcin 
reformų politiką ir tikisi, kad 
paskelbs, jog "tie tamsūs laikai 
Rusijoje pasibaigė, kad visos refor
mos, kurios taip pažeidė Rusijos 
žmonės, yra baigiamos'.

Atrodo, Žirinovskij netaps 
premjeru ir negaus jokio didelio 
posto vyriausybėje, nes visa vyriau
sybė turi būti paskirta prezidento 
B. Jelcin. Tačiau Žirinovskij kalba 
apie "jo ministrus" ir "mūsų vyriau
sybę" ir tikisi, kad jis taps naujuo
ju Rusijos prezidentu.

Rusijos Pasirinkimo partija, 
negalinti atsigauti nuo šoko, pasi
sakė, kad kooperuos su bet kuriuo 
bloku, pasirengusiu kovoti prieš 
"fašistų grėsmę", kurią kelia Libera- 

(nukelta į 2 pšl.)

Kristaus užgimimas, dail. Hans Baldung Green medžio rai
žinys 1514.

LIETUVOS IR GVATEMALOS
nė negu Estijos.

- Europos rekonstrukci
jos ir plėtros banko ekspertai 
gruodžio 16 d. atvyko į Lietuvos 
susisiekimo ministeriją, kur bus 
tariamasi, kaip finansuoti Lietu
vos komunikacijų modernizavimo 
projektą.

- Vilniaus socialinės rūpy
bos centras 600 vilniečių paskyrė 
Kalėdų pašalpą - kiekvienam po 
30 litų. Centro inspektoriai sten
gėsi atrinkti pačius vargingiausius 
vilniečius.

- Respublikinis žemdir
bių streiko komitetas vienbalsiai 
nutarė žemdirbių streiką rengti. 
Gruodis paskelbtas rengimosi strei
kui laikotarpiu. Sausio pradžioje 
apie rengiamą streiką oficialiai raš
tu numatoma informuoti šalies 
vyriausybę bei žemės ūkio produk
cijos perdirbimo įmones. Praėjus 
pagal įstatymą numatytai 21 die
nai prasidės streikas.

- Varėnos medžiotojai su
darė sutartį su bendra Lietuvos, 
Švedijos ir Italijos firma "Viltlit", 
kurt verčiasi žvėrienos eksportu. 
Varėniškiai jau pardavė 520 kilo
gramų stirnienos ir elnienos. Už 1 
kg stirnienos ši firma mokės 4 
Vokietijos markes, elnienos - 2. 
Tariamasi dėl šemienos eksporto.

— Danijos energetikos 
ministras J. Sjursenas, viešėdamas 
Lietuvoje, aplankė Ignalinos atomi
nę elektrinę. Grįžęs iš Ignalinos 
atominės elektrinės, Sjursenas žur
nalistams pasakė, kad per dvi valan
das jis šioje jėgainėje gavęs tokią 
radiacijos dozę, kaip per dvi die
nas, praleisdamas natūraliame fo
ne. Ministras pareiškė, kad elektri
nę reikia uždaryti.

- Seimo Biudžeto ir finansų 
komiteto pirmininkas K. Jaskele- 
vičius pateikė Seimui prezidento 
įstatymo pakeitimo projektą. Siūlo
ma prezidento atlyginimą pakelti 
iki 14 vidutinio mėnesinio darbo 
užmokesčio dydžio (apie 2,500 
litų), o pensiją - iki 75% gauto 
atlyginimo.

Kalėdos Vilniuje 1992 metais. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

PABALTIECIŲ ATSTOVAI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
Jungtinio Amerikos Pabal- 

tiečių Komiteto (JBANC’o) na
riai buvo pakviesti j Baltuosius 
Rūmus Washingtone specialiam 
pasitarimui Pabaltijo respublikų 
reikalais. Šiam pasitarimui vado
vavo specialus JAV Prezidento 
asistentas ir Vyriausias direkto
rius Rusijos, Ukrainos ir Eurazi
jos reikalais Tautinėje Saugumo 
Taryboje R. Nicholas Bum.s. 
Ten pat pranešimą padarė Vals
tybės departamento vyresnysis 
deputatinis asistentas Europos ir 
Kanados reikalams Alexanderis 
R. Vershbovv. Taip pat pasitari
me dalyvavo Valstybės departa
mento Pabaltijo valstybių sky
riaus viršininkas.

Jungtiniam Amerikos Pabal- 
tiečių Komitetui (Joint Baltic 
American National Committee) 
atstovavo trys Amerikos Estų 
Tarybos atstovai, trys Amerikos 

Latvių Sąjungos atstovai ir du 
Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovai; — dr. Jonas Genys ir Vin- 
cent Boris. Taip pat dalyvavo 
vienas vizituojantis estų vyriau
sybės narys ir Asta Banionytė iš 
Lietuvių Bendruomenės.

Prieš pradedant pasitarimą, 
Amerikos valdžios atstovams 
buvo įteiktas raštas, kuriame 
buvo nurodyti labiausiai domi
nantys baltų kilmės amerikiečius 
klausimai. Keturi klausimai 
buvo ypatingai svarbūs: 1) JAV 
politika dėl Rusijos norų įsigyti 
“saugumo sferas” Rytų Europoje 
ir traktuoti kaimyninius kraštus 
kaip “artimąjį užsienį”; 2) Rusi
jos kariuomenės išvedimas iš 
Latvijos ir Estijos; 3) JAV pagal
ba dėl butų statybos iš Pabaltijo 
valstybių grįžtantiems Rusijos 
karininkams; 4) Pabaltijo respu
blikų priėmimas į NATO (Šiau

rės Atlanto Saugumo Organiza
cija).

Po trumpų Amerikos pa
reigūnų pranešimų vyko disku si
jos. Dalyviai pažadėjo, kad 
asmeniniai pareiškimai nebus ci
tuojami spaudoje. Išklausius vi
sus pranešimus ir diskusijas, iš
ryškėjo kai kurie JAV politikos 
bruožai Pabaltijo valstybių 
klausimais. Manoma, kad Prezi
dentas Clinton dar būdamas Ar- 
kansas valstijos gubernatoriumi, 
žinojo apie Pabaltijo valstybių 
padėtį. Tapęs prezidentu jis net 
kelis kartus kėlė Pabaltijo kraštų 
reikalus Rusijos prezidentui 
Jeltcin, ypač dėl kariuomenės iš
vedimo ir tuo reikalu yra parašęs 
prezidentui Jelcin laišką. Šiuo 
metu Pabaltijo valstybėse yra 
apie 20,000 rusų kariuomenės, 
kuri turi būti išvesta ne vėliau 
kaip 1994 metais. Spauda netei-

DIPLOMATINIAI SANTYKIAI
Lietuvos ir Gvatemalos nuola

tiniai atstovai Jungtinėms Tau
toms — ambasadoriai Anicetas 
Simutis ir dr. Julio Armando 
Martini Herrera — gruodžio 14 
d. pasirašė protokolą, kuriuo 
Lietuva ir Gvatemala užmezgė 
diplomatinius santykius, — pra
nešė Lietuvos Nuolatinė Misija 
Jungtinėms Tautoms Nevv Yor
ke.

Protokole sakoma, kad abi vals
tybės pasiruošusios vystyti tar
pusavio draugiškus santykius ir 
l>endradarbiauti politinėje, eko
nominėje, kultūrinėje, humani
tarinėje ir kitose srityse, vado
vaudamosi Jungtinių Tautų 
chartijos ir tarptautinės teisės 
pagrindais.

Gvatemala pripažino Lietuvą 

singai skelbia, kad Amerika pri
taria Rusijos karinių bazių paliki
mui Latvijoje. Amerika neprita
ria jokiam kariuomenės buvimui 
svetimos valstybės teritorijoje 
be tos valstybės pritarimo. Rusi
jos skundai dėl jų tautiečių žmo
gaus teisių pažeidimų nepateisi
na jos kariuomenės laikymo Pa
baltijo valstybėse. Žmogaus tei
sių reikalais daugiau turės rūpin
tis Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencija. Dau
guma skundų neturi rimto pa
grindo.

Kad palengvinti Rusijos ka
riuomenės išvedimą. JAV Prezi
dentas su Kongreso pritarimu, 
buvo paskyręs iš šių metų 
biudžeto 6 milijonus dolerių ir 
iš 1994 m. biudžeto 160 milijonų 
dolerių butų statybai tiems kari
ninkams, kurie išvažiuoja iš Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos. Dabar 
paaiškėjo, kad planuota butų sta
tyba sunkiai vyksta ir Rusijos sa
vivaldybės neskiria tų butų 
tiems, kuriems buvo numatyta. 

de jure 1923 m. vasario 26 d., 
bet tada diplomatiniai santykiai 
nebuvo užmegzti. Tad dabar jie 
užmegzti pirmą kartą.

Diplomatinių santykių už
mezgimo pasirašymas įvyko 
Gvatemalos Nuolatinėje Misijo
je New Yorke. Abu ambasadoriai 
pasakė trumpas kalbas, reikšda
mi viltį, kad ateityje tarp Lietu
vos ir Gvatemalos vystysis ir 
plėsis draugiški ir abiems šalims 
naudingi santykiai.

Pasirašyme dalyvavo Gvate
malos nuolatinio atstovo pava
duotojai, ambasadoriai Rafael 
Castellanos-Carrillo ir Antonio 
Aris de Castilla. ir Lietuvos 
Nuolatinės Misijos patarėjas Al
gimantas Gurėčkas.

JAV Lietuvių Bendruomenė su
sitikimo metu įteikė duomenis, 
kurie įrodo, jog ir JAV ir Rusijos 
pareigūnai, kuriems yra pavesta 
vykdyti butų staty bos programą, 
nesiskaito su rusų kariuomenės 
štabu. Šie duomenys buvo 
kruopščiai surinkti dr. Rolando 
ir Gražinos Paegle pastangomis. 
Jų iniciatyva praėjusią vasarą 
visų Rusijos dalinių Pabaltyje va
dui majorui Majarovui buvo 
įteikta informacija apie JAV’ 
valdžios pažadus bei programą. 
Gavęs informaciją, maj. Majaro- 
vas pasiuntė karininkų delegaci
ją į Volgogradą, Nižnij Novgoro
dą, Lipetską ir Tūlą, kad ji pasi
tartų su savivaldybėmis. Tenai 
delegacija nustatė, kad didelė 
dalis pašalpos, skirtos butų staty
bai, buvo panaudota kitiems rei
kalams. Susitikime JAV pabal- 
tiečių organizacijos pritarė JAV 
LB nuomonei, kad JAV7 valdžia 
turi sutvarkyti šią pagalbą ir

I nukelta į 4 psl.)



Nepatenkintų žemdirbių demonstracija Vilniuje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVĄ
— “Pieno lašo” draugijos pir

masis suvažiavimas įvyko Vilniu
je. Atsikūrusios draugijos svar
biausias tikslas —kovoti su vaikų 
mirtingumu, remti daugiavaikes 
šeimas, rinkti bei skleisti žinias 
apie tarptautinę vaikų teisių 
konvencijų, įgyvendinti šio do
kumento principus Lietuvoje. 
Prieš karų Lietuvoje “Pieno 
lašo” draugija veikė nuo 1923 m. 
iki 1940 m.

— Kazys Bobelis, Lietuvos 
Seimo narys, už paramų LDDP 
partijai laimėti rinkimus ir nuo
pelnus dabartinei Lietuvos 
valdžiai, apdovanotas Vyčio 
Kryžiaus II-jo laipsnio ordinu.

Ordinų įteikė prezidentas Algir
das Brazauskas. Ordino įteikimo 
iškilmės sujungtos su VLIKo 50 
metų sukakties minėjimu, kur 
kalbas pasakė paskutinis Komu
nistų partijos generalinis sekre
torius, tarybinis istorikas ir pats 
Kazys Bobelis. Šioms iškilmėms 
iš valstybės biudžeto buvo skira 
24,000 litų.

— Europos bendrijos eksper
tų grupė baigė nagrinėti privati

zavimo eigą Lietuvoje, pateikė 
savo išvadas ir rekomendacijas. 
Privatizuota 67% įmonių, kurio
se valstybinis kapitalas sudaro 
34%. Ekspertai rekomenduoja 
apriboti arba uždrausti pirmumo 
teisę įmonių darbuotojams ir at
virai pardavinėti akcijas.

— Kauniečiai jau yra privati
zavę 80 tūkst. butų (t. y. apie 95 
proc. visų butų). Sakoma, kad 
taip jie įsigijo nuosavą pastogę 
60 kartų pigiau negu rinkos kai
na.

VIRG1NIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti 
advokatė, irikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose 
reikaluose. The American Immigration Lavvyers Assodation 
narė. Turi leidimą praktikuoti Massachusetts ir Washington, 
D. C. One Bulfinch Place, Saite 1OO, Boston, MA 02114. 
TeL: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.

EUROPOS PERSITVARKYMAS: 
AR ATSIRAS VIETOS MAŽYTEI LIETUVAI?

buvo aiški. Po Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo mes ramiai galvojo
me, kad rusų imperialistiniai lai
kai baigėsi. Bet ar tai nebuvo 
naivus galvojimas? Ar nebuvo 
rusų dezinformacijos darbas?

Ar naujoji rusų “artimojo 
užsienio” doktrina kuo nors ski-

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose.Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St, Sims- 
bury, 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.

Advokato S. Povilo Žumbakio 
radijo komentarai, transliuoti 
gruodžio 12 d. Chicagoje per 
“Amerikos lietuvių radijo” pro
gramų,, kuriai vadovauja Anato
lijus Siutas.

Buvusio prezidento J. Carter 
užsienio reikalų patarėjo Zbig- 
niew Brzezinski nuomone, toks 
agresyvus J. Primakov pasisaky
mas yra ypač pavojingas. Neaiški 
Amerikos pozicija kelia neramu
mus centrinėje Europoje ir, tuo

Šiuo metu Amerikoje ir Vaka- pačiu, kuria Rusijos įtakos zonų, 
kuri gali linkti prie seno imperia
lizmo.

rų Europoje vyksta karštos dis
kusijos dėl NATO kraštų tinklo.

Vytautas Landsbergis savo pa
sisakymo Chicagoje metu į J. 
Primakov grasinimų reagavo se
kančiai: “Šis nepaprastas ultima
tumas yra prieš Centrinės Euro
pos kraštų, norinčių įstoti į 
NATO, stabilumų ir saugumų. 
Tai yra akivaizdus JAV nuolai
džiavimas. - . —-

Senoji L. Brežnev doktrina

riasi nuo Brežnev politikos? Ar
Amerika vėl prisidės prie Rytų 
Europos pasidalinimo tarp 
didžiųjų valstybių?

Prezidentas B. Clinton senai 
sakė, kad vienas mėgiamiausių 
jo herojų yra prezidentas F. D. 
Roosevelt. Ar mūsų atžvilgiu 
mes galime tikėtis panašių rezul
tatų kaip F. D. Roosevelt lai
kais?

Plėsti jį ar ne?
Rusijos valdžia spaudžia 

NATO vadovybę, reikalaudama, 
kad į savo tinklų nepriimtų len
kų, čekoslovakų, vengrų ir pa- 
baltiečių. O jeigu ir plėstų šių 
organizacijų, tai tiek, kad priim
tų ir Rusiją bei visus NVS esan
čius kraštus.

Išsivadavusių kraštų nepri
ėmimas į NATO reikštų, kad tie 
kraštai liktų be Vakarų užnuga
rio,-kaip-kad atsitiko Bosnijai. 
Visų rursų'sandraugai priklausan
čių valstybių priėmimas į NATO 
de facto susilpnintų organizaci
jos garantijas, kaip ir ESBK 
(CSCE). Tokio silpno vieneto 
beprasmingumų matome kraš
tuose, kuriuose vykdomas geno
cidas. O ESBK (CSCE) kraštai 
tik žaidžia diplomatinius žaidi
mus.

Sausio 10-11 dienomis NATO 
kraštų vadai susitiks su Prezi
dentu B. Clinton Briuselyje. 
Ten bus svarstomas kraštų, ku
riems yra gyvybiškai svarbu įsto
ti į NATO likimas. Jų tarpe ir 
mūsų Lietuvos. Po to B. Clinton 
planuoja apsilankyti Maskvoje.

Amerikos planas tuo klausimu 
yra neaiškus, kaip kad neaiški 
prezidento B. Clinton pozicija 
Haiti salos, Somalio, Bosnijos ir 
kitų šalių atžvilgiu. Amerikos 
Prezidentas pateikė pasiūlymų 
įkurti neaiškių “Taikos Partne
rystę” (Partnership for Peace).

Šis planas mums yra pavojin
gas dėl dviejų priežasčių:

Pirma, NATO nebūtų plečia
ma į Rytus. Net tokie kraštai kaip 
Lenkija, Čekoslovakija ir Veng
rija nebūtų priimti. Jiems, gal ir 
Pabaltijui, būtų leista stebėti 
NATO veiklų. Tačiau tiems kraš
tams nebūtų jokių garantijų 
užpuolimo atveju.

Antra, Amerikos politika yra 
aiškiai palanki Rusijai. Pagal tų 
neaiškų planą jokie Rusijos “arti
mi kaimynai” nebūtų priimti j 
Vakarų apsaugos organizacijas.

Neseniai įvykę neramumai 
Rusijoje parodė, jog rusų karinė 
nomenklatūra turi didelę įtakų 
prezidentui B. Jelcin. Ta įtaka 
gali dar padidėti, ryšium su įvy
kusiais rinkimis.

Kariuomenės įtaka aiškiai pa
sireiškė prieš keletu dienų. 
Buvęs Rusijos saugumo viršinin
kas Jevgeny M. Primakov pagra
sino, kad, jeigu NATO tinklas 
bus praplėstas Rytų pusėn , Ru-

RINKIMŲ REZULTATAI IŠJUDINO PASAULI

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

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rasių 
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. Winter 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.

sija imsis atsakomųjų priemonių 
prieš Vakarus! Prezidentas B. 
Jelcin to pagrasinimo neatšaukė.

(atkelta iš 1 psl.)
lų Demokratų partija.

Pasauli ištiko nemažesnis šo
kas. Tuoj pasipylė Žirinovskij par
tijos pergalės lyginimai su Adolfo 
Hitlerio partijos pergalėmis 1930- 
aisiais. Žirinovskij atvirai apibū
dinamas kaip fašistas.
5 ,^ - Ukrainos prezidentas Leonld 
Kravčiuk pasakė, kad jis yra susi
rūpinės dėl nacionalistų, norinčių 
atkurti imperiją, pergalės ir pabrė
žė, kad jų idėjos, jeigu bus pritaiky
tos politikoje, būtų pavojingos. "Aš 
meluočiau, jei sakyčiau, kad nesu 
sujaudintas. Ir ne tik dėl Ukrainos, 
bet dėl Rusijos taip pat", - pasakė 
Moldovos prezidentas Mircea Sne- 
gur. Britanijos užsienio sekreto
rius Douglas Hurd pasakė: "Tai jau
dina. Šis žmogus savo kelyje j viršų 
pasakė susirūpinimą keliančius ir 
nepriimtinus dalykus".

Izraelio užsienio reikalų mi
nistras Shimon Pėrės pareiškė, kad 
nacionalistinių ekstremistų laimė
jimas Rusijos parlamento rinki
muose paskatins žydų imigraciją į 
Izraeli. Vien per šiuos metus į 
Izraelį atvyko 61,700 Rusijos žydų. 
Galvojama, kad rinkimų rezulta
tai iššauks iki pusės milijono nau
jų imigrantų į Izraelį.

Lenkijos prezidento politikos 
patarėjas Andrzej Zakrzevvski ko

mentavo: "Nėra jokios abejonės, 
kad įvyko posūkis į imperinę poli
tiką. Tai yra grėsmė Lenkijai, ka
dangi nacionalizmas Rusijoje ne
gali būti mums draugiškas". Dau
guma Lenkijos laikraščių užėmė 
dar pesimistiškesnes pozicijas - jie 
citavo Žirinovskij kalbas apie tai, . 
kad rejkia Lenkiją, Suomiją ir Bal- ,■> 
tijos valstybes sugrąžinti į Rusijos, 
imperiją.

Didžiausias Suomijos dienraš
tis "Helsingin Sanomat" rašo, kad 
dar yra per anksti spėti apie Rusi
jos nacionalistų ketinimus.

Rumunijos nepriklausomas 
laikraštis "Evenimentul Žilei’ api
būdino rinkimų rezultatus kaip 
"Rusijos imperializmo pergalę".

Vokietijos laikraščiai staigiai 
reagavo į rezultatus: "Vladimir 
Žiaurusis" - "Coligne Express" laik
raščio antraštė. Vokietijos dien
raštis "Bild" rašo: "Naujasis Hitleris 
laimi. Jis nori susigrąžinti Aliaską. 
Jis prieš žydus. Jis grasina atomine 
ataka". Miunheno "Abendzeitung": 
"Jelcino pasekėjai mato artėjantį 
karą".

Iš Rusijos Vladimir Žirinovskij 
keletą metų yra palaikęs kontaktą 
su Vokietijos Žmonių Sąjunga, 
maža Bavarijoje esančia partija, 
kuri nori išvaryti visus užsieniečius 
ir aneksuoti dalį Lenkijos ir Pabal

tijo valstybes. Šios partijos laikraš
tyje pasirodė interviu su Žiri
novskij, kuriame jis siūlo, kad Ru
sija ir Vokietija karine sutartimi 
pasidalintų Lenkiją, Baltijos šalis 
ir Ukrainą.

Prancūzijos konservatyvusis 
dienraštis "Le Figaro" rašo: "suklai
dinti, iškankinti ir beviltiškai nu
siteikę rinkėjai parodė Rusijos de
mokratinės kultūros trūkumą. Ma
tydami komplikuotus teiginius, 
žmonės paklausė kandidato, kuris 
pasiūlė paprasčiausius ir labiausiai 
nesudėtingus atsakymus".

JAV prezidento reakcija į rin
kimų Rusijoje rezultatus buvo 
nuosaiki: "Aš galvoju, kad žmonės 
pergyvena sunkius laikus... Jie 
dažnai ieško paprastų atsakymų. 
Tai nėra būdinga tik Rusijai. Jūs 
galite tai matyti ir kitose demo
kratijose". B. Clinton besijuokda
mas pridūrė: "Aš manau, kad nė 
vienas iš mūsų nesitiki artimiau
siu laiku atiduoti Aliaskos". Savo 
komentaro pabaigoje JAV prezi
dentas pabrėžė: "Aš manau, kad 
turime klausti savęs tiek daug ne 
apie jį (Žirinovskij), bet apie tai, ką 
tai reiškia demokratijai Rusijos 
politikoje ir kitoms buvusioms So
vietų Sąjungos respublikoms ir 
Rytų Europos šalims".

A. J.
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numeriuose atspausdino Dalios Dirgėlienės ir Petro Dirgėlos straipsnį "Faktų sociologija. įvykių 
testamentai. Nuosavybės Kalvarija". Straipsnis yra labai vertingas nuosekliu naujausios Lietuvos 
istorijos faktų pateikimu ir analize nuosavybės klausimų plotmėje. Perspausdiname šį straipsnį 
nesutrumpindami ir tikimės, kad jis sudomins mūsų laikraščio skaitytojus.
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vienų būdų svetimai nuosavybei 

Šiam nutarimui LKP įnirtin- savo “valdymo zonoje” išsaugoti.

Sveiki, sulaukę Šv. Kalėdų!

gai priešinosi. Tas nirtulys galėjo 
būti ir diplomatinis ažiotažas, 
sukeltas tam, kad dešinieji sku
bėtų, visko gerai neapgalvotų ir, 
paskubomis nutarimų priėmę, į

1993 metų rugsėjo 1 dieną že
mės, gautos po 2-3 hektarus pa
gal 1990 metų liepos 26 dienos 
AT nutarimų, turėjo 424,811 
žmonių, bendras plotas sudarė

tusų, visi supratome klastos 
esmę: čia buvusi kariuomenė ne
bebūtų okupacinė! O štai žemės 
statusų pakeisti leidome. Su 
žodžiu “demokratija” lūpose. 
Esmė: ta žemė, kurios niebeįma?- 
noma ar nebegalima denaeiona-

tikros politinės situacijos, dar ir 
tam tikrų Lietuvos turto situaci
ją

Interliudija. LR AT 1990 06 
29 dienos pareiškime dėl mora
toriumo paskelbimo “1990 m. 
kovo 11d. Aktui” pirštu parodo
mai pabrėžiama, kad moratoriu-
mas galioja ne pačiam Aktui, o 
tik “sustabdo iš jo kylančius teisi- 
nius^yeiksmus”. į tokių sustab
dytų''veiksmų zonų pateko ir LR 
AT 1990 metų kovo 13 dienos

Kai Bažnyčia, pasipuošusi vio
letiniu drabužiu, su Rarotų mal
da lūpose laukė ateinančio Išga
nytojo, minia neribotu linksmu
mu puošė dirbtinomis snaigėmis 
Kalėdų eglutes. Visur—namuo
se, gatvėse, krautuvėse—aidėjo 
giesmė: “Tyli naktis, šventa nak
tis...”, nors ten nedaug tesimatė 
šventumo nuotaikos, o tylos tai 
nė nebandyk ieškoti prieš
kalėdinės mugės sūkuryje.

Jau čia pat ir ta lauktoji Šven
toji Naktis. Bažnyčia tvins 
džiaugsmu ir tik tada pradės 
linksmybės laikotarpį, bet už jos 
sienų viskas klostysis priešingai
— linksmajai prekybininkų mu
gei ir jos linksmybėms pasibai
gus, liks tik pagirios.

Visur aplink skambant “Links
mų Kalėdų” sveikinimams, per
duos juos šeimos nariai, draugai, 
pažįstami, atsitiktinai net ir sve
timieji. Ypatinga šio pasveikini
mo žodžių jėga. Nors kartais ir 
nujaučiama, kad ne visada tie 
sveikinimai plaukia iš nuoširdu
mo perpildytos širdies, bet gal 
tik iš įpročio, kasdieninio forma
lumo ar net prekybinio skaičiavi
mo, vis dėlto jie pakelia nuotai
kų, praskaidrina kasdienybę.

Žmonės išreiškia kalėdinius 
sveikinimus vienokiais ar kito
kiais žodžiais, Dievas gi — vie
ninteliu Žodžiu, tapusiu Kūnu. 
Kai artimieji ir draugai apipila 
savo asmeninėmis dovanomis, 
Dievas irgi suteiks savo dovanų
— Asmenį.

Kalėdų šventos nakties glūdu
moje ar užtektų drųsos save pa
klausti: ko labiausiai trokštame 
gyvenime? Ypač tarp tos įvai
riausių kalėdinių linkėjimų 
masės! Iš nuoširdaus apsvarsty
mo išplaukiųs atsakymas tikrai 
atmestų tuos laikinius ir trapius 
siekimus.

Niekas iš šios žemės keleivių,

nežiūrint amžiaus aplinkybių, 
gabumų ar kitokių skirtumų, 
neapsiriboja vien medžiaginiais 
dalykais, kaip tikslu savyje. Vai
kas, ieškųs malonumo žaidimuo
se: moksleivis ar studentas, besi- 
stengiųs savo protų praturtinti 
amžių eigoje sukaupta išminti
mi; jaunuolis, besiviliųs roman
tiškom vilionėm; suaugęs, besi- 
tikįs sukurti šeimos židinį, pasi
sekimų profesijoje ir padėtį vi
suomenėje; besenstantis, trokš
tus saugumo ir aprūpinimo pa
skutinėm dienom — visi nors ir 
taip skirtingais keliais veržiasi 
prie vieno ir to paties tikslo — 
pasiekti laimę.

Tikslas aiškus, tačiau priemo
nės kartais apgaunančios. Pri
imant tik pasaulio teikiamas gali
mybes, būtų rėmimasis greit 
linkstančia nendre. Siekdami 
įgimto laimės ir ramybės troški
mo patenkinimo, žemės sūnūs ir 
dukros kartais pasinaudoja ir ne
tiksliomis, net žalingomis prie
monėmis. Ar neatrodytų lyg ir 
žiauru iš Kūrėjo pusės, jei, įdie
gęs tolų laimės ir ramybės troški
mų, neįgalintų savo kūrinių tai 
pasiekti?

Ne, Dievas nėra priešingybių 
autorius. Stebėkime prieš dvi
dešimt šimtmečių menkučio Pa
lestinos kaimelio pašlaitėse 
vykstančius įvykius —Taikos 
Kunigaikščio gimimų. Pranašas 
Izaijas iš anksto buvo nusakęs, 
kad tai bus vienas iš Kristaus ti
tulų. Sis naujagimis buvo apsup
tas ne galingos kariuomenės bū
riais: apie jo lopšį rinkosi pa
prasti piemenėliai. Jis buvo pa
sveikintas ne patrankų šūvių 
salvėmis, bet angelų giesme. 
Šioje angelų giesmėje kaip tik ir 
buvo išreikšta žmogiškosios 
laimės formulė.

Ramybė užsilaiko tik geros va
lios žmonių sųžinėse. Ramybė

sau pasispęstus spąstus įlįstų. 
Galėjo būti ir nuoširdus nirtulys. 
3 arba 2 hektarų suteikimas kiek
vienai kaime gyvenančiai šeimai 
galėjo būti pagrindas išeit iš
kolūkio, o tai ardė LKP planų 
“Dvarai — kumetynai”. Kolūkių 
specialistai, partinė kaimo no
menklatūra aukščiau aptartais 
būdais tampa dvarininkais, leng
vatinėm sųlygom “paveldėję” iš 
kolūkių traktorius, įrengimus ir 
t. t. Eiliniai kolūkiečiai lieka
kolūkiuose be jokio savo turto — 
lažininkais. Arba ūkių, kuriuos 
įsteigia vietinė savivalda (51 pro
centas vietos deputatų, 72 pro
centai viršaičių — LKP nariai), 
samdiniais.

Nutarimo priėmimas buvo klai-
da. Nebuvo įsisųmoninta, kad 
nutarimų reikės įgyvendinti jau 
teisinio nihilizmo sųlygomis. 
Partinė ir ūkinė kaimo nomen
klatūra tų 2-3 hektarų neišleido 
iš kolūkių. Jie liko kolūkiuose. 
Kolūkietis žinojo, kur jo arai, tie 
60 arų. Ir nežinojo, kur jo liku
sieji 2,4 hektaro. Tie hektarai 
klajojo po visų kolūkio žemę. 
Miežių tonų atveža iš pakalnės, 
bulvių maišų — nuo kalno. Ga
nykla, šienaujama pieva vienais 
metais — čia, kitais — jau ten. 
Kolūkio valdovai “specialistai” 
žmogui sako: tavo hektarai klajo
ja. Ir žmogus neįtaria, kad tai 
negerai. O yra negerai. Ateina 
buvęs žemės savininkas į agra
rinę tarnybų, nori žemės nuosa
vybę atgauti, tai tos tarnybos 
žmogus jam ir rodo kolūkio že
mės planų: negalime tau tavo 
žemės grųžinti, ji neliečiama, 
nes yra dviejų trijų hektarų zo
noje. Taip kolūkis prasimanė dar

kyla iš tvarkos, tvarka atsiranda 
iš įstatymo, įstatymas gimsta iš 
teisingumo. Ir visa tai gimė su 
Kristumi toje pirmoje Kalėdų
naktyje.

869,9 tūkstančio hektarų. Prie to 
ploto pridėkim 87,6 tūkstančio 
hektarų, privatizuotų pagal Vals
tiečių ūkio įstatymų. Beveik mi
lijono hektarų Lietuvos žemės
negali atgauti žmonės, kuriems 
ta žemė priklauso! Net ir tuo at
veju, jei pusė buvusių savininkų 
būtų išmirę, nepalikę (!) įpėdi
nių, žemės denacionalizacija, 
kad ir kaip tobulai jų derintum 
su apskritai žemės reforma, da
bar būtų neįmanoma.

LKP kovų su tikraisiais Lietu
vos žemės savininkais ir pa
veldėtojais laimėjo. Pabandykim 
įsisųmoninti, kas įvyko. Kai 
TSRS, o vėliau Rusija okupaci
nei kariuomenei norėjo suteikti 
“čia buvusios kariuomenės” sta-

lizuoti, tapo jau ne Lietuvos Res
publikos, kurių TSRS okupavo, 
žeme, o buvusia TSRS žeme, ku
rios paveldėtojais, pamindami ir 
teisingumų, ir moralę, pasisten-
gė tapti partinė ir ūkinė nomen
klatūra, visokie specialistai, kva
lifikuoti kadrai, buvę okupacinio 
režimo vykdytojai. Absurdas: 
agronomėlio diplomas tapo 
žemės nuosavybę paliudijančiu 
dokumentu!

Moratoriumas. Atsimenate?
Lietuvoje kaip ir nebuvo žmo
gaus, kuris 1990 metais būtų ga
lėjęs suprasti ir paaiškinti, kokio 
velnio TSRS reikalavo to mora
toriumo, jeigu juo nepasinaudo
jo? Tam, kad TSRS galėtų pasi
naudoti moratoriumu, LKP —

nutarimas “Dėl Lietuvos terito
rijoje esančių sąjunginio ir sųjun- 
ginio-respublikinio pavaldumo 
įmonių, įstaigų ir organizacijų 
statuso”. Jame sakoma: 1. Nu-
statyti, kad visos šio nutarimo 
dieną Lietuvos teritorijoje esan
čios sąjunginio ir sąjunginio-re- 
spublikinio pavaldumo valsty
binės įmonės, įstaigos ir organi
zacijos pereina Lietuvos Res
publikos jurisdikcijai".

Tai reiškia, kad turtas, ant ku-
rio laikė uždėjusi letenų okupa
cinė TSRS valdžia, tampa, gru
biai tariant, Lietuvos Respubli
kos nuosavybe teisine prasme. 
Šiam smūgiui TSRS jurisdikcija 
nebuvo pasiruošusi. Įmonės 
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Piemenys pagarbina gimusį Kristų. Paveikslas iš Kristaus gimimo grotos Betliejuje.
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I' PAULIUS JURKUS

Išskridus Postui, iš angaro 
niekas neišsiskirstė. Aerodromo 
viršininkas ir laikraštininkai 
mėgino kalbinti Darių, bet jis at
sakė tik trumpai. Jie nenorėjo 
kalbėtis. Gal rūpinosi, ar aero
dromo viršininkas leis jiems iš
skristi, nes jie neturėjo leidimo. 
O gal — svarbiausia, galvojo, ar 
perkrauta “Lituanika” pajėgs pa
kilti.

Kai “Lituanika” buvo pilnai 
pakrauta, kapitonas Darius ryž
tingai sušuko: “Atidarykite anga
ro duris”!

Jo balsas tartum visus išjudi
no. Visi ten buvę padėjo “Litua
niką” išstumti iš angaro. Išstumti 
padėjo ir du prancūzai. Lietuvių 
lakūnų akys degė džiaugsmo 
liepsna.

Lakūnai susėdo į kabinų. Pasi
girdo paskutinė kapitono Da
riaus komanda:

— Kontaktas!

“Lituanikos” motoras suūžė. 
Yra išlikusi nuotrauka, kaip Da
rius, užvedęs motorų, žiūri į 
priekį. Tai paskutinė lakūnų 
nuotrauka. Ir kiek pasiryžimo ir 
drųsos jų veiduose. Visi aplinkui 
buvo susijaudinę, nes įvykis tik
rai istorinis: atėjo tas momentas, 
ar “Lituanikai” pasiseks pakilti?

“Lituanika” pradėjo riedėti 
taku. Du kartus vos nenuslinko 
nuo tako.

Pakilimas buvo tikrai sunkus. 
Varikliui dirbant visu pajėgumu, 
“Lituanika”, nelygiai svyruoda
ma į šalis, riedėjo įsibėgėjimo 
taku.

Šis pakilimo takas buvo pats 
ilgiausias pasaulyje — 1280 met
rų. Pakilimo takas baigėsi, bet 
Lituanika” dar buvo prilipus 
prie tako. Žmonės jau šaukė, kad 
išleistų benzinų, nes katastrofa 
čia pat. “Lituanika”, nuvažiavusi 
visų ilgų takų, prie pat vandeny

no pakilo. Tai buvo 1933 metų 
liepos 15 d. rytų, šeštadienį, 6 
v. 24 minutės New Yorko vasa
ros laiku, arba — 5 vai. 24 mi
nutės standartiniu laiku.

Vos pakilusi “Lituanika” ėmė 
smukti žemyn, į jūros įlankos 
vandenį, bet Stepas Darius lėk
tuvų suvaldė, ir jis ėmė kilti au
kštyn. Pasukęs Cape God kyšu
lio kryptimi, viršum Atlanto 
nuskrido į Rytus — į Lietuvos 
pusę.

V. Posto “Baltosios paukštės” 
ir oranžinės Dariaus ir Girėno 
“Lituanikos” pakilimo žinia žai
bu pasklido po pasaulį.

“Lituanika” New Yorko 
spaudoje

Prieš 60 metų New Yorke ėjo 
daug laikraščių. Miestas gyveno 
dienraščių žiniomis.

Pirmiausia spauda daug rašė 
apie lakūno Posto skridimų 
aplink pasaulį. Jis jau vienų kartų 
buvo apskridęs. Dabar norėjo 
pagerinti savo rekordų. Mokėjo 
išsireklamuoti. Tai spauda ir 
sekė Posto pranešimus.

Taip nutiko, kad Posto baltas 
lėktuvas angare stovėjo šalia 
oranžinės “Lituanikos”. Tai 
buvo tie laikai, kai lėktuvai buvo 
maži ir angaruose jų sutilpdavo 
net kelios dešimtys. Lėktuvai 
turėjo būti po stogu, kad jų 
nežalotų kokios audros ir lietus.

Tų metų pavasarį vis lijo ir lijo. 
Lėktuvam skraidyti buvo beveik 
neįmanoma, ypač ilgesnių kelio
nių. Lėktuvai buvo prižiūrimi, 
“Lituanika” dar vis pataisoma.

Dariui apsispręsti kelionės 
pradžių nulėmė ir Posto sprendi
mas. Jis turėjo geresnę informa
cijų, geresnį lėktuvų. Jeigu jis 
skrenda, tai buvo patogu ir “Li
tuanikai” skristi.

Abu lėkatuvai ir pakilo liepos 
15 d. ankstų rytų. Posto išlydėti 
buvo susirinkę apie 800 žurnalis
tų. Tuo pačiujie atkreipė dėmesį 
ir į “Lituanikų". Prisirinko ir lie
tuvių. Sakoma, kad išlydėjo apie 
1000 žmonių.
New Yorko spauda pirmiausiai 

aprašė Posto lėktvų — “Baltąją 
paukštę”, kuri buvo moderniai 
įrengta. Visi pastebėjo, kad šis 
lėktuvas, nuriedėjęs tik pusę 
tako, pakilo.

Greitai ir elegantiškai jis kilo 
aukštyn ir dingo horizonto to
liuose.

Spauda plačiai aprašė, kaip 
sunkiai kilo “Lituanika”, nes ji 
buvo perkrauta: net tris kartus 
sunkesnė, negu ji turėjo būti.

Spauda tiksliai aprašė, kad 
“Lituanika" du kartu mėgino at
siplėšti nuotako, bet jai tai nepa
vyko. Minia ėmė jaudintis, šauk
ti, duoti visokių patarimų.

Tik riedėdama tako paskuti
nes pėdas. “Lituanika" atsiplėšė 
nuo žemės ir pradėjo kilti. Čia

pat priešais buvo jūros įlanka, 
kuri ir jaudino žiūrovus: kas bus, 
kai “Lituanika” įkris į vandenį.

Lėktuvas, kiek pakilęs, pra
dėjo smukti žemyn. Vėl kilo 
didžiausias susijaudinimas. Bet 
Darius lėktuvą suvaldė. Spauda 
plačiai rašė, ką jis padarė. Darius 
su lėktuvu padarė kažkokį jude
sį, lyg kilpų. Iš aprašymo, atro

do, kad tai buvo pavojingas ma
nevras, liet Darius jį įveikė, ir 
“Lituanikų” privertė kilti aukš
tyn.

Iš aprašymų galime jausti, kad 
ir korespondentai, ir minia su
prato, koks puikus lakūnas yra 
Darius!

(Bus daugiau)

Stasys Girėnas ir Steponas Darius

k



Trumpas pasižvalgymas jaunystėje
PASLAPTIS, IŠAIŠKĖJUSI

PO 50 METŲ
JUOZAS KOJELIS

Birželio 19 d. dalyvavau Pran
ciškonų gimnazijos Kretingoje 
60 metų sukakties minėjime. 
Kaip poetės Bronės Liniauskie- 
nės ta proga parašytame eilėraš
tyje, ėjau su “jaunyste susitikti”. 
Mokytojauti Kretingon 1941 m. 
atvykau, turėdamas 24 metus. 
Buvau pusėtinai jaunas, nors 
mokiniai turbūt kitaip manė. 
Dabar susitikome su jais kaip ly
gus su lygiais, nors vis išgirsda
vau kreipimąsi “pone mokyto
jau”, “pone auklėtojau”. Dauge
lio sutikti nebegalėjau: bolševi
kinės giltinės pakirsti žuvo parti
zanais, Sibire, kalėjimuose ar 
baisių okupacijos sąlygų išvar
ginti jauni suklupo komunistinė
je “laisvėje”. Jaunesnėse klasėse 
buvusių mokinių po 50 metų vei
dų atpažinti visai negalėjau, nors 
kai kurias pavardes ir prisimi
niau.

Vyko abiturientų laidų ir kla
sių susitikimai. Iš mano auklėto- 
sfO'š klasės, baigusios .1944 pava
sarį, atvyko tik vienas — Algis 
Andrijauskas. Su turbūt visais 
kitais buvau susitikęs 1989 ir 
1991. Po pokalbio su Algiu, 
nuėjau pas kitus, baigusius gim
naziją, jau bolševizmui sugrįžus. 
Kalbėtoja vienoje klasėje tuo 
metu charakterizavo savo buvu
sius mokytojus. Kalbėjo ir apie 
mane. Jai tada aš priminęs gan
drą, kai rašomųjų metu vaikščio
davau tarp suolų stebėdamas, 
kad mokiniai nenusirašinėtų. 
Klasės rašomuosius darbelius 
duodavau dažnai, nes iš jų ve
sdavau trimestrinius pažymius. 
Mat klasės buvo didelės (vienoje 
buvo 60 su viršum mokinių), ir 
žodžiu žinias patikrinti nė po 
kartą per trimestrą nebuvo gali
ma suspėti.

Buvęs gimnazijos direktorius 
Antanas Masionis iškilmingo 
posėdžio metu pasakojo savo pri
siminimus. Jis sakė, kad jam 
buvo duota “Aptiekoriaus” pa
vardė, nes prie pažymių dėdavęs 
ne pliusus ar minusus, bet trup
menas. Ir iš tų trupmeninių 
pažymių labai tiksliai vesdavo 
trimestrinius ir metinius. Aš pa
prastai labiau žiūrėdavau į pažy
mius trimestro gale. Trimestro 
pradžioje mokinys dėl įvairių 
priežasčių galėjo būti silpnesnis, 
bet jei vėliau sustiprėdavo ir da
lyką mokėdavo, geresnio pažy
mio negailėdavau.

Atrodo, kad nė “Aptiekoriaus 

Gimtajame bažnytkaimyje sutiktas Antanas Alekna, su kuriuo 
prieš 65 metus kartu lankyta pradžios moky kla.

nei kitos pravardės neturėjau.
Trimestro pabaigoje ar metų 

gale nemažas skaičius mokinių 
norėdavo pasitaisyti”. Leisda
vau. Net dvejetukininkas galėjo 
bandyti gauti ketvertuką. Bet to
kio atvejo nebuvo, nors vienas 
kitas bandė. Žinojau, kad mate
matikos, lietuvių ar lotynų kalbų 
per kelias dienas išmokti ir “pa
sitaisyti” negalima. Vienu laipte
liu pažymį pakelti kai kam pasi
sekdavo.

Būčiau norėjęs sutikti vieną 
kitą, buvusi mokinį ir sužinoti jų 
likimą. Pav. vienas mokinys, ku
rio pavardės nebeprisimenu, 
1942 m. pradžioje atėjęs į mano 
kambarį pripažino, kad gestapas 
užverbavęs jį mane šnipinėti. 
Pirmuoju bolševikmečiu Plun
gės gimnazijoje buvęs veiklus 
komjaunuolis ir norėdamas užsi
maskuoti persikėlęs į Kretingą. 
Bet gestapas užlipęs ant pėdsakų 
ir iškėlęs ultimatumą: jei nešni- 
pinėsi Kojelio, areštuosime. Su
tikęs. Atėjęs pasitarti, ką daryti. 
Sutarėme dėl taktikos, bet atro
do, kad jis to susitarimo nesi
laikė. Būtų įdomu žinoti, ar 1944 
grįžus komunistams, jis vėl tapo 
veiklus komjaunuolis.

Klausinėjau apie buvusį keis
tuolį mokinį Sakerį. Vardo nebe
prisimenu. Jis, V-sios klasės mo
kinys, 1943 m. pavasarį, prieš 
mokslo pabaigą, atėjo pas mane 
ir po nedrąsios įžangos paklausė:

— Ar, p. mokytojau, žinai, kas 
aš esu?

— Esi Sakeris, ir nelabai geras 
mokinys. Iš abiejų mano dėsto
mų dalykų — dvejetukai.

— Aš esu žydukas, —žiūrėda
mas man į akis sako. — Vokiečiai 
mane gaudo.

— Kaip galiu aš tau padėti?
— Aš perėjau į katalikų tikėji

mą, ir mane priimtų į Telšių se
minariją, jei turėčiau penkių kla
sių pažymėjimą. Ten galėčiau 
pasislėpti. Jei lieku antrus me
tus, man blogai. Prašau parašyti 
man trejetukus.

Jam pasakiau, kad dar iš kitų 
trijų dalykų išeiną dvejetukai. Jis 
sakė prašysiąs ir kitų mokytojų, 
kad pažymius pakeltų. Mokyklos 
baigimo dieną pažiūrėjau į žur
nalą ir pamačiau, kad visi 
pažymiai patenkinami, ir Sakeris 
perkeltas į Vl-ją klasę.

Po- vasaros atostogų, pirmą 
dieną mokiniams susirinkus į 
klases, ateinu į Vl-ją klasę ir savo

akimis netikiu: pirmajame suole 
sėdi ir šypsosi Sakeris,

“Apgavo”, pagalvojau. Bet už 
kelių dienų gestapas mane areš
tavo, išvežė Vokietijon, ir taip 
iki šiol nežinau, ar Sakeris buvo 
žydukas, ar ne. Bet viena pen
kiasdešimties metų paslaptis, at
vykus šiais metais į Kretingą, 
išaiškėjo: sužinojau, kas mane 
įspėjo apie gresiantį areštą. Ma
niau, kad niekad to nesužinosiu.

Vėl grįžkime į jaunystę, į 1943 
metus.

Dieną prieš areštą į namus, 
kur gyvenau, atėjo kepurę užsi
maukšlinęs jaunas vyras, išsik
vietė į prieangį, kad šeimininkai 
negirdėtų, ir pasakė, kad iš Kau
no atvykę gestapininkai mane 
areštuoti. Daugiau į jokias kalbas 
nesileido ir išskubėjo. Turėjau 
laiko iš Kretingos pradingti, bet 
dėl tam tikrų motyvų nutariau 
pasilikti. Kitą dieną tikrai arešta
vo, ir gestapo “globą” palikau tik 
kitų metų pavasarį, nors ir iš ka
lėjimo išėjęs vis dar buvau laiko
mas gestapo priežiūroje.

Būdamas kalėjime ir vėliau 
galvojau, kad tą žmogų galėjo pa
siųsti gestapo vertėjas, kuris, 
kaip vėliau paaiškėjo, iš Kauno 
buvo atvykęs su mane areštavu
siu gestapininku Gottschalk. Per 
pirmąjį tardymą Kretingoje ver
tėjas akimis ir veido grimasom, 
mačiau, stengėsi man padėti. Po 
karo sužinojau, kad anas vertėjas 
buvo lietuvis Romas Norvydas, 
baigęs Panevėžio gimnaziją, bet 
rusams Lietuvą okupavus, 1940 
m. repatriavo į Vokietiją (turbūt 
turėjo vokiško kraujo), o 1941 m. 
Lechel pavarde grįžo Lietuvon 
kaip gestapo tarnautojas. Po 
karo, susigrąžino Norvydo pa
vardę, gyveno vienoje lietuvių 
stovykloje Vokietijoje (Wūr- 
zburge?), paskui emigravo į Au
straliją, baigė medicinos studijas 
ir tapo gydytoju. Dabar jau 
miręs. Bet aš klydau, iš tikro 
mano geradaris buvo kretingie- 
tis Antanas Labanauskas, kurį 
laiką 1941 m. net buvęs mano 
mokinys. Bet kai atėjo mane 
įspėti, jo nepažinau. Ta paslaptis 
atsiskleidė šiemet, Pranciškonų 
gimnazijos jubiliejaus metu.

Praėjus pagrindinėm jubilie
jaus iškilmėm, kas tai pasakė, 
kad vienas žmogus norįs su ma
nim pasikalbėti. Buvau užimtas, 
tai susitarėm kitą dieną (sekma
dienį) susitikti prie bažnyčios. 
Susitikom ir prakalbėjom visas 
pamaldas. Jis man papasakojo, 
kad iš jaunystės gerai mokėjęs 
vokiečių kalbą, tad vokietmečiu 
nuėjęs dirbti į “Arbeitsamt’ą” 
(vokiečių darbo įstaiga, kuri 
turbūt turėjo ir įvairių kitų užda
vinių). Vieną dieną viršininko 
kabinete jis išgirdęs pokalbį su 
iš Kauno atvykusiais gestapinin
kais ir supratęs, kad jie atvykę 
mane areštoti. Sunerimęs. “Ką 
daryti”, klausęs save. Jei mane 
painformuos, o aš apie tai kam 
nereikalingam prasitarsiu ir iš
girs gestapas, jam gresia koncen
tracijos stovykla. Iš antros pusės, 
jausiąs sąžinės graužimą, jei 
žinodamas neįspėtų. Lietuviška 
pareiga įveikė baimę, tad atėjęs 
ir man pasakęs.

Iš ūgio, tamsoko gymio ir da
bar galėjau pasakyti, kad prieš

Antanas Labanauskas, įspė
jęs apie areštą

Šių prisiminimų autorius žurnalistas Juozas Kojelis Kretingo- 
»’ je susitikęs po 50 metų su savo buv. mokinėmis ir mokiniais.

FAKTŲ SOCIOLOGIJA — 
ISTORIJOS ŠVIESA

(atkelta iš 3 psl.)
Lietuvoje — valstybės nuosa
vybė, ir tiek. Jos — kieno nors 
balanse. O balansas — kas? To
kios nuosavybės formos tarptau
tinėje jurisdikcijoje nėra, civili
zuotas pasaulis jos nesupranta. 
O jokių kitų nuosavybės doku
mentų TSRS neturi. Štai tuo 
metu, kai moratoriumui įsigalio
jus (tam reikėjo fiksuotos derybų 
pradžios) nutrūktų LR AT kovo 
13 dienos nutarimu įtvirtinta 
“okupantės valstybės turto Lie
tuvoje” priklausomybė LR juris
dikcijai, TSRS ir buvo pasiryžus 
sutvarkyti “TSRS nuosavybės 
Lietuvoje” popierius taip, kad 
juose įrašytos nuosavybės for
mos civilizuotame pasaulyje tap
tų neginčijamos.

Dar iš LR AT kovo 13 dienos 
nutarimo: “Visų šių įmonių (są
junginio ir panašaus pavaldumo 
— aut.)...valdymą (...) pavesti 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bei’.

Vyriausybė, deja, buvo tokia, 
kuri rėmėsi “51 procentu depu
tatų vietinėse Tarybose ir 72 
procentais viršaičių — LK na
rių”. Palaikė ir tų “pasislėpusių 
valdovų’' siekius LR turto statu
są pakeisti “buvusiu TSRS turtu” 
ir jį užvaldyti “ciniško pa
veldėtojo teise”. Statuso pakeiti- 

50 metų mane aplankė ir įspėjo 
tas pats žmogus, kuris stovi prieš 
mane. Tik . metai abiejų veidus 
buvo gerokai išvagoję ir plaukus 
praretinę. Jo paslauga tada nepa
sinaudojau, bet dabar, kaip ir 
visą 50 metų, jaučiau dėkingumą 
nepažįstamajam, kuris rizikuo
damas savo likimu norėjo man 
padėti.

Antanas Labanauskas dabar 
gyvena Kretingoje. Pasikeitėme 
adresais, vienas antrą nufotogra
favome ir dabar susirašinėjame.

Kitą dieną Kretingoje suradau 
namus, kuriuose okupacijos lai
kais gestapas buvo įsikūręs ir kur 
aš buvau areštuotas. Vėliau nu
vykau į Klaipėdą ir aplankiau 
anais laikais buvusį kalėjimą, ku
riame ilgesnį laiką buvau kalina
mas. Dabar čia įsikūręs Klaipė
dos policijos komisariatas. Bu
vusį mano kalėjimą aprodė pats 
policijos komisaras, kurio pa
vardės nepasižymėjau. Patarpi
ninkavo malonus Klaipėdos ligo
ninės gydytojas dr. Antanas Na
vickas, su kuriuo ir žmona, vyk
damas į Lietuvą, pripuolamai 
buvau susipažinęs Frankfurto 
aerouoste. . , •

Pasivaikštinėdamas jaunystės 
keliais, norėčiau dar kada nors 
aplankyti Tilžės buv. gestapo 
rūmus ir gerai pažįstamą buv. 
sunkiųjų darbų kalėjimą Ragai
nėje. Gi šiuo kartu džiaugiuosi 
Kretingoje susipažinęs su dviem 
Lietuvos Seimo nariais, pajė
giais politikais — Romualda Ho
fertiene ir Ignacu Uždaviniu. Ti
kiuosi, kad dar bus laiko su jais 
bendradarbiavimą pratęsti. 

mas Tarybų Sąjungą tenkino. 
Tuo statusu remdamasi, ji galėjo 
tyliai sutikti, kad tą “jos buvusį 
turtą” valdytų vietininkai. Ta
čiau galėjo ir bet kuriuo momen
tu pareikšti į tą turtą savo tiesio
gines pretenzijas.

Ir štai kas atsitiko: tą pačią 
1990 liepos 26 dieną, , kai LR AT 
priėmė nutarimą dėl 2-3 hekta
rų, ji priėmė dar ir nutarimą 
“Dėl Lietuvos ekonomikos re
formos”. Be pavedimo Vyriausy
bei parengti ir pateikti ekonomi
kos reformos programą, nutari
me yra ir toks punktas: “3. 
Uždrausti dalyti naudojant akci
jas valstybinių įmonių, kolūkių 
ir tarybinių ūkių turtą bei paves
ti Vyriausybei imtis priemonių, 
kad būtų nutrauktas valstybinių 
įmonių, kolūkių, tarybinių ūkių, 
valstybinių-kboperatinių ir kito
kių' valstybinio pobūdžio įmonių 
turtopasidalijimas, pardflviir^is\y 
bei kitoks perdavimas^ ir pri
pažinti negaliojančiais visus 
neįstatyminius bei įstatymą 
pažeidusius veiksmus, padary
tus iki šio nutarimo priėmimo ’.

Šis nutarimas praktiškai įpa
reigojo Vyriausybę tvarkytis 
taip, kad ir Valstiečių ūkio įstaty
mas, ir nutarimas dėl 2-3 hekta
rų netaptų kliūtimi žemės dena- 
cionalizacijai. Teisinio nihilizmo 
vietinėse Tarybose ir viršaitijoje 
sąlygomis šis nutarimas minėto 
tikslo nepasiekė. Tačiau jis ne
ginčijamai pasiekė moratoriumo 
sąlygomis patį svarbiausią tikslą: 
užkirto kelią procesui, kurio me
tu, vaizdžiai tariant, visa Lietuva 
galėjo tapti ne turtiškai nuo oku
pacijos nukentėjusia šalimi, o 
“buvusiu TSRS turtu”, kuriam 
išsaugoti TSRS dispozicijoje bū
tų galima sugalvoti kokią nors 
klasikinę nuosavybės formą. Tai
gi: LR AT, įsikišdama į vykdo
mosios valdžios kompetencijos 
zoną, sustabdė Lietuvos Res
publikos turto statuso pakeitimą 
tokiu statusu, pagal kurį “pa
veldėjimo iš TSRS” teise beveik 
į visą Lietuvos turtą galėtų pre
tenduoti tik partinė ir ūkinė no
menklatūra (iš esmės — LKP) 
nuo apačios iki viršaus, nes “bu
vusį TSRS turtą Lietuvoje” val
dė būtent ji. O visuose įstaty
muose — pirmenybė, tiems, ku
rie naudoja, dirba, moka kvalifi
kuotai prižiūrėti.. .-Tasai naujasis 
turto statusas būtų buvęs parem
tas denacionalizacijos paneigimu 
ir kadaise komunistų įvykdytos 
nacionalizacijos, vieno didžiau*

, šių TSKP ir LKPnusikaltimų lie
tuvių tautai, visiška į tvirtirrithu.^

Ir žinoma, kilo triukšmas. Pa
sislėpę valdovai pirmiausia pasi
telkė į pagalbą intelektualus.

■ (Bur daugiau)

Skausmo valandoje pareikškite Darbininko 
laikraštyje užuojautą savo liūdintiems 

draugams ir pažįstamiems.

PABALTI EČIŲ 
ATSTOVAI
(atkelta iš 1 psl.) 
būtinai susitikti su maj. Majaro- 
vu. Tai turbūt pirmas kartas isto
rijoje, kad JAV pabaltiečiai gina 
Rusijos karininkų reikalus.

Dėl Rusijos siekių turėti nau
jas įtakų sferas ir pradėti kurti 
naują imperiją, atrodo, kad 
Amerika šio reikalo dar nėra ge
rai išstudijavusi. Plačiąja prasme 
JAV laikosi įsitikinimo, kad Rusi
ją naujos imperijos nekuria. Ru
sijos kariuomenė buvo kviečia
ma į kai kurias teritorijas, kad 
ten palaikytų tvarką, o kai kurios 
nepriklausomos buvusios sovie
tų respublikos savo noru jungiasi 
į ekonominę bendriją ir į “rublio 
zoną”. Atseit, Rusija yra didelė 
valstybė ir vedant su ja reikalus 
reikia elgtis atsargiai. Rusija 
priešinasi Rytų Europos valsty
bių narystei NATO organizacijo
je, nors Amerika tam nesiprie-
šintų.

Rusijos užsienio reikalų mi
nistras Kozyrev Jungtinėse Tau
tose ir laikraštyje “Washington 
Post” paskelbė aiškų norą vėl do
minuoti buvusioje Tarybų Są
jungos teritorijoje, tačiau JAV 
politikai į tai mažai reagavo. Kyla 
klausimas, ar vėl prasidės nuo
laidų Rusijai politika, kaip buvo 
po Antrojo pasaulinio karo. Tuo
met vėl tektų žadinti Amerikos 
politikus, kad neužmigtų po 
laimėto šaltojo karo. Rusijos ato
minės raketos tebėra atsuktos į 
Amerikos miestus, o Rusijos 
įtaka didėja taip vadinamų “ne
priklausomų valstybių” zonoje. 
Lietuva, Latvija ir Estija savo 
laisvę gins visais būdais. Ameri
kos politikai apie tai žino ir nėra 
abejonės, kad JAV buvo, yra ir 
bus Pabaltijo valstybių rėmėja, 
įgyvendinant laisvę, demokrati
ją ir tautų gerovę.

T ALT-LB

Pataisa priimta
Ar saugu JAV lietuviui 

peržengti Lietuvos sieną?

Lietuvos Seimas nubalsavo už 
naują Pilietybės įstatymo 18-ojo 
straipsnio redakciją. Diskutuota 
gruodžio 7 d. Seime buvo ilgai. 
Nuspręsta pritarti (už 70, prieš 6, 
susilaikė 14) R. Markausko (LDDP) 
pateiktam tekstui:

"Lietuvių kilmės asmenys, 
prieš 1940 birželio 15 turėję LR 
pilietybę, ir jų vaikai, taip pat kiti 
asmenys, iki 1940 birželio 15 turėję 
LR pilietybę, jei nėra repatrijavę iš 
Lietuvos, ir nuo 1940 birželio 15 
iki 1990 kovo 11 pasitraukę arba 
ištremti iš Lietuvos, gyvenantys 
kitose valstybėse, LR pilietybę at
stato, raštu pareiškę LR VRM ar LR 
diplomatinėms įstaigoms užsieny
je, kad jie yra LR piliečiai, ir pateikę 
tai patvirtinančius įrodymus. Jų 
atžvilgiu netaikomos šio straipsnio 
pirmosios dalies ifTlflifrLės įsta
tymo 1 str. 1 punkto išlygos".

Vienas iš pataisos autorių, 
LDDP atstovas A. Gricius pasakė, 
kad kol nėra dvišalių susitarimų, 
naujuoju įstatymu pasinaudojęs, 
pavyzdžiui, JAV lietuvis, peržengęs 
Lietuvos sieną, bus traktuojamas tik 
kaip Lietuvos pilietis, o Amerikoje 
jis būsiąs tik jos pilietis.

Dalis Seimo narių vertina pa
taisą kaip dvigubos pilietybės įtei
sinimą. Vytautas Landsbergis ak
centavo, kad priimta pataisa "nėra 
dviguba pilietybė". Prieš pataisą 
balsavo socialdemokratai ir pora 
dešiniųjų, susilaikę taip pat de
šinieji.



KAS |VYKO CHICAGOJE?

; Fotografijų paroda
Čiurlionio vardo galerijoje 

Chicagoje spalio 29 d. buvo ati
daryta 22-ji kasmetinė lietuvių 
fotografijos paroda, kurios tema 
šiemet buvo “Draugystė”. Paro
doje dalyvauja fotomenininkai: 
Romualdas Požerskis, Romual
das Rakauskas, Antanas Sutkus, 
Aleksandras Macijauskas ir kt. 
Išeivijos fotografams atstovauja: 
Algimantas Kezys, Kazys Dau
gėla ir kt.

Parodos tema kataloge (jo re
daktorius — Algimantas Kezys) 
apibūdinama taip: “Draugystė, 
meilė, — ar tai vien paskutinių 
amžių apibrėžtos reikšmės su 
savo rėmais? Mūsuose išliko ir 
kitoks, ne mažiau iškilus jų sim
bolis — užmirštamas ir sunkiai 
apčiuopiamas mūsų ethnos sąly
tis su gamta: meilė jai, prieraišu
mas, globa, atsidavimas. Begali
niai reikšmingą vietą žmonių 
Meilės, Draugystės, Bičiulystės 
gyvenime užėmė kosmos bei pa
saulis jame”.

Atidarant šią foto parodą, kal
bėjo jos organizatorius Algiman
tas Kezys, o rengėjų vardu — 
Budrio lietuvių foto archyvo at
stovė dr. Milda Budrienė. Paro
dos atidaryme apsilankė gana di
dokas būrys foto entuziastų, ku
rių dalis vėliau nuskubėjo j kito
se patalpose vykusią literatūrinę 
vakaronę.

Šią parodą apipavidalino Sta
sys Žilevičius ir Algis Trinkūnas. 
Atsilankiusieji galėjo balsuoti už 
geriausią nuotrauką ar jų grupę. 
Šio konkurso pravedėjai Stasys 
ir Zunė Žilevičiai.

“Nuodėmingas angelas”
“Vaidilutės” saviveiklininkų 

teatras spalio 31d. pakvietė sve
čius į savo aštuntąją premjerą, 
įvykusią Jaunimo Centro sceno- 
jėr'Apie 400 žiūrovų šį kartą 
turėjo progą pamatyti P. Vai
čiūno 5 veiksmų melodramą 
“Nuodėmingą angelą”. Šis 1927 
m. išspausdintas ir tais pačiais

Telaimina mus Šventosios Kalėdų Nakties Pasaulio 
Išganytojas ir testiprina Jis Naujuose metuose mūsų visų 

f pastangas, besaugojant tautinę gyvybę bei darbuojantis dėl 
Lietuvos šviesesnio rytojaus. \

JAV LB KRAŠTO VALDYBA

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJA 
sveikina visas savo nares, gyvenančias įvairiuose Šiaurės 

ir Pietų Amerikos, Europos ir Australijos miestuose 
su šventomis Kalėdomis ir linki sveikų, malonių ir darbingų 

Naujųjų Metų.

Aldona Noakaitė-Pintsch, 
pirmininkė
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Mieli tautiečiai, visi Lietuvos bičiuliai, 
gyvenantys Jungtinėse Amerikos valstijose

Lėkė ir pralėkė lyg vėjas vieneri Lietuvos - JAV gražių 
tarpvalstybinių santykių ir dar vieni Lietuvos atnaujintos 
Nepriklausomybės metai, be visokiausių problemų ir kai ku
rių nusivylimų atnešdami ir daugybę puikių asmeninių, šei
myninių bei valstybinių pasiekimų ir laimės. Laisva nuo sve
timos kariuomenės Lietuvos žemė ir žmonės tebelaukia ir 
lauks Jūsų malonaus dėmesio, dažnų apsilankymų, Jūsų 
skaitlingų ir veiklių draugijų ir organizacijų paramos ir talkos. 
Tegul stiprėja mūsų bendros kalbos, kultūros, giminystės ir 
bičiulystės saitai ir kitais metais.

Širdingiausiai linkiu Jums džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų!

Dr. ALFONSAS EIDINTAS
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis Ir įgaliotasis Ambasadorius 

Jungtinėse Amerikos Valstijose
Washington, D.C.

metais pastatytas veikalas nebu
vo daug vaidinamas Lietuvoje. 
Išeivijoje mažai kas ėmėsi jį sta
tyti. Gal tai buvo todėl, kad kūri
nys gana gilus ir jame veiksmo 
nėra daug, tad eiliniam žiūrovui 
nėra labai patrauklus.

“Vaidilutė’*, kuri gyvuoja jau 
8 metai, šį savo uždavinį atliko 
pusėtinai, žinant, kad iš mėgėjų 
vieneto negalima laukti ypatingų 
rezultatų. Profesionalė aktorė, 
veteranė iš Vilniaus, Irena Leo
navičiūtė, šį kartą pasirodžiusi 
režisierės rolėje, sugebėjo iš
spausti iš eilinių scenos entuzia
stų gana daug.

Pagrindines roles vaidinusieji: 
Vidas Dumašius ir M. A. Jurkutė 
išsiskyrė iš viso ansamblio jau į 
profesionalumą linkstančiais su
gebėjimais. Sigitas Gūdis ir Vik
toras Radvila, gimę Amerikoje ir 
“Vaidilutėje” pasirodą ne pirmą 
kartą, sugebėjo brandžiau api
forminti savo roles. Iš jaunųjų 
gerai nuteikė Teodoras Dobro
volskis. Na ir likusieji — Kęstu
tis Kalikauskas, Jolanta Šaka- 
lienė, Skirmantė Jakštaitė, Lilija 
Jasaitė ir Valdas Šepkus įnešė 
nemažą dalį talento pastangų į 
bendrą spektaklio pasisekimą.

Ne tik režisierė — aktorė I. 
Leonavičiūtė, bet ir 7 vaidintojai 
yra neseniai atvykę iš Lietuvos.

Nežiūrint pasisekusios prem
jeros, šį teatro sambūrį vis tebe- 
spaudžia finansinės bėdos ir dėl 
piniginių problemų gal teks nu
traukti prieš 8 metus pradėtą 
darbą. Nebent artimiausiu metu 
atsirastų mecenatų.

Koncertavo S. Povilaitis
Vienas iš žymiausiųjų Lietu

vos estradinių dainų atlikėjų so
listas Stasys Povilaitis įsiterpė su 
savo koncertu į taip jau gausią 
šio rudens sezono renginių vir
tinę. Jaunimo Centre spalio 17 
d. Jls'daVė gražų ir nuotaikingą 
koncertą, kurio klausyti buvo su
sirinkę daugiau negu 300 tautie
čių.

Atėję nesigailėjo, nes išgirdo
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Philadelhia, PA. Šv. Andriejaus lietuvių parapijos bažnyčioje įrengtas Aušros Vartų 
Marijos altorėlis. Dalyviai minimi aprašyme.

tikrai jausmingą programą. So
listą 1974 m. “Jaunimo gretų” 
žurnalo skaitytojai buvo išrinkę 
populiariausiu pramoginių dai
nų atlikėju, o 1991 m. jis gavo 
Antano Šabaniausko vardo pre
miją.

S. Povilaitis — garsiųjų Lietu- 
vos ansamblių “Nemuno žibu
rių” ir “Nerijos” solistas, “Lietu
vos” viešbučio naktinio klubo 
dainininkas, daugelio koncertų 
įvairiose Lietuvos vietovėse 
(daugumoje Palangoje) dalyvis. 
Jis koncertuoja ir dabar.

Spalio 17 d. popietę Jaunimo 
Centre irgi vyravo pakili nuotai- i 
ka, rodanti, kad ir išeivių tarpe 
Stasys Povilaitis turi daug ger
bėjų. Į

Po šio pasisekusio koncerto jis 
spalio 23 d. buvo pakviestas dai
nuoti Lietuvių Centre, Lemon- 
te. Čia vėl solistas turėjo didelį 
pasisekimą. i

Būta ir daugiau pasiūlymų j 
koncertuoti kituose lietuvių tel- - 
kiniuose, tačiau dėl įsipareigoji-^?, 
mų tėvynėje, jis spalio 26 d. pa- \ 
judėjo atgal į namus.

Solistas žadėjo kitą pavasarį 
čia atvykti ilgesniam laikui. Jis 
planuoja Amerikon atvažiuoti 
balandžio pradžioje ir išbūti apie 
2 mėnesius. Tada bus galimybė 
apvažinėti įvairias lietuvių kolo
nijas. Lietuvių kolonijos, kurios 
norėtų St. Povilaitį pas save iš
girsti, gali skambinti jo įgalioti
niui Amerikoje Ed. Sulaičiui 
telefonu 708 652-6825. e. Š.
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Aplink 
pasaulį

□ Gruodžio 19 d. rytų Vokie
tijos mieste Potsdame, Brander- 
burgo valstijos sostinėje, vyko 
rinkimai | miesto mero postą. 
Horst Gramlich, Socialdemokratų 
partijos atstovas, laimėjo, surink
damas 56% balsų. Jo oponentas -
Rolf Kutzmutz, Demokratinio So
cializmo partijos - reformuotos 
komunistų partijos atstovas, pralai
mėjo. Kutzmutz, 46 metų ekono
mistas, prieš rinkimų pirmąjį etapą 
buvo atskleistas kaip buvęs Rytų 
Vokietijos slaptosios policijos in
formatorius.

d Švedijos policija gruodžio 
16 d. atgavo šešis Picasso paveiks
lus, kurie buvo pavogti lapkričio 8 
d. iš šiuolaikinio Meno muziejaus. 
Paveikslų sugrąžinimas muziejui 
sekė po dviejų įtariamųjų arešto. 
Abu yra dvidešimtmečiai Lenkijos 
piliečiai. Kol kas jie dar neapkal
tinti, tačiau tebėra policijoje. Be 
šešių minėtų paveikslų, iš muzie
jaus buvo pavogti dar du Picasso 
paveikslai ir viena jo skulptūra bei 
du Georgės Braque paveikslai. Pa
vogtos meno vertybės įkainojamos

PHILADELPHIA, PA

Pagerbta Aušros Vartų 
Marija

Sv. Andriejaus lietuvių para
pija lapkričio mėn. specialia iš
kilme atžymėjo Aušros Vartų 
Mergelę Mariją. Įrengtas ir paš
ventintas altorėlis su specialio
mis apeigomis.

Sis Aušros Vartų paveikslas 
Philadelphijoje turi savo istoriją. 
Pirmiausiai jis pasirodė Chester, 
PA, parapijos Aušros Vartų baž
nyčioje. Kai dėl gerokai sumažė-

— Druskininkų mėsos fabri
kas netrukus bus akcinė ben
drovė — 46% akcijų išpirko savi 
darbuotojai. Likusias akcijas įsi
gyti pirmenybė bus suteikta 
žemdirbiams, čia pardavusiems 
savo užaugintus gyvulius. Dru
skininkų fabrikas neturi šaldytu
vų, nedelsia atsiskaityti su žem
dirbiais, todėl turi neblogą var
dą.

— Kornelijaus ir Dianos Ma- 
tuzevlčių, Lietuvos kinemato
grafininkų filmas “Iliuzijos XV 
tarptautiniame Nyono (Šveicari
ja) dokumentinių filmų festivaly
je laimėjo vieną iš svarbiausių 
apdovanojimų — specialią Švei
carijos radijo ir televizijos pre
miją. Tai dviejų dalių pasakoji
mas apie rašytoją Jokūbą Josadę.

$60 milijonų.
□ Rusijos premjeras Viktor 

Čemomyrdin gruodžio 18 d. pa
reiškė, kad "šoko terapijos" eko
nominės reformos Rusijoje bus 
keičiamos. Premjeras pasakė, kad 
vyriausybė turi naujai pažvelgti j 
ekonominę situaciją, prieš nuspęs- 

■ dama kokius pakeitimus daryti. 
• Čemomyrdin savo interviu "Trud" 

laikraščio korespondentui pabrėžė, 
jog dauguma rusų, kurie balsavo 
už Žirinovskij ir komunistus, buvo 
paskatinti sunkių Jelcin ekono- 

‘ minės reformos rezultatų. Tuo 
tarpu Rusijos ir Vokietijos užsienio 
ministrai, Andreij Kozyrev ir Klaus 
Kinkei, gruodžio 19 d. pareiškė,

‘ kad jie neatsisakys rinkos reformų, 
'nežiūrint i nacionalistų pergalę 
Rusijos parlamento rinkimuose.

□ Estijos užsienio reikalų mi
nistras Velistė mano, kad Estijos- 
Rusijos derybos gali išeiti iš akla
vietės. Tam reikia tik laiko. Jis pa
sakė: "negalime visų klausimų 
spręsti iškart ir esame priversti visų 
pirma imtis pačių svarbiausių*. 
Estijai tai - Rusijos kariuomenės 
išvedimas. Tačiau ministras pa-

' brėžė, kad Estija neatsisakys 1920 
m. Tartu taikos sutarties su Rusija 
principų. Sutartis numato, kad 
Estijos siena eina ryčiau nei dabar
tinė, nubrėžta po Antrojo pasauli
nio karo.

□ Trijų Bosnijos kariaujančių 
grupuočių lyderiai ir Serbijos bei 
Kroatijos prezidentai šią savaitę 
bandys sudaryti prieškalėdinę su- 

jusio toje parapijoje žmonių 
skaičiaus, 1972 m. ta parapija 
buvo uždaryta, paveikslas buvo 
perkeltas į Chester lietuvių Šv. 
Mykolo parapiją. Ta parapija, 
sumažėjus lietuvių skaičiui, 
1993 m. buvo irgi uždaryta. Auš
ros Vartų paveikslas buvo išgel
bėtas Gemos Kreivėnaitės, bu
vusios vienos iš tų Chester para
pijų, kurioje buvo Aušros Vartų 
paveikslas, parapietės. Ji tą pa
veikslą atgabeno į Šv. Andrie
jaus lietuvių parapiją Philadelp
hijoje. Tada Henrikas Jozefoskis 
padarė tam paveikslui gražų me
dinį altorėlį, kuris ir buvo pri
tvirtintas prie vienos sienos Šv. 
Andriejaus parapijos bažnyčioje.

Čia pridedamoje fotografijoje 
matyti tas altorėlis, procesijos 
priešakinė dalis, kurioje iš kairės 
matyti mišių patarnautojai ir ke
lios LB Vinco Krėvės vardo mo
kyklos mergaitės ir trečioje 
eilėje iš kairės stovi tautiniais 
drabužiais pasipuošusios mote
rys: Birutė Valušinienė, Ona 
Puznikienė, trečias iš eilės yra 
Šv. Andriejaus parapijos admi
nistratorius Tėv. Timotiejus 
Burkauskas ir vėl moterys: Ona 
Kreivėnienė, Bronė Impolienė, 
prieš ją Danutė Valiūtė ir užjos, 
pačioje dešinėje Elena Pešte- 
nienė.

T.T.B.

tartį, nutraukiančią jau 20 mėne
sių trunkanti pilietinį karą. Mažai 
požymių yra iš musulmonų ir ser
bų, kad jie būtų pasiruošę pasi
rašyti sutarti, kuri sudaryta iš rug
sėjo mėnesyje žlugusios sutarties 
pagrindo.

□ Po dviejų nepriklausomy
bės metų Tadžikistanas reikalauja, 
kad Anglija ir Rusija iš savo muzie
jų grąžintų "Amudarjos brange
nybes". Šveicarijos fondas nuspren
dė padėti šiai neturtingai respubli-, 
kai atidaryti pirmą šalyje archeo
logini muziejų. Paslaptingas bran
genybių dingimas iš Tadžikistano 
1877 metais iki šios dienos ne
atskleistas, tačiau spėjama, kad jos 
buvo išplukdytos Amudarjos upe. 
Sovietų eros enciklopedija sako, 
kad Centrinės Azijos prekeiviai 
pardavė brangenybes i Indiją, iš 
kur jos iškeliavo i Angliją.

□ 21-erių metų Turkijos dar
bininkas gruodžio 16 d. užsimušė, 
krisdamas iš 18-ojo Rusijos Baltų
jų Rūmų aukšto. Šimtai Turkijos 
darbininkų dirba, atstatant Rusi
jos parlamento rūmus, kurie buvo 
apgriauti spalio pučo metu. Turki
jos kompanija yra sudariusi $11 
milijonų vertės kontraktą su Rusi
jos vyriausybe. Baltųjų Rūmų at
statymo darbus, kurie kainuos apie 
$80 milijonų, numatoma užbaigti 
1994 m. viduryje. Rusijos prezi
dentas B. Jelcin pasakė, kad Rūmai 
bus skirti vyriausybės ministrams, 
o ne naujai išrinktam parlamen
tui.

— Prof. Povilas Zakarevičius, 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto prorektorius, du mėnesius 
būdamas JAV ir universitetuose 
domėdamasis, kaip organizuoja
mos biznio ir vadybos studijos 
doktorantūros srityje, siekė su
burti JAV gyvenančius ikikarinio 
Vytauto Didžiojo universiteto 
absolventus į organizaciją. To
kių, manoma, būsią apie 40.

— Prof. Bronius Vaškelis, Vy
tauto Didžiojo Universiteto rek
torius, gruodžio 29 d. skaitys 
paskaitą St. Petersburg, FL, lie
tuviams.

— Algimantas Gečys, JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas, pasiuntė protesto 
laišką JAV Valstybės sekretoriui 
Warren M. Christopher dėl jo 
nepalankių išsireiškimų Baltijos 
kraštų atžvilgiu lapkričio 30 d. 
Romoje, kai ten posėdžiavo Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencijos nariai.

— New Britam, CT, “Ginta
ro” klubo nariai išsirinko naują 
valdybą: pirm. Richard Senkus, 
vicepirm. Sharon Coffey, sekr. 
Juozas Balčiūnas, ižd. Jonas Va- 
lengevičius, patikėtiniai — Albi
nas Kaupas, Jonas Verbickas, 
Adomas Sadauskas.

— “Grandies”, jaunimo tauti
nio ansamblio, 35 metų veiklos 
sukaktuvinis koncertas įvyks va
sario 27 d. Chicagos Jaunimo 
Centre.

— D. L. K. Birutės Draugijos 
Los Angeles skyriaus vadovybė 
ir narės, įvertindamos “Darbi
ninko” įnašą į lietuvių visuome
ninį gyvenimą, per Gražiną Rai- 
bienę savaitraščiui stiprinti at
siuntė $100. “Darbininko” šta
bas nuoširdžiai dėkoja.

— St. Petersburg, FL, Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
valdybos nutarimu paremti lie
tuvišką spaudą apylinkės iždi
ninkė Ei. Jasaitienė “Darbinin
kui” atsiuntė $50 su nuoširdžiais 
švenčių sveikinimais ir linkėji
mais. “Darbininko” administra
cija ir redakcija nuoširdžiai 
dėkoja.

— Dr. Albertui Geručiui 
(1905-1985), diplomatui, rašyto
jui ir žurnalistui, skirta paroda 
veikia Vilniaus universiteto bib
liotekoje. Velionis vertingus do
kumentus iš savo archyvo Berne 
į Universiteto biblioteką pradėjo 
siuntinėti nuo 1975 m., o jam 
mirus, šį darbą tęsė jo žmona 
Elena. Dabar Universiteto bib
lioteka turi 3322 Alberto ir Ele
nos Geručių dovanotas knygas, 
436 periodinius leidinius, 426 
rankraščius ir dokumentus.

— Stasio Santvara prisimini
mui spalio 25 d. Lietuvos meni
ninkų rūmuose Vilniuje vyko 
poezijos vakaras “Žinau, kas bū
siu aš”. Veikė poetui skirta eks-* 
pozicija. ■

— Ieškau savo dėdės Adomo 
Stanišausko, gimusio Lietuvoje, 
Tauragės aps., Šilalės valsčiuje, 
Genioto kaime. Gyveno ar gyve
na JAV. Žmona — Stefanija (Er- 
niulytė), duktė — Danutė. Ži
nančius apie jų šeimą prašau pra
nešti: Elena Stanišauskaitė - Jan
kauskienė, Šilalės rajonas. Pajū
ris 5937, Šilalės rajonas, Lietuva.



Los Angeles, CA, 27-jame literatūros vakare, suruoštame 
Lietuvių Fronto Bičiulių skyriaus iniciatyva, gruodžio 5 d. 
programą atliko poetas Bernardas Brazdžionis, rašytoja Alė 
Rūta ir aktorius-poetas Kęstutis Genys, svečias iš Kauno. V. 
Baltušienės nuotrauka

KĘSTUTIS GENYS SKRAIDO AMERIKOJE

’tradiciją, Los Angeles Lietuvių 
Fronto bičiuliai gruodžio 5 d. su
organizavo 27-tą metinį lite
ratūros vakarą. Pagrindiniu pro
gramos atlikėju iš Kauno atvyko 
aktorius ir poetas Kęstutis Ge
nys. Prologą šiam renginiui pa
teikė rašytoja Alė Rūta, epilogą 
ir kiek savos kūrybos — poetas 
Bernardas Brazdžionis.

: Išeivijoje gal yra tik vienas ant
ras lietuvis, kuris Kęstutį Genį 
Lietuvos scenoje buvo matęs.

i. Buvo žinoma tik, kad tai didelių 
talentų aktorius, Kauno dramos 
teatre sukūręs keliasdešimt 
vaidmenų lietuvių ir kitataučių 
autorių veikalų pastatymuo
se. Taip pat buvo atkreiptas 
dėmesys į faktą, kad komu
nistinė valdžia jo neapdovanojo 
nei “liaudies artisto”, nei “nusi
pelniusio meno veikėjo” titulu,

DEXTERPARK 
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nors jis vaidino, galima sakyti, 
visame Kauno dramos teatro re
pertuare, atliko daugiausiai va
dovaujančias roles ir scenos kri
tikų buvo labai gerai vertinamas. 
Išvada aiški—tuometinė valdžia 
Genį tik šiek tiek toleravo, bet 
politiškai laikė nepatikimu.

Los Angeles literatūros vakare 
Kęstutis Genys skaitė savo kūry
bą. Pasitvirtino nuomonė, kad 
kaip artistas jis sunkiai pralen
kiamas. Žodį naudoja kaip vir
tuozas muzikos instrumentą. 
Kaip poetas — jis angažuotas 
menininkas Dievui ir Tėvynei. 
Jis kenčia, kad iš vergijos į laisvę 
išsiveržusi tauta nebesuranda 
kelio. Asmeniškai išgyvenęs vil
tis ir nusivylimus, savo eilėraš
čių posmais apeliuoja į Dievą, 
tautą ir atskirus asmenis. Pub
lika suprato poetą ir aktorių ir 
dėkojo jam plojimais ir atsistoji
mais.

Gruodžio mėnesį Kęstutis 
Genys savo kūrybą skaitys Flori
dos lietuvių telkiniuose, sausio 
mėnesį — Bostone, Philadelphi- 
joje ir Chicagoje.

J. Kj.

Nelauk, kol atsiųs paragini
mą susimokėti prenumeratą. 
Pats tai atlik laiku ir dar pridėk 
auką lietuviškai spaudai palai
kyti.

New York - . New York $599 r.t.Kaunas
Chicago - Vilnius - Chicago $599 r.t.

One way $380

FREGATA TRAVEL 
250 West57th Street, 1211 
New York, NY 10107 
Tek: (212)541-5707

Paskutinis susirinkimas

— Kodėl, drauge, nebuvai su
sirinkime! — kreipiasi partijos 
sekretorius j Jonaitį.

— Kuriame?
— Paskutiniame, kuris vyko 

prieš tris dienas.
— Jeigu būčiau žinojęs, kad 

paskutinis būčiau atėjęs, su visa 
šeima ir kaimynais.

Praktika ir tikėjimas

Anglų žurnalistai klausia len
kų diplomatą:

WORCESTER, MA

Paminėta Lietuvos 
kariuomenės šventė

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa lapkričio 21 d. paminėjo Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 75 
metų jubiliejų.

Šv Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje 10 vai. ryto buvo 
aukojamos mišios už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Mišias au
kojo ir šventei pritaikytą pa
mokslą pasakė parapijos asisten
tas kun. J. Petrauskas, MIC. 
Giedojo parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės G. Va
linskienės. Po mišių sugiedota 
“O Kristau, pasaulio valdove”, 
nes tą dieną buvo Kristaus Kara
liaus šventė.

Po mišių visi susirinko prie 
Zuvusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklo. Maldą sukalbėjo kun. 
J. Petrauskas MIC. Šaulės J. Mi
liauskienė ir J. Spirausldenė pa
dėjo vainiką. Žodį tarė Organiza
cijų tarybos pirmininkas Petras 
Molis. Sugiedota “Marija, Mari
ja”.

Maironio Parko žemutinėje 
salėje 3 vai. popiet buvo antra 
minėjimo dalis. Trumpu žodžiu 
pasveikino šaulių kuopos pirmi
ninkas inž. A. Grigalauskas. In- 
vokaciją sukalbėjo klebonas kun. 
V. Parulis, MIC. Pagrindinę kal
bą pasakė LSSI Trakų rinktinės 
pirmininkas g. š. Algirdas Zen
iais.

Po paskaitos sugiedotas Lietu
vos himnas.

Užbaigta vaišėmis kava ir ke
pinukais, paruoštais sesių šaulių.

J. M.

' i Savo auka paremk lietuviška 
■ i spaudą

Waterview Properties 
of the Palm Boachos, Ine.

MLS

Ray Staskunas
UCENSED REAL ESTATE BROKER

— Ar esi katalikas?
— Taip — tikintis, bet ne

praktikuojantis.
— Tai vadinasi, esi komuni

stas!
— Taip, praktikuojantis, bet 

netikintis.

Ir ten valdo komunistai!

Moteriškė piktinasi, stovėda
ma eilėje:

— Jau tiek metų einame į ko
munizmą, o kaskart vis blogyn 
ir blogyn.

Tai išgirdęs milicininkas sako:
— Nesipiktink, moteriške. 

Pagalvok, pavyzdžiui, apie žmo
nes, gyvenančius Sacharoje: jie 
neturi nei vandens.

— O Viešpatie, — atsiduso 
moteriškė. — Tai Įdek jau metų 
ten valdo komunistai?

Partinių negydau

Pacientas skundžiasi gydyto
jui:

— Pone daktare, man kažkas
yra sutrikę: viena galvoju, kita 
sakau, trečia darau! Padėkit 
man.

— Deja, negaliu. Prašom eiti 
į vyriausybinę kliniką, nes aš 
partinių negydau.

Gera vieta

Kai Brežnevas sužinojo, kad 
Karolis Vojtyla tapo popiežium, 
iš įtūžio sušuko:

— O kur gudrūs žmonės tie 
lenkai! Tik leisk kuriam išvažiuo
ti į užsienį — tuojau susiranda 
gerą vietą!

Politinis budrumas

Brežnevas pareiškia pretenzi
jas Gerekui:

— Lenkijoje dideliais tiražais 
leidžiate knygą, kuri prasideda 
žodžiais: “Tėvyne Lietuva”! Ta 
knyga — revizionistinė, nes au
torius daro užuominą, jog Lietu
va priklauso Lenkijai!

LANKOSI AKTORĖ 
IŠ LIETUVOS

Kauno dramos teatro aktorė 
Virginija Kochanskytė atvyko į 
JAV, pakviesta Chicagoje įvyku
siame Mokslo ir Kūrybos simpo- 

- ziume atlikti literatūrinės pro
gramos dalį.

V. Kochanskytė — puiki skai
tovė, ypač jautri poezijos reci- 
tuotuoja. Ją girdėję, negali jos 
užmiršti.

Aktorė Amerikoje praleis tris 
mėnesius: nuo 1993 m. lapkričio 
13 d. iki 1994 m. vasario 12 d. J 
yra apsistojusi Chicagoje pas 
Mildą ir St. Tamulionius, tel. 
708 246-5390.

Jei kas norėtų V. Kochanskytę 
pasikviesti Amerikoje ar Kana
doje atlikti literatūrinę progra
mą, gali skambinti Birutei Bub
lienei, tvarkančiai jos gastroles, 
į Detrotą, tel. 313 646-8588.

Aktorės vyras achitektas Arū
nas Sakalauskas sukūrė paminklą 
vysk. A. Baranauskui. Paminklas 
1993 m. vasarą buvo atidengtas 
ir pašventintas Anykščiuose.

A. R.

407 - 622 - 5000
407 - 626 - 8562 re* *.

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

407 - 622 - 5966 fax

— Knygos autoriaus jau nebė
ra gyvo, — aiškina Gerekas.

Brežnevas atlyžta:
— Žinojau, kad galima pasik

liauti jūsų politiniu budrumu.

Kol išsiaiškins...

Bėga zuikis iš Tarybų Sąjun
gos į Lenkiją. Prie sienos sutinka 
Lenkijos zuikį. Tas klausia:

— Kur taip dumi, visas uždu
sęs, sukaitęs? Kas atsitiko?

— Kastruoja dramblius!
— Tai ko baiminiesi! Juk tu 

ne dramblys.
— Tas tai taip, bet kol išsiaiš

kins...

MINĖJO AMŽIAUS IR 

SPAUDOS DARBO SUKAKTĮ

Daugelio lietuviškų laikraščių 
JAV, Kanadoje ir Lietuvoje 
bendradarbis Edvardas Sulaitis 
buvo pagerbtas Cicero, IL, spa
lio 16 d. Buvo paminėta jo 65 
metų amžiaus ir 45 metų bend
radarbiavimo spaudoje sukak
tys. Susirinkus daugiau negu 30 
šeimos narių, spaudos bei teatro 
darbuotojų sukaktuvininkas bu
vo apjuostas tautine juosta, pasa
kyta kalbų, pabendrauta, pasi
linksminta.

Ed. Sulaitis atvyko į Cicero, 
IL, 1949 m. rudenį ir tuoj įsi

Vieni iš ilgiausiai Chicagos lietuvių sportinėje veikloje besi
reiškiančių tautiečių Edvardas Šulaitis (k.) ir Rimantas Dir
voms. Zigmo Degučio nuotrauka

ME1MER KNC (nd UFM ALL OEFOSFTS MSURED M FUU.

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"!

Tuo prisidėsite prie lietuvybės palaikymo ne tik 
JAV, bet ir visuose lietuvių židiniuose, kuriuos 

kiekvieną savaitę lanko 'Darbininkas*.

Ne visko yra ir Gariūnuose

— Gariūnų turguje yra visko, 
ko širdis geidžia, — džiūgauja 
reketininkas.

Praeivis atsidūsta:
— Gaila, kad proto ten nenu

sipirksi.

Skirtumas

— Kuo skiriasi varšuvietis nuo 
paryžiečio?

— Paryžietis kai tik atsisėda, 
tuojau ima pasakoti antivyriau- 
sybinius anekdotus, o varšuvie
tis kai tik pradeda pasakoti poli
tinius anekdotus, tai tuojau at
sisėda.

jungė į visuomeninę ir spaudos 
veiklą. Savo darbą pradėjo veiki
mu lietuvių sporto klubuose. Yra 
bendradarbiavęs beveik visuose 
išeivijoje leistuose laikraščiuose, 
kai kuriuose iš jų redagavęs spor
to, studentų ir Lietuvos Vyčių 
skyrius.

Dabar sukaktuvininkas yra 
komp. VI. Jakubėno draugijos 
pirmininkas, “Vaidilutės” lietu
vių teatro vicepirmininkas, S LA 
65-tos kuopos ir tos organizacijos 
Jaunimo komisijos pirmininkas, 
o taip pat ir kelių lietuviškų spor
to klubų vadovas.

A.Bs.

FOR YOUR FLORIDA REAL ĖST ATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355



Daytona Beach, FL, lietuvių šventėje gruodžio 12 d. Iš k.: dail. Juozas Sodaitis, muz. 
Antanas Skridulis, Veronika Janušaitienė ir žurnalistas Jurgis Janušaitis. Algirdo Silba- 
jorio nuotrauka

JUNO BEACH, FL
Dr. Vytautas Majauskas sve

čią sveikino LB apylinkės vardu, 
o Dalia Augūnienė—Liet. Duk
terų Draugijos vardu.

Visi sveikinusieji prisimini
mais, grįžo į aną Kauno Vytauto 
Didžiojo Universitetą, kurio vie
ną iš jo atkūrėjų ir vicerektorių 
tą vakarą pagerbėme.

Baigiamajame vakaronės žo
dyje prof. P. Zakarevičius kalbė
jo apie universiteto esamą padėtį 
ir ateities planus. Universitetas 
tampriai bendrauja su išeivija.

Beveik pusė profesorių-dėstyto- 
jų yra kviesti iš Vakarų, daugiau
sia iš JAV. Pirmieji du jo rekto
riai — Algirdas Avižienis ir Bro
nius Vaškelis — yra iš JAV. Stu
dentų skaičius nuolat auga, 
mokslas valdžios apmokamas.

Svečias prašė remti ir jungtis 
į atsikuriančią Lietuvoje ir išeivi
joje V. D. Un-to alumnų veiklą, 
kurios tikslas yra pagelbėti savo 
universitetui.

Vakaronės programos vadovė 
Rimgailė Zotovienė visų dalyva
vusių vardu svečiui įteikė dova
ną, kurią jis žadėjo perduoti V. 
D. Universitetui. V. B.

{VYKIAI DAYTONA BEACH, FL
Daytona Beach, FL, lietuvių 

telkinys nedidelis, bet visuome
ninė veikla jame gyva ir turinin
ga. Spalio 19 d. čia buvo pakvies
tas “Armonikos” ansamblis, lap
kričio 19 d. buvo solistės Da
nutės Grauslytės koncertas, o 
gruodžio 12 d. įvyko triguba 
šventė: apylinkės choro 10 metų 
sukaktuvių koncertas, dail. Juo
zo Sodaičio paroda ir Jurgio bei 
Veronikos Janušaičių vedybų 50 
metų sukaktis.

Pavasario, rudens ir žiemos 
sezone, antrąjį mėnesio sekma
dienį, Ormond Beach Prince of 
Peace parapijoj būna lietuviams 
mišios, kurias aukoja vietinis ku
nigas Richard Grasso. Per mišias 
“Sietyno” choras gieda ir daly
viai pagrindines maldas kalba 
lietuviškai. Po pamaldų visi mn- 
kasi į parapijos salę užkandžiams 
ir kultūriniam pabendravimui.

Gruodžio 12 d. pabendravi
mas buvo ypatingas. Salėn sugu
žėjus šimtinei su viršum publi
kos, popietė prasidėjo “Sietyno” 
choro sukaktuvininkų koncertu. 
Daytona Beach lietuviai yra lai
mingi, savo tarpe turėdami paty
rusį chorvedį ir kompozitorių 
Antaną Sridulį, kuris jau 10 
metų vadovauja “Sietyno” dai
nos grupei. Grupėj šiuo metu 
dainuoja tik 11 moterų ir 5 vyrai, 
bet visi su gera nuotaika ir meile 
lietuviškai dainai. Buvo padai-- 
nuota 15 lietuvių kompozitorių, 

A.tA.
FRIEDAI BRAK1ENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Ramūną 
ir sūnus.

fonas ir Arianė Bortkevičiai

PADĖKA

A.+ A.
AMALIJA BORTKEVIČIENĖ
Mūsų mylima motina ir senelė mirė 1993 m. rugsė

jo 23 d., sulaukusi 97 metų amžiaus.
Nuoširdžiai dėkojame draugams ir pažįstamiems, 

iš arti ir toli, aplankiusiems Jq laidotuvių koplyčioje ir 
palydėjusiems į krematoriumų. Laidosime vėliau Šv. 
Vladimiro kapinėse šalia Jos dviejų seserų.

Nuoširdus ačiū visiems, užjautusiems žodžiu, raštu 
bei spaudoje; už atsiųstas gėles, užprašytas mBias, 
aukas Deborah ligoninei, Lietuvos Vaikų fondui ir 
aukų 'Darbininkui' paremti Dėkojame Marytei Šaiins- 
kienei už nuoširdų paskutinį patarnavimų.

Jūsų nuoširdi paguoda daug padėjo mums taip 
sunkiose valandose.

Sūnus fonas su žmona
Duktė Marija Noreikienė su vyru 
Anūkė Rūta su sūnum

liaudies ir tarptautinio žanro 
kūrinių. Publikai karštai plojant, 
pakartojimui buvo atliktos dar 
dvi dainos. Daytona Beach apy
linkės Lietuvių Klubas ir patys 
choristai savo vadovą pagerbė 
dovanomis, vyko sveikinimai ir 
visiems įteiktos gėlės. “Siety
nas” pasiryžęs veikti toliau, bet 
laukia ir daugiau mėgstančių dai
ną įsijungti į choro eiles.

Per koncerto pertrauką ir po 
koncerto popietės svečiai turėjo 
progą pasigėrėti dailininko Juo
zo Sodaičio (buv. newyorkiečio) 
paveikslais. Turbūt nėra Dayto
na Beach apylinkėj lietuvių 
namų, kurių nepuoštų dail. So
daičio spalvingi kūriniai. Šioj pa
rodoj buvo išstatyti 34 paveiks
lai, kurių 14 įsigijo parodos lan
kytojai. Atrodo, kad dail. Soda i - 
tis dar ilgai negalės padėti teptu
ko, nes jo pasakų pasaulio ir tau
tinės ornamentikos tapyba, Ex 
Libris grafika ir naujai plėtoja
mas kolažo stilius visur pritrau
kia dėmesį ir pareikalavimą. Jo 
menas pažįstamas ir Lietuvoj, 
kur pernai dalyvavo exlibristų 
konkurse ir ateinančiais metais 
jis kviečiamas surengti didesnio 
masto Ex Libris parodą.

Ši “Sietyno” šventė ir J. So
daičio paroda buvo suruošta vi
siems bendrai talkininkaujant. 
Čia darbavosi ir patys choristai, 
ir Lietuvių Klubo valdyba, ir 
klubo nariai — dailininko ir cho

ristų bičiuliai. Viską tačiau ap
jungė vaišės ir atgaiva, kurių me
cenatai buvo žurnalistas Jurgis 
Janušaitis ir jo žmona Veronika. 
Tą gražų mostą jie padarę, 
švęsdami savo vedybų 50 metų 
jubiliejų.

J. Janušaičio dėka, Daytona 
Beach telkinys kiekviena proga 
garsinamas mūsų spaudoje ir jo 
lakioji plunksna nerodo jokio 
nuovargio. Janušaičių vaišingi 
namai priglaudžia ir pakeleivius, 
ir vietinius bičiulius, kuriems 
šeimininkai visada randa dėme
sio ir laiko. Jurgis ir Veronika 
Janušaičiai buvo pagerbti gėlė
mis, “Ilgiausiais metais” ir karš
tais plojimais.

Žmonos ir savo vardu J. Ja
nušaitis tarė jautrų padėkos 
žodį, o visa popietė buvo užbaig
ta rašytojos-poetės Birutės 
Pūkelevičiūtės vaizdingu žodžiu 
apie‘‘trijų lapų” šventę. Tuos la
pus užpildė maestro Skridulis, 
menininkas Sodaitis ir mecena
tai Janušaičiai. Daytona Beach 
lietuviai gali didžiuotis savo tel
kinio talentais ir savo draugiška 
talka, ruošiant įvairių švenčių ir 
minėjimų renginius.

Alg. Š.

WASHINGTON, DC

BALFo skyriaus veikla

Washingtono, DC BALFo 
skyrius spalio 31 d. metinio susi
rinkimo metu išrinko naują val
dybą. Pirmame posėdyje lapkri
čio 6 d. naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: Elvyra Vodo- 
palienė —• pirmininkė, Mindau
gas Juodeika ir Juozas Simanis 
— vicepirmininkai, Sigitas Lei- 
manas — iždininkas ir Loreta 
I^eimanienė — sekretorė.

Naujoji valdyba dėkoja praei
tų metų valdybai ir jos pirminin
kei Marijonai Dymšaitei - Og- 
den, kuri taip sumaniai ir nuo
širdžiai vadovavo VVashingtono 
BALFo skyriui. M. Dymšaitė- 
Ogden, keletą kartų buvo nuvy
kusi į Lietuvą ir asmeniškai susi
tiko su vysk. Žemaičiu bei kitais 
asmenimis, kurie rūpinasi šalpa 
Lietuvoje. VVashingtono, BAL
Fo skyriaus vardu įteikė piniginę 
auką vysk. Žemaičiui l>ei aptarė 
šalpos dėžių persiuntimą į Vilka
viškio vyskupiją.

M. Dymšaitė-Ogden glau
džiai dirbo su Baltimorės BAL
Fo ir Lietuvių Namų valdyba, 
kuri taip pat nenuilstamai riipt*  
naši šalpa Lietuvai, organizuo
jant siuntas konteineriais.

M. Ogden savo rezidencijoj 
padarė priėmimą naujai valdybai 
ir pažadėjo ir toliau mielai talkin
ti ir padėti naujai valdybai.

Nelauk, kol atsiųs paragini- 
mą susimokėti prenumeratą. 
Pats tai atlik laiku ir dar pridėk 
auką lietuviškai spaudai palai
kyti.

Vakaronė su svečiu 
iš Kauno

Sužinoję, kad Florida Atlantic • 
universitete, Boca Raton, sta
žuojasi Vytauto Didžiojo Uni
versiteto vicerektorius prof. Po
vilas Zakarevičius, Juno Beach 
ir apylinkėse gyveną universite
to alumnai ir ten studijavę, pasi
kvietė svečią, norėdami išgirsti 
apie universiteto atkūrimą, jų 
ateities planus ir bendrai pasida
linti maloniais studijų laikų pri
siminimais.

Dr. Vlado Vaitkaus rezidenci
joje svečias turėjo progą susi
pažinti su jį pasveikinti susirin
kusiais. Restorano atskirame 
kambaryje galėjome jaukiai tęsti 
vakaronę.

Nepriklausomos Lietuvos V. 
D. Un-to prof. Alg. Maciūnas 
savo kalboje mus sugrąžino į anų 
laikų universitetą su jo vargais ir 
rūpesčiais abiejų okupacijų me
tais.

Dr. Henrikas Salys, studija
vęs V. D. Un-te ir tuo pačiu 
metu dirbęs įvairius raštinės 
darbus, į savo prisiminimus įpy
nė daug jaunatviško humoro.

Sugrįžusius gen. St. Raštikio ir jo žmonos palaikus Vilniaus katedroje laimina vysk. 
Juozas Tunaitis. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 40 dol.: Marija Gečienė, 
Toronto, Canada; V. Milukas, 
Plainview, NY.

Po 35 dol.: Sofia Sližys, Lit- 
tlerock, CA; A. Januška, Milton, 
MA; A. Garbauskas, Old Bethpage, 
NY.

Po 30 dol.: Birutė Stann, 
Gulfport, FL; Dr. E. Kasaitis, Balti- 
more, MD; S. K. Griganavicius, 
South Boston, MA; Marija V. Le- 
sinskas, Salem, NH; Mary T. Zemai- 

s tis, M.D., Leonia, NJ; Irene Oku- 
nis, Flushing, NY; Dr. Halina 
Montvila, New York, NY; A. Bal
sys, VVoodhaven, NY; Gene Va- 
silkovs; Dayton, OH;

Po 25 dol.: J. ir R. Mikaila, 
Seminole, FL; Dana Saldaitis, M.D., 
VVoodhaven, NY; V. Volertas, Nar- 
berth, PA.

Po 20 dol.: Isabel Oksas, Los 
Angeles, CA V. Trainis, Los Ange
les, C A; V. Šeštokas, Los Angeles, 
CA; G. J. Gliaudys, West Covina, 
CA; V. Alksninis, Ashford, CT; Ka
zimiera Campe, Newtown, CT; Jad
vyga Muraska, VVaterbury, CT; V. 
Zdanys, W. Hartford, CT; Irena 
Bukauskas, Fort Myers, FL; Virgin- 
ia Jakštas Kelly, Palm Beach Gar- 
dens, FL; J. A. Glebauskas, South 
Denis, MA A. Bružas, Las Vegas, 
NV; J. Štokas, Cranford, NJ; A. 
Račkauskas, Brooklyn, NY; P. 
Uknes, Brooklyn, NY; Kotryna 
Žvirblis, Brooklyn, NY; Nijole 
Slaminskas, Great Neck, NY; Nida 
Angeliadis (Mllukaitė), Hunting- 
ton, NY; G. Rajeckas, Maspeth, 
NY; Živilė K. Ratas, Merrick, NY; 
V. Radikas, New York, NY; R. ir T.

Ateinančius 1994-uosius me
tus Jungtinių Tautų Organizacija 
paskelbė tarptautiniais šeimos 
metais. Bažnyčia pradės juos 
švęsti jau šių metų gruodžio 26- 
ąją — Šventosios Nazareto Šei
mos sekmadienį.

Kaip pranešė Popiežinės Šei
mos Tarybos pirmininkas kardi
nolas Lopez Trujillo, Bažnyčios 
švęsimu tarptautinių šeimos 
metų inauguracija įvyks gruo
džio 26 dieną Nazareto miestely

Alinskas, Ridgevvood, NY; H. And- 
ruska, VVoodhaven, NY; Irena Ba
naitienė, VVoodhaven, NY; A. Dė
dinas, VVoodhaven, NY; Kun. J. A. 
Bacevičius, Kintyre, ND; Salomėja 
Perminąs, Providence, RI.

Po 15 dol.: V. Peckaitis, Old 
Saybrook, CT; Valentine Tumelis, 
Linden, NJ; P. Povilaitis, Great 
Neck, NY; Agota Ūselis, New York, 
NY; Eugenia Minkunas, VVood
haven, NY; V. Vygantas, Dalias, 
TX.

Po 14 dol.: V. Norkus, Great 
Neck, NY.

Po 13 dol.: Aldona Zikaras, 
VVoodhaven, NY.

Po 10 dol.: Kun. K. Gulbi
nas, OFM, CAP, Oberhausen, Ger
many; Petrė Petkelis, Murrieta, CA; 
R. Dalangauskas, Tehachapi, CA; 
V. ir L Barkus, Van Nuys, CA; I. 
Simonaitis, Bloomfield, CT; B. 
Vilčinskas, New Britain, CT; VV. 
Kazlauskas, VVaterbury, CT; S. Au- 
gaitis, Watertown, CT; VV. F. Han- 
son, Fort Lauderdale, FL; A. Bačan- 
skienė, Pompano Beach, FL; P. 
Kassel-Kaselis, Chicago, IL; P. Stan
dus, East Alton, IL; V. Bildusas, 
Montgomery, IL; Eva Skudzinskas, 
Baltimore, MD; Elena Paliulis, 
Cambridge, MA; Dr. B. Mickevi- 
čius-Mikonis, Mashpee, MA; J. 
Vitenas, Oxon Hill, MD; F. Maras, 
Reno, NV; J. Palevičius, Hudson, 
NH; J. ir J. Sabaliauskas, Blairs- 
town, NJ; Liuda Ciuoderis, Fort 
Lee, NJ; Kotryna Graudis, Mill- 
town, NJ; J. Bortkevičius, N. Brun- 
swick, NJ; K. Šeštokas, Rahvvay, 
NJ; C. Gabalis, Bayside, NY; Nellie 
Stumbris, Bayside, NY; K. Garbaus
kas, Great Neck, NY; R. Kazlas, 
Hollis Hills, NY; S. Barkus, Hovvard 
Beach, NY; Laima Bukauskas, New 
York, NY; R. Šidlauskas, Rkhmond

ŠEIMŲ METAI
aukojamomis mišiomis. “Šv. Tė
vas troško”, — paaiškino kardi-
nolas Trujillo, — “kad šeimos 
metai būtų pradėti vietoje, kur 
Žodis tapo kūnu ir apsigyveno 
tarp mūsų”.

Pagrindinis Bažnyčios švęsi
mu tarptautinių šeimos metų 
momentas numatytas 1994 metų 
spalio 9 dieną, kuomet Vatikane 
įvyks specialus popiežiaus Jono 
Pauliaus II-ojo susitikimas su 
visų žemynų šeimų atstovais.

Hill, NY; L. Bajorūnas, Ridge, NY; 
J. Botyrius, Ridgevvood, NY; Vir- 
ginia Jakštas Kelly, Rockville Cen
tre, NY; J. Cemauskas, VVood
haven, NY; A. Sakalas, VVood
haven, NY; V. Rociunas, Indepen- 
dence, OH; Alexandra Sakas, Lan- 
caster, OH; B. Jaras, Kenosha, WI.

Po 5 dol.: P. Judickas,-Hot 
Springs, AR; V. Surkus, Escondido, 
CA: S. Adamonis, Los Angeles, CA; 
Sofija Domeika, Fairfield, CT; J. 
Kriauciunas, Putnam, CT; Helen 
Burinskas, Torrington, CT; A. 
Shuskus, VVest Hartford, CT; M. 
Petrauskienė, Falmouth, MA; Jad
vyga Savickas, Nashua, NH; L 
Rimkus, Parlin, NJ; B. Vyliaudas, 
Union, NJ; Ona Adams, Brooklyn, 
NY; A. Norvilą, Brooklyn, NY; 
Birutė Ashebergas, Elmhurst, NY; 
Gertrūda Valaitis, Great Neck, NY; 
Helen Matulionis, Maspeth, NY; 
P. Zuyus, Maspeth, NY; P. Evans, 
Massapeųua Park, NY; Stefanie 
Kairys, Rego Park, NY; Sofija Kle
vas, Richmond Hill, NY; J. Andru- 
sis, VVoodhaven, NY; Jadvyga Lau- 
cevidus, VVoodhaven, NY; A John
son, Tigard, OR; V. Banevičius, 
Philadelphia, PA.

Po 1 dol.: Aldona Liepinaitis, 
Jamaica, New York.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

— •
Už kiekvieną auką 

nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruodžio 25 d. šeštadienį, 
8 vai. vak. kalėdinius šokius ren
gia akademikų skautų skyrius.

Gimtadienį sausio 1 d. Naujų
jų Metų dieną, švenčia vysk. 
Paulius A. Baltakis, OFM, lietu
vių pranciškonų provinciolas 
Tėv. Placidas Barius, OFM, 
buvęs ilgametis Brooklyno 
Apreiškimo lietuvių parapijos 
klebonas ir lietuvių skautijos 
veikėjas kun. Jonas Pakalniškis 
ir daugelis kitų. Sveikinimai!

Paulius Jurkus, rašytojas, 
poetas, dailininkas, taip pat ir 
“Darbininko” redakcijos narys, 
gruodžio 15 d. išskrido į Jupiter, 
FL, kur praleis Kalėdų šventes 
ir sutiks Naujuosius metus. Pa
ilsėjęs į redakciją grįš 1994 m. 
sausio 17 d.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 25 d. šį šeštadienį, Ka
lėdų pirmąją dieną, 1:30 vai. po
piet Nevv Yorko laiku per radiją 
bus transliuojama Gioacchino 
Rossini opera “Sevilijos kirpė
jas”. Tarp solistų Bertos rolę 
atlieka Jane Shaulis (Saulytė). 
Diriguoja Carlo Rizzi. 1994 m. 
sausio 1 d., ateinantį šeštadienį, 
bus transliuojama Hector Ber- 
lioz opera “Les Troyens”.

Tautos Fondo įstaiga neseniai 
perkelta į Kultūros Židinio kai
mynystę. Naujas adresas: Lit- 
huanian National Foundation, 
Ine,, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. Tel. 718 
277-0682, FAX 718 277-0682.

Vytautas Šeštokas, Los Ange
les, CA, atsiųsdamas 50 dol. 
auką “Darbininkui”, mums rašo: 
‘Mūsų visų išeivijos lietuvių 
turėtų būti ne tik noras, bet ir 
pareiga išlaikyti savąją spaudą. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką ir 
laišką.

Jaunimo šokiai — diskoteka 
rengiami gruodžio 31 d. Kultūros 
Židinio mažojoje salėje, nes 
didžiojoje salėje numatytas N. 
Metų sutikimas atšauktas.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirmininkė Aldona 
Pintsch praneša, kad LMKF su
važiavimas, turėjęs įvykti šį ru
denį, nukeltas į 1994 m. pava
sarį.

Kalėdų šokius gruodžio 25 d., 
šeštadienį, Kultūros Židinyje 
rengia New Yorko akademinis 
skautų skyrius. Pradžia 8 v. v.

Dr . Alice (Noakaitė) Duna- 
jewski, Ozone Park, NY, atsily
gindama už prenumeratą, pri
siuntė 140 dol. čekį. Dosniai 
mūsų spaudos rėmėjai nuošir
džiai dėkojame.

Ann L. Warkala, Long Island 
City, NY, užmokėjo prenumera
tą atsiųsdama 70 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame už pagal
bą mūsų spaudai.

.Bruno Garankštis, Rego 
Park, NY, atnaujindamas prenu
meratą, užmokėjo dar už dvi 
prenumeratas ir pridėjo didelę 
auką “Darbininkui”, atsiųsda
mas 150 dol. čekį. Nuolatiniam 
mūsų spaudos rėmėjui nuošir
džiai dėkojame.

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas Maspetbe. Apstaty tas bal
dais, yra skalbimo ir džiovinimo 
mašinos, šaldytuvas ir kt. Nuo
ma 800 dol. mėnesiui. Skambin
ti (718) 446-7813. (sk.)

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 76 metų sukaktis bus 
švenčiama 1994 m. vasario 20 d. 
Iškilmės prasidės 11 vai. pamal
domis Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, o 3 vai. popiet Kultūros 
Židinyje bus akademija. Pagrin
diniu kalbėtoju bus adv. Povilas 
Žumbakis iš Chicagos. Minėjimą 

< rengia Jungtinis komitetas, kurį 
sudaro Nevv Yorko Lietuvių. Ta
rybos, LB Nevv Yorko apygardos 
ir Tautos Fondo vadovai. Rotaci
niu keliu šiam komitetui šiemet 
vadovauja Tautos Fondo valdy
bos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis, sekretoriauja Vida Pe
nikienė, o iždą tvarko Astra Bile
rienė.

JAV LB Taryba yra renkama 
kas trys metai. Dabartinės XIII- 
sios tarybos kadencija, baigiasi 
1994 m. Rinkimai į XIV-ją tarybą 
bus 1994 m. balandžio 30 - ge
gužės 1 ir gegužės 7 dienomis. 
Jau yra sudaryta New Yorko apy
gardos rinkiminė komisija, kurią 
sudaro — pirm. dr. Jonas Bilė- 
nas, Lilė Milukienė ir Tadas Ja
saitis

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muzikės Gintarės 
Bukauskienės, Kalėdų naktį, 
prieš Bernelių mišias, 11:30 v. 
giedos kalėdines giesmes.

Aušros Vartų bažnyčioje, 
New York, N Y, Kalėdų švenčių 
mišių tvarka: Kūčių vakare 7 
vai.. Kalėdų pirmą dieną 7 vai. 
ryto lietuviškai (su procesija) ir 
11 vai. angliškai.

O O o

KNYGOS ANGLŲ KALBA — 
geriausia dovana lietuviškai 

nekalbantiems

Darbininko administracijoje 
gaunamos šios angliškos knygos:

Introduction to Modern Lith- 
uanian, Dambriūnas, Schmal- 
stieg & Klimas. Tai geriausias 
vadovėlis išmokti lietuviškai. 
Kaina 25 dol. Yra pagamintas ir 
A Sėt of 4 audio cassettes, varto
jamas su knyga. Visi paaiškini
mai anglų kalba. Kaina 40 dol.

Lithuania 700 Years. Tai gar
sių lietuvių istorikų ir politikų 
straipsnių rinkinys. Kietais vir
šeliais, su spalvotu aplanku, 458 
psl. Kaina 25 dol.

Lithuanian Cookery by Iza
belė Sinkevičiūtė. 5th printing 
1993. Populiariausia dovana. 
325 psl. Yra labai daug lietuviš
kų valgių receptų. Kaina 15 dol.

Helį in Ice, by Onutė Garbš- 
tienė. Introduction by Alfred E. 
Senn, Ph.D. Translatedinto En- 
glish by Raimonda K. Bartuška. 
Published by Alksninis family. 
Tai dienoraštis moters, kuri 1941 
m. birželio mėn. iš Lietuvos 
buvo išvežta į Sibirą. Kaip ji 
išaugino du mažus vaikus ir pati 
išliko. Prof. A. E. Senn savo 
įvade rašo (duodame ištrauką): 
“The author of this diary was a 
inember of the class of 1941, the 
tens of thousands of inhabitants 
of the Baltic region, of Latvia, 
Lithuania, and E.stonia, vvhom 
Soviet authorities rounded up 
on a single June night, loaded 
into cattle cars, and dispatehed 
to the wastelands of Siberia. A 
diary likę this one brings us clo- 
ser to the hideous experience 
these people endured than any 
historian can — just as the diary 
of Anne Frank gavę witness of 
the snffering of the Jews of Eu- 
rope in World War II.” Knyga 
išleista Vilniuje, 1992. Kietais 
viršeliais, 255 psl., su spalvotu 
aplanku. Kaina 15 dol.

Šias knygas galima gauti Dar
bininko administracijoje. Iki 
Kalėdų užsisakant, nereikia pri
dėti persiuntimo mokesčio. Če
kius ir užsakymus siųskite:

DARBININKAS
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 
Tel. (718) 827-1351

Kun. Vaclovas Katarslds, Day- 
ton, OH, lietuvių parapijos kle
bonas, kaip pranešama visiškai 
baigiant tvarkyti šį “Darbininko” 
numerį, gruodžio 20 d. mirė po 
neilgos ligos. Laidotuvėms gruo
džio 23 d. vadovavo vietos arki
vyskupas. Vėliau — plačiau.

Kun. Antanas Rubšys, Man
hattan College, Bronx, NY, atsi
lygindamas už savo ir dar vieną 
prenumeratą, atsiuntė 100 dol. 
čekį. Jis tai daro kasmet. Dos
niam mūsų spaudos rėmėjui ta
riame nuoširdų ačiū.

Antanas Antanaitis, Kings 
Park, NY, kaip kasmet, taip ir 
šiemet parėmė “Darbininką”, 
atsiųsdamas 150 dol. čekį. Nuo
latiniam mūsų laikraščio aukoto
jui nuoširdžiai dėkojame.

Juozas Ardys, Fairview, PA, 
ir šiemet atsiuntė “Darbininkui” 
paremti 100 dol. čekį. Nuolati
niam rėmėjui nuoširdžiai dėko
jame.

Jungtinis komitetas surengti 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 76 metų sukakties 
minėjimą jau turėjo du posė
džius — lapkričio 22 ir gruodžio 
17 dienomis. Tuose posėdžiuose 
buvo nutarta, kad į šį komitetą 
ALTas, LB New Yorko apygarda 
ir Tautos Fondas siunčia po ke
turis atstovus. ALTui atstovauja 
jos pirmininkas Vacys Steponis, 
Petras Ąžuolas, Alfonsas Marce- 
lynas ir Marija Žukauskienė; LB 
New Yorko apygardai — pirmi
ninkas Kęstutis K. Miklas, Kęs
tutis Bileris, Paulius Jurkus ir 
Linas Šidlauskas; Tautos Fondui 
— jo valdybos pirm. Aleksand
ras Vakselis, Astra Bilerienė, 
Vida Penikienė ir Aldona Mac
kevičienė. Šiam komitetui rota
ciniu keliu vadovauja Tautos 
Fondas.

Kęstutis K. Miklas, LB Nevv 
Yorko apygardos pirmininkas, 
gruodžio 19 d. išvyko atostogų į 
Floridą. Grįš ateinančių metų 
sausio 13 d. Atostogų metu jį pa
vaduos apygardos vicepirminin
kas Kęstutis Bileris, tel. 718847- 
8735.

Vida Jankauskienė, Nevv Yor
ko šaulių kuopos vicepirminin
kė, vadovaus Klaipėdos Krašto 
atvadavimo 71 metų sukakties 
minėjime programai. Minėjimas 
bus sausio 16 d.

Farmingdale Republic Air- 
port vadovybė skelbia, kad sten
das aerouoste apie Lituanica III- 
ją ir jos skrydį į Lietuvą turi di
delį pasisekimą. Gauta daug pui
kių atsiliepimų ne tik žodžiu, bet 
ir raštu. Šis stendas išbus ten iki 
ateinančių metų pavasario.

Leonardas Žitkevičius, rašy
tojas ir poetas, eilę metų dirbęs 
“Darbininko” redakcijoje, sun
kiai susirgo ir paguldytas Flush- 
ing ligoninėje: 45 Avė, at Par- 
sons Blvd., Flushing, NY. Tel. 
718 670-5408.

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

Parduodama graži sodyba 
Lietuvoje, netoli Kauno Marių. 
Yra mūrinis gyvenamas namas, 
ūkiniai pastatai, šiltnamis, 25 arų 
žemės sklypas. Skambinti po 7 
vai. vak. tel. (908) 363 - 7941.

(sk.)

SKAUTŲ KŪČIOS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Kūčias, kurias surengė New 
Yorko vyr. skaučių židinys “Vili
ja”, įvyko gruodžio 18 d. 
Kultūros židinio didžiojoje 
salėje,. Brooklyn, NY.

Tik įžengus į salę, kiekvienas 
galėjo pastebėti, kad ji buvo ypa
tingai gražiai išpuošta. Salės iš
puošimą, vadovaujant Jonui Jan
kauskui, Dainai Penikaitei ir Au
drai Gintautaitei, atliko skautai- 
vyčiai kandidatai, o stalų pa
puošimu pasirūpino Josephine 
Senken.

Į Kūčias atsilankiusius pasvei
kino ir tolimesnei programai va
dovavo skautininke Vida Jan
kauskienė.

Salėje šviesas prigesinus, vi
siems giedant “Tyliąją naktį” 
buvo atnešta didelė deganti žva
kė, kurią, su neuždegtomis žva
kėmis, lydėjo skautai. Sustoję 
jscenos priešakyje, kiekvienas iš 
jų, savąsias žvakes nuo pirmosios 
užsidegę ir pasakę, su šiomis 
apeigomis susijusį, prasmingą 
sakinį, išsiskirstė po salę ir 
uždegė žvakes, esančias ant 
kiekvieno stalo. Tai buvo jaut
rus, simbolinis jungties momen
tas.

Visiems sustojus maldai, NY 
skautų kapelionas kun. dr. Kor
nelijus Bučinys, OFM, kalbėjo: 
“...AmžinojoTėvo Sūnau, Jėzau 
Kristau! Tu panorėjai priimti 
žmogaus prigimtį ir tapti mūsų 
broliu... Būk mūsų džiaugsmas, 
viltis ir ramybė, kad visur ir vi
sada jaustumės ir pasiliktume 
viena per Tave ir su Tavimi...”

Tylos minute pagerbus, šių 
metų bėgyje mirusius: pirmūną 
Petrą Jurgėlą ir židininkę Aldoną 
Birutienę, laužant plotkelę ir ja 
viens su kitu dalinantis, buvo pa
sikeista šventiniais sveikinimais

“Viltis”, siuntinių persiunti
mo įstaiga Bostone, praneša, 
kad abu Kalėdų konteineriai jau 
pasiekė Lietuvą ir siuntiniai jau 
išvežiojami adresatams. “Vil
ties” štabas dėkoja visiems, ku
rie siuntinius siuntė per jų firmą. 
Visus savo klijentus ir visus lie
tuvius sveikina su Kalėdų šven
tėmis ir linki sveikų ir laimingų 
Naujųjų Metų. “Viltis” praneša, 
kad sekantis konteineris į Lietu
vą bus siunčiamas vasario mėn., 
o sausio mėn. spaudoje vėl bus 
skelbiama, kada ir kokiose vie
tovėse siuntiniai bus paimami.

“Lietuvos aidas”, patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, 1994 metams 
paliko tą pačią metinę prenume
ratą — $85 oro paštu. Kiti Lietu
vos dienraščiai prenumeratą oro 
pąštu pakėlė 50%. Jau laikas 
užsisakyti “Lietuvos aidą” 1994 
metams arba pratęsti turimą 
prenumeratą. Čekį $85 išrašyti: 
“Lietuvos aido” vardu ir siųsti 
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis, 239 Brookside Lane, 
Willowbrook, IL 60514. Telef. 
708 986-1613.

Ieškoma virėja dėl 120 lovų 
Slaugos namų, turinti patirties 
su dietišku maistu ir vadovavimu 
virtuvės personalui. Kreiptis 
pri.siunčiant savo gyvenimo ir 
darbo aprašymą:

Matulaitis Nursing Home, 
10 Thurber Rd., 

Putnam, CT. 06260.
(sk.)

Antano Masionio atsiminimų 
knyga “Ateitininkų dvasia ne
palūžo” gaunama ir “Darbinin
ko” administracijoje, 214 psl. 
knyga gausiai iliustruota. Kaina 
$10, persiuntimo išlaidoms pa
dengti pridedama $2. Užsakoma 
adresu: “Darbininkas”, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
H207.

ir linkėjimais.
Po to, kiekvienas pasiėmęs sa

vo lėkštę, artinosi prie didelio, 
puošnaus ir turtingo stalo, kuris 
buvo apdėtas, darbščių skaučių 
pagamintais, įvairiais tradici
niais Kūčių valgiais. Esu tikras, 
kad skirtingų patiekalų buvo 
daugiau negu 12. Vaišėmis rūpi
nosi židinietės, vadovaujamos 
Aldonos Zukienės.

Visiems skaniai pavalgius, su 
kanklėmis rankose, scenoje pasi
rodė muzikė Asta Barkauskienė. 
Ji, o kartu ir Kūčių dalyviai (buvo 
išdalinti dainų tekstai) kanklėmis 
pritariant, padainavo keturias 
itin senas kalėdines dainas: “Tu 
kiškeli trumpakoji, lelimo”, “Oi 
atvažiuoja šv. Kalėda”, “Laputė 
lojo, linelius klojo” ir “Sėdi vyrai 
už stalo”. Po to dar buvo sugie
dota ir kelios tradicinės kalėdi
nės giesmės. Asta Barkauskienė, 
dainų ir giesmių intarpuose, įdo
miai pasakojo apie kalėdinius pa
pročius ir burtus.

Kūčių dalyviams džiugių šv. 
Kalėdų ir palaimingų Naujųjų 
Metų linkėjo vysk. Paulius Bal
takis, OFM. Taip pat šventinius 
linkėjimus išreiškė buvęs ilga
metis N Y skautų kapelionas kun. 
Jonas Pakalniškis ir čia, viešintis 
iš Lietuvos, Vilniaus skautų va
dovas Vygantas Kiulkys.

Vidai Jankauskienei visiems 
Kūčių dalyviams padėkojus už 
atsilankymą, pamažu buvo 
pradėta skirstytis į namus.

Nekreipiant dėmesio, kad sa
lės apšildymo sistema neveikė, 
susirinkę į Kūčias buvome savos 
didelės lietuviškos šeimos na
riai. Todėl nors ir šaltoje salėj, 
visiems buvo gera, jauku, šven
tiška ir šilta.

p. palys

Dokumentinis video filmas 
BALTIC FIRE, nufilmuotas 
įvykiuose dalyvavusios Kanados 
kino režisierės ZOE DIRSE, ku
riame vaizduojami įvykiai Lietu
voje ir Latvijoje nuo 1991 m. iki 
šių dienų. Filmas rodytas Onta- 
rioTV ir Prancūzijoje. Mačiusių
jų atsiliepimai labai teigiami. 
Filmo trukmė 50 min. Kaina: 30 
dol., plius 5 dol. persiuntimo iš
laidoms.

ZOE DIRSE taip pat yra nu
filmavusi video filmą apie Lietu
vos sportininkų dalyvavimą Bar- 
celonos Olimpijadoje, apie pir
mąjį Lietuvos istorijoje R. Ubar
to Olimpinį aukso medalį disko 
metimo varžybose ir krep
šininkų medalius. Filmo trukmė 
20 min. KAINA: 20 dol., plius 5 
dol. persiuntimo išlaidoms. Vi
deojuostas galima įsigyti pas au
torę:

Zoe Dirse
4481 Esplanade, Apt. 3, 

Montreal, Ouebec, Canada 
H2W1T2, Tel. (514) 282-6582. 
(sk.)

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. 
Teirautis:

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

Naujais “Darbininko” skaity
tojais galima tapti kiekvieną 
metų dieną — nebūtina laukti 
Naujųjų Metų! Nauja prenume
rata prasideda nuo užsakymo 
dienos. Tad “Darbininko" skai
tytojai, kurie laikraštį skaito, bet 
dar neprenumeruoja, kviečiami 
stoti ir į prenumeratorių šeimą 
jau šiandien!

Irena ir Vytautas Alksniniai, 
iš Giraitės, CT, sveikina visus sa
vo draugus, pažįstamus ir bend
radarbius Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga.

Danutė ir Antanas Bobeliai 
Kalėdų švenčių proga sveikina 
draugus ir pažįstamus, 
linkėdami visiems džiaugsmo 
Kalėdose ir sveikatos bei sėkmės 
Naujuose Metuose.

Vytautas ir Gražina Kaman
tai iš Grand Rapids, MI, sveiki
na visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus per “Darbininką” ir 
vietoje kalėdinių sveikinimo at
virukų aukoja lietuviškai spau
dai.

Mara ir Vytautas Vygantai iš 
Dalias, TX, kartu su dukromis 
Monika iš Chicagos, IL, ir Kris
tina iš Ithaca, NY, Šv. Kalėdų 
proga sveikina visus savo gimi
nes, bičiulius bei pažįstamus ir 
linki visokeriopos sėkmės bei 
Aukščiausiojo palaimos per visus 
Naujus Metus. Vietoje atvirlaiš
kių siuntinėjimo skiria auką lie
tuviškai spaudai.

Marina ir Zigmas Raulinai- 
čiai sveikina bičiulius ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdomis ir Nau
jaisiais Metais. Ta proga skiria 
auką “Darbininkui” paremti.

Ramutė ir Algirdas Česna- 
vičiai su šeima sveikina visus 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga. Linki 
visiems sveikatos, sėkmės ir 
Dievo palaimos.

Tadas, Aldona, Kristina ir 
Paulius Savickai linki draugams 
ir pažįstamiems linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujų Metų.

Laima Sileikytė ir jos vyras 
John Hood Kalėdų proga sveiki
na draugus ir pažįstamus, linki 
visiems laimingų ir sveikų Nau
jųjų Metų.

Valerija Šileikienė iš Daytona 
Beach, FL, sveikina savo drau
gus ir pažįstamus, linki visiems 
sėkmingų ir laimingų Naujųjų 
Metų.

❖ # $

Dr. Leimonas Jazukevičius, 
žinomas galvos ir kaklo vėžio ligų 
specialistas Vilniuje, atvyksta 
vieneriems metams į Nevv Yor- 
ką. Jis gavo stažavimosi stipendi
ją garsiame vėžio centre — Me- 
morial Sloan Kettering ligo
ninėje, Manhattane. Dr. Jazu- 
kevičiui reikia arba mažo buto 
su baldais arba kambario viene
riems metams; gali būti Manhat
tane arba artimose apylinkėse. 
Kas galėtų jam išnuomoti pagei
daujamas patalpas, prašomi 
skambinti: Lillian (Budris) De- 
Vincentis, tel. (908) 381-3675. 
(sk.)

“Darbininko” kalendorius jau 
išsiuntinėtas skaitytojams gruo
džio 9 d. Nevv Yorko apylinkėje 
skaitytojai jį gavo. Kas norėtų 
užsisakyti daugiau kalendorių, 
prašomi kreiptis į “Darbininko” 
administraciją. Kaina 4 dol.

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


