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LIETUVOJE^ 
ir apie ę 

LIEĮTJVĄ A

j)
- Lietuvos diplomatai daly

vavo svarstant, kaip įgyvendi
nama Daytono taikos sutartis. 
Gruodžio 8 d. į Bonną išvyko 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos delegacija, vadovaujama 
užsienio reikalų viceministro 
Albino Januškos. Gruodžio 9 d. 
čia prasidėjo tarptautinė konfe
rencija taikos įgyvendinimo 
Bosnijoje ir Hercegovinoje klau
simais. Lietuva, kaip ir kitos dvi 
Baltijos valstybės, Taikos įgyven
dinimo tarybos rengiamuose fo
rumuose dalyvauja stebėtojos 
teisėmis.

- Gruodžio 8 d. Genevoje 
prasidėjo dar vienas derybų dėl 
Lietuvos narystės Pasaulio preky
bos organizacijoje (PPO) raun
das. Lietuvos delegacija, vado
vaujama užsienio reikalų vice
ministro Algimanto Rimkūno, 
keturias dienas tarsis su PPO at
stovais. Baigti derybas dėl narys
tės PPO Lietuva tikisi jau kitais 
metais.

-„Lietuva atsisveikina su 
žinomu kino operatoriumi ir 
režisieriumi Petru Abukevičiumi. 
Filmų apie gamtą kūrėjas mirė 
Vilniuje gruodžio 6-osios rytą po 
ilgos ir sunkios ligos. Jis ėjo sep
tyniasdešimtuosius gyvenimo 
metus. Autorių išgarsinusius 
mokslo populiarinimo filmus 
apie gamtą matė beveik šimto 
valstybių žiūrovai. Jam pavyko 
užfiksuoti elnių meilės šokį, vil
kiukų gimimą ir kitus amžinojo 
gamtos rato stebuklus.

- Gruodžio 7 d. į Lietuvą 
atvyko kandidato į Prezidentus 
Valdo Adamkaus žmona Alma 
Adamkienė. Ji bus Lietuvoje ma
žiausiai iki gruodžio 21 dienos, 
kai įvyks Prezidento rinkimai. 
Vėliau pati A. Adamkienė spręs, 
ar šv. Kalėdoms likti Lietuvoje, 
ar grįžti į Chicagą, vėl slaugyti 
savo sunkiai sergančios motinos.

- Per pirmąsias dešimt ofi
cialaus Prezidento rinkimų 
vajaus dienų televizijoje dau
giausia reklamuotas kandidatas 
Artūras Paulauskas. Jo vardą nuo 
lapkričio 21-osios iki gruodžio 1 
dienos garsino 54% visos tuo 
laikotarpiu transliuotos politinės 
reklamos.

- Gruodžio 8 d. vakarą kan
didato į Prezidentus Artūro Pau
lausko rinkimų štabas Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose su
rengė koncertą, pavadintą "A. 
Paulausko rinkimų kampanijos 
linksmąja dalimi". Jame dalyva
vo populiarūs atlikėjai ir pokš
tininkai. Panašius koncertus nu
matoma surengti Panevėžyje, 
Šiauliuose ir Klaipėdoje.

- Gruodžio 8 d. į Rotušės 
aikštę atvežta pagrindinė Vil
niaus Kalėdų eglė. Daugiau kaip 
šešiolikos metrų žaliaskarė į sos
tinės senamiestį atkeliavo iš Va- 
lakupių girininkijos. Jos monta
vimas ir puošimas žibančiomis 
girliandomis užtruko iki gruo
džio 12 d.

- Vadovybės apsaugos de
partamento (VAD) pareigūnai 
pradėjo saugoti dar vieną kandi
datą į prezidentus - Kazį Bobelį. 
Vyriausiajai rinkimų komisijai 
kandidatas teigė, jog jam grasi
no naktį į namus paskambinęs 
anonimas. Iki šiol VAD saugojo 
Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį bei kandidatą į pre
zidentus Rimantą Smetoną.

UŽ KĄ BALSUOSIME?
Dr. Algimantas Kabaila

Mūsų namuose svečiuojasi 
giminaitis iš Lietuvos, vardu Jo
nas. Kad išvengtume ilgų aiški
nimų, mudu su žmona pasisa
kome be išlygų ir nedelsdami, 
kad mūsų nuomone geriausias 
kandidatas į Lietuvos vadovus 
yra Vytautas Landsbergis. Jonas 
mielai kalba apie politiką. Jo 
nuomone, jau pirmajame rate 
laimės Paulauskas, nors Jonas 
balsuosiąs už Landsbergį.

Kadangi rinkimų rezultatai iš 
anksto buvo žinomi tik sovieti
niuose kraštuose, tai rezultatų 
pranašystėmis neverta per daug 
užsiiminėti. Norėjau tik su ju
mis pasidalinti keliomis minti
mis, kaip vystytųsi Lietuvos 
gyvenimas, jei išties laimėtų 
Paulauskas. Kaip gerai žinoma, 
šis kandidatas yra remiamas kai
riųjų jėgų, įskaitant ir LDDP. Jis 
pasisakė už "stiprų" prezidenta
vimą ir jau pačioje pradžioje 
kampanijos pareiškė keisiąs mi
nistrą pirmininką, gi kandidatų 
į tą postą turįs net 15.

Priimkime, kad naujasis prezi
dentas Paulauskas laikysis kon
stitucijos, o tuo Jonas net nea
bejoja. Kai jis pasiūlytų naują 
ministrą pirmininką, tai Tėvynės 
Sąjungos ir Krikščionių Demok
ratų koalicijos dauguma Seime 
tą pasiūlymą, be abejo, atmestų. 
Lietuvoje prezidento galios daug 
mažesnės nei JAV-jose, nors gal 
didesnės nei, pavyzdžiui, Airijo
je. Jie negali keisti vyriausybės 
be Seimo sutikimo.

Kiltų sunkiai išsprendžiamas 
konfliktas. Konstitucija numa

to, kad tokiu atveju prezidentas 
gali paleisti Seimą ir šaukti 
priešlaikinius rinkimus, o po to 
ir pats atsistatydinti ir būti per
renkamas. Gi Lietuvos, kaip ir 
kai kurių Pietų Amerikos kraštų

A. Paulauskas (dešinėje) ir jo rinkiminės kampanijos 
ideologas A. Juozaitis lapkričio 7 d. žurnalistams pristatė 
savo veiklos programa. R. Šuikos nuotr.

ypač kai jos neaiškiai būna su
formuluotos, pavyzdžiui, klau- 
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"Už Valda Adamkų - už Lietuvos ateiti" vykdomasis komitetas. Sėdi iš kairės: Vytautas 
Jasinevičius, Pranas Jurkus, Vytautas Januškis, Stasys Baras, dr. Julius Šmulkštys. Stovi: 
Tadas Misiūnas, Rimantas Dirvonis, Arūnas Satkus, Anatolijus Milūnas, Leonas Nar- 
butis, dr. Leonidas Ragas, Alė Razmienė, dr. Antanas Razma ir Vytautas Germanas.

rinkiminėje sistemoje, kandida
tai turi surinkti virš 50% balsuo
jančiųjų balsų. Tad vyktų du

Vytautas Landsbergis: "Aš stengiuosi ginti po
ziciją, kad tiesa ir melas, gėris ir blogis yra skirtingi 
dalykai. Tai nėra vienokia ar kitokia "nuomonė", tie
siog yra skiriamoji linija". R. Šuikos nuotr.

Seimo rinkimų 
ratai. Jiems pra
vesti reikėtų bent 
poros mėnesių. 
Po to, kol naujas 
seimas pradėtų 
pilnai veikti, už
truktų dar ma
žiausiai mėnuo. 
Tada prezidento 
rinkimai. Irgi du 
ratai ir du mėne
siai. Po to dar 
mėnuo, kol pre
zidento komanda 
susiformuoja ir 
susiderina su Sei
mu. Tad iš viso 6 
mėnesiai su šlu
ba vyriausybe. Iš
laidos irgi mili
joninės.

Bet tie kelias
dešimt milijonų, 
išleisti rinkimams 
yra smulkūs pi
nigėliai palyginti 
su kitais nuosto
liais valstybei. Juk 
joks biznierius, 
joks svetimas 
kraštas neinves
tuos į Lietuvą nė 
cento, kol nebus 
politinio stabilu-
mo. Ne dėl savo 
politinių nuos
tatų, o papras
čiausiai dėl to, 
kad nesant stabi

liai vyriausybei, investicijų rizi
ka labai padidėja. Tas pats su 
paskolomis - rizika didesnė, tad 
ir nuošimčiai didesni.

Tad brangiai kainuos Lietuvai, 
jei tu teisus, sakau Jonui.

Na, bet gal Jonas ir klysta. "Lie
tuvos rytas", kurio niekad neap
kaltinčiau palankumu Tėvynės 
Sąjungai ar Lietuvos Krikščio
nims Demokratams, veda ap
klausą per internetą. Man rašant 
šias eilutes į apklausą jau at
siliepė daugiau kaip 4,700 žmo
nių. Apklausa leidžia kiekvie
nam kompiuteriui "balsuoti" už 
vieną iš kandidatų į prezidentą. 
Už Landsbergį balsuotų 30.2% 
visų balsuotojų, už Adamkų 
24.7%, už Paulauską 18.8%. Jo
nas sako, girdi dešiniųjų balsai 
susiskaldys, net Rimantas Sme
tona atims bent vieną procentą 
balsų. Išties, pagal šį apklau
sinėjimą, Smetona gautų ne vie
ną, o 4.1% balsų. Tad Jonas tei
sus.

Žinoma, visas apklausas reikia 
imti su geru žiupsniu druskos,

AMERIKOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

SVEIKINIMAS PIRMOSIOS 
LIETUVIŠKOS KNYGOS 450-ŲJŲ 

METINIŲ PROGA
Gražiai Martynas Mažvydas aplankė Lietuvą 1997-aisiais. Pa

sivaikščiojo po bibliotekas, muziejus, mokyklas ir koncertų sales, 
pasilypėjo ant granito postamento Klaipėdoje, pabylojo mokslinėse 
konferencijose, televizorių ekranuose, naujų knygų ir kasdienės 
spaudos puslapiuose. Pasakė naudingų dalykų, pamokė lietuviško 
žodžio ir rašto dar sykį. Išgirdo apie Martyną Mažvydą ir mūsų 
kaimynai. Pasikvietė jį estai, latviai, rusai, baltarusiai, lenkai, 
vokiečiai, skandinavų šalys. Panoro išgirsti apie Mažvydą ir JAV 
Kongreso biblioteka. Pirmosios lietuviškos knygos autorius lyg 
viską suprantantis tėvas nužvelgė tėviškės išeivius. Paragino juos 
išleisti pirmąją Amerikos lietuvišką ir daugelį kitų naudingų knygų, 
pagerbti tautos išminčius, burtis ir išlikti po svetimu dangum. 
Martynas Mažvydas neapsirinka: jis Jumis tiki ir pasitiki, laukia 
gyvos lietuviškos kalbos, naujų darbų vardan vienos - anų ir šių 
dienų Lietuvos. Gera turėti tokį Mažvydą.

Lietuviškos knygos metai - dvasios metai. Šia proga nuoširdžiai 
sveikinu Amerikos lietuvių bendruomenę, linkiu kūrybingos min
ties ir vaisingo darbo, meilės saviesiems ir senajai tėvynei. Tegu 
pavyzdžiu Jums būna pirmosios lietuviškos knygos autorius Marty
nas Mažvydas.

Vytautas Landsbergis
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas,
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties 
minėjimo Valstybinės komisijos pirmininkas

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Gruodžio 1 d. Lietuvos ambasadoje VVashingtone Kauno 

Vytauto Didžiojo Universiteto garbės daktaro insignijas 
žymiam JAV lietuvių poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui įteikė 
VDU rektorius Vytautas Kaminskas.

Rašytojas Kazys Almenas pristatė A. Nyką-Niliūną kaip 
plačiai žinomą kūrėją, darbštų literatūros kritiką, vertėją. 
VDU rektorius V. Kaminskas susirinkusiems perskaitė VDU 
Senato nutarimą dėl garbės daktaro vardo suteikimo p. A. 
Nykai-Niliūnui ir pasidžiaugė tuo, kad tiek daug lietuvių 
literatūrai nusipelnęs žmogus papildys iškilią Universiteto 
garbės daktarą draugiją. Naujasis Kauno Vytauto Didžiojo 
Universiteto garbės daktaras buvo iškilmingai apgaubtas 
toga.

A. Nyką-Niliūną pasveikino Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas, poeto žmona, draugai, ambasados dar
buotojai.

Lietuvos ambasados VVashingtone
Spaudos skyrius

ŠIŲ METŲ SANTARVĖS PREMIJA - 
A. BRAZAUSKUI

Šių metų Santarvės premija 
paskirta Lietuvos Prezidentui 
Algirdui Brazauskui. Tai lapkričio 
27 d. nuspręsta Santarvės fondo 
valdybos posėdyje.

A. Brazauskas yra ketvirtasis 
Santarvės premijos laureatas. Ap
dovanojimas Prezidentui paskir
tas "už santarvės dvasios Lietu
voje išaukštinimą".

Ankstesniais metais Santarvės 
premijos laureatais yra tapę poe
tas Justinas Marcinkevičius, 
monsinjoras Kazimieras Vasil
iauskas, literatūrologė profesorė

30 JAV KONGRESO NARIŲ LAIŠKAS 
ALGIRDUI BRAZAUSKUI

Lapkričio 26 d. vakare Lietu
vos Prezidentui Algirdui Bra
zauskui buvo išsiųstas 30 Jung
tinių Valstijų Kongreso narių 
pasirašytas laiškas, kuriame Lie
tuvos valstybės vadovas ragina
mas įvykdyti savo pažadą nu
bausti karo nusikaltėlius.

Laiške sakoma, jog "nepaisant 
pažadų, duotų 1995 metų kovo 

Viktorija Daujotytė-Pakerienė.
Šį kasmetinį apdovanojimą už 

reikšmingą, tautą vienijančią 
veiklą skiria prieš kelerius metus 
įkurta visuomeninė organizacija 
- Santarvės fondas. Šio fondo 
įkūrėjas ir premijos fundatorius 
yra verslininkas iš Panevėžio Ju
lius Kazėnas.

Santarvės premijos laureatui 
Šventų Kalėdų išvakarėse įteikia
mas laureato diplomas, premi
jos simbolis - balta porcelianinė 
angelo skulptūrėlė bei piniginė 
premija. ELTA 

mėnesį Izraelio Knesete, kad Lie
tuvoje gyvenantys karo nusi
kaltėliai bus nubausti, ne vie
nam iš šių Holokausto vykdyto
jų nebuvo pareikštas kaltinimas, 
nekalbant jau apie teismą".

Laiške, kurį taip pat pasirašė ir 
Atstovų rūmų Tarptautinių san
tykių komiteto pirmininkas Ben-
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Pirmosios lietuviškos knygos, 
Martyno Mažvydo "Katekizmo" 
450 metų sukaktis Philadelphi
joje buvo paminėta trijų dalių 
minėjimu. Rengėjų bandyta ne
siriboti sukakties atžymėjimu 
vien tik savųjų tarpe, bet dėtos 
ir pastangos su pirmosios lietu
vių kalba knygos reikšme mūsų 
kultūros raidai supažindinti ir 
amerikiečių visuomenę. Tuo pa
čiu siekta Philadelphijos lietu
vius pristatyti kaip gyvą etninę 
bendruomenę, sugebančią ne tik 
įvertinti bei puoselėti savo tau
tos kultūrinį paveldą, bet jį 
skleisti bei garsinti už savosios 
visuomenės ribų.

Paroda miesto 
centrinėje bibliotekoje

Visą lapkričio mėnesį Phila
delphijos miesto centrinėje bib
liotekoje (Free Library of Phila- 
delphia, Logan Square), istorijos 
skyriuje, vyko retų lietuviškų 
knygų ir pirmai lietuviškai kny-
gai paminėti Lietuvoje išleistų 
knygų bei suvenyrų paroda. Ša
lia senų lietuviškų leidinių, ku
riuos maloniai paskolino Penn- 
sylvanijos universiteto bibliote
ka ir privatūs kolekcionieriai, 
rikiavosi gausios Mažvydianos 
sukakties proga išleistos knygos, 
nukalta valstybinė moneta, Lie
tuvos pašto ženklai, skoningi 
plakatai. Išstatytose vitrinose 
bandyta pabrėžti dabartiniu me
tu ypač svarbų politinį momentą 
- Mažosios Lietuvos ryšį su Lie
tuva. Tuo tikslu išstatytas senas 
žemėlapis, kuriame rodytos Lie
tuvos istorinės žemės, kur varto
ta kadaise lietuvių kalba. Pa
aiškinta, kad tuolaikinis Kara
liaučius tai dabarties Rusijos Ka
liningrado sritis. Paroda buvo 
skelbiama "Free Liberary of Phi- 
ladelphia" lapkričio mėnesio biu
letenyje, kuriuo aprūpinamos vi
sos miesto bibliotekos, bibliote
kos rėmėjai ir miesto turizmo 
įstaigos. Apskaičiuojama, kad 
bibliotekos strateginėje vietoje 
išstatyti eksponatai per mėnesį 
buvo apžiūrėti keliolikos tūks
tančių lankytojų.

Mažvydo minėjimas 
Pennsylvanijos 

universitete

Antroji minėjimo dalis vyko 
Philadelphijoje esančiame Uni- 
versity of Pennsylvania. Š. m. 
lapkričio 14 d., penktadienio, 
popiety istoriniame Houston 
Hali pastate Penn Language Cen
ter ir Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos apylinkė surengė 
kolokviumą 450-tai pirmosios 
lietuviškos knygos sukakčiai pa
minėti. Dalyvavo trys mokslinin
kai, specialiai šiai progai atvykę 
iš tolimų vietovių. Tai dr. Dai
nora Pociūtė-Abukevičienė, dės
tanti senąją lietuvių literatūrą 
Vytauto Didžiojo ir Vilniaus uni
versitetuose. Jos kalbėta tema 
"Lietuviškosios reformacijos ak
centai Martyno Mažvydo raštuo
se". Paskaitoje dr. Pociūtė iškėlė 
skirtumus tarp Mažvydo "Ka
tekizmo" ir kitų panašių to meto 
protestantų reformacijos Eu
ropoje leidinių. Antrasis pas
kaitininkas dr. Leonardas V. 
Gerulaitis, istorijos profesorius 
Oakland universitete, Michiga- 
no valstijoje, kaip Renesanso 
laikotarpio žinovas aptarė Maž
vydo "Katekizmą" iš istorinės 
perspektyvos. Pastebėjęs, kad to 
meto Lietuvoje vyraujant žo
dinėms tradicijoms, su Mažvydu 
Lietuva įsijungė į "...rašytinės 
kalbos broliją". Trečiasis kalbė
tojas buvo amerikietis dr. VVil
liam R. Schmalstieg, profesorius 
emeritas iš Pennsylvania State 
University, College Park. Jo pas
kaitos tema - "Martynas Maž
vydas ir John Wycliffe: angliška
sis ryšys". Dr. Schmalstieg lygi
no Dešimt Dievo įsakymų verti
mus, atliktus Mažvydo ir anglų 
religinio reformatoriaus John 
Wycliffe. Tuo laikotarpiu Dievo

Philadelphijoje paminėta pirmosios lietuviškos knygos sukaktis
Algimantas S. Gečys

įsakymų vertimas į svetimas kal
bas sukeldavęs audringų ginčų 
teologų ir to metų lingvistų tar
pe.

Kolokviumą atidarė LB apy
linkės valdybos kvietimą priėmęs 
Lietuvos Generalinis konsulas 
New Yorke dr. Petras Anusas. 
Paminėjęs, jog Lietuva 1997-uo- 
sius metus yra paskelbusi "Lietu
viškos knygos metais", o UNES
CO Mažvydo "Katekizmo" sukak
tį įtraukusi į žymėtinų svarbiųjų 
datų kalendorių, dr. Anusas 
apžvelgė renginius už Lietuvos 
ribų, kur sukaktis buvusi iškil
mingai paminėta. Pasak jo, Lie
tuvai Mažvydo "Katekizmo" išlei
dimas reiškė ne vien į gyvenimą 
'išvestą pirmąją knygą lietuvių 
kalba, bet ir suteikimą Lietuvai 
tautinio identiteto, būtiną jos
valstybingumo stiprinimui ir vė
lesnių tautą užgulusių krizių sėk
mingam pakėlimui. Lietuvos vy
riausybės vardu dr. Anusas Penn 
Language Center direktoriui dr. 
Harold Schiffman įteikė Lietu
voje nukaltą Mažvydo sukakties 
medalį.

Penn Language Center direk
torius dr. Schiffman pasveikinęs 
kolokviumo prelegentus bei klau
sytojus, pasidžiaugė galimybe su 
Lietuvių Bendruomene rengti šį 
mokslo pasauliui neeilinį įvykį. 
Jam, kaip tamilų kalbos specia
listui, yra malonų būti dalimi 
pirmojo lietuvių kalba leidinio 
paminėjimo. Abi kalbos lingvis
tine prasme senos, abi palyginti 
negausiai vartojamos, kalban
čiųjų pasišventimu sugebėjusios 
išlikti gyvos iki šių laikų. Trum
pai klausytojams priminęs Maž
vydo "Katekizmo" išleidimo ap
linkybes, dr. Schiffman neaplen
kė Mažosios Lietuvos, kur aisčių 
ainiai prūsai kovojo už savo kal
bos ir tapatybės išlaikymą.

Teresė Gečienė, Philadelphijos 
LB apylinkės narė, vadovavusi 
Pirmosios lietuviškos knygos su
kakties Philadelphijoje pa
minėjimui, kolokviumą užbai
giant tartame padėkos žodyje 
dėkojo Pennsylvanijos univer
siteto Penn Language Center va
dovybei už kolokviumo suruo
šimą ir šio istorinio "Ivy League" 
mokslinio židinio dėmesį lietu
vių kalbai ir lietuviams. Čia dar 
prieš II-jį Pasaulinį karą dėstė iš 
Lietuvos atvykęs kalbininkas 
prof. dr. Alfredas Senn. Po karo 
profesoriauti buvo pakviesti dr. 
Antanas Salys ir rašytojas Vincas 
Krėvė-Mickevičius. Lietuvių kal

yba universitete buvo dėstoma 
Slavistikos ir Baltistikos departa
mente, kuriame mokėsi jaunas 
doktorantas Schmalstieg, 1956 
metais studijas apvainikavęs 
filosofijos daktaro laipsniu iš 
baltų ir slavų kalbų. Jam už 
nuopelnus lietuvių kalbotyrai 
Vilniaus universitetas 1994 me
tais suteikė garbės daktaro laips
nį. 1952 metais Pennsylvanijos 
universitetas nupirko nepriklau
somybės signataro bei diploma
to dr. Jurgio Šaulio biblioteką. 
Universiteto bibliotekoje daugelį 
metų darbavosi dr. Vincas Maciū
nas ir dr. Kostas Ostrauskas. Jie 
kaupė lietuviškų knygų bei leidi
nių lobynus, kurie dar dabar, jau 
jiems esant pensijoje, tebėra pa
pildomi. Tai viena iš turtingiau
sių už Lietuvos ribų lituanistikos 
biblioteka.

Kolokviumo metu buvo išsta
tyta Lietuvos Mažvydo sukakties 
komiteto paskelbto exlibrisų 
konkurse dalyvavusių meni
ninkų darbų paroda. Iš viso kon
kurse dalyvavo 133 menininkai 
iš 27 kraštų. Exlibrisų išstatymu 
rūpinosi skulptorius Petras Vaš- 
kys. Po akademinės dalies pa
bendrauta prie universiteto pa
ruoštų vaišių.

Nuo 1885 metų leidžiamas 
Pennsylvanijos universiteto di

enraštis "The Daily Pennsylva- 
nian" š. m. lapkričio 17 dienos 
laidoje išsamiai aprašė kolokviu
mo eigą, citavo dr. Anuso kalbą, 
bei išspausdino exlibrisų paro
dos nuotrauką.

Mažvydo minėjimas 
Philadelphijos Lietuvių 

Kultūros Centre

Lapkričio 15 dienos vakarą lie
tuviškai kalbančiai visuomenei 
Philadelphijos Lietuvių Kultūros 
Centre suruošta akademinė 
Mažvydo sukakties minėjimo 
dalis. Pagrindinę paskaitą skaitė 
dr. Dainora Pociūtė-Abu- 
kevičienė, senosios lietuvių li
teratūros dėstytoja Kauno ir Vil
niaus universitetuose, autorė 
1995 m. išleisto veikalo "XVI-
XVII amžiaus protestantų baž
nytinės giesmės". Paskaitos tema 
- "Mažvydo giesmės 'Katekizme' 
bei vėlesniuose jo leidiniuose". 
Supažindinusi klausytojus su 
Mažvydo giesmėmis ir to laiko 
giesmių panaudojimu tikėjimui 
skleisti, dr. Pociūtė pabrėžė 
Mažvydo tolerantiškumą Kata
likų Bažnyčios atžvilgiu. Priešin
gai kitiems protestantų reforma
toriams, Mažvydas Bažnyčios 
nepuolė. Jo išleistas "Katekizmas" 
buvęs akstinu katalikams teikti 
dėmesį tikėjimo platinimui lie
tuvių kalba ir gausiai katalikų 
knygleidybai, pasireiškusiai kon- 
trareformacijos laikotarpiu.

Šio minėjimo metu buvo pa
rodyta vaizdajuostėje įrašytos 
ištraukos iš š. m. sausio 8 dieną 
Lietuvoje vykusio Mažvydo val
stybinio minėjimo Vilniuje. Pa

Pirmosios lietuviškos knygos, Mažvydo Katekizmo, mi
nėjime Pennsylvanijos universitete, Philadelphijoje, kal
ba dr. Petras Anusas, Lietuvos generalinis konsulas.

Vlado Mameniškio nuotr.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 

j 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. Tek 779-5156.

Keistuolis gydytojas turi naujų 
sumanymų

Mažvydo Katekizmo 450 metų sukakties minėjime Phila
delphijos Lietuvių Kultūros Centre kalba dr. Dainora 
Pociūtė-Abukevičienė, senosios lietuvių literatūros dėsty
toja Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetuose.

Antano Krušinsko nuotr.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
RDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tek 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Žemaitijoje Mosėdyje yra uni
kalus akmenų muziejus. Jo įkūrė
jas ir direktorius gydytojas Va
clovas Intas tik ką šventė 70- 
metį. Daugiau kaip prieš 20 metų 
keistuolis gydytojas, kaip jį 
tuomet vadino vietos gyvento
jai, pradėjo rinkti ir vežti iš laukų 
į miestelio gatves, aikštes, parkus 
įvairiausių formų, dydžių akme
nis. Šiais akmenimis buvo nusė

University of Pennsylvania, Philadelphijoje, Mažvydo Katekizmo 450 metų sukakties 
proga suruošto kolokviumo dalyviai (iš k. į d.): dr. Leonardas Gerulaitis, dr. VVilliam 
Schmalstieg, dr. Petras Anusas, Lietuvos generalinis konsulas, Teresė Gečienė, pirmo
sios lietuviškos knygos minėjimo Philadelphijoje organizatorė, dr. Harold Schiffman, 
Penn Language Center direktorius, ir dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė.

Vlado Mameniškio nuotr.

matėme, kaip gražiai ir iškilmin
gai Lietuva pamini valstybei 
svarbius istorinius įvykius. Lie
tuvių visuomenei buvo išstatyta 
jau minėta ekslibrisų paroda. 
Skulptorius Petras Vaškys atsi
lankiusius supažindino su eks
librisų dailės šakos atsiradimu, 
pasidžiaugė gausiu atsiliepimu į 
Lietuvos paskelbtą exlibrisų 
konkursą Mažvydui paminėti, 
apgailestaudamas, kad konkurse 
nedalyvavo nei vienas lietuvių 
menininkas iš JAV-jų.

Minėjimui vadovavusi Teresė 
Gečienė pasidžiaugė Philadelphi
jos LB Pirmosios lietuviškos kny
gos minėjimo komiteto sėkme 
kontaktuojant nelietuvių visuo
menę. Dėkojo komiteto nariams 
Aldonai Rastenytei-Page, Snie
guolei Jurskytei, Aužrai Zerr-Ma- 
meniškienei, Darijai ir Gedi-

tos Mosėdžio apylinkės. 1979 
metais ši unikali akmenų kolek
cija buvo oficialiai pavadinta 
akmenų muziejumi. Vėliau buvo 
įkurtas ir parkas. Dabar į Mosėdį, 
buvusį pilką monotonišką Skuo
do rajono miestelį, važiuoja lan
kytojai ne tik iš Lietuvos. Pats 
gydytojas, vis toks pat žvalus ir 
jaunatviškas, yra kupinas naujų 
sumanymų. LA 

minui Dragūnams, Petrui Vaš- 
kiui ir LB apylinkės valdybai - 
Romai Krušinskienei (pirm.), 
Jeanne Dorr, Daliai Jakienei, 
Karoliui Kazakauskui, Lynn Cox.

Būtina pastebėti, kad Mažvydo 
"Katekizmo" 450 metų sukakties 
minėjimų JAV LB apylinkėse 
ruošą koordinavo JAV LB Kul
tūros tarybos Chicagoje sudary
tas komitetas, vadovaujamas 
Nijolės Martinaitytės-Nelson. Jos 
komitetas artimai bendradarbia
vo su Philadelphijoje sudarytu 
vienetu. Minėjimai išeivijoje yra 
tiesioginė konkreti Lietuvos Re
spublikos Seimo ir JAV LB Tary
bos komisijos svarstybų išdava. 
Džiugu, kad ne tik mes pade

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tek: 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, susijusius su mokesčių (tax) mokėjimu. Advokatas dirba 
Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 134 VVest St., Simsbury, 
CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

66 - 86 80 ST. MIDDLE V1LL6GE.
QUEENSN.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
• TAI MtSU VIENTNTtLĖ VIETA ■

■ GAUSI PARODU SALĖ -

KVEČAS
JONAS 

1933 t 1976

dame Lietuvai, bet ir Lietuva jau 
pradeda mums padėti lietuviš
kos kultūros puoselėjime. Phila
delphijos minėjimą finansiškai 
parėmė Lietuvių Fondas per JAV 
LB Kultūros tarybai skiriamas 
lėšas mažųjų telkinių kultūrinei 
veiklai stiprinti.

Lietuviškos knygos metai Phi
ladelphijoje bus užbaigti tradi
cinio koncerto metu gruodžio 
28 dieną. Lietuvių Šv. Andriejaus 
administratoriaus kun. Petro Bur- 
kausko pastangomis ruošiamo 
kalėdinio koncerto metu bus gie
damos ir Mažvydo surinktos 
giesmės. Šis koncertas sutraukia 
pilną bažnyčią publikos, kurios 
tarpe daug amerikiečių svečių.

aol.com
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1997 m. Kalėdos

Mieli Broliai, Sesės,
Turtingos Kalėdų liturgijos ir tamsios nakties mistikoje apmąstykime 

Dievo Sūnaus įsikūnijimo paslaptį.
Enciklikoje "Pasitinkant tretįjį tūkstantmetį" šv. Tėvas, Jonas Paulius 

II, mus kviečia blaiviomis akimis ir mylinčiomis širdimis pažvelgti 
Betliejaus Kūdikėliui į akis ir jo paklausti: "Kodėl tu palikęs dangaus 
garbę atėjai į pasaulį, gimei šaltame gyvulių tvarte?" Ir popiežius tęsia: 
"Nebijokite Dievo, Dievo, kuris tapo žmogumi. Nebijokite Dievo 
paslapties, nebijokite jo meilės, nebijokite nei savo žmogiško silpnu
mo" (T.M.A.).

Kiekvienas kūdikis gimsta, kad gyventų. Kiekvieno kūdikio tėvai 
viltingai tikisi, kad jis turės gražų ir laimingą gyvenimą.

Betliejaus gi kūdikis, žmogišką prigimtį prisiėmęs Dievo Sūnus, 
gimė, kad mirtų. Jis pats ir Mergelė Motina iš anksto žinojo, jog jo 
laukia prieš šimtmečius išpranašauta mirtis. Jėzus gimė, kad pačiame 
amžiaus gražume savo mirtimi nugalėtų mūsų mirtį, pelnytų žmonijai 
amžinos laimės gyvenimą.

Apaštalas šv. Paulius, aiškindamas krikščionims besąlyginę Dievo 
meilę žmogui, laiške romėnams rašo: "Vargu ar kas sutiktų mirti už 
teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį. Dievas gi mums parodė 
savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvom nusidėjėliai 
[...], kai dar buvome Jo priešai" (Rom 5, 6-10). O pats Jėzus nustebu
siam žydų senatoriui Nikodemui kalbėjo: "Dievas gi neatsiuntė savo 
Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų [...], bet kad kiekvienas, 
kuris jį tiki, nepražūtų, o turėtų amžinąjį gyvenimą" (Jn 3, 16-17).

Šv. Tėvas taip pat kviečia mus turėti drąsos atviru protu pažvelgti ir 
į save pačius.

"Kas yra žmogus?" - klausia II Vatikano susirinkimas. Pastoracinėje 
konstitucijoje skaitome: "Tikintieji ir netikintieji beveik vieningai 
sutaria, kad viskas žemėje turi būti siejama su žmogumi, kaip savo 
centru ir viršūne. Tačiau žmogus apie save yra pareiškęs ir tebereiškia 
net viena kitai priešingų nuomonių. Dažnai jis iškelia save kaip 
absoliučią normą arba nusmukdo iki beviltiškumo. Todėl abejoja ir 
nuogąstauja".

Tik Dievo duotoje apreiškimo šviesoje, tik įsikūnijimo paslaptyje 
mes galime suvokti tikrąją savo vertę, savo misiją pasaulyje oei.savo 
silpnybes.

Būdami Adomo ir Ievos vaikai mes dalyvaujame pirmųjų tėvų 
gyvenimo tragedijoje. Parafrazuojant Apaštalo Pauliaus teigimą, kad 
trokštame daryti viena, o darome kita, mes bėgame nuo Dievo ir tuo 
pačiu metu, savo sielos gilumoje, jo ilgimės, trokštame asmeniškai 
išgyventi jo artumą, pajusti jo meilę.

"Kaip ištroškusi elnė ilgisi upelio vandens, taip mano siela ilgisi 
tavęs", gieda psalmistas, nes pagal šv. Augustiną Dievas sutvėrė mus 
dėl savęs ir nerami bus mūsų siela, kol neatsilsės jame" (cfr. Išpažinimai).

Švęsdami 1997-tąjį Kristaus Gimtadienį, šios šventos nakties nuo
taikoje tylioje maldoje paklauskime Kūdikėlio Jėzaus: kodėl tu palikęs 
dangaus garbę įsikūnijai Nekaltos Mergelės įsčiose, tapai mano broliu 
ir nugalėjęs mirtį bei grįžęs pas Tėvą sykiu pasilikai ir su mumis žemėje 
iki pasaulio pabaigos? (Mt 28, 20)

Prasmingo pasiruošimo trečiajam tūkstantmečiui, džiugaus 1997-to 
Kristaus Gimtadienio ir Dievo palaimintų Naujųjų 1998 metų linkiu 
Jums visiems, mieli broliai, sesės!

Vysk. Paulius A. Baltakis, 0FM

Į prezidento postą pretenduojantis 
Kazys Bobelis nesirengia būti 

marionete
Su Lietuvos Respublikos Seimo noriu, pretendentu į
šalies prezidento postq dr 
‘Kauno dienos' žurnalistas

. Kaziu Bobeliu kalbasi 
Stasys Jokūbaitis.

didelę darbo patirtį ir nesu susi
jęs su kokia politine jėga ar kokia 
nors grupuote, kuri galėtų dary
ti man įtaką.

- Bet prezidento rinkimai kai
nuoja didelius pinigus. Visi preten
dentai ieško rėmėjų ir, net patys 
nenujausdami, gali patekti kieno 
nors įtakon...

- Man tai negresia. Savo rin
kimų kampaniją aš finansuosiu 
pats ir mano šeima.

- Kiek ketinate tam skirti pinigų?
- Manau, jog iki vieno milijo

no litų. Kaip ir visi kiti preten
dentai į prezidentus. Skirtumas 
tik tas, kad jie, leisdami rėmėjų 
surinktus ir suaukotus pinigus, 
niekuo nerizikuoja, o aš ir mano 
šeima galime prarasti nemažą 
dalį savo santaupų.

- Ar nebus gaila tiek savų pinigų, 
jei rinkimai susiklostys Jums ne
palankiai?

- Pinigai yra užgyvenamas da
lykas. Kartais žmogus gyvenime 
ne tiek prarandi, ir nieko. I ka
pus nieko nenusineši. Jei savo 
sukauptą turtą gali panaudoti 
geram tikslui, turėdamas vilties, 
kad galėsi padėti tautai išlįsti iš 
tos sunkios padėties, negaila. Aš 
nesu materialistas. Pinigai man 
nėra svarbiausias dalykas. Daug 
gydžiau žmonių ir niekuomet 
nesidairiau, kokio storio jų pi
niginė.

- Kai kurie Jūsų oponentai susi
ekimuose su rinkėjais tikina, kad 
daktaras Bobelis nesąs gydytojas. 
Kaip yra iš tiesų?

- Neturiu supratimo, kam yra 
naudinga paistyti tokias nesą
mones. Esu baigęs universitetą 
Vokietijoje, esu medicinos moks
lų daktaras, apsigyniau disertaci
ją. Po to studijas dar kartojau 
JAV, tobulinausi chirurgijos sri
tyje garsiausiuose šalies univer
sitetuose, turiu aukščiausiąją chi
rurgo kategoriją.

JAV esu buvęs kai kurių ligo
ninių šefu ir kontrolieriumi. Ne
mažą operacijų esu padaręs ir 
Lietuvoje - Antakalnio univer
sitetinėje klinikoje. Matyt, kaž
kam labai knieti sumenkinti

- Po ilgos emigracijos grįžęs į 
Lietuvą, antrą kadenciją iš eilės 
dirbdamas Seime, tikriausiai ne
blogai žinote, su kokia druska čia 
valgoma politiko duona, tačiau vis 
dėlto ryžotės dar bandyti laimę ir 
prezidento rinkimuose. Kas Jus pa
stūmėjo tokiam apsisprendimui?

- Keturiolika metų buvau ren
kamas Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirminin
ku. Daugybę kartų kėliau Lietu
vos laisvės bylą, kalbėjau iš 
aukštų tribūnų, susitikinėjau su 
įtakingais pasaulio politikais, 
vyriausybių atstovais, aktyviai 
dalyvavau daugelyje kitų išeivi
jos lietuvių organizacijų veiklo
je.

Esu sukaupęs gana didelę po
litinio darbo patirtį ir noriu ją 
panaudoti Lietuvos labui. Grįžęs 
iš emigracijos, iš karto įsitrau
kiau į parlamentinį darbą.

Esu įsitikinęs, jog per septyne
rius Lietuvos nepriklausomybės 
metus toli gražu ne viskas pa
daryta, ką jau reikėjo padaryti. 
Nei garbės, nei pinigų man ne
reikia - visa tai aš turiu. Noriu, 
kad Lietuva neliktų vargana Va
karų Europos provincija, kurią 
smaugia korupcija, finansiniai 
skandalai, kur valdžia skelbia 
"švarių rankų" politiką, o iš tiesų 
nieko radikalesnio nedaro, kad 
kas nors keistųsi-.

- Tačiau tam tikrą atsakomybę 
už visa tai kaip Seimo narys, ko 
gero, turėtumėte prisiminti ir Jūs?

- Pavienio Seimo nario balsas 
dabartiniame parlamente daž-^ 
niausiaį negirdimas. Viską nu
sprendžia valdančioji dauguma. 
Anksčiau taip elgėsi LDDP, da
bar - konservatoriai, tik jie daug 
ką daro grubiau ir neetiškiau, 
visiškai nepaisydami kitų Seimo 
narių nuomonės. Balsuoja Sei
me kada nori ir kaip nori. Mato, 
jog pritrūks balsų, balsavimą be 
ilgų ceremonijų atideda kitai 
dienai. Nepriklausomų Seimo 
narių įtaka parlamente labai ri
bota. Negalėdamas į visa tai ra
miai ir abejingai žiūrėti ir nuta
riau dalyvauti prezidento rin
kimuose. Gerai žinau, kas dedasi 
visose mūsų gyvenimo srityse, ir 
netgi Seimo užkulisiuose, turiu

Kandidatas į Lietuvos prezidentus Kazys Bobelis rinkimų 
klausimu nusiteikęs optimistiškai. V. Kapočiaus nuotr.

mane kaip asmenį, kaip preten
dentą į prezidento postą.

- Ilgametis darbas Vyriausiajame 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitete Jus 
taip pat neapsaugojo nuo nuožmios 
oponentų kritikos savo šalyje. Ko
dėl, Jūsų nuomone, taip atsitiko?

- Tai buvo vienas skaudžiausių 
mano išgyvenimų. Aš niekaip 
negalėjau suprasti, kaip 30 savo 
gražiausių gyvenimo metų ati
davęs Lietuvos išlaisvinimo by
lai, grįžus i Tėvynę galėjau būti 
apšauktas "raudonu" ir kone 
priešu. Gal kažkas pajuto konku
renciją ar net baimę, kad jo nuo
pelnai atkuriant Lietuvos ne
priklausomybę atrodys blankesni 
negu mano? Kiek man buvo 
daroma kliūčių 1992 metais, kad 
tik nebūčiau išrinktas į Seimą. 
Tačiau aš tuomet laimėjau bylas 
ne tik apylinkės, apygardos teis
muose, bet ir Konstituciniame 
Teisme ir parlamentaru vis vien 
tapau. Aš turbūt esu vienintelis 
iš Amerikos lietuvių, kuris raštu 
atsisakė savo priesaikos JAV.

- Marijampoliečiai juokauja: jei 
Marijampolė rinktų savo prezi

dentą, juo neabejotinai taptų Ka
zys Bobelis. Kuo patraukėte į savo 
pusę šio rajono žmones?

■ Man sunku konkrečiai pa
sakyti. Už tai, kad būčiau iškel
tas kandidatu į prezidentus, Ma
rijampolėje pasirašė daugiau kaip 
7 tūkstančiai žmonių. Porą kartų 
per mėnesį lankausi šiame ra
jone, priimu visus, kas tik nori 
su manimi susitikti, išklausau jų 
skundus, prašymus, kuo galiu, 
padedu. Dauguma žmonių Ma
rijampolėje mane pažįsta, turiu 
ten giminių, tėvas kilęs iš Kal
varijos. Nesu atstūmęs nė vieno, 
net tų, kurie apie mane anksčiau 
labai negražiai kalbėjo ir rašė.

- "Baltijos tyrimų" apklausos 
duomenys Jums nėra labai pa
lankūs. Kaip Jūs pats vertinate savo 
galimybes' prezidento rinkimuose?

- Apie tuos tyrimus bei jų fi
nansavimą eina visokių gandų. 
Bet mes rugpjūtį padarėme savo 
tyrimus. Apklausėme Lietuvoje 
1228 žmones. Aplankėme dau
giau kaip 100 įvairių miestų bei 
miestelių. Apie 15% apklaustųjų 
teigė, jog balsuotų už mane.

(nukelta į 4 psl.)

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė
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- Aš ne politikas, nežinau, kokioje nuotaikoje mūsų "narsioji" 
kariuomenė. Aš tik senovės didvyrių dainius. O jie tokiu atveju 
nenusileistų priešui...

- Be juokų klausiu.
- Be juokų ir atsakau. Jūsų vietoje nenusileisčiau ir ultimatumą 

atmesčiau.
- Nors turime sviedinių ir šovinių vos poros valandų mūšiui...
- Aš manau, kad lenkai karo neskelbs, jei atmestumėt jų ultima

tumą.
- Labai klysti... Kodėl taip manai? Jie susitarę su vokiečiais, 

aišku... Vokiečiai užėmė Austriją, lenkai gavo Okos sritį. Dabar 
vokiečiai pagrėbė Sudetus, lenkams leidžia prispausti Lietuvą... Štai 
kame dalykas.

- Manau, kad jiems leista pabarškinti ginklais, daugiau nieko. 
Vokiečiai gerai supranta, kad lenkai, užėmę vieną kartą Lietuvą, iš 
jos nepasitrauks. O tada kiltų Prūsų likimo klausimas, nes jie būtų 
iš visų pusių lenkų apsupti. Be to, ir sovietai nesutiktų su tuo, kad 
Lietuva būtų okupuota. Juk mūsų kraštas vienintelė spraga, per 
kurią jie tikisi anksčiau ar vėliau prasiveržti į Europą, ir visai 
nepanorės, kad toji spraga būtų aklai užtverta.

- Nekalbėk. Mes esam rusų atsiklausę. Jie patarė ultimatumą 
priimti, nes šiuo metu negali mums padėti. Tą pat patarė ir 
vokiečiai.

- Vadinasi, susitaikysite su lenkais, Vilniaus atsižadėję.
- Aišku. Kitos išeities Vyriausybė neturi, jei nenori rizikuoti 

Lietuvos nepriklausomybe.
- Įdomu, kaip pasijus mūsų kariuomenė, kuriai tiek pinigo 

išleidžiate ir kuri nuolat giriama ir vadinama mūsų nepriklausomy
bės gynėja ir stipriausiu ramsčiu.

- Kariuomenės vadovybės nuomone Vyriausybė ir pasiremia: 
kariauti mes negalime.

Kaip vėliau ėjo derybos, nežinau. Kuo pasibaigė, visiems gerai 
žinoma: Vilniaus atsižadėta, taikos sutartis sudaryta ir užmegzti 
diplomatiniai santykiai su lenkais. Kaune atsirado lenkų atstovas. 
Varšuvon Lietuvos Vyriausybė pasiuntė savo atstovą.

Keistai man atrodo, labai keistai visa Vilniaus klausimo epopėja, 
ir kad Vilniaus netekome (gal tik laikinai), rodosi, kalti ne tik 
lenkai, bet ir lietuviai.

Gal net labiau kalti negu lenkai.
Čia man norisi papasakoti keli noro tą klausimą spręsti epizodai, 

apie kuriuos esu iš patikimų žmonių girdėjęs arba patsai esu buvęs 
tarpininkas.

Dėl Vilniaus konflikto užuomazga atsirado iš tikrųjų po to, kai 
Pilsudskis išvijo bolševikus iš Vilniaus. Tuo metu Kaune jau buvo 
susiorganizavusi mūsų vyriausybė.

Aš tuomet dar negyvenau Lietuvoje ir čia atpasakosiu, ką pats 
asmeniškai esu girdėjęs iš p. Antano Smetonos, buvusio tuo metu 
Tarybos pirmininku, ir prof. Mykolo Rdmerio.

A. Smetona man papasakojo, kad Versalio sutarties sudarymo 
metu lenkai įkalbinėjo mūsų delegaciją, kad lietuviai pareikalautų 
Lietuvos josios istorinėse sienose. Bet lietuviai atsisakė pareikšti 
tokias pretenzijas ir pareiškė, kad jie siekia sudaryti ir gauti 
pripažinimą Lietuvos valstybės tik etnografinėse ribose. Tada len
kai atvirai pareiškė: "Tada ir Vilniaus negausite". Dmovskis gi po to 
pateikė aljantams memorandumą, kuriame reikalavo į Lenkijos 
sienas įkorporuoti visą Lietuvą, kuriai buvo pažadėta "kultūrinė 
autonomija". <

Tik šitas reikalas lenkams neišdegė.
Į mano naivų klausimą, kodėl nepaklausėme lenkų ir nepareika

lavome sričių, kurias lenkai buvo pasiūlę ir, galimas daiktas, jas 
būtume gavę, lenkams palaikant, p. A. Smetona taip paaiškino: 
visai galimas daiktas, kad su lenkų pagalba būtumėm sukūrę didelę 
valstybę, bet mes, lietuviai, joje būtume atsiradę mažumoje ir 

paskendę slaviškam gaivale. Tokiu atveju visos valstybės ir lietuvių 
pirmoje eilėje jėgas būtume eikvoję gudų ir lenkų reikalams, nei 
savo tautos nebūtume galėję atgaivinti, nei savo kultūros atkurti. 
Mums būtų atitekę dideli gudų katalikų plotai, dar nesusipratę, 
visai lenkų įtakai pasidavę, painioję lenkiškumą su katalikybe. 
Lenkams su jų pagalba lengva būtų buvę nuvesti ir mus į lenkų 
glėbį. Todėl gerai apgalvoję šį klausimą, priėjome išvados, kad, 
norėdami didžiosios Lietuvos, neteksime ir nepriklausomos et
nografinės Lietuvos, kurioje galime būti dabar pilnais šeimininkais, 
o tuomet tik užkuriais.

Nemanykite, kad mūsų tarpe nebuvo žmonių, kurių nebūtų 
vilioję turėti didelę Lietuvą perspektyvos. Bet su čia pasakytais 
motyvais ir jie turėjo sutikti ir sutikę nusileisti.

Nežinau, gal šie argumentai yra svarūs, gal mūsų delegacijos vyrai 
pamatuotai atsisakė sekti lenkų patarimams, tik man vis atrodo, 
kad tokios tautos, kuri atsisako ekspansijos, likimas yra nepavydė
tinas. Ji turi nuolat tik nustoti kaimynų ekspansijos naudai.

Todėl ir negalėjau ir dabar negaliu pritarti tam, kas šiuo atveju 
įvyko.

Gal aš su šia pažiūra esu neteisus, - nesiginčysiu ir nenoriu šiuo 
klausimu su nieku ginčytis.

Kai bolševikai, priešaky su Kapsuku, užėmė Vilnių ir ėmė kurti 
ten "Lietuvos valdžią", Kaune kilo panika. Mūsų Vyriausybės nariai 
ir žymesni visuomenės veikėjai buvo pasiryžę jau bėgti, o kai kurie 
net pasiskubino išbėgti.

Aš tuo metu negyvenau Lietuvoje ir apie tai žinau tik iš pasako
jimų. Taip Daukša man papasakojo tokį dalyką. Jis tuo metu dirbo 
Švietimo ministerijoje kaipo departamento direktorius. Švietimo 
ministeriu buvo J. Yčas. Grįžus jam į ministeriją iš ministerių 
kabineto posėdžio, apsupo jį nusigandę Švietimo ministerijos tar
nautojai, klausdami, ar tikrai Kaunui gresia bolševikų antplūdžio 
pavojus? Ar nereikia jei ne patiems jau bėgti, tai nors savo šeimas 
išsiųsti saugesnėn vieton?

P. J. Yčas ėmė juos tikinti, kad pavojaus nebėra, Vyriausybė 
niekur trauktis nemano ir visi turi pasilikti savo vietose dirbti 
darbą, kurį dirba. (nukelta į 4 psl.)



■Antrą vizito Švedijoje dieną 
kalbėdamas Švedijos parla
mente, Rusijos prezidentas Bo
risas Jelcinas pareiškė, kad kaip 
pasitikėjimą stiprinančią prie
monę, Rusija nuo 1999 m. 
sausio 1 d. ketina vienašališ
kai sumažinti savo karines sau
sumos ir jūrų pajėgas mažiau
siai 40%, ypač šalies šiaurės 
vakarų regionuose. Rusijos už
sienio reikalų ministras Jev
genijus Primakovas patikslino 
prezidento Jelcino pareiškimą. 
Pasak ministro, jis galioja tik 
Rusijos šiaurės vakarų regio
nui. Primakovas taip pat sakė, 
jog tai, apie ką kalbėjo Rusijos 
prezidentas, reiškia, kad maž
daug po metų šalies šiaurės 
vakaruose 40% bus sumažinti 
du daliniai, o ne visos sausu
mos ginkluotosios pajėgos, o 
taip pat bus sumažintas vie
nas karinio jūrų laivyno da
linys.
■ Trys Baltijos šalys gruodžio 

3 d. sveikino Rusijos preziden
to Boriso Jelcino pažadą suma
žinti Rusijos karines sausumos 
ir jūrų pajėgas, netoli šių šalių 
sienų, pareikšdamos, kad tai 
sustiprintų regiono saugumą. 
Aukšto rango Lietuvos diplo
matas sakė, kad jo šalis pozi
tyviai vertina prezidento Jelci
no iniciatyvą sumažinti Rusi
jos karines sausumos ir jūrų 
pajėgas šalies šiaurės vakaruo
se. Pasak diplomato, šios ini
ciatyvos įgyvendinimas būtų 
svarbus įnašas į regiono, o taip 
pat ir visos Europos saugumą 
ir stabilumą. Estijos preziden
to Lennarto Meri patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
Kajž Taelas sakė, kad Jelcino 
pasiūlymas visiškai atitinka Es
tijos pasiūlymus Rusijai dvi
šalio bendradarbiavimo požiū
riu; tačiau Taelas pridūrė, jog 
Estija norėtų gauti daugiau 
informacijos, kad galėtų šiuos 
pasiūlymus įvertinti. Latvija 
taip pat sveikino Jelcino ini
ciatyvą.

1 prezidento postą pretenduojantis 
Kazys Bobelis nesirengia būti 

marionete
(atkelta iš 3 psl.)

Pastebėjau, jog, palyginti su 
1992-aisiais, žmonių požiūris į 
mane radikaliai pasikeitęs. "Be
retės" jau nepuldinėja ir akių ne
drasko. Dauguma žmonių į įvyki
us Lietuvoje žiūri blaiviau.

- Kokios partijos yra pasiryžusios 
Jus remti prezidento rinkimuose? Ar 
esate su kuo nors jau pasirašęs tam 
tikrą susitarimą?

- Mane vieningai remia Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjunga bei 
pavieniai kitų partijų atstovai. 
Turiu savo gerbėjų Moterų, Val
stiečių partijose, Lietuvos laisvės 
lygoje, Lietuvos laisvės sąjungoje 
ir netgi "Jaunojoje Lietuvoje" bei 
Krikščionių demokratų partijoje. 
Jokių oficialių susitarimų su niekuo 
nesu pasirašęs ir nesirengiu to da
ryti.

- Kaip manote, kokie žmonės už 
Jus balsuos? Kaip juos apibūdin
tumėte?

- Už mane balsuos tie, kuriems 
nusibodo kyšininkavimas, korupci
ja, nuolatinis paprasto Lietuvos 
piliečio išnaudojimas, netikrumas 
dėl rytdienos, dėl darbo vietos iš
saugojimo, dėl socialinių garanti
jų senatvėje.

- Prognozuojama, jog iš karto pre
zidentas nebus išrinktas. Prireiks 
antrojo rato. Su kuo, sėkmingai Jums 
susiklosčius rinkimams, norėtumėte 
susitikti "finale''?

- Nors rinkėjų apklausos dabar 
žada sėkmę dviem kandidatams - 
Artūrui Paulauskui ir Valdui Ad
amkui, tačiau aš manau, jog iš 
tiesų balsai pasiskirstys šiek tiek 
plačiau. Man įdomiausia būtų "fi
nale" išbandyti jėgas su Vytautu 
Landsbergiu, padiskutuoti su juo 
ne kokiais nors asmeniniais klausi
mais, o apie tai, kaip šalyje įveikti 
korupciją.

- Seime Jūs darbuojatės Užsienio 
reikalų komitete. Kaip vertinate Lie
tuvos pastangas kuo greičiau inte
gruotis į Europos Sąjungą?

- Manau, kad geriausiai Lietuvo
je yra tvarkomasi užsienio politi
kos srityje. Per pastaruosius ketve
rius metus Lietuva tapo visų tarp
tautinių organizacijų, išskyrus Eu
ropos Sąjungą ir NATO, nare, pa

gerėjo santykiai su kaimynais. 
Didelę reikšmę turėjo Algirdo 
Brazausko ir Boriso Jelcino susiti
kimas Maskvoje. Manau, tai buvo 
akivaizdus įrodymas Vakarų vals
tybėms, kad mes nesame kon
frontuojančios šalys ir nereikia 
mūsų bijoti nei ES, nei NATO. 
Nepritariu tik tam, kad lyg nu
trūkę nuo grandinės vergai, pra
rasdami tautinę savigarbą, mes 
nuolankiai prašome malonės, o 
gal net išmaldos, kad mums būtų 
kuo greičiau atvertos duris į šias 
organizacijas. Kai kam atrodo, jog 
mes ten rasime tik rojų ir ap
saugą nuo visų pasaulio negan
dų.

- Tai Jūs esate euroskeptikas?
- Ne. Aš esu už integraciją į Eu

ropos Sąjungą, bet prieš tai turime 
pasirūpinti, kad nenukentėtų mū
sų valstybės interesai, kad tapę 
šios sąjungos nariais, nepraras
tume to, kuo dabar didžiuojamės. 
Europoje yra 54 valstybės, o ES ir 
NATO iš jų priklauso tik 16. Ar iš 
tiesų tos likusios gyvena labai 
blogai ir yra atsidūrusios ant ban
kroto slenksčio? Ar kas nors jas 
puola, naikina? Net artimiausios 
mūsų kaimynės Skandinavijoje į 
Europos Sąjungą įstojo visai nese
niai. Mūsų parlamente skubant į 
ES ir NATO kartais vyksta tiesiog 
cirkas. Praėjusią savaitę Seime 
priimtas anekdotiškas gyvūnų ap
saugos įstatymas. Turime kur kas 
svarbesnių rūpesčių, trūksta dau
gybės teisinių aktų, kurie pa
lengvintų žmonių gyvenimą, ska
tintų verslą, investicijas, gaivintų 
ekonomiką, o mes kaip vieną 
svarbiausių svarstome gyvūnų 
apsaugos įstatymą. Mat to reika
laujanti Europos Saiunga. Šios 
institucijos vardu dabar dažnai 
tiesiog spekuliuojama norint tuoj 
pat priimti kokį nors įstatymą. 
Eikime į Europos Sąjungą, bet 
tokiomis pat sąlygomis kaip į ją 
ėjo Suomija ir Švedija, o ne kaip 
apgailėtini prašytojai, sutinkan
tys su bet kuo.

- Gana aštriai Jūs kritikuojate ir 
kitus šio Seimo priimtus įstatymus...

- Kas iš to, kad jie kepte kepami 
nesusimąstant, kokius padari
nius atneš Lietuvai. Štai kad ir 
išlikusio nekilnojamojo turto 

grąžinimo įstatymas. Vieną kar
tą jis jau viską sujaukė, suprieši
no žmones. Buvo sustabdytas, 
parengtas kitas, tačiau mažai 
kuo geresnis, nieko iki galo ne
išsprendžiantis. Nežinioje atsi
dūrė ir savininkų namuose gyve
nantys žmonės ir savininkai, 
kurie sutiktų imti kompensaci
jas, bet tam nėra pinigų. Kom
promiso surasti beatodairiškai 
skubant taip ir nesugebėta. Aš 
jau nekalbu apie tai, kaip yra 
formuojamas ir tvarkomas val
stybės biudžetas. Ne per seniau
siai teisėjų ir kitų teisėsaugos 
institucijų darbuotojų algoms 
užsimota papildomai mesti net 
16 mln. Lt. Ir tai daroma pui
kiai žinant, kokioje padėtyje yra 
švietimas, mokslas, sveikatos ap
sauga.

- Ką kaip medikas manote apie 
dabar vykstančią sveikatos įstaigų 
reformą?

-Ji yra labai reikalinga, tačiau 
daroma ne nuo to galo. Refor
mos autoriai nepaiso nei argu
mentų, nei kokių nors patarimų. 
Aš esu vienas interpeliacijos 
sveikatos apsaugos ministrui ini
ciatorių ir esu įsitikinęs, kad jam 
ši reforma yra ne pagal pečius. 
Viskas sujaukta, supainiota, 
kenčia ir pacientai, ir medikai.

- Jei būtumėte išrinktas prezi
dentu, ar Jus patenkintų dabar
tinės jo galios ir teisės, ar siek
tumėte didesnių?

- Šiuo metu Lietuvai reikėtų 
prezidentinės valdymo siste
mos. Parlamentinė demokratija 
- puikus dalykas, tačiau, atku

Lapkričio 21 dieną Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas savo rezidencijoje surengė 
pietus, kuriuose dalyvavo visi kandidatai i Lietuvos Prezidento postą su žmonomis.-

riant valstybę, reikia ne ilgų 
ginčų, o konkrečių sprendimų. 
Manau, jog dabartinės preziden
to teisės yra gana ribotos. Bū
damas šalies vadovu, svarbiau
sius klausimus turėčiau spręsti 
referendumo keliu, prašydamas 
tam tautos mandato. Jei jo ne
gaučiau, nelikčiau šiame poste, 
nes marionete niekada nebuvau 
ir nebūsiu.

- Viename susitikime su rinkė
jais Jūs teigėte, kad Lietuvoje šiuo 
metu tvyro baimė. Ką Jūs turėjote 
galvoje?

- Tą aš pastebėjau renkant pa
rašus. Daug kur žmonės tiesiog 
bijojo pasirašyti kam nors ma
tant, kad jų neatleistų iš darbo. 
Vienoje įmonėje darbininkai 
sakė, kad jiems be direktoriaus 
leidimo tai uždrausta. Įstaigose, 
kur dirba daugiausiai valdančio
sios partijos atstovai, žmonės jau 
bijo neretai ir atvirai kalbėti, ir 
pareikšti savo nuomonę. Pa
našiai kaip kad buvo sovietiniais 
laikais.

- Ko, Jūsų nuomone, dabar 
reikėtų Lietuvai, kad ji greičiau 
pasuktų pažangos ir demokratijos 
keliu?

- Lietuvoje trūksta tvarkos, o 
demokratija kartais panaudoja
ma ne ten, kur derėtų. Nema
nau, kad dabar laikas atsisakyti 
mirties bausmės. Kalėjimai pilni 
nuteistųjų už mažareikšmius nu
sikaltimus, o stambių gaujų va
deivos, iššvaisčiusieji milijonus, 
ramiausiai vaikšto laisvėje. Štai 
kad ir Seimo nario Audriaus But
kevičiaus istorija. Nesu nei jo 

šalininkas, nei priešas. Jei jis iš 
tiesų nusikalto, be jokių abe
jonių, privalo atsakyti už savo 
veiksmus. Tačiau toji jo suėmi
mo procedūra atrodo labai ne
gražiai, yra politizuota ir tam 
tikrų asmenų užsakyta. Rug
pjūčio viduryje generalinis pro
kuroras Seime tvirtino: visi duo
menys yra, duokit tik sutikimą 
ir jam bus iškelta byla. Praėjus 
trims mėnesiams, prašydamas 
Seimo leidimo paskirti A. But
kevičiui kardomąją priemonę 
įkalinimą, generalinis prokuro
ras jokių naujų duomenų nepa
teikė. Leisti suimti A. Butkevičių 
prašė ne teismas, o prokuroras - 
buvo pažeisti pagrindiniai teisė
saugos principai. Naiviai skam
ba generalinio prokuroro aiški
nimas, kad įtariamasis galėjo pa
daryti įtaką bylos tyrimui. Jei.jis 
ją darė, tai per tris mėnesius se
niai padarė.

- Jei atsitiktų taip, kad į antrąjį 
prezidento rinkimų turą nepatek
tumėte, už kurį kandidatą tuomet 
pats balsuotumėte?

- Viskas priklausys nuo to, kas 
pateks į antrąjį turą. Tačiau, jei 
ten būtų Valdas Adamkus, bal
suočiau už jį, nors jo neryžtin
gumas persikeliant gyventi į Lie
tuvą man ir nelabai patinka.

KD
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TIK DARBININKE

Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

R. Šuikos nuotr.

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė

(atkelta iš 3 psl.)

Dar jis nebuvo baigęs kalbos, kai priėjo sargas ir pranešė, kad iš 
Užsienio reikalų ministerijos klausia, kur ponui ministeriui siųsti 
užsienio pasus - tiesiog į namus ar į Švietimo ministeriją.

Ponas ministeris pateko į keblią padėtį ir, nebaigęs savo prakal
bos, nuėjo į savo kambarį "skambinti užsienio reikalų ministeriui".

Kai J. Pilsudskis išvijo bolševikus iš Vilniaus, Kaunas šiek tiek 
atsigavo ir nurimo. Nors lenkai Lietuvai buvo irgi pavojingas 
priešas, bet iš to priešo pusės nors negrėsė asmens pavojus.

Redakcijos pastaba. Ką tik baigti spausdinti "Darbininke" Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus atsiminimai, paruošti dr. Alberto Zalatoriaus, sukėlė ' 
didelį skaitytojų susidomėjimą. Sulaukėme laiškų, skambučių, tekdavo 
išgirsti nuomonę, klausimą, abejonę vienu ar kitu atsiminimuose mi
nimu faktu. Tad norėdami patenkinti skaitytojų smalsumą nusjjrendėme 
skelbti ir likusią V. Krėvės atsiminimų knygos dalį - komentarus bei 
įžanginį dr. A. Zalatoriaus straipsnį.

Paaiškinimai

Atsiminimus stengtasi išdėstyti tokia tvarka, kokia jie buvo rašo
mi arba spausdinami. Tačiau visiškai išlaikyti šį principą nepavyko, 
o ir laikytis jo nelabai prasminga. Ne visada aišku, kada koks 
atsiminimų (ypač tų, kurie rašyti išeivijoje) gabalas užbaigtas. Kita 
vertus, pradžioje norėjosi pateikti visus vienos tematikos dalykus 
(apie 1940 m. įvykius), o tik po to margesniuosius, kurių, tiesą 
sakant, nėra ir daug: tik atsiminimai apie Klaipėdos išvadavimą ir 
trumpi etiudai, čia pavadinti iš K. Ostrausko pasiskolintų "frag
mentų" vardu.

Žinoma, galėtume ir kitaip viską surikiuoti, sakysime, - pagal 
vaizduojamų įvykių chronologiją. Bet tada pradžioje atsidurtų 
visokie juodraštinio pobūdžio dalykėliai, ir skaitytoją tas vargiai 
patenkintų, nes jis vis tiek pradėtų skaityti nuo reikšmingesnių 
rašinių.

Kadangi ne visų atsiminimų rankraščius sudarytojas galėjo turėti 

prieš akis, keblu buvo laikytis vieningesnio redagavimo principo. 
Krėvė nepriklausė prie tų užsispyrėlių rašytojų, kurie įsikimba į 
savo tekstą neleisdami redaktoriui pataisyti akivaizdžios stiliaus ar 
kalbos klaidos. Priešingai, jis su dėkingumu priimdavo visas gera
noriškas redaktorių intervencijas, jeigu jos apsiribodavo kalbinė
mis, o ne prasminėmis pataisomis. Krėvė žinojo, kad jo kalboje, kad 
ir kiek stengtųsi, prasprūs koks nelietuviškas (dažniausiai slaviškas) 
linksnis ar prielinksnis (jaunystės įprotis ir namų aplinka darė 
savo), todėl jis niekada nesibaidė kalbininko priežiūros. Spausdin
tuose tekstuose tokių stiliaus riktu beveik nelikę, matyt, pašlifavo 
redaktoriai, o gal pasidarbavo ir pats autorius, rengdamas spaudai. 
Daugiau jų pasitaiko nespausdintuose. Todėl keletą labiausiai ausį 
rėžiančių atvejų teko pataisyti, nors šiaip jau stengtasi išsaugoti kuo 
autentiškesni tekstą.

Nesant tvirtai nusistovėjusių taisyklių, o gal ir neteikdamas tiems 
dalykams ypatingos reikšmės, Krėvė nevienodai rašo įstaigų pava
dinimus, asmenų pareigas, net kai kurias pavardes. Visa tai šiek tiek 
patvarkyta vienodumo linkme, atsižvelgiant į dabartinę vartoseną 
arba pritaikant retesnius atvejus prie dažnesnių. Atsiminimuose, 
kurie skelbiami pirmą kartą, pasitaiko praleistų žodžių, raidžių, o 
gal tiesiog korektūros klaidų mašinraštyje. Numanomi praleidimai 
rašomi laužtiniuose skliaustuose.

Bolševikų invazija ir Liaudies Vyriausybė. Tekstas iš auto
rizuoto (pasirašyto) mašinraščio (LLTI BR F 51-48). Ten pat yra ir 
rankraštis su gausiais taisymais, šis rašinys - tai oficialus Krėvės 
pranešimas, padarytas buvusių Liaudies seimo narių susirinkime 
1942 m.rugpjūčio 30 d. Karo muziejaus didžiojoje salėje. Su cen
zūros kupiūromis jis išspausdintas dienraštyje "į Laisvę" (1942. Nr. 
202. P. 3-4) ir tęstiniame leidinyje "Lietuvių archyvas. Bolševizmo 
metai" (t. 3. K., 1942). Nemažą autentiško teksto dalį 1988 m. 
paskelbė jaunųjų kūrybos mėnraštis "Sietynas' (Nr. 2).

[Po Prezidento pabėgimo...] Tekstas iš rankraščio (LLTI BR F 
51-48). Rašyta, atrodo, truputį vėliau negu "Bolševikų invazija..." 
Tai jau galima laikyti tikrųjų Krėvės atsiminimų pradžia. Tekstą 
pirmą kartą paskelbė "Sietynas" (1988. Nr. 2), pavadinęs jį "Atsi
minimai apie Laikinosios Vyriausybės sudarymą'. Rankraštis pava
dinimo neturi. Jį sudaro 16 vienoje pusėje prirašytų liniuoto 
popieriaus lapų, kuriuose taisymų labai nedaug. Rašyta nuo krašto 

ligi krašto. Tai Krėvei nebūdinga, jis taisymams visada palikdavo 
platų lauką. Atrodo, kad tai jau perrašyta iš juodraščio. "Sietyno" 
publikacijos pratarmėje neteisingai nurodoma, kad šis tekstas jau 
skelbtas čikagiškiame "Nemune". Deja, "Nemune" išspausdintas 
visiškai kitas tekstas, parašytas iševijoje, gerokai ilgesnis ir akcen
tuojantis kitus dalykus. Šiokio tokio ryšio tarp šių tekstų, žinoma, 
esama.

Vyriausybės sudarymas. Tekstas iš Čikagoje leisto žurnalo 
"Nemunas" (1950. Nr. 3-4. P. 10-18). Žurnale atsiminimai spausdi
nami su rubrika "Iš pirmosios bolševikų okupacijos Lietuvoje". 
Galimas dalykas, tokią rubriką buvo sugalvojęs pats autorius. Atro
do, pradėta rašyti Austrijoje, o baigta Amerikoje. 1946 m. liepos 11 
d. Krėvė iš pabėgėlių stovyklos Glasenbache rašė A. Senui į Filadelfi
ją: "Rašau taipogi atsiminimus, bent svarbesnius mano gyvenimo 
epizodus stengiuosi užfiksuoti" (Metmenys, Nr. 38. P. 94). 1948 m. 
kovo 3 d., gyvendamas Amerikoje, pasigyrė M. Biržiškai: "Esu 
parašęs gan smulkiai atsiminimų pluoštą apie įvykius pirmosios 
rusų okupacijos metu, bet jų neskelbiu dar, mūsų atstovybei pata
riant. Šiandien mūsų klausimas čia dar neaktualus, reikia turėti 
atsargoje šį tą naujo, turėti tam laikui, kada tas bus aktualu. 
Šiandien tas praskambėtų be atgarsio" (ten pat. P. 114). Tačiau 
patarimų Krėvė, atrodo, neilgai paisė, nes tų pačių metų pabaigoje 
jau siūlė J. Aisčiui atsiminimų gabalą spausdinti. Sprendžiant iš 
vėlesnio laiško (1949 m. vasario 22 d.), jis turėjo galvoje būtent tą 
gabalą, nes užsimena, kad Lietuvos atstovas "prašė tik išbraukti 
Merkio atsiliepimą apie A. Smetoną" (ten pat. Nr. 39. P. 99). Tokį 
atsiliepimą ir randame "Vyriausybės sudaryme". Ko gero, Krėvė 
nesutiko išbraukti ir kantriai laukė savo eilės. Surizikavo spausdinti 
tik po gerų metų, bet ir tada susilaukė prieštaringos reakcijos.

Lietuvoje šį tekstą pirmą kartą paskelbė "Kultūros barai" 1989 m., 
Nr. 4, bet, deja, su nemažomis ir tendencingomis kupiūromis.

Pasikalbėjimas Maskvoje su V. Molotovu. Tekstas iš Niu
jorke leidžiamo žurnalo "Aidai" (1953. Nr. 3. P. 122-131). Spėjama, 
kad parašyta ar bent pradėta Austrijoje. Siūlydamas atsiminimus 
"Aidų" redaktoriui Antanui Vaičiulaičiui, Krėvė 1953 m. sausio 4 d. 
laiške užsiminė: "Savo laiku maniau paskelbti atvažiavęs čion, bet 
nepaskelbiau, nes tuo metu nepatarė mūsų atstovas" (Metmenys. 
Nr. 39. P. 117). (Bus daugiau)



Kalėdiniai 

sveikinimai 

ir linkėjimai

Linksmų Šv. Kalėdų, 
Laimingų Naujųjų Metų!

Džiaugsmo, laimės, puikios 
nuotaikos ir sveikatos

Jums, brangūs tautiečiai, linki 
Lietuvos Respublikos 

Generalinio konsulato New Yorke 
darbuotojai.

Dr. PETRAS ANUSAS
LR Generalinis konsulas New Yorke

Bet gi yra, yra vaikų, 
negalinčių pajaust širdy 
švelniausių motinos glamonių...

(S. Navickas)

MIELI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠEIMOS NARIAI,

BRANGŪS TĖVYNĖS LIETUVOS SESĖS
IR BROLIAI

Kai žemėje ir širdyje skamba šventiškos giesmės, kai 
Kalėdų šviesi žvaigždė mus veda vilties ir ramybės takais, 
mums proga akimirkai susikaupti prie Kūčių stalo, 
apžvelgti nueitą kelią, įvertinti nugalėtus sunkumus ir 
pasiruošus naujiems lietuvybės išlaikymo uždaviniams, 
tiesti gaires į ateitį^

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA 
jums linki naujo ryžto, sėkmės ir ištvermės,, užtikrinant Lietuvai 
ir lietuviui'išeivijoje šviesesni rytojų.' * ~ ~ •

Vytautas Kamantas, Rimas Baliulis, Tomas Bartusevičius, Da
nutė Čomij, Regina Kučienė, Rasa Kurienė, Milda Lenkaus
kienė, kun. Edis Putrimas, Algis Rugienius, Audrius Šileika, 
prof. dr. Vytis Viliūnas, Gabrielius Žemkalnis, Horstas Žibąs

Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (708) 257-1616 
Fax.: (708) 257-1647

UniMIIIIS/r UIHHIM HIIMHH
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname mielus 
Lietuvių Fondo narius ir visuomenę. Dėkojame už Jūsų 
teikiamą paramą ir pritarimą mūsų darbams, remiant 
išeivijoje ir Lietuvoje mums taip svarbų tautinį išlikimą. 

Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.

LIETUVIŲ FONDAS

uanian -M ancc of ^4mtrica

SLA SVEIKINA VISAME PASAULYJE 
GYVENANČIUS TĖVYNAINIUS

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, dešimtmečiais žėręs lie
tuvybės spindulius, per 111 veiklos metų (1886-1997) pelnęs 
seniausios pasaulyje lietuvių organizacijos vardą, kartu su 
šimtmečio (1896-1997) sulaukusiu "Tėvynės" laikraščiu, sveiki
na SLA kuopas ir visus narius, visame pasaulyje išsisklaidžiusius 
tėvynainius Šv. Kalėdų proga ir linki kelyje į 2000 metų 
šventę, į XXI-jo amžiaus iškilmes ateiti visiems didžiuoju 
Lietuvos keliu simboliškai rankomis susikabinusius, su gyvy
binga SLA puoselėta vienybės idėja, širdimis susijungusius, 
vertai didžiuojantis savo paveldėta tautybe.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
VYKDOMOJI VALDYBA

Dr. Vytautas Dargis - pirmininkas 
Vytautas Kasniūnas - vicepirmininkas 
Genovaitė Meiliūnienė - sekretorė 
Loretta I. Stukas - iždininkė
Nellie Bayoras-Romanas - iždo globėja 
Adv. John J. Lapinski - iždo globėjas 
Dr. Aldona J. Skripkus - daktarė kvotėja

DARBININKO administratoriaus laiškas skaitytojams

1997 m. gruodis

Didžiai gerbiami "Darbininko" Rėmėjai ir Rėmėjos,
Sveikindami artėjančių šv. 

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 
siunčiame Jums spalvotą sieninį 
1998 m. DARBININKO kalen
dorių, linkėdami, kad ateinan
tieji metai Jums ir Jūsų šeimoms 
būtų sėkmingi, sveiki ir pilni 
Dievo palaimos.

DARBININKAS nori ir toliau 
likti laisvojo pasaulio lietuviško 
žodžio garantu, sergėtoju ir
kelrodžiu; jis, kaip ir iki šiol, kels 
dvasinės ir tautinės gyvybės 
reikalus. Tauta liks gyva, kol 
kalba gyva ir spauda laisva, kol 
bus kalbančiųjų ir skaitančiųjų.

Išleisti laikraštį kasmet tampa 
sudėtingiau. Senesnioji karta, 
pastoviai rėmusi mūsų spaudą, 
po truputį išeina, o jaunieji

Nemažai tokių vaikų yra ir 
Klaipėdos 1-oje spec. interna
tinėje mokykloje, kurioje moko
si vaikai su psichine ir fizine ne
galia. Ir nors nejausdami "...švel
niausių motinps glamonių..., 
"tie vaikai pajuto turį gerų, nuo
širdžių draugų, kuriems parūpo 
jų likimas, net taip toli, Ame
rikoje. Tai nuostabūs Great Nec
ko Lietuvių Bendruomenės žmo
nės, Baltimorės lietuviai, Lietu
vos našlaičių globos komitetas 
"Saulutė".

Tikriausiai apie Jūsų rankas, 
ištiesusias pagalbos auką mūsų 
vaikams poetas, Eduardas Mie
želaitis rašė: K

a-’ . St .
"‘‘“‘^r.Rdftkų reikicr —

ir ašarai kartais nušluostyt - 
ir nuo savo, ir nuo svetimo skruosto. 
Reikia kūdikio puriai galvelei paglostyt, 
Kurios niekas šiltai nepaglostė...’’

Nuoširdžiausius padėkos' žo
džius vaikų ir mokytojų vardu 
sakome Jums, Lietuvos našlaičių vardu,

Išrinktas Metų Žmogus
Balzeko lietuvių kultūros muziejus paskelbė tradicinio "Metų 

Žmogaus" apdovanojimo laureatą dr. Rimgaudą Nemicką. Dr. 
Nemickas apdovanotas už jo nuopelnus, remiant lietuvių meną 
ir vystant bendradarbiavimą tarp Chicagos ir Lietuvos ligoninių 
ir gydytojų. Jau 31-mas "Metų Žmogaus" pokylis įvyko Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus Gintaro salėje gruodžio 14 d. Apdo
vanojimą įteikė pirmininkas dr. Petras V. Kisielius. Tarp anks
tesnių laureatų būtų galima paminėti konsulę Daužvardienę, 
Simą Kudirką, Stasį Lozoraitį, Valdą Adamkų, Stasį Barą, Dovydą 
Mackevičių ir daugelį kitų.

MARYTĖ ANTANAITIS - SHALINS 

sveikina savo draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga, 

o Naujuose 1998 Metuose 
visiems linki geros sveikatos, 
džiaugsmo ir Dievo Palaimos.

KULTŪROS ŽIDINIO TARYBA IR VALDYBA

sveikina visus rėmėjus ir geradarius 
Šv. Kalėdų proga ir linki daug laimėj 

sveikatos ir visokeriopo gėrio 
Naujuose Metuose.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

sveikina visus sportininkus 
bei sporto bičiulius, 

su Šventom Kalėdom ir linki 
laimingų Naujųjų 1998-jų Metų.

mažiau domisi lietuvybės reika
lais. Todėl lietuviškos spaudos 
išlikimo problema išeivijoje tam
pa vis aktualesnė.

Leidėjai yra pasiryžę ir toliau 
tęsti laikraščio leidimą, kol skai
tytojams jis bus reikalingas ir 
kol skaitytojai rems jį savo 
aukomis.

Todėl prašome mielų skaityto
jų suprasti mūsų, laikraščio lei- 
dejų, padėtį ir paremti laikraščio 
leidimą atskira auka. Neprašę 
ištisus metus, dabar drįstame 
kreiptis į Jus, nes tolimesniam 
laikraščio leidimui Jūsų paramos 
tikrai reikia.

Tikėdamiesi ir ateityje sulauk
ti to paties lietuviško nuoširdu
mo, kurio iki šiol DARBININKAS

globos komiteto "Saulutė" 
pirmininke, Indre Tijūne- 
liene.

Jums, supratusiems kitų 
skausmą, Great Necko Lietu

vių Bendruomenės žmonės: gerb. 
Irena ir Jonas Vilgaliai, Rasa ir 
Henrikas Miklai, Aldona ir Vy
tas Žukai, Irena ir Vladas Kiliai, 
Dana ir Henrikas Alilioniai, Ra
mutė Žukas, Pat ir Justas Vil
galiai, Rasa Hiob, Aina Bernier, 
Ina Jasaitis, Rima Hoffen, Rytas 
Vilgalys, Daiva Šilbajoris.

Jums, šaunieji Baltimorės lie
tuviai: Jonas Kardokas, Elytė 
Okienė, Vytautas Vaškys, Angelė 
Pilienė, Vincas Dūlys.

Ačiū Jums, gerieji žmonės, 
kurie žiburius savų širdžių jau 
uždegėte meilės, paguodos ir 
pasiaukojimo ugnim. Tebūna il
ga Jūsų gyvenimo gija, tegul Jūsų 

veiduose visada švyti 
taurus, geras ir saulė
tas džiaugsmas...

Su pagarba ir be
galiniu dėkingumu 
Klaipėdos 1 spec. in

ternatinės mokyklos adminis
tracijos, mokytojų ir mokinių 

auklėtoja E. Bogun

nestokojo, pridedame prie kalen
doriaus ir šį laiškutį, prašydami 
atsilyginti už prenumeratą (jeigu 
to dar nesate padarę) ir paramos, 
kad DARBININKAS dar ilgai lan
kytų Jūsų namus. Ypač mielas 
būtų mūsų pastangų įvertinimas, 
jeigu užsakytumėte DARBI
NINKĄ savo jaunimui, artimie
siems, draugams ar pažįstamie
siems.

Nuoširdžiai prašome su čekiu 
grąžinti atkarpėlę ir pasinaudoti 
pridėtu vokeliu.

Su pagarba,

Tėv. Pranciškus
Giedgaudas, OFM
DARBININKO administratorius

ALTas ragina

NATO plėtros priešininkai - ar 
tai būtų kraštutiniai dešinieji ar 
kairieji - rašo daugiau laiškų JAV 
senatoriams negu tuo klausimu 
teigiamai nusiteikę amerikiečiai. 
Tą su apgailestavimu pareiškė 
Bruce Jackson iš JAV komiteto 
dėl NATO išplėtimo, skatin
damas etninių grupių narius sti
priau pasireikšti pritariančių 
laiškų rašyme. Maždaug tą patį 
pasakė ir Jeremy Rosner, Valsty
bės Departamento pareigūnas.

Jackson ir Rosner kalbėjo 
NATO plėtrai pritariančių orga
nizacijų atstovų pasitarime Was- 
hingtone spalio 31 d. Anot Al
gio Rimo, Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovo sostinėje, daugu
ma dalyvių buvo iš Vidurio Eu
ropos kilmės amerikiečių koa
licijos ir iš JAV veteranų orga
nizacijų. Baltiečių buvo tik ALT 
atstovas ir Aija Straumanis iš 
Jungtinio Baltiečių Amerikiečių 
Nacionalinio Komiteto (JBANC), 
kuriame dalyvauja ALT.

Prof. Jonas Račkauskas, ALT 
pirmininkas, ragina lietuvius, 
ypač tuos, kurie gyvena Ohio, 
Indianoje, New Yorke, Connec- 
ticute, Californijoje, Virginijoje 
ir Texas, rašyti savo senatori
ams. Kai kurie jų yra tarpe tų, 
kuriuos Bruce Jackson įvardijo 
kaipo linkusius balsuoti prieš 
NATO išplėtimą. Senate prita
rimui dar trūksta bent 12 sena
torių balsų. Tikimasi gauti jų 
pritarimą iki balsavimo 1998 m. 
vasario mėn.

Yra manoma, kad bus reikalin? 
ga didelė teigiamai balsuojančių 
persvara (80-90 senatorių) NATO 
išplėtimui "pirmąja banga", kad 
Lietuva, Latvija ir Estija turėtų 
galimybę patekti į NATO plėtros 
"antrąją bangą".

Algis Rimas yra paruošęs 
trumpą, bet puikų pavyzdinį 
laišką, kurio tekstą išplatins 
Amerikos Lietuvių Taryba. Juo 
pasinaudoti gali kiekvienas, pri
tariantis NATO išplėtimui, 
įsileidžiant ir Lietuvą bei Estiją 
ir Latviją. Laiško tekstą, pa
brėžiantį Baltijos valstybių pas
tovumo ir saugumo reikšmę 
pačių JAV interesams, galima 
gauti iš ALT raštinės Jaunimo 
Centre, 5600 S. Claremont Ave- 
nue, Chicago, IL 60636-1039. 
Tel. 773-434-2040.
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zš visur
- X Mokslo ir Kūrybos sim

poziumo proga Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemont, IL, nuo 
1997 m. lapkričio 26 d. iki 1998 
m. sausio 11 d. veiks dvi paro
dos: Romas Viesulas - "Netekties 
dainius" - litografija; Algimantas 
Kezys - "Moteris" - fotografija.

- A. a. Vinco ir Emilijos 
Rastenių labdaros fondas 
S5,000 auka parėmė Lietuvos 
Dukterų draugijos šalpos darbą. 
Šių kilniaširdžių geradarių dėka 
bus sušelpti našlaičiai ir negalių 
paliestieji Lietuvoje.

- X Mokslo ir Kūrybos sim
poziumo parodos "1941 m. 
sukilimas ir rezistencija" atidary
mas įvyko lapkričio 27 d. Chica
gos Jaunimo Centro Čiurlionio 
galerijoje. Vadovauja Pilypas Na
rutis su talkininkais Vytautu ir 
Ale Namikais.

- Buenos Aires - Avellane- 
da, Argentinoje, nuo 1997 m. 
rugsėjo mėnesio Argentinos Lie
tuvių Organizacijų ir Spaudos 
Taryba sudaryta tokios sudėties: 
pirm. Artūras Kaminskas, vice- 
pirm. Leopoldas Stankevičius, 
sekr. kun. Augustinas Steigvilas, 
ižd. Adomas Burba. ALOS Tary
ba nutarė atgaivinti Argentinos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą ir 
įtraukti visas lietuviškas draugi
jas į bendrą kultūrinę veiklą lie
tuvių kolonijoje.

- Vytautas Staškevičius iš 
Toronto, jauniausias preL Jono 
Staškaus brolis, išvyko į kunigų 
seminariją Romoje.

- Tilžės Akto paskelbimo 
79-osios sukakties minėji
mas Chicagos Šaulių Namų sa
lėje įvyko lapkričio 30 d. Po ofi
cialios dalies vyko dar iki šiol 
nematyta jaunimo programa. 
Minėjimą rengė Mažosios Lietu
vos Rezistencinis sąjūdis.

- "Dirvos" novelės 35-to 
konkurso laimėtojai: pirmo
ji - 500 doL premija paskirta no
velės "Mykolą" autoriui. Tai Ka
zys Simanonis, pedagogikos dak
taras, gyvenąs Lietuvoje, Viekš
niuose. Antroji - 300 dol. premi
ja paskirta novelės "įvykis prie 
Jiezno" autoriui. Tai rašytojas An
drius Mironas, gyvenąs Kaliforni
joje. Vertinimo komisiją sudarė: 
Alė Rūta, Vytautas Šeštokas, Al
girdas Gustaitis. Posėdis įvyko 
Santa Monica, CA.

- Kanados lietuvių moky
tojų suvažiavimas įvyko spa
lio 29 d. Toronte. Rauda Rautinš 
skaitė pagrindinę paskaitą: "Dė
mesio, jaunime".

- Marija Pėteraitienė, peda
gogė, literatė, krikščionė demok
ratė ir visuomenininke, lapkričio 
2 d. mirė Kalifornijoje.

- Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos Kultūros premija lap
kričio 9 d. įteikta Ingridai ir Kęs
tučiui Civinskams už jų dauge
lio metų darbą, vadovaujant tėvų 
komitetui Šv. Kazimiero litua
nistinėje mokykloje.

- Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos atstovų suvažiavimas įvyko 
lapkričio 29 d. Chicagos Jauni
mo Centre, X-ojo Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo metu.

- Aliodija Dičiūtė-Trečio- 
kienė, Kauno valstybinės ope
ros solistė, spalio 2 d. mirė Santa 
Monica, CA.

- Solistė Vladislava Saba- 
lienė, gimusi Vilniuje, baigusi 
universitetą ir konservatoriją, 
spalio 19 d. mirė Blue Hill, ME.



Kalėdų Senelis iš Laplandijos 
j Lietuvą atnešė tikrąjį švenčių 

laukimo džiaugsmą

Giedrė Būdvytienė

Į Lietuvą atkeliauja Kalėdos! 
Šią džiugią žinią lapkričio 29 d. 
vilniečiams ir iš visos Lietuvos 
suvažiavusiems vaikams pranešė 
Kalėdų Senelis. Ir ne bet koks, o 
pats tikrasis, kuris gyvena Suomi
joje, tolimojoje Laplandijoje. Tas 
pats, kuriam laiškus kasmet rašo 
daugybė vaikų iš viso pasaulio. 
Kalėdų Senelis tvirtina, kad jam 
apie 450 metų ir per kiekvienas 
Kalėdas jis būna visuose pasaulio 
kampeliuose. Tik su Lietuvos 
vaikais taip tiesiogiai susitinka 
pirmą kartą.

Iš Laplandijos į Vilnių Kalėdų 
Senelį specialiu lėktuvu atskrai
dino Suomijos aviakompanijos 
"Finair" lėktuvas dar lapkričio 28 
d. O kitą dieną kartu su tūks
tančiais Lietuvos vaikų jis iškil
minga eisena atidarė Kalėdų 
gatvę, kuria tapo Gedimino pros
pektas. Kalėdų Senelis važiavo 
karieta, pakinkyta lietuviškais 
žirgais, nors šiaip jau yra pratęs 
keliauti rogėmis, pasikinkęs el
nius. Apsivilkęs raudonu trumpu 
paltu, su didžiule ilga balta barz
da, ant galvos užsimovęs rau
doną kepurę su didžiausiu bum
bulu, Kalėdų Senelis linksmai 
mojavo vaikams. Jį lydėjo nykš
tukų kepuraitėmis pasipuošę 
Vilniaus mokyklų mokiniai, pu
čiamųjų orkestras.

Iš Gedimino prospekto žygiuo
janti šventinė eisena trumpam 
stabtelėjo prie Vilniaus savi-

valdybės, kur Kalėdų Senelis 
perkirpo raudoną juostelę ati
darydamas Kalėdų gatvę. Čia įvy
ko ir labai svarbus susitikimas su 
Lietuvos Kalėdų Seneliu, kuris 
gyvena Čepkelių raiste, visus 
metus ten miega, o atsibunda 
tik artėjant Kalėdoms. Šiemet į 
Čepkelius atskriejus žiniai, kad 
atvyksta Kalėdų Senelis iš Suomi
jos, jam teko atsibusti kiek anks
čiau, nei buvo pratęs. Mūsų 
Senelis vilkėjo pilka skrandute, 
buvo užsidėjęs kailinę kepurę, 
ramstėsi iš medžio šakos padary
ta stebuklinga lazda. O barzda 
jo, skirtingai negu Kalėdų Sene
lio iš Laplandijos, buvo ruda, 
ilga ir garbanota.

Tuo metu vaikus panoręs pas
veikinti su artėjančiomis Kalėdo
mis Senelis iš Laplandijos pasige
do pakeliui pasimetusios savo 
vertėjos. Kol ji atsirado, Seneliui 
talkino anglų kalbą mokantys 
vaikų tėveliai. Tiesa, dauguma 
vaikų suprato, ką Senelis sako 
angliškai, ir į pasveikinimą "Hei
lo, kids!" atsakė džiugiais "Hei
lo". Kalėdų Senelis iš Laplandi
jos paragino vaikus būti gerais, 
paklusniais. Taip pat parašyti jam 
laiškuose savo pageidavimus, ko 
norėtų gauti dovanų Kalėdoms. 
Dovanėles jis žadėjo perduoti per 
Kalėdų Senelį iš Čepkelių raisto. 
Vėliau abiem Kalėdų Seneliams 
koncertavo sostinės vidurinių 
mokyklų moksleivių meno ko
lektyvai.

Vaikai tuo tarpu nenuleido

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

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

773-330-0794

Klaipėdos liaudies muzikos ansamblis VAKARAS koncer
tuos Kearny, NJ, Lietuvių centro salėje gruodžio 27 d., 
6:30 v. v.

DĖMESIO, DĖMESIO - GERA NAUJIENA!

Iš Klaipėdos tiesiai į Kearny, New Jersey, atvyksta keturių instru
mentalistų grupė VAKARAS. Prieš keliaudami į Naujųjų Metų 
sutiktuves Toronto mieste, jie sutiko pakoncertuoti New Jersey 
lietuviams. Kvartetą sudaro smuikininkas Juozas Staniulis, akordeo
nistas Bronius Mūras, kontrabosistas Almundas Simaitis ir dai
nininkas Algirdas Pronskus, kuris taip pat yra ir liaudies instru
mentų specialistas.

Visi atlikėjai yra puikūs muzikantai, baigę Lietuvos Konservato
riją. Jų repertuaras - nuo klasikos iki svajingų lietuviškų dainų.

Po koncerto vyks šokiai, bare bus lietuviško Utenos alaus, o 
pasigardžiuoti bus galima Mėlinių virtuvės patiekalais. Bilietus (15 
dol.) platina:

V. Audėnas - 908-352-7828
H. Backman - 201-483-2160
E. Sadonis - 973-857-3277
Koncertas įvyks šeštadienį, gruodžio (December) 27 die

ną, 6:30 vai. vakare, 6 Davis Avenue, Kearny, New Jersey.

E. Rokas - 201-998-0408
J. Veblaitis - 908-687-4943

Pirmasis sniegas

akių nuo Kalėdų Senelių ir vis 
taikėsi prasibrauti kuo arčiau. Juk 
tądien išsipildė daugelio vaikų 
svajonė - pamatyti Kalėdų Senelį, 
kuris dažniausiai dovanėles at
neša naktį ir palieka už durų ar 
prie lango. Kai kuriems lai
mingiesiems pasisekė Kalėdų Se
nelius netgi pačiupinėti ir įsi
tikinti, kad jie tikrų tikriausi.

Gaila, šventės organizatoriai 
nepasirūpino, kad Laplandijos 
kaimelyje būtų papuošta bent

nedidelė eglutė, neparagino pa
puošti vitrinų Gedimino pros
pekte esančių parduotuvių. 
Kalėdų gatvė Vilniuje kol kas 
tebėra pilkoka, ne itin šventiška. 
Vaikai pasigedo spalvotų lem
pučių, balionų, kitų įprastų šven
tinių puošmenų. Tačiau Vilniaus 
savivaldybė žada, kad jau po 
savaitės didelės eglutės bus pa
puoštos didžiausiose miesto 
aikštėse, iki to laiko bus išpuošta 
ir Kalėdų gatvė.

Toks sumanymas įgyvendina
mas pirmą kartą. Kalėdų Senelio 
iš Laplandijos vizito organizato
riai - Vilniaus miesto savivaldy
bė, Lietuvos jaunimo rūmai ir 
Suomių gildija viliasi, jog Kalėdų 
eisena Vilnių ie paskatins irĮjįtus 
Lietuvos miestus pasirūpinti, kad 
ateinančiais nhetais Kalėdų Sene
lio miestais taptų Kaunas, Klaipė
da, Šiauliai, ir Alytus bei visi kiti 
miestai bei miesteliai, trokštan
tys pajusti tikrąjį Kalėdų lauki
mo džiaugsmą. Kad ir jie atida
rys Kalėdų gatves. Juolab kad ne 
tik vaikai, bet ir jų tėvai bei 
seneliai dalyvavo Kalėdų Sene
lio sutikime su tokiu entuziazmu 
ir džiaugsmu, kuris neleidžia 
abejoti, jog visiems taip trūksta 
gerų, linksmų švenčių, ypač 
Kalėdų ir Naujųjų metų, kurias 
siejame su vaikystės nostalgija, 
laukimo džiaugsmu, tikėjimu 
stebuklais.

Kai į Laplandijos kaimelį at
skubėjo abudu Kalėdų Seneliai, 
norėdami kuo geriau juos maty
ti vaikai ropštėsi tėvams ant 
pečių, lipo į medžius, stojosi ant 
suoliukų. Ir močiutės taikėsi pa
silypėti ant suolelio greta vaikų, 
kad geriau įsižiūrėtų į Kalėdų 
Senelius... KD

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Patikimiausia ir ilgiausiai veikianti lietuvių kelionių 

agentūra Amerikoje.
Parūpiname bilietus į Lietuvą patogiausiais maršrutais ir 

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

Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu 
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

Šiuolaikinė lietuvių dailė - Vokietijoje bert Schu’ 
mann paro- 

Soroso šiuolaikinio meno cen- dų salėje atidarytą didžiąją meti- 
tras Lietuvoje parengė parodą nę vokiečių dailės parodą 'Gro- 
"Dailininkai iš Lietuvos", kuri bus 
eksponuojama Vokietijoje,-Dūs- 
seldorfe. Ši paroda papildys lap- nės lietuvių dailės pristatymas 
kričio 30 dieną Dūsseldorfo Ro- Vokietijoje. ELTA

sse Kunstausstellung NRW 1997*.
Tai pirmas išsamus šiuolaiki-

UNIONTOURS
kviečia

PRALEISTI ŠVENTES VILNIUJE
J 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, 

N e vv York, NY 10016

NY - VILNIUS NY

$444 plius mokesčiai

VYTIS TOUĘjj

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

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

Putnam, CT 
N»wark, NJ 
Phlladelphla, PA 
Brooktyn, NY 
Whiting, NJ 
New Britaln , CT 
N«w Haven, CT 
Waterbury, CT 
Kearny, NJ 
Pateraon, NJ 
Baltimore, MD 
Rochester, NY

KALĖDINIUS 
siuntinius patogiausia siųsti per 

ATLANTIC EXPRESS Corp., nes siuntiniai yra 
pristatomi LAIKU ir tiesiai j 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 
( Datos pažymėtos • KALĖDINĖS SIUNTOS LAIVU )

PERSIUNČIAME: SIUNTINIUS, TALP1NTUVUS, AUTOMOBILIUS, 
BALDUS, KOMERCINES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU Į BALTUOS ŠALIS, RUSUĄ, GUDIJĄ UKRAINĄ, LENKUĄ 

IR KARALIAUČIAUS SRITĮ- PINIGINIAI PERVEDIMAI. PIGŪS 
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ. KROVINIŲ 

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

Brooklyn 718-348-4709
Rochester, NY 716-223-2617
Cleveland, OH 216-481-0011
Lemont, IL 630-257-6822 „ ___________

1-800-775-7363 \
ATLANTA IMPORT-EXPORT.1NC.(SIUNTINIŲ IR TRANSPORTAVIMO SKYRIUS}

Boston 617-864-6914
Pittsburgh 412-381-6281 Fįi
Florida 813-367-5663 J**
Chfcago 773-434-9330 W

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

One way to Vilnius $350

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

Establishedin 1958

mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
http://www.travelfile.com/get/vtours.html


ANAPUS GRAFIKOS DARBŲ, 
ANAPUS VITRAŽŲ...

A. A. daiL Vytautas K. Jonynas (1907-1997)

PUTNAM, CT

Vienuolyno seselės vykdo 
darbus rėmėjams padedant

Paulius Jurkus

Vilniuje š. m. gruodžio 4 d., 
ketvirtadienio, rytą mirė vienas 
iškiliausių lietuvių dailininkų - 
Vytautas Kazimieras Jonynas, pa
sižymėjęs įvairiose meno srityse, 
palikęs daug savo kūrinių Lietu
voje, Vokietijoje ir daugiausia 
čia, Amerikoje. Išsimokslinęs 
Kaune ir Paryžiuje, reiškėsi kaip 
pirmaeilis grafikas, knygų ilius
tratorius, akvarelistas, tapytojas, 
skulptorius, vitražų meisteris, 
bažnyčių dekoratorius. Jis buvo 
didelio talento, plataus mosto 
dailininkas, išradingai naudojęs 
naujas medžiagas.

Nuo 1931 m.jis dalyvavo lie
tuvių dailininkų parodose, - savo 
menus kūrė per 60 metų. Taip 
susidaro didelis palikimas: me
džio raižiniai, iliustruotos kny
gos, daugybė vitražų, bažnyčių 
vidaus dekoravimų, piešinių pie
šiniai, akvarelės, tapybos darbai, 
pašto ženklai...

Tačiau didysis dailininkas išė
jo anapus, palikęs mums viso 
savo gyvenimo triūsą. Reikės 
kruopščių istorikų, apžvalgi
ninkų, kurie suorganizuos jo 
palikimą, surašys į naujus istori
nius veikalus.

Ilgėjos lietuviško 
gamtovaizdžio

Ir anksčiau vasaros metu jis 
dažnai vykdavo į Lietuvą, gydėsi 
Druskininkų šiltose voniose. Pa
liestas senatvės, tvarkingai už
darė savo studiją ir dalį savo kū
rinių, daugybę piešinių, dėžių 
dėžes išvežė į Lietuvą. Taip Drus
kininkuose buvo pastatytas jo 
muziejus, kur buvo telkiamas jo 
menas. Paskutiniu laiku ten jis 
ir sustodavo, nuvykęs į Lietuvą.

Šiemet jis išvyko gegužės 13 d. 
Buvo jaučiama, kad gali jis 
nebegrįžti, kad Lietuvoje susida
rys neblogos sąlygos jam įsikurti 
ir pasinaudoti daktarų paslau
gom.

Druskininkuose gyveno maž
daug iki rugpjūčio vidurio, pas
kui buvo įkurdintas geruose slau
gos namuose Vilniuje, kur jau 
yra įsikūrę ir keletas kitų šviesių 
lietuvių, sugrįžusių iš Amerikos. 
Ten jis ir mirė. (Apie tai ir laido
tuves parašysime vėliau, kai gau
sime tikrų žinių.)

Kilęs iš Dzūkijos krašto
Dail. Vytautas K. Jonynas (taip 

jis rašėsi) buvo gimęs 1907 m. 
kovo 10 d. Ūdrijos bažnytkaimy, 
Alytaus apskrity. Ūdrijos kaimelis 
įsikūręs tarp Alytaus (10 km), 
tarp Balbieriškio (8 km) ir tarp 
Krokialaukio (9 km). Šeimoje 
buvo 4 broliai ir viena sesuo. 
Broliai sugebėjo apvaldyti ap
linką ir gerai įsikurti.

Dailininkui lemiamos įtakos 
padarė motina, mirusi jam besi
mokant meno mokykloje. Ska
tino jį dirbti ir dirbti, lavintis ir 
mokytis. Besirengdamas savo 
profesijai, lankydamas įvairias 
mokyklas, jis vis prisimindavo 
tuos motinos žodžius. Taip ir 
susiformavo jo darbštumas, jo 
tvirtas būdas visur siekti tobu
los meistrystės.

Jaunuolis atvyksta j 
Kauną

Eidamas 16 metus, jaunuolis 
1923 m. atvyko į Kauną ir įstojo 
į meno mokyklą. Mokykla irgi 
buvo jauna, suorganizuota ir 
įkurta 1922 m., visą laiką plečia
ma, ugdoma. Toje mokykloje 
jaunuolis Jonynas mokėsi 6 me
tus.

Taip nutiko, kad 1929 m. 
mokykloje kilo streikas. Iki tol 
mokykla buvo autonominė įs
taiga. Mokytojų taryba rinko kas 

treji metai direktorių ir studijų 
vedėjus ir šiaip turėjo nemažai 
teisių. Anuo metu mokytojų ta
ryba mokyklos direktoriumi iš
rinko J. Vienožinskį, tačiau jį 
tvirtinti atsisakė Švietimo mi
nistras ir paliko anksčiau buvusį 
direktorių K. Šklėrį. Dėl tokio 
mokyklos autonomijos pažei
dimo įvyko mokinių streikas. 
Švietimo ministerija iš mokyk
los pašalino dalį mokinių ir mo
kytojų, pakeitė mokyklos statutą, 
paskyrė naują direktorių Igną 
Šlapelį.

Mokinių streike aktyviai reiškė
si ir jaunasis V. K. Jonynas. Ir 
jam teko su mokykla atsisveikin
ti. Jonynas tada ėjo 22-rus me
tus. Ir kur dingti?

Išvyksta mokytis į Paryžių
Tačiau ši suirutė jam pasibaigė 

labai laimingai - susidarė sąly
gos išvykti į Paryžių ir ten studi
juoti meną. Jis ten lankė net dvi 
mokyklas: 1931-34 m. Conser- 
vatoire Nationale dės arts et 
metiers ir 1932-1935 m. - Ecole 
Boulle. Studijavo grafiką, medžio 
skulptūrą, vidaus dekoravimą.

Studijavo ir dirbo visom jau
natviškom jėgom. Drauge lankė 
ir ten vykstančias parodas. Norė
damas labiau išsilavinti, pats 
surašydavo lankytų parodų 
įspūdžius, kritiką ir paskui sek
davo, ką apie tas parodas rašo 
Paryžiaus spauda, pats tyrinėjo, 
kodėl taip rašo. Sutiko Paryžiuje 
ir žymių dailininkų, pvz., Henrį 
Matissą, iš jo sužinojo, ką reiškia 
nufotografuoti kuriamus paveik
slus (nes tada gali geriau juos 
išanalizuoti).

Tuo metu Paryžiuje buvo visa 
eilė lietuvių studentų. Muziką 
studijavo dabar New Yorke gyve
nąs muzikas, vargonų virtuozas 
Jonas Žukas, studijavo ir Stepas 
Zobarskas, čia gyvenęs ir miręs. 
Studentai aktyviai dalyvavo 
Paryžiaus lietuvių gyvenime.

Ateina naujas mokytojas
Dailininkas V. K. Jonynas turė

jo įgimtus pedagogo gabumus - 
kiekvienoje situacijoje sugebėjo 
visokius klausimus lengvai 
išaiškinti, išdėstyti savo pro
gramą. I Kauną jis grįžo 1935 m. 
Tuoj buvo pakviestas į Meno 
mokyklą dėstyti grafikos ir 
skulptūros. Kaune meno mokyk
loje dėstė 1935-1940 m. Iki tol 
mokykloje dar reiškėsi rusiškos 
meno mokyklos tradicijos ir 
pažiūros į meną. Jonynas savo 
dinamiškumu atnešė kūrybingą 
vakarietišką nuotaiką, ugdė mo
kinių norą dirbti, veržtis. Tuo 
pačiu laiku dalyvavo įvairiose 
organizacijose.

Atgavus Vilnių, buvo perorga
nizuotos meno mokyklos, Kau
no meno mokykla buvo pavers
ta Taikomosios dailės institutu. 
To instituto direktoriumi ir buvo 
Vytautas K. Jonynas 1941-1944 
m., kada Lietuvą užgriuvo karo 
audros. Tų 1944 m. vasarą ir V. 
K. Jonynas su šeima pasitraukė į 
Vokietiją.

Po karo, kai Vokietijoje visur 
buvo pilna pabėgėlių, žmonių 
be tėvynės, Hanau stovykloje jis 
organizavo pabaltiečių skyrių ir 
jam vadovavo. Visa tai vyko 
amerikiečių okupuotoje zonoje.

V. K. Jonynas iškart sumojo, 
kad reikia keliauti į prancūzų 
zoną, į Vokietijos pietus, nes jis 
pats buvo Paryžiaus mokyklų 
auklėtinis. Be to, prancūzų oku
pacinės valdžios tarpe surado 
įtakingą ir galingą pažįstamą.

Pažintis su prancūzų' 
generolu

Tas jo pažįstamas buvo Ray- 
mond Schmidlei (g. 1904), kal-

(nukelta į 8 psl.)

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno, Putname, ir jų bei 
jų darbų rėmėjų būrys atvyko 
(alegoriškai - suskrido) į vienuo
lyną metiniam pabendravimui, 
pasidžiaugti seselių darbų pa
sisekimais, kartu pasimelsti už 
mirusius, pagilinti tikėjimo ži
nias ir padrąsinti tolesnį seselių 
ir jų darbų rėmimą. Tai įvyko š. 
m. spalio 26 d.

Sąskrydžio diena pradėta išpa
žinčių klausymu vienuolyno 
koplyčioje ir 11 vai. ryto Šv. Mi- 
šiomis, koncelebruotomis kuni
gų: Andriaus Narbekovo, prel. 
Vytauto Balčiūno, Antano Diš- 
kevičiaus ir Rapolo Krasausko. 
Pamoksle kun. Narbekovas kal
bėjo apie artimo meilės reikalin
gumą, kuris daromas ne tik 
gyviesiems, bet ir mirusiems, kai 
tieji yra prisimenami ir už juos 
meldžiamasi. Vienuolyno seselės 
vykdo meilės teikimą, tai jos 
vertos mūsų prisidėjimo ir pa
ramos. (Apie kun. Narbekovą šiek 
tiek žinių šio pranešimo pabaigo
je-)

Po bendrų vienuolyno seselių 
ir sąskrydininkų pietų Matulai
čio salėje, vyko posėdis salėje 
po koplyčia. Seselių atstovės 
glaustai pateikė pranešimus. Se
selių vyresnioji sės. Paulė Savic
kaitė kalbėjo apie tikėjimo kėli
mo sėkmę vienuolyne, Neringos 
stovykloje, tiek lietuviuose, tiek 
amerikiečiuose, o lietuviuose ir 
lietuvybės kėlimą. Sės. Margari
ta Bareikaitė yra LB Amerikoje 
Religinės komisijos valdybos na
rė. Ji dėkojo rėmėjams už talką 
ir paramą seselėms ir jų dar
bams. Sės. Bernadeta Matukaitė, 
daug laiko praleidusi Lietuvoje, 
papasakojo apie sunkiai vyk
stantį kūrimąsi Lietuvos vieto
vėse, pvz., Vilniuje, Marijam
polėje ir kitur, nes ekonominės 
sąlygos neleidžia. Tačiau ekume
niniai ir artimo pagalbos darbai 
vykdomi, nors ekonominiai sun
kumai ir per mažas seselių skai
čius veiklą riboja. Net ir Kaune, 
vienuolijos naujuose pastatuose, 
kuriuose jau vykdoma visoke
riopa krikščioniška veikla, dar 
nebaigtas namų ir aplinkos sut
varkymas. Sės. Ona Mikailaitė 
pranešė apie vienuolyno se
selėms patikėtos šešių tūkstančių 
dolerių sumos, duotos prel. Juo
zo Prunskio tikėjimo kėlimo dar
bų premijoms skirti, premijų 
laimėtojus. Skirstymą atliko su
daryta komisija ir paskyrė premi-

UŽ KĄ BALSUOSIME?
(atkelta iš 1 psl.)

siama "pozityviai ar negatyviai" 
vertinamas šis ar anas kandida
tas. Arba kai rezultatai suvedami 
į kažkokius tai "balsus". Atseit 
kandidatai įvertinami lyg jie 
būtų mokinukai ir jiems duoda
mi egzaminų pažymiai. Jei gerai 
egzaminą išlaikei - penketas; 
prastai - dvejetukas. Ir ši apklau
sa, taip kaip ir kitos, yra tik in
formatyvaus pobūdžio - kompiu
terius naudojantys žmonės toli 
gražu neatitinka balsuotojų vi
durkio. Taip pat, nors iš kiekvie
no kompiuterio galima balsuoti 
tik kartą, neabejoju, kad tą sis
temą nebūtų sunku apgauti.

Tik vienas apklausimas yra
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(atkelta iš 1 psl.)
jaminas Gilmanas, taip pat reika
laujama, kad Lietuva grąžintų iš 
žydų konfiskuotą turtą.

JAV Kongreso nariai reikalauja 
paskelbti pavardes žmonių, ku
rie buvo nuteisti sovietinių 

jas: dvi ekumeniniams jaunimo 
rateliams, jų darbus remti, ir vie
ną religinės knygos išleidimui.

Nedelsiant pereita į konferen
ciją, kurioje kun. Narbekovas 
aiškino nusikaltimą - žmogaus 
žudymą, pateisinamą žmogaus 
žudymo kulto skelbėjų, kurių 
skaičius vis didėja. Žudymas vyk
domas abortais, nesveikų, nepa
jėgių ir nenaudingų (bei senų) 
žudymais, nusižudymais ir pa
dėjimu nusižudyti. Kūrėjas su
teikė žmogui gyvybę, kuri prade
dama gemalu, tai Jis ir yra gyvy
bės Viešpats. Gyvybės nutrauki
mas yra prieš Jo valią ir didelis 
Jo įžeidimas - nusikaltimas, nuo
dėmė. Nusikaltimo aiškinimui

Kun. Andrius Narbekovas 
Putname

Juozo Kriaučiūno nuotr.

rėmėsi ne tik dekologu (10 Die
vo įsakymų), bet enciklika.

Sekė kapinių lankymas, kur 
prisiminti mirusieji, už juos pa
simelsta. I kapines sąskrydinin- 
kai įėjo giedodami "Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė", laikyda
mi rankose degančias žvakeles.

Sąskrydininkai, sugrįžę į vie
nuolyno koplyčią, giedojo Miš
parus (maldos už mirusius), va
dovaujant kun. Diškevičiui. Miš
parų pabaigoje pagarbintas Švč. 
Sakramentas.

-o-
Kun. Andrius Narbekovas, gi

męs 1959 m. Gargžduose, šešių 
vaikų šeimoje, mokslinęsis Lie
tuvoje, baigė Kauno Medicinos 
Instituto Medicinos skyrių ir ta
po gydytoju, o vėliau chirurgu. 
Dirbo Pasvalyje. Po 6 darbo me
tų, kuomet komunistų buvo 
įsakyta gydytojui nesakyti ne
pagydomai sergančiam ir jau 
mirštančiam ligoniui, kad jis 

svarbus. Ir tai yra būtent pats 
balsavimas, prie balsavimo ur
nos. Visi kiti apklausinėjimai yra 
tik spėliojimai.

Taip, dešiniųjų balsai su
siskaldę. Betgi bent ši apklausa 
rodo, kad nebūtinai kairiųjų kan
didatas laimės. Tad Lietuvai gali 
pavykti išvengti didelio nestabi
lumo ir didelių nuostolių.

Ir ta dainelė, taip dažnai kar
tota, neva "balsai už Landsbergį 
tai balsai kairiesiems, nes Lands
bergis vis tiek negali laimėti", 
pasirodė tuo, kuo ji visada buvo 
- paprastu sovietų stiliaus triuku 
atitraukti balsus nuo pagrindi
nių jiems nepalankių kandidatų.

teismų ir buvo reabilituoti 1991 
metais, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę.

Lietuvoje gyvena keli iš JAV 
deportuoti asmenys, įtariami 
dalyvavę vykdant karo nusikal
timus. Reuter 

miršta, tuo paneigiant ligoniui 
galimybę kviesti dvasiškį padėti 
pasiruošti amžinybei, daktaro 
sąžinė nebeleido tame darbe lik
ti. Dar daugiau, paskatino dak
tarą skelbti kovą prieš tą netei
sybę ir prieš tikėjimo naikinimą. 
Jis atėjo į Kauno kunigų semina
riją ir, ją baigęs 1993 m., buvo 
įšventintas kunigu. Buvo trumpą 
laiką Vilniaus arkikatedroje kape
lionu ir ėjo pradedamos kurti 
kunigų seminarijos rektoriaus 
pareigas. Amerikos vyskupų kon
ferencija, teikdama stipendiją, 
įgalino jį studijuoti VVashingto- 
no universitete ir pasiruošti būti 
mokytoju kunigų seminarijoje. 
Studijas pradėjo 1994 m., atei
nančiais metais baigs studijas ir 
grįš į Lietuvą. Kartas nuo karto 
jis sutinka pabuvoti lietuvių tel
kiniuose ir kelti tikėjimo reika
lus.

"Armonika" kelia 
nuotaiką

Jau daug metų Lietuvoje nuo
taiką keliantis ansamblis "Ar
monika" linksmino putnamie- 
čius š. m. spalio 23 d. vakare, 
vienuolyno salėje po koplyčia. 
Ansamblį sudarė 9 asmenys - 
aštuoni muzikantai ir pranešė
jas. Pranešėjas buvo Arvydas Il
ginis, Lietuvos televizijos gene
ralinis direktorius. Ansamblio va
dovas yra muzikas Stasys Liup
kevičius, solistai: Vilma Vaičiu
lytė, Jonas Valuckas ir Ramutis 
Kaspariūnas, pastarieji du groja 
ir muzikos instrumentais. Kiti 
ansamblininkai: Giedrius Butau
tas, Alfredas Klimas, abu smui
kininkai, Jonas Aušauskas, groja 
kontrabosu, ir Algis Klimka, būg
nininkas.

Pranešėjas jumoristiniais įva
dais ir jumoristiniu atliekamų 
ansamblio dalykų aiškinimu daž
nai juokino klausytojus. Tiek 
muzika, tiek dainos linksmo 
pobūdžio, polkos ar valso takto, 
bet buvo ir patriotinių. Ansam
blis viešai pagerbė sės. Paulę Sa
vickaitę, kurią buvo sutikę prieš 
4 metus Kanadoje.

Sekančią dieną ansamblie
čiams buvo parodyta Mindaugo 
pilis, Alkos archyvas-muziejus, 
o Matulaičio slaugos namuose 
buvo atliktas koncertas, šiek tiek 
sutrumpintas, pajėgesnių globo
jamųjų būriui. Ansamblio su
darytojai stebėjosi lietuvių Ame

A. t A.

VITALIUI ŽUKAUSKUI

mirus, žmonai Marijai, ilgametei Tautos Fondo darbuoto
jai ir buvusiai TF tarybos narei, sūnui Antanui bei visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

TAUTOS FONDAS

A. + A.

VITALIUI ŽUKAUSKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Dr. Marijai, sūnui 
Antanui ir kartu liūdime.

Antanas ir Adelė Grigaliūnai

Ilgame savo gyvenimo kelyje nedaug 
sutikau tokios kilnios dvasios žmonių, 
kaip į amžinų kelionę iškeliavęs aktorius

A. t A.

VITALIS ŽUKAUSKAS

Žmoną Marytę ir sūnų Antaną tylioje maldoje užjaučiame.

Juozas Kojelis su šeima

rikoje pajėgumu burtis ir tiek 
daug padaryti.

Susitikimas su 
Pranciškoniškojo

v Jaunimo Tarnybos 
vadovybe

Spalio 30 d. vienuolyno salėje 
buvo sukviesti putnamiečiai su
sitikti su iš Lietuvos Pranciš
koniškojo Jaunimo Tarnybos va
dovybe, išgirsti pranešimą apie 
Tarnybos veiklą ir skatinimą būti 
jų darbų rėmėjais. Tarnyba įs
teigta Kretingoje, tėvų pranciš
konų globojama, jos dvasios va
dovu yra tėvas Gediminas, pir
mininkė Rita Domarkaitė ir val
dybos nariai: Nerija Bučmytė, 
Tomas Virbalis, Jolanta Klietkutė 
ir Andrius Mizgiris. Visą grupę 
sudaro apie 80 jaunuolių įvai
riuose Lietuvos miestuose, ypač 
Žemaitijoje. Palaipsniui narių 
skaičius daugėja. Grupes veikla 
evangelizacinė, kultūrinė ir švie
tėjiška. Veiklai reikštis jau veikia 
ir toliau įrengiama stovykla ne
toli Plungės, apylinkėse kuriami 
klubai, puoselėjama jaunimą pa
traukianti muzika. Dedamos pas
tangos į tikinčiųjų būrį vesti ne
tikintį jaunimą, ypač jau baus
tus nusikaltėlius, žadinti jauni
mo tautinę sąmonę, ypač jauni
mo iš Karaliaučiaus srities, teikti 
bent laikiną prieglaudą jos ne
turintiems jaunuoliams ir vaika
ms. Viso to vykdymui reikia lėšų 
ir darbo. Putnamo lietuviai, o ir 
visur esą lietuviai prašomi padė
ti, kad tie darbai vyktų.

Sueiga baigta vienuolyno ko
plyčioje Šv. Mišiomis, laikyto
mis tėvo Gedimino, dalyvaujant 
atvykusiems iš Lietuvos ir su
sirinkusiems putnamiečiams.

/
Nauja lietuvių šeima 

Putname
Romualdas ir Marija Drazdaus- 

kai, su sūnum Vytautu, iš New 
Yorko persikėlė gyventi į Put- 
nama ir apgvvendinti vienuo
lynui priklausančiuose namuose. 
Drazdauskui pavesta rūpintis vie
nuolyno pastatų ir sodybos tvar
kymu, o Drazdauskienė padės 
seselėms namų ruošoje ir virtu
vėje. Sūnus mokosi Marianapo- 
lio gimnazijoje.

Drazdauskų šeima noriai jun
giasi į Putname gyvenančių lie
tuvių gyvenimą ir veiklą.

Juozas Kriaučiūnas



DARBININKAS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Daug kalėdinio džiaugsmo ir gausių Dievo malonių - 
Naujuose Metuose linkime

visiems mūsų vienuolyno rėmėjams, 
Kultūros Židinio geradariams ir pranciškonų spaudos 

palaikytojams bei aukotojams.

BR00KLYN0 PRANCIŠKONAI

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 Nevv 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- 
dž.'O’C'je 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 iš
siuntinėtas skaitytojams. Kartu 
įdėtas administratoriaus laiškas 
su atkarpėle, kurią patogu pa
naudoti užmokant už prenume
ratą. įdėtas ir atsakymui vokelis. 
Visi skaitytojai prašomi pasinau
doti atkarpėle ir vokeliu atsiun- 
čiant prenumeratos mokestį. 
Prašome atkreipti dėmesį į pa
vardės lipinuke, dešinėje pusėje, 
atspaustą EXP datą, kuri nuro
do, kada Jūsų prenumerata bai
giasi.

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.

Prel. Antanas Rubšys, Šv. 
Rašto tyrinėtojas ir vertėjas į lie
tuvių kalbą, lapkričio 21-23 die
nomis dalyvavo Society of Bib- 
lical Literature tarptautiniame 
ir tarpkonfesiniame metiniame 
suvažiavime San Francisco mies
te. Jame bus apie 5,000 atstovų 
iš viso pasaulio. Prel. Rubšys dar
bavosi Šventojo Rašto vertėjų 
sekcijoje.

Paulius Jurkus, rašytojas, 
"Darbininko" redakcinio kolek
tyvo narys, gruodžio 18 d. išvy
ko atostogų į Jupiter, FL. į Nevv 
Yorką grįžta 1998 m. sausio 12 
dieną.

E-mail: jkeleras@aol.com

Redakcija ....... (718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Administr.......... (718) 827-1351

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

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, buvęs ilgametis "Darbinin
ko" redaktorius, dabar gyvenąs 
Lietuvių pranciškonų vienuolyne 
Kennebunkport, ME, nepajėg
damas asmeniškai Šv. Kalėdų 
proga pasveikinti savo draugų ir 
pažįstamų, visus sveikina per 
"Darbininką", linkėdamas Kūdi
kėlio Jėzaus palaimos Naujuose 
Metuose.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga nuoširdžiai sveikina Tel
šių Kunigų Seminarijos gerada
rius ir linki jiems Kūdikėlio Jė
zaus palaimos Naujuose Metuo
se

Telšių vysk. Antanas Vaičius, 
kun. dr. Adomas Pupšys, 
kun. dr. Zenonas Smilga.
Marina ir Zigmas Rauli- 

naičiai, Manahavvkin, NJ, 
sveikina savo draugus ir pažįsta
mus su Kalėdų šventėmis ir Nau
jaisiais 1998 metais, linkėdami 
laimės, džiaugsmo ir geros svei
katos. Skiria auką/ Darbininkui" 
paremti.

Juozas ir Irena Rasiai, Cam- 
bridge, MA, sveikina mielus gimi
nes ir draugus Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga. Linki džiugių 
švenčių, sveikų ir laimingų Nau
jųjų Metų ir kad greičiau pildytų
si svajonės, kad Lietuva būtų 
tokia, kokioje mes augome.
Aleksandras Daunys, St. Pe- 
tersburg, FL, sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Kalėdų proga ir 
linki visokeriopos sėkmės Nau
juose Metuose.

Verutė Rūtenienė sveikina 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus Kalėdų šventėse, ir te
gul Dievo palaima lydi visus Nau
juose Metuose.

Mara ir Vytautas Vygan
tai, su savo dukromis Monika ir 
Kristina, Šv. Kalėdų proga sveiki
na visus savo artimuosius, bi
čiulius, pažįstamus ir Naujuose 
Metuose linki visapusiško pa
sisekimo bei Aukščiausiojo pa
laimos. Vietoj kalėdinių atvir
laiškių skiria auką lietuviškos 
spaudos parėmimui.

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga sveikiname visus pažįs
tamus linkėdami visokeriopos 
Kūdikėlio Jėzaus palaimos - pa
guodos, vilties, ramybės

Romualda Šidlauskienė ir 
sūnus, lt. Vytautas Šidlaus
kas, ESN.

Edvardas ir Alina Stak- 
niai sveikina savo gimines ir 
pažįstamus su šv. Kalėdom ir lin
ki laimės Naujaisiais metais.

ANAPUS GRAFIKOS DARBŲ, 
ANAPUS VITRAŽŲ...

A. A. dail. Vytautas K. Jonynas (1907-1997)

(atkelta iš 7 psl.) 
bininkas, politikas, 1934-1938 
m. dėstęs Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune, vėliau kariuo
menėje išsitarnavęs generolo 
laipsnį. Po karo prancūzų oku
puotoje zonoje Pietų Vokietijoje 
buvo švietimo komisijos pir
mininkas.

Pažįstami iš Kauno laikų, su
sitikę po karo Vokietijoje, jie 
buvo vienas kitam reikalingi. La
biausiai lietuviams buvo reikalin
gas švietimo komisijos pirminin
kas, prancūzų generolas ir lietu
vių draugas Raymond Schmit- 
lein. Okupuotoje zonoje jis lie
tuviams padarė daug gero, savo 
galia parėmė ir dail. V. K. Jony
no veiklą.

Meno mokykla
' Vokietijoje

V. K. Jonynas pajuto, kad reikia 
išnaudoti pažintį su generolu. Jo 
globojamas, V. K. Jonynas 1946 
m. Freiburge (Breisgau) suorga
nizavo Taikomosios dailės insti
tutą, kuris veikė iki 1950 m.; 
jam direktoriavo ir dėstė reikia
mus dalykus. Institutas buvo 
skirtas pabaltiečiams, bet jame 
vyravo lietuviai - ir dėstytojai, ir 
studentai.

Taip naujiems lietuviams dai- 
liniukams buvo sudaryta proga 
mokslą baigti arba pradėti. Iš 
ten išėjo kūrybinga jaunųjų dai
lininkų kaitą, pvz., R. Viesulas, 
A. Elskus, V. Ignas, E. Urbaitytė 
ir kt.

Dail. V. K. Jonynas medžio rai
žiniais iliustravo Prosper Meri- 
mee veikalą "Lokys", apysaką iš 
lietuvių emigrantų gyvenimo 
Prancūzijoje. Iliustruota labai 
puošniai, Raymond Schmitlein 
parašė plačius komentarus apie 
Lietuvą ir lietuvių emigraciją į 
Prancūziją po 1863 metų sukili
mo. Toji knyga, suredaguota 
prancūzo generolo ir iliustruota 
lietuvio dailininko, buvo išleista 
visoje didybėje. Kiekvienam, kas 
tą knygą bent pavartė, ji darė 
didelį įspūdį ir garsino Lietuvą 
kaip kūrybos ir meno šalį.

Pašto ženklai
Raymond Schmitlein reko

mendacijos įgalintas, dail. V. K. 
Jonynas dalyvavo prancūzų zo

Visus jaunus ir senus, naujai atvykusius ir seniai JAV 
begyvenančius maloniai kviečiame į

NAUJŲ METU SUTIKIMĄ

paskutinį kartą ŽIDINYJE. Prašome 
skubiai rezervuoti vietas.

Kaina iki gruodžio 20 d. - 35 dol. 
asmeniui, po 20 d. - 40 dol.

^Čekius siųsti Lithuanian American Community, c/o Jurgita Vait-^ 
kienė, 147-14 84th Rd. #2E, Brianvood, NY, 11435. Dėl infor- I 
mafijos skambinti: 718-739-8257. Organizuoja "Versmė'' ir Lie- Į

i tuvių Bendruomenės organizacinis komitetas. j

Lietuvių Atletų Klubas maloniai kviečia 
visus smagiai drauge pabendrauti

Lithuanian CathoHc Community Center 
and

Amerlcans For An Independent Llthuanla, Ine.
6 Davls Avenue, Keamy, New Jersey

Š.m. Gruodžio 27 Šėttodibnj KvIbčU Visut liglrstl

KLAIPĖDOS ANSAMBLI 
-VAKARAS”

Pradžia 6:30 v.v. Po progra mot-tokiai.
Vslks barat Ir bufetas

Dėl bilietų kreiptis: Jutus Vsbtaftis (908) 687-4043
EmRa Sedonis (973) 857-3277 
Ilona Liucius (978)278-0737

Nuo 5 v.v. bilietus bus galima Įsigyti k prie durų,

Vytautas Kazimieras Jonynas

nos vokiečių pašto ženklų kon
kurse ir jį laimėjo. Taip V. K. Jo
nynas sukūrė keliolika pašto 
ženklų Vokietijos prancūzų zo
nos paštui. Tie pašto ženklai 
buvo didelė staigmena ir Vokie
tijos paštui, ir visiems pašto 
ženklų rinkėjams. Elegantiški, ro
mantiški, su puikiu piešiniu jie

"Lietuvos aidas", patrio
tinės minties, plačios infor
macijos dienraštis, daugiau
siai skaitomas išeivijos lietu
vių, dėl daugiau kaip dvigubai 
pabrangusio pašto, buvo pri
verstas pakelti metinę oro paš
tu prenumeratą iki $130 nuo 
1994 m. rugpjūčio 1 d. Čekį 
$130 rašyti "Lietuvos aido" 
vardu ir siųsti JAV įgaliotiniui 
adresu: Bronius Juodelis, 239 
Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

iš naujo pristatė vokiečių kul
tūros žmones: rašytojus, dai
lininkus, muzikus, mokslininkus. 
Niekas geriau negalėjo pasitar
nauti Vokietijai. Pralaimėjo karą, 
tapo okupuota, o jos praeitis štai

kokia turtinga ir graži. Tą praeitį, 
jiems iš naujo parodo lietuvis 
dailininkas Vytautas K. Jonynas, 
pats pasitraukęs iš sovietų oku
puotos tėvynės, bet išlikęs kūry
bingas vakarietis ir visiems per 
meną kalbąs apie didžiąją ro
mantinę praeitį, jos nesunaiki
namas vertybes. (b.d.)

Šiandien DARBININKĄ 

užsisakę, 

kitą savaitę 

turėsite jį namuosel 

Tel: 827-1351

Siuntiniai į 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.

penktadienį, gruodžio 26 d.
Kultūros Židinio apatinėje salėje 

341 Highland Blvd., Brooklyn
PRADŽIA - 7:30 val.vak.

***#****-«■***#**#
Gros Orchestras 
Skanūs užkandžiai 

tgaiva

a S5.00

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 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, VVashington, 
DC, ieško darbininko, kuris galėtų 
atlikti lauko priežiūros darbus. Pra
dinis mokestis $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.)

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.)

Išnuomojamas atskiras kam
barys vieno miegamojo bute italų 
rajone Brooklyne už 350 dol., įs
kaitant šildymą, dujas ir elektrą. 
Tel: (718) 234-9509. (sk.)

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Irena ir Pranas Juodaičiai, 
Holden, MA -50 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.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gruodžio 20 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 Nevv Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

*

mailto:jkeleras@aol.com

