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APIE LIETUVĄ

- 1993 m. Lietuvos vals
tybinės premijos paskirtos pen
kiems meno pasaulio atstovams: 
dirigentui Petrui Ringeliui, lite
ratūrologei, profesorei Viktorijai 
Daujotytei, išeivijos sociologui 
Vytautui Kavoliui, išeivijos skulp
toriui Vytautui Kašubai ir aktoriui 
Laimonui Noreikai. Premijos ir 
diplomai bus iškilmingai įteikti 
ateinančiųjų metų vasario 15-ąją 
- Valstybės atkūrimo dienos iš
vakarėse.

- Lietuvos Konstitucinis 
Teismas nutarė, kad Respublikos 
Baudžiamojo kodekso normos, 
nustatančios turto konfiskavimą, 
ir Baudžiamojo kodekso 93 straips
nio 1 ir 2 punktai, kuriuose nusta
toma nusikalstamu būdu įsigytų 
pinigų, daiktų perdavimo teisė
tiems savininkams ar valstybės 
nuosavybėn, taip pat nusikaltimo 
įrankių konfiskavimo tvarka, ne
prieštarauja Lietuvos Konstituci
jai. Ši byla buvo nagrinėjama Aukš
čiausiojo Teismo prašymu.

- Kareivių motinų sąjun
gos pirmininkė Birutė Kairienė 
paskelbė bado akciją esant baigtą. 
Tačiau palapinėje prie Seimo rū
mų tebebadau ja dar 10 žmonių, 
jų tarpe nuo Černobylio nukentė
jęs, II grupės invalidas trisdešimt
metis Romas Kučinskas, sovietų 
armijoj žuvusio kareivio tėvas Al
binas Pariliauskas. Jie numato ba
dauti iki tol, kol Seimas priims
Socialinių garantijų įstatymą.

- Lietuva kartu su Latvija 
ir Estija įsijungė į Tarptautinių 
bankų finansinių atsiskaitymų sis
temą (SWIFT). į šią sistemą įsi
jungė 10 Lietuvos, 8 Latvijos bei 6 
Estijos bankai. Pagringiniai SVVIFT 
privalumai - pagreitinti atsiskaity
mai tarp bankų, garantuotas in
formacijos saugumas ir slaptumas. 
SWIFT įkurta 1972 m. (josbūstinė 
yra Briuselis) veikia visą parą ir 
visas septynias savaitės dienas.

- Lietuvos premjeras A. 
Šleževičius gruodžio 14-15 dieno
mis su neoficialiu vizitu lankėsi 
Danijoje. Svarbiausias vizito tiks
las buvo aptarti su Danijos spe
cialistais žemės ūkio produkcijos 
perdirbimo, energijos taupymo ir 
cukraus gamybos technologijų 
reikalus.

- Vysk. V. Michelevičius 
pašventino naująją Šiaulių baž
nyčią, nuo šiol vadinamą Švč. Mer-
gėlės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vardu. Daug padėkos žodžių pa
sakyta "Nuklono" įmonės direkto
riui V. Slaninai, kuris prieš pusmetį 
dovanojo tikintiesiems nebaigtus 
statyti kultūros rūmus, kurie ir buvo 
pertvarkyti į maldos namus.

- Olandijos konsulatas 
pradėjo dirbti Vilniuje, viešbutyje 
"Turistas", 204 kambaryje. Olandi
jos konsulas Lietuvoje B. Dūlin
damas pasakė, kad konsulatas Vil
niuje pats neišdavinės vizų - doku
mentai bus siunčiami į Olandijos 
ambasadą Švedijoje.

- Seimas atmetė Lietuvos 
Respublikos administracinės refor
mos projektą. Projektas grąžintas 
jį pateikusiam Savivaldybių ko
mitetui. Projekte buvo siūloma 
Lietuvos teritoriją padalinti į 10 
apskričių ir 50 savivaldybių arba 
valsčių.

- Naujos 5 ir 50 litų popie
rinės kupiūros išleistos į apyvartą. 
Naujo pavyzdžio pinigai cirkuliuos 
kartu su anksčiau išleistais 5 ir 50 
nominalo litais.

1993 m. spalio 12 d. anksti 
rytą prie savo namų trimis šūviais 
buvo nužudytas vienas iš "Respub
likos" dienraščio leidėjų, vyriau
siojo redaktoriaus pavaduotojas 33 
metų Vitas Lingys. Žinia greitai 
apskriejo ne tik Lietuvą, bet ir pa
sauli - pirmą kartą Lietuvoje buvo 
pasikėsinta į laisvąją spaudą. Pla
čiau apie tą įvykį jau buvo rašyta 
"Darbininke".

Ir štai praėjus beveik dviem 
mėnesiams po šios žmogžudystės, 
Vilniaus miesto prokuratūros, 
Vyriausiojo policijos komisariato, 
VRM pareigūnai surinko pakanka
mai įrodymų, kad įtariamiems V. 
Lingio nužudymu būtų pareikšti 
oficialūs kaltinimai.

Gruodžio 9 d. spaudos kon
ferencijoje generalinis prokuroras 
A. Paulauskas pranešė, kad surink
ta pakankamai įrodymų ir pareikš
tas kaltinimas dėl V. Lingio nu
žudymo Igoriui Achremovui (gim. 
1965 m.), kuris "tiesiogiai įvykdė 
šį nusikaltimą". Jis kaltinamas pa
gal BK 105 str. 10 p. (asmens, 
vykdančio pilietine pareigą, nužu
dymas sunkinančiomis aplinkybė
mis). "Byloje surinkta pakankamai
įrodymų pareikšti kaltinimą dar 
trims asmenims, kurie betarpiškai 
dalyvavo ir prisidėjo prie šio nu
sikaltimo", - pasakė generalinis 
prokuroras. Nustatyta, kad šis nusi- 

“ kaitimas buvo iš anksto suplanuo
tas, jam buvo pasiruošta - parengti 
nusikaltimo vykdytojai ir kontro
lieriai. Buvo ir užsakovai. Byloj yra 
įrodymų, kad ši grandinė atskleis-

Vilniaus senamiestis po pirmuoju sniegu. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Vienas didžiausių komunis
tinės santvarkos pataikūnų, 
žymiausias lietuvių kalbos msin- 
tojas ir lietuvių tautos istorijos 
klastotojas buvo J. Žiugžda. Jis 
Nepriklausomoje Lietuvoje dir
bo pedagoginį darbų įvairiose 
pradinėse ir vidurinėse mokyk
lose. Tarybinėje Lietuvoje už 
pavyzdingų Lietuvos praeities 
niekinimų apdovanotas mokslo 
daktaro laipsniu. Jo parašytose 
“Lietuvių kalbos gramatikose”, 
kurių išėjo keliolika laidų, pra
tarmėse J. Žiugžda aiškina moks
lus einančiam Lietuvos jaunimui 
apie gajų lietuvių kalbos vysty
musi tarybinėje santvarkoje ir jos 
artimus santykius su nišų kalba.

Jis rašo: “Rusų kalba yra tas 
židinys, iš kurio į visų pasaulį, į 
viso pasaulio darbo žmones spin
duliuoja priešakinio tarybinio 

ta tiksliai. Achremovas priklauso 
garsiajai "Vilniaus brigados" gau
jai.

Antrasis kaltinimas buvo pa- 
reišktas tos pačios gaujos nariui, 
buvusiam boksininkui Viačeslavui 
Slavickiui. Trečiasis - taip pat 
"Vilniaus brigados" nariui, jau kartą 
teistam Borisui Babičenkai.

Kelias dienas tvyrojo neaišku
mas dėl Boriso Dekanidzės, garsio
jo "Vilniaus" viešbučio savininke 
Georgijaus Dekanidzės sūnaus, ku 
ris buvo sulaikytas gerokai anks 
čiau. "Respublika" informavo, kac 
jis taip pat įtariamas dalyvavęs 
šiame nusikaltime. Vis dėlto gruo
džio 13 d. 14 vai. oficialus kaltini
mas dėl šio nužudymo buvo pa
reikštas ir Borisui Dekanidzei.

įdomi paslaptingojo B. Deka
nidzės biografija. Jis - žydas, gimęs 
1961 m. Vilniuje ir čia gyvenęs iki 
1987 m. Paskui su žmona išvažiavo 
į Izraelį pas motiną, bet po metų 
grįžo į Vilnių ir pasiprašė SSSR 
pilietybės, tačiau ji jam nebuvo 
suteikta dėl ryšių su nusikalstamu 
pasauliu. Vis vien B. Dekanidzė 
Lietuvoje gyveno iki praėjusių me
tų, o kaip teigė Lietuvos Seimo 
pirmininko pavaduotojas E. Bič
kauskas, atvykęs į Kultūros Židinį 
New Yorke, Dekanidzė šiandien 
yra Lietuvos pilietis. Tikrai būtų 
įdomu sužinoti, kodėl Dekanidzė, 
buvęs netinkamu gauti SSSR pilie
tybę dėl jo ryšių su nusikalstamu 
pasauliu, pasidarė visiškai tinka
mu gauti Lietuvos pilietybę. Ar jis 
Lietuvai kėlė mažesnį pavojų, negu

KAIP J. ŽIUGŽDA LUOŠINO 
LIETUVIŲ KALBĄ IR ISTORIJĄ

mokslo ir literatūros, laimės ir 
laisvės, komunizmo šviesa. Rusų 
kalba turėjo ir tebeturi didelę 
reikšmę visų Tarybų Sąjungos 
tautų kalbų vystymuisi, ypač 
žodyninės sudėties turtėjimui. 
Tiesioginiame Rusijos darbi
ninkų klasės revoliucinio judėji
mo poveikyje per rusų kalbų 
anuomet atėjo eilė visuomeni- 
nių-politinių terminų, tokių kaip 
specialistas, proletaras, komu
nistas, mitingas, revoliucionie
rius, agitacija, proklamacija, 
buržuazija ir daugybė kitų.

Per Lietuvos Komunistų par
tijos spaudų plito lietuvių kaliny
je nauji žodžiai, susidarę nišų 
kalbos įtakoje, atspindėję naujus 
visuomeninius santykius, tokie 
kaip: bolševikas, savikritika, po
grindis, penkmetis, ir kiti visuo
meniniai politiniai terminai. 

kad Sovietų Sąjungai? Kodėl šis 
klausimas nebuvo iškeltas tada, 
prieš suteikiant jam Lietuvos pilie
tybe?

Borisas Dekanidzė nuolat pa
tekdavo į policijos akiratį. Praėju
siųjų metų pavasarį "Lietuvos" vieš
butyje jis užpuolė į tarptautinį ma
dų festivalį atvykusias manekenes 
iš Sank Peterburgo, tyčiojosi iš jų. 
Tuomet baudžiamoji byla jam ne
buvo iškelta, bet buvo paprašytas 
per 24 vai. palikti Lietuvą.

"Respublikas" dienraštis vienas 
iš pirmųjų Lietuvoje prabilo apie 
mafiją, organizuotą nusikalstamu
mą, įvardijo kai kurias Lietuvoje 
veikiančias gaujas. Šis laikraštis itin 
daug dėmesio skyrė labai gerai or
ganizuotai gaujai, vadinamai "Vil
niaus brigadai". Pasak Lietuvos 
generalinio prokuroro A. Paulaus
ko, tai itin aukšto lygio nusikaltėlių 
grupuotė, kuri jau ilgą laiką šiurpi
na sostinės gyventojus. Pareigūnai 
turi žinių, kad ši gauja įsteigusi 
kasą, į kurią gaujos nariai įnešda
vo tam tikrą dalį savo pelno, gau
to iš kriminalinio biznio. Iš tos 
kasos buvo šelpiami nusikaltėliai.

Lietuvos visuomenė dar nebu
vo girdėjusi apie šio nusikaltimo 
tyrimo eigą iš oficialių teisėsaugos 
pareigūnų, kai gruodžio pradžioje 
apie šio nusikaltimo tyrimo eigą 
paskelbė dienraštis "Respublika". 
Ir tai visiems turėjo būti supranta
ma - žuvo ne tik jų bendradarbis, 
bet ir draugas, vienmintis, kurio 
pasigenda ne tik "Respublikos" 

(nukelta į 2 psl.)

Lietuvos dariny žmonės. Ko
munistų partijos vadovaujami. 
Tarybų Sąjungos broliškai pade
dami, 1940 m. vasarų nuvertė 
buržuazinę-fašistinę diktatūrų ir 
atkūrė tarybinę santvarką. Lie
tuvos Tarybų Socialistinėje Res
publikoje vyksta didingas ekono
minio ir kultūrinio gyvenimo pa
kilimas ir vystymasis, vyksta ko
munizmo statyba. Susiformavo 
lietuvių socialistinė nacija. 
Ryšium su tuo lietuvių kalinyje 
atsirado daug naujų žodžių, reiš
kiančių socialistinių santykių są
vokas, socialistinės statylyos są
vokas, naujų tarybinio mokslo 
laimėjimų sąvokas. Tie nauji 
žodžiai daugiausia susidaro di
džiosios rusų kalinys įtakoje, pa
gal rusų kalbos pavyzdžius.

Taip per tarybinės santvarkos 
metus į lietuvių kalinys žodyninę

Madona su Kūdikėliu. Dail. A. Duererio piešinys

LIETUVA UŽ LATVIJĄ IR ESTIJĄ

1993jIL_gr.Ųodžio 20 d. Lietu
vos Nuolatinės Misijos prie 
Jungtinių tautų delegacija 
išdėstė savo pozicijų, 48-tai Ge
neralinei Asamblėjai patvirtinus 
rezoliucijų dėl žmogaus teisių 
padėties Estijoje ir Latvijoje. 
Rusija pateikė šių rezoliucijų JT 
Trečiajam komitetui, kuris gruo
džio 8 d. priėmė šios rezoliucijos 
stipriai susilpnintų versijų.

Plenariniame posėdyje LR 
Misijos patarėja G. Damušytė 
paaiškino, kad Lietuva palaikė 
šių rezoliucijų, nors ji turi silpnų 
vietų ir netinkamai atspindi 
Estijos ir Latvijos tikrąją padėtį, 
t.y. reliatyvų politinį stabilumų, 
daugiakultūrinės tolerancijos 
tradicijų ir ramių neprievartinę 
padėtį.

Lietuvos Respublikos delega
cija toliau pridūrė, kad rezoliuci
jos tekste tinkamai neiškeltas 
Estijos ir Latvijos nuoširdus ko- 
operavimas su JT ir kitų tarptau
tinių ekspertų misijom. Rezoliu
cija turėjo sveikinti pozityvius 
reiškinius Estijoje ir Latvijoje 
bei abiejų vyriausybių žygius 
įgyvendinti tarptautinių eksper
tų rekomendacijas.

Lietuva apgailestauja, sakė 
Damušytė, kad rezoliucija neat
sižvelgia į pasekmes, kurias 
iššaukė sovietų deportacijų, ko
lonizacijos ir rusifikacijos politi
ka. Ta politika dramatiškai pa
keitė nacionalinę gyventojų su
dėtį visose trijose Baltijos valsty
bėse. Šios istorinės sąlygos netu
ri būti lengvai nubrauktos kaip 
nereikšmingos ar neaktualios. 
Jas reikia pripažinti kaip fakto
rius , kurie prisideda prie mažų
jų valstybių nesaugumo jausmų, 
būnant didžiųjų valstybių šešė
lyje, ypatingai tom dklžiosiom 
valstybėm pergyvenant politinį 

sudėtį įėjo tokie svarbūs žodžiai, 
kaip: agitpunktas, darbadienis, 
kolūkis, kolūkietis, kombaini
ninkas, krūvis, kvadratinis-liz- 
dinis, lygiava, organizacinis- 
ūkis, paruoša, paskyra, pažy
ma, partorganizacija, reikmė,

(nukelta į 2 psl.) 

nestabilumų ir agresyvų nacio
nalizmų, pažy mėjo LR delegaci
ja.

Todėl LR delegacija pabrėžė, 
kad nereikia rišti strateginius in
teresus kaimyninėse valstybėse 
su žmogaus teisių klausimais. 
Pagarba žmogaus teisėm ir tarp
tautinei teisei turi sudaryti pa
grindų stabilumui ir demokrati
niam saugumui pasaulyje, baigė 
Damušytė.

LR delegacija vienintelė ko
mentavo šių rezoliucijų tos die
nos plenariniame posėdyje.

Politiniai 
kaliniai

KGB kamerose

"Protestuodami prieš susitari
mu laužymą ir LDDP klastą, mes, 
buvę politiniai kaliniai ir tremti
niai, grįžtame į buvusių KGB rūmų 
kameras, daugelio mūsų laistytas 
krauju ir perpildytas kančių" (Iš 
š.m. gruodžio 12 d. memorandu
mo "Genocido centras turi tarnau
ti Tiesai ir Lietuvai").

Uetuvos politiniai kaliniai ir 
tremtiniai nutarė, protestuodami 
prieš Seimo pasiūlytą kandidatūrą 
i Genocido tyrimo centro vadovus 
(V. Skuodį), budėti KGB kamero
se. Kasdien čia budi 6-8 žmonės. 
Pirmąsias 2-3 savaites budės vil
niečiai. Po to atvažiuos politiniai 
kaliniai iš Kauno, Panevėžio ir ra
jonų. Nuolat budės vienas Seimo 
narys. Tikimasi, kad mėnesių ne
prireiks, klausimas gali būti išspręs
tas per savaites.

Uetuvos politinių kalinių są
jungos pirmininkas Antanas Sta
siškis pasakė, kad "atiduodant Ge
nocido tyrimo centrą į nepatiki
mo žmogaus rankas, iškyla grėsmė, 
kad dešimtys tūkstančių rezistentų 
gali būti išbraukti iš istorijos. Kad 
Skuodis netinkamas šiam postui, 
patvirtina su juo buvę kaliniai*.

Politiniai kaliniai kreipėsi į 
Lietuvos prezidentą A. Brazauską, 
tačiau prezidentas politinių kali
nių nepriėmė ir klausimai liko be 
atsakymo.



Vilniaus senamiestis — Užupio gatvė. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

AR ILGAI LIETUVA EGZISTUOS 
KAIP ŠAŠAS MODERNIOJ EUROPOJ?
Advokato S. Povilo Žumbakio 

radijo komentarai, transliuoti 
gruodžio 19 d. Chicagoje per 
“Amerikos Lietuvių Radijo” 
programų, kuriai vadovauja Ana
tolijus Siutas.

-o-
Tautiečiai Lietuvoje nerimau

ja. Visiems aišku, jog gyvenimo 
lygis kasdien krenta.

Iš įpratimo mūsiškiai žiūri į 
valdžių. Laukia, kol daug 
žadėjusi valdžia pastatys kraštų 
“ant kojų”.

Neseniai iš Lietuvos sugrįžo 
industrijos ekspertas, patyręs 
tarptautinio lygio ekonomistas 
Zenonas Petkus. Keletu savaičių 
jis aukojo savo laikųfoandydamas 
padėti Lietuvos pramonei per 
International Executive Service 
Corps organizacijų.

Z. Petkus grįžo optimistiškai 
nusiteikęs. Jis gerai įvertino kai 
kurių firmų daromų progresų ir 
gan aukštų lygį prekyboje. Tose 
srityse, į kurias valdžia mažiau
siai kišasi, verslininkai, gaminto
jai ir prekybininkai kuria pra
monę, samdo žmones, bando 

KAIP J. ŽIUGŽDA LUOŠINO 
LIETUVIŲ KALBĄ IR ISTORIJĄ
(atkelta iš 1 psl.) 
sambūvis, sanglauda, saviveik
la, smulkiaprekinis, spartuolis, 
šiuolaikinis užmojis, visasąjun
ginis ir kt.

Lietuvių kalba pagal rusų kal
bos pavyzdžius praturtėjo ir nau
jais žodžiais arba senų žodžių 
naujomis reikšmėmis, kuriais 
mes mušame klasinį priešų de
maskuojame buržuazinę-nacio- 
nalistinę ideologijų ir tarybinės
santvarkos priešus, pavyzdžiui: 
vadeiva, keliaklupsčiavimas, 
prisitaikėlis, nuolaidžiavimas, 
statytinis, dviveidis, dviveidiš
kumas, gauja, išpuolis, atkirtis, 
karo kurstytojas, tamsybinin
kas, buožė, vergvaldys, kenkė
jas ir kt. J

Rusų kalbos mokymasis, jos 
įsisavinimas atveria mums di
džiausius žmonijos kultūros lo
bynus. Drauge su tuo rusų kal
bos mokėjimas padeda mums 
geriau pažinti ir lietuvių kalbų, 
sųmoningiau suprasti jos grama
tikų, žodynų ir istorijų .

Skaitant J. Žiugždos svaičioji
mus, pasitvirtina išeivijos lietu
vių pagrįsti priekaištai tėvynai
niams dėl per dažnai vartojamų. 
Tarybinėje Lietuvoje nukaltų 
naujų žodžių, kurių Nepriklau
somoje Lietuvoje niekas nevar
tojo, nes, gyvenant normalioje 
visuomeninėje santvarkoje, to
kių žodžių niekam nereikėjo.

Labai krenta į akis dar ir šian
dien Lietuvoje dažnai tebevarto
jamas svetimas, labai nevykęs 

parduoti prekes Vakaruose ir 
bendrai stengiasi vystyti ekono
minį judėjimų.

Tačiau daugiausiai jiems truk
do užsilikusi sovietinė biurokra
tija, varžanti bet kokių iniciaty
vų.

Krašto mokesčių ir muitų sis
tema yra tiek atsilikusi, kad sų- 
žiningi prekybininkai praktiškai 
negali verstis. Tai kenkia kraš
tui, tačiau yra naudinga biuro
kratams, iš tų suvaržymų krau
nantiems sau didelius pinigus...

Toks dvigubas žaidimas par
tiečiams Lietuvoje sekasi, nes 
mūsų žmonės dar nesupranta 
pagrindinių privataus verslo 
principų.

Prieš keletu savaičių Zenonas 
atsiuntė tris straipsnelius, 
apibūdinančius Lietuvos ekono
minį paralyžių.

Pirmoji žinutė išangių ekono
mikos žurnalo skelbia, kad 169 
valstybių tarpe ekonominiu 
atžvilgiu Lietuva yra 134 vietoje. 
Yra dar labiau atsilikusių kraštų 
pasaulyje, bet nedaug..-.

Antro straipsnio antraštė daug 

žodis — nacija, vietoje gražaus 
lietuviško žodžio — tauta.

Šiandien tenka pasikliauti lai
ku, kuris išvalys lietuvių kalbų 
nuo svetimybių. Ateityje, kai 
bus reikalingi nauji žodžiai, lie
tuvių kalbos žinovai juos suda
rys, remdamiesi mūsų senos lie
tuviškos kalbos rimtais pagrin
dais.

J. Dunčia

TEISĖSAUGA LAIMĖJO PIRMĄ MŪŠĮ
(atkelta iš 1 psl.)
redakcija, bet ir laikraščio skaity
tojai. Tačiau gruodžio 9-osios spau
dos konferencijoje dalyvavęs vi
daus reikalų ministras R. Vaitekū
nas pasakė: "Man nesuprantamas 
tų žmonių šokis aplink šią baudžia
mąją bylą. Aš noriu pasakyti V. 
Lingio bendražygiams, kad tai yra 
ne atminimo įamžinimas ar pager
bimas, o atvirkščias procesas". Tai
gi, vidaus reikalų ministrui žodžiai: 
draugystė, rūpestis ir skausmas už 
žuvusį draugą yra visiškai nesu
prantami dalykai. Viename Vaite
kūnas teisus - tai išties ne atmini
mo įamžinimas ar pagerbimas, o 
tiesos apie Vito Lingio nužudymą 
atskleidimas Lietuvos žmonėms.

Kažin, ar gruodžio 9-osios 
spaudos konferencija būtų įvyku
si, jei ne "Respublikos' informaci
ja. Žmonės turi teisę žinoti, šios 
teisės negalima atimti, remiantis 
tuo, kad tai gali pakenkti tyrimui, 

pasako: “Lietuva atsisako eks
portuoti žemės ūkio produkci
jų”. Kai visi kraštai bando plėsti 
savo eksportų, Lietuva atsisako! 
Tame straipsnyje vartojami ter
minai, nusakantys atbulinį gal
vojimų. Kalbėdami apie ekono
mikų valdžios pareigūnai naudo
ja tokius terminus, kaip “lėšų 
skyrimas”, vienos ar kitos firmos 
“rėmimas”, “plėtojimas” ir pa
našius.

Jie, nomenklatūros biurokra
tai, nuspręs, kaip ir kų gaminti, 
kas ir kiek gali uždirbti, kam teks 
pelnas ir kada. Jie naudoja tų patį 
metodų, kurį 45-erius metus 
naudojo tas supuvęs centras 
Maskvoje...

Visi tie terminai yra užsilikę 
iš sovietinių-socialistinių laikų, 
kai “centras” darydavo visus 
sprendimus, dalindavo kreditus, 
nustatydavo gyvenimo, t.y. uba
gystės lygį, pagal kurį visi vieno
dai turėjo kentėti — žinoma, iš
skyrus nomenklatūrininkus — 
biurokratus.

Trečias straipsnelis aprašo 
darbiečio A. Brazausko viešnagę 
Kinijoje. Ten Prezidentas susi
žavėjo kiniečių laisvos ekonomi
kos zonomis. Tose zonose pre
kybininkai ir verslininkai gali ga
minti ir parduoti kų tik nori be 
valdžios nurodymų. Tos zonos 
yra produktyviausios Kinijoje. 
Daugelio gyventojų pragyveni
mo lygis tose zonose yra žymiai 
aukštesnis, nei kitur.

A. Brazauskas pasisakė, kad 
Lietuvoje reikia tokių laisvbs 
prekybos zonų.

Pasiteiravau Z. Petkaus, ar to
kios zonos padėtų Lietuvai?

Jo nuomone, tai tik suerzintų 
žmones. Vakariečiai neinvestuo
tų kapitalo tol, kol nematytų

kai tyrimas jau praktiškai baigtas. 
Sovietinių laikų mąstymas, kai 
nežinia buvo geriausias ginklas 
laikyti visuomenę paklusnia, dar 
tvirtai įleidęs šaknis į Lietuvos 
prokuratūrą.

Ir generalinis prokuroras, ir 
ministras yra įsitikinę, kad "Res
publikos" paskleista informacija ir 
Achremovo nuotrauka laikraštyje 
kenkia tyrimui. "Su tais parei
gūnais, kurie išduoda informaciją 
elgsimės kategoriškai", - pasakė 
Vaitekūnas. Žurnalistus, spausdi
nančius vogtą informaciją, Vaite
kūnas pavadino nusikaltimo bend
rininkais. Ministras pasakė, kad 
pareigūnai prašė "Respublikos" vyr. 
redaktoriaus V. Tomkaus nespaus
dinti medžiagos, bet ji vis tiek 
buvo išspausdinta.

Koks bus V. Lingio nužudymo 
bylos kelias iki teismo dar neaišku. 
Aiškėja tik viena, jis nebus labai 
lengvas. Generalinis prokurotas sa

bendro progreso krašte bei pa
stovumo valdžioje. Svarbiausia, 
valdžia turi parodyti vaka
riečiams, jog ji supranta ekono
minius principus ir nebandys 
privilioti, o vėliau keisti įstaty
mus. Kraštas, kurio valdžia ne
galima pasitikėti, kuriame vy
rauja korupcija, rimto kapitalo 
nepritrauks.

Bet svarbiausia kliūtis yra ta, 
kad tokiose zonose svetimtaučiai 
prekybininkai gauna lengvatas, 
kurių negauna vietiniai versli
ninkai. Tai sukelia pavydų ir dis
kriminuoja savuosius.

Geriausia išeitis, pagal Z. Pet
kų, visų Lietuvų padaryti laisvo
sios rinkos zona. Visais būdais 
mažinti formalumus ir biurokra
tijų; mažinti arba visai pašalinti 
mokesčius gamykloms - nes pri
vačių firmų darbininkai turės 
mokėti mokesčius. Tie, kurie in
vestuos kapitalų, pelnų naudos 
ekonominei veiklai didinti. Tai 
pakels gyvenimo lygį ir prisidės
prie valdžios iždo. Ne tik nereikia 
varžyti eksporto ar dėti mokes
čius jam, bet būtina jį skatinti. 
Eksportas kraštui neša pelnų. 
Laisva rinka pakeičia neproduk
tyvius valdžios pareigūnus tik
rais darbininkaiSj prisidedan
čiais prie krašto gerbūvio.

Mūsų valdžios planai riboti 
eksportą tautos turto neišsaugos. 
Atvirkščiai — be eksporto kraš
tas praras savo resursus. Tokia 
partiečių propaganda nėra eko
nomikos principų nesupratimas, 
bet žiaurus melas, naudojamas 
žmonių apgaudinėjimui.

Gaila, bet partiečiams dažnai 
sekasi taip meluoti. Per 45 sovie
tinio socializmo metus mūsų tau
tiečiai priprato, kad valdžia da
rytų pagrindinius sprendimus. 
Kol mūsų tauta nepersiorentuos 
ir nepradės daryt savarankiškų 

, sprendimų, tol partiečiai .saviva
liaus ir spręs tautos likimų jiems 
palankia kryptimi.Tolde valdžios 
sprendimai jau yra nuvedę Lie
tuvų prie ubagų slenksčio. Deja, 
dar yra daug žmonių, tikinčių, 
jog valdžia išves iš tos bedugnės, 
į kurių ji pati bei mūsų tautiečių

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos verslininkai 1994 m. galės 
pradėti naudotis 50 milijonų do
lerių Baltijos — Amerikos biznio 
fondu (Baltic American Enter
prise Fund). Jis skirtas privataus 
biznio plėtotei skatinti. Jau vei
kia atskiri biznio fondai Lenkijo
je, Vengrijoje, Bulgarijoje, Če
kijoje ir Slovakijoje. Baltijos — 
Amerikos fondas papildys kitas 
JAV pagalbos programas Baltijos 
valstybėms (nuo 1991 m. rudens 
JAV joms jau suteikė pagalbos 
už 100 mln. USD).

— 117 metrų ilgio,”16 metrų 
pločio sausakrūvį motorlaivį 
“Mūša” Lietuvos jūros laivinin
kystei pastatė Nižnij Novgorodo 
(Rusija) laivų statykla.

ko, kad Achremovas laikomas sau
giai ir mano, kad jis nebus nužu
dytas, kai paaiškės gilesnės šaknys. 
Nusikalstamos gaujos turi ir poli
tinių tikslų, kaip paskelbė vidaus 
reikalų ministras. Gruodžio 9-o- 
sios spaudos konferenciją jis užbai
gė tikrai įdomiais žodžiais, kad ši 
žmogžudystė "reikalinga pribren
dusiais visuomenei trenkt varpu; 
pasižiūrėkit į visumą. Reikia stre
so, kad atsitokėtame. Mes moka
me vienytis, kai kas nors atsitin
ka". Ministras pranašavo, kad by
los eigoje bus visokio pasipriešini
mo: kai kas bus "nušluotas nuo 
kelio".

Naujienų Sos bylos tyrime dar 
ilgai netruks. Tikėkim**, kad byla 
nukeliaus j teismą ir Lietuvos teisė
saugos organai laimės pirmąjį mūšį 
prieš Lietuvos mafiją.

O kol kas ginklai dar tik galan
dami...

A. J. 

pasyvumas įvedė.
Neužilgo jau gali būti per vė

lu. Įsiskolinęs kraštas negalės 
egzistuoti, kaip šašas modernios 
Europos centre. Didieji kraštai 
to netoleruos. O kų daryti su to
kiu kraštu, gali apsiimti spręsti 
mūsų didieji kaimynai, nepalik
dami teisės mums patiems.

Neaišku, kodėl dešinioji opo
zicija neišnaudoja progos paaiš
kinti piliečiams, kaip partiečiai 
silpnina kraštų. Jie turėtų paaiš
kinti laisvosios rinkos dinamikų, 
kategoriškai pasisakyti už laisvos 
ekonomikos zonų visoje Lietuvo
je.

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti 
advokatė,teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose 
reikaluose. The American Immigration Lawyers Assodation 
narė. Turi leidimą praktikuoti Massachusetts ir Washington, 
D.G One Bulfinch Place, Suite 100, Boston, MA 02114.
Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899. 

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.

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 ANDRIUŠI0 Real Estate, namu pardavimas, visu rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas, {staiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, 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.

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

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

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

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

NEW JERSEY, NEW YORK - "U etų vos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr.r 
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.
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* TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI

-r NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
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VYTIS INTERNATIONAL T RA VE L SERVICE 
2129 KNAPP STREET

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

Manyčiau, kad lietuviai su
prastų, jeigu tik kas jiems pa
aiškintų, kokie neproduktyvūs 
yra biurokratai, kuriuos išlaikyti 
turi eiliniai nuskriausti žmonės.

Šiandien yra auksinė proga 
parodyti LDDP nesugebėjimų 
valdyti krašto. Turi būti į viešu
mų iškelti partiečių rinkimų 
metu padaryti melagingi paža
dai. Ekonomika, ne filosofija ar 
politika, bus svarbiausias balsuo
tojų rūpestis ateityje. Ne tik bus, 
bet jau yra. Dabar yra laikas 
atskleisti kairiųjų ideologinį 
bankrotų, kol dar visa Lietuva 
nėra bankrutavusi.
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Žymuo Linui Kojeliui
Lapkričio 12 d. Detroito teisių 

kolegija ir “Journal of Internatio
nal Law and Practice” įteikė 
žymenį Linui Kojeliui, “JAV- 
Baltijos fondo” prezientui, už 
“žymius pasiekimus tarptau
tinėje veikloje”. Supažindinda
mi iškilmių dalyvius, kalbėtojai 
nurodė, kad Linas baigęs Cali- 
fomijos unversitetą Los Angeles 
mieste ir magistro laipsnį tarp
tautiniuose moksluose įgijęs 
Princetono universitete. Iš Ko
jelio politinės praeities, buvo 
minimos pareigos Gynybos de
partamente, prezidentūroje ir 
valstybės sekretoriaus asistento 
pavaduotojo darbas Valstybės 
departamente. Buvo minimas ir 
kaip spaudos žmogus, skelbęs 
straipsnius didžiojoje Amerikos 
spaudoje, k. t. “Chicago Tribū
ne”, “Wall Street Journal”, “Los 
Angeles Times”, “Washington 
Times” ir kt.

Iškilmingoje šventės vakarie
nėje dalyvavo per 400 teisininkų 
— advokatų, teisėjų, akademikų 
ir studentų, didžiųjų pramonės 
ir verslo korporacijų tarptauti
nės teisės ekspertų, federalinės 
ir Michigano valdžios atstovų ir 
būrelis lietuvių. Programą svei
kinimo žodžiu pradėjo dekanas 
David-S.- Favre, žymenis-įteikė 
prof. John Wm. Reifenberg, kal
bėjo Michigano teisininkų drau
gijos tarptautinės teisės sekcijos 
pirmininkas Timothy Stock ir 
žurnalo patariamosios tarybos 
pirmininkas Gregory A. Rey
nolds.

Pakviestas kalbėti, Linas pri
minė savo lietuvišką kilmę, auk
lėjimą šeimoje būti sąžiningu 
Amerikos piliečiu, bet neuž
miršti ir savo kilmės krašto. Ir 
taip jis tuos principus suderinęs, 
perimdamas šeimos tradiciją kri
tiškai vertinti ir visuotinai įsipi- 
lietinusią tiesą (“conventional 

wisdom”). Viena iš tokių “tiesų” 
buvę Kissingerio ir daugelio kitų 
politikų bei geo-strategų nuola
tinis priminimas, kad Sovietų 
Sąjunga esanti nesugriaunama 
galybė. Tuo tikėjo Princetono 
universiteto profesoriai, didžių
jų korporacijų vadovai, Wash- 
ingtono politikai, viešosios nuo
monės formuotojai.

Daugybė knygų parašytų aka
demikų ir ekspertų, kurie nebu
vo supratę Sovietų Sąjungos es
mės, šiandien bevertės. Visa au
ditorija smarkiai plojo, kai Linas 
kreipėsi į profesūrą ir studentus, 
ragindams: Jei esi įsitikinęs, kad 
ne “A”, bet “B” yra teisinga, 
gink savo įsitikinimą, jei ir visas 
pasaulis stovėtų už “A”.

— Sugriuvus sovietų imperi
jai, — Linas tęsė, vėl susiforma
vo “conventional wisdom”, kad 
buvusios Sovietų Sąjungos 
erdvės ateitį lems Rusija, kaip 
tos imperijos teisių paveldėtoja. 
Pailiustravęs tą “wisdom” savo 
patirtais konkrečiais pavyz
džiais, jis pateikė US-Baltic 
Foundation studijų išvadą: bu
vusios Sovietų Sąjungos reformų 
modeliu bus Baltijos valstybės, 
kurios taps Amerikos pramonei 
ir prekybai vartais į Rytų Euro- 

- pą.~ Sį-teigimą- parėmė- įtikina
nčiais argumentais ir vėl apelia
vo į korporacijų atstovus, teisi
ninkus ir studentus susidomėti 
Baltijos valstybėmis.

Lino Kojelio vadovaujama 
US-Baltic Foundation planingai 
ištvermingai ir profesionaliai 
vykdo programas Lietuvoje ir 
Amerikoje. Amerikoje fondo at
stovai kviečiami į amerikiečių ir 
tarptautines konferencijas bei 
seminarus politinėms ir ekono
minėms problemoms nagrinėti. 
Lietuvoje ugdo demokratiją “iš

(nukelta į 4 psl.)

KARIUOMENĖ
Lietuvos kariuomenės atkū

rimo 75 metų sukaktį švenčiant, 
New Yorko Ramovėnų kuopos 
pirmininkas Aleksandras Vakse- 
lis planavo surengti iškilmingą 
minėjimą Apreiškimo lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir Kultūros 
Židinio salėje.

Pamaldos Apreiškimo bažny
čioje įvyko. Šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, Brook
lyn, NY, lietuvių pranciškonų 
vienuolyno viršininkas.

Kultūros Židinyje minėjimas 
dėl techniškų kliūčių neįvyko. 
Kviestas paskaitininkas pulk. Al
gimantas Garsys savo kalbą 
“Darbininkui” įteikė raštu. Čia 
tą paskaitą ištisai ir spausdina
me. Pradžioje pateikiame šiek 
tiek biografinių žinių apie auto
rių.

Algimantas Garsys gimė 1942 
m. gegužės 10 d. Dusetose. Tė
vas buvo Lietuvos kariuomenės 
leitenantu. Atvyko į Ameriką su 
šeima 1949 m. ir apsigyveno 
Worcester, MA. Augdamas 
Worcesteryje, dalyvavo skautų 
ir sporto organizacijose.

Algimantas baigė Massachu- 
setts universitetą ir gavo magist
ro laipsnį 1966 m. Stojo į jūros 
pėstininkų karininkų (Marine 
Corps) kandidatų kursus 1967 
m. ir juos baigus, jam buvo su
teiktas jaunesniojo leitenanto 
laipsnis. Tarnavo 26 metus akty
vioje karo tarnyboje.

Septynerius metus praleido 
užsienyje — Vietname, Okina- 
woje, Tailande, Korėjoje ir Japo
nijoje su operatyviniais daliniais 
ir septynerius metus lavinosi 
įvairiose karo mokyklose, baig
damas Nacionalinio Saugumo 
universitetą 1989 m. Vadovavo 
'operatyviniam brigados daliniui 
užsienyje ir aprūpinimo centrui 
Califomijoj. Ėjo įvairias štabo 
karininko pareigas dirbdamas su 
Kongresu, Pentagonu ir Swart- 
zkopfo štabe Persų įlankos 
karo metu. 1993 m. kovo 1 d. 
pulkininkas Garsys baigė aktyvią 
tarnybą, sugrįžo į Tampą, FL, ir 
ten gyvena su žmona Egle Liuci
ja, vaikais Gintautu, Rima ir jau
nuoju Algiu.

Pulkininkas Garsys, 1993 m. 
gavęs pakvietimą iš Lietuvos 
Krašto Apsaugos ministerijos, 
praleido devynias savaites Lie
tuvoje, dirbdamas su Geležinio

NAUDINGA IR REIKALINGA
Vilko brigada, Krašto Apsaugos 
ministerija ir Seimo Nacionali
nio Saugumo komitetu.

75-jų Metų Lietuvos 
Kariuomenės Atkūrimo Proga

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 75-erių metų sukakties pro
ga norėčiau pasveikinti visus, 
kurie milžiniškus darbus atliko 
atkurdami dabartinę Lietuvos 
kariuomenę. Noriu pagerbti 
mūsų praeities karius, savano
rius, partizanus ir moteris už jų 
aukas ir atliktus darbus, kovojant 
už Lietuvos laisvę.

Pats mačiau šią vasarą, (1993 
Tn.) bedirbdamas Lietuvoje, 
kiek buvo paaukota ir atlikta, ir 
kokiose sąlygose žmonės dar
buojasi šiandien. Grįžęs į Ameri
ką, sekiau spaudoje, kas toliau 
vyksta gimtajame krašte su ka
riuomenės atkūrimu. Turiu pri
sipažinti, kad kai kurios žinios 
liūdnos, kitur nėra žinių kaip 
darbas vystosi, o žinau, /kad be 
galo daug darbo turi būti atlikta, 
atkuriant efektingą Lietuvos ka
riuomenę. Iš gerosios pusės, 
rusų kariuomenė jau pasitraukė, 
nacionalinio saugumo samprata, 
kurią Seimas turės svarstyti ir 
patvirtinti, buvo paskelbta laik
raščiuose, kariuomenės vadas 

Prof. Vytauto Landsbergio pagerbimo vakarienėje 1993 m. balandžio 23 d. VVashing- 
tone, DC. Iš kairės: Linas Kojelis — The U. S. Baltic Foundation prezidentas, prof. 
Vytautas Landsbergis, Kevin Quigley, iš Pew Charitable Trust, kuris US-BF paskyrė 
$300,000 savivaldybių darbuotojų ruošimo centrams Baltijos valstybių universitetuose 
organizuoti.

jau paskirtas. Iš liūdnesnės 
pusės, skaitėm apie Savanorių 
Krašto Apsaugos Tarnybos 
(SKAT) dalinio pasitraukimą į 
mišką ir jų reikalavimą, kad 
Krašto Apsaugos ministras But
kevičius atsistatydintų, ir kalbas 
apie Lietuvos sienų apsaugos 
perdavimą Vidaus Reikalų mi
nisterijos kariuomenei.

Iš tokių žinių kyla visuo
menėje klausimai. Čia norėčiau 
trumpai paliesti, kodėl reikia ka
riuomenės, kokias ypatybes turi 
efektinga kariuomenė, kas atsa
ko už kariuomenės atkūrimą, ir 
taip pat pasiūlyti keletą minčių 
atkūrimo procesui pagreitinti.

Kariuomenė yra reikalinga 
ginti krašto interesus, pvz. išsau
goti jo nepriklausomybę, konsti
tucinę santvarką, teritorinį in
tegralumą ir apsaugoti kraštą 
nuo pavojų iš užsienio ir iš vi
daus. Reikia būti pasiruošusiems 
tvarkyti krizes, kylančias iš poli
tinio nepastovumo kituose kraš
tuose, teritorinių konfliktų, bei 
narkotikų, ginklų ir radioaktyvių 
medžiagų kontrabandos. Viduje 
gali tekti susidurti su energeti
kos avarijomis, kriminaloginės 
padėties plitimu, ir krašto išvaly
mu nuo kriminalinio elemento. 
Dėl šių priežasčių dabartinė 
Lietuvos kariuomenė yra reika

linga kraštui, kaip pastovumo 
elementas, kuris turi būti pasi
ruošęs atlikti krašto apsaugos 
uždavinius.

Laisvojo pasaulio efektingos 
kariuomenės yra esminės krašto 
apsaugos sistemos dalys. Jų veik
la yra pagrįsta civiline kontrole 
ir krašto įstatymais. Atsakomybę 
atlikti krašto apsaugos uždavi
nius neša ginkluotos pajėgos. 
Krizių apvaldymo sistemos turi 
būti suderintos su krašto apsau
gos struktūra. Ginklo rūšys, pvz. 
pėstininkai, aviacijos, laivyno, 
bei atsargos daliniaįturi būti ap
mokami ir aprūpinti. Planai turi 
būti koordinuoti taip, kad sėk
mingai įvykdytų krašte mobiliza
ciją karinės ar civilinės krizės 
metu. Kariuomenės vadovybė 
turi būti išlavinta, stipraus mora
linio charakterio ir teisingumo 
pavyzdžiu. Krašto visuomenė 
turi suprasti kariuomenės tikslą, 
reikalavimus, ir aktyviai pri
sidėti prie jos darbų.

Ar galima Lietuvoje atkurti to
kią kariuomenę? Žinoma! Šiam 
darbui turi vadovauti Vyriau
sybė, dirbdama su Seimu, Kraš
to Apsaugos ministerija ir visuo
mene. Esminiai darbai, kuriuos 
Seimas turi atlikti ir patvirtinti, 
yra tautinio saugumo sąvokos, 
tautinės strategijos krašto apsau
gos struktūros ir valdymo siste
mos išvystymas. Tautinio saugu-

(nukelta į 4 psl.)

DARIUS IR GIRĖNAS 
ir

JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 
SUKAKJl 
PRISIMENANT

PAULIUS JURKUS

Lakūnas Postas turėjo tobulą 
lėktuvą, radiją, tai nuolat siuntė 
žinias į New Yorką, ir spauda vis 
rašė, kur yra Postas, ką jis daro.

“Lituanika” neturėjo radijo 
ryšio. Ji pakilusi nuskrido pa
krantėmis į šiaurę, bet vistiek 
apie jos kelionę yra gana daug 
žinoma.

“Lituanika” virs Atlanto

Pradžioje Darius buvo nu
matęs skristi tokiu maršrutu: 
New Yorkas — Newfoundland 
— Londonas — Amsterdamas — 
Karaliaučius — Kaunas, — viso 
4466 mylios.

Iš New Yorko vandenyno pa
kraščiu nuskrido į Cape Cod, iš 
ten į Newfoundland.Ten skris
dami,Grand Falls salos viduryje 
lakūnai išmetė raudoną maišelį 
su rašteliu, kur radėjams prašė 
telegrafu pranešti žinių agen
tūrai, kad "Lituanikai” gerai se

kasi ir lakūnai siunčia visiems 
linkėjimus. Pažymėtas Green- 
wich laikas 19 vai. 10 min. Raš
telis buvo rašytas angliškai. 
Žmogus jį surado ir žinią telegra
fu persiuntė į New Yorką.

Tai ir buvo visa, ką galėjo pra
nešti ir parašyti spauda. Tuo tar
pu apie Posto skridimą vis plau
kė naujos žinios, nes jis turėjo 
radiją ir nuolat skelbė, kur jis 
tuo metu yra.

Darius lietuviškai rašė ke
lionės dienoraštį. Nuo New- 
foundland lėktuvas turėjo keisti 
kryptį, skristi per Atlantą į Euro- 
pą

Darius dienoraštyje lietuviš
kai įrašė kelionės pastabas: “Pa
liekant Amerikos žemyną, oras 
buvo gražus. Dešinėje matėsi di
deli debesys. Pralėkus New- 
foundland, dešinėje matėsi že
mė. Šiaurėje matėsi didelis 
rūkas.

Dabar jie skrido per Atlantą. 
Niekur nebuvo jokios rodyklės, 
kur sukti, kur skristi. Niekur ne
buvo nurodyta, kiek iki Londono 
yra mylių. Naktį buvo aklas skri
dimas. Tokiu atveju reikėjo di
delės patirties ir nuojautos, kad 
nepaklystom. Viršuje mirksėjo 
tik žvaigždės. Turėjai mokėti iš 
jų išskaityti savo kelius.

Darius buvo pirmas lietuvis, 
kuris pagal žvaigždes susivokė, 
kur jis yra, kur skrenda. Jis turė
jo ant ilgo popieriaus nusibrėžęs 
savo kelionės planą. Planas buvo 
nubrėžtas atitinkame mastelyje, 
ir jis skrisdamas padangių skai
čiavimus pagal žvaigždes, tame 
savo plane pažymėdavo, kur jis 
yra ir koks dabar laikas.

Skridimo sąlygos buvo blogos. 
Keitėsi atmosfera, didėjo debe
suotumas, bet tai lakūnų nepak
laidino dangaus erdvėse. Buvo 
žinoma atsitikimų, kad ir geriau
si lakūnai pasiklysta ir nuskrenda 
visai ne į tą šalį. Dariaus ilgame 
kelionių plane visos vietos buvo 
tiksliai atžymėtos, sudėti taškai, 
parašytas ir laikas.

Skrendant nesimatė nei ežerų, 
nei upių, nei žemės pakraščių, 
kurie būtų padėję orientuotis ir 
tiksliau valdyti lėktuvą. Jau antrą 
dieną, lakūnai skrido be miego. 
Staiga dangaus platybes ėmė 
skirti pilka juosta. Juosta didėjo 
ir viskas ryškėjo. Lakūnai pa
matė žemę. Tai buvo Anglijos 
krantai.

Jiedu vienas kitą pasveikino, 
kad įveikė Atlanto vandenyną. 
Taip 1933 metais liepos 16 dieną 
popiet, pirmieji du lietuviai 
.perskrido Atlanto vandenyną! 
Darius į dienoraštį įrašė, kad 
baigiant perskristi Atlantą. “Ne
toli Europos sutiksim audrą...”

Norėdamas išvengti audros vi
durio, Darius sumanė nebe- 
skristi per Londoną. Jis nukrei
pė “Lituaniką” per šiaurinę Ško
tiją, per Šiaurės jūrą Kielio mies
to link. 

-M

Kas vyko Chicagoje?
Chicagoje tada vyko pasaulinė 

šimtmečio pažangos paroda. 
Liepos 16 d. buvo lietuvių die
nos iškilmės. Darius ir Girėnas 
žinojo, kad tokia paroda bus ir 
kad liepos 16-toji bus lietuvių 
diena. Buvo jų slaptas troškimas 
į pažangos šimtmetį įrašyti lietu
vių vardus, kad jie perskrido 
Atlantą.

J Lietuvių dieną buvo susirin
kę kelios dešimtys tūkstančių 
Chicagos lietuvių, buvo ir su
važiavusių iš kitų miestų.

Tai parodos miniai Lietuvos 
ministeris Balutis pranešė, kad 
liepos 15 d. rytą Darius ir 
Girėnas iš New Yorko išskrido į 
Kauną. Taip pat pranešė, kad 
liepos 16 d. rytą netoli Airijos 
matė skrendanti lėktuvą, tik
riausiai jis buvo "Lituanika”.

Lietuvių minioje kilo milžiniš

kas džiaugsmas, karšti plojimai. 
Paroda vaizdavo didžią pažangą 
moksle, pramonėje ir visame 
technikos pasaulyje. Štai tos pa
rodos prasmę papildė ir lietuviš
ki vardai. Koks tai negirdėtas 
įvykis. Kokia pažanga! Juk lietu
viai buvo pilki darbininkai, dirbę 
anglių kasyklose,skerdyklose, o 
dabar lietuviai lakūnai įėjo į pa
saulio aviacijos įstoriją. Koks tai 
didis džiaugsmas!

Laukimas Lietuvoje
Lietuvoje tas džiaugsmas 

brendo pamažu. “Lituanika" bu
vo statoma kažkur Amerikoje, 
kur pilna lėktuvų. Lietuvoje 
lėktuvai tik retkarčiais praskris
davo padangėmis. Troškimas 
skristi, kažką nugalėti Lietuvoje 
dar nebuvo išsivystęs. Jis tautoje 
tik budo. Bet nuo gegužės 
mėnesio, kada Darius ir Girėnas 
iš Chicagos atskrido į New Yorką 
laukti gero oro kelionei į Lietu
vą, tai palietė ir Lietuvą. Kiek
vienas pajuto, kad naujoji tech
nika paliečia ir lietuvius, kad 
prieš jų akis pasvajoti žygiai, 
nauji dar nesuprantami laikai. 
Kasdien rašė laikraščiai, skelbė 
radijas, bet buvo vis blogas oras, 
vis lijo ir lijo.

1933 m. liepos 15 d. radijas 
pranešė, kad Darius ir Girėnas 
išskrido į Kauną iš New Yorko.

Tai buvo žinia, kuri visus su
jaudino ir sudomino. Pirmą kar

tą iš Amerikos atskrenda lietu
viai į savo laikinąją sostinę.

Žinia taip veikė žmones, kad 
sunku buvo išlaikyti darbą įstai
gose, rūpintis buities reikalais. 
Visi veržėsi ten, kur buvo radi
jas, kur atėjo vis naujos žinios. 
Visi miestai ir kaimai pavydėjo 
Kaunui, kad jis pirmas pamatys 
lakūnus ir juos pasitiks.

Radijas ir spauda skelbė, kad 
“Lituanika" Kauną gali pasiekti 
naktį iš liepos 16 į 17, greičiau
siai liepos 17 d. pirmomis valan
domis. Tai ir buvo rengiamasi 
šiam sutikimui.

Kauno aerouostas buvo kaip ir 
kitos Europos miestų lėktuvų 
stotys — paprastos, be didelių 
išlietų takų, pusiau kariškos, nes 
civilinė aviacija buvo neišsivys
čiusi. Viskas tarnavo tik kariškai 
aviacijai.

Kauno aviacijos įgula rengėsi 
kuo iškilmingiau pasitikti savo 
narį lakūną kapitoną Darių ir la
kūną Girėną. Kadangi buvo skel
biama, kad "Lituanika” jau sute
mus pasieks Kauną, tai Kauno 
aviacijos įgula išstatė prožekto
rius, apšvietė visus takus ir ke
lius. Dar ir dabar yra žmonių, 
kurie tuo metu tarnavo kariuo
menėje ir buvo įjungti į šį ap
švietimo darbą.

(Bus daugiam
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1990 liepos 31, antradienis.
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Spauda paskelbia Lietuvos in- kreipiasi į tautą: “Lietuvos Res- 
telektualų — kultūros meno ir - publika — pavojuje (...). Ant 
mokslo žmonių — “Kreipimąsi į stalo dedama Sąjungos sutar- 
Lietuvos žmones”. Kreipimasis tis”. Štai jau ir lenda į Lietuvą 
gražiai numegztas, kelia nemaža gražiai užmaskuotos civilizuo- 

■_ vi------ tafn pasauliui suprantamos
“TSRS nuosavybės Lietuvoje” 
formos

įvairių ir pagrįstų problemų. 
Tačiau jo smogiamoji jėga yra: 
“(••Jį4 Aukščiausioji Taryba, 
būdaifha įstatymų leidžiamąja 
valdžia, palaipsniui plečia savo 
valdžios galią, neleistinai ir net
gi pražūtingai apriboja, žlugdo 
vykdomosios valdžios — Minist
rų Tarybos—veiklą”. Kliūva in
telektualams ir Lietuvos kariuo
menės kūrimas. Ir: “Dauguma 
vienadienei politikai nepasiduo
dančių Lietuvos piliečių neabe
joja dėl derybų su Tarybų Sąjun
ga būtinumo (...)”

• Taip, AT įsikišo į Vyriausybės 
veiklą. Tačiau įsikišo tam, kad 
sutrukdytų pakeisti daugelio da
lykų statusą Lietuvoje. Ar tie in
telektualai tikrai norėjo, kad 
“okupacinės kariuomenės” sta
tusas būtų pakeistas “Lietuvoje 
buvusios kariuomenės statusu”? 
Ar jie norėjo, kad “Lietuvos Res
publikos turtas” būtų teisiškai 
apipavidalintas kaip “buvusiu 
TSRS turtu”? Ar jie norėjo, kad 
derybos su TSRS prasidėtų kuo 
greičiau todėl, kad įsigaliotų mo
ratoriumas ir jo sukurtomis sąly
gomis TSRS pateiktų visus juri
dinius dokumentus, kuriais re
miantis ir kariuomenės, ir turto 
statuso pakeitimai taptų derybų 
atspirties taškais? Ką tuomet 
būtų bereiškęs pats Kovo 11 die
nos Aktas dėl nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymo? 
Pagaliau ar jie norėjo, kad Lietu
vos turtą saugotų ne Lietuvos ka
riuomenė; o nomenklatūros tur
tų “apsaugos struktūros”, šian
dien tapusios nebevaldomu “nu
sikaltėlių pasauliu”? Ar ir šian
dien, kai tokiais gražiais LDDP 
valdymo laikais mafiozai jau šau
do net ir žurnalistus, tie mūsų 
intelektualai tartų, kad Lietuvai 
kariuomenė nereikalinga?

Jeigu intelektualai šito nesu
prato,- jie nevykdė šviesuomenės 
priedermės suprasti ir kalbėti
žmonėms, kas aplinkui dedasi. 
Jeigu intelektualai pakišto Krei
pimosi esmę suprato, dar liūd
niau: šviesuomenė, klastodama 
tiesą, tampa klastuomene, kalta 
prieš tautą lygiai tiek pat kiek ir 
tas politinis klanas ar visuo
menės sluoksnis, kuris klastotes 
užsako.

1990 rugpjūčio 22, 
trečiadienis.

Vilnius. Marksistai istorikai 
(K. Surblys ir kt.) pasikviečia į 
Partijos institutą tarybinius de
santininkus.

Maskva. CTV. “Vremia”. M. 
Burokevičius šaukiasi apskritai 
TSRS kariuomenės pagalbos 
tvarkai Lietuvoje įvesti.

1990 rugpjūčio 30, 
ketvirtadienis.

'Tiesa” spausdina “Kreipimą
si į LKP narius bei rėmėjus, į 
visus Lietuvos žmones”: “LKP ir 
kitos kairiosios jėgos tampa de
mokratinės visuomenės stabilu
mo garantu. (...) Todėl siūlome 
visoms Lietuvos politinėms 
jėgoms parengti ir pasirašyti Na
cionalinio susitaikymo deklara
ciją (...f.

Tai., dar nėra LKP cinizmo 
viršūnė...

1990 rugsėjo 15, šeštadienis.

Dabar jau TSKP CK Politinis 
biuras paskelbė kreipimąsi į Lie
tuvos komunistus, gyventojus. 
Vilkinamos derybos. Lietuva vil
kina.

Moratoriumo vertė — didžiu-
lė. Moratoriumo vertė prilygsta 
Lietuvos turto vertei.

1990 lapkričio 24, šeštadienis.

Vilnius LTV. V. Landsbergis

1990 gruodžio 8, šeštadienis — 
gruodžio 9, sekmadienis.

Vilnius. Vyksta LKP suvažia
vimas, dabar tai — LDDP stei
giamasis suvažiavimas, 546 dele
gatai atstovauja 55 tūkstančiams 
LKP narių. Partija keičia pavadi
nimą, kai Lietuvai gręsia mirti
nas pavojus. Suvažiavimas pri
ima rezoliuciją “Dėl LKP praei
ties politinio įvertinimo”. LKP 
nusikaltimus praeity įvertinant 
(iš esmės — niekais paverčiant) 
remiamasi K. Jasperso darbais 
“Apie kaltę”.

Ir tai dar nėra partijos cinizmo 
viršūnė...

1990 gruodžio 18, antradienis.

Paskelbiamas LR AT Prezi
diumo pareiškimas dėl Lietuvo
je dislokuotų TSRS karinių dali
nių veiksmų. Kariškiai grobia 
LR piliečius.

1990 gruodžio 20, 
ketvirtadienis.

LR AT Prezidiumo kreipima
sis į TSRS prezidentą M. Gor
bačiovą. Įvestas ginkluotų kariš
kių patruliavimas Klaipėdoje.

Maskva. LD IV suvažiavime 
“sprogsta bomba” — atsistatydi
na TSRS užsieniko reikalų mi
nistras E. Ševardnadzė: “Tai 
mano indėlis, jei norit, tai mano 
protestas, kad nebūtų dik- 

z-. .. -'f 5taturos. O ji artėja !

1990 gruodžio 28, penktadienis.

LR AT priima nutarimą dėl 
LB ir TSRS tarpvalstybinių de
rybų, kuriuo atsisakoma reikala-

KARIUOMENĖ NAUDINGA
IR REIKALINGA

(atkelta iš 3 psl.)

mo sąvoka iš esmės atsako, kas 
mes esame, kokius interesus 
ginsime, ir kaip krašto apsaugos 
sistema bus sudaryta. Tautinė 
strategija suderina politines, 
ekonomines ir karines jėgas ir at
sako kaip ir kokiomis prie
monėmis mes ginsimės. Krašto 
apsaugos struktūra išaiškina, ko
kios pajėgos yra atsakingos vyk
dyti uždavinius ir kas remia. 
Taip pat struktūra nustato kiek 
kariuomenės reikia, kokių pa
jėgų reikia, kas sudarys rezervą 
ir kas bus pašauktas mobilizaci

Lietuvos kariuomenės vadas generolas Jonas Andriške
vičius.Viktoro Kapočiaus nuotrauka

vimo pradėti derybas pasirašant 
specialų derybų pradžios proto
kolą, o tuo pačiu naikinant sąly
ginį moratoriumą, kuris būtų 1 
pradėjęs veikti po šio protokolo 
pasirašymo. Mara tori ūmo gali
mybė santykiuose su TSRS pa
naikinama, ir tuojau atsiskleidžia 
visa nepaprastoji — ir politinė, 
ir ekonominė — moratoriumo 
vertė, apie kurią kalbėjome 
anksčiau.

TSRS ir jos nomenklatūros 
grandinės lietuviškoji dalis pra
deda desperatiškus veiksmus.

Agresija. Tankai. Kraujas.

Faktų liudijimai: visi stengiasi 
išsaugoti kažką kam visą gyveni
mą tarnavo, drauge beprotiškai • 
nori gyventi naujai, taip, kaip ' 
dar niekada negyveno, ir geidžia 
šio bei to įsigyti dar, dar, dar; 
prasideda bendravimo agonija; 
gyvenime nieko nebereiškia 
sąžinė, tiesa, artimo meilė, vis . 
stiprėja panika, kurios ne
beįstengia apmaldyti nei religi
ja, nei moralė, nei protas; bend
ravimo agonija yra aklavietė, ku
rioje kviečiami vienytis žudikai 
su aukomis, vagys su apvogtai
siais, skriaudėjai su nuskriaus
taisiais; ir bendravimo agonija, 
yra aklavietė, kurioje kiekvienas 
iš naujo turi apsispręsti, ar bent 
vienas iš šimto jo priimtų spren
dimų buvo teisingas...

Įvykių testamentas: “Drau
gai! Mes visi iš ten, iš ten, iš 
bendravimo agonijos, iš tos ka
tastrofos, kuri yra susimaišiusi 
su kasdienybe ir kuri nuolatos, 
kasdien vyksta, ir gelbėtis priva
lome drauge, tik visi drauge išsi
gelbėsime! Ir viską, ką gausite, 
gausitės iš mūsų rankų, kurios

yra Lauko kariuomenė, Vidaus 
Reikalų ministerijos kariuo
menė, irSKATas. Ar mes turime 
išlaikyti ir apginkluoti visas tris 
kariuomenes? Pagal leitenantą 
Maskvytį, Vidaus kariuomenė 
turi geresnę techniką, geriau ap
mokama ir yra geriau ginkluota

: už kitus krašto dalinius.
Siūlyčiau atkurti vieną kariuo
menę, susidedančią iš aktyvių ir 
rezervo elementų, į kurią įeitų 
ir lauko kariuomenės, ir savano
rių daliniai. Siūlyčiau vidaus ka
riuomenei, kurios pareigos dau
giausiai apima kalinių saugoji
mą, liautis vadintis kariuomene, 

J pasidaryti valstybinių darbinin- 
jus visada maitino ir glaudė, ir ‘ kM organizacija ir sumažinti apsi- 
visų jūsų likimus krauju pa- ,^n avimą.
tepė”! • • - - ‘ ' Antra; siūlyčiau, karo jėgų or-

Gelbėjimosi ir ganizacinį klausim, išsprendus,

ėmimu prasidėjo antras TSKP, 
LKP, LDDP rezistencijos Lie
tuvos nepriklausomybei etapas.

Dabar — Pabaiga 
Toliau — Bus daugiau

jos atveju. Pagaliau valdymo sis
tema suriša visas krašto apsaugos 
jėgas ir nustato prezidento, kraš
to apsaugos ministro, kariuome
nės vado, seimo nacionalinio ko
miteto atsakomybes ir įgalioji
mus. Krašto apsaugos ministras 
prisideda prie šio darbo pateik
damas pasiūlymus seimui ir vyk
do seimo patvirtintus įstatymus.

Dabar prie konkrečių pasiū
lymų. Mano manymu, visų pir
ma turėtų būti nuspręsta, kas 
įeina į krašto apsaugos sistemą 
ir kokius uždavinius ji turi atlik
ti. Dabartiniu laiku Lietuvoje

Pulkininkas Algimantas Garsys

pagaliau suformuoti krašto ap
saugos sistemą. Nemačiau šios 
sistemos Lietuvoje, o ji būtinai 
reikalinga kontroliuoti krizėms.

Trečia, nustatyti dalinių eta
tus ir užtikrinti, kad bataliono 
dydžio ar didesniuose daliniuose 
veiktų stiprūs žvalgybos ir ope- 

< ratyviniai skyriai. Nemačiau, 
s. kad būtų žvalgybos skyriai Ge-

. ležinio Vilko brigadoje ar bata
lionuose. Taip pat operatyviniai 

/ skyriai buvo silpnai suorganizuo- 
ti.

Ketvirta, pravesti socialinių 
garantijų įstatymus ir nustatyti 

. vieną algą kariuomenei ir kitą 
- algą valstybės darbininkams.

Nemalonu buvo matytį kaip Lie
tuvos karininkai Geležinio Vilko 
brigadoje gyvena su šeimomis ir 
be šeimų, vos galėdami verstis 
iš jiems mokamo atlyginimo.

Penkta, priimti karo tarnybos 
įstatymus atliekantiems karinės 
tarnybos prievolę ir profesiona
lams kariams. Dabartiniu metu 
atliekantieji karinę prievolę turi 
atitarnauti metus laiko ir nėra 
automatiškai perklasifikuojami į 

. karinį rezervą įstatymų nustaty
tam laikui. Tokiu būdu neišnau
dojamas geras apmokytų vyrų 
šaltinis.

~ Šešta, neatiduoti savivaldy- 
bėms perimtus iš rusų karinius 
objektus, pastatus ir poligonus 
tol, kol paaiškės, kokie bus Lie
tuvos Kariuomenės reikalavi
mai.

Septinta, centralizuoti jaunų 
kareivių apmokymą. Dabartiniu 
metu kiekvienas batalionas turi 
savo mokomąją kuopą. Siūlyčiau 
bendrą kursą atlikti centrinėje 
bazėje, o specializuotą apmoky
mą atlikti atskiruose daliniuose 
ar specialiose mokyklose. Tokiu 
būdu darbo jėga būtų geriau iš
naudojama.

Aštunta, dideles pastangas 
įdėčiau į karininkų ir puskarinin-' 
kių apmokymą. Siūlyčiau, kad 
Lietuva gerai pasižiūrėtų į lais
vojo pasaulio karo mokyklų sis- 
temas ir skatintų kitų kalbų mo
kymąsi, kad lietuviai kariai

galėtų lankyti kitų šalių karo mo
kyklas.

Devinta, paruošti praktišką ir 
integruotą karo doktriną. Akty
vios kariuomenės daliniai turėtų 
pratimus atlikti kartu su rezervų 
daliniais. Sis treniravimo būdas 
gali daug laimėti krizės metu.

Daug darbo pastangų dar tu
rės būti įdėta, kol Lietuvos ka
riuomenė taps efektingu krašto 
apsaugos elementu. Bet darbas 
ir vargas kariui tai ne naujiena, 
o normali dienotvarkės progra
ma. Esu įsitikinęs, kad atsikūri
mo darbą mūsų jauna kariuo
menė atliks sąžiningai. Savo val
džioje ji turi puikias karo tarny
bos gretas, tvarkingas ir draus
mingas. Be jokios abejonės jau
čiu, kad šie vyrai savo uždavinius 
atliks narsiai ir su pasiaukojimu. 
Taip pat reikia pastebėti, kad 
šiuose kariuomenės daliniuose 
tarnauja Lietuvos ateitis ir reikia 
nepraleisti progos jiems įkvėpti 
patrijotinės ir visuomeninės 
dvasios. Baigę karo tarnybą, 
mūsų jauni kariai turi perduoti 
šią dvasią augančiam jaunimui.

PATRAUKLI

EILĖRAŠČIŲ

RINKTINĖ

Dana Mickutė-Mitkienė — 
“Džiaugsmas nepražydęs”, eilė
raščių rinktinė, išleido mecena
tai Violeta (duktė) ir Mindaugas 
Gedgaudai, atspaude “Rytas” 
Klaipėdoje 1993 m. Dailininkas 
Paulius Jurkus. Kaina nepažy
mėta.

Dana Mickutė pradėjo rašyti 
seniai. Jos pirmas eilėraštis 
“Bijūnams žydint” atspausdintas 
1919 m. “Lietuvos aide”. Tai 
Lietuvos kariams skirtas eilėraš
tis. Ištrauka:

“O jei Šalį nuo priešų apgynęs 
Jis laimingas grįžtų pas

savuosius — 
Aš aukočiau jam meilę auksinę 
Ir svajones ir jausmus

gražiuosius...
10 psl.

To eilėraščio idėja ir jo daryba 
kiek primena Prano Lamberto 
eilėraštį Tau sesute”. Ir kituose 
eilėraščiuose yra panašumų su 
jos beveik bendraamžio (tik jau 
mirusio prieš 26 m.) kūryba. 
“Bijūnams žydint” virtęs daina.

Pradžioj Dana Mickutė pasi
rašydavo “Pirmoji Žibutė”, o 
vėliau jau sava pavarde. Nors 
knygos iki šiol nebuvo išleidusi, 
bet poezijai buvo ji ištikima: 
rašydavo daug, spausdino, skaitė
scenoj literatūros vakaruose, per 
radijo...Atsirado jos posmuose

Linui Kojeliui
(atkelta iš 3 psl.) 
apačios” — savivaldybėse. Įdo
mus pavyzdys praėjusią vasarą 
Arizonos universiteto suorgani
zuota tarptautinė konferencija 
Flagstaff mieste. Čia ameri
kiečiai, vokiečiai ir anglai akade
mikai diskutavo “Europa postko
munistinėje eroje” temą iš did- 
valstybių interesų pozicijų. Li
nas Kojelis savo paskaitoje vėl 
pasipriešino “coventional wis- 
dom” kaip neginčijamai tiesai. O 
Washingtone šis fondas visose 
valdžios sferose ir įtakingame 
privačiame sektoriuje yra labai 
gerai žinomas ir jo atstovai nuo
lat kviečiami konsultacijom.

Žurnalistas Antanas Dundzila 
“Dirvoje” (1993.XI.4), priminęs 
Albert Schweitzer vykdytą me
dicininės pagalbos misiją Afriko
je, tvirtina, “kad ir L. Kojelio 
įstaiga varo svarbų misijų darbą 
Lietuvoje valdymo struktūrų 
džiunglėse”. Tas darbas apima 
savivaldybių darbuotojų trenira
vimą, siunčiant ten ekspertus ir 
atsivežant Amerikon apmoky
mui, steigiant mokymo centrus 
ir organizuojant specialias kate
dras prie aukštųjų mokyklų, su
vedant prie vieno stalo valdžios 
ir politinių partijų atstovus savi
valdybių įstatymui ir kitom pro
blemom aptarti. Tai darbas, rei
kalaująs kruopštaus planavimo, 
apdairaus vykdymo ir tikėjimo 
siekiamo tikslo svarba. Fondas 
pradėjo iš nulinės bazės, tačiau 
kelių susibaudėlių ryžtu išaugo į 
kelių šimtų tūkstančių dolerių 
metinį biudžetą. Amerikiečių 
fondai lietuvių aukas kelis kartus 
padidina, ir čia yra naujovė lietu
viškos veiklos finansavime.

“Darbininkas” sveikina Fondą 
bei jo vadovą Lina Kojelį ir linki 
sėkmės.

— Kad būtų apsaugotas Lie
tuvos .žemės ūkis nuo konkuren
cijos, Vyriausybė panaikino mui
tus išvežamai produkcijai, o už 
įvežamą imamas toks muitas: už 
javus ir bulves — 15 proc., už 
mėsą — 30 proc., už sviestą — 
20 proc., už cukrų — 70 proc.

kiek Bernardo Brazdžionio, Pu
tino, Liudo Giros ir kitų poetų 
įtakos; tačiau esmėj ji išliko savi
ta eiliuotoja.

Kai Dana Mickutė jau buvo 
Mitkienė, apsigyveno Los Ange
les mieste. Čia Dana darėsi vis 
populiaresnė, mielai jos poezija 
skaitoma “Lietuvių Dienų” žur
nale ar spausdinta kitur. Ji buvo 
kviečiama į literatūros vakarus ar 
į pobūvius — skaityti savo nuo
širdžių posmų: nes ji nevengė 
rašyti ir proginių eilėraščių. 
Kaip žmonės gali nemėgti poe
tės, kai ji pasveikina eiliuotai 
vardinėse, vestuvėse, krikštyno
se, Naujų metų dieną ir kitomis 
progomis.

Danos Mitkienės temos dau
giausiai —Tėvynės ilgesio, gam
tos, jautrios širdies virpėjimų, 
žmogaus ir Dievo meilės... Da
na yra parašiusi daug giliai jaut
rių religinių, eilėraščių beveik 
kiekvienos šventės proga.

Danutė Mitkienė (taip ją ger
bėjai vadina) tik šiemet Lietuvo
je išleido savo viso ikišiolinio gy
venimo rašytų eilėraščių rinkti
nę, pavadintą “Džiaugsmas ne
pražydęs”. Su poeto Bernardo 
Brazdžionio moraline parama, 
su kitų jos Dailiųjų Menų Ange
lų mieste kolegų pritarimu, su 
visuomenės pageidavimu... 
(“Kada, kada išleisi, Danute, 
knygą?*’..), su vyro Juozo ir duk
ters bei žento konkrečia parama, 
su labai paslaugios kaimynės-li- 
teratės Valerijos Baltušienės tal
ka. .. Štai, ir knyga!

A. R.



NAUJA LKMA MOKSLO TARYBA

Kun. Aloyzas Volskis, naujasis Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos vikaras, 
tarp naujų pažįstamų. I k.: rašytoja Alė Rūta, dr. Zigmas Brinkis, architektas Edmun
das Arbas.

LOS ANGELES, CALIF.

Bendros Kūčios
Kūčios — ypatingai tradicinė 

šventė, kuri praeityje, o dabar 
ir vėl laisvoje Lietuvoje šven
čiama beveik visose šeimose.

Stengiantis sudaryti bendrą 
Kalėdų švenčių ir Kūčių nuotai
ką, Los Angeles šaulių iniciatyva 
gruodžio 19 d. suorganizuotos 
visos lietuvius jungiančios tradi
cinės Kūčios su jų įprastiniais 
valgiais ir giesmėmis.

Šia proga gražiai papuošta Šv. 
Kazimiero parapijos salė ir scena 
suteikė šventišką nuotaiką. Dvi 
skirtingos ir skoningos eglutės 
abiejuose scenos šonuose su 
įpintais šiaudinukais, o scenos 
viduryje lietuviško miško su 
snieguotomis eglutėmis peizažas 
žiūrovam teikė malonų vaizdą.

Kūčias pradėjo Los Angeles 
šaulių kuopos vadas Kazys 
Karuža,, .pasveikindamas visus 
susirinkusiuosius. Po to jis pak
vietė vietos dramos sambūrio 
pirm. V. Dovydaitį paskaityti 
Kalėdų ir Kūčių proga šventi
nius dailiojo žodžio pasisaky
mus. Šio telkinio poetė-rašytoja 
Dana Mitkienė praturtino pro
gramą savo poezijos kūryba, pri
taikyta šiai dienai.

Kalėdinių giesmių giedojimui 
vadovavo V. Ralys su naujai su
kurtu mišriu oktetu. Jis sugebėjo 
įtraukti visus Kūčių dalyvius į 
bendrą giedojimą. Prieš prade
dant Kūčių vakarienę, maldą su
kalbėjo kun. Aloyzas Volskis.

Tradicinė Kūčių vakarienė su 
plotkelių laužymu, linkėjimais ir 
12 patiekalų bei dalyvių šventiš
ka nuotaika neleido skubėti 
namo. Čia praleista graži sekma
dienio popietė.

Salė buvo pilna svečių, Daly
vavo ir Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Vytautas Čeka
nauskas su žmona, daugelio or
ganizacijų vadovai, visuomeni
ninkai, svečiai.

Šio telkinio visuomenė įverti
na gerus tradicinius, patriotinius 
ir šalpos renginius, juose gausiai 
dalyvauja ir juos finansiškai re

Lietuvos Seimo narys ir Lietuvos demokratų partijos pirmi
ninkas Saulius Pečeliūnas Ramiojo vandenyno pakrantėje, 
Santa Monica, CA, su žurnalistu Juozu Kojelių.

mia. Tik labai nemėgstami skai
dymasis ir nesutarimai savųjų 
tarpe.

Ir taip ir ne

JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas Algimantas 
S. Gečys pasisakė “Darbininko” 
Nr. 46 straipsnyje, pavadintame 
“JAV LB kai kurias pozicijas bei 
nusistatymus paryškinant”. Pa
skaičius tuos paryškinimus, susi
daro įspūdis, kad jie neišsprendė 
lietuvių visuomenėje susidariu
sių nuomonių skirtumų.

A. Gečys rašo, kad Los Ange
les nebuvo stabdomi norintieji 
prezidentą Brazauską piketuoti, 
nes tai buvo viena iš demokrati
nio gyvenimo apraiškų ir teisių. 
Tačiau ar A. Gečys žino, kad tie 
piketuotojai buvo visi jauno 
amžiaus lietuviai, nukentėjusieji 
nuo komunizmo arba nesutin
kantieji su dabartine buvusių ko
munistų valdymo forma Lietu
voje. Los Angeles LB kai kurie 
vadovai tuos tvarkingus ir ra
mius piketuotojus viešai gatvėje, 
prie įėjimo j latvių salę, užgau- 
dinėjo žodžiais, pasiųsdami jų 
adresu įžeidžiančius epitetus.

A. Gečys taip pat teigia, kad 
su prez. Brazausku įvykusiuose 
susitikimuose nebuvo varžymo 
dėl prezidentui pateikiamų klau
simų turinio. Los Angeles susiti
kimo organizatoriai nutarė ne
priimtiną klausimų įteikimo for
mą — raštu. Yra faktas, kad prez. 
Brazauskas į kitus raštu jam pa
teiktus klausimus neatsakė ar dėl 
nenoro, ar nerado reikalo.

Daugelio žmonių nuomone, 
raštu pateikti klausimai nėra de
mokratiška nuomonės išreiški
mo forma. Si forma atsakytojui 
suteikia kontrolę pasirinkti klau
simus, į kuriuos patogu atsakyti.

Gyvendami laisvame demok
ratiškame krašte Amerikoje, 
turėtume veikti ir lietuviškoje 
veikloje įgyvendinti tikrosios 
Vakarų demokratijos principus.

Vytautas Šeštokas

Aplink 
pasaulį

□ Popiežius Jonas Paulius II 
savo metinėje Kalėdų kalboje 
gruodžio 25 d. išreiškė augančią 
viltį: "Tegu Kalėdos, ši palaiminta 
šeimos diena, kiekvienam būna 
vilties ir taikos diena". Kalbėdamas 
žmonėms, kurių susirinko virš 
150,000 Šv. Petro aikštėje, Po
piežius pasmerkė kraujo pralieji
mus Afrikoje (Somalyje, Burundi, 
Angoloje), Bosnijoje ir buvusiose 
Sovietų Sąjungos respublikose. 
"Tegul Beatliejaus šviesa apšviečia 
kenčiančius žmones Bosnijoje- 
Hercogovinoje, pietryčių Europo
je, kur žiaurumas bando įvesti savo 
įstatymą, privalomą kiekvienam". 
Popiežius pabrėžė, kad neseniai 
pasiekta taika tarp Arabų ir Izrae
lio vadovų suteikia viltį per savo 
"atkaklumą ir ryžtą". Jonas Pauli
us II pasakė: "Tik bendra pagarba ir 
broliškas pritarimas gali nugalėti 
neapykantą ir supriešinimą". Kalė
dinė Popiežiaus kalba buvo trans
liuojama per televiziją ir radiją 
daugiau kaip 40 pasaulio šalių. 
Jonas Paulius II pasveikino visus 
su Šv. Kalėdomis 53-omis kalbo
mis, jų tarpe ir lietuvių. Popiežius 
vienoje vietoje nukrypo nuo savo 
paruoštos kalbos ir palinkėjo Ka
lėdų vilties italams ir jų politi

Nedidelio tiražo knygelė verta 
išeivijoje bent paminėti - dėl 
kraštotyrininkės, mokytojos 
Eleonoros Ravickienės atidžiai 
surinktos medžiagos (atliekamu 
nuo darbo laiku); jai medžiagą 
rinkti padėjo ir jos vyras, dabar 
jau miręs, mokytojas Jonas Ra- 
vickas. Daugiausiai mokytojų 
pastangomis lietuvių tautos isto
riniai ženklai nebuvo visi negan
dų sunaikinti ir išliko neužmirš
ti.

Autorė taip trumpai nusako 
knygelės turinį ir tikslą:

“Rietavas — kunigaikščių 
Oginskių valdos — dar vienas 
mūsų praeities puslapis: mokslo, 
technikos, ūkininkavimo nau
jovės, pirmosios žemės ūkio pa
rodos, pirmasis telefonas, pir
moji elektrinė... Ir tėvynės ilge
siu dvelkiantys Mykolo Kleopo 
Oginskio polonezo garsai...”

Kondensuotame turiny — 
Oginskių dinastijos istorija (su 32 
pusi, nuotraukų), drauge Žemai
tijos ir visos Lietuvos bajorijos 
ir jos santykių su liaudimi istori
ja; dvarų pagal Vakarų Europos 
pavyzdį skleidžiamos mokslo ir 
technikos pažangos bei kultūros 
istorija nuo seniausių laikų. Įdo
mi ir Mykolo Konstantino Čiur
lionio muzikinė veikla, Rietavo

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija visuotiniu balsavimu iš
rinko tokią LKMA tarybą:

Architektūra — Napalys Kit
kauskas ir Alfredas Kulpa - Kul- 
pavičius.

Biologija, gamtos mokslai — 
Jonas Genys ir Vygantas Vana
gas.

Chemija, biochemija — Ri
mantas Sližys ir Sofija Kanop- 
kaitė.

Ekonomika — sociologija — 
Mons. Vytautas Kazlauskas ir 
Valerija Uždavinienė.

Filologija — Antanas Balašai- 
tis ir Aldona Slepetytė-Ja- 
načienė.

Filosofija — Kęstutis Girnius 
ir Albinas Plėšnys.

Fizika, matematika—Danutė 
Raškinienė ir Arūnas Liule- 
vičius.

niams lyderiams, kurių korupcijos 
skandalai paskutiniuoju metu vis 
dažniau išaiškėja. Gausūs plojimai 
nuaidėjo po Popiežiaus kalbos ir 
bažnyčių varpai dar ilgai netilo 
Vatikane. Po Popiežiaus metinės 
Kalėdų kalbos sekė mišios, kurios 
buvo aukojamos Šv. Petro Bazil
ikoje. Čia Šv. Tėvas dalino komu
niją, kol chorai giedojo kalėdinius 
himnus.

□ Bernelių mišiose Vatikane 
antrąjį skaitymą atliko Gintaras 
Kupčinskas iš Lietuvos.

d Betliejus, kuriame dabar 
gyvena apie 60,000 žmonių, vėl 
šventė Kalėdas taikoje. Ne tik Bet
liejaus gyventojai, bet ir apie 
20,000 turistų susirinko švęsti 
Kalėdų. Betliejaus meras Elias Freij 
pasakė, kad jis paskutinį kartą prisi
mena turistus Betliejuje Kalėdų 
laikotarpyje tik 1964 m., kada čia 
lankėsi popiežius Paulius VI.
' □ ruodžio 25 d. buvo pa
skelbti galutiniai rinkimų į Rusijos 
parlamentą rezultatai. Tačiau re
zultatai paskelbti tik dėl 225 parla
mento vietų (viso yra 450 vietų), 
kurios buvo renkamos pagal parti
jas. Ultranacionalisto Vladimir Ži- 
rinovskij Liberalų demokratų par
tija laimėjo 23% balsų, gaudama 
59 vietas. Antroji, Jelcin palanki 
partija - Rusijos Pasirinkimas - su
rinko 15% balsų ir gaus 40 vietų 
parlamente. Kitos partijos pasi
skirstė sekančiai: Komunistų par
tija -12%, 32 vietos; Rusijos Mote
rys - 8.1%, 21 vieta; Žemdirbių 
partija - 7.9%, 21 vieta; Javlinskij- 
Boldyrev-Lukin (Trijų) blokas - 
7.8%, 20 vietų; Vienybės ir Sutari
mo partija - 6.8%, 18 vietų; Rusi

"ATSISVEIKINIMAS SU TĖVYNE"

orkestras, pirmųjų lietuviškų ka
lendorių (L. Ivinskio), knygne
šių, žemės ūkio parodų ir kito
kios iš dvarų į Lietuvos liaudį 
plitusios pažangos reiškiniai. 
Visa tai — iš konkrečių gyveni
mo vaizdų, iš senų žmonių prisi
minimų, iš dar bolševizmo nesu
naikintų kultūros liekanų dva
ruose, gamtoje, piliakalniuose, 
kapinių koplytėlėse.

Knygos gale pateikta naudota 
literatūra; matyti, kaip autorė E. 
Ravickienė daugelį metų nuo- 
šfrdžiai rinko spausdintą me- 
dJfagą ir užrašinėjo autentiškus 
žmonių pasakojimus, supažindi
no su turimais ar žmonių atka
sinėjamais iš Lietuvos žemelės 
istoriniais ženklais. Daug dalykų 
sunaikino okupantai, bet žemė 
visada tyli ir kantri, paslėpusi iš
saugo kalneliuose ar apylinkėj 
augusių žmonių atmintyje tautos 
vertybes, kurios persiduoda 
naujoms kartoms..

O Mykolo K. Oginskio parašy
to polonezo turinį “Atsisveikini
mas su tėvyne” (Piano gaidos at
spausdintos Paryžiuje ano šimt
mečio gale)—šios knygos autorė 
perkelia į visų laikų lietuvius, 
turėjusius palikti tėvų žemę.

“Sielvartinga jo muzika veria 
širdį skausmu, išgyvenamu žmo

Geografija, geologija — Irena 
Ignatavičienė ir Ramunė Vaito- 
nienė.

Istorija, etnologija, menotyra 
— Vacys Milius ir Angelė Vyš
niauskaitė.

Medicina — Gintautas Čes
nys ir Dalia Tamulevičiūtė.

Pedagogika — Magdalena 
Karčiauskienė ir Vytautas Kar
velis.

Psichologija — Danutė Gai
lienė ir Giedrė Butkienė.

Technika, informatika — Bro
nius Tamulynas ir Albertas Ja
siulionis.

Teisė, politologija — Vytautas 
Dambrava ir Eduardas Monke-
vičius.
Teologija - Kun. Viktoras Rim

šelis ir Kun. Vytautas Vaičiūnas.

LKMA Centro valdyba 

jos Demokratinė partija - 5.5%, 14 
vietų. Jelcin oponentai, kurių tarpe 
yra Žirinovskij partija, Komunistų 
ir Žemdirbių partijos gavo bend
rai 112 vietų. Jelcin rėmėjai, ku
riems priskiriama Rusijos Pasirinki
mo partija, Trijų blokas ir Vieny
bės bei Sutarimo partija, kartu gavo 
tik 78 vietas.

□ Gruzijos sostinėje Tbilisyje 
gruodžio 25 d. 4.30 ryte nuaidėjo 
sprogimas prie kontražvalgybos 
pastato. Devynių aukštų pastatas 
yra smarkiai sugriautas. Gruzijos 
naujienų agentūra BGI praneša, 
kad šūviai buvo girdėti Tbilisi cent
re ir prieš, ir po sprogimo. Civili
nis karas, apėmęs 5.4 milijono 
žmonių turinčią gruzinų naciją, 
jau atnešė tūkstančius aukų. Kuro 
trūkumas, ilgos eilės prie duonos 
ir ginkluotų gaujų mūšiai naktį 
tapo šiandienine Gruzijos realybe.

□ Turkmenistano sostinėje 
Ašchabade gruodžio 25 d. įvyko 
Nepriklausomų Valstybių Sąjun
gos (12 buvusių sovietinių respub
likų) pasitarimas, kuriame Boris 
Jelcin buvo paskirtas NVS pirmi
ninku pirmai 1994 metų pusei. 
Bet pasitarimo dalyviai atmetė Jel
cin pasiūlymą garantuoti etninių 
rusų teises už Rusijos ribų. Šis šūkis 
buvo naudojamas Žirinovskij par
tijos rinkiminėje kampanijoje. Jel
cin pasiūlymas buvo jo reakcija į 
kritiką, kad Rusijos prezidentas 
neapsaugo 25 milijonų rusų, gy
venančių už Rusijos ribų, teisių. 
Tačiau dauguma rusų nusiskun
dimų dėl kalbos, įdarbinimo ir 
pilietybės apribojimų yra Pabalti
jo valstybėse, kurios nėra NVS na
rės.

gaus, kuris buvo priverstas pa
likti brangiausią turtą — 
Tėvynę”. 61 psl.

Šiuo leidiniu E. Ravickienė 
(dabar — plungiškė) pagerbė 
Žemaitiją, pirmos elektrinės 
Rietave šimtmečio (1892 m.) pa
minėjimo proga.

Elenora Ravickienė. “ATSI
SVEIKINIMAS SU TĖVYNE”, 
64 psl. Mokslo populiarinimo 
leidinys. 1992 m. “Vilties” spau
stuvė, Vilnius.

Alė Rūta

— Aidas Putlevičius paskirtas 
Lietuvos laikinuoju reikalų pa
tikėtiniu Austrijai ir prie Jungti
nių tautų būstinės Vienoje bei 
Lietuvos nuolatinės delegacijos 
Europos Saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos vadovu. 
Gimęs 1968 m. Šiauliuose, Vil
niaus universitete baigęs Teisės 
fakultetą. Dirbs Užsienioreikalų 
ministerijoje skyriaus vedėju.

— Lietuvių parapijos JAV — 
Southfield, MI, Dievo Apvaiz
dos, ir Cleveland, OH, Marijos 
Nuolatinės pagalbos — “įsūnijo” 
po vieną Lietuvos parapiją ir įsi
pareigojo jas remti.

— Albina Balavich iš North 
Andover, MA, sulaukusi 102 
metų amžiaus, dėl susilpnėjusio 
regėjimo paprašė sustabdyti
“Darbininko” siuntimą. Sveiki
name garbingą ir veiklią sukak- 
tuvinkę bei liūdime praradę uo
lią skaitytoją.

— Tėv . Augustinas Dirvelė, 
OFM, buvęs Šv. Antano gimna
zijos Kretingoje rektorius ir lie
tuvių pranciškonų provinciolas, 
1940 m. bolševikų buvo suimtas, 
kalintas Lietuvos kalėjimuose ir 
ištremtas į Sibirą. Jei dar yra 
gyvų jo kančių liudininkų, jie la
bai prašomi apie tai parašyti 
adresu: Tėv. Bernardinas Graus- 
lys, OFM, Franciscan Monaste- 
ry, P. O. Box 980, Kennebunk- 
port, M E 04046.

— Kęstutis Genys, aktorius ir 
poetas iš Lietuvos, atliks progra
mą “Draugo” dailiojo žodžio po
pietėje sausio 23 d., 3 vai. popiet 
Chicagos Jaunimo Centre.

— Valdas Adamkus, aplinkos 
apsaugos 5-ojo regiono administ
ratorius, lapkričio 9 d. JAV pre
zidento Clinton vėl buvo patvir
tintas toms pačioms pareigoms. 
Šio regiono viceadministratoriu- 
mi V. Adamkus buvo paskirtas 
prezidentų Nixon, Ford ir Car- 
ter, o administratoriumi----pre
zidentų Reagan, Bush ir dabar 
Clinton vyriausybių. JAV aplin
kos apsaugos 5-asis regionas api
ma 6 valstijas ir Didžiuosius 
Ežerus. Kartu V. Adamkus ir to
liau lieka JAV delegacijos vado
vas prie Jungtinės tarptautinės 
komisijos Didiesiems Ežerams, 
federalinis atstovas prie 11 vals
tijų ekologinės komisijos Ohi<J 
upės baseine. Jis ir toliau koordi
nuos Baltijos valstybių ekolo
ginės pagalbos reikalus.

- Lietuvos Ambasados, Wash- 
ington, DC, archyvai, kaip pra
neša dr. A. Eidintas, naujasis 
Lietuvos ambasadorius JAV, bus 
išvežti į Vilnių bei perduoti Lie
tuvos Valstybiniam archyvui. 
Didžioji dalis ambasados biblio
tekos bus perduota Lituanistikos 
Studijų ir Tyrimų Centrui Chi- 
cagoje.

— Prancūzijon atvykę jauni 
lietuviai studijų, stažuotės ar 
darbo tikslais, lapkričio 21 d. su
sirinko pas prel. J. Petrošių ir ap
tarė jaunimo sambūrio Prancūzi
joje steigimo reikalus. Paryžiuje 
ir jo apylinkėse šiuo metu moko
si apie 50 lietuvių. Sambūrio pir
mininku išrinktas Rolandas Mu- 
leika.

— TerryShaw, 168Dunning 
St., Bninswick, M E, 04011, ra
šąs knygą apie Lietuvą sovietų 
okupacijos metu, ieško rašytinės 
medžiagos, o taip pat asmenų, 
kurie sutiktų pokalbių forma su
teikti informacijų. .

— Lietuvių Bendruomenės 
Prancūzijoje darbuotojų suva
žiavimas rengiamas 1994 m. sau
sio 8-9 dienomis. Bus aptarta to
limesnė LB Prancūzijoje veikla.

— The U. S. Baltic Founda
tion praneša apie naują adresą: 
1211 Connecticut Avė., N. W. 
suite 506, Washington, DC 
20036. Telef. 202 985-0380, 
FAX 202 234-8130.



NAUJIEJI METAI FRONTE
Kiekvięni nauji metai žmo-

gaus gyvenime palieka tam tikrą 
žymę, kuri vieniem trumpiau, 
kitiem ilgiau išsilaiko. Vieniem 
ši šventė būna džiugi, linksma, 
šampanas liejasi, kitiem — ap
mąstymų metas. Prisimeni be
veik visą nueitą kelią, apgalvoji, 
ar viską padarei taip, kaip turėjo 
įvykti.

Man iki šiol dar neišdilo iš at
minties 1944-45 metų Naujųjų 
metų, šventė, kurią teko sutikti 
ne namuose artimųjų tarpe ar 
pas gerus pažįstamus, bet fronto 
sąlygomis, kada aplink liejosi 
kraujas. O buvo taip.

Užsidarius Kuršo žiedui, mū
sų batalionas buvo permestas j 
Baltijos jūros apsaugą tarp Lie
pojos ir Pavilostos Latvijoj. 
Aplinka palyginti rami, gi mūsų 
pagrindinis tikslas buvo sekti, 
kad neatplauktų priešo laivai ir 
neišmestų jūrų desanto užnuga
ryje. Tuo tikslu buvo sudaryti at
sparos punktai, išstatytos sargy
bos, įrengta ir kitokių kariškų 
gudrybių. O krantai buvo aukšti, 
statūs. Taip nejučiom priartėjo 
Kalėdos, o po jų ir Naujieji 1945 
metai.

Kadangi mūsų štabo komanda 
buvo apgyvendinta Labragos 
vienkiemyje pas simpatiškus lat
vius, nutarėm bent sykį suruošti 
žmoniškas Naujųjų metų sutik
tuves. Prie pasiruošimo, aišku, 
daug prisidėjo ir šeimininkai. Su 
tradicine eglute daug problemų 
nebuvo, kadangi aplink ošė di
džiuliai eglynai. Juose prisilaikė 
latvių miško broliai (partizanai), 
kurie sužinoję kad čia stovi lietu
vių, bet ne rusų ar vokiečių da
linys, nieko nedarė, leido nusi
kirsti puošnią, gražią eglutę.

Ir taip mūsų patalpa pasi
puošė. Žinoma, kiek leido karo 
sąlygos, vyriškai paruošėm sta
lus, šeimininkė parūpino skanių 
bandelių, o jos vyras neblogo lat
viško gėrimo. Mes savo ruožtu 
taip pat neatsilikom. Ant stalo 
išdygo pora butelių neblogo vo
kiško “Steinhegerio” (degtinė).

Nejučiom besišnekučiuojant 

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"!

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

kiekvieną savaitę lanko 'Darbininkas".

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

IMPORT EXPORT
Trumpiausias kelias į Lietuva 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS 1 MOŠŲ ATSTOVĄ 

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

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

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

MES SIŪLOME PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ IR RYGĄ 
IKI KOVO MĖNESIO PABAIGOS:

Į Vilnių 1 Rygą

iš New York $700.- $600.-
Iš BostonrPhiladOiphla, Washlngton $700.- $700.-
iš Chicago $750.- $620.-
iš Minneapolis, Cleveland, Detrolt $750.- $750.-
iš Florida $800.- $750.-
iš Los Angeles, San Francisco, Seattle $950.- $950.-

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

Ferrante Travel Cente:
135 Broad Avė., Pallsades Park, N J 07650

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

prisiartino ir vidurnaktis. At
sikėlė bataliono vado adjutantas 
kpt. Armonas ir pradėjo skaityti 
vado mjr. P. Ambraziūno įsaky
mą, kuriuo mane ir dar keletą 
karių pakėlė į viršilos laipsnį. 
Žinoma, tuoj buvo sušukta tri
skart valio ir pakeltos taurelės, 
o antpečiuose netrukus sužibėjo 
žvaigždutės. Nuotaika buvo pa
kili.

Gi tuo metu nė nepagalvojom, 
kad po poros mėnesių teks atsi
durti pirmose linijose, o po kapi
tuliacijos — net prie baltųjų 
meškų, kaip sakoma liaudiškai 
apie tremtį.

Žinoma, jautėm, kad kokia 
nors baigtis šioms beprotiškoms 
žudynėms turės būti ir visą 
amžių šiam katile nesėdėsim. 
Juk per radiją (televizijos tada 
dar nebuvo) klausėmės ir Lon
dono BBC ir “Laisvąją Vokieti
ją”, tiesiogines laidas iš kautynių 
vietų Vakarų Europoje, kaip vo
kiečiai masiškai pasiduodavo, 
buvo išvaduotas Paryžius, kurio 
gatvėse skambėjo ugninga Mar- 
seljetė ir 1.1.

Aišku, tų laidų klausytis buvo 
uždrausta, tačiau, žinodami, kad 
ir patys vokiečiai klausydavosi, 
neėmėm tų draudimų galvon. 
Vienok mintys, kad bolševikai 
mūsų nepaglostys, gal ir prie sie
nos tokius “išdavikus” pastatys, 
dažnai smelkdavosi. O kad tokia 
lemtis mūsų neištiko, matyt, 
taip buvo likimo lemta. Gal tam 
tikros įtakos turėjo ir Jaltos bei 
Potsdamo konferencijos.

Tokias ir panašias mintis man 
dažnai sukelia Naujieji metai.

Viktoras Gulmanas

DEXTERPARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
TeL: 296 - 4130

C gtiantū mport expctt, iwaį
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Senasis Vilnius. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

XVII V. KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ
PREMIJA

1994 m. kovo mėnesį Mon- 
trealyje, Kanadoje, bus įteikta 
septynioliktoji, Vinco Krėvės 
vardu pavadintoji, literatūrinė 
premija, kurią įsteigė 1952 m. 
Lietuvių Akademinis sambūris 
Montrealyje. Ji skiriama už dvie
jų metų laikotarpyje išleistas 
grožinės literatūros knygas. Pa
gal naujus nuostatus, XVII V. 
Krėvės literatūrinė premija, bus 
skeliama pusiau: viena jos dalis 
bus skiriama išeivijos, rašyto
jams, kita — Lietuvos. Išeivijos 
rašytojų bus svarstomos ir jau ki
tom premijom premijuotos kny
gos, o Lietuvos rašytojų kandi
datus rekomenduos Lietuvos 
Rašytojų sąjungos vadovybė. 
Bus premijuojamos knygos, iš
leistos 1992 ir 1993 metais. Kaip 
ir anksčiau, išeivijos rašytojų bus 
svarstomos tiktai knygos atsiųs
tos V. Krėvės literatūros premi
jos vertinimo komisijai.

Iki šiol V. Krėvės literatūrinę 
premiją yra gavę šie rašytojai: Jo
nas Aistis, Jonas Mekas, Kostas 
Ostrauskas, Vincas Ramonas, 
Algimantas Mackus, Marius Ka
tiliškis, Kazys Barėnas, Eduar
das Cinzas (du kartu), Juozas 
Kralikauskas, Antanas Vaičiulai
tis, Liūne Sutema, Tomas Venc
lova, Kazys Bradūnas, Henrikas 
Nagys, Leonardas Žitkevičius.

Knygas prašome siųsti adresu: 
NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA, redakcijai (V. Krėvės lit. 
premijos vertinimo komisijai), 
7722 George St., Lasalle, P. Q. 
H8P 1C4 Canada.

Premijos dydis ir tiksli įteiki
mo data bus paskelbti vėliau.

Lietuvių Akademinis 
sambūris Montrealyje

(šypsniai I

iš | 
netolimos | 
praeities

Savo nuomonė

Kandidatas į partiją stovi prieš 
biurą, kuris turi nuspręsti, ar jis 
tinkamas būti partijos nariu. Į vi
sus klausimus atsakinėja laikraš
tinėmis frazėmis. Vienam “eg
zaminatoriui” tai nelabai patin
ka.

— Kalbate taip, lyg garsiai 
skaitytumėte mūsų partijos laik
raštį — sako jis. — Nejaugi ne
turite savo nuomonės?

— Savo nuomonę tai turiu, — 
atsako kandidatas, — bet nelabai 
su ja sutinku.

Socializmas ir kapitalizmas
— Kuo skiriasi socializmas 

nuo kapitalizmo?
— Kapitalizmas daro sociali

nes klaidas, o socializmas — ka
pitalines.

Sąjungininkas
Keli darbininkai smuklėje 

gurkšnoja degtinę. Vienas « jų 
ima šūkalioti:

— Verčiau sutikčiau dirbti 
Maskvoje veltui visą parą negu 
New Yorke valandą už porą do
lerių.

Išgirdo tai prie gretimo staliu
ko sėdintis tarybinis karininkas 
ir sako jam:

— Didžiuojuosi tavimi, drau
ge! Tokie sąjungininkai mums 
reikalingi. Ką jus dirbate!

— Esu duobkasys, drauge ka-
pitone.

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių i 

. dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

, (Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
. Dėl užsakymų skambinti 
Darbininko administracijai 

, 9 vai. - 4 vai p. p.
tel. 718 827-1351

• arba rašyti:
Darbininkas (admlnistr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

DARIAUS - GIRĖNO MUZIEJUJE 
ALYTAUS MIESTE

Neseniai šventėme atmintino 
"Lituanicos” skrydžio į Lietuvą 
60 metų sukaktį. Prisiminkime 
didvyrius — Steponą Darių ir 
Stasį Girėną ir jų neužmirštamą 
žygį." Ta sukaktis buvo plačiai 
atžymėta visame pasaulyje, kur 
tik lietuviai gyvena. Daug tokių 
renginių įvyko ir mūsų tėvynėje 
Lietuvoje.

Norėčiau papasakoti savo įs
pūdžius iš netolimo vizito Alytu
je, mieste, kuris yra vadinamas 
Dzūkijos sostine. Ten teko vie
šėti birželio mėnesio pradžioje. 
Alytuje buvo proga svečiuotis ir 
pas miesto merą, aplankyti 
nemaža prekybos ir kultūrinių 
įstaigų. Tačiau tik viena vieta 
sukėlė daugiau jausmų, nes ji 
buvo skirta Dariaus ir Girėno at
minimui.

Netoli miesto centro užtikau 
iš išorės nieko nepasižymintį 
namą su užrašu “Skrydis”. Tai 
nedaug pasakė, nors iš anksto 
buvau įspėtas, kad čia muziejus 
Dariui-Girėnui bei jų “Lituani- 
cai” prisiminti. Įėjus į vidų, pa
mačiau ant sienų ir stalų ekspo
natus, liečiančius šių lakūnų žygį 
per Atlantą.

Muziejus dar gana kuklus, ta
čiau sužinojus, kad tai yra vieno 
žmogaus — Vytauto Burinsko 
darbo bei pastangų vaisius, rei
kia tikrai džiaugtis mūsų tau
tiečio darbštumu. Ne tik muzie
jumi šis pastatas gali pasigirti, 
bet ir jaukia kavine bei įspūdin-

Didybės manija

Autobuse susivaidija kelei
viai. Vienas vyras ima šaukti:

— Negi nežinai, kas esu! Esu 
mėsos parduotuvės vedėjas!

Salia stovinti moteris drau
gei paaiškina:

— Pažįstu jį: tai ne vedėjas, o 
universiteto profesorius, su
sirgęs didybės manija...

Daugiskaita

— Kokia žodžio “žmogus” 
daugiskaita?

— Eilė.

Priešmirtinė svajonė
— Ką svajoja lenkų kiaulė, ve

dama į skerdyklą?
— Kad bent jos širdis liktų 

Lenkijoje.

Partija ir kritika

— Ar galima kritikuoti partiją?
— Galima, bet jausi tą pat, ką 

jauti bučiuodamas liūtui į užpa
kalį: pavojus didelis, o malonu
mas menkas. 

Waterview Properties M L s
of the Palm Baachas, Ine. J

Ray Staskunas
UCENSED REAL ĖST ATE BROKER

11501 Ellison WHson Rood 
North Palm Beach, FL 33408 
SE Comer of PGA Bridge

FOR YOUR FLORIDA REAL ĖST ATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

New York Sun“ New $599 r.t.

Chicago - Vilnius - Chicago S599 r.t.
One way $380

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 
NewYork, NY 10107 
TeL: (212) 541-5707

gu baru, nes buvo norėta lanky
tojui ne tik parodyti retesnių 
eksponatų, bet ir suteikti kiek 
galint geresnę atmosferą. O be 
to, tikimasi, kad šie “priedai” net 
įgalins muziejaus savininkui 
bent dalinai susigrąžinti įdėtas 
lėšas į šį muziejų ir jį ateityje dar 
labiau praturtinti.

Mintis įsteigti šį muziejų V. 
Burinskui kilo 1984 metais, kuo
met jis savo kelionės po Žemai
tiją metu užsuko į S. Girėno tė
viškę. Čia jis rado lakūno tolimą 
giminaitę, kuri davė mažų eks- 
ponatėlių būsimam muziejui. 
Nuo to laiko V. Burinską perse
kiojo mintis, kad būtinai reikia 
rūpintis muziejaus steigimu. 
Tada jis pradėjo lankytis pas įvai
rius kolekcionierius ir “medžio
ti” eksponatus, už kuriuos daž
nai reikėdavo net visą algą paklo
ti. Tuos eksponatus pradžioje jis 
kaupė savo sodo namelyje ir tik 
artimieji bičiuliai ten juos galėjo 
matyti.

1987 m. jis buvo sukvietęs eilę 
šios minties palaikytojų, kurių 
tarpe buvo ir Dariaus dukra Ni
jolė. Jie nutarė steigti bendrovę, 
kuri rūpintųsi galimybėmis tokio 
muziejaus įsteigimui, ir ją pava
dino “Įgulos” vardu. 1989 Aly
taus miesto valdžia davė patalpas 
Dariaus ir Girėno gatvėje, tačiau 
paaiškėjo, kad iš jų gyventojai 
dar ilgai neišsikraustys. Tada 
dėmesys nukrypo į apleistą trans
formatorinę šalia mėsos parduo
tuvės, Vilniaus gatvėje. Po trijų 
metų rekonstrukcijos bei staty
bos išaugo dabartinis “Skrydis”, 
kuris oficialiai birželio pradžioje 
dar nebuvo atidarytas, nors visi 
įrengimo darbai jau buvo atlikti.

Kaip pats V. Burinskas sako, 
šį darbą jis pradėjo, turėdamas 
tik 20 rublių kišenėje, o rėmėjų 
buvo vos keletas. Jie apie kokį 
pelną negalvojo ir negalvoja. 
Visą įrengimo darbą atliko jis su 
savo dviejų žentų pagalba. Inter
jero planavime ir ekspozicijos 
komponavime padėjo dailininkė 
Dalia Kubiliūtė.

Dabar V. Burinsko “Skrydis” 
laukia svečių ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš, tolimojo pasaulio kam
pelių. Čia jie visi bus mielai 
priimti: bus pavaišinti, galės 
pasižiūrėti Dariaus - Girėno skry
džio retų eskponatų. Tokių jau
kių patalpų, kaip “Skrydis”, yra 
nedaug visoje Lietuvoje. Tad vi
siems, kurie vyksta į Lietuvą, 
patariame užsukti į vieną iš la
biau lankytinų Dzūkijos vietų — 
“Skrydį” Alytuje.

Ed. Šulaitis

407 - 622 - 5000
407 - 626 - 8562 ros.
407 - 622 - 5966 fax



Antanas ir Elena Krištolaičiai

NEPAmIRSOME!
Medžių šlamėjimo užliūliuoti, arė kiemų žagrėmis, vertė pama-

TĖVŲ ATSIMINIMAS

Vida, Nijolė ir Algis Krišto
laičiai iš New York, NY, pagerb
dami savo tėvo mirties 50 metų 
ir motinos mirties vienerių metų 
sukaktis, užprašė už tėvelius 
mišias, kurios bus aukojamos 
Aušros Vartų bažnyčioje, Man- 
hattane, NY, gruodžio 31 d., 
penktadienį, 12 vai. vidudieny
je.

Antanas Krištolaitis gimė Lie
tuvoje 1906 m. liepos 3 d. Anta
nas buvo Klaipėdos sukilimo da
lyvis, vėliau Ukmergės apskri
ties agronomas, politinis kalinys, 
nukentėjęs nuo komunizmo. 
Mirė Kaune 1943 m. spalio 21d.

Elena Mušinskaitė-Krištolai- 
tienė gimė 1912 m. lapkričio 25

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVĄ

— Tarpžinybinė komisija pa
siūlė neatnaujinti trečiojo Igna
linos elektrinės bloko statybos. 
Jai baigti reikėtų maždaug dvie
jų milijardų dolerių, o energeti
kos pajėgumų Lietuvai ir taip pa
kanka iki 2000-ųjų metų. Siū
loma skelbti viešų konkursų fir
moms, sutinkančioms statybų iš
montuoti.

— Lietuvos Vyriausybės po
sėdyje buvo pritarta Žemės nuo
mos įstatymo projektui. Jame 
numatoma, kad aštuoniolikos 
metų sulaukę Lietuvos piliečiai 
arba užsieniečiai, turintys leidi
mų nuolatos gyventi Lietuvoje, 
taip pat įmonės, įstaigos, organi
zacijos gali nuomoti žemę. Le
miamų žodį tars Seimas.

— Gyventojų natūralus prie
auglis Lietuvoje mažėja. 1990 
metais Lietuvoje tūkstančiui gy
ventojų natūralus prieauglis 
buvo 4.5, 1991 metais — 4.1, o 
1992 metais — 3.3. Pereitais 
metais Lietuvoje mirė 887 vai
kai, nesulaukę vienerių metų. Iš 
jų 297 mirė dėl įgimtų nenorma
lumų.

Brangiai žmonai, mamytei ir močiutei

A.+ A.
PRIEDAI BRAKIENEI

po sunkios ilgos ligos mirus, jos vyrq * 
mielą draugą Ramūną ir sūnus Gintarq 
bei Ramūną su šeima širdingai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Irena ir fonas Vilgaliai
Rytas, Rasa ir Justas su šeimomis

d. Visada stengėsi daryti gera ki
tiems, ypač rėmė Pažaislio Šv. 
Kazimiero seselių vienuolynų. 
Velionė prieš mirdama prašė 
vietoje gėlių aukoti Pažaislio vie
nuolyno atstatymui. Per jos lai
dotuves žmonės tam tikslui su
aukojo $2000. Elena Krištolai- 
tienė mirė 1992 m. gruodžio 19 
d. Chicagoje.

Elenos ir Antano proseneliai 
caro laikais rėmė knygnešius ir 
dėl to buvo ištremti . Tęsdami 
šeimos knygnešystės tradicijas, 
vaikai Nijolė, Vida ir Algis Kriš
tolaičiai Darbininkui” paaukojo 
$100, tuo pagerbdami tėvų atmi
nimų.

— Prancūzų kalbos Lietuvoje 
mokosi 27,000 moksleivių. Yra 
devyniolika mokyklų, kur pran
cūzų kalbos mokymas sustiprin
tas. Vilniuje steigiamas prancū
zų kalbos centras. Prancūzijos 
ambasados Lietuvoje kalbos 
atašė Claudius Bascoulergue su
rengė seminarų Alytaus rajono 
mokyklų mokytojams, dėstan
tiems prancūzų kalbų.

— Londono Lloyd firma — 
viena seniausių ir garsiausių pa
saulyje draudimo bendrovių — 
ieško Lietuvoje rinkos ir partne
rių. Anglai mėgina užmegzti ry
šius su Lietuvos draudėjais, iš
mokyti juos dirbti pagal Lloydo 
principus ir sistemų. Numatoma 
Lietuvoje įsteigti Lloydo atsto
vybę.

— ‘ Lietuvos avialinijų” ban
domieji skrydžiai pradėti į Šiau
lių aerouostų, buvusį rusų žinio
je Zoknių karinį aerouostų. Čia 
keturi kilimo-tūpimo takai. Pa
grindinis 3,5 km ilgio 80 m plo
čio su 1,8 m. storio specialaus 
betono danga. Leistis galėtų bet 
kokie pasaulyje esantys lėktuvai. 
Civiliniai skrydžiai pradėti. 

kryžių rimtyje stūkso protėvių 
kalneliai. Amžinojo poilsio vizi
tas Lietuvoje. Čia ateiname pasi
semti stiprybės, pagerbti, nusi
lenkti.

Rugpjūčio 14-ųjų kovų drau
gai, giminės ir artimieji atvyko į - 
Skriaudžius paminėti pirmųsias 
Mortos Linkaitės mirties meti
nes.

Morta — “Jūratė”, “Gėlė”, le
gendinė Geležinio Vilko ir Bi
rutės rinktinių ryšininkė, gimė 
1930 m. netoli Skriaudžių, Pri- 
butkio kaime, Marijampolės ap
skrityje darbščių ūkininkų šei
moje, kurioje augo 3 dukterys ir 
2 sūnūs. Jų tėviškėje buvo įreng
ti saugūs bunkeriai, — jų nesu
rado enkavedistai ir stribai, nors

KNYGOS ANGLŲ KALBA — 
geriausia dovana lietuviškai 

nekalbantiems

Darbininko administracijoje 
gaunamos šios angliškos knygos:

Introduction to Modem Lith- 
uanian, Dambriūnas, Schmal- 
stieg & Klimas. Tai geriausias 
vadovėlis išmokti lietuviškai. 
Kaina 25 dol. Yra pagamintas ir 
A Sėt of 4 audiocassettes, 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.

Heli in Ice, by Onutė Garbš- 
tienė. Introduction by Alfred E. 
Senn, Ph. D. Translated into En- 
glish by Raimonda K. Bartuška. 
Published by Alksninis family. 
Tai dienoraštis moters, kuri 1941 
m. birželio mėn. iš Lietuvos 
buvo išvežta į Sibiru. Kaip ji 
išaugino du mažus vaikus ir pati 
išliko. Prof. A. E. Senn savo 
įvade rašo (duodame ištraukų): 
“The author of this diary was a 
member of the class of 1941, the 
tens of thousands of inhabitants 
of the Baltic region, of Latvia, 
Lithuania, and Estonia, whom 
Soviet authorities rounded up 
on a single June night, loaded 
into cattle cars, and dispatched 
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 vvitness of 
the suffering 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

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

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą

tus buldozeriais. Juose prie
globstį rasdavo žinomi apylinkės 
partizanai: “Tigras”, “Kurtas”, 

"“Čempionas”, “Spyglio” vyrai ir 
' broliai Lukšos. Išvykus Juozui 

Lukšai į užsienį, ryšininkė Mor- 
- ta gaudavo jo laiškus su užšifruo

tomis direktyvomis partiza
nams, ir nedelsdama perduoda
vo jas į miškų.

* Areštuota Veiverių stribų, ra
finuotai kankinama — jų mušė, 
korė, pjovė, smaugė — Morta 
nieko neišdavė. Vėliau, jau iš 
Šiaurės lagerių, jų atvežė į Kau- 

^no saugumų atpažinti nukautų 
Juozų Lukšų. Ji neprisipažino, 
vėl išgabeno raudonojo pragaro 
žemėn. Ilgi kalinimo metai pa
darė savo. Buvusi sveika, rau
donskruostė mergina grįžo į Lie- 
tuvų suluošinta, invalidė — nu
mirti Tėvynėje. Ji vaikščioti ne
galėjo nes kankino nepakeliami 
chroniški skausmai, prieš ku- 
riuos medicina buvo bejėgė.

Šimtamečių liepų pavėsyje, 
mažame geltoname namelyje 
prie ežero slinko pilkos didvyriš
ko Mortos gyvenimo dienos. Ge
raširdžiai neabejingi kaimynai 
prisimena, kad visaip būdavo — 
ir kantrybės netekdavo,ir pade
juodavo, tik visada liko ištikima 
Lietuvai ir laisvei. Kai važiuoda
mi pro šalį užsukdavome į kuklų 
jos būstų, Mortelė tyliai apsi
džiaugdavo, bet būtinai paprie
kaištaudavo, jog ilgai nesi- 
rodėme, pamiršome. Paskui nu
kabindavo nuo sienos kankles ir 
išklaipytais nuo kankinimų pirš
tais užgaudavo stygas:

Ūžia, trankos griaustiniai po 
šalį,

Vėtros siaučia visu 
smarkumu.

ELIZABETH, NJ

Klebono sukaktis
Kun. Alfonsas Zemeikis, Šv. 

Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos, Elizabeth, NJ, klebonas, 
lapkričio 14 d. atšventė kuni
gystės 30 metų sukaktį.

Mišias su jubiliatu koncele- 
bravo kun. Peter Aquino, kun. 
William Reedant, dijakonas 
Henry Keturvvitis ir kt.

Mišių metu solo giedojo Gina 
Liana Zingerman. Julius Veblai- 
tis grojo smuiku. Parapijos cho
rui vadovavo muz. Eric Hough- 
ton.

Kun. Alfredas Zemeikis, Bes- 
sie ir Petro Zemeikių sūnus, 
gimė Elizabethport, NJ. Jis bu
vo pakrikštytas šioje lietuvių pa
rapijoje. Čia priėmė ir pirmųjų 
komunijų, buvo sutvirtintas ir 
baigė pradžios mokyklų. Studija
vo Seton Hali universitete ir Im- 
maculate Conception seminari
joje.

Kunigystės šventimus A. Ze
meikis priėmė 1963 m. Dirlx> 
kaip CYO kapelionas, ėjo įvairias 
pareigas Sopulingosios Dievo 
Motinos parapijoje, Keamy, NJ, 
Sacred Heart parapijoje, New- 
ark, NJ. 1990 m. sausio 28 d. 
sukaktuvininkas buvo įvesdintas 
kaip Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos klebonas, Elizabeth, 
NJ. Apeigas atliko vysk. Domi
nk? A. Marconi.

Po iškilmingų padėkos mišių 
vaišės vyko parapijos salėje. 
Buvo perskaityta speciali Eliza
beth burmistro proklamacija. 
Sulaukta daug sveikinimų ir do
vanų.

Kun. A. Žemeikis padėkos 
žodyje priminė, kad jau pasi
rašytas kontraktas perdažyti ir 
atnaujinti l>ažnyčios vidų 1994 
metais. Tai dalis ruošos prieš pa
rapijos 100 metų sukaktį, kuri 
bus pradėta švęsti 1995 m. sau
sio mėnesį.

William Senkus

Morta Linkaitė, “Tauro" apygardos partizanų ryšininkė iš 
Skriaudžių (Marijampolės apskr.). Antaninos Garmutės nuotrau
ka, daryta 1990 m.

Neužmiršk, kas esi, mielas 
broli. 

Neužmiršk, kas lietuviui 
brangu!

Dainuodavo šių dainų — tų 
pačių, kurių taip mėgo Birutės 
rinktinės vadas — kapitonas 
“Skirmantas”, “Daumantas” — 
luozas Lukša...

Didvyriai nemiršta. Todėl gy 
venimo realybė — neužželiantys 
takai prie jų kapų. Skriaudžių 
kalnelyje tyliai šlama liepos. 
Kaip nurimusios, bet skambėti 
— byloti Tautos istorijų — pasi
ruošusios kanklės mažame na
melyje prie ežero.

Antanina Garmutė
........... MA

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

Aukos Kultūros Židiniui (KŽ) anksčiau buvo reguliariai skelbiamos spau
doje kaip padėkos išraiška KŽ-io rėmėjams ir kaip paskatinimas tiems, kurie 
turėtų grįžti į rėmėjų eiles, ar tapti naujais rėmėjais. Tačiau Algirdui Šilbajoriui 
išsikėlus iš New Yorko, žinios apie rėmėjų aukas beveik nutrūko nuo 1991 
m. gegužės 15 dienos. Sistematingos ir reguliarios žinios apie rėmėjų aukas 
yra svarbios, nes jos demonstruoja rėmėjų ryžtą išlaikyti KŽ-į. Iš kitos pusės, 
didelis aukų sumažėjimas (kalp-.matysime Iš šio straipsnio) iššaukia mūsų 
visų susirūpinimą KŽ-io likimu. Todėl čia vėl skelbiame pilnus aukų sąrašus 
nuo 1991 m. gegužės 15 dienos. Ateityje stengsimės spausdinti aukų sąrašus 
bent kas pusmetį. Žemiau pateikiami sąrašai už du laikotarpius yra paruošti 
sutrumpinta forma, spausdinant kiekvieno rėmėjo bendrą laikotarpio sumą 
(aukas įvairiomis progomis ir nario mokesčius).

1991 m. gegužės 15 d. — 1992 m. birželio 31 d. laikotarpis:

Per šį 131/2 mėn. laikotarpį gauta $22,797 aukų iš asmenų ir organizacijų. 
Iš šios sumos $1,420 gauta per pirmus pusantro mėnesio. Taigi, KŽ-io fiska
liniuose 1991/92 metuose (1991 liepos 1 — 1992 birželio 31) gauta $21,377 
aukų iš 204 asmenų (ar šeimų) ir 17-os organizacijų.

Asmeninių aukų sąrašas: $2,025 — Juozas Milukas (vienas iš patvariausių 
KŽ rėmėjų. $600 — aukotojas, nedavęs pavardės. Po $275 — V. ir G. Kulpos, 
A. ir D. Silbajoriai. $205 — V. Anonis. $200 — P., I., R ir R. Gvildžių šeima. 
$195 — V. Vaičiulis. Po $175'— A. rr V. Jankauskai, J. Pažemėnas. $158 — A. 
Matulaitis. Po $150 — A. ir D. Bobeliai, dr. N. Bražėnaitė, A. Bražinskas, A. 
ir R. Česnavičiai, K. Jonynas, V. ir V. Matusaičiai, M. Šalinskienė. $142 — A. 
ir L Vakseliai. Po $140 — T. ir R. Alinskai, Memorial Sloan Kettering Cancer 
Centro tarnautojai. $130 — dr. J. ir D. Bilėnai. Po $125 — J. Boley, kun. dr. 
V. Cukuras, T. ir L Jasaičiai, K. Norvilą. $110 — A. ir R. Balsiai. Po $105 —
J. Alyta, R. ir V. Penikai. Po $100 — E. Bertulis, S. ir D. Biručiai, J. Burdulis, 
A. Cibavičius, dr. S. Dimienė, S. ir G. Didžbaliai, N. Gudonienė, S. ir G. 
Janušai, dr. J. ir A. Kazickai L. Kygaitė, P. Kizas, T. Klimas, V. Klisys, V. ir 
R. Kondratai, T. Kutyla, A/TCvedarai, J. Malinauskas, Kristinas Milukas, Z. ir 
M. Raulinaičiai, S. ir M. Remėzos, P. ir D. Silbajoriai, R. Stanis, J. Telšinskas, 
V. Urbonas, V. ir S. Vaikučiai, G. Žilinskas.

$91 — R. Graudis. Po $90 — A. Bagdžiūnas, B. Cibulskienė, M. ir A. 
Marijošiai. Po $85 — J. Botyrius, S. Plechavičienė, E. Rastenienė. Po $80 — 
E. Kezienė, V. Maželis, V. ir L. Milukai. Po $75 — dr. A. Dunajevvski, J. 
Kiznis, J. ir M. Klivečkos, G. Meiliūnienė, A. Pumputis, dr. J. Simutis, K. 
Skobeika, L. ir D. Vaitkevičiai, J. ir N. Valaičiai. Po $70— P. Palys, D. Uzas. 
$65 — A. Elskus. Po $55 — A. Diržys-, V. n S. Klevai, S. Skobeikiene. Po $50 
— L Bagdonas, prel. V. Balčiūnas, R. Bitėnas, A. ir R. čerkeliūnai, V. Chong, 
dr. J. Dičpinigaitis, J. GruddJs, R. Gruodis, V. Gudas, F. Ignaitienė, dr. A. 
Janačienė, D. Jurytė, V. ir A. Katinai, E. ir D. Laukiai, A. Lileika, E. Liobis, 
A. Lukoševičius, C. MacDonnelI, A. Masionis, J. Matulaitienė, C. Matūzas,
K. Miklas, kun. S. Morkūnas, V. Nakutavičiai, A. ir E. Ošlapai, B. Preikštas, 
kun. S. Raila, B. Rimienė, V. Sakalas. L. Šileikytė-Hood, dr. |. Snieškienė, 
A. ir E. Stakniai, P. Švitra;dr? JC ir E. Valiūnai, J. ir I. Vilgaliai, J. Zorsk. Po 
$45 — P. ir S. Daukšos, R. ir A. Markevičiai, H. ir R. Miklai, A. ir D. Samušiai. 
Po $40 — A. Garbauskas, A. ir F. Jasaičiai, N. Karasa, L. Liaukus. Po $35 — 
K. Garbauskienė, V. Gedminas, A. Ruzgas. Po $30 — A. ir E. Dičmonai, K. 
ir J. Kiaunės, A. Mackevičiene, R. Žukauskas, V. ir A. Žumbakiai.

Po $25 —A. Adams, P. Baltrulionis, I. Banaitienė, |. Belickas, V.BIažaitis, 
G. Bobelienė, M. Brakas, V. Budnikas, K. Butkys, V. Butkys, S. Butkus, 
Columbia Savings Bankas, A. Dėdinas, Z. Dičpinigaitis, J. Giedraitis, R. Gu
daitienė, A. Ilgutis, R. Jasaitvte, (?) Jasinskas, A. Kantakevičius, S. Karmazinas, 
V. Kašuba, R. ir D. Keziai, M. Kleiziene, R. Klivečka, W. Klosis, dr. J. 
Kriaučiūnas, dr. A. Laucis, J. Liaukus, J. Lileika, J. Lugauskas, A. Mačiulaitis, 
A. Markus, P. Matekūnas, E. Minkūniene, V. Misiūnas, dr. B. Nemickas, V. 
Padvarietis, kun. J. Pakalniškis, A. Radzivaniene, C. Rajackas, S. Rasimas, 
V. Remėza, kun. prof. A. Rubšys, A. Šalčius, H. Šatinskas, Sandringham 
Beach Homeowners. L. Simavičienė, V. šližienė, A. Skučas, E. Tutinienė, A. 
Vaičiukaitis, K. Vainius, |. Veblaitis, A. Vedeckas. dr. P. Vygantas. Po $20 —

(nukelta į 8 psl.)

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 
11207.

“Darbininko” kalendorius jau 
išsiuntinėtas skaitytojams gruo
džio 9 d. New Yorko apylinkėje 
skaitytojai jį gavo. Kas norėtų 
užsisakyti daugiau kalendorių, 
prašomi kreiptis į “Darbininko” 
administracijų. Kaina 4 dol.
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Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr.......... (718) 827-1351

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruodžio 31 d., penkta
dienį, mažojoje salėje jaunimo 
šokiai — diskoteka. Didžiojoje 
salėje numatytas Naujųjų Metų 
sutikimas nebe ruošiamas.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 1 d., šį šeštadienį, 12:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Hector 
Berlioz opera “Les Troyens”. 

.Pagrindiniai solistai: Julian Rob- 
bins, Terry Cook, Maria Evving, 
Paul Plishka, Jane Shaulis (Šau
lytė) net dviejose rolėse. Diri
guoja James Levine. Sausio 8 d, 
ateinantį šeštadienį bus trans-
liuojama Giacomo Puccini opera 
“Madama Butterfly”.

Kalėdų naktį Bernelių mišias 
Apreiškimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje aukojo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Su juo koncele- 
bravo parapijos klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas ir svečiai 
kunigai. Prieš mišias parapijos 
choras, vadovaujamas Gintarės 
Bukauskienės, atliko kalėdinių 
giesmių koncertą. Iškilmėse da
lyvavo labai daug žmonių.

Lietuvių pranciškonų vienuo
lyno koplyčioje Bernelių mišias 
koncelebravo vienuolyno virši
ninkas kun. Leonardas Andrie- 
kus. OFM (pasakęs ir pamokslą), 
lietuvių pranciškonų provincio- 
las kun. Placidas Barius, OFM, 
atvykęs iš Kennebunkport, M E, 
viceprovinciolas kun. Pranciš
kus Giedgaudas, OFM, ir “Dar
bininko” redaktorius kun. dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM, Pa
maldose dalyvavo būrelis 
svečių.

Kun. Antanas Rubšys, Bronx, 
NY, Manhattano kolegijos profe
sorius, Šv. Rašto vertėjas, eilės 
knygų autorius ir “Darbininko 
bei kitų laikraščių bendradarbis, 
lapkričio 5 d. atšventęs amžiaus 
70 metų sukaktį, gruodžio 18 d. 
minėjo kunigystės šventimų 45 
metų jubiliejų. Sveikiname savo 
bendradarbį sukaktuvininką!

Kavinė Kultūros Židinio apa
tinėje salėje veiks sausio 2d. sek
madienį nuo 12 iki 5 vai. popiet.

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. 312 436-7772. CONNEC- 
TICUT valstijoje 203 232-6600, 
BOSTONO apylinkėje 508 428- 
1004. (sk.)

Sveikinimai ir Linkėjimai
Lydimi Kalėdų ir Naujų Melų trimito garsų, prisiminkime ir 
grįžkime i Baltijos kelių, sujungdami savo tautinės meilės 
širdis Tėvynėje ir čia-Užjūryje. Tegu mūsų eitus žingsnius, 
atliktus darbus lydi susiklausymas ir meilė, nuoširdūs 
savitarpio ryšiai, pasiaukojimas ir vienybė. Ruoškime savo 
tautybę gražiausiais lietuviškais deimantais.

SLA CENTRO TARNAUTOJOS 
llelen Brazauskienė 
Liucija Alinskienė 
Ona Osmolskienė 
Živilė Jurienė

SUSIVIENIJIMAS OPGANUACUA SVtNČlA 107 MtljS 

1886-1993 LIETUVIU AMERIKOJE

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

Romas Dovydaitis, M D, Dal- 
ton, PA, užmokėjo prenumera
tą, atsiųsdamas 85 dol. čekį. Už 
mūsų spaudos parėmimą 
nuoširdžiai dėkojame.

Juozas A. Milukas, Garden 
City, N Y, nuolatos remia “Dar
bininko” leidimą. Ir šiemet 
užmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuolatiniam rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

TAUTOS FONDO 
BŪSTINĖJE APSILANKIUS

Dabartinė Tautos Fondo Ta
ryba gali pagrįstai didžiuotis 
savo darbštumu. Nuo to laiko, 
kada ji gegužės 8 d. metinio TF 
narių susirinkimo metu buvo iš
rinkta, iki dabar yra turėjusi net 
7 posėdžius! Tuo tarpu, sako TF 
Tarybos pirmininkas Juozas Gie
draitis, anksčiau tiems posė
džiams būdavo susirenkama ne
daugiau kaip tris ar keturis kar
tus metuose.

Gruodžio 4 d. įvykusiame TF 
Tarybos posėdyje, raštu pateik
tame pranešime J. Giedraitis pa
reiškė: “Seniau tik valdyba 
dažniausiai posėdžiaudavo, nes 
ji vykdė vajus, turėjo daug susi
rašinėjimo su aukotojais, o išlai
dos buvo tik vajaus, administra
cijai ir VLIKo — ELTa informa
cijos įstaigai. Dabar, kai TF vyk
do betarpiai savo priimtas gai
res, ypač šelpiant Lietuvos švie
timą, stiprinant demokratizaci
ją, teikiant gausybę stipendijų 
studentams bei paramą mokyto
jams, susiduriama su eile naujų 
neaiškumų, nors dalinai tai išly
gina puikiai direbančios komi
sijos”.
Tame posėdyje ilgiau buvo sus

tota ties pateiktu TF įstatų pa
keitimo projektu. Projektą, pa
dedant Jurgiui Valaičiui, pa
rengė buvęs TG Tarybos pirmi
ninkas, ilgą laiką dirbęs Rocke- 
feller Foundation Center, Alek
sas Daunys. Juozas Giedraitis 
kvietė visus tarybos ir valdybos 
narius rimtai pasiruošti tų įstatų 
projekto svarstymui.
TF valdybos pirmininkas Alek

sandras Vakselis padarė išsamų 
pranešimą apie dabartinį TF at
stovybių stovį. Kadangi atstovy
bių veikla nėra džiuginanti, buvo 
nutarta, kad A. Vakselis vyktų į 
Chicagą bei Floridą ir ten per 
asmeniškus susitikimus bandytų 
tų atstovybių veiklą pagrindinai

SLA PILDOMOJI TARYBA 
Vytautas Dargis 
Vytautas Kasniūnas 
Genovaitė Meiliūnienė 
Jokūbas Šlakas
Nellie Bayoras-Roinanas 
Stasys Virpša 
Vytautas Tauras

Kalėdinė fantazija — New Yorko Rockefellerio centras, nufotografuotas per vaivorykš 
tės filtrą. Romualdo Kisieliaus nuotrauka.

atgaivinti.
Buvo aptarta vieno milijono 

dolerių perinvestavimas. Bus 
bandoma pasiteirauti, ar TF lė
šos negalėtų būti investuojamos 
Lietuvos bankuose. TF atstovas 
Lietuvoje A. A. Skaisgirys bus 
įgaliotas iš Lietuvos Vyriausybės 
gauti informaciją, formas bei visa 
kita kas su tuo reikalu susiję.

Salia kitų (stipendijos, įvairūs 
kitos paramos prašymai)- eina
mųjų reikalų svarstymo, buvo.iš- 
keltas pageidavimas, kad į atei
nančių metų TF biudžetą būtų 
įtraukta ir parama išeivijos spau
dai. Jeigu tai bus įvykdyta, tai 
TF vadovybę reikėtų sveikinti. 
Ne paslaptis jog mūsų išeivįios 
spauda vos galą su galu suveda, 
o juk bejos ir apie Tautos Fondą 
nebesigirdėtų.

Kitas Tautos Fondo tarybos 
posėdis įvyks 1994 m. sausio 15 
dieną. . į

p. palys

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: c

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

Dokumentinis video Girnas 
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: Q0 
dol., plius 5 dol. persiuntimo iš
laidoms.

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

Zoe Dirse
4481 Esplanada, Apt. 3, 

Montreal, Ouebec, Canada 
H2W1T2, Tel. (514) 282-6582. 
(sk.) 1

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali šeimininkauti, valyti 
butus, prižiūrėti vaikus ir kt. 
Kalba šiek tiek angliškai. Norėtų 
gyventi šeimoje. Skambinti tel. 
718) 948-4669. Prašyti perduoti 
žinią Birutei, (sk.)

Vilniaus universiteto studen
čių choras “Virgo” atvyksta į 
Nevv Yorką ir koncertuos Kultū
ros Židinyje vasario 6 d., sekma
dienį, 2:30 vai. popiet. Koncertą 
rengia LB Queens apylinkės val
dyba.

Iš San Francisco, CA, ope
ros rūmų (į juostą įrašyta 1993 
m. spalio mėn.) sausio 1 d., Nau
jųjų Metų dieną, per televiziją 
bus transliuojama Giacomo Puc
cini paskutinioji opera “Turan- 
dot”. Pagrindinėje rolėje — Eva 
Marton. New Yorke ši trans
liacija prasidės 5:30 vai. popiet.

Laima Sileikytė - Hood, 
NYC, kaip kasmet,’taip ir šiemet 
parėmė “Darbininką”, prisiųs- 
dama 120 dol. čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Remigijus Raymond Melinis, 
Manalapan, N J, užmokėjo pre
numeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už para
mą.

Vincas Skladaitis, Waterbu- 
ry, CT, kasmet padidina savo 
auką “Darbininkui”. Šiemet jis 
už prenumeratą atsiuntė 100 
dol. čekį. Nuoširdžiai dėkojame.

Anicetui Simučiui, Lietuvos 
ambasadoriui prie Jungtinių 
Tautų, išvykus į Vilnių dalyvauti 
Lietuvos diplomatinių atstovy
bių vadovų suvažiavime, laiki
nuoju reikalų patikėtiniu buvo 
paskirtas Misijos patarėjas Algi
mantas Gureckas.

Apreiškimo parapijoje Kūčios 
buvo surengtos gruodžio 19 d., 
sekmadienį. Parapijos vargoni
ninkė Gintarė Bukauskienė va
dovavo bendram giedojimui. 
Sveikino parapijos klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas, kun. 
Jonas Pakalniškis, kun. Stasys 
Raila, parapijos komiteto pirmi
ninkas Bill Kurnėta ir kiti.

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

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo: gali padėti namų ruošoje, 
prižiūrėti vaikus, ligonius. Kalba 
angliškai. Skambinti (718) 849- 
0635. (sk.).

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

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

Matulaitis Nursing Home,
10 Thurber Rd., 

Putnam, CT. 06260.
(sk.)

SVEIKINIMAI 
ŠVENČIUI 
PROGA

Rožė ir Vytautas Kondratai 
Kūdikėlio Jėzaus gimtadienio 
proga sveikina “Darbininko” re
dakciją ir administraciją, vysk. 
Paulių Baltakį, lietuvius pran
ciškonus, gimines, draugus bei 
pažįstamus ir linki Aukščiausiojo 
palaimos. Naujuose metuose lin
ki nepavargti dirbant lietuviško
je veikloje.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
(atkelta iš 7 psl.)
H. Andruška, D. Bulgarytė, V. Galinis, K. Gobužas, H. Januškevičius, G. 
Kudžmienė, P. Lauraitytė, S. Mikulskienė, D. Mikulskytė - Hatzitheoriade, 
J. Venskus, A. Vytuvis, E. Winter, G. Žemaitaitis. Po $10 — O. Barauskienė, 
R. Bork, K. Miklas, A. Zikaras, H. Zvvickis. Po $5 — P. Mrozinskas.

Šiame aukų sąraše taip pat įjungtos KŽ-iui skirtos užuojautų aukos mi
rusių atminimui. Tokios aukos buvo aukotos mirus a. a. Broniui Bieliukui 
($845), Antanui Mičiuliui ($415), Emilijai Jurevičiūtei ($325), Vaclovui Butkiui 
($130), dr. Kęstučiui Valiūnui ($75), Steponui Lukauskui ($35), Angelei Nutau- 
tienei ($25) ir Jonui Pašukoniui ($10).

Iš KŽ-į naudojančių ar remiančių organizacijų buvo gauta šios aukos ir 
nario mokesčiai: $2,100 — Lietuvių Atletų Klubas (dar vis stambiausias 
rėmėjas iš visų KŽ naudotojų). $1,822—Tėvai Pranciškonai. $1,000—Lietuvių 
Fondas. $800 — Nevv Yorko KASA (kitataučių aukos); lietuvių $900 indėliai 
gauti per KASĄ, įtraukti alfabetiškai aukotojų sąraše. $700 — vyrų Perkūno 
choras. $300 — American Lithuanian Citizens Club of Suffolk County, Long 
Island, NY. $115 — VVaterburio KASA. Po $100 — Lietuvių Gydytojų Draugija; 
Tautinių Šokių grupė Tryptinis. $75 — Vyr. Skaučių Židinys Vilija. Po $50 — 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga, BALFas, Knightsof Lithua- 
nia (41 kp.), Lietuvių Bendruomenės Queens apylinkė, Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija, Nevv Yorko Skautai, S. Kudirkos šaulių kuopa. $20 — Lietuvių 
Tautodailės Instituto NY skyrius.

1992 liepos t — 1993 birželio 31 laikotarpis:

Per šiuos 1992/1993 KŽ-io fiskalinius metus (12 mėn.) gauta vos $9,092 
aukų (įvairiomis progomis, įskaitant nario mokesčius) iš 134 asmenų ir 13 
organizacijų.

Asmeninių aukų sąrašas: $250 — A. ir D. Bobeliai. Po $150 — Tėv. P. 
Barius, OFM, dr. J. ir D. Bilėnai, A. ir R. Česnavičiai, P., I., R., R. Gvildžių 
šeima. $110 — M. Šalinskienė. $105 — J. ir G. Stankūnai. Po $100 dol. — D. 
ir J. Biručiai, J. ir D. Biručiai, A. ir E. Ošlapai, J. ir E. Pažemėnai, dr. L. 
Petrulienė, A. ir D. Šilbajoriai, A. ir J. Šimkai, R. Šlepetys, J. ir N. Valaičiai. 
$95 — A. ir V. Jankauskai. Po $80 — A. ir F. Jasaičiai, dr. K. ir A. Pintsch. Po 
$75 — dr. S. Dimienė, J. Kiznis, J. ir H. Milukai, kun. J. Pakalniškis. $70 — 
B. Cibulskienė. $65 — K. ir V. Karmazinai.

Po $50 — P. Ąžuolas, J. Belickas, J. Burdulis, dr. A. Dunajevvski, C. ir 
D. Grajauskai, A. Grig. J. Gruodis, T. ir I. Jasaičiai, dr. K. ir R. Karveliai, K. 
ir J. Kiaunės, J. ir M. Klivečkos, dr. A. Laucius, A. ir V. Lauraičiai, A. Macke
vičienė, dr. J. ir A. Maldučiai, G. Meiliūnienė, V. ir L. Milukai, J. Nakas, K. 
Norvilą, P. ir A. Petraičiai, A. ir B. Petrikai, E. Rastenienė, M. ir Z. Raulinaičiai, 
R. ir L Šimkai, S. ir E. Skobeikos, D. Uzas, V. ir E. Vaičiūnai, J. ir I. Vilgaliai, 
G. Zaunienė. Po $40 — J. Liauckus,k E. ir A. Stakniai, V. Vaičiulis, A. ir I. 
Vakseliai. $35 — O. Barauskienė. Po $30 — K. Jonynas, M. ir A. Marijošiai, 
A. Matulaitis, N. Milukaitė, E. Sirgėdas, D. ir M. Bulaičiai, V. ir A. Žukai. $26 
— P. Petraitis.

Po $25 — T. Alinskas, V. Alksninis, H. Andruška, V. Anonis, M. Balčiū
nienė, I. Banaitienė, M. Brakas, K. Butkus, kun. dr. V. Cukuras, Z. Dičpini- 
gaitis, Tėv. Pr. Giedgaudas, OFM, F. Ignaitienė, A. Ilgutis, V. Kašuba, M. 
KLIeizienė, W. Kloskis, dr. J. Kriaučiūnas, dr. G. Kumpikaitė, Jeronimas 
Landsbergis, A. Lukoševičius, Br. Pranciškus Malukas, OFM, V. Matusaitis, 
V. Maželis, D. Miklaitė, K. Miklas, A. Mošinskis, V. Padvarietis, P. Palys, A. 
Pumputis, S. Raila, G. Rajackas, kun. prof. A. Rubšys, D. Samušienė, J. 
Šakienė, A. Skučienė, H. Šatinskas, V. Sidas, R. Šidlauskas, D. Šilbajorienė, 
A. Strazdas, K. Šventoraitienė, P. Švitra, V. Vaikutis, E. Valiūnienė, R. Virku- 
tytė, E. Žvirblis. Po $20 — J. Alyta, J. Botyrius, P. Daukša, A. Kvedaras, A. 
Matulaitis, H. ir R. Miklai, S. Mikulskienė, D. Mikulskytė - Hatzitheoriades, 
E. Minkūnienė, V. Nakutavičrus, S. Narkeliūnaitė, P. ir S. Rasimai.

Po $15 — V. Blažaitis, A. Verbyla, V. Vasikauskas. P. Vasiliauskas. S. 
Vaškys. Po $10 — Ž. Jurienė, (?) Katakevičius, V. Laugalis, S. Plechavičienė. 
$1 — (?) Kulienė.

Šiame aukų sąraše taip pat įtrauktos KŽ-iui skirtos užuojautų aukos 
mirusių atminimui. Jos buvo gautos mirus: Danutei Birutienei ($1,815), K. 
Sirgėdienei ($345), Kazimierui Skobeikai ($250), Alice Černauskas ($185), 
Eugenijai Kezienei ($25) ir Vincui Padvariečiui ($20).

Organizacijų aukų ir nario mokesčių sąrašas: $1,505 — Lietuvių Atletų 
Klubas. $1,000 — Lietuvių Fondas. $100 — Tautos Fondas. $60 — "Darbinin
kas". Po $50 —Lietuvių Gydytojų Draugija, BALFas, Lietuvių Bendruomenės 
(LB) Bushvvick apylinkė, LB Queens apylinkė, LB Nevv Yorko apygarda, Lie
tuvių Katalikių Moterų Kultūros Draugija, Pranciškonų spaustuvė, Nevv Yorko 
skautai. $20 — Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos 29-ji kuopa.

Kultūros Židinio vadovybė nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams, bet 
taip pat yra giliai susirūpinusi KŽ-io kritiška padėtimi. Iš šio straipsnio matosi, 
kad metinės aukos sumažėjo 12,285 doleriais, o aukotojų skaičius tiek nu
krito, kad rėmėjai pasidarė tik maža dalis visų tų, kurie KŽ-iu naudojasi 
įvairiomis progomis. KŽ, be abejo, turi ir visuomet turėjo pajamų iš kita
taučių, tačiau tos pajamos yra nepastovios; bingo pajamos su laiku pasibaigė, 
o tolimesnis nuomų kėlimas už patalpas kelia pavojų, kad eventualiai nuo- 
muotojai sumažės. Todėl be lietuvių aukų KŽ neišsilaikys.

Jei^u per klaidą yra praleista pavardė aukotojų sąrašuose, prašome pra
nešti KZ-io raštinei raštu, ar telefonu (718) 235-8386, arba (516) 643-5433. 
Visiems primename, kad KŽ-io nario mokesčiai ($50 organizacijoms, $25 
nariams, $10 naujiems ateiviams iš Lietuvos) ir visos KŽ-iui aukos atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių. Galima KŽ-iui aukoti ir per United Way darbo-
vietėse. Tas suteikia lengvatų aukoms švenčių proga, nes gruodis/sausis yra 
strategiškai svarbiausi mėnesiai aukų kredito gavimui šiais, ar ateinančiais 
metais.

Šventų Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname Kultūros Židinio rėmėjus 
ir narius, linkėdami sėkmės ir asmeninės laimės 1994-siais metais. Taip pat 
apeliuojame į visus remti aukomis Kultūros Židinį, nes dabartinės rėmėjų 
eilės yra per mažos tolimesniam Kultūros Židinio išlaikymui.

Kultūros Židinio vadovybė
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