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— Tarifai už tranzitą per Lie
tuvą padidinti. Tikimasi tokiu 
būdu gauti papildomai $4 milijo
nus pajamų per metus.

— Dr. Petras Lukoševičius, 
PLB centro Lietuvoje vadovas, 
išvyko atostogų į Kanadą. Su juo 
išvyko ir Irena Lukoševičienė, 
dėstanti socialinius mokslus Vy
tauto Didžiojo universitete ir 
Medicinos akademijoje Kaune. 
Lukoševičiai j Lietuvą grįš po 
trijų mėnesių. PLB centre laiki
nai dirbs L. Sabutis.

— Operos ir baleto teatre, 
Vilniuje, tarptautinį festivalį 
“Gaida” lapkričio 23 d. savo kon
certu pradėjo Valstybinis simfo
ninis orkestras.

— Vilniaus universitete lap
kričio 18 d. surengtas seminaras 
“Krikščioniška filosofija ir katali
kų teologija”. Seminarui vadova
vo jėzuitų provinciolas, Šv. Jono 
bažnyčios prefektas, kun. Jonas 
Boruta.

— Pantomimos teatras, vado
vaujamas Kęstučio Adomaičio, 
Kaune lapkričio 17 d. po savo 
stogu pradėjo 25-ąjį sezoną

— Menininkų rūmų baltojoje 
salėje Vilniuje lapkričio 18 d. 
Kompozitorių sąjunga surengė 
koncertą, skirtą kompozitoriaus 
Jurgio Gaižausko septynias
dešimtmečio jubiliejui.

— Karininkų ramovėje, Kau
ne, lapkričio 24 d. atidaryta tarp
tautinės asociacijos “MultiMar- 
ketClub” paroda. Joje — Vokie
tijos, Austrijos, Čekijos ir Slova
kijos bei kitų šalių firmos ekspo
navo automobilius ir jų detales, 
namų apyvokos reikmenis, mais
to produktus, vaistus. Paroda 
veikė vieną savaitę.

— Petro Repšio grafikos ir 
skulptūros paroda lapkričio 11d. 
atidaryta Vilniaus šiuolaikinio 
meno centre.

— Artūras Poviliūnas, LTOK 
prezidentas, lapkričio mėn. pra
džioje spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad komitetas neturi 
lėšų finansuoti sportininkų pasi
rengimo olimpinėms rung
tynėms. Komitetas gali tik pa
tvirtinti olimpines rinktines, 
aprūpinti jas olimpine apranga 
ir nuvežti į olimpines žaidynes.

— Hamburgo mugių ir kon
gresų centre spalio mėn. vidury
je atidaryta pirmoji Siaurės Eu
ropos šalių amatų mugė, kurioje 
kartu su Vokietijos lietuvių drau
gija lietuviškų gaminių ekspozi
ciją įrengė parodų centras “Li- 
texpo”. Rodomi gintaro ir sida
bro papuošalai, lino audiniai, de
koratyviniai bronzos, pinti gami
niai, keramika, drabužiai, bal
dai, elektros varikliai ir kt. 
Mugės atidaryme Lietuvai atsto
vavo Ekonomikos ministro pava
duotojas V. Navickas, Lietuvos 
ambasados Vokietijoje patarėjas 
ekonomikai J. Rudalevičius. 
Koncertavo ansamblis iš Kauno 
“Ainiai”. Vokietijos konsultacinė 
taryba prie Europos Ekonomi
nės Bendrijos bei Hamburgo 
amatų rūmų spalio 14 d. suorga
nizavo Lietuvos ir Vokietijos 
verslininkų susitikimą.

"EKONOMIKA, EKONOMIKA IR EKONOMIKA"
— Pirmieji naujojo premjero Bronislovo Lubio žodžiai Lietuvos žmonėms —

TRIMS LIETUVIAMS SUTEIKTAS 
PASAULIO ŽMOGAUS VARDAS

Lietuva Kalėdas švęs jau 
turėdama naują vyriausybę. Mi
nistrų kabineto sąstatą premje
ras Bronislovas Lubys paskelbė 
gruodžio 10 d., o gruodžio 15 d. 
buvo numatyta, kad jį tvirtins 
Seimas. Kartu bus tvirtinama ir 
vyriausybės programa.

Lubio vyriausybėje yra penki 
ministrai iš buvusio Abišalos ka
bineto ir dešimt naujų. Iš buvu
sio kabineto yra: energijos mini
stras Leonas Ašmantas, krašto 
apsaugos — Audrius Butkevi
čius, transporto — Jonas Biržiš
ki s, ryšių — Gintautas Žentelis 
ir socialinio draudimo — Teodo
ras Medaiskis.

Naujai pakviestieji: užsienio 
reikalų — Povilas Gilys, ekono
mikos — Julius Veselka, finansų 
— Eduardas Vilkelis, kultūros ir 
švietimo — Dainius Trinkūnas, 
sveikatos — Vytautas Kreuza, 
teisingumo — Jonas Prapiestis, 
vidaus reikalų — Romas Vai
tekūnas, žemės ūkio — Riman
tas Karazija, pramonės ir preky
bos — Albertas Sinevičius ir sta
tybos ir urbanistikos — Algirdas 
Vapšys.

Patį premjerą Seimas patvirti
no gruodžio 2 d. Jo kandidatūrą 
gruodžio 1 d. Seimui pateikė lai
kinai einantis Lietuvos prezi
dento pareigas Algirdas Brazau
skas. Už Lubį balsavo 87 Seimo 
nariai, susilaikė 40-^opozicinis 
Tėvynės Santaros blokas), prieš 
nebalsavo nė vienas.

Lietuvos Seimo opozicijos vadas Vytautas Landsbergis sveikina Bronislovą Lubį, kurį 
Seimas gruodžio 2 d. išrinko premjeru. Jo kandidatūrą Seimui pateikė laikinai einantis 
Lietuvos prezidento pareigas Algirdas Brazauskas. Naujasis premjeras gruodžio 10 d. 
sudarė savo vyriausybę ir pateikė jos programą tvirtinti Seimui.

Vašingtonas 1992

Lietuvos 
vadovus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikinu 
išlaisvinimui sėkmingai veikusias organizacijas, jų 
ir visus geros valios tautiečius. Šiandien Lietuva yra laisva 
ir pilnateisis Jungtinių Tautų narys, nors prieš jos akis dar 
stovi eilė sunkių problemų, kurių nugalėjimui reikalingos 
visų geros valios brolių ir sesių jungtinės pastangos.

Tegul mūsų visų aukščiausias tikslas — demokratinės 
ir ekonominiai klestinčios Lietuvos atkūrimas — jungia mus 
tam didžiam uždaviniui.

ANICETAS SIMUTIS, 
Ambasadorius ir Nuolatinis 

Lietuvos Atstovas Jungtinėms Tautoms

KO TIKIMASI IS LIETUVOS SEIMO
Tokia antrašte “Lietuvos ai

das” paskelbė anketą, kviesda
mas pasisakyti Lietuvos gyven
tojus. Jų atsakymus dienraštis 
spausdino kartu su jų nuotrauko
mis ir trumpa asmenine informa
cija. Atsakymai įdomūs ir užsie
nio lietuviams.

Štai Kęstutis Balčiūnas, 64 m. 
amžiaus, vaistinės vedėjas iš 
Kvėdarnos, Šilalės rajono, rašo:

“Svarbiausia, kad jis negrąžin
tų mūsų į Rusijos globą, kovotų 
už Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimą, našiai dirbtų Lietu
vos naudai, pasmerktų komuni
stų padarytas skriaudas Lietuvos

Vyriausybės programa
Sutikdamas tapti premjeru, 

Lubys gruodžio 1 d. Seimui nu
rodė pagrindines savo nuostatas, 
tarp kurių pirmoje eilėje: ener
getikos, finansų-ir banko klausiu 
mus.

“Mes verčiami pasilikti rublio 
zonoje, turime vykdyti talono 
emisiją. Toks buvimas rublio zo
noje susikirstų su TVF (Tarptau
tinės Valiutos Fondo) memoran
dumu. Todėl būtina įvesti litą ir 
jį sustiprinti. Nepriklausomybės 
klausimas nediskutuotinas. San
tykiai su užsieniu turi būti 
grindžiami ekonominio naudin
gumo ir pariteto principais”, — 
kalbėjo busimasis premjeras.

Seimo nariai klausia
Prieš įvyksiant Seimo balsavi

mui kandidatas turėjo ir Seimo 
nariams atsakyti į klausimus dėl 
jo sudarysimos vyriausybės poli
tikos.

Dešinioji Sėimo pusė pateikė 
klausimų apie energetikos mi
nistro L. Ašmanto darbą. Lubys 
energetikos ministrui didelių 
priekaištų neturėjo, išskyrus tai, 
kad ministerija per lėtai tvarko 
naftos terminalo reikalus.

Aiški Lubio nuostata dėl Vy
riausybės ir savivaldybių bend
radarbiavimo. Jo nepatenkina 
senas savivaldos įstatymas, ir da
bartinė padėtis. Savivaldybės 
dažnai nevykdo įstatymų ir Vy

žmonėms, KGB vykdytą genoci
dą.

Tikimės, kad naujasis Lietu
vos Seimas ras bendrą kalbą Lie
tuvai pasirenkant vakarietišką, 
ne rytietišką gyvenimo būdą. 
Nesirūpins savo loviu. Dešinie
ji, būdami opozicijoje, turės pa
dėti tai įgyvendinti”.

Guodas Kriščinas, 49 m., sta
tybininkas iš Palangos:

“Seimui vargu ar pavyks suba
lansuoti santykius tarp Rytų ir 
Vakarų, gelbėti pramonę ir 
žemės ūkį.

Pasekmės: iš Vakarų nebegau
sime kreditų, o gauti trupiniai 
negelbės, o priešingai — tik pa

riausybės nutarimų. Vyriausybė 
neturi galimybės valdyti (to visą 
pavasarį reikalavo G. Vagno
rius).

Valstybės kontrolierius K. 
Uoka paklausė, kodėl Lubys 
siekė palikti “Lietkomo ’valsty- 
binę įmonę, įsiskolinusią valsty
bei 70 mln. talonų. Lubys aiški
no, kad, jo manymu, pakeitus 
“Lietkomo” vadovus, įmonė su
gebės atiduoti skolas biudžetui. 
Kalbėdamas apie “Azoto” ga
myklą, kuriai anksčiau jis vado
vavo, Lobys pasidžiaugė, kad 
gamtines dujas gamykla gauna 
ne Lietuvos valstybinio dujų li
mitų sąskaita, o pati iš Rusijos 
perka komercine kaina, pelnin
gai parduoda savo produkciją ir 
tvarkingai moka mokesčius.

G. Vagnorius pasveikino 
Lubį, pasiryžusį dirbti tokį sun
kų darbą. “Nenorėčiau matyti 
daug laikinų premjerų”. Pagyrė 
pretendento nuostatą indeksuoti 
žmonių indėlius (iki šiol to nebu
vo padaryta), pareiškė, kad naf
tos gavimo problema Lietuvai 
daugiau politinė negu finansinė: 
“Neatiduosit Mažeikių — ne- 
gausit naftos. Toliau Rusija rei
kalaus uosto, geležinkelio. Tai 
spaudimas Lietuvai, su kuriuo 
mes negalime sutikti”. Vagno
rius pareiškė, kad neįsivesdami 
litų ir toliau naudodami ben
druosius talonus, patirsim 
didžiausių nuostolių.

(nukelta į 2 psl.)

kenks; padidės netvarka privati
zacijoje, ji sulėtės; kolchozų, va
dinamų bendrijomis, atgaivini
mas — toliau žlugdys žemės ūkį, 
infliacija žengs į koją su brolišką
ja Rusija; nusikalstamumas lenk
tyniaus su NVS; vyriausybės ka
leidoskopiškai keisis.

Pabaiga: sunki ir lėta — 
“žingsnis po žingsnio” — bet pir
malaikė šio Seimo mirtis”.

Lina Gubrevičiūtė, 22 metų, 
studentė iš Vilniaus:

“Iš Seimo aš tikiuosi tik šlykš
čių akibrokštų net tiems, kurie 
už juos balsavo. Manau, kad po-

(nukelta į 7 psl.)

Lietuvos ELTA pranešė, kad 
International Biographical Cen
tre of Cambridge suteikė 1991- 
1992 metų Pasaulio Žmogaus 
vardą Lietuvos poetui Justinui 
Marcinkevičiui, filosofijos moks
lų daktarui Bronislovui Kuzmic
kui ir kompozitoriui Faustui 
Latėnui.

Centro generalinio direkto
riaus Ernesto Kay laiške sakoma, 
jog šis prestižinis apdovanojimas 
skiriamas nedaugeliui žymių 
asmenų, savo veikla nusipelniu
sių tarptautinei visuomenei. 
Metų žmogaus vardą suteikia ir 
skelbia Biografijų centro leidėjų 
ir patarėjų taryba. Ji kasmet 
peržiūri dešimtis tūkstančių bio
grafijų, ir tik mažai grupei asme
nų tenka ši garbė.

Tarptautinis biografijų centras 
— pasaulinio garso įstaiga, tei
kianti informaciją daugeliui lei
dinių. Jis aprūpina žymių žmo
nių biografinėmis žiniomis tarp
tautinio leidinio “Who is Who 
132 teminius žinynus, taip pat 

Stasys ir Daniela Lozoraičiai 
kartu su visais Lietuvos 
Ambasados Vašingtone 

bendradarbiais 
labai nuoširdžiai linki 
linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų 
ir labai dėkoja visiems 

moraliai bei materialiai 
parėmusiems Ambasadą.

'Džiaugsmingų .Kalėdų Švenčių 
ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

<Tev. ‘Tlacidas ‘Karius, O.‘T.M. 
‘Pranciškonų • Provincialas

^Kristaus gimimo šventėje 
mieliem mūšy skaitytojam, 
bendradarbiam ir rėmėjam 
linkime .Kalėdų džiaugsmo 
ir laimingų Naujų Metų.

‘T)ttR‘TMNIlN(XO 
‘Redakcija ir ^Administracija

£

leidinius “Men of Achieve- 
ment”, “International Leaders 
of Achievement”, “Dictionary of 
International Biography”.

Kiekvieną unikalų tarptau
tinės asmenybės paskelbimo di
plomą puikiame pergamente ku
ria geriausi dailininkai ir kaligra
fai.

Lietuvos poetu susidomėta 
prieš ketvertą metų, prasidėjus 
atgimimui. Atsiųstoje anketoje, 
be biografijos duomenų, teiravo
si apie šeimą, pomėgius.

Skiltyje apie kūrybą,išleistas 
knygas Justinas Marcinkevičius 
įrašė “apie 120” — tiek jo kūri
nių išėjo įvairiomis pasaulio kal
bomis.

Bet ši informacija greitai bus 
neišsami — ant poeto stalo guli 
signalinis poezijos rinkinio “Lop
šinė gimtinei ir motinai” egzem
pliorius, ateinančiais metais Vo
kietijoje numatoma išleisti kny
gą “Besparnis angelas .

Dr. Bronius Kuzmickas, kata-

(nukelta į 2 psl.)
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"EKONOMIKA, EKONOMIKA IR EKONOMIKA slo ir kultūros; valstybės ii

(atkelta iš 1 psl.)

Pinigų tema pasisakė keletas 
narių, kiti aiškino, kodėl balsuo
sią už Lubį.Tėvynės Santara (de
šiniųjų atstovai) pareiškė, kad 
nedalyvaus formujojant ir suda
rant vyriausybę, ir sudarysią 
konstruktyvią opoziciją. Jie tat ir 
susilaikė balsuojant už Lubį.

Tačiau socialdemokratai rėmė 
Lubį, nepaisant, kad jiems la
biau patiktų, jei vyriausybė būtų 
formuojama laimėjusių rinkimus 
politikos pagrindu, bet jie remia 
Lubį, kadangi jis palaiko social
demokratams artimą programą.

Trumpas interview
Išėjęs iš Seimo salės, kurioje 

jį išrinko premjeru, Bronislovas 
Lubys žurnalistams trumpai at
sakė į klausimus.

Vieni pirmųjų premjero žo
džių buvo “ekonomika, ekono
mika ir dar kartą ekonomika”. 
Vyriausybę žada formuoti iš 
specialistų, kiek galint labiau ne- 
politizuotą. Bet, matyt, reikės 
diskutuoti ir su pozicija, ir su 
opozicija. Vyriausybės aparatą 
žada išlaikyti beveik tą patį. O 
po to sekė toks pokalbis:

Kuriuos ministrus ketinate 
pasilikti vyriausybėje?

Labai daug. L. Ašmantą, R. 
Klimą, T. Medaiskį, A. Butke
vičių, teisingumo ministru kvie
sime J. Prapiestį, o dėl kitų bus 
diskutuojama.

Bus ryšių su išeivija, gal ir sa
vivaldybių reikalų ministrai.

Ką pirmiausia darysite?
Per dvi savaites turime sufor

muoti ministru kabinetą ir pa
rengti programą.

Kaip bus didinamos gyvento
jų pajamos?

Stengsimės gyvinti pramonę, 
žemės ūkį.

Kokios laikysitės politinės li
nijos?

Visais atvejais — centro.
O Vakarų ir Rytų atžvilgiu?

PASKIRTA LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 

DRAUGIJOS PREMIJA

Dėl įvairių techniškų aplinky
bių kiek užtruko Lietuvių Rašy
tojų Draugijos premijos paskyri
mas. Vertinimo komisiją sudarė: 
Leonardas Andriekus, Algirdas 
Landsbergis, Leonardas Žitke
vičius. 2000 dolerių premijos 
mecenatas — Lietuvių Fondas.

Komisija 1992 gruodžio 14 d.

TRIMS LIETUVIAMS SUTEIKTAS 
PASAULIO ŽMOGAUS VARDAS

(atkelta iš 1 psl.)

Ūkiškosios istorijos kultūros ty
rinėtojas, buvo tarp tų Lietuvos 
inteligentų, kurie 1988 m. įkūrė 
atgimimo sąjūdį, buvo išrinktas 
į Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiąją Tarybą, pasirašė Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo 
aktą.

Buvęs Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko pavaduotojas ne- 
bedalyvavo rinkimuose į Seimą, 
nusiteikęs grįžti į mokslą.

Dr. Kuzmickas yra vienas iš 
filosofijos istorijos chrestomati
jos bei kitų keliolikos leidinių su
darytojų, vertė filosofinę lite-

Justinas Marcinkevičius Dr. Bronius Kuzmickas

Pirmenybę teiksime Vaka
rams, bet kiek galėdami daugiau 
prekiausime ir su Rytais.

Kokį planuojate pirmąjį vizi
tą?

Tariamės dėl susitikimo su 
Baltarusijos premjeru.

Ką jaučiate tapęs premjeru?
Euforijos nejaučiu. Jaučiu at

sakomybę, reikės sunkiai dirbti.

Kas tas Lubys?
Penktasis Lietuvos premjeras 

Bronislovas Lubys yra premjero 
Abišalos pavaduotojas ir juo bus,, 
ligi Abišalos vyriausybė perduos 
savo pareigas naujam ministrų 
kabinetui.

Jis gimė 1938 m. spalio 8 d. 
Plungėje. Mokydamasis vidu
rinėje mokykloje, dirbo ply
tinėje ir padėjo išlaikyti šeimą
— tėvas buvo tremtyje Sibire. 
Baigęs Kauno politechnikos in
stitutą, dirbo Jonavos azotinių 
trąšų gamykloje meistru, vėliau
— pamainos cecho viršininku, 
gamybos skyriaus viršininku, vy
riausiuoju inžinieriumi. Nuo 
1986 m. — valstybinės įmonės 
“Azotas” generalinis direkto
rius.

Bronius Lubys — docentas, 
chemijos mokslų kandidatas. Yra 
paskelbęs nemažai publikacijų. 
Dėstė Kauno technologijos uni
versiteto Cheminės technologi
jos fakultete, skaitė mokslinius 
pranešimus Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Japonijoje, Suo
mijoje ir kitose užsienio šalyse. 
Buvo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos deputa
tas. Jis yra Lietuvos pramoninin
kų asociacijos viceprezidentas. 
Nuo 1992 m. liepos 24 d. iki šiol 
buvo Lietuvos respublikos mini
stro pirmininko pavaduotojas.

Nepartinis. Vedęs. Žmona Li
dija — Lietuvos ir Lenkijos 
įmonės Pollena — Azotas” va- 

balsų dauguma 2000 dolerių pre
miją padalijo pusiau ir po 1000 
dolerių paskyrė: dramaturgui 
Kostui Ostrauskui už jo veikalą 
“Ars Amoris” ir rašytojui Vytau
tui Volertui už jo romaną “Vilkas 
iš Galų”. Premija paskirta už 
1991 metais išleistas geriausias 
grožinės literatūros knygas.

ratūrą iš anglų, vokiečių, pran
cūzų kalbų, parašė septynias 
knygas. “Šiuolaikinė katalikiško
ji filosofija” išleista 1976 m., su
silaukė palankaus teologų įverti
nimo.

Mokslininkas dalyvavo ir po
grindinėje spaudoje. Jis yra iš
rinktas Lietuvos Mokslininkų są
jungos pirmininku.

Grįžęs dirbti į Filosofijos, so
ciologijos ir teisės institutą, prof. 
Kuzmickas rengiasi imtis moks
linės temos apie šiuolaikinę lie
tuvių tautinę savimonę.

Faustas Letenas plačiau žino
mas kaip teatro kompozitorius, 
parašęs muziką beveik šimtui 

dovaujanti inžinierė marketin
gui. Turi ištekėjusią dukterį. Ji 
— Kauno klinikinės ligoninės 
gydytoja. Laisvalaikiu premjeras 
mėgsta buriuoti.

Seimo komitetai
Prieš išrinkdamas premjerą, 

Seimas gruodžio 1 d. įkūrė savo 
komitetus (arba Aukščiausiojoje 
Taryboje vadintas komisijas).

Sudaryti šie komitetai: agrari
nis; biudžeto ir finansų; ekono
mikos; gamtos apsaugos; nacio
nalinio saugumo; savivaldybių;

PLB PAREIŠKIMAS SPAUDAI
Lietuvai pradėjus laisvėti, Pa

saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba susirūpino paveikesnių 
ryšių sudarymu tarp Lietuvos ir 
išeivijos. Vasaros pradžioje JAV, 
Lemopte, įvykęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas pri
ėmė rezoliucijų, numatančią rei
kalą Lietuvos parlamente turėti 
bent vieną atstovą, užtikrintą 
Lietuvos konstitucija. 1992 m. 
rugsėjo 15 d. Vilniuje, Lietuvos 
Respublikos Seimo treciuosiuo
se rūmuose buvo atidaryta PLB 
valdybos būstinė ir paskirtas 
PLB atstovas Lietuvai daugia-. 
mėtis Bendruomenės darbuoto
jas dr. Petras Lukoševičius. Lie- ; 
tuvos Kultūros ir švietimo mini
sterijoje buvo įsteigta ryšiams su 
užsienio lietuviais tarnyba ir Au
drys Antanaitis buvo paskirtas 
jos direktorium.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybai kreipiantis į Lie
tuvos Aukščiausiąją Tarybą dėL 
išeivijos atstovo Lietuvos parla-’ 
mente, tam klausimui spręsti 
buvo duota palanki eiga, ir, atro
do, kad netrukus išeivija galės 
tokį atstovą, gal net du, išrinkti’ s 
Šalia to, Lietuvos vyriausybė f 
pradėjo svarstyti ir atskiro de
partamento ryšiams su užsienio ’. 
lietuviais steigimo klausimą, * 
tačiau 1992 m. lapkričio 21 d. ; 
Vilniuje įvykęs Rytų kraštų Lie- • 
tuvių Bendruomenių pirminin- Į 
kų suvažiavimas manė, jog i 
nebėra reikalo tokį atskirą de
partamentą steigti ir priėmė nu- • 
tarimą, prašantį Kultūros ir švie- : 
timo ministerijoje veikiančią 
ryšiams su užsienio tarnybą . 
paaukštinti iki viceministro ran- ; 
go-

PLB valdybai atrodė, kad, 
taip susiorganizavus, ryšių palai

spektaklių. Jo kūriniai skamba ir 
trijose dešimtyse meninių bei 
dokumentinių filmų. Kompozi
toriui buvo itin sėkmingas ben
dradarbiavimas su Lietuvos jau
nimo teatru. Jis sukūrė muziką 
režisieriaus E. Nekrošiaus spek
takliams “Kvadratas”, “Ilga kaip 
šimtmečiai diena”, “Dėdė Va
nia”, kurie pelnė pripažinimą ir 
režisieriaus talentui, ir Lietuvos 
teatrui.

Naujausi Latėno kūriniai — 
muzika E. Nekrošiaus spektak
liui “Andalūzijos sapnai” ir R. 
Tumino “Dėdė Vania”, kurį 
režisierius stato Suomijos Vasos 
miesto teatre. Kompozitorius 
parašė ir apie trisdešimtis stam
besnio žanro originalių kūrinių. 

Faustas Latėnas

teisės; sveikatos, socialinių rei
kalų ir darbo; žmogaus ir piliečių 
teisių bei tautybės reikalų.

Ruošiant spaudai šias žinias, 
dar nebuvo žinomos pavardės 
Seimo narių, kurie tiems komi
tetams pirmininkaus. Taip pat 
nebuvo žinoma ir kaip jie bus 
paskirti ar išrinkti. Tai paaiškės 
vėliau,

Ilgai diskutavus, vėlesniuose 
Seimo posėdžiuose nubalsuota, 
kad Lietuvos prezidento rinki
mai įvyks 1993 metų vasario 14 
dieną.

• Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo tr laimės Kalėdų švenčių 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, 

draugams ir pažįstamiems linki

Dr. Juozas Dičpinigaitis

Kalėdų švenčių proga visus New Yorko 
apylinkių lietuvius, ypatingai LAISVĖS ŽIBURIO 

rėmėjus ir klausytojus sveikina

LAISVĖS ŽIBURYS
Vedėjas ROMAS KEZYS

kymas jau galėtų būti pakanka
mai paveikus. Tačiau PLB valdy
bos pirmininkui Broniui Nainiui 
lapkričio pabaigoje lankantis 
Lietuvoje, laikinas prezidentas’ 
Algirdas Brazauskas PLB valdy
bai pasiūlė jo paskirto premjero 
sudarytos vyriausybės kabinete 
turėti Ministrą be portfelio išei
vijos reikalams ir prašė parinkti 
kandidatą.

Pasiūlymą gavusi, PLB valdy
ba jį labai išsamiai svarstė net 
dviejuose atskiruose PLB valdy
bos bei jos Visuomeninių reikalų 
komisijos posėdžiuose, nagrinė
jo PLB, JAV ir Kanados Bend
ruomenių valdybų pasitarime 
gruodžio 5 d., tarėsi su visuo
menės atstovais, politikais bei 
kultūrininkais, svarstė kandida
to, ypač jo pareigų, atsakomybės 
bei pavaldumo klausimus ir pri
ėjo išvados, kad šiuo metu gal 
reikėtų pasitenkinti dviem turi
mais ir vienu netrukus numato
mu ryšių palaikymo taškais, 
todėl Ministro be portfelio įstai
gos kūrimas nebūtų skubos rei
kalas, ypač, kad bent kol kas to
kias pareigas galėtų atlikti PĖB 

..būstinės. Vilniuje.pareigūnai.
Tokia PLB valdybos nuomonė 

1992 m. gruodžio 7 d. buvo per
duota telefonu jos pasiteiravu
siam laikinam Lietuvos Respu
blikos prezidentui Algirdui Bra
zauskui.

Lemont, 1992 m. gruodžio 8 d.
Bronius Nainys

JUNO BEACH, FL

Vėlinių dieną kapinių mauzo
liejuje kun. V. Pikturna aukojo 
mišias už mirusiuosius. Dalyva-

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų

MARYTĖ SHALINS 
ŠALINSKIENĖ

84-02 Jamaica Avė., Woodhaven, NY 
Tel. 296-2244

Daug džiaugsmo Kalėdų šventėse!
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUYUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, J r., laidotuvių direktorius

426 Lafayette St., Newark, N J 07105

SEASON’S GREETINGS
from

FASOLINO 
MEMORIAL CO.

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, Queens, N Y 11379 

(718) DAvenport — 6-3150
Tąi yra mūsų, vienintelė vieta — gausi parodų salė

Dėkojame Betliejaus žvaigždei, kad nušvietė 
ir mūsų tėvų žemei Lietuvai naują kelią į laisvę 

ir nepriklausomybę!

DR. JOKŪBAS J. STUKAS, direktorius 

"Lietuvos Atsiminimų" radijas

vo apie 50 lietuvių. Po mišių su
sirinko prie laisvės ir padėkos 
paminklo, kur plevėsavo Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos. Kapinių 
sekcijai vadovauja J. Jakubaus
kas.

LB apylinkės gegužinė buvo 
lapkričio 6 d. Dalyvavo 69 asme
nys. Programai vadovavo pirm. 
A. Augūnas. Svečių buvo iš 
Miami ir Pompano Beach apy
linkių.

Pabendravimo pietūs įvyko 
lapkričio 10 d. Piccadilly restora
ne. Dalyvvo 53 asmenys. Pirmi
ninkas A. Augūnas padarė kelis 
pranešimus. Su Lietuvoje išlei
sta Broniaus Aušroto knyga 
“Laisvės niekas nežadėjo” su
pažindino V. Šalčiūnas. Autorius 
išplatino nemažai knygų ir jas 
autografavo. Kiti pietūs bus 
gruodžio 8 d. Homestyle Family 
Buffet restorane, 7817 So. Dixie 
Hwy., West Palm Beach. Apie 
BALFo veiklą pranešimą pada
rys BALFo direktorius dr. F. 
Budininkas.

Madų paroda, rengiama Lie
tuvių dukterų, bus sausio. 15 d. 
metodistų salėje.

Dainos choras pradėjo darbą 
ir savo koncertą rengia vasario 
pradžioje. Kviečia įsijungti nau
jus dainininkus. Repeticijos 
vyksta trečiadieniais 2 vai. St. 
Paul parapijos kavinėje. Chorui 
vadovauja I. Manomaitienė.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki

JONAS V. STRIMAITIS,
advokatas, 

patarnauja visuose teisiniuose reikaluose. 
Advokatas kalba ir lietuviškai

134 West St., Simsbury, CT 06070 
Tel. 203 651-0261

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, NY 11229—Tel. 769-3300

Linksmų S v. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos;

Vestuvėms Ir pokyliams tortai

43-04 JUNCTION BLVD., CORONA, OUEENS, N.Y. 11368
TELEF. 779 - 5156

Linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų linki

MARIA JUZAITYTĖ-LEVIN
lietuvė advokatė, 

patarnauja visuose teisiniuose reikaluose. 
Kalba ir lietuviškai.

325 Broadway, Sulte 504, New York, NY 10007
Tel. 212 962-5810
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Šventose Kalėdose
Mieli Broliai, Sesės,

Kalėdose prisimename dieną, 
kurioje Amžinojo Dievo Sūnus 
įsijungė į žmonijos istoriją, tap
damas Emanueliu — Dievas Su 
Mumis. Tą dieną išsipildė pra
našo Izaijo žodžiai: “Didi šviesa 
užtvino mus, nes gimė mums 
Viešpats. Jis vadinsis Nuolatinis 
Patarėjas, Galingasis Dievas, 
Taikos Kunigaikštis” (Iz 9,5).

Tačiau Kalėdos nėra vien isto
rinio įvykio prisiminimas. Kalė
dos yra nuolatos besitęsianti rea
lybė. Dievo Sūnus, tapęs mūsų 
broliu ir Išganytoju, per krikštą 
ir kitus sakramentus be paliovos 
plečia savo taikos, teisingumo ir 
meilės karalystę, kuria naujas 
tautų kultūras, rašo naują žmoni
jos istorijos lapą. '

Po pirmųjų Kalėdų pasaulis 
nebėra toks pat. Žmonija, kaip 
visuma, nebegali nusigręžti nuo 
Dievo — gyvybės, šviesos ir 
meilės šaltinio. Kaip vaivo
rykštė, — rašo mūsų didysis 
mąstytojas Antanas Maceina, — 
yra ženklas, jog Dievas žmonių 
nebebaus tvanu, taip Kalėdos, 
— Betliejaus kūdikis — yra 
užtikrinimas, kad žmonija nuo 
Dievo daugiau nebenusisuks. Po 
įsikūnijimo tėra galima tik asme- 

nių nusigręžimas nuo Dievo. 
Todėl Kalėdos, Kristaus — Die
vas Su Mumis, — gimtadienis 
yra universali visos žmonijos 
broliškos meilės ir vilties šventė. 
Ją švenčiame ne vien mes, krikš
čionys. Ją savu būdu švenčia vi
sas pasaulis. Net žmonės, save 
laiką netikinčiais, šią dieną sten
giasi būti geresniais, vienu ar 
kitu būdu išreikšti meilę savo ar
timui: pasikeičiama dovanomis 
ir sveikinimais, aplankomi ligo
niai bei vieniši seneliai; aukoja
ma labdaringoms organizaci-

joms, maitinami benamiai; laike 
karų padedami ginklai...

Jei žmogus nors vieną kartą 
metuose nori būti geresniu, jei 
Kalėdų dieną pajėgia pamiršti 
skriaudą, apkabinti savo tariamą 
priešą, ar tai nėra ženklas, kad 
“Dievas yra su mumis”, kad 
Emanuelio atnešta meilė broliui 
žmogui pasiliko pasaulyje, nors 
pats Kristus daugelio yra bando
mas išstumti iš viešojo gyvenimo 
ir milijonai jo negimusių brolių ir 
sesių yra kasmet išžudomi?!

Daugelį kartų nedraugiški kai
mynai bandė Lietuvą padaryti 
savo šiaurės vakarų provincija, 
jos žmones paversti paklusniais 
vergais. Nors ne vienas suklupo 
ir ne vienas nuėjo tarnauti sveti
miems dievams, tačiau mūsų 
tauta išliko ištikima krikštu pada
rytai sutarčiai: “Aš būsiu tavo 
Dievas, tu būsi mano tauta”. Bi
blinis Emanuelis, prisiėmęs Rū
pintojėlio vardą, pasiliko su tau
ta visuose jos varguose ir nelai
mėse. Jis guodė ir palaikė viltį 
tremiamųjų į Sibirą, ugdė po
grindžio kadrus, tylia “Eucharis
tijos bičiulių” malda puoselėjo 
tautinę ištikimybę Lietuvos inte
ligentijoje, nors ji buvo auklėja
ma sovietinėje mokykloje.

smo, mūsų nuo Dievo nutolimo 
vaizdas. Kalėdos, pradedamos 
švęsti vidurnaktį, kada šviesa 
nugali tamsą, mums primena, 
jog Dievo meilė yra galingesnė 
už juodžiausią mūsų gyvenimo 
tamsą. Kalėdų naktį mes dar ne
matome užtekančios saulės, 
tačiau žinome, kad aušra jau pa
keliui. Šiandienos gyvenime 
mažai jaučiame pirmąją Kalėdų 
naktį angelų paskelbtas “garbę 
Dievui ir ramybę jo mylimiems 
žmonėms” (plg. Lk 2,13), tačiau 
žinome, kad,kai “Dievas yra su

Medicininė pagalba 
per JAV institucijas

Pirmosios dienos konferencija 
buvo užbaigta simpoziumu apie 
medicininės pagalbos teikimą 
Lietuvai, naudojantis JAV insti
tucijų ir darbuotojų tiesio
ginėmis paslaugomis. Jį modera- 
vo prof. dr. Regina Kulienė.

Pranešimus padarė: Philadel- 
phijos LB apylinkės valdybos 
ryšininkė su Deborah Founda
tion Jeanne Dorr, Amerikos Lie
tuvių Negalios ir Reabilitacijos 
Pasikeitimo Programos koordi
natorė Jūratė Pečiūrienė ir Lie
tuvos Vyčių Lietuvai pagalbos 
pirmininkas Vincas Boris.

Jeanne Dorr padarė praneši
mą apie Deborah fundaciją ir jos 

mumis”, žmonijai ateis švie
sesnis rytojus ir kad “kiekvienas, 
kuris jį tiki, nepražus, o turės 
amžinąjį gyvenimą” (plg. Jn 
3,18)

Džiugaus Kristaus — “Dievas 
Su Mumis” — gimtadienio ir vil
tingų Dievo laiminamų Naujųjų 
1993 metų linkiu visiems, gyve
nantiems valstybinę nepriklau
somybę atgavusioje tėvynėje ir 
čia išeivijoje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

Piemenys pagarbina gimusį Kristų. Paveikslas iš Kristaus gimimo grotos Betliejuje.

EFEKTINGESNEI LIETUVOS PARAMAI
— Išeivijos organizacijų konferencija —

KĘSTUTIS K. MIKLAS

4-----------------
ligoninę, apie LB, ir apie Lore
tos ir Jokūbo Stukų atliktus dar
bus, jiedviem sutelkiant net virš 
$50,000, kad ši organizacija 
galėtų pasiųsti savo daktarus į 
Lietuvą.

Jūratė Pečiūrienė pranešė, 
kad medicininės reabilitacijos 
programa vyksta nuo 1989 m. 
1991 m. 11 amerikiečių special
istų lankėsi Lietuvoje ir ten su
rengė kursus, o 1992 m. 16 
asmenų buvo atvykę iš Lietuvos. 
Jų atvykimas iki New Yorko Lie
tuvai kainavo $23,000, o nuo 
New Yorko iki Detroito už ke
lionę ir jų išlaikymą apmokėjo 
Detroito Daktarų draugija.

Iš tos lietuvių grupės tik du 
galėjo susikalbėti angliškai. 
Reikėjo samdyti daug vertėjų, ir 
tas malonumas labai daug kaina
vo. Nemokėjimas anglų kalbos 
yra didelė problema, ir nežinia, 
kiek naudos tas atvažiavėlis susi
laukia, semdamasis tas žinias per 
vertėją, dažnai ne profesionalą 
ir su mažu terminologijos žinoji
mu.

Vyčių atstovas baltimorietis 
Vincas Boris kalbėjo apie vaistus 
Lietuvai ir painformavo, kad iš 
jo vietovės į Lietuvą jau išsiųsti 
aštuoni talpintuvai. Buvo išsiųs
ta net 63 tonos vaistų ir kitokių 
medikamentų 6 milijonų dolerių 
vertės.

Konferencijos pirmoji diena 
užbaigta priėmimu Lietuvos am
basadoje.

Antroji diena
Prieš pradedant antrosios die

nos sesiją, įvyko ekumeninės pa
maldos. Po to vyko simpoziumas 
dėl medicininio auklėjimo, prie
monių, vaistų ir medikamentų 
organizavimo Lietuvai.

Moderuojant dr. Petrui Kisie
liui, septyni prelegentai kalbėjo 
įvairiomis temomis: dr. Juozas 
Laukaitis, US Baltic fundacijos 
medicininio skyriaus kopirmi- 
ninkas; dr. Leonidas Ragas, 
American Dental Assistance to 
Lithuania pirmininkas; dr. An
gelė Dirkienė, Amerikiečių lie
tuvių vaistininkų sąjungos vice
pirmininkė; Jurgis Lendraitis, 
Lithuanian Mercy Lift vicepir

mininkas; Alfredas Jakniūnas, 
Hovvard universiteto ligoninės 
biomedikas, ir Rimas Gulbinas, 
CS Intermodal Transport korpo
racijos viceprezidentas.

Prasta medicinos ir 
odontologijos padėtis

Dr. Laukaitis pasakojo, kad 
lankydamasis Lietuvoje, jis bu
vęs priblokštas ne tik trūkumu 
pačių paprasčiausių medika
mentų, bet ir tuo, kad gy dytojai 
stokoja pačių naujausių medici
nos žinių. Jis taip pat pastebėjo, 
kad Lietuvoje trūksta elementa
rinių sveikatos ir higienos žinių.

Siūlė, kad vidurinėse mokyk
lose būtų įvestas higienos ir svei
katos apmokymas, kad gydyto
jams būtų sudarytos galimybės 
užsiprenumeruoti gerus medici
nos žurnalus; kad reikia sušaukti 
ir sveikatos mokslininkų konfe
renciją, kurioje būtų autarti vi
suomenės sveikatos ekonomijos 
ir finansavimo planai.

Dr. Ragas kalbėjo apie dantų 
gydymą Lietuvoje. Jis pabrėžė, 
kad dantistų profesija yra labai 
žemam lygyje, smarkiai atsiliku
si nuo Vakarų pasaulio gydymo 
dėsnių. Daug dantų praranda
ma, kai juos gydant nėra vartoja
mos apmarinimo priemonės. 
Protezai daugumoje sukonstruo
ti senais metodais ir galutinai su
naikina ir tuos dantis, ant kurių 
jie laikosi.

Reikia pagalbos ne tik Lietu
vos dantistams, bet ir odontolo
gijos bei stomatologijos mokslo 
dėstytojams. Už milijonus dole
rių siunčiama mediciniška pagal
ba Lietuvai, bet odontologijai iki 
šiol -dar nieko. Dėl to ir susikūrė 
A D. VA L (American Dental Asso- 
ciation for Assistance to Lithua- 
nia), Amerikos dantistų sąjunga 
padėti Lietuvai. Darbas jau 
pradėtas ir vykdomas. Bandoma 
net ir stomatologijos, tai yra bur
nos bei dantų priežiūros, kliniką 
atidaryti. Deja, atsiranda daug 
problemų.

Lietuvos profesūra, žinoma, 
ne visa, yra gan užsispyrusi, vis 
dar laikosi atgyventų, pasenu
sių, Vakarų pasaulyje jau nevar
tojamų metodų ir nenori jokių 
naujenybių įsileisti.

(nukelta į 6 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRįŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje 

ANTANAS RUBŠYS — „
Manhattan College i O

Ilgai
niui vienas vyras iš liaudies žmo
nių tapo vadovaujančiu Atėnų 
demokratijos balsu: Temistoklis 
įkūnijo lakią atėniečių dvasią. 
Veržlus ir karštas, imlus mokslui 
ir norus dalyvauti viešame gyve
nime.

Gidė, atrodo, Temistoklį labai 
mėgsta. Anot jos, Temistoklis 
buvo žmogus, kuris nemokėjo 
skambinti arfa, bet kuklų Atėnų 
miestą padarė garsų. Mat Temi
stoklis pramatė, kad Atėnų atei
tis slypėjo ne kalnuotame žemy
ne, bet plačioje jūroje. Užtat jis 
stiprino laivyną ir statė uostus. 
Jam tai pasisekė padaryti kaip tik 
prieš Kserkso invaziją.

Temistoklio dėka, tęsia gidė, 
Atėnai buvo kur kas geriau pasi
ruošę gintis nuo persų invazijos 
negu bet kuris kitas graikų mies
tas. Tačiau Spartos garsas karo 
mene buvo toks didelis, kad 
graikai pavedė Spartai, o ne 
Atėnams vadovauti gynimuisi 
nuo Kserkso.

Spartos kvietimu, visi graikų 
miestai susirinko ir sutiko laiki
nai pamiršti visas ilgalaikes ne- 
santaikas ir gintis nuo bendro pa
vojaus. Pasivadinę Graikų lyga, 
jie pavedė visas ginkluotas 
pajėgas Spartos vadovybei. Iš 
pradžių, Lyga planavo sutelkti 
jėgas prie Korinto sąsmaukos, 
jungiančios Peloponesą su liku
sia Graikija. Bet planas buvo at
mestas, nes visa centrinė ir šiau
rinė Graikija būtų buvusi palikta 
Kserksui, o Atėnai pastatyti į tie
sioginį pavojų.

Tada graikai nutarė gintis 
šiaurinėje Tesalijoje. Vėl bėda! 
Jų užnugaris liko neapsaugotas. 
Galop jie pasitraukė į siaurą Ter- 
mopilų tarpeklį pietinėje Tesali
joje. Gera strategija, bet blogas 
politinis ėjimas, sako gidė. Mat 
visa šiaurinė Graikija, manyda
ma, kad yra savųjų palikta, pasi
davė persams. Tai turėjo įtakos 
ir graikų kariuomenės gretoms. 

Pasigirdo balsai, kad neįmanoma 
Kserksui pasipriešinti, nes jo ka
riuomenė ir ištekliai be galo di
deli. Reikia derėtis, ieškant tai
kos geriausiomis sąlygomis.

Gidė primena, kad ir Delfų 
orakulas iš pradžių pataręs ieš
koti taikos, nes pasipriešinimas 
esąs beviltiškas. Kitaip, orakulas 
įspėjęs, persai sunaikinsią ir 
Atėnus, ir Spartą.

Antrąkart kreiptasi į orakulą. 
Antrasis atsakymas buvęs 
mažiau pesimistiškas, bet labiau 
dviprasmis: “Tada toli matantis 
Dzeusas tai suteikia už Atėnos 
maldas: saugi pasiliks tau ir tavo 
vaikams ana medinė siena”. 
Atėnai ir Sparta ryžosi orakulo 
atsakymą suprasti kaip užtikrini
mą, kad gintis apsimoka. Gintis 
prie Termopilų.

Kserksas žygiuoja
Gidės pasakojimas apie Ter- 

mopilus man padarė gilų įspūdį. 
Grįžęs iš kelionės, ėmiau vartyti 
Herodoto knygą “Persų karai", 
norėdamas rasti daugiau žinių 
apie Termopilų mūšį.

Pasak Herodoto, Kserksas žy
giavo į Europą su nepaprastai di
dele kariuomene. Ją sudarė 
2,641,610 vyrų, 1207 karo laivai 
ir 3000 mažesnių laivų! Tačiau 
šiuolaikinių istorikų manymu, 
persų kariuomenė teturėjo 
maždaug 150,000-200,000 karei
vių, o persų laivyne tebuvo 

maždaug 700 ar 800 laivų.
Herodotas aprašo Kserkso 

kėlimąsi per Helesponto są
siaurį, nūdien Dardanelais vadi
namu. Pasiekus Abydos ant He
lesponto kranto, Kserksas įsakė 
savo inžinieriams pastatyti tiltą. 
Helespont sąsiauris toje vietoje 

Meteorą, “kabantis ore” vienuolynas. Kun. prof. Antano Rubšio 
nuotr.

yra bent dviejų kilometrų plo
čio. Tiltą pastatė, bet audra jį 
sunaikino. įtūžęs Kserksas, rašo 
Herodotas, įsakė nuplakti vy
riausiąjį inžinierių, duodant jam 
300 rimbo kirčių...

Kiti inžinieriai buvo paskirti 
statyti du naujus tiltus. Šį kartą 

jiems pasisekė. Vienas tiltas 
turėjo 314 penkiasdešimties irk
lų galerų, o kitas 360. Galeros 
buvo surištos viena su kita iš 
abiejų galų trijų-keturių metrų 
atstume, kelias apdėtas lento
mis, išklotas šiaudais, o kelio šo
nai apstatyti sienomis, kad ark
liai ir mulai nesibaidytų juo eiti.

Persikėlęs per Helespontą. 
Kserksas žygiavo į Graikiją 
žemyno keliu palei jūrą, o laivai, 
plaukdami jūra, vežė karo apran
gą ir maisto atsargas.

Mūšis Termopilų tarpeklyje
Ūmai autobusas sustoja. Gidė 

pakyla nuo savo ypatingos sėdy
nės priekyje ir lėtai taria:

— Pasiekėme Termopilus. 
garsiojo mūšio vietą...

— O kur tarpeklis? — girdisi 
net keletas balsų.

Zvalgomės į abi plataus vieš
kelio puses. Dešinėje, vakarų 
šone staigiai kyla kalnų šlaitai, 
kairėje, rytų šone, stovi pamink
las — marmurinė siena su Ter
mopilų didvyrio Spartos kara
liaus Leonido statula. Leonidas 
rankoje laiko pakeltą kalaviją. 
Jūros nematau...

— Jūra nutolo net 8 km...
Vėl girdisi balsai:
— Nejau tiek nuseko Vidurže

mio jūra?!

(Bus daugiau)
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Džiugių Šventų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų linki

Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas
Kun. Dr. PETRAS STRAVINSKAS, klebonas

Džiugių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų 

visiems linki

BOSTON, MA. 
Šv. Petro parapija NEWARK, N.J.

Švč. Trejybės parapija

t 
*> LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS 

Direktorių Taryba 
ir štabas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapiečius

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas
*>

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS, 
klebonas

BROOKLYN, NY 
Apreiškimo parapija

PATERSON, NJ 
Šv. Kazimiero parapija

NEW BRITAIN, CT 
Šv. Andriejaus parapija

Kun. JONAS RIKTERAITIS, - 
klebonas

*

*>

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

Kun. KENNETH WICKS, klebonas
Prel. PRANAS BULOVAS, klebonas emeritas

MASPETH, NY 
Viešpaties Atsimainymo parapija

Širdingai sveikinu visus buvusius Šv. Jurgio parapijos narius, 
geradarius bei draugus, sulaukus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Kun. BRUNO KRUZAS
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Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

LOS ANGELES, CA 
Šv. Kazimiero parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems buvusiems parapijiečiams, 

draugams ir pažįstamiems 
linki

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

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

WATERBURY, CT 
Šv. Juozapo parapija

Linkiu visiems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, klebonas

*>

»>

t

* S

*

T>

Brooklyn, NY Kun. JONAS PAKALNIŠKIS LOVVELL, MA 
Šv. Juozapo parpija

4 Jt Ji JI JI Jt Jt Ji Jt JI JI J* Jt JI JI Jt JI C* Jt J* J* J* JI J* Ji J< J* Ji Ji Jt J*!* J* Jt

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Linksmų Šv. Kalėdų! 
Laimingų Naujųjų Metų!

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas
Kun. PETRAS A. SHAKALIS, 

klebonas

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

*>

NEW YORK, NY 
Vilniaus Aušros Vartų parapija

BROCKTON, MA 
Šv., Kazimiero parapija..

NORWOOD, MA 
Šv. Jurgio parapija

' 1986-1987 jubiliejiniai metai — 75 metai nuo Įsteigimo

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems parapijiečiams

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

Kun. Dr. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.D., klebonas 
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas

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

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
Prel. DOMININKAS POCIUS 

klebonas Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, klebonas

PHILADELPHIA, PA 
Šv. Jurgio parapija

KEARNY, NJ 
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus šviesa 
tenuskaidrina visų mūsų akis, 

nepalaužiama viltimi žvelgiant į ateitį.

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

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Kalėdų šventėse

Kun. JOHN T. MOSKUS, klebonas
Kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS

Z

PUTNAM, CT 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 

kapelionas

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY
HARTFORD, CT 

Švč. Trejybės parapija

Sveikindamas savo parapijiečius, linkiu linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom ir linki 

daug laimės Naujuose Metuose

Nuoširdžiai sveikinu mielus parapijiečius, 
sulaukus linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų, 

linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. TIMOTIEJUS BURKAUSKAS Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas 
Dijak. HENRIKAS KETURVVITIS

*>

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS, klebonas 
Kun. FRANCIS SPENCER

PHILADELPHIA, PA 
Šv. Andriejaus parapija ELIZABETH, NJ 

Šv. Petro ir Povilo parapija

NASHUA, NH 
Šv. Kazimiero parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems parpaijiečiams linki

Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki
Linkiu savo mieliems parpijiečiams 

linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas
Kun. A. MATULIS Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS, klebonas

PROVIDENCE R.I.
Šv. Kazimiero parapija

BAYONNE, NJ 
Šv. Mykolo parapija

LAWRENCE, MA 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Giedraus Kalėdų džiaugsmno linkime 
visiems parapijiečiams

Nuoširdžiai linkime Šv. Kalėdų džiaugsmo 
ir laimės Naujuose Metuose!

Linkiu mieliems parapiečiams 
linksmų Kalėdų Švenčių ir 

laimingų Naujųjų Metų!

Kun. Dr. JUOZAS GRASYS, 
klebonas

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas 
Kun. J. PETRAUSKAS, MIC Kun. ALBERTAS KARALIS

AMSTERDAM, NY 
Šv. Kazimiero parapija

WORCESTER, MA 
Šv. Kazimiero parapija

NEW HAVEN, CT 
St. Casimir’s Church



LAISVOS LIETUVOS BALSAS
AMBASADA VAŠINGTONE

LITHUANIAN EMBASSY 
2622 Sixteenth Street, N. VV.

VVashington, D. C. 20009

Ambasadorius Jungtinėms Tautoms Anicetas Simutis ir Ambasa
dorius Lozoraitis prie Lietuvos Ambasados Vašingtone.

1992 m., gruodis

Ambasadorius Ir P. Lozoraitienė susitinka su Vyčiais.

AMBASADA VAŠINGTONE IŠREIŠKIA 
PADĖKĄ VISOMS AUKOJUSIOMS 

ORGANIZACIJOMS
$30,000 — 85,000

JAV — Lietuvių Bendruomenės: Arizona community; Auksinio Kran
to, FL; Brighton Park, IL; Brockton, MA; Cape Cod, MA; 
Cicero, IL; Cleveland, OH; Detroit, Ml; East St. Louis, IL; Hartford, 
CT; Lement, IL; Los Angeles, CA; Marąuette Park, IL; Melrose Park, 
IL; Midvvest Region; New Britain, CT; New Haven, CT; New Lon- 
don. CT; New York District; Omaha, NE; Palm Beach County, FL; 
Providence, Rl; Putnam, CT; Richmond, VA; Southern New Jersey; 
St. Petersburg, FL; Sunny Hills, FL; VVashington, DC; Waterbury, 
CT; West Hartford, CT; Western Region.

Tautos fondas

10,000 — 29,999
Lietuvių Fondas

5,000 — 9,999

Knights of Lithuania — Councils: Archives; Anthracite; Chicago 
Seniors; Mid-Atlantic District; Mid-Central District; New England 
District; Supreme Council; 1; 7; 8; 12; 17; 25; 26; 29; 41; 46 50; 
52; 74; 76; 78; 86; 100; 109; 110; 118; 136; 139; 140; 141; 143,

Brangūs Amerikos lietuviai,
artėjančių švenčių proga, prisimenu jūsų didelę, brolišką pagalbą Lietuvai, kuri 

padėjo jai ne tiktai ekonominiai, bet ir dvasiniai bei kultūriniai stiprėti. Visose mūsų 
tėvynės gyvenimo srityse yra juntamas naudingas įnašas.

Deja, įvairios aplinkybės neleido Lietuvai pilnai atstatyti savo jėgų. Jos gyventojai 
dar nėra pasiekę net ir minimalių gyvenimo sąlygų. Tačiau jie yra pasiryžę nugalėti 
visas kliūtis ir siekti sau bei būsimoms kartoms geresnio rytojaus.

Amerikos lietuviai turės ir toliau palaikyti gerus, nuoširdžius ryšius su savo tėviške 
ir dalyvauti jos politiniame gyvenime.

Lietuvos nepriklausomybė, jos demokratinės institucijos, žmogaus teisės ir visi tie 
idealai už kuriuos mūsų tauta ilgai ir sunkiai kovojo, turi likti mūsų visų rūpesčiu 
centre.

Šia proga su labai dideliu dėkingumu prisimenu jūsų paramą Lietuvos ambasadai 
Vašingtone. Jos dėka ambasada galėjo ne tiktai efektyviai tęsti savo darbą, bet ir plės
tis bei stiprėti. Tokiu būdu ji galėjo pasitarnauti Lietuvos interesams ir būti ryšys tarp 
Amerikos lietuvių ir jų tėviškės.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras; LKVS Ramovė, Omaha sk.; 
Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary; 
St. George Church, Philadelphia, PA; St. George Rectory, Norvvood. 
MA; Švėkšniškių Draugija; Tautodailės Institutas; Tėv. Pranciškonai; 
Vydūnas Youth Fund; Židinys, Bostono vyr. sk.

KOMPANIJOS:

Ameritech International; Computational Mechanics Consuttants; 
Custom Techonology; GT International; HR Strategies; Hughes Net- 
work Systems; LLE International; Marquette Funeral Homes; Stan
dard Federal Bank; Travel Advisors, Ine.

Stasys Lozoraitis
Ambasadorius

AUKOJUSIEJI SAVO 
PASLAUGAS:

Baltic Bakery; Baltic Blossoms; Balzekas Museurn of Lithuanian 
Culture; DRAUGAS; A. B. Kelley Corp; Nida Deli. Margutis, Talman 
Deli.

1,000 — 2,499
Americans for an Independent Lithuania, lnc.;BALFAS; Brighton 
Park Lithuanian Home Owners Association; Laisvės Varpas; per 
„Lietuvių Balsą'*; Lietuvių Evangelikų Reformatų Bažnyčios; Lithua
nian Chamber of Commerce of Illinois; Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai; Miami Lithuanian American Citizens Club; 
Philadelphios Lietuvių Namų Bendrovės; SOS Americans for 
Lithuania’s Freedom; Tauragės Klubas; per „Tėvynės Garsą"; 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos, Čikagoje.

Butkaus, Ml; Centro Valdyba; Juozo Daumanto, CA.

2,500 — 4,999.

American Lithuanian Engineers and Architects; Amerikos Lietuvių 
Tarybos: Boston, MA; Chicago 1L; Los Angeles, CA; Racine, Wl; 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos: Boston, MA; Daytona Beach, 
FL; St. Petersburg, FL; Lietuvių Moterų Klubų Federacija: Boston, 
MA; Chicago, IL; Hartford, CT; New York, NY; Philadelphia. PA; 
Lithuanian Assistance Foundation; Monteltos Lietuvių Tautinis Klu- „ „ . __ _________ .... . , .
bas, ------- Klubas; Union Pier, Michigan Lietuvių Draugija; LŠST: Stasį#

500 — 999
American Lithuanian Sočiai Democrat Fed.; Lietuvių Agronomų 
Sąjunga; Rockford Lithuanian Club; Sąjūdžiolnfo; šakių Apskr.

iki 499
American Lithuanian Club of Whiting, NJ; American Lithuanian 
Voice; Association of Young Lithuanian Americans
Cicero Lithuanian Hunting and Fishing Club; Cleveiando Ateities 
Klubas; Daytona Beach Regionai Lithuanian American Club; Dzūkų 
Draugija; Industrinės Paramos Sąjunga, JAV; Kristijonas Donelai
tis Lithuanian Schod; Lietuvių Amerikos Romos Katalikių Moterų 
Sąjungos: 42 kuopa, 15 kuopa; Lietuvos Didi. Kunigaikštienės 
Birutės Draugija; Lietuvos Skaučių Židinys, Waterbury, CT; Lietuvių 
Skautų Sąjungos Taryba; Lithuanian American Republican League 
of Illinois; Lithuanian American Society of Indianapolis; per Lithua
nian Council, Brockton, MA; Lithuanian Joumalists Association; 
Lithuanian National Guard: Navai Div; New England Chapter;

Naujas aukotojų sąrašas (aukotojai po š.m. birželio mėn.) bus paskelbtas 
1993 kovo mėn

F* SIUNČIU SAVO AUKĄ LIETUVOS AMBASADOS 
IŠLAIKYMUI IR DARBAMS:

(ALKOS MRA 'TAX-D€Duen8ir)

• □ ASmIniSjoj ČECU - SUMOK $____________________
Į tiekai • *U.ithuanian Embassy")

I □ KREDITO KORTELES ATSK.MČiavtamj PER (12) mEnESIU: □ VISA O MASTERCARD

n

KO«Tn£S NUMKB: SAIClAMOft DATA:

□ $10 / MO.STH

VA2OA5. MVARDt:

AORSSAS: 
(AdO r* n'.
RaKaLaS:

□ $J$/MO*TM □$50/MO«TM O$:00/mO*.th

□ OTHtR $____________

(0.1,1

SRJNTimO ADRESAS: EmUassv LitK«*ma 
im*;i nn su °c 2ooe’

DIENOS UŽ POLIARINIO RATO

- ALGIRDAS ČARNECKIS--------------------------------- 14---------

Eiti prieš pliki
nantį 45 laipsnių šaltyje stiprų 
vėją su stingstančiais veltiniais 
nebegalėjome. Kliackino sausos 
kojos neslidinėjo — jis ėjo 
stačias. Įsikibome j jo kailinių 
skvernus ir po truputį yrėmės 
prieš vėją.

Ir vėl įgrisęs iki gyvo kaulo Pe- 
rešeikos namelis! Šį kartą jau il
gam. Jo gyventojai mus sutiko 
labai nedraugiškai. Mūsų fizio
nomijos jiems seniai įgriso. Ne
beturėjome nei omulių, nei duo
nos. Tabaku jie buvo apsirūpinę 
— suvaikščioję per tas dienas į 
Tiksį. Ką padarysi, sudrums
tėme ramų tinginių gyvenimą!

Po paros apdžiūvę,mes trise 
pėsčiomis patraukėme į Tiksį. 
Ten reikėjo gauti traktorių, kelis 
rąstus, lynų ir kitokios įrangos. 
Sunku buvo susitarti dėl para
mos. Nutarėm sifžinoti, ar gar
sieji omuliai dar neišskridę į 
Maskvą.

Sužinojęs, kad jie dar tebeguli 
sandėlyje, Kliackinas pradėjo 

. kombinuoti kaip nors bent kiek 
jų atsiimti ir kaip kyšį išdalyti 
uosto viršininkams. Vienam 

-sunkvežimio vairuotojui
pažadėjome maišą omulių, kad 

.jis mus nuvežtų į aerouosto 
sandėlį, mes juos ten pasikrautu- 
jne, o po to išvežiotumėm įvai
riems veikėjams. Aerouoste už 
jų saugojimą sandėlininkui pali
kome du maišus, nors aiškiai 
matėsi, kad jis pats sau buvo pa
skyręs daug didesnį honorarą! 
Sau į tresto viešbutį atsivežėm 
dar apie dvidešimt — nenuma
tytiems kyšiams.

Tą patį vakarą sunkvežimio 
vairuotojas, matyt, paragavęs 
omulių, iškaulijo dar visą maišą. 
Aštuoni maišai išgaravo mums

nesant tresto užeigoje.
Po trijų parų ruošimosi su 

traktorium ir reikiamu invento
rium atvažiavom į Perešeiką. 
Traktorininkas, pamatęs tik pusę 
buferio ir du žibintus, kyšančius 
virš ledo, pasakė, kad net nema
nąs artintis prie plyšio. Numetęs 
ilgą lyną, keturis rąstus, jis grįžo 
namo, už tai gavęs du maišus!

Su juo išvažiavo Kliackinas. 
Mes su Petia likome svečiuotis 
Berezovskių kompanijoje. Šį 
kartą, nieko neturėdami, mes 
buvome, kaip sako diplomatai, 
“personae non gratae” tame na
melyje, kuris prieš dvi savaites 
mus išgelbėjo nuo pūgos ir 
atrodė pati jaukiausia vieta pa
saulyje.

Ivanas ir Maksimas skundėsi, 
kad tinkluose radę tik tris žuve
les ir jas vakar suvalgę. 
Nuvažiavęs į Tiksi, Kliackinas 
per radiją susisiekė su Bykovu ir 
paprašė atsiųsti pajėgių vyrų bri
gadą.

Atsiguliau, dabar jau su Petia, 
ant dar nespėjusių atšalti Pe- 
rešeikos grindų. Tą naktį mus 
prikėlė šunų lojimas. Į namelį 
įėjo dvi žmogystos, apsivilkusios 
gerais šuns kailiais. Vienas buvo 
jaunas, kokių 25 metų rusas. 
Pažiūrėjus į jį atrodė, kad jis 
perėjęs vandenį ir ugnį. Kitas, 
kai rtusivilko kailinius ir nusirišo 
gerą vilnonį šaliką, pasirodė besą 
jauna nepaprasto grožio mergi
na. Jos vardas — Liubov Ivanov- 
na — taip ją vadino kavalierius 
— labai jai tiko.

Pabuvęs apie porą valandų ir 
skaniai užvalgęs, jaunikaitis, pa
sivadinęs Nikolajumi, paliko 
savo gražuolę draugę keturių 
vyrų globai, keiksmais pakėlė

snaudžiančius šunis ir nėrė į 
tamsą.

Liuba bematant ėmėsi darbo. 
Mikliai išplovė grindis, sukabino 
ant virvių išmėtytus rūbus, su 
pelenais išplovė neypatingos 
švaros puodus, užkaitė virdulį, 
pradėjo ruošti atsakančią vaka
rienę. Darbas tirpo jos rankose. 
Ryžių košė bematant buvo gata
va. Ji išvirė porą kilogramų ge
riausios elnio mėsos ir dar pagar
dino konservuotais amerikoniš
kais svogūnais. Pasidėjusi ant sta
lo baltos duonos kepalą, prip- 
jaustė visą lėkštę vienodų rie
kučių. Keturiese varvančiom 
seilėm, neatitraukdami akių, 
žiūrėjome ir žavėjomės mergi
na. Ji dėvėjo lengvąpalaidinukę, 
ir krosnelėje šokinėjančios lieps
nelės viliojančiai atsispindėjo di
delėse mėlynose akyse. Dar ža
vingesnės jos atrodė, kai ilgos 
juodos blakstienos suplazdenda
vo — kaip gražiausios peteliškės 
sparnai.

Gamta jai nieko nepagailėjo. 
Nei moteriškumo, nei skambaus 
malonaus balso, nei gracingų ju
desių, o svarbiausia—įgimto in
telekto. Susėdę prie stalo mes ją 
rijome žvilgsniais ir klausėmės 
jos nuostabiai pasakojamų istori

jų, kurios galėjo lygintis su ge
riausiomis novelėmis. Po unika
lios vakarienės ji mums padaina
vo rusiškų romansų. Po to su- 
guk’n ant grindų. “Aš gulsiu ša
lia ęs, — pareiškė ji man, — 
tu es jauniausias šioje kompani
joje ir atrodai tarybinio gyveni
mo dar nesugadintas”. Sis kom
plimentas mane labai nudžiugi
no. Gulėdamas šalia, jutau svai
ginantį jos plaukų kvapą, jos 
gražios krūtinės alsavimą.

Naktis, žinoma, buvo nerami, 
nes Maksimas, įkaitintas jausmų 
liepsnos,įkyriai stengėsi ją prisi
vilioti. Tačiau jo pastangos buvo 
bergždžios.

Dvi paros pralėkė kaip akimir
ka. Jos skaniai paruoštas maistas, 
įdomūs protingi pašnekesiai ir 
dainos atitraukė mus nuo bana
lios, įgrisusios kasdienybės. 
Grįžo Nikolajus, ir jie, draugiš
kai atsisveikinę, išvažiavo.

Kas jie buvo ir iš kur jie atke
liavo, liko paslaptis. Rytojaus 
dieną iš Tiksio grįžo Kliackinas. 
Jis pranešė, kad antrasis “Stude- 
bekeris” sugedęs ir galės at
važiuoti į Perešeiką ne anksčiau 
kaip po trijų parų.

(Bus daugiau)

i
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TAUTO S FONDAS 
sveikina Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1993-jų Metų proga: 
visus aukotojus, jų šeimos narius bei organizacijų veikėjus, 
kurie visuomet tikėjo ir stipriai rėmė Lietuvos prisikėlimo 
pastangas ir aukojo Lietuvos laisvinimo darbams įgyvendinti; 
visus tuos, kurie supranta tą sunkią Lietuvos padėtį ir iš naujo 
ryžtasi aukoti ir pasiaukoti tikros Lietuvos Nepriklausomybės 
įtvirtinimo darbams tęsti.
Ne Lietuvos valdžia reikalinga paramos, bet lietuvių tauta 
siekia mūsų dosnios pagalbos.
Dedikuokime 1993 metus Lietuvos —demokratinės valstybės 
atstatymui.
Remkime savo darbais ir lėšomis per Tautos Fondą.

Tautos Fondo Vadovybė

f

I
I
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Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname mielus 
Lietuvių Fondo narius ir visuomenę. Dėkojame už Jūsų teikia
mą paramą ir pritarimą mūsų darbams, remiant išeivijoje ir 
Lietuvoje mums taip svarbų tautinį išlikimą.

Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.

LIETUVIŲ FONDO VADOVYBĖ

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
| nuoširdžiausiai sveikiname prisikėlusią iš komunistinės 

priespaudos laisvam, nepriklausomam ir demokratiniam
| gyvenimui Lietuvos Respubliką. Linkime jos žmonėms dar- 
| nios kloties, naujos istorijos kelyje siekiant santarvės ir vi

sokeriopos dvasinės ir medžiaginės gerovės.
Sveikiname visus Amerikos lietuvius, remiančius

| Amerikos Lietuvių Tarybą, tęsiant Amerikoje reikalingą 
politinę ir Lietuvai pagalbos veiklą.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

i Mielos lietuvės,
Mieli lietuviai,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu nuo
širdžiai sveikinu Lietuvos žmones ir po pasaulį pasklidusius 

| lietuvius, sulaukusius Kristaus gimimo šventės — Kalėdų ir 
viltingai žengiančius į Naujuosius Metus. Kalėdos — krikš
čioniškajam pasauliui, taigi ir mums, lietuviams, Taikos ir 
Ramybės šventė. Teatneša jos ramybę į išeivių namus, tesu-

| žydi ji ir pirmuosius žingsnius žengiančioje jaunutėje Nepri
klausomoje Lietuvoje. Darna, susipratimas ir susiklausymas
telydi mūsų darbus ir tepadeda kurti šviesesnį, turtingesnį 
ir laimingesnį Lietuvos žmonių ir lietuvių išeivių gyvenimą 
ateinančiais metais.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Bronius Nainys, 
PLB VALDYBOS PIRMININKAS

1992 Kalėdos



Iš visur
' — Lietuvių Fondas Šv. 

Kalėdų ir Naujų metų proga 
sveikina Darbininko štabą. Ta 
pačia proga prie šventinių svei
kinimų prijungė ir $2000 čekį, 
kaip anksčiau skirtą paramą. 
Leidėjai, administracija ir re
dakcija nuoširdžiai dėkoja.

— JAV LB Cape Cod apylin
kė per savo valdybos iždininkę 
Ireną A. Jansonienę “Darbinin
kui” stiprinti atsiuntė $50 auką. 
Apylinkės valdybai ir nariams 
nuoširdžiai dėkojame už lietu
viškos spaudos įvertinimą.

Dalia Judita Vabalienė, Vil
niaus universiteto docentė, ren
ka medžiagą leidiniui apie Gor
kio kalėjime 1941 m. karo teismo 
teistus ir sušaudytus Lietuvos 
karininkus ir civilius, apkaltintus 
priklausymu Lietuvos Aktyvistų 
Frontui ir ruošimu sukilimo. 
Šioje byloje buvo teisiami aštuo- 
ni karininkai ir ar ne tiek pat ci
vilių. Maj. Vytautas Bulvičius ir 
Vabalienės tėvas Juozas Sadze- 
vičius buvo sušaudyti. Kas 
turėtų apie ten teistus lietuvius 
žinių ir norėtų doc. Vabalienei 
patalkinti, praneša Juozui Koje
liui, tel. 310-395-8355.

— Lietuvių Moterų Federa
cijos Waterburio klubas per val
dybos kasininkę Albiną Paliu- 
lienę prie Kalėdinių sveikinimų 
prijungė ir $30 čekį Darbininkui 
stiprinti. Nuoširdus ačiū už svei
kinimus ir dovaną.

— XVII-osios Australijos Lie
tuvių Dienos šiemet vyks Syd- 
ney miestu, pradedant gruodžio 
mėn. 27 dienos pamaldomis St. 
Mary’s katedroje.

— JAV LB St. Petersburg, 
FL, apylinkė, sveikindama 
“Darbininką” švenčių proga, at
siuntė ir $25 auką per valdybos 
iždininkę Ei. Jasaitienę. Nuo
širdžiai dėkojame už sveikini
mus ir dovaną.

— Albinas Vaičiūnas, žurna
listas ir Zanavykų bendrijos Vil
niuje pirmininkas, atvykęs iš 
Lietuvos, lapkričio 25 d. Los An
geles tautiniuose namuose kal
bėjo poeto Prano Lemberto 25- 
rių . metų mirties sukakties 
minėjime. Svečią Santa Monico- 
je globoja poeto našlė Monika 
Lembertienė ir sūnaus Vitalio 
šeima.

— Europos Rekonstrukcijos 
ir Vystymo banke yra laisva Bal
tijos šalių atstovo vieta Rygoje. 
Kandidatas turėtų būti 40-50 
metų amžiaus bankininkas, eko
nomistas ar politinių mokslų 
specialistas, turįs ne mažesnę 
kaip 15 metų patirtį. Jis arba ji 
taip pat turėtų laisvai naudoti 
latvių, anglų ir rusų kalbas. Išsa
mesnes informacijas teikia Lie
tuvos Ambasada Washingtone, 
telef. 202 734-5860.

— Nauji “Darbininko” skaity
tojai: T. Skučas, Brighton, MA; 
B. Klimas, Cbicago, IL; R. Ado
maitis, New York, NY; A. Zu
brys, Cbicago, IL. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. "Darbininko” me
tinė prenumerata visiems $30.

r 1

Efektingesnės paramos Lietuvai organizavimo konferencijos Washingtone dalyviai. 
Kęstučio Miklo nuotr.

EFEKTINGESNEI LIETUVOS PARAMAI
(atkelta iš 3 psl.)

Jie mano, 
kad tokios klinikos įsteigimas su
maišys jų mokymo planus, eigą 
ir metodiką, kad atvažiavę iš ki
tur pradės šeimininkauti, dik
tuoti savo valią, ir tuo išstums 
juos lauk. Esant tokiai padėčiai, 
tos klinikos įsteigimo procesas 
slenka pamaži, susidarė aibės 
sunkumų gauti lėšų iš įvairių 
fondų bent kertiniam akmeniui 
nadėti.

Lithuanian Mercy Lift

Apie šios organizacijos veiklą 
kalbėjo jos vicepirmininkas Jur-

Linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų linki

Lietuvių Kultūrinė Radio Programa 
AUŠRA

WINC-FM 90,5 
Worcester, MA 

Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro. 
Eduardas Meilus, JR.

70 Curtis St., Auburn, MA 01501 
Tel. 508 753-7232

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų metų linki 

W!NTER GARDEN TAVERN, Ine. 
VYTAUTAS BELECKAS ir SŪNUS JONAS 

savininkai

1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 
Tel. 821 - 6440

Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga 
sveikina visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas ANTANAS J. YOUNG
15 Caryll Street 

Mattapan, MA 02126

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

OHLER - RUGGIERE, INC.
Real Estate, namų pardavimas, apdrauda, Tax pildymas 

89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y.
Tel. 847 - 2323 (namų 847 - 4477)

JUOZAS ANDRIUŠIS

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO 

atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS 
NEW YORKE, KREIPKITĖS l MOŠŲ ATSTOVĄ 

TEL. (718) 235-5272 
355 Highland Boulevard 

Brooklyn, NY11207
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

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

ITSEASYTO 
BANKBY.- 
MAIL.
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensibie.
When the bank receives your savings or 
checking account transacbon tfs 
proceesed and mailed back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
have enjoyed this free Service for years

When you bank by mari, the South 
Boston Savings Bank is as etose as the 
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337-1060

gis Lendraitis. Ji įsikūrė 1990 m. 
balandžio mėn. blokados metu. 
Pradžia buvo sunki. Per dvejus 
ir pusę metų pasiųsti 25 talpinin- 
tuvai, t. y. visas milijonas svarų. 
Netrukus išvyks ir 26 talpintu - 
vas. Keturias mažesnes siuntas 
LML persiuntė lėktuvais.

Visose siuntose buvo vaistų, 
medikamentų ir įvairių medici
nos aparatų. Jos visos eina Lietu
vos Sveikatos Apsaugos ministe
rijos adresu. Siunčiama ir medi
cininės knygos, žurnalai bei mo
kymo priemonės. Dr. Eugenijus 
Gedgaudas parūpino beveik

© atlanta import export, 1902'

rmiS 
PAYTHE 

jPOSlAGE 
BOTH 

WAYS!
Open an account today by fiHing out the 

coupon betow or visrting one of our conve- 
nientty tocated offices.

South Boston 7 
Savings Bank v

AllWS rnf it 

naują $750,000 vertės radiologi
jos įrangą.

Daktarams sudaromos sąlygos 
atvykti į šį kraštą pasitobulinti. 
Netrukus bus pasirašyta bendra
darbiavimo sutartis su Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulte
tu ir Lietuvos Sveikatos Ap
saugos bei Švietimo ministe
rijom.

Bus daroma žygių įsteigti ko
legiją gailestingosiom seserim, 
dantistų mokyklą, bus paruošia
mos programos fiziniams terapi- 
stams ir 1.1. Daug dirbama su 
UIC (Illinois valstijos universite

PRADEKITE NAUJUS METUS TAUPIAI: 
Žemesnės kainos telefoniniams skambinimams į -

* bet kur Amerikoje
* daugiau kaip j 180 pasaulio kraity

Jusy ypatinga parama įgalino mus patrigubinti linijas į Lietuvy. Norėdami 
atsidėkoti esamiems ir būsimiems klijentams, mes suteikiame papildomą 
nuolaida - 10% - teiefonavimui j Lietuvy gruodžio ir sausio mėnesiais.

Palyginimas 10-ties minučių. pokalbio

To ACC AT&T SPRINT MCIFrom

New York Chicago 1.90 2.30 2.30 2.30
New York St. Petersburg, FL 2.00 2.40 2.46 2.36
New York Los Angeles, CA 2.10 2.50 2.50 2.49
New York Boston 1.80 2.20 2.20 2.20
New York Lithuania* 46^1” 14.60** 17.33 16.65 17.32

♦ Rates based on daytime calls between 7:00 a.m. and 1:00 p.m. ACC's rates are 
even lower for your night and weekend calls.

Special discount rate for December and January

ACC Long Distance skiria 3% Jūsy telefoniniu išlaidy Lietuvos Respublikos 
Ryšiy Ministerijai.

Nuo 1981 metų, ACC Long Distance Corp. teikia telefoninį aptarnavimu 
gyvenantiems Šiose valstijose: Illinois, Massachusetts, New York, Connecticut ir 
Kanadoje.

TAUPYKITE! TAUPYKITE! TAUPYKITE!

Nėra jokiy mėnesiniu, ar kokių 
nors kittj, papildomu mokesčių.

S ACC Prašome skambinti:
Romai Česonienei 1-800-388-3414

arba
Colleen McNair 1-800-456-6006

tu Chicagoje) dėl perinatalogijos 
ir neonatalogijos programų įve
dimo Lietuvoje, kad padėtų mo
terims nėštumo metu, o ypač 
naujagimiams ir kūdikiams, sie
kiant sumažinti mirtingumą. Pa
gal 1990 m. statistiką, Lietuvoje 
iš 1000 naujagimių miršta 20, tuo 
tarpu Amerikoje tik 9,1. Vakarų 
Europos kraštuose dar mažiau.

UIC specialistai šią vasarą 
Lietuvoje skaitė paskaitas, ku
riose dalyvavo apie 150 medici
nos darbuotojų, suvažiavusių iš 
visos Lietuvos. Jau steigiami 
Kaune ir Vilniuje perinatalogijos 
centrai, kuriuose bus apmokomi 
gydytojai ir medicinos seserys. 
Manoma, kad užtruks penkeri 
metai, iki ši programa bus įgy
vendinta. Visa tai kaštuotų tarp 
6 ir 8 milijonų dolerių.

Aparatūra pasenusi

Alfredas Jakniūnas pateikė 
Lietuvos ligoninių ir jų laborato
rijų vaizdą. Jose naudojama apa
ratūra, daugiausia pagaminta 
Rusijoje, gal prieš 15 metų, dau
gumoje neveikia, nes nėra dalių 
joms pataisyti.

Panašiai yra ir su Vakarų apa
ratūra, kuriai sugedus, taip pat 
sunku gauti dalis. Klinikinės au
tomatinės analizės aparatūros 
nėra ir nesitikima greitai jos su
laukti. Ji brangi, o ir lėšų nėra. 
Net ir ją įsigijus, bus daug bėdų, 
iki ji bus įmontuota, ir bus tinka
mai paruošti inžinieriai ir techni
kai ją operuoti ir sugedus patai
syti. Iš viso, lyginant su Ameri
ka, medicinos aparatūros techni
kos srityje Lietuva yra atsilikusi 
mažų mažiausia 30 metų.

(Bus daugiau)

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

B (
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMA1CA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

296 - 4130



KO TIKIMASI IŠ LIETUVOS SEIMO
(atkelta iš 1 psl.)

litikoje ir ekonomikoje atsiras 
aiški pakraipa j Rytus, prisimin
sime Landsbergio “primirštus” 
interesus su Rusija, aišku, iškils 
vienintelė galimybė ir būtinybė 
ieškoti kompromisų ir 1.1. Tik 
nepamirškit, balsavę už neoko- 
munistus, kada tie, kuriais pasi
tikite, nejaučia ribų, kada kom
promisas virsta Tėvynės išdavy
ste ir jūsų pačių pardavimu!

Tikiuosi, kad opozicijos kova 
bus atkakli ir konstruktyvi. To
kiu atveju tai ir būtų esminis 
skirtumas tarp Seimo ir senosios 
Aukščiausiosios Tarybos”.

Elvyra Bartninkienė, 53 m., 
aukštasis išsilavinimas, iš Vil
niaus:

“Komunistai, būdami Lietu
vos Parlamente mažuma, tačiau 
valdymo pakopose aiški daugu
ma, metė šūkį: “Nepriklauso
mybė jūsų, valdžia mūsų”.

Agronomui A "f A

STASIUI MIKNIUI
mirus, žmonai Elenai, dukroms Laimai ir Angelei 
su šeimomis, giminėms bei artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Sofija Plechavičienė ir 
Gražina Anstett

Tiek duota žiedeliams gražių pavardžių 
Iš margo gėlių sutvėrimo:
O vis tik, man rodos, gražiausias iš jų 
Tai vardas: gėlės atminimo!

Maironis 

PADĖKA
Mūsų mylimas ir neužmirštamas vyras, tėvas, senelis 

ir prosenelis

A.t A.
ANTANAS DIRŽYS,

spalio 13 d., ilgai nesveikavęs, netikėtai buvo pašauk
tas Aukščiausiojo ir išėjo amžinybėn, palikęs mus gilia
me liūdesyje. Spalio 19 d., po gedulinių pamaldų 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje, velionis palaidotas 
Cypres Mills kapinėse.

Nuoširdi padėka Tėv. Steponui Rapolui, OFM, už 
maldas laidotuvių namuose; kun. Bruno Kruzui ir kun. 
Jonui Pakalniškiui už atnašautas Mišias, už religines 
apeigas ir maldas kapinėse. Nuoširdi padėka vysk. 
Pauliui Baltakiui, OFM, atsilankiusiam į atsisveikinimą. 
Gili padėka vysk. Antanui Deksniui už paguodos laišką 
ir Mišias, aukotas Aušros Vartų koplyčioje, Bad-Woeris- 
hofene, Vokietijoje.

Nuoširdi padėka Lietuvos Respublikos ambasadoriui 
Anicetui Simučiui už jautrų velionio veiklos apibūdini
mo ir prisiminimo žodį. Nuoširdi padėka šermeninėje 
atsisveikinusiems su velioniu: Genovaitei Meiliūnienei, 
S.L.A. Pildomosios Tarybos sekretorei; Tautininkų pirmo
jo skyriaus vardu kalbėjusiam pirm. Apolinarui Vebe- 
liūnui. Nuoširdi padėka Romui Keziui/taip gražiai 
paminėjusiam velionį Antaną 'Laisvės Žiburio" radijo 
programos metu ir išsamiai kalbėjusiam atsisveikinime.

Ypatinga padėka Korp! Neo-Lithuania New Yorko 
vieneto pirmininkui dr. Jonui P. Lenktaičiui, rūpestingai 
suorganizavusiam ir vedusiam atsisveikinimą ir už raši
nius spaudoje. Nuoširdus dėkui jaunesniesiems Antano 
kolegoms Aldonai Noakaitei-Pinch ir Rimui Bitėnui, sto
vėjusiems garbės sargyboje. Gili padėka Korp! Neo- 
Lithuania Vyr. Valdybos pirmininkei Vidai Janušienei už 
išsamų velionio visuomeninės veiklos apibūdinimą raš
tu ir už gėles. Dėkui labai mūsų mielam draugui Vytautui 
Alksniniui, jautriai ir įspūdingai giedojusiam bažnyčio
je, ir parapijos vargonininkei G. Bukauskienei, grojusiai 
ir giedojusiai gedulinių pamaldų metu.

Dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems, atsilankki- 
sieržs šermeninėje, dalyvavusiems pamaldose ir paty- 
dėjusiems į kapines. Dėkui visiems už pareikštas užuojau
tas žodžiu, laiškais, telegramomis bei telefonu. Dėkui už 
paaukotas Mišias, už gėles ir aukas radijo programai.

Dėkoju lietuviškajai spaudai: Darbininkui, Dirvai, 
Draugui, Laisvajai Lietuvai, Lietuvių Balsui, Tėvynei ir 
Tėviškės Žiburiams, Kanadoje, už prisiminimą, suminėji- 
mus ir atspausdintus straipsnius. Dėkui brangiesiems 
giminėms MUmantams, atvykusioms iš Detroito. Dėkui 
mieliesiems draugams Eugenijai Ir Algirdui Ruzgams, 
nuoširdžiai užjautusiems ir globojusiems netekties dieno
se. Dėkui Gerimantui Penikui už šviesajuostes. Dėkui 
laidotuvių koplyčios savininkei Marytei Šalinskienei už 
rūpestingą, nuoširdų ir gražų patarnavimą.

Esame visiems, visiems, iš visos širdies dėkingi ir 
prašome gerojo Dievo palaimos.

Žmona Genovaitė ir 
sūnus Saulius Lietuvoje

Seime jie turės neabejotiną 
daugumą ir stengsis sudaryti 
koalicinę vyriausybę. Jeigu 
jiems tai pavyktų, kuo aš abejo
ju, jų šūkis būtų: “Valdžia mūsų, 
darbas jūsų”. Komunistai turi 
neabejotiną patirtį imti valdžią, 
nors ir nežino, ką su ja darys. 
Vien todėl, dar rinkimams nepa
sibaigus, jau “trimitavo” apie 
koaliciją”.

Brigita Gvazdauskienė, 48 
m., teisininkė-tautodailininkė iš 
Klaipėdos:

1. Griežtai laikysis Pagrindi
nio Įstatymo — Lietuvos Konsti
tucijos.

2. Nekoreguos • priimto Me
morandumo.

3. Seimo nepavers rietenų ir 
kautynių lauku. Tai atsitiks tik 
tuo atveju, jeigu visiems deputa
tams rūpės Lietuvos valstybin
gumo tolesnis Įtvirtinimas ir visų 
Lietuvos žmonių gerovė.

4. Kuo skubiausiai pertvarkys 

teisinę sistemą ir privers visus 
be išimties laikytis Įstatymų”.

Aldona Sarkienė, Investicinės 
bendrovės tarnautoja iš Vilniaus:

“Reikia būti labai naiviam, 
kad iš naujojo Seimo tikėtumeisi 
konstruktyvaus darbo, protingų 
įstatymų.

Seime kairiųjų dauguma pir
miausia stengsis Įstatymiškai ap
saugoti pasisavintą turtą ir palai-, 
doti desovietizacijos Įstatymo 
projektą bei likviduoti ar ilgam 
paslėpti KGB archyvus. Opozi
cija (dešinieji) jokiu būdu su tuo 
nesitaikstys. Kairieji gerą pus
metį mulkins liaudį, už visas 
bėdas versdami kaltę “nekompe
tentingiems” dešiniesiems, pa
skui, ko nors nepasidalinę, dar 
ims pyktis ir tarpusavyje. Aš 
veju mintis apie didžiausią ne
laimę, kurios galima visada 
tikėtis iš komunistų.

Ir apskritai, koks tas Seimas, 
jei jame sėdi petkevičiai ir anta- 
navičiai — čia tikrų tikriausia 
LTSR aukščiausioji taryba”.

Ernestas Norvaiša iš Noreikiš
kių, moksleivis;

Tikiuosi, kad komunistai, 
nors ir kaip save skelbtų, vadin
tų, surinkę balsų daugumą Sei
me, nespės galutinai pakirsti 
krašto ekonomikos šaknų, nenu
varys atgal į Rytus, be to, laikysis 
anksčiau pasiektos sutarties su 
Rusija dėl okupacinės kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos Re
spublikos teritorijos ir nesuteps 
garbingo Lietuvos vardo”.

Mečislovas Švabas, 50 m., gy
dytojas iš Kriūkų k., Šakių raj.:

1. Seimas per LDDP daugu
mą sieks išlaikyti ir gal išplėsti 
savo įtaką prokuratūrai, teismui, 
krašto apsaugai, policijai. Sieks 
sunaikinti SKATą, Šaulių sąjun
gą-

2. Sustambinę “kolūkinio ti
po” žemės bendroves, suteiks 
jom kolektyvinę žemės nuosa
vybės teisę. Sulėtins reformą 
kairnė.įki minimumo.

3. Patvirtins Seimo deputatų, 
bendradarbiavusių su KGB 
mandatus.

4. Sumažins Lietuvos ambasa
dų skaičių užsienio valstybėse.

5. Nepriims “Ekonominių nu
sikaltimų senaties netaikymo 
Įstatymo”. Nepriims “Desovieti
zacijos Įstatymo”.

6. Neskubės pakeisti vietinių 
ir rajonų deputatų tarybų, kur 
dominuoja LDDP.

7. Seimas gali tapti demagogi
jos citadele”.

Edita Stasiulionienė, 33 
metų, šeimininkė iš Kauno:

“Kairieji turės pasirinkti: arba 
vykdyti savo pažadus — rūpintis 
socialiniais klausimais, mažinti 
mokesčius ir pan. (vadinasi, Įsi
teikti savo rinkėjams, bet stab
dyti reformas arba net grįžti at
gal) arba antroji kryptis — tęsti 
tai, ką buvo pradėję dešinieji, 
t.y. tęsti reformas, bet tai reikštų 
nevykdyti rinkiminių pažadų, 
nes tuo keliu einant, dar kurį lai
ką tęstųsi sunkumai. Manau, kad 
patys kairieji suskils Į dvi dalis 
— vieni palaikys pirmąjį varian
tą, kiti — antrąjį. Dėl nesutari
mų reikės pirmalaikių rinkimų”.

Šarūnas Laužadis, “Švenčio- 
nijos” klubo pirmininkas:

“Tikiuosi, kad naujasis Seimas 
sugebės užtaisyti senojo Parla
mento paliktas spragas. Tai — 
valstybės sienų klausimas, admi
nistracinis suskirstymas, o svar
biausia — švietimo reforma. 
Naujas administracinis suskir
stymas padės sulaužyti senąsias 
biurokratines struktūras rajo
nuose, sudarys sąlygas tautinių 
tradicijų atgimimui visose et
ninėse lietuvių žemėse”.

Virginija Lapaitė, 34 metų, 
mokytoja iš Anykščių:

“Labai norėtųsi, kad Seime 
vyrautų pagarba vienas kitam, 
įvairių nuomonių tolerancija, su
gebėjimas atrinkti tai, kas ge
riausia Vakaruose ir Rytuose.

Norėtųsi matyti kontrukty- 
vų darbą, pažangias programas. 
Nors ir labai sunku, perdaug blo-

tosm
ilMOS—

Ateitininkų susirinkimas 
Putname

N. Anglijos ateitininkai sen
draugiai iš Bostono, Brocktono, 
Worcesterio ir Providence Ne
kalto Prasidėjimo vienuolyno so
dyboje Putname, CT, buvo 
sušaukę savo susirinkimą spalio 
25 d. Po mišių, atnašautų kun. 
dr. V. Cukuro, prel. V. Bal
čiūno, kun. J. Steponaičio ir 
kun. R. Krasausko, dalyviai per
sikėlė Į dr. C. Masaičio namus 
Thompsone.

J. Bružas parodė vaizdajuostę 
iš Lietuvos ateitininkų suvažia
vimo 1992 m. vasarą. Įspūdžiais 
iš Lietuvos dalinosi A. Rygelienė 
ir jos duktė Ramunė, viešnia iš 
Lietuvos V. Stankūnienė, kuri 
stažuojasi RI universitete. Di
skusijas apie dabartį pravedė S. 
Cibienė. Išvyka baigėsi vaišė
mis, kurias paruošė šeimininkas 
dr. C. Masaitis.

Metinis šurum-burum
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

draugijos metinis šurum-burum 
įvyko Klube lapkričio 1 d. Klu
bui paremti išplatinta piniginę 
loteriją laimėjo J. Ambrose iš 
Quincy, kuris iš $10,000 
laimėjimo $500 paskyrė Klubui; 
II vieta teko M. Toturi — 
$1,500; III vieta — A. Baikai — 
$1,000; IV vieta — Svvinging 
Brass orkestrui — $500, kuris 
grojo šokiams. Renginį organiza
vo Klubo valdyba, pirm. Algis 
Skabeikis.

BALFo vajus

Balfo Bostono skyrius, va
dovaujamas pirm. kun. A. Bal- 
trušiūno, lapkričio mėn. pradėjo 
metinė vajų, siekiant teikti pa
galbą pasaulyje išblaškytiems 
lietuviams, taip pat tos pagalbos 
labiausiai reikalingiems varg
šams Lietuvoje.

P. Geniušio koncertas

Pianisto Petro Geniušo kon
certas, įvykęs lapkričio 8 d. First 
& Second Church Bostone Pa- 
baltiečių sesijoje, turėjo didžiulį 
pasisekimą.

Po koncerto surengtose 
vaišėse klausytojai sveikino ta
lentingą atlikėją, linkėdami jam 
sėkmės. Toliau vyko priėmimas 
Irenos ir Brutenio Veitų namuo
se, kur pianistas buvo apsistojęs.

Per keletą viešnagės dienų 
Geniušas turėjo progos susi
pažinti su Bostonu. Drauge su 
kompozitorium J. Kačinsku Ge
niušas lankėsi Berklee muzikos 
kolegijoje, kur susitiko su kole
gomis muzikais bei studentais.

Lankėsi New Yorke

Lietuvos Vaikų Globos, Ine., 
pirm. Daiva Veitaitė-Neidhardt, 
vicepirm. Marija Tovares-Ash- 
manskas ir direktorė Rėdą Vei- 
tienė lapkričio 6 d. New Yorke 
susitiko su kun. James Yanarell, 

gybių ir chaoso, bet verkiant 
reikėtų pradėti pertvarkyti iš pa
grindų teisėtvarkos sistemą. 
Milžiniškas pasiekimas būtų, jei 
visi taptume lygūs prieš įstatymą, 
kad Įsivyrautų principas: nusi
kaltai — atsakyk! Tikiuosi, kad 
pasiseks sukurti gerą ekonomi
kos programą. Priimant desovie
tizacijos įstatymą, turėtų būti at
sižvelgiama Į konkrečius atve
jus”.

Pranciška Martinaitienė, 53 
m., bedarbė, iš Lieponių kaimo, 
Šiaulių r.:

“Iš komunistinio Seimo doros 
nesitikiu. Kas buvo, tas ir bus: 
melas, savanaudiškumas, talen
tų ir protų naikinimas. Draugai 
galės gerokai prasigyventi".

Naujas skaitytojų diskusijai 
pasiūlytas klausimas: Kaip 
turėtų elgtis Seime dešinioji 
mažuma”? Apie tai bus vėliau.

Daiva Veitaitė-Neidhardt Įteikia garbės nario apdovanojimą 
kun. Albertui Abračinskui už sėkmingai pravestą $20,000 lo
teriją Lietuvos Vaikų Globos labui. L. Kulbienės nuotr.

St. Zikas (kairėje) ir R. Bričkus dalinasi Įspūdžiais So. Bostono 
Lietuvių Piliečių klube apie spalio 25 d. rinkimus, Įvykusius 
Lietuvoje. Liudos Žiaugrienės nuotr.

Catholic Medical Mission Board 
direktorium, ir programų sky
riaus padėjėja Rasa Razgaitiene.

Kun. J. Yanarell įteikė Globos 
atstovėms $15,000 čekį Lietuvos 
vaikų plastinėms veido operaci
joms. Be to, Katalikų Misijos 
vardu kun. J. Yanarell paskyrė 
pilną konteinerį su pediatriniais 
vitaminais ir medicinos priemo
nėmis. Siunta turėtų Lietuvą pa
siekti sausio mėn. Globos prie
žiūroje ji bus paskirstyta kūdikių 
namams, vaikų 'psichoneurolo
ginėms ir tuberkuliozės gydymo 
įstaigoms, “Vilties darželiams.

Dėl pagalbos Lietuvai
Lietuvos Vaikų Globos, 

Ine., pirm. Daiva Veitaitė-Neid
hardt skaitė pranešimą su skaid
rėmis lapkričio 7-8 d. VVashing- 
tone vykusioje konferencijoje 
dėl humanitarinės pagalbos Lie
tuvai.

Konferencijoje taip pat daly
vavo Globos vicepirm. M. Tova- 
res-Ashmanskas ir dir. Rėdą Vei- 
tienė.

Pranešimas apie rinkimus
Gintaras Čepas, JAV LB Kraš

to valdybos vicepirm., inž. Ro
mas Bričkus ir Stasys Zikas lap
kričio 10 d. vak. Lietuvių Klubo 
užkandinėje So. Bostone papa
sakojo apie Lietuvoje spalio 25 
d. Įvykusius rinkimus.

Asmeniškai stebėję rinkimų 
eigą, jie plačiai nušvietė rinki
mus rajonuose ir atskirose apy
linkėse ir panagrinėjo priežastis, 
privedusias prie kairiųjų 
laimėjimo.

Kalbėtojai susilaukė didelio 
klausytojų susidomėjimo.

Maloniai kviečiame atsilankyti į 
Connecticut Lietuvių Bendruomenės rengiamą 

š. m. gruodžio 31 d., 9 v. v. Šv. Juozapo mokyklos 
didžiojoje salėje (29 John St., VVaterbury, CT) 

Naujy Mėly sutikimo baliy
Programoje: 

iškilminga vakarienė, šampanas ir 
atsinešti kilnieji gėrimai pagal savo skonį. 

Šokiai grojant populiariam JOE ROGERS orkestrui, 

įėjimo rezervacijomis pasirūpinama iki gruodžio 26 dienos. 
Bilieto kaina 35 dol. asmeniui. Rezervacija užtikrinama iš 
anksto užsimokėjus. Dėl stalų ir bilietų rezervacijų skambinti 

Juozas Karmūza — 203 457-1236, 
Vytas Trečiokas — 203 529-6804, 
Antanas Paliulis — 203 756-1874.

APYGARDOS VALDYBA

Lietuviai tarp 65 tautų

Lapkričio 12-15 dienomis Bo
stone World Trade Center vyko 
tarptautinis festivalis, kuriame 
dalyvavo virš 65 tautų iš daugiau 
kaip 50 pasaulio valstybių. .

Bostono ir apylinkių lietuviai 
dalyvavo visose mugės srityse. 
Kultūrinę ekspoziciją parengė 
LTI Bostono skyriaus, pirm. 
Saulė Šatienė. Buvo rodoma 
unikali lėlių paroda, apimanti se
novės papročius, audinių ir juo
stų, verpsčių kolekcijos iš Įvairių 
Lietuvos sričių, videojuosta iš 
tautinių šokių šventės.

Tautiniai drabužiai buvo 
išdėstyti ant manekenų ir de
monstruojami modelių salėje. 
LTI nariai N. Lingertaitis, I. Ne- 
nortienė ir R. Petrutienė dirbo 
suvenyrų skyriuje. Daug darbo 
per visą mugės laiką turėjo lietu
viško maisto prekiautojai — Lie
tuvių Piliečių Klubas ir Lietuvos 
Vaikų Globa.

Dideliam talkininkų skaičiui 
vadovavo I. Veitienė, T. Ash- 
manskas ir B. Skabeikienė. Di
džiausias Naujosios Anglijos 
laikraštis “The Boston Globė" 
plačiai aprašė.

L.Ž.

Vykdytojas
Teisėjas klausia kaltinamąjį;
— Kodėl, atradęs tokį brangų 

žiedą, nenunešei ir neatidavei 
policijos Įstaigai?

— Todėl, kad žiede buvo Įra
šyta: “Amžinai tavo".
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‘Daug kalėdinio džiaugsmo ir gausių ‘Dievo malonių 
Naujiems Metams linkime 

visiems mūsų vienuolyno rėmėjams, 
Kultūros Židinio geradariams ir pranciškonų spaudos 

palaikytojams bei aukotojams.
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gruodžio 19 d., šeštadienį, 6 v. 
v. skautų tradicinės kūčios.

Kun. Gintaras Vitkus, jėzui
tas, kurį laiką studijavęs Fordha- 
mo universitete, Bronxe, gruo
džio 17 d. išskrenda į Lietuvą. 
Pakelyje sustos Glasgovve, Škoti
joje. Ten katalikai yra apsiėmę 
globoti jėzuitų gimnaziją Kaune 
ir padėti jai atsiremontuoti. 
Kun. G. Vitkus, SJ, yra kilęs iš 
Kauno. Ten sustos jėzuitų vie
nuolyne. Po Naujų metų jis vėl 
grįžta į Fordhamo universitetą. 
Baigęs studijas, jis bus Kauno 
jėzuitų gimnazijos direktorium.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
pranciškonų provinciolas, gruo
džio 12 d., šeštadienį, išvyko į 
St. Petersburg Beach, FL, kur 
lietuvių misijoje per Kalėdų 
šventes aptarnaus lietuvius. 
Grįžta sausio 6 d., po Trijų Kara
lių. Anksčiau šios misijos kape
lionu buvo Tėv. Vytautas Balčiū
nas, OFM, miręs šiemet 
gruodžio 1 d.

Kalėdinių giesmių koncertas 
bus gruodžio 24 d., ketvirta
dienį, 11:30 v. naktį Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Giedos tos 
parapijos choras, vadovaujamas 
Gintarės Bukauskienės. Po kon
certo bus Bernelių mišios.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO 
baliuje Kultūros Židinyje gruo
džio 31 d. viršutinėje salėje bus 
įdomi estradinių šokių (Ballroom 
dancing) programa, kurią atliks 
Darius ir Jolanta Mosteikai. Jie 
yra profesionalai šokėjai, kurie 
pagal kontraktą dirba Manhatta- 
ne “Fred Astaire Dance Studio” 
ir moko šio stiliaus šokių. Jų pro
grama bus tikrai patraukli ir labai 
tinkama Naujų Metų baliui. Dėl 
daugiau informacijų žiūr. skelbi
mą.

Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių proga, kaip ir anksčiau, skai
tytojai yra kviečiami sveikinti 
savo draugus ir artimuosius per 
“Darbininką”. Jūsų sveikinimas 
tokiu būdu iš karto pasieks di
desnį sveikinamųjų skaičių, o 
Jūs sutaupysite laiko ir pinigų, 
kuriuos praleistumėte atvirukus 
pirkdami, rašydami, adresuoda
mi ir siųsdami. Už pridedamą 
auką spaudai stiprinti iš anksto 
dėkojame.

Geriausia dovana Kalėdoms
— tai knyga Introduction to Mo- 
dem Lithuanian (nauja laida). 
Jei kas nori išmokti lietuvių kal
bos ar pagilinti savo žinias — In
troduction to Modem Lithua- 
nian pilnai padės tai padaryti. 
Tai didelio formato arti 500 psl. 
knyga. Ją parašė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. Schmals- 
tieg. Kaina 25 dol. (Iki Kalėdų .
— be priedinio persiuntimo mo
kesčio). Knygą tikrai gerai su
prasti paruoštas komplektas 
įkalbėtų juostelių — iš viso 4 (4 
audiotapes). Jų kaina 40 dol. (Iki 
Kalėdų irgi be priedinio per
siuntimo mokesčio). Kreiptis į 
Darbininko administraciją telef. 
(718) 827-1351 arba rašyti: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

Andrius Kirkyla, baigęs poli
tinę ekonomiją, prieš devynis 
mėnesius išvyko į Lietuvą ir dir
bo užsienio reikalų ministerijoje 
Vilniuje. Grįžęs 1992 m. gruo
džio mėn. į New Yorką, talkina 
Lietuvos misijoje prie Jungtinių 
Tautų. Lietuvoje turėjo progų 
aplankyti daugel vietovių, susi
pažinti su Lietuvos dabartine 
ekonomika bei politine padė
timi.

Kauno Technologijos univer
sitetas parinko du kandidatus, 
kurie atvykę dėstys Farmingdale 
universitete L.I.

NAUJŲJŲ IR ANKSČIAU
ATVYKUSIŲJŲ KALĖDINĖ POPIETĖ

LB NY apygardos valdybos 
posėdis vyksta gruodžio 18 d., 
penktadienį, 7 v.v. posėdžių 
menėje K. Židinyje. Posėdis bus 
trumpas. Po to vyks kalėdinis pa
bendravimas. Dalyvauja apygar
dos, apylinkių valdybų pirmi
ninkai su žmonomis arba vyrais, 
šios apygardos Tarybos nariai su 
žmonomis arba su vyrais.

SLA 99-ta moterų kuopa ren
gia kalėdinį pobūvį gruodžio 20 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet 
SLA centro patalpose, 307 W. 
30th St., New York, NY.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 19 d., šį šeštadienį, 
1:30 vai. popiet New Yorko laiku 
per radiją bus transliuojama P. 
I. Čaikovskio opera “Eugenijus 
Oneginas”. Pagrindiniai solistai. 
Mirella Freni, Jerry Hadley, Ni- 
colai Ghiavrov. Diriguoja Seiji 
Ozawa. Gruodžio 26 d., atei
nantį šeštadienį, bus transliuoja
ma L. Janaček opera “Jenufa”.

Skautų tradicinės kūčios bus 
gruodžio 19 d., šeštadienį, 
Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Pradžia 6 v.v.

Tradicinės bendros kūčios 
Apreiškimo parapijoje bus 
gruodžio 20 d., sekmadienį, tuoj 
po sumos, mokyklos žemutinėje 
salėje. Visi kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungos 29 kuopa švenčių pro
ga paaukojo $20 “Darbininkui” 
stiprinti. Nuoširdus ačiū.

Juozas ir Reda Ardžiai, Fair- 
view, PA, apmokėjo prenumera
tą su $90 čekiu. Dosniems auko
tojams nuoširdžiai dėkojame.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 23 d., trečiadienį, 8 
vai. vak. New Yorko laiku per 
televiziją bus transliuojama Gae- 
tano Donizetti opera “L’Elisir 
d’Amore”. Pagrindiniai solistai: 
Luciano Pavarotti, Kathleen 
Battle, Juan Pons. Diriguoja Ja
mes Levine.

KONTEINERIAI Į LIETU
VĄ siunčiami kas savaitę per 
TRANSPAK firmą. 59 centai už 
svarą virš šimto svarų, minimu
mas $20. Jūsų siuntiniai yra regi
struojami mūsų kompiuteriuo
se. TRANSPAK, 2638 W. 69th 
St., Chicago, IL60629. Tel. 312 
436-7772. (sk.)

NEW YORKO AKADEMIKAI SKAUTAI
maloniai kviečia visus atvykti į

tradicinius Kalėdų šokius
š. m. gruodžio 25 d., 7:30 v. v.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

įėjimo auka 4 dol. iki 9 vai. vak., 
vėliau atvykusioms — 6 dol. 
Neatsinešami savi gėrimai.

A.a. Eugenijos Kezienės pri
siminimui vietoje gėlių prie jos 
karsto pereitą savaitę dar paau
kojo “Laisvės Žiburio” radijui: 
po $100 — dr. R. ir A. Vaičaičiai, 
dr. J. ir A. Kazickai, dr. T. Kli
mas; po $50 — dr. T. ir A. Savic
kai, L. Šileikytė-Hood, V. Gu
dienė su šeima, G. ir J. Stankū
nai su šeima, A. ir K. Pintch su 
šeima; po $25 — A. ir E. Ruzgai, 
D. Bulgarytė. Visiems aukoto
jams Kezių šeima ir “Laisvės 
Žiburio” radijas nuoširdžiai 
dėkoja.

A.a. E. Kezienės daiktus ir 
rūbus šeima paaukojo Caritas or
ganizacijai. Iš viso sudarytos 35 
dėžės. Šis krovinys kartu su L. 
K. Religinės Šalpos siunta prieš 
Kalėdas bus išvežtas į Lietuvą.

Antanas Montvydas, kadaise 
gyvenęs Manhattane, mirė pra
ėjusiais metais Matulaičio na
muose Putname. Jį globojo kun. 
Vytautas Palubinskas ir rūpinosi 
jo palikimu. Gruodžio 17 d. iš 
Lietuvos atvyksta velionio gimi
naitis Liutaveras Šutas, dailinin
kas. Į Lietuvą jis pergabens ve
lionio vertingas knygas, popie
rius ir jo pelenus, kurie bus pa
laidoti šalia tėvų Petrašiūnų ka
pinėse. Svečią iš Lietuvos globos 
kun. V. Palubinskas Apreiškimo 
parapijos klebonijoje.

Dr. Alice Noakaitė-Duna- 
jewsld prenumeratą apmokėjo 
su $80 čekiu. Dosniai mūsų 
spaudos rėmėjai nuoširdžiai 
dėkojame.

Kazys ir Genovaitė Trečio
kai, Union, NJ, užmokėjo pre
numeratą su $75 čekiu. Nuošir- ( 
džiai dėkojame dosniems spau- : 
dos rėmėjams.

Gražina Erčius, Little Neck, 
NY, mokėdama už prenumera
tą, atskubėjo su $50 auka Darbi
ninkui paremti. Dosniai aukoto
jai nuoširdžiai dėkojame.

Jaunas gabus kompozitorius, 
iš Lietuvos, būtų labai dėkingas, 
jeigu kas iš Amerikos lietuvių 
galėtų jam padovanoti vartotą 
elektrinę 6 stygų gitarą (kairia
rankiui - lefty). Skambinti Sa
lomėjai, dienos metu 718-827- 
1352 arba vakare nuo 7 vai. 718- 
647-2054.

55 SVARAI MAISTO ŠVEN
TĖMS — cukrus, sūris, dešros, 
mėsa, šprotai, aliejus, kava ir kt. 
$98. 22 SVARAI mažesnis pake
tas $65. 22 SVARAI mėsos pro
duktai, aliejus $98. Prie visų 
maisto siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772.

New Yorko LB Queens apy
linkės valdybos iniciatyva, ret
karčiais organizuojami susirinki
mai su naujai atvykusiaisiais iš 
Lietuvos. Tarpininke tarp jų ir 
Bendruomenės yra išrinkta Val
da Guobienė. LB rūpesčiu, 
jiems yra suorganizuoti anglų 
kalbos kursai, kurie kiekvieną 
penktadienį vyksta Kultūros 
Židinyje. Juos lanko 30 asmenų. 
Anglų kalbą dėsto Vida Peni
kienė ir Aldona Marijošienė.

Gruodžio 13 d., Kultūros 
Židinio mažojoje salėje, LB 
Queens apylinkės valdyba, kartu 
su anglų kalbos kursų studen
tais, surengė nuotaikingą 
kalėdinę popietę. Židinio salė 
buvo šventiškai išpuošta. Spal
votomis šviesomis ir kitais pa
puošalais puikavosi eglutė. 
Nuotaika jauki ir šventiška!

Bendruomenės pirmininkė 
Ramutė Cesnavičienė, pasveiki
nusi susirinkusiuosius, progra
mai vesti pakvietė Vidmantą 
Karmaziną.

Religinės minties žodyje, vie
nuolyno viršininkas, poetas Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
kalbėjo: "...Viešpatie, maloniai 
pažvelk į brangią mūsų tėvynę 
Lietuvą... Stiprink ir guosk jos 
sūnus bei dukteris gimtojoje 
žemėje bei išeivijoje. Ugdyk 
juose brolišką meilę, vienybę ir 
sugyvenimą... sustiprink tautos 
ryšius su svetur gyvenančiaisiais 
ir ugdyk pasitikėjimą vienų ki
tais...”

Po to dainavo Karmazinas ir 
Pliūra. Į dainavimą buvo įtraukti 
ir pobūvio dalyviai.

Radijo “Laisvės Žiburio” ve
dėjas Romas Kezys savo žodyje 
palygino ir rado labai daug pa
našumo tarp anksčiau ir dabar 
atvykusiųjų. Kvietė sekmadie
niais klausytis jo radijo.

Ramutė Cesnavičienė kvietė 
stoti į Apreiškimo chorą. Pra
nešė, kad Kalėdų naktį, prieš 
Bernelių mišias, įvyks to choro 
kalėdinės muzikos koncertas.

Atėjęs Kalėdų senelis, visus 
tuos, kurie mokėjo ką nors pa
dainuoti ar padeklamuoti, apda
lijo dovanomis. Vyko turtinga lo
teriją.

Programos pabaigoje LB apy
gardos valdybos specialiems rei
kalams ir Kultūros Židinio valdy
bos narė Vida Jankauskienė, 
sveikindama naujuosius atei
vius, kvietė juos naudotis 
Kultūros Židiniu, nes “...čia vi
siems turi būti ramu, gera ir šil-

Meninę dalį atliko Vidmantas 
Karmazinas ir dr. Algis Pliūra. 
Jie abu, Pliūrai pritariant akor
deonu. padainavo Karmazino, * 
kaip jis sakė, “greitosiomis” su
kurtus kupletus. Apdainuota ke
lionė iš Lietuvos iki Kultūros 
Židinio. Pirmas kupleto posmas 
buvo: “Dar visai juk nesenai, 
viskas švietė raudonai. Skrist lei
dimą gaut norėjai, tik per Sibirą 
galėjai”.

Po to visus gerai nuteikė Kar
mazino perduotas rašinys, kur 
kiekvienas žodis prasidėjo raide 
“P”. Gardaus juoko buvo, kai 
Pliūra aiškino dabar Lietuvoje 
vartojamus jam nesuprantamus 
žodžius.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
dėkojo Queens apylinkės LB 
valdybai už pastangas ieškant ke
lių, vedančių į bendradarbiavi
mą. Ragino naujuosius ateivius 
neišsibarstyti, bet jungtis į ben
druomenės eiles ir kartu darbuo
tis. Lietuviškų parapijų klebonų 
vardu Kalėdų naktį kvietė atvyk
ti į Bernelių mišias. Visiems 
linkėjo džiugių Kalėdų švenčių.

Vida Penikienė paskaitė rašinį 
apie Kalėdas ir Kūčių vakarienę.

Po to dar ilgai neskubėta na
mo. Vaišintasi, šokta ir linksmin
tasi.

Į pobūvį atsilankė arti šimto 
naujųjų ir ankstyvesniųjų atei
vių.

Pobūvio maistą paruošė: Bi
rutė Matusevičiūtė, Elė Pikžir- 
nienė, Nijolė Liaukutė ir Rūta 
Kripaitytė. Stalus, eglutę ir salę 
išpuošė: Girmantas Ragus, Ra
munė Pliūrienė, Valdonė Gan- 
drienė ir Ramūnas Gauba. Prie 
baro darbavosi Raimondas Gau
ba, o buhalteriją tvarkė Laima 
Galkuvienė. Elektronine muzi
ka susirinkusiuosius linksmino 
Girmantas Ragus ir broliai Rai
mondas ir Ramūnas Gaubos.

Jiems ir visiems kitiems, prie 
šios kalėdinės popietės parengi
mo prisidėjusiems, padėkojo 
tarpininkė Valda Guobienė.

Tai buvo pirmas tokios rūšies 
visapusiškai gražus parengimas. 
Reikia tikėtis, kad ir ateityje to
kių ir panašių renginių bus dau
giau, nes, tik bendradarbiauda
mi ir kartu dirbdami, pajėgsime 
vieni kitus geriau pažinti, 
suartėti ir suprasti.

p. palys

Dr. Romas Dovydaitis, MD, 
Dalton, PA, norėdamas paremti 
lietuvišką spaudą, prenumeratą 
užmokėjo, atsiųsdamas $100 
čekį. Dosniam’ spaudos rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

Kazys Šipaila, Hillside, NJ, 
suprasdamas sunkią lietuvių 
spaudos padėtį, prenumeratą 
užmokėjo, atsiųsdamas $100 
čekį. Mielam spaudos rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

SVEIKINIMAI 
ŠVENČIŲ^ 
PROGA -

Vytautas Daugirdas ir šeima 
nuoširdžiai sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sveikiausių 
ir džiugių Naujųjų metų.

Birutė Malinauskienė sveiki
na savo draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki vi
siems laimingų ateinančių Nau
jųjų metų.

Vladas ir Marija Židžiūnai 
švenčių proga sveikina gimines, 
draugus bei pažįstamus ir linki 
visiems Dievo palaimos. Vietoje 
asmeniškų atvirukų skiria auką 
spaudai paremti.

Valerija Šileikienė, iš Dayto- 
na Beach, FL, Kalėdų proga 
sveikina visus draugus bei 
pažįstamus ir linki visiems lai
mingų 1993 metų.

Renata ir Tadas Alinskai svei
kina gimines, draugus ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdomis ir linki 
sėkmės Naujuose metuose.

Elena ir Henrikas Andruškos 
nuoširdžiai sveikina gimines ir 
draugus Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga.

Alfonsas ir Donata Samušiai 
Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga 
sveikina Darbininko skaitytojus, 
savo draugus, bičiulius ir pažįs
tamus. Visiems linki sėkmingų 
Naujų metų.

Salomėja ir Vytautas Valiukai 
Šv. Kalėdų proga sveikina drau
gus ir pažįstamus, linkėdami vi
siems sveikatos ir sėkmės atei
nančiais metais. Vietoje sveiki
nimo atvirukų skiria auką spau
dai paremti.

Vida ir Algirdas Jankauskai 
su šeima linki visiems draugams 
ir pažįstamiems linksmų Šv. Ka
lėdų ir sveikatos bei gero pasise
kimo ateinančiuose 1993 metuo
se.

Lietuvos aidas, pagrindinis 16 
psl. Lietuvos dienraštis, duoda 
vyriausybės žinias ir objektyvų 
atsikuriančios Lietuvos vaizdą. 
Jo žinios išeivijai yra labai nau
dingos. Prenumerata metams 
oro paštu $85. Čekius rašyti 
“Lietuvos aido” vardu ir siųsti 
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis, 239 Brookside Lane, 
Willowbrook. IL 60514. (sk.)

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS ir 
KULTŪROS ŽIDINYS 

drauge rengia

Naujyjy Mėty sutikimu
ketvirtadienį,1992 m. gruodžio 31 d., 8 vai. vak.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

- GROS ŠAUNUS ROMO TELŠINSKO ORKESTRAS — 
Bus skanus, karštas maistas, paruoštas Birutės Šidlauskienės 

įėjimas 37.50 dol. asmeniui

Kas užsisakys pilną 10-čiai žmonių stalą iki gruodžio 15-tos dienos — kaina 350.00 dol. 
Vietas užsisakyti skambinant V. Kulpai tel. (718) 846-1056. Čekius rašyti 

Lithuanian Cultural Center, Ine. vardu.

Apatinėje Kultūros Židinio salėje taip pat bus galima sutikti Naujus Metus prie kasečių 
muzikos ir šaltų užkandžių už 20.00 asmeniui, bet tiktai tuo atveju, jei susidarys pakan
kamas skaičius norinčių dalyvauti. Ten vietas galima užsisakyti skambinant tuo pačiu 

V. Kulpos telefonu iki gruodžio 20 d.

Užpildykime abi Kultūros Židinio sales, užsisakydami bilietus iš anksto. 
Bilietai prie Įėjimo nebus pardavinėjami.

ATVYKITE VISI J KULTŪROS ŽIDINĮ IR LIETUVIŠKOJE APLINKOJE 

JAUKIAI SUTIKITE NAUJUS METUS!


