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- Karinių oro pajėgų (KOP) 
vadavietėje Karmėlavoje netoli 
Kaimo gruodžio 14 d. atidarytas 
naujas informacijos apdorojimo 
ir valdymo įrangos centras bei 
pristatyta nauja oro erdvės kont
rolės sistemos įranga. Nuo šiol 
bus kontroliuojama visos Lietu
vos oro erdvė. Anksčiau kiekvie
nas KOP padalinys informacija 
apie oro erdvės pažeidimus kaup
davo atskirai. Sistemos įranga 
įsigyta Čekijoje. Specialistų tei
gimu, tai pati naujausia ir šiuo
laikiškiausia oro erdvės stebėji
mo įranga Europoje. Tokios įran
gos neturi netgi kai kurios NATO 
valstybės. "Respublikos" žinio- 
mis, įrangą kainavo daugiau kaip
250 tūkst. USD.
- Užsienio reikalų minist-

ras Povilas Gylys Lietuvos vyriau
sybės vardu padėkojo JAV Kong
reso nariui Richard Durbin už 
rūpinimąsi Baltijos valstybių de
mokratijomis bei saugumu. Lie
tuvių kilmės Richard Durbin 
dėka 42 Atstovų rūmų nariai 
pasirašė laiškus JAV prezidentui 
ir jo patarėjui nacionalinio sau
gumo klausimais. Šiuose laiš
kuose buvo raginama griežtai 
pasmerkti Rusijos karinės dokt
rinos projektą, kuriame numa-

į Lietuvą, Latviją ir Estiją, jei šios 
įstotų į NATO.

- Pekine gruodžio 12 d. atida
ryta Lietuvos ambasada. Iškil
mėse dalyvavo su oficialiu vizi
tu Kinijoje viešintis ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
ir jį lydintys vyriausybės nariai. 
Lietuvos ambasada įsikūrė Peki
no rajone, kuriame yra ir di
džiųjų pasaulio valstybių amba
sados.
- Seimo Švietimo, mokslo 

ir kultūros komiteto pirminin
kas Bronislovas Genzelis pareiškė 
nebelaikąs savęs LDDP nariu. 
Bronislovas Genzelis kaltina 
LDDP, kad ketvirtajame savo 
suvažiavime partija aiškiai pasu
ko į autoritarizmą ir atsisakė so
cialdemokratinių idėjų. Bronis
lovas Genzelis nesutinka su 
LDDP įstatų nuostata, kad LDDP 
vadovybės nutarimai principin
iais klausimais yra privalomi 
frakcijoms.

-- Seimas pritarė Vidaus 
reikalų ministerijos siūlymui dar 
metams pratęsti Prevencinio su
laikymo (PS) įstatymo galiojimą. 
Už tai balsavo 57 Seimo nariai, 
prieš - 4, susilaikė 13. Vyriausybė 
įpareigota per tris mėnesius 
parengti antimafinių įstatymų 
paketą. Teisėsaugos pareigūnų 
duomenimis, PS įstatymas šie
met padėjo išaiškinti ir išskaidy
ti 43 nusikalstamas grupuotes. 
Per 10 mėnesių prevencine tvar
ka buvo sulaikyti 243 asmenys, 
iš jų - 57 anksčiau teisti. Per šį 
laikotarpį PS dėka buvo iškeltos 
82 bylos, kuriose 130 asmenų 
patraukta baudžiamojon atsa
komybėn, 109 suimti.
- Lietuvė aktorė Ingeborga 

Dapkūnaitė tapo Rusijos kino ap
dovanojimo "Nikė" laureate. Už 
anglų režisieriaus ištekėjusi ak
torė pastaraisiais metais filma
vosi rusų režisierių filmuose. In
geborga Dapkūnaitė atliko pa
grindinį vaidmenį Nikita Michal- 
kov režisuotame filme "Saulės 
išvarginti". Tarptautiniame Kanų 
festivalyje Prancūzijoje už šį 
filmą buvo paskirtas prizas.

Genys margas, 
svietas dar margesnis
Algimantas Kabaila
"Darbininko" korespondentas 
Australijoje

Mus pasiekė įdomi trumpa ži
nutė iš Lietuvos:

"Iškilmingas minėjimas 5 -ųjų 
Lietuvos Komunistų Partijos 
(LKP) atsiskyrimo nuo Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos ( 
SSKP) metinių proga.

Gruodžio 9 dieną LDDP mini 
Lietuvos Komunistų Partijos ( 
LKP ) atsiskyrimą nuo Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
(SSKP). Minėjimas vyks Seime, 
Vyriausybės rūmuose ir Lietu
vos Operos teatre. Pranešimą 
skaitė LDDP pirmininkas Adol
fas Šleževičius. I minėjimą pa
kviesta daug svečių iš užsienio. 
Operos teatre įvyko meno meis-

Kalėdinė eglė Vatikane
Kasmet kuri nors šalis dovanoja Popiežiui Kalėdinę eglę, kuri 

papuošiama ir pastatoma šventojo Petro aikštėje. Šiemet eglė į 
Vatikaną atkeliavo iš Bavarijos girių. Vežama specialiu sunkvežimiu, 
Romą ji pasiekė gruodžio 11 dieną. Tai 27 metrų aukščio medis, 
išaugęs kunigaikščių Thurn und Taxis valdose, Oberhinkofen, Re- 
gesburgo vyskupijoje.

Kalėdinę eglę neseniai mirusio vyro atminimui ir išreikšdama 
savo pagarbą ir dėkingumą popiežiui Jonui Pauliui II dovanojo 
jauna kunigaikštienė Gloria Thurn und Taxis. Šią dovaną į Romą 
atlydėjo Regensburgo vyskupijos delegacija, vadovaujama vyskupo 
Max Muller.

Gruodžio 16-osios popietę įvyko trumpa eglės įteikimo Popiežiui 
ceremonija, kurios metu buvo įžiebtas jau papuošto medžio apšvie- 
Timasir įvyko trumpas'koncertas. — •- —• ■

VRLS

Prie Vyriausybės ramų Vilniuje vykdoma Žaliųjų akcija - prieš orimulsijos deginimą
Elektrėnų elektrinėje. • Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Dėl žemės pardavimo užsieniečiams
Gruodžio 7 dieną Lietuvos Sei

mas priėmė pareiškimą "Dėl Lie
tuvos Respublikos paraiškos na
rystei Europos Sąjungoje", ku
riuo pritarta, kad Lietuvos prezi
dentas ir premjeras pateiktų ofi
cialią paraišką narystei Europos 
Sąjungoje bei siektų, kad prasi
dėtų derybos dėl narystės joje.

Už nutarimą balsavo 77 Seimo 
nariai. Prieš balsavo 2 ir susilai
kė 1 parlamentaras. Balsavime 
nedalyvavo tautininkų frakcija, 
turinti 4 narius.

Tą pačią dieną Seimas vienbal
siai ratifikavo Europos Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių ap
saugos konvencijos Pirmąjį pro
tokolą. Jame kalbama apie žmo
gaus teisę į nuosavybę. Priimda
ma tokį sprendimą, Lietuva for
maliai įvykdo paskutinįjį įsipa
reigojimą, prisiimtą stojant į ET.

Septynios Seime atstovauja
mos partijos suderino ir pasirašė 
susitarimo dėl Konstitucijos 47- 

tęs? Aišku, Sąjūdžiui ir viešajai 
nuomonei spaudžiant, LKP at
siskyrimas nuo Maskvos buvo 
'.reikšmingas įvykis. Taip pat 
įaišku, kad LDDP savinasi tai, ką

trų koncertas. " AGEP L. S. ’ ? jie skaito LKP nuopelnais.
Laiks nuo laiko pasigirsta balsų * Bet, gerbiamieji naujieji Lietu- 

ne tik iš Lietuvos pareigūnų, bet :vos ponai, arba esate Lietuvos 
net ir iš užjūrio Lietuvių Ben
druomenių veikėjų, kad nedera 
LDDP narių vadinti buvusiais 
komunistais. Girdi, LDDP yra 
nauja partija, nieko bendro su 
LKP neturinti. Tokią gaidelę 
giedojo garsus Lietuvos politolo
gas, atvykęs 1995 metų pabaigo
je iš JAV į Australijos Lietuvių 
Dienas. Jo Ekscelencija, Prezi
dentas Algirdas Brazauskas, nuė
jo dar toliau; jis netgi yra pa
reiškęs, kad Lietuvoje iš vis ko
munistų nebuvę.

Kad tai tik akių dūmimas, 
akivaizdžiai parodo jau cituota 
žinutė: jei LDDP nėra LKP išpera, 
tai kodėl jiems švęsti LKP šven-

Komunistų Partijos tęsinys, ir 
švenčiate LKP *huopelnus", o 
tada turite prisiimti ne tik tai 
kas jums patinka, bet ir visus 
Lietuvos Komunistų Partijos nu
sikaltimus Lietuvių tautai... O 
jei nesate LKP tęsinys, tai kodėl 

, puoštis svetimomis plunksno
mis?

Bendraujant su aukštais Lietu
vos pareigūnais, kurie yra ir aukš
ti LDDP funkcionieriai, niekada 
nedera pamiršti, kad tai tik nau
ju vardu pasivadinusios Lietu
vos Komunistų Partijos nariai. 
Ir iš to norom ne norom tenka 
daryti atitinkamas išvadas.

Canberra, 1995 gruodžio 10 d.

- Vilniuje šalia kelio į Lazdy
nus atidarytas naujas prekybos 
centras "Promenadas". Jo plotas 
beveik 3000 kv. m. Šiam centrui 
įrengti išleista 1.5 mln. USD. 
Centre dirbs apie 130 darbuoto
jų. Prekybos centrui vadovauja 
buvęs KGB pulkininkas Ričardas 
Vaigauskas. Jis praeityje 20 metų 
dirbo SSRS ambasadose užsie-

1 nyje, vėliau LSSR užsienio reikalų 
ministerijoje, atkūrus Lietuvoje 
nepriklausomybę, vadovavo 
viešbučiui "Lietuva, vėliau pa
statė viešbutį "Villon" Vilniaus 
pakraštyje, Kino studijoje įrengė 

'prabangų restoraną "Metų lai
kai".

Lietuviška kalėdinė eglutė.

Liūdna statistika
Kaip praneša statistikos departamentas infliacija lapkričio mėnesį 

sudarė 4,3 proc. Per vienuolika šių metų mėnesių infliacija buvo 
32,2 proc., o per tą patį praėjusių metų laikotarpį sudarė 39,8 proc.

Prasidėjus šildymo sezonui, lapkritį labiausiai pabrango išlaidos 
būstui, kuras ir energija - 9,1 proc. Mokestis už centrinį šildymą

ojo straispnio papildymo ir jo 
įgyvendinimo konstitucinio įsta
tymo pagrindinių nuostatų pro
tokolą. Iš Seime atstovaujamų 
politinių partijų susitarimo ne
pasirašė tik Tautininkų frakcija.

Kaip žinoma, žemės pardavi
mą užsieniečiams draudžiantis 
Konstitucijos 47 straipsnis truk
do Lietuvos integracijai į Euro
pos Sąjungą. Siekiant pakeisti šį 
Konstitucijos straipsnį, būtinas 
pagrindinių Lietuvos partijų su
tarimas, nes Konstituciją galima 
pakeisti tik 2/3 balsų dauguma.

Žemės nuosavybės teisės sub
jektai, pagal kontrolinius akcijų 
paketus, bus skirstomi į nacio
nalinius (Lietuvos) ir užsienio 
subjektus, dalyvaujančius Lietu
vos ūkyje.

Tiek nacionaliniams, tiek Lie
tuvos ūkyje dalyvaujantiems už
sienio subjektams bus leidžiama 
įsigyti nuosavybėn tik ne žemės 
ūkio paskirties žemės sklypus.

kurie būtini jų tiesioginei veik
lai skirtų pastatų ir įrenginių sta
tybai bei eksploatacijai. Tuo tar
pu žemės ūkio, miškų ar kitokią 
žemę, kuri reikalinga ne tiesio
giniam pastatų eksploatavimui, 
bet ūkinei veiklai, Lietuvos ir 
užsienio subjektai galės tik nuo
moti.

Žemės sklypus galės įsigyti tos 
užsienio savininkų kontroliuo
jamos įmonės, kurių savininkai 
yra iš ES valstybių arba iš valsty
bių, priklausančių 1989 m. Pary
žiuje įsteigtai 24 valstybių gru
pei, teikiančiai pagalbą Vidurio 
Europos vystymuisi ir priside
dančiai prie jos integracijos į Va
karų ekonomiką.

Žemę nurodyti subjektai galės 
įsigyti tik po to, kai bus atstaty
tos Lietuvos piliečio teisės į šią 
žemę ir kai nuosavybė bus įre
gistruota.

AGEP
□

padidėjo daugiau nei 2 kartus, anglis pabrango 1,5 proc.
Per vienuolika šių metų mėnesių labiausiai padidėjo išlaidos 

būstui, kuro ir energijos kainos - 40,7 proc. Nedaug nuo jų atsilieka 
ir maisto produktai, per tą patį laikotarpį pabrangę 36 procentais.

Nedarbas Lietuvoje lapkričio mėnesį toliau didėjo ir gruodžio 
pradžioje buvo 7.1 proc., praneša Lietuvos darbo birža. Gruodžio 1 
d. nedirbančių žmonių Lietuvoje iš viso buvo 124,4 tūkst., arba 7,6 
tūkst. daugiau nei lapkričio 1-ąją.

Oficialių bedarbių visoje Lietuvoje gruodžio 1-ąją įregistruota 
55,9 tūkst., ir per mėnesį jų skaičius padidėjo 1,3 tūkst. Bedarbio 
pašalpas gauna 38,9 tūkst. žmonių. AGEP

Lietuva galės parduoti elektros 
energijos perteklių Europai

1998 - 2003 metais Lietuvos energetinė sistema gali būti įjungta 
į bendrą Europos energetikos tinklą. Lietuvoje pagaminama dau
giau elektros energijos negu jai pačiai reikia. Elektros energija 
palyginti pigi, jos perteklių norėtų pirkti Vakarai, tačiau Lietuva 
neturi trumpiausių energijos perdavimo į Vakarus kelių. Šiuo metu 
Lietuvos ir Lenkijos specialistai derina technines energetinių sis
temų sujungimo galimybes ir programos įgyvendinimo etapus. 
Pirmiausia bus nutiesta aukštos įtampos elektros tiekimo linija 
Alytus - Chanža. Nuo Alytaus iki sienos ji bus 48 km ilgio, Lenkijos 
pusėje ji bus 30 km ilgio. Vėliau bus tiesiama 330 kilovoltų įtampos 
linija nuo Kruonio hidroakumuiiacinės elektrinės iki Alytaus. Len
kijos pusėje bus nutiesta aukštos įtampos linija per Elką iki Balt
stogės.

Buvusi Lietuvos valstybinė energetikos sistema dabar akcinė 
bendrovė "Lietuvos energija" ir JAV kompanija "PLŪS Energy Group" 
pasirašė ketinimų protokolą dėl Amerikos ir Lietuvos energetikos 
akcinės bendrovės steigimo. Ši bendrovė, gaudama paskolų iŠ JAV, 
be kita ko, investuotų lėšų į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę 
ir į aukštos įtampos elektros linijos Alytus - Elkas tiesimo darbus.

AGEP

Lietuviai dalyvaus 
taikos įvedimo misijoje

Gruodžio 4 dieną įvykusioje spaudos konferencijoje Krašto ap
saugos ministerijos sekretorius V. Sarapinas pranešė, kad Danija 
oficialiai pakvietė Lietuvą drauge su Šiaurės šalių batalionu atlikti 
taikos įvedimo misiją Bosnijoje.

Pasak jo, jau tikrai žinoma, kad į vasario mėnesį prasidėsiančią 
misiją buvusioje Jugoslavijoje vyks lietuvių ir estų būriai, o Latvijos 
krašto apsaugos sistemos vadovybė dar neapsisprendė, ar papildys 
NATO vadovaujamas 60 tūkstančių karių taikos įvedimo pajėgas.

Nutarimą dėl sprendimo dalyvauti taikos įvedimo misijoje dar 
turėtų patvirtinti Seimas.

Sausio mėnesį Danijoje turėtų prasidėti 5 savaičių mokymo 
kursai, kuriuose maždaug 35 Lietuvos karių būrys mokysis atlikti 
taikos įvedimo misiją. Būriui gali priklausyti kariškiai, jau dalyvavę 
taikos palaikymo misijose. AGEP



Liuteronai švenčia savo bažnyčios atidarymą. Dalyvavo ir vyskupas Dumpys iš Chicagos.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Dešimties lietuvių jaunuolių reikalavimai 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje

pai: orkestras, sol. Irena Stan
kūnaitė, Philadelphijos akordeo
nistas Ch. Daubartas. Jungtinė 
grupė iš New Yorko, Bostono, 
VVaterburio, Philadelphijos an- 

^samblių, vadovaujant Jadvygai 
'Matulaitienei, pašoko tautinių 
; šokių. Programa buvo baigta A.

Sniečkaus perskaityta rezoliuci
ja.

Programoje nedalyvavo numa
tyti kalbėtojai: senatorius Frank 
Laųsche ir JAV prezidento pa
tarėjas C. A. Horsky. Jų lėktuvas 
turėjo nusileisti Philadelphijoje, 
kalbėtojai nebegalėjo laiku sus
pėti j Madison Square Garden. 
Programos vedėjas L. Cheme 
paskelbė telefonu jų iš Philadel
phijos perduotus prezidento L. 
B. Johnsono sveikinimus mani
festacijai.

. Paskui programa buvo perkel
ta į gatves, ir eisena išsiliejo link 
Jungtinių Tautų pagal numatytą

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, OFM

Maskvoje užsienio diploma
tams 1965 m. spalio 29 d. buvo 
surengtas "iškilmingas vakaras 
Tarybų Lietuvos 25-ųjų metinių 
sukakčiai paminėti". Taip pra
nešė komunistinė vilniškė "Tie
sa". Vakarą rengė Maskvoje va
dinamieji "Draugystės su užsie
nio šalimis namai" (juose tas 
vakaras ir įvyko), nuolatinė Lie
tuvos atstovybė Maskvoje ir vil
niškė "Draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis draugi
ja".

Vakaro programai pateikta lie
tuvių literatūros, muzikos, dainų 
meno. Muzikinę - vokalinę pro
gramą atliko Vilniaus filhar
monijos kamerinis orkestras, sty
ginis kvartetas, "Lietuvos" an
samblis, prof. B. Dvarionas, sol. 
V. Daunoras, aktorė L Žukaus
kaitė. Su menu supažindinti su
rengta paroda: dail. M. K. Čiur
lionio paveikslai, tuometinių 
Lietuvos tapytojų ir grafikų kū
riniai, liaudies menininkų dro
žiniai.

Pagaliau tame vakare užsienio 
diplomatams pristatyti vadina
mieji "Lietuvos respublikos dar
buotojai". Iš viso to, rašoma, 
užsienio diplomatai "turėjo pro
gos susipažinti su Tarybų Lietu
vos laimėjimais kultūros ir kitose 
gyvenimo srityje".

-o-
Ketvertą mėnesių prieš Mask

voje įvykusį "supažindinimo 
vakarą" New Yorke susibūrė bū
relis entuziastų lietuvių jau
nuolių ir sudarė "Komitetą Lie
tuvos nepriklausomybei atstaty
ti". Komitetas numatė eilę stam
besnių neįprastų žygių.

Rengiant žygį į Jungtines Tau

Kino forumo "įamžintas laikas" 
prizas liko Lietuvoje

Gruodžio pirmosiomis dieno
mis Vilniaus mokytojų namuo
se vyko Atviros Lietuvos fondo 
surengtas nemokamas kino fo
rumas "įamžintas laikas".

Rengėjai pasistengė, kad foru
mas taptų stimulu pamąstyti apie 
Baltijos šalių ir Europos XX am
žiaus istoriją, nesenus išsivadavi
mo iš sovietinės imperijos ir 
žengimo nepriklausomybės ke
liu reiškinius...

Forumo žiuri komisija (anglas 
Davidas Robinsonas, rusas Alek
sandras Burovas, lenkas Pavelas 
Kedzierskis, danas Larsas Movi- 
nas ir vokietis Hansas Schlege- 
lis, kiti kino specialistai kritikai) 
labiausiai domėjosi konkursi
niais Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
dokumentiniais filmais.

Dvidešimties filmų, kurie sky
rėsi tiek tematika, tiek trukme, 
tiek režisūros ir operatoriaus dar- 
bo bei įgarsinimo subtilybėmis,

tas, komitetas (pirm. Antanas 
Mažeika, nariai - Romas Kezys, 
Antanas Sniečkus, Algirdas Bud- 
reckis, Juozas Miklovas) išeivijos 
lietuviškuose laikraščiuose patal
pino didžiulius skelbimus: "Esam 
laisvi - netylėkim! Nenuleiskim 
vėjais tos išsaugotos laisvės! Ji 
ne vien mūsų: į ją sudėta ir Lie
tuvos viltis. Naudokime savąją 
laisvę visiems į akis pasakyti, kad 
lietuvių tauta dar gyva, ir kad 
laisvė priklauso ir jai. Sakykime 
drąsiai, tvirtai ir vieningai. Todėl 
- būkime lapkričio tryliktosios 
manifestacijoje! Prabilkime už 
Lietuvą dešimtimis tūkstančių 
balsų vienu metu! Ne pažadus 
mirti už tėvynę suneškim - jai 
reikia mūsų gyvų ir ištikimai, 
pareigingų. Suneškime tvirtą 
valią"!

Tarptautinei pasaulio publikai 
priminti Lietuvos klausimą "Ko
mitetas Lietuvos nepriklausomy
bei atstatyti" užsakė pusės pusla
pio skelbimą - atsišaukimą "The 
New York Times" sekmadieni
nėje laidoje su milijoniniu tiražu. 
Tos laidos daugiau negu 500 
egzempliorių pasiekė ir Maskvo
je reziduojančius diplomatus. Tai 
jau buvo kitoks susipažinimas 
su Lietuvos klausimu.

Atsišaukimą "The Baltic Ques- 
tion - An Appel to the Con- 
science of the United Nations" 
pasirašė 130 asmenų iš 31 JAV 
valstijos. Tarp pasirašiusiųjų 
buvo 46 JAV kongresmanai, 7 
senatoriai, 11 vyskupų ir ar
kivyskupų, 7 gubernatoriai, 6 
didmiesčių burmistrai, eilė pro
fesorių ir JAV politinio gyveni
mo vairuotojų. Savo sveikinimus 
komitetui atsiuntė buv. JAV pre- 

autoriai - daugiausiai jauni kine
matografininkai. Tad buvo įdo
mu pažvelgti į nūdienos doku
mentiką, jos tendencijas, nes jau 
senokai buvo susirinkę draugėn 
Baltijos šalių dokumentinių fil
mų kūrėjai.

Svarbiausias forumo "įamžin
tas laikas" prizas liko Lietuvoje. 
Jį pelnė 27 minučio filmo - "Už 
slenksčio" autoriai Diana ir Kor
nelijus Matuzevičiai, jautriai ir 
meniškai papasakoję gyvenimo 
džiaugsmo nepraradusios Sibiro 
tremtinės Damutės Gaižauskie- 
nės istoriją.

Prizu už geriausią režisūrą ap
dovanotas Audrius Stonys. Jo 
šiemet sukurtame filme "Anti- 
gravitacija" (18 min.) susimąsto
ma apie žmogaus būtį. Du prizai 
atiteko latvių filmų autoriams. 
Už geriausią operatoriaus darbą 
apdovanotas Gintas Berzinis
(1994 m. 15 min. filmas "Kel- sakė Vytautas Landsbergis.

zidentas Dvvight D. Eisenho- 
vveris, buv. viceprezidentas Ri-
chard M. Nixon, Atstovų Rūmų 
pirmininkas John W. McCor- 
mack, Respublikonų vadas JAV 
senate VVilliam F. Knovvland ir 
kiti.

Atsišaukimo istorinėje dalyje 
išdėstytas Baltijos valstybių už
grobimas ir jo pasmerkimas. 
Kreipimesi į Jungtines Tautas 
tarp kitko pareiškiama: "Mes 
šaukiamės į Jungtinių Tautų Or
ganizacijos narių sąžinę, kad 
įtrauktų į svarstymo darbų tvarką 
Generalinėje asamblėjoje Balti
jos klausimą. Mes šaukiamės į 
Jungtinių Tautų '24 komitetą 
kolonializmui tirti', kad įtrauktų 
į svarstymo ir veiklos darbų 
tvarką nepaliaujamą Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos rusifikaciją. Mes 
šaukiamės į Jungtines Tautas im
tis Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
pilnos nepriklausomybės atsta
tymo".

-o-
Madison Square Garden mil

žiniškoje salėje lapkričio 13 d. 
kabojo taip pat milžiniškos vėli
avos - JAV, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Aplinkui įrašai su reika
lavimu Baltijos valstybėms 
grąžinti nepriklausomybę.

Joe Thomas orkestrui grojant 
maršus lietuviškais motyvais, rin
kosi manifestacijos dalyviai ir 
programa buvo pradėta punktua
liai 12 vai. vėliavų įnešimu. Jų 
buvo 20. įžygiavo margaspalvės 
šokėjų grupės. Keturi himnai. 
Pirmininkas Antanas Mažeika 
supažindino su programos ve
dėju Leon Cherne. Kalbėjo prel. 
Jonas Balkūnas, senatorius Kari 
E. Mundt, kongresmanas John J. 
Rooney, pr. Raymond J. Svvods, 
SJ. Tarp kalbų meniniai intar- 

tas"). Laureatų tarpe taip pat 
latviškas 80 min. filmas "Kur
žemė" (kitas pavadinimas - "Kro
kodilo ėjimas"), pirmą kartą pa
rodytas Rygoje atvežimo į Vilnių 
išvakarėse... □

Dešiniosios opozicijos lyderis 
kviečia Baltijos valstybes vienytis

Dešiniosios opozicijos lyderis Vytautas Landsbergis spaudos kon
ferencijoje apgailestavo, kad Baltijos valstybės neturi vieningų 
nuostatų dėl politinės gynybos prieš Rusiją. Tai kelia susirūpinimą 
dėl to, jog kitų metų sausio mėnesį, galimas dalykas, Europos 
Taryba balsuos už Rusijos priėmimą į šią organizaciją, sakė jis.

Baltijos valstybės turi pakankamą pagrindą pareikalauti, kad 
Rusijos priėmimas į Europos Tarybą būtų sąlygojamas tam tikrais 
reikalavimais. Pirmiausia, pasak V. Landsbergio, Rusija turi pasi
sakyti apie papildomus įsipareigojimus nenaudoti karinės jėgos 
prieš Baltijos valstybes. Tuo tarpu, sakė Vytautas Landsbergis, 
Rusija tebegrasina didinti savosios kariuomenės koncentraciją Lie
tuvos bei Lenkijos pasienyje. Tačiau Lietuvos Vyriausybei tai neke
lia susirūpinimo.

Lietuvos užsienio politika ir toliau tebėra pasyvi Rusijos atžvilgiu 
bei nuolanki jai, pažymėjo opozicijos lyderis. Bet ateina laikas, kaip 
pasyvumas darosi nusikalstamas. Aukštieji pareigūnai, davę prie
saiką vykdyti politinę šalies gynybą, privalo šios priesaikos laikytis,

ELTA

programą. Visa programa buvo 
sumaniai pravesta ir dalyvių pri
imta su entuziazmu.

"Laisvė baltų tautoms grįš, bet 
kova bus ilga ir sunki..." - kalbė
jo šen. Mundt. "Aš kalbėsiuos su 
ambasadoriumi Goldbergu dėl 
konkrečių žygių per Jungtines 
Tautas", - kalbėjo kongr. Roo- 
ney. "Mūsų tikslas yra atkreipti
Jungtinių Tautų dėmesį į Balti
jos valstybių pavergimą, kuris 
jau trunka 25 metai", - kalbėjo 
Antanas Mažeika televizijos ko
respondentui.

Dalyviai buvo patenkinti ren
gėjų paruošta programa. Rengė
jai buvo patenkinti dalyvių gau
sumu -11,000 salėje, o manifes
tacijoje, televizijos korespon
dentų pranešimu, 14,000. Stebi
no jaunimo gausumas. Eisena 
darė įspūdį savo gausumu, ramia 
nuotaika. Nebuvo jokių anar
chistinių prasiveržimų. Po man
ifestacijos policija dėkojo ren
gėjams už puikią tvarką.

Lapkričio 13 d. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vėliavos, simboliš
kai palietė Jungtinių Tautų var
tus, tarsi tardamos: "įleiskite!". 
Jungtinių Tautų būstinėje Sau
gumo Taryba svarstė Rodezijos 
nepriklausomybės problemas. 
4:30 vai. popiet skautų grupelė, 
iš anksto apsirūpinusi įėjimo bili
etais, buvo įleista ir atsisėdo Sau
gumo Tarybos posėdžių salėje.

Po Rodezijos atstovo rengėsi 
kalbėti Olandijos ministeris Af
rikos - Europos tarpsnyje pakilo 
lietuviai: "Priimkite Baltijos vals
tybes į Jungtines Tautas! Priim
kite Baltijos valstybes į Jungtines 
Tautas! Priimkite..." Olandijos 
atstovas tribūnoje nuolankiai ta
rė: "Kai Baltijos tautos leis man 
kalbėti, aš tęsiu". Televizijos ka
meros pasisuko 180° kampu. Bet 
Saugumo Tarybos saugai reika- 
lautojus išvedė, patardė. Žurna
listai vijosi. Netrukus United 
Press International agentūra apie 
"Baltų dešimtuko" įsiveržimą į 
Saugumo Tarybos sferą paskelbė

- Lietuvoje yra 37 nevalsty
binės aukštesniosios, profesinės 
ir bendrojo lavinimo mokyklos. 
Šios mokyklos turi Švietimo 
ministerijos licenzijas ir valsty
bė pripažįsta jų išduodamus 
mokslo baigimo pažymėjimus. 

visam pasauliui.
Kas buvo tas dešimtukas? Tai 

skautai akademikai - 6 iš Chica
gos, 3 iš Bostono, 1 iš Clevelan- 
do: Janina Tallat Kelpšaitė, Vir
ginija Bobinaitė, Rūta Domar
kaitė, Giedrė Galinytė, Aušra 
Kubiliūtė, Živilė Paliliūnaitė, Bro
nius Andriukaitis, Vacys Garbon- 
kus, Uogintas Kubilius, Jurgis 
Šenbergas.

Lapkričio 13-osios žygis rado 
atgarsį ir amerikiečių radijo, 
televizijos programose bei spau
doje. Tą patį vakarą žinių metu 

PSICHOLOGĖ NIJOLĖ KUDIRKA, Ph.D.: pagalba sprendžiant as
menines, darbo ir šeimos problemas. Jei depresija, nerimastis ar 
nervinė įtampa kankina Jus ir kenkia Jūsų gyvenimo sėkmei, 
jūs galite tą padėti pakeisti. Konsultacijos su profesionale psi
chologijos daktare, kuri turi 20 metų patirtį, Jums padės. Kalba 
lietuviškai. Prieinamos kainos. Privatus kabinetas Manhattano 
centre. Tel. (212) 254-2150.____________ ____________________
GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galelius & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

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'vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse, Tel. 296-2244.

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

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 4284552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar 

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

Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 TroyAvenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
a OUEENS'N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
■ TAI MUSU VIENTNTĖLĖ VIETA - 

- GAUSI PARODU SALĖ ■

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
t LĖKTUVAI

LAIVAI (CRUISES)
** TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
** NUOMOJAMOS MAŠINOS 

VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL.: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 -3979

žygio ištraukas rodė antras, ket
virtas ir septintas televizijos ka
nalai. Rytojaus dieną žinias su 
komentarais išspausdino dien
raščiai "The New York Times", 
"Herald Tribūne", "Daily News", 
"Journal American* ir katalikų 
savaitraštis "The Tablet".

Komunistinė spauda irgi rea
gavo. Tą pačią dieną "Tiesoje" iš 
demonstracijos tyčiojosi St. Lau
rinaitis, o Ozone Park, NY, leis
tas vietinių komunistų laikraštis 
"Laisvė" prie šio klausimo grįžo 
pakartotinai.

□
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Lietuvos nacionalinės filharmonijos rūmai, kuriuose vyko Didysis Vilniaus Seimas.

Prieš 90 metų vyko Didysis Vilniaus seimas

, Šv. Kalėdos, 1995
Mieli Broliai, Sesės!

P
rie Kūčių stalo laužydami kalėdaitį, atsiprašę vieni kitų už 
per metus padarytas skriaudas, vyksime į šventoves su 
viso pasaulio krikščionimis pagarbinti Dievo Sūnų, tapusį 
mūsų Išganytoju ir Broliu.

Kalėdas švenčiame ne vien mes - krikščionys. Kalėdos yra univer
sali visos žmonijos meilės ir vilties šventė. Dievo Sūnaus įsijungimą 
į žmonijos istoriją savo būdu švenčia visas pasaulis. Net žmonės, 
save laiką netikinčiais, šią dieną stengiasi būti geresni, vienu ar kitu 
būdu nori išreikšti meilę savo artimui; pasikeičiama sveikinimais ir 
dovanomis; aplankomi ligoniai bei vieniši seneliai; aukojama lab
daringoms organizacijoms; maitinami benamiai, karų metu sude
dami ginklai.

Jei žmonės, net ir nepažįstą Kristaus, jo gimtadienį stengiasi būti 
geresni, pajėgia išeiti iš savo siaurų asmeninių interesų akiračio, ar 
tai neliudija ontologinio ryšio tarp Kristaus ir tvarinijos, apie kurį 
kalba Šv. Raštas: "Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarini
jos pirmgimis... visa sutverta per jį ir jam"(Kor. 1, 15 - 16) Ir 
didžiojo Bažnyčios daktaro šv. Augustino teigimo, jog kiekviena 
siela iš prigimties yra krikščioniška? Visa tai mums teikia vilties 
sulaukti dienos, kada visi galėsime kreiptis į Dievą "Tėve mūsų" 
malda.

"Pasaulis išgyvena gilias permainas. Progų taikai, susitaikinimui ir 
ekonominiam vystymuisi matome tose pasaulio dalyse, kuriose 
vargiai tai galėjome pastebėti prieš keletą metų", kalbėjo popiežius 
Jonas Paulius II Jungtinėse Tautose š. m. spalio 5 d.

Šią vasarą teko apsilankyti Rusijos lietuvių bendruomenėse bei 
dalyvauti Rusijos ir Kazakstano vyskupų konferencijoje. Du dalykai 
paliko gilų įspūdį: susitikimas su Maskvos lietuvių mokyklos "Šalti
nėlis" mokiniais ir Vakarų kraštų pagalba sovietinės sistemos suluo
šintam žmogui.

Maskvos lietuviukai, pasveikinę mus giesmėmis, dainomis bei 
tautinių šokių pyne, įteikė savo pačių sukurtą dovaną - 4 pėdų ant 
3-jų piešinį - didžiulį, plačiai išsišakojusį ir autografais papuoštą 
medį, - taip vaizdžiai išryškinantį tautinį solidarumą: nors po visą 
pasaulį išsisklaidę, tačiatf esame gyvybiškai susijungę su tautos 
kamienu - Lietuva.

Novosibirske, tremtinių sostinėje, vykusi Rusijos ir Kazakstano 
vyskupų konferencija, kurioje dalyvavo Europos ir Amerikos at
stovai, paliudijo, kaip veiklus yra krikščioniškasis solidarumas šioje 
post-komunistinėje eroje (162 kunigai misionieriai iš 17 kraštų bei 
193 seselės vienuolės aukoja savo gyvenimą, kad padėtų dvasiškai 

^ir morališkai sugniuždytam žmogui suprasti savo didingumą bei 
asmeninį įnašą bendruomenės gyvenime; kad pagelbėtų jiems 
surasti Dievą ir jame atpažinti mus mylintį, mūsų gerbūviu be
sirūpinantį Tėvą). Misionierius išlaiko bei visą Rusijoje ir Kazaks- 
tane atsikuriančios Bažnyčios religinę, socialinę ir kultūrinę veiklą 
finansuoja milijoninėmis aukomis Vakarų kraštų pasauliečiai 
krikščionys.

Mieli Broliai, Sesės, su nuoširdžiu dėkingumu švęskime 1995-jį 
Kristaus gimtadienį, su krikščioniška viltimi sutikime Naujuosius 
1996 metus!

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, - Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Dabartiniai Nacionalinės fil
harmonijos lankytojai Vilniuje 
vargiai žino, kas ten vyko prieš 
90 metų, nes praeitis vis tolsta ir 
dingsta užmarštyje. O tuose rū
muose prabilo pabudusi lietuvių 
tauta! 1905 m. gruodžio 4-6 
dienomis čia vyko Didysis Vil
niaus seimas, kuriame dalyvavo 
apie 2000 delegatų iš visų visuo
menės sluoksnių bei visų poli
tinių partijų. Dalyvavo ir Mažo
sios Lietuvos atstovai. Delegatai 
buvo žmonių išrinkti, iš čia ir 
pavadinimas - Didysis Vilniaus 
seimas. Lietuvos istorijoje tai 
pirmas toks seimas, kur lietuviš
kai kalbėta apie Lietuvos reika
lus, reikalauta teisių laisvai gy

Ciklas apie Dievo Motiną
Lapkričio 28 d. bendrojoje 

audiencijoje susitikęs su įvairių 
tautų maldininkais, Popiežius 
Jonas Paulius II tęsė savo kate- 
chezių ciklą apie Dievo Motiną. 
Šį kartą Šv. Tėvas kalbėjo apie 
Mergelės Marijos vaidmenį mo
ters teisių įsitvirtinimo raidoje.

Pripažinti moters vaidmenį ir 
orumą ypač siekė šio šimtmečio 
feministiniai judėjimai, pasiryžę 
kovoti su viskuo, kas praeityje ir 
dabartyje trukdė moteriškos as
menybės išsiskleidimui ir pil
nateisiam moters dalyvavimui 
socialiniame ir politiniame gy
venime. Dauguma jų siekių, bū
dami teisėti ir reikalingi, labai 
daug pasitarnavo, kad įsitvirtintų

subalansuotas požiūris į moters 
vaidmenį šiuolaikiniame pasau
lyje. Bažnyčia, ypač naujausiais 
laikais, tiems judėjimams pritarė 
ir skatino jų veiklą. Bažnyčia 
kartu iškėlė Marijos pavyzdį, kaip 
atsakymą į moterų emancipaci
jos troškimą.

Studijuodami Dievo apreiški
mą, - sakė Popiežius, - nuo pat 
pirmųjų Šventojo Rašto puslapių 
aiškiai matome Dievo norą išga
nyti visą žmoniją, be skirtumo, 
vyras ar moteris. Jau Senojo Tes
tamento žmogaus sutvėrimo ap
rašyme matome, kad Dievas 
sukūrė vyrą ir moterį, abu pa
našius į Save. Tuo tarpu, Naujo
jo Testamento aprašomas Dievo

venti.

Kas vyko prieš Seimą
1904 m. pradžioje kilo rusų - 

japonų karas. Iš Tolimųjų Rytų 
vis ėjo liūdnos žinios apie rusų 
pralaimėjimus.

Visoje Rusijoje augo nepasiten
kinimas caro valdžia. Darbo 
žmonės, pasinaudodami karo 
sunkumais, ėmė reikalauti as
mens, spaudos ir susirinkimų 
laisvės, visų piliečių lygybės ir 
parlamento.

1904 m. gegužės mėn. lietu
viams grąžinta spaudos laisvė. 
Rusų valdžia priversta leisti 
spausdinti lietuviškas knygas, 
pasirodė pirmas lietuviškas dien

raštis "Vilniaus žinios". Greitai 
atsirado kitų laikraščių, žurnalų, 
knygų. Atgijo lietuvių literatūra, 
mokslas. Prasidėjo lietuvių tau
tinis ir kultūrinis stiprėjimas ir 
augimas.

Rusija pralaimėjo karą prieš 
Japoniją. Valdžia prarado bet 
kokį autoritetą. Revoliucionieriai 
agitatoriai varė karštą agitaciją. 
Pagaliau 1905 m. visoje Rusijoje 
įvyko visuotinis streikas. Susto
jo visi geležinkeliai, tramvajai, 
telegrafas, užsidarė krautuvės, 
kontoros.

Pasinaudodami tokia padėti
mi, sukilo ir lietuviai. Beveik visi 
rusai mokytojai buvo išvaryti iš 
Lietuvos.

Žodžio įsikūnijimo įvykis Naza
reto namuose peržengia eilinės 
lyčių lygybės ribas ir Marijos 
asmenyje iškelia į aukščiausio 
kilnumo laipsnį, tiesiog egzaltuo- 
ja, moteriškumą, ir svarbiausią 
moteriškumo bruožą • motinys-

Tikrasis Pečem Lama
Kinijos komunistų partijos dienraštis labai griežtai užpuolė Tibe

to Dalai Lamą dieną po to, kai Pekino valdžia išrinko Pečem Lamos 
naują reinkarnaciją. Dalai Lama yra teokratinis, tai yra dvasinis ir 
politinis Tibeto vadovas. Jis yra priverstas gyventi užsienyje, nes 
nuo 49 metų Tibete savavaliauja okupacinė Kinijos valdžia. Kinijos 
"Liaudies dienraštis" rašo, kad Tibeto ir tibetiečių budizmo stabilu
mas gali būti užtikrintas tik kovojant su Dalai Lama ir siekiant 
pašalinti jo įtaką. Nėra vietos kompromisui, rašo Kinijos komu
nistų laikraštis, kuris Nobelio taikos premijos laureatą Dalai Lamą 
pavadino išdaviku. Nekreipdama dėmesio į Dalai Lamos galutinį 
sprendimą Tibete gyvenantį berniuką įvardyti nauju Pečem Lama, 
Pekino komunistinė valdžia, užuot gindama budizmą paskelbė, kad 
jos parinktas Lama yra tikrasis. VRLS

Lietuvos šviesuoliai, susirūpinę 
krašto padėtimi, sušaukė Lietu
vos atstovų pasitarimą, kurį pa
vadino Didžiuoju Vilniaus sei
mu. Jam pirmininkavo iš Bul
garijos grįžęs dr. Jonas Basa
navičius.

Seimas nutarė: reikalauti Lie
tuvai autonomijos, visuotinu 
balsavimu renkamo seimo Vil
niuje, ragino žmones nemokėti 
mokesčių rusų valdžiai, už
darinėti degtinės monopolius, 
neleisti vaikų į rusiškas mo
kyklas, neiti į kariuomenę ir 
nesikreipti į jokias buvusias val
džios įstaigas. Be to, seimas reika
lavo, kad mokyklose visi dalykai 
būtų dėstomi lituviškai ir kad 
valsčiuose visi reikalai taip pat 
būtų atliekami lietuviškai.

Bematant visame krašte pra
sidėjo rusiškų mokyklų ir mo
nopolių uždarinėjimas, valsčių 
sekretorių, policijos ir kitų val
dininkų šalinimas.

1905 m. pabaigoje revoliuci
nis sąjūdis pasiekė aukščiausią 
laipsnį. Rusų valdžia tuo tarpu 
atsigavo, nuslopino judėjimą Ru
sijoje ir ruošėsi tą patį padaryti 
ir Lietuvoje. į Lietuvą buvo at
siųsti kariuomenės būriai. Kai 
kurie net patrankomis apšaudė 
miestelius ir kaimus. Lietuviško
je Užnemunės dalyje buvo įves
ta karo padėtis, įsakyta per 3 
dienas sugrąžinti seną tvarką. 
Tokių pat grasinimų susilaukė 
Kauno ir Vilniaus gyventojai. 
Visame krašte prasidėjo areštai.

Judėjimą numalšino. Labai 
daug žmonių nukentėjo. Po to 
tiek Rusijoje, tiek Lietuvoje buvo 
padaryta kai kurių palengvi
nimų. Kitas lietuvių tautinės 
raidos etapas buvo 1917 m. Vil
niaus konferencija. (p.į.)
tę.

Taigi, Marija, - baigdamas ka- 
techezę pasakė Popiežius, - yra 
kilniausias moteriškumo pavyz
dys ir kartu Dievo meilės mote
riai ir jos vaidmens pripažinimo 
ženklas. VRLS

Žmogus - judanti kryžkelė
Prof. prel. Antanas Rubšys

18

Per amžius hipodromas buvo vienas iš svarbių bizantiniškojo 
miesto orientyrų. Bet po Ketvirtojo kryžiaus karo kariaunos invazi
jos 1204 metais jis neteko visų, anksčiau jį puošusių, paminklų ir 
buvo nuniokotas. Vėliau, otomanams miestą valdant, hipodromo 
aikštė buvo retkarčiais naudojama musulmonų pramogoms ir 
iškilmėms. Nūdien matyti tik hipodromo kontūrai - stačiakampis 
aikštė-sodas, kuriame stovi Teodosijaus obeliskas, Slibinų stulpas ir 
Konstantino kolona.

Obeliską, kadaise puošusį faraono Tutmosio II (1505 - 1450 m. 
prieš Kr.) statyta Kamako šventyklą, imperatorius Teodosijus I 
pastatė ant hipodromo spinos 390 metais. Grakštus monolitas, 
įsitvirtinęs į keturis bronzos kubus, stovi ant marmurinio cokolio. 
Tobulai įraižyti hieroglifai garbina dievą Horų ir faraoną Tutmosio. 
Ant obelisko smaigalio vaizduojami dievas Amunas ir faraonas. 
Cokolio šonai išpuošti reljefais, vaizduojančiais dvariškių apsuptą 
Teodosijų, dalijanti vainikus lenktynių laimėtojams, stebintį obe
lisko pastatymą, priimantį duoklę iš nugalėtų priešų, dalyvaujantį 
kvadrigų lenktynėse. Turkiukai, matydami mane besidomint relje
fais, ima drauge su manimi jais domėtis.

Trijų Slibinų stulpas irgi yra iš kitur atkeliavęs. Kadaise jis stovėjo 
Delfuose Apolono šventyklos priekyje. Graikai jį buvo nulieję, 
norėdami paminėti pergalę prieš Persijos karalių Kserksą prie Platė
jos 479 m. prieš Kr. Stulpui jie buvo pašventę dešimtadalį karo 
grobio. Vardai visų graikų miestų dalyvavusių pergalėje buvo įraižyti 
ant auksinio trikojo. Kadaise slibinų galvos palaikė šį auksinį 
trikojį, kuris savo ruožtu palaikė didžiulę auksinę vazą. Slibinų 
stulpą Konstantinas įsakė perkelti į savo sostinę.

Ir krikščionys, ir musulmonai nemėgo Slibinų stulpo, nes slibinus 
laikė velnio įasmeninimu. Užtat slibinų galvos daug kartu nukentė
jo, o ypač statulų daužymo - ikinoklazmo - laikotarpiu, valdant 

Teofilui I (829 - 842). Pasakojama, kad net Konstantinopolio 
patriarchas atėjo su kūjeliu, norėdamas sunaikinti šį velnio atvaizdą. 
Pasakojama, kad Mehmetas I savo skeptru nuskėlęs vienam slibinui 
žandą, o kitą dieną, pasak legendos, miestą apnikę slibinai. Sulto
nas nedelsdamas įsakęs Slibinų stulpą saugoti!

Pačiame hipodromo gale stovi kitas obeliskas, vadinamas Kons
tantino (Porfyrogenito) vardu. Šis obeliskas yra sudėtas iš grubiai 
nutašytų akmens gabalų. Apie jį mažai težinoma. Konstantinas VII 
Porfyrogenitas jį atnaujino.

Nūdien hipodromas vadinamas At Meydani - Aikšte. Joje kvadri- 
gos nelenktyniauja.Tik turistai rūpestingai apžiūrinėja paminklus, 
paaugliai mėgina užlipti ant cokolių, moterys stumia vežimėlius su 
mažyliais.

Hagija Sofija: bazilika, mečetė, muziejus
Iš hipodromo - At Meydani - tik keliasdešimt metrų iki Sultan 

Ahmet Meydani - Sultono Ahmeto aikštės Hagija Sofijos priekyje. 
Dešiniajame aikštės šone yra Sultono Ahmeto mečetė su šešiais 
minaretais, o kairiajame Hagija Sofija. Ir Hagija Sofija turi minaretų 
- keturis. Minaretus pristatė.turkai architektai XV - XVI a.

Hagija Sofijos statybos istorija ilga ir daugiaskarė. Konstantinas 
Didysis, dvidešimtaisiais savo valdymo metais - 325 - pastatė 
pirmąją baziliką, kurią pašventė ne šventajam/jai Sofijo/os vardu, 
bet Haghia Sophia - Dieviškajai Išminčiai. Bazilika buvo pastatyta 
ant pagonių šventykloms skirtos vietos. Konstantino sūnus Kon
stancijus, bazilika padidinęs, padarė ją Didžiąja Konstantinopolio 
bazilika. Imperatoriui Arkadijui valdant - 404 metais, kilus maištui 
dėl Jono Krizostomo ištrėmimo, bazilika buvo iš dalies sudeginta. 
Ji buvo vėl atstatyta ir sudeginta 532 metais - penktaisiais Justini- 
jano valdymo metais, didžiojo Nikės - Pergalės - maišto metu, šį 
kartą maištas kilo dėl hipodromo lenktynininkų sargalių sankirčio! 
Numalšinęs maištą, Justinijanas ėmėsi atstatyti nūdien lankoma 
Hagiją Sofiją baziliką. Jis norėjo, kad bazilika būtų iškiliausias 
pastatas nuo pasaulio sukūrimo, - šaunesnė už Saliamono šventyk
la, - užtat įsakė, kad būtų sutelktos iš visų imperijos valdų brang
iausios statybinės medžiagos - geriausias marmuras ir kolonos bei 
skulptūros iš žymiausių pagonių šventovių griuvėsių. Iš Efezo buvo 
atgabentos aštuonios Dianos šventyklos kolonos, iš Romos aštuo- 
nios kolonos, anksčiau imperatoriaus Aurelijano pargabentos iš 

Jupiterio šventyklų. Statyba buvo pavesta dviem graikams architek
tams. Buvo skelbiama, kad angelas buvo davęs Justinijanui ir 
naujosios bazilikos planą, ir lėšų jos statybai. Pats imperatorius 
prižiūrėjo pamatų dėjimą.

Statyboje dirbo dešimt tūkstančių darbininkų ir šimtas meistrų - 
mūrininkų. Sienos buvo statomos iš plytų, šulai sudėti iš kalkakme
nio luitų, sienos iš vidaus apdengtos marmuro plokštėmis. Lengvos 
plytos kupolui buvo pagamintos Rodo saloje. Dvylika jų svėrė 
mažiau už vieną paprastą plytą. Ant plytų buvo įrašas: "Dievas ją 
pastatė ir Dievas ją globos". Šventovė buvo nepaprastai išpuošta. 
Statyba truko tik penkeris metus, dešimt mėnesių ir keturias 
dienas. 537 m. gruodžio 27 d. Hagija Sofija buvo pašventinta. 
Justinijanas atėjęs iškilmingoje eitynėje per hipodromą į baziliką, 
sušuko: "Tebūna garbė Dievui, kuris laikė mane vertu sukurti tokį 
kūrinį! Saliamonai, aš tave pralenkiau"! Bet 558 m. žemės drebėji
mo metu nugriuvo kupolas. Atstatant jis buvo keletą metrų paaukš
tintas.

1453 m. gegužės 29 d., - vakare tą dieną, kai užėmė Konstantino
polį, - Mehmetas II nuėjo į Hagija Sofija ir įsakė, kad ji būtų 
paversta mečete, o birželio 1-ąją jau meldėsi savo naujoje mečetėje. 
Jam įsakius, buvo pristatytas pirmasis minaretas. Otomanų sulton
ai savitai gražino mečete paversta baziliką. Bizantiškos mozaikos 
pradingo po storu klijinių dažų sluoksniu. Tik XIX a. viduryje 
sultonas Abdiumecitas nusprendė atnaujinti Hagiją Sofiją. Šveica
ras architektas, atradęs mozaikas, jas nuvalė, bet vėl turėjo jas 
užtinkuoti, nes mečetėje neleidžiami Dievybės ir žmogaus atvaiz
dai.

Hagija Sofija, turkų vadinama AyaSofya, išbuvo mečete iki 1935- 
ųjų metų. Atatiurkas padarė ją muziejumi. Dabar mozaikos restau- 
rojamos. Aya Sofya muziejų lankiau dažnai daugkartinės viešnagės 
Stambule metu. Keletą kartų teko matyti policininkus, tempiančius 
laukan iš "muziejaus' musulmonus, norėjusius akivaizdžiai atlikti 
savo maldą, ir graikų piligrimų būrius pusiau tylomis kalbančius 
"Pater hemon..." (Tėve mūsų...') bei į juos žvairuojančius poli
cininkus.

Lankau Aya Sofya
į muziejaus kiemą einama pro pietines duris. Po dešine laikrodžio

(nukelta / 4 psl.)
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□Teismas Latvijoje nuteisė 87- 
erių metų buvusį NKVD vadą 
Alfons Noviks kalėjimui iki gy
vos galvos už nusikaltimus prieš 
žmogiškumą. Noviks pripažintas 
kaltu už tūkstančių Latvijos pi
liečių išvežimą Sibiran nuo 1941 
iki 1949 m. Tai pirmasis toks 
teisminis procesas, pasibaigęs 
sėkme nepriklausomoje Latvijo
je. Teismas taip pat pripažino, 
kad Noviks asmeniškai kankino, 
naikino politinius kalinius, da
lyvavo, atimant jų turtą. Noviks 
iki šiolei ramiai kaip pensinin
kas gyveno Rygoje ir laisvalaikį 
leisdavo žuvaudamas.

□ Čečėnų kova už nepriklau
somybę tęsiasi ir ji vėl pareikala
vo naujų aukų. Gruodžio 13 d. 
kariniuose susirėmimuose su Ru
sijos kariuomene žuvo 44 če
čėnai, 16 rusų sužeisti. Karo 
veiksmai sustiprėjo, pažymint 
vienerių metų sukaktį nuo Rusi
jos kariuomenės įžygiavimo į 
Čečėniją pradžios. Rusų armijos 
ir policijos patruliavimas visuo
se Čečėnijos miestuose suinten
syvėjo. Per paskutiniąsias 10 die
nų 59 čečėnų padėti sprogsta
mieji įtaisai buvo išmontuoti.

□ BBC žurnalistas Muhuddin 
Olimpur, 50 metų, buvo nušau
tas gruodžio 12 d. Tadžikistane, 
kur jau daugiau 40 žurnalistų 
buvo nužudyta per paskutiniuo
sius tris metus. Žurnalistas buvo 
nušautas naktį Tadžikistano sos
tinės parke. Dingę jo dokumen
tai ir auksinis žiedas.

□ 45 metų Kinijos žymiausias 
kovotojas už demokratiją Wei 
Jingsheng gruodžio 13 dieną 
Kinijos teismo buvo nuteistas 14 
metų kalėjimo. Wei jau yra pra
leidęs 16 metų kalėjime užsavo 
demokratinę veiklą. Pirmą kartą 
VVeibuvo nuteistas, kai jam buvo 
29 metai. 1993 m. rugsėjį išėjęs 
iš kalėjimo jis iš karto atnaujino 
savo veiklą už demokratinius 
pasikeitimus Kinijoje. Jis dingo 
1994 metų balandį ir buvo lai
komas 20 mėnesių be jokios gal
imybės pamatyti savo šeimą. Wei 
gali protestuoti teismo spren
dimą 10 dienų bėgyje.

"Darbininko" sukakčiai pažymėti «n I
Prof. J. Brazaitis 
padidina "Darbininko" įtaką 11

Prof. Juozas Brazaitis buvo ša
kota asmenybė: lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojas gimna
zijoje, literatūros profesorius 
universitete, įvairių knygų auto
rius, redaktorius, politikas, visuo
menininkas, Laikinosios vyri
ausybės švietimo ministeris, ėjo 
ministerio pirmininko pareigas. 
1952 m. sausio gale ar vasario 
pradžioje jis su šeima atvyko 
Amerikon. į New Yorką atplaukė 
laivu. Šaltą dieną jį pasitiko 
būrelis artimųjų bičiulių. Laiki
nai apsistojo pas dr. Bronių 
Radzivaną ir tuoj apsilankė "Dar
bininko" redakcijoje, kuri dar 
nebuvo įsikūrusi antrame aukšte, 
dirbo pusrūsiniame kambaryje.

Tuometinis pranciškonų pro
vincijolas Tėv. Justinas Vaškys, 
OFM, nedelsdamas pakvietė įsi
jungti į redakciją. Buvo 1952 
metų vasario, o gal ir kovo 
pradžia. Redakcijos kambaryje 

bėjo savo dalykus įdomiai dėsty- be galo darbštus, dirbo per nak
tį, parašė daug vadovėlių, išlei- tų naktis, kad tik jo darbas, jo 
do mokslinių veikalų apie lietu- kalba ar raštas - būtų tobulesnis, 
vių literatūrą, atskirus autorius, gražiai stilingas.

Visi jo darbai pasižymėjo nuo- • Pirma rašydavo plunksna, pas- 
sekliu logišku dėstymu, žodžių' ’ kui perrašydavo mašinėle, vėl 
taupumu, kad nebūtų nieko, kas 1 braukydavo, taisydavo ir vėl per- 
nereikalinga. Profesorius sugebė- rašydavo. Taip jis rašė apžval- 
jo analizuoti, apibendrinti įvai- ginius straipsnius, savo paskai- 
rius faktus, daryti logiškas išva-S tas, savo studijas. Studiją apie 
das. Tas ypač pasireiškė žuma- Maironį jis perrašė 5 kartus, 
listikoje. Gaila, kad šis, galbūt geriausias,

Kaune veikė vienas sekmadie- jo darbas žuvo karo metu.
ninis inteligentų klubas, kur bū
davo aptariami savaitės įvykiai, Susidomi amerikiečiai 
vietos ir pasaulinė politika. Tame ' Toks "Darbininkas" tikrai yra 
klube išryškėjo Brazaičio gabu- mažytis prieš Amerikos didžiąją 
mai sutraukti pokalbių mintis,’1 spaudą. Bet amerikiečiai kažkaip 
padaryti iš jų aiškias išvadas. ° pastebėjo, kad "Darbininke" įdo- 
Pavyzdžiui, diskusijose kalbėjo m i ai analizuojamos politinės 

das. Laikraštyje "Darbininkas" jis ' 10 žmonių įvairiom temom', fto-problemos' Pfadėjo skambmti į 
dirbo 22 metus, hiėkur kitur taip- fesorius kalbėdavo' paskutinių,,u redakciją. Skambinimai buvo 
ilgai nebuvo dirbęs.

Tikroji jo pavardė - Ambra-’ 
zevičius. Karo metais, kai vo
kiečiai norėjo- jį areštuoti, jis, 
besitraukdamas į Vokietiją, pa
keitė savo pavardę į Brazaitį. Tai 
buvo 1944 metų vasarą. Naujoji 
pavardė taip greitai prigijo, kad 
dabar beveik niekas nežino tik
rosios profesoriaus pavardės.

Buvo gimęs 1903 m. gruodžio 
9 d. prie Marijampolės. Iš namų 
pėsčias eidavo į gimnaziją. Ją 
baigė 1922 m. Lietuvių kalbą ir 
literatūrą studijavo Kauno uni
versitete. Studijas baigė 1927 m.

trūko vietos, todėl iš pradžių 
profesorius dirbo namie ir pa
rengtus straipsnius atnešdavo 
į redakciją. Tą patį pavasarį 
redakcija persikėlė į antrą aukštą, 
kur buvo gerokai erdviau. Prof. 
J. Brazaitis gavo pirmą kambarį, 
įėjus į redakciją. Kambarys buvo 
patogus, galėjai ten užsidaryti ir 
dirbti arba kalbėtis su interesan
tu.

Nauja didelė pajėga
Tada niekas dar nenujautė, 

kokia didelė žurnalistinė pajėga 
yra šis profesorius. Visada kuk
lus, rūpestingai kiekvieną išklau
sys, pasitars. Svarbiausia - suge
bėjo daugelį žinių suglausti, iš
ryškinti, padaryti tinkamas išva-

Tuoj pradėjo mokytojauti "AuSc 
ros" mergaičių gimnazijoje. Jojęs ' 
dirbo iki-1943 m. su vienerių/ 
metų petrauka, kada 1931 - 1932ų 
m. Bonnos Universitete Vokieti
joje gilino literatūros studijas. bi.

Tais pačiais 1927 m. pradėjo* • 
dirbti ir universitete asistentu.^' 
Profesoriavo iki pasitraukimo iŠ> 
Lietuvos. Tada jis jau buvo eksJ> 
traordinarinis profesorius.

Spaudoje pradėjo reikštis nuo- 
1921 m. Nuo 1923 m pradėjo'- ’ 
dirbti dienraščio "Lietuva" re-*/ 
dakcijoje, dirbo iki 1927 m., kada 
pradėjo profesoriauti.

1936 m. išėjo naujas moder
nus dienraštis "XX amžius". Jo 
redakcijos kolektyve dirbo iki i 
Lietuvos okupacijos 1940 m., kai 
okupantai uždarė dienraštį.

Kaip mokytojas ir profesorius 
Brazaitis turėjo didelį pasisekimą, 
buvo visų mylimas ir laukiamas, 
nes ir jis jaunimą mylėjo, suge- <

Prof. Juozas Brazaitis, 1941 metų sukilimo vienas iš svar
biausių dalyvių, buvęs laikinosios vyriausybės ministeris 
pirmininkas, "Darbininko" laikraščio ilgametis redaktorius, 
miręs 1974 m. lapkričio 28 d. Vytauto Maželio nuotrauka

visus pokalbius apjungdamas, 
išryškindamas svarbiausias idė
jas. Ta įvairių kalbų valandėlė 
tapdavo lyg kokia krikščioniškos 
ideologijos paskaita apie dabar
tį. Taip susiformavo aktyvus 
jaunųjų katalikų veikėjų būrelis, 
kuris labai pozityviai pasireiškė 
lietuviškame gyvenime.

Šių eilučių autoriui teko būti 
jo studentu, ilgai gyventi vien- J; Visi redakcijos nariai laikėsi 
ame bute, per 20 metų dirbti 
vienoje redakcijoje. Tad teko 
patirti jo darbo metodiką, jo fi
losofiją, kuri buvo giliai krikš
čioniška. Visur profesorius buvo Lietuvoje, atvažiuodavo iš ten

taktikos - niekada neklausti, kas 
skambino, ko klausė, ką jie susi
tikę kalbėjo. Laikai buvo nera
mūs. Daug dalykų atsitikdavo ir

; nukreipti į tų straipsnių autorių 
1 - prof. Brazaitį. Skambindavo 
^didieji New Yorko laikraščiai, 
žurnalai, kurie daug dėmesio

1 skyrė politikai. Ypač dažnai ska- 
’ mbindavo Vietnamo karo metu. 
Skambindavo ir Valstybės depar
tamentas, ir Pentagonas, o FBI 
dažnai profesorių kviesdavo kur 
nors pietauti. 

valdžios žmonių ar šiaip įtakingų 
asmenų. Amerikos valdžios įstai
gos, norėdamos būti kuo grei
čiau informuotos, rinko medžia
gą. Todėl ir kreipėsi į "Darbi
ninką", į kitus lietuviškus veiks
nius.

Iš kur jis tai žinojo?
Prof. Brazaitis skaitė labai daug 

spaudos. Rašydamas panaudo
davo kuo plačiausią literatūrą. 
Svarbiausia - jis mokėjo anali
zuoti ir įvertinti situaciją. Jis 
buvo stilistikos profesorius, daug 
ką nustatydavo iš stiliaus ana
lizės, iš psichologinių faktų dės
tymo. Kartą į jo rankas pateko 
slapta telegrama iš Lietuvos. Ana
lizuodamas jos štilių, jis nustatė, 
kas j/ra tos telegramos autorius. 
Amerikos įstaigos patikrino fak
tą, ir teisybė buvo prof. Brazai
čio.

Nuo tada dažnai jam skambin
davo, klausdavo nuomonės įvai
riausiais reikalais. "Darbininką" 
buvo pasiekusios žinios, kad ir 
Lietuvoje partijos viršūnėje sė
dintis Sniečkus spaudos referen
to dažnai klausdavo: ką šiuo 
klausimu rašo "Darbininkas"?

"Darbininke" jis redagavo pir
mą puslapį, kuris buvo skiria
mas tarptautinei politikai, bet 
čia tilpdavo ir lietuviškos svar
biausios žinios. Antrasis laik
raščio puslapis irgi buvo jo ži

nioje. Čia būdavo spausdinami 
žmonių pasisakymai, spaudos 
apžvalgos, lietuviškojo gyveni
mo analizė. Rašė ir vedamuo
sius, knygų recenzijas.

Vedamieji ir kita aktuali ne
senstanti medžiaga buvo surink
ta ir išleista atskirai. Profesoriaus 
raštų yra išleista net šešetas 
tomų. Suredagavo Alina Skrups- 
kelienė ir Česlovas Grincevičius.

Kai pasirodė "Lietuvos Katal- _ 
ikų Bažnyčios Kronika", jai skyrė 
ypatingą dėmesį: rašė straips
nius, atsiųstus numerius parengė' 
spaudai. Kai "Kronikos" atėjo 
septyni numeriai, jis iškėlė mintį 
iš tų numerių sudaryti atskirą 
tomą ir jį išleisti. Taip "Kronikos 
numeriai neišsibarstys, o kaip 
rinktinė knyga darys daug įta
kos, bus dažnai panaudojama. 
Jis sukūrė šio tomo visą apipa
vidalinimą, leidinį taip sureda
guodamas, kad būtų lengva jį 
skaityti ir paskui panaudoti įvai
riems darbams. Tai buvo pasku
tinis jo darbas. J. Brazaičiui mi
rus, kai buvo leidžiami kiti rink
tiniai "Kronikos" tomai, laikyta
si jo sukurto modelio.

Prof. Juozas Brazaitis mirė iš
tiktas širdies priepuolio 1974 m. 
lapkričio 28 d. So. Orange, NJ, 
pas dr. Rožę Šomkaitę, kuri jį 
sergantį globojo. Palaidotas Put- 
namo seselių vienuolyno kapi
nėse. Verta pastebėti, kad pasku
tinius kelerius metus jis gyveno 
arti "Darbininko" redakcijos, da
bartiniame K. Židinio kieme, 
tame pastate, kur dabar yra Tau
tos Fondo ir Liet. Religinės Šal
pos įstaigos.

Tik jam mirus, visi suprato, 
kokia didelė pajėga prarasta. 
Visada kuklus, niekur neieškojo 
sau reklamos, pirmųjų vietų, 
stengėsi savo darbu Lietuvą pa
daryti šviesesne ir geresne.

Jis atstovavo krikščioniškosios 
filosofijos krypčiai, senas tradi
cijas jungdamas su moderniz
mu, su dabartimi, išlikdamas 
visiems mielu, išmintingu ir tol
erantišku. Profesoriaus poveikis 
jaučiamas ir dabar. Apie jį yra 
susuktas Algimanto Kezio filmas 
iš kurio pagaminta ir videoka- 
setė.

Prof. Juozas Girnius rašė apie 
J. Brazaitį monogafiją, bet, deja, 
jos nebaigė. Ar nevertėtų tą vei
kalą apiforminus ir išleisti, nes 
įžvalgus filosofinis prof. Juozo 
Girniaus žodis tikrai būtų rei
kalingas ir prasmingas, nušvie
čiant šią kilnią asmenybę.

(Pi)

Žmogus - judanti kryžkelė

(atkelta iš 3 psl.)
paviljonas, o už jo, rytiniame kiemo kampe, matyti keturi mauzo

liejai - sultonų ir princų kapai. įėjus į Aya Sofya prieangį, atsiduri 
prieš bronzines duris. Virš jų mozaika auksiniame fone, vaizduo
janti Dievo Motiną su Kūdikiu Jėzumi. Kairėje stovi imperatorius 
Justinijanas su Hagija Sofijos modeliu rankose, o dešinėje - imper
atorius Konstantinas I su miesto modeliu. Skaitau įrašą kairėje: 
"Justinijanas, iškilusis karalius", o dešinėje: "Konstantinas tarp 
šventųjų, didysis karalius".

Senosios krikščioniškos bazilikos prieangis - prieškambaris - 60 m 
ilgio ir 10 m pločio. Jo kairiame šone penketas durų į išorinį 
prieangį, į kurį būdavo įleidžiami nekrikštyti asmenys, o po dešine 
devynerios durys į pačią šventovę. Viršum vidurinių - Karališkųjų 
- durų, pro kurias eidavo į šventovę tik imperatorius, yra mozaika, 
vaizduojanti sėdinti soste Kristų.

Įėjus į šventovės vidų, pajunti, kad visą dėmesį patraukia kupo
las, turintis 31 m skersmenį ir 55 m aukštį. Nepaisant tamsios 
kupolo spalvos, šventovės vidus atrodo šviesus, nes šviesa veržiasi 
pro eilę langų aplink kupolo papėdę. Šalia centrinės šventovės 
navos driekiasi dvi šalutinės, kolonadomis atskirtos, navos. Apsida 
padalyta trim mažesniais kupolais, remiančiais dijįjį kupolą.

Bizantiniškų mozaikų mažai teišlikę. Apsidoje matosi didinga 
Madona. Ji sėdi soste tarp angelų. Be to, kerubai puošia trikampius 
gaubtoje šonų sienoje tarp apsidos ir kupolo. Palypėjus į galeriją - 
moterims skirtą vietą - virš navų, matyti daugiau bizantiniškų 
mozaikų. Pietiniame šone garsi Mergelės Marijos mozaika. Gerai 
išlikusi tik Mergelės galva, dalys Jono Krikštytojo ir Kristaus su Šv. 
Raštu - Pantokrator - mozaikos. Ši mozaika sustabdo ir ilgam pririša 
akis, nes be jokios abejonės ji yra viena iš nuostabiausių bizantiniš- 
ko meno kūrinių. Galerijos gale prie apsidos matyti mozaika, 
vaizduojanti Kristų su imperatoriumi Konstantinu Monomachu 
dešinėje ir imperatore Zoe kairėje, šalia Konstantino įrašas: "Kons
tantinas Dieve - Kristuje, ištikimasis Romėnų karalius", o prie Zoės: 
"Zoe, pamaldžiausioj! Augusta". įdomu, kad imperatoriaus galva ir

• i ?■:-
įrašas buvo įdėti į mozaiką vietoje mirusio pirmojo Zoės vyro 
galvos ir įrašo. Mozaikoje Kristuj, yra itin įspūdinga bizantiniška 
ikona. Iš galerijos gerai matyti apsidos Madona.

Iš otomanų laikotarpio tebėra prie apsidos sultono lošė, mihrabas 
- maldos nuoroda į Meką, minbaras - sakykla su dviem vėliavomis 
ir pakyla giesmininkams. Be to/aštuoni žali mediniai skydai su 
įrašytais arabiškai Mahometo bei Alios (?Alacho) ir pirmųjų kalifų 
bei Alio sūnų vardais. Skydai tik iš XIX a. Dvi didžiulės vazos prie 
įėjimo buvo pastatytos XVI a., - į jas buvo pilamas vanduo apeigin
iams musulmonų apsiplovimams.!

Aya Sofya turi ir prašmatnybių:, "prakaituojančią koloną", nors iš 
bronzos, bet nuolat apsirasojusią, ir "vėsų langą", pro kurį net 
karštomis dienomis dvelkia vėsusčvėjelis. įdomu, kad sienas deng
iančiose marmuro plokštėse retkarčiais lankytojai mato ir keistas 
būtybes su kupranugario galva ar velnio snukį. Man nepasisekė 
pamatyti nė vieno, nė kito! •;_>

:£/j ■ : . .

Jėzus Kristus su ^Biblija rankoje
Jėzus Kristus, dešine pakelta palaiminimui, su Biblija kairėje 

rankoje yra svarbiausias sieninės; mozaikos paveikslas galerijoje. 
Šalia jo dešinėje stovi Mergelė Marija, o kairėje Jonas Krikštytojas. 
Ši sieninė mazaika, nors žemutinėje dalyje ir labai sužalota, prašneki
na Hagija Sofijos svečią savo meniškumu ir turiniu. Gėrėjausi ja 
kada tik lankiau šventovę. Ji yra bizantiniškojo mozaikos meno 
šedevras, vaizduojantis Paskutinį-Teismą. į

>.Ap. ■ >< >
Vandens talpylįla po Bazilika >

Viena didesnių problemų pusiasalio, ant kurio yra įsikūręs Stam
bulas, yra vandens stoka. Užtat visi miesto valdovai galynėjosi su 
užduotimi pastoviai aprūpinti gyventojus vandens atsargomis. 
Vandentiekiai, statyti tam tiksMMromėnų bei otomanų laikais, ir 
nūdien tebenaudojami. Dalis varidėns patenkina gyventojų poreiki
us, o likusis sutelkiamas talpykfSse. Žymiausia jų yra požeminė 
Bazilikos talpykla, - turkiškai Yetebetan Sarayi. įėjimas į Bazilikos 
talpyklą yra pro mažutę būdelę prie vakarinio Hagija Sofijos aikštės 
kampo.

ši talpykla, sakoma, buvo Konstantino pastatyta ir Justinijano 
padidinta, siekiant aprūpinti vandeniu šią miesto dalį. Ją maitina 
net du vandentiekiai - Hadrijano ir Valenso. Vardas "Bazilika" -

karaliaus namų" - jai buvo duotas dėl to, kad ji aprūpino vandeniu 
karaliaus dvarą. Talpykla yra 70 m pločio ir 140 m ilgio, jos 
skliautus palaiko 336 kolonos, padalytos į 12 eilių po 28 kolonas. 
Ji tuojau pat patraukia akį. Kolonos, kone visos su korintiškais 
kapiteliais, palaiko plytinius talpyklos skliautus. Turistų dėlei pad
arytas aptvaras su tilteliais. įdomu jais vaikščioti ir blankioje šviesos 
spalvų kaitoje stebėti kolonų atspindžius tyliame daugiau negu 
metro gylio vandens paviršiuje.

Mečetė su šešiais minaretais
Priešais Hagija Sofija stiebiasi šeši Mėlynosios mečetės minaretai. 

Tai Sultano Ahmeto mečetė. Nuo Hagijos Sofijos ją skiria spalvin
goji Hagija Sofijos aikštė. Labai įspūdinga. Atrodo, kad ji buvo 
pastatyta tam, kad atsvertų Hagija Sofijos architektūrinę didybę ir 
būtų šio iškiliojo pastato varžove. Savo grakščiomis linijomis ir, 
labiausiai, vidaus sienų mėlyna emalio plytelių danga ji laimėjo 
Mėlynosios mačetės vardą.

Einu į ją iš hipodromo pusės pro didžiąsias duris. Ūmai girdžiu:
- Verboten! Prohibited! Vietato! ("Draudžiama"! vokiečių, anglų ir 

italų kalbomis).
Žvalgausi. Paprastai Turkijoje leidžiama eiti į mačetę visiems 

žmonėms. Žinoma, penktadieniais - musulmonų maldos dieną - 
nemandagu trukdyti maldos. Vienas mečetės darbuotojas paaiški
na man, kad "netikinčiajam" reikia eiti pro kitas duris. Jam aiškinu, 
kad tikiu Dievą ir noriu Jį mečetėje pagarbinti. Jis tik maloniai 
nusišypso ir rodo į kairinį mečetės šoną. - Ten, sako, galima visiems 
tikintiesiems įeiti į Mėlynąją mečetę.

Prie kairinio mečetės šono durų turistų spūstis. Mat, reikia pirkti 
įėjimo bilietą, nusiauti batus ir apmokėti už jų saugojimą. Tai buvo 
pirmoji mečetė, už kurios aplankymą reikėjo mokėti.

Sultano Ahmeto mečetė, pastatyta XVI a., yra viena iškiliausiųjų 
ne tik Turkijos, bet ir viso islamiškojo pasaulio architektūros 
šedevrų. Vis, kas ją lanko, ja gėrisi. įspūdingas turkų architektūros 
meno pavyzdys. Ši karališkoji mečetė yra unikumas, nes yra vie
nintelė mečetė pasaulyje, architektų iš pradžių suplanuota su 
šešiais minaretais. Kadangi minaretų skaičius yra tolygus Kaabos 
mečetės minaretų skaičiui, kai kurie islamo ulamo nariai reiškė 
nepasitenkinimą.

(Bus daugiau)



Vaizdas iš Chicagos "Lituanicos" 45 metų minėjimo lapkričio 
18 d. Lemonte. Kalba Illinois gubernatoriaus Jim Edgar 
atstovė Pat Michalski. Kairėje - programos vedėjas Jonas 
Žukauskas, dešinėje - klubo pirm. Albertas Gląvinskas.

Ed. Šulaičio nuotrauka

Kokiu klausimu j ką kreiptis Lietuvos 
ambasadoje VVashington, DC

Malonius skaitytojus noriu 
supažindinti su personalo ir dar
bų pasiskirstymo pasikeitimais 
Lietuvos ambasadoje, siekdamas 
tuo būdu pa lengvinti jiems, atsi
radus reikalui, kuo greičiau susi
siekti su tuo tarnautoju, kuris 
jiems.būtų pats reikalingiausias.

Patarėjas Stasys Sakalauskas - 
rūpinasi bendrosios politinės 
informacijos apie Lietuvą teiki
mu, ambasados ryšiais su JAV 
Kongresu, užsienio ambasadomis 
bei Lietuvos - JAV kariniu ben
dradarbiavimu, rengs Jungtinėse 
Valstijose Lietuvos piliečių bal
savimą rinkimų į Lietuvos Se
imą metu.

Patarėjas Vytautas Žalys - palai
ko ryšius su JAV Valstybės de
partamentu, renka ir analizuoja 
politinęinformaciją, atsako už 
bendradarbiavimą su JAV, viet
os lietuvių organizacijomis ir 
amerikiečių bei lietuvių spauda.

Pirmasis sekretorius Darius 
Pranckevičius atsakingas už eko
nominius santykius, plėtoja ry
šius taip JAV ir Lietuvos insti
tucijų finansų ir prekybos klausi
mais, telkia ekonominę infor
maciją ir ją analizuoja, padeda 
rengti sutartis, palaiko ryšius su 
Pasaulio Banku ir Tarptautiniu 
valiutos fondu, konsultuoja JAV 
ir Lietuvos kompanijas.

Padėjėjas ekonomikai ir preky

Sporto žinios iš Klaipėdos
Lietuvės garsėja kaip rankų lenkimo specialistės
Klaipėdietė, daugkartinė Lietuvos čempionė ir Europos priz

ininkė Laima Janutienė (svorio kategorija iki 70 kg) užėmė antrąją 
vietą, o mažiau patyrusi Dalia Medžiaušytė (per 80 kg) buvo 
ketvirta Pasaulio rankų lenkimo čempionate Brazilijoj. Čia jos buvo 
24 valstybių atstovių tarpe, tad Lietuvos vardas plačiai nuskambėjo 
šios sporto šakos kultivuotojų gretose bei spaudoje. Abi buvo 
pakviestos į 1996 metų čempionatus: Europos pirmenybes, kurios 
bus gegužės mėnesį Italijoje, ir į pasaulio pirmenybes, rengiamas 
spalio mėnesį Amerikoje.

Lietuvaičių pergalė stalo tenise
Klaipėdos "Ping - Pong" klubo moterų komanda viešėjo Austrijo

je, kur dėl Europos taurės kovojo su pajėgiausiu Austrijos moterų 
Villach miesto klubu, kurį šefuoja visame pasaulyje žinoma "Opel" 
automobiliu firma. Šias rungtynes, kurias ištisai perdavė Austrijos 
televizija, laimėjo lietuvaitės - rezultatų 4-2. Klaipėdiečių kom
andą sudarė Algimantė Ramanauskaitė, Indra Udrienė, Eugenija 
Šyškina ir Bridžita Orlienė. Išvykai vadovavo "Ping - Pong" klubo 
prezidentas Andrius Drevinskas, o kelionę finansiškai parėmė 
Klaipėdos firma "Vakarų dujos".

Parsivežė daug medalių
Šį kartą norisi daugiau pagerbti Klaipėdos sportininkus, jau nuo 

seno garsėjančius pasaulyje. Žinomiausi iš jų dviratininkai, tarp 
kurių yra buvę net olimpinių čempionų. Norisi prisiminti ir 
boksininkų laimėjimus. Spalio 21 - 23 d. Danijoje vyko tarptautinis 
bokso turnyras Danijos taurei laimėti. Dalyvavo 160 boksininkų iš 
6 valstybių. Čia Lietuvos boksininkai, be klaipėdiečių dalyvavo ir 
šiauliečiai, iškovojo 4 aukso ir 5 sidabro medalius. Sportininkai yra 
dėkingi Šventosios miesto parapijos klebonui kun. Griciui, kuris 
jiems i tolimąją Daniją išnuomavo autobusą. Ed. Šulaitis

Apie sportų trumpai
"Olimpinė ugnis negęsta"
Taip vadinasi neseniai mus pasiekusi gražiai Lietuvoje išleista 

knyga, kurios autorius Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto 
pirmininkas Artūras Poviliūnas. Šiame 135 puslapių, įrištų kietais 
viršeliais, leidinyje atsispindi Lietuvos Tautinio olimpinio komite
to istorija. Rašoma ir apie lietuvių sportininkų pasirodymus ir 
laimėjimus įvairiose olimpiadose, pateikiamos nuotraukos ir aprašy
mai. Tai labai reikalinga kiekvienam sporto mėgėjui knyga, kuri 
išleista tik 2,000 egzempliorių tiražu ir vargu ar ją dar galima įsigyti.

bai Linas Orentas teikia infor
macijas investicijų klausimais, 
ekonomini Lietuvos klimatą, 
statistiką. Skleidžia informaciją 
apie Lietuvoje gaminamą pro
dukciją, bendradarbiauja su Lie
tuvos ekonominėmis įstaigomis, 
prekybos agentūromis bei ati
tinkamų ministerijų departa
mentais, teikia konsultacijas pre
kybos srityje Lietuvos ir JAV vers
lininkams.

Padėjėja švietimo ir kultūros 
srityje Kerry Stromberg rūpinasi 
JAV - Lietuvos aukštųjų mokyklų 
bendradarbiavimu, teikia žinias 
JAV studentams apie galimybes 
studijuoti Lietuvoje, turizmą, 
rengia kultūrines programas, at
sako į bendrojo pobūdžio pa
klausimus minėta tematika.

Padėjėjas ryšiams su visuo
mene Edvardas Tuskenis teikia 
bendrą informaciją klientams, 
palaiko ryšius su amerikiečių 

■> spauda, radiju, TV, JAV pabal- 
tiečių ir žydų organizacijomis, 
verčia į anglų kalbą ir redaguoja 
tekstus.

Administracijos atašė Ramūnas 
Astrauskas išduoda vizas kitų 
šalių piliečiams, tvarko buhal
terinę apskaitą ir ambasados ūkį 
bei aplinkos priežiūrą.

Dr. Alfonsas Eidintas
Ambasadorius

Protesto susirinkimas
ir rezoliucija

1995.11.26 Jaunimo Centre, 
Chicagoje, Lietuvių politinių ka
linių Sąjungos ir Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro pastan
gomis buvo sušauktas protesto 
susirinkimas dėl Genocido Tyri
mo Centre (buv. KGB pastate) 
Vilniuje daromų pakeitimų.

Susirinkimą pravedė dr. Jonas 
Račkauskas, Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro direktorius. Su
sirinkimo tikslai: 1) atkreipti 
visuomenės dėmesį i Genocido 
centro darbus, 2) išreikšti mūsų 
pasipiktinimą centro vadovybei 
dėl jos elgesio, 3) jungtis su 
žmonėmis Lietuvoje, kurie jau 
daugiau nei pusantrų metų pro
testuoja prieš V. Skuodžio pasky
rimą šio centro vadovu.

Susirinkime kalbėjo istorikas - 
teisininkas Jonas Damauskas; 
inž. Povilas Vaičekauskas, Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių 
S-gos narys, buv. partizanas, 7 
m. išbuvęs gulaguose, Vorkutos 
sukilimo dalyvis ir pats buvęs 
kankinamas 9 mėnesius KGB 
pastate, Vilniuje, dabartiniame 
Genocido Tyrimo Centre; inž. 
Pilypas Narutis, Stutthoffo kon
centracijos stovyklos politkalinys 
ir 1941 m. sukilimo koordinato
rius.

Jie visi savo kalbose pabrėžė

"Pagalba Lietuvai" darbai ir šalpa vertinami
Lietuvos Vyčių organizacijos čiant antidiabetic vaistų per Carito rajono S. Kudirkos Centrinės li- 

padalinys "Pagalba Lietuvai" susi- organizaciją. Tabletės bus dali- goninės vyr. gydytojas rašo: 
laukė padėkos laiškų iš Lietuvos, narnos įvairiuose Lietuvos rajonuo- "Alytaus rajono medicinos dar-

- o •
Vilniaus miesto savivaldybės 

Sveikatos apsaugos, sanitarijos ir 
higienos skyriaus darbuotojas 
Juozas Galdikas, M.D., Ph.D,rašo:

"Norime asmeniškai padėkoti 
Jums už šią rimtą pagalbą Lietu
vos medikams. Dėkojame Jūsų or
ganizacijos atstovams Antanui Bal
siui ir Pauliui Bindokui, kurie 
pervežė 25 kartonines dėžes."

Dr. Evalda Danytė, iš Kauno 
Akademinių Klinikų Diabeto 
Centro rašo:

"Diabeto ligonių vardu esame 
dėkingi už Jūsų paramą, atsiun-

Prof. Vyt. Landsbergis dalyvaus 
politinėse studijose

Los Angeles Lietuvių Fronto bičiulių sambūris 1996 sausio 27 - 28 
d. organizuoja politinių studijų savaitgalį, į kurį atvyks prof. Vytau
tas Landsbergis, Lietuvos Seimo opozicijos lyderis.

Bendrinė studijų tema: "Šiolaikinės Lietuvos problemos ir galimi 
sprendimai". Profesorius skaitys paskaitą ir dalyvaus kolektyvi
niuose svarstymuose.

Politines studijas Los Angeles frontininkai organizuoja jau beveik 
trisdešimt metų.

ALT'os metinis suvažiavimas
55-asis ALT'os metinis suvažiavimas, įvykęs 1995 m. lapkričio 4 

d. Chicagoje, priėmė rezoliucijas, kuriose išreiškė padėką JAV vy
riausybei ir Kongresui už daugeliu atveju suteiktą paramą Lietuvai 
siekiant demokratiniu keliu atstatyti nepriklausomybę, tvarką, sau
gumą ir žmonių gerbūvį.

Suvažiavimas nutarė dėti pastangas, kad Pabaltijo valstybės būtų 
priimtos į NATO, nes tik ši organizacija gali užtikrinti Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos saugumą ir stabilumą.

Taip pat buvo nutarta toliau vykdyti Dvyliktojo Amerikos Lietu
vių Kongreso priimtą rezoliuciją Karaliaučiaus klausimu sudarytos 
komisijos paruoštą memorandumą įteikti JAV prezidentui, prašant 
sušaukti Europos Taikos konferenciją, vykdant 1945 m. Potsdamo 
- Berlyno konferencijos nutarimus; Europos Taikos konferencijoje 
turėtų būti sprendžiami Karaliaučiaus krašto klausimai, iš šio krašto 
išvesta visa Rusijos kariuomenė ir kraštas būtų pavestas Jungtinių 
Tautų globai, atsižvelgiant i istorines ir etnografines Lietuvos sie
nas. R

Nuspręsta, jog ALTo centro valdyba toliau rūpintųsi, kad Lietuvo
je leidžiami "Lietuvos Laisvės Kovų Archyvo" leidiniai apie Lietuvių 
tautos genocidą, įjungiant ir Mažąją Lietuvą, būtų verčiami i anglų 
kalbą ir platinami už Lietuvos ribų:

Vaclovas Kleiza - buvęs žymus sportininkas
Sukako dešimt metų, kai Chicagoje Lietuvos garbės konsulo 

pareigas eina Vaclovas Kleiza. Senesnieji sporto mėgėjai jj prisime
na kaip vieną garsesnių stalo tenisininkų, daugeli metų kultivavusi 
šią sporto šaką ir pasiekusi ne vieną pergalę. Vaclovo sportinę 
karjerą yra tekę iš arčiau stebėti ir šiuos žodžius rašančiam, gėrėtis 
jo kantrybe ir atsidavimu sportui. Reikia jam palinkėti daug kantry
bės ir sėkmės, einant Lietuvos generalinio garbės konsulo pareigas 
ir ateityje. Ed. Šulaitis

I
įvykstantį ten genocido ženklų 
^naikinimą ir būtinybę išlaikyti 
^genocido paminklus, ypač KGB 
^pastatą, nepakeistą ateinančioms 
'kartoms, kad jis liudytų apie ten 
^vykusi lietuvių kankinimą ir 
'.žudymą.

P. Vaičekauskas perskaitė "L.
Aide", "Tremtinyje" ir "Darbi
ninke" skelbtą ir ^Draugo" ve
rdamajame minėtą atsišaukimą 

•‘"Genocido Tyrimo marinimas", 
: pasirašytą buvusių genocido tyri
mo centro darbuotojų: Nijolės 
Gaškaitės, Algio Kašėtos, Dalios 
Kuodytės, Daliaus Stanciko ir 
Juozo Starkausko.

Po pranešimų buvo daug pak
lausimų, o po to susirinkimo 
dalyviai, kurių buvo pilnutėlė J. 
C. kavinė, priėmė čia pridedamą 
rezoliuciją.

Aldona Šmulkštienė
Rezoliucija

Chicagos lietuvių visuomenės 
susirinkimas, įvykęs 1995 m. lap
kričio 26 d., Jaunimo Centre, 
pritardamas buvusių Genocido 
Tyrimo Centro darbuotojų krei
pimuisi ir protestuodamas prieš 
Lietuvos Genocido tyrimo ma
rinimą ir KGB muziejaus reliktų 
naikinimą Lietuvoje, priėmė šią 
rezoliuciją: 

se su Lietuvos Diabeto Sąjungos 
(association) pagalba”.

Dr. A. Mažeikienė, Šakių Rajo
no Centrinės Ligoninės vyr. gy
dytoja pareiškė:

"Nuoširdžiai dėkojame už labda
ros siuntą, kurią gavome ir at
siėmėme iš Marijampolės Caritas 
sandėlių. Siunta gauta tvarkinga. 
Esame sujaudinti Jūsų organizaci
jos rūpesčiu ir nuolatine parama 
Šakių rajono centrinei ligoninei. 
Linkime geros kloties ir visokerio
pos sėkmės darbe."

Juozas Jakutis, docentas, medi
cinos mokslų daktaras, Alytaus

I
Susirinkimas prašo JAV Lietu

vių Bendruomenę, Amerikos Lie
tuvių Tarybą ir kitas lietuviškas 
organizacijas atkreipti dėmesį į 
Lietuvos Genocido tyrimo ma
rinimą: 1. Išaiškinti, kas atsakin
gas už KGB rūmų remontą, kuris 
naikina LKP ir KGB žiaurumų 
įrodymus, o taip pat komunis
tinio Maskvos teroro liudijimus.

2. Sustabdyti tokį "remontą" ir 
atstatyti lietuvių kančių įrody
mus, buvusiose kalinių kamero
se.

3. įvertinti Tuskulėnų dvaro 
tyrinėjimus.

II
Susirinkimas reiškia didelę pa

garbą budintiems prie buvusių 
KGB rūmų ir prašo visų užsienio 
lietuvių juos paremti materialiai, 
aukas siunčiant per BALFą, atski
rai pažymint - "KGB rūmuose 
budintiems."

III
Susirinkimas prašo viso pa

saulio lietuvišką spaudą ir visas 
informacijos priemones išgirsti 
ir skelbti susirinkimo nutarimus 
ir buvusių Genocido Tyrimo 
Centro darbuotojų kreipimąsi.

Susirinkimo organizatoriai:

Lietuvių Politinių Kalinių 
Sąjunga ir Lituanistikos 

Tyrimo ir Studijų Centras

buotojai ir ligoniai yra sujaudinti 
amerikiečių dėmesiu mūsų žmo
nėmis. Per Vilkaviškio vyskupijos 
Marijampolės "Carito" organizaci
ją, gavome dvi siuntas mums trūks
tamų medikamentų, chirurginių 
pirštinių, priemonių anestezijai ir 
1.1 Ši pagalba nepaprastai reikalin
ga ligoniams šiuo sunkiu laiko
tarpiu. "

E. Baltakis, Joniškio rajono 
Centrinės ligoninės vyr. gydyto
jas, rašo:

"Nuoširdžiai dėkoju Jums už 
rūpestį padedant Joniškio centrinei 
ligoninei šiuo labai mums sunkiu 
laiku apsirūpinti medikamentais, 
medicininėmis priemonėmis ir kny
gomis. Mūsų gydytojai, ligoniai 
Jums siunčia kuo geriausius pal
inkėjimus ir didžiausią padėkų, 
suprasdami, kad Jūs aukojate dėl 
visų mūsų savo energiją ir suma
numą. Norime pranešti, kad visos 
44 mums siuntos dėžės gautos 
tvarkingos, medikamentai labai 
geros kokybės ir gerų terminų. Visi 
kiti reikmenys labai pravers ligoni
nės kasdieniniame darbe."

Kęstutis Stankaras, Kauno 
Krikščioniškųjų gimdymo namų 
vyr. gydytojas rašo:

"Norėtume jums padėkoti už Jūsų 
įdėtas jėgas persiunčiant Lietuvon 
labdarą. Neseniai iš Caritas diag
nostikos centro gavome 5 dėžes su 
moteriškais hormonais. Nuoširdžiai 
dėkojame pacientų vardu."

Vyskupas Juozas Žemaitis, 
MIV, Vilkaviškio vyskupas rašo:

"Su dideliu džiaugsmu kupina 
širdimi skubu pranešti, kad Jūsų 
konteineris su vargonais ir kitais 
bažnyčios vidaus įrenginiais bei 
liturginiais reikmenimis laimingai 
pasiekė Lietuvą birželio 30 d. rytų 
ir atvyko prie Alytaus naujai stato
mos Marijos Krikščionių Pagalbos 
bažnyčios.

Teatlygina gerasis Viešpats Jums 
visiems, kurie prisidėjote prie šio 
kilnaus sumanymo įvykdymo. Su
prantu kiek daug darbo įdėjote, kol 
išmontavote ir rūpestingai supa
kavote vargonus ir visus kitus daik
tus, kiek daug kainavo konteinerio 
atsiuntimas į Lietuvą ir pristaty
mas į Alytų. Atjaučiu brolių lietu
vių sielvartą, kad buvo uždarytas 
šis lietuvybės ir tikėjimo židinys ■ 
šv. Petro bažnyčia.

Su dėkingumu ir malda."

paruošė Regina Juškaitė

IŠ VISUR
— Lietuvių rašytojų draugi

jos premija š. m. gruodžio 9 d. 
buvo paskirta Julijai Švabaitei už 
penktąjį jos poezijos rinkinį 
"Žiemos erškėtis", pernai Lietu
viškos knygos klubo išleistą Chi
cagoje. Komisija premijai skirti 
(Leonardas Andriekus - pirmi
ninkas, Vytautas Volertas - narys, 
Julius Keleras - sekretorius) vien
balsiai pripažino ją geriausia 
išeivijoje pasirodžiusia 1994 m. 
knyga.

-- Juozas Baužys, LFB lei
džiamo žurnalo "Į laisvę" re
daktorius, veiklus ateitininkas ir 
kūrybingas įvairių renginių or
ganizatorius lapkričio 26 d. šven
tė gražų jubiliejų. Sveikiname!

- Kino režisierius Petras 
Abukevičius š. m. gruodžio 12 
d. išskrido į Sidney, Australiją, 
kur susitiks su vietos lietuviais ir 
parodys jiems savo dokumenti
nius filmus. Per 30 m. režisierius 
yra sukūres apie 50 dokumen
tinių filmų apie gamtą ir moks
lų. Kai kurie jų pelnė prizus 
prestižiuose tautiniuose festiva
liuose ir konkursuose.

— Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos Los Angeles sky
riaus metinis susirinkimas, įvy
kęs š. m. spalio 29 d., buvo gau
sus, įdomus ir darbingas. Pic-. 
mininkas dr. Povilas Švarcas 
supažindino su skyriaus veikla • 
(vasario mėn. paminėta prez: 
Smetonos 50 m. mirties sukak
tis, rugsėjo mėn. surengtas Tau
tos šventės minėjimas.) Išrinkta 
ir nauja valdyba.

— LKV S-gos "Ramovės" 
Manchesterio skyrius (Anglija) 
lapkričio 25 d. surengė lietuvių 
klube Kariuomenės šventės mi
nėjimą, kuriame dalyvavo vie
tos ir plačios apylinkės lietuviai. 
Minėjimą atidarė ir pravedė ra- 
movėnų pirmininkas V. Berna
tavičius. Paskaitą apie mūsų tau- . 
tos karus už laisvę ir nepriklau-.( 
somybę, nepriklausomybės laiku 
pradėjusį klestėti krašto ūkį ir 
kultūrinį gyvenimą perskaitė H. 
Vaineikis. Ta pačia proga išda
linta nemažai anketų LR piliety
bei atstatyti.

-- JAV LB Colorado apy
linkės žiniaraštis "Žynys" eina jau 
25-ti metai. Jame skelbiamos 
bendruomenės, o taip pat ir ži
nios iš VVashingtono, gaunamos 
per JBANC (Joint Baltic Ameri
can National Committee).

- Vytautas Barkauskas yra 
pirmasis Lietuvos kompozitorius, 
kurio kūrinius Frankfurt am 
Main leis pasaulinio garso muzi
kos leidykla "Edition Peters", savo 
skyrius turinti Britanijoje ir JAV. 
Išleidžiamus kūrinius ji rekla
muoja visame pasaulyje pasklei
džiamais biuleteniais.

- Chicagos lietuvių visuo
menės susirinkimas, organizuo
tas Lietuvių Politinių Kalinių 
Sąjungos bei Lituanistikos Tyri
mo ir Studijų Centro, 1995 m. 
lapkričio 26 d. Jaunimo Centre, 
pritardamas Genocido Tyrimo 
Centro darbuotojų kreipimuisi, 
priėmė rezoliuciją, prašančiąJAV 
Lietuvių Bendruomenės, ALTos 
bei kitų lietuviškų organizacijų 
išsiaiškinti, kas atsakingas už 
KGB rūmų remontą, naikinanti 
LKP ir KGB žiaurumų įrodymus, 
komunistinio Maskvos teroro li
udijimus. Reikalaujama sustab
dyti tokį "remontą" ir atstatyti : 
lietuvių kančių įrodymus buvu
siose kalinių kamerose bei tink
amai įvertinti Tuskulėnų dvaro , 
tyrinėjimus.



. Ar Rusija okupuos Lietuvą?
Kęstutis K. Miklas, gruodžio 1 d. "Darbininke" aprašydamas JAV 

Lietuvių Bendruomenės XIV .Tarybos antrąją sesiją, trumpai pami
ni ir Dr. Paul Goble kalbą. Pagal Dr. Goble, "Lietuvos krašto 
strateginė padėtis esanti apgailėtina, kai rytuose yra bendra siena 
su Baltarusija, jau beveik sėdinčia Rusijos kišenėje, o Vakaruose 
Kaliningrado sritis su iki dantų apsiginklavusia poros šimtų tūks
tančių Rusijos armija, kuri šiuo metu neturi ką veikti". Jis ne
nustebtų, jei vieną dieną Rusija okupuotų Lietuvą.

Man atrodo, kad Dr. Goble perdaug sutirštino spalvas. Pagal 
Rusijos karininkų apklausos duomenis, dabartinė jos karininkija 
nenorėtų kariauti. Tik 10% esą už Sovietų S-gos atkūrimą, o 60% 
galvoja, kad būtų geriausia, jai Rusija pasiliktų esamose ribose. Šie 
apklausos duomenys buvo paskelbti spalio mėn. "Current History" 
žurnale. Paprasti kareiviai, kaip parodė Čečėnijos karas, kas link 
Kaliningrado, tai pagal "New York Times" (lapkr. 27 d.), ten šiuo 
metu yra ne 200,000, o tik 40,000 karių ir karininkų. Tiesa, ten 
sukaupta daug ginkluotės, bet ji apgailėtinoje būklėje, ypač lėktu
vai ir laivai. Karių moralė smukusi. Kareiviai ir jūrininkai turi nešti 
maisto likučius į namus, kad šeimos nebadautų. Lietuvos valdžia 
užuot dėjusi visas viltis vien tik į NATO apsaugą, turėtų daugiau 
susirūpinti savos kariuomenės atkūrimu ir jos aprūpinimu prieštan
kiniais ir priešlėktuviniais ginklais. Jei keli tūkstančiai čečėnų 
partizanų galėjo pusę metų atsilaikyti prieš 40,000 rusų armiją, tai 
Lietuvos užpuolimo atveju 40,000 lietuvių karių turėtų bent savaitę 
pristabdyti rusus, kol diplomatinė bei karinė pagalba ateitų iš 
Vakarų. Svarbiausia: Rusija neužpuls, jei žinos, kad Lietuva ginsis. 
Ir j NATO kariniu požiūriu tinkamai pasiruošusią Lietuvą greičiau 
priims. Vakarų pagalba neateis, jei Lietuva iš karto pasiduos be 
šūvio, kaip 1940 metais. Beje, "Darbininko” gruodžio 1 d. numeryje 
paskelbtas laiško pavyzdys dėl Chris Cox rezoliucijos Kaliningrado 
reikalu. Ši rezoliucija pavadinta H. C. R. 50, turėtų būti H. C. R. 51.

Zenonas Prūsas
Chillicothe, OH

"Darbininko", gruodžio 1 d. numeryje rašoma: "Stikliai" 
atidarė naują restoraną". Šios Vilniaus bendrovės šeiminin

kai yra pavyzdys verslininkams. Puikus maistas, geras patarnavi
mas. Tačiau: būkite atsargūs, jei apsimokat "Charge Card". Birželio 
mėnesį žmona su drauge "Ponių Laimėje" valgė pietus. Du žuvies 
patiekalai, 2 kavos, 2 pyragaičiai. Atnešus kelneriui pasirašyti 
Master Charge, žmona neatkreipė dėmesio, kad 54.00 suma buvo 
doleriais, ne litais. Žuvies patiekalas dviems ponioms kainavo 216 
litų + tipas! Patartina mokėti vietine valiuta.

Almus Šalčius
‘ Great Neck, NY

- o -
Redakcija dėkoja skaitytojams už laiškus. Kviečiame ir kitus skaityto

jus parašyti savo atsiliepimus, pasiūlymus, pageidavimus, pastabas.

(Nacionalinės 
premijos

Vieno milijonieriaus paklausi, 
kaip jis įgijo tokius turtus.

- Man labai padėjo žmona. ‘
- Kokiu būdu?
- Aš visą laiką norėjau įsitikin

ti, ar sulauksiu tokio momento, 
kada ji nebesakys: "Mums trūks
ta pinigų maistui".

Patarimas verslininkams - ne
trukdykite konkurentams laimė
ti, geriau padėkite jiems pralai
mėti.

Dvi merginos eina mišku. Stai
ga kažkas sukvaksi prie tako:

- Pabučiuok mane, aš užburtas 
milijonierius.

Viena mergaitė atsargiai paima' 
varlę ir įsideda į rankinuką. 
Draugė klausia:

- Kodėl tu jos nebučiuoji?
- Žinai, dabar pilna milijo

nierių, o kalbanti varlė - tikra 
sensacija.

Skelbimas:
"Jaunam verslininkui 

patyrusios sekretorės".
Po dvidešimties metų:

' "Patyrusiam verslininkui reikia 
jaunos sekretorės"

reikia

1995 metų nacionalinės premi
jos paskirtos smuikininkui Rai
mundui Katiliui - už 1991 -1995 
metų koncertines programas, 
kompozitoriui Broniui Kutavi
čiui - už keturių kūrinių ciklą 
"Jeruzalės vartai", fotomeninin
kui Aleksandrui Macijauskui - 
už fotografijų knygą "Kaimo tur
gūs", fotografijos ciklus "Veteri
narinės klinikos" ir "Atmintis", 
kino režisieriui Jonui Mekui - už 
1949 - 1994 metų kino dieno
raščius, dailininkui Algirdui Pet
ruliui - už 1990 - 1995 metų 
tapybos darbus, vertėjui Antanui 
Rubšiui - už 1978 - 1995 metų 
vertimus: "Senąjį Testamentą" iš 
hebrajų, aramėju ir graikų kalbų 
bei knygas "Raktas į Senąjį Tes
tamentą" ir "Raktas į Naująjį Tes
tamentą", skulptoriui Vytautui 
Šeriui - už skluptūras sukurtas 
1990 - 1995 metais. Praėjusiais 
metais kai kurie kultūros žmonės 
atvirai piktinosi mažomis - 2000 
USD dydžio - nacionalinėmis 
premijomis, kurios savotiškai 
žemino pačius laureatus ir vals
tybę. Šiemet Vyriausybė nutarė 
vietoj 5 įsteigti 7 nacionalines 
premijas ir padidinti jas iki 250 
minimalaus gyvenimo lygio 
dydžio, t. y. 5000 USD. Premijos 
bus įteiktos Vasario 16 - osios 
išvakarėse.

Padėkime vysk. A. Vaičiui Aukas siųsti: 
išauklėti jaunuolius kuni
gystei - aukokime Telšių ku
nigų seminarijos ir klierikų 
išlaikymui.

Lithuanian Priests' 
League of America - 
Seminarian Fund 
Rev. Adam Pupšys 
P. O. Box 2163 
VVesterly, R.1.02891

Čekius rašyti:
Lith. R.C. P. League - 
Seminarian Fund.

Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių

Ar ieškote Kalėdų dovanų?
Tarp megztinių, žaislų, papuošalų ar namų apyvokos įrankių dažnai tenka 

pasimesti, ieškant tinkamų dovanų mūsų artimiesiems. Nors apsipirkimo 
centruose ir krautuvėse garsiai grojama taip vadinama kalėdinė muzika, bet 
beveik niekur neužtinkame tikrosios tos didžios šventės kaltininko - Kūdikėlio 
Jėzaus. Savaime suprantama, kad tos džiaugsmingos šventės proga dera 
dovanoti, bet verta parinkti ir ką nors simboliškai kalėdiško. Tokią dovaną 
lietuviams turi paruošęs muzikės Ritos Kliorienės vadovaujamas Clevelando 
Dievo Motinos parapijos choras. Tai “PRAKARTĖLĖN SKUBU* kasetės ir 
disketės su trylika lietuvių ir tarptautinių kompozitorių kalėdinių giesmių, 
įgiedotų su trimito, fleitos, korneto ir vargonų palyda. Toks aukšto lygio 
religinis koncertas sukurs tikrą kalėdinę nuotaiką, kuri džiugins bet kurio 
amžiaus ar skonio asmenis.

Tas dovanas galima užsisakyti paštu šiuo adresu:
Romas Apanavičius,

23750 Chardon Rd., Euclid, OH 44117
arba telefonu 213 531-6995. Kasetės kainuoja 10 dol., o disketės 15 dol., 

pridedant po 3 dol. persiuntimo išlaidoms padengti. Čekiai rašomi platintojo 
vardu.

Linksmų Kalėdų su kalėdine giesme! A. M. B.-

Naktį įsilaužėlis krapštosi vers
lininko kontoroje prie seifo. Ati
daręs duris įsitikina, jog seifas 
tuščias. Ant apatinės lentynos 
guli raštelis: "Jums nepasisekė. 
Mokesčių inspekcija buvo opera* 
tyvesnė"!

Santarvės

Patarimas jaunam verslininkui:
Pirmąsias penkias savaitės die?z 

nas jums reikia taip dirbti, kad 
neatsitiktumėte nuo konkurentui 
O štai šeštadienį ir sekmadienį-- 
jums reikia pasistengti juos pra4 
lenkti.

PAPIGINTOS KAINOS KELIONĖMS j VILNIŲ

premija
Gruodžio 12 d. 1995 metų 

Santarvės premijos laureatu iš
rinktas Vilniaus Arkikatedros ba
zilikos klebonas monsinjoras Ka
zimieras Vasiliauskas. Jis - antra
sis šios premijos laureatas.: Per? 
nai juo tapo poętas Justinas Mar
cinkevičius. Kaip pranešė San
tarvės fondo tarybos pirminin
kas A. Juozaitis, premija mon
sinjorui K. Vasiliauskui paskirta 
už taikos ir santarvės misiją, kurią 
jis vykdo jau daug metų.

NAUJOVĖ!
Pirmas CD vaikams lietuvių kalboje!

Puiki dovana Kalėdų ar bet kokia kita proga!
Šiuo metu galima įsigyti Romualdo Zablecko išleistą lietuvių liaudies 
dainų albumą vaikams "Išėjo tėvelis j mišką".

Gerai žinomos dainos suskambo visiškai naujai, tad smagios klausytis 
ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Įrašas darytas Colorado valstijoje.

Norintieji įsigyti albumą, prašomi čekį arba money orderį siųsti adresu:
Romas Home Studio
1327 SW 22nd St

Loveland, CO 80537
Vieno CD kaina - 10 dol., audio kasetės - 6 dol., arba 14 dol. už abu.

Dar pridėti 2.50 dol. už persiuntimą.
Dėl užsakymų didesniu tiražu skambinti telefonu (970) 663-4684 - 

geriausiai po 6 vai. vak. (sk.)

atlanta IE, Ine.
800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ

Siūlome papigintas žiemos sezono kainas
skrendant į Vilnių ir Rygą!

B B
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

Tel.: 296 - 4130

Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 
o oro paštu - per 14-a darbo dienų 

i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

12/21 THURS
12/23 SA
12/26 TUES

NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT
PHILADELPHIA, PA ll-12noon 
BALTIMORE, MD 4-5 PM

11- 12 AM
12- 1 PM 
ll-12noon 
2-3 PM 
4-5 PM

C201) 944-1273

Dėl daugiau informacijų skambinti.

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605 
(800) 955-7370 (201) 947-2189

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 We$t Broadway, Boston, MA 02127 

(ilUPE) TEL. (617) 269.4455 ■

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

□ Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
□ Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų.

VILTIS praneša, kad KALĖDINIS KONTEINERIS, išsiųstas š. m. lapkričio 16 dieną, jau baigiamas išdalinti 
Jūsų giminėms iki šventų Kalėdų, šį mėnesį naują konteinerį išsiųsime gruodžio 29-ąją dieną.

Visi VILTIES agentūros siuntėjai po Naujųjų Metų gaus išsamius tvarkaraščius apie sekančio pusmečio 
siuntinių surinkimo datas ir vietoves.

Visų VILTIES darbuotojų vardu dėkojame visiems, siuntusiems paketus į Lietuvą per mūsų agentūrą. 
Asmeniškai ar per VILTIES DOVANOS programą jūs suteikėte džiaugsmo savo artimiesiems, draugams ar 
net visai nepažįstamiems žmonėms, gyvenantiems žemiau skurdo ribos.

Visų VILTIES agentūros darbuotojų vardu sveikiname visus 
su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Metais.

Linkime daug džiaugsmo ir laimės.

Informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

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. r. - 4 vai. p. p. 
tel. 718827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

MES SIŪLOME

(800) 654-2432

12/28 THURS

PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 

AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Cente:

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(201) 592-8780



Keli bruožai generolo leitenanto 
Juozo Stanaičio portretui papildyti

Worcester, MA

Kiekvienam rašančiam žmo
gui, nesvarbu kas jis, žurnalistas, 
muzikologas, poetas ar šiaip eili
nis, malonu, kai įdėtas triūsas 
susilaukia įvertinimo. Žinoma, 
būna apmaudu jei pirminiai šal
tiniai autorių prieš jo valią su
klaidina. Tačiau, netikėtai gavus 
papildomos medžiagos su nau
jais faktais, kurių nebuvo pirmi
niuose šaltiniuose, nori ar neno
ri turi rašyti naują straipsnį, 
užpildantį tas baltas dėmes. Taip 
atsitiko ir šių eilučių autoriui bei 
žinomam dabartinės Lietuvos 
karo istorikui G. Surgailiui, ra
šiusiems apie 1925 m. mirusį 
Lietuvos kariuomenės vadą, ats. 
gen. Itn. Juozą Stanaitį, pasi
tikėjusiais vėlesnio kariuomenės 
vado pik. Konstantino Žuko at
siminimais, išėjusiais JAV ir pa
kartotais Lietuvoje.

Kaip žinom, Stanaitis (tada dar 
pulkininkas) 1921 metais grįžo 
Lietuvon, buvo pakeltas į gene
rolus ir paskirtas Lietuvos ka
riuomenės vadu. Tuo neramiu 
laiku mūsų kariuomenėje būta 
karininkų, kurie skleidė paskalas, 
jog Stanaitis carinėje armijoje 
iškopė iki pulkininko todėl, kad 
jaunystėje perėjo į stačiatikybę 
ir vedė rusų tautybės merginą. 
Tokia paskala pykdė ir patį Stan
aitį, ir jo brolį Praną, inžinierių, 
kuris ruošėsi spaudoje tą pan
eigti, tačiau tam sutrukdė ne
tikėta mirtis. Paneigimą patvirti
no ir Prano duktė Marina Birutė 
Stanaitytė-Raulinaitienė, gyve
nanti JAV. Kadangi Stanaitis 
buvo pareigingas karininkas, tai 
žmonai matyt nusibodo toks 
kariškas gyvenimas ir ji pabėgo. 
O kad Stanaitis į stačiatikybę tik
rai nebuvo perėjęs, liudija ir tar
nybos lapas, kurį šių eilučių au
toriui pavyko netikėtai gauti.

,Gal kas nors kokį sykį ir buvo 
įvykę, bet platesnių išvadų iš to 
daryti gal nederėtų. Tai ir buvo 
tie keli kabliukai, ant kurių ne
tyčia užkibo ir šių eilučių auto
rius ir gerbiamas G. Surgailis.

Dar vienas įdomus faktas. Sta
naitis, jau turėdamas pulkinin
ko laipsnį ir daugelį garbingų 
rusų karo ordinų buvo pristaty
tas generolo laipsniui gauti, ta
čiau su viena sąlyga, jei pereis j 
stačiatikybę. Kadangi jis su tuo 
nesutiko, todėl į Lietuvą sugrįžo 
būdamas pulkininku, o genero
lo laipsnį gavo jau Lietuvos 

A. t A.
EDMUNDUI BALIONUI

mirus, jo žmoną Anelę, sūnus Raimundą ir Ričardą, 
dukterį Renatą, seserį Anelę, brolį Romą ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

J. Rauba
B. J. Mikalauskai 
St. P. Rasiniai 
St. V. Vasikauskai 
G. V. Biknevičiai 
G. M. Donohue

PADĖKA
Mano mylimas vyras 

A. f A.
MYKOLAS BARAUSKAS,

buvęs Lietuvos karys savanoris - kūrėjas, mirė š. m. lapkričio 20 
d., sulaukęs 93 metų amžiaus. Palaidotas lapkričio 25 d. Šv. 
Kryžiaus kapinėse Culver City, Los Angeles, CA

Reiškiu giliq padėką kun. Aloyzui Volskiui už pravestas rožinio 
maldas Šv. Kazimiero bažnyčioje Ir laidotuvių apeigas kap
inėse. Dėkoju muzikei p. Apeikytei už religinę muziką pamaldų 
metu. Dėkoju šauliams Ir ramovėnams už sargybą prie karsto. 
Dėkoju solistams už gražias giesmes vakare ir šv Mišių metu. 
Dėkoju bažnyčios chorui už gražias giesmes. Nuoširdžiai dėko
ju karsto nešėjams.

Dėkoju organizacijų vadovams už jautrias ir prasmingos kal
bas prie kapo Ir bažnyčios salėje po laidotuvių. Reiškiu nuoširdžią 
padėką visiems už dalyvavimą laidotuvėse. Širdingai dėkoju 
visiems, kurie paguodė žodžiu ir raštu, užprašė šv. Mišias už a. 
a. Mykolo sielą.

Dėkoju mielai šeimininkei p. Uldukienei Ir jos padėjėjoms už 
gardžius pietus ir gražiai papuoštus stalus. Didžiausia padėka 
už puikų laidotuvių pravetfimą priklauso Los Angeles šaulių 
kuopos vadui Kazimierui Karužai.

Magdalena Barauskiene

kariuomenėje.
Labai svarbus įvykis generolo 

gyvenime buvo Klaipėdos sukil
imas, apie ką mūsų spaudoje dar 
nebuvo rašyta ir apie ką rašo M. 
B. Stanaitytė - Raulinaitienė, ku
rios laišką pats skaičiau ir pasi
dariau svarbesnių vietų išrašus.

Artėjant Klaipėdos sukilimui, 
Stanaitis pasikvietęs į kabinetą 
Joną Polovinską - Budrį (Lietu
vos žvalgybos šefą) ragino ir 
įtikinėjo jį sutikti vadovauti Klai
pėdos sukilimui, žadėdamas neo
ficialią paramą. Jei ne Stanaičio 
užsidegimas, Budris vargu ar bū
tų sutikęs vadovauti sukilimui. 
Kariuomenės vadas savo pažadą 
ištesėjo. Reikia atsiminti, kad tuo 
metu santykiai tarp Lietuvos ir 
Vokietijos, o taip pat ir su pirmą 
pasaulinį karą laimėjusiomis val
stybėmis, buvo gana įtempti, 
todėl ir apie Stanaičio, kaip kar
iuomenės vado vaidmenį, 
ruošiant Klaipėdos sukilimą, 
nebuvo pageidaujama plačiau 
rašyti spaudoje. Polovinskas - 
Budrys, vėliau prisiminimuose 
taip pat negalėjo rašyti apie neo
ficialią Stanaičio paramą sukili
mui, atsiimant Klaipėdos kraštą. 
Šį svarbų faktą patvirtina ir pats 
Stanaitis, atsisveikindamas su 
kariuomene ir išeidamas į pensi
ja

Gen. Įeit. Juozas Stanaitis buvo 
gana kuklus, ypač nemėgo fo
tografuotis, todėl ir jo nuotraukų 
likę labai mažai, o ir tos pačios 
nekokybiškos. Būdinga, kad jis 
neprisivertė parašyti net išsa
mesnės savo autobiografijos.

Laidotuvės buvo tikrai gražios, 
kaip ir pridera aukšto rango ka
rininkui. Gražią atsisveikinimo 
kalbą pasakė tada dar kapitonas 
St. Raštikis, 1920 kaip karo be
laisvis Maskvoje su Stanaičiu 
susitikęs ir nuoširdžiai pasikal
bėjęs.

Vietiniai Matamų gyventojai 
ilgą laiką nieko nežinojo apie šį 
kapą, galvodami, kad čia guli 
eilinis gal kiek aukštesnio laips
nio Lietuvos karininkas. Moky
tojos R. Naujokaitienės iniciaty
va kapas buvo sutvarkytas, pa
minklas restauruotas, o mokyk
loje įsteigtas muziejus broliams 
Stanaičiams atminti. Jame gana 
nemažai vertingos ir neskelbtos 
medžiagos apie šį nepelnytai 
primirštą karininką ir jo brolį.

Viktoras Gulmanas

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

įvyks 1995 m. gruodžio 31 d.į 7 vai. vok. iki 2 vai. ryto 
Maironio Parke, Shrewsbury, MA 01545 

Programoje Bostono Vym Sekstetas
Šokiams gros judrus orkestras - Good Speed & Good Time.
Vakarienė - 9 vai. "Prime Rib"; 12:00 vai. nakties - Bufetas 
Du buteliai šampano stalui, kepurės ir triukšmadariai.
Kaina 60 dol. porai. 30 dol. asmeniui.
Stalai (10 ir 12 asm.) ir bilietai užsisakomi iki gruodžio 17 d.

Birutė Banaitienė 
617 871-1517 
Irena Markevičienė 
508 799-5469

Petras Molis 
508 845-8092 
Bronius Naras 
508 845-6325

Maironio Parke 
508 755-0040

Ruošia Bostono ir Worcesterio skautai

JAV LB KRAŠTO VALDYBA,

DARBININKUI PAREMTI
AUKOJO

Darbininko skaitytojai atsiun
tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus ar metinį kalendorių:

Po 40 dol.: V. Skladaitis, 
Waterbury, CT; Ant. Januška, 
Milton, MA; Br. J. Kasias, Wyo- 
ming, PA.

Po 30 dol.: Geo J. Gliaudys, 
Jr., West Covina, CA; A. Liepi- 
naitis, Riverside, IL; A. Bukys, 
Willowick, OH.

Po 25 dol.: Josephine Lapsys, 
Dedham, MA.

Po 20 dol.: P. Durnas, Hamil- 
ton, ONT, Canada; Emilija Bal
čiūnas, Hot Springs, AK; Stasė 
Prekerienė, San Jose, C A; S. Au- 
gaitis, Watertown, CT; VI. Bik- 
nevicius, Seminole, FL; J. Tama- 
sauskas, Tequesta, FL; L. Jankaus
kas, St. Pete Beach, FL; Adelaida 
Balbata, St. Petersburg, FL; Elena 
Baltrušaitienė, Chicago, IL; An
gelą K. Lavvler, Westminster, MD; 
1. Juodaitis, Holden, MA; F. Kon- 
tautas, So. Boston, MA; A. M. 
Miner, Westborough, MA; A. M. 
Wackell, Worcester, MA; Jane 
Norusis, Allentovvn, NJ; J. and J. 
Sabaliauskas, Blairstovvn, NJ; K. 
Bugenis, Blairstovvn, NJ; Birutė 
Podleckis, Linden, NJ; Bertha 
Bedel, Bellmore, NY; Anna Skur- 
denis, Brooklyn, NY; Mirga Viči- 
ulis, Elmhurst, NY; Dr. Giedrė 
Kumpikas, Hollis Hills, NY; Stasė 
Bobelis, Kingston, NY; A. Vedec- 
kas, Massapeųua, NY; Ona Os- 
molskis, Richmond HiH, NY; V. 
Rociūnas, Independence, OH.

Po 15 dol.: Angelė Jonynas, 
Berlin, CT; J. Dabrega, Brock- 
ton, MA; M. J. Liauba, Cincin- 
nati, OH; Antanina Bigenis, 
Holland, PA; Renata Kučas, Dre- 
xel Hills, PA; Br. Jaras, Kenosha, 
WI.

Po 11 dol.: J. Grinius, Weth- 
ersfield, CT.

Po 10 dol.: J. Astas, Hamil- 
ton, ONT, Canada; L. Balaisis, 
LaSalle, Que, Canada; J. Dragu- 
nienė, St. Laurent, Que, Cana- 
da; M. Biknaitis, Santa Monica, 

Nelaimingas atsitikimas
Chicagos lietuvių tarpe plačiai nuskambėjo Lietuvos laivyno 

jūrininko Broniaus Trakimavičiaus žūtis, Bums Harbor, Indianos 
valstijos uoste. Žuvusysis priklausė Lietuvos prekinio laivo "Kapito
nas Dubinskas" įgulai. 51 metų amžiaus klaipėdietis, tuo laivu 
plaukioja 15 metų, lapkričio 10 d. bandė savo laivą pritvirtinti prie 
krantinės, tačiau, neapskaičiavęs jėgų ir milžiniškų bangų, žuvo.

Lietuvio jūrininko pagerbimu ir atsisveikinimu daugiausia rūpi
nosi Gary miesto Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas prelatas 
Ignas Urbonas. Buvo surengtos atsisveikinimo iškilmės Puzin laido
tuvių koplyčioje Merriville miestelyje. Čia, šalia kitų, maldas skaitė 
ir kalbėjo prel. Urbonas, dalyvavo lietuvių jūros šaulių sargyba ir 
Amerikos lietuvių legiono atstovai.

Po atsisveikinimo iškilmių žuvusiojo palaikai buvo išsiųsti 
Klaipėdoje gyvenančiai našlei Adelei Trakimavičienei. Tuo pa
sirūpino Lietuvos vyriausybė per Lietuvos respublikos konsulatą 
New Yorke. ; i

Atsisveikinimo su žuvusiuoju iškilmių metu buvo renkamos 
aukos velionio šeimai. Jos pasiųstos į Klaipėdą. Tačiau ir dabar dar 
galima siųsti aukas - paramą žuvusiojo šeimai. Prašoma jas nukreipti 
Šv. Kazimiero parapijos klebonui adresu: Prel. Ignas Urbonas, 1390 
W. 15th Avė., Gary, IN 46407. E. Š.

CA; V. ir L. Barkus, Van Nuys, 
CA; Mrs. A. Semaška, New Bri
tam, CT; Br. Lemesis, Manches- 
ter, CT; R. Zujus, Uncasville, CT; 
Ms. B. Budzinauskas, Waterbury, 
CT; Wm. F. Hanson, Ft. Lauder- 
dale, FL; VI. Barius, Lake Worth, 
FL; Stasė Kavaliūnas, New Smyr- 
na Beach, FL; J. Babravičius, St. 
Pete Beach, FL; Stella VVenckus, 
So. Pasadena, FL; Elena Paliulis, 
Cambridge, MA; A. Udrys, Jack- 
son, MI; Domicėlė Račkauskaitė, 
Nashua, NH; Antanina Grajaus
kas, Cliffside Park, NJ; Frances 
Mackevičius, Old Bridge, NJ; J. 
V. Miknevicius, Linden, NJ; S. 
Zebertavcius, Parlin, NJ; Rev. C. 
Jaskievicz, SJ, Bronx, NY; Ged. 
Žilinskas, Dix Hills, NY; Nijolė 
Baltrulionis, Briarvvood, NY; 
Helen Gagas, Jamaica, NY; M. 
Bajorūnas, Ridge, NY; R. Mar
kevičius, Woodhaven, NY; Albi
nas Sakalas, VVoodhaven, NY; S. 
Marcinkevičius, Queensbury, 
NY; Ji Dabuzinskas, Richmond 
Hiil, NY; R. Ziausys, Wanvick, 
NY; Alexandra Sakas, Lancaster, 
OH; K. Zauka, N. Providence, RI.

■ Po 5 dol.: Pr. Judickas, Hot 
Springs, AR; Birutė Stuoka, Foun- 
tain Hills, AZ; Lucy Gudelis, Hot 
Springs, AR; V. Abromaitis, Put- 
nam, CT; Rita Durickaitė-Moore, 
Largo, FL; Margaret Vildzius, 
Bethesda, MD; Elena H. Volun- 
tis, Sevema Park, MD; B. Augo- 
nis, So. Boston, MA; Anna Mali
nauskas, Camden, CT; A. Lau
raitis, Linden, NJ; L. Rimkus, 
Parlin, NJ; Ona Adams, Brook
lyn, NY; B. Svogun, Elmont, NY; 
Anne Daunis, Roosevelt Island, 
NY; Stefa Mikulskis, VVoodha
ven, NY; P. Makarauskas, Phi- 
ladelphia, PA.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio 
ateitis priklauso nuo aukotojų 
dosnumo. Vien iš prenumeratos 
nebūtų galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija

ir
linkėjimai

(Sveikinimai

Vysk. ANTANAS VAIČIUS

Telšiai, Lietuva

Nuoširdžiai sveikina su Kalėdų šventėmis 
ir linki sveikų ir sėkmingų Naujųjų Metų 
Telšių Kunigų Seminarijos geradariams 

ir visiems "Darbininko" skaitytojams

drąsiai žengdama pirmyn į naują rytojų ir apjungdama Amerikoje 
gyvenančius lietuvius, sveikina visas JAV LB apygardas ir LB apylinkes1 
(ypač naująsias) bei visus lietuvius ir lietuvybės mylėtojus šv. Kalėdų 
ir Naujų 1996 Metų proga, linkėdama visiems gražių švenčių ir 
sėkmingo darbo vaisiaus. Te Kristaus gimimo šventė atneša tyro 
džiaugsmo ir begalinės meilės, o naujieji metai būna kupini 
nuoširdaus bendradarbiavimo, glaudžių ryšių, atliktų darbų ir ne
sibaigiančios energijos ir vilties.

Kalėdos, 1995

Sveikiname Tėvynėje ir po pasaulį pasklidusius lietuvius, laimin
gai sulaukusius šv. Kalėdų ir viltingai žengiančius j Naujuosius 
Metus.

Prisimindami praėjusiais metais nueitus kelius, atliktus darbus bei 
pasiektus laimėjimus, ateinančiais metais ryžkimės dar labiau dirbti ' 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės statybai ir užsienių lietuvių lietu
vybei.

Visada gyvenkime mintimi, kad mūsų darbų tikslas būtų šviesi 
Lietuvos ateitis, jos žmonių gerovė ir gyva tautai bei valstybei 
užsienio lietuvija.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.
- i

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA: ‘
Bronius Nainys - pirm.
Rimas Česonis
Vacys Garbonkus 
Dr. Petras Kisielius 
Baniutė Kronienė

Vytautas Kamantas - PLB fondo pirmininkas

Vysk. P. A. Baltakio, OFM, 
numatoma veikla

Gruodžio 27 d. - Boston, MA, naujų vyskupų šventimas. i
Gruodžio 29 d. - sausio 1 d. - Toronto, Canada, Ateitininkų 

kursai, Kanados Lietuvių jaunimo sąjungos dienos.
Sausio 20 d. - 29 d. - St. Petersburg, FL, Ekumeninės pamaldos, ■ 

naujo vyskupo šventimai ir inauguracija. ’ t
Vasario 8 d. - 26 d. Argentinos, Brazilijos ir Urugvajaus lietuvių 

lankymas.
Kovo 6 d. - 29 d. - Gavėnios rekolekcijos Daytona Beach, 

Pampano Beach, Juno Beach, Miami lietuviams.
Balandžio 13 d. - Cambridge, MA Sutvirtinimo Sakramentas.
Balandžio 14 d. - Boston, MA, Sutvirtinimo Sakramentas.
Balandžio 16 d. - Bayonne, NJ, Sutvirtinimo Sakramentas.
Balandžio 21 d. - Baltimore, MD, - Sutvirtinimo Sakramentas.
Balandžio 28 d. - Lemont, IL, - Sutvirtinimo Sakramentas.

evv York, NY
. - ... . *___ ........

PADĖKA
Reiškiame gilią padėką apy

linkės lietuviams už mūsų veik
los paramą. Per praėjusius me
tus Queens apylinkės valdyba 
skyrė ypatingą dėmesį lietu
viškam teatrui, atskviesdama du 
spektaklius iš Kanados. Pavasarį 
buvo atvykę Hamiltono aktoriai 
ir jų svečiai iš Šiaulių, o rudenį 
viešėjo Toronto lietuvių teatras 
"Aitvaras".

Abu renginiai pareikalavo daug 
pastahgų ir pavyko tik dėl to, 
kad į talką atėjo daugybė rėmėjų. 
Štai jie:

I savo namus aktorius priėmė 
ir gražiai juos pavaišino šie as
menys: M. Balčiūnienė, M. ir K. 
Klivečkos, J. Laucevičienė, A. ir 
M. Marijošiai, H. Miklai, V. ir I. 
Kiliai, J. ir K. Norvilos, A. Ralienė, 
V. Šližienė, J. ir A. Vytuviai.

Pagelbėjo prie baro, transpor
to ar kitais būdais prisidėjo: T. 
Alinskas, A. Česnavičius, A. Kul- 
pa, D. Kezienė, R. Šližys, P. Palys, 
M. ir V. Žikai, V. Žukauskas.

LB Queens apylinkės valdyba

Milda Lenkauskienė
Dr. Vitalija Vasaitienė
Aleksas Vitkus
Paulius Mickus
Juozas Gaila - PLB atstovas Lietuvoje

Kultūros Židinio taryba ir 
valdyba posėdžiavo gruodžio 
12 d. Kultūros Židinio posėdžių 
kambaryje. Tartasi apie keturių 
organizacijų truošiamą bendrą 
Naujų Metų sutikimą K. Židinyje. 
Svarstytas gan brangus, bet būti
nas K. Židinio stogo taisymas, 
nes per jį pradėjo sunktis van
duo. Buvo tariamasi ir apie de
tales, susijusias su galimu tėvų 
pranciškonų išsikėlimu iš New 
Yorko.

LIETUVOJE
- Difterija lapkričio mėnesį 

Lietuvoje susirgo 2 žmonės. Iš 
viso šiemet difterija diagnozuo
ta 40 žmonių, 5 sirgusieji mirė. 
Lapkričio 13 dieną Lietuvos gy
dytojai paskelbė kampaniją prieš 
difteriją ir pradėjo skiepyti di
džiųjų Lietuvos miestų žmones 
iš užsienio gauta vakcina. Per 2 
savaites paskiepyta beveik 441 
tūkst. žmonių, tai yra 38.8 % 
visų 25 - 60 metų žmonių. Šio 
amžiaus Lietuvos gyventojams 
rekomenduojama būtinai pasi
skiepyti.



DARBININKAS

■341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

E-mail: 71712.107@compuserve.com
Redakcija ....... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Administr..........(718)827-1351

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

Kalėdų pamaldos lietuviš
kose parapijose bus laikomos 
tokia tvarka:

Apreiškimo parapijoje 
Brooklyne gruodžio 24 d.: 9:30 
v. v. - giedamos Kalėdų giesmės; 
10:00 v. v. - Bernelių mišios; 
gruodžio 25 d. - Kalėdų dieną - 
lietuviškos mišios 11 v. ryto.

Vilniaus Aušros Vartų pa
rapijoje New Yorke gruodžio 
25 d.: 9:00 vai. ryto - lietuviškos 
mišios.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijoje Maspeth, NY, 
gruodžio 24 d.: 11:30 vai, vak. - 
giedamos kalėdinės giesmės. Gie
da choras ir solistė Angelą Kiau
šas; 12:00 vidurnakti - Bernelių 
mišios. Išpažinčių bus klausoma 
šeštadienį, gruodžio 23 d. nuo 3 
v. popiet. Sekmadieni - Kūčių 
dieną - išpažinčių nebus klauso
ma.

Naujųjų Metų sutikimas 
rengiamas Kultūros Židinio di
džiojoje salėje š. m. gruodžio 31 
d., 8:30 vai. vak. Bus karšti lie
tuviški patiekalai, šampanas, šo
kių muzika. Rengėjai: Kultūros 
Židinio vadovybė, NY Atletų klu
bas, LB apylinkė "Versmė" ir LB 
Queens apylinkė. Žiūr. skelbimų 
šiame puslapyje.

Lietuvių Fondo rudens va
jus dar tęsis iki 1996 m. sausio 
15 d. Lilė Milukienė, LF įgalio
tinė New Yorke, prašo visų lietu
vių, kurie dar neaukojo, paremti 
Lietuvių Fondą savo auka. Iki š. 
m. spalio 31d. Lietuvių Fondo 
pagrindiniam kapitalui iš viso 
gauta aukų - 8,081,650 dol; gau
tomis palūkanomis LF parėmė 
lietuvišką švietimą, meną, kul
tūrą ir jaunimą - 4,091,621 dol. 
Aukas siųsti:

Lietuvių Fondas 
14911 127th St.

Lemont, IL 60439

Kultūros Židinyje šį savait
gali, gruodžio 25 d., pirmadienį, 
Kalėdų dieną 8 v. v. vyks tradi
ciniai Kalėdų šokiai, Rengia New 
Yorko akademikų skautų skyrius. 
(Žiūr. skelbimų šiame psl.)

"Darbininko " 1996 metų 
kalendorius buvo išsiuntinė
tas skaitytojams gruodžio mėn. 
8 d. Kas norėtų užsisakyti dau
giau kalendorių, prašomi kreip
tis i "Darbininko" administraciją 
tel. 718 827-1351 darbo valando
mis. Vieno kalendoriaus kaina 4 
dol.

Paulius Jurkus, rašytojas ir 
"Darbininko" redakcijos narys, 
gruodžio 18 d. išvyko į Floridą, 
kur praleis Kalėdų šventes ir su
tiks Naujuosius metus. I redakci
ją sugrįš 1996 m. sausio 19 d.

Kultūros Židinyje - gražiai išpuoštoje didžiojoje salėje 
1995 m. gruodžio 31 d.

8:30 vai. vak. - kokteiliai, po to karšta vakarienė 
su skaniais lietuviškais valgiais šampanu ir gaiviais gėrimais.

Muzikinę programų atliks Jūratė ir Arvydas Vilčinskai. Šokiams gros Vilčinsko muzikos vienetas.
Įėjimas - 40 dol. asmeniui, o kas rezervuos 10-ties asmenų stalą ir užmokės iki gruodžio 23 d. - 350 dol.

Užsakymus atskiroms vietoms ar stalams priima:
New Yorke: Kultūros Židinio raštinė - tel. (718) 235-8386
Vida ir Algis Jankauskai, tel. (718)849-2260 (vakarais)
New Jersey: Julius Veblaitis, tel. (908) 687-4943.

Čekius rašyti; Lithuanian Athletic Club vardu.
Siusti: 355 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

Rengėjai:
Kultūros Židinio vadovybė, NY Atletų Klubas, 
LB N Y apylinkė "Versmė", LB Queens apylinkė

Tautos Fondo ta
rybos suvažiavimas 
įvyko gruodžio 10 
d. Fondo patalpose 
prie Kultūros Židi
nio Brooklyne. 
Rengiant šį suva
žiavimą, Fondo val
dybai ir kilo suma
nymas pagerbti du 
sukaktuvininkus: 
Juozą Giedraitį - 85 
metų sukakties pro-

Tikrai šventiškos, pakilios ir 
geros nuotaikos linkime Šv. Ka
lėdų metu visiems mūsų pažįs
tamiems ir geriems draugams, 
išsiblaškiusiems po platų kraštą. 
O 1996-ji tebūna be priekaištų, 
kuo puikiausi.
Liusė ir Kęstutis Laskauskai

Baltimore, MD

Sveikiname "Darbininko" skai
tytojus švenčių proga. Šventa 
Kalėdinė mintis telydi ir stipri
na Jus per ateinančius metus. 
Donata ir Alfonsas Samušiai

Sveikinu gimines, draugus ir 
pažįstamus su Kalėdų šventėmis 
ir Naujaisiais Metais, linkėdama 
visokeriopų Dievo malonių!

Kotryna Graudienė 
Mara ir Vytautas Vygan

tai, kartu du dukromis Monika 
ir Kristina šv. Kalėdų proga nuo
širdžiai sveikina visus savo ar
timuosius, gimines, draugus, bi
čiulius bei pažįstamus ir linki 
Aukščiausiojo palaimos bei vidi
nio džiaugsmo per visus Naujuo
sius Metus. Vietoj kalėdinių at
virlaiškių skiria auką lietuviškos 
informacijos darbams.

Marytę Šalinskienę sveiki
na šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga kun. Petras J. Ališaus
kas iš Pennsylvanijos ir giminės- 
iš New Yorko ir linki geros sveika
tos ir Dievo Palaimos.

Lietuvių Bendruomenės 
NY Queens apylinkės vaidy
ba sveikina visus lietuvius su šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais Metais, 
linkėdama sėkmės, sveikatos ir 
Aukščiausiojo Palaimos.

Elena ir Henrikas Andrus- 
ka sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su Kalėdų šventėmis 
ir linki visiems visokeriopos sėk
mės, ypatingai sveikatos Naujuo
se Metuose.

Aleksandras Daunys sveiki
na savo bičiulius ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga-

Jadvyga Vebeliūnienė svei-

nieko nesakę patiems sukaktuvi
ninkams. Svečiai laiškais buvo 
sukviesti į mažąją K. Židinio salę.

Baigę posėdį Tarybos nariai irgi 
buvo pakviesti į salę, kur viskas 
paaiškėjo, nes čia buvo gražiai 
padengti stalai. Susirinko apie 
70 svečių. Prie garbės stalo buvo 
pasodinti sukaktuvininkai su 
žmonomis, vysk. Paulius Bal
takis, OFM, ambasadorius Anice
tas Simutis su žmona, Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, vie
nuolyno viršininkas.

Programą pradėjo Tautos Fon
do valdybos pirm. Jonas Vilga- 
lys, toliau vadovavo Algis Ve- 
deckas. Iš pradžių vyko akademi
nė dalis ir sveikinimai. Aldona 
Katinienė paskaitė ilgoką dr. 
Česlovo Masaičio laišką, skirtą 
Juozui Giedraičiui jo sukakties 
proga. Laiške aprašoma sėkmin
ga sukaktuvininko veikla Tautos 
Fonde. Apie jį dar kalbėjo Pau
lius Jurkus ir Jurgis Valaitis, ilga
metis T. Fondo bendradarbis.

Apie Aleksandro Vakselio veik
lą kalbėjo Pijus Nasvytis.

Žodžiu sveikino: vysk. P. Bal
takis, OFM, ambasadorius Anic
etas Simutis, dr. Rimas Vaičaitis, ‘ 
dr. Leonas Kriaučiūnas, Aleksas 
Daunys, Pranas Povilaitis, Anta
nas Matulaitis, Jonas Vainius, 
Vida Penikienė, dr. Darius Sla
vinskas. Specialias plaketes už 
veiklą Fonde ir kitose organiza
cijose įteikė Aldona Katinienė. 
Sukaktuvininkai padėkojo už 
sveikinimus.

Pagerbtiesiems skirtą invoka- 
ciją prieš valgį sukalbėjo Tėv.

Kviečiame visus sutikti

NAUJU<5 METUS

Pagerbti 
sukaktuvininkai

ga, Aleksandrą Vak- Gruodžio 10 d. Tautos Fondo Kultūros Židinyje organizuoto pagerbimo 
sėlį - 80 metų pro- banaus Juozui Giedraičiui ir Aleksandrui Vakseliui momentas.
ga. Sumanymą . Salomėjos Narkėliūnaitės nuotrauka^
įvykdė paslapčia, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pranciškus Giedgaudas, OFM. 
Pakeltos šampano taurės, sugie
dota "Ilgiausių Metų". Gražias 
vaišes paruošė Vida Jankauskienė 
su savo talkininkėmis. Prie stalų 
svečiai šnekučiavosi iki 8 v. v. Jų 
buvo suvažiavusių ir iš tolimų 
miestų: iš Chicagos - dr. J. Kriau- 
čeliūnas, P. Povilaitis, iš Chica
gos priemiesčio - Jonas Vainius, 
iš St. Petersburgo - A. Daunys, iš 
Hartfordo - P. Nasvytis.

Juozas Giedraitis gimė 1910 m. 
gruodžio 18 d. Paskynuose, Šim
kaičių vis., Raseinių apskr. 1933 
m. baigė karo mokyklą, 1938 m. 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teisių fakultetą, 1936 - 38 m. 
lankė ginklavimo karininkų kur
sus ir iki 1941 m. tarnavo ka
riuomenėje. 1944 m. pasitraukęs 
į Vokietiją, gyveno anglų oku
puotoje zonoje, kur stovyklose 
ėjo vadovaujančias pareigas. į 
Ameriką atvyko 1949 m., apsi
gyveno Hartforde, veikė įvairiose 
organizacijose. Jo pastangomis 
inkorporuota Ateitininkų Fede
racija ir Lietuvių Bendruomenė. 
Dirbo "Royal" rašomųjų maši
nėlių firmoje, kur sukūrė lietu
višką raidyną. Vėliau jį pritaikė 
ir vokiškom "Olimpia" maši
nėlėms. Buvo įkūręs prekybos 

t firmą "Sparta", kuri prekiavo ra- 
: šomosiomis mašinėlėmis.

Tautos Fonde jis trylika su puse 
j metų buvo valdybos pirmininku, 
- ketverius metus - Tarybos pirmi-
• ninku. Tas pareigas užima ir 
■ dabar. J. Giedraitis sėkmingai
* išplėtė Fondo veiklą. 1978 m. 

Fondas ir galvoti negalėjo apie

kiną artimuosius ir draugus New 
Yorke ir St. Petersburge, Florido
je, su šv. Kalėdomis ir linki vi
siems džiugių švenčių, laimingų 
ir sveikų Naujųjų Metų.

Felicija ir Algirdas Jasai
čiai sveikina savo artimuosius 
ir pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki daug laimės ir sveikatos 
Naujuose 1996-uose Metuose.

Ramutė ir Algirdas Česna- 
vičiai sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus ir linki visiems 
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir sėk
mingų Naujųjų Metų. Ta proga 
skiria auką lietuviškai spaudai 
paremti.

Vita ir Vidmantas Matu- 
saičiai sveikina draugus ir pa
žįstamus šv. Kalėdų proga ir lin
ki sveikatos, ramybės ir Dįevo 
palaimos.

Vytautas' ir Gražina Ka
mantai iš Grand Rapids, Michi- 
gan sveikina visus artimuosius, 
draugus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1996 Metų proga per 
"Darbininką", vietoj sveikinimų 
atvirukų aukodami lietuviškai 
spaudai, kuri yra labai svarbi 
mums visiems ir kuriai reikalin
ga mūsų parama.

Fotomenininko Audriaus 
Naujokaičio fotografijų paro
da sausio 2 - 27 dienomis bus 
eksponuojama Courthouse gale
rijoje, 32 2nd Avė, New York. 
Galerija atidaryta nuo pirmadie
nio iki penktadienio pagal susi
tarimą tel.: (212) 505-5181, o 
šeštadieniais nuo 12 iki 6 vai.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros štabas praneša, kad sekantis 
konteineris su siuntiniais į Lie
tuvą bus išsiųstas gruodžio 29 d. 
Jūsų siuntiniai dar gali patekti į 
šį konteinerį, jeigu skambinsite 
mūsų atstovui New Yorke Algiui 
Jankauskui tel. (718) 849-2260. 
Jis paims siuntinius iš Jūsų namų. 
Išsamius tvarkaraščius apie sek
ančių metų siuntinių paėmimo 
datas ir vietoves visi mūsų klien
tai gaus paštu.

NEW YORKO AKADEMIKŲ SKAUTŲ SKYRIUS 
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į 

TRADICINIUS 

KALĖDŲ ŠOKIUS
Kultūros Židinyje, pirmadieni, gruodžio 25 d., 

Pradžia 8v.v. įėjimo auka $5.00
- Savi gėrimai neatsinešami -

pusės milijono kapitalą, o šian
dien jis turi beveik 3 milijonus 
dolerių. Juozas Giedraitis suge
bėjo Fondo veiklą išplėsti, pri
traukti veiklių narių.

Aleksandras Vakselis gimė 1915 
m. gruodžio 8 d. Naudvario dv., 
Velionos vals., Kauno apskr. 
1935 m. baigė Jurbarko gimna
ziją, 1938 m. Karo mokyklą, tar
navo kariuomenėje, mokytoja
vo gimnazijose, aktyviai dalyva
vo keliose sporto organizacijose 
Bebrunge, Dainavoje. Į Ameriką 
atvyko 1949 m. kur įsijungė į 
New Yorko Atletų klubo veiklą. 
1954 - 56 m. sporto klubo pirmi
ninkas, 1954 - 59 m. Š. Ameri
kos rytų sporto apygardos vado
vas, 1959 - 61 m. - Fizinio auklėji
mo ir sporto sąjungos pirminin
kas.

Sukaktuvininkas uoliai dalyva
vo Lietuvių Bendruomenės veik
loje, daugelį metų buvo New 
Yorko apygardos pirmininku, 
priklausė LB tarybai, organizavo 
minėjimus, šventes, aktyviai rė
mė visuomeninę veiklą bei sėk
mingai dalyvavo Kultūros Židi
nio statyboje ir jo administra
vime.

Juozas Giedraitis mėgsta me
džioti, o Aleksandras Vakselis - 
meškerioti.

Sveikiname sukaktuvininkus ir 
linkime jiems kuo geriausios svei
katos bei dar ilgai darbuotis lietu
viškose organizacijose, kad išeivija 
išliktų lietuviška ir stiprėtų ne
priklausoma Lietuva.

(P- b)

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gruodžio 23 dieną, šeš
tadienį, nuo 12 iki 1 vai. popiet, 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių 
žiūr. skelbimą 6 psl. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite tel. (914) 258-5133.

Muzika šventėms
Iš Metropolitan operos rūmų 

gruodžio 23 d., šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Wolf- 
gant Amadeus Mozart "Die Zaub- 
erflūte". Pagrindiniai solistai: 
Joan Rodgers, Larissa Rudakova,
Yvonne Gonzales, Mark Oswald. 
Diriguoja Peter Schneider.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 30 d., šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Peter 
Ilyich Tchaikovsky opera "The 
Queen of Spades". Pagrindiniai 
solistai: Maria Guleghina, Leonie 
Rysanek, Gegam Gregorian. Di
riguoja Valerie Gergiev.

((Skelbimai")
Siūlo darbą

Reikalinga Socialinė dar
buotoja (Sočiai Worker). Pilnos, 
savaitės darbas dvikalbėje insti
tucijoje. Geras atlyginimas su 
puikiais priedais. Reikia turėti 
BSW ar MSW. Pageidautina pa
tirtis su ligoniais (Nursing Home) 
ir pažinimas valdžios reikala
vimų. Savo darbo patirties apra
šymą siųsti: Administrator, Ma
tulaitis Nursing Home, 10 Thurb- 
er Rd., Putnam, CT 06260. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 377- 
1401. (sk.)

Paslaugos
Kerpu, šukuoju, darau 

chemini ir pusmetinį sušu
kavimą. Teikiu konsultaciją dėl 
plaukų priežiūros. Kerpu plaukus 
vyrams, moterims ir vaikams. 
Pagal pageidavimą, galiu aptar
nauti klientus jų namuose. Pa
slaugų kainos žemesnės už ame
rikietiškas. Dirbu visą dieną. Re
gina Savickaitė - Bork, 84-20 96th 
St., Woodhaven, NY 11421. Tel. 
(718) 805-3612. (sk.)

T ALPINTU V AI J LIETUVĄ 
siunčiami kas savaitę. Siunti
niai, maisto siuntiniai, komer
cinės siuntos laivu arba oru - 
air cargo. TRANSE AK, 2638 
W. 69th Street, Chicago, IL 
60629. Telef. (312) 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje (203) 
232-6600. (sk.)

Parduoda
Puiki ir visuomet aktuali 

Kalėdinė dovana: 210 foto
grafijų dvikalbis albumas - "IŠEI
VIAI iš LIETUVOS" už 13 dol. (su 
persiuntimu) gaunamas pas au
torių K. Daugėlą, 58 Ministerial 
Road, Bedford, NH 03110. (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 iri. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

Padovanokite "Darbinin
ko" prenumeratą savo pažįsta
miems bei draugams švenčių 
proga! Prenumerata vieniems me
tams - tik $30.

Kretingos pranciškonu 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta "Darbininko" nr. 29, 
aukojo:

Elena Skladaitytė, VVaterbury, 
CT - 100 dol.;

Aleksandra Gylys, Olympia, 
WA - 100 dol.;

A. Wam-Vamas, Slidell, LA - 
30 dol.;

Asmuo, prašęs pavardės neskel
bti, iš Floridos - 25 dol.;

Aušra Garbauskas, Santa Mon- 
ica, CA, Kalėdų švenčių proga - 
25 dol.;

Elizabeth Navikas, East Hart
ford, CT - 10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

mailto:71712.107@compuserve.com

