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KARAS PRIEŠ PAVERGTĄ TAUTĄ

Rusijos kariuomenė gruodžio 13 tvarka Rusijos Federacijoje atsta sustabdyti kofliktą ir garantuoti
d. panaudojo karinius lėktuvus, tyta. Pirmosios aukos... Čečėnų Čečėnijos žmonių apsisprendimo
malūnsparnius bei tankus kovoje kariai numušė kelis Rusijos ma teisę." Estijos parlamentas kreipia
prieš generolo Džochar Dudajev lūnsparnius. Rusijos bombos mir si į Rusijos valstybės dūmą, tikėda
žmones, kovojančius už Čečėnijos tinai sužeidė keletą taikių gyven miesi, kad ji sutabdys nepaskelbtą
nepriklausomybę nuo Rusijos, ku tojų.
karą prieš Čečėniją", - sakoma pa
- Konferencija, skirta pami
Žiedas apie Grozny veržiasi. Rusi reiškime. Estijos prezidentas Lenrią jie paskelbė prieš tris metus.
nėti pokario partizanų laisvės kovų
Dudajev, 50 metų, - vienintelis ja ir Čečėnija sėdo prie derybų 1 nart Meri taip pat padarė pareiš
pradžios 50-etį gruodžio 17 d. įvy
čečėnų tautybės generolas buvu stalo, bet pokalbiai po dviejų die kimą, kuriame aiškiai pasakė, jog
ko Vilniuje, dailės akademijos sa
sioje Sovietų armijoje, buvo įpratęs nų nutrūko. Per daug skirtingi tiks konfliktas susijęs su nacijos apsi
lėje. Konferenciją oraganizavo
skraidyti atominiais bombonešiais. lai besiderančių šalių: Čečėnija nori sprendimo teise ir turi būti suras
Krikščionių demokratų partija, Tė
Paskutinėmis savo karjeros sovieti laisvės, Rusija jai siūlo okupaciją, tas politinis sprendimas.
vynės sąjunga, Politinių kalinių ir
nėje armijoje dienomis jis tarnavo kuri jau virš 100 metų tęsiasi
Čečėnijos kaip nepriklausomos
tremtinių sąjunga, Piliečių charti
svarbioje karinėje oro bazėje Esti Čečėnijoje.
valstybės dar nėra pripažinusi nei
ja, Sąjūdis.
joje. Tada, kai Rusija jam įsakė
Rusijos skelbimai, kad šis konf viena valstybė, tačiau tai nesu
- Seimo narių gruodžio 15 d.
imtis karinių akcijų prieš laisvės liktas yra Rusijos vidaus problema mažino tautos ryžto. Tik apie mili
vardiniu balsavimu - 56 balsai "už*,
panorusią Estiją, Dudajev atsisakė primena Sovietų Sąjungos prezi joną gyventojų turinti respublika,
41- "prieš", 10 - susilaikė, buvo
ir nepakluso. 1990 metais jis pasi dento Gorbačiov pareiškimus po gerai ginkluota ir vadovaujama su
patvirtintas 1995 m. valstybės biu
traukė į atsargą. Bet laisvės pamo sausio 13-os, kad tai Sovietų Sąjun manių vadų gali paversti konfliktą
džetas.'Numatytas biudžeto defi
kos Estijoje jam nepraėjo veltui - gos vidaus problema.
Rusijai į antrąjį Afganistaną.
citas - 419 milijonų litų.
Dudajev išugdė nepalaužiamą valią
Blokados metu, Sausio dieno
Lietuvos parlamento narys R.
- Lietuvos darbininkų są
kovoje už tautos laisvę. Jis buvo ir mis Čečėnija išreiškė didžiulį pri Ozolas, grįžęs iš Čečėnijos pareiškė,
jungos regėjimo invalidų asociaci
yra nacionalinis didvyris, nežiūrint tarimą laisvės panorusiai Lietuvai: kad Čečėnai patiria didžiulius nuo
ja gruodžio 15 d. surengė protesto
į tai, kad Rusijos slaptosios tarny ne tik moraline, bet ir materialine stolius. Tai yra tautos didžiosios
akciją prie Seimo rūmų Vilniuje.
bos, finansuodamos opozicinius pagalba rėmė Lietuvą. Šiomis Če dalies sunaikinimas, nes priešinsis
Susirinkusieji iš Vilniaus, Kauno,
sluoksnius, sugebėjo suorganizuo čėnijai sunkiomis dienomis, ofi ne tik kariniai daliniai, bet ir dau
Šiaulių rankose laikė plakatus:
ti nemažas pajėgas prieš Dudajev. cialiosios Lietuvos valdžios politi guma žmonių. Tai didelio masto
"Gerbiamieji Seimo nariai, nejau
Grozny - Čečėnijos sostinė, tu ka nesuteikia ne tik materialinės, genocido akcija. Numatyti ir seni
jūs žadate praturtėti, sumažinę re
rinti 400,000 gyventojų, tapo Rusi bet ir stiprios moralinės paramos, azijatiški metodai - trėmimai, pri
gėjimo invalidams pensijas?" Tai
jos kariuomenės pagrindiniu ata kurios laukia čečėnai. Lietuvos už dengiami "evakuacija". Tokį doku
jau antroji protesto prieš vis la
kos objektu. Telkdama kariuomenę sienio reikalų ministras Povilas mentą pasirašė premjeras Čemobiau plintanti skurdą akcija, ku
iš trijų pusių, Rusija tikisi palaužti Gylys pareiškė, kad Lietuvos gali myrdin. Dešimtys tūkstančių če
rioje dalyvauja invalidai.
Čečėnijos lyderio bei žmonių jėgą mybės šiuo atveju yra ribotos.
čėnų, valdant Stalinui, buvo de
- Lietuvos Seimas gruodžio
ir valią. Dovidenko - kaimas tik 40
Pavyzdį Lietuvai bei kitoms bu portuoti Sibiran, kur jie žuvo. Groz
14 d. vakariniame posėdyje po dvi
kilometrų nuo Grozny. 200 ne vusioms sovietinėms respublikoms ny matyti žmonių su žaliais raišdienas trukusių diskusijų priėmė
ginkluotų kaimo gyventojų pasto parodė mažytė Estija. Gruodžio 13 . čiais - tai mirtininkai. Jų amžius
nutarimą dėl padėties Čėčėnijoje.
jo kelią Rusijos tankams.
d. Estijos parlamentas išreiškė ka i nuo 12 iki 80 metų... Tokia laisvės
Gruodžio 7-9 dienomis Jungtinėse Tautose vyko diskusijos nusikal
Nutarimas yra toks: "L Dar kartą
Rusijos užsienio reikalų minist tegorišką protestą. dęL Rusijos ag I kaina... Gruodžio 17 d. rusų,lėktu stamumo prevencijos ir kriminalinio teisingumo klausimais. Šia tema
pasisakyti už konflikto Čečėnijoje
ras Andrei Kozyrev pareiškė, kad resijos prieš Čečėnijos respubliką. vai pradėjo bombarduoti Grozny, pasisakė ir Lietuvos Respublika JT Trečiajame komitete, kuriame yra
taikų sureguliavimą, žmogaus bei
Rusija naudos ir daugiau jėgos tam, Pareiškime sakoma, kad tarp ir rusų tankai pajudėjo...
svarstomi socialiniai humanitariniai ir žmogaus teisių klausimai.
tautų teisių garantavimą ir pakvies
kad Čečėnija būtų nuginkluota, o tautinės organizacijos turi padėti
pagal Reuter, AP, ELTA
Misijos patarėja G. Damušytė, LR atstovė Trečiajame komitete,
ti konfliktuojančias puses tik tai
apžvelgė organizuoto nusikalstamumo apraiškas Lietuvoje ir Respubli
kiomis priemonėmis spręsti visas
kos teisėsaugos institucijų kovą su šiuo reiškiniu. Buvo prisiminta
susikaupusias problemas. 2. Pasiū
lapkričio mėn. Neapolyje įvykusios JT Pasaulinės ministrų konferenci
lyti konfliktuojančioms pusėms
jos prieš organizuotą tarptautinį nusikalstamumą išvada, kad kuri nors
Lietuvos Seimo geros valios misi
valstybė
šio blogio įveikti negali viena. Minėtoje konferencijoje dalyva
ją, kuri galėtų pasitarnauti taikiam
vo
LR
delegacijos
vadovas Vidaus reikalų ministras R. Vaitekūnas
konflikto sureguliavimui". Lietu
pažymėjo,
kad
visos
valstybės turi sutelkti pastangas ir bendromis
vos Seimo valdyba gruodžio 16 d.
jėgomis kovoti prieš nusikalstamumo profesionalėjimą ir tarptautinį
patvirtino geros valios misijos
pobūdį.
sudėtį iš frakcijų įgaliotų atstovų.
LR gruodžio 8 d. pareiškime konstatuota, kad Jungtinėm Tautom
- Lietuvos prezidentas A.
tikslinga skirti pagrindinį dėmesį kovos su nusikalstamumu priemonėm
Brazauskas gruodžio 14 d. paskel
ir kryptingos paramos teikimui besivystančiomis šalims ir valstybėms,
bė dekretą, kuriuo jis pasiūlė Sei
esančioms pereinamosios ekonomikos laikotarpyje. Kadangi organi
mui skirti Aukščiausiojo Teismo
zuotas tarptautinis nusikalstamumas silpnina elementariausius de
pirmininku Praną Kūrį.
mokratijos pagrindus, net ir stipriausiose išsivysčiusiose šalyse, šis
- Dauguma Vilniaus parduo
besiskverbiantis blogis ypač pavojingas pereinamosioms ekonomikoms.
tuvių ir restoranų gruodžio 12 d.
Pažymėti ir LR konkretūs žingsniai dvišaliu ir daugiašaliu pagrindu bei
nuo 5 vai. po pietų buvo uždarytos
ryžtas įsijungti į vieningos kovos su organizuota tarptautiniu nusikals
- sostinės prekybininkai surengė
tamumu parocesus.
įspėjamąjį streiką. Streiko dalyviai
reikalavo atšaukti privalomus pre
kybos antkainius kai kurioms mais
to gupėms ir leisti juos reguliuoti
(CNS) Vadovaudamas dvi dienas Vatikane trukusiai šeimų šventei,
rinkai, neįvesti palnuojamo vals
popiežius Jonas Paulius II ragino viso pasaulio šeimas semtis stiprybės
tybės monopolio alkoholiniams
Sartu ežeras žiemą. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
iš tikėjimo ir nepasiduoti šiuolaikinės kultūros "socialiniam nuopoliui".
gėrimams. Streiko organizatoriai
Spalio 8 - 9 d. vykusi ceremonija, tarptautinių Šeimos metų kulminaci
tikisi, kad su vyriausybe pavyks
ja, pasižymėjo šventiška nuotaika. Daugiau negu 150,000 žmonių iš
susitarti, jeigu ne - gruodžio 27-ąją
130 šalių buvo užpildę Šv. Petro aikštę, kur šeštadienį skambėjo dainos
bus pradėtas ilgalaikis streikas.
ir
vyko šokiai, o sekmadienį buvo aukojamos mišios.
Taip,
daugelis
stipresnių,
turin

Per
šiurpius
okupacijų
dešimt

gerai
apšildomais
namais,
perdeng

- Vilkaviškyje Kraštotyros
Kalbėdamas spalio 8 dieną, Popiežius pabrėžė, jog Bažnyčia siekia
muziejaus iniciatyva paminėtas mečius Lietuva neteko kas trečio čių Lietuvoj giminių, radusių kur ti stogą, izoliuoti sienas, pakeisti
Lietuvos partizaninio judėjimo savo žmogaus! Vienas šeštadalis prisiglausti,’ seniai sugrįžo ir net duris, langus, nebetinkamą sante apginti šeimas nuo "hedonistinio egoizmo", atimančio iš šeimų gyvybę
kovų pradžios 50-metis. Šventė žemės rutulio, kuriuo taip didžia primiršo patirtas kančias ir paže chniką ir t. t. Mes turime vilties, ir paverčiančio jas "beveik steriliomis". Tarptautinėje politikoje Bažnyčios
pradėta mišiomis bažnyčioje, po vosi Sovietų imperija, nusėtas mū minimą. Nemaža ir tokių, kurie jog šiam, tiesiog šventam tikslui vadovai stengiasi priešintis "apgaulingai neokolonializmo formai, primet
to susirinkę muziejuje buvę parti sų tėvynainių - tremtinių ir ka ištremti palūžo, nutautėjo - jų vai neliks abejingas nė vienas daugmaž ančiai sistemingo gimimų apribojimo projektus". Jis kritikavo Kairo
zanai, ryšininkai, giminės, bičiuliai, torgininkų kapais. Raudonasis ma kai jau laiko save rusais... Tačiau pasiturintis lietuvis. Pradžia jau yra: konferencijoje pasireiškusią tendenciją iškreipti šeimos prasmę. Tai
politiniai kaliniai apžiūrėjo 1944- ras nemažą dalį lietuvių išsklaidė dar daug nusenusių paliegusių, Vilniaus akcinė bendrovė "Miest- sudaro rimtą pavojų visuomenei, nes šeima yra pagrindinė visuomenės
1953 metų naujai rastus dokumen ir po margą Vakarų pasaulį. I JUS, invalidų, kurie neįstengia sukaup projektas" būsimai prieglaudai rū ląstelė ir pirmoji asmenybių formavimo vieta, tvirtino Šv. Tėvas.
Žiūrėdamas į dešimtis tūkstančių šeimų šv. Petro aikštėje, Popiežius
BRANGIEJI BROLIAI, IR KREIPIA- ti lėšų kelionei į Lietuvą arba savo pestingai ruošia patį kukliausią,
tus, eksponatus.
sakė,
jog šiandien, kaip niekada anksčiau, tikintiesiems reikia demon
MES, DAR KARTĄ TIESDAMI JAU Tėvynėj neturi kur priglausti pa ekonomiškiausią projektą, už kurį
struoti
"kasdienio gyvenimo heroizmą".
ĮKYRĖJUSIĄ
PAGALBOS
PRAŠAN

vargusios
galvos.
mokėti
nereikės.
Pagalbos
tikimės
priėmė Izraelio ambasadorę Lietu
Aukodamas mišias, kurios kitą rytą buvo transliuojamos į 30 šalių,
Dabartinė Lietuvos vyriausybė sulaukti iš Lietuvių ir iš Tautos
vai Tova Herzl. Ambasadorė per ČIĄ RANKĄ.
Prieš penketą metų su giesmėm po ilgų prašymų pavedė Vilniaus fondų; būsim dėkingi už kiekvie Popiežius vadovavo santuokinių įžadų atnaujinimui, 31 kalba pasveiki
davė A. Šleževičiui Izraelio minis
no šeimas.
LKBIC
tro pirmininko Izhako Rabino ir ašarom pasilikom trispalvėm savivaldybei be konkurso 50-čiai ną centą, litą ar dolerįapdangstytus
iš
Gulago
salyno
į
metų
išnuomoti
Tremtinių
grįžimo
Nepamirškim,
kad
kiekvienas
už

laiškus. Ambasadorė sakė, kad vie
na didele Izraelio korporacija siū Tėvų žemę parvežtus nukankintųjų fondui seniai nebenaudojamą mū delstas mėnuo, o juo labiau metai I
I
lo Lietuvai įdomų projektą sveika palaikus. Iki šiol Lietuvoj su dera rini trijų aukštų vasarnamį Vala ne vienam atima paskutinę viltį I
I
tos apsaugos srityje. Susitikime ma pagarba perlaidojami kadaise kampių pušyne, prie pat Vilniaus. savo gyvenimo saulėlydyje dar I
i
Ačiū ir už tai... šis pastatas turi kartą išvysti savo Tėvynę.
pareikšta viltis, kad valstybių san išniekinti kovotojai už mūsų Tėvy
I
I
83 kambarius, prie jo priskirtas
Labai prašom padėkite!
tykiai suaktyvės po to, kai pradės nės laisvę. Taip ir turi būti.
I
I
Jūsų, mieli skaitytojai,
Tačiau skaudu ir gėda, kad iki beveik hektaras gražaus sklypo, už
Mūsų sąskaitos Nr. 700861 Vil I
veikti Lietuvos ambasada Izraelyje.
I
laiškai
bei
informacijos
— Valstybinės Įmonės "Lietu šiol Eurazijos platybėse mūsų at kurį Savivaldybė nuomos neprašys. niaus valstybiniame komerciniame I
I
lietuvių ir anglų
vos Telekomas* Klaipėdos filiale gautąja laisve tiki ir netiki tūks Apskritai į nuomos mokestį bus banke, kodas 260101596.
I
I
kalbomis labai laukiami
Valiutinė sąskaita Nr. 07040274. I
pradėta montuoti pirmoji Lietu tančiai, dešimtys tūkstančių lietu įskaičiuotos pastato rekonstrukci
I
šiuo adresu
voje moderni skaitmeninė telefo vių tremtinių. Ne vienas sakosi, jai įdėtos lėšos, kurių gali prireikti
I
I
CompuServe tinkle: 71712,107 I
no stotis, pagaminta Švedijos fir jog pavydi tiems, kurių bent jau apie pusantro milijono litų.
Lietuvos tremtinių I
kauleliai sugrįžo ilsėtis į tėviškę.
Buvusį vasarnamį reikia paversti
grįžimo fondas
moje "Erikson".

------. ir apie [

LIETUVĄ^

LR pareiškimas Jungtinėse Tautose

Semtis jėgų iš tikėjimo

Rengiama prieglauda grįžtantiems

DARBININKAS nuo šiol pasiekiamas
ir elektroniniu paštu (E-mail)!

skaityti, matyti ir-girdčti tik parti
jos patvirtintus biuletenius apie
prezidento paskirtus blizgučius
kolchozo bulvių augintojų meist
rui, respublikinės siuvėjos pasiek
tus laimėjimus ir neklystančių darbiečių laimėjimus ekonomikoje,
užsienio politikoje ir taip toliau.
Spauda nebegalės kalbėti apie uba
gišką pensininkų gyvenimą, neįžeisdama partiečių garbės ir oru
mo, gydytojai nebegalės kalbėti
apie savo skurdą ar kareivėliai bi
jos pasiskusti, kad juos muša ir
spardo buvę sovietų karininkai,
kaip ir anais "gerais* laikais...
O jeigu A. Šleževičius laimės bylą
prieš V. Landsbergį, tai bus aiškus
grasinimas visiems, drįstamiems
užduoti klausimus apie valdžios
veiklą, biurokratų interesus, net
veiklą, vedančią į visuotinį Lietu
vos garbės ir orumo šmeižtą.
Partijai, kuri žino tik vieną veik
Rytas Vilniuje, Didžiojoje gatvėje. Laikraščiu pardavėjas pirmasis sužino visas auštančios
dienos naujienas.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka los būdą, toks spaudos ir opozici
jos politikų užgniaužimas yra la
bai svarbus. Kai niekas nebegalės
jų viešai kritikuoti, tokia artima jų
širdžiai senų laikų geroji sistema
jau bus beveik atstatyta.
Laisva spauda, atliekanti savo
pareigą, yra pavojinga visoms
valdžioms, visiems biurokratams.
Advokato S. Povilo Žumbdkio spaudą ir, tuo pačiu pagrindinį netiksli, bet kad nėra jokio pagrin Demokratijoje tai yra esminė spau
komentarai, transliuoti Chicagoje informacijos šaltinį tautai. O be do tokiai kritikai ir, kad tie šmeižto dos užduotis: klausinėti, informuo
gruodžio 11 d. per Amerikos Lietuvių tikslios informacijos ir gyvų de žodžiai buvo taikomi tyčia iš pyk ti rinkėjus,,b jie jau turi nutarti, ką
Radijo programą, kuriai vadovauja batų, krašto piliečiai negali daryti čio (malice) prieš tą asmenį, aiš su ta informacija daryti. Kai spau
Anatolijus Siutas.
objektyvių sprendimų rinkimų me kiai žinant, kad tai yra neteisybė. da stengiasi įtikti valdžioms ar biu
-otu. Tuo pačiu, kriminalistams yra
Jau eilė žmonių yra laimėję by rokratijoms, ji praranda savo vaid
Laisva spauda yra viena svarbiau svarbu, kad dėl jų darbelių aprašy las prieš Lietuvos spaudą. Jų tarpe menį ir tampa tik propagandos
sių demokratijos egzistavimo prie mų valdžia nepradėtų reaguoti į jų net pasižymėję gangsteriai. Teis įrankiu.
0 kas liečia tokį "griežtą" V.
monių. Kitaip pasakius - negali nusikaltimus. Tiek dabartinei val muose priverčiantys Lietuvos spau
būti demokratinės sistemos be lais džiai, tiek kriminaliniam elemen da atsiprašinėti ir net įrodyti tai, Landsbergio pasisakymą, pasvars
vos spaudos!
tui yra būtina apriboti spaudos ko negali įrodyti valdžia teismuo tykime. Jis pasakė: "Pagalvokime,
Įvertindami svarbų spaudos vaid darbuotojų drąsą, cenzūruoti ži se prieš juos, nes jie moka susido- «. jeigu Premjeras pasirašo parduoti
menį, Amerikos Konstitucijos tėvai nias ir kaip galima riboti debatus. roti su liudininkais ir teismo dar- "Literatų svetainę" už keturis tūksjau pačiame pirmajame Konstituci
, '? tančius litų, tai kas gali paneigti
Vienas iš tų cenzūros būdų yra buotojais...
jos priede (amendment) pažymėjo, šmeižto bylos. Griežti ir neaiškūs
Prieš kelias savaites Lietuvos galimybę, kad gal jis pora šimtų
jog valdžia jokiais būdais negali Lietuvos įstatymai, liečiantys "gar ministras pirmininkas iškėlė "gar- ? tūkstančių turi kišenėje už tai?"
riboti spaudos laisvės.
Toks aiškiai retorinis klausimas
bės ir orumo" įžeidimą, yra pri bės ir orumo" bylą prieš opozicijos
Manyčiau, kad mums irgi reikėtų taikyti ne apsaugoti paprastą pilie vadą Vytautą Landsbergį už jo/te- negali būti šmeižtas, net eilinio
pagalvoti apie spaudos vaidmenį tį nuo šmeižto, o valdžios poli torišką klausimą spaudos knnfer^H žmogaus ir toli gražu ne ministro
Lietuvoje, imant pavyzdį iš JAV tikus nuo atsakomybės. Kritikuoti encijos metu. Tuo pačiu, valdSęs 11 pirmininko, kurio rankoseyra visa
konstitucinio nurodymo, nes Ame valdžią Lietuvoje, ne taip kaip ir LDDP vadas iškėlė bylą ir Idetu-iį administracinė valdžia ir atsarikos valstybė turi seniausią ir di Amerikoje ir kituose demokrati Yps TV ir radijui, kad transliavo VX komybė.
namiškiausią demokratiją pasau niuose kraštuose, yra pavojinga. Landsbergio konferenciją. Vilniaus
V. Landsbergis tik iškėlė klaulyje.
Valdžios biurokratų "garbė ir oru miesto antros apylinkės teismas Simą. Jis nesako, kad tai yra faktai,
Žvelgiant į Lietuvos spaudą da mas" yra ypatingai jautrūs.
ieškovas Adolfas Sleževičius; Atsa-v Jeigu jis tai sakytų, tai jam tektų
rosi neramu ("spauda" šiame ko
kovai: Lietuvos radijas ir televizija teisme įrodyti, kad tai yra teisybė,
Taip būti neturėtų.
mentare apima ne tik laikraščius ir
Šmeižto įstatymai turėtų aiškiai bei Vytautas Landsbergis. Ieškinys^ Jeigu tie duomenys yra netikslūs,
žurnalus, bet taip pat ir visus žmo nurodyti, kad vienas dalykas yra "Dėl neatitinkančių tikrovės ir gari jeigu radijo ar TV klausytojai, segaus nuomonės išreiškimo būdus: apšmeižti paprastą gyventoją, jo bę bei orumą žeminančių žinitfį- kantys valdžios veiklą, kad toks
knygas, televiziją, radiją, kom vardą, ir visai kas kita, kritikuoti paneigimo, moralinės žalos atly- pasakymas buvo taikytas prieš
piuterių biuletenius ir panašiai).
£•. Žmogų iš pykčio, jį tik įžeisti ir
visuomenei žinomą asmenį - žmo ginimo".
Lietuvos televizija ir radijas yra gų, galintį apginti save spaudoje.
Vilnius, 1994 m. spalio 3 d. & užgauti ir nėra retorinis klausimas,
kontroliuojami valdžios. Privačių Toks įstatymo dvigubumas yra
Pagalvokime, jeigu Adolfas Šle«& tai ieškovas gali laimėti. Bet ieškoradijo bei televizijos stočių sa ypatingai reikalingas demokrati ževičius laimėtų šią bylą prieš Lie-< vas turi įrodyti, kad tai ne retorivininkams yra sudaromos neįma joje, nes kitaip žmonės bijos kri tuvos TV ir radiją, tai reikštų, jog’ . nis klausimas, visai nepagrįstas
nomos sąlygos dirbti. Laikraščių ir tikuoti didžiųjų ponų politikų, viešos komunikacijos priemonės-/ jokiais faktais ir yra kilęs tik iš
žurnalų platinimo tinklas buvo ne stambiųjų biurokratų ir didžiųjų privalo perduoti tik cenzūruotas pykčio (malice).
aiškiai privatizuotas. Sena nomen nusikaltėlių. Jie turi ne tik galią kalbas, tik švarius visiems valdžioje
V. Landsbergis prašo klausytojų
klatūra, linkusi remti buvusios nubausti žmogų, nuskriausti ir priimtinus pasisakymus... Kaip pagalvoti... jeigu... kas paneigti...
partijos filosofiją, ir toliau kontro priblokšti, bet tuo pačiu, gali pasi anais, "gerais" laikais, kuriais buvę~ kad gal... Tai yra aiškiai retoriniai
liuoja šią svarbią prekybą.
naudoti įstatymu ir dar išreikalau partiečiai bando atsisakyti viešai, žodžiai. Aiškiai, kalbėtojas siūlo
Vito Lingio nužudymo bylos už ti bausmės už jų "garbės ir orumo" bet prie kurių negali nesitaikyti spaudai ir klausytojams pagalvoti
apie esamą padėtį Lietuvoje. Kas
kulisiuose matoma, kad kriminali pažeidimą.
praktikoje.
nis elementas, taip kaip ir buvusių
Mūsų sistemoje žinomas žmogus
Jeigu A. Šleževičius laimės tą bylą gali paneigti, kad taip nėra? Gi
komunistų valdymo laikais, ban gali laimėti šmeižto bylą tik įrodęs, prieš Lietuvos TV ir radiją, tai Lie m.p. A. Šleževičius - per tą pačią
do kontroliuoti, riboti ir perimti kad jam taikyta kritika yra ne tik tuvos TV bei spaudoje tegalėsime spaudą. Jam nereikia teismo, nes

NUO LAISVOS SPAUDOS
IKI LAISVŲ RINKIMŲ

Vyskupas J. Tunaitis: "Atgavus laisvę
pasirodė, kad mes tikėjimą išlaikėm"
Vilniaus vyskupo augziliaro Juo
zo Tunaičio teigimu, nepaisant
sovietmečio represijų lietuvių tau
ta išliko katalikiška. "Atgavus lais
vę vis dėlto pasirodė, kad mes
tikėjimą išlaikėm", - pabrėžia vysk
upas interviu, paskelbtame Lietuvos dienraštyje "Lietuvos aidas"
(1994 10 20 Nr. 206). "Bažnyčias
lanko gana daug žmonių, daugelis
jų atsiverčia, atsigauna vienuo
lynai, katalikiški laikraščiai, turime
religijos valandėlių per televiziją,
radiją, tikėjimo pažinimas dėsto
mas mokyklose", sako jis. Žinoma,
priduria ganytojas, Bažnyčia susilp
nėjusi. Prieš karą laikyta, kad 80%
Lietuvos gyventojų yra katalikai.
Dabar vyskupo J. Tunaičio įsiti
kinimu, gal yra 60%, kurie laiko
save katalikais, "o praktikuojančių
gal būtų kokie 10 - 15%. Tačiau
vyskupas mano, kad tauta išlaikiusi
katalikiškas nuostatas. Tai lėmė in
tensyvus religinis gyvenimas prieš
karą. "Lagerius, kalėjimus, trėmi
mus perėję žmonės buvo labai re

ligingi, todėl ir jaunimo nepavyko
vienu kirčiu atkirsti nuo religijos.
Tikinčiose šeimose išaugusios kar
tos jei ir netapo uoliai katalikiš
kos, tai bent visai neatsižadėjo ant
gamtinės tikrovės".
Pasakodamas apie spalio vidutyje Varšuvoje vykusią pokomu
nistinių šalių vyskupų konferenci
ją, kurioje jis atstovavo Lietuvos
Bažnyčiai, vyskupas augziliaras J.
Tunaitis pažymėjo, jog Katalikų
Bažnyčią visose pokomunistinėse
šalyse vienija bendras patyrimas.
"Bendra tai, kad komunizmas vi
sokias dvasines vertybes naiki
nančia jėga palietė šių valstybių
žmones", varžė Bažnyčios veiklą.
"Bendra ir tai, kad visose pokomu
nistiniuose kraštuose gyvena toks
pat sovietinis žmogus", - pridūrė
jis. Sovietinės sistemos suformuo
tas žmogus atitrūkęs nuo dvasinių
vertybių ir pasinėręs į materialines,
"ypač dabar, kai atgauta laisvė, kuri
jį labai sutrikdė". "Laisvė, jo nuo
mone, yra laisvė daryti viską be

atsakomybės, be savo poelgių ver
tinimo. Jis paiso tik savo interesų,
neatsižvelgdamas į kitus žmones.
Svarbiausias sovietinio žmogaus
kriterijus - asmeninė nauda... Be
to, žmonės yra praradę iniciatyvą,
— Šiaulių miesto meras A.

Lankauskas išrinktas Tarptau
tinės sugriautų ir atstatytų mies
tų asociacijos viceprezidentu.
Asociacijos būstinė Loriento
mieste Prancūzijoje. Jos nariai nuo karų bei stichinių nelaimių
nukentėję miestai.
- Centrinėje P. Kriaučiū
no bibliotekoje Marijampolė e

surengta Vokietijoje gyvenančios
dailininkės Meilės Veršelienės par
oda. Dailininkė išvykusi iš Lietu
vos 1980 m., gyvena Hūttenfeld.
Ekspozicijoje - akvarelės ir aliejinės
kompozicijos.
- Socialinės apsaugos minis
terija pateikė naują paramos šei
mai projektą. Iš dvylikos dabar
mokamų šeimoms pašalpų siūlo-

laukia nurodymų, dirba nepa
slankiai", - tęsė vyskupas. Vilniaus
ganytojo teigimu, pokomunistinių
šalių vyskupai mano, kad šian
dien "Bažnyčia turėtų skatinti žmo
nes atkurti pagarbą dvasinėms ver
tybėms ir Bažnyčios skelbiamai
Evangelijai", siekti, "kad žmonės
vėl pradėtų vienas kitą mylėti ir
atjausti".
LCBIC
ma penkių atsisakyti, o likusias
padidinti, kad reali parama šei
moms būtų didesnė. Numatyta
100% kompensuoti motinai
darbo užmokestį nėštumo ir
gimdymo laikotarpiu (126 -140
kalendorių
dienų), 60%
kompensuoti darbo užmokestį
vienam iš tėvų, kol vaikui sueis
vieneri metai, ir kt. Visoms šei
moms, kurių pajamos mažesnės
už valstybės nustatytas remiamas
pajamas, ir toliau bus mokama
pašalpa - skirtumas tarp remiamų
pajamų ir šeimos vidutinių pa
jamų per mėnesį.
- Lietuvos Seimas gruodžio
15 d. priėmė nutarimą Respubli
kos savivaldybių tarybų rinkimus
surengti 1995 metų kovo 25 d.

gali pasikviesti spaudos darbuoto
jus ir viešai V. Landsbergiui at
sakyti. Todėl "garsiems" žmonėms
nereikia tokių pačių įstatymų, to
kios pačios teisinės apsaugos dėl
orumo pažeidimo, kaip paprastam
žmogeliui, kuris neturi progos ar
galimybės pataisyti netikslios in
formacijos ar sąvokos.
Bet gal yra pavojinga ministrui
pirmininkui siūlyti žmonėms pa
galvoti, kas yra sakoma apie pri
vatizavimą. Lietuva yra mažytis
kraštas. Privatizavimas yra mato
mas kaip ant delno. Valdžios biu
rokratų sąžiningumas yra žinomas
visiems. Gal toks siūlymas pagal
voti visuomenei ir yra pavojingas.
Tai aiškiai suprato informacijos
aparatchnikai.
Lietuvos Respublikos vyriausybės
Informacijos Centras, atjausdamas
ministrą pirmininką, taip pat ban
dė suklaidinti Lietuvos spaudą.
Valdžios atstovas spaudai Infor
macijos Centro pranešime išleidžia
žodį "Pagalvokime". (Lietuvos Res
publikos vyriausybės INFORMACI
JOS CENTRAS "Ministras pirminin
kas kreipėsi į teismą". Vyriausybės
atstovas spaudai, 1994.10.07, Vil
nius.) Atrodo, kad valdžios žmo
nėms yra nepageidaujama, kad
krašto žmonės pradėtų galvoti.
Gink Dieve! Žmonės ir spauda gali

pradėti duoti klausimus^ valdžios
biurokratams. Informuotą publika
yra nepatikima... Tai gali vesti į
demokratiją. Visa tai puikiai su
pranta biurokratai... visuose kraš
tuose.
Kaip tokią valdžios Informacijos
Centro propaganda gali suklaidin
ti spaudą, galime matyti iš to, kaip
rimta spauda aprašo šią bylą.
Pavyzdžiui, "Lietuvos rytas" ilgame
straipsnyje cituoja Vytauto Lands
bergio pasisakymą, bet praleidžia
pirmąjį, pagrindinį žodį "pagal
vokime". Reikia manyti, kad tai
yra ne redakcijos klaida, o tik val
džios propagandos biuletenio suve
džiojimo vaisius. Vienok, kai ku
riems valdžios pareigūnams yra la
bai sunku pamiršti senus papro
čius ir pateikti spaudai tikslią in
formaciją... Tos senos biografijos...
Tad ministras pirmininkas pa
sirinko saugesnį kelią: teismą, ku
rio teisėjai yra pašventinti parti
jos, kurio eiga yra daug saugesnė
partiečiams, negu opozicijai.
Bus įdomu stebėti šios bylos eigą.
Jeigu už tokį retorinį klausimą
opozicijos vadas gali būti politiko
nubaustas..., tai ateityje laisvų rin
kimų gali iš viso ir nebūti, nes
demokratinėms partijoms nebus
kaip atsverti buvusių komunistų
propagandinės kultūros ir jų prie
monių.

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. Tel. 296-2244.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Nevvark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel.
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namu pardavimas, visu rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namu tel. 847-4477). Ištaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.
"
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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 BlvcL,
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtls St., Auburn, 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.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVEČAS
JONAS
66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
0UEENSN.Y. 11379

1933+1976

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI M©SU VIENINTĖLĖ VIETA . GAUSI PARODU SALĖ ■

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
~AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVA
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
TEL: 718 423 - 6161,1 - 800 - 77 - VYTIS
FAX 718 423 - 3979
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Prakartėlės artumoje
tai aš skelbiu jums didi džiaugsmą, kuris bus visai tautai.
Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra
Viešpats Mesijas. Rasite Kūdiki suvystytą vystyklais ir
paguldytą ėdžiose" (Luko 2, 10 - 12).
Kalėdos yra ne tik džiaugsmo, bet kartu ir meilės šventė, nes meilė
ir džiaugsmas paprastai žengia vienoje gretoje.
Daug Dievo išminties, gerumo ir meilės mes matome pasaulio ir
žmogaus sukūrime, bet dar daugiau Dievo meilė pasireiškė Dievo
Sūnaus įsikūnijime. Dievas, sukurdamas pasaulį, jam davė tik bu
vimą, o įsikūnydamas, tapdamas žmogumi, atsistojo tarp mūsų,
viskuo į mus panašus, išskyrus nuodėmę. "Dievas taip pamilo
pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki
- nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą" 0ono 3, 16).
Taigų. Kalėdos, kurios primena Dievo Sūnaus gimimą, Jo įsikūni
jimą į žmonių likimą, kančią, mirtį ir prisikėlimą - yra meilės
šventė.-Gražiai šią tiesą išreiškia rašytojas Mykolaitis Putinas: "Iš
reto, miglota padange aukštai, didingai, galingai prabilo varpai ir
girdi skausmo iškankinta širdis, kad gimė jau meilė, prašvito nak
tis". Kalėdos - kaip dieviškos meilės šventė kviečia mus sukaupti visą
savo dvasios energiją, kad toji meilės srovė vis didėtų, platėtų, kad
ji užlietų mūsų širdis, šeimas ir tautų tarpusavio santykius. Mes juk
matome, kad šiandien meilės temperatūra žmonių širdyse yra gana
žema. To išdavoje - maža gailestingumo ir gerumo, nėra taikos tarp
tautų, nėra darnumo šeimose. Tai patvirtina dabartinis popiežius
Jonas Paulius II: "Žmogaus situacija dabartiniame pasaulyje yra
nutolusi nuo objektyvių moralės reikalavimų, o tuo labiau nuo
bendruomeniškos meilės" ("Žmogaus Atpirkėjas").
Klesti- fizinis ir moralinis blogis įvairiausiomis formomis, sukel
damas skausmą mumyse ir kituose. Prisiminkime, kad svetimo
skausmo nėra ir, kad kito skausmas, ypač dvasinis, yra kaltinimas
mums, kurie neparodėme meilės ir užuojautos. Daug žmonių šian
dien pasaulyje rūpinasi, kaip palengvinti skurdą, kaip grąžinti
pasauliui taiką ir vienybę, tautoms laisvę, šeimoms patvarumą ir
ištikimybę, pagarbą gyvybei dar net negimusiai.
Dėja, daugelio pastarigoslia kryptimi lieka tik popieriuose. Kardi
nolas Carlo Martini, Milano arkivyskupas, sako: "Tik dieviškasis
Kūdikiu gali mus išmokyti tiesos ir nuoširdumo santykiuose su
žmonėmis. Ir mes turime prisipažinti, kad esame tik pradžioje to
kelio. Mums dar teks labai toli keliauti, kol mes žmones išmoksime
priimti Išskėstomis rankomis". Mes turime galimybę tą kelią sutrum
pinti, nes turime iš ko pasimokyti. Kalėdų Kūdikis yra palikęs
Evangeliją, kuri palengvina mums žengti meilės keliu. Tik pa
klausykime Jo testamentinių žodžių, ištartų kančios išvakarėse:
"Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėtė,
kaip aš jus myliu" (Jono 13, 34). Ir kaip pasikeistų gyvenimas, jei
mes šį įsakymą įgyvendintume praktikoje.
Kalėdos kviečia mus pašalinti iš savo širdžių visokio blogio
sutemas ir užtvindyti jas dieviškos meilės srove. Šioje džiugioje
Kristaus Gimimo Šventėje nuoširdžiai sveikiname Jus visus ir linkime,
kad dieviškoji meilė, trykštanti iš prakartėlės, visus uždegtų
pasiryžimu darnioje gretoje žengti į gražesnę Lietuvos Bažnyčios ir
mūsų Tautos ateitį.

Š

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994*
Alfonsas Naknfl
15
Konsulo sprendimas buvo toks pat, kaip jo pirmtako: "Gaila, vizos
duoti negalime... Neturite pakankamai turto... Bent metus net neban
dykite..." Jūratė: "Aš bandysiu. Aš vėl bandysiu už kelių mėnesių"!
Konsulas jokia grimasa ar pakeltu balsu jos nepaneigė. Tik ramiai ištarė:
"Jeigu jūs norite, galite bandyti bet kada. Tik, sakau, kad tai bus veltui".
Audiencija baigėsi. Narsioji Jūratė nepravirko. Už kelių valandų
(vienirifęlis per parą) išeis traukinys į Mažeikius. Apie 350 km į vieną
galą. DVt bemiegės naktys ir 700 km. Ką reiškia jaunai žemaitukei?
Mano ir visų mūsų šeimos narių nuomonė: jeigu ji iš karto vizos būtų
prašiustTviena, veikiausiai būtų gavusi. Dabar jai vizą gauti darosi
sunkiatT ir sunkiau.
. Po ankstesnių pasimatymų su konsulu, laiškuose Amerikon Jūratė
skundėsi Ambasados tarnautojų, vilniečių lietuvaičių, grubumu, aro
gancija. Kadangi mudu į Ambasadą atėjome labai anksti, su konsulu
pokalbiui ji buvo pakviesta antrąja, neteko matyti ir girdėti, kaip sekėsi
kitiems maždaug 30 žmonių, kuriuos išeidami palikome.
Visgi apie vieną arogantą pienburnį verta papasakoti.
- Mudu iš stoties į Ambasadą atėjome truputį po aštuonių. Vakarykščiai
Ambasadon paskambinęs, buvau taip informuotas: atidaro 8:30 vai.,
konsulas priiminėja nuo 9 vai. Pagal tą informaciją, mudu atėjome gal
20 minučių per anksti.
Purkšnojo įkyrus lietutis (antras nuo birželio 24, pirmas nuo liepos 9,
paskutinis iki liepos galo). Mudu spėjome laiku įsibrauti į anketų
blankus dalijančių sargų Ambasados priestatą. Kambarys buvo erdvus
ir jaukus. Radome gal 23 - 25 metų barzdotą vyruką, mandagų,
paslaugų Jis davė blankus Jūratei ir dviem senyviems žmonėms, kurie,
išsikalbėjus pasakojo, prašysią vizų Chicagoje giminėms aplankyti.
Pradėjo rinktis daugiau interesantų. Kai kurie sausi, atvažiavę automo
biliais, kai kurie atėję iš troleibusų su lietsargiais, o vienas aukštas,
gražiaf apsirengęs vyras, gerokai apšlapęs, matomai iš Pylimo gatvės, iš
troleibuso, žygiavęs be lietsargio. Laikrodis rodė 8:40 vai., bet į laukia

Garliavietė Ona Bašinskienė dar
ir šiandien jaučia "susitikimo* su
Juozo Poderio "komanda" pasek
(Pabaiga. Pradžia praėjusiame nu- ( nų gretas buvo suėję daugiausia uždarė belangėje kameroje. Kai mes. Ji, tada nepilnametė, buvo
meryje)
ūkininkų vaikai, nenorėję kariauti muose buvo plačiai kalbama apie daužoma šautuvo buože, šaudė jai
Per Lietuvos televiziją buvo rodo nei už vokiečius, nei už rusus, nes Juozo Poderio, kitų stribų plėšikavi virš galvos. Po to ji visą mėnesį
gulėjo ligos patale. Juoda skarele
mas partizanus šmeižiantis "doku ir tuos, ir tuos jie laikė vienodais mus.
O kaunietė Elena Kiserauskienė apsigobusi kita garliavietė, Mar
mentinis" filmas - vienu iš 'teigia okupantais. Partizanai taip ilgai
mų' jo veikėjų buvo Juozas Po laikytis galėjo tik todėl, kad juos pasakė, kad jai gėda, jog jos mer celė Poderienė, taip pat prisiminė
dėlis. Lietuvos komunistai, nesi rėmė daug vietinių žmonių. Leis gautinė pavardė - Poderytė. Ji pat Juozo Poderio žiaurumą - jis spar
rinkdami priemonių, stengėsi davo savo sodybose įrengti slėp virtino, kad kalbos apie Juozo Po dė net daboklėje gulinčius.
apjuodyti partizanų judėjimą, Jo tuves, parūpindavo maisto ir vais derio piktus darbus buvo pasieku
dalyvius, išaukštinti okupantų tal tų, perspėdavo apie pavojus. Turė sios net Kačerginę. Daug kas kal
Teisme kilo "filologinis" ginčas.
ta ryšių ir su miestelių gyvento bėjo, kad stribai išžagino mergaites. Vieno iš rašinių "Tremtinio" laik
kininkus.
Bet grandinės jau buvo pradėju jais, net su kai kuriais stribais. Juozas Poderis žiauriai sumušė se raštyje autorius Povilas Varanauskas liudininkų klausdavo:
sios trūkinėti, ir ilgai slėpta is Dirbo žvalgyba, buvo surenkamos nuką Jurgį Naudžių.
Garliavietė Anelė Lapašinskienė
- Kaip ieškovas gynė liaudį?
torinė tiesa veržėsi viešumon. 1988 žinios apie areštus, trėmimus, plė
m. spalio 27 d. Kaune išėjo pirma šikavimus, kitokius nusikaltimus. prisiminė, kaip stribai - ir Juozas
Ir tie pasakodavo apie Juozo
Žinota, kaip elgiasi vienas ar kitas Poderis - kankino jos tėvą. Užnėrė Poderio ir jo bendrų piktus dar
sis "Tremtinio" numeris.
stribas. Juozas Poderis, pasak liu virvę ant kaklo, pririšo prie arklio, bus.
- Vargu ar galima didžiuotis bu dytojo, tarp jų buvo vienas iš arklį pavarė, ir tėvas turėjo bėgti,
Tuo tarpu advokatas J. Dumb
kad nepargriūtų. Mušė ir brolį. Api liauskas domėjosi kitais dalykais.
nuožmiausių ir žiauriausių.
vus stribu.
Algirdui Naudžiui, dabar gyve plėšė namus, išsivežė kiaulieną.
Kas tai yra plėšikavimas? Jei nuka
Tačiau ir jų būriuose būta įvairių
Stribai mėgo ir medų. Veive bino nuo aukšto lašinius ar iš
žmonių. Žiaurių ir nelabai, drąsių ‘ nančiam Kelmės rajone, teko savo
ir bailių, į tuos būrius įstojusių tik kailiu patirti Juozo Poderio ir kitų riuose gyvenantis Antanas Jakučio stalčiaus pasiėmė laikrodį - ar tai
vengiant fronto. Uoliai vykdžiusių stribų pyktį. Jį, paauglį, buvo nis savo akimis matė, kaip Juozas plėšikavimas? Kur čia smurtas? Gal
"pareigas" ir tik ieškojusių, kur ką uždarę Garliavos stribyne, daužė Poderis ir kiti stribai mėgino iš tai tik svetimo turto pasisavini
šautuvų buožėmis, apsvaigusį iš plėšti avilius. Bitėms ėmus gelti, mas? Arba: kas tie kankinimai?
pavogti, kur prisigerti...
Gal ir Juozas Poderis buvo toks, vilkdavo į koridorių, apipildavo avilius paliko ramybėje, bet įsiveržė Uždrožė šautuvo buože per nuga
kuriuo skųstis niekas negali?
vandeniu, po to vėl daužydavo. į trobą, suvarė visus į kampą, nusi rą - tai jau kankinimas? O gal tik
fizinio poveikio priemonė? Kas tie
Tai turėjo paaiškėti, teisme na Pats matė, kaip buvo mušamas jo kabino lašinius, mėsą ir išsinešė.
Kai turi vogtų lašinių, norisi ir "vertingi daiktai"? Ar galima taip
tėvas, Suvalkėlių kaimo ūkininkas
grinėjant jo ieškinį.
degtinės. Kaunietis Kazimieras Po pavadinti kokį nors kumpį ar deš
Vienas po kito parodymus davė Jurgis Naudžius.
Kita liudytoja, garliavietė Juzė deris ganė karves, kai per kaimą rą? Ir vis klausė, kodėl nukentėję
liudininkai - pasirašę, kad sakys
tik tiesą. Pradedant buvusiu parti Žemaitienė, prisiminė šiurpius ėjo "ištroškę" Juozas Poderis ir kiti nesiskundė.
Salė tuos klausimus palydėdavo
zanu Povilu Pečiulaičiu - Lakštin Naujuosius - 1946-uosius metus. stribai. Pamatę piemenuką, pa
gala, daug ką mačiusiu savo aki Tada suėmė jos mamą, mušė, spar klausė, kas varo "samagoną". Supy santūriu juoku.
mis, baigiant kauniečiu Edvardu dė... Jai pasisekė pabėgti. Po kelių ko, kad vaikas to nežino, nusivedė
Teisėjas A. Kūkalis perskaitė
Laužinsku, dar jaunu žmogumi, dienų ji nešė Garliavos stribyne už krūmų, paguldė, mušė diržo
apie stribų - ir Juozo Poderio - uždarytai mamai valgyti ir pati sagtimi... O pas Garliavos apylinkės sprendimą, kad ieškinys iš dalies
"žygius" girdėjusio tik savo sene pateko į stribų nagus. Juozas Po gyventoją Vytautą Urbonavičių tenkinamas. "Kadangi ieškovas pra
deris rovė jai plaukus, spaudė jos "banditų" Juozas Poderis su sėbrais leido ieškininės senaties terminą,
lius jų kaimynus pasakojant.
Povilas Pečiulaitis, dabar gyve tarp durų įkištus pirštus. Žiemą ieškojo... stalčiuose. Dingo laikro todėl reikalvimas dėl moralinės ža
dis, žiūronai...
los atlyginimo atmetamas". Laik
nantis JAV, pasakė, kad j partiza
raštis "Tremtinys" įpareigojamas
per 2 savaites paneigti paskelbtas
tikrovės neatitinkančias žeminan
čias ieškovo Juozo Poderio garbę ir
orumą žinias. Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjunga turės
sumokėti Juozui Poderiui 200 litų
- teismo išlaidoms atlyginti...
,, Atsakovas
i
(■ ,. tikrai neįrodė,
.b> kad
•. i
Juozas Poderis dalyvavo smurto
veiksmuose prieš Digrių kaimo
mergaites. Bet straipsnyje tai ir
neparašyta, sakoma tik kad "gyrė
si". Nenurodant, kas "gyrėsi" - Juo
zas Poderis ar kas nors kitas. Mili
cininku Juozas Poderis tikrai nebu
vo. Buvo draugovininku. Todėl šį
teiginį tikrai reikia paneigti. Nors
keli liudininkai tvirtino, kad jis
"konfiskuodavo" statybines me
džiagas. Ir pagaliau nevienas liu
dytojas pasakė, jog Juozas Poderis
mušdavo žmones, grobdavo jų
turtą... Todėl sunku suprasti, kodėl
reiktų paneigti teiginį "plėšikavę
Italų dailininko Sandro Botticelli (1440-1510) piešinys. Nacionalinė meno galerija Washingtone.
(nukelta į 6 psl.)

jis su manim - liepos 22.
Žurnalas "Kardas", iki 1940 metų taikytas tik karininkų poreikiams, A.
Martinioniui redaguojant, tapo archyvinės - istorinės medžiagos kaupėju
bei skleidėju. Jis darosi įdomesnis su kiekvienu numeriu. Dėl visokių
materialinių nepriteklių ir vis didėjančių siuntinėjimo išlaidų, metuose
išeina tik keturi, bet brandūs bei stambūs jo numeriai.
Su A. Martinioniu nuvažiavome į Lietuvos žurnalistų sąjungos būstinę
Vilniaus gatvėje. Visa "valdžia" - sekretorė Vida. Kiti atostogauja.
Norėjau išsiaiškinti trejų metų paslaptį. Tuomet, nežinodamas, kad dar
yra ir Lietuvos žurnalistų draugija, vienos JAV žurnalistės ir visuomenininkės patartas, panorau į LŽS įstoti. Ji patarė: parašyk pareiškimą,
pridėk dvi nuotraukas, išlaidoms 20 dol., ir žurnalisto pasėlį tau atsiųs.
Kad pinigai pakeliui nedingtų, juos su pareiškimu ir nuotraukom
pristatys JAV gastroliuojančio ansamblio nariai. Iš LŽS nesulaukęs
neigiamos žinios, spėjau, kad mano pareiškimą gavo, pasėlį išsiuntė, jis
paštų sistemoj dingo. Bet nebuvau tikras. O gal "geradaris", pažadėjęs
į Vilnių nuvežti, su nuotraukomis, pareiškimu ir doleriais į LŽS būstinę
neužsuko? Įtarimas pasitvirtino: trejų metų sąrašuose Vida manęs
nerado. Dėl 20 dol. Gaila man ilgapirščio!
Gavau pasiūlymą į LŽS įstoti dabar. Piniginėje tebelaikiau dvi nuo
traukas, skirtas Lietuvos pasui, bet p. Tanios atmestas. Reikėjo tik
pareiškimo ir užpildyti kelių klausimų blanką. Vilniuje atostogaujantį
pirmininką parašui p. Vida pažadėjo už kelių dienų pagauti. Pagavo.
Pasirašė. Už savaitės pasėlį man įteikė. Dainų šventėje, visiškai prie
estrados, įsitaisiau su LŽD pasėliu. Dabar, su LŽD ir LŽS pasėliais
veikiausiai galėsiu dalyvauti ir olimpiadoj Atlantoje?... Juokauju. Bet
džiaugiuosi siūlo galą atradęs.
Liepos 27, iš anksto telefonu susitaręs, aplankiau "Dienovidžio’
redaktorę Aldoną Žemaitytę. "Dienovidis" (iki š. m. liepos mėn. "Nau
jasis dienovidis") yra savaitraštis, turiniu bei formatu primenąs "Litera?
turą ir meną". Jame vietos randa kultūrinės, literatūrinės, politines ir
kitokios temos. Nuosaikiai, įdomiai iliustruotas. Krikščioniškos kryp
Tarp redakcijų ir redaktorių
ties, griežtai antikomunistinis. Dabartiniam režimui - kaulas gerklėje.
Su "Kardo* redaktorium Antanu Martinioniu, dim. kapitonu, susi
Aldona Žemaitytė (ištekėjusi, kaip redaktorė ir žurnalistė pasirašinė
pažinau prieš keletą metų, kai paaiškėjo į Lamos lagerį ištremtų aukštųjų janti mergautine pavarde) yra, kai sakoma, moteris geriausiuose metuo
Lietuvos karininkų - artileristų likimas. Su juo ir dim. pulkininku se. Viena pati kas savaitę suredaguoja 16 puslapių savaitraštį, kai
Antanu Malijoniu dalinomės žiniomis, kiekvienas šį tą apie kankinius mėnraštį "Akiračius", irgi 16 pusi., truputį mažesnio formato, apgulęs
rašėme. Po poros metų laiškinės pažinties, užpernai susitikome ir jis kelių redaktorių kolektyvas. Kai redakcijoje lankiausi užpernai, ji buvo
(nukelta i 4 psl.)
mane Vilniuje pavežiojo po įstaigas, į kurias nenuveža giminės. Dabar

mąjį mūsų nesiuntė. Tuo tarpu atėjo antras tarnautojas, maždaug
barzdyliuko amžiaus, gal švariai nusiskutęs, gal tokios anatomijos, kad
barzda dar neauga. Jis, atrodo, didžiavosi savo "medaliu" (kalbu apie
tarnautojo bilietą ant krūtinės, su nuotrauka; uniformų JAV ambasados
sargai, bent šiame priestate, nedėvėjo). Paklausęs, kam dar reikalingi
blankai, išdalinęs, pakeltu balsu pareikalavo, kad visi priestato kambarį
apleistų, nes esą čia ne vieta blankus pildyti. Sulytasis vyras labai ramiai
atsiliepė:
- Kurgi mums dėtis? Juk lynoja...
Tartum tokio skundo laukęs, pienburnis pagiežingai užkirto:
- Dėkitės kur norite! Čia jūsų problema!
Nustebau, kad anei vienas interesantas, net sulytasis vyras - nei
žodžio. Turbūt, dar sovietinio mentaliteto nenusikratę galvojo, kad su
Amerikos ambasados tarnautoju (ohoho, koks jis svarbus!) nevalia
ginčytis. Ir ką gi: visi, išskyrus mudu su Jūrate ir minėtus du senyvus
žmones, išslinko pro duris, kas į automobilius, kas į lietų. Tuomet aš
tiems tarnautojams lietuvaičiams pakeltu balsu paaiškinau, kokią infor
maciją man vakar davė telefonu ir pareikalavau, kad į laukiamąjį
įleistų. Suleido mus keturis be žodžių. Ne ką laimėjome laiku, vos 10
minučių, nes visi kiti buvo suleisti 9 vai. Matyt jie taip buvo informuo
ti. Mano gauta informacija irgi klaidinga: nuo 9 vai. pradėjo priiminėti
anketas, o konsulas pasirodė 10:15. Kalbant apie tą pienburnį arogantą,
vėliau gailėjausi, kad nepatikrinau jo tarnautojo bilieto ant krūtinės,
neužsirašiau pavardės. Būčiau čia ją paskelbęs.
. Misteriją, iš kur naujasis konsulas per mėnesį ar du išmoko lietuvių
kalbą, išsiaiškinau, kai sužinojau jo pavardę: STEPHAEN G. WAINSNESS. Jeigu be klaidų man telefonu sekančią dieną išraidžiavo, tai jis
ne kas kitas, kaip JAV lietuvių vaikas. Steponas, ar Stepas Vaišnys. Jo
amžius, spėju, apie 50 metų, tai gal ne "dipukų" sūnus, o Pennsylvanijos tautiečių, per kelias kartas nenutautusių? Argi negerai senelių ir
prosenelių kalbą mokėti?...

"Ne viskas auksas, kas auksu žiba"
Aplink
pasaulį
□ Šeimos gyytojai net iki 75%
atvejų negali diagnozuoti papli
tusių psichinių ligų, praneša Dr.
Robert L Spitzer iš Columbia uni
versiteto New Yorke. Mokslinin
kai dabar paruošė klausimų rinkini,
kuris padės gydytojams pagerinti
psichinių ligų diagnozavimą. įvai
rios psichinės ligos paliečia beveik
22% suaugusiųjų JAV-ose kiekvie
nais metais. Sunkiomis psichinė
mis ligomis suserga 2.8% Ameri
kos suaugusiųjų, arba apie 5 mili
jonus kiekvienais metais. Daugu
ma ligų yra pagydomos, tačiau jos
turi būti laiku ir teisingai diagno
zuojamos, ko iki šiol šeimos gydy
tojai nesugebėdavo padaryti.
□ Gruzijoje per pasktiniuosius
du mėnesius nuo difterijos mirė
15 žmonių, o daugiau nei 100
susirgo šia liga. Valstybinė sveika
tos sistema Gruzijoje baigia visai
suirti. Vakcinacija prieš difteriją
nevyko nuo pat Sovietų Sąjungos
sugriuvimo, o tai iššaukė epidemi
ją. Paskutiniuoju metu kaimyni
nis Turkmenistanas nutraukė elek
tros energijos tiekimą Gruzijai dėl
jos $500 milijonų skolos. Po dery
bų elektros energija vėl tiekiama,
bet net ligoninėse elektros energi
jos tiekimas yra nestabilus.
□ Jau sukurti kvepalai kūdi
kiams, greit jų bus ir mažoms mer
gaitėms. Prancūzijos vaikiškų dra
bužių firma "Tartine et chocolat"
ateinančių metų kovo mėnesį pla
nuoja pateikti į rinką kvepalus 612 metų mergaitėms. "Parfums Givenchy" sukurti kvepalai kvepės
gėlėmis ir vaisiais.
□ Pastaruoju metu visi pastebė
jo, kad Rusijos prezidentas Boris
Jeldn dažnai kilnoja stiklelį. Vo
kietijoje jis dirigavo orkestrui,
Jungtinėse Valstijose - chorui, o
Airiją pramiegojo. Parlametarai net
norėjo jį išsiųsti gydytis, tačiau
dabar rašo savaitraštis "Argumenty i fakty" Jelcin gyvena labai blai
viai ir yra labai aktyvus: susitikinėja
su kariškiais, inteligentijos atsto
vais, lankosi sporto varžybose.
Priežastis paprasta: "Tokį įtemptą
ritmą išlaikyti jam padeda žmona
Naina".
□ Daugelio ekspertų nuomone,
pati pavojingausia verslo žmonėms
šalis - Alžyras, o mažiausiai pavo
jingos - Sirija, Singapūras.

Visada įdėmiai ir teigiamai nusi
Vilius Bražėnas
teikęs seku savitą aukšto lygio,
veiklą Lino Kojelio suorganizuo yra jau praėję daug "dienų"... 1985
tos ir gilią vagą varančios U. S. - m. gegužės 6 d. "The Washington
Baltic Foundation (USBF). "USBF Times" įsidėjo žurnalisto John LofNEWS" 1994 m. vasaros biulete ton straipsnį, su pypke įsikandunyje užtikau įsidėmėtiną straipsnį sio W. C. nuotrauka. Straipsnis
apie USBF veiklą, ryšium su JAV pavadintas "Uncle Walt and Unprezidento Bill Clintono vizitu Ry de Ho". Jame primenama W. C.
goje. Vienok pagrindinis biulete pasitamavimai Šiaurės Vietnamo
nio straipsnis apie bendravimą su komunistų diktatoriui Ho Chi
Walter Cronkite, ir spalio 28 d. Minh. "The Review of the News"
Nr. 41 "Darbininko" pagirtinai žurnalas 1980 m. balandžiio 2 d.
įžvalgus ir iš atminties neišleisti- laidoje, dviejų puslapių straipsnyje
nas vedamasis tuo klausimu pri apie W. C., primena jo pažiūrą i
vertė susirūpinti.
žumalizmą. Pasirodo, jis pripažįsta,
Pasirodo, kad Walter Cronkite jog žurnalistai yra "tikrai liberalūs
užsimota pagaminti filmą apie ir galimai kairėje nuo centro". "Aš
Baltijos kraštus. USBF biuletenyje manau, jog spaudos žmonės sa
įdėta jo nuotrauka su prierašu: "La vaime turi būti liberalai", pareiškė
biausiai patikimas vyras Ameriko jis "Playboy" žurnalui. "Jeigu jie
je" privertė išsitraukti "MEDIA" nėra liberalai, pagal mano apibū
bylą, kurioje pilna medžiagos apie dinimą, vargu ar jie gali būti gerais
didžiosios JAV spaudos ir TV kairų spaudos žmonėmis". Priedu W. C.
šališkumą ir W. Cronkite (W. C.) yra pareiškęs: "Washingtone visa
abejotiną patikimumą. Dešiniųjų da yra grupių, kurios reiškia aliar
spaudoje sukaupta byla prieš Cron muojančias pažiūras į mūsų kari
kite pilnai pateisina "Darbininko" nio pasiruošimo stovį. Mes apie
vedamajame pareikštą skepticizmą. tai nepranešinėjame".
Prisimenu, vos pradėjęs geriau su
"Literatumaja Gazeta" 1979 m.
prasti angliškai, ir klausydamasis Gegužės Šventės laidoje įsidėjo
CBS TV žinių laidas, pradėjau įtar pokalbį su W. C., kuriame tilpo
ti, jog W.C. yra arba ignorantas keletas deimančiukų. į sovietinio
Sovietų Sąjungos ir komunizmo žurnalisto priekaištą, kad Ameri
apskritai klausimuose, arba sąmon koje kalbama, jog Sovietų-Sąjunga
ingai iškreipia žinias Sovietų nau yra grėsmė ir ruošiasi karui, W. C.
dai. Nepamirština, jog W. C. lai atkirto:
kais JAV dešinieji kartais CBS va
"Jeigu jūs kiekvieną vakarą stebė
dindavo "Communist Broadcast- jote mano programą per metų eilę,
ing System". W. C. pranešimą baig jūs turite žinoti, kad aš niekad su
davo arogantišku posakiu - "That's tuo nesutikau ir nesutinku".
the way it is". ("Tad štai kaip yra").
Į pokalbininko pasipiktinimą,
I tai dažnai atsiliepdavau atviru jog Vakaruose esama manančių,
kais, su atitaisymu ir savo komen kad Sovietai gali ką nors užpulti,
taru: "Tu sakai, kad taip yra", arba W. C. vėl užėmė prosovietinę lini
- "Tu sakai, kad taip yra".
ją:
Pasirodo, jog nebuvau vienas
"Joks garbingas asmuo negali taip
įžiūrėjęs W. C. šališkumą. Ypač galvoti, ir aš esu tikras, jog didžiulė
dažnai jį kritikavo ir jo teigimus amerikiečių dauguma tuomi neti
atitaisė "Aim Report" (Accuracy in ki".
Media) organizacijos biuletenis.
Kiek aš žinau, jis nekalbėjo už
Pavyzdžiui, 1989 m. gegužės mėn. amerikiečių daugumą. O kad jis
biuletenio laidoje pagrindinė an pats nežinojo, ar nenorėjo žinoti,
traštė - "Ar Walter Cronkite yra ką jis kalba, netrukus pats Krem
nupirktas"? Toliau seka "Cronkite lius įrodė užpuldamas Afganistaną.
machinacijų iškėlimas". 1971 m. Tad tiek, šiuokart, apie "patiki
gegužės 15 d. konservatyvus "Hu- miausią vyrą Amerikoje".
man Events’ savaitraštis įsidėjo net
Prisimenant ankstyvesnę, net dar
5 puslapių straipsnį pavadintą "Vis studento dienų, Lino Kojelio drąsią
kas, apie ką Jūs bijojote žinoti ir antisovietinę veiklą, sunku būtų
norėjote klausti apie CBS". Straips tikėti, kad Washingtonas būtų jį
nio pradžioje W. C. nuotrauka su pakeitęs į "liberalią" pusę, kaip yra
USBF biuleteniui priešingu parašu: įvykę su daugeliu kitų. Jeigu filmo
"CBS vakarinių žinių pranešėjas apie Baltijos valstybes projektas
Walter Cronkite kasdien darosi priklausytų vien nuo L. Kojelio,
"mažiau patikimas" anot redakto nereikėtų niekam rūpintis to fil
riaus Cott". Po 1971 m. straipsnio mo pobūdžiu ir kokybe Lietuvos

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
(atkelta iš 3 psl.)

ir Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) pirmininkė (dabar, berods,
pirmininkauja kitas asmuo).
Ji manęs klausinėjo, kaip Lietuva atrodo po dvejų metų? Savo
atsakymus susumuoju į kelis žodžius: šiemet daug daugiau prabangos
ir daug daugiau skurdo.
Savo ruožtu ji papasakojo, kokios bėdos slegia "Dienovidį". Pirmiau
sia apgailestavo, kad nuo liepos mėnesio prenumeratos mokestį į
užjūrius turės pakelti nuo 25 dol. iki 45, nes pašto išlaidos nuo liepos
10 pakilo beveik pustrečio karto. Ką kalbėti apie komunalinį aptar
navimą (elektrą, dujos) - viskas kyla kas keli mėnesiai. Tikisi, kad
"Dienovidžio" prenumeratoriai užjūriuose padėtį supras ir šio vertingo
laikraščio neatsisakys. Norėtų dar daugiau skaitytojų JAV ir Kanadoje ir
kad jie prenumeratomis apdovanotų gimines Lietuvoje (užsakant Lie
tuvon - metams tik 10 dol.).
Negaliu pasakyti, ar redakcijoje
yra kompiuteris. Ant rašomojo sta
lo nemačiau, užmiršau paklausti.
Džiaugėsi neseniai įsigytu faksu,
redakcijai taip reikaingu. Canon
firmos, kainavęs 750 litų. O kaip
su kopijavimo mašina? Deja, ne
turi. Irgi Canon kopijuotojo kaina
-1,000 litų. Tiesmukai jos paklau
siau:
- I redakciją pas jus užeina iš
JAV svečiuodamiesi Lietuvių fron
to bičiuliai. Iš kai kurių jų girdėjau
"Dienovidžiui' daug komplimentų,
veikiausia daugelio prenumeruo
ja? Ar kuris nepasiūlė jums kopi
javimo mašiną ’užfundyti"? Dau
guma jų - turtingi žmonės.
Redaktorė susimąstė:
Vilniaus universiteto kieme
- Na, žinote, nekilo mintis pra
Antanas Martinionis, "Kardo"
šinėti... Neprašant, kas jau siūlys...
redaktorius.

politikos atžvilgiu, ir bereiktų tik
visiems pritarti ir tokį projektą
remti. Deja, neturiu pagrindo pa
našiai pasitikėti jo kolegomis, daž
nai "pragmatiškais" vadinamais,
latviais ir estais. Blogiausia, žino
ma, jog nėra jokios abejonės, kad
nuomonėms dėl filmo pobūdžio
išsiskyrus, ir autoritetu ir finansi
niu svoriu nulemtų W. Cronkite
balsas. Dar blogiau, kai pagalvoji
apie galimus ir tikriausiai būsimus
to projekto "kibicerius" iš šalies
"ekspertus", į kuriuos W. C. firma
kreiptųsi patarimų bei projekto
vertinimo. Vos pradėjus apie tai
galvoti, pirmoj eilėj mintin atėjo
LDDP vyriausybės atstovai - "isto
rikai", ir ypač, dėl jo skandalingo
pareiškimo apie lietuvių tautą Iz
raelyje, Lietuvos Respublikos min.
pirm. A. Šleževičius. Ir štai skaito
me, kad Amerikoje besilankąs Šle
ževičius susitinka su... Walter
Cronkite. Nėra abejonės, kad, pra
šomi ar neprašomi, į projektą ban
dys įsikišti Wiesentalio Centro ir
OSI "nacių medžiotojai". Nesnaus,
žinoma, ir Rusijos ambasada Ame
rikoje, gindama rusų tautos "gerą
vardą" ir baltindama Lietuvos ok
upantą - tada Raudonąjį Kremlių.
Nepamirštinas ir Izraelio balsas.
Žiūrint į įspūdingą $250,000 tam
numatytą USBF projekto finansavi
mo dalį, knieti kas paprastai ne
sunku iš šalies žiūrint, pasvarstyti,
kaip tiek pinigo galima būtų pa
naudoti Baltijos kraštų propagan
dai kitais būdais. Jeigu, pavyzdžiui,
250 pabaltiečių, (su propagandos
sugebėjimais), panaudotų po
$1,000 Baltijos valstybių bylai
propaguoti, ko gero galima būtų
be jokios rizikos pasiekti to paties,
ką gal, kaip tikimasi, pasiektų nu
matomas filmas. Turėjęs daugia
metę patirtį Lietuvos laisvės bylos
gynime ir garsinime viešumoje, ir
mažyčiu biudžetu tą darbą bandęs
plėsti "Laiškų Banko" formate, ma
nau, kad 1,000 pabaltiečių, kiekvie
nas galįs išleisti tam tikslui po
$250, irgi galėtų nemažiau pasiek
ti. Vienok tie, kurie sugeba.
$250,000 sumą surinkti, turi ir
pagrindinę teisę jos panaudojimo
būdą pasirinkti.
Atrodo, deja, kad su šiuo, iš pa
viršiaus žiūrint, patraukliu ir aukš
to lygio projektu, US Baltic Foun
dation gali būti išplaukusi į didžiai
audringą jūros sąsiaurį, su abiejo
se pusėse uolėtais krantais. Belieka
tikėtis, kad baiminimasis dėl to
projekto pasirodys buvęs nepagrįs
tas.

- Gerai, - sakau, - aš už jus juos paprašysiu. Viešai, savo reportaže. Šit
ir prašau: turtingi Fronto bičiuliai, įtaisykite "Dienovidžiui" Canon
firmos kopijuotoją. Jums 250 dolerių - vieni niekai! Gaila, kad toks
geras, Amerikos lietuvių skaitomas laikraštis neturi redakcijai būti
niausių priemonių.
Klausiau, ar turi progų sekti išeivijos lietuvių spaudą? Bent katalikų
spaudą, kaip "Draugas", "Darbininkas", Kanados "Tėviškės žiburiai"?
- Iki šiol, deja, tik atsitiktinai, kai kas nors iš Amerikos vieną kitą
numerį atveža, - aiškino red. Žemaitytė. - Visiems jūsų išvardintiems
laikraščiams siūliau su "Dienovidžiu" keistis. Tuo tarpu teigiamai atsakė
tik "Darbininkas" ir vieną numerį jau turiu. "Draugo" redaktorė net
neatsiliepia į mano laiškus. Negauname nė "Tėviškės žiburių". Labai
norėčiau, kad pasikeitimas vyktų. Visiems būtų naudinga.
Mano apsilankymo dieną (liepos 22) red. Aldona Žemaitytė ruošėsi
skristi Amerikon, dalyvauti LFB studijų dienose Dainavoje, prie Manchesterio, MI, skaityti ten paskaitą. Šio to kelionės tema mane klausinėjo.
Apgailestavau, kad į Dainavą negalėsiu nuvykti, jos paskaitos negirdė
siu. Deja, Amerikos kolkas ji nepamatė, paskaita liko neskaityta. Žinau
priežastį, bet jos neskelbiu. Kaltiesiems turėtų kaisti ausys...
Liepos 28 lankiau dar vieną redaktorę, p. Jonę Ritą Liandzberfcienę.
Ji yra Mokslo ir enciklopedijų leidyklos, Meno sekcijos vedėja. Pusmetį
ar ilgiau ji dirbo Lietuvių Tyrimų ir studijų centre (Lithuanian Research
and Studies Center), Chicagoje, rinkdama medžiagą JAV lietuvių biografi
jų žinynui. Iš dr. Jono Račkausko gavęs anketą, pasiūliau žymesnių
žmonių nekrologų bei iš mūsų laikraščių iškirptų mirties pranešimų su
biografiniais faktais rinkinį. Už dr. J. Račkauską atsiliepė p. Liandzbergienė, prašydama archyvinę medžagą paskolinti. Nusiunčiau apie 300
žymūnų nekrologų ar apie juos biografinių faktų. Ji kitu laišku dėkojo
už vertingą medžiagą ir prašė siuntinėti, ką naujai spaudoje radęs, kol
ji bus Chicagoje. Pasiimčiau dar apie 10 papildomų iškarpų. Nusikopi
javusi, ji su padėkos laiškeliu man viską grąžino. Kai ruošiausi skristi į
Vilnių, paskutiniame laiške paklausiau, ar galėčiau Mokslo ir enciklo
pedijų leidyklą aplankyti, nes domėjausi, kaip jie ten dirba. Ji mielai
sutiko parodyti tai, kas bus prieinama, iš anksto įspėdama, kad liepos
mėnesį daugelis tarnautojų atostogaus.
Liepos 28-oji buvo viena iš karščiausių, arti 100 F. Nuvažiavau į M.
ir E. leidyklą iš Žvėryno vienu troleibusu. Dviejų ar trijų aukštų
rūmuose - tik kur ne kur vienas kitas žmogus. Jos aukšte - nė gyvos

Viktorija Zakarienė, Phoenix, AZ, puošia lietuvišką Kalėdų
eglutę "Tarptautiniu Kalėdų" festivalyje. Bob Rink nuotrauka

Phoenix, AZ
Jau keturiolikti metai Phoenix, AZ, Bank One įstaiga miesto centre
(201 North Central Avė. ir Van Buren St.) rengia kalėdinį festivalį.
Gruodžio mėn. 4-30 dienomis nemokamai galima apžiūrėti skirtingai
papuoštas kalėdines eglutes, kurias pagal savo tradicijas papuošė 42
tautybių atstovai.
Lietuvių komitetą šiemet sudaro: Viktorija Zakarienė - pirm., Stasys
Narkus, Sofia Nariais, Charlie Yourshis, Jane Yourshis - visi iš Sun City,
AZ, Danguolė Farrell iš Phoenix, AZ, ir Dalia Motiejūnas iš Scottsdale,
AZ. '
Kai kuriomis dienomis atliekami kalėdinių giesmių koncertai, pa
tiekiami tradiciniai valgiai. Ta proga išleista ir 36 puslapių knygutė, kur
aprašomi festivalyje dalyvaujančių tautybių, įskaitant ir lietuvius, kalė
diniai papročiai.
.

Juozo Lukšos - Daumanto
Fondas
Lietuvos partizanų ir jų vadų prisiminimui neseniai buvo įkurtas
Juozo Lukšos - Daumanto vardo fondas. Šis fondas veiks "I laisvę"
fondo lietuviškai kultūrai ugdyti rėmuose. Jo specialūs tikslai yra:
finansiškai paremti Juozo Lukšos žuvimo vietoje, Pabartupio kaime,
prie Pažėrų, pastatyto paminklinio kryžiaus priežiūrą bei išlaikymą, o
taip pat ir eventualų kitų partizanų kapų tvarkymą; parūpint stipendi
jas Juozo Lukšos vardo gimnazijos Garliavoje abiturientams, norin
tiems siekti aukštojo mokslo ir dirbti Lietuvos naudai.
Lietuvoje bus sudarytas trijų asmenų administracinis komitetas,
kurio projektus bei jų sąmatas patvirtins "I laisvę" fondas kartu su šios
programos ir šio Juozo Lukšos - Daumanto fondo iniciatore dr. Nijole
Bražėnaite.
Aukos šiam Juozo Lukšos - Daumanto fondui gali būti individualios,
grupinės (surinktos įvairiomis progomis), palikimai ir kt. Čekius išrašyti
Center for Lithuanian Studies, Ine. vardu ir siųsti iždininko adresu:
Kostas Dočkus, 1901 S. 49th Ct., Cicero, IL 60650. Aukos gali būti
nurašomos nuo JAV federalinių mokesčių. Siunčiant čekius prašoma
nurodyti, kad auka skiriama Juozo Lukšos - Daumanto fondui.
ILF

dvasios. Kai durys atsidarė, išvy
dau moterį mano sūnų amžiaus giedrą, linksmą, su humoru prisi
menančią darbą Chicagoje. Užvirė
kavos. Kai pasakojau apie šįryt iš
gyventą telefonistės grubumą, pra
šė neužmiršti, kad Lietuva dar
neišsivadavo iš sovietinių "manie
rų". Prašė būti atlaidesniais. Sakė
susirašinėjanti su Chicagos žur
nalistu (pavardę praleidžiu), kuris
viską peikia.
Išvedė į vieną ir kitą koridorių.
Rodė redaktorių kambarius, sakė
jų pavardes. Visos durys užra
kinėtos. Parodė modernių kom
piuterių patalpas, kitur Xerox fir
mos (ne Canon) kopijavimo maši
ną. Parteryje nuvedė į jų (Mokslo
ir encikl. leidyklos) parduotuvę, kuri buvo atidaryta, aptarnaujama
vienos moters. Be mūsų, buvo dar vienas klientas. Čia galėjau nusipirk
ti "Dabartinės mūsų kalbos žodyną" (DŽ), 1993 m. laidą. Deja, jį jau
buvau nusipirkęs prie! dvi savaites Gedimino pr. Nebenorėjau pirkti
sunkių knygų, nes jų lagamine jau apsčiai turėjau. Bet nepraleidau
progos įsigyti "Lietuvos kovų ir kančių istoriją", I tomą už... 3 litus (75
JAV centus). Dar neskaičiau. Palauksiu, kol ji tikrai bus "istorija"... Kaip
p. Aldona Žemaitytė, taip ir p. Jonė Liandzbergienė sutiko būti fotogra
fuojama. Mane lydėdama iki troleibuso stotelės (ji klaidinančioje
vietoje), p. Liandzbergienė prašė talkinti biografijomis dar keletą mėne
sių, nes, nesakė dėl kokių priežasčių, išeivijos lietuvių vardynas išeis tik
1995-ųjų vidury ar J galą.

Lietuvos Tautinio atgimimo ąžuolyne Ožkabaliuose

Vilniuje man buvo likę penkios dienos, kai susitikau, irgi atostogau
jantį, Pedagotinio universiteto docentą Algimantą Kepežėną. Apie jį
esu rašęs po 1992-jų kelionės Lietuvon "Drauge" ir "Lietuvy žurnaliste".
(Bus daugiau)

Los Angeles, CA

Scranton, PA

Šv. Juozapo
parapijai 100 metų

Naujųjų metu sutikimo balius rengiamas gruodžio 31 d., šešta
dienį, 8 vai. vak. Šv. Kazimiero lietuvių parapijos viršutinėje salėje.
Meninę programai vadovaus muz. Viktoras Ralys. Vaišes paruoš Dalia
Ragauskienė. Balių organizuoja "Naujoji banga".
Lietuviu Kataliku Religinei Šalpai aukų surinkta $9,538. Iš
vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, LKR Šalpos tarybos pirmininko, gautas
gražus padėkos raštas.
Dr. Alfonsas Eidintas, Lietuvos ambasadorius Washingtone, atvyks
ta į Los Angeles. Lietuvos garbės gen. konsulas Vytautas Čekanauskas
Šv. Kazimiero parapijos viršutinėje salėje sausio 8 d., sekmadieni,
organizuoja priėmimą.
"Lietuvos Vaikų Viltis" komitetas rengia tradicinį "Koldūnų
balių* 1995 m. sausio 15 d. Rezervacijas priima ir bilietus platina
Ričardas ir Laima Ringiai. Telef. 818 247 - 6629. Nuo sausio mėn.
pradžios į Los Angeles atvyksta šeši jauni pacientai, kuriems Shriners'
ligoninėje bus padarytos įvairios operacijos. Šio baliaus pelnas ir
skiriamas jaunųjų pacientų globai.
Los Angeles dramos sambūrio renginiai vyks 1995 m. sausio 21
ir 22 dienomis Šv. Kazimierą parapijos salėje.
Politinių studijų savaitgalis vyks Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos salėje sausio 28 ir 29 dienomis.
Religinės muzikos koncertas Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
bažnyčioje įvyks 1995 m. vasario 5 d. 1:30 vai. popiet. Programą atliks
parapijos choras, solistai bei instrumentalistai. Koncertui vadovauja
muz. Viktoras Ralys.
Juozas Lipas, buvęs ilgametis matematikos mokytojas, atsargos
karininkas, šaulys, oro skautas, sportininkas, turizmo entuziastas mirė
spalio 11 d., kai buvo likusios penkios dienos iki brandaus 80 m.
amžiaus jubiliejaus.
L.Ž.K.

Lietuvių Šv. Juozapo parapija
Scranton, PA (1600 North Main
Avė.) lapkričio 6 d. iškilmingai
paminėjo 100 metų sukaktį.
Padėkos mišias celebravo vysk.
James C. Timlin, D.D., ir vysk.
Paulius A. Baltakis, OFM, iš Brooklyno, NY. Pamaldose dalyvavo 23
kunigai vietiniai ir suvažiavę iš
apylinkių.
Bažnyčia buvo pilna žmonių. Tai
buvę ir dabartiniai parapiečiai, mo
kyklos mokiniai, mokytojos sese
Scranton, PA, jubiliejinių pietų metu prie dovanų stalo rys, draugai ir kaimynai iš arti ir
dešinėje stovi vysk. Paulius Baltakis, OFM, su parapijos toli.
Jubiliejiniai pietūs buvo Fiorelli
klebonu Msgr. Peter P. Madus, V. F., ir sesele Paraclete Pruss,
restorane, Rockville, PA. Dalyvavo
OFS.
Whites Photography Studio nuotrauka per 500 žmonių. Čia buvo padai
nuota, pasilinksminta ir padėkota
Dievui už malones, palaiminimą
jų triūso per šimtą metų.
Lauke prie didžiųjų durų buvo
ilga ir didelė juosta, kurioje įrašy
ta, kad parapija švenčia 100 metų
Amerikos lietuvių meno draugiDraugija jau pradėjo veikti. Čiur- jubiliejų. Viršum didžiųjų durų
ja Chicagoje buvo įkurta 1978 m. lionio galerijoje Chicagoje nuo buvo iškabintos trys vėliavos:
Joje dalyvavo: Viktorija Matranga, gruodžio 2 iki 11 suorganizavo Amerikos, Bažnyčios ir Lietuvos.
Jonas Dovydėnas, Algimantas Ke- paveikslų išpardavimą - aukdjoną.
zys. Draugijos veiklos viršūnė buvo Kiekvienam paveikslui buvo nus- dą, išleidžia puikų spalvotą kata
1984 m., kai Chicagos Illinois tatyta pagrindinė varžybų kaina, logą, aplanko su paroda ir kitas
universiteto galerijoje buvo sureng- Kainos nuo 100 dol. kilo aukštyn, vietoves. Tai padaryti reikia lėšų ir
ta paroda prisiminti pabėgėlių
Išpardavime dalyvavo apie 20 pasiryžimo. Algimanto Kezio veik
dailę, sukurtą 1945 - 1950 m.
dailininkų. Išleistas spalvotas rek- la tikrai puoselėja lietuviškąjį me
Draugiją atgaivinti iniciatyvos laminis lankstukas. Išleistas puikus ną, jį parodo ne tik lietuviams, bet
ėmėsi Algimantas Kezys ir keli jau- lankstukas ir apie dailininkų sąjun- ir čia gyvenantiems kitų tautų
ni dailininkai. Jų noras: pasidalin gos atgaivinimą.
žmonėms. Išleidžia jis ir spalvotus
Malonu girdėti, kad pradėjo or dailininkų atvirukus, ir knygas apie
ti žiniomis, idėjomis, įspūdžiais,
ganizuotis lietuviai dailininkai. Jų atskirus dailininkus, pvz., apie dail.
remti draugijos narių kūrybą.
Draugijos tarybą sudaro: Juozas ten Chicagoje yra nemažai.
Viktorą Petravičių.
Chicagoje visą lietuvišką dailės
Mieliulis - pirmininkas, AlgimanGalima palinkėti tik sėkmės šita
tas Kezys ir Arvydas Reneckis - gyvenimą judina ir organizuoja me sunkiame meno propagavimo
nariai. Valdybos pirmininke yra Algimantas Kezys . Kasmet jis Va- darbe!
Nora Aušrienė.
'"sarto 16-tos proga surengia paro(p- i )

Chicagoje atgaivinta Amerikos
lietuvių meno draugija

St, Petersbųrg, FL
Lietuvos kariuomenės šventės minėjimą lapkričio 23 d. surengė
R. Kalantos šaulių kuopa. Po kun. J. Gasiūno invokadjos paskaitininkas
A. Jonaitis prisiminė laikus, kai pirmieji savanoriai nepriklausomybės
kovose kariavo su įvairiais priešais, besiveržiančiais į mūsų šalį. Meni
nės programos daliai vadovavo Gr. Jezukaitienė. Pradžioje muz. V.
Kerbelis pianinu paskambino tris muzikinis kūrinius. Naujasis koloni
jos gyventojas J. Starėnas nuotaikingai paskaitė savo rašinį "Lietuvos
kario golgota". St. Vaškys paskaitė tris eilėraščius iš Dzūkijos partizanų
rinkinio "Sušaudytos dienos". Klubo choras padainavo penkias dainas.
Chorui dirigavo muz. V. Kerbelis, akompanavo muz. R. Ditkienė.
R. Kalantos šaulių kuopa nutarė pastatyti paminklą žuvusiems
už Lietuvos laisvę šauliams partizanams bei kariams. Paminklas bus
pastatytas Lietuvos šaulių priežiūroje prie Veiverių plento, tarp Ąžuolų
Rūdos ir Kauno. Tose kapinėse yra palaidota per šimtą miško brolių.
Amerikos Lietuvių Respublikonų klubo visuotiniame narių
susirinkime lapkričio 21 d. buvo išrinkta nauja valdyba: pirm. Aras
Mieželis, vicepirm. Juozas Šulaitis, vicepirm. Dalia Bobelienė, ižd.
Aldona Česnaitė, sekt. Vida Meiluvienė.
L.Ž.K.

Worcester, MA

A. a. kun. Justiną Steponaitį atsisveikinus

Vakaronė, skirta knygai
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras Chicagoje gruodžio 2 d.
Jaunimo Centre surengė vakaronę, skirtą Pilypo Naručio knygai "Tau
tos sukilimas 1941, Be šūvio". Su nauja knyga supažindino žurnalistas
Vytautas Kasniūnas. jis išryškino, kad knygoje ypatingai vaizdžiai
parodyta kaip pogrindžiui vadovauti, sukilti ir atstatyti okupantų
sugriautą Lietuvą stojo jaunieji akademikai, idealistiniai nusiteikusi
jaunoji karta ir jų skatinama visa lietuvių tauta. Ateitininkas stojo šalia
neolituano, ramovėno, varpininko. Visa tauta, visi bendromis jėgomis
sukilo. Per šį sukilimą ypatingai vieningos buvo politinės lietuvių jėgos
užsienyje ir Lietuvoje. Poetė Julija Švabaitė - Gylienė perskaitė iš knygos
"Vėlinės Kaime". Pogrindžio organizacijos visoje Lietuvoje surengė
Vėlinių minėjimus. Tai buvo lyg įvadas į būsimą sukilimą. Vakaronei
vadovavo Juozas Masilionis.
Pilypo Naručio knygą galima gauti ir "Darbininko" administracijoje.
(Kaina $17, persiuntimui pridėti $1.50). A.B.L.
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(SUSIVIENIJIMAS LIETUVTV AMERIKOJE)

307 W. 30th STREET

i

NEW YORK. N. Y. 1OOO1

Lydimi Kalėdų žvaigždės ir Naujų Metų trimito garsų sveikiname i
tėvynėje ir visame pasaulyje išsisklaidžiusius tėvynainius. Susivieniji
i
mo Amerikoje narius, susijungdami tautinės meilės širdimis. Tegu
| Naujų MetųI 12-tos valandos laikrodžių varpų dūžiai, darant atei
nančių metų gyvenimo rezoliucijas, paskatina mus jungtis j seniausią
pasaulyje lietuvių organizaciją - Susivienijimą Lietuvių Amerikoje žengiančią į 109-uosius veiklos metus.
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE
PILDOMOJI TARYBA
Dr. Vytautas Dargis - prezidentas
Vytautas Kasniūnas - viceprezidentas
Genovaitė Meiliūnienė - gen. sekretorė
Loreta Stukas - iždininkė
Nelie Bayoras - Romanas - iždo globėja
Stasys Virpša - iždo globėjas
Dr. Vytautas Tauras - daktaras kvotėjas

KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA ir TARYBA
sveikina visus savo rėmėjus ir geradarius
Šv. Kalėdų proga ir linki daug laimės,
sveikatos ir visokeriopo gėrio
Naujųjų Metų proga.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
sveikina visus sportininkus
bei sporto bičiulius
su šventom Kalėdom ir linki
laimingų Naujųjų 1995-jų Metų.

j

i

Kun. J. Steponaitis mirė 1994
m. lapkričio 29 d. Providence Extended Care Center, Worcester,
MA.
Gimė 1912 m. rugsėjo 1 d. Skaisgirių kaime, Sintautų valsčiuje,
Šakių apskrity, pasiturinčių ūki
ninkų Kazimiero ir Petronėlės gau
sioje šeimoje, kurią Dievas apdo
vanojo dešimčia kūdikių. Trys se
sutės mirė. Justinukui esant šešerių
metų amžiaus, mirė mamytė. Ne
žiūrint sunkaus gyvenimo pasili
kus vienam tėvui su būriu vaikų,
Justinukas troško mokytis ir nuo
vaikystės dienų svajojo būti ku
nigu. Pirmuosius mokslo žingsnius
pradėjo Katiliškių pradžios mokyk
loje. Kudirkos Naumiesčio progim
nazijoje, 1932 m. baigė Šakių "Ži
burio" gimnaziją ir rudenį įstojo į
Vilkaviškio kunigų seminariją. Išė
jo filosofijos ir teologijos mokslus.
1937 m. birželio 13 d. Vilkaviškio
katedroje vysk. Antanas Karosas
Justiną Steponaiti įšventino kuni
gu. Pirmoji pastoracijos vieta buvo
Plutiškių parapija Marijampolės
apskrity.
1939 m. sausio 1 d. perkeltas
vikaru į Vilkaviškio katedrą. 1944
m. vasarą viską naikinanti Raudo
noji armija veržėsi į Lietuvą. Kun.
Justinas Steponaitis pasiryžo nie
kur nesitraukti iš savo parapijos ir
nuo parapiečių. Pasislėpė įsilipęs j
katedros bokštą. Tikėjosi, frontas
greitai praeis, jis išliks. Vokiečių
^Vermachto karo žvalgai jį bokšte
atrado. įsakė ne tik išlipti iš bokš
to, bet skubiai pasitraukti iš mies
to, nes čia vyks didelės kovos.
Frontui veržiantis pirmyn, pasi
traukė į Vokietiją.
1945 m. Vokietijai kapituliavus,
šiaurinėje jos dalyje gyvendamas
aptarnavo Hamburg, Neumūnster,
Kiel, Eckemfbrde, Regensburg lie
tuvių pabėgėlių stovyklas, taip pat
Klein Wittensee, kurioje buvo
įsteigta Simano Daukanto gimna
zija. Buvo ne tik gimnazijos kape
lionas, bet ir mokytojas.

1948 m. vysk. Vincento Padolskio prašomas išvyko į Angliją.
Aptarnavo Liverpool, Manchester,
Widnes, St. Helens miestuose ir
keliuose kaimeliuose išsimėčiusius
šiaurinėje Anglijos dalyje lietu
vius karo pabėgėlius.
1953 m. atvyko į JAV, į Dalias
Texas vyskupiją, Šv. Luko parapi
ją. 1954 m. sausio 28 d. VVorcesterio lietuvių Aušros Vartų parapi
jos klebono prel. Konstantino Vasio kvietimu atvyko į šią parapiją
vikaro pareigoms, kuriose išbuvo
13 metų. Mokytojas šeštadieninėje
mokykloje, dvasios vadovas ate
itininkų, skautų, ALRK Moterų
Sąjungos ir kitų organizacijų.
1968 m. kun. Justinas Stepo
naitis toms pačioms pareigos vys
kupo perkeltas į Worcesterio lietu
vių Šv. Kazimiero parapiją.
1971 m. vysk. Bemard Flanagan, kun. J. Steponaitį iškėlė į
Atholį, Šv. Pranciškaus Asyžiečio
lietuvių parapiją administratorium,
vėliau klebonu.
Mirusio kun. Justino Steponaičio
kūnas buvo pervežtas į Atholį ir
pašarvotas Šv. Pranciškaus Asižiečio parapijos bažnyčioje.
Gruodžio 1 d. vyko atitinkamos
pamaldos, kuriose dalyvavo kele
tas kunigų. Jų tarpe abiejų Worcesterio lietuvių parapijų klebonai,
kun Alfonsas Volungis ir kun.
Vincentas Parulis, MIC, kuris sakė
pamokslą. Pamaldų pabaigoje Lie
tuvos Vyčių kuopos pirmininkas
William Višniauskas trumpai su
pažindino pamaldų dalyvius su

kun. J. Steponaičio biografija ir jo
atliktais gražiais darbais šioje para
pijoje.
Gruodžio 2 d. mišias už a. a.
kun. J. Steponaičio sielą koncelebravo VVorcesterio vyskupijos vai
dytojas vysk. Tunothy Harrington,
vysk, augziliaras George Rueger,
šios parapijos klebonas kun. Raymond Messier (jis sakė ir pamoks
lą), Aušros Vartų parapijos kleb.
kun. Alfonsas Volungis, Šv. Ka
zimiero parapijos kleb. kun. Vin
centas Parulis, MIC, kun. Albinas
Yankauskas, visi trys iš .VVorces
terio. Kun. Jonas Petrauskas, MIC,
iš Gardnerio ir nemažas skaičius iš
kitų aplinkinių parapijų.
Mišių pabaigoje atsisveikinimo
žodį tarė vysk. T. Harrington. Jis
išreiškė a. a. kun. J. Steponaičio
ištikimybę Dievui ir žmonėms tar
naujant jiems Lietuvoje ir čia Worcesterio vyskupijoje. Giedojo pa
rapijos chorelis. Gausiai dalyvavo
Lietuvos Vyčiai. Sugiedotas Lietu
vos himnas. Kleb. kun. R. Messier
pamaldų dalyvius pakvietė į para
pijos salę prie kavutės ir užkan
dėlių.
Gruodžio 3 d. a. a. kun. Justino
Steponaičio kūnas iš Atholio amži
nam poilsiui išvežtas į Nekalto
Marijos Prasidėjimo vienuolijos
seselių "Dangaus vartai" kapinaites
Putname.
Nuliūdę pasilieka giminės Lietu
voje. Jų ten yra apsčiai: broliai,
sesuo Marija, brolio Jono sūnus
kun. Gintautas Steponaitis, pusbro
liai, puseserės ir kiti.
Janina Miliauskienė

Maistas brangiausias Rygoje
Iš Baltijos valstybių didžiausios maisto produktų kainos dabar yra
Rygos turgavietėse ir parduotuvėse. Vienas kilogramas kiaulienos kar
bonado Rygos turguje kainuoja 21.2 lito (4 litai=$l), Taline -12.58 Lt,
Vilniuje -12.83 Lt. Vienas kg bulvių Rygoje kainuoja 87 centai, Vilniuje
- 73 et, Taline - 66 et. Už kilogramą duonos Rygoje mokėsite 2.03 Lt,
Taline - 2.01 Lt, Vilniuje -1.01 Lt Pienas ir sviestas brangiausias Estijos
sostinėje: pieno litras - 1.03 Lt, sviesto kg - 7.665 Lt. Vilniuje šie
produktai kainuoja atitinkamas - 75 et ir 7.20 Lt.

IŠ VISUR
- Vysk. Paulius A. Baltakis,

OFM, gruodžio 18 d. išskrido į
Australiją, Adelaide, kur dalyvaus
Lietuvių Dienose. Po to aplankys
lietuvius ir kitose Australijos vieto
vėse. Grįždamas į JAV, pakeliui
sustos Havajuose ir aplankys ten
gyvenančius lietuvius. I New Yorką
sugrįš 1995 m. sausio 14 d.
- Ričardas Bačkis, Lietuvos
Respublikos ambasadorius Prancū
zijoje, gruodžio 7 d. buvo priimtas
Eliziejaus rūmuose Paryžiuje, kur
jis įteikė įgaliojamuosius raštus
Prancūzijos prezidentui Francois
Mitterrand. Ceremonijoje taip pat
dalyvavo Prancūzijos užsienio rei
kalų ministras Alain Juppe ir kiti
aukšti prezidentūros pareigūnai.
- Pabaltiečių Jungtinio Ko
miteto VVashingtone, kurį suda

ro Amerikos lietuvių, latvių ir estų
tarybos, atstovai gruodžio 21 d.
buvo priimti Amerikos Tautinio
Saugumo taryboje Baltuosiuose rū
muose. Lietuviams atstovavo dr.
Jonas Genys. Šiame priėmime bu
vo keliami kitų tautų nepriklauso
mybės siekiai, taip pat bandyta
sužinoti nuotaikas naujajame JAV
Kongrese, kuris susirinks sausio
mėnesį.
- Romos kataliku Bažnyčios

IX-asis sinodas įvyko spalio 2-29
dienomis Romoje. Dalyvavo 245
katalikų vyskupai, vienuolijų at
stovai. Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijai atstovavo Kauno augzilia
ras vysk. Sigitas Tamkevičius, SJ, o
Lietuvos vienuolėms - Nekaltai
Pradėtosios Marijos vienuolijos
sesuo Adelė Petraškaitė. Vysk. S.
Tamkevičius pranešė, kad Lietu
voje šiais metais yra šešios vyrų
vienuolijos su 232 nariais ir 28
naujokais, bei 26 moterų vienuoli
jos su 977 narėmis ir 100 nau
jokių.
-- Kauno tarpdiecezinėje

kunigų seminarijoje šiais mokslo
metais studijuoja 183 klierikai, o
Vytauto Didžiojo universiteto te
ologijos fakultete 251 studentas,
Vilniaus kunigų seminarijoje - 34
klierikai, o Telšių kunigų seminari
joje - 87 klierikai.
- Rūta Klevą Vidžiūnienė,

Lietuvių Žurnalistų sąjungos pir
mininkė, pranešė, kad žurnalo "Lie
tuvis žurnalistas’ leidimas sustab
domas.
- Lituanistinės mokyklos,

dar neatsiuntusios savo veiklos
apžvalgos aprašymo, kviečiamos
kuo greičiau jį siųsti adresu: Stasė
Petersonienė, 2534 W 40th St.,
Chicago, 1L 60632. Stasės Peter
sonienės ir Juozo Masilionio reda
guojama knyga "Užsienio lietuvių
švietimas" jau baigiama surinkti.
-- Antanas Mockus, gimęs
Kolumbijoje, šešerius metus buvęs
sostinės Bogotos universiteto rek
toriumi, paskutiniu metu išrinktas
Bogotos miesto burmistru. Spalio
30 d. įvykusiuose rinkimuose jis
gavo 64% balsų. Jis visur ir visada
save laiko lietuviu ir vadinasi An
tanu, bet ne Antonio.
- Dr. Dalia Balevičiūtė, "Lie
tuvos Vaiku Vilties" ortopedi

nės operacinės Vilniuje chirurgė,
atvyko į Chicagą šešių savaičių
stažuotei Shriners ligoninėje. Šios
stažuotės pagrindinis tikslas yra
supažindinti LW ortopedinės ope
racinės darbuotojus su vispusiška
darbo eiga ortopedinėje ligoninėje.
- Operos solistų Vitalijos Šiškaitės, Broniaus Tamašausko ir
pianisto Roberto Bekonio koncer
tas įvyks 1995 m. sausio 29 d.
Chicagos Jaunimo Centre.

Prarastos garbės
ieškojimas

NAUJOS
KNYGOS
Ką tik išėjo iš spaudos nauja
knyga - "Tautos sukilimas
1941”, pirmoji dalis "Be šfivio".
Autorius Pilypas Narutis, pats or
ganizavęs sukilimą, aprašo savo
kartos pastangas aršioje lietuvių
tautos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpį nuo
1940 m. iki 1941 m. birželio 23 d.
Knyga turi 404 psl. Spalvotas vir
šelis A. Sutkuvienės. Gaunama
"Darbininko” administracijoje. Kai
na 17 dol. Persiuntimas -1.50 dol.

(atkelta iš 3 psl.)
Garliavos apylinkėse - Juozas Poderis, broliai Šumeikos”. Povilas Pečiulaitis savo knygoje apie tai rašo: "Televizijos ekrane plačiai reklamavo
Garliavos stribą Juozą Poderį, kuris nusiaubė Stanaičių, Mastaičių
kraštą, areštuodamas, tremdamas, plėšdamas išvežtųjų turtą*.

Garbės atimti niekas negali.
Ją galima tik prarasti. Juozas Poderis ją prarado, kai paėmė okupantų
jam duotą ginklą, kai kartu su jais persekiojo savo tautiečius. Kai elgėsi
taip, kaip teisme papasakojo liudytojai. Ir prarastos garbės jis niekada
nesusigrąžins.

Stanislovas Čyvas
Zenonas Mikalauskas

"Vidurnakčio sargyboje" n.

Vilnius, Tilto gatvė. Po darbo žmonės su automobiliais užtvindo šią senamiesčio gatvę.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka
iš tos vietos nesu pasitraukęs nė
vieno colio.

įrodymas
Kino teatrą uždarant, prie kasos
prieina vyriškis ir prašo bilieto.
Kasininkė jam aiškina, kad jau
vėlu.
- Aš žinau, - sako jis. - Man
bilietas reikalingas tik kaip įrody
mas. Jei žmona paklaus kur bu
vau, aš jai parodysiu bilietą.

Dailininko Įpročiai ■

Moderniosios tapybos parodo
je.
Baidyklė
' - Kaip jums atrodo, - kreipiasi
- Kodėl tamsta nepastatau bai lankytojas j kaimyną, - kasvaizdyklės savo darže?
duojama šiame paveikslėlyje. - Nereikia. Visą dieną darže būnu saulėtekis ar saulėlydis!
ut ;
aš pati...
- Žinoma, saulėlydis. Aš palįstų
šį dailininką - anksčiau dešųptos
Geriausia patarėja
jis nesikelia.
?
;>Pavaldinys - viršininkui:
-■ Ilsiom
- Pone viršininke, mano žmona
Apie laimėjimą y įs;
sakė, kad aš turiu paprašyti jūsų
- Kodėl kortomis tu visada išloši,
padidinti man algą.
o loterijoj - niekad?
Viršininkas:
- Laimėčiau ir loterijoj, jei man
- Gerai, aš pasitarsiu šiuo klau patikėtų dalinti...
simu su savo žmona.

Autorius Vytautas Vaitiekūnas. Iš
leido "Į Laisvę” Fondas 1994. Tai
Vytauto Vaitiekūno raštų antrasis
tomas. Redagavo Antanas Sabalis.
Suskirstyta į 5 skyrius: Metinės
politinės apžvalgos (1974, 1977,
1979,1981 ir 1982 m.); Krikščion
iškoji socialinė etika; Lietuvos pra
eities vaizdai; Išeivijos rūpesčiai;
Netolimos praeities vaizdai. 374
psl. Kaina 10 dol. Persiuntimas
1.50.
Dėdės Šamo žemėje. Pažintis
su Amerika (JAV). Autorius Vincas
Šalčiūnas. Lietuvoje išleista 336 psl.
knyga, yra apie 90 nuotraukų.
Įdomios medžiagos bei faktų
rinkinys apie JAV istoriją, gamtą,
ekonomiką, kultūrą ir kt. Knyga
skirta Lietuvos žmonėms, bet gali
būti naudinga visiems, kurie ne
turėjo progos Ameriką artimiau
pažinti. Kaina 13.50 dol. su per
siuntimu.
Visos knygos gaunamos rašant:

Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Vienatvė

Kas kaltas?

Vis vėluojasi

Žmona: - Ar atsimeni, kai mudu
prieš 25 metus važinėdami sėdė
davom visai prie vienas kito mei
liai prisiglaudę.
Vairuojantis mašiną vyras: - Aš

Viršininkas sako pavaldiniui:
- Tikiuosi, kad vėluoji paskutinį
kartą!
- Pone viršininke, jūs iš mūsų
išeinat?
j
' '

no
- Gydytojas man prirašė dvi
savaitinį gydymąsi česnaku.
- O kaip dabar jautiesi!
- Labai vienišai.
,.

darbe - jūs. Protas man reikalingas
tik tam, kad eidamas namo nepa
tekčiau po mašina.

Šeimos tradicija
- Ar atsimeni, tėveli, kaip tu
r .<-s.:;-/.'/ r -jd/yšFotįn
likai antriems metams? - klausia
_ •
1
Tadas.
.
- ^a-:s n'
- Atsimenu.
f ■>. r.
- Nuostabu, kaip istorija kartoja
si.

Pareigos

_r L

Apsukrus darbe’ *

Vyriškis dažo tvorą. Prieina kai
mynas ir klausia:
- Kodėl taip greitai dirbi?
- Skubu nudažyti, kol nesibaigė
dažai

j.

- Mano tėvelis visą laiką darbe
švilpauja.
\
- Turbūt jis labai linksmas?._
- Ne, jis - policininkas.

DEXTERPARK

(ČJ?

PHARMACY

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

Kam reikia proto?
- Tu visai neturi proto! - £ritikuoja viršininkas pavaldinį.
- O kam jis man?! - klausia šis, Namuose komanduoja žinomą,

(Cor. 77th Street)
VVoodha ven, N. Y. 11421

V

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

(Perspausdinta iš "Valstiečių laikraštis")

XVIII-osios Australijos
Lietuvių Dienos
Šią vasarą Lietuvoje įvykusioje dainų ir šokių šventėje iš Australijos
dalyvavo šimtas lietuvių choristų ir šokėjų. Tai pirmas toks stiprus
Australijos lietuvių kultūrinis pasirodymus Lietuvoje.
Grįžusieji iš Lietuvos uoliai įsijungė į XVm-ųjų Australijos Lietuvių
Dienų ruošą. Pagal tradiciją ir šių metų pabaigoje pramatoma renginių
gausa.
,
'
Australijos Lietuvių Dienų atidarymas įvyks š. m. gruodžio mėn. 27
d. 11 vai. St. Francis Xavier katalikų katedroje.
\ ‘
,
Apeigų koordinatorius: Augustinas Kubilius, 131 Crozier Avė., Melrose Park, S. A. 5039. Telef. 08 276 1106.
Mišiose giedos jungtinis Adelaidės, Melboumo, Sydnėjaūš ir Geelongo choras. Taip pat bus kviečiami giedojimui ir visų mokyklų vaikai.
Giedojimui vadovauja Nemira Masiulytė-Stapleton, 16 Dennis Grove,
Vista, 5091. Telef. 08 263 9647.
Tos pačios dienos vakare įvyks poezijos, muzikos ir tautosakos
vakaras. Vakaro vadovė: Elena Varnienė, 123 Kingston Avė., Melrose
Park, S. A. 5039. Telef. 08 276 6003.
Dainų šventė įvyks gruodžio mėn. 28 d. Šventės vadovas: Edvardas
Dūkas, 33 Talbot Avė., North Plympton, S. A. 5037. Telef. 08 293 3289.
Meno parodos atidarymas gruodžio mėn. 28 d. St. Peteris Town Hali.
Parodą sutiko suruošti: dail. Mary Milton-Rudzinskienė, 1 Rbmalo Avė.,
MagU, S. A. 5072. Telef. 08 31 4921.
Toje pačioje vietoje, gretimoje salėje vyks teatro festivalis, kuris
užtruks tris dienas, gruodžio 28, 29, 30 d. d. (3 vai. p. p.). Festivalio
vadovas: Vytas Vencius, la Aboine Rd., Lover Mitcham, S. A 5062.
Telef. 08 276 9957.
.
Jaunimo vakaras įvyks toje pačiojfc, St. Peteris Hali, salėje gruodžio
mėn. 29 d. vakare. Jaunimo vakargjndovas: Antanas Pocius, 65 Mt.
Osmond Rd., Mount Osmond, S. A. 5064. Telef. 08 379 7164, darb. 08
375 6669. Antanas Pocius taip pat praneša, kad skautų stovykla įvyks
tuoj po Australijos Lietuvių Dienų, sausio mėn. 2-8 dienomis Ironbank.
Tautinių šokių šventė įvyks gruodžio mėn. 30 d. Šventės vadovas:
Vytautas Straukas, 2/109 Kennilvvorth Rd., Parkside, S. A. '5063. Telef.
08 373 4967.
Australijos Lietuvių Dienų metu, kaip ir anksčiau, įvyks Australijos
lietuvių sporto šventė.
Australijos Lietuvių Dienos bus baigiamos Naujų Metų sutikimo
baliumi, Royal Showground salėje, Wayville.
Renginio komitetas

Sudarydami testamentus, nepamirškite
geriausio draugo - "Darbininko",
kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.
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VILTIS
zviryp™
(HUrE)

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS
LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
TEL . <617) 269-4455
---------------------- 1 S?

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO J VILNIŲ
O Siuntinių Agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per vieną
mėnesį.
O Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
O 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.

VILTIS praneša, kad KALĖDINIS konteineris, išsiųstas š.m. lapkričio 18 dieną
jau baigiamas išdalinti Jūsų giminėms iki Šventų Kalėdų. Šį mėnesį konteinerį
išsiųsime gruodžio 29-ąją dieną.
Visi VILTIES agentūros siuntėjai po Naujųjų Metų gaus išsamią informaciją
apie sekančio pusmečio siuntinių surinkimų ir konteinerių išsiuntimo tvarkaraš
čius.
Visų VILTIES darbuotojų vardu dėkojame visiems, siuntusiems paketus į
Lietuvą per mūsų agentūrą. Asmeniškai ar |Der VILTIES DOVANOS programą
jūs suteikėte džiaugsmo savo artimiesiems, draugams ar net visai nepažįstamiems žmonėms, gyvenantiems žemiau skurdo ribos.
Visų VILTIES agentūros darbuotojų vardu sveikiname visus
su Šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais Metais.
Linkime daug džiaugsmo ir laimės.

„

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. 718 827-1351
arba rašyti:
Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

STATEN ISLAND
tai žalumoje paskendusi sala,
tarp Manhattan, Brooklyn ir New Jersey,
siūlo Jums miesto gėrybes ir užmiesčio aplinkq.

Aš padėsiu surasti Jums namą pagal Jūsų skonį ir
Jūsų finansines galimybes.
Kalbu lietuviškai.

Skambinti:
Office (718) 979-3333 - prašyti Liną
Home (718) 987-6407
VTTALE SUNSHINE REALTY
1444 Richmond Rd.
Staten Island, NY 10304

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE
J

.

2. u alkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas, Vytas Bazikas, Marius Vilkas ir VILTIES ŠTABAS

I

(800) 654-2432

f

(201) 592-8780

Iškilus koncertas Kultūros Židinyje
Lietuvių Religinės šalpos inicia
tyva gruodžio H d. Kultūros
Židinyje surengtas koncertas, ku
rio programą atliko du jaunuoliai
virtuozai: Indrė Petrauskaitė - pia
nistė ir Vilhelmas Čepinskis - smui
kininkas, abu septyniolikmečiai,
abu iš Kauno. Koncertas buvo skir
tas vysk. Pauliui Baltakiui, OFM,
jo vyskupavimo 10 metų sukak
čiai pagerbti.
Apatinė salė buvo gražiai pa
puošta Kalėdų šventėm, vainikuo
ta, lemputėm apšviesta. Čia žmo
nės pietavo prieš koncertą ir po
koncerto.-! didžiąją salę žmonės
rinkosi, jau paveikti visokiausių
kalbų, nes Vilhelmas Čepinskis yra
nuostabus smuikininkas - virtuo
zas, dabar studijuojantis Juilliard
muzikos mokykloje New Yorke pas
garsią mokytoją Dorothy DeLay.
Apie pianistę Indrę Petrauskaitę,
publika nieko nežinojo. Pasirodo,
kad ir ji nors ir juanutė, tačiau jau
spėjusi pasižymėti pianistė. Abu

jaunuoliai, Vilhelmas ir Indrė, jau
daug kur yra koncertavę.
Vilhelmo tėvai yra: motina Kau
no operos solistė, tėvas - smui
kininkas, operos dirigentas, baigęs
Rygos konservatoriją. Indrės tėvelis
- psichologas, mama dirba muzi
kos mokykloje.
Koncertas prasidėjo 2 vai. po
piet. Jį pradėjo pianistė Indrė Pet
rauskaitė, atlikdama Vainiūno
"Rauda". Prieš šį kūrinį Giedrė
Kumpikaitė, pas kurią yra apsisto
jusi pianistė, paskaitė, ką tas kū
rinys reiškia. Tai Lietuvos kančių
muzikinė istorija.
Vainiūno "Rauda" - modemus
kūrinys, iš žmogaus sielos gelmių
atnešantis sielvartą dėl tėvynės
nelaimių. Savo sąranga ir technika
jis derinasi prie kitų didžiųjų muzi
kų ir reikalauja gero pianisto, kokia
ir yra jaunutė Indrė Petrauskaitė.
Toliau pianistė atliko šiuos kūri
nius: Beethoveno - Sonata No. 17,
d minor; Rachmaninoff - Etude

"Tableau", op. 39, Nr. 1, c minor;
Chopin: Noctume D flat Major,
Op. 27, No. 2; Mazurka a minor,
Op. 17, No. 4; Valse e minor,
oeuvre posthume; Ballade F Ma
jor, op. 38.
Anksti pasireiškė neeiliniai Ind
rės gabumai: įgimtas muzikalumas,
sugebėjimas greitai išmokti sudė
tingus kūrinius, sceninė ištvermė.
Ji reprezentavo mokyklą atsakin
guose koncertuose, grojo su Lietu
vos tautiniu simfoniniu orkestru,
su Vilhelmu Čepinskiu dalyvavo
tarptautiniame konkurse Varšuvo
je, tarptautiniame jaunųjų atlikėjų
festivalyje Kaime.
Vilhelmas Čepinskis Kultūros
Židinyje yra grojęs prieš trejetą
metų. Dauguma publikos žinojo
jo puikią atlikimo techniką. Dabar
jis labiau subrendo, dar labiau at
skleidė muzikines kūrinių gelmes.
Visi jo atlikti kūriniai sudėtingi,
reikalaują labai geros technikos,
muzikalumo, ištvermės. Jam
akompanavo pianistė
Indrė Petrauskaitė, o
gaidas jai skleidė mūsų
žinomas pianistas William Smiddy.
Vilhelmas Čepinskis
antrąją koncerto dalį
pradėjo Beethoveno
sonata No. 9 A Major
("Kreuzer"). Toliau bu
vo atlikti šie kūriniai:
Saint - Saens - Introduction and Rondo
Capriccioso, Ravel Tzigane, Sarasate "Carmen" Fantasia.
Publika plojo plo
jo. Smuikininkas bisui
pakartojo tik "Carmen’
fantazijos trumpą fina
linę dalį.
Koncerto pabaigoje
' Vida Jankauskienė pri
siminė ir vyskupo
Smuikininkas Vilhelmas Čepinskis ir pianistė Indrė Petrauskaitė kon- Pauliaus Baltakio,
certuoja Kultūros Židinio didžiojoje salėje.
Vytauto Maželio nuotrauka OFM, vyskupavimo

Žvilgsnis į Kultūros Židinio ateitį
Kultūros Židinio mažojon salėn
gruodžio 14 d. buvo sukviesta
Kultūros Židinio taryba ir lietu
viškų organizacijų atstovai. Prezi
diume dalyvavo vysk. Paulius A.
Baltakis, OFM, lietuvių pranciš
konų provindolas Tėv. Placidas
Barius, OFM, vienas iš uoliausių
talkininkų Kultūros Židinį statant,
Aleksandras Vakselis. Sekretoriavo
Ona Barauskienė.
Pagrindinį pranešimą padarė
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM,
dabartinis Brooklyno lietuvių pran
ciškonų vienuolyno viršininkas ir
ilgametis "Darbininko" administra

torius, pranciškonų atstovas
Kultūros Židiniui. Dalyviai nuo
širdžiai ir darbingai jungėsi i dis
kusijas apie Kultūros Židinio ateitį.
Štai suglaustos pranešėjo ir dis
kusijų mintys.
Paskutiniu laiku Brooklyne ir
apylinkėse sklinda keletas gandų
apie Kultūros Židinio ir lietuvių
pranciškonų ateitį, apie Kennebunkport, ME, vienuolyno ir va
sarvietės likimą. Gandai turi pa
grindo ir šis posėdis sušauktas tam,
kad dalyviai galėtų pasisakyti ir
padėtų rasti išeitį.

A.t A.

PRANUI
KRIŠČIOKAIČIUI
mirus, giliame liūdesyje pasilikusioms: žmonai Ievo
se!, sūnui Rimvydui, dukteriai Onutei su šeima ir vi
siems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautų.

Vytautas Česnavičius
Liūda Šidlauskienė
Ramutė ir Algirdas Česnavičiai

A. t A.
VERONIKAI

ADOMAVIČIENEI
mirus, Jos mylimai seseriai dr. Rožei Šomkaitei Ir
visiems Šeimos artimiesiems gilaus liūdesio va
landoje reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Birutė ir Antanas Pociai
I

Kas treji metai pranciškonų vie
nuolynuose vyksta vizitacija. Ro
mos paskirtas atstovas aplanko vi
sus vienuolynus, peržiūri knygas
ir padėti, pasitaria su kiekvienu
nariu. Renkama ar perrenkama
vadovybė - provinciolas ir patarė
jai. Jie su kitais rinktais atstovais
peržiūri dabartinę padėtį ir ateities
planus. Šią vasarą ir rudenį tokia
vizitacija savo svarstymus labiau
siai nukreipė į Brooklyno Ir Kennebunkporto problemas. Toronte
veikianti Prisikėlimo para^ij^ ku
riai vadovauja lietuviai pranciško
nai, laikoma lietuviškiausia ir sti
priausia visoje lietuvių išeivijoje.
Šią parapiją manoma išlaikyti bet
kokia kaina. Bet kaip su Kultūros
Židiniu, su "Darbininku", Kennebunkporto vasarviete?
Mirtis, ligos ir senatvė mažina
lietuvių pranciškonų jėgas. Prie
auglio Amerikoje nesimato. Iš Lie
tuvos nenumatoma sulaukti grei
tos pagalbos. Tad Kennebunkporto namai bus likviduojami, nes ir
noviciatas nuo 1995 m. pavasario
perkeliamas į Lietuvą.
Pranciškonai Brooklyne veikia
jau 43 metus. Dar prieš 20 metų
šiame vienuolyne dirbo apie 15 16 asmenų. Dabar liko tik vysk. P.

dešimties metų sukaktį. Publika
vyskupui nuoširdžiai plojo, atsis
tojusi pagerbė jį. Vida padėkojo
išidliesiems menininkams ir pa
kvietė visus į mažąją salę vakaro
nei.
Ten užkandžiauta, pasikalbėta.
Vyskupą Paulių Baltakį, OFM, pas
veikino ambasadorius Anicetas Si
mutis. Kalbėjo dar Tautos Fondo
pirmininkas Juozas Giedraitis. Jispapasakojo, kaip jo parapijos baž
nyčią, kurioje nėra kunigo, šią va
sarą aplankė vysk. Baltakis. Tai
buvo 3 vai. popiet, žmonių prisirin
ko pilnutėlė bažnyčia.
Vyskupas padėkojo sveikinto
jams gražia kalba, pasakojo, kokia
didelė jo "vyskupija", kaip toli jis
važinėja lankydamas lietuviškus
telkinius. Ateinančią vasarą važiuos
lankyti Sibiro lietuvių.
Telkdama lėšas Lietuvių Religi
nė Šalpa buvo surengusi loteriją.
Bilietai buvo platinami visoje Ame
rikoje. Čia dabar ir buvo tų lai
mingųjų bilietų traukimas. Apie
tai tikriausiai praneš pati R. Šalpa.
Vyskupas savo kalboje paaiški
no, ką dabar veikia toji Religinė
Šalpa. Visur daug skurdo, apleis
tos-bažnyčios, mokyklos. Tai Re
liginė Šalpa turi daug padėti ir
Lietuvoje esantiems, ir lietuviams
už Lietuvos ribų. Šalpa visur pa
didėjo. Reikia užauginti naują kar
tą, kuri pasisavintų krikščionišką
moralę ir krikščioniškas tradicijas.
Tai kiek darbų darbelių laukia pa
globos iš lietuviškos išeivijos.

(p- i-)
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Baltakis, besirūpinąs visa išeivijos
lietuvių pastoracija, "Darbininko"
administratorius Tėv. Pranciškus
Giedgaudas, OFM, redaktorius Tėv.
Kornelijus Bučmys, OFM, ir Br.
Pranciškus. Visi trys - pensijinio
amžiaus. Pajamos labai kuklios.
Motinos Dienos ir Vėlinių novenos^padėda užmokėti sveikatos ir
nuosavybės apdraudas. Būtų didelė
parama, jei kultūros Židinys sutik
tų apmokėti vienuolyno elektros
ir šilumos išlaidas. "Darbininkas"
finansiškai dar išsilaiko, nes čia
dirbantiems pranciškonams ne
reikia mokėti algų.
"Darbininkas" lieka vienintelė
pridžastis, dėl kurios pranciškonai
dar lieka Brooklyne. Abu čia dirbą
pranciškonai pažengę metuose.
Kiek ilgai jie dar galės talkinti? Jei
nebus "Darbininko", kas nutiks su
Kultūros Židiniu? Ką turi daryti
pranciškonai? Palikti tuščius pasta
tus? Negerai! Vienuolyno ir kitas
patalpas dalimis parduoti neįma
noma.
Apie neaiškią Kultūros Židinio ir
pranciškonų ateities padėtį ir buvo
sukviesti atstovai, kad padėtų
išspręsti Kultūros Židinio klausimą,
kai nebebus Brooklyne pranciš
konų. Kur yra jaunoji karta? Ar jai
dar reikia Kultūros Židinio? Juk
per metus čia vyksta tik 3 - 4
svarbesni renginiai. Ar nėra per
dėtai vertinama atletinė veikla, kai
joje dalyvauja tiek mažai lietuviš
ko jaunimo. O išlaidos didelės:
apšildymas, patalpų dėvėjimas,
priežiūra...
Ar Kultūros Židinys nėra tapęs
daugiau jausmo reikalu, seniai išs
vajotu. Čia įdėta tiek daug širdies
ir pastangų, ir taip sunku skirtis...
Kultūros Židinio taryba įsipa
reigojo iki 1995 m. vasario 1 d.
sudaryti komitetą konkrečioms
ateities gairėms numatyti.
(Bus daugiau)

A. t A.

Dr. VERONIKAI
ADOMAVIČIENEI
mirus, jos seserj dr. Rožę Šomkaitę bei kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia

/ laivę fondas
lietuviškai kultūrai ugdyti

Architekto
Adolfo Tyliaus netekus
Š.m. lapkričio 21 d. VVashingtone mirė architektas, statybos in
žinierius Adolfas Tylius, kaip ar
chitektas plačiai pasireiškęs Lietu
voje, Vokietijoje, Ispanijoje, Ko
lumbijoje, Amerikoje. Žinomas jis
ir New Yorko lietuviams. Kai pran
ciškonai organizavo čia Kultūros
Židinio statybą, jis vienas iš pir
mųjų padarė projektus. Kultūros
Židinys buvo suplanuotas kaip di
delis, su daugel kitų įstaigų pasta
tas. Tai būtų buvę ištaigūs stilingi
rūmai, kurių statyba būtų pareika
lavusi keletos milijonų. Tų mili
jonų nebuvo, todėl projekto ir
buvo atsisakyta.
Adolfas Tylius buvo gimęs 1905
m. Kalnėnų kaime, Telšių valsčiu
je ir apkrityje. Telšių gimnaziją
baigė 1925 m. ir išvyko į Kauną.
Technikos fakultete studijavo ar
chitektūrą ir statybos inžineriją.
Tų mokslų diplomą gavo 1938 m.,
pradėjo dirbti Lietuvos karo butų
valdyboje.
Lietuvos okupacija privertė jį
trauktis su šeima. 1941 m. apsi
gyveno Vokietijoje. Karui pasibai
gus, 1946 m. jis apsistojo DP
stovykloje VVeidene. Ten tebuvo
tik metus.
Ispanijoje gyveno jo žmonos
brolis kun. Stanislovas Jurkšas.
1947 m. jis su šeima ir išvyko į
Ispaniją, o 1949 m. išvyko į Kolum
biją ir apsigyveno Bogotoje.
Kolumbijoje jis turėjo savo sta
tybos bei architektūros bendrovę,
statė valstybinius ir bet kokius
privačius pastatus. 1957 m. pa
judėjo į Šiaurę ir vykdė Niagaros

hidroelektrinės gelžbetonio kons
trukcijos skaičiavimus. 1962 m.
apsigyveno Washingtone, netru
kus gavo leidimus savarankiškai
verstis New Yorke, Delavvare ir
Washirigtone. Taip pat užpaten
tavo savo projektinius gelžbe
toninių konstrukcijų sprendimus.
Jis buvo talentingas architektas,
turėjęs ilgų metų patirtį, skonį ir
polėkį. Jo pastatai pasižymėjo kūry
bingumu, nesiveržė į kraštutinį
modernizmą, bet buvo saikingai
modernūs, pritaikyti žmonių in
teresams. Jam teko keliauti per
kelias valstybes ir visur jis pa
sireiškė kaip architektas. Visiems
jis buvo reikalingas.
Toks jis ir liks prisiminimuose
tų, kurie jį pažinojo: neišdidus,
visada paslaugus ir mielas žemaitis.
Nuliūdime liko žmona Konstan
cija, dukra Kristina Škirpienė su
šeima.
(P- I )

Bostono
žinios
Lietuvos vaikų globa Bostone
Gausių aukų dėka šiais metais į 6 Lietuvoje esančius vaikų namus našlaitynus ir internatus (Alytaus, Panevėžio, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus
ir Kauno) buvo iš viso pasiųsti 6 talpintuvai su G. Food maistu, vaistais,
sėklom, drabužiais, sausu maistu (miltais, ryžiais, makaronais ir 1.1.),
po tris komplektus skalbimo mašinų su džiovintuvais į kiekvieną
vietovę, vystyklų.
Visus LVG siunčiamus talpintuvus pasitinka įgalioti patikimi žmonės,
pas kuriuos kreipiasi sukviesti vietovių atstovai atsiimti siuntą savo
institucijoms. Po to yra daromi patikrinimai vietovėse, kur ir kaip
viskas laikoma, kad gautų tie, kuriems skirta. Mes tikim, kad toks būdas
esamose sąlygose yra patikimiausias.
LVG valdyba ir nariai dėkoja visiems aukotojams už piniginę paramą,
kas įgalina sutelkti pagalbą našlaičiams. Padėka tenka taip pat savano
riams, padėjusiems pakrauti talpintuvus.
Aukos ateina iš privačių žmonių, organizacijų, mirusiųjų atminimui
bei pačios LVG valdybos ruošiamų parengimų lėšoms sutelkti. Dėko
jame visiems prisidėjusiems prie piniginės loterijos. Jos laimėtojai yra:
Bill Dapkus iš Farmhills, MS, laimėjęs $500, Kazimierietės (Ladies'
Auxiliary) iš Amsterdam, NY - $250, Juozas Mikai iš Brockton, MA $150, Eilėn Speed iš Fiskdale, MA, laimėjusi $100.
Norintieji ir toliau remti Lietuvos Vaikų Globos darbą, prašomi siųsti
savo aukas: Lithuanian Childrens Relief, Ine., P. O. Box 497 S. Boston,
MA 02027. LVG yra pelno nesiekianti organizacija ir sėkmingai veikia
jau nuo 1990 metų.
I.N.
■
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atlanta IE, Ine.
800 - 775-SEND

▼

914-258-5133

Skubus ir patikimos siuntinių persiuntimas

j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.
Žemos patarnavimų kainos, greitas, paslaugus servi
sas, garantuotas siuntinių saugumas, labdaros siun
tinių persiuntimas.
NAUJOVĖ: CT, NY, NJ valstijose gyvenantiems siūlo
mas siuntinių paėmimas iš namų!!!
JUMS patogiu laiku, JUMS patogių dienų2 j JUMS
patogių vietų MŪSŲ atstovas atvyks paimti JUSU siun
tinių. 24 valandas per dienų, 7 dienas per savaitę, 365
dienas j metus!

SKAMBINKITE MUMS NEMOKAMU telefonu

1 - 800 - 775 - 7363
arba kreipkUts I MŪSŲ atstovą N.V. valstijoje tel:

1 - 914 - 258 - 5133
DECEMBER PICK-UP SCHEDULE
12/22 THURS NEWARK, NJ
12/24 SAT
BROOKLYN, NY
12/27 TUES
NEW HAVEN, CT
WATERBURY, CT
12/29 THURS PHILADELPHIA, PA
BALTIMORE, MD
12/30 FRID
KEARNY, NJ
PATERSON, NJ

10-11 AM
12-1 PM
2-3 PM
5-6 PM
10-12noon
4-5 PM
11-1 PM
2-3 PM

DARBININKAS
Redakcija ------ (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Adminfar. —(718)827-1351

YORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Spaustuvė —(718)827-1350
Vienuolynas ._ (718) 235-5962
Vyskupas ------ (718)827-7932
Salė(kof.) ------ (716)827-9645
Salės adm..........(718) 235-8386

Kultūros Židinyje ši savait
gali: gruodžio 25 d., sekmadienį,

Darbininko" 1995 metų ka
lendorius jau išsiuntinėtas skai

8 vai. vak. tradiciniai Kalėdų šo
kiai. Rengia New Yorko akademikų
skautų skyrius.
Aušros Vartų bažnyčioje Ka
lėdų šventėse mišios bus aukoja
mos tokia tvarka: Kūčių naktį 7
vai. vak., Kalėdų pirma dieną, sek
madienį, 9 ai. ryto lietuviškai ir 11
vaL angliškai.

tytojams gruodžio 2 d. Kas norėtų
užsisakyti daugiau kalendorių, pra
šomi kreiptis į "Darbininko* ad
ministraciją. Vieno kalendoriaus
kaina su persiuntimu 4 doL

Apreiškimo parapijos baž
nyčioje gruodžio 24 d. pusva
landį prieš vidurnaktį choras gie
dos kalėdines giesmes. Bernelių mi
šios 12 vai. nakties, taip pat gieda
choras. Kalėdų dieną lietuviškos
pamaldos 11 vai.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje gruodžio 24 ir 31 dieno
mis pamokų nebus.

Skautų Kūčios Kultūros Židi
nyje praėjo labai jaukioje nuotaiko
je. Malonią programą atliko litua
nistinės mokyklos mokiniai. P. Palio aprašymas bus spausdinamas
kitame "Darbininko" numeryje.

Iš Metropolitan operos rū
mų gruodžio 24 d., šį šeštadienį,
1:30 vai. popiet New Yorko laiku
per radiją bus transliuojama Wolfgang Amadeus Mozart opera "Don
Giovanni". Pagrindiniai solistai:
Sharon Sweet, Patrida Schuman,
James Morris. Diriguoja Leopold
Hager. Ateinantį šeštadienį bus
transliuojama Benjamin Britten
opera "Peter Grimes".
Paulius Jurkus, rašytojas, dai
lininkas ir "Darbininko" redakci
jos narys, gruodžio 17 d. išvyko į
Floridą, kur praleis Kalėdų šventes
ir sutiks Naujuosius metus. Pail
sėjęs į redakciją grįš 1995 m. sau
sio 12 d.
Dr. Rožė Šomkaitė, Liudas
Reivydas iš Los Angeles ir Paulius
Jurkus padovanojo Lietuvišką en
ciklopediją Žemaičių Kalvarijos vi
durinei mokyklai. Jos direktorius
Steponas Meškauskas laišku padė
kojo už tą brangią dovaną. Ja galės
visi pasinaudoti, nes tai esąs vie
nintelis egzempliorius Žemaičių
Kalvarijoje.

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdyba laiškais pasveikino
savo laureatus, kuriems paskirta
1000 dol. premijos, - poetą Joną
Zdanį, gyvenantį North Haven,
CT, ir rašytoją Agnę Lukšytę - Meiliūnienę, gyvenančią Australijoje.

Aldona Zikarienė - Mikulskytė, paminėjusi savo uošvio
skulptoriaus Juozo Zikaro mirties
50 metų sukaktį, dabar rūpinasi,
kaip suorganizuoti monografinę
knygą apie jo kūrybą. Skulptoriaus
mirties sukaktis buvo plačiai pami
nėta Lietuvos spaudoje.

"Viltis”, Lietuvos pagalbos siun
tinių agentūra, praneša visiems,
kad lapkričio 18 d. išsiųstas kontei
neris sėkmingai pasiekė Lietuvą, ir
kalėdiniai siuntiniai baigiami pri
statyti jūsų giminėms, šį mėnesį
konteineris bus išsiųstas gruodžio
29 d. (žiūr. "Vilties" skelbimą 6
psl.)

V. Atsimainymo parapija,
Maspeth, NY
Kalėdų išvakarėse mišios bus 7
v.v. Bernelių mišios 12 v. naktį.
Prieš šias mišias 11:30 v. lietuvių
choras giedos kalėdines giesmes.
Kalėdų dieną lietuviškos mišios
kaip ir kiekvieną sekmadienį 11:15
vai.
Lietuvos Vyčių 110 kuopa
gruodžio 11d. surengė lietuviškas
Kūčias. Atsilankė arti 200 žmonių.

ATLANTA Import Export,
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
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 vai.
popiet. Jokių muitų nėra. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914)
258-5133. (Žiūr. skelbimą 7 psl.,

LB New Yorko apygardos suvažiavimas
LB New Yorko apygardos su
važiavimas buvo gruodžio 10 d.
Kultūros Židinyje. Prasidėjo 10 vai.
r. I suvažiavimą atvyko Bushwicko, Great Necko, Manhattano,
Queens apylinkių valdybų nariai
ir tų apylinkių atstovai. Tik iš
Brooklyno I-osios apylinkės nie
kas nedalyvavo.
Suvažiavimui vadovavo apygar
dos pirmininkas Kęstutis Miklas.
Invokadją sukalbėjo Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, prisimin
damas ir vargstančią Lietuvą ir
išeivijos jai teikiamą pagalbą.
Pirmininkas prisiminė mirusius
veiklius LB narius, buvusius apyg
ardos valdyboje: Apolinarą Vebeliūną, Česlovą Janušą, Vincą Blažaitį. Jie pagerbti atsistojimu ir
susikaupimo minute.
Praeito suvažiavimo protokolą
perskaitė Malvina Klivečkienė. Pro
tokolas priimtas be pataisų. Į man
datų komisiją pakviesti: Aleksan
dras Vakselis, Kostas Norvilą,
Vytautas Žukas. Nominacijų komi
siją sudaryta kiek anksčiau. į ją
įėjo: Tadas Alinskas, Aldona Marijošienė, dr. Rimas Vaičaitis.
K. Miklas paskaitė savo veiklos
platų pranešimą, ką apygardos
valdyba nuveikė. Linas Šidlauskas,
apygardos iždininkas, kruopščiai
parengė savo pranešimą, tiksliai
suminėdamas pajamas, išlaidas.
Kontrolės komisiją sudarė: Kos

tas Norvilą, Juozas Pažemėnas,
Aloyzas Balsys. Kostas Norvilą per
skaitė komisijos surašytą pra
nešimą. Buhalterijos knygos ve
damos tvarkingai, surenkami visi
pateisinamieji dokumentai.
Bushvvicko apylinkės pranešimą
padarė Tėv. Pranciškus Giedgau
das, OFM. Iš pranešimo paaiškėjo,
kad vienuolynas sunkiai verčiasi.
Great Necko apylinkės prane
šimą padarė pirm. Vytautas Žukas.
Kasoje jie turi 500 dol. Šiaip labai
sumažėjo pati apylinkė. Veiklai
sąlygos labai sunkios, bet mėgina
atsigauti.
Manhattano apylinkės prane
šimą padarė pirmininkė Laima Ši
leikytė - Hood. Manhattane gyve
na apie 200 lietuvių, veikloje daly
vauja apie 120. Čia kas mėnesį kas
nors vyksta Aušros Vartų parapi
jos salėje. Veikla bus plečiama,
galvojama suorganizuoti etno
grafinį ansamblį.
Oueens apylinkė yra pati di
džiausia, turinti virš 400 narių.
Pirmininkė Ramutė Česnavičienė
negalėjo asmeniškai dalyvauti, jos
surašytą pranešimą perskaitė Vida
Jankauskienė. Pranešime apžvelgta
plati veikla. Veikia anglų kalbos
kursai, kuriuos lanko tik 15 as
menų. Veikia ir Maironio litua
nistinė mokykla.
Diskusijose dėl pranešimo pir
miausia pasisakyta dėl Brooklyno

1-mosios apylinkės likimo: nutar
ta Brooklyno I-mąją apylinkę pri
jungti prie Queens apylinkės.
Nominacijų komisija pranešė,
kad į LB NY apygardos valdybos
pirmininko vietą yra du kandida
tai: Jonas Bilėnas ir Laima Šileikytė
Hood. Abu kandidatai supažindino
ir su savo veiklos programa, kaip
mėgins įtraukti naujai atvykusius,
ieškos naujų veiklos būdų, plės
kultūrinę veiklą. Už Laimą Šileikytę-Hood balsavo 20, už Joną
Bilėną - 11.
Nauja LB NY apygardos pirmi
ninke trejiems metams išrinkta
Laima Šileikytė - Hood. Abu kan
didatai buvo susitarę, kad pra
laimėjęs įeis į laimėjusio kabinetą.
Taip Laima Šileikytė - Hood tuoj
pristatė ir savo pilną kabinetą: Jo
nas Bilėnas, Kęstutis Bileris, Pau
lius Jurkus, Romas Kezys , Malvi
na Klivečkienė, Raimundas Šližys,
Rimas Vaičaitis. Susirinkimas plo
jimu patvirtino jos pasirinktus val
dybos narius.
I kontrolės komisiją išrinkti:
Marytė Žukaitė, Astra Lukoševičiūtė, Edmundas Adomaitis.
Suvažiavimas baigtas sugiedojus
Lietuvos himną.
Visi pakviesti prie kalėdinių
vaišių, kurias paruošė Astra Bilerienė. Vaišėse dalyvavo apie 40
asmenų.
(pi.)

Mara ir Vytautas Vygantai
ir jų dukros Monika ir Kristina
visiems savo artimiesiems, drau
gams ir pažįstamiems linki linksmų
ir jaukių Šv. Kalėdų bei sėkmės ir
džiaugsmo bei Aukščiausiojo pa
laimos per visus Naujuosius me
tus. Vietoj kalėdinių kortelių siun
tinėjimo skiria auką lietuviškai
spaudai.

Leonilė ir Juozas Giedraičiai
sveikina visus draugus ir pažįs
tamus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga ir visiems linki sveikatos ir
sėkmės.
Stasys V. Birutis ir vaikai iŠ
Wayne, New Jersey, sveikina visus
draugus ir pažįstamus su Šv. Ka
lėdų šventėmis.
Irena ir Jonas Vilgaliai svei
kina gimines, draugus ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdomis ir linki svei
kų ir laimingų Naujųjų Metų.

Tadas, Aldona, Kristina ir
Paulius Savickai linki gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems
linksmų Kalėdų švenčių ir laimin
gų Naujųjų Metų.

Irena ir Vytautas Alksni
niai, Asheford, CT, sveikina savo
draugus, pažįstamus ir visų lietu
viškų organizacijų vadovus bei dar
buotojus Šv. Kalėdų ir Naujųjų
Metų proga.

B '
Buvusi LB New Yorko apygardos valdyba, kuri savo darbą baigė gruodžio 10 d. per
apygardos suvažiavimą. Iš k.: Malvina Klivečkienė, Kęstutis Miklas, Paulius Jurkus, Kęstutis
Bileris, Linas Šidlauskas ir Ramūnas Šližys.
Albinos Žumbakienės nuotrauka

Theresa J. Barz, Ridgefield,
CT, anksčiau gyvenusi Woodhavene, NY, užmokėjo prenumera
tą, atsiųsdama 250 dol. čekį. Dos
niai mūsų pastangų įvertintoj ai
nuoširdžiai dėkojame
Dr. J. B. Dičpinigaitis, Woodhaven, NY, "Darbininkui" paremti
atsiuntė 50 dol. čekį. Nuoširdžiai
dėkojame.
Mrs. Stella Gendrolis, Dorchester, MA, apmokėjo sekančių
metų prenumeratą, atsiųsdama
100 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame už pagalbą.
Auna Skurdenis, Brooklyn,
NY, užmokėjo prenumeratą, atsiųs
dama 100 dol. čekį. Mūsų nuolati
nei rėmėjai nuoširdžiai dėkojame.
Charles Gabalis, Flushing, NY,
apmokėjo prenumeratą su 100 dol.
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už
paramą.
Jonas Andrulaitis, Brooklyn,
NY, parėmė "Darbininką", atsiųs
damas 130 dol. čekį. Nuoširdžiai
dėkojame už pagalbą ir įvertini
mą.
Joseph A. Glebauskas, South
Dennis, MA, apmokėjo prenume
ratą ir parėmė "Darbininką", atsiųs
damas 100 dol. čekį. Nuoširdžiai
dėkojame.
Dr. Bernard Covalesky, Randolph, NJ, kaip kasmet, taip ir
šiemet parėmė "Darbininką" su 100
dol. čekiu. Nuolatiniam dosniam
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

jaunimo šventinėse vakaronėse
š.m. gruodžio 25 d. ir 31 d. 7 vai. vak.
Apreiškimo parapijos salėje (kampas N5 ir Havemayer)

Veiks kavinė, skambės nuotaikinga muzika,
(ėjimo auka $5.00. Iki 7 vai. nemokamai.
Informacija suteikiama tel.: (718) 429-5460

Ruošia: Naujai Atvykusiųjų Lietuvių Organizacija

"Lietuvos aidas", patriotinės
minties, plačios informacijos dien
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 $130 rašyti
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL 60514. Tel. 708 9861613.
Moteris iš Lietuvos ieško
darbo: gali tvarkyti namus, pri
žiūrėti vaikus, globoti ligonius.
Norėtų gyventi šeimoje. Skambin
ti (301) 963-2768. Prašyti Valę.

(sk.)
47 metą 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.)

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.)

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.)
Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Siūlo patiki
ma agentūra. Moterys turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Skambinti
tel.: (516) 377-1401. (sk.)

Dailininkų dėmesiui
New Yorke ir jo artumoje yra
apsigyvenę iš Lietuvos atvykusių
dailininkų. Lietuvių Bendruome
nės apygardos valdyba nori sureg
istruoti dailininkus, kad galėtų
surengti jų kūrybos parodą. Visi
dailininkai prašomi parašyti laišką
Pauliui Jurkui (84 - 03 91st Street,
Woodhaven, NY, 11421). Telefonu
skambinti tik po sausio 12 d. - 718
441 - 3612. Rašant laišką prašoma
suteikti žinių apie save: kokios sri
ties dailininkas: tapytojas, grafi
kas, skulptorius, kokius mokslus
baigęs, ar norėtų įsijungti į čia
veikiančią New Yorko dailininkų
Sąjungą, kuriai pirmininkauja dail.
Juozas Bagdonas. Chicagoje jau
susiorganizavo lietuviai dailinin
kai, įsijungė ir naujai atvykę.

Paskutinė proga
ĮSIGYTI
1. ENCYCLOPEDIA LTTUANICA,
komplektas 6 tomai; 2. VINCO
KRĖVES 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.)
Povilo Žumbakio, "Darbinin
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
iuntus "Darbininkui* 15 dol. auką.
Visas pelnas skiriamas lietuviškų
radijo programų rėmimui ir lietu
viškos spaudos darbų išlaikymui.

Kęstutis ir Ona Miklai gruo
džio 15 d. išskrido į Floridą, kur
Singer Island prie Atlanto turi savo
butą. į New Yorką grįš sausio pabai
goje.

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

Anglą - lietuvių kalbą 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.
"Lithuania 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. I anglų kalbą vertė
Algirdas Budreckis. 456 psl. Kaina
25 dol., įskaitant persiuntimą.

"Moteris su baltu chalatu".
Dr. Konstancija Paprockaitė - 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.

Švenčių proga
padovanokite laisvą
lietuvišką žodį!
"Darbininko" skaitytoju galima
tapti kiekvieną dieną! Padovano
kite "Darbininko" prenumeratą
savo pažįstamiems bei draugams!
Prenumerata vieniems metams tik $30.

Ambasadoriaus A. Simučio
Jubiliejaus rengimo komitetas,
kuriam pirmininkavo Lilė Milukienė, "Darbininko" redakcijai at
siuntė šio renginio apyskaitą. Pa
jamų gauta 13,565 dol., išleista
12,112.61. Gauta pelno 1,452.39
dol. Rengimo komiteto nariai pel
ną paskirstė taip: 200 dol. Lietu
vių Atletų Klubui už duotą teisę
naudotis jų banko privilegijomis,
ir 252.39 dol. Auka Kultūros
Židiniui, 1000 dol. padovanojoambasadoriui A. Simučiui. Rengė
jai padėkojo iždininkui V. Steponiui, kuris taip rūpestingai tvarkė
iždo reikalus ir parengė baigiamąją
apyskaitą. Ambasadorius iš savo
pusės laišku pirmininkei L. Milukienei padėkojo rengimo komite
tui už dovaną ir tokį puikų jubi
liejinį renginį.

Vyskupo Informacija
Tuo vardu leidžiamas vysk. P.
Baltakio biuletenis. Dabar išspaus
dintas kalėdinis numeris, išsiun
tinėtas spaudai ir skaitytojams.
Biuletenyje randama: Vyskupo
žodį Kalėdų švenčių proga; "Mūsų
šeimoje*, kur aprašoma katalikų
veikla; “Vyskupo kelionėse* rašo
ma, kur vyskupas lankėsi ir kur1
greitai lankysis; Televizija ir šei
ma* - Popiežiaus prašymas, kad
televizijos programos negriautų
jaunimo moralinių vertybių; 'Lie
tuviai katalikai po rusų valdžia*,
kur pasakojama, ką vysk. Baltakis
rado rusų valdomose srityse; "Avė
Cruxl* rašoma apie Popiežiaus pa
sisakymą apie Kryžių kalną; "Žinios
iš Lietuvos*, "Sukaktys", "Mirusieji
išeivijos kunigai*.
Biuletenį redaguoja Algis Šilbajo
ris, administruoja Petras Ąžuolas.

