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-Seimo savivaldybių komite
to pirmininkas Algirdas Sadkauskas gruodžio 8 d. pateikė Seimo
nutarimo projektą dėl Respubli
kos savivaldybių tarybų rinkimų.
Jame siūloma savivaldybių tarybų
rinkimus surengti 1995 metų kovo
25 d. Savivaldybių rinkimų dieną
nustato Seimas.
—. Lietuvos aukščiausiojo
Teismo pirmininkas M. Lošys pa
vedė vienam iš Aukščiausiojo teis
mo teisėjų patikrinti Vito Lingio
nužudymo bylos medžiagą. Teisė
jo pavardė neskelbiama. Patikrini
mas bus atliktas, remiantis dėl žur
nalisto nužudymo organizavimo
mirties bausme nuteisto Boriso De
kanidzės adokatų priežiūriniu
skundu. Advokatai prašo sustab
dyti nuosprendžio vykdymą ir
žurnalisto žudikų bylą perduoti
naujam teisminiam nagrinėjimui.
- Nuo ateinančiųjų metų
Lietuvoje pradedama. įgyvendinti
pensinio aprūpinimo sistemos re
forma. Ji remsis penkiais naujais
įstatymais, iš kurių kol kas Seimas
yra priėmęs du. Naujoji sistema
labiausiai kritikuojama dėl senat
vės pensijos amžiaus didinimo ir
suvienodinimo moterims bei vy
rams, Iki šioL LettiVdjė senatvės
pensijas gaudavo 55 metų sulaukę
moterys ir 60 - vyrai. Pagal naują
sistemą, senatvės pensijos bus mo
kamos 65 metų sulaukusiems mo
terims ir vyrams. Šiuo metu vyrų
vidutinė gyvenimo trukmė Lietu
voje yra 63, o moterų - 75 metai.
— Steigiamasis Lietuvos tau
tinių mažumų partijos suva
žiavimas turėtų įvykti iki atei
nančiųjų metų sausio 10 d. Parti
jos nariais jau panoro tapti rusų,
ukrainiečių, lenkų, baltarusių, to
torių, karaimų ir graikų tautybės
Lietuvos piliečiai..
— Žemutinės pilies rūmų at
statymo koncepcijos konkurso
vertinimo komisija gruodžio 1 d.
paskelbė savo sprendimą neskirti
pirmosios vietos nei vienam pro
jektui. Pagal balų skaičių paskirtos
dvi paskatinamosios premijos Vy
tauto Nasvyčio ir Rimo Grigo vado
vaujamiems kolektyvams. Antro
jo turo nutarta kol kas neskelbti
dėl tyrimo medžiagos stokos.
— Statistikos departamento
duomenimis, infliacija Lietuvoje
lapkričio mėnesį sudarė 3.6%. Tai
pats didžiausias infliacijos rodiklis
po gegužės mėnesio šuolio, kada
infliacija, pradėjus veikti Pridėto
sios vertės mokesčio įstatymui,
pasiekė 6.3%.
- Vilniuje, Raugyklos gatvės
25 name, atvėrė duris Tautinių
mažumų bendrijų svetainė. Šių
įkurtuvių seniai laukė apie dešimt
Lietuvos tautinių mažumų: latvių,
estų, azerbaidžaniečių, gruzinų,
vokiečių, baltarusių, vengrų, mol
davų ir kitų tautų atstovų orga
nizacijos. Svetainėje vyks tautinių
mažumų vakaronės, parodos, kiti
renginiai.
— Vilniaus miesto Kernavės
tunto skautai gruodžio 9 d. Vil
niaus Mokytojų namų didžiojoje
salėje surengė koncertą ir madų
šou, pavadintą "Be adatos".
— 30-asis Lietuvos esperan
tininku suvažiavimas, kuriame
dalyvavo daugiau nei 300 šios kal
bos entuziastų iš Lietuvos ir iš
užsienio vyko gruodžio 10-11 d.
Kaime. Lietuvos esperantininkų
sąjunga leidžia prieš ketverius me
tus atkurtą žurnalą "Litova Stelo",
kuriam šiemet sukanka 80 metų. .

DEFICITAS

"NORMOS RIBOSE"
J,'

Gruodžio 7 d. ministras pirmi neviršyti 25%.
ninkas Adolfas Šleževičius ir fi
Tą pačią, dieną gruodžio 7-ąją
nansų ministras Eduardas Vilkelis spaudos konferencijoje Tėvynės
Seimo plenariniame posėdyje pri sąjungos (Lietuvos konservatorių)
statė patikslintą 1995 metų valsty valdybos pirmininkas Gediminas
bės biudžeto projektą.
Vagnorius pristatė žurnalistams
Pateiktame projekte pakeista pla maždaug vieno spaudos lanko
nuojamų biudžeto pajamų bei apimties dokumentą. Jis vadinasi
išlaidų suma, taip pat 37 mln. litų "Lietuvos ekonominės politikos
padidintas biudžeto deficitas. Da analizė ir Tėvynės sąjungos siūly
bartiniame projekte numatoma su mai Respublikos Prezidentui ir
rinkti daugiau kaip 3133,2 mln. Vyriausybei dėl ūkio gaivinimo".
litų biudžeto pajamų (anksčiau
Šiame dokumente konstatuoja
buvo 2998,8 mln. litų), o išlaidos ma, kad infliacija Lietuvoje yra
sudarytų 3552,6 mln. litų (anks pernelyg didelė. Konservatorių ir
čiau buvo planuota 3380 mln. li objektyvių Vakarų ekspertų ver
tinimu, kainų augimą šiemet nu
tų).
Finansų ministro L Vilkelio nuo lėmė neleistinai j apyvartą išleisti
mone, 418,4 mln. litų biudžeto papildomi 445 milijonai litų, taip
deficitas yra "normos ribose", nes pat didėjanti pseudopinigų atsira
jis sudarys tik apie 1,9% bendrojo dusių dėl augančių daugelio įmo
vidinio produkto.
nių tarpusavio įsiskolinimų, masė.
Ministras teigė, kad biudžeto Dokumente teigiama, jog nuo lito
projektą būtų galima padidinti net įvedimo kainos išaugo 70%, tiek
315 mln. litų. L. Vilkelio nuomone, pat sumažėjo lito perkamoji galia
šias pajamas įmanoma surinkti iš ir realus lito kursas. Tačiau lito
trijų rūšių pagrindinių mokesčių - oficialus kursas JAV dolerio at
pridėtinės vertės, akcizo ir fizinių žvilgiu nekeičiamas. Toks kurso
asmenų pajamų. Ministras savo mažinimas, sakoma dokumente,
optimizmą grindė, jo nuomone, griauna ekonomiką iš vidaus, o
gana neblogu nacionalinio biu verslui gresia bankrotai.
džeto vykdymu spalio ir lapkričio
Gediminas Vagnorius teigė, kad
mėnesiais. Spalio mėnesį biudžetas tokia iškreipta pinigų politika pra
gavo 368 mln. litų, o prelimina dėta remti ne eksportą, o kitų
riais duomenimis lapkričio mėnesį kraštų prekes. Dėl to Lietuvos ūkis
bus surinkta daugiau kaip 427 mln. netenka apie 600 milijonų litų, o
litų. Iš viso šių metų biudžeto pa dėl eksporto stabdymo, jo nuo
jamos turėtų siekti 4 mlrd. litų.
mone, įmonės negaus naudingų
Premjeras Adolfas Šleževičius ~ užsakymų iš užsienio už 2' -2;5
pabrėžė, kad kitų metų biudžetas milijardo litų.
yra socialinės orientacijos. Viduti
Dokumente daroma tokia išvanis darbo užmokestis kitąmet da: kadangi ekonomika nusmuko
turėtų siekti 460 litų, o infliacija dėl netinkamos vidaus politikos,

tai pakeitus šią politiką, dar įma
noma per palyginti trumpą laiką
(1,5 - 2 metus) atkurti ūkį, pir
miausia bent 2-2,5 karto padidin
ti pramonės ir žemės ūkio pro
dukcijos gamybą,taip pat realias
gyventojų pajamas. Tėvynės sąjun
ga siūlo mažinti nepagrįstai išleistų
pinigų kiekį, didinti gyventojų per
kamąjį pajėgumą, skatinti pramo
nės ir žemės ūkio gamybą, neinfliadnėmis priemonėmis remti savų,
o ne užsienio įmonių veiklą, ska
tinti investicijas.
Konservatorių pateiktame prie
monių Lietuvos ūkiui atgaivinti
plane yra 34 konkretūs pasiūly
mai - dėl monetarinės, finansų ir
mokesčių agrarinės politikos bei
kitų ekonominių klausimų.
Gediminas Vagnorius spaudos
konferencijoje sakė, jog Tėvynės
sąjunga dėl to pasiryžusi bendra
darbiauti su LDDP, tačiau su viena
sąlyga: jeigu valdančioji partija
atsisakys korupcinės politikos ir
atsiribos nuo nusikalstamų struk
tūrų. Konservatorių dokumentas
bus pateiktas valdžios struktūroms,
politinėms partijoms, su juo bus
supažindinta visuomenė.
Šis dokumentas yra trečiasis, ku
riame konservatoriai nuo jų įsikūri
mo pradžios (1993 metų gegužės
mėn.) pateikia pasiūlymus dėl Lie
tuvos ūkio atgaivinimo. Beveik
tokia pat jų ekonominė programa
buvo paskelbta pernai gruodžio
CT&iesį vykusiame partijos“ suvažiavime, šių metų pavasarį ir šių
metų rugpjūčio referendume.
ELTA

I mokyklą žiemos takučiu Lietuvoj. Viktoro Kapočiaus nuotr.

Sudaryta mišri darbo grupė
restitucijos klausimais
Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius 1994
m. spalio 14 dienos potvarkiu Nr. 565 p sudarė darbo grupę, kuriai
pavesta nagrinėti klausimus, susijusius su Katalikų Bažnyčios padėties
Lietuvoje restitucijos akto įgyvendinimu, ir teikti pasiūlymus šiais
klausimais Lietuvos vyriausybei.
Valstybei darbo grupėje atstovauja statybos ir urbanistikos ministras
J. Laiconas, Teisingumo ministerijos Privačios teisės skyriaus viršininkė
J. Aleksaitė, Paminklo tvarkos departamento prie Statybos ir urbanisti
kos ministerijos direktorius J. Glemža, Ekonomikos ministerijos Privati
zavimo departamento direktorius A. Z. Kaminskas, Lietuvos archyvų
generalinės direkcijos direktoriaus pavaduotoja V. Karklelienė, Bažnyčiai
- Lietuvos Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius G. Grušas,
Vilniaus vyskupas augziliaras J. Tunaitis, Lietuvos Vyskupų konferenci
jos juriskonsultas K. Valančius, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris
R. Norvilą ir Vilniaus arkivyskupijos ekonomo pavaduotojas D. Juozėnas.
Pirmame darbo grupės posėdyje, kuris įvyko spalio 18 d. Statybos ir
urbanistikos ministerijoje Vilniuje, mėginta nustatyti grupės kompe
tenciją, aptarta situacija, susiklosčiusi įgyvendinant restitucijos aktą ir
pan. Posėdžio dalyviai nutarė rengti darbo grupės susitikimus pagal
susitarimą. Kitame posėdyje turėtų būti aptartas naujo įstatymo šiais
klausimais projektas.
Kaip pranešė Elta, spalio 21d. ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius
susitiko su Šventojo Sosto nuncijumi arkivyskupu Justo Mullor Garda.
Pokalbio metu aptartos Bažnyčios problemos Lietuvoje. Šventojo Sosto
nundjus pažymėjo, kad tarp Bažnyčios ir valstybės esama kai kurių
nuomonių skirtumų, tačiau juos tikimasi išspręsti. Arkivyskupo nuo
mone, bendradarbiauti būtų galima mokyklų, pataisos įstaigų ir ka
riuomenės dvasingumo bei nekilnojamojo bažnytinio turto grąžinimo
srityse. Šiems klausimams spręsti susitarta sudaryti tris darbo grupes,
kurioms vadovaus vyriausybės ir Švento Sosto paskirti atstovai.
LKBIC

Šv. Juozapo bažnyčia Kėdainių miesto centre, pastatyta 1709 m. Sovietų okupacijos metais
nuo 1963 m. buvo paversta sandėliu. 1991 m. atšventinta ir šiuo metu gausiai lankoma.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Prarastos garbės ieškoji]
Du pagyvenę vyrai susitiko apy
tamsiame teismo koridoriuje.
Vienas iš jų - buvęs partizanas,
aštuonerius metus su okupantais
ir jų pakalikais kovojęs šiaurinėje
Suvalkijos dalyje, Garliavos, Pakuo
nio, Veiverių apylinkėse. 1952
metų rudeni išduotas ir klastingai
suimtas Kazlų Rūdos miške, paty
ręs tardymų ir lagerių siaubą Povi
las Pečiulaitis - Lakštingala... Ant
rasis buvęs Garliavos stribas Juo
zas Poderis.
Likimas jų akis į akį nesuvedė
anais rūsčiais laikais - tada gal būtų
kalbėję ne jie, o jų ginklai...
- Ko jiems prireikė teisme?
Juozas Poderis čia ieškojo praras
tos garbės. Povilas Pečiulaitis buvo
pakviestas liudytoju.
- Aš didžiuojuos, kad buvau stri
bu! - koridoriuje sakė Juozas Poderis.
Povilas Pečiulaitis tik liūdnai šypsojosi.

Dar ne taip seniai buvusius stri
bus per minėjimus sodindavo pre
zidiumuose, švenčių dienomis teikdavo gėlių ir vokelius su premijo
mis, juos kviesdavo į pionierių su
eigas, apie jų "žygius" kūrė filmus,
rašė knygas. Ir ne stribais jie buvo
vadinami, o liaudies gynėjais, gynusiais taikų kaimo žmonių darbą
nuo nuožmių banditų.
Tačiau ar nusipelnė jie tokios
pagarbos? šiemet Vilniuje išleisto
je istoriko Vytauto Tininio knygo
je "Sovietinė Lietuva ir jos veikė
jai" rašoma: "Politiniais tikslais Lie
tuvoje buvo mėginama sudaryti
"klasių kovos’ regimybę ir parody
ti, kad politinė ir ginkluota kon
frontacija vyksta tik tarp pačių Lie
tuvos gyventojų..Tuo tikslu 1944
m. rugpjūčio 24 d. LKP (b) CK
nutarimu buvo įkurti stribų (jie
dar buvo vadinami "liaudies gynė
jais’, "naikintojais") būriai. Nors

as

šie būriai ofidaliai priklausė NKVD
(nuo 1947 m. - MGB) apskričių ir
valsčių skyriams, bet jie vykdė ir
vietos partinių bei administracinių
organų vadovų nurodymus, saugo
jo šiuos pareigūnus. Stribai akty
viai dalyvavo "išbuožinimo" ir gy
ventojų trėmimo akcijose, atvirai
terorizavo plėšė ir žudė kaimo gy
ventojus, kartu su okupacinės ka
riuomenės daliniais ir represiniais
organais kovojo prieš partizanus.
Gerai žinodami vietos sąlygas ir
žmones, šie ginkluoti būriai Lietu
vos kaime atliko penktosios kolo
nos vaidmenį, buvo ištikimi komu
nistų partijos politikos vykdyto
jai". Bet gal Garliavos stribai buvo
kitokie, geresni? štai ką apie juos
savo atsiminimų knygoje "šitą
paimkite gyvą" (Kaunas, 1993 m.)
rašo Povilas Pečiulaitis: "Stribams
jokios atsakomybės nebuvo, kas
nepatiko, tą galėjo nušauti, pri(nukdta į 2 psl.)

Siūlymams pritarta
Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Olandijos kompanijos "Tebodin" projektiniams siūlymams Klaipėdos valstybinės naftos įmonės
terotorijoje pastatyti įrenginius, kuriais būtų perkraunami šviesieji
naftos produktai, šių produktų apyvarta turėtų tenkinti Lietuvos porei
kius. Lig šiol įmonėje buvo perkraunami tik tamsieji naftos produktai:
mazutas, alyva ir panašiai.
ELTA

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių

ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų
visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje
esantiems lietuviams.
Tėv. Placidas Barius, O.F.M.
Pranciškonų provincialas

Kristaus gimimo šventėje
mieliems mūsų skaitytojams,
bendradarbiams ir rėmėjams
linkime Kalėdų džiaugsmo
ir laimingų Naujųjų Metų.
Darbininko

Redakcija ir Administracija
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Lietuvos kariuomenės dieną Vilniuje šventė ir buvusioje Jugoslavijoje dislokuotas taikos
palaikymo dalinys.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Kas Lietuvos teisėtvarkai geriau:
B. Dekanidze - iki gyvos galvos už grotų, ar jo kapas?
Advokato S. Povilo Žumbakio
komentarai, transliuoti Chicagoje
lapkričio 27 d. per Amerikos Lietuvių
Radijo programą, kuriai vadovauja
Anatolijus Siutas.
- oSprendimas Vito Lingio nužu
dymo byloje padarytas. Pagrindi
nis kaltinamasis Boris Dekanidze,
įsakęs nužudyti V. Lingį, teisino
sprendimu buvo pripažintas kal
tu. Jam paskirta bausmė: sušaudy
mas.
Ši byla turėtų ir galėtų tapti pra
džia, atstatant teisingumą Lietu
voje. Štai keletas pasamprotavimų
po šios bylos:
1. Teismo eigoje liudytojai po
priesaika iškėlė daug svarbių faktų
apie savo kriminalinę veiklą, ku
riais remiantis galima pradėti eilę
kitų kriminalinių tyrimų ir tęsti
kovą prieš kriminalinio šlamšto
viršūnes.
2. Teisėjams, generaliniam pro
kurorui, policininkams, tyrinėto
jams, liudininkams ir visiems, prisidėjusiems prie sėkmingos bylos
eigos, tauta turi pareikšti padėką.

galiau kas nors išdrįso stoti prieš
tamsiąją masę, kuri, pasirodo, bent
Vilniuje nėra sudaryta iš vietinių
lietuvių, o iš svetimtaučių, kurie
terorizuoja ne tik Vilniaus žmones,
bet tuo pačiu atstumia ir kitų
šalių gyventojus nuo investicijų
Lietuvoje. Tuo šių gaujų veikla
sęnukdo kiekvieno doro Lietuvos
Paulauskas turėtų gauti pagyrimą piliečio gyvenimo lygį. Viso kraš
ir būti paskirtas dar penkeriems to gyventojai praranda darbus, pa
metams į tas pareigas. Apsiėmęs jamas ir saugumą.
5. Po teismų ir kriminalinię ko
pats tvarkyti šią bylą, jis ne tik
pasirodė suprantąs kritišką mo dekso sutvarkymo, reikia skubiai
mentą kovoje prieš kriminalinį ele atkreipti dėmesį į visą teisinės sis-,
mentą, bet tuo pačiu, asmeniškai temos sutvarkymą, nuo pat viršaus
rizikavo, pravesdamas bylos eigą iki advokatų įteisinimo sistemos.
ir prašydamas teismo mirties baus Tik įgyvendinus teisinę lygybę
mės pagrindiniam tos bylos ("rule of law") Lietuvoje, bus gali
ma atstatyti tikrą demokratiją ir
nusikaltėliui.
4. Visos partijos turėtų sušaukti laisvąją rinką, kuri pakels šalies
specialų Seimo posėdį ir padaryti žmonių gyvenimo lygį ne „tik
sprendimą dėl kriminalinio kodek ekonominėje, bet ir sociologinėje
so ir teismų bei prokuratūros ir sferoje. Kai įstatymai bus taikomi
policijos įstatymų perredagavimo. visiems vienodai, tiek valdinin
Gal kitos tokios geros progos nebe kams, tiek ir valdantiesiems, kada
bus, nes po šio sprendimo, ma kyšiai bus laikomi krašto žmonių
nyčiau, visi politikai jaučia krašto skriaudimu, kai visi mokės mokes
žmonių pasitenkinimą, jog pa- čius pagal įstatymą - tada Lietuva
galės tapti Rytų Europos žvaigžde.
Teisinė tvarka turi sudaryti rė
mus krašto gyventojams, pagal
kuriuos viso krašto žmonės, pi
liečiai ir svečiai, būtų lygūs prieš
būstinių dar kabojo memorialinės įstatymą. Be teisėtvarkos negali
lentos, o ką nors bloga viešai pa būti laisvos rinkos, nes kai nėra
sakyti apie jų "žygius" buvo pa tikslių, aiškių įstatymų, nomen
klatūra - biurokratai gali labai leng
vojinga.
Skaitytojai dar nebuvo užmiršę vai savivaliauti ir skriausti tuos,
daugelio lietuviškų laikraščių iš kurie prie jų negali prieiti.Tokiose
"Sovetskaja Litva" perspausdinto sąlygose turtingieji ir verslininkai
S. Smolenskio straipsnio, kuriame nemoka mokesčių, nes jaučia, kad
juodžiausiomis spalvomis buvo mokesčiai yra taikomi ne jiems,
pavaizduotas tada į JAV gyventi ypač jei jie turi mokėti kriminalinorėjęs išvažiuoti Povilas Pečiulaitis - Lakštingala. Žmonėms buvo dalinių, virš Kazlų Rūdos miškų
peršama mintis, kad pokario me skraidžiusių žvalgybinių lėktuvų
tais narsūs ir taurūs liaudies gynė tartum ir nebuvo...
(Pabaiga ateinančiame numeryje)
jai kovojo su žiauriais, savojo kraš

Jiems nebuvo lengva. Buvo net
pavojinga. Bent vienam teisėjui
buvo aiškiai grasinama. Demokra
tinėje sistemoje tokie grasinimai
negali būti toleruojami. Krašto gy
ventojai iš savo valdžios turi reika
lauti, kad visi teisėtvarkos darbuo
tojai būtų apsaugoti.
3*. Generalinis prokuroras Artūras

Prarastos garbės
ieškojimas
(atkelta iš 1 psl.)
mušti, areštuoti, o vogti ir plėšti ar
pasiskųsti negalėjo, nes nukentėtų
dar daugiau. (...) Netoli kapinaičių
buvo 1945 m. į Sibirą išvežto Mac
kevičiaus sodyba. Namai stovėjo
tušti, tai juose apsigyveno Garlia
vos stribai ir keli ginkluoti rusai.
Dienomis jie vaikšto po kaimą, ką
randa iš maisto, atima arba pava
gia, o naktimis prisivedę savo pa
kraipos moterų, girtauja, šaudo,
jaučiasi labai saugiai, nes visai
netoli - Garliavoje stovi garnizono
kariuomenė".
Kauno miesto apylinkės teismui
garliavietis Juozas Poderis įteikė
ieškininį pareiškimą, kad "Trem
tinio" laikraštyje per kelis kartus
buvo paskelbtos jo garbę ir orumą
žeminančios ir neatitinkančios tik
rovės žinios. Konkrečiai: "...plėšika
vę Garliavos apylinkėse - Juozas
Poderis, broliai Bumeikos. Vienas
iš jų, prisimena liudytojai, gyrėsi
su bendrais išžaginęs ir užsmaugęs
Digrių kaimo mergaites Navickaitę
ir Pažėraitę". "Poderis, po stribavimo dirbdamas milicininku, gaudy
davo automašinas, vežančias 'į kai
rę’ (vogtas) statybines medžiagas
ir liepdavo jas iškrauti prie savų
statybų, todėl dabar jau ieško na
mo pirkėjų". "Garliavietis (pavardė
žinoma) papasakojo, kad J. Pode
ris, kartą atvykęs su keletu vyrų į
sodybą, kankino jį ir žmoną. "Sve
čiams" išėjus šeimininkai pasige
do įvairių vertingų daiktų ir kiau
lienos skerdienos. Vėliau J. Poderis
šį žmogų suspardė, uždarytą stribų
daboklėje".
šios žinios "Tremtinio" laikraš
tyje buvo pateiktos 1989 metais.
Prisiminkime, koks tada buvo lai
kas. Sovietų Sąjunga dar buvo stipri, Lietuvoje tebeveikė jos represi
nės struktūros. Prie buvusių stribų

to ir jo žmonių nekenčiančiais ban
ditais. Rusų kariuomenės, NKVD

Stanislovas Čyvas
Zenonas Mikalauskas

niam elementui už apsaugą ir
valdžios biurokratams už privilegi
jas. Visa tai skriaudžia žmones ir
skurdina kraštą. Rinkėjai tai priva
lo suprasti iki sekančių rinkimų.
Jie, paprasti žmonės, yra skriau
džiami tų, kurie yra prisiekę jiems
tarnauti!
6. Mirties bausmė sušaudymu,
paskirta Boris Dekanidzei (ir ki
tiems padariusiems ypatingai žiau
rius nusikaltimus), turėtų būti at
šaukta prezidento Algirdo Brazaus
ko. Nusikaltėlius galima nuteisti
kalėjimu iki gyvos galvos be jokių
lengvatų ar privilegijų.
Žinau, kad toks pasiūlymas ne
būtų populiarus Lietuvoje, bet tam
yra svarbių priežasčių:
Mirties bausmė Lietuvoje netu
rėtų būti leistina, nes Lietuvos
žemė ir taip jau yra per daug per
mirkusi krauju - ypač nekaltųjų
krauju.
Bausmė nusikaltusiems yra grin
džiama bent trimis priežastimis:
(1) Nubaudimas už padarytą nu
sikaltimą. Tai yra užsilikęs galvoji
mas nuo senų laikų: akis už akį,
bausmė lygi nusikaltimui ir pana
šiai.
(2) Atsikeršijimas kriminaliniam
elementui už padarytą skriaudą
kraštui ir piliečiams. Leisti nu
skriaustiesiems pasitenkinti, kad
šiuo atveju žudikas susilaukė to
kio likimo, kaip ir nekalta jo auka.
Mes turime pavyzdžių kituose kraš
tuose, kur siekiant keršto yra tai
komi persekiojimai ir teisinės baus
mės. Visur, kur kerštas yra pagrin
dinis motyvas, teisingumas nuken
čia. Lietuva yra krikščioniškas kraš
tas. Kerštui neturėtų būti vietos.
(3) Pamokinimas visų, kad už
tam tikrą nusikaltimą kriminalis
tas praras net savo gyvybę.
Tie argumentai nublunka prieš
argumentus dėl mirties bausmės
netaikymo. Teisme .sprendimus
daro žmonės. Ar tai būtų pri
siekusiųjų komisija ar tepėjai, jie
yra žmonės - klystantys; žmonės.
Visada yra galimybė, kad sprendi
mas yra padarytas neteisingai, ne
pagrįstai. Yra galimybė, kad kal
tinimo procedūra buvo atlikta ne
sąžiningai ar klaidingai. Visada yra
galimybė, nors ir maža, kad pada
ryta klaida ir paskiriama mirties
bausmė visiškai nekaltam asme
niui.
Dėl tokių neteisingų sprendimų
nukenčia visa tauta, nes yra pada
ryta dviguba skriauda: kriminalis
to aukoms ir neteisėtai nubausta
jam. Mūsų tautai teko pakelti daug
neteisėtų bausmių. Tai patyrė
bolševikų, nacių bei komunistų
okupacijų metu. Užtenka jau ne
kaltų žmonių aukų. Nesvarbu,
kokia tobula teisinė sistema be
būtų, klaida gali būti padaryta ir
tuomet nukentės nekaltas žmogus.
Visi tie argumentai yra atmesti
beveik visose demokratinėse šaly
se. Lietuva būtų išimtis Vakarų
Europos šeimoje, jeigu nepakeis
to įstatymo. Kaip krikščioniškas
kraštas, mes turėtume suprasti, kad
galutinį sprendimą dėl nusikaltimų

padarys Dievas. Tuo pačiu, kalini
mas iki gyvos galvos yra labai sun
ki bausmė, dažnai sunkesnė, nei
mirties bausmė. Taip gan dažnai
argumentuoja tie, kurie yra nu
bausti ir nori, kad valdžia jiems
paskirtų mirties bausmę.
Kerštas kraštui nepadės. Tai aiš
kiai rodo kitų šalių patirtis.
Panašiai yra ir su parodymu ki
tiems kriminalistams, jog jie gali
prarasti gyvybę už tam tikrus nusi
kaltimus. Plati patirtis Amerikoje
ir kituose kraštuose gan aiškiai
rodo, kad taip nėra.
Bet gal svarbiausia priežastis yra
dabartinė silpna Lietuvos teisė
tvarkos sistema. Šioje sistemoje
galima įžvelgti daug spragų, žmo
gaus teisių ir net paprasčiausių
teisingumo trūkumų.
Buvo paminėta, jog V. Lingio
byloje buvo gan grubiai tardomi
kaltinamieji. Toks policijos ir tar
dytojų elgesys kelia nerimą. Gal
teismo rezultatas ir yra tikslus, bet
kaip tai buvo pasiekta gal yra
svarbiau, nei vienos bylos sprendi
mas ir kelių kaltų žmonių nubau
dimas.
Reikia atsiminti, kad "Lietuvos
teismų sudėtis nėra daug pasikei
tusi nuo sovietinių laikų. Sovieti
nė teisinė sistema buvo supuvusi
nuo viršaus iki apačios. Kol Lietu
va nesutvarkys visos teisinės siste

mos, tol mirties bausmė neturėtų
būti taikoma. Nesvarbu, kad ir kaip
tautiečiai norėtų, kad žudikai būtų
sunaikinti lygiai taip, kaip ir jų
nekaltos aukos. Čia yra svarbesnis
principinis klausimas!
Pagalvokime, pavyzdžiui jeigu
valdžia nutartų apkaltinti ką nors
dėl politinių motyvų ir naudoti
jėgą ar gąsdinti liudininkus, ar mes
sutiktume, kad dėl tos priežasties
nubaustas žmogus būtų sušaudy
tas?
Lietuvos teisingumas randasi
ypatingai svarbioje kryžkėlėje.
Reikia tikėtis, kad pozicija ir opo
zicija išnaudos šį momentą išvesti
Lietuvą iš buvusios kriminalinės
padėties.
Paskaičius spaudą atrodo, kad
sprendimas buvo teisus. Bet atei
tyje būtų svarbiau parodyti žmo
nėms demokratinį subrendimą.
Raginu prezidentą Algirdą Brazaus
ką pasinaudoti savo konstitucine
teise ir pakeisti bausmės .įvykdy
mą žmogžudystės organizatoriui,
paskiriant jam bausmę - kalėjimą
iki gyvos galvos. O jį ir ja purviną
darbą panaudoti jaunimo auklė
jimui. Boris, apsivilkęs kalėjimo
uniforma ir belaukiantis gyveni
mo galo už grotų, gali būti geresnis
pavyzdys, sugalvojusiems nesi
laikyti krašto tvarkos, negu Boriso
kapas.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tėl. 296-2244.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel.
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Js* alga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti,
kadesate ar norite būti J. Andriušio klientais. . , .
VYTAUTAS BELECKAS'IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. TeL 821-6440.
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Aubura, MA 01501. Tel. 508 753-7232

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI I VISAS KAPINES
NEW YORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
QUEENS N.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150
■ TAI MŪSŲ VTENINTĖlE VIETA - GAUSI PASODU SALE -

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
- TFKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIU VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ
MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363
Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, lapkričio 17 d. aukštųjų mokyklų studentai protestuoja
prieš Lietuvos valdžios politika aukštųjų mokyklų atžvilgiu. Viktoro Kapočiaus nuotrauka <

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

Pirmoji lituanistikos
švietimo konferencija
Rima Marija Girnius
(Pabaiga. Pradžia praėjusiame nr.)
Zita Krukonienė - lietuvių litera
tūros dėstytoja Bostono litunistinėje mokykloje:
Mano sūnūs man padeda su
prasti išeivijos vaikus, ko aš, at
vykusi iš Lietuvos, jokiu būdu ne
būčiau supratusi. Dėstydama aš
iškėliau sau tikslą: padėti vaikams
suprasti, kad lietuvių literatūra nėra
Mieli Broliai, Sesės!
kokia nors kitoniška ar kvaila, kad
vęsdami Kristaus gimtadienį mes instinktyviai prisi ji kalba apie tuos pačius dalykus,
mename pirmųjų Kalėdų sceną: užeigos šeimininką, apie kuriuos kalba didieji pasaulio
sakantį Marijai ir Juozapui "jums nėra vietos", šaltą literatūros genijai: apie meilę, nea
gyvulių olą, ėdžiose gulintį ką tik gimusį kūdikį, nustebusius pykantą, gamtos grožį - tik jie kal
piemenis, dangaus angelus, giedančius "Garbė Dievui aukštybėse, o ba kitaip.
Aš gerbiu savo mokinius, di
žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms" (Lk 2:14).
Šioje "Dievui garbės ir ramybės žmonėms" šventėje labiau negu džiuojuosi jais ir nenoriu trukdyti
kitu laiku iškyla ir liūdna šių dienų žmonijos padėtis: metų metais jų laiko, tad nedėstau lengvų rašy
besitęsiančios brolžudybės, masinis, įstatymais įteisintas negimusių tojų. Renku savo autorius, kūri
kūdikių žudymas, milijonai vaikų, augančių be tėvų meilės, nius, temas. Neimu ištraukų. Ir
niekada neklausiu: "Ar pers
viešpataujantis socialinis neteisingumas irOmtotalinis chaosas.
Šiame Kalėdų laikotarpyje dažniau nei fatuTaiku ne vienas iš kaitėte"?, nes... nes nenoriu išgirsti
mūsų savęs klausiame, kodėl po 20O0ėmetų Kristaus apreikštos atsakymo "ne".
Dievo meilės žmogui, tiek daug pasaulyje neapykantos ir neteisin
Pokalbis su vadove
gumo?
Ne su visomis konferencijoje
"Jei Dievas leido žmonijai patirti socializmo, gimusio kapitalizme,
siaubą milijoninėmis aukomis, kodėl jie (kompartijų sekretoriai) pareikštomis mintimis būtina su
turi grįžti vėl į tą pačią vietą"? klausia Lietuvos "Mažosios studijos" tikti. Mes, jos dalyviai, taip ir ne
radijo klausytoja (1993). "Dievasyra meilė" teigia Šv. Raštas 0n 4:8), darėme - ir atradome daug temų
o meilė yra laisvė. Dievas mus sutvėrė neatsiklausęs mūsų, bet įdomioms ir prasmingoms diskusi
tolimesnį pasirinkimą paliko mums patiems. Jis pateikia laimin joms.
Po konferencijos aš pateikiau
gam, tvarkingam gyvenimui taisykles, bet neverčia jų priimti. "Prieš
tave aš pastatau gyvenimą ir mirtį. Pasirink gyvenimą", sakė Dievas keletą klausimų jos organizatorei,
Bostono lituanistinės mokyklos
Mozei, pateikdamas 10 įsakymų.
Tik Mergelei Marijai sutikus būti motina, Dievo Sūnus įsijungė į direktorei Daivai de Sa Pereira.
Dr. Rima M. Girnius:
žmonijos istoriją, tapo mūsų Išganytojas ir Brolis. Kaip bejėgis
- Kaip gimė konferencijos idėja
kūdikis Kristus atėjo į pasaulį, kad kiekvienas žmogus be baimės ir
ir koks jos organizavimo tikslas?
laisva valia galėtų jį priimti ar atmesti.
Daiva de Sa Pereira:
"Aš stoviu prie durų ir beldžiu; jei kas išgirs mano balsą ir atvers
- Jau seniai, dar tuomet, kai
duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi" (Apr
3:20). Kristus prašosi, bet nesiveržia. Sielos duris galima atidaryti tik pradėjau vadovauti Bostono litua
nistinei mokyklai (t. y., maždaug
iš vidaus. Tik mes patys tegalime įsileisti Kristų į savo gyvenimą.
Krikščionybė nėra paveldimas turtas. Kiekvienas žmogus privalo prieš 10 metų), pasigedau kokios
iš naujo, sąmoningai priimti Kristų kaip savo Išganytoją ir Viešpatį. nors formalios progos susieiti ryti
Kaip pirmųjų Kalėdų naktį į pasaulį, taip,dabar į kiekvieno mūsų nio pakraščio mokyklų mokyto
gyvenimą jis ateina kaip bejėgis kūdikis, reikalingas meilės, globos jams. Nors kas vasarą Dainavoje

Ar priimsime Kristų į savo užeigą?

ir apsaugos, kad galėtų augti ir bręsti, kad per mūsų gyvenimą
galėtų skleisti pasaulyje savo meilę, tiesą ir šviesą.
Į tą kodėl po 2000 metų tiek mažai pasaulyje "garbės Dievui ir
ramybės žmonėms", atsako paskutinių socialinių tyrimų duome
nys. 85% amerikiečių laiko save krikščionimis, tačiau tik 45%
priima Šv. Rašto teigimą, kad per krikštą žmogus tampa "Dievo
vaiku" (Jn 1:12), prisiima įsipareigojimą "būti pasaulio šviesa ir
žemės druska". 52 milijonai amerikiečių priima Šv. Komuniją,
tačiau tik 30% tiki į Kristaus pareiškimų "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums
... mano kūnas yra tikras valgis ir mano kraujas tikras gėrimas" Qn
6:53 - 55)
Kasmet su nauju ilgesiu laukiame pasirodant Betliejaus žvaigždės
su šviežia viltimi sutinkame angelų paskelbtą Gerąją Naujieną, nes
tikime, kad Dievo Sūnus, tapęs Emanueliu - Dievas Su Mumis daugiau pasaulio nebepalieka ir kas kartą daugiau žmonių sąmonin-
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Ir dar daugiau suklaidino prez. Brazausko kartais labai demokratiškas
elgesys. Viešnagės pradžioje, Vilniuje susitikom čikagietę Danutę Pareigienę, sūnaus Jono uošvę. Ji džiaugsmingai pasakojo, gatvėje nufo
tografavusi prez. Brazauską. Išlipęs jis iš mašinos su dviem augalotais
asmens sargybiniais dailiais kostiumais, o prezidentas - palaidais marš
kiniais. Prie kiosko nusipirkęs laikraštį ir skubėjęs į automobilį. Danutė
sušukusi: "Jūs - prezidentas Brazauskas, ar aš klystu"? Jis: "Taip, tai aš".
Ji: "Ar galiu jus nutraukti"? Jis: "Prašau, tik negaiškite, aš labai skubu".
Kantriai papozavęs, kol ji virpančiais pirštais traukė...
Rugpjūčio 3 d. Seimo rūmuose lankiausi trečią ir paskutinį kartą. Tai
buvo diena po Anglijos premjero James Major viešnagės. Žiūriu, iš
rūmų išeina "Brazauskas", su dviem 'kūnsargiais". "Brazauskas" tai kaip
iš akies, tik tie ’kūnsargiai", amerikoniškai ’shrimps". Gal ne kasdien
turi būti aukšti? Tai galiuką pasekęs Ir šūktelėjau:
- Ar jūs ponas prezidentas Brazauskas?
Mano "Brazauskas" išsišiepė, kaip ir jo "kūnsargiai". Lėtai prie manęs
prisiartino, ištiesė lokio leteną ir mano rankelę kratydamas ištarė:
- Nesistebiu. Mane daug kas Brazausku palaiko, kaip ir jūs. Brazauskas
šitaip nevaikščiotų. Aš esu Petkevičius... Jūs tikriausia iš užjūrių?...
- Taip, iš užjūrių, - pralemenau. Bet pavardės nepasisakiau. Netekau
ūpo. Namo parėjęs gerai nusiploviau rankas...
Dar grįžkime į LB įstaigą. Broniaus Nainio interesantai buvo dingę. Su
juo turėjau apie 20 min. pokalbį. Jis pasakojo apie tris šio meto PLB
tikslus: paveikti Seimą, kad užjūrių lietuviams atstatytų pilietybę;
teigiamai išspręsti nuosavybių grąžinimu; kartu su opozicija stengtis,
kad sustotų rusų tranzitas iš Karaliaučiaus per Lietuvą.
Prieš man išeinant, abu su Juozu Gaila papasakojo "kraupią žinią’
būtent, kad Stasys Lozoraitis buvo nužudytas, ir dar kieno, ir dar kokiu
būdu! Nagi, tai arkivysk. Audrio Račkio darbas. Bačkis esąs slaptai
veikiančių kagėbistų vadas, maždaug kaip Viduramžių Pilkoji eminen
cija. Jis į VVashington pasiuntęs šnipus mokslininkus. Šie radę tinkamiau

vykdavo mokytojų studijų sa
vaitės, šioje Amerikos pusėje nie
ko nebuvo organizuojama. Aš bu
vau apie tai užsiminusi JAV Lietu
vių Bendruomenės Švietimo tary
bos pirmininkei p. Kučienei, ir
atrodė, kad Philadelphija ruošėsi
ką tai suorganizuoti. Tam planui
neįvykus, pati ėmiausi organizuo
ti tokią konferenciją Putname. Jos
tikslas - sudaryti progą besidomin
tiems švietimu sueiti ir pasidalyti
mintimis. Taip pat pasikviesti
prelegentų, kurie praturtintų mūsų
turimas žinias, tuo padėdami
mums tęsti prasmingesnį darbą.
Konferenciją organizuoti buvo
lengva, nes Putnam - puiki vieta,
prelegentų netrūksta, tik gal su
dėtingiau pritraukti daugiau pub
likos.
R.M.G.:
- Kaip buvo parenkami pre
legentai?
D. de Sa P.:
- Per mūsų mokyklos rudeninį
posėdį buvo iškelta mintis ruošti
konferenciją ir paprašytą siūlyti
prelegentus. Norėjosi pasiklausyti
įdomių žmonių, kurie arba dirba
pedagoginį darbą, arba turi ryšį su
vaikais ir išmano apie jų mokymą,
arba sukaupę žinias apie specifinę
lituanistinių mokyklų sritį. Man
atrodo, kad prelegentai tobulai at
liko tą užduotį. Buvo įdomių pa
skaitų, kurios sukėlė įvairių min
čių ir diskusijų.
E. M.G.:
- Ar galėtumėte pasakyti, kad
konferencija pasisekė?
D. de Sa P.:
- Konferencija, kaip tvirtina da
lyviai, labai pavyko. Visiems buvo
malonus ir prasmingas savaitgalis,
tik per maža laiko. Gaila, kad
mokytojai suvažiavo tik iš dviejų

gai pasirenka Kristų savo "keliu, šviesa ir gyvenimu".
Kai šių metų birželio 25 dieną New Yorke vyko homoseksualų 25
metų oficialaus pripažinimo sukakties paminėjimas, tą pačią dieną
Amerikoje ir kituose 174 kraštuose sąjūdžio "Jaunimas už Jėzų"
surengtame maldos ir atsiteisimo žygyje dalyvavo per 15 milijonų,
daugumoje jaunimas (USA Today, 1994-27). O š. m. lapkričio 8 d.
Amerikos senato ir kongreso rinkimuose "mirties kultūros" propaguo
tojai patyrė didžiulį pralaimėjimą: visi 46 "už gyvybę" pasisakę
kandidatai (respublikonai ir demokratai) buvo balsuotojų išrinkti
atstovauti tautai.
Džiugių ir viltingų Šv. Kalėdų ir Dievo palaimintų Naujųjų 1995jų metų linkiu visiems, gyvenantiems išeivijoje ir tėvynėje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM

mokyklų. Buvo labai malonu su
sipažinti su Švietimo tarybos at
stovėmis p. Kučiene ir p. Kubiliūte
ir išgirsti jų nuomones. Visi suti
ko, kad panašias konferencijas
reikia organizuoti ir ateityje.
R.M.G.:
- Kokie Bostono lituanistinės
mokyklos darbo sunkumai?
D. de Sa P.:
- Mūsų mokyklai, kaip ir kito
ms, sunkumų netrūksta. Vaikų
kalbos lygis keičiasi greičiau, nei
galimybė pritaikyti vadovėlius.
Švietimo tarybai trūksta žmonių,
norinčių ir galinčių atlikti vado
vėlių ruošimo darbą. Bostono litua
nistinei mokyklai yra nelengva ir
su pinigais, nes nuoma už patal
pas yra brangi. Tenka vis pridėti iš
santaupų. O šiaip Bostone, rodos,
netrūksta nei lietuviško jaunimo,
nei mokytojų. Taip pat turime
nemaža tėvelių, pasišventusių savo
atžalas mokyti lietuviškai. Taigi,
mūsų mokykla stovi gana tvirtai.
R. M. G.:
- Kodėl svarbu tęsti darbą, t. y.
išlaikyti lietuviškas mokyklas?
D. de Sa P.:
- Nors nebegresia lietuvių tautos
identiteto išnaikinimo pavojus,
kaip tai buvo mokyklos įkūrimo
metu - 1949-aisiais metais ir ilgą
laiką po to - noras sąmoningą lie
tuviškumą perduoti ainiams išli
ko. Mes turime iš protėvių pa
veldėtą neįkainuojamą turtą - kal
bą ir kultūrą. Tai praturtina mūsų
vaikus, augančius Amerikos ap
linkoje. Kol dar bus norinčių lanky
ti lietuvišką mokyklą, mūsų mo

kykla suteiks jiems tas galimybes,
kaip tai vyksta per paskutinius 45rius metus.
R. M. G.:
- Ar pageidaujate pagalbos iš JAV
LB švietimo tarybos, tėvų?
D. de Sa P.:
- Švietimo taryba yra mūsų ve
dančioji organizacija. Ji ruošia
vadovėlius bei įvairią medžiagą
lituanistinėms mokykloms - tai,
manau, labai nelengvas darbas,
ypač kai trūksta norinčių jį atlikti.
Taip pat švietimo taryba mums
suteikia moralinę, kartais finansinę
paramą. Daugiau pageidavimų
neturėčiau.
Tėvai atveža vaikus į mokyklą,
budi pamokų metu, išlaiko mo
kyklą savo dalyvavimu. Kol tėvai
jaus poreikį pasisemti iš lietuviško
lobyno, tol egzistuos ir mūsų mo
kykla. Norėčiau kreiptis į visus
tėvelius: jeigu jie pažįsta šeimų,
kurių vaikai nelanko lituanistinės
mokyklos, tegu paragina juos, kad
ir jų vaikai neliktų nuskriausti.
R. M. G.:
- Dėkui už pokalbį:

Konferencijos dalyviai aplankė
muziejų ALKA, Palaimintojo Jur
gio Matulaičio slaugos namus,
susipažino su Putnamo vienuoly
no žaviomis apylinkėmis, o šešta
dienio vakare dainavo ir šoko su
Gitą ir Aidu Kupčinskais, ir netgi
mokėsi groti skudučiais, kai kas (ir
aš jų tarpe) spausdami juos prie
savo lietuviškų lūpų bene pirmą
kartą gyvenime...

JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo tarybos narės: Aldona
Ranchienė, Rima Binder, pirm. Regina Račienė, Alidja Brazaitienė ir Vida Brazaitytė.
R. Kubiliūtės nuotrauka

Kalėdos, 1994 m.

sią priemonę: apnuodiję vėžio bacilomis šunį ir juo užsiundę Lozoraitį,
kai tas išėjo į Ambasados kiemą. Ambasadorių į koją įkandus, bacilos
paplito po visą kūną...
Pasakotojai rimti, liūdnais veidais. O aš lemenu: "Negali būti, ne.
Netikiu! Ne, ne". Pagaliau abu prapliumpa juoktis. "Kodėl, sako, nepa
klausei, kas atsitiko šuniui? Kiek žinoma, jis nesunaikintas, gyvas. Tai
kodėl bacilos jo nenužudė, to šunelio? Ogi todėl šuniui nepakenkė,
kad buvo apkrėsti tik jo dantys..."
Šį gandą Bronius su Juozu nurodė kaip vieną pikčiausių prieš arkivysk.
Bačkį. Panašių gandų, tik ne tiek makabriškų, kursuoją šimtai. O kai
krašte didžiausias skurdas, valdžios korupcija, mafijos siautėjimas, dar
šiokios ir tokios negerovės, reikią atpirkimo ožių. Reikią ko nors labai
neapkęsti. Štai kokia makabriškų gandų anatomija. Beje, gandą apie
Lozoraitį - Bačkį - šunį kažkokie tipai, ant lapelių surašytą, platinę ir
prie Seimo rūmų.

Pas Amerikos konsulą
Kai Lietuva tebebuvo sovietų vergijoje, jeigu kas gaudavo leidimą
gimines JAV aplankyti, Amerikos valdžia pasus vizuodavo su šypsena ir
linkėjimais "to have a good time".
Po ketvertų Lietuvos laisvės metų amerikiečių giminių iškvietimai kai
kam nebeturi reikšmės. Lietuva išvykti netrukdo. Giminės atsiunčia
pinigus lėktuvo bilietui. Bet Amerikos konsulatas, paprašius vizos,
atsako griežtą "niet".
štai vienos jaunos moters išgyvenimai, į kuriuos ir man buvo lemta
įsijausti.
Ji - Jūratė iš Žemaitijos, 31-rių metų, našlė (vyras žuvo lėktuvo
avarijoje), pradžios mokyklos mokytoja, 10 metų dukrelės ir 11 m.
sūnaus motina. Turi už save dešimtmečiu vyresnį sužadėtinį, išsiskyrusį
su žmona. Jūratė mano žmonos dukterėčia. Amerikoje, Vidurinėj
Floridoj, gyvena jos teta iš motinos pusės, irgi našlė. Lietuvą pernai
lankydama, ji Jūratę labai pamilo ir pasiūlė, kad pas ją porą mėnesių
paviešėtų. Kai Jūratė viena vykti baiminosi, teta pasiūlė viešnagę ir
sužadėtiniui, pažadėjo abiem kelionę apmokėti. Atrodė viskas kaip
pasakoj.
Gavę iškvietimus, abu nuvažiavo į Vilnių JAV vizos. JAV konsulatas
vizoms prašymus atmetė. Priežastis? Lietuvoje nepakankami jų ekono
miniai ryšiai, taigi turtų, kurie prie savo krašto žmones prirakina, stoka.
Ko konsulas žodžiais nepasakė, buvo Amerikos baimė, kad, kai atvyk
site dviem mėnėsiam, gal iš tetos globos bandysite išsprūsti, slapstytis,

kaip nors Amerikoje legalizuotis, o susitvarkę, kas žino, gal paauglius
vaikučius irgi pas save kviestis. Už kelių mėnesių Jūratė su draugu vėl
bandė, jinai berods ir tėvų namelį "dovanoms" gavusi, t.y. ant jos
perrašytą. Ir vėl to paties konsulo tas pats "ne" panašiais motyvais.
Mano kelionei į Lietuva artėjant, Jūratė nutarė bandyti trečiąjį kartą.
Dabar viena, be sužadėtinio. Viltį vizai teikė ir tai, kad ankstesnį
konsulą pakeitė kitas.
Visą naktį traukiniu iš Ventos (Akmenės rajono) važiavusi, liepos 21
ryte mano pasitikta Vilniaus geležinkelių stoty, pokalbiui su naujuoju
konsulu buvo pakviesta 10:18 vai.
Vienoje pusėje atviro langelio stovėjom Jūratė ir aš. Kitoje pusėje, už
sienos, konsulas ir, jo dešinėje, lietuvė vertėja. Konsulas, vidutinio
ūgio, kiek patukęs, apskrito veidu, praplikęs, akiniuotas vyras, man
priminė JAV automobilių pramonės formaną. Kuklus jo ir apsirengi
mas. Nepamenu, ar dėvėjo kaklaryšį, bet turbūt taip.
Nelabai patenkintas manim, Jūratės "angelu sargu", pokalbį nuo
manęs ir pradėjo, paklausdamas, ar esu jos giminaitis? Kreipėsi angliš
kai ir angliškai jam atsakiau, kad esu dėdė, amerikietis, bet ne jos
iškvietėjas.
Mano nuostabai, su Jūrate, ištisas 8 ar 10 minučių, kalbėjosi tik ...
lietuviškai. Jei kuris sakinys jam sunkiau regzdavosi, atsigręždavo į
besišypsančią vertėją, kuri visada galvos linktelėjimu jo kalbą aprobuo
davo. Kalbėjo taip, kad Jūratė jį irgi pilnai suprato. Visų pirma konsulas
ją paklausė, ar nuo paskutinio apsilankymo neatsirado daugiau turto?
Jūratė: "Iš kur atsiras? Mokytojos atlyginimas labai žemas, vos galima
pragyventi..." Pavartęs ankstesnių pareiškimų lapus, pagalvojęs, vėl
klausė, kas saugotų jos vaikelius, kai ji dviems mėnesiams Amerikon
išvyktų? Ji: "Saugotų mano mama. Mes viename name gyvename",
įsikišau aš, žinoma, angliškai: "Motina ligota (sickly), bet porą mėnesių
galėtų pasaugoti*. Žinodamas, kad Jūratė angliškai nesuprato, nes į
mano pastabą nereagavo, konsulas jai lietuviškai: "Jūsų motina serga,
ką"? Jūratė: "Ne, neserga, tik silpnesnė... Bet aš turiu ir uošvę. Ji labai
stipra ir vaikus labai myli"! Taip ji savo reikalą blogino su kiekvienu
sakiniu ir vėliau gavo iš manęs pylos. Supratau, ką konsulas galvojo: tu
taip veržiesi Amerikon! Tu man įtartina. O 10 ir 11 metų vaikai nebe
kūdikiai. Pas tavo motiną ir stiprą uošvę gali be tavęs gyventi iki
užaugs...

(Bus daugiau)

Džiugių Šv. Kalėdų
ir laimingų Naujųjų Metų
visiems linki

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams linki
Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS

BOSTON, MA.
Sv. Petro parapija

Direktorių Taryba
ir štabas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
nuoširdžiai sveikina visus parapiečius

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, klebonas

Kun. JONAS RIKTERAITIS,
klebonas

BROOKLYN, NY
Apreiškimo parapija

NEW BRITAIN, CT
Šv. Andriejaus parapija

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

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

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

Kun. JAMES T. ROONEY

Prel. PRANAS BULOVAS, emeritus

VVATERBURY, CT
Sv. Juozapo parapija

MASPETH, NY
Viešpaties Atsimainymo parapija

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

Linkiu visiems parapijiečiams
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
visiems buvusiems parapijiečiams,
draugams ir pažįstamiems
linki

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Kun. ALOYZAS VOLSKIS
Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas
LOS ANGELES, CA
Sv. Kazimiero parapija

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, klebonas

LOVVELL, MA
Sv. Juozapo parpija

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
Ramybės ir Taikos
visiems parapijiečiams linki

Linksmų Šv. Kalėdų!
Laimingų 'Naujųjų Metų!

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo
visiem parapiečiam linki

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

Prel. ANTANAS BERTAŠIUS
klebonas

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

! NEW YORK, NY
Vilniaus Aušros Vartų parapija

NORWOOD, MA
'Sv. Jurgio parapija
1986-1987 jubiliejiniai metai — 75 metai nuo įsteigimo

PATEĮ48ON, NJ
Sv. Kazimiero parapija

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

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
Sv. Jurgio parapija

Gimusio Kūdikėlio Jėzaus šviesa
tenuskaidrina visų mūsų akis,
nepalaužiama viltimi žvelgiant į ateitį.

Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, seseles mokytojas,
chorų su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems
džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Prel. DOMININKAS POCIUS, klebonas
Kun. JAMES SHEERIN, administratorius

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, klebonas

KEARNY, NJ
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

CAMBRIDGE, MA
Nekalto Prasidėjimo parapija

Maloniai sveikiname visus parapijiečius
Kalėdų šventėse

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

Kun. JOHN T. MOSKUS, klebonas

Kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS
Kun. STASYS RAILA

PUTNAM, CT
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų
kapelionas

Douglaston, NY

HARTFORD, CT
Svč. Trejybės parapija

Nuoširdžiai linkime Šv. Kalėdų džiaugsmo
ir laimės Naujuose Metuose!

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

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo
visiems parapijiečiams linki

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas
Kun. A. NOCKŪNAS, MIC

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

Kun. JOHN P. PRŪSAITIS,
klebonas

WORCESTER, MA
Sv. Kazimiero parapija

BROCKTON, MA
Sv. Kazimiero parapija

ELIZABETH, NJ
Petro ir Povilo parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
visiems parapijiečiams linki

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams
ir Darbininko skaitytojams linki

Linkiu savo mieliems parpijiečiams
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. A. MATULIS

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS, klebonas

BAYONNE, NJ
Šv. Mykolo parapija

LAVVRENCE, MA
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas

PROVIDENCE R.I.
Sv. Kazimiero parapija
r
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Giedraus Kalėdų džiaugsmno linkime
visiems parapijiečiams

Sveikiname visus lietuvius švenčių
proga ir linkime Dievo palaimos!

♦>

Linkiu mieliems parapiečiams
linksmų Kalėdų Švenčių ir
laimingų Naujųjų Metų!
Kun. ALBERTAS KARALIS

Kun. Dr. JUOZAS GRABYS,
klebonas

AMSTERDAM, NY
Šv. Kazimiero parapija
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Tėv. Timotiejus Burkauskas, administratorius
Kun. Jurgis D. Degutis, klebonas emeritus

Z

šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, PA

NEW HAVEN, CT
St. Casimir’s Church

Los Angeles Dramos sambūris, švenčiantis 40 m. sukaktuves, laimėjęs pirmą vietą už rūbus
ir dekoracijas, 9-ajame Teatro festivalyje Chicago, IL, po "Klajojančios Pėdos" pastatymo.
Jono Tamulaičio nuotrauka

DEVINTASIS TEATRO FESTIVALIS
Scenoje nusilenkia paskutiniojo
pastatymo aktoriai ir režisierius.
Po jų kojomis žydi pintinė gra
žiausių gėlių, o salėje skamba ilgi
katučiai.
Taip 1994 m. lapkričio 27 d.
Chicagos Jaunimo Centre baigėsi
devintasis teatro festivalis, užsitęsęs
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tris dienas. Kas ketveri metai jį
rengia JAV Lietuvių Bendruomenės
Kultūros taryba, kurios pirmininke
šį kartą buvo Laima Šileikytė Hood. Devinto teatro festivalio
rengimo komitetui pirmininkavo
Petras Petrutis, "Margučio" radijo
vedėjas. Festivalis prasidėjo su teat-

ralinės veiklos foto parodos atida
rymu lapkričio 25 d. Jaunimo Cen
tro Čiurlionio Galerijoje. Ten
radome nuotraukų, darytų net
prieš 45 metus ir džiaugėmės radę
dar ir dabar scenoje tebeveikian
čius asmenis.
Lapkričio 26 ir 27 d. d. scenoje
pasirodė Chicagos "Vaidilutė" su
Anton Čechov dviejų dalių ko
Mieli lietuviai, visi Lietuvos bičiuliai
medija "Negeras darbas ir gera
Jungtinėse Amerikos Valstijose
pabaiga", režisierius Juozas Iva
t
nauskas; Hamiltono teatras "Auku
1994-ieji jau eina į pabaigą.
ras" su Garcia "Bernardos Albos
Iš suliesėjusio sieninio kalendoriaus plėšiame paskutinius gruodžio
namai", trijų veiksmų drama, re
lapelius.
žisierė Elena Dauguvietytė - Kuda
Mūsų darbai ir mintys vis dažniau skrieja į sekančius metus, vis dažniau
bienė; Toronto "Aitvaras" su Felik
pagalvojame ką kitais, 1995-aisiais reikia ir būtina padaryti savo šeimai,
savo tautai, Lietuvos Valstybei.
so Jakubausko "Paskutinis iš VarAteinančių švenčių proga iš visos širdies linkiu Jums visiems g lynės" dviejų veiksmų komedija,
džiaugsmingiausių Šv. Kalėdų, laimingų ir sėkmingų Naujųjų Metų, kurie, |
režisierius Algirdas Kynas; ir Los
be abejonės, dar labiau suartins vandenyno skiriamas tautos dalis.
Angeles Dramos sambūris su Ed
Šv. Kalėdų naktį žvilgterkit į tamsą. Toli toli, Lietuvoje, ant kiekvieno
lango blyksi mažos žvakelės - tautos viltis ir gyvastis.
vardo Uldukio dviejų veiksmų dra
Kasmet jos šviečia vis aiškiau.
ma "Klajojanti Pėda", režisierius
Pamatykite tų žvakelių liepsną.
Petras Maželis.
Nes milijonai akių Lietuvoje ieškos Jūsų langų žvilgsnio ir Jūsų žvakučių
Pasigėrėtinai atlikti dramos kūri
šviesos...
niai žiūrovams suteikė daug ma
lonių momentų bei prisiminimų,
todėl jų didelis būrys susirinko į
Lietuvos Respublikos Napaprastasis ir Įgaliotasis Į Jaunimo Centro žemutinę salę šau
Ambasadorius l nioms užbaigtuvėms.
Jungtinėse Amerikos Valstijose |
Po vakarienės JAV LB Kultūros
VVashington, D.C.
tarybos pirmininkė Laima Šileikytė
- Hood įteikė plaketes Stasiui Il
gūnui (Rochester, NY) už ilgametį
pasišventimą scenos darbui bei
Mieli Tautiečiai,
grimo profesinį pritaikymą. Vin
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Lietuvos Misijos prie Jungtinių
cas Dovydaitis priėmė plaketę,
Tautų darbuotojų ir savo vardu nuoširdžiai sveikinu visų lietuviškųjų
skirtą Los Angeles Dramos sam
visuomeninių organizacijų vadovus, spaudos ir radijo darbuotojus,
būriui,
šiais metais švenčiančiam
■Darbininko" laikraščio skaitytojus, visus geros valios brolius ir seses.
40 metų sceninės veiklos sukak
Tegu šios šventės kiekvienam iš Jūsų atneša asmeninę laimę ir
tuves. Elenai Dauguvietytei - Kuda
džiaugsmą!
bienei
buvo įteikta plaketė už ilga
Tegu Tėvynei Lietuvai ir Jums, brangieji, ateinantys metai būna
metę nenuilstamą draminę veiklą.
santarvės, materialinės ir moralinės gerovės bei prasmingo darbo metai!
Taip pat plaketėmis buvo apdova
noti Vitalis Žukauskas (Woodkaras Jusys
Lietuvos Respublikos Ambasadorius prie Jungtinių Tautų
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Lietuviai esame visi - ’
Lietuvių Fonde ar esi?
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Miami
Lietuvių klubas pradėjo naują veiklos sezoną. Klubas turi nemažų
finansinių sunkumų, nes gal reikės remontuoti virtuvę. Vieni į klubo
veiklą žiūri skeptiškai, nesilanko į renginius, iš kurių klubas gaudavo
didžiąją pajamų dalį. Kiti nori žūt būt klubą išlaikyti.
Klubo narių susirinkimas buvo lapkričio 20 d. Lapkričio 27 d.
"Aušros" šaulių kuopa paminėjo Lietuvos kariuomenės šventę.
Pietūs lietuvių klube būna kiekvieną sekmadienį 2 vai. Būna ir
programa, o po jos pietūs.
Pianistės Frances Kavaliauskaitės iš New Jersey, koncertas buvo
gruodžio 4 d. Ji ir anksčiau čia yra koncertavusi. Lapkričio 12 d. ji atliko
rečitalį Miami universitete daktaro laipsniui gauti. Vasarą šis Miami
universitetas ją išsiuntė koncertuoti į Austriją.

Pompano Beach
Lietuviškos pamaldos būna kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį,
4 v. St. Coleman bažnyčioje.
Pabendravimo pietūs būna kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadie
nį 12 vai. Ramada Inn Swiss Chalet restorane, 1501 S. Federal Way.,
Deerfield Beach. Mielai laukiami visi.

JŪno Beach
Vėlinių dieną - lapkričio 2 į kapinių koplyčią susirinko apie 70
lietuvių. Mišias aukojo kun. V. Pikturna ir pasakė pamokslą. Sugiedota
"Marija, Marija" ir "Lietuva bangi". Lietuviškų kapinių sekcijos vedėjas
yra Jonas Jakubauskas.
Pirmos pamaldos Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčioje buvo
lapkričio 6 d. Giedojo "Dainos" choras. Pamaldos būna kiekvieną
sekmadienį 2 v. po piet, išskyrus mėnesio antrą sekmadienį.
Istoriniame muziejuje Lake Worth organizuojamas lietuviškas
skyrius. Juo rūpinasi dail. R. Zotovienė. Ji prašo tinkamų eksponatų,
kurie pavaizduotų lietuvių kultūrą. Muziejaus adresas: 414 Lake Avė.,
Lake Worth, FL.
Pabendravimo pietūs įvyko gruodžio 13 d. Piccadilly restorane.
Paminėta prof. Juozo Brazaičio mirties 20 metų sukaktis.
"Dainos" choras intensyviai rengiasi Vasario 16-os minėjimui.
Chorui vadovauja Irena Manomaitienė. Ji kviečia į chorą įsijungti visus
balsingus. Repeticijos būna kiekvieną trečiadienį 2 vai. Šv. Pauliaus
parapijos kavinėje.
L.B.

Floridos Amerikos Lietuvių
Klubo visuotiniame susirinkime

UIIIMIU HIIHHII

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname mielus Lietuvių
Fondo narius ir visuomenę. Dėkojame už Jūsų teikiamą paramą ir i
pritarimą mūsų darbams, remiant išeivijoje ir Lietuvoje mums taip

LIETUVIŲ FONDAS

Birutė A. Vindašienė

I

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

svarbų tautinį išlikimą.
Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.

riui. Atsisveikindamas su Kultūros
Tarybos pirmininkės pareigas bai
gusia Laima Šileikyte - Hood ir
sveikindamas šias pareigas perė
musią Alę Kėželienę, P. Petrutis
abiems įteikė po didelę rausvą rožę.
A. Kėželienė pasidžiaugė, jog
Chicagoje veikia 34 etninės grupės,
bet tik lietuviai turi teatro veiklą.
Ji taip pat pažadėjo po ketvertų
metų suruošti 10-tą teatro festi
valį. Teatro festivalio rengimo ko
miteto pirm. P. Petrutis padėkojo
dramos darbuotojams, visiems atsi
lankiusiems į pastatymus ir auko
tojams, parėmusiems festivalio
surengimą, o ypač Lietuvių Fon
dui už finansinę paramą.
Aktorius Vitalis Žukauskas atli
ko nuotaikingą humoristinę pro
gramą, kuri pakėlė visų ūpą, ir su
šypsniu veiduose užbaigėm de
vintąjį teatro festivalį.

St. Petersburg

■■
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haven, NY) ir Petras Petrutis (Chi
cago, IL), jau antrą kartą pravedęs
teatro festivalį.
Dramos veikalų pastatymo ver
tinimo komisiją sudarė: Ramutė
Česnavičienė, (Richmond Hill,
NY), Danutė Miškinytė (Cindnnati, OH), Juozas Kapačinskas,
Petras Steponavičius ir Vladas Vijeikis (Chicago, IL).
"Atžymėjimo taurės buvo įteik
tos: geriausiai pagalbinei aktorei
Elenai Dauguvietytei - Kudabie
nei, (Hamilton, Canada) geriau
siam pagalbiniam aktoriui Amandui Ragauskui (Los Angeles, CA),
geriausiai aktorei Aldonai Šikšnienei (Toronto, Canada), geriausiam
aktoriui Vytautui Štuikiui (Toron
to, Canada), geriausiam režisoriui
Petrui Maželiui (Los Angeles, CA).
Už geriausius kostiumus ir de
koracijas atžymėjimo taurės atite
ko Los Angeles Dramos sambū

i

Chicagos "Vaidilutės" teatro
režisierius Juozas Ivanauskas
iš Lietuvos, po premjerinio
pastatymo 9-ajame lietuvių
teatro festivaluje.
Ed. šulaičio nuotrauka

lapkričio 26 d. buvo renkama nau
ja valdyba 1995 metams. Su
sirinkime dalyvavo apie 200 na
rių. Susirinkimui vadovauti buvo
pakviestas L. Siemaška, o sekreto
riauti A. Robertson. Darbotvarkė
buvo priimta su mažu pakeitimu.
Pereito susirinkimo protokolą per
skaitė sekretorė D. Mackialienė.
Po to sekė valdybos narių praneši
mai. Pranešimus skaitė sekr. D.
Mackialienė, sąskaitybos vedėjas
P. Navazelskis ir pirm. M. šilkaitis.
Nominacijų komisija parinko kiek
vienai pozicijai po kandidatą. Neat
siradus papildomų kandidatų, vi
sas pasiūlytas sąstatas buvo su-

r-—~~~—i
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1995 Metų proga nuoširdžiausiai sveiki
name atsikėlusią laisvam, nepriklausomam ir demokratiniam gyveni

mui Lietuvos Respubliką. Linkime jos žmonėms darnios kloties,
siekiant santarvės ir visokeriopos dvasinės ir medžiaginės gerovės.
Sveikiname visus Amerikos lietuvius, remiančius Amerikos Lietu
vių Tarybą, tęsiant Amerikoje reikalingą politinę ir Lietuvai pagalbos
veiklą. Visi vieningai dirbkime kartu su Tauta Lietuvos gerovei.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

I
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Tautos Fondas remia nepriklausomos Lietuvos atsistatymą ir demokratizaciją.

I
l

Tą taip reikšmingą paramą Tautos Fondas pajėgia suteikti tik jūsų,

|

mieli tautiečiai, į Tautos Fondą plaukiančių aukų dėka.
Mes dėkojame už jūsų dosnumą ir tikime, kad Tautos Fondas, jūsų
remiamas, ir ateityje bus pajėgus tokią pagalbą teikti.
Mes nuoširdžiai linkime savo nariams ir visiems lietuviams linksmų

|

šv. Kalėdų ir laimingų 1995-ųjų Naujųjų Metų.

TAUTOS FONDO TARYBA IR VALDYBA

sirinkimo patvirtintas. I naująją
valdybą 1995 metams įeina: pirm.
- A. Kamius, vicepirm. - Br. Bart
kus, sekr. - A. Baukienė, ižd. - J.
Kirtiklis ir sąskaitybos ved. - V.
Meiluvienė. Direktoriais sutiko
būti: J. Balnius, Br. Baukys, J.
Gečas, J. Gerdvilienė, A. Grabaus
kas, O. Semalevičienė ir A. Strijauskienė. Revizijos komisiją suda
ro: P. Navazelskis, A. Paulionis ir
VI. Vasikauskas. Po keletos pasi
sakymų, žodis buvo duotas nauja
jam pirm. A. Kamiui. Jis trumpai
padėkojo visiems už pasitikėjimą
ir pastebėjo, kad reikalui esant bus
kreipiamasi į visus narius pagal
bos. Po susirinkimo, visi dar il
gėliau šnekučiavosi prie kavutės.
Klubo įstatų pakeitimai pri
imti lapkričio 5 d. įvykusiame
visuotiniame klubo narių susirin
kime. įstatų keitimą paruošė ko
misija, susidedanti iš A Armalio,
J. Mikailos ir A. Vaškelio.
Susirinkimui vadovavo pirm.
Mečys šilkaitis. Klubo vardo su
trumpinimas iš "Floridos Ameri
kos lietuvių klubo" į "Amerikos
Lietvių Klubą" susilaukė daugiau
sia dėmesio ir diskusijų. Buvo pri
imti ir narių kai kurie pasiūlyti
papildymai.
šiuo metu įstatai verčiami į an
glų kalbą ir bus įregistruoti valsti
jos įstaigose.

L.Ž.K.

— Bernardui Brazdžioniui,
Vytauto Didžiojo universiteto gar
bės daktarui, septyniasdešimt metų
literatūrinio darbo sukaktį minint,
Lietuvių Fronto Bičiulių Los Ange
les sambūris gruodžio 4 d. šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salėje
surengė literatūros popietę - aka
demiją. Po prel. Jono Kučingio
invokadjos kalbėjo Lietuvių Fron
to Bičiulių Los Angeles pirminin
kas Juozas Pupius, buvęs Vytauto
Didžiojo universiteto rektorius
prof. dr. A. Avižienis. Apie poetą
kitų rašytojų ir poetų mintis patei
kė vietos aktoriai. B. Brazdžionio
poezijai sukurtus muzikos kūrinius
dainavo Los Angeles vyrų kvarte
tas. Pats sukaktuvininkas deklama
vo savo eilėraščius ir pasidalino
mintimis. Popietę užbaigė Algis
Raulinaitis.

— Adolfas Jurgis Venskus,
Lietuvos Respublikos nepaprasta
sis ir įgaliotasis ambasadorius nuo
latinėje misijoje prie Europos Są
jungos, lapkričio 24 d. minėjo am
žiaus 70 metų sukaktį. Dieną prieš
tai Lietuvos Prezidentas pasirašė
dekretą, sukaktuvininką apdova
nodamas Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino trečiojo laips
nio ordinu.
• — Leonardo Žitkevičiaus gi
mimo 80 metų sukakčiai paminėti
Rašytojų Sąjunga Vilniuje lapkričio
21 d. savo klube surengė vakarą,
kuriam vadovavo poetas Marty
nas Vainilaitis, kalbėjo prof. Vin
cas Ausyla, poetas Kazys Bradūnas, poetas Leonardas Matuzevičius, "Kultūros Barų" redaktorius
Bronys Savukynas ir poetas Petras
Keidošius. Aktoriai Vilija Žadeikytė
ir Juozas Šalkauskas skaitė jo kūry
bą.

- Amerikos Lietuvių meno
draugija, kurios tarybą sudaro
dail. Juozas Mieliulis, Algimantas
Kezys ir Arvydas Reneckis, o valdy
bą - pirm. Nora Aukšrienė, sekr.
Karilė Vaitkutė ir ižd. Petras Šle
kys, gruodžio 2 d. Čiurlionio galeri
joje Chicagoje surengė meno var
žytines. Gautos pajamos bus skiria
mos išleisti Amerikos lietuvių me
no istoriją, kurią redaguoti sutiko
menotyrininkas Danas Lapkus.
— Dail. M. Vilučio grafikos
darbų paroda Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemont, IL, atidaryta gruo
džio 10 d. Paroda veiks iki gruodžio
31 d.

— BaLzeko Lietuvių kultūros
muziejus vėl pakviestas Chica
gos Aviacijos departamento pa
puošti lietuvišką 12-os pėdų
aukščio eglutę Midway aerouoste.
Tai jau ketvirti metai iš eilės, kaip
lietuviški šiaudinukai patrauks ke
liautojų akis. Eglutę puošia Pauli
na Vaitaitienė ir Marija Krauchunienė.
— Kanados lietuvių žurnalistų
sąjungos naują valdybą sudaro:
pirm. Stasys Prakapas, sekr. Stasys
Dalius, vicepirm. Kęstutis Raudys,
ižd. Leonas Girinis - Norvaiša.
Sąjunga jau anksčiau yra paskyru
si $300 Vilniaus krašto mokinių
konkursui už parašytus rašinius
lietuvybės bei tėvynės meilės temo
mis. Paskirta $100 parama Klai
pėdos klubui "Budys". Ruošiama
knyga apie žydų gelbėjimą vokie
čių okupacijos metais. Numatyta
skirti premijas rašinių konkursams
tautinėmis temomis, įtraukiant Lie
tuvos universitetų studentus.
— Boston, MA, Moterų Klubų
Federacijos vietinis klubas rengia
kūčias Lietuvių Piliečių klubo patal
pose gruodžio 21 d.

Moka skaičiuoti
Simuko tėveliai - abu muzikai.
- Kada eisi į mokyklą? - klausia
berniuko.
- Šį rudenį.
- O skaičiuoti moki?^ ■
- Žinoma; solo, duetas, trio, kvar
tetas, kvintetas...

Griežta mama
Kalbasi dvi mergaitės:
- Mano mama labai griežta.
- Ar neleidžia išeiti, kada nori?
- Mane tai leidžia, bet tėvelio ne.
Turisto įspūdžiai
- Ką mačiau Paryžiuje? Buvau
Luvre. Mačiau miegamąjį, kuris
priklausė Liudvikui XIII, Liudvikui
XIV, Liudvikui XV ir Liudvikui
XVI.
- E... Tu matai, kaip susispaudę
anksčiau žmonės gyveno...

Vilniuje prie Seimo rumu lapkričio 17 d. protestuojantys studentai ir dėstytojai.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

STATEN ISLAND
tai žalumoje paskendusi sala,
tarp Manhattan, Brooklyn ir New Jersey,
siūlo Jums miesto gėrybes ir užmiesčio aplinką.
AS padėsiu surasti Jums namą pagal Jūsų skonį ir
Jūsų finansines galimybes.
Kalbu lietuviškai.
Skambinti:
Office (718) 979-3333 - prašyti Liną
Home (718) 987-6407

VITALE SUNSHINE REALTY
1444 Richmond Rd.
Staten Island, NY 10304

New York-Vilnius-New York $550 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $550 r.t.
One way to Vilnius $370
One woy to Kaunas $370

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211
New York, NY 10107
Tel.: (212) 541-5707

Sudarydami testamentus, nepamirškite
geriausio draugo - "Darbininko",
kuris kiekvieną savaite skelbia naujienas lietuvių namuose.

VILTIS
UtUriL)

Medžioklėje
Viršininkas - pavaldiniui:
- Petraiti, kodėl tu tris dienas
neatėjai j darbą?
- Medžioklėje šernas mane įvarė
į medi. Tris dienas teko sėdėti
pačioje viršūnėje.
- 0 ką valgei?
- Valgyti atnešdavo žmona.
Nebaisu
Vakare senelis ima dvivamzdį ir
eina saugoti sandėlių.
- Seneli, - teiraujasi anūkas, - ar
tau nebaisu vienam naktį?
- Baisu, bet kol užmiegu..%

Apie rekordus
- Mama, - linksmai praneša Jonu
kas, - šiandien fizinio lavinimo
pamokoje aš sumušiau du mokyk
los rekordus!
- Viešpatie! O kas už tai mokės!!
Šeimoje
- Su mumis buvo taip: prieš ves
tuves aš kalbėjau, o ji klausėsi,
tuoj po vestuvių ji kalbėjo, o aš
klausiausi.
- O dabar?
- Dabar abu kalbam, o kaimynai
klausosi.

Tarp vaiką
- Kaip mama suprato, kad tu
nesiprausei? - klausia Onutė.
- Aš pamiršau sušlapinti muilą atsakė Petras.

Nuostolis
Gėlių pardavėja turguje stovi
nuliūdusi.
- Kodėl taip raukaisi? - teiraujasi
draugė.
- Šiandien praradau savo geri
ausią pirkėją.
- Ar jis mirė?
- Ne, jis vedė.
Garantuotos pajamos
Verslininkas perspėjo savo būsi
mą žentą, detektyvinio romano
autorių, kad jis nelinkęs duoti krai
čio savo dukrai.
- Ne bėda, - sako jaunikis. Loreta man papasakos jūsų praei
ties smulkmenas, 0 aš turėsiu geras
pajamas.

Suvenyrus renkant
Verslininkas giriasi žmonai:
- Klausyk, brangioji, mano kole
kcija praturtėjo - gavau Viktoro
Hugo laišką!
- Kaip įdomu! Ir ką gero jis tau
rašo?

Kas naujo Vilniaus restoranuose?
Pastaraisiais metais Vilniaus
miesto 'miegamųjų* rajonų res
toranai liko tarsi primiršti. Tai
natūralu - jie Įsikūrę atokiau, ten
daug mažesnis žmonių judėjimas
nei centre, praktiškai nėra jokių
įmonių ar įstaigų, jiems nepaly
ginti sunkiau pritraukti lankyto
jus įvairiausiomis naujovėmis. Kiša
koją ir gigantomanija pasižymintys
- anų laikų kraitis - architektūri
niai pastatų sprendimai: didžiulės
salės, erdvūs vestibiuliai, laiptinės,
fojė. Šiandien eksploatuoti tokius
plotus nėra pigu, pakanka prisi
minti energijos kaštus. Tačiau sun
kesnės sąlygos verčia daug išradin
giau dirbti. Todėl...Jeigu norite ska
niai, pigiai ir greitai papietauti prisiminkite Lazdynuose esantį res
toraną "Erfurtas*. Grumdamasi su
ekonominėmis negandomis, res
torano administracija pasirinko
nelengvą, bet vienintelį teisingą
kelią - mažinti kainas. Todėl čia
pietų metu (nuo 13 iki 16 vai.) jos
net 50% mažesnės nei vakare. Pvz.
Kijevo kotletas, kuriuo restoranas
pelnytai garsus, dieną jums tek
ainuos tik 6.00 litus, nors vakare
jo kaina - 12.00 litų. Patiekalas
"Sostinės vištiena* dieną kainuoja
5.50 lito, vakare -11.00 litų ir 1.1.
Tad sočiai ir skaniai vienas pilietis
šiame restorane gali papietauti už
9-10 litų. Šiandien, kai daugelio
Lietuvos žmonių piniginės gero
kai sulysusios, tai iš tiesų patrauk
lu.
Restorano "Erfurtas* meniu tik
rai vertas dėmesio - kadaise buvu
sius ryšius su vokiečiais jums pri
mins "Hamburgo bifšteksas", "Kar
bonadas vokiškai". Iš autorinių
darbų paminėti kulinarės D. Poviliūnienės "Danos kepsnys", G. Ma
čiulio "Gintaro kepsnys".
"Erfurto" darbuotojams nesveti
mas jumoro jausmas - įvedus gar
sųjį PVM (Pridėtinės vertės mo
kestį- red. past.), valgiaraštyje at
sirado "Kepsnys PVM". Tačiau, res
torano direktoriaus Vytauto Palu
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Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMA1CA AVENUE
(Cor. 77th Street)
VVoodha ven, N. Y. 11421

The South Boston Savings
Bank’sfamous postage paW
both ways benk by mali
plan is easy, convenient
and lensible.

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ
□ Siuntinių Agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per vieną
mėnesį.
O Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ Rudens sezono persiuntimui taikoma nuolaida - 1 svaro kaina nuo 69 iki 99 centų.
O Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
O VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA.
Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą
žmogų.

Pranešame visiems, kad lapkričio 18 d. išsiųstas konteineris sėkmingai
pasiekė Lietuvą, ir kalėdiniai siuntiniai jau pristatomi jūsų giminėms.
VILTIES siuntinių agentūros artovai atvyks į Brooklyn, NY, gruodžio 17 d. ir priims paketus
nuo 12 iki 4 vai. p.p. "Darbininko" spaustuvės patalpose. Taip pat bus priimami pinigai
pervežimui į Vilnių ir Kauną, kuriuos jūsų giminės gaus švenčių proga.
Mieli New Yorko lietuviai! Jei dar neįsigijote kalėdinių dovanų, turėsite puikią progą tai
padaryti guodžio 17 d., kai Vilties atstovai bus New Yorke. Jie atsiveš lietuviškos muzikos,
kasečių, žurnalų, naujų muzikinių videokasečių vaikams, knygų ir kitokių lietuviškų suve
nyrų.
.
VILTIES ištaigoje Bostone paketus priimame kiekvieną dieną, išskyrus pirmadienį. Sv.
Kalėdų proga nuo gruodžio 20 iki 24 dienos krautuvėje DOVANA rengiamas 5 dienų
išpardavimas iki 50%. Krautuvė tomis dienomis dirbs prailgintomis valandomis. Čia didžiausias
lietuviškų dovanų pasirinkimas prieinamomis kainomis. Aplankykite krautuvę DOVANA ir
Lietuvišką Sodybą! Mūsų adresas: 368 West Broadway, Boston, MA 02127. Informacijos
prašom teirautis telefonu: (617) 269-4455.

Jūs galite namuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradinių
dainų, jei Įsigysite
trijų kasečių komplektą
(po 90 minučių kiekviena)
tik už 17 dol.
(Persiuntimui pridėti 2 dol.)
Dėl užsakymų skambinti.
Darbininko administracijai
9 vai. r. - 4 vai. p. p.

tel. 718827-1351
arba rašyti:

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

(Perspausdinta iš 'Litas', lapkričio
24 d., 1994)

ITSEASYTO
BANKBY-^

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS

LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
TEL: (6] 7) 269.4455

binsko žodžiais, tiek mokestis, tiek
ir kepsnys dideliu populiarumu ne
pasižymi - išgirdus apie nelemtąjį
PVM, dažnam tautiečiui burnoje
stringa kąsnis...
Lazdynų geografinę padėtį lan
kytojams primena kepsnys "Ga
riūnai", dažnos moters dėmesį pa
traukia "Kazanovos kepsnys", kuris
vakare ypač efektingai atrodo,
nes patiekiamas liepsnojantis.
Pabandžius iškvosti autorinių pa
tiekalų gamybos paslaptis, restora
no direktorius Vytautas Palubins
kas į ilgesnes kalbas nesileido,
tačiau pažymėjo, jog "Naktinė pe
teliškė" pateikiama dviejose lėkš
tėse - vienoje mėsa, kitoje daržovės.
Alaus mėgėjus patrauks "Erfur
to" alaus baras, kuriame visada ras
visų rūšių šviežio, pilstomo ir fa
suoto "Eku" firmos alaus. Jį res
toranui tiekia prekybos namai "Pi
ramidė". Kokybiškus mėsos pro
duktus tiekia Krekenavos agrofir
ma, daržoves restorano tiekėjai
perka įvairiose bazėse arba tiesiai
iš turgaus.
Be kokteilių baro, "Erfurte" vėl
atvėrė duris 70 lankytojų talpi
nantis naktinis baras. Pastarajame
galite pasilinksminti iki 5 vai. ryto,
pasiklausyti dainininkės Birutės
Dambrauskaitės atliekamų dainų,
pasigrožėti šokiais ir patys pašokti.
Programos autorius - UAB "Panorma SERVIS vadovas ir režisierius
Žilvinas Žvagulis. Lankytojų sau
gumą garantuoja du budintys po
licininkai.
Paminėtina dar viena "Erfurto"
veiklos kryptis - gyventojams siūlo
ma pasinaudoti restorano patal
pomis ir džiaugsmingomis progo
mis, ir liūdesio valandą. Gedulingi
pietūs čia rengiami su 50% nuolai
da, vestuvininkams ji - 40%.
Priminsiu, jog "Erfurto" restora
nas įsikūręs Architektų gatvėje 19.
Kazys Arlauskas

When the benk roceives your savings ar

šame day. Thousands of our customers
have snjoyed this free Service for years.
When you benk by mali, the South
Boston Savings Bank ic as etose as the
neerest maK box.
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MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE
Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

Gintaras Karosas, Vytas Bazikas, Marius Vilkas ir VILTIES ŠTABAS

(800) 654-2432

(201) 592-8780

Prisimintas
prof. Juozas Brazaitis

Klebonas kun. Albertas Kontautas, pasipuošęs tautine juosta,
stovi prie 90 šventinių balionų.

Baigiasi Bostono lietuvių
parapijos jubiliejiniai metai
1994 metai buvo jubiliejiniai žindino visus su jo nenuilstančio
metai So. Bostono Šv. Petro lietu mis pastangomis išlaikyti lietuvių
vių parapijai. Šv. Petro parapija parapiją So. Bostone ir bažnyčią
atšventė savo 90 metų jubiliejų su atremontuoti. Kardinolo žodžiai
atitinkamais renginiais ir įvykiais apie kleboną buvo lydimi garsių
per šių metų laikotarpį.
plojimų. Kardinolas viešai pasveiki
Sausio mėnesį, pradėjo švęsti no seselę Clestine su jos pakėlimu
jubiliejų su vysk. Pauliaus Baltakio, į vyresniąją ir komp. Kačinską su
OFM, atvykimu į naujai atremon jo 85 gimtadieniu. Kardinolas turė
tuotą bažnyčią suteikti sutvirtini jo tinkamą žodį visoms ir visiems
mo sakramentą parapijos jauni - susirinkusieji labai gražiai įverti
mui. Klebonas kun. Albertas Kon no jo pastangas asmeniškai visus
tautas džiaugėsi, kad iškilmėse taip taip pasveikinti. Jis net ir dėmesį
gausiai dalyvavo parapiečiai iš arti atkreipė į du mišių patarnautojus,
ir toli.
Gintą Adomkaitį ir Mantą LingerKovo mėnesį šv. Kazimiero taitį, pagirdamas juos kad taip gra
šventės proga, vysk. Boles pašventi žiai atliko savo pareigas.
no Lietuvos Vyčių padovanota šv.
Po iškilmingų mišių šventė tęsė
Kazimiero statulą.
si Lombardo restorano salėje, kur
Balandžio mėnesį įvyko tikrai susirinko per 400 parapiečių. Čia
retas įvykis - kardinolas Bemard žmonės galėjo pasižiūrėti į pa
Lavvaūkdjo mišias Šv. Petro baž ruoštą fotografijų parodėlę,’ Kuri
nyčioje drauge su šešiolika lietu atvaizdav<y paripijos istoriją. Salė
vių ir trisdešimt kitataučių kunigų. buvo iškilmingai papuošta sidabBažnyčia spindėjo, o mokyklos vai - rinių ir mėlynų spalvų balionais ir
kučių choras, vedamas seselės blizgančiais popieriais, o stalus
Celestine Stakutytės, ir bažnytinis puošė jubiliejaus suvenyrai - vėlia
choras, vedamas komp. Jeronimo vėlės su bažnyčios .paveikslu.
Prieš pat vakarienę įvyko "A JuKačinsko, pripildė bažnyčią gies
bilee Moment", paruoštas Glorijos
mių garsais.
Kardinolas labai jautriai pasveiki Adomkaitienės. Per šį pristatymą,
no lietuvius ir jų parapiją. Jis api buvo galima pasiklausyti įdomių
būdino kleboną Kontautą ir supa žinių apie parapijos praeitį. Po

A.t A.
RIMUI IGNAIČIUI
mirus, motinai Filomenai gilią užuojautą
reiškia
Lietuvių Atletų Klubas

Prieš 20 metų lapkričio 28 d.
mirė prof. Juozas Brazaitis - Am
brazevičius, 'Darbininko" laikraš
tyje 22 metus dirbęs redaktoriumi.
š. m. gruodžio 3 d., šeštadienį, 9
v. Pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje "Darbininko" vyr. redakto
rius dr. Tėv. Kornelijus Bučinys,
OFM, aukojo mišias ir pasakė pa-,
mokslą. Po mišių visi perėjo į
posėdžių menę, kur buvo kavutė.
Apie velionį Juozą Brazaitį kalbėjo
Paulius Jurkus, buvęs jo studentas
ir drauge ilgus metus dirbęs toje
pačioje redakcijoje. Savo kalboje
jis priminė, kas buvo svarbiausia
profesoriaus gyvenime, jo profe
soriavimą, žurnalistinį darbą,
mokslinius darbus, kaip jis suge
bėjo analizuoti politinį gyvenimą.
Taip pat kalbėjo ir dr. Juozas
Kazickas, didelis velionio bičiulis.
Jis prisiminė savo susitikimus su
profesoriumi, jo pažiūras į gyveni
mą. Savo kalbą dr. J. Kazickas už

baigė klausimu: kaip prof. J. Bra
zaitis dabar vertintų gyvenimą Lie
tuvoje. Atsakymas buvo - vertintų
neigiamai.
. Apie gilų prof. Brazaičio religin
gumą kalbėjo ir dr. Rožė Šomkaitė, pas kurią profesorius sirg
damas praleido paskutines dienas.
Fotografas Vytautas Maželis yra
padaręs nemažai prof. Brazaičio
nuotraukų - portretų. Ir šia proga
ttivo atnešęs vieną didesnę ir ke
lias mažesnes nuotraukas, kurios
buvo išdėstytos prie galinės sie
nos. Čia buvo padėta ir raudonų
gėlių puokštė.
Vaišėm pasirūpino dr. Rožė Šomkfitė. Jų metu visi turėjo progos
pasikalbėti apie velionį. Buvo atsi
lankę ir trys atvykusieji iš Vilniaus
muzikantų, kurie sekančią dieną
dalyvavo koncerte Kultūros Ži
dinyje.
Jie labai džiaugėsi čia patekę,
nes sakė, kad jie niekada negirdė

kiekvieno punkto, o jų buvo devy
ni, parapijos atstovai atnešė po
dešimt balionų ir pastatė juos ant
stalo, kurio centre blizgėjo keturių
pėdų aukščio 90 numeris. Publika
Kultūros Židinio taryba, telk
šiltai įvertino šį pristatymą ir dama lėšas Židinio išlaikymui,
džiaugsmingai sugiedojo parapijai gruodžio 4 d., sekmadienį, surengė
ilgiausių metų. Toliau buvo praneš koncertą, kurio programai atlikti
ta kad klebonas Kontautas švenčia pakvietė Kuršėnų kaimo kapelą.
savo 70 metų gimtadienį. Publika Ta proga veikė ir kavinė, kur lanky
padainavo ilgiausių metų, kol Bal tojai galėjo pavalgyti pietus, para
tijos ir Žalgirio tuntų atstovai Jūratė gauti puikių cepelinų. Taigi, Ži
Aukštikalnienė ir Algis Adomkaitis dinyje tą sekmadienį nuo 12 vai.
užrišo klebonui lietuvišką juostą iki vakaro vėlumos visi judėjo ir
abiejų tuntų vardu.
klegėjo.
Visiems buvo maloni staigme
na, kai kardinolas Law atvyko į
Pirmieji iš Vilniaus
restoraną pabendrauti su parapieGruodžio 2 d. vakare atvyko trys
čiais. Po vakarienės, pasirodė Bos koncerto programos dalyviai iš
tono Sambūrio tautinių šokių gru Vilniaus. Pasirodo, kad Kuršėnų
pė, atlikdama dalį šokių šventės kaimo kapela juos buvo pasikviet
repertuaro. Kardinolas domėjosi usi pastiprinimui. Šį kartą jų pa
šokiais ir po programos tarė keletą kvietimas buvo kapelos išganymas,
žodžių susirinkusiems. Jis pabrėžė, nes be jų būtų buvę blogai. Iš
kad Šv. Petro parapija gyvuoja tiek Kuršėnų kaimo kapelos 7-ių narių
metų, nes parapiečius riša ne vien JAV ambasada Vilniuje tik trims
tik tikėjimas, bet ir tautybė. Jis išdavė įvažiavimo vizas. Koncertas
ragino visus dalyvius nepamiršti turėjo prasidėti 3 v. popiet. Salėje
savo etninių šaknų ir linkėjo, kad žmonės ėmė kuždėti, kad kaimo
lietuviškumas stiprintų bažnytinį kapela vėlinasi. O ji, pasirodo, at
gyvenimą.
skrido į Newark aerouostą, o iš ten
Jubiliejiniai metai jau baigiasi, reikėjo atvažiuoti iki Kultūros Ži
bet tikimės, kad Šv. Petro parapija, dinio.
vadovaujama klebono Alberto
Todėl koncertą pradėjo trys sve
Kentauro, ilgai dar gyvuos ir to čiai iš Vilniaus. Prasitraukė uždanga
liau liks Bostono lietuvių katalikų ir pasirodė scenoje tryse. Vienas
centru.
ant stalo buvo uždėjęs elektrinį
pianiną - instrumentą, kuriuo gali
Apie kitus jubiliejinių 1994 metų groti ir kaip pianinas, vargonai,
įvykius bus sekančiame "Darbinin cimboliai ir t.t. Už to instrumento
ko’ numeryje.
sėdėjo Petras Garšva. Šalimais sto
GRA vėjo aukštas vyrukas. Tai Alfonsas
Seniūnas. Šalia jo Nijolė Penikaitė.

Koncertas Kultūros Židinio
naudai

Paskirtos Lietuvių Rašytojų
Draugijos premijos

A.+ A
VALERIJAI VAIČAITIENEI
mirus, jos sūnų dr. Rimą Vaičaiti ir šeimą
nuoširdžiai užjaučia
Aldona ir Marius Marijošiai
Laima ir John Hood

A.t A.
ALEI KVEDARAITEIDIRSEI
tragiškai žuvus, reiškiame gilią užuojautą vyrui Edžiui,
sūnums Arui, Gintui, Rytui Ir Aidui, tėvams Mildai Ir
Algiui, seserims Vitai, Astai, Rūtai, tetoms Ramutei,
Gikmdai ir Audronei bei kitiems giminėms Ir artimie
siems ir kartu liūdime.

LSS Skaučių Seserija

jo nei velionio pavardės, nežinojo
nieko apie jo darbus.
Ir kalbose, ir prie kavutės buvo
prisiminta taip, kaip sovietų pro
pagandos buvo puolamas prof. J.
Brazaitis.
J. Brazaitis dviračiu apvažinėjo
visas tas vietas, kur gyveno ir veikė
Donelaitis, labai rūpestingai pa
rengė jo raštų naują laiką, surado
dailininką Vytautą K Jonyną, kuris
iliustravo naują laidą. Brazaitis su
Švietimo Ministerijos parama ir
išleido naują puikią Donelaičio
"Metų" laidą. Tai viena iš gražiausių
knygų, išleistų 1940 m.. Brazaitis
buvo pagrindinis žmogus, kuris
iššaukė Donelaičio renesansą, ta
čiau jis toje autorių knygoje nė
nepaminėtas. Komunistinis reži
mas nepraleido jo pavardės.
Prie Brazaičio išleistų raštų reikia
pridurti ir 6 tomus kitų įvairių
raštų, kuriuos jis parašė dirbdamas
"Darbininke". Raštuose sudėta di
desnė dalis "Darbininkui" parašytų
vedamųjų ir kitų straipsnių. Tai ir
liudija, koks darbštus buvo prof.
Brazaitis, kiekvieną darbą attik
davęs uoliai ir kūrybingai, (p.j.)

Lietuvių Rašytojų Draugija, puoselėdama senas tradicijas, kasmet
skiria premiją už praėjusių metų geriausią grožinės literatūros veikalą.
Macenatų pageidavimu, premija skiriama metų gale. Dabar paskirta
premija už 1993 metus.
Šiemet vertinimo .komisiją sudarė Leonardas Andriekus - pirminin
kas, nariai: Alė Staknienė ir Leonardas Žitkevičius. Jie susipažino su
1993 metais išleistais grožinės literatūros veikalais. Jų sąrašą sudarė dr.
Alfonsas Šešplaukis - Tyruolis. 1993 metais buvo išleista 14 grožinės
literatūros knygų, kurių autoriai gyvena išeivijoje.
Komisija savo telefoniniame posėdyje 1994 m. gruodžio 5 d. visais
balsais 2000 dol. premiją padalino pusiau ir po 1000 dol. premijas
paskyrė:
Poetui Jonui Zdaniui už jo eilėraščių knygą "AUŠROS DAINA", kurioje
poetas su dideliu įžvalgumu ir modernia forma vaizduoja komplikuo
tus žmogaus santykius su aplinka;
Rašytojai Agnei Lukšytei už jos novelių knygą "BALTOJI CHRIZANTE
MA’, kurioje atsispindi emigranto žmogaus gyvenimas Australijoje ir
žmogiškosios būties problemos.
Poetas Jonas Zdanys gyvena North New Haven, CT, profesoriauja
Yale universitete; angliškai yra išleidęs du eilėraščių rinkinius, šis
lietuviškai išleistas rinkinys yra jo trečioji knyga. I anglų kalbą verčia
lietuvių autorių poeziją.
Rašytoja Agnė Lukšytė gyvena Peakhurst, N.S.W., Australijoje, yra
išleidusi porą knygų, ši yra jos trečioji knyga.
Premijų macenatas yra Lietuvių Fondas, kuris kasmet Išeivijos litera
tūros paramai skiria 2000 dol.
Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba nuoširdžiai dėkoja Lietuvių
Fondui, kuris taip rūpestingai remia išeivijos literatūrą. Taip pat dėkoja
visiems, kurie prisidėjo prie šių premijų apiforminimo: sudariusiam
veikalų sąrašą ir vertinimo komisijai.
Lietuvių Rašytojų Draugijos Valdyba

Programai vadovavo Alfonsas Se
niūnas. Jis apibūdino kiekvieną
dainą. Alfonsas dainavo baritonu,
o Nijolė Penikaitė gražiu skam
bančiu sopranu.
Nors jie ir sakė, kad mums dai
nos žinomos, bet okupacijų metai
mus tikrai perskyrė. Jie turi jau
savo dainas, kurių mes nebeži
nome. Dainos nesudėtingos, daž
niausiai patriotinės. Dainų tekstai
parašyti su polėkiu, muzika ne
sudėtinga, bet maloni klausyti.
Nijolės ir Alfonso dainavimui pri
tarė Petras Garšva. Jis savo instru
mentą valdė puikiai. Muzikalus,
techniškai pajėgus, jautriai paly
dėjo dainavimą ir vienas pats gro
jo. Nijolė Penikaitė dainavo ir vie
na solo. Balsas gražaus tembro,
pakankamo stiprumo, kad klausy
tojas pajustų jos pajėgumą. Muzi
kali ir jautri. Simpatinga, be jokio
išdidumo, pretenzijų kitus nu
stebinti. Tai yra didelė menininko
dovana.

Atvyksta iš Kuršėnų
Kuršėnai yra tarp Telšių ir Šaulių,
arčiau Šiaulių. Pats vietovardis sa
ko, kad čia kadaise gyventa kuršių,
kurie užėmė plotą nuo Vencpilės
iki Kuršių marių ir krašto gilumoje
maždaug iki Šiaulių, ar dar mažiau.
Tai buvo baltų giminės gentis,
kalbėjusi labai artima lietuvių kal
bai tarme. Pavyzdžiui, zuikis yra
kuršių kalbos žodis, kurį jie per
davė ir į lietuvių kalbą.
Manoma, kad prie Kuršių marių
dar ilgai kalbėta kuršių kalba. Da
bar kalba yra Išnykusi, liko tik
žodžiai, patekę į lietuvių kalbą.

Aplink
pasaulį
□ Gruodžio 7 d. rytiniame Jung
tinių Tautų Generalinės Asamblė
jos plenariname posėdyje New
Yorke svarstytas klausimas dėl "Už
sienio karinių pajėgų išvedimo iš
Baltijos valstybių teritorijų", - pra
neša Lietuvos Nuolatinė Misija
Jungtinėse Tautose. JT vadovas in
formavo Generalinę asamblėją apie
išvedimo susitarimų įgyvendini
mą.
□ Septyni kareiviai ir trys karstai
gruodžio 7 d. sugrįžo namo Rusi
jon iš Čečėnijos, - praneša Associa
ted Press agentūra. Šie kariai iš
elitinės tankų divizijos buvo užver
buoti Rusijos kontražvalgybos (bu
vusios KGB), kad nuverstų Čečėni
jos lyderį ir sustabdytų ten vyks
tantį karą. Praėjusį pavasarį Rusi
jos prezidentas Boris Jelcin konf
liktą Čečėnijoje prilygino teroriz
mui ir kovai su narkotikais Rusijos
kontražvalgybos darbų sąraše. Jie
tai suprato, kaip rankų išlaisvini
mą darbuos prieš Čečėniją. Tačiau
po šio paskutiniojo incidento pre
zidentas Jelcin už slaptą armijos
karininkų verbavimą atleido iš dar
bo vieną iš Rusijos kontražvalgybos
oficialių atstovų.
□ Švedija pilnai remia Baltijos
šalių siekius tapti Europos Sąjun
gos narėmis, - pareiškė Švedijos
užsienio prekybos ir reikalų minist
ras gruodžio 6 d.

Atitaisymas
"Darbininko" lapkričio 25-tos
dienos laidoje Alg. Š. straipsnyje
apie Daytona Beach, FL, veiklą,
įsivėlė pora klaidų, kurių viena
sumaišė ne tik sintaksę, bet ir
prasmę. Penktame puslapyje, tre
čioje skiltyje turėjo būti: "Todėl
visiems reikia budėti, kad dabar
tinė valdančioji partija ir vyriau
sybė nepasuktų atgal į Rusijos
"globą". Prelegentas prašė, kad ir
išeivijos lietuviai "nepultų į glėbį"
buvusios genocido partijos atsto
vams ir neužmirštų prieš ką jie
kovojo.
Klausimų prelegentui buvo ne
daug. I vieną iš jų B. Gajauskas
atsakė, kad LPKT s-ga ne tiek prie
šinga Vytauto Skuodžio, kaipo as
mens, paskyrimui Genocido ty
rimų centro vadovu, kiek vyriau
sybės nesiskaitymui su tremtinių
ir kalinių teisėmis tokį vadovą ski
riant".
Redakcija už klaidas atsiprašo.

Pagaliau į Kultūros Židinį atvyko Kuršėnuose dainą pamėgę
žmonės, atsirado armonika ir būg
nas, taip ir prasidėjo kaimo kape(nukelta j 8 psl.)
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Daug kalėdinio džiaugsmo ir gausių Dievo malonių
Naujuose Metuose linkime
visiems mūsų vienuolyno rėmėjams,
Kultūros Židinio geradariams ir pranciškonų spaudos
palaikytojams bei aukotojams.

i
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Kuršėnų kaimo kapela kartu su muzikantais iš Vilniaus linksmina publikų, susirinkusių
Kultūros Židinyje.
Vytauto Maželio nuotrauka

Koncertas Kultūros Židinio naudai

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

Šj savaitgali Kultūros Židi
nyje: Skautu Kūčios bus gruo

Kūčių plotkelės (Christmas
Wafers) yra gaunamos "Darbinin

džio 17 d., šeštadienį, 6:30 vai.
vak. Kultūros Židinyje. Maldą su
kalbės kapelionas kun. dr. Korne
lijus Bučinys, OFM. Kūčias rengia
vyr. skaučių židinys "Vilija". Vie
tas arba stalus užsisakyti iš anksto
pas A. Žukienę tel.: 516 487-3704,
arba A. Katinienę tel.: 718 8461210.

ko" administracijoje. Viename vo
ke yra po 5 plotkeles. Kaina 5 dol.,
įskaitant ir persiuntimą. Apsikeiskime plotkelėmis su giminėmis ir
draugais Lietuvoje ir Kūčių vakarą
pajusime juos esant drauge su
mumis. Užsisakyti galima atsiunčiant 5 dol. čekį:

Maironio lituanistinėje mo
kykloje, mokslo metams prasi

Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
TeL (718) 827-1351 (darbo die

(atkelta iš 7 psl.)
los koncertas.
Jų dainos daugumoje dainuo
jamos vienu taktu, populiariausio
valso taktu. Dainos buvo nesudė
tingos, patriotinės, šiaip komiškos,
darbo dainos.
Liaudinio stiliaus dainos jiems
skambėjo gerai, nuoširdžiai. Rit
mą pabrėžė stipriai mušamas bū
gnas.
Kapelos vadovė nepasakė, kas

Iš Metropolitan operos rū
"Lietuvos aidas", patriotinės
mų gruodžio 17 d., šį šeštadienį, minties, plačios informacijos dien

Apreiškimo parapijos kū
čios rengiamos gruodžio 18 d.,

* Gruodžio 5 d. gavome sekantį
laišką:

1:30 vai. popiet New Yorko laiku
per radiją bus transliuojama Giuseppe Verdi opera "Rigoletto". Pa
grindiniai solistai: Sumi Jo, Ramon
Vargas, Juan Pons. Diriguoja Christian Badea. Gruodžio 24 d., atei
nantį šeštadienį, bus transliuoja
ma W. A. Mozart opera "Don Giovanni".

sekmadienį, tuoj po sumos mokyk
los salėje.
"Viltis", Lietuvos pagalbos siun
tinių agentūra, avyksta į New Yorką gruodžio 17 d., šeštadienį, ir
siuntinius priims Kultūros Židinio
kieme, buv. spaustuvės patalpose,
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet. Jokių
muitų nėra. "Viltis" agentūra pra
neša visiems, kad lapkričio 18 d.
išsiųstas konteineris sėkmingai pa
siekė Lietuvą, ir kalėdiniai siunti
niai jau pristatomi jūsų giminėms,
(žiūr. "Vilties" skelbimą 6 psl.)
Kazimieras Visockis, sulaukęs
75 metų amžiaus, po ilgos ir sun
kios širdies ligos mirė lapkričio 10
d. St. Claire's Riverside ligoninėje,
Denvillė, NJ. Nuliūdime liko žmo
na Bronė, duktė Kazytė Liobienė
ir anūkai Jonas ir Pauliukas; taip
pat sesuo Stasė Uktverienė Lietu
voje. Mišios buvo Our Lady of Mt.
Carmel bažnyčioje Svvartsvvood,
NJ. Palaidotas Dangaus Vartų kapi
nių mauzoliejuje, E. Hanover, NJ.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomoji Taryba sveiki

ATLANTA Import Export,
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti

na "Darbininko" redakciją ir visą
personalą, linkėdama linksmų šv.
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų,
(pas.) Dr. Vytautas P. Dargis, SLA
Prezidentas; (pas.) Genovaitė Meiliūnienė, SLA sekretorė. Priedas 50
dol. čekis laikraščiui paremti.
Redakcija ir administracija nuo
širdžiai dėkoja už švenčių sveikini
mus, linkėjimus ir paramą laikraš
čiui.
* Algirdas Kepalas, Levittovvn,
NY, kasmet paremia "Darbininką"
didesne auka. Ir dabar, gruodžio
5, atsiuntė 75 dol. čekį, užmokė
damas už ateinančių metų prenu
meratą. Nuoširdžai dėkojame nuo
latiniam mūsų spaudos rėmėjui.

mo bendrovės atstovai, į New
Yorką atvyks šeštadienį, gruodžio
24 d. Tą dieną siuntinius priims
Kultūros Židinio kieme, buv. spaus
tuvės patalpose, nuo 12 iki 1 vaL
popiėt. Jokių muitų nėra. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914)
258-5133. (Žiūr. skelbimą 7 psl.,
kada siuntiniai bus paimami iš kitų
vietovių.)

dėjus, pamokos Kultūros Židinyje
vyksta kiekvieną šeštadienį. Dirba
trys mokytojai. Mokyklos bendras
pasirodymas bus gruodžio 17 d.
Kūčių proga. Gruodžio 24 ir 31
dienomis pamokų nebus.

nomis, nuo 9 iki 4 vai. popiet).

Dėkojame

Nauja LB NY
apygardos valdybos
pirmininkė

ko" bendradarbio, radijo programų
komentarai, papildyti ir sureda
guoti, išleisti knyga "Balionai, ba
nanai ir biurokratai". Tai 205 psl.
su 207 išnašomis ir 11 psl. indekso
knyga, minkštais viršeliais, vidu
tinio formato. Komentarai datuo
ti nuo 1992 m. liepos 2 d. iki 1993
m. lapkričio 28 d. Knygos komen
tarų temos liečia įvairius politi
nius, teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsienyje
ir Lietuvoje. Knyga gaunama, ats
iimtus "Darbininkui" 15 dol. auką.
Visas pelnas skiriamas lietuviškų
radijo programų rėmimui ir lietu
viškos spaudos darbų išlaikymui.

Paskutinė proga
ĮSIGYTI
1. ENCYCLOPEDIA LITUANICA,
komplektas 6 tomai; 2. VINCO
KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai; 3. LIE
TUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS pavie
niai tomai ir kt. Lietuvių Enciklo
pedijos leidiniai. Kreiptis: J. Ka

počius, P. O. Box 752, Cotuit,
MA 02635; tel. (508) 428-6991.
(sk.)
Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Siūlo patiki
ma agentūra. Moterys turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Skambifiti
tel.: (516) 377-1401. (sk.)

Povilo Žumbakio, "Darbinin

yra dainų autorius, tik kai buvo
atliekama jos sukurta daina, tai ji
paminėjo.
Su vadove dar dainavo kita mo
teris, kuri skambino kanklėm. Prie
jų prisijungė ir iš Vilniaus Alfon
sas Seniūnas, Petras Garšva ir solo
sudainavo Nijolė Penikaitė.
Publika puikiai įvertino koncertą
ir. plojo tiek, kad išprašė bent kelis
bisus. Klausytojų galėjo būti ir dau
giau. Reikėjo daugiau reklamos,

raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, dėl daugiau kaip dvi
gubai pabrangusio pašto, buvo pri
verstas pakelti metinę oro paštu
prenumeratą iki $130 nuo 1994
m. rugpjūčio 1 d. Čekį $130rašyti
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL 60514. Tel. 708 9861613.

47 metų lietuvis slaugas ieš
ko darbo. Jis ketverius metus
gražiai padėjo Brooklyne sunkiai
sergančių pagyvenusių žmonių
šeimoje. Norėtų padėti ligoniams
New Jersey ar New Yorko apy
linkėse ir kitur. Skalbia, gerai gami
na maistą, sutvarko namus. Skam
binti nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.
tel. 908 - 549-8875. (sk.)

Reikalinga vyr. amžiaus
moteris - šeimininkė namų ruo
šai, lengvam virimui, Svarinimui
ir kt. Reikia gyventi šeimoje Yonkers, NY. apylinkėje. Kalbame ru
siškai. Dėl interviu skambinti die
ną iki 9 vai. vak. (718) 946-0836.

(sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško
darbo. Gali prižiūrėti vaikus, slau
gyti ligonius, tvarkyti butus ir kt.
Nori gyventi šeimoje. Skambinti
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir
penktadieniais nuo 11 vai. iki 1
vai. popiet tel. (718) 763-9385.
Prašyti Elytę.
(sk.)

TRANSPAK

nes dabar daug kas nespėjo suži
noti, kad toks koncertas įvyks.
Po koncerto apatinėje salėje dar
ilgai vakarota, kalbėtasi, dalintas!
įspūdžiais. Kaimo ir miesto muzi
kantai rengėsi tolimesnei kelionei
į Chicagą.
Kultūros Židinio Tarybos pastan
gos sustiprinti savo iždą mums
davė jau keletą džiugių koncertų,
praturtinusių New Yorko apylinkės
lietuvių kultūrinį gyvenimą, (p.j.)

Geriausios dovanos
Lietuvių - anglų kalbų žody
nas. B. Piesarskas, B. Svecevičius.
512 psl., kietais viršeliais. Turi apie
27,000 žodžių. Kaina 15 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žody
nas. V. Baravykas. 590 psl., kie
tais viršeliais. Turi apie 30,000
žodžių. Kaina 15 doL
Lithuanian Cookery. Autorė
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleis
ta 5-ji laida šios populiariausios
lietuviškų valgių virimo knygos
anglų kalba. Kas norite pagilinti
savo virimo žinias, - rasite labai
daug populiarių lietuviškų valgių
gaminimo receptų. Labai tinkama
dovana lietuviškai nekalbantiems.
Kaina 15 dol. Persiuntimas -1.50.
"Uthuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriausia
dovana Jūsų amerikiečiams drau
gams. Ji supažindina su Lietuvos
senove, jos spalvinga istorija, ne
priklausomybės laikotarpiu, oku
pacijomis ir rezistencija. Tai garsių
lietuvių istorikų ir politikų straips
nių rinkinys. Knygą redagavo dr.
Albertas Gerutis. Į anglų kalbą vertė
Algirdas Budreckis. 456 psl. Kaina
25 dol., įskaitant persiuntimą.

"Moteris su baltu chalatu".
Dr. Konstancija Pąprockaitė - Ši
maitienė. 494 psl. didelio formato
knyga kietais viršeliais. Čia telpa
35 medicinos daktarės pasakoji
mai apie išgyvenimus, dirbant
ligoninėse. Kaina 20 dol.
Visos knygos gaunamos rašant;

Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Užakant žodynus, pridėti po 1
dol. persiuntimui; užsakant "Mote
ris su baltu chalatu" - pridėti 2 dol.

Siuntiniai į Lietuvą - pristatomi į namus.

Talpintuvai siunčiami kas savaitę.

AIR CARGO skubiems siuntiniams.

Laima Šileikytė - Hood,
gruodžio 10 d. LB NY apygardos
suvažiavime balsų dauguma išrink
ta LB NY apygardos valdybos pir
mininke trijų metų kadencijai.

NEW YORKO AKADEMIKŲ SKAUTŲ SKYRIUS
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į

TRADICINIUS

KALĖDŲ ŠOKIUS
Kultūros Židinyje sekmadieni, gruodžio 25 d.
Pradžia 8 v.v. įėjimo auka $5.00.
- Savi gėrimai neatsinešami —

ŠVENČIŲ PROGA
papigintomis kainomis. Mažiausia suma -$50.-

MAISTO SIUNTINIAI: nuo $29.- iki $98.-

55 svarai, maisto rinkinys $98.Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.

Dirbame nuo 1987 m.

TRANSPAK, 2638 W. 69th St
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772
t

Kalėdinio džiaugsmo ir sėk
mės ateinančiais metais visiems
mieliems draugams ir pažįsta
miems linki baltimoriečiai Liusė

ir Kęstutis Laskauskai.
Rožt ir Vytautas Kondratai
sveikina gimines, draugus, pažįs
tamus ir visus geros valios lietu
vius su Kalėdų šventėmis ir linki
Naujuose Metuose sveikatos ir sėk
mės.

Anicetas Simutis, Lietuvos Misijos prie Jungtinių Tautų ambasa
dorius - specialus patarėjas, su žmo
na Janina sveikina savo draugus,
pažįstamus ir visus geros valios
tautiečius su artėjančiomis Kalėdų
šventėmis, o Naujuose Metuose
linki geros sveikatos ir sėkmės.
Laima Šileikytė ir jos vyras
John Hood sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Kalėdų švenčių
proga ir linki visiems laimingų
Naujųjų Metų!

Irena ir Mindaugas Jan
kauskai, Germantown, MD,
švenčių proga sveikina savo drau
gus bei pažįstamus ir linki visiems
sveikų ir laimingų Naujųjų Metų.
Ta proga skiria auką lietuviškai
spaudai paremti.

Inga ir Alfonsas Tumai,
Newbury Park, CA, Šv. Kalėdų ir
Naujųjų Metų proga sveikina savo
gimines, draugus ir pažįstamus ir
siunčia nuoširdžius linkėjimus.
Valerija Šileikienė, Daytona
Beach, FL, sveikina visus draugus
ir pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir
linki geriausios laimės ir sveikatos
Naujuose Metuose.

Ramutė ir Algis Česnavičiai
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
sveikina savo draugus ir pažįstamus
ir visiems linki šventiškos nuotai
kos ir geros sveikatos.
Vytautas Česnavičins sveiki
na savo gimines, draugus ir pažįs
tamus Kalėdų švenčių ir Naujųjų
Metų proga ir linki visiems laimės
ir sveikatos. Vietoj kortelių aukoja
"Darbininkui" paremti.

Elena ir Henrikas Andruska sveikina gimines, draugus ir
pažįstamus su Kalėdų šventėmis ir
linki visiems visokeriopos sėkmės,
ypatingai sveikatos Naujuose Me
tuose.

Felicija ir Algirdas Jasaičiai
sveikina savo draugus ir pažįstamus
šv. Kalėdų proga ir linki daug
sveikatos ir laimės Naujuose 1995tuose Metuose.

Visiems malonių Šv. Kalėdų
ir laimingų Naujųjų Metų linki

Donata ir Alfonsas SamuSlaL,
Vita ir Vidmantas Matusaičiai sveikina draugus ir artimuo
sius Šv. Kalėdų proga ir linki sveika
tos. džiaugsmo ir ramybės.
Marija Šaulienė, Seminole, FL,
sveikina savo draugus ir pažįstamus
Kalėdų švenčių proga. Teatneša
naujas gyvenimo viltis 1995-ieji!

Renata ir Tadas Aliaskai
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdomis ir linki
visiems gerų Naujųjų Metų.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai sveikina savo draugus ir
pažįstamus su Kalėdų šventėmis ir
Naujaisiais metais, linkėdami vi
siems džiaugsmo, laimės ir sveika
tos. Ta proga skiria auką "Darbi
ninkui" paremti.
Jadvyga Vebeliūnienė sveiki
na artimuosius ir draugus New
Yorke ir St. Petersburge su šv. Ka
lėdomis ir linki visiems džiugių
švenčių, laimingų ir sveikų Nau
jųjų Metų.

Brangių lietuviškų "Darbi
ninko" šeimų - Redakciją, Ad
ministraciją ir skaitytojus - šv.
Kalėdų proga sveikina Ir linki lai
mingų 1995-ųjų metų Pranė ir

Petras Ąžuolai,
Antanas ir Danutė Bobeliai
sveikina draugus ir pažįstamus,

Vida ir Algirdas Jankaus linkėdami visiems džiaugsmingų
kai su šeima sveikina visus gimi Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų
nes, draugus ir pažįstamus su Ka
lėdų šventėmis ir linki laimingų
Naujųjų Metų.

Metų. Vietoj sveikinimų siuntinėji
mo skiria auką lietuviškai spaudai
paremti.

