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- Kalbėdamas tarptauti

nėje konferencijoje Bonno- 
je, užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas pareiškė esąs 
įsitikinęs, jog narystei Europos 
Sąjungoje Lietuva galėtų pasi
rengti iki šio amžiaus pabaigos 
ar XXI-ojo pradžios. "Mums 
reikia tik lygių galimybių, pa
ramos ir šiek tiek Europos Sąjun
gos įkūrėjų idealizmo", - sakė 
Lietuvos diplomatijos vadovas 
konferencijoje "Baltijos šalys ke
lyje į Europos Sąjungą".

- Seimo narys Emanuelis 
Zingeris mano, jog knygų apie 
žydų genocidą bei juos gelbėju
sius asmenis pasirodymas padės 
"atstatyti tiltus tarp lietuvių ir 
žydų bendruomenių". Tai jis 
pareiškė lapkričio 28 d. Seime 
pristatydamas knygą apie žydų 
gelbėtojus "Gyvybę ir duoną 
nešančios rankos".

- Lapkričio 28 dieną Šilutėje
atidengtas paminklinis akmuo, 
skirtas Klaipėdos krašto prisi
jungimo prie Didžiosios Lietu
vos 75-osioms metinėms. Ak
mens plokštėse iškaltas Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lietuvos 
deklaracijos, pasirašytos Šilutėje 
1923 m. sausio 19 dieną, teks
tas. , _____ _

- Gruodžio pradžioje Mas
kvoje šalia Lietuvos ambasados 
pradėjo veikti Lietuvos eksporto 
koordinacinis centras. Čia Rusi
jos verslininkai ir prekybininkai 
gali pamatyti, ką gamina Lietu
vos pieno, mėsos, duonos, kon
diterijos ir kitos maisto pra
monės įmonės. Taip pat prista
toma statybos įmonių produkci
ja, biuro baldai, turizmo paslau
gos.

- Lapkričio 29 dieną Kra
žiuose pagerbtas bažnyčios gy
nėjų atminimas, prisiminti is
toriniai įvykiai, pasauliui žinomi 
Kražių skerdynių vardu. Kan
kinių paminėjimas Kražių baž
nyčioje prasidėjo sakralinės mu
zikos koncertu. Vyskupai Eugeni
jus Bartulis ir Jonas Boruta auko
jo iškilmingas Šv. Mišias. Jose 
giedojo "Lietuvos" ansamblio 
choras, grojo liaudies instru
mentų orkestras.

- Dvi komercinės Lietuvos 
radijo stotys prezidento 
rinkimų kampanijos metu trans
liuos audioklipus, raginančius 
jaunimą dalyvauti balsavime. Ra
dijo stotys "M-1" ir "M-l Plius" 
prisijungė prie Jaunųjų poli
tologų klubo ir Washingtone 
įsikūrusio Tarptautinio respub-

' likonų instituto (International 
Republican Institute) rengiamos 
akcijos "Tavo balsas - tavo šan
sas. Prezidento rinkimai '97".

- Vilniuje oficialioji Walt Dis
ney kino kompanijos atstovė 
Baltijos šalyse, bendrovė "Baltic 
Development Group" lapkričio 
28 d. surengė labdaros šventę 
gausių šeimų vaikams. Nepasi
turinčių šeimų vaikams nemo
kamai buvo parodytas naujas 
animacinis filmas "Heraklis" 
("Hercules").

- Ministras Pirmininkas 
Gediminas Vagnorius gruo
džio 2 d. su vienos dienos darbo 
vizitu viešėjo Danijoje. Lietuvos 
Vyriausybės vadovas susitiko su 
Danijos Karalystėj Ministru Pir
mininku Poul Nyrup Rasmussen 
ir aptarė Europos Sąjungos plėtrą.

KGBISTŲ "ŠEDEVRAI"
Algimantas Kabaila

Praėjusį kartą kalbėjau apie 
KGBistų pavasarį. Šiandien no
rėčiau su Jumis pasidalinti min
timis apie vieną specifinį KG
Bistų "kūrinį". To kūrinio už
sakytojas buvo ne kas kitas, kaip 
Audrius Butkevičius, sėkmingas 
kandidatas į Seimą, kuris buvo 
išrinktas kaip tik toje apylinkėje, 
kurioje balsavo ir užsienyje 
gyveną Lietuvos piliečiai, turin
tieji pasus ir užsi
registravę balsuo
ti. Kaip gerai ži
noma, šiuo metu 
Butkevičius sėdi 
kalėjime, Lukiš
kėse, kaltinamas 
sukčiavimu dide
liu mastu. Prisi
minti šio kaltini
mo atgarsiams 
pateikiu čia trum
pą ištrauką iš spa
lio 8 d. "Lietuvos 
Ryto", kuriame 
buvo išspausdin
tas, šio laikraščio 
teigimu, magne
tofoninis įrašas 
Butkevičiaus de
rybinio pasikal
bėjimo su neį
vardintu versli
ninku. Cituoju:

(...) Prieš kelias 
savaites A. But
kevičius, sužino
jęs, kad teisėsa
ugos pareigūnai 
domisi vienu di
deliu koncernu, 
kreipėsi į šios fir
mos savininką. 
(...)

A. Butkevičius 
pasisiūlė, kad gali padėti suregu
liuoti koncerno ir jo veiklą ti
riančių tardytojų santykius. (Jis) 
teigė, kad gali paveikti tardyto
jus, jog šie palankiai išspręstų 
visas problemas.

Priešingu atveju buvo lei-

NAUJASIS PRANCIŠKONŲ GENERALINIS VYRESNYSIS 
APLANKĖ LIETUVIUS KENfrJEBUNKPORTE

Dr. Kornelijus Bučmys

Kas dvylika metų renkamas 
viso pasaulio pranciškonų vado
vas - tėvas generalinis vyresny
sis ir jo patarėjų grupė. Šių metų 
gegužės mėnesį Asyžiuje gene
raliniu vyresniuoju buvo išrink
tas tėvas Giacomo Bini. Lapkričio 
17 d. su angliškai kalbantiems 
kraštams išrinktu generaliniu 
patarėju tėvu Sean Collins jis 

Pranciškonų generalinis vyresnysis Giacomo Bini lankosi Pranciškonų vienuolyne
Kennebunkporte 1997 m. lapkričio 17-19 <L

Džiaugsmingų Kalėdų Švenčių 

ir Viešpaties-palaimintų Naujųjų Metų 
visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 

esantiems lietuviams.
Tėv. Benediktas jurčys, O.F.M.

Pranciškonų provinciolas

Kristaus gimimo šventėje 
mieliems mūsų skaitytojams, 

bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime Kalėdų džiaugsmo 
ir laimingų Naujųjų Metų.

Darbininko
Redakcija ir Administracija

džiama suprasti, kad koncernui 
bus iškelta baudžiamoji byla ir 
jis patirs milžiniškų nuostolių. 
(...) A. Butkevičius sakė, kad už 
šią paslaugą reikės sumokėti apie 
120 tūkstančių JAV dolerių. (...)

"Lietuvos rytui" pavyko gauti 
derybų, vykusių tarp šio ver
slininko ir Seimo nario A. But
kevičiaus, įrašą:

(...)
A. Butkevičius: Aš dabar gal

voju, kaip tokį dalyką padaryti. 
Kokia forma jums patogi?

Suimtas Seimo narys Audrius Butkevičius, lydimas teisėsaugos 
pareigūnų, vedamas apklausai. R. Šuikos nuotr.

Versliniukas: Mums, pavyz
džiui, gerai būtų paremti kokią 
partiją.

A. B. Duokit partijai.
V. Galima taip?
A. B. Aišku. Kuriam galui dabar 

duoti kyšių. Duokit partijai.

atvyko į Bostoną. Tai buvo šio 
generalinio vyresniojo pirmas 
vizitas Amerikoje. Aerodrome 
juos pasitiko tėvas Placidas Ba
rius, lietuvių pranciškonų vi- 
ceprovincijolas, ir tėvas Jonas 
Bacevičius, Kennebunkporto lie
tuvių pranciškonų vienuolyno 
viršininkas. Svečiai buvo pervežti 
į Mainą ir tokiu būdu naujasis 
vyresnysis Amerikoje pirmam 
vizitui pasirinko lietuvių vie

V. Jeigu jūs sutinkate su tokio
mis sąlygomis, tai mes iš princi
po...

A. B. Norėtųsi, kad jūs paskui 
neminėtumėte, kad parėmėte kokią 
nors partiją.

V. Na, tai mes sugalvosime kaip, 
bet norėtųsi, kad pusiau oficialiai 
būtų.

A. B. Dabar išsiaiškinkime la
bai tiksliai. Dabar šie pinigai pas 
jus kažkur užfiksuoti?

V. Na, mes galime apiforminti 
kaip paramą, kaip labdarą. Aš tie
siog nežinau.
Al. B. Man tada reikia galvoti, 

kaip su kita puse tvarkytis, paskui 
atsiranda daug keblumų. Papras

čiausias dalykas būtų, jeigu jūs tą 
paramą partijai suteiktumėte gry
nais.

V. Gerai, įmanoma.
A. B. Ji kaip parama pas jus kur 

nors figūruos?
(nukelta į 7 psl.)

Žiemos ramybė. Medinė koplytėlė Rumšiškių etnografi
niame muziejuje. V. Inčiūtės nuotr.

LIETUVOS AMBASADOS
VVASHINGTONE, D.C.,

PRANEŠIMAS
Lietuvos diplomatinė tarnyba JAV tęsia rinkėjų, dalyvausian

čių būsimuose Lietuvos Prezidento rinkimuose, registraciją. Lie
tuvos piliečiai, kurie laikinai ar nuolat gyvena JAV, gali 
užsiregistruoti Lietuvos ambasadoje Washingtone.

Lietuvos piliečiai kviečiami registruotis būsimiems rinkimams 
ir pranešti apie save šiuos duomenis: pavardė, vardas; gimimo 
data; gyvenamosios vietos adresas JAV; Lietuvos piliečio paso nume
ris; asmens kodas, įrašytas pase.

Duomenis apie save Lietuvos piliečiai gali pranešti asmeniš
kai, atvykdami į Lietuvos ambasadą, arba atsiųsti paštu (faksu). 
Registruojantis paštu-(faksu), prašome atsiųsti ir Lietuvos piliečio 
paso atitinkamų puslapių fotokopijas.

LR ambasados adresas: 2622 16th Street, N. W., Washing- 
ton DC 20009-4202, tel. (202)234-5860; fax: (202)328-0466.

Registruotis nereikia tiems Lietuvos piliečiams, kurie dalyvavo 
praėjusiuose rinkimuose, jei nepasikeitė jų gyvenamoji vieta, o 
taip pat tiems, kurie po pastarųjų rinkimų atsiuntė duomenis 
apie save.

Piliečių registracija balsavimui paštu vyks iki gruodžio 14 d. 
Lietuvos piliečiai, kurie atsiųs duomenis apie save, bus įrašyti į 
rinkėjų sąrašus. Jiems prieš rinkimus bus siunčiami visi bal
savimui reikalingi dokumentai.

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai numatomi 
š. m. gruodžio 21 d., antras turas - sausio 4 d.

Lietuvos Respublikos ambasada
Washington, DC

JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba patvirtino Kraš
to valdybos pirmininkės Reginos Narušienės pateiktą 
valdybos sąrašą. Trejų metų kadencijai buvo patvir
tinti šie asmenys:

nuolyną. Atvyko pirmadienio 
ankstyvą popietę, svečiai išvyko 
trečiadienio (lapkričo 19 d.) rytą 
į Pittsburghą.

Tėvas Giacomo Bini nevengė 
asmeniškų pokalbių su atskirais 
asmenimis, o antradienio vakare 
kalbėjo kartu susirinkusiems vi
siems šio vienuolyno nariams ir 
atsakinėjo į klausimus. Kad iš 
Kennebunkport, ME, lietuvių 

(nukelta į 2 p.1)

Dr. Vytautas Bieliauskas, vykdomasis vicepirmininkas ir 
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas; Birutė Jasaitienė, 
Socialinių reikalų tarybos pirmininkė; Regina Kučienė, Švie
timo tarybos pirmininkė; Marija Reinienė, Kultūros reikalų 
tarybos pirmininkė; Vytenis Rasutis, Ekonominių reikalų 
tarybos pirmininkas; Ramutis Pliūra, iždininkas; Dr. Vito- 
lis Vengris, vicepirmininkas mokslo reikalams; Vytas Maciū
nas, vicepirmininkas organizaciniams reikalams; Sesuo Mar
garita Bareikaitė, Religinių reikalų tarybos pirmininkė; Al
gis Tomašiūnas, vicepirmininkas sporto reikalams; Jūratė 
Budrienė, vicepirmininkė informacijos reikalams; Kristina 
Mengeling, sekretorė ir reikalų vedėja; ir Mike Mikolainis, 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas, i^ina ex-offido.

Naujoji Krašto valdyba pradės eiti savo pareigas gruodžio 
pradžioje.



J. Basanavičiaus premija - kraštotyros 
judėjimo pradininkams

• | • | •• • J • • rodyti siužetai apie kiek-Rinkimų kampanija prasidėjo vieną kandidatą. Juose 
buvo pasakojama jų

Lapkričio 21 dieną prasidėjo 
oficiali Lietuvos Prezidento rin
kimų kampanija. Lapkričio 19 
d. valstybinė-Lietuvos televizija 
parodė 2 valandų tiesioginę lai
dą, kurioje dalyvavo visi kandi
datai j Lietuvos prezidento postą 
su žmonomis. Nedalyvavo tik

Prezidentūra ir mįslingas 
"Draugystės“ viešbučio privatizavimas

Privatizuojamas "Draugystės" viešbutis Vilniuje.
R. Šuikos nuotr.

Prezidentūrai pasiūlius į privati
zuojamų objektų sąrašą buvo įrašy
tas ir reprezentacinis vyriausybinis 
"Draugystės" viešbutis. 1998 m. sau
sio mėnesį už 1,5 mln. Lt bus ban
doma parduoti 18% valstybei prik
lausančių viešbučio akcijų. Jeigu už 
1,5 mln. Lt tos akcijos ir bus par
duotos, "Draugystė" atsidurs tų, vieš
bučių sąraše, kuriuos valstybė par
duoda pigiausiai.

Po viešojo konkurso valstybei 
turėtų likti 34% "Draugystės" akci
jų, kurios jai suteiktų veto teisę bal
suojant dėl viešbučio reikalų. Dabar

NAUJASIS PRANCIŠKONŲ GENERALINIS 
VYRESNYSIS APLANKĖ LIETUVIUS 

KENNEBUNKPORTE
(atkelta iš 1 psl.)
pranciškonų centras yra perkel
tas į Kretingą, tai jau praeities 
įvykis. Kretingoje dabar gyvena 
naujasis provincijolas tėvas Be
nediktas Jurčys su dviem patarė
jais, o Kennebunkporte liko vi- 
ceprovincijolas tėvas Placidas 
Barius irgi su dviem patarėjais. 
Tėvas Bini pasidžiaugė nuosta
biu pranciškonų atgimimu, sti
pria veikla ir gausiais pašauki
mais Lietuvoje. Jaunosios kartos 
dvasinis formavimas ir stiprus 
akademinis pasiruošimas, kuris 
šiuo metu sėkmingai tęsiamas 
užsienio aukštosiose mokyklose, 
dar eilę metų turi būti pirminis 
šv. Kazimiero provincijos rūpes
tis. Jis taip pat pasigėrėjo JAV ir 
Kanadoje dirbančiais lietuviais 
pranciškonais bei jų geradariais. 
Tik jų pastangų ir aukų dėka 

Valdo Adamkaus žmona Alma, 
kuri šiuo metu yra JAV, tačiau 
netrukus turėtų atvažiuoti į Lie
tuvą. Televizijos laidoje dalyva
vo ir kandidatų rinkimų štabų 
nariai, didžiųjų dienraščių žur
nalistai, Vyriausios rinkimų ko
misijos nariai. Laidoje buvo pa-

Vyriausybė turi 52% "Draugystės" 
akcijų, kitos priklauso viešbučio dar
buotojams ir kitiems asmenims. Ma
noma, kad 48% "Draugystės" akcijų 
yra maždaug 40 žmonių rankose. 
Kai už investicinius čekius viešbutis 
buvo privatizuojamas, jo akcijų buvo 
įsigiję maždaug 150 asmenų. Iš neo
ficialių šaltinių sužinojome, kad apie 
33% viešbučio akcijų priklauso vieš
bučio direktorei Kristinai Butrimie
nei. Vyriausybei priklausančias akci
jas, kurių nominali vertė - apie 3,2 
mln. Lt, valdo Prezidentūra.

Sniegė Balčiūnaitė

atsikūrimas Lietuvoje buvo įma
nomas. Nežiūrint kai kurių na
rių pažengusio amžiaus, ordino 
generalinis vyresnysis drąsino 
Kennebunkporte ir kitų vienuo
lynų brolius energingai tęsti pas
toracinį darbą, aktyviai remti Pa
sauliečių pranciškonų ordino at
sinaujinimą ir toliau visom jė
gom remti ordino ir Bažnyčios 
Lietuvoje veiklą. Jis pats Lietu
vai, kaip langui į rytus, skiria 
didžiulį dėmesį ir tikisi kada nors 
neužilgo Lietuvą aplankyti.

Giacomo Bini gimė 1938 m. 
rugpjūčio 23 d. Ancona, Italijo
je. I pranciškonų ordiną įstojo 
1956 m. rugsėjo 18 d. Vėliau yra 
buvęs teologijos profesorium, 
provincijolo patarėju ir vicepro- 
vincijolu. 1983 m. vasario mė
nesį išvyko į misijas Afrikoje ir 
Madagaskare. Ten ėjo įvairias 

biografija, supažindinama su šei
momis, profesine veikla, buvo 
paminėti kandidatams suteikti 
apdovanojimai už jų nuopelnus. 
Pristatant dr. Kazį Bobelį buvo 
paminėta, kad jam įteiktas-aukš
tas JAV valstybės apdovanojimas, x 
kaip žymiausiam Amerikos lietu

Gyvenimo vingiai
65 metų Rita Sakalienė sako, 

kad per Prezidento rinkimus bal
suosianti už savo pirmąjį vyrą 
Vytautą Landsbergį, su kuriuo 
santuokoje gyveno penkerius 
metus. Jiedu susipažino būdami 
16 metų, muzikos mokykloje. P. 
Rita po skyrybų su Vytautu 
Landsbergiu ištekėjo už Aloyzo 
Sakalo, dabartinio Seimo social
demokratų frakcijos nario. P. Rita 
nemano, kad Vytautas Lands
bergis išdavė Aloyzą Sakalą KGB. 
Tai dabar bando teigti spauda, 
patvirtina ir pats Aloyzas Sakalas. 
Rita Sakalienė pasakoja, kad abu 
vyrai labai trumpai mokėsi kar
tu ir sėdėjo viename suole. Po 
Aloyzo Sakalo ištrėmimo, Vytau
tas Landsbergis su juo susirašinė
jo, siuntė jam knygas ir anglų 
kalbos vadovėlius.

Dabartinė Vytauto Landsber

Naujas lietuviškas filmas - apie pokarį
Režisierius Gytis Lukšas sukūrė vaidybinį filmą "Mėnulio Lietu

va" pagal rašytojo Sauliaus Šaltenio scenarijų. Naujo lietuviško 
vaidybinio filmo premjera lapkričio 13 d. vakarą surengta Vilniu
je.

Naujasis filmas sukurtas 
kino kompanijoje "Cinemark" 
dalyvaujant Lietuvos kino 
studijai. "Mėnulio Lietuvos" 
veiksmas vyksta pokario me
tais mažame Lietuvos mieste
lyje, kur lietuvis stoja prieš 
lietuvį, kur vieni tarnauja 
sovietų okupantams, o kiti 
kovoja už tėvynės laisvę, vis 
tikėdamiesi pagalbos iš 
Vakarų... Pasak juostos 
kūrėjų, skaudžiausias lietuvių 
tautos istorijos laikotarpis 
filme pateikiamas netikėtai - 
per juoko ašaras ir nevilties 
šypsnį. Viena iš tragikomiškų 
situacijų, kai - enkavėdistas 
Pemaravičius aprauda žuvusį
partizanų vadą Jėzų, nes... nebeturi ką persekioti ir todėl neteko
gyvenimo prasmės.

Partizanų vadas Jėzus - pirmasis modelio Andriaus Jacinevičiaus 
vaidmuo kine. ELTA

TIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio

pareigas, o paskutinius šešerius 
metus buvo provincijolu. Šių 
metų gegužės mėn. išrinktas 
pranciškonų ordino generaliniu 
vyresniuoju pirmame balsavime. 
1971 m. Strasburgo universitete 
įsigijo teologijos daktaro laipsnį. 
Kalba itališkai, prancūziškai, an
gliškai ir Kiswahili. 

viui. Kandidatai turėjo pasaky
ti, kodėl jie siekia tapti Lietu
vos prezidentu, kokių darbų jie 
imtųsi pirmiausia, tapę juo. 
Kandidatų žmonos taip pat tu
rėjo atsakyti į kelis klausimus 
apie save, kas jų šeimoje rūpi
nasi buities reikalais, bei pateikti 
savo Prezidento žmonos įvaizdį. 
Žinios apie kandidatus ir rinki
mus pateikiamos "Internete".LR 

gio žmona Gražina Ručytė buvo 
Ritos Sakalienės sesers Vidos 
Kučinskaitės draugė. Kuomet 
Gražina Ručytė grįžo iš Sibiro, 
Ritos Sakalienės sesuo jau buvo 
mirusi. Rita Sakalienė Gražiną 
Ručytę globojo, supažindino su 
savo draugais. Vėliau Gražina 
Ručytė tapo vienintele p. Ritos 
patikėtine, su kuria tardavosi 
svarbiausiais savo gyvenimo 
klausimais, ypač per ilgas skyry
bas. P. Rita prisimena, kaip, jau 
tapusi Sakalięne, ji su Vytautu 
Landsbergiu šoko per Gražinos 
Ručytės gimtadienį. Netrukus 
po jo Gražina Ručytė ir Vytau
tas Landsbergis susituokė.

Šiuo metu Rita Sakalienė su 
Gražina Ručyte susitinka per 
dukters Jūratės ir jos vaikų gim
tadienius.

LR

Režisierius Gytis Lukšas

Monopolininkas 
ruošiasi 

konkurencijai
Nuo kitų metų "Lietuvos tele- 

komas" rengiasi teikti visas įma
nomas telekomunikacijų pa
slaugas. Tai būtų "Internet", 
GSM, radijo iešką (paging) ir 
kitos paslaugos. "Lietuvos tele- 
komas* bus telekomunikacijų 
monopolininkas iki 2003 metų, 
tad bendrovei reikia tvirtai at-

(nukelta į 7 psl.)

Šių metų valstybinė Jono Basa
navičiaus premija už reikšmingus 
nuopelnus lietuvių etninei kultū
rai paskirta kraštotyros judėjimo 
pradininkams, tautos kultūroj 
puoselėtojams Jonui Trinkūnui ir 
Venantui Mačiekui.

Tai savo posėdyje nusprendė 
Lietuvos Vyriausybė. Tautos pa
triarcho vardu pavadintą premiją 
Ministrų kabinetas skiria Tautos 
namų santaros tarybos ir Etninės 
kultūros ekspertų komisijos tei
kimu.

Kasmetė premija už etninės kul
tūros puoselėjimą įsteigta 1992- 
aisiais. Ankstesniais metais ją yra

Mažeikiuose atsiranda darbo vietų, 
----- tačiau trūksta specialistų

Bendra Lietuvos, Rumunijos ir 
Rusijos įmonė Mažeikiuose 
pristatė naują savo gaminį - skal
bimo mašiną "Titanija". Bendrovė 
"Mažeikių elektrotechnika "-gami
na šioms skalbimo mašinoms 
variklius. Pagal Rumunijos licen
ciją, padedant rumunų specialis
tams, skalbimo mašinos bus 
surenkamos Karaliaučiuje. Jau 
kitų metų sausio 5 dieną turėtų 
būti pradėta serijinė šių skalbimo 
mašinų gamyba. Kas mėnesi i 
Karaliaučių iš Mažeikių bus iš
vežama po 1.5 tūkst. variklių. 
2000 metais kas mėnesį turėtų 
būti pagaminama po 50 tūkst. 
variklių. "Mažeikių elektrotechni
kos" generalinis direktorius dabar 
labiausiai susirūpinęs, kaip rasti 
gerų specialistų. Vien rugsėjo- 

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metu patirtis. Parūpi
namas lietuviu k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose, kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o 
taip pat nekilnojamo turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius 
reikalus, susi jusius su mokesčiu (tax) mokėjimu. Advokatas dirba 
Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 134 VV ėst S t., Simsbury, 
CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com

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

BUYUS 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 (namu 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 polaidntn viniai 
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 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

66 • 86 80 ST. M1DDLE VILUGE 
QUEENSN.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150 
- TAI MCSV VTENINTtLt VIETA -

- GAUSI PARODU SALE -

pelnę liaudies dainų atlikėja 
Veronika Povilionienė, grupė 
mokslininkų - kraštotyros kom
pleksinių ekspedicijų organiza
torių ir monografijų autorių, tau
tosakininkas r etnologas iš JAV 
Jonas Balys, etnomuzikologe Zita 
Kelmickaitė, vyriausias Lietuvos 
tautosakininkas Jurgis Dovydai
tis.

Pagal tradiciją J. Basanavičiaus 
bei Nacionalinės kultūros ir me
no premijos laureatams įteikia
mos minint Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną - Vasario 16-ąją.

ELTA

spalio mėnesiais buvo priimti 33 
nauji darbuotojai. Daugelį tenka 
mokyti. Šiuo metu "Mažeikių 
elektrotechnika" jau pradeda 
domėtis užsienio investuotojai. 
Bendra įmonė užregistruota Ka
raliaučiuje, nes ten galioja 
Ypatingos ekonominės zonos 
įstatymas, kuris suteikia labai 
palankias sąlygas verslui plėtoti.
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Ramybė - kada ir kam...
Bet kas gali linkėti džiaugsmo ir laimės Kalėdų šventėse, tačiau tik 

vienas Dievas gali pilnai tai suteikti. Per Jo įsikūnijimo paslapties 
atskleidimą ir įvykdymą džiaugsmas ir ramybė garantuojama ne 
vien Kalėdų dienai, ne vien švenčių laikotarpiui, bet visam laikui, 
net visai amžinybei.

Angelų giesmės žodžiai (Ramybė geros valios žmonėms) palaimi
na, bet kartu ir įspėja. įspėja dėl sąlygų, kuriomis įgyjama vidinė 
ramybė, jau čia žemėje leidžianti pajausti amžinosios laimės pragie
drulius.

Angelų giesmė primena, kad neįmanoma pasiekti laimės ir ramy
bės laike ar amžinybėje savo pačių nustatytomis sąlygomis, kaip 
lygiai negalima sutvarkyti savo gyvenimo, vadovaujantis vien sau- 
vališkais įgeidžiais. Ta ramybė, kurios kiekviena žmogiška širdis 
trokšta, pasiekiama tik atiduodant garbę Aukštybių Viešpačiui.

Atiduoti garbę Viešpačiui nereiškia tik kartoti apie Jį gražius 
žodžius. Garbė atiduodama Jam kiek galint tobuliau savo luomo 
pareigas atliekant. Jau pranašas Dovydas buvo užtikrinęs: "Daug 
ramybės tiems, kurie mėgsta (vykdyti) Tavo įstatymą". Tai viena 
sąlyga širdies ramybei.

Šventą Kalėdų naktį, suklupus prie prakartėlės, žvelgiant į kūdikiu 
tapusį Visagalį, ar nebūtų prasmingas asmeninis nuolankumas ir 
nuoširdus apsvarstymas: "Ar ta ramybė, kurios pati žmogaus prigim
tis taip trokšta, yra ieškoma Dievo įstatymus vykdant, ar vien tik 
eikvojamos gyvenimo jėgos ieškant ramybės ten, kur niekas istorijos 
eigoje dar nėra suradęs, būtent, išdidžioje savimeilėje?" Atsisakymas 
nuo dalies savimeilės, atsisakymas nuo savęs pastatymo į viso 
gyvenimo centrą - yra antra sąlyga ramybei.

Jei Kūdikėlis Jėzus iš prakartėlės ir altoriaus neturės galimybės 
pasiekti širdies, niekas aiškiau už tokį užkietėjusį negalės pajusti, 
kaip gyvenimas darosi šaltas ir kartus, kaip pats egzistavimas tampa 
beprasmis ir tuščias. Jis sušils, pragiedrės ir gaus prasmės, kada 
pradėsi kitam gyventi - savo artimui, savo tikėjimui. Pastangos, kad 
kiti suktųsi apie tave kaip visa ko centrą, neilgam padarys laimingą. 
Tik pats sukdamasis apie kitus ir kitiems gera darydamas, kitiems, 
anot Maironio, išganymą nešdamas, pasijunti esąs reikalingas ir 
prasmingas gyvenimo dalyviš.-Tai trečioji sąlyga Širdies TarnybėS'

Šventą’Kalėdų naktį, kai per Piemenėlių- mišias- konsekraeijes 
metu Žodis vėl taps Kūnu ir apsigyvens tarp mūsų, kai gyvenamasis 
miestas taps tarsi anas istorinis Betliejus, lankomoji bažnyčia - tarsi 
Jo gimimo ola, altorius - lyg Jo prakartėlė, amžinoji lempelė - tarsi 
pirmųjų Kalėdų žvaigždė, nurodanti Kristaus gimimo vietą, kas 
prisimins-anas ramybės sąlygas ir pasiryš jas vykdyti, pasijus priėmęs 
į save dieviškąjį Naujagimį.

Kai Jis peržengs atvertos širdies slenkstį savo Gimtadienio vizite, 
nuolankioji siela pajus Jo švelnų įspėjimą: "Aš jums palieku ramybę, 
duodu jums savo ramybę, ne kaip pasaulis duoda, aš jums duodu". 
Ir tai nebus priešrinkiminėje kovoje įkaitusių partijų kandidatų 
trapūs pažadai. Tai bus paties neklystančio Dievo saugus užtikrinimas.

Evangelijose skaitant apie pirmuosius Jėzaus išpažintojus, supran
ti jų prisirišimą prie Jėzaus. Supranti prisirišimą prie Jėzaus ir tų, 
kurie gyvena erodų valdomuose kraštuose. Jų širdyse yra vietos 
Jėzui. Ir tai juos pripildo ramybe. Priešingai: supranti, kodėl nėra 
ramybės tuose kraštuose, kur Jėzui nėra vietos. Nes angelas ramybę 
žadėjo tik geros valios žmonėms.

"...esu laimingas. Turiu draugų, kurie mane myli be jokios naudos sau"
Ramutė Vaitiekūnaitė

.'į; h
Šie Raimundo Samulevičiaus (1937-1981) žodžiai - iš jo 

ranka rašytos autobiografijos. Ji, kaip ir kita, kas priklausė 
dramaturgo, prozininko, publicisto plunksnai, publikuota 
solidžiai išleistoje raštų rinktinėje. Deja, nė viena iš knygų 
nebus autoriaus dedikuota bičiuliams, kurių, kaip jis pats 
sakydavo (o ir jie tai žinojo), turėjo daug. Jam gyvam esant, 
kukliai pasirodydavo tik plonytės pjesių knygelės. Taip ap
gailestaujant, deja, galima kalbėti apie daugelį kūrėjų. 
Rugsėjo 25-qjq rašytojui būtų sukakę 60 metų. Menininkui tai 
dar ne pensinis amžius, o su Raimundu Samulevičiumi atsis
veikinome, kai jis ėjo tik 44-uosius savo gyvenimo metus. Jo 
kolegos, bičiuliai, daugybė žmonių, bendravusių su svetin
gais Vaisių gatvės 16-ojo namo šeimininkais - talentinga 
tautodailininke Stase Samulevičiene ir jos sūnumi rašytoju 
Raimundu Samulevičiumi, atminty išsaugojo įdomių susi
tikimų akimirkas, pokalbių, diskusijų nuotrupas ar esmingesnius 
jų momentus, ypatingų šio būsto atmosferų. Ne išimtis ir 
mes, keli rašytojo bičiuliai.

- Tikrovė, kurią pamename, - 
kalbėjo rašytojas Petras Palilio- 
nis, - ir legendos, pasakojimai 
apie Raimundą Samulevičių ska
tintų pasvarstyti ar pabandyti 
atsakyti į klausimus: koks buvo 
R. Samulevičius? Koks mums liko 
rašytojo, prozininko, dramatur
go kūrybinis palikimas? Jau ir 
šios sukakties proga viename lei
dinyje perskaičiau, kad Raimun
das Samulevičius Kauno dramos 
teatre debiutavo pjese "Pasikly
dęs tarp žvaigždžių"...

- Taip, taip! Aš net pasitiksli
nau: 1964 m. vasario 23-ąją mū
sų teatre įvyko pirmosios Rai
mundo Samulevičiaus pjesės 
premjera. Bet tai - "Studentiška 
novelė". Režisavo ją S. Motiejū
nas, dekoracijas sukūrė J. Mali
nauskaitė. Aš pats vaidinau spek
taklyje. - Tai aktoriaus Algirdo 
Vrubliausko žodžiai.

P. Palilionis: "Dabar iškelia
mas dar vienas dramaturgo charak
terio bruožas - jo kuklumas, tole
rancija; net mašinos jis nevairavęs 
neva todėl, jog nenorėjęs išsiskirti 
iš kitų, pasirodyti esąs labiau iš
kilęs. Na, mes žinome, kad jis buvo 
ir ganėtinai kuklus, ir draugiškas, 
ir kartu tipiškas menininkas intra
vertas".

A. Vrubliauskas: "Kartais ir 
net labai netolerantiškas galėdavo 
būti. Nes Raimundas - ambicingas 
menininkas, o ne rožinis karamelės 
saldainiukas".

P. Palilionis: "Pamenu, jis ne 
kartą yra sakęs, jog tikras meni
ninkas negali lįsti prie technikos. 
Jis vis stebėjosi, kaip Justinas Mar
cinkevičius vairuoja auatomobilį. 
Jo žodžiais tariant, menininkas - 
svajonių, iliuzijų pasaulio žmogus,

visai kito mentaliteto, jis negali 
lįsti prie technikos... Šia proga kiek 
nukrypsiu: įsiminiau dviejų Juozų - 
Grušo ir Miltinio ginčą (mudu su 
V. Blėdžiu užčiaupę bumas tylė
jom, buvom, taip sakant, atidus 
fonas). Taigi jie susiginčijo dėl de
miurgo. J. Grušo manymu, tik idea
lus žmogus gali kurti idealius kūri
nius, o J. Miltinis šoko piestu: "Toks 
kūrinys, - sakė, - nieko vertas. Kū
rinys gimsta iš prieštaravimų. Juo 

-daugiaupats turi to, kas gyvuliška, 
juo sunkiau sukurti kas dieviška, ir 
įveikti šitai esą svarbiausia".

Menininkas visada prieštaringa 
asmenybė, ir Raimundas nebuvo 
išimtis".

R. Vaitiekūnaitė: "Tačiau 
mane suintrigavo jau minėtoji klai
da. Grįžkime prie jos. Juk absurdiš
ka: viskas dar tebėra mūsų kartos 
atminty, o prisiminimų autoriai 
jau klysta..."

A. Vrubliauskas: "Pjesės 
pradžia scenoje buvo sunki. Ir dra
maturgas dar neturėjo patirties, ir 

'-teatras, kišdamasis i įoreikalus, ne 
kažin kiek jam padėjo. O "Studen
tiškoje novelėje" tarytum dvi stovyk
los: studentai ir tokia chuliganiška 
šutvė. Tos šutvės lyderis viską spręs
davo kumščiu. Režisierius, pamenu, 
ir sako dramaturgui: "Tegul tas 
tavo tipelis nebūna toks vienodas". 
Raimundui patiko mintis, jis kai 
ką pakeitė, ir jo chuliganas tapo 
įdomesnis, filosofuojantis, kando- 
kas. Jdomų buvo man tą personažą 
vaidinti... Nepraėjo nė metai, o 
mes suvaidinome 100-ąjį spektak
lį. Tai buvo negirdėtas dalykas. Ta 
proga net ir programėlė buvo išleis
ta.

Nejučiom ir su Raimundu su- 
sibičiuliavom. Kalbėdavom apie 

viską - dailę, muziką, teatrą, lite
ratūrą. Apsiskaitęs, dažnai į Mas
kvą, kur studijavo, važinėdamas, 
jis buvo plataus akiračio. Šnekė
davom ir apie kūrybą..."

P. Palilionis: "Apie savo su
manymus kalbėdavo labai plačiai, 
tik į savo kūrybos procesą, nežinau 
ar ką įsileisdavo. Raimundas iš 
mano kartos buvo pirmas rašyto
jas profesionalas, labai jaunas pri
imtas į Rašytojų sąjungą. Mums 
buvo labai keista, kad šalia yra 
žmogus, galintis atsidėti vien kūry
bai, gyventi tuo išretintu meno, 
kultūros, kūrybos oru, kurio mums 
taip trūko".

A. Vrubliauskas: "Petrui kal
bant prisiminiau, kaip keletą kartų 
susitikimuose su skaitytojais turė
jau ką nors perskaityti iš R. Samu
levičiaus kūrybos, tad vis girdėda
vau jį sakant: "Aš nemoku greit ra
šyti". Ir jis šiek tiek pavydėdavo 
tiems, kurie rašo greitai".

P. Palilionis: 'Taip sakydamas 
- tiek daug parašė. Per 20 kūrybos 
metų išties daug".

R. Vaitiekūnaitė: "Kaip re
dakcijos žmogus labai pasigendu 
šiandieniniuose menininkuose 
bruožo, kurį turėjo Raimundas Sa
mulevičius: brūkštelėti kelis pus
lapius teksto kolegos garbei - jo 
knygos, jo parodos, jo spektaklio

pasirodymo proga. Jis turėjo tikro 
kultūrininko, švietėjo savybių, ne
atsikalbinėdavo, jog nesąs teatro 
kritikas, dailėtyrininkas, todėl 
negalįs vertinti vieno ar kito kūri
nio. Jam atrodė svarbiausia nenu
tylėti įvykio, atkreipti visuomenės 
dėmesį į jį. Toks kolegialumas ne 
visiems būdingas".

P. Palilionis: "Aš tai pava
dinčiau vaižgantiškumu. Jei jam 
kažkas patiko, nedelsiant reaguo
davo. Be išlygų".

R. Vaitiekūnaitė: " Ir pats 
vertindavo tai, kas apie jį būdavo 
rašoma".

A. Vrubliauskas: "Vis kal
bam apie jo tolerantiškumą. Kai su 
Lietuvos žemės ūkio akademijos 
studentais sumanėme suvaidinti 
"Studentišką novelę", apsižiūrėjau, 
jog neturiu kas vaidina dėstytoją. 
Pjesėje yra trys dėstytojai vyrai, o 
mūsų trupėje tiek nėra. Paskambi
nau Raimundui ir klausiu jo, ar 
negalėtų vienas dėstytojas būti vi
ena dėstytoja. Pasitikslinęs ar tik
rai statysiu pjesę, juokdamasis at
sakė: "Daryk, seni, ką nori". Ne
galėčiau įsivaizduoti, kad šitokį 
dalyką toleruotų, pavyzdžiui, Ka
zys Saja. Jau peržiūrose jis turi 
savo pjesės projekciją ir nenoriai 
priima kitokį spektaklio spren
dimą". (nukelta į 7 psl.)
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Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė
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Įtikinti naujus ponus ir apsigintiĮ?], kad nebūtų pašalinti iš^ 
tarnybos, buvo vienas būdas: įsirašyti į naują tautininkų partiją. 
Kurie pirmieji tai padarė, tapo paaukštinti, užėmė atsakingas vietas. 
Tas paskatino kitus, o vėliau visi skubinosi įsirašyti, kad nebūtų 
pakeisti naujais tautininkais.

Tokiu būdu šioje srity vienijimas ėjo greitu tempu.
Sunkiau buvo kitose srityse - nepriklausomoje nuo valdiškų vietų 

ir algų visuomenėje. Ten ne tik nesimatė "vienijimosi" tautininkų 
partijos rėmuose, bet augo opozicija, nepasitenkinimas esamąja 
tautininkų vyriausybe.

To apsireišldmo priežastį A. Smetona ir jo artimieji bendradarbiai 
matė "blogoje valioje" politinių veikėjų - ir todėl visos partijos, 
išskyrus "tautininkų", tapo uždarytos, likviduotos.

Seni partijų veikėjai (liaudininkų, socialdemokratų) nenuėjo veikti 
į požemį. Jaunimas nepasidavė ir norėjo toliau pasilikti veikliu ir 
požeminiame veikime susitiko su komunistais ir patys neapsidairė, 
kai pateko jų vadovaujami.

Uždarymas partijų vienijimosi idėjai negelbėjo, uždarytų partijų 
nariai ir simpatikai nenuėjo į tautininkų partiją.

Nepasitenkinimas ne tik nesumažėjo, bet dar žymiai padidėjo. 
Nepasitenkinimą ėmė reikšti net kaimas, ir reikšti aktyviu būdu. 
Teko vyriausybei imtis prieš jį griežtų ir žiaurių priemonių.

Smetona čia neieškojo tikrų to nepasitenkinimo priežasčių, bet 
apkaltino opoziciškai nusiteikusią spaudą.

Išleistu nauju spaudos įstatymu laisva spauda buvo visai 
užgniaužta. Ji buvo verčiama spausdinti, kaipo savo, straipsnius, 
paruoštus policijos nuovadose.

Liesti socialinius, o dar labiau politinius klausimus griežtai 
draudžiama. Be to, nustatyta griežta cenzūra kiekvienos eilutės, 
tilpusios laikrašty.

Apie tai, ką daro vyriausybė, ką mano daryti, informuoti 
visuomenę spaudai buvo draudžiama.

Apie svetimųjų, ypač kaimyninių valstybių politinį gyvenimą irgi 
nebuvo leidžiama - gali galingi kaimynai užsigauti ir sudaryti 
nemalonumų.

Lietuvos visuomenė mitosi tokiu būdu tik gandais, buvo visai 
dezorientuota, ypač toji dalis, kuri svetimų kalbų nemokėjo ir 
negalėjo skaityti užsienio laikraščių.

Bet ir tiem užsienio laikraščiam buvo taikoma cenzūra - tie 
laikraščių numeriai, kurių straipsniuose susirasdavo nuomonių ar 
žinių, kurios rodėsi mūsų vyriausybei nepageidaujamos, nebuvo 
įsileidžiami.

Anksčiau, seimų metu, buvo daromos pastangos kultūriškai ir 
politiškai auklėti mūsų kaimą.

Kraštas, kuriame kaimo gyventojai sudaro beveik 80% gyventojų, 
negalėjo sveikai gyvuoti, kol tas kaimas nesugebės orientuotis 
visuose kraštą liečiančiuose klausimuose.

Be to, kiekviena politinė partija norėjo gauti didžiausių savo 
pažiūroms adeptų skaičių.

Drauge su politiniu sąmofiirittnu ėjo ir kultūrinis auklėjimas. 
Ruošiamos buvo paskaitos, vakariniai kursai, liaudies universitetai.

Dabar vyriausybė pabijojo, kad visa tai panaudojama priešvalsty
binei agitacijai. Savo žmonių palaikyti tai kultūrinei veiklai neturė
jo, o pasitikėti netautininkais - negalėjo. Todėl kultūrinė veikla 
tapo greitu laiku likviduota. Atskirų asmenų pasikėsinimas šviesti 
kaimą nors kultūriškai buvo administratyviniu būdu kvalifikuoja
mas kaipo priešvalstybinis darbas.

Tautininkų pastangos paimti kaimą į savo rankas nesisekė dėl 
nepasitenkinimo tautininkų vyriausybe.

Viso to pasekmė buvo ta, [kad] kaimas tapo visai abejingas tam, 
kas darėsi valstybėje, o po žiauriųjų priemonių numalšinti ten, kur 
ūkininkų nepasitenkinimas aktyviai pradėjo reikštis, kaimo žmonės 
net sudarė sau nuomonę, kad "prie ruskio buvo geriau".

Smetona, be abejo, buvo kultūringas ir protingas žmogus. Todėl 
keista, kad jis pasirodė lengvai pasiduodąs pataikavimui ir viso
kiems pagyrimams.

Kas jam kalbėjo, kad jis antrasis Vytautas, kad be jo Lietuva būtų 
pražuvusi - tas iš karto tapdavo jam draugas.

Kas girdavo jį ir jo valdymo metodus, tą jis laikė geru žmogumi, 
doru patriotu.

Bet kas mėgino jam tiesą pasakyti, tuojau jo akyse įgydavo 
bolševikuojančio vardą ir tapdavo jo akyse neištikimu lietuviu, 
nepadoriu žmogumi.

Dėka tos ypatybės pirmiausia atkrito tie, kurie tikrai buvo jam 
atsidavę, tame skaičiuje ir įvykdę jo naudai perversmą kariškiai.

Gerų jausmų vedami, jie ne kartą pasakydavo jam tiesą, kol 
pagaliau įsitikino, kad iš gerų norų pasakęs tiesą buvo neužilgo 
pašalintas iš savo vietos tokiu ar kitokiu būdu.

Neužilgo aplinkui jo pasidarė tuštuma. Tokiu ar kitokiu būdu 
pasitraukė visi tikri jo draugai ir buvusieji šalininkai.

Nepritapo dėl to paties ir tie inteligentai, kurie turėjo savo garbės 
jausmą ir asmeniškuose su Smetona susitikimuose netekti savo 
nuomonės nenorėjo ir negalėjo.

Tuštuma nepalieka neužimta. Vietoje pasišalinusių ar pašalintų 
Smetona tapo apsuptas biznierių, kurie nesidrovėjo jam pataikauti, 
kelti jį į padanges, kad tuo gautų jo palankumą, kurį galėtų 
išnaūdoti savo asmeniniams reikalams.

Po pasikėsinimo prieš Voldemarą Smetona nusigando ir apsistatė 
sargybą, laikėsi kaip priešų žemėje.

Po pasikėsi[ni]mo nuversti jį jis visai neteko lygsvaros.
Pasikėsinimas perversmo buvo vykdomas tų pačių kariškių, kurie 

Smetoną į Prezidento kėdę buvo pasodinę.
Iš Lietuvos visuomenės tarpo nebuvo naujam perversmui pritari

mo, bet jei jis būtų pasisekęs, nebūtų buvę ir pasipriešinimo, nors 
Voldemaras buvo labai nepopuliarus ir nemėgiamas.

Bet žmonės galvojo: ne vis tas pat velnias. Teesie nors nežmoniškai, 
bet tik kitoniškai.

Po perversmo Smetona pasijuto esąs be ramsčių, nes tie ramsčiai 
pasirodė esą neištikimi. (nukelta į 4 psl.)
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Rytų Europos šalys gali virsti naujais ekonomikos “tigrais" Lietuvos žmonės

pasaulį
■ NATO baigė derybas su Len
kija, Čekija ir Vengrija dėl 
jų priėmimo į šią organizaciją. 
NATO generalinis sekretorius 
Javier Solana lapkričio 27 d. 
pasirašė oficialius kvietimus šių 
trijų šalių vyriausybėms. Do
kumentai dėl Lenkijos, Čeki
jos ir Vengrijos priėmimo į 
NATO bus pasirašyti gruodžio 
16-17 dienomis Briuselyje per 
NATO ir kandidačių užsienio 
reikalų nįinistrų susitikimą. 
"Esu tikras, kad ratifikavimo 
procesas praeis pakankamai 
sparčiai", - lapkričio 27 d. Bri
uselyje pasakė J. Solana. 16 
NATO valstybių parlamen
tams ratifikavus sutartis, jos 
įsigalios 1999 metų balandžio 
4 dieną, minint NATO gyvavi
mo 50 mėtį.
■ Rusijos pirmasis viceprem

jeras Anatolijus Čiubaisas lap
kričio 27 d. teismui įteikė du 
ieškinio pareiškimus, kuriuose 
prašo apginti jo garbę ir orumą 
bei reikalauja, kad radijo sto
tis "Echo Moskvy" ir žurnalistas 
Aleksandras Minkinas, taip pat 
Rusijos visuomeninė televizi
ja ir jos laidos "Vremia" vedė
jas Sergejus Dorenka atlygintų 
padarytą moralinę žalą. A. Čiu
baisas reikalauja, kad būtų pa
neigtas A. Minkino teiginys, 
neva knyga apie privatizavimą 
Rusijoje, kurios bendraautoris 
yra pirmasis viepremjeras, ne-

“ parašyta,n&' tūkstančių do- 
- lerių (360 tūkstančių litų) ho

noraras kiekvienam autorių 
yra "užmaskuotas kyšis".
■ Lapkričio 26 d. naktį Sankt 

Peterburge pasikėsinta į žino
mą televizijos žurnalistą, buvu
sį laidos "600 sekundžių" vedė
ją Aleksandrą Borisoglebskį. 
Žurnalisto automobilis "Ford" 
buvo susprogdintas tuo metu, 
kai A. Borisoglebskis tarnybi
niu automobiliu privažiavo 
prie savo triaukščio kotedžo. 
Per sprogimą išdužo penkių 
artimiausių namų langai.

Buvusio socialistinio bloko val
stybių vertybinių popierių rinkos 
finansų pasaulio istorijoje yra uni
kalus reiškinys. Čia dar labai nese
niai buvo galima, investavus sko
lintus kelis tūkstančius dolerių, 
tapti milijonieriumi. Per praėju
sius dvejus metus Maskvoje verty
biniai popieriai pabrango 600%, 
Budapešte - 400%, Varšuvoje - 
100%. Šiuo metu, kai Tolimųjų 
Rytų finansų rinkos yra patekę į 
krizę, susidomėjimas buvusio so
cialistinio bloko vertybiniais po
pieriais tapo dar didesnis. Čia at
siranda vis daugiau kompanijų, ku
rios ateityje gali tapti atskirų pa
saulio ekonomikos šakų lyderėmis.

Daugeliui Vakarų Europos inves
tuotojų Vengrija, Lenkija, Čekija 
ar buvusiosios Tarybų Sąjungos ša
lys tapo žymiai patrauklesnėmis 
rinkomis nei Tolimieji Rytai. Pir
miausia todėl, kad kažkada greitu 
pelnu garsėję Azijos "tigrai" dabar 
greičiau yra panašūs į nupešiotas 
kates. Koks bus Hon Kongo liki
mas ateityje - niekas gerai nežino, 
ar Kinija laikysis savo ekonomikos 
reformų - taip pat nėra tikra. Ma
laizija, Pietų Korėja, Taivanis - vi
sos šios šalys jau kelinti metai gar
sėja savo valiutų krizėmis, nepa
stoviais akcijų kursais. Daug dau
giau dabar galima uždirbti inves
tuojant pinigus į buvusių socialis
tinių šalių vertybinius popierius. 
Šios šalys yra ir žymiai arčiau, jose 
yra daug stambių gamyklų, kurios 
palyginus labai pigiai privatizuo
jamos.

Vakariečius investuoti į buvu
sias socialistines šalis verčia ir 
baimė. Kai kurios Rytų bloko šalių 
kompanijos tapo tokios galingos, 
kad grasina nukonkuruoti žymiau
sias Vakarų kompanijas. Pavyz
džiui, Rusijos koncernai "Gazprom" 
ir "Lukoil" dabar yra tokie galingi 
kaip didžiausios JAV, Artimųjų 
Rytų ar-N’orvegijos naftos ir dujų“ 
perdirbimo kompanijos. Iš pradžių 
atrodė, kad jie subyrės kaip ir visos 
socialistinės gigantiškos ekonomi
nės infrastruktūros, tačiau tie, ku
rie suprato, kad reikia išlaikyti ver
slo apimtis, neskaidyti į mažesnes 
firmas, šiandien priklauso patiems 
turtingiausiems pasaulio žmo
nėms.

Į buvusių socialistinių šalių rin
kas atėjo dideli plataus vartojimo 
prekių koncernai "Coca Cola", 
"Nestle" ar "Procter and Gamble". 
Iš pradžių atrodė, kad vietinėms 
rinkom, senom, tradicinėm preky

binėm markėm kovoti su tokiais 
galingais konkurentais yra bev
eik neįmanoma. Tačiau, galvoję, 
kad naujosios rinkos yra bejėgiš
kos prieš išsivysčiusias Vakarų in
frastruktūras, Vakarų vadybinin
kai skaudžiai apsiriko. I buvusių 
socialistinių šalių rinkas pradeda 
grįžti senos, vietos gyventojams 
gerai žinomos prekės. Vengrų 
salami dešrų gamintojas "Pick 
Szeged", turintis 128 metų tradi
cijas, iš pradžių vakarietiškų mė
sos gamintojų buvo beveik visiš
kai išstumtas iš rinkos. Tačiau 
dabar jis labai sėkmingai į ją su
grįžta. "Pick Szeged" mėsos per
dirbimo tinklui dabar priklauso 
beveik visa Vengrijos rinka, o 
kitose Vakarų valstybėse ši kom
panija parduoda savo gaminių 
net už 314 mln. Vokietijos mar
kių.

Kita kadaise gerai Vengrijos 
plastikinių gaminių kompanija 
"Graboplast", iš pradžių, prara
dusi Tarybų Sąjungos rinką, iš
gyveno labai sunkius laikus, 
tačiau dabar pamažu atsigauna. 
Jos naujieji vadovai didžiąją dalį 
gaunamo pelno skiria supirkti 
tuos gamybinius padalinius, ku
rie buvo prarasti privatizacijos ir 
skaidymosi laikais. Per ateinan
čius trejus metus tam ruošiamasi 
skirti 28 milijonus dolerių.- Da
bar Vengrijoje niekas neįsivaiz
duoja namų be "Graboplast" 
gaminių, ši firma ima užkariauti 
ir Austrijos rinką.

Labiausiai vakariečius investi
torius stebina tai, kad daug stam
bių kompanijų vadovų yra seni 
socializmo laikų įmonių direkto
riai, niekada nesimokę rinkos 
ekonomikos jokiuose universitet
uose. Kadangi, pagal vakarietiškus 
standartus, įvertinant vertybi
nius popierius, būtina žinoti ir 
kompanijos vadovų bei darbuo
tojų intelektualinį potencialą - 
išsilavinimą, įvairią mokslinę ir 
dalykinę veiklą - kai kada Vakarų 
investitoriai nežino ką daryti. Mat 
pagal žinias apie rinkos ekono
miką įmonės vadovai turėtų būti 
visiški neišmanėliai, o jų įmonių 
akcijos - niekam vertos, tačiau 
gyvenimas rodo, kad viskas yra 
priešingai. Buvę socialistinių įmo
nių vadovai puikiai tvarkosi rin
koje, jų vertybiniai popieriai turi 
didžiulę paklausą. Todėl dažnai 
dabar Vakarų investitoriams ten
ka užmerkti akis ir nematyti įmo
nių vadovų išsilavinimo spragų.

Tokių įmonių, kurioms sėk
mingai vadovauja seni, rinkos 
ekonomikos niekad specialiai 
nesimokę vadovai, pavyzdžių 
yra nemažai. Tai ir "Lukoil", tai 
ir Lenkijos "Bank Handlovvy", 
kuris socializmo laikais dirbo 
tik Vakarų rinkoje. Neseniai 
43% šio banko akcijų įsigijo di
delis JAV investicijų bankas "J. 
P. Morgan", Švedijos "Swed- 
bank" ir Zuricho draudimo ben
drovė "Versicherungs-Gruppe". 
Banko politika buvo tokia, kad 
kontrolinis akcijų paketas liktų 
Lenkijoje, kad bankui neįsa
kinėtų vakariečiai. Tokia banko 
politika pasiteisino, jo akcijos 
vertybinių popierių rinkose tapo 
tokios populiarios, kad ne vie
nus metus investuotojai buvo 
tikri, jog jas nupirkus bus gau
tas garantuotas 20% pelnas.

Prieš augančią buvusių socia
listinių šalių naftos kompanijų 
galią dabar sunkiai laikosi net
perpildyta JAV benzino rinka. 
"Lukoil" vadovas Vagitas Alk- 
perovas nusprendė laikytis to
kios strategijos - kiekvieną sa
vaitę kur nors pasaulyje turi būti 
atidaryta nauja "Lukoil" dega
linė. Didžiausias dėmesys dabar 
skiriamas JAV rinkai. Vienas šios 
kompanijos išgautas naftos ba
relis kainuoja iki 2 dolerių, o 
daugelio Vakarų kompanijų - 
tarp 7 ir 9 dolerių. Todėl kon
kurencinė kova bus labai sunki 
būtent Vakarų kompanijoms, o 
ne rinkos naujokui "Lukoil".

Daugiausia Vakarų finansų 
pasaulyje kalbama apie Rusijos 
bendrovę milžiną "Gazprom". Ji 
tik 1997 metais paskelbė savo 
veiklos duomenis pagal Vaka
ruose priimtus standartus. Pa
aiškėjo, kad joje dirba net 
360,000 žmonių. Jiems visiems 
per metus yra išmokama dau
giau kaip milijardas Vokietijos, 
markių algos. Metinė kompani
jos apyvarta - 40 milijardų mar
kių, kompanijai priklauso treč
dalis pasaulio dujų atsargų.

Vakarų investitoriai dar neži-

Rašytojas Kornelijus Platelis V. Inčiutės nuotr.

Aktorius Juozas Budraitis V. Inčiutės nuotr.
I ______________________________________________________ __

no, kaip elgtis su tokios ben
drovės akcijomis. Bendrovės 
struktūra prieštarauja visiems 
vakarietiškos vadybos standar
tams, čia daug švaistymo, 
neaiškių išlaidų, sudėtingi ir 
sunkiai vakariečiui suprantami 
santykiai su valdžia. Nepaisant 
viso to, beveik visi Vakarų in
vestitoriai stengiasi turėti "Gaz

prom" akcijų, nes tai yra garan
tuoti dideli pinigai.

Turint visa tai mintyje, maty
ti, kad visai realu, jog kada nors 
gali taip atsitikti, kad buvusios 
socialistinės šalys taps naujai
siais ekonomikos "tigrais".

Pagal "Der Spiegei" 
ir "Wirtschaftswoche"

Paremdami 
lietuvišką spaudą, 

įūs remiate 
lietuvybę 

Amerikoje 
(^Tel: (718) 827-1351^)

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė

(atkelta iš 3 psl.)

Gal suprato, kad tais, kurie jį kėlė, pasitikėti negalima.
Inteligentija prieš jį, kaimas - prieš. Dabar ir kariškiai pasirodė esą 

prieš jį.
Gal tas ir paveikė, kodėl, pavojui tik iš tolo pasirodžius, Smetona 

pasiskubino slaptai nuo savo vyriausybės pabėgti iš Lietuvos, su 
nieku nepasitarus.

Visuomenė, jam pabėgus, liko palaida bala, neorganizuota, be 
vadų, be autoritetų ir pagaliau be vyriausybės, nes, Prezidentui 
pabėgus, pabėgo iš Kauno ir buvusieji vyriausybės nariai, pasislėpė 
kur kas galėjo.

[UI]

Sakoma, "de mortuis aut bene, aut nihil" [Apie mirusius arba gerai, 
arba nieko (lot.)].

Bet kai žmogus vaidino didelę rolę visuomenės, o dar daugiau - 
tautos likime, manau, tas dėsnis neprivalo jam būti taikomas.

Apie tokį žmogų galima pasakyti ne tik gera, bet ir bloga, ką yra 
padaręs tautai ar visuomenei.

Augustinas Voldemaras yra išvaręs didelę vagą tautos gyvenime 
ir suvaidinęs nemažą vaidmenį josios likimo eigoje.

Bet įvertinti tą vaidmenį istoriko uždavinys. Aš nesu istorikas, 
todėl šio darbo nedrįstu imtis.

Man Augustinas Voldemaras įdomesnis kaip asmuo, kaip žmogus 
- jis yra originalus, nepakartojamas.

Jį suvelti į bendrą paprastų žmonių makalynę būtų sunku.
Kaip kiekvienas žmogus, Voldemaras turėjo gerų ir blogų 

privalumų.
Prie gerų priklauso gal jo nepaprasta atmintis ir gabumai kal

boms.
Jo artimiausias studentavimo laikų draugas Kazys Būga ne juokais 

skundėsi:
- Žiūrėkite, kokis Voldemaras. Aš už jį geriau mokėjau prancūzų 

kalbą, bet neišdrįsdavau kalbėti - bijojau, kad nesijuoktų iš manęs. 
O Voldemaras pliauškė, nebijodamas, kad iš jo prancūzų kalbos gali

kas pasijuokti, ir - šiandien jis kalba laisvai ir taisyklingai, o aš kaip 
nedrįsdavau ir šiandien neišdrįstu prancūziškai žodžio pratarti.

Voldemaras niekuomet nekreipė dėmesio į kitų nuomonę, mėgo 
dažnai pasijuokti ir piktai pasijuokti - kaip tikras šposininkas.

Pamenu, kai abu mudu, dar studentai, važiavome iš Petrapilio į 
Vilnių.

Su mumis važiavo ir kažkoks dar studentas, matyti, rusas, karštas 
ir atkaklus Markso ir Engelso gerbėjas.

Tų metų studentija labai skyrėsi nuo šių dienų studentijos, 
pokarinės - nesidomėjo nei sportu, nei prabanga, nei busimosios 
karjeros klausimais.

Kai sueidavo, susitikdavo, mėgo spręsti "amžinus, prakeiktus" 
žmonijos klausimus.

Vieni domėjosi meno, literatūros klausimais ir sprendė juos visu 
jaunuolišku griežtumu.

Kiti domėjosi filosofiniais, visuomeniniais klausimais ir tokiu pat 
griežtumu sprendė ir rišo painiausias problemas.

Ir šiuo kartu užsidegė karšti ginčiai socialiniais klausimais tarp 
Voldemaro ir to studento.

Atsirado dar ir daugiau iš bendrakeleivių tarpo, kurie prisidėjo.
Beveik jie visi buvo Markso pasekėjai.
Aš stebėjausi Voldemaro dialektiniais gabumais, o dar labiau jo 

atmintimi.
Jis cituodavo iš Markso "Kapitalo" atskirus puslapius savo nuomo

nei paremti.
Oponentai sumušti turėjo nutilti.
Kada aš vėliau, ginčams pasibaigus, išlipdamas Vilniuje, nu

sistebėjęs pareiškiau:
- Nežinoju, kad esi tokis gilus žinovas Markso teorijos!
- Aš to veikalo niekuomet rankose nesu turėjęs, - nusijuokė 

Voldemaras.

[IV]

Visi mane įkalbinėja: rašyk atsiminimus. Tiesiog spiria, labiausiai 
tie, kurie patys galėtų įdomesnius parašyti.

Kaip rašysiu, jei mano atmintis atsisako man padėti. Užmiršau 
daugel įvykių, iškrito iš atminties vardai ir datos.

Be to gi, visi, - o gal ir ne visi, - laikė protingu, daug nusi
manančiu, o aš pats geriausiai žinau, kad nesu nei protingas, nei

daug išmanąs, - taigi atsiminimais tik sugadinsiu apie save nuomonę.
Šiuo tarpu nors trumpai pradėsiu nuo lenkų ultimatumo. Tiek 

pamenu, kad, lenkams pateikus ultimatumą - arba taiką padaryti, 
arba kariauti, - mūsų šviesuomenė labai susijaudino, o Vyriausybė 
nusigando. "Drąsesni" pareigūnai net pasiskubino išsiųsti savo 
šeimas iš Kauno toliau, į Žemaitiją.

Lenkų ultimatumas buvo pasėka provokacijos. Tam tyčia pasiųs
tas į mūsų pusę kareivis peržengė "demarkacijos" liniją ir mūsų 
sargybinio buvo nušautas. O gal ir nebuvo pasiųstas, tik norėjo iš 
lenkų kariuomenės pabėgti, kaip tai dažnai atsitikdavo anksčiau. 
Tik pataikė ant pikto žmogaus ar gal kvailo, kuris įsivaizdavo, kad 
to kareivio sienos peržengimas jau gresia mūsų nepriklausomybei.

Kokį triukšmą sukėlė lenkai, kokias kalbas kalbėjo "narsusis" 
Bėkas, išdidžiai pareikšdamas, kad "gdzie stąpila noga žolnierza 
polskiego - tam Polska" ("Kur įžengė lenko kareivio koja - ten 
Lenkija").

Vilniuje buvo šaukiami mitingai obalsiu: "Hejze na Kowno!" ("Ei, 
į Kauną!")

Nežiūrint viso šito triukšmo, aš netikėjau, kad lenkai gali pradėti 
karą.

Negi jiems būtų leidę...
Aš tai ir pasakiau tuometiniam teisingumo ministrui Stasiui 

Šilingui. Jis buvo geras mano draugas, nors kiekvieną kartą susitikę 
pešėmės. Jis dažnai užeidavo pas mane į butą, kada jam kildavo, jo 
nuomone, rimti klausimai. Nes, matyti, ir jis buvo vienas iš tų, 
kurie manė, kad aš daug nusimanau. O gal žiūrėjo į mane kaipo 
atstovaujantį mūsų šviesuomenės nuomonę.

Dažnai vieną kitą mano pažiūrą pagaudavo ir toliau jau, savo 
tarpe, operuodavo kaipo savąja. Aš nepavydėdavau. "Tesinaudoja 
sveikas", - galvodavau, kai tekdavo apie tai išgirsti.

Ir dabar užėjo vakarą pas mane į butą.
Nudavė, kaip visuomet, kad užėjo taip sau mane aplankyti, be 

jokio reikalo. Aš irgi nudaviau, kad už gerą priimu jo pareiškimą ir 
vengiu, kaip mandagus šeimininkas, kalbėti apie politinius įvykius.

Bet mielas Stasys neiškentė ir vakarienės metu, susirangęs kojas 
ant kėdės, pats prabilo:

- Apie lenkų ultimatumą girdėjai?
- Kaip negirdėsiu, jei visas miestas apie tai tik ir kalba...
- Kaip tu manai, kaip vyriausybė turėtų pasielgti?

(Bus daugiau)
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AMSTERDAM, NY 
Šv. Kazimiero parapija

Kun. Petras Burkauskas, administratorius 
Kun. Jurgis D. Degutis, klebonas emeritus

Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, PA

MOTINOS TERESĖS SESERYS 
Laisvės 26

5700 Kretinga, U ETŲ V A

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS
DirektoriŲ Taryba 

ir štabas

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

Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas

BOSTON, MA. 
Šv. Petro parapija

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

atneša palaimą Jūsų širdims ir gyvenimui. Tegul Kristaus artumas 
lydi Jus per visus metus. — Jūsų Kristuje,

Apreiškimo parapijos klebonas 
Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, 

Kun. DANIELIUS JENKEVICIUS

BROOKLYN, NY

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

Kun. JAMES T. ROONEY

Prel. PRANAS BULOVAS, emeritus

MASPETH, NY 
Viešpaties Atsimainymo parapija

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

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

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems buvusiems parapijiečiams, 

draugams ir pažįstamiems 
linki

LOS ANGELES, CA 
Šv. Kazimiero parapija

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

NEW YORK, NY 
Vilniaus Aušros Vartų parapija

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems parapijiečiams

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

PHILADELPHIA, PA 
Šv. Jurgio parapija

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

ŠV. ANTANO RELIGUOS STUDIJŲ 
INSTITUTO DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI

KRETINGA, LIETUVA

Nuoširdžiai linkime Šv. Kalėdų džiaugsmo 
ir laimės Naujuose Metuose!

Kun. A. NOCK0NAS, MIC, klebonas

WORCESTER, MA 
Šv. Kazimiero parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems parapijiečiams linki

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas

PROVIDENCE R.I. 
Šv. Kazimiero parapija

Giedraus Kalėdų džiaugsmno linkime 
visiems parapijiečiams

Kun. Dr. JUOZAS GRABYS, 
klebonas

Prel. ANTANAS BERTAŠIUS 
klebonas

PATERSON, NJ 
Šv. Kazimiero parapija

Sv. Kalėdų proga sveikinu visus parapijiečius 
ir linkiu laimingų Naujų Metų

Prel. DOMININKAS POCIUS, kleb. emeritus 

Kun. JAMES SHEERIN, administratorius

KEARNY, NJ 
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

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

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY

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

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

ELIZABETH, NJ 
Šv. Petro ir Povilo parapija

Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

BAYONNE, NJ 
Šv. Mykolo parapija

Sveikiname visus lietuvius švenčių 
proga ir linkime Dievo palaimos!

Džiugių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų 

visiems linki

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. JONAS RIKTERAITIS, 
klebonas

NEW BRITAIN, CT 
Šv. Andriejaus parapija

Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiems Dievo palaimos bei globos.

Kun. PRANCIŠKUS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAULIUS P. SABULIS, vikaras

VVATERBURY, CT 
Šv. Juozapo parapija

Linkiu visiems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. LEONARD T. McGRATH, klebonas 
Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, klebonas emerit.

LOVVELL, MA 
Šv. Juozapo parpija

Linksmų Šv. Kalėdų! 
Laimingų Naujųjų Metų!

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

NORVVOOD, MA 
Šv. Jurgio parapija 

1986-1987 jubiliejiniai metai — 75 metai nuo įsteigimo

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

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, klebonas

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Kalėdų šventėse

Kun. ROBERT TINO, administr.
Kun. JUOZAS MATUTIS, klebonas emerit.

HARTFORD, CT 
Švč. Trejybės parapija

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. JONAS PRŪSAITIS, STL.
klebonas

BROCKTON, MA 
Sv. Kazimiero parapija

Linkiu savo mieliems parpijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

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

LAVVRENCE, MA 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Nujųjų Metų 
visiems draugams ir geradariams 

linki



Meilė dainai Vidutinis darbo užmokestis

Juozės Krištolaitytės žvaigždė 
mūsų pasaulyje sušvito 1917 
metais Lietuvoje, Vaitiškių kai
me. Jos meilė dainai augo šei
mos prieglobstyje, pradžios mo
kyklos, gimnazijos ir parapijos 
choruose. Vėliau, po didelės 
atrankos, Juoze pateko į Kauno 
valstybinio teatro sceną. Ten 
dainavo operos chore, lavinosi 
Kauno ir Vilniaus konservatori
jose. Po keturių metų darbo 
laimėjo operos solistės titulą. 
Tada Juozės žvaigždė pakilo j 
Vilniaus miesto operos teatrą, j 
Vilniaus radiofoną ir filharmoni
ją. Bet prieš pat pilnąjį suži
bėjimą viskas sugriuvo. Atėjo 
karas, okupacija, pasitraukimas į 
svetimą šalį...

įgimtas noras dainuoti davė 
progų lavintis Salzburge, kon
certuoti įvairiuose Vokietijos 
miestuose ir įvairiose scenose. 
Augsburgo ir kitų miestų lietu
viai išeiviai su meile prisimena 
Juozytės auksines garbanas ir jos 
skambų krištolinį balsą.

Išeivių dalia lėmė jai iškeliauti 
į Ameriką. Čia gyvenimas iš pa
grindų pasikeitė, bet meilė dai
nai nežuvo - nei fabrikų dulkėse, 
nei įstaigų raštuose. Kiekviena 
proga Juoze lavinosi, kartojo 
savo repertuarą ir mokėsi naujų 
arijų. Atliekamu nuo darbo metu 
Juoze koncertavo Amerikoj ir 
Kanadoj. Ilgesniam laikui apsi
gyvenusi Clevelande, solistė įs
tojo į Alfonso Mikulskio vado
vaujamą Čiurlionio ansamblį, 
ten atliko solo partijas ir jungėsi 
į choro vienetą. 1957 metais 

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC. 
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• Skambučiai į Lietuvą - 62 c/minutę
• Pinigų pervedimas j Lietuvą
• Didžiausia lietuviška parduotuvė "DOVANA"

DECEMBER PICK-UP SCHEDULE

Brockton, MA Dec. 4 3-5 PM
Lowell, MA Dec. 5 12-1 PM
Lavvrence, MA Dec. 5 2-3 PM
Nashua, NH Dec. 5 4-5 PM
VVaterbury, CT Dec. 6 10-11:30 AM
Hartford, CT Dec. 6 1-2:30
Nonvood, MA Dec. 8 5:30-6:30 PM
Putnam, CT Dec. 9 1-2 PM
Providence, RI Dec. 9 4-6 PM
Centerville, MA Dec. 10 3-5 PM
Binghamton, NY Dec. 12 11-12 AM
Scranton, PA Dec. 12 1-2 PM
Frackville, PA Dec. 12 5-6 PM
Philadelphia, PA Dec. 13 9:30-11 AM
Brooklyn, NY Dec. 13 1-4 PM
Bridgeport, CT Dec. 13 7-8 PM
VVorcester, MA Dec. 20 11 AM-2 PM

Krištolaitytė dainavo pirmame 
Chicagos Lietuvių operos pasta
tyme, Verdi operoje "Rigoletto" 
atliko Gildoš vaidmenį.

Ilgainiui gyvenimo kelias Juozę 
ir jos vyrą Joną Daugėlą atvedė j 
Floridos Atlanto pajūrį. Ir čia jos 
žvaigždė bei meilė dainai neišblė
so. Iš pradžių dainavo įvairiuose 
koncertuose, o vėliau įsijungė į 
muz. Antano Skridulio vadovau
jamą "Sietyno" dainos grupę. Čia 
dainuoja jau 15 metų, ne kartą 
atlikdama ir solo partijas.

Šių metų lapkričio 17 d. Kriš
tolaitytės gyvenimas buvo ap
vainikuotas 80 metų sukakties 
švente. Jos vyras Jonas sukvietė 
didelį būrį Daytona Beach bi
čiulių į žmonos solistės pager
bimą. Vietinės parapijos bažny
čioj lietuvių draugas kun. R. 
Grasso laikė Šv. Mišias ir visus 
kvietė prisiminti savo tėvus, o 
ypač Krištolaičių šeimą.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko solistės garbei suruoštas 
pokylis. Kalbėjo Jonas Daugėla, 
Jurgis Janušaitis, o rožių puokštę 
dovanojo ir pasveikino "Siety
no" atstovai Serafiną Sukare- 
vičienė ir Juozas Paliulis. Dail. 
Juozo Sodaičio menišką sveikini
mo paveikslą visų pasirašiusiųjų 
vardu įteikė ir sveikino rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūtė ir buvęs Li
etuvos operos solistas Antanas 
Sprindys. Akompanuojant muzi
kui A. Skriduliui, sukaktuvininkė 
su dideliu įkvėpimu padainavo 
keletą muzikos kūrinių ir padek
lamavo porą savo eilėraščių. Pa
kartojimui atliko dainą "Mano

Juoze Krištolaitytė-Daugėlienė laiko rankose dovaną, 
gautą 80 metų sukaktuvių proga. Jono Daugėlos nuotr.

sieloj šiandien šventė". Pokylio 
svečiai galėjo įsitikinti, kad 
Juozės žvaigždė ir meilė dainai 
neužgeso ir dabar.

Šia proga buvo paminėta ir 
pirmoji Juozės Krištolaitytės 
poezijos knyga "Nedainuoti 
žodžiai". Joje išsakyta tėviškės 
ilgesys, skaudi netektis, sunkūs

KODĄ SERVICE
- filmuoja Lietuvą pagal 
užsakymą. Greitas patar
navimas Įamžinant gim
tinę, gimines ir draugus. 
Video juostelę atsiun
čiamo Į namus. Tel. infor
macijai Ir užsakymui: 

773-330-0794 

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Patikimiausia ir ilgiausiai veikianti lietuvių kelionių 

agentūra Amerikoje.
Parūpiname bilietus j Lietuvą patogiausiais maršrutais ir 

pigiausiom kainom. Sutvarkome Jūsų atostogas į visas pasaulio 
šalis bei užsakome pačias įdomiausias keliones laivais.

Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivų 
golfininkams balandžio 26 - gegužės 3, 1998

Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė 
i Aliaską birželio 11 -22, 1998

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d. duodame 
specialią nuolaidą

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. Kedzie Avė. Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000 arba 1-800-422-3190 
FAX 708-422-3163

pergyvenimai, meilė gamtai ir 
dainai. Čia jos eilėraščio "Reikia 
atsilyginti" dvejetas ištraukų:

Už čia buvimą, 
Už saulės šviesą,
Už gėlių spalvas 
Ir viliojanti 
Žalumą pievos
Atrodo, reikės 
Kam nors atsilyginti.

Nenoriu sekti nieko kito, 
Tik vieną - savo siaurą taką,

•j. • - Norėčiau tik nupinti .
Žodžio ir damos vainiką ,
Ir jį palikt ant savo kapo.

Širdingai linkime mūsų mielai 
- solistei Juozytei nepavargti ir 
toliau žavėti mus savo meile 
žodžiui ir dainai. Jos pačios min
tys išreiškia tai, ką ir kiekvienas 
iš mūsų norim pasakyti: "Vilties 
švyturys niekad neleido nusi- 

! minime tūnoti ir, ačiū Dievui, 
su Jo pagalba ir Dainos Dovana, 
dėkoju už gyvenimą ir už kiek
vieną praėjusią ir ateinančią die
ną".

Algirdas Šilbajoris

Beverly Hills, FL

Jonas Juodis, gyve
nantis Beverly Hills, FL, 
šių metų spalio 10 d. turė
jo sudėtingą operaciją. 12 
dienų praleido ligoninėje, 
5 savaites slaugymo na
muose. Dabar^veiksta na
mie.

Pagal priskaičiuotą vidutinį darbo 
užmokestį Lietuva vis dar atsilieka 
nuo Baltijos kaimynių. Spalio mė
nesį vidutinis atlyginimas mūsų šaly
je siekė 218,59 JAV dolerio, Latvijo-

UNIONTOURS
kviečia

PRALEISTI ŠVENTES VILNIUJE
į kainą įeina viskas: skrydis su Finnair į Vilnių ir atgal; 
viešbutis (pasirinktinai: Karolina, Lietuva arba Stikliai), 
pusryčiai, mokesčiai.

Kalėdų šventės:
1997 gruodžio 21 d. - 29 d. - 8 naktys/9 dienos.

Kalėdų šventės ir Naujųjų Metų sutikimas: 
1997 gruodžio 21 iki 1998 sausio 5 d.

15 naktų/16 dienų.
Kainos prasideda nuo 799 dol. asmeniui (du viename 

kambaryje). Pavieniams kambariai brangesni. Išskridimo 
mokesčiai neįeina į kainą.

Skambinkite ir prašykite: ERIC, tel. 212 683-9500 
arba 800 451-9511.
FAX:212 683 9511

E-mail: travel@uniontours.com 
Internet: http://www.uniontours.com

UNIONTOURS
245 Fifth Avė, 

New York, N Y 10016

NY - VILNIUS - NY

$444 plius mokesčiai

yynsTouRS

Vytis Travel 
40-24 235 St. 
Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 
800-77-VYTIS

iš-

Internet http://www.travelfile.com/get/vtours.html 
E-Mail: VYT TOURS EARTHLINK. NET

KALĖDINIUS 
siuntinius patogiausia siųsti

ATLANTIC EXPRESS Corp., nes siuntiniai yra' 
pristatomi LAIKU ir tiesiai į namus. SKUBĖKITE 

išsiųsti šiomis dienomis: 
11/4*; 12/2 (1-2 PM) , 
11/6*; 11/20; 12/4; 12/18 (11-12 noon) 
11/7*; 11/21; 12/5; 12/19 (11/12noon) 
11/8*; 11/22; 12/6; 12/20(12-1 PM) 
11/10; 12/8 (1-2 PM) 
11/11; 11/25; 12/9; 12/23 (11-12 noon) 
11/11; 11/25; 12/9; 12/23 (2-3 PM) 
11/11; 11/25; 12/9; 12/23 (4-5 PM) 
11/13; 11/27; 12/11; 12/25 (11-12 noon) 
11/13; 11/27; 12/11; 12/25 (1-2 PM) 
11/21; 12/19 (4-5 PM) 
11/6*; 12/4 
( Dėtos pažymėtos ♦ KALĖDINĖS SIUHTOS LAIVU )

Putnam, CT
Newark, NJ 
Philadalphia, PA 
Brooklyn, NY 
Whtting, NJ 
New Britą in,CT

Waterbury, CT 
Kaamy, NJ 
Patarson, NJ 
Balttmora, MD 
Rochastar, NY 

PERSIUNČIAME: SIUNTINIUS. TALP1NTUVUS, AUTOMOBILIUS. 
BALDUS, KOMERCINES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU J BALTUOS ŠAUS, RUSUĄ, GUDUĄ, UKRAINĄ, LENKUĄ 

IR KARALIAUČIAUS SRITJ. PINIGINIAI PERVEDIMAI. PIGŪS 
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ. KROVINIŲ 

PERVEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS AMERIKOJE.
Mūsų atstovai: New York 914-258-5133

Boston 617-864-6914
Pittsburgh 412-381-6281

Brooklyn 718-348-4709
Rochester, NY 716-223-2617
Cleveland, OH 218481-0011 Florida 813-367-5663 

i‘7 Lemont. IL 630-257-6822 ' ------------------Chicago 773-434-9330

’t

g

ATLANTA <MPORTeXPOBT.1MC. (SlU>m»OU IR TRJU<ŠPO«TAV1MO SKYWUS}

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-Nevv York $444 r.t.

One way to Vilnius $350

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 

New Ybrk, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

Established in 1958

tijoje (trečiojo ketvirčio duomenys) 
- 239,54 JAV dolerio, pranešė Statis
tikos departamentas. Bet jau spalio 
mėnesį Lietuvoje vidutinis darbo už
mokestis augo sparčiausiai. LA
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KGBISTŲ "ŠEDEVRAI"
(atkelta iš 1 psl.)

V. Aš nežinau, gal nuo fizinių 
asmenų, nuo užsieniečių galima, 
aš nežinau,, kaip čia padaryti.

A. B. Reikia dabar labai greitai 
dirbti. Ten jau ir taip yra viskas 
maksimaliai užtempta.

V. Gerai. Aš galėsiu tą dalyką 
padaryti tik po keturių dienų.

A. B. Labai negerai. Man reikia 
rytoj.

V. Ar visą sumą rytoj?
A. B. Na, kaip. Kaip minimum 

pusę šito.
V. Pusę šito, taip?
(...)
A. B. Gerai. Tai darome šitaip. 

Vadinasi, rytoj kažkur iki pietų.
V. O kaip man tada tų visą 

dalyką padaryti?
A. B. Galit turėti grynais?
V. Na, bandysiu.
A. ~B. 'Turėkite grynais ir nieko 

nebijokit.
- (-)

V. Na, iki 12 valandos ban
dysime susitvarkyti. O galutinai 
tada atsiskaitysime antradienį. 
Man taip bus lengviau. Mesda
vome suplanavę šiandien pinigus 
gauti, bet va, toks sutapimas.

A. B. Čia toks žaidimas. Kol 
kažkam šiandien nepadėta, tai tas 
žmogus šiandien gali sužaisti 
kitaip. Todėl geriausia iškart baig
ti. O dėl visos tos operacijos nesibi- 
jokit.

(...)
Sutartu laiku A. Butkevičius 

pinigų negavo, nes jį rugpjūčio 
12 dieną Valstybės saugumo 
departamento pareigūnai sulaikė 
paėmus 15 tūkstančių JAV do
lerių iš "Degos" vadovo K. Kiršos. 
(Citatos pabaiga)

Netrukus Butkevičius pasklei
dė gandą, kad Vytautas Lands
bergis būk tai bendradarbiavęs 
su KGB. Tuoj susirado "liudinin
kai", buvę KGB karininkai, kurie 
parėmė Butkevičiaus skleidžiamą

"...esu laimingas. Turiu draugų, kurie 
mane myli be jokios naudos sau"

(atkelta iš 3 psl.)
P. Palilionis: "Mudu su Leonu 

Gudaičiu ne kartą kalbėjomės apie 
tai, kad Raimundo Samulevičiaus 
kūryba mažai tyrinėta. Apie jų rašė 
J. Lankutis, A. Samulionis, prozą 
nagrinėjo A. Sprindys".

R. Vaitiekūnaitė: "Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius 
Bronius Vaškelis yra nagrinėjęs R. 
Samulevičiaus kūrybą ir pasižadėjo 
artimiausiu metu mūsų laikraščiui 
paruošti išsamią publikacijų, tai 
būtų graži dovana dramaturgo 
sukakčiai".

P. Palilionis: "O aš vis prie 
savo minties grįžtu. Prie legendos 
ir tikrovės. Raimundas buvo iššūkis 
savo laikui, literatūrai. Tiek kūry
ba, tiek ir gyvenimo būdu. Mes 
buvome tradiciškesni, o jis daug 
kuo nuo mūsų skyrėsi. R. Samu
levičiaus kūryba buvo egzistencinė, 
paženklinta nepaprastu trapumu, 
o juk tai anuomet buvo peiktinas 
bruožas, netgi netoleruotinas, nes 
literatūra turėjo kovoti už tarybinį

Septintasis "Blusų turgus" 
jau istorija

Nors jau daugiau kaip mėnuo 
praėjo nuo tradicija tapusio 
"Blusų turgaus", tik dabar pavy
ko "sugauti" jo vedėją Vidą Jan
kauskienę, kad papasakotų apie 
jį keletą žodžių.

- Kiek jau tokių turgų esi suren
gusi?

- Jeigu teisingai atsimenu, tai 
šitas buvo septintasis.

- Kuo būna tie turgūs skirtingi?
- Kiekvienais metais yra įvai

rumų. Šiemet ypatingai daug 
turėjome baldų ir apskritai 
stambesnių prekių. Naudoti 

šmeižtą. Galima pajuokauti, kad 
KGBistų liudijimai apie sovietų 
nekenčiamą Landsbergį tokie pat 
niekaverčiai, kaip prostitutės liu
dijimai apie jos nekaltybę. Bet 
gal naudingiau išklausyti, ką apie 
tai mano Lietuvoje. Trumpai ir 
aiškiai apie šį šmeižtą parašė Al
binas Pečelis spalio 10 d. "Lietu
vos Ryto" laidoje. Cituoju:

Noriu, kad žinotumėte, ką apie 
(tai) galvoja paprastas pilietis, ir 
nemanau, kad esu vienintelis taip 
galvojantis. Niekada nepatikėsiu, 
kad V. Landsbergis buvo KGB agen
tas, nors A. Butkevičius surastų ir 
šimtą kagėbistų, tai paliudijančių. 
Juk tuomet išeitų, kad agentas (...) 
vykdė KGB užduotį griauti sovie
tinę imperiją. Ir kai jis tai darė, 
KGB pritariamai tylėjo ir net ne
bandė jo demaskuoti, nors iš karto 
galėjo tai padaryti. Dar daugiau, 
KGB net savo agento kortelę "su
naikino".

Taigi sektų logiška išvada: SSRS 
sugriovimas buvo KGB suplanuo
tas ir yra šios organizacijos nuopel
nas. Bet juk tai absurdas! Tai to
kia pat nesąmonė, kaip, sakysim, 
keptas ledas. (Citatos pabaiga)

Nors ši šmeižto kampanija ir 
supliuško it muilo burbulas, ji 
pasiekė tam tikro tikslo. Vietoj 
to, kad Tėvynės Sąjungos ir Lie
tuvos Krikščionių Demokratų 
koalicijos kandidatas į preziden
tus turėtų laiko rūpintis savo 
rinkimų kampanija, jam reikėjo 
aiškintis, kad jis išties ne tik su 
KGB nebendradarbiavo, bet bu
vo pats KGB nuolat sekamas.

Tik tada, kai Lietuvos balsuo
tojai ne tik kad nesiklausys to
kių šmeižtų, bet dar ir baus 
šmeižikus remiančias politines 
jėgas ir baus būtent ten, kur jų 
jautriausia vieta - prie rinkimų 
dėžės, tokių šmeižtų srautas nu
trūks.

žmogų, jo šviesų rytojų. O jis bandė 
gilintis į tą žmogų, jo kūryboje 
pilna nuojautų, parapsichologijos, 
lemtingų sutapimų... Labai mėgo 
kiną, daug važinėjo po kitus kraš
tus, matė daugelio teatrų spektak
lius ir man asmeniškai pats buvo 
panašus į Antonionio filmų hero
jus. Labiausiai turbūt mėgo savo 
namus ant Žaliojo kalno ir galbūt 
į mus žvelgdavo nuo to kalno. O 
gal tik mes buvome taip įsitikinę. 
Šiaip ar taip, aš labai pasigendu 
dviejų Žaliakalnio žmonių - Juozo 
Grušo ir Raimundo Samulevičiaus. 
Tai ypatingas Žaliakalnio darinys. 
Atskiro nagrinėjimo verti ir jau 
mūsų minėtieji namai Vaisių 
gatvėje. Jie tebesaugo talentingojo 
tapytojo Antano Samuolio, beje, 
turėjusio ir literatūrinį talentą, 
Stasės Samulevičienės, na, žinoma, 
ir Raimundo atminimą. Tegul nors 
šis proginis mūsų pokalbis būna 
šioks toks bandymas juos prisi
minti".

KD

drabužiai, ypač pigiai čia par
duodami, nelabai daug pelno 
atneša, bet vis tiek yra reikalin
gi, kadangi atsiranda pirkėjų. 
Kiek spėjau, pati peržiūrėjau ir 
kai kuriuos net perskalbiau, deja, 
ne visi buvo geroje būklėje.

- O kaip su darbuotojais, ar atei
na naujų į talką?

- Daugiausia vis tie patys dar
buotojai, nors šiemet buvo labai 
malonu matyti naujai atvykusių 
mažųjų sportininkų tėvelius par
davinėjant prekes.

- Kokios prekės greičiausiai ding-

Baltija Teresė Udrytė baigė 
Hillsdale College (cum Įaudė) š. 
m. gegužės mėnesį. Įsigijo B.A. 
laipsnius iš biologijos bei vo
kiečių kalbos. Vasarą išvyko į 
"Service Brings Smiles/ Opus Dei" 
stovyklą Lietuvoje, dėstyti an
glų kalbą. Taip pat dalyvavo 
Pasaulio Jaunimo Dienose su 
popiežiumi Paryžiuje. Baltija nuo 
pat vaikystės pasižymėjo plačia 
talentų apimtimi. Piešdavo ypač 
portretus, mėgdavo spalvų mar
gumą, dirbo rankdarbius, laimė
jo premijas.

Pastaruoju metu iliustravo "Eg
lutės" viršelius. Smuiku nuo 
kūdikystės grieždavo su dideliu 
uolumu ir meile. Per gimnazijos 
bei studijų dienas pasižymėjo 
kaipo nuoširdi ir pajėgi muzi
kantė "Otello's Ristorante" bei 
vestuviniuose pobūviuose, o gi 
dar ir Hillsdale kolegijos aplinko
je. Groja estradinę muziką žmo
nių pralinksminimui, betgi ir 
rimtą klasikinę orkestruose bei 
kameriniuose vienetuose. Balti
ja visad mėgdavo sportą ir gamtą 
- vis tebebėga, tebešoka, plaukia, 
praveda stovyklose gamtos būre
lius ir pan. Paspėjo net Kretin
goje tebevadovauti šią vasarą taip 
pat. Skaito, rašo ir vaidina. Pasi
žymėjo "Clark Lake Players" pas
tatytame "Annie" spektaklyje.

Rugsėjo 8-tosios, Tautos Šventės proga, Trakų rinktinės 
N. A. vadas Algirdas Zenkus įteikė šauliui veteranui Ka
ziui Čėsnai, gyvenančiam J. Matulaičio slaugos namuose, 
Garbės nario pažymėjimą. Garbės nariu buvo pakeltas š. 
m. balandžio mėn. L. Š. S. Išeivijoje atstovų suvažiavime 
Chicagoje. A. Zenkaus nuotr.

sta nuo prekystalių?
- Savaime aišku, geriausiai ei

nasi parduoti naujesnius daly
kus: mažai dėvėtus drabužius, 
krištolinius ir kitus indus, gerai 
išlaikytus baldus.

- Atrodo, kad daugiausia "kus- 
tomerių" (pirkėjų) yra kitataučiai?

- Tikrai, daugiausia dalyvauja 
kitataučiai, bet ir lietuviai neat
silieka. Čia kiekvienas susiranda 
sau naudingų reikmenų, ų dar 
jeigu vpatingai gerą pirkinį 
suranda, tai būna nemažai 
džiaugsmo. Amerikietiškoje apy
linkėje šis įvykis gerai jau ži
nomas ir žmonės su nekantru
mu jo laukia.

- Jau turgus yra pasidaręs tavo 
tikras "baby", ar ne? Kiek pelno 
buvo šiemet?

- Man smagu blusų turgų pra
vesti, nes jis tikrai skirtingas nuo 
visų kitų lietuviškų parengimų. 
Pelnas, kuris šiemet vėl yra 
$4,000.00, priklauso Lietuvių 
Atletų Klubui, kurio dėka gali
ma ir toliau tęsti bei puoselėti 
lietuvišką sportinę veiklą. No
rėčiau paminėti darbuotojus, be 
kurių nebūtų buvę įmanoma šį 
renginį taip sklandžiai pravesti: 
D. Bertulienė, p. Grosas, R. Gvil- 
dytė, p. Kazakevičienė, p. Mils- 
taitienė, I. Kidulytė, R. Vedec- 
kienė, J. ir I. Vilgaliai, L. Černi
auskienė, V., R. ir A. Kezys, A. 
Marijošienė, P. Gvildys, G. Stan
kūnienė, V. Penikienė, J. Sen- 
ken, R. Senken-VValsh, O. Os- 
molskienė, T. Lora, J. Jankaus
kas, A. Jankauskas, p. Zdane-

Baltija Teresė Udrytė

Buvo ne kartą pakviesta Hills
dale kolegijos pobūviuose prista
tyti paskaitininkus, atstovauti 
studentams ir 1.1. Sekdama savo 
ilgametės vadovės Rasos Poskoči- 
mienės pavyzdžiu, vadovavo 
Kretingos dramos būreliams, net 
pati pritaikydama "Mažosios Un
dinės" vaidinimą ir jį šiemet 
surežisavo su nemažu pasise
kimu. Baltija anksčiau lankė Va
sario 16-tosios gimnazijos 11-ą 
skyrių - ten labai mėgo tautinius 
šokius šokti. Yra baigusi 12 metų 
Židinio neakivaizdinę lituanis

vičienė, p. Žemaitis. Reikėtų pa
minėti, kad Algirdas Jankauskas 
beveik vienas visus stambesnius 
baldus suvežė į Židinį. Ta pačia 
proga veikė ir Kavinė, kuria rūpi
nosi Nina Jankauskaitė. Jai labai 
daug padėjo: Ina Gvildienė, Jo- 
sephina Senken, Gina Jankaus
kaitė, Zina Jankauskaitė (iškepė 
pyragus) ir Aldona Marijošienė. 
Stambesni aukotojai: J. Budraitis, 
paaukojęs beveik visus vieno bu
to baldus, A. M. Armonai, kurie 
šiemet, kaip ir kiekvienais me
tais, paaukojo daug baldų ir rū
bų, ir a. a. p. Molinio palikimas. 
Jeigu kieno nors pavardę pralei
dau - labai atsiprašau. Aukoto
jams, kurie buvo tokie dosnūs, 
Lietuvių Klubo vardu tariu 
nuoširdų lietuvišką ačiū. Iki se
kančių metų!

- Ačiū už pokalbi, Vida. Mes čia, 
"Darbininko" spaustuvėje, taip pat 
turime įsigiję prekių. Ypač į akis 
krenta violetinis veidrodis bei mūsų 
buvusio bendradarbio a. a. Kazi
miero Skabeikos turgui paaukotas 
televizijos aparatas. Per pietus žiū
rėdami naujienas, dažnai mielą Ka
zį prisimename.

Dalia Bulvičiūtė

Skaitykite

ir pasiūlykite ji savo 
draugams!

(718) 827-1351 

tinę mokyklą, beje, viena iš pa- 
skutiniausių pažinusi p. Vidos 
Bučmienės griežtą mokymą - 
kurio dėka, ji rašo lietuviškai.

Baltijos bičiuliai žino, jog ji 
labiausiai mėgsta būti visiems 
draugiška, tad nenustebs suži
noję, kad ji buvo studentų išrink
ta "Homecoming Queen '96/97" 
(Hillsdale). Iš Dainavos mokyto
jų studijų savaičių prisimename 
Baltijos energingai vadovauja
mus vakarinius užsiėmimus. La
biausiai ji pati žavėjosi senesnio 
amžiaus mokytojais, kurie bėgte

Monopolininkas 
ruošiasi 

konkurencijai
(atkelta iš 2 psl.) 
sistoti ant kojų ir pradėti teikti 
naujas paslaugas. Pasak mobi
liojo ryšio GSM sistemos opera

RELIGINIAM KONKURSUI JAU 
SEPTYNERI METAI

Šių metų Religinio konkurso 
komisija padalino premiją į tris 
lygias dalis:

1. Socialinės ir pastoracinės 
tarnystės kursams rerrfci. Šioje 
programoje dėmesys kreipiamas 
į krikščioniškos asmenybės ug
dymą. Projektą atsiuntė kun. G. 
Vitkus, S.J.

2. Krikščioniškos šeimos ug
dymo programai remti. Projektą 
pristatė gyd. Nijolė Liobikienė iš 
Kauno.

3. Apmąstymams pagal Šv. 
Raštą liturginiams laikotarpiams 
remti. Autorė - Birutė Grižienė iš 
Kaišiadorių.

Jau septyneri metai, kai skiria
ma prel. Prunskio premija. Prel. 
Prunskio nustatytos gairės buvo 
dvi:

1) premiją skirti religinio veika
lo išleidimui paremti; arba

2) premiją skirti krikščionybės 
idealus ugdančiam projektui 
paremti.

Atsižvelgdama į nustatytas 
gaires, Religinio konkurso komi
sija per septynerius savo veiklos 
metus parėmė septynių religi
nio turinio veikalų išleidimą ir 
parėmė septynis krikščionybės 
idealus ugdančius projektus.

Premijuoti veikalai buvo įvai
riomis temomis:

1) dvasinio gyvenimo kronika 
Lietuvos priespaudos metais;

2) autentiška atsivertimo isto
rija;

3) mistinis žvilgsnis į Jėzaus 
gyvenimą;

4) kelionė po Šv. Žemę Šv. 

A. t A.
EMILIJAI PATRICK ČIURLYTEI

amžinybėn iškeliavus, sūnums Gilbertui, Algirdui ir Edvardui, 
broliams Kazimierui Ir Petrui, jų šeimoms k artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautų.

Kotryna Graudis Grigaitytė 
Raimundas Graudis 
Rūta ir Raymond Andries

bėgdavo jos "Taškų taškus" laimė
ti! Baltija buvo profesorių bei 
kolegų gražiai vertinama ir lai
mėjo nemažai įvairių pagyrimų 
Hillsdale studijų gale. Hillsdale 
ją kvietė varžytis į "Administra- 
tion Counselor" darbo paskirtį, 
ir dabar kaip tik jai iš tėvynės su
grįžus, teks spręsti tolimesnius 
gyvenimo planus. Reikia dar 
paminėti, kad Baltija su broliais 
dešimt metų eigoje gastroliavo 
su Dainavos aidų vienetu.

Su šypsena į gyvenimų - pirmyn, 
Baltija!

toriaus "Omnitel" direktoriaus, 
kai "Lietuvos telekomas" taps ir 
mobiliojo ryšio operatoriumi, 
konkurencija šioje srityje bus 
didžiausia Europoje. Tapęs "In
ternet" paslaugų tiekėju, "Lietu
vos telekomas" žada mažesnes 
kainas. LR

Rašto šviesoje;
5) kasdieninis gyvenimas su 

Kristumi;
6) kūrimas krikščioniškos ben

druomenės parapijose;
7) mąstymai pagal Šv. Raštą.
Premijuoti projektai buvo:
1) maldos ir gyvo krikščioniš

ko gyvenimo būrelių kūrimas;
2) katalikiško jaunimo semi

narų projektai;
3) kateketinės programos;
4) parapijinio jaunimo ugdy

mas;
5) vienintelio katalikiško 

laikraštėlio vaikams Lietuvoje 
tobulinimas;

6) krikščioniškos šeimos ugdy
mo ir socialinės bei pastoracinės 
tarnystės projektai.

Religinį konkursą įsteigė ir fi
nansavo prel. Juozas Pninskis, o 
pravedė Nek. Pr. Marijos seserys. 
Konkurso Komisijos nariai kas
met perskaitydavo ir įvertinda
vo 12-37 veikalus ar projektus. 
Nuolatinę konkurso komisiją 
sudarė: kun. dr. V. Cukuras, vė
liau - kun. R. Krasauskas, dr. 
Mirga Gimiuvienė, Eligijus Su
žiedėlis ir Sesuo M. Bernadeta 
Matukaitė. Atskirais atvejais prie 
darbo prisidėjo: Aldona Linger- 
taitienė, Sesuo Igne Marijošiūtė, 
Sesuo Ona Mikailaitė, Liuda 
Žiaugrienė ir Gloria Adomkai- 
tienė. Visi vertinimo darbą vyk
dė nuoširdžiai siekdami padėti 
dvasiškai atgimstančiai lietuvių 
tautai tėvynėje ir išeivijoje.

Mirga Girninvienė



DARBININKAS

YORKE?”
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

ČNEW

Kalėdų pamaldos 
lietuviškose parapijose

Apreiškimo parapijoje 
Brooklyne gruodžio 24 d.: 9:30 
v. v. giedamos Kalėdų giesmės; 
10:00 v. v. Bernelių mišios, ku
rias aukoja vysk. Paulius Bal
takis, OFM, drauge su parapijos 
kunigais; gruodžio 25 d. - Kalėdų 
dieną - lietuviškos mišios 11 vai. 
ryto.

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

Gruodžio 21 d., sekmadie
nį, pirmoji žiemos diena.

Skautų Kūčios rengiamos 
šeštadienį, gruodžio 20 d., 6:00 
vai. vak. Kultūros Židinio di
džiojoje salėje. Bus trumpa pro
grama, kurią atliks Maironio Li
tuanistinės mokyklos mokiniai. 
Kūčias rengia vyr. skaučių ži
dinys Vilija. Įėjimas suaugusi
ems 12 dol., vaikams - nemoka
mai. Atskiras vietas arba stalus 
užsisakyti iš anksto pas A. Žu- 
kienę tel.: (516) 487-3704 arba 
pas A. Katinienę (718) 846-1210.

"Darbininko" spalvotas 
1998 m. kalendorius jau 
baigiamas spausdinti ir bus iš
siuntinėtas skaitytojams gruo
džio mėn. viduryje. Kartu įdėtas 
administratoriaus laiškas su at
karpėle, kurią patogu panaudoti 
užmokant už prenumeratą. Įdė
tas ir atsakymui vokelis. Visi 
skaitytojai prašomi pasinaudoti 
atkarpėle ir vokeliu atsiunčiant 
prenumeratos mokestį. Prašome 
atkreipti dėmesį į pavardės li- 
pinuke, dešinėje pusėje, atspaus
tą EXP datą, kuri nurodo, kada 
Jūsų prenumerata baigiasi.

Kalėdų eglutė Rockefeller 
Centre, Manhattan, NY, buvo 
uždegta gruodžio 2 d. 26,000 
elektrinių žvakučių degs dieną 
ir naktį iki sausio 4 d. Eglė yra 
74 pėdų aukščio.

Kun. Vincentas Pazerec- 
kas-Powers, g. 1919 m., mirė 
š. m. lapkričio 26 d. Seaford, 
NY. Nuliūdime liko velionio 
brolis kun. Antanas Pazereckas 
ir sesuo Julija Svogūnienė su 
šeima.

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga, kaip ir anks
čiau, skaitytojai yra kviečiami 
sveikinti draugus ir artimuosius 
per Darbininką. Jūsų sveikinimas 
tokiu būdu iš karto pasieks di
desnį sveikinamųjų skaičių, o 
Jūs sutaupysite laiko ir pinigų, 
kuriuos išleistumėte pirkdami at
virukus, rašydami, siųsdami. 
Nelaukite paskutinės prieškalė
dinės savaitės, o atsiųskite savo 
sveikinimus jau dabar. Prieškalė
dinis Darbininko numeris išeis 
gruodžio 12 d. (jis paruošiamas 
savaitę anksčiau), nes vėlesnis 
numeris - gruodžio 19 d. nepa
sieks iki Kalėdų visų skaitytojų, 
ypač tolimesnėse vietovėse. Už 
pridedamą auką, taip reikalingą 
spaudai stiprinti, iš anksto dėko
jame.

Šventiniai kalėdaičiai 
(Christmas Wafers) yra gau
nami DARBININKO adminis
tracijoje. Viename vokelyje yra 
po 5 kalėdaičius. Kaina 5 doleriai. 
Šiemet kalėdaičiai nebus atsiun
čiami gyventojams į namus, juos 
galima pasiimti atvykstant į ad
ministraciją darbo dienomis nuo 
8 vai. ryto iki 4:30 p. p. šiuo ad
resu: DARBININKAS, 341 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.

E-mail: jkeleras@aol.com
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Aleksandras ir Irena Vak
seliai, Richmond Hill, NY, svei
kina draugus, pažįstamus ir vi
sus geros valios lietuvius Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga. Vi
siems linki džiugių švenčių, geros 
sveikatos ir laimės Naujuosiuose 
1998 metuose. Skiria auką "Dar
bininko" leidimui paremti.

Algirdas ir Danutė Šilba- 
joriai iš Floridos siunčia nuo- j 
širdžiausius švenčių linkėjimus I 
giminėms ir pažįstamiems bei | 
buvusiems K. Židinio bendradar
biams. Šv. Kalėdų proga Šilbajo- 
riai siunčia auką ir "Darbininkui", 
ir Kultūros Židiniui.

Henrikas ir Elena Andrus- 
kos, Woodhaven, NY, sveikina 
savo draugus ir pažįstamus 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga, 
linkėdami nuotaikingų švenčių 
ir sėkmės ateinančiuose 1998 me
tuose. Skiria auką "Darbininkui".

Edą ir Vilius Bražėnai, 
Deland, FL, sveikina savo gi
mines, draugus ir pažįstamus 
išeivijoje ir Lietuvoje Šv. Kalėdų 
proga. Naujuose 1998 metuose 
linki sveikatos ir laimės. Vietoje 
Kalėdinių atvirukų skiria auką i 
lietuviškai spaudai paremti.

Jonas Juodis, Beverly Hills, 
FL, sveikina draugus ir klientus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga, linkėdamas visiems malonių 
švenčių ir sėkmės gyvenime. 
Dėkoja visiems už pasiųstus 
linkėjimus greitai pasveikti.

Donata ir Alfonsas Samu- ' 
šiai, Pembroke Pines, FL, sveiki- i 
na "Darbininko" darbuotojus bei Į 
skaitytojus ir linki gražių Šv. Ka- ! 
ledų ir Kristaus palaimos 1998- 
tuose metuose. Skiria auką "Dar
bininkui" paremti.

Ateik, įženk į mano širdį, 
Taikos ir Meilės 
Amžinas Valdove,
Atnešk ramybės ir tiesos laikus!
Tegul išauš šventa
Nedrumstančios taikos diena - 
Ir man, ir mano kraštui, 
Ir visai žemei, 
Ir namams...
- Lacrima
Visiems linksmų Šv. Kalėdų!

Pranė Ažuolienė
Ramutė ir Algirdas Čes- 

navičiai sveikina visus savo 
draugus, pažįstamus, o ypatin
gai Apreiškimo parapijos choris
tus su Šv. Kalėdom ir Naujais 
Metais. Tegul šios šventės atneša 
daug giedrios nuotaikos ir šei
myninio džiaugsmo.

Albinas Stukas sveikina vi
sus lietuvius su Šv. Kalėdom ir 
Naujaisiais Metais.

Lietuvių Atletų Klubas ruo
šia Kalėdų balių penktadienį, 
gruodžio 26 d., 7:30 vai. vak., 
Kultūros Židinio apatinėje salėje. 
Bus bufetas ir šauni loterija.

Už daktarės Jadvygos Ur
bonavičiūtės vėlę, 10 mirties 
metines minint, mišios bus auko
jamos Apreiškimo parapijos baž
nyčioje gruodžio 13 d., šeštadie
nį, 11 vai. ryte. Draugai ir pažįs
tami prašomi prisiminti ją savo 
maldose. Mišias užprašė Marina 
ir Zigmas Raulinaičiai.

Šį rudenį New Yorko Naciona
linės Dizaino Akademijos meno 
mokykloje buvo surengta jau
nųjų dailininkų, dauguma kurių 
- šios mokyklos studentai arba 
auklėtiniai, paroda. Šioje parodo
je su savo naujausiais darbais 
dalyvavo ir New Yorke gyvenan
ti lietuvė dailininkė Laima Spran- 
gauskaitė.

Tai septinta dailininkės Laimos 
Sprangauskaitės paroda New 
Yorke. Prieš tai eksponavusi ta
pybą, koliažus ir mišria technika 
atliktus darbus, šj kartą tapytoja 
parodoje pateikė 21 spalvotą 
medžio raižinį. Apskritimai (ne
išbaigti ir netikslūs, ne skriestu
vu nubrėžti), lyg astronominiai 
objektai, Saulė, Paukščių Takas - 
primena kažką iš kosmoso. Vie
niems žiūrovams šie šviesos ir 
spalvų sūkuriai galėtų sietis su 
nežinomybe, ateitimi ar bega
lybe, kitiems... Jai pačiai tai ne 
astronominis vyksmas, o visa
tos, arba "visko kartu", simbolis, 
kartu tai ir pačios tapybos (kūry
bos) vyksmo simbolis.

Ofortų serija, pavadinta "Tink
lai", buvo lyg pirmas žingsnis ta 
tema, kurią vėliau Laima išvystė 
medžio raižiniuose. Tai abstrak
tūs darbai, savo koloritu ir pa
viršiaus sandara labai artimi ta
pybai. Parodoje matytuose rai
žiniuose mirgėjimas nuo tam-

Didelė netektis

Dail. Vytautas Kazimie
ras Jonynas mirė 1997 m. 
gruodžio 4 d. rytą Vilniuje. 
Gimė 1907 m. kovo 10 d. Ūd
rijos bažnytkaimy, Alytaus 
apskr. Į Amerika atvyko 1951 
m. Buvo vienas iš žymiausių 
lietuvių dailininkų, dirbęs

"Armonikos" 
K. Židinio

Vilniečių liaudies muzikos an
samblis "Armonika" spalio 26 d., 
sekmadienį, 6 v. v. koncertavo 
Kultūros Židiny Brooklyne. Pats 
ansamblio vardas nusako jo po
būdį ir stilių. Tai lengvos, estra
dinės muzikos ir dainos puoselė
tojai.

Ansamblio stilių atspindėjo ir 
salių dekoras. Apatinėje salėje 
prie galinės sienos buvo didokas 
apibendrinto stiliaus žmogus su 
ištempta armonika. Visai kaip 
linksmose vasaros gegužinėse. 
Didžiojoje salėje per visą sceną 
buvo didelėm raidėm įrašyta: 
ARMONIKA. Taigi - prie armo
nikos garsų pasilinksminsime! 
Dainos bus visiem suprantamos, 
bus ir linksmų pasakojimų!

Ansamblį sudaro 9 žmonės. 
Jam vadovauja Stasys Liupkevi-

Atžymėtas trimis sukaktimis
Šie metai muziką, vargonų vir

tuozą Joną Žuką aplankė net su 
trimis sukaktimis: lapkričio 12 
d. sulaukė 90 metų (tos sukak
ties proga pasirodė platus Vir
ginijaus Barkausko straipsnis 
"Darbininke", Nr. 43), 60 metų 
nuo pirmojo J. Žuko koncerto, 
įvykusio 1937 m.lapkričio 26 d. 
(tuomet Lietuvoje leistame kul
tūros žurnale "Naujoji Romuva", 
Nr. 49, buvo rašyta: "J. Žuko 
vargonų koncertas įvyko lapkri
čio 26 d. Jėzuitų bažnyčioje. Pro
gramoje buvo J. S. Bach, F. Men- 
delssohno, C. Francko ir Ch. M. 
Widoro kompozicijos. J. Žukas 
turi išsidirbęs jau gerą vargonų 
techniką, ir jo koncerto teko su 
įdomumu klausytis."), ir 10 metų 
nuo koncerto, atlikto VVashing- 
tone, Nekalto Prasidėjimo šven
tovėje, minint Lietuvos krikščio
nybės 600 metų jubiliejų. (Po 
koncerto "Darbininkas" rašė: "Šis 
vakaras prabilo pasauline muzi
kos kalba, kurią, turbūt, geriau
siai suprato tie, kurie tą kalbą

Dailininkės Laimos Sprangauskaitės 
paroda New Yorke

50 metų moteris iš Lietuvos 
ieško darbo - norėtų prižiūrėti pa
gyvenusius žmones. Kalba lietuviš
kai, rusiškai, lenkiškai. Tariantis dėl 
darbo - kalbėti lietuviškai. Tel. (518) 
828-4893. (sk.)

Dailininkė Laima Sprangauskaitė prie savo darbų.

šiaušių tonų pereina į šviesiau
sius. Pirmame darbe spalvos tam
siai mėlynos, pabrėžtinai "šal
tos". Palaipsniui jos "kaista", šyla 
ir pereina į rusvas, gelsvas, o dar 
vėliau staiga užsidega, virsdamos 
ryškiai raudonomis, geltonomis. 
Pradžioje paslaptingai tamsoje 
rusenanti švieselė virsta pašėlu

įvairiose meno srityse. Į Lietu
vą grįžo š. m. gegužės 13 d. 
Kurį laiką gyveno Druskinin
kuose, kur yra jo vardo mu
ziejus, galerija, rugpjūčio vi
dury buvo apgyvendintas slau
gos namuose Vilniuje. Plačiau 
apie jo gyvenimą ir žymiuosius 
meno kūrinius kitame "Dar
bininko" numeryje.

koncertas 
scenoje
čius, grojantis armonika. Jų turi 
bene tris ir keičia pagal reikalą. 
Dar groja ir lumzdeliu.

Kiti atlikėjai buvo pirmas ir 
antras smuikas, kontrabosas, 
būgneliai, trys solistai: sopranas, 
tenoras ir baritonas. Prie solistų 
dažnai prisijungdavo ir pats 
vadovas bei visi instrumenta
listai. Pirmasis smuikas kartas 
nuo karto padėdavo smuiką ir 
pūsteldavo vamzdelį.

Visi atlikėjai yra profesionalai, 
baigę konservatorijas, muzikalūs. 
Visi žino ką daro ir kaip reikia 
atlikti kūrinį, kad jis patiktų 
žmonėms.

Kai kalbama apie dailės meno 
kūrinius, sakoma, kad nėra gero 
ar blogo stiliaus. Visi stiliai yra 
geri, tik blogi arba geri jų atlikė
jai. Tai taikytina ir muzikai, an- 

mokėjo. Tačiau manau, kad 
kiekvienas klausytojas buvo su
žavėtas. Vargonų melodingi gar
sai galėjo atverti giliausias sielos 
gelmes, papasakoti apie Dievo 
paslaptingą galybę bei pakviesti 
į susimąstymą". Ši sukaktis buvo 
prisiminta ir Lietuvoje per radi
jo laidą "Tautiečių balsai". Laidai 
vadovauja muzikologas Vaclovas 
Juodpusis.

Jonas Žukas savo garbaus 
amžiaus gimtadienį kartu su iš 
Baltimorės, MD, atvykusiu sū
num dr. Jonu Žuku, marčia Ona, 
vaikaičiais Vincu, Viktorija ir 
būreliu artimesnių draugų at
šventė sekmadienį, lapkričio 16 
d. Sukaktuvininką pagerbiant 
buvo sugiedota "Ilgiausių metų", 
sušukta "Valio" ir linkėta dar 
daug, daug geros sveikatos ku
pinų metų!

šaunias vaišes buvo paruošusi 
Jono Žuko ištikimoji gyvenimo 
palydovė Elena Žukienė.

P. Palys 

siai besisukančiu šviesos kamuo
liu. Įspūdingi darbai sukuria be
veik trimatės erdvės įspūdį, žavi 
savo neapibrėžtumu ir išradin
gumu. Žiemos pradžioje turėsime 
progos pamatyti naujų, jau bai
giamų kurti darbų seriją.

Dijana Apalianskienė 

samblio atlikėjams. Jie visi geri. 
Kas pasitenkina lengva estradine 
muzika, daina, tam šis koncertas 
labai patiko. Publika plojo, plo
jimais palydėjo dainas, atskirus 
artistus. Kas mėgsta koncertus 
programinės muzikos, didesnių 
užsimojimų, tam toks koncertas 
tai tik laiko gaišatis. Ir tą vakarą 
mane iki salės durų palydėjo vie
nas klasikinės muzikos puoselė
tojas, bet į vidų nėjo. Sako: gaila 
laiko.

Čia visi teisūs. Ir "Armonikos" 
koncertas buvo geras.

Lengvosios muzikos koncer
tuose kartais dalyvauja vadovai, 
kurie pasakojimais pristato nau
ją kūrinį ir jį palydi. Tai žais
minga humoristika, kuri derina
si su atliktais kūriniais. Toks va
dovas buvo ir šiame koncerte: 
ramus, išlaikytas, prabilęs taik
liu žodžiu.

Koncerto programa sudaryta iš 
lengvų kūrinių: valsų, polkų, 
dainų apie tėvynę, tremtį, krei
pimąsi į Aušros Vartus. Dainos 
ne iš liaudies paimtos, o kom
pozitorių sukurtos. Atliktos pat
raukliai. Klausytojas turi teisę to
kiomis dainomis džiaugtis ir 
joms ploti. Klausytoją tai pa
guodžia.

Buvo ir pertrauka. Ansamblio 
žmonės pardavinėjo atsivežtas 
vaizdajuostes, kasetes. Veikė ir 
užkandinė, baras, kuriame vėliau 
pristigo stipresnių gėrimų. Po 
programos buvo šokiai. Jiems 
pradžioje grojo tas pats ansam
blis, vėliau naudotos garsajuos- 
tės. Publikos buvo pilna salė.

Ansamblis čia atvyko iš Keamy, 
NJ, kur koncertavo spalio 25 d. 
Kultūros Židinyje jis koncertavo 
1989 m. Amerikoje ansamblis 
jau lankėsi 4 kartus, dabar skel
bė, kad atsilankys ir 5-tą kartą, 
kai minės savo veiklos 30 metų 
sukaktį. (p.j.)

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Ana ir Edvardas Stakniai, Jamaica, 
NY -100 dol.

Joana ir Antanas Pumpučiai, 
Middletown, NY -100 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.

Reikalinga namų šeiminin
kė, kuri gyventų mūsų šeimoje ir 
prižiūrėtų vaikus (penkerių ir ketu
riolikos metų amžiaus). Pageidautu
me tikrai mylinčios vaikus, kurią 
galėtume laikyti mūsų šeimos nare. 
Skambinti Dinai: (718) 692-4111 
nuo 10 iki 4 vai. p.p., arba (718) 
377-2900 toliau 229 ir palikti žinutę.

(sk.)

Moteris iš Lietuvos, turinti do
kumentus ir darbą, ieško gyvenamo 
ploto, už kurį galėtų (po darbo) 
padėti namų ruošoje. Skambinti: 
(718) 277-5771. (sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscąping/maintenance) ben
drovės savininkas, VVashington, 
DC, ieško darbininko, kuris galėtų 
atlikti lauko priežiūros darbus. Pra
dinis mokęstis $6.00 į vai. Galima 
dirbti 1-12 vai. per dieną su viršva
landžiais. Reikalingas darbo leidi
mas. Suteikiamas pigus butas - 130 
dol. mėnesiui. Kreiptis tel.: (202) 
244-2373. (sk.)

Išnuomojamas kambarys vie
nam asmeniui labai patogioje vie
toje. Virtuve ir vonia teks naudotis 
bendrai su šeimininkais. Skambinti: 
(718) 441-1215. (sk.)

53 metų moteris iš Lietuvos 
ieško darbo - galėtų slaugyti seny
vo amžiaus žmones bet kurioje vie
tovėje. Gali gyventi šeimoje. Tel. 
(732) 752-5933. (sk.)

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

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Skambinti darbo dienomis nuo 
12 iki 3 vai. Tel: (718)768-6798 
(kviesti Eleną). (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 m. 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. 630 986- 
1613.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gruodžio 6 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 1 vai. 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, gruodžio 13 d., šeštadie
nį, nuo 1 vai. iki 4 vai. popiet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

Siuntiniai i Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas.

Maisto siuntiniai: 
šventinis $39.;
50 svarų įvairaus maisto 
siuntinys už $98.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:jkeleras@aol.com

