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LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ ‘
L ..'

- Vilniaus Arkivyskupi
jos kurija pagaliau atgavo namą 
senamiestyje, Malūnų g. 4. Nors 
namas ir nesuremontuotas, tačiau 
Vilniaus deputatai grąžinimo aktą 
patvirtino, remdamiesi tuo, kad 
Arkivyskupijos kurija sutinka na
mą priimti "tokį, koks jis yra".

- 1993 m. Eurorinkos ap
dovanojimai gruodžio 2 d. įteikti 
grupei firmų iš įvairių valstybių. 
Net 20 firmų iš Lietuvos įvertin
tos aukštu apdovanojimu. Tai "Au
dėjas", "Hermio" bankas, Jonavos 
"Azotas" ir kitos Lietuvoje gerą 
reputaciją turinčios firmos ir ban
kai. Iškilmingoje apdovanojimo 
ceremonijoje dalyvavo Lietuvos 
užsienio reikalų ministras P. Gylys 
bei ekonomikos ministro pava
duotojas V. Navickas.

— Konstitucinis Teismas 
gruodžio 2 d. pradėjo nagrinėti 
bylą dėl Aukščiausiojo Teismo pra
šymo ištirti, ar Baudžiamojo ko
dekso normos, numatančios tur
to konfiskavimą ir kai kurie Bau
džiamojo procesinio kodekso 
straipsniai neprieštarauja Lietuvos 
Konstitucijai. Konstitucijos 23-ojo 
straipsnio 1 dalyje sakoma, kad 
nuosavybė neliečiama.

— Pirmuosius pacientus 
priėmė nauja Klaipėdos jūrininkų 
ligoninė, įsikūrusi trijuose nau
juose korpusuose, iškilusiuose 
šiaurinėje pajūrio miesto dalyje. 
Šioje ligoninėje - 360 lovų. Pagal 
ligonių gydymo ir-slaugymo bei 
medikų darbo sąlygas Jūrininkų 
ligoninė pranoksta daugelį Lietu
vos gydymo įstaigų.

— Pirmoji Jono Mnloko 
premija gruodžio 3 d. iškilmingai 
įteikta Dailės Akademijos parodų 
salėje. Jos laureatu tapo šių metų 
Dailės Akademijos absolventas 
Vytenis Gerliakas. Premiją įteikė 
jos steigėjas - iš Los Angeles atvykęs 
Jono Muloko sūnus Rimas Mulo- 
kas.

- Kauno miesto savivaldy
bei pateikti 2,233 prašymai grąžinti 
nuosavybės teisę į 1,506 pastatus ir 
9,322 prašymai - j žemę. Iki šiol 
išnagrinėta 1,120 pareiškimų. 250 
namų nuosavybės teisė grąžinta. 
Tiek pat namų dėl įvairų priežasčių 
savininkams negrąžinta.

- "Jedinstvos" lyderio 
Valerijaus Ivanovo ir jo septynių 
draugų byla turėjo būti pradėta na
grinėti lapkričio 30 d. Tačiau 
Aukščiausiasis Teismas teismo pro
cesą atidėjo iki gruodžio 7 d. 
Priežastis ta, kad aštuoniems kalti
namiesiems atstovavo tik du ad-

NETURIM TEISĖS PRARASTI ISTORINĘ PROGĄ
— Atviras laiškas JAV lietuviams — *

KREIPIASI TĖVYNĖS SĄJUNGA 
(LIETUVOS KONSERVATORIAI)

Po 50 metų trukusios okupaci
jos — tautos genocido, fizinio ir ( 
dvasinio žmonių žalojimo, 1990 
m. Lietuva vėl atstatė valstybin
gumą ir pasuko demokratinių 
permainų keliu. Palaipsniui įsi
tvirtina pilietinės valstybės nor
mos, tačiau teisinės valstybės 
kūrimo sąlygos Lietuvoje, kaip 
ir kaimyninėse valstybėse, labai 
sunkios — jaučiame, ypačpasta- 
ruoju metu baisias sovietmečio 
pasekmes — ne tik ekonomiko
je, bet ir visuomenės gyvenime. 
Ne visos politinės jėgos yra vie
nodai savarankiškos ir besąlygiš
kai remia nepriklausomybės bei 
ekonominių reformų praktinius 
darbus.

Lietuvos žmonės neretai pasi
genda politinės patirties bei tra
dicijų, būtinų demokratinei san
tvarkai. Padėtį apsunkina ir taL 
kad dauguma masinių informaci
jos priemonių joms dirbančių 
žurnalistų, taip pat teisėtvarkos 
darbuotojų tebėra senųjų politi
nių struktūrų įtakoje. Valstybinė 
televizija ir radijas, ypač teisė
tvarkos organai, kurie privalo 
ginti asmenų turtines ir pilieti
nes teises, yra pavaldūs parla
mentui. Tačiau Seime galia — . 
ekskomunistinių jėgų ir jų rėmė
jų rankose.

Mes negalime kaltinti Lietu
vos rinkėjų, kurie, dešimtme
čiais sovietinės melo propagan-
dos veikiami ir gąsdinami. per_ 
Seimo rinkimus atidavė daugiau 
balsų už LKP-LDDP. Kalti ne 

Prezidentas A. Brazauskas prisaikdina pirmąjį nepriklausomos Lietuvos generolą Joną 
Andriškevičių kariuomenės vadu. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikinu lietuvių organizacijų vadovus ir visus geros valios 
tautiečius, dirbančius Lietuvos gerovei ir demokratinės 
santvarkos įgyvendinimui.

Linkiu, kad po ilgų okupacijos metų Lietuvą užgulę 
ekonominiai sunkumai būtų greičiau nugalėti ir kad mūsų 
visų bendros pastangos greičiau išvestų mūsų tautą į laisvos 
demokratinės santvarkos kuriamą ekonominį gerbūvį.

ANICETAS SIMUTIS, 
Ambasadorius ir Nuolatinis

Lietuvos Atstovas jungtinėms Tautoms
Gruodis, 1993

zuotas turtas, pramonės ir žemės 
teisėtvarkos organai, ūkio gamybos priemonės pus

velčiui dalinama “saviesiems”, 
vis labiau ryškėja nepritariančių 
LDDP* damai ir dorai” politinis

paprasti žmonės, pergyvenę bai
sius sunkumus, o mes, atstovau
jantys Lietuvos naująsias demo
kratines politines jėgas, mes, 
dažnai naivūs ir manantys, kad 
lietuvis negali būti savo valsty
bės priešas, nepajėgėme iš
aiškinti, o gal pristigome drąsos 
prisipažinti, jog 1991-1992 me
tais ir prieš Seimo rinkimus de
mokratinės (dešiniosios) jėgos 
realiai nevaldė valstybinės 
valdžios ir valdymo organų.

1990 m. LKP-LDDP beveik 
visur laimėjo vietinius rinkimus, 
buvusiai valdančiai partijai išliko 
pavaldūs
Centrinis bankas; Energetikos ir 
kai kuriose kitose ministerijose 
išliko senosios grupuotės, kurios 
priešinosi ekonominėms ir poli
tinėms permainoms, dangstė 
partines mafijines struktūras, 
nomenklatūrinius žmonių turto 
grobstytojus.

Mūsų išeivijos spaudoje buvo 
teisingai pastebėta, jog dauguma 
Lietuvos piliečių balsavo ne už 
LKP-LDDP, bet protestavo 
prieš pasunkėjusį gyvenimą, nes 
daug kur nutrūko šilto vandens 
tiekimas, sutriko šildymas, kai 
kur pritrūko dujų, staigiai pakilo 
prekių kainos, buvo sumažintos 
pensijos ir atlyginimai.

Mes privalom pripažinti kai 
kurias savo klaidas ir akylai sekti, 
kas darosi dabar. Dėl laimėjusios 
LDDP finansinės ir.ekonominės 
politikos nuo praėjusiųjų metų 
rudens Lietuvoj pragyvenimas 

nusmuko daugiau kaip 2,5 karto 
(Tarptautinio valiutos fondo 
duomenimis, nuo 1991 m. pava
sario gyventojų pajamos augo ir 
1992 m. viduryje pasiekė 1989 
m. lygį) pramonės gamyba su
mažėjo 3,2 kartus.

Lietuvos ūkis praktiškai yra 
nevaldomas, o pradėtos refor
mos nebevykdomos. Didėja 
įmonių nepasitenkinimas, vis la
biau įsigali korupcija (visą val
danti kompartija visada turėjo 
mafijos bruožų), likęs neprivati- 

persekiojimas, atleidinėjimas iš 
valstybinių įmonių ir įstaigų. Ša
linami nepalankūs žmonės iš 
Lietuvos radijo ir televizijos. 
Nutraukta sutartis su JAV ir Ka
nados lietuviais, norėjusiais 
įkurti nepriklausomą televiziją 
“Informacija Lietuvai” (TV-26).

Lietuvos Seime vis įžūliau stu
miama ir ujama opozicija. Eina
ma iki atvirų gąsdinimų susido
roti su nepatogiais oponentais.

Dėl viso to Lietuvos žmonių 
politinės nuostatos keičiasi, jei
gu dabar vyktų Seimo rinkimai 
kairiosios jėgos daugumos balsų 
nebegautų. Prie valdžios vairo 
atsidūrusi LDDP neįvykdė 

- lervai-. dalintų pažadų - savo 
rinkėjams — nesumažino kainų, 
nepakėlė atlyginimų, nesut-

Mieli tautiečiai tolimoj šaly!

įvairių kartų sesės ir broliai, 
kurie jaučiatės širdimi susiję su 
Lietuva, neabejingi jos likimui, 
įdėmiai perskaitykite šiuos žo
džius.

Nepriklausoma Lietuva po 50 
metų okupacijos neša sunkią so
vietizmo naštą. Tai glūdi žmonių 
galvosenoje ir elgsenoje, blo
guose papročiuose ir pažeistoje 
dorovėje. Vieni priešinasi, nori, 
kad Lietuva tą naštą nusimestų, 
o kiti ja naudojasi.

Tėvynės Sąjunga — Lietuvos 
konservatoriai, tautos reikmių 
paskatinta ir Sąjūdžio sprendi
mu įsteigta partija, užsibrėžė 
tikslą, kad Atgimimas, kurio da
lyviais ir liudininkais visi buvo
me, apimtų žmonių dvasią ir pa
keistų Lietuvos gyvenimą iš tik
rųjų. Be tokio giluminio Atgimi
mo sunku bus Lietuvai pakilti ir 
patikėti savimi, o juk nusivylime 
ir Nepriklausomybė gali būti 
prarasta. Nepriklausomybė ir 
demokratija neatskiriamos. O 

varkė teisėtvarkos.
Visa tai čia rašoma ne norint 

pasiguosti ar pasiteisinti — 
norėtųsi, kad Amerikos lietuviai 
sudarantys įtakingą lietuvių vi
suomenės dalį, turėtų kuo aiš
kesnį politinių įvykių vaizdą ir 
geriau apsispręstų, kokias jėgas 
stiprinti Lietuvoje ir svetur.

Mes labai jautėm Jūsų paramą 
1990 ir 1991 metais, kai Lietuvos 
nepriklausomybė tebebuvo lais
toma patriotų krauju. Ir dabar 
Lietuva, įsitvirtindama kaip ne
priklausoma valstyliė tėra įvei
kus tik pusę kelio. Ir iš tolo Jūs 
matot, kiek dar mums teks įveik
ti išorinių ir vidinių sunkumų. 
Nepavarkite, padėdami mums, 
nenusigręžkite nuo mūsų. Mūsų 
visų Tėvynei labai reikalinga

(nukelta į 2 psl.) 

demokratija Lietuvoje nūnai 
pažeidžiama, nes nevertinama, 
nesuprantama, peikiama kaip 
silpnumas . Todėl ji yra pavo

juje.
Mes norime, kad atgimtų Lie

tuvoje dorovė ir atsakomybė, 
kurios ir demokratinėms institu
cijoms teikia tikrąjį turinį. Mes 
norime, kad žmogus Lietuvos 
valdžios įstaigose nebūtų stum
domas ir žeminamas, kad jo nuo
savybė nebūtų dar kartą atima
ma ir parduodama kam kitam. 
Mes norime pagarbos žmogaus 
teisėms ir žmoniškų įstatymų, 
kurie nenusižengtų toms tei
sėms. Mes norime parengti nau
jų Lietuvos valdininkų kartą, 
rasti arba išauginti demokratinės 
tradicijos teisėjus ir kariuo
menės vadus. Tam reikia Jūsų 
dalyvavimo ir pagalbos.

Mes norime, kad Lietuvoje po 
rinkimų nebūtų keičiamas rinki
mų įstatymas ir po to taikomas 
atgal, pagal naują įstatymą ir l>e 
naujų rinkimų keičiant praėjusių 
rinkimų rezultatus, brutaliai iš
varant prisiekusius Seimo na
rius. Mes norime, kad Lietuvoje 
neįsigalėtų visuotinė korupcija ir 
organizuotų nusikalstėlių pasau
lis neprasiskverbtų į valdžios 
įstaigas, pakirsdamas, pirkda
mas ir parduodamas Nepriklau
somybę. Mes norime, kad Lie
tuvoje nei tiesiogiai, nei netie
siogiai nebūtų varžoma žodžio 
laisvė, kad parlamentinė opozi
cija turėtų praktišką bei įstaty mo 
garantuotą teisę netrukdomai iš
dėstyti savo pažiūras žmonėms 
per Valstybinę televiziją ir kad 
nebūtų naikinamos nepriklauso
mos TV programos.

Mes norime, kad Lietuvos 
Prezidentas nemeluotų.

Mes norime, kad Lietuvoje 
nebūtų tyčia žlugdomi laisvi ūki-

(nukelta į 7 psl.)

vokatai. Ivanovas ir jo bendražygiai 
kaltinami antivalstybine veikla - 
už bandymą nuversti teisėtai išrink
tą valdžią 1991 m. sausio ir rug
pjūčio mėnesiais.

- Prezidentas A. Brazauskas 
atleido savo patarėją nacionalio 
saugumo klausimais Alvydą Sa- 
decką. Tai pirmasis iš penkių prezi
dento patarėjų, netekęs posto.

- Lietuvos Krašto apsau
gos ministerijoje akredituotas pir
masis Kanados karo atašė Lietuvo
je - karinių oro pajėgų pulkininkas 
leitenantas N.H. Connolly.

- "Kosygino vila", esanti 
Nidoje, praktiškai sugriauta be Kul
tūros paveldo inspekcijos žinios. 
Jos vietoje iki 1994 m. birželio 30 
d. bus pastatyta Lietuvos Preziden
to vasaros vila, kurios sąmatinė 
vertė 2,7 milijono Lt.

PASIKEITIMAI LIETUVOS AMBASADOJE
— Lietuvos ambasada Washingtone praneša —

J'

Kartu su naujojo ambasado
riaus dr. Alfonso Eidinto skiria
mųjų raštų įteikimu Prezidentui 
B. Clintonui, liaigtas ir ambasa
dos diplomatinio ir techninio 
personalo formavimas. Lietuvos 
Užsienio Reikalų Ministerija yra 
suteikusi diplomatinius rangus 
arba atestavusi ir paskyrusi dirb
ti į ambasadą 9 diplomatus bei 
tarnautojus.

Norėdama kuo plačiau supa
žindinti išeiviją su pasikeitusia 
ambasados darl>uotojų sudėtimi 
ir siekdama padėti JAV lietu
viams operatyviai gauti kuo 
plačiausią informaciją jiems 
rūpimais klausimais, ambasada

VVashinton, DC, pateikia išsamų 
ambasados darbuotojų sąrašą. 1. 
Lietuvos nepaprastasis ir įgalio
tasis amliasadorius JAV dr. Al
fonsas Eidintas; 2. Patarėjas po
litikai Jonas Paslauskas; 3. Pir
masis sekretorius politikai dr. 
Vytautas Žalys; 4. Antrasis sek
retorius ekonomikai Darius 
Pranckevičius; 5. Trečiasis sek
retorius Ramūnas Astrauskas 
(konsuliniai reikalai); 6. Arti
miausiu laiku į amliasadą atvyks
ta teisininkė Sigutė Jakštonytė 
(Lietuvos pilietyliės atstatymo ir 
įgijimo klausimai, kultūtra ir 
švietimas); 7. Ainliasadoriaus pa
dėjėjas ekonomikai Linas Čiren

tas; 8. Sekretoriato vadovas To
mas Vizl>aras Michalskis, Ph.D. 
Surasta moteris, kuri rūpinsis 
švaros ir tvarkos palaikymu am- 
liasadoje. Be jau išvardintų di
plomatų liei tarnautojų, keletą 
mėnesių ambasadai talkininkau
ti žadėjo dar vienas išeivijos at
stovas finansų liei ekonomikos 
specialistas Alfredas Pusarau- 
skas iš New Yorko. Ambasados 
telefonas pasiteiravimui (202) 
234-5860, fax—(202) 328-0466.

Tačiau pakito ne tik amliasa- 
dos sudėtis, keičiasi ir jos išvaiz
da. Šiuo metu važiuojantys pro

(nukelta į 2 psl.)

‘Džiaugsmingų ^Kalėdų Švenčių 
ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Jdetų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

‘l'ev. ‘Placidas ^Barius, O/F.Af. 
‘Pranciškonų ‘Provincialas

j'
jį Kristaus gimimo šventėje 

mieliem mūšy skaitytojam, 
**; bendradarbiam ir rėmėjam
J1 linkime :Kalėdų džiaugsmo
j' ir laimingų ČNaujų Sietų.
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Lietuvos kariuomenės 75 m. sukakties proga paradas vyko Vilniuje, Katedros aikštėje.
Žygiuoja jūreiviai. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

PASIKEITIMAI 
LIETUVOS

AMBASADOJE
(atkelta iš 1 psl.)
ambasados pastatą gali matyti du 
galingus kranus, savo strėles nu- 
tiesusius ant ambasados stogo — 
Užsienio Reikalų Ministerijai 
paskyrus lėšų, vietoj seno, van
deni leidusio ir visą pastatą gadi
nusio stogo, dengiamas naujas. 
Dideli remonto darbai vyksta ir 
viduje: taisoma praktiškai nevei
kianti vandentiekio sistema, 
ruošiamasi kambarių bei kabine
tų remontui. Be to, dar šiais me
tais planuojama pradėti ir, gal 
būt baigti, medžių išvartų iš
laužytos tvoros remontą ir nau
jos tvpros (nuo 16-os g-vės) pa
statomą. Pagal amerikiečių fir
mos projektą, planuojama su
tvarkyti vidinį ambasados kie
mų, įrengiant ten automobilių 
stovėjimo aikštelę, reikalingą 
ambasados svečiams bei darbuo-

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimes 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
I

LAISVĖS ŽIBURYS
Vedėjas ROMAS KEZYS .

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų

MARYTĖ SHAL1NS 
ŠALINSKIENĖ

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

— NEŠVARI OSI VEIKLA —
Advokato S. Povilo Žumbakio 

radijo komentarai, transliuoti 
gruodžio 5 d. Chicagoje, per 
“Amerikos Lietuvių Radijo” 
programą, kuriai vadovauja 
Anatolijus Siutas.

Jau yra tekę keletą kartų ko
mentuoti apie ukrainiečio, gyve
nančio Clevelande, Ivan Dem- 
janjuk bylos eigą. Amerikos tei
singumo skyrius — OSI jau try
lika metų veda jam įvairias bylas 
dėl tariamų karo nusikaltimų.

Šią vasarą Demjanjuk advoka
tai Vyriausiame Izraelio teisme 
laimėjo svarbų sprendimą, pagal 
kurį žmogus, ilgus metus sėdė
jęs kalėjime su mirties bausme, 
gavo leidimą grįžti namo.
" Amerikos valdžia visaip sten
gėsi sulaikyti jd'^rįžimą į Ameri
ką. Nepasisekė. Amerikos Ape
liacijos teismas privertė B. Clin- 
ton administraciją leisti Dem
janjuk grįžti namo. Bet jo byla 
dar toli gražu nesibaigė... OSI 
pareigūnai teigia, kad Izraelio 
Vyriausiojo Teismo sprendimas 
buvo tik techniškas Demjanjuk 
laimėjimas.

Lapkričio 17-ąją Apeliacijos 
teismas paskelbė sprendimą, ku
ris liks Amerikos juridinėje isto
rijoje vienu svarbiausiu. Jau da
bar pasaulio spauda lygina I. 
Damjanjuk bylą su garsiąja Dry- 
fus byla. Dryfus buvo neteisin
gai apkaltintas žydas, kurį ilgus 
metus persekiojo Prancūzijos 
teismai. O dabar atėjo eilė I. 
Demjanjuk Amerikoje.
Šiame sprendime teismas rilx>- 

jasi tik ekstradikcijos eiga. Prieš 
keletą metų tas pats Apeliacijos 
teismas patvirtino žemesnio 
teismo sprendimą išduoti Ivan 
Demjanjuk, vadinamą “Ivan 
Žiauriuoju — Treblinkos žudi
ku”, Izraelio teismui.

Tada teko dalyvauti William 
Buckley, Jr. vedamoje TV pro
gramoje “Firing Line’, su OSI 
pagrindiniu prokuroru, Allan 
Ryan, Jr..

A. Ryan buvo tikras, kad Dem
janjuk yra tas “Ivan Žiaurusis, 
Treblinkos garsusis žudikas”. Jis 
žinojo, kad OSI agentūrai jokia 
kritika neegzistuoja. Dėl to jis 
buvo visiškai ramus. Jo sąžinė 
buvo rami.

I. Demjanjuk ištrūkęs iš OSI, 
vylėsi, jog Izraelio teismas bus 
sąžiningesnis ir jis bus išteisin
tas.

Pasirodo, Izraelio teismas bu
vo tobulesnis. Izraelio prokuro
rai, nors ir spaudžiami viešosios 
nuomonės, sugebėjo atlikti savo 
darbą kaip pridera. Bendrai, 
prokurorų tikslas yra ne tik lai
mėti bylas, bet siekti teisingu
mo.

Amerikos Apeliacijos teismas, 
peržiūrėjęs visą bylos eigą, vie
ningai pasisakė prieš OSI ir šios 

' agentūros prokurorų elgesį, jų 
tarpe ir išdidųjį Allan Ryan bei 
bylą vedusius advokatus Nor- 
man Moscovvitz ir Bruce Ein- 
hom. Teismas išreiškė griežtą 
nepasitenkinimą visa OSI vidaus 
veikla.

Teismas paskelbė, kad OSI 
agentūra yra kalta už apgau
dinėjimą teismo (fraud on the 
court).

Tame sprendime yra paminė
ta ir viena žydų organizacija bei 
vienas kongreso atstovas, spau- 
dę OSI dėl Ivan Demjanjuk by
los laimėjimo. Teismas aiškiai 
pasisakė, kad toks spaudimas 
prisidėjo prie OSI nešvarios 
veiklos.

Matysime, kas bus toliau. Pa
prastai, po'lokio griežto teismo 
sprendimo, nusikaltę prokurorai 
turėtų atsakyti ne tik prieš tei
smą, bet ir prieš teisines draugi
jas. Bet...čia ne paprasti proku
rorai, čia ne eilinė teisingumo 
agentūra, čia turime reikalus su 
OSI, kuri mūsų nuomone, jau 
daugelį metų buvo virš normalių 
elgesio normų. Su Rytų euro
piečiais OSI elgėsi, kaip nei vie
na kita valdžios agentūra. Nor
maliai, OSI veikla turėtų būti 
tikrinama JAV Kongreso ir tei
singumo agentūrų. Bet čia yra 
OSI... ji yra virš bet kokių poli
tinių ir teisinių procedūrų... Ar 
tai naudinga Amerikos teisingu
mui? Ar tokia neetiška veikla 
nėra pavojingas precedentas?

NETURIM TEISĖS PRARASTI
ISTORINĘ PROGĄ

(atkelta iš 1 psl.)
Jūsų patirtis ir parama.

Manome, jog artimiausiu me
tu Seime pagaliau bus priimtos 
Pilietybės įstatymo pataisos, ku
rias prof. V. Landsbergis Tėvy
nės Sąjungos vardu pateikė šių 
metų rugsėjy. Lietuvos piliety- 
l>ė turėtų būti suteikta visiems 
po visą pasaulį išblaškytiems lie
tuviams, jų vaikams ir vaikai
čiams.

1993 m. gegužės 1 d. Vilniuje 
įvykusioje steigiamoje konferen
cijoje įkurta Tėvynės Sąjunga 
(Lietuvos Konservatoriai). Si 
partija siekia suvienyti visas 
dešiniąsias politines organizaci
jas. Pagrindiniai steigėjai — “Są
jūdis”, “Piliečių chartija”, jun
gianti dešniosios pakraipos inte
ligentiją, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, kai kurios 
moterų, verslininkų ir jaunimo 
organizacijos. Tikimės, jog į 
Tėvynės Sąjungą įsilies “Nepri
klausomybės partija” ir dalis kitų 
smulkių politinių grupių.

Atsakynuis yra aiškus. O tei
singumo iš OSI prokurorų tikėtis 
neverta... Čia gi yra Amerika! 
OSI aukom yra geriau tikėtis tei
singumo bet kur kitur pasaulyje.

Nors Izraelio teismas- nu
sprendė, kad Demjanjuk, nėra 
tas “Ivan Žiaurusis”, Amerikos 
valdžia vis tiek bandys jį depor
tuoti. Neva prieš 50 metų,; ban
dydamas pasprukti iš J. Stalino 
nagų, Demjanjuk, kaip ir šimtai 
tūkstančių kitų pabėgėlių nuo 
sovietinių žudikų davė melagin
gus parodymus. Amerikos tei
singumui jokios priežastys n,ėrą 
svarbios. Išrinkta auka negali pa
sprukti iš jų rankų.

O Clevelande, prie Demjan
juk namų, kasdien demonstįijoj-' 
maža grupelė fanatikų, kunfcms 
Izraelio ir Amerikos; teismų 
sprendimai ir I. Demjanjuk ne
kaltumas yra beverčiai. ’

Studijavę Amerikos teisinę 
istoriją, neras kito tokio pa
vyzdžio, kai visa valdžios veikla 
būtų pagrįsta kerštu, ne teisin
gumu. Amerikos teisingumo tra
dicija, OSI liks kaip neišgydytas 
vėžys.

OSI įgaliojantis įstatymas ga
lėjo būti naudingas ir teisus, bet 
OSI pareigūnai savo nešvariu 
darbu šią instituciją ir tuos įsta
tymus sutepė. Vienintelė išeitis 
yra išvalyti OSI įstaigą, pakeisti 
visą OSI struktūrą. Kitaip nu
kentės ne tik teisingumas, bet 
Holocaust skausmas Ijei to 
skausmo atmintis.

Steigiamoje konferencijoje 
dalyvavo apie 800 steigėjų. Per 
keletą mėnesių Tėvynės Sąjunga 
padidėjo beveik 10 kartų. Mano
me, jog kitąmet Lietuvos kon
servatoriai taps gausiausia politi
ne organizacija, kurios nariais 
jau yra daugelis žinomų mokslo, 
kultūros ir politikos veikėjų.

Tėvynės Sąjungos programos 
metmenyse pritariama pramo
nės ir žemės ūkio privatizavi
mui, laisvajai rinkai, piliečių vi
suomenei, kuriančiai atvirą Lie
tuvos ekonomiką su laisvu paja
mų paskirstymu per biudžetą ir 
kitus valstybinius fondus.

Mūsų partija sieks, kad Lietu
vos Respublika kuo greičiau tap
tų Europos Bendrijos ir NATO 
asocijuota, o paskui ir tikrąja 
nare. Mes už tai, kad užsienyje 
gyvenantiems lietuviams būtų 
sudarytos palankiausios sąlygos 
dalyvauti Lietuvos ekonominia
me ir politiniame gyvenime, jos 
valdyme ir atstovavime. 

tojams, kartu išsaugoti ir žaliąją 
veją. Ambasadorius dr. A. Ei
dintas nuoširdžiai dėkoja išeivi
jos lietuviams, talkinantiems
ambasadai šiuose darbuose.

Pasikeitus ambasados sudė
čiai, netikėtai aštriai buvo iškilu
si transporto problema. Atvyku- 
siems iš Lietuvos diplomatams, 
priešingai nei jų pirmtakams, 
neturint privačių automobilių, 
tapo labai sunku vykdyti savo 
tarnybines pareigas. Gavusi di
delę nuolaidą, ir kaip kiekviena 
užsienio diplomatinė atstovybė, 
atleista nuo mokesčių, ambasada 
gan pigiai įsigijo du nedaug nau
dotus automobilius “Buick Cen- 
tury” bei “Buick Regai”. Nedi
delę automobilių kainą (už abu

- sumokėta $26,000) lėmė ir tai, 
kad jie anksčiau buvo firmos var
tojami kaip demonstraciniai pa
vyzdžiai. Abu automobilius vai-

- ruoją patys ambasadt^Fdarbuoto-
, k.< jai. -» ..

Daug džiaugsmo Kalėdų šventėse! 
Daug laimės Naujuose Metuose!

BUYUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius
426 Lafayette St., Newark, N J 07105

SEASON’S GREETINGS . ,

from 
k 4 -.

FASOLINO 
MEMORIAL CO.

66-86 80th Street (prieš St. Johh’s kapines) 
Middle Village, Queens, NY 11379 

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

. : S£. /

- Žuvusių kareivių motinų 
bado akcijai gruodžio 4 d. sukako 
mėnuo. Vyriausybė į motinų rei
kalavimus dar nesureagavo.

- Lietuvos narystės NATO 
klausimas bus svarstomas specia
liame Seimo posėdyje, - pareiškė 
Seimo pirmininkas č. Juršėnas lap
kričio 29 d.

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

ir nepriklausomybę!

DR. JOKŪBAS J. STUKAS, direktorius 

"Lietuvos Atsiminimų" radijas

— Kėdainių karinis aerodro
mas, užimąs daugiau kaip 500 • 
ha, išvedus Rusijos kariuomenę, 
priklauso rajonų savivaldybei. 
Keturis pastatus rajono taryba 
perdavė policijos komisariatui, 
dar kelis — vandens tiekimo 
įmonei.

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 
Tek 203 651-0261

— Muzikos mokyklą lapkričio 
5 d. Vilniuje atidarė japonų fir
ma “Yamaha”. Tokios mokyklos, 
ruošiančios ne profesionalus, o 
muzikos mėgėjus, populiarios 
visoje Europoje>J«se muzikuoja 
ir vaikai, ir vykesnio amžiaus 
žmonės.

Šiuo metu Vilniuje pradėtas 
kurti labai kukliai apmokamas 
Tėvynės Sąjungos valdymo apa
ratas. Apmokami partijos atsto
vai numatomi turėti ir kituose 
didesniuose miestuose. Savaime 
suprantama, pradžioje labai 
trūksta ir patirties ir finansinių 
išteklių...

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) skyriai jau įsteig
ti JAV, Kanadoje, Anglijoje. Ma
loniai kviečiame ten gyvenan
čius lietuvius įsijungti į šios par
tijos veiklą, tapti jos nariais ar 
bent rėmėjais.

Nepriklausoma mūsų Tėvynė 
dar tebėra klumpanti bolševiki
nio lagerio bėglė — l>endrom 
jėgom padėkime jai sustiprėti.

Su nuoširdžia pagarlia,

Tėvynės Sąjungos Valdybos 
pirmininkas G. Vagnorius

1993.10.29

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129Knapp St., Brookiyn, N Y11229—Tel. 769-3300

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA
Silver Bell Baking Co.

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

Vestuvėms ir pokyliams tortai

43-04 JUNCT1ON BLVO., CORONA, QUEENS, N.Y. 11368
TELEF. 779 - 5156'

Linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų linki

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ,
lietuviškai kalbanti advokatė, 

teikia paslaugas imigracijos bei šeimos teisiniuose reikaluose. 
Turi leidimu praktikuoti MA ir VVashington, DC.

One Bullfinch Place, Suite 100, Boston, MA 02114 
Tel. (617) 723-2242; FAX (617) 723-1899
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Kristaus gimimo šventėje
“Aš atėjau, kad žmonės turėtų 

gyvenimą” (Jn 10,10).
Simboliškai Kristaus gimta

dienį pradedame švęsti gruodžio 
24-os vidurnaktį, kada baigiasi 
metų ilgiausia naktis, kada šviesa 
nugali tamsą. Vidurnaktį mes 
dar nematome užtekančios sau
lės, nei jaučiame jos šilumos, 
tačiau žinome, kad aušra jau pa
keliui, kad gruodžio 25-oji — 
Kalėdų diena bus ilgesnė už 
praėjusią kūčių dieną.

Šiandienos gyvenime mažai 
jaučiame Betliejaus Kūdikio at
neštos meilės, labai pasigenda
me pirmųjų Kalėdų naktį angelų 
skelbtos Dievui garbės ir ra
mybės žmonėms. Buvusioje Ju
goslavijoje brolis tebežudo brolį; 
pačių motinų reikalavimu ir įsta
tymais įteisintais abortais kas
met išžudo per 14 milijonų negi
musių kūdikių; šių metų lapk
ričio 30 d. Olandijos parlamen
tas atidarė vartus senelių bei li
gonių žudymui — legalizavo eu
tanaziją. Tautose, išsivadavusio
se iš KGB teroro, nesukontro
liuojamai siaučia mafijos — 
gangsterių gaujos ir su diena 
platėja socialinės nelygybės pra
raja.

Iš tiesų, šį 1993-ąjį Kristaus 
gimtadienį švenčiame moralinės 
žiemos šaltyje ir netikėjimo tam
soje, tačiau, kaip ir kiekvienais 
metais, su atnaujinta krikščioniš
ka viltimi sulaukti šviesesnio ry
tojaus.

Pranašas Izaijas Kristų pavadi
no Emanueliu — Dievas su mu
mis. Kristus-Emanuelis per įsi
kūnijimą įsijungęs į žmonijos 
istoriją, pasaulio daugiau nebe- 
palieka: “Aš esu su jumis per vi
sas dienas iki pasaulio pabaigos” 
(Mt 28:20). Per krikštą ir kitus 
sakramentus Kristus nuolatos 
įsijungia į žmonių gyvenimą ir 
per mus, savo pasekėjus gyve

i

nančius pagal Evangeliją, tęsia 
žmonijos išganymo misiją, plečia 
savo meilės karalystę pasaulyje. 
Kristus stovi prie kiekvieno 
mūsų sielos durų, sako Šv. Raš
tas, kantriai laukiąs, kada jas ati
darysime ir pakviesime jį į vidų, 
kad galėtų suteikti mums “gyve
nimą ir apščiai jo suteikti” (Jn, 
10:10).

Į Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
pakvietimą “atidaryti duris Kris
tui” entuziastiškai atsiliepė 
mūsų tauta ir pasaulio jaunimas.

Prezidentas Brazauskas išreiš
kė viltį, kad “Krikščioniškos dva
sios stiprybė padės įveikti dės
ningus pereinamojo laikotarpio 
sunkumus”, kad “valstybė ir vi
suomenė sieks atgaivinti katali
kišką kultūrą visomis jos formo
mis”. (Vilniaus aerodrome, 
1993. IX. 4).

Pasaulio jaunimo atstovai, 
suvažiavę į Denver, CO, užtikri
no Kristaus vietininką, kad jie 
“sykiu su tikinčiais ir netikin
čiais” sieks kurti naują meilės 
bendruomenę. “Mes esame tikri 
vienu dalyku, — sakė jie Šv. 
Tėvui, — Kristuje mes galime 
pakeisti pasaulį. Bet, kad 
galėtume pakeisti pasaulį, mes 
turime pirma pakeisti savo šir
dis” (Denver, CO 
1993. VIII. 14).

Amerikos vyskupų konferen
cija, atsiliepdama į jaunimo iš
reikštą entuziazmą “pagilinti su- 

' pratimą, ką reiškia būti gimus 
naujam gyvenimui Kristuje” bei 
jų troškimą vadovaujant Šv. 
Dvasiai “pasiraičius rankoves 
darbuotis dėl pasikeitimo”, š. m. 
lapkričio 19 d. įsteigė specialų 
komitetą, kad padėtų jaunimui 
tai įgyvendinti. Kaip pagelbėti 
mūsų išeivijos jaunimui “būti 
Kristaus liudytojais” Lietuvių 
katalikų sielovados taryba paš
ventė visą metinį suvažiavimą ir

FAKTŲ SOCIOLOGIJA — ISTORIJOS ŠVIESA
— "Ir viskas, ką jie gaus, gaus tik iš mūsų rankų" —

Nuo Redakcijos: "Naujasis Dienovidis” š.m. spalio 29 d. ir lapkričio 5d. 41-ame ir 42-ame 
numeriuose atspausdino Dalios Dirgėlienės ir Petro Dirgėlos straipsni "Faktų sociologija. Įvykių 
testamentai. Nuosavybės kai vari ja". Straipsnis yra labai vertingas nuosekliu naujausios Lietuvos 
istorijos faktų pateikimu ir analize nuosavybės klausimų plotmėje. Perspausdiname ši straipsni 
nesutrumpindami ir tikimės, kad jis sudomins mūsų laikraščio skaitytojus.

sudarė komisiją tam realizuoti.
Nors švęsdami šį 1993-ąjį Kris

taus gimtadienį labai pasigenda
me Jo atneštos meilės, Jo skelbto 
socialinio teisingumo, Jo linkė
tos ramybės, tačiau šiandien, la
biau negu per praėjusias Kalė
das, mes esame tikri, kad Kristus 
tebėra su mumis, kad 1994-ji 
metai bus labiau krikščioniški, 
kad “Lietuva daugiau niekada 
nebebus tokia, kokia buvo iki 
1993-jų rugsėjo ketvirtosios (Šv. 
Tėvo apsilankymo” (Apžvalga, 
1993.X. 10).

Džiugių ir viltingų Šv. Kalėdų 
ir Dievo palaimintų Naujųjų 
1994 metų linkiu visiems, gyve
nantiems valstybinę nepriklau
somybę atgavusioje tėvynėje ir 
išeivijoje.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

1993 m. Kalėdos

Kristaus užgimimas, dail. Albrecht Aldorfer paveikslas
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1990 birželio 29, penktadienis.
LR AT priima pareiškimą, ku- 

ribo “skelbia nuo tokių derybų 
(su TSRS — aut.) pradžios 100 
dienų memoratoriumą 1990 m. 
kovo 11d. Aktui dėl Lietuvos ne
priklausomos valstybės atstaty
mo, tai yra sustabdo iš jo kylan
čius teisinius veiksmus”.

Tarybų Sąjungą pareiškimas 
tenkina, ir ji tučtuojau, kitą 
rytą,vėl ima tiekti naftą Mažei
kių naftos perdirbimo įmonei.

1990 liepos 2, pirmadienis.
TSRS visiškai nutraukia eko

nominę blokadą Lietuvai.
Maskvoje prasideda TSKP 

XXVIII suvažiavimas. M. Gor
bačiovo pranešimas: marksizmas 

— XIX amžiaus realija, mūsiz- 
mas — XX amžiaus realija. Mū- 
sizmas — tai teroristinė ekono
mika. Viskas, ką daro Lietuvoje 
LKP, yra žūtbūtinė mūsizmo gy
nyba.

1990 liepos 7, šeštadienis

LR premjerė K. Prunskienė 
skambina TSRS premjerui N. 
Ryžkovui. Pastarasis vadovau
siąs TSRS derybų delegacijai de
rybose su Lietuva. Norėtų, kad 
Lietuvos delegacijai vadovautų 
K. Prunskienė. Ji — moratoriu
mo “potencialas”. Moratoriumas 
įsigaliotų, kai tik būtų pasirašy
tas derybų pradžios protokolas.

1990 liepos 17, penktadienis.

LR AT priima “Lietuvos Res
publikos laikinąjį krašto apsau
gos prievolės įstatymą”.

Baisingai niršta LKP parla
mentarai. Jie vedė ilgą kampani
ją prieš šio įstatymo priėmimą. 
“Tiesoje” (birželio 28, Nr. 138) 
R. Gudaitis rašė: “O norai su
kurti valstybės atributus ar vi
sad jie tokie nekalti? Kad ir tas 
vaikiškai naivus troškimas tuo
jau pat turėti savas ginkluotosios 
pajėgas — kokie demokratijos 
taifūnai siaučia galvelėse tų at
sargos karininkų, kurie save jau 
regi generolais”? Viršaitija šai
posi: kas mus puls? su kuo ka
riausim? Jie saugūs. Juos saugo 
tarybinė armija. Jie sako, kad ka
riuomenę reikia išvesti. Tačiau 
žino: jų pačių susikurtos mafi- 
jinės struktūros TSRS teroristi
nės ekonomikos bazės pobūdis 
ugdė apskritai — bet kokį — 
terorizmą. Mūsizmo vyrai, 
glemžę partijos, valstybės ir visų 
mūsų turtą ir kūrę mafijines 
struktūras pavogto turto apsau
gai, tada nenujautė, kad toji jų 
apsauga jau 1993 metais (jau val
dant mūsistams!) atgręš automa
tų vamzdžius ir prieš juos 
pačius.

Ir dar: užkertant kelią dena- 
cionalizacijai, įtvirtinant nacio
nalizaciją remiantis Valstiečių* 

ūkio įstatymu, bijomasi, kad su
kurta kariuomenė nepradėtų de- 
nacionalizacijos tokiu pat būdu, 
kaip kadaise komunistai vykdė 
nacionalizaciją. Teroristai negali 
įsivaizduoti, kad gyvenimą gali
ma susitvarkyti ir ne teroristi
niais būdais.

Tą pačią dieną LR AT svarstė 
“Lietuvos ekonomikos reformos 
programos metmenų” projektą. 
Parengė jį — V. Aleskaitis, K. 
Antanavičius, K. Glaveckas, V. 
Navickas, E. Vilkas. “Metmeny- 
se ’žemės nuosavybės principai 
apibrėžiami šitaip: žemė per
duodama į privačią nuosavybę ją 
parduodant (savininkai pirktų 
savo žemę! — aut.); žemę pir
mumo teise įsigyja tie žmonės, 
kurie iki šiol ją naudoja; laisva 
žemė pasiūloma (kokia malonė!
— aut.) pirkti savininkams; 
žemės privatizacijos eigą su
konkretina vietos savivalda (pri
mename: 72 procentai viršaičių
— LKP nariai!); kolūkiai privati
zuojant paverčiami akcinėmis 
bendrovėmis, vietos savivaldy
bės (ir vėl tų, kurie valdo žmone- 
lius pasislėpę!) ūkiais.

Šis įstatymo projektas netapo 
įstatymu, AT jo nepriėmė. Ta
čiau jis atskleidė esmę to, kas 
dėjosi kaime 1989-1993: buvo 
kuriami metaforiškai tariant, 
“specialistų dvarai” ir “eilinių 
kolūkiečių kumetynai”. LKP, 
suvokdama save TSRS turto Lie
tuvoje paveldėtoja, turtą grobė 
pagal įstatymus, kuriuos su
šilai rė pati, ir nevykdydama tų 
įstatymų, kurie jai nepatiko. Tas 
procesas buvo nuožmi “TSRS 
turto Lietuvoje paveldėtojų” 
kova su visais kitais Lietuvos tur
to šeimininkais, iš esmės: LKP 
rezistencija prieš Lietuvos ne
priklausomybę. Rezistencijos 
pasekmės sunkios. Pirmiausia — 
visuomenėje įsivyravo teisinis 
nihilizmas. Jo sąlygomis politinį 
terorizmą nustelbė kriminalinis, 
susiformavo grobuonių grupuo
tės, kurias šiandien vadiname 
“nusikaltėlių pasauliu”. Nė vie
nas žmogus nebėra saugus nei 
gatvėj, nei darbe, nei namie.

1990 liepos 26, ketvirtadienis.
LR AT priima nutarimą “Dėl 

kaimo gyventojų sodybinių skly
pų išplėtimo”: suteikiami sklypai 
kam iki 3 ha, kam iki 2 ha “vienai 
šeimai (...) daugiausia prie kai
mo gyvenviečių bei vienkiemių 
(...)”.

(Bus daugiau)

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ

< SUKAKTI 
j PRISIMENANT
;|l PAULIUS JURKUS

Atrodė, kad visi leidimai skris
ti bus gauti tik rugpjūčio pabai
goje. Lakūnai, nepaisydami jo
kių oro pranešimų, pasiryžo 
skristi liepos 15 d. Šią dieną jie 
pasirinko dar ir todėl, kad liepos 
16 d. Chicagoje turėjo prasidėti 
Pasaulinio šimtmečio pažangos 
paroda, kurioje buvo rengiama 
ir lietuvių diena. Savo žygiu jie 
norėjo dar labiau padidinti tos 
dienos svarbą.

Paskutinieji pasirengimai
Liepos 13 d. garsus lakūnas 

Postas per radiją paskelbė, kad 
netrukus skris aplink pasaulį. 
Kaip minėjom, garsus lakūnas 
Postas turėjo modemų, tobulą 
lėktuvą, kuris buvo baltai nuda
žytas. Posto lėktuvas angare 
stovėjo šalia “Lituanikos .

Liepos 14 d. vakare “Pusmė
nulio” viešbutyje, kur lakūnai 
buvp sustoję, aštuntame aukšte 

įvyko lakūnų pasitarimas. Daly
vavo Darius ir Girėnas, skridimo 
rėmėjų komiteto narys V. Ka
minskas ir viešbučio vedėjas D. 
Martinas.

Darius V. Kaminskui padavė 
pašto maišą, telefonu paprašė 
meteorologijos stoties viršininką 
H. Kimbalą įteikti jam orlapį. V. 
Kaminskui buvo pavesta sužino
ti, ar tikrai rytoj išskris V. Postas. 
Jei skris, reikia skubėti suant- 
spauduoti laiškus ir, nuvykus į 
lėktuvų stotį, mechanikui V. Je- 
sulaičiui pranešti, kad benziną 
piltų į bakus ir viską sudėtų į 
lėktuvą. Viešbučio vedėjas pa
žadėjo parūpinti valgius ir gėri
mus.

Liepos 14 d. 11 v. v. V. Jesulai- 
tis telefonu pranešė Dariui, kad 
lakūnas Postas pasirengęs liepos 
15 d. 5 v. ryto pakilti skrydžiui 
aplink pasaulį. Darius tuoj pa
liepė mechanikui į lėktuvą pilti 

degalus ir viską galutinai paruoš
ti. Patys lakūnai nuėjo truputį 
prigulti.

V. Kaminskas, gavęs žinią, 
kad Postas tikrai rytoj išskris, nu
vyko į Brooklyno paštą, kur lie
pos 15 d. 5 vai. žymekliu suant- 
spaudavo visus 983 laiškus, 31 
buvo registruotas, kai kurie su 
lakūnų parašais.

Parvykęs į namus, V. Kamins
kas visus vokus dar sužymėjo 
specialiu apskritu guminiu ka
lendoriniu štampu: “Lituanica 
July 15, 1933, Baigęs šį darbą, 
3:30 v.r. V. Kaminskas nuvažia
vo į Floyd Bennet aerodromą, 
kur mechanikas V. Jasulaitis ir 
studentas Valužis į “Lituaniką” 
pylė degalus.

Drobinis oro pašto maišas ir 
viešbučio šeimininko D. Marti
no paruoštas maistas buvo sudėti 
ant benzino bakų, lakūnams už 
nugarų.

Maisto buvo įdėta: šeši su
muštiniai su vištiena ir jautiena, 
buteliukas sutirštinto pieno, ke
lios šokolado plytelės, pora kilo
gramų vaisių, 1 galonas geriamo 
vandens, viena kvorta kavos, 
viena kvorta škotiškos degtinės, 
2 pakeliai kramtomos gumos. Be 
to dar paimti du pakeliai ciga
rečių, 2 puodukai vandeniui ger
ti, 4 raudonos raketos, replės, 
keli atsuktuvai, 4 dildės, 2 kiše
niniai elektriniai žibintai, lem

pučių, žibintuvų, šiltesni švar
kai, kai kurie laikraščiai, laik
raščių iškarpos ir skridimo rėmė
jų knygos.

Buvo paimta 779 galonai benzi
no ir 32 galonai tepalo. Prietai
sai, smulkūs įrankiai, laiškai ir 
maistas svėrė 35,3 kg. Abu la
kūnai svėrė 167,9 kg. Tuščia “Li
tuanika” svėrė 1,209 kg, o visiš- 

. kai parengta skridimui su lakū
nais — 3,764,8 kg.

Dėl to “Lituanikos" pakilimas 
kėlė didelį nerimą. Ne veltui 
Darius yra pasakęs: “Jeigu pa
vyks pakilti, tai 95% kelionės bus 
įvykdyta”.

Turimi instrumentai
Visiškai parengtoje “Lituani

koje” buvo šie navigacijai ir skri
dimui būtini instrumentai: 2 
kompasai (vienas — indukcinio 
tipo tolio kompasas, antras — 
pagalbinis skysčio kompasas), 
dirbtinis Sperio (Sperry) hori
zontas, būtinas skrendant naktį 
arba per rūką, krypties girosko
pas, kontrolinė posūkio rodyklė, 
variometras, greičio bei aukščio 
rodyklės, taip pat motoro kon
trolės prietaisai: propelerio apsi
sukimo rodyklė, benzino ir tepa
lų manometrai, šiluminis alyvos 
termometras. Be šių prietaisų, 
lakūnai dar turėjo derivometrą, 
oktantą ir 4 laikrodžius kursui 
skaičiuoti. Lakūnai neturėjo ra

dijo aparatūros ir parašiutų. Vis 
dėlto, mechaniko J. Jesulaičio 
nuomone, “Lituanika” buvo la
bai gerai skrydžiui per Atlantą 
parengtas lėktuvas.

Mechaniką V. Jesulaitį Darius 
ir Girėnas labai vertino. Viktorą 
laikė tartum trečiuoju įgulos na
riu. Jo pavardė greta Dariaus ir 
Girėno pavardžių buvo išsiu
vinėta ant drobinio maišelio, 
skirto lakūnų rašomosioms prie
monėms susidėti.

Ankstų rytą į aerodromą atvy
ko Lietuvos gen. konsulas pulk. 
P. Žadeikis. Darius jam parodė 
oro stovio brėžinį ir pareiškė, 
kad ryt išskrenda. Konsulas siūlė 
palaukti dar geresnių sąlygų, l>et 
Darius nenusileido: “Viskas su
tarta: skrisime! Žiūrėkite, štai 
Postas jau irgi pasirengęs, nėra 
ko geresnio ir mum belaukti. 
Amerikos pakraščiuose viskas 
gerai, gi Atlante, nors ir yra lie
taus, liet vėjai mudviem yra pa
lankūs, ir tai mudviejų kelionei 
svarbiausia. Europos pakraš
čiuose oras nepastovus, l>et tai 
nesudaro mudviem pavojaus, — 
išsisuksime".

Konsului Žadeikiui beliko tik 
paspausti ranką ir palinkėti lai
mingos kelionės.

Lėktuvai išskrenda
Vėlai vakare lakūnai konsului 

P. Zedeikiui pranešė, kad rytoj 

tikrai išskrenda. Liepos 15 d. 
rytą, 3:30 v. dar neišaušus, vieš
bučio prižiūrėtojas automobiliu 
atvežė Darių ir Girėną. Čia jie 
rado V. Postą, pasiruošusį iš
skristi. Jį išlydėti buvo susirinkę 
apie 800 žmonių. Stepas ir Sta
sys prasiveržė pro žmones prie 
šio garsaus lakūno, su kuriuo, 
belaukdami gero oro, buvo susi
draugavę. Jam palinėjo geros ke
lionės.

Modemus, aprūpintas gera 
aparatūra, V. Posto lėktuvas pa
kilo 5 vai. 10 minučių. Pakilo 
nuo pusės tako. Darius ir Girė
nas įdėmiai stebėjo lėktuvo paki
limą.

V. Posto kelionė buvo sėk
minga. Jis jau liepos 22 d. grįžo 
atgal, apskridęs pasaulį per 7 
dienas 18 valandų ir 50 minučių, 
tuo pagerindamas savo 1931 
metų rekordą, kada su lakūnu 
Gatty jis tai atliko per 9 dienas 
ir 16 valandų.

Tuo metu atėjo pranešimas, 
kad Europoje oras pablogėjo. 
Blogas oras traukė į šiaurę. J jį 
galėjo patekti ir “Lituanika”, bet 
Dariui ir Girėnui buvo įgrisęs 
laukimas. Nekreipdami dėmesio 
į naują pranešimą, jie ryžosi 
skristi.

(Bus daugiau)
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Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, klebonas

NEW HAVEN, CT
St. Casimir’s Church

LOWELL, MA 
Šv. Juozapo parpija

WATERBURY, CT 
Šv. Juozapo parapija

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

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

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS 

Direktorių Taryba 
ir štabas

1 ?

AMSTEftDAM, NY 
Šv. Kazimiero parapija

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

Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas

BOSTON, MA. 
Šv. Petro parapija

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapiečius

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas

BROOKLYN, NY 
Apreiškimo parapija

Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

PreL PRANAS BULOVAS

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

Brooklyn, NY

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

NEW YORK, NY 
Vilniaus Aušros Vartų parapija

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems parapijiečiams

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

PHILADELPHIA, PA 
Šv. Jurgio parapija

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus šviesa 
tenuskaidrina visų mūsų akis, 

nepalaužiama viltimi žvelgiant į ateitį.

Kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS

PUTNAM, CT 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 

kapelionas

Nuoširdžiai linkime Šv. Kalėdų džiaugsmo 
ir laimės Naujuose Metuose!

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

WORCESTER, MA 
Šv. Kazimiero parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems parapijiečiams linki

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas

PROVIDENCE R.I. 
Sv. Kazimiero parapija

Giedraus Kalėdų džiaugsmno linkime 
visiems parapijiečiams

Kun. Dr. JUOZAS GRABYS, 
klebonas

Džiugių Šventų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų linki

PreL DOMININKAS POCIUS, klebonas 
Kun. JAMES SHEERIN, administratorius

NEVVARK, N.J.
Švč. Trejybės parapija
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Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

PreL Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas 
Kun. ALOYZAS VOLSKIS

PreL JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

LOS ANGELES, CA 
Sv. Kazimiero parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems buvusiems parapijiečiams, 

draugams ir pažįstamiems 
linki

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS
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Skaidraus Sc. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki

PreL ANTANAS BERTAŠIUS 
klebonas

PATERSON, NJ 
Šv. Kazimiero parapija

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

' t

PreL DOMININKAS POCIUS, klebonas 
Kun. JAMES SHEERIN, administratorius

KEARNY, N J > 
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

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

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY

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

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

ELIZABETH, NJ 
Šv. Petro ir Povilo parapija

Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

BAYONNE, NJ 
Šv. Mvkolo parapija

Sveikiname visus lietuvius švenčių 
proga ir linkime Dievo palaimos!

Tėv. Timotiejus Barkauskas, administratorius 
Kun. Jurgis D. Degutis, klebonas emeritus 

Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, PA

Džiugių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų 

visiems linki

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. JONAS RIKTERAITIS, 
klebonas

NEW BRITAIN, CT 
Šv. Andriejaus parapija

Linkiu visiems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Linksmų Šv. Kalėdų! 
Laimingų Naujųjų Metų!

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

NORVVOOD, MA 
Šv. Jurgio parapija 

1986-1987 jubiliejiniai metai — 75 metai nuo įsteigimo

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

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, klebonas

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Kalėdų šventėse

Kun. JOHN T. MOSKUS, klebonas

HARTFORD, CT 
Švč. Trejybės parapija

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. PETRAS A. SHAKALIS, 
klebonas

BROCKTON, MA 
Šv. Kazimiero parapija

Linkiu savo mieliems parpijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS, klebonas

LAVVRENCE, MA 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Linkiu mieliems parapiečiams 
linksmų Kalėdų Švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų!

Kun. ALBERTAS KARALIS



Prel. Jonas A. Kučingis, Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas nuo 1947 balandžio 11 iki 1984 

' birželio 15.

PREL. JONO A. KUČINGIO 
NAŠIĄ SUKAKTI PRIMENANT

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname mielus 
Lietuvių Fondo narius ir visuomenę. Dėkojame už Jūsų tei
kiamą paramą ir pritarimą mūsų darbams, remiant išeivijoje 

| ir Lietuvoje mums taip svarbų tautinį išlikimą.

• Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.
1.

LIETUVIŲ FONDO VADOVYBĖ
II
g

Naujųjų Metų proga

nuoširdžiausiai sveikiname atsikėlusią laisvam, nepriklau- 
| . somam ir demokratiniam gyvenimui Lietuvos Respubliką, 
g Linkime jos žmonėms darnios kloties, siekiant santarvės ir 
| visokeriopos dvasinės ir medžiaginės gerovės.

f Sveikiname visus Amerikos lietuvius, remiančius Amerikos 
Lietuvių Tarybą, tęsiant Amerikoje reikalingą politinę ir 
Lietuvai pagalbos veiklą.

i
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

į?t t- Mielos lietuvės,
Mieli lietuviai,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba nuoširdžiai 
sveikina Lietuvos žmones ir po pasaulį pasklidusius lietuvius, 
laimingai sulaukusius šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

Iš naujo užgimęs Išganytojas teatneša taiką bei ramybę 
į Jūsų namus, telaimina Jus visus, žengiančius į Naujuosius 
Metus. Tepadeda Jis mums: ir Lietuvos žmonėms, ir pasau
lyje išblaškytiems lietuviams jungtis po Nepriklausomos Lie
tuvos vėliava ir dirbti jos gerovei bei lietuvių išlikimui savo 
tautai ir valstybei, kad ateinančiais metais mūsų gyvenimas 
būtų gražesnis, prasmingesnis, turtingesnis.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

PLB Valdyba:
Bronius Nainys — pirmininkas Vytautas Kamantas
Rimas Česonis Dr. Petras Kisielius
Kostas Dočkus Milda Lenkauskienė
Vacys Carbonkus Dr. Vitalija Vasaitienė
Baniutė Kronienė Paulius Mickus

1993 Kalėdos

s

i

Belaukiant Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų metų, Los Angeles lietuviai 
turės galimybę pasidžiaugti ir ki
ta švente. Jų Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos buvęs ilgametis 
klebonas prel. Jonas A. Kučingis 
gruodžio 23 d., švęs amžiaus 85 
metų sukaktį. Gimęs 1908 m. 
gruodžio 23 d. Sukaktuvininkas 
ilgesnę savo amžiaus dalį pa
šventė šios, prie Ramiojo vande
nyno įtvirtintos, lietuviškos salos 
ugdymui.

Ypatingos šventės proga supa
žindiname ir “Darbininko’skai- 
tytojus su prel. Jono A. Kučingio 
garbingai nueito kelio kai kuriais 
momentais.

Gimęs iš religingų tėvų, Jonu
kas pradėjo jausti pašaukimą 
Dievo tarnybai. Jis meldėsi ir 
patarnaudavo mišiose. Lankyda
mas Švėkšnos progimnaziją, jis 
priklausė prie ateitininkų. Būda
mas ateitininku, stengėsi save ir 
kitus atnaujinti Kristuje. Einant 
šiuo keliu, beliko padaryti pa
skutinį žingsnį — stoti į kunigų 
seminariją. Jis tai, Dievo šaukia
mas, ir padarė.

Baigęs Telšių kunigų semina
riją, 1937 m. birželio 6 d. išgirdo 
vyskupo žodžius: “Tu esi kunigas 
per amžius”.

Kunigišką veiklą J. Kučingis 
pradėjo vikaraudamas Šilalės pa
rapijoje ir kapelionaudamas Ši
lalės gimnazijoje. Jau nuo tada 
pasireikšdavo jo kunigiška meilė 
artimui, atsidavimas parapie
čiams, ypač lankant ligonius.

Buvę Šilalės gimnazistai prisi
mena, kad kapeliono namai visa
da buvo visiems mokiniams atvi
ri. Nenuostabu tad, kai kun. Jo
nas išvykoj Italiją, į Milano Svč.

> Jėzau s Širdies universitetą pagi
linti studijų, autobusas buvo 
perpildytas gėlėmis.

Vėliau jam teko eiti 6-tos Lie
tuvos kariuomenės Margio pul
ko kapeliono, Šilalės klebono, o 
vėliau Telšių gimnazijos kapelio
no pareigas.

Pasitraukus į Vakarus kun. Jo
nas talkino vokiečių pastoracijo
je ir buvo Rottenburgo vyskupi
jos lietuvių išeivių kapelionas. 
1946 m. atvyko į Los Angeles, 
CA, ir 1947 m. balandžio 11 d. 
buvo paskirtas Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonu.

Kun. J. Kučingiui teko perim
ti iš mirštančio šios parapijos 
steigėjo prel. Juliaus Macie- 
jausko Šv. Kazimiero parapiją 
jos kūdikystės dienose. Naujasis 
klebonas turėjo aiškią ateities vi
ziją — tvirtą lietuvišką parapiją. 
Taip iš pradinio pumpuro išaugi
no tai, kuo dabar visi džiaugiasi: 
turima puiki bažnyčia, salė, pil
na mokykla, klebonija, namai-

Tautos Fondas sveikina Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1994-ųjų 
į Metų proga visus aukotojus, jų šeimos narius bei organizacijų 
t* veikėjus, kurie visuomet tikėjo ir stipriai rėmė Lietuvos pri- 
[sikėlimo pastangas ir aukojo Lietuvos laisvinimo darbams 

įgyvendinti, visus tuos, kurie supranta sunkią Lietuvos padėtį 
ir iš naujo ryžtasi aukoti ir pasiaukoti tikros Lietuvos Nepri
klausomybės įtvirtinimo darbams tęsti. Ne Lietuvos valdžia 
reikalinga paramos, bet lietuvių tauta siekia mūsų dosnios 
pagalbos. Dedikuokime 1994 metus — Lietuvos 76-aisiais ne
priklausomybės atstatymo metais. Remkime Lietuvą savo dar
bais ir lėšomis per Tautos Fondą.

Tautos Fondo Taryba:
Juozas Giedraitis, Jaunutis Nasvytis, Jurgis Valaitis, Marija Žukaus
kienė, Algirdas Lukoševičius, Aldona Mackevičienė, Evaldas 
Remėza, Vacys Steponis, Rimas Vaičaitis, Jonas Vainius, Aleksandras 

Vakselis, Vaiva Vėbraitė-Gust, Algis Vedeckas, Jonas Vilgalys, Jadvy
ga Vytuvienė J

Tautos Fondo Valdyba:
Aleksandras Vakselis, Astra Bilerienė, Rimantas Bitėnas, Aldona 
Katinienė, Vytautas Kulpa, Vida Penikienė, Algis Vedeckas

f
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pasaulį

□ Gruodžio 12 d. RusijojK 
vyko rinkimai j naująjį parlamentą / 
bei referendumas už naująją Rusi
jos Konstituciją, kuri suteikia daug 
teisių Rusijos prezidentui. Balsavi
mo vietos užsidarė 11 vai. vakaro 
ir greit po to buvo pranešta, kad 
daugiau negu pusė Rusijos 107 
milijonų ragistruotų balsuotojų 
dalyvavo rinkimuose ir referen
dume. Pradiniai duomenys rodo, 
jog daugiausiai vietų parlamente 
laimėjo Rusijos Pasirinkimo parti
ja, palankiausia prezidentui B. Jel
cin. Nacionalistai ir komunistai 
gavo apie pusę parlamento vietų 
(viso yra 450 vietų), tame tarpe 
liberalų demokratų partija, ultra- 

parapijos personalui, plačios 
aikštės vaikų žaidimams ir sek
madieniais automobilių pastaty
mui.

Ir taip Los Angeles Šv. Kazi
miero lietuvių parapija, būdama 
pati jauniausia lietuvių parapija 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
yra išugdyta iki tokio laipsnio, 
kokio jai gali pavydėti ir se
nesnės bei didesnės šio krašto 
lietuvių parapijos.

Kun. J. Kučingis nebuvo ir 
nėra vien zakristijos ar parapijos 
raštinės žmogus. Jis veikė su lie
tuviškomis organizacijomis, 
bendradarbiavo lietuviškoje 
spaudoje, organizavo kultūri
nius renginius, kaip Lietuvių 
Dienas, o nuo 1952 m. redagavo 
parapijos laikraštėlį “Lietuvių 
žinios”.

Nenuostabu, kad kun. J. Ku
čingis neliko nepastebėtas baž
nytinės vyriausybės. 1965 me
tais jis buvo paaukštintas Jo 
Šventenybės popiežiaus rūmų 
prelatu su Right Reverend titu
lu.

Šv. Paulius pirmajame laiške 
Korintiečiams mini, kad dabar 
mums lieka tikėjimas, viltis ir 
meilė, bet didžiausia iš jų yra 
meilė. Ir prel. J. Kučingis tą 
meilę Dievui, Jo Bažnyčiai, Šv. 
Kazimiero parapijai ir jos na
riams pilnai išreiškė. Džiugu, 
kad jis susilaukė teigiamo atgar
sio iš savo parapiečių, kad jo 
meilė nebuvo atstumta ir para
piečių palankumas pasireiškė 
gausiomis aukomis, kurios įgali
no pasiekti šį parapijos klestėji
mą.

IŠ LIETUVOS
— Rūpinantis Rytų Lietuva, 

Ce o sąjungos, Demokratų 
partijos, Krikščionių demokratų 
partijos, Nepriklausomybės par
tijos, Lietuvių tautininkų sąjun
gos, Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) ir Žaliosios parti
jos bendrame pareiškime, kurį 
jos adresavo Prezidentui, Seimo 
pirmininkui, premjerui ir gene
raliniam prokurorui, sakoma, 
kad reikia tuoj pat įvesti Vyriau
sybės įgaliotinių pareigybes Vil
niaus ir Šalčininkų rajonuose, 
sustabdyti valstybei priešiškų 
nelegalių organizacijų veiklą, iš
tirti rinkimų į Seimą ir tarybą 
falsifikavimo bei lietuvių atleidi
mo iš darbo dėl tautybės atvejus, 
patikrinti Lietuvos lenkų sąjun
gos perregistravimo teisėtumą.

— Mažeikių rajono ūkininkai 
jau turi įsigiję apie 3000 trakto
rių. Sakoma, kad tai tris kartus 
daugiau, negu jų turėjo kolūkiai.

nadonalistinė partija, kurios ly
deris yra Vladimir Žirinovskij, 
užėmė antrą vietą, gaudama 20% 
vietų parlamente. Taigi, naujojo 
parlamento struktūra bus panaši j 
išvaikytojo spalio mėnesį. Atrodo, 
kad referendumo rezultatas yra 
žymiai palankesnis B. Jelcin: buvo 
pasisakyta už naująją Rusijos Kons
tituciją.

□ FBI direktorius louisj. Freeh 
gruodžio 11-12 d. lankėsi Paler
mo, Italijoje. Kalbėdamas Italijos 
teisėsaugos pareigūnams, jis pa
sakė: "Visos JAV teisėsaugos jėgos 
yra jūsų pusėje Šiandien ir bus 
rytoj". JAV pareigūnai dešimt
mečiais bendradarbiauja su Itali
jos teisėsaugos pareigūnais, kovo
jančiais prieš mafiją.

□ Gruodžio 11d. Rusijos pre
zidentas B. Jelcin pasiuntė svei
kinimą su 75-uoju gimtadieniu 
rašytojui Aleksandr Soiženytcin. 
Prezidentas savo sveikinime įverti
no rašytoją už jo drąsą, pasakant 
"baisią tiesą apie savo šalį ir jos 
žmones". B. Jelcin išreiškė viltį, 
kad greitai sutiks rašytoją "gimto

Kai prel. Jonas Kučingis šven
tė kunigystės 45 metų sukaktį, 
lietuvių tautos dainius poetas 
Bernardas Brazdžionis jam su
kūrė specialų eilėraštį. Čia 
norėčiau iš to eilėraščio pacituoti 
keletą eilučių:

Esi tu kunigas per amžinuo
sius amžius, 

Maldas ir padėkas ir prašy
mus renkąs

Vardan Jahovos, Kristaus ir 
visų dievų Praamžiaus,

Kodylo dūmuos laiminąs Ado
mo ir Ievos aukas.

Esi tu kunigas, ir tavo rankos 
neša

Dangun ir ašaras ir džiugesį 
žmogaus.

Ir Viešpaties malonės šventą 
lašą 

Šventų mišių aukoj maldaująs 
gaus.

Esi apaštalas tu, vergas, arėsi 
tu vergo tarnas.

Tau neprilygsta nei Saliamo
no, nei Dovydo tarnai —

Po ištarme: "Tu es sacerdos in 
aeternum" —

Esi tu kunigas čionai, Tenai ir 
amžinai.

Kornelijus Bučmys

JT rezoliucija 
dėl žmogaus 

teisiu padėties

Gruodžio 8 d. Jungtinių Tautų 
Trečiasis komitetas koncensusu 
priėmė labai susilpnintą rezoliu
ciją dėl žmogaus teisių padėties 
Estijoje ir Latvijoje, praneša Lietu
vos Nuolatinė Misija prie JT. Pri
imant Rusijos pateiktą rezoliuciją 
nebuvo įprastinių pareiškimų iš 
suinteresuotų valstybių, kas aiš
kiai liudijo šio klausimo jautrumą.

Originalus Rusijos projektas, 
kaltinęs Estiją ir Latviją žmogaus 
teisių pažeidinėjimais ir diskrimi
nacine politika rusakalbiųatžvilgiu, 
buvo suinteresuotų valstybių pa
keistas trumpesniu variantu.

Priimta rezoliucija pripažino 
JT Generalinio sekretoriaus re
komendacijas ir išvadas (kurios 
paneigė Rusijos kaltinimus apie 
žmogaus teisių pažeidinėjimus ir 
diskriminacinę politiką šiose Bal
tijos valstybėse), sveikino Estijos 
ir Latvijos vyriausybes už koopera- 
vimą su įvairiomis tarptautinėmis 
žmogaus teisių padėti tikrinančio
mis organizacijomis bei pažymė
jo, kad liko neišspręstų klausimų 
tarp "skirtingų tautinių grupių".

joje Rusijos žemėje".
□ Ateinančių metų sausio 

mėnesį JAV prezidentas B. Clinton 
lankysis Prahoje. Čia jis susitiks su 
Rytų ir Centrinės Europos vado
vais. Pasak Baltųjų Rūmų spaudos 
atstovės Dee Dee Myers, jis steng
sis pabrėžti, kad JAV rūpi išsivada
vusių iš komunizmo Rytų ir Cent
rinės Europos valstybių saugumas. 
Prezidentas ves derybas su Lenki
jos, Vengrijos, Slovakijos ir Čeki
jos vadovais. Po to Bill Clinton 
vyks į Maskvą, kur susitiks su Rusi
jos prezidentu B. Jelcin.

lJ Popiežius Jonas Paulius II 
gruodžio 5 d. palaimino britų Kata
likų vyskupų planus priimti Ang
likonų konvertitus, tame tarpe ir 
vedusius kunigus, kurie yra prieš 
moterų-kunigų atėjimą į Anglijos 
bažnyčias. Popiežius išreiškė prita
rimą privačiame priėmime, kai 
vyskupai dvi dienas lankėsi Va
tikane. Tikslus anglikonų kunigų, 
norinčių pakeisti religiją, skaičius 
nėra žinomas. Neoficialūs duome
nys rodo, kad jų, vedusių ir neve
dusių, yra apie 200.

Iš visur
U--------- ' —' ' ----- *

— Juozui Polikaičiui, Ateiti
ninkų federacijos vadui, Katali
kų Bendrijos sudaryta vertinimo 
komisija paskyrė kataliko-visuo- 
menininko premijų, kuri buvo 
įteikta gruodžio 12 d. Ateitinin
kų namuose, Lemont, IL. Pre
mijos mecenatas — prel. dr.Juo
zas Prunskis.

— Alfonsas Otonas Narakas, 
vienas žymiausių pasaulio mik- 
rochirurgų, Lozanos universite
to profesorius, lapkričio 24 d. 
mirė Lozanoje, Šveicarijoje. Ve
lionis buvo gimęs 1930 m. Kau
ne, studijavo Anglijoje, daug 
metų dirbo Prancūzijoje. Buvo 
išrinktas Anglijos karališkosios 
chirurgų kolegijos ir Kanados 
plastinės chirurgijos draugijos 
garbės nariu, veikė daugelyje 
tarptautinių mikrochirurgijos 
organizacijų. •

— Dail. Adomo Galdiko (1893 - 
1993) jubiliejinė paroda, skirta 
100-osioms gimimo metinėms, 
veikia spalio - gruodžio mėne
siais Lietuvos Nacionalinėje ga
lerijoje (Vilnius, Studentų g. 8).

— “Dirvos” novelės konkurso 
vertinimo komisiijąsudarė: Julija ” 
Svabaitė-Gylienė — pirm., Ge-„ 
novaitė Modestienė — sekr., ir- 
Juozas Zygas. Komisija išna
grinėjusi ir aptarusi atsiųstas 7 
noveles, vieningai nutarė pirmų 
premijų skirti “ Kųsnis juodai die
nai” autoriui Kaziui Simanoniui 
iš Viekšnių, o antrųjų premijų — 
“Nepažįstamų vaiduoklių žaidi
mai” autoriui Haroldui Pauliui 
Subačiui — iš Lietuvos atvyku
siam studentui, dabar studijuo
jančiam Chicagoje.

— Marija Remienė Lietuvių 
Fondo tarybos posėdyje gruo
džio 2 d. buvo išrinkta Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininke.

— Petras Maldeikis, rašyto
jas ir pedagogas, iš Richardson, 
TX, mirė lapkričio 11 d., su
laukęs 89 m. amžiaus. Velionis 
buvo gimęs Panevėžio apskrity
je, Butkūnų kaime. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

— Dr. Jonas Končius, su
laukęs 95 m. amžiaus, mirė lap
kričio 25 d. Matulaičio slaugos 
namuose, Putnam, CT. Velionis 
anksčiau daugelį metų gyveno 
VVoodhaven, NY.

— “Pastoralė”, Kauno mer
gaičių sakralinės muzikos cho
ras, atlikęs apie 30 koncertų ry
tinėse ir vidurio Amerikos valsti
jose bei Kanadoje, grįžo į Kaunu.

— Lietuvių Operos V. Klovos 
"Pilėnų" operos pastatymo 
premjera įvyks Ifcdandžio 17 d. 
Morton auditorijoje, Cicero, IL.

— Vatikano radijo laidos lie
tuvių kalba dabar transliuojamos 
kiekvienų vakarų 8:30 vai. Lietu
vos laiku 49 ir 41 m. bangomis 
— 6,185 ir 7,365 kHz dažniu. 
Transliacijos kartojamos kitos 
dienos rytų 6:40 vai. ryto Lietu
vos iaiku dviem — 5,882 ir 6,185 
kHz dažniais 49 m bangų ruože. 
Kiekvienų sekmadienį 10:45 vai. 
ryto Lietuvos laiku Vatikano ra
dijo koplyčioje prasideda mišios 
lietuvių kalba. Mišių transliacija 
girdima 31 ir 25 m. bangomis — 
9,755 ir 11,740 kHz dažniu.



LIETUVIS ORO AKROBATAS

“Darbininke” jau anksčiau 
buvo rąšyta, kad Pompano 
Beach, FL, akrobatinio skraidy
mo rungtynėse dalyvaus ir pa
garsėjęs lietuvis lakūnas Jurgis 
Kairys. Tas skraidymas jau 
įvyko, aprašė pasaulio spauda. 
Lietuvis laimėjo antrą vietą ir 
stambią sumą pinigų.

Breitling World Cup raugti
nių serija vyko: Prancūzijoje, 
Osh Kosh, WI, Šveicarijoje, 
Berlyne, Vokietijoje ir užbaigė 
Pompano Beach, FL.

Kairys skraidė su rasų gamy
bos Sukhoi lėktuvu (SU 26). 
Lėktuvai yra vienviečiai, labai 
lengvi. Skrendant groja muzika. 
Jurgis pasirinko Felix Mendels- 
sohn. Kairys nepaprastai gražiai 
skraido, sukasi, sukasi. Žiūro
vams labai patiko ir jie daug plo
jo.

Taisyklės labai griežtos. Jurgis 
Berlyne padarė vieną klaidą ir 
už tai tą dieną gavo 0. Tai jam 
kainavo I-mą vietą. Pampano

Beach už panašią klaidą buvo 
pašalinta viena amerikietė.

Kun. V. Pikturna užsakė S v. 
Pauliaus nuo Kryžiaus parapijos 
kavinę, ir ten lakūnas susitiko su 
vietos lietuviais. Tai pirmas kar
tas, kai Amerikos lietuviai jį taip 
sutiko. J. Kairys įėjęs su visais 
nuoširdžiai pasisveikino, pa
bučiavo visas moteris.

Jurgis Kairys yra 41-rių metų, 
vedęs, žmona anglų kalbos mo
kytoja, turi du sūnus 11-kos ir 
4-rių metų. Gyvena Vilniuje. 
Tėvai atvežė mažą 7-rių metų 
vaiką iš Sibiro į Lietuvą. Vieną 
kartą lakūnas, kuris lėktuvu 
barstė trąšas, jį paskraidino. Nuo 
tada Jurgis norėjo būti lakūnu.

Skraido jau 18 metų. Turi la
bai daug laimėjimų. 1989 m. 
JAV akrobatinio skraidymo čem
pionas, Pietų Afrikos čempio
nas, Malaizijos čempionas ir kt.

Nedidukas, gražus vyras, ku
ris labai nuoširdžiai papasakojo 
apie savo gyvenimą ir darbą.

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

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

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

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

JUOZAS ANDRIUŠIS

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

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO”!

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

kiekvienq savaitę lanko 'Darbininkas*.

Waterview Properties v M LS
of tha Palm Beaches, Ine.

Ray Staskunas
UCENSED REAL ESTATE BROKER

11501 EIlison Wilson Road 
North Palm Beach, FL 33408 
SE Comer of PGA Bridge

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

FOR YOUR FLORIDA REAL ESTATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

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

I Vilnių ĮRygą
iš New York $700.- $600.-
Iš Boston, Phllodelphia, Washington $700.- $700.-
išChicago $750.- $620.-
iš Minneapolis, Cleveland, Detroit $750.- $750.-
B Florida $800.- $750.-
iš Los Angeles, San Francisco, Seattle $950.- $950.-

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

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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

Pompano Beach, FL, aerodrome J. Kairys ir V. Beržinskas.
A. Augūno nuotrauka

Daug iš savęs reikalauja. Jo tiks
las skristi taip, kaip kiti negali.

Po susitikimo buvo dar progos 
pabendrauti restorane. Susitiki
mą pravedė Algis Augūnas, svei
kino LB apylinkės pirmininkas 
dr. Vytautas Majauskas.

Už šį skridimą laimėjo 30,000 
šveicariškų frankų, doleriais pa
vertus, — 21,000 dol.

Dalyvavo Sovietų Sąjungos 
akrobatinių skraidymų lakūnų J

Kliucinskieni, Izabele Kupstiene, Jonas Kirvelevicius,

Algimantas lenui 1.a, Monika Vitkauskiene, Ona Karanauskiene, 

Jonas Busila, P«tr*as Busila and the heirs of Marija 

Kirvelevlcitu, and the Selactive Insurance Coapany of .

Yra partija — yra ir badas
Mokytoja įsako vaikams atneš

ti po dešimt zlotų — badaujan
tiems Bangladešo gyventojams, 
Rytojaus dieną visi vaikai atneša, 
tik Jasius aiškina:

— Tėtė nedavė pinigų, nes 
sakė, kad neaišku, ar Bangladešo 
gyventojai alkani ir ar iš tikrųjų 
pinigai į ten pateks. <

Netrukus mokiniai vėl turi at
nešti po dešimt zlotų. — šįsyk 
Bangladešo profsąjungoms.rem
ti. Ir vėl Jasius negavo nąripę pi
nigų:

— Tėtė sakė, kad neaišku, kur 
tie pinigai atsidurs. ' ■

Po kelių dienų vaikai turi at
nešti po dešimt zlotų besivysta
nčiai Bangladešo korrtunistų>par- 
tijai paremti. Jasius atneša pen
kiolika zlotų.

— Kaip čia atsitiko, kad šį 
kartą tau, Jasiau, tėtė davė pini
gų, ir dar penkiolika zlotų. 
Kodėl?

— Tėtė sakė, kad jeigu Ben- 
gladeše yra komunistų partija ir 
profsąjungos, tai yra ir badąs.

komandoje, nes tik taip lietuviai 
galėjo įeiti į tarptautines rungty
nes. Buvo trys lietuviai, geriausi 
lakūnai. Vienas jau žuvo, kitas 
smarkiai sužalotas. Kairys su juo 
steigia akrobatinio skraidymo 
mokyklą Lietuvoje.

Šiose rungtynėse dalyvavo 16- 
ka pilotų, kurie yra geriausi pa
saulyje: iš Lietuvos, Prancūzi
jos, Vengrijos, Rusijos, Šveicari
jos ir JAV. A. d.

Vaizdus išaiškinimas
Grįžęs iš mokyklos, sūnus 

kreipiasi į tėvą:
— Tėveli, mokykloje mums 

šiandien aiškino kas yra seimas, 
vyriausybė ir partija, bet aš taip 
ir nesupratau. Gal tu man išaiš
kintum?

Gerokai pagalvojęs tėvas sako:
— Geriausia bus, sūneli, jei 

tau paaiškinsiu mūsų šeimos pa
vyzdžiu. Taigi seimas leidžia 
įstatymus — namie tai esu aš, 
nes aš viską įsakinėju, mama tai, 
ką įsakau, vykdo — tai vykdomo
ji valdžia, vyriausybė.

— Na, o partija?
— Matai, partija — tai kaip 

senelė: neprimato, neprigirdi, o 
visur kišasi.

DEXTERPARK 
8$ PHARMACY Ilgi

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

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

WE DELFVER
V Tel.: 296 - 4130 J

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atianta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 

SIUNTINIAI | LIETUVA
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LEGAL NOTICE

MNS1S93
ANN P. CONTI 

SURROGATZ
MACUTZOI I ICU3B, B8QS. 
777 Nalnut Avsnuo 
P.O. Boa 745
Cranford, M«w Jtrwy 07016 
(9OB) 272-90J3 
Attomeys for Plaintiffs, Helen Lucius 
and Pat romll* Kwaska

In the Mattir

of

the Estate of JOHN
KIRVEL, (1/V1JOHN
KIRVELEVICH), deceased

SUPERIOR COURT OP NEN JERSEY 
CHANCERY DIVISICK
PROBATE PART, UNION COUNTY

DOCKET NO. J7676

CIVTL ACTION

02DBR TO SBOĮT CAU81 POJt 
SITTtNNBNT OP ESTATE ACCOUNT 
op co-aDKXMxrnumzxM

THIS MAT7ER having been opened to the Court by 

MACKEVICH t 50RKE, attomeys for the Plaintiffs, Helen 

Lucius and Ntronella Evaska, the Co-Adainistratrijcea of the

Estate of John Klxvel, a/k/a Kirvelevich, deceased, and upon 

reading and flling the Verified Conplaint of the Plaintiffs, 

along vith the account ing and supporting certifioations, in 

vhich applicaticn i* aade for the settlenent of the account 

in a sussary unner on order to show cause;
IT IS on thia /7dav of November , 1993, 

ORDERED, that Joseph Komicke, Casey Aklonis, Albert 

Akulonis, Joseph Akulonis, Mary Kisley, the heira of Bdvard

Komicka, John Aklonis, Joseph Aklonis, Birute

Aaerica, stated to be the persons in interest herein, shov 

cause be fore the Court at the Union County Court House, 

Chancery Divlilon, Probata Part, 2 Broad Street, Elizabeth, 
New Jersey, on tho 171, h day of February, 199%, at 

9 • 00 o'clock in 'the ■ forhoon. or as soon thereafter as 

ccunsel can be bearti, why a judgaent should not be entered:

(a) Allovlncj Plaintiffs’ account as stated;

(b) Ailovinęr Plaintiffs’ corpus conaission* in the 

aaount of $10,865. 90, of which none ha s been taken by the 

fiduciarlec;

(c) A Įlavinęs Plaintiffs* income coaaissions in the 

asoont of $457.80, of vhich none has been taken by the

fiduciaries;

(d) Alloving counsel fees to Plaintiffs* attorneys, 

MACKEVICH i KIRKE, in the aaount of $25,858.60, of vhich 

$3,450.00 has already .been approved by the Court;

(e) Allcving Plaintiff, Helen Lucius, an additional 

comnission in the aaount of $10,000.00 pursuant to N, J.S,A, 

3Bs 18-16 as a result of her ertraordinary and unusual 

Services in eondueteing a genealogical search for heirs of 

the estate;

(f) Detersining t h a t Birute Kliucinskiene, Izabele 

Kupstiene, Jonas Kirvelevicius, Algiaantas Kersulis, Monika 

Vitkauskiene, Ona Karasauskiene, Jonas Busila, Petras 

Busila, citizans or the Republic of Lithuania, are the sole 

survlvlng hein of the Estate of John Kirvel, a/k/a 

Kirvelevich; and

(g) Allwing the Plaintiffs to distribute the net 

proceeds of tha sstat* in egual shares to the eight persons 

nassed in ParaGraph (f) herein.

IT IS FumER ORDERED, t ha t a t rus copy of this Order 

be served upes Joseph Komicke,. Casey Aklonis, Albert 

Akulonis, Joseph Akulonis, Mary Kisley, the heirs of Edvard 

Komicke, John Aklonis, Joseph Aklonis and the Selective 

Insurance Cospany of Aaerica personally by sailing the sane 

to the i r lašt knovn address by certified sali, rotum 

receipt regueited, at leaet 35 days be f o re the retum date 

of this order;

IT is mTHKR ORDERED, that a true copy of this Order 

be served upon Birute Kliucinskiene, Izabele Kupstiene, 

Jonas KlrvelsvlciuM, Algiaantas Ksrsulis, Monika 

vjltkanakiena, Ona Karsaauskiene, Jonas Busila, and Petras 

Busila by sailing the saate to the i r lašt known address in 

the Republic of Lithuania by regular air sali at least 

days before th» rstum date of this Order.

IT IS mrHER ORDERED, that a true copy of this order 

be served upon the beirs of Marija Klrvelevioiua, and all 

other as yet unteovn intarasted parties, by publishing a 

copy of saae, one ties each, at least 60_ days before the 

retum date of thie Order, in the f oi lovinę nevspapers: the 

Mevark Star-Lodgar (in English) , and, traaslated Into 

lithtianian, Dirbinę ka* , in long Island, Mev York and



“Laisvės varpo” vedėjas Petras Viščinis kalba Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo minėjime Bostone lapkričio 21 d. J. Ren
telio nuotrauka

Muz. Aleksandrui Stankevičiui vadovaujant, Montrealio vyrų oktetas atlieka meninę 
programą Lietuvos kariuomenės atkūrimo sukakties iškilmėse Bostone. J. Rentelio nuo
trauka.

KREIPIASI 
TĖVYNĖS

SĄJUNGA
(atkelta iš 1 psl.) 

ninkai ir stabdomas smulkiųjų 
verslų atsigavimas. Mes norime, 
kad Lietuvos laisvės priešininkai 
nesityčiotų iš laisvės kovotojų ir 
jų atminimo. Mes norime bend
radarbiauti su Jumis, kad Lietu
voje prašviesėtų, kad žmonės 
Tėvynėje turėtų vilties ir džiaug
tųsi laisve. Tam reikalingas švie
timo, aiškinimo ir politinis dar
bas, reikalingas nuolatinis ryšys.

Teikitės į Tėvynės sąjungą, 
steikite jos skyrius užsienyje, su
burkite platų rėmėjų ratą!

Kaip kvietė Maironis kur kas 
juodesniais laikais: “sustoję į 
darbą už mylimą šalį, prikelsime 
Lietuvą mūsų”!

Su meile ir pasitikėjimu,

Vytautas Landsbergis 
Tėvynės Sąjungos 

pirmininkas
Gediminas Vagnorius 

Tėvynės Sąjungos Valdybos 
pirmininkas

Vilnius, 1993 m. spalio 25-ąją 
Konstitucijos metinių dieną.

Tėvynės Sąjungos atstovai:
JAV: Bostonas — Aidas Kup

činskas, Tel. (508) 668-2167; Los 
Angeles — Albinas Markevičius, 
Tel. (310) 829-4757; Florida — 
Vytas Dubauskas, Tel. (410)242- 
8187; Kanada — Eugenijus Cu- 
plin'skas, Fax (416) 533-0926; 
Didžioji Britanija — Wales — 
Eimutis Šova, Tel. (0633) 866- 
720); Mancbester — Arkadijus 
Podvoiskis, Tel. (061) 740-0963.

MIRĖ ELENA VAITIEKŪNIENE
Elena Vaitiekūnienė, sulau

kusi 95 m. amžiaus, anksčiau gy
venusi Brooklyne, mirė gruo
džio 9 d. Annandale, VA. Buvo 
gimusi 1898 m. rugsėjo 6 d. Lie
tuvoje, Panevėžio apskrityje. 
Gyvendama Brooklyne, Stagg 
Street, buvo veikli, dalyvavo lie
tuviškose organizacijose, talkino 
besikuriančiam pranciškonų 
vienuolynui, dažnai dirbdavo 
virtuvėje.

1970 m. išsikėlė į Jeffersonvil- 
le, NY, o 1988 m. ją pasiėmė 
sūnus Antanas į Annandale, VA, 
kur jis tarnavo Amerikos kariuo
menėje ir buvo pulkininkas.

Nuliūdime liko sūnus Antanas 
su žmona Alicija, trys anūkės, du 
anūkai ir 6 proanūkai bei kiti gi
minės Amerikoje ir Lietuvoje.

E. Vaitiekūnienė daugelį me
tų skaitė “Darbininką . Paskuti

Prisiminti žuvusieji 
už laisvę

Kad lietuviai Amerikoje nepa
miršta Lietuvos laisvės gynėjų ir 
jų nuopelnų Tėvynei, liudija Bo
stone vykęs jubiliejinis — 75 
metų Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimas ir žuvusiųjų 
kovoje už laisvę pagerbimas tę- 
sęsis visą dieną.

Bostono Ramovėnų rūpesčiu,

VYTAUTAS SKUODIS
NE VISIEMS 
PRIIMTINAS

LDDP atkakliai siūlo buvusį 
politinį kalinį Vytautą Skuodį į 
Lietuvos gyventojų Genocido ir 
Rezistencijos Tyrimo Centro di
rektoriaus vietą. Šiai kandi
datūrai priešinasi Lietuvos Poli
tinių Kalinių ir Tremtinių Sąjun
ga, kuri šioms pareigoms siūlė 
kvalifikuotus archyvų tyrimo 
specialistus — humanitarinių 
mokslų daktarus, istorikus.

Pasak Seimo nario Algirdo 
Endriukaičio, dešiniosios kryp
ties politinės jėgos priešinsis ke
tinimams patvirtinti Vytautą 
Skuodį tyrimų centro vadovu 
vien todėl, kad premjeras Adol
fas Šleževičius, pažeidė Seimo 
nutarimo straipsnį, kuriuo įpa
reigojama suderinti kandidatūrą 
su politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijomis.

Paskutinių rinkimų metu Vy
tautas Skuodis palaikė Kazį Bo
belį ir spaudoje ragino Lietuvos 
žmones nebalsuoti už Stasį Lo
zoraitį.

niu laiku, akims nusilpus, sūnus 
Antanas motinai perskaitydavo 
visą “Darbininką”, nes ji labai 
domėjosi, kas dedasi Apreiškimo 
parapijoje ir Lietuvoje. Negalėjo 
atsistebėti, kad Lietuvą taip stai
ga atgavo nepriklausomybę be 
jokio karo.

Velionės palaikai iš Annandale 
buvo atskraidinti į Brooklyną. 
M. Shalins laidojimo koplyčioje 
atsisveikinimas buvo gruodžio 
12 d., sekmadienio vakare. Ro
žančių sukalbėjo Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, ir taip pat tarė 
porą žodžių apie jos gyvenimą. 
Dalyvavo ir vysk. Paulius Balta
kis.

Po gedulingų mišių Apreiški
mo parapijos bažnyčioje gruo
džio 13 d. a. a. Elena palaidota 
Kalvarijos kapinėse šalia savo 
vyro Motiejaus, mirusio 1934 
metais.

“Laisvės Varpo” radijo programa 
lapkričio 21 d. pusę laiko skyrė 
vyranis, gynusiems Lietuvos 
laisvę.

“Laisvės Varpo” vedėjas Pet
ras Viščinis programos pradžioje 
pateikė trumpą Lietuvos kariuo
menės kūrimosi apžvalgėlę, iš
keldamas savanorių ryžtą ginti 
1918 m. vasario 16 d. aktu pa
skelbtą Lietuvos nepriklauso
mybę. Kalbėtojas vaizdžiai ryš
kino ir bolševikinės okupacijos 
metu gausias aukas už Lietuvos 
laisvę. Po to buvo perduotos iš
traukos iš iškilmių Nepriklauso
moje Lietuvoje prie Nežinomojo 
Kario paminklo Karo muziejaus 
sodelyje, Kaune. Montažui pa
rinkti, įrašai — rinktinė .proza, 
poezija- Jautriai skambėjo a. a. 
aktoriaus Henriko Kačinsko iš 
magnetinio įrašo perduota poeto 
Juozo Krūmino poema “Nežino
mam kariui”.

Vėliau tą rytą Sv. Petro para
pijos So. Bostono bažnyčioje 
mišias koncelebravo klebonas

I
KNYGOS ANGLŲ KALBA — 
geriausia dovana lietuviškai 

nekalbantiems

Darbininko 'administracijoje 
gaunamos šios angliškos knygos:

Introduction to Modem Lith- 
uanian, Dambriūnas, Schmal- 
stieg & Klimas. Tai geriausias 
vadovėlis išmokti lietuviškai. 
Kaina 25 dol. Yra pagamintas ir 
A Sėt of 4 audio cassettes, varto
jamas su knyga. Visi paaiškini
mai anglų kalba. Kaina 40 dol.

Lithuania 700 Years. Tai gar
sių lietuvių istorikų ir politikų 
straipsnių rinkinys. Kietais vir
šeliais, su spalvotu aplanku, 458 
psl. Kaina 25 dol.

Lithuanian Cookery by Iza
belė Sinkevičiūtė. 5th printing 
1993. Populiariausia dovana. 
325 psl. Yra labai daug lietuviš
kų valgių receptų. Kaina 15 dol.

Heli in Ice, by Onutė Garbš- 
tienė. Introduction byAlfred E. 
Senn, Ph. D. Translated into En- 
glish by Raimonda K. Bartuška. 
Published by Alksninis Family. 
Tai dienoraštis moters, kuri 1941 
m. birželio mėn. iš Lietuvos 
buvo išvežta į Sibirą Kaip ji 
išaugino du mažus vaikus ir pati 
išliko. Prof. A. E. Senn savo 
įvade rašo (duodame ištrauką): 
“The author of this diary was a 
member of the class of 1941, the 
tens of thousands of inhabitants 
of the Baltic region, of Latvia, 
Lithuania, and Estonia, whom 
Soviet authorities rounded up 
on a single June night, loaded 
into cattle cars, and dispatched 
to the wastelands of Siberia. A 
diary likę this one brings us clo- 
ser to the hideous experience 
these people endured than any

kun. Albertas Kontautas ir sve
čias iš Lietuvos kun. Algis Gu
daitis. Mišiose dalyvavo organi
zacijų atstovai su vėliavomis ii 
gausiai susirinkę tikintieji. Mišių 
metu giedojo Montrealio vyrų 
oktetas.

Po mišių Bostono Lietuvių 
Amerikos Piliečių salėje jubilie
jini minėjimą pradėjo unifor
muotas Ramovėnų pirmininkai 

"Martynas Dapkus. Programai 
“Vadovauti pakvietė Gitą Kup

činskienę. Maršo garsams skam
bant, scenon buvo atneštos vė
liavos. Invokaciją sukalbėjo kun. 
A Gudaitis.

Akademinėje dalyje “Laisvės 
Varpo” direktorius P. Viščinis 
žvelgė į Lietuvos nepriklauso
mybės 1918 m. dienas: kovas su 
bolševikais, bermontininkais, 
lenkais. Prisiminė pirmąsias ka
rių aukas frontuose, ypač iškel
damas asmenis, stojusius ginti 
Lietuvos laisvę. Kalbėtojas 
pabrėžė, jog 1918 - 20 metai, 
kaip ir 1991 metų pavasarį, kai 
pavergta Lietuva nusikratė bol
ševikinio jungo, vėl tapdama 

. laisva, nepriklausoma, idealiz-
- mas buvo apjungęs tautos dau

gumą.
Baigdamas kalbą, Petras Viš

činis teigė, kad mūsų pareiga ne 
tik prisiminti idealistus, gynu- 
sius ir žuvusius už Lietuvos 
laisvę, bet priaugančioms kar
toms įdiegti pagarbą tautos did
vyriams.

Meninėje dalyje svečiai iš Ka
nados — Montrealio vyrų okte
tas, vadovaujamas muz. Aleks
andro Stankevičiaus, padainavo 
dainų, žadinančių klausytojų 
dvasinį pakilimą.

Po programos dalyviai užkan
džiavo ir dalinosi minėjimo įspū
džiais.
' Minėjimo programos leidinėlį 
Skoningai paruošė dail. Vytautas 
Dilba. " ..........................

Kad minėjimas būtų sėkmin
gas ir prasmingas, daug pastangų 
ir nemažai lėšų įdėjo Ramovėnų 
pirmininkas Martynas Dapkus ir 
jam talkinusieji. Pagarba jiems 
visiems.

Alf. Petrutis

įi&if >

historian can —just as the diary 
of Anne Frank gavę vvitness of 
tflė suffering of the Jews of Eu- 
ropė in World War II.” Knyga 
išteista-Vilniuje,- 1992. Kietais 
viršeliais, 255 psl., su spalvotu 
aplanku. Kaina 15 dol.

Šias knygas galima gauti Dar- 
bininko administracijoje. Iki 
Kalėdų užsisakant, nereikia pri
dėti persiuntimo mokesčio. Če
kius ir užsakymus siųskite:

DARBININKAS
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 
Tel. (718) 827-1351

IŠ LIETUVOS
— Vilniaus operos ir baleto 

teatre surengta sceninė A. 
Dvoržako oratorijos “Reąuiem" 
premjera. Spektaklyje dalyvavo 
Operos ir baleto simfoninis or
kestras ir choras, “Ąžuoliuko 
choras, baleto artistai, solistai S. 
Stonytė, A. Zubaitė, A. Janutas, 
V. Prirdnikovas. Spektaklį reži
savo J.Vaitkus, dirigentas — G. 
Rinkevičius.

— Naujas Nepriklausomas 
aktoriaus teatras steigiamas Vil
niuje. Ministro pirmininko po
tvarkiu jam atiduotas pastatas 
Senamiestyje, Didžiojoje gat
vėje,. Nr 14. teatro steigėjai — 
aktoriai E. Gabrėnaitė, N. Ra- 
daitytė, A. Matulionis, V. Ker
nagis, J. Budraitis.

— ^Venecuelos naftos bend
rovės delegacija atvyksta į Lie
tuvį. Tiesioginis Lietuvos bend
ravimas su penktąja pagal dydį 
naftos valstybe pasaulyje padėtų 
Lietuvei pasirūpinti energijos 
šakNftfs. Venesuelos firmas do-

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 75-rių metų sukakties šven
tėje dalyvavusių dalis. J. Rentelio nuotrauka *

RUOŠIAMASI IŠLEISTI 
ENCIKLOPEDIJĄ 

“PASAULIO LIETUVIAI”
Lietuvos mokslo ir enciklope

dijų leidykla Vilniuje rengia dau
giatomę enciklopediją "Pasaulio 
lietuviai”. Naujos enciklopedijos 
pirmas tomas skirtas Amerikos 
lietuviam, čia gyvenantiems nuo 
sovietų pirmosios okupacijos bei 
vėliau JAV gimusiems ir čia gy
venantiems lietuviams.

Toks nuo komunistinio teroro 
pasitraukusių lietuvių ir jų šei
mų grupavimas yra atliktas 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
los Vilniuje, o jos mokslinės ben- 
dradarliės Jonė Landsljergienė 
ir Jūratė Tamulaitienė yra atvy
kusios į Lituanistikos Tyrimų ir 
studijų centrą Chicagoje, kur 
bendromis jėgomis su LOTSC 
darbuotojais per pusmetį turi 
atlikti pirmojo tomo paruošimą.

Naudojantis Bostone išleistos 
“Lietuvių Enciklopedijos pa
teikiamomis žiniomis, kurios 
neapima vėlesnės asmenų veik
los ir laimėjimų lietuvių ir ame
rikiečių tarpe, yra būtina pridėti 
papildymus ir įtraukti naujus 
asmenis su jų veiklos apibūdini
mu mokslo, meno, muzikos.

mina Mažeikiai, galimyliė įkurti 
čia bendrą įmonę, plačiau įženg
ti į naftos produktų rinką Rytų 
Europoje.

— Už konvertuojamą valiutą 
užsienio investuotojams Lietu
voje numatyta parduoti 35 ob
jektus — viešbučius lx*i įmones. 
Pirkėjų kol kas nėra daug.

— Valstybinė akcinė įmonė 
‘ Pasvalio sūris" gyventojams už 
pristatytą žaliavą skolinga 2.5 
mln. litų. Rugpjūčio-rugsėjo 
mėnesiais įmonė gavo 4.4 mln. 
litų įplaukų, liet skolai už pieną 
apmokėti panaudojo tik 2.8 mln. 
litų.

teatro, literatūros, žurnalistikos, 
švietimo, medicinos, technolo
gijos, kitų griežtųjų mokslų, 
ekonomikos, teisės, istorijos, re
ligijoj organizacinio bei visuo
meninio darbo srityse.

laidinio patariamoji komisija, 
sudaryta iš paminėtoms sritimis 
atstovaujančių asmenų, posė
džiavo lapkričio 6 d. Chicagos 
Jaunimo Centre. Stengtasi su
rinkti į enciklopediją įtrauktinų 
asmenų pavardes l>ei adresus, 
kuriems siųstinos anketos su 
prašymu jas užpildyti ir su nuo
trauka skubiai grąžinti.

Lietuviams išsisklaidžius po 
visą Ameriką, ne visų į enciklo
pediją įtrauktinų asmenų pa
vardės ir adresai patariamosios 
komisijos nariams žinomi. Tad 
prašome visų, ypač jaunesnės 
kartos profesionalų, norinčių da
lyvauti “Pasaulio lietuviai en
ciklopedijoje, skubiai atsiųsti 
savo vardą, pavardę ir adresą Li
tuanistikos tyrimų ir studijų cen
trui (5620 So. Claremont Avė., 
Chicago.IL 60636), kad jiems 
galėtume tuoj pasiųsti enciklo
pedijos anketą.

Problemų nebus, jei pavardės 
bus gautos iš kelių šaltinių. Ne
malonumai susidarys iš viso ne
gavus svarbių asmenų pavar
džių, adresų, negalint jų įtraukti 
į "Pasaulio lietuvių" enciklope
diją.

Savo pavardės ir adreso at
siuntimas nėra joks nusižengi
mas prieš kuklumą. Enciklope
dijos leidėjams Vilniuje yra labai 
svarbu paruošti ir išleisti išsa
mius autentiškus tomus, kuriais 
būtų patenkintas kiekvienas da
lyvis, kiekvienas prenumerato
rius.

Bronius Juodelis, 
koordinatorius

Chicago.IL
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‘Daug kalėdinio džiaugsmo ir gausių 'Dievo malonių 
Naujiems Metams linkime 

visiems mūšy vienuolyno rėmėjams, 
Kultūros Židinio geradariams ir pranciškonų spaudos 

palaikytojams bei aukotojams.

^OOJCCYNO VRtfMCIŠKOšNtfl

Kultūros Židinyje šį savait
galį: šeštadienį, gruodžio 18 d., 
6 v. v. skautų tradicinės kūčios 
didžiojoje salėje. Rengia vyr. 
skaučių židinys “Vilija”.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muzikės Gintarės 
Bukauskienės, Kalėdų naktį, 
prieš Bernelių mišias, 11:30 v. 
giedos kalėdines giesmes.

Rašytojos Nelės Mazalaitės, 
mirusios spalio 31 d., butas, jau 
pilnai išvalytas ir perleistas 
namo administracijai. Rašytojos 
palikimas: jos rankraščiai, laiš
kai, nuotraukos bus pereduoti 
Maironio literatūros muziejui 
Kaune. Bus perduotos ir jos kny
gos su įvairių rašytojų įrašais. Ti
kimasi, kad Darbėnuose, rašyto
jos gimtinėje, bus įkurtas jos me
morialinis muziejus. Testamen
to vykdytojai yra Salomėja Nar- 
kėliūnaitė ir Juozas Andriušis.

Naujųjų metų sutikimas, ku
ris turėjo įvykti gruodžio 31 d. 
Kultūros Židinyje, atšaukiamas, 
nes nebuvo pakankamai užsaky
mų. Rengėjai visų labai atsi
prašo.

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

Kalėdų šokius gruodžio 25 d., 
šeštadienį, Kultūros Židinyje 
rengia Nevv Yorko akademinis 
skautų skyrius. Pradžia 8 v. v.

Prieš 90 metų, 1903 m. 
gruodžio 9 d., gimė prof. Juozas 
Brazaitis, buvęs “Aušros” mer
gaičių gimnazijos mokytojas, Vy
tauto Didžiojo Universiteto pro
fesorius, laikinosios vyriausybės 
ministeris pirmininkas ir “Dar
bininko” laikraščio ilgametis re
daktorius. Mirė 1974 m. lapk
ričio 28 d.

Kalėdinė popietė, rengta ang
lų kalbos kursų klausytojų 
gruodžio 12 d. Kultūros Židinio 
mažojoje salėje, praėjo sėkmin
gai ir nuotaikingai, bet žmonių 
dėl slidžių kelių ir iš vakaro siau- 
tusios pūgos, buvo kur kas ma
žiau nei praėjusiais metais.

LB New Yorko apygardos val
dyba kasmet gruodžio mėn. ren
gia savo posėdį su kalėdiniu 
pobūviu. Šiemet toks posėdis 
buvo gruodžio 15 d., trečiadienį. 
Dalyvavo apylinkių pirmininkai, 
valdybos žmonės ir čia gyvenų 
LB tarybos nariai.

SKA UTŲ KŪČIOS,
ruošiamos vyr. skaučių židinio "Vilija", 

įvyks gruodžio 18 d., šeštadienį, 6 vai. vak. 
Kultūros Židyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Asta Barkauskienė praves bendrų giedojimų, pati pritar
dama kanklėms. Ji taip pat papasakos apie lietuviškus 
Kūčių papročius.

(ėjimas suaugusiems 10 dol., vaikams iki 12 metų - 2 dol.

— Visi kviečiami ir laukiami —
Vyr. skaučių židinys "Vilija"

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 18 d., šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radijų bus transliuojama Ludwig 
van Beethoven opera “Fidelio”. 
Gruodžio 25 d., ateinantį šešta
dienį, bus transliuojama Gioac- 
chino Rossini opera “11 Barbiere 
di Siviglia”.

Algirdo Landsbergio paskaitų 
serija Long Island bibliotekose: 
gruodžio 14d., 13 vai., Lavvren- 
ce “Buvusios sov. imperijos tau
tos”; gruodžio 17 d., 10 vai. 
VVoodmere (5 Towns Senior 
Center), “T. Konvvicki — Bohi- 
no dvaras’; sausio 11 d. 19:30 
vai., Rockville Centre, “Buvu
sios sov. imperijos tautos”; sau
sio 13 d.,20 vai., Garden City, 
“Gražuolė ir žvėris” filmas, pasa
ka, mitas ; sausio 20 d., laikas 
dar nenustatytas, VVantagh, 
“Gražuolė ir žvėris”; vasario 2 
d., 19:30 vai., Hewlett-Wood- 
mere, “Rytų Europos teatras”.

Sonata Zubovienė, 1992 m. 
tarptautiniame konkurse lai
mėjusi antrą vietą, gruodžio 20 
d., pirmadienį, 1:30 vai. popiet 
koncertuos Lincoln Center Li- 
brary salėje (už Metropolitan 
operos pastato). Koncertą rengia 
Piano Teachers Congress of 
NewYork. Įėjimas nemokamas.

Antanas Masionis, Philadel- 
phia, PA, uolus “Darbininko” 
bendradarbis ir talkininkas, 
sveikindamas laikraščio štabą su 
šventėmis, pridėjo ir 150 dol. 
dovaną. Leidėjai, administracija 
ir redakcija nuoširdžiai dėkoja už 
sveikinimus ir dovaną.

Mirusių tėvų Justino ir Pauli
nos Karazia atminimui, sūnus 
Richard Karazia aukojo “Darbi
ninkui” paremti 30 dol. Nuošir
džiai dėkojame.

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

TALP1NTUVAI PER TRANS- 
PAK siunčiami kas savaitę. Sku
bius siuntinius siunčiame AIR 
CARGO. Pinigai pervedami do
leriais. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street, Ch krago, IL 60629., 
Telef. 312 436-7772. CONNEC- 
TICUT valstijoje 203 232-6600. 
BOSTONO apylinkėje 508 428- 
1004. (sk.)

Gruodžio 5 d. Kultūros Židinio mažojoje salėje atidaryta kavinė. Tą dieną pietavo apie 
200 žmonių. Pagrindinė organizatorė buvo Vida Jankauskienė. Algio Jankausko nuotrauka

Rengiant Kultūros Židinio ka
vinės atidarymą, pyragus kepė: 
Zina Jankauskaitė, Aldona Kati- 
nienė, Patricija Sidienė ir Vida 
Jankauskienė. Bare dirbo Pranas 
Gvildys, muzika rūpinosi Jonas 
Jankauskas. Pietus pagamino 
šeimininkai Valda ir Raimundas 
Gaubos. Salę puošė Vida ir Al
girdas Jankauskai. Ant langų 
buvo uždėtos gražios užuolaidos 
ir pakabinti šventiški raudoni 
kaspinai.

Tradicinės skaučių Kūčios, 
kurias kasmet ruošia vyr. 
skaučių židinys Vilija, šiemet 
bus gruodžio 18 d., šeštadienį, 
6 vai. vak. Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY. Prašome vietas užsisakyti iš 
anksto pas Aldoną Katinienę, 
tel. (718) 846-1210, arba Aldoną 
Žukienę, tel. (516) 487-3704.

Tadas Sviderskis, ikonų ir 
senų paveikslų restauratorius, 
dalyvavo pasaulinėje parodoje 
“Restoration 93”, kuri vyko 
gruodžio 6-8 dienomis Bostone. 
Tokia paroda Siaurės Amerikoje 
vyko pirmą kartą. Joje dalyvavo 
250 asmenų, jų tarpe ir Tadas 
Sviderskis. Ten jo vadovaujama 
tapybos restauravimo bendrovė 
buvo išstačius! savo darbus. Taip 
pat jis parodai parengė paskaitą 
“Senovinių paveikslų restauravi
mo ypatumai”. Tadas Sviderskis 
prieš keletą metų atvyko iš So
vietų Sąjungos. Dabar savo res
tauravimo įmonę turi 730 Ęiftb 
Avę., 9aukštas, Nevv Yorke. Tel. 
212333-8638. Fax 212 333-8720.

r
“Darbininko” kalendoriui  jau 

išsiuntinėtas skaitytojams gruo
džio 9 d. New Yorko apylinkėje 
skaitytojai jį gavo. Kas nofėtų 
užsisakyti daugiau kalendckių, 
prašomi kreiptis į “Darbininko” 
administraciją. Kaina 4 dol.-

Dr. Leimonas Jazukevičius, 
žinomas galvos ir kaklo vėžio ligų 
specialistas Vilniuje, atvyksta 
vieneriems metams į New Yor- 
ką. Jis gavo stažavimosi stipendi
ją garsiame vėžio centre — Me- 
morial Sloan Kettering ligo
ninėje, Manhattane. Dr. Jazu- 
kevičiui reikia arba mažo buto 
su baldais arba kambario viene
riems mętams; gali būti Manhat
tane arba artimose apylinkėse. 
Kas galėtų jam išnuomoti pagei
daujamas patalpas, prašomi 
skambinti: Lillian (Budris) De- 
Vincentis, tel. (908) 381-3675. 
(sk.)

“Lietuvos aidas”, patriotinės 
minties, plačios informacijos
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, 1994 metams 
paliko tą pačią metinę prenume
ratą — $85 oro paštu. Kiti Lietu
vos dienraščiai prenumeratą oro 
paštu pakėlė 50%. Jau laikas 
užsisakyti “Lietuvos aidą” 1994 
metams arta pratęsti turimą 
prenumeratą. Čekį $85 išrašyti: 
“Lietuvos aido” vardu ir siųsti 
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis, 239 Brookside tane, 
Willowbrook, IL 60514. Telef. 
708 986-1613.

LMK FEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBO POPIETĖ

Jau irgi tradicija tapo, kad Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos 
Nevv Yorko klubas surengia kalė
dinį pobūvį, kuris pasižymi val
gių gausa, puošnumu, šventiška 
nuotaika.

Ir šiais metais klubo valdyba 
gerai pasiruošė ir savo švenčių 
stalą apkrovė gražiausiais, 
gardžiausiais valgiais. Stalai, 
prie kurių sėdėjo atvykusieji, 
buvo gražiai papuošti.

Bet tai buvo gruodžio 11d., 
šeštadienis, kada popiet pra
sidėjo pūga. Ji vis stiprėjo ir 
stiprėjo, nešė sniego vilnis, 
tėškė į veidą, plėšė drabužius. 
Sunku buvo vairuoti, sunku ma

AMBASADORIŲ ANICETO SIMUČIO IR 
DR. ALFONSO EIDINTO SUSITIKIMAS

Š. m. gruodžio6d. ambasa
doriaus Aniceto Simučio kvieti
mu nuolatinėje Lietuvos misijo
je prie Jungtinių Tautų lankėsi 
ambasadorius JAV dr. Alfonsas 
Eidintas ir ambasados pirmasis 
sekretorius politikai dr. Vytautas 
Žalys. Ambasadorius A. Simutis 
detaliai supažindino svečius su 
misija, pagrindinėmis jos darlx> 
kryptimis. Savo ruožtu ambasa
dorius dr. A. Eidintas papasako
jo apie ambasados Washingtone 
darbą, jos perspektyvas.

Antroje dienos pusėje įvyko

Nelauk, kol atsiųs paragini
mą susimokėti prenumeratą. 
Pats tai atlik laiku ir dar pridėk 
auką lietuviškai spaudai palai
kyti.

Virginija Aleksandravičiūtė, 
lietuvė advokatė Bostone, MA, 
teikianti paslaugas imigracijos ir 
šeimos teisiniuose reikaluose, 
pradėjo savo praktiką skelbti 
Darbininke. Žiūr. jos skelbimą 
2-me puslapyje.

Antano Masionio atsiminimų 
knyga “Ateitininkų dvasia ne
palūžo” gaunama ir “Darbinin
ko” administracijoje, 214 psl. 
knyga gausiai iliustruota. Kaina 
S10, persiuntimo išlaidoms pa
dengti pridedama $2. Užsakoma 
adresu: “Darbininkas", 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207.

Artėja šventės. Kaip dovaną 
savo draugams bei artimie-
siems užsakyk Darbininką.

Parduodama graži sodyba 
Lietuvoje, netoli Kauno Marių. 
Yra mūrinis gyvenamas namas, 
ūkiniai pastatai, šiltnamis, 25 arų 
žemės sklypas. Skambinti po 7 
vai. vak. tel. (908) 363 - 7941.

(sk.)
Parduodamas 2-ių šeimų na

mas VVoodhavene, NY, netoli 
parko. Dėl tolimesnių informa-' 
cijų skambinti tel.: 718 846- 
7399. (sk.) 

tyti. Bet ir tokiame ore atsirado 
drąsuolių —į Kultūros Židinį at
vyko apie 40 asmenų.

Pradžioje su šventėm pasvei
kino klubo pirmininkė dr. Mari
ja Žukauskienė. Vietoje tradi
cinės maldos Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, paskaitė reli
ginio turinio kalėdinį eilėraštį. 
Kiek pavėlavęs atvyko vysk. 
Paulius Baltakis, OFM.

Kai geriama kava, suorgani
zuojama ir kultūrinė programa. 
Aktorius Vitalis Žukauskas nuo
taikingai paskaitė-papasakojo 
keletą linksmų istorijų — anek
dotų.

Svečiai dėkojo rengėjom už 
tokį didelį triūsą ir drąsą, (p.j.) 

trumpas ambasadoriaus dr. A. 
Eidinto bei Lietuvos Generali
nio konsulo New Yorke L. Ku
činsko susitikimas, kurio metu 
apsvarstytos kai kurios konsuli
nio darbo problemos, svečiams 
parodytos būsimos misijos ir ge
neralinio konsulato patalpos 5- 
ojoje Avė. Ambasadoriaus dr. A. 
Eidinto nuomone, ši darbinė ke
lionė padėjo geriau suprasti nuo
latinės misijos prie Jungtinių 
Tautų darbo specifiką ir proble
mas, su kuriomis savo darbe su
siduria Generalinis konsulatas 
Nevv Yorke.

Naujais “Darbininko” skaity
tojais galima tapti kiekvieną 
metų dieną — nebūtina laukti 
Naujųjų Metų! Nauja prenume
rata prasideda nuo užsakymo 
dienos. Tad “Darbininko” skai
tytojai, kurie laikraštį skaito, tat 
dar neprenumeruoja, kviečiami 
stoti ir į prenumeratorių šeimą 
jau šiandien!

DĖMESIO

Dar turime pilnus komplek
tus: Lietuvių Enciklopedijos 37 
t., Encyclopedia Lituanica, 61., 
Vinco Krėvės raštai, 61. Taip pat 
siunčiame į Lietuvą per agentū
ras, kaina 60 - 80 et. už svarą. 
Teirautis:

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

NEW YORKO AKADEMIKŲ SKAUTŲ SKYRIUS 
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI 1 

TRADICINIUSKALĖDŲ 6OKIU6
Kultūros Židinyje šeštadienį, gruodžio 25 d. 

Pradžia 8 v.v. (ėjimo auka $5.00.
- Savi gėrimai neatsinešami —

Irena ir Jonas Vilgaliai sveiki
na savo bičiulius ir pažįstamus 
Sv. Kalėdų proga ir linki kuo ge
riausios sėkmės Naujuose Me
tuose. Ta proga skiria auką “Dar
bininkui”.

Vanda ir Stasys Karmazinai 
sveikina Sv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga savo gimines, drau
gus ir pažįstamus šioje apylin
kėje ir Floridoje, linkėdami Die
vo palaimos ir sveikatos Naujuo
se Metuose.

Elena1-ięJHenrikas Andruska 
sveikina giminės, draugus ir pa
žįstamus su Kalėdų šventėmis ir 
linki visiems visokeriopos sėk
mės, ypatingai sveikatos Nau
juose Metuose.

Renata ir Tadas Alinskai svei
kina savo draugus ir pažįstamus 
su Sv. Kalėdomis ir linki sveikų 
ir laimingų Naujųjų Metų.

Juozas Mariukas, iš Woodha- 
ven, N Y, sveikina savo draugus 
ir pažįstamus Sv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga. Jis linki vi
siems geros sveikatos, laimės ir 
pasisekimo gyvenime. Skiria 
auką “Darbininkui”.

Algirdas ir Danutė Silbajo- 
riai, iš Floridos, siunčia saulėtus 
linkėjimus giminėms, draugams 
ir pažįstamiems. Sv. Kalėdų pro
ga aukoja“Darbininkui” ir Kul
tūros Židiniui.

Stasys V. Birutis ir vaikai svei
kina savo draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki 
jiems laimingų Naujųjų Metų.

Donata ir Alfonsas Samušiai 
visiems linki gražių Sv. Kalėdų 
ir sėkmingų Naujųjų Metų.

Ž

IŠSIŲSTA LITERATŪROS 
PREMIJA

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premija už geriausią metų gro
žinės literatūros knygą paskirta 
Kazimierui Barėnui už jo nove
lių rinkinį “Ant paskutinės pako
pos”. Knygos autorius gyvena 
Londone, Anglijoje. Premijos 
įteikimas vyko lapkričio 26 d. 
Chicagoje. Jis pats negalėjo da
lyvauti šioje literatūros šventėje.

Premijos mecenatas — Lietu
vių Fondas. Premija 2000 dol. 
Lietuvių Fondo valdyba čekį at
siuntė Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdybai. Čekis gruodžio 13 
d. persiųstas K. Barėnui į Lon
doną. Persiuntimo reikalus sut
varkyti padėjo Edvardas Stak- 
nys.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyta nuoširdžiai dėkoja Lie
tuvių Fondui, kad jis metai iš 
metų 2000 dol. premija remia 
išeivijos literatūrą. Valdyba dė
koja ir vertinimo komisijai: dr. 
Kostui Ostrauskui, Vytautui Vo- 
lertui, Leonardui Žitkevičiui už 
taip puikiai atliktą darbą. Taip 
pat valdyba dėkoja ir dr. Alfon
sui Sešplaukiui-Tyruoliui už 
knygų sąrašo sudarymą.


