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— Italijoje gruodžio 4-5 die
nomis lankėsi Lietuvos premje
ras A. Šleževičius. Jį priėmė po
piežius Jonas Paulius II, buvo 
susitikta su paskutines dienas Vy
riausybei vadovaujančiu L. Di- 
niu. Nuo kitų metų sausio 1 d. 
Italija perima pirmininkavimą 
Europos Sąjungoje, todėl, A. Šle
ževičiaus nuomone, itin svarbi 
šios šalies nuomonė ES plėtimo
si į Rytus klausimu. A.Šleževi
čius Milane susitiko su Italijos 
verslininkais ir perskaitė jiems 
paskaitą apie verslo ir investici
jų galimybes Lietuvoje.

— Po dviejų mėnesių per
traukos gruodžio 5 d. Būtingėje 
vėl atnaujinti busimojo naftos 
terminalo statybos darbai. Ant
rojo etapo darbų konkursą lai
mėjo bendrovė "Kauno žemka
sys". Bendrovei pagal susitarimą 
jau sumokėta 10 proc. darbų ver
tės, dar tiek pat turi būti sumo
kėta per 10 dienų. Visa antrojo 
etapo darbų vertė yra 5,72 mln. 
litų. Darbai, kuriuos buvo nu
matyta baigti iki kitų metų vasa
rio 20-osios, neabejotinai vėluos. 
Baigti statybą numatoma 1997 
metų lapkričio 1 dieną.
- Privati Vilniaus aviacijos 

bendrovė "Aurėla"' iš "Lietuvos 
avialinijų" (LAL) įsigijo pirmąjį 
orlaivį. 1977 metais pagamintas 
80 vietų lėktuvas parduotas už 
daugiau kaip 250 tūkst. USD. 
"Aurela" skraidins keleivius tik 
pagal užsakymus Lietuvoje ir už 
jos ribų, jei bus norinčių, ir į 
Nevv Yorką. Privačioje bend
rovėje dirba profesionalai lakū
nai ir aviatoriai, kai kurie ir da
bar dirbantys LAL.

— Mažeikių rajono Židikų 
mokykla pažymėjo 130 metų 
sukaktį. 1915 - 1930 metais 
Židikuose gyveno rašytoja ir vi
suomenės veikėja Marija Peč- 
kauskaitė - Šatrijos Ragana. Švie
tėjiška ir kultūrinė rašytojos veik
la Židikuose buvo ryški. 1929 
metais mokyklai suteiktas Mari
jos Pečkauskaitės vardas, kuris 
buvo grąžintas 1989 metais. Šiuo 
metu mokykloje mokosi 212 mo
kinių, juos moko 25 mokytojai.

— Europos taurės turnyre 
Kauno "Žalgiris" iškovojo trečią 
pergalę. Ispanijoje jie nugalėjo 
baskų krašto Alavos provincijos 
klubą "Taugres" rezultatu 93 : 
91. Europos turnyruose ispanai 
po trijų metų pirmą kartą pra
laimėjo žaisdami savo aikštėje. 
Šiose rungtynėse labiausiai pa
sižymėjo Rimas Kurtinaitis. Jis 
pelnė 39 taškus. Tai yra jo asme
ninis rekordas Europos turnyruo
se. Prieš penketą metų žaisdamas 
Vokietijoje, jis pasiekė savo ab
soliutų rekordą - 52 taškus.

— 9 didžiausios Lietuvos 
alaus daryklos Lietuvos rinkai 
tiekia 90 % alaus. Apie 30 % 
lietuviško alaus tiekia bendrovė 
"Utenos gėrimai". Antroje vieto
je yra Klaipėdos "Švyturio" alaus 
darykla - ji tiekia 17 % alaus. 
Beje, ši darykla dabar moderni
zuoja gamybą. "Švyturio" alus 
yra pigiausias Lietuvoje, butelis 
"Baltijos" alaus kainuoja nuo 0.2 
iki 0.25 USD. Panevėžio "Kal
napilis", sukūręs bendrą įmonę 
su Suomijos ir Švedijos koncer
nu, užima trečią vietą ir apima 
13 % Lietuvos rinkos.

Neaiški ekonominė politika
"Lietuva, konkuruodama su 

kitomis Pabaltijo valstybėmis dėl 
užsienio investicijų, žino kaip 
sunkiai sprendžiamas šis klausi
mas, nors padėtis tikrai nėra be
viltiška," - pabrėžė Lietuvos In
vesticijų agentūros vadovas Reu
ter naujienų agentūrai.

Vakaruose Lietuva laikoma 
kaip viena nepalankesnių vals
tybių užsienio investicijoms ir 
oficiali statistika rodo, kad ji at
silieka šiuo klausimu nuo kitų 
Pabaltijo valstybių - Latvijos ir 
Estijos.

Algis Avižienis, neseniai paskir
tas Lietuvos Investicijų agentūros 
vadovu, pabrėžė, "kad svarbiau
sia sudaryti kuo palankesnes są
lygas užsienio kapitalui Lietuvo
je." Po penkerių kovos už savo 
nepriklausomybę metų, Lietuva, 
analitikų nuomone, vis dar at
silieka nuo Latvijos ir Estijos, 
pritraukiant užsienio investito
rius į savo šalį.

"Lietuva, atrodo, bus susikūru
si bereikalingas kliūtis, tuo išgąs
dindama užsienio investitorius," 

Nukentėję nuo Černobylio 
avarijos reikalauja paramos

(Jungtinės Tautos) Trys buvu- elektrinėje, kuris tiesiogiai apšvi-
sios Sovietų respublikos, ligi šiol 
jaučiančios Černobylio avarijos 
pasekmes, pareikalavo daugiau 
lėšų 'Černobylio avarijos pada
rinių likvidavimui ir sveikatos 
apsaugai.

"Nors praėjo jau 10 metų nuo 
gaisro ir sprogimo Černobylio 

IX Pasaulio Lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziuino, vykusio Vilniuje, momentas.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Geriau vieną žvakelę uždegti 
negu sėdėti tamsoje
jungtinėse Amerikos Valstijo

se įregistruota per trisdešimt or
ganizacijų, kurios teikia vieno
kią ar kitokią pagalbą Lietuvai. 
Per penkerius metus vien "Lithu
anian Nurse" į t-ietuvą atsiuntė 
medicinos įrangos už 45 mln. 
dolerių, "Lietuvos Vyčių" pagal
ba sudarė 11,5 mln. dolerių, "Lie
tuvos vaikų viltis" tik ortopedi
nei operacinei surinko 4,5 mln. 
dolerių, Bostono Lithuanian 
Children's Relief - 2,5 mln. 
dolerių... Jeigu viską sudėtume, 
būtų šimtai milijonų dolerių.

Kaip šitie pinigai surenkami? 
Kaip ir kam skiriami? Apie tai ir 
kalbėjome su daktare Albina 
Prunskiene iš Chicagos.

-Našlaičių globos komitete yra 
penkiolika moterų, kurios dirba 
gera valia, - sakė A. Prunskienė. 
- Rašom laiškus pažįstamiems ir 
nepažįstamiems, kalbame su
sirinkimuose, kai tik yra proga, .

- pasakė vienas Vakarų diploma
tas.

Europos Rekonstrukcijos ir 
Vystymo Bankas (EBRD) savo 
paskutinėje ataskaitoje apie*Rytų 
Europą pabrėžė, kad tiesioginės 
užsienio investicijos (FDI) į Lie
tuvą 1994m. siekė tik iki 60 
milijonų dolerių, kai tuo metu 
Estijoje - 250 milijonų dolerių.

A. Avižienis patvirtino, kad 
Lietuva atsilieka nuo Estijos už
sienio investuojamo kapitalo dy
džiu, tačiau nesutiko su Europos 
Banko (EBRD) atstovų paskaičia
vimais sakydamas, kad jų pateik
ti duomenys neatitinka realybės.

Pagal Avižienį, "tik 1994 m. 
užsienio investicijos Lietuvoje 
siekė iki 150 mln. dolerių, o 
bendra investicijų suma tolygi 
320 mln. dolerių."

Viena svariausių investitorių 
Lietuvoje - kompanija Phillip 
Morris, investavusi 30 mln. do
lerių į tabako produktų gamybą, 
ir Kraft Jacob Suchard, kurio in
vestuotas kapitalas siekia 15 mln. 
dolerių.

tio 5 mljn. žmonių, tačiau avar
ijos padariniai lyg šiol nėra 
likviduoti ir aplinkos užterštumo 
mažinimui, žmonių sveikatos 
apsaugai reikalingos vis naujos 
lėšos, kurių jau nebeišgali išskir
ti šios šalys iš savų biudžetų", 
šitai vieningai paskelbė Baltarusi

rodom filmą apie Lietuvos vai
kus, prašom aukų. O už kiekvi
eną auką dėkojame asmeniškai 
ir viešai. Apskaita yra tokia tik
sli, kad nepasiklys nė vienas cen
tas. Visas mūsų komitetas vien
odai daug ir atsakingai dirba. Ir 
čia nėra kokio išskirtinio mano 
nuopelno.

- Nuo ko viskas prasidėjo? - 
tęsia A. Prunskienė. - 1989 me
tais susitikau su Jadvyga Bie
liauskiene, - prisimena ji. - Bu
vau atvežusi pinigų, kuriuos U. 
Bieliauskienė išdalijo tiems, kam 
labiausiai reikėjo. Tai buvo mano 
ir kitos ponios Prunskienės, Van
dos, aukos. Vėliau, bene 1992 
metais, gatvėje pamačiau keletą 
vaikų, kurių likimas labai su
jaudino. Tai buvo internato vai
kai, grįžę vasaros atostogų. Kodėl 
jie ten? Paaiškėjo, jog tai naš
laičiai... Tada susitikau su p. G. 
Landsbergiene ir pasakiau, jog

^Biurokratizmas ir neaiški eko
nominė politika - dvi svarbiau
sios priežastys, kurios sulaiko 
užsienio kapitalo įplaukas į Lie
tuvą," - pabrėžė A. Avižienis.

Avižienis pareiškė, kad, pagal 
jų agentūros atliktų tyrimų duo
menis, didžiausi nesusipratimai 
kyla dėl nepastovios įstatymų 
politikos, dėl valdininkų savi
valės ir neaiškios mokesčių sis
temos.

"Žmonės norėtų žinoti, bent 
pagrindines ekonominio "žaidi
mo" taisykles," - pasakė Avižienis 
Reuter agentūros atstovui.

Pagal Lietuvos Investicijų 
agentūros vadovą, "Lietuvoje 
padėtis gan stabili, kadangi val
dančioji partija sudaro daugumą 
Parlamente. Valdančioji partija 
padarė konstitucinius pataisy
mus, leisdama užsieniečiams įsi
gyti žemės, tuo panaikindama 
vieną iš kliūčių investicijoms."

Avižienis baigdamas patvirti
no, "kad Lietuvoje egzistuoja 
konkurencinis darbo užmokesčio 
lygis. Vidutinis darbo užmokestis 
pramonėje - 130 dolerių."

pagal Reuter

jos, Ukrainos ir Rusijos vyriau
sybių atstovai.

"Lėšų trūksta, nors paraginus, 
atskiri valdininkai ir privačios 
struktūros suteikia finansinę pa
ramą kovai su vėžiu ir kitomis 
ligomis, sergamumas kuriomis 
ypač padidėjęs", - patvirtino šių 
trijų valstybių atstovai.

*’Yra labai daug radioaktyvio
mis medžiagomis užterštų vieto
vių, kurios po sprogimo nebuvo 
įtrauktos į radioaktyvių ir valo
mų teritorijų sąrašą", - pasakė 

noriu remti našlaičius. Iš pradžių 
buvo 25, paskui 50... Vanda 
Prunskienė paaukojo 10 tūkst. 
dolerių, kuriuos perdaviau p. G. 
Landsbergienės kuruojamam vai
kų fondui. Vėliau, jau Chicago- 
je, kur p. G. Landsbergienė kon
certavo, įteikėme bemaž 8 tūkst. 
dolerių. 1993 m. Lietuvių Bend
ruomenės Socialinių reikalų tary
bos pirmininkė Birutė Jasaitienė 
mane pakvietė prisidėti prie ben
dros veiklos. Dabar remiam per 
400 vaikų. Per metus kiekvie
nam skiriame po 150 dolerių. 
Siunčiame pinigų, drabužėlių, 
kitokių reikmenų. Ypač glaudžiai 
dirbame su "Lietuvos dukterų" 
sambūriu. Tasai sambūris globo
ja nelaimėn pakliuvusius lietu
vius Amerikoje, nes ir čia ne visi 
gerai gyvena. Nelaimėlius "Lie
tuvos dukterys" katalikiškai pa
laidoja, pagieda prie karsto... Ma
no labai gera draugė yra Marija 
Noreikienė, tai su ja geriausiai 
bendradarbiaujame, kai reikia 
sušelpti kokią daugiavaikę arba 

(nukelta į 2 psl.)

Žiogelių kaimas Dzūkijoje jau pasipuošęs žiemos rubu.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka 
-■■■r .•■'-..''.v.-..

Rusijos deputatas, aplinkos ap
saugos ministras Viktor Vladimi- 
rov. Jis dar pridūrė, kad "Rusijos 
ateityje laukia didžiulės bėdos 
dėl padidėjusio radioaktyvumo 
ir žmonių sergamumo; šios ne
laimės atgarsiai dar bus jaučiami 
ištisus dešimtmečius".

70% radioaktyviųjų medžiagų, 
sprogus Černobylio reaktoriui, 
nusėdo Baltarusijoje, "todėl Bal
tarusija yra priversta išleisti apie 
ketvirtį, savo kasmetinio biu
džeto", - savo pasisakyme paskel
bė Černobylio avarijos padarinių 
likvidavimo vadovas Baltarusi
joje Ivan Kenik.

Ivan Kenik nepateike tikslių 
duomenų, kiek Baltarusija jau 
išleido lėšų likviduojant 1986 m. 
balandžio 26 d. Černobylio ava
rijos padavinius.

Bet Ukrainos aplinkos apsau
gos ministras Vassily Kovalchuk 
pabrėžė, "kad norint pilnai lik

- Rytų Lietuvos Švenčionių rajone tik kas 7 savininkas atgauna 
savo žemę. Žemės grąžinimas užtrunka dėl to, kad savininkai nori 
atgauti žemę ne vienoje vietoje, o kaip buvo anksčiau - nuo 8 iki 
15 žemės juostų. Rėžinė žemės dirbimo sistema šiek tiek išlygina 
didelius tos pačios vietovės dirvos skirtumus. Švenčionių rajone 55 
tūkst. ha nori atgauti 5.5 tūkst. savininkų. 3 tūkst. iš jų gyvena 
kaimuose, kurie prieškariu turėjo rėžinę žemės dirbimo sistemą.

Patvirtintas deficitinis 
1996-ųjų biudžetas

Gruodžio 7 dieną Lietuvos parlamentas patvirtino 1996 metų 
Lietuvos valstybės biudžetą su numatytu 655 milijonų litų deficitu, 
t.y. 47 milijonais daugiau negu anksčiau buvo numatyta.

Iš viso Lietuvos valstybės biudžetas, kurį sudarys 5.5 milijardo 
litų ($1.35 milijardo), buvo patvirtintas 63 Parlamento narių (Iš 
viso parlamente yra 141 vieta ). 44 Seimo nariai balsavo prieš tokį 
biudžetą, o 6 - susilaikė.

Numatyta 1996 metų deficitas yra aukštesnis negu planuotas šių 
metų - 608 milijonai litų.

pagal UPI

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių 

ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 
visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje

esantiems lietuviams.
Tėv. Placidas Barius, O.F.M. i 

Pranciškonų provinciolas į

1 f I
Kristaus gimimo šventėje 

mieliems mūsų skaitytojams, 
bendradarbiams ir rėmėjams 

linkime Kalėdų džiaugsmo 
ir laimingų Naujųjų Metų.

Darbininko
Redakcija ir Administracija A

viduoti Černobylio padarinius 
Ukrainoje, reikėtų išleisti bilijo
nus dolerių ir tai truks dešimt
mečius".

Sprogus Černobylio atominei, 
radiacinis laukas išplito per tūks
tančius mylių tiesiogiai nu
žudydamas 31 elektrinės darbuo
toją (nors daug kas mano, kad 
šis skaičius yra per žemas). Tūks
tančiai kitų darbuotojų susirgo 
spinduline liga. Pagal Jungtinių 
Tautų (United Nations) duome
nis, apie 375,000 žmonių yra 
iškelti iš avarijos zonos ir lyg 
šiol (po 10 metų) neturi galimy
bės grįžti namo.

Pasaulinės Sveikatos apsaugos 
organizacijos duomenimis, ra
dioaktyvių medžiagų pasklidi
mas, Černobylio avarijos metu, 
buvo 200 kartų didesnis negu 
Hiroshimos ir Nagasakio atveju.

pagal AP
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Kalėdinės dovanėlės iš Chicagos
Lietuvos Dukterų Melrose Parko pirmininkė Judita Junkerytė Mauersberger iš Chicagos atsiuntė 

pinigų pirkti kalėdinėms dovanėlėms Utenos laikinos globos namams, kuriuose be tėvų gyvena 36 
vaikai, nuo 1/2 iki 18 metų, daugiausia iš asocialių ir alkoholikų šeimų. V. Kapočiaus nuotraukoje 
namų vedėja Janina Palakauskienė ir chicagietė Birutė Zalatorienė po dovanėlių įteikimo.

Tarp savųjų vis mieliau...
Kun. Antano Vaikiškos sukaktuvių proga

Kun. dr. Kornelijus Bučmys, OFM

Ne vienam išeivijos lietuviui 
įvairiomis progomis perbėga 
mintis apie galimybę vėl pama
tyti Lietuvą, aplankyti tėviškę, 
mokyklines vietas, sutikti bran
gius asmenis, kurie dar yra iš
likę. Ypač tokie troškimai karto
jasi ir dažniau prasimuša pro kas
dienybės reikalus kai artėja kokia 
sukaktis. O, kaip būtų miela tai 
atšvęsti Lietuvoje! Kun. Antanui 
Valiuškai tai pasisekė. Prieš pen
kerius metus, švęsdamas kuni
gystės auksinę sukaktį, po 46 
metų pertraukos pirmą kartą 
grįžo Lietuvon.

Ten kun. Antanas vėl pamatė 
savo Tėvynę, susitiko gimines ir 
artimuosius, pabuvojo prie gra
žiosios Luobos upės, kur kadaise 
basakojis berniukas bėginėjo. 
Prie tėviškės pastatų jis atrado 
naujus sesučių darželius; galėjo 
atsiremti į trobos sienas, prie 
kurių atsisėdęs kadaise skaitė 
pirmamokslį elementorėlį. Kaip 
svečias jis pravėrė Skuodo baž
nyčios duris, kurias varstė bū
damas gimnazistu; aukojo mišias 
Šačių bažnyčioje, kur praleido 
pirmuosius kunigystės metus.

Dabar kun. Valiuška gyvena 
Californijoje ir gruodžio 20 d.

Geriau vieną žvakelę uždegti 
negu sėdėti tamsoje

(atkelta iš 1 psl.)
našlaičių šeimą Lietuvoje.
- Per tris savaites tikriausiai spė

jote daug globotinių aplankyti?
- Jau neliko nė vienos vaikų 

šeimynos, kurios nebūčiau ap- veiklą.
lankiusi, - pasakojo A. Pruns- - Jau treti metai per "Betani- 
kienė. - Šeimynų vis daugėja, Ūbs" valgyklą Vilniuje ir "Caritas" 
ypač prie parapijų. Vadinamoji^Aalgyklą Kaune remiame 200 
"Foster Child" misija taip p£t žmonių. Kasdien. Mūsų parapi-
plečiasi - šitų visų tai jau nebepa
jėgiau aplankyti... Buvau Vilniuj, 
kunigo Gražulio globojamoje 
vaikų šeimynoje, Viduklėje pas 
kunigą Repšį... Nebegaliu visų 
nė prisiminti - perdaug įspū
džių...

- O kokie tie įspūdžiai?
- įvairūs, bet daugiausia labai 

geri, - sako A. Prunskienė. - Tose 
šeimynose patyriau, kokie tragiš
ki vaikų likimai, pamačiau, ko
kie dabar laimingi tie vaikai. Vie
ni pametė, kiti priglaudė, ir ne
žinai, kas pametė, kas atrado. 
Nuostabu! Ir taip jaudina, kad 
kalbėti sunku. Gal tegu p. Čup- 
linskienė papasakoja, ką Toron
te veikia. Mes juk dirbame ne 
dėl garbės.

Prakalbinti ponią Juditą Čup- 
linskienę pasirodė ne taip leng
va. Nėra čia ko girtis, rašykite 

švęs amžiaus brandžią 80 metų 
sukaktį.

Sukaktuvininko gimtinė - Lau- 
maičių kaimas Šačių parapijoje, 
Mosėdžio valsčiuje, Skuodo ra
jone, Kretingos apskrityje aštuo- 
nių vaikų šeimoje. Apie 1920 m. 
tėvai nusipirko žemės prie Luo
bos upės, gražioje gamtos aplin
koje, netoli Šarkės dvaro. Šiame 
patraukliame ir kalnuotame 
gamtovaizdyje Antanas ir užau
go, pradžios mokyklą lankyda
mas Šarkės dvare.

Gimnazijos mokslus pradėjo 
Skuode, pnkiausė prie skautų, o 
vėliau prie ateitininkų. Buvo jų 
būrelio pirmininku, nors ate
itininkų veikla ir buvo uždrausta 
tuometinės valdžios. Baigęs gim
nazijos šešias klases, išlaikė 
egzaminus į Telšių kunigų semi
narijos antrą kursą. Seminarijo
je priklausė prie žemaičių kalbos 
studijų būrelio, redagavo semi
narijos laikraštėlį "Vita Nova".

Jam seminarijoje studijuojant, 
visus 6 metus rektoriumi buvo 
preL Vincentas Borisevičius, vė
liau konsekruotas vyskupu. A. 
Valiuška kunigu buvo įšventin
tas vysk. Justino Staugaičio Tel
šiuose 1940 m. gegužės 23 d.

apie daktarę Prunskienę, ir gana. 
Šiaip taip išsiderėjome, ir J. Čup- 
linskienė šiek tiek papasakojo 
apie Toronto lietuvių Prisikėli
mo parapijos labdaros sekcijos 

jos mastu tai yra daug. Mes iš 
pat pradžių savo veiklos šūkiu 
pasirinkome žodžius iš Mato 
evangelijos: "Ką padarysi ma
žiausiai broliui, tą padarysite 
man". Kitaip sakant, geriau vie
ną žvakelę uždegti negu sėdėti 
tamsoje, - kalbėjo J. Čuplins- 
kienė. - 12 moteriškių sudaro 
komitetą, kuris du kartus per 
metus rengia pardavimus parapi
jos salėje. Tada jau dirba kelios 
dešimtys žmonių. Reikia surink
ti vi$a, ką parapijiečiai aukoja, 
tada jau surūšiuoti, sudėlioti, 
pasirūpinti skelbimais, kad kuo 
daugiau pirkėjų ateitų... Būna, 
kad surenkame 5 ar net 6 tūks
tančius dolerių. Visas tas lėšas 
skiriame Tremtinių grįžimo fon
dui remti, konkrečiai - pensio
nui atstatyti. Kol kas neglobo- 
jame našlaičių, bet toji mintis 

Pirmoji pastoracijos vieta - gim
toji Šačių parapija. Darbas nebu
vo lengvas, nes okupantai bolše
vikai trukdė įvairiais būdais, ypač 
vaikų katekizaciją, ar tai baž
nyčioje po pamaldų, ar tai kapi
nėse.

Kun. Antanas vėliau vyskupo 
buvo perkeltas į Palangą, kur 
gimnazijos kapelionu buvo 1943 
- 1944 metais. Teko taip pat kar
tu aptarnauti ir Šventosios baž
nytėlę. Vokiečiams uždarius gim
naziją ir artėjant antrai rusų oku
pacijai, kun. Valiuška su tūks
tančiais tautiečių pasitraukė-į 
Vokietiją. Ten pirmoji paskyfi- 
mo vieta - Fuldos seminarija. 
Vėliau tuometinio sielovados 
vadovo kun. Puišio buvo perkel
tas į Breslau aptarnauti ten susi
būrusių lietuvių. Po to Augs
burgo vyskupo buvo paskirtas į 
Starnbergo miestelį parapijos 
vikaru su pareiga aptarnauti lie
tuvius gretimose vietovėse.

Kami pasibaigus, 1946 - 1949 
m. filologijos ir teologijos studi
jas gilino Heidelbergo univer
sitete. Čia studijavo ir nemažas 
lietuvių studentų būrys. Kun. 
Antanui teko būti jų kapelionu.

Prasidėjus emigracijoms, kun. 
Valiuška 1949 m. prieš Kalėdas 
pasiekė Argentiną. Metus laiko 
vikaravo Buenos Aires mieste, 
Santa Lucia parapijoje. Po to dir

jau bręsta. Gal reikėtų kartu dirb
ti? Mums kartais trūksta vienin
gumo ir žinių, kartais vieniems 
kliūva daugiau, o kitiems nelie
ka, nežinoma, kas ir kiek yra 
paramos suteikęs...

Su viešniomis iš Kanados ir 
Amerikos susitikau Lietuvių na
muose, kur jas atvežė Tremtinių 
grįžimo fondo valdybos pirmi
ninkas Vytautas Cinauskas. Kaip 
sakė p. Prunskienė, norėta iš 
pirmų lūpų išgirsti, kam ir kokios 

Mano tėtis - generolas
Neseniai Šiaulių apskrities teritorinės gynybos štabas perdavė Šiaulių 

policijai bylų, kurioje prašoma surasti busimąjį Lietuvos kariuomenės 
eilinį Arūną Vaitekūną.

Gal ši istorija nieko nestebintų, jei ne tas faktas, kad ieškomas 
jaunuolis - vidaus reikalų ministro Romasib Vaitekūno sūnus. 
Šiaulių teritoriniame gynybos štabe "Respubliką" informavo jau 
nuo šaukimo pradžios. Tačiau nusiuntus šaukimą (adresu: Šiauliai, 
Tilžės gatvė), ateina atsakymas: A. Vaitekūnas šiuo adresu nebe
gyvena, išsiregistravęs ir išvažiavęs gyventi į Vilnių, kur jis dabar 
registruotas. Šiaulių teritorinės gynybos štabas, kreipęsis į savo 
kolegas Vilniuje, gauna atsakymą: "A. Vaitekūno Vilniuje nėra ir 
nebuvo registruotas. Oficialiais duomenimis, jis gyvena Šiauliuo
se". Žodžiu susidaro užburtas ratas.

Tad kariškiai neiškentė ir kreipėsi į Šiaulių policiją, prašydami 
surasti pražuvėlį vidaus reikalų ministro sūnų. Dabar sunku pasaky
ti, kuo baigsis visa ši istorija. Juk R. Vaitekūnas - ne tik VR 
ministras, bet ir buvęs ilgametis Šiaulių policijos šefas.

Na, o ministrui R. Vaitekūnui galime patarti kreiptis į Šiaulių 
apygardos vyr. prokurorą A. Mimą. Pastarojo sūnus taip pat su
laukė šaukiamojo amžiaus, tačiau kariuomenėje netarnauja...

Audrius Lingys

bo su Cordoba mieste esančiais 
lietuviais. 1953 metais, iškvies
tas kun, Dakinevičiaus, atvyko į 
JAV, Seattle miestą. Dirbęs pa
rapijoje vikaru, vėliau Portland, 
OR, gimnazijoje dėstė lotynų 
kalbą.

Kitas Telšių kun. seminarijos 
auklėtinis kun. Lionginas Jankus 
pakvietė kun. Antaną į Los An
geles, CA, kur pastoracijoje trū
ko kunigų, mokančių ispaniš
kai. Vyskupo paskirtas į Mon- 
rovia parapiją, kur vikaravo 6 
metus, kol buvo perkeltas pana
šioms pareigoms į Šv. Kazimiero 
lietuvių parapiją toje pačioje Los 
Angeles arkivyskupijoje. Čia iš
dirbęs septynerius metus, gavo 
ilgesnes atostogas, nes labai su
negalavo gerklė. Išvykęs Ari- 
zonon, talkino pastoracijoje ir 
parašė pamokslų knygą "Šventa
dienio žodis".

Phoenix, AZ, lietuvių prašo
mas ir vyskupo leidžiamas atvy
ko į šį miestą ir subūrė lietuvių 
misiją, kuriai vadovavo 20 metų. 
Pirmąjį dešimtmetį švenčiant, 
parašė ir išleido knygą "Arizonos 
lietuvių misijos dešimtmetis". 
Vyskupijos oficialiame leidinyje 
kun. Valiuška įrašytas kaip lietu
vių misijos "Founding Pastor 
Anthony Valiuška, July 2,1968".

Jau septynerius metus kun. 
Antanas Valiuška gyvena Vista, 
CA, kur aptarnauja vietos lietu
vius ir sekmadieniais aukoja 
mišias amerikiečių karinėje "Ar- 
my and Navy" mokykloje.

Nuo pat seminarijos laikų kata
likiškai religines ir lietuviškai 
tautines mintis skelbęs ne tik 
žodžiu, bet ir raštu, bendradar
biavo spaudoje, parašydamas 
Argentinoje į "Laiką", o JAV į 
"Draugą", "Darbininką", "Laisvąją 
Lietuvą". Gyvendama Arizono
je, vietos lietuviams leido infor
muojantį ir formuojantį biu
letenį "Arizonos lietuvis". Šis 
laikraštėlis pasirodydavo kas 
mėnesį"- per> > 20- metų - (1968 .- 
1988), padėdamas vietos lietu
viams sudaryti vieną šeimą, ug
dydamas meilę savo tėvų kraš
tui, jo kalbai ir krikščioniškoms 
tiesoms bei tradicijoms.

Sukaktuvininkui nebuvo sveti
ma ir visuomeninė veikla. Šalia 
tiesioginių pastoracinių pareigų 
organizavo įvairius būrelius, 
draugijas, chorą. Rengė ir kitus, 
skatino ruošti lietuviškus minėji
mus bei šventes. Kun. Antaną 
pažinę ir turėję progos su juo 
dirbti ar būti jo vadovaujami, 
brandžios sukakties proga jam 
nuoširdžiai linki visokeriopos 
Dievo palaimos, sveikatos bei 
sėkmės.

□

Pavasarį Lietuva turės naujas vizas
Nuo kitų metų kovo mėnesio Lietuvos vizos užsieniečių pasuose 

bus ne rašalu įspaudžiamos, o įklijuojamos. Pasak užsienio reikalų 
ministerijos pareigūno, iš visų Europos šalių naujoji Lietuvos viza 
bus geriausiai apsaugota nuo padirbinėtojų. Pastaruoju metu Lietu
voje sulaikytų nelegalių emigrantų iš Azijos valstybių pasuose būna 
meistriškai padirbtos Lietuvos vizos. Kai kurių Nepriklausomų 
valstybių sandraugos sostinių turguose Lietuvos vizą galima įsidėti 
už 10 USD. URM manoma, kad per metus reikės apie 200 tūkst. 
vizų. Naująsias vizas spausdins Prancūzijos firma, kuri laimėjo 
URM konkursą. Prancūzijoje gaminamas vizas, Lietuvos ambasados 
galės išduoti su turima technika. Manoma, kad Lietuvos viza, kuri 
dabar, pvz. Rusijos piliečiams kainuoja 12 USD, brangs. Latvija ir 
Estija lipdomas vizas įsivedė anksčiau. URM pareigūnas apgailesta
vo, kad jos tai padarė vienašališkai, nors buvo kalbama apie 
bendros vizos erdvę. AGET
PSICHOLOGĖ NIJOLĖ KUDIRKA, Ph.D.: pagalba sprendžiant as
menines, darbo ir šeimos problemas. Jei depresija, nerimastis ar 
nervinė įtampa kankina Jus ir kenkia Jūsų gyvenimo sėkmei, 
Jūs galite tų padėtį pakeisti. Konsultacijos su profesionale psi
chologijos daktare, kuri turi 20 metų patirtį, Jums padės. Kalba 
lietuviškai. Prieinamos kainos. Privatus kabinetas Manhattano 
centre. Tel. (212) 254-2150._____________ _______________________
GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galelius & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

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

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

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

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais. 
-Tax Exempt #36-2927289-

Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

globos reikia. Iki šiol ji maniusi, 
jog iš tremties vietų atvažiavę 
vaikai gyvena pas savo gimines 
ar šiaip kur, neįsivaizdavusi, jog 
esanti tokia mokykla. Pasikal
bėjusi su direktoriumi ir moky
tojais p. A. Prunskienė žadėjo 
visa, ką sužinojusi, aptarti Naš
laičių globos komitete Chicago- 
je. Esama vilčių, jog ši pažintis 
ilgainiui išsiplėtos.

Salomėja Čičiškina 
perspaus. iš "Europos lietuvis"

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

PHONES (718) 326-1282 ; 326-31S0 
TAI Mėse VIENINTĖLĖ VIETA -

- GAUSI PARODU SALĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
* LĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)

TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA 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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Vytauto Šiškausko dainos

Garbė ir ramybė - kam ir kaip

D
viejų dalykų žmonės labiausiai ieško: ramybės ir garbės. 
Abu jie yra pasiekiami, bet nelengvai suderinami. Labai 
dažnai pasitaiko, kad žmogus, besiekdamas garbės, 
praranda ir savo ramybę, ir skaudžiai užkliudo kitus. Tuo tarpu 

ramus ir taikus žmogus, nesistumdamas į garbę alkūnėmis, yra 
nustumiamas ir nuo tos pagarbos, kuri jam teisėtai priklauso. 
Pasaulis čia tvarkosi kitaip, negu tyliąją žvaigždėtą naktį jis buvo 
pamokytas.

Angelai tą naktį giedojo taip pat apie garbę ir ramybę, bet 
viename posme, kuris visiems labai gerai žinomas ir dažnai karto
jamas: "Garbė Dievui aukštybėje ir ramybė žemėje geros valios 
žmonėms". Žemėje gyvendamas žmogus išima iš to posmo tik tai, 
kas jam pažadėta, ir dar su sąlyga: geros valios žmonėms. Jis dažnai 
išleidžia iš akių ir gerą valią, ir Dievo garbę. Jam rūpi ramybė, 
apgaubta tiktai žmogiškos garbės, ir dar tos, kuri ne visada sutaria 
su gera ir taikia valia.

Taip pakeista Kalėdų giesmė jau nebeskamba angeliškai ir nebeneša 
ramybės žemei. Ji tada pasipuošia tiktai eglutės žiburėliais, kurie 
greitai po Kalėdų užgęsta. Kur nėra garbės Dievui, nėra ir gilesnės 
Kalėdų švenčių prasmės.

"Ramybė geros valios žmonėms" dėl to ir buvo apreikšta aną 
tyliąją naktį, kad žmonės parodytų gerą valią pirmiausiai nusilen
kiant savo Viešpačiui. "Ramybė jums" - buvo dar kartą pakartota, 
Kristui žengiant į dangų. Visas jo gyvenimas - nuo suspindusios 
žvaigždės iki Kryžiaus - ir visa Jo kančia buvo tikrosios ramybės 
apreiškimas žmonėms. Ta Kristaus ramybė yra ne kas kita, kaip 
atilsis Dievybėje, apie ką yra kalbėjęs Šv. Augustinas. Tai yra ta 
dieviška trauka, kuri veikia žmogų, nors jis būtų nuo savo Viešpa
ties ir nutolęs. Ieško tada kitokios ramybės, bet jos neradęs vaikosi 
tada jis tik savo garbės, bet ją lengvai praranda. Atitolimas nuo 
Dievo yra žmogaus neramybės priežastis.

Tai pasaulio neramumų versmė. Kaip mes juos neaiškintume, iš 
esmės vis tiek rasime religinį pagrindą: visoje painioje politikoje ir 
visame viešame gyvenime. Jį juk tvarko žmonės, o žmogų tvarko 
Dievo įstatymai. Jie aiškiai nusako, kas yra gera ir pikta, ir žmogus 
to pakeisti negali: jam lieka tiktai prisitaikyti. Čia ir pasirodo, kiek 
žmogus turi geros valios paklusti Dievui ir Jo įsakymais tvarkytis. 
Čia jam duotas ir pažadas: ramybė bus suteikta pasauliui, jei tos 
ramybės bus ieškoma Dievo garbėje ir geroje valioje.

Jei pasaulis ramybės neturi ir jos vis tebeieško, tai kalti patys 
žmonės, kuriems dažnai pristinga geros valios. Jie nenori derinti jos 
su Dievo valia ir žemę rišti su dangumi, kaip tą jungė angelų 
giesmė. Šv. Kalėdos kasmet vis primena, kad tik ta jungtis gali duoti 
pasauliui ramybę.

Kažin kaip bemaišytum smėlį su vandeniu, bet be cemento jis 
nesutirštės ir neišliesi namui pamatų. Taip ir be krikščioniškos 
širdies, be meilės nesukursi meniško kūrinio, nepraturtinsi vargšo 
pastogės, nesusigrąžinsi prarastos ramybės.

Naujagimis Betliejaus Kristus yra meilė, tik atverkime jam savo 
širdis.

Vytautas Šrškauskas iš Vilniaus 
yra vienas iš nedaugelio mūsų 
estrados dainininkų kuris yra ži
nomas abiejose Atlanto pusėse. 
Gal todėl, kad jis maždaug pusę 
laiko praleidžia Vilniuje, o likusią 
dalį - Chicagoje, kurion pirmą 
kartą atvyko prieš 5 metus.

Reikia pažymėti, kad jis nėra 
vienas iš pirmaujančių daini
ninkų ir gal net ne visi tautiečiai 
Lietuvoje yra apie jį girdėję, ta
čiau Chicagoje jį jau visi pažįsta, 
nes jis čia per eilę metų yra kon
certavęs Jaunimo Centro rūmuo
se, pasaulio lietuvių centre Le- 
monte. Martinique pokylių sa
lėje, "Gintaro" svetainėje ir ki
tur. Jis čia kartu su kitu vilniečiu 
- Alvydu Blinstrubu anksčiau 
buvo sudaręs ansambliuką "Me
lodija" ir su juo kartu įrašė ne 
vieną muzikos ir dainų kasetę.

Lietuvoje jis paskutiniais me
tais irgi gerokai padirbėjo ir šių 
metų pavasarį, prieš atvažiuo
damas į Chicagą, visus pra
džiugino dviejomis kasetėmis - 
"Širdis po delnu" ir "Laiškai ant 
žiedlapių". Jas išleido Vilniaus

Lietuvių, latvių ir estų 
pareiškimas JAV kongresui

Jungtinis Pabaltijo tautų ko
mitetas pasisakė palaikąs Bosni
jos taikos planą ir Amerikos da
linių įvedimą prisiimant bendrą 
atsakomybę kartu su kitų vals
tybių daliniais, tarptautiniam 
taikos plano išlaikymui tame 
regione.

Kadangi šis Bosnijos konflik
tas yra pavojingiausias laikotar
pis po II-jo Pasaulinio karo, ku
rio nebuvo galima baigti be 
Amerikos dalyvavimo, ir kuris 
yra gyvybinės reikšmės Rytų ir 
Centro Europos valstybių atei
ties saugumui, neišskiriant ir 
Jungtinių Amerikos valstijų, to
dėl Amerikos lietuvių, latvių ir 
estų tarybos kurios reprezentuo
ja milijoną pabaltijiečių šiame 
krašte, tvirtai pasisako, kad šios 
taikos pastangos Balkanuose ne
sumažintų mūsų dėmesio Pabal
tijo valstybėms ir kitoms tau
toms tame regione.

Pervedimas kitiems paramos 
fondų, skirtų Pabaltijo valsty
bėms, būtų nukreiptas prieš ga

plokštelių studija. Kiek teko 
girdėti, jos plačiai buvo grojamos 
Vilniaus radijo programose. Šios 
jo dainos, o taip pat ir anksčiau 
Vilniuje ir Chicagoje įgrotų ka
sečių dainos taip pat nemažai 
kartų yra nuskambėjusios ir Chi
cagos bei kitų miestų lietuviškų 
radijo programų laidose.

Tačiau šiemet V. Šiškauskas 
padarė žymiai daugiau negu iki 
šioliai. Jis gerokai pasispaudęs ir 
padirbėjęs sugebėjo Chicagoje 
išleisti savo pirmąjį kompaktinį 
diską, į kurį įrašė savo geriausias 
dainas iš ankstesnių kasečių. 
Labai jau retas Lietuvos daini
ninkas gali pasididžiuoti tokiu 
atsiekimu.

Lapkričio mėnesio viduryje 
"Gintaro" svetainėje Chicagos 
Marquette Parke, kur kiekvieną 
savaitgalį skamba lietuviškos 
dainos ir muzika, buvo atsisvei
kinimas su šiuo talentingu muzi
ku. Jis po Padėkos šventės vėl 
grįžo atgal į Vilnių. Šį kartą 
netuščiomis, o veždamasis savo 
didelį turtą - kompaktinius dis
kus. E.Š.

lutinį demokratijos principų 
įtvirtinimą ir laisvos ekonominės 
sistemos įvedimą tose valstybėse.

Mums malonu pastebėti, jog 
Pabaltijo Taikos batalionas, suor
ganizuotas ir didele dalimi Ame
rikos finansuojamas, jungiasi su 
Amerikos daliniais, kad už
tikrintų taiką Tuzlos regione ir 
kartu "Partnership for Peace" 
programoje.

Todėl JBANC, kuris reprezen
tuoja Amerikos Lietuvių tarybą, 
Amerikos Latvių tarybą ir Ameri
kos Estų tarybą, ragina JAV Kon
gresą pasisakyti už Bosnijos Tai
kos planą ir Amerikos dalinių 
dalyvavimą šiose tarptautinėse 
taikos išlaikymo pajėgose. Stip
rus Amerikos dalyvavimas tame 
Europos regione yra raktas nau
jam saugumui po šaltojo karo 
Europoje.

Šio turinio pareiškimas Ameri
kos lietuvių, latvių ir estų tarybų 
vardu buvo asmeniškai įteiktas 
kiekvienam JAV Kongreso na
riui gruodžio mėn. 5 dieną.

Iš 24-sios lietuvių fotografijos parodos atidarymo Chicagos 
"Čiurlionio" galerijoje lapkričio 3 d. Dešinėje - žinomas Chi
cagos fotografas, buvęs "Darbininko" bendradarbis, Z. De
gutis. Ed. Šulaičio nuotrauka

Nuo Hipokrato iki 
gerojo samariečio

Lapkričio pabaigoje tris dienas 
Vatikane vyko Popiežinės sveika
tos apsaugos darbuotojų sielo
vados tarybos surengta dešimto
ji tarptautinė konferencija tema: 
"Eik ir tu taip daryk. Nuo Hi
pokrato iki gerojo samariečio". 
Uždarymo sesijoje, šeštadienio 
rytą, dalyvavo ir Šv. Tėvas.

Visi kas slaugo ligonius, gydy
tojai ir kiti sveikatos apsaugos 
darbuotojai, - pasakė Popiežius,
- ne tik eina savo profesines pa
reigas, ne tik dirba darbą, bet 
pirmiausiai atlieka kilnią žmonių 
meilės misiją. Visose sveikatos 
apsaugos srityse - prevencijoje, 
diagnozės srityje, terapijoje, re
abilitacijoje ir medicinos perso
nalo rengimo srityse - reikia de
rinti techninius sugebėjimus, 
teorines žinias ir moralines ver
tybes. Tik šitaip, - sakė Popiežius,
- medicina gali tarnauti žmogui 
ir kurti meilės civilizaciją.

Šiemetinėje, dešimtojoje, Po
piežinės sveikatos apsaugos dar
buotojų sielovados tarybos su
rengtoje tarptautinėje konferen
cijoje, daugiausiai buvo kalbama 
apie būtinumą sukurti kokybiš
kai naują gydytojo ir ligonio 
santykių modelį. Šioje srityje 
kelis tūkstančius metų, tai yra 
nuo medicinos kaip profesijos ir 
kaip pažinimo srities atsiradimo, 
beveik iki mūsų laikų, galiojo 
vadinamasis paternalistinis mo
delis. Gydytojas žinojo ko ligo
niui reikia, žinojo kaip jį gydyti 
ir ligonio nuomonė visai nebu

vo imama domėn. Vos ne vien
intele išimtis buvo tie atvejai, 
kai ligonis savo valia ir atsa
komybe atsisakydavo gydymo. 
Paternalistinis gydytojo santykis 
su ligoniu paliovė galioti prieš 
kelis dešimtmečius. Tačiau san
tykių kaita atsirėmė į kitą kraš
tutinumą: dėl medicinos sričių 
siauros specializacijos, dėl val
stybinių sveikatos apsaugos 
struktūrų subiurokratėjimo, me
dicina tapo anonimiška ir nuas
meninta.

Šiuo metu vyksta plati diskusi
ja apie asmeninio santykio, apie 
rūpinimosi žmogumi matmens 
grąžinimą į mediciną, tačiau, 
kaip tą konkrečiai padaryti, tik
slaus atsakymo niekas nesugeba 
duoti. Tarp įvairių variantų, 
solidžiausiai atrodo krikščiony
bės siūlymas, kuris nesako kaip 
keisti struktūrų veikimą, bet kal
ba apie du šiandieninėje medi
cinoje taisytinus dalykus: pirma, 
į ligonį reikia žiūrėti ne kaip į 
sugedusį mechanizmą, bet kaip 
į asmenį, kaip į sudėtingą ir ne
daloma fizinę, psichinę ir dvasi
nę būtybę; antra, gydytojo pa
šaukimas yra ne tik atlikti savo 
amatą, bet tarnauti ligą ken
čiančiam žmogui.

Pasibaigusioje konferencijoje 
dalyvavo šeši su puse tūkstančio 
delegatų iš 108 valstybių. Daly
vavo ir keli asmenys iš Lietuvos, 
tarp jų sveikatos apsaugos mi
nistras Antanas Vinkus.

□

Žmogus - judanti kryžkelė
Prof. prel. Antanas Rubšys
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Konstantinopolis krito 1453 metais!
Rūmeli Hisari tvirtovė - įtvirtintas aptvaras Bosforo kranto šlaite 

- turi tris pagrindinius bokštus su dantytomis sienomis. Šeši mažesni 
bokštai stiprina silpnesnes tvirtovės vietas. Sienose įmūryta daug 
senų ir bizantiškų kolonų bei kapitelių. Rūmeli Hisari tvirtovė yra 
klasiškas Viduramžių tvirtovės pavyzdys. Dvidešmt sunkių patrankų 
palei tvirtovės sieną prie sąsiaurio tebestebi Bosforą. Nūdien tvir
tovė - muziejus.

Šiaurinis bokštas yra aukščiausias - turi septynis aukštus - ir labai 
įspūdingas. Iš bokšto smagu pasižvalgyti į du žemynus - Europą ir 
Aziją. Lipimas į jį rampa be turėklų. Užlipti nesunku, nes žvalgaisi 
į viršų bei į tolį ir aukštis nebaugina, bet nulipti nuo aukšto bokšto 
rampa be turėklų - baugu. Jauna pora mėgina lipti žemyn. Ji 
nebedrįsta! Atsiremia į sieną, rankomis uždengia akis ir nebejuda. 
Pasisiūlau padėti. Patariu eiti užsimerkus. Paėmę ją už parankės, 
žingsnis po žingsnio pasiekiame terra firma - tvirtą žemę, nugalime 
kokių keturiasdešimties metrų rampą be turėklų.

Trys pašos ir jų jeniseriai
Tvirtovės prieangyje lenta su tvirtovės įgulos aprašu. Kiekvienam 

didžiajam bokštui vadovavo paša - otomanų generolas. Paprastai 
vienam pašai buvo pavaldūs du tūkstančiai jeniserių, Rūmelį Hisarį 
įgulą sudarė tik keturi šimtai jeniserių. Jeniseriai - turkiškai "naujos 
pajėgos" - buvo turkų pėstininkų pulkai, sudaryti pradžioje iš vergų, 
o ilgainiui tapo smogiamaisiais turkų kariuomenės daliniais. Dau
gumas jų buvo iš užkariautų krikščioniškųjų šalių.

Tarnybinis kariškas otomanų imperijos orchestras buvo vadina
mas "mehter'iu". Jį sudarė šimtai muzikantų, įgudusių vesti jeni
serių pulkus į mūšį, žingsniuodami pagal ypatinga savo maršų 
tempą. Mehter’is grieždavo savo ypatingą muziką nuolat apgulos 
metu ar mūšyje, drąsindami kareivius kovoti. Rūmeli Hisari kiemo 

šlaite amfiteatras, kuriame ir nūdien kai kada atliekama ši muzika. 
Mehter'io muzikantai ir nūdien rengiasi jeniserių uniforma. Ji labai 
spalvinga: mėlynos, raudonos, baltos spalvos skraistės ir balti 
turbanai, apjuosti raudonomis juostelėmis.

Laivas manęs nelaukia
Rodos, sekiau laikrodį, bet užsižiopsojau. Grįžęs į prieplauką, 

mačiau tik laiko keliamas bangas. Laivas jau buvo viduryje Bosforo. 
Ką man daryti?

- Ar kursuoja autobusas į Stambulą? - klausiu.
- Evet, - atsako. "Evet" reiškia "Taip". Paslaugus Rūmeli Hisari 

muziejaus darbuotojas parodo ir vietą, kur autobusas sustoja.
Man dar rūpi naujasis tiltas per Bosforą, - tarpžemyninis tiltas 

tarp Europos ir Azijos. Susiradęs kairiame autobuso šone vietą prie 
lango, pasiruošiau foto aparatą nuotraukai.

Prie Ortakioj'o miestelio akis rište pririša ilgiausias Europos tiltas. 
Būdama 1074 m. ilgio, jis pakelia 68 m aukštyje 30 m pločio šešių 
juostų kelią. Du pilonai - vienas Azijoje, o kitas Europoje - yra 165 
m aukščio. Tiltai mane stebina. Nuostabos vedamas, esu pervažiavęs 
visus San Francisco ir New Yorko tiltus. Tarpžemyninis tiltas mane 
apstulbina. Argi žmogaus gyvenimas nėra panašus į dviejų pilonų 
tiltą? Juk žmogus patiria ir save, žmogus patiria ir Dievą. Žmogaus 
gyvenimas - išėjimas iš savęs, ėjimas į Dievą. Kas svarbiau?

I viešbutį - taksi
Stambule karšta ir tvanku. Smagu skubėti į vėsią viešbučio 

užuovėją. Kambarinė darbuotoja, atrodo, manęs laukia. Labai darbšti 
moteris. Ėmėsi mokyti mane turkų kalbos. Sužinojau, kad "su" yra 
vanduo, o "iki" reiškia du. Turkai nėra turtingi. Jų piniginis vienetas
- svaras - yra bėdoje. Turistinių paslaugų darbuotojai laukia iš 
turistų geros širdies.

Vakarienę valgau Lokanta Sait - restorane, vardu Sait - priešais 
Astor viešbutį. Tai kurdų valgykla. Meniu ne tik turkiškai, bet ir 
arabiškai,... net ir angliškai. Taisyklinga anglų kalba. Padavėjai su 
džiaugsmu, - man taip atrodo, - lenktyniauja šnekinti mane vokiš
kai. Puikiai susišnekame. Turėjau karališką - puikią, pigią, draugišką
- vakarienę. Gavę arbatpinigių, mane išlydi su visu musulmonišku 
nuoširdumu. Vos išėjus iš Lokanta Sait, sutinku senutę elgetą - 
alkaną moterį. Stambulas - metropolis su daugeliu veidų.

Metropolis su daugeliu veidų
Stambulas paveldėjo Konstantinopolį, atspindintį visą Viduramžių 

istorijos tūkstantmetį ir liudijantį kultūrą, susintetinusią tai, kas 
gera bei gražu helenizme ir islamo religijoje, buvusią ryšiu tarp 
Bizantijos imperijos ir Europos. Panašiai kaip šiuolaikinės Jungtinės 
Amerikos valstijos, Bizantija buvo daugelio tautybių junginys ir 
tautų bei religijų mozaika - kūrybinga ekumeninė imperija.

Rengiuosi rytdieną pašvęsti hipodromui, muziejui, Hagijai Sofijai 
ir Topkapiui - Seraliui. Hipodromas ir Hagija Sofija atspindi Bizan
tiją, o Topkapis - Seralis - otomanus turkus. Mane domina Bizan
tijos imperatoriai bei otomanų sultonai ir jų sukti diplomatai, linkę 
statytis rūmus, vieni su kitais tuoktis, puotauti ir prekiauti, o ne 
kariauti. Mane domina Bizantijos šventieji - Kapadokijos eremitai 
- vienuoliai - ir islamo mistikai - sufiai. Mano mėgstamas sufi yra 
poetas Rumi, apdainavęs vyno džiaugsmus, draugavęs su krikščio
nių vienuoliais ir atmetęs žodžius "žydas, krikščionis ir musul
monas". Jam visi buvo brangūs žmonės Dievo artume.

Muezinas iš Latelį - Tulpių - mečetės šaukia vakaro maldai. 
"Allahu akhbar! Allahu akhbar! La illaha iii 'llah...!" "Dievas yra 
didis! Dievas yra didis! Nėra kito Dievo..."

Į hipodromą ir Hagiją Sofiją
Hipodromas yra viena įžymiausių vietų Bizantijos imperijos isto

rijoje. Jį pastatė II a. po Kr. romėnu imperatorius Septimijus 
Severus, o Konstantinas, perkeles iš Romos sostinę į Bizantijumą, jį 
išplėtė. Istorikai teigia, kad jame buvo vietos 30,000 žiūrovų. 
Romos ir Bizantijos imperijų laikais hipodromas buvo sostinės 
pramogų, muzikos ir sporto centras su kvadrigų lenktynėmis. 
Romėnai turėjo ypač daug švenčių ir skyrė daug laiko hipodromo 
malonumams.

Hipodromas turėjo U-raidės formą. Imperatoriaus ložė, keturiais 
bronziniais žirgais papuoštu stogu, buvo palei rytinį hipodromo 
taką. Hipodromo takus skyrė spina - nugara - žema siena. Ant jos 
buvo dedami trofėjai iš visos imperijos ir statomos žymių kvadrigų 
vairuotojų bei žirgų statulos. Anais laikais kvadrigos lenktynių 
laimėtojus žmonės laike imperijos didvyriais.

(Rus daugiau)

mailto:71712.107@compuserve.com


•> Gerbiamas Redaktoriau,
"Darbininko" Nr. 43, išspausdinta lyg tai žinutė, lyg tai reklama 

- naudingi patarimai. Turinys verčia susimąstyti, nes kalbama apie 
tūkstančių dolerių pervedimą i užjūrį, mūsų artimiesiems. Lietuvos 
gyventojui užtenka tik atidaryti "Citibank" valiutinę sąskaitą ir 
tūkstančiai plauks per Atlantą...

Išeivijoje mes turime eilę sąžiningai veikiančių organizacijų, 
kurios duoda viešas metines apyskaitas net iki paskutinio cento. Jas 
remiu, neklausdamas, ar jie "kairės, ar dešinės", svarbu, kad dirba! 
Tačiau, kaip matome, ta organizuota veikla nepasiekia visų varg
stančių lietuvių. Reikalinga ir asmeniška parama, tiems, kurie 
neišdrįsta prašyti. Siųsti siuntinius su drabužiais ir maistu darosi jau 
nepraktiška, nes girdisi balsų, jog Lietuva "skęsta" vartotų drabužių 
jūroje... Gi bendrovės, siūlančios persiųsti pinigus, ima 18 - 25 už 
$100 pervedimą, kiek mūsų pensininkų gali tokia paslauga pasi
naudoti? Kaip pasiųsti, sakykim, 10-20 dolerių?!

1932 - 33 metais Lietuvos valdžia (kartu su "Vaiko Draugija") 
leido serijas pašto ženklų paremti našlaičiams. Tie ženklai buvo 
vieną savaitę pardavinėjami paštuose, o po to likusieji siunčiami į 
užjūrį - užsidirbti "kietos valiutos". Man taip ir norisi sužinoti, kokia 
dalis tos transakcijos tekdavo našlaičiams...

Vyt. Abromaitis
Putnam, CT

Gerbiami tautiečiai,
Esu nepaprastai laiminga, kad galiu per Jūsų laikraštį parašyti apie 

Ukmergės Astmininkų klubą, į kurį 1992 m. birželio mėn. žmonės 
susibūrė sergantys bronchine astma ir kitomis kvėpavimo ligomis. 
Šiuo metu klube yra 150 žmonių. Klubas turi juridinį statusą ir dirb 
visuomeniniais pagrindais. Turime savo nuostatus, įregistruotus 
Ukmergės savivaldybėje. Klubas dirba dviejomis kryptimis: 1) Sergi 
pats, padėk dar sunkiau sergančiam. 2) Kultūra ir bendravimas su 
žmonėmis, rūpinasi ne tik savo klubo nariais, bet nepaprastai daug 
dėmesio skiria ligoniams, gulintiems lovoje arba sėdintiems 
vežimėliuose. Juos lankome namuose, padedame spręsti buitinius 
reikalus, padedame medikamentais. Klubas turi moterų ansamblį 
"Pušelė", rengia invalidams koncertus.

Mums būtų labai smagu, kad atsirastų koks nors Lietuvių klubas 
ar pavieniai asmenys, kurie nebūtų abejingi mūsų astmininkų
klubo veiklai. Mielai susirašinėsime arba per Jūsų vadovaujamą 
laikraštį plačiau papasakotume apie savo klubo veiklą. Mes turė
tume didelę garbę pasveikinti tautiečius įvairiomis švenčių progo
mis ir su malonumu lauktume iš Jūsų pasveikinimų.

Gerbiami Tautiečiai, kviečiame bendradarbiauti su Ukmergės
Astmininkų klubu.

Anastazija Kaziukevičienė
Astmininkų Klubo Prezidentė

Mūsų adresas: Anastazija Kaziukevičienė, Anykščių 15 - 35, Uk
mergė, Lithuania.

Geri vaikai
- Aš tau draudžiu žaisti su 

kaimynų berniuku! Jis blogai 
išauklėtas.

- O aš ar gerai išauklėtas?
- Suprantama.
- Vadinasi, jam galima žaisti

su manimi? ‘ *

Iš verslininkų gyvenimo

Jaunas buhalteris vienam ver
slininkui padarė nemažų nuos
tolių. Savininkas nežinojo, kaip 
su juo pasielgti.

- Neatleisk jo, - pataria drau
gas, - ir kas mėnesį tam tikrą 
sumą išskaityk iš jo algos.

- Tai nieko neduos. Jis išeikvo
jo tiek daug, jog iš savo algos tos 
sumos niekada nepadengs.

Draugas minutei susimąstė, po 
to jo veidas pralinksmėjo:

- Tokiu atveju padidink jam 
algą. Iš didesnės algos galėsi dau
giau išskaičiuoti....

♦♦♦

Paskutinieji šių metų kalendoriaus lapeliai
Gruodžio 17 d.: 1866 m. gimė Lietuvos prezidentas Kazys Gri

nius.
Gruodžio 22 d.: 1884 metais gimė kompozitorius Juozas Gruodis.
Gruodžio 24 d.: Kūčios. 1798 m. gimė rašytojas Adomas Micke

vičius.
Gruodžio 25 d.: Kalėdos.
Gruodžio 26 d.: 1920 m. įkurtas Lietuvos Dramos Teatras.
Gruodžio 30 d.: 1860 m. gimė kalbininkas Jonas Jablonskis.
Gruodžio 31 d.: 1858 m. gimė Vincas Kudirka. 1920 m. įkurta 

Lietuvos Opera.

Baltijos grožis Jus kviečia 
į Naujų Metų sutikimus - 

su papiginimu:
Talinas ar Ryga - gruodžio 26 — sausio 2, 1996 

Vilnius - gruodžio 26 — sausio 3, 1996

Skambinkite UNIONTOURS
1 - 800 - 451 - 9511

prašykite Eriką

Jau planuokite atostogas 1996-iems metams - prašykite 
mūsų numatytų kelionių aprašymų (Heritage Tours). Kelio
nėse įskaitomi viešbučiai ir lėktuvų skrydžiai.

Visiems mūsų klientams - buvusiems ir būsimiems - 
linkime Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų!

UNIONTOURS
įsteigta 1931

245 Fiftl-i Avė., New York, N.Y. 10016

Ar ieškote Kalėdų dovanų?
Tarp megztinių, žaislų, papuošalų ar namų apyvokos įrankių dažnai tenka 

pasimesti, ieškant tinkamų dovanų mūsų artimiesiems. Nors apsipirkimo 
centruose ir krautuvėse garsiai grojama taip vadinama kalėdinė muzika, bet 
beveik niekur neužtinkame tikrosios tos didžios šventės kaltininko - Kūdikėlio 
Jėzaus. Savaime suprantama, kad tos džiaugsmingos šventės proga dera 
dovanoti, bet verta parinkti ir ką nors simboliškai kalėdiško. Tokią dovaną 
lietuviams turi paruošęs muzikės Ritos Kliorienės vadovaujamas Clevelando 
Dievo Motinos parapijos choras. Tai "PRAKARTĖLĖN SKUBU" kasetės ir 
disketės su trylika lietuvių ir tarptautinių kompozitorių kalėdinių giesmių, 
įgiedotų su trimito, fleitos, korneto ir vargonų palyda. Toks aukšto lygio 
religinis koncertas sukurs tikrą kalėdinę nuotaiką, kuri džiugins bet kurio 
amžiaus ar skonio asmenis.

Tas dovanas galima užsisakyti paštu šiuo adresu:
Romas Apanavičius,

23750 Chardon Rd., Eudid, OH 44117
arba telefonu 213 531-6995. Kasetės kainuoja 10 dol., o disketės 15 doL, 

pridedant po 3 dol. persiuntimo išlaidoms padengti. Čekiai rašomi platintojo 
vardu.

Linksmų Kalėdų su kalėdine giesme! A. M. B.

NAUJOVĖ! 
Pirmas CD vaikams lietuvių kalboje!

Puiki dovana Kalėdų ar bet kokia kita proga!
Šiuo metu galima įsigyti Romualdo Zablecko išleistą lietuvių liaudies 
dainų albumą vaikams "Išėjo tėvelis į mišką".

Gerai žinomos dainos suskambo visiškai naujai, tad smagios klausytis 
ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Įrašas darytas Colorado valstijoje.

Norintieji įsigyti albumą, prašomi čekį arba money orderį siųsti adresu:
Romas Home Studio 
1327 SW 22nd St.

Loveland, CO 80537
Vieno CD kaina - 10 dol., audio kasetės - 6 dol., arba 14 dol. už abu.

Dar pridėti 2.50 dol. už persiuntimą.
Dėl užsakymų didesniu tiražu skambinti telefonu (970) 663-4684 - 

geriausiai po 6 vai. vak. (sk.)

Tel: 212-683-9500

huegnty irt Trzuei

Fax: 212 - 683-951'

atlanta IE, Ine.
800- 775 -SEND ▼ 914 - 258 - 5133

- Ar jūs parduodate pianiną?
- Taip. Bet su viena sąlyga.
- Su kokia?
-Jeigu sugebėsite jį išnešti, kad 

žmona ir duktė to nepastebėtų...

PAPIGINTOS KAINOS KELIONĖMS į VILNIŲ

Siūlome papigintas žiemos sezono kainas, 
skrendant į Vilnių ir Rygą!

f B SmIcY
Wm. Anastasi, B. S.

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

y Tel.: 296 - 4130 J

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

Dėl daugiau informacijų skambinti:

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VILTIS
(HOPE)

LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadway, Boston, MA 02127 

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

O Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
O Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
O Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
O VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų.

Gruodžio mėnesį siuntinius surinksime:
CAPE COD, MA 
BROOKLYN, NY 
BRIDGEPORT, CT 
PUTNAM, CT 
PROV1DENCE, Rl

gruodžio 13 d. 
gruodžio 16 d. 
gruodžio 16 d. 
gruodžio 20 d 
gruodžio 20 d.

Džiaugiamės, kad kalėdiniai konteineriai sėkmingai pasiekė Lietuvą 
per dvi savaites ir keturias dienas. 

Dabar kalėdiniai siuntiniai yra išvežiodami po visą Lietuvą.
Oro paštu Kalėdų siuntiniai priimami iki gruodžio 16 dienos.

Informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

Order 
Calendars 

& 
Christmas Cards 

Early! 
(English) 

Vincent A. Katinas 
(718) 238-9622

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

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

DECEMBER PICK-UP SCHEDULE 
12/14 THURS PHILADELPHIA, PA ll-12noon 
12/15 FRID KEARNY, NJ 

PATERSON, NJ 
12/21 THURS NEWARK, NJ 
12/23 SAT ----------------------
12/26 TUES

12/28 THURS

ll-12noon
1- 2 PM
11- 12 AM
12- 1 PM 
ll-12noon
2- 3 PM 
4-5 PM

BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA ll-12noon 
BALT1MORE, MD 4-5 PM J

New York-Vilnius-New York $550 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $570 r.t.

One way to Vilnius $360

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

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



Lietuvos kariuomenės 
77 metų sukakties minėjimas

Š.m. gruodžio 3 d. Šv. Antano 
parapijos patalpose buvo atšvęs
tas Lietuvos kariuomenės 77 
metų sukakties minėjimas. Šv. 
Mišios buvo aukojamos už žu
vusius savanorius, karius, parti
zanus, šaulius. Mišias užprašė
ramovėnai, šauliai ir birutietės. 
Organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis, kurias bažnyčioje lydėjo 
Švyturio jūrų šaulių kuopos va
das ir Lietuvos Šaulių Sąjungos 
išeivijoje vadas Mykolas Abarius 
ir Švyturio jūrų šaulių pavaduo
tojas Juozas Kinčius. Skaitinius 
skaitė Bronius Valiukėnas, bu
vęs Švyturio jūrų šaulių kuopos 
vadas ir kuopos garbės narys. 
Mišių metu gražiai giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Klebonas kun. 
ir šaulių kapelionas Alfonsas 
Babonas pritaikė atitinkamą pa
mokslą. Aukas prie altoriaus nešė 
savanoris kūrėjas Stasys Šimoliū- 
nas ir Stasio Butkaus kuopos 
iždininkas Matas Baukys.

Po šv. Mišių vyko minėjimas/ 
akademija ir meninė programa. 
Salę puošė Mykolo Abariaus spe
cialiai padarytas plakatas su 
užrašu: "Jūs savo gyvybę aukojot 
Lietuvai". Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Išeivijoje vadas ir Švyturio 
jūrų šaulių kuopos vadas Myko
las Abarius atidarė minėjimą ir 
pakvietė kun. Alfonsą Baboną 
sukalbėti invokaciją. Sekė žuvu
siųjų narių pagerbimas. Stasys 
Šimoliūnas, Klaipėdos krašto sa
vanoris kūrėjas buvo pagerb
tas. Šie šauliai buvo apdovanoti 
Šaulių žvaigždės medaliais: 
Onutė Abarienė, Vacys Slušnys, 
Antanas Vaitiekus ir Regina Juš
kaitė. Medalius ir pažymėjimus 
jiems įteikė vadas Mykolas Abar
ius ir Stasio Butkaus Šaulių kuo
pos vadas Jonas šostakas.

Paskaitą skaitė žurnalistas Sta
sys Garliauskas. Jis svarstė klau
simą: kodėl nepasipriešinta So
vietų Sąjungai okupuojant Lie
tuvą? Lietuva gavusi ultimatu
mą, turėjo nuspręsti ką daryti - 
ar gintis ar pasiduoti. Respubli
kos prezidentas sušaukęs minis- 
terių kabinetą, kariuomenės va
dus, ir štabą nutarė nesipriešin
ti, sudaryti naują vyriausybę ir 
derėtis dėl ultimatumo sąlygų. 
Antras klausimas - ar mažai mūsų 
tautai reikalinga kariuomenė? 
Taip, nes 1918 - 20 m. apgynė 
Lietuvos Nepriklausomybę, išvi
jo bolševikus iš Lietuvos, sumušė 
bermontininkus, lenkus ties Šir- 
vintais ir Giedraičiais, sustabdė 
jų veržimąsi į Lietuvą. Kariuo

Pagalba tėviškės žmonėms
Šilalės rajono Upynos vidurinė mokykla gavo 600 USD čekį, kurį 

iš Chicagos atsiuntė buvusi upyniškė mokytoja rašytoja Sonė Toma- 
rienė - Pipiraitė.

Pasak p. Tomarienės, tai "vienkartinė menka pagalba" tėviškės 
žmonėms. Didžioji pinigų dalis padalyta didelėms šeimoms, 
našlaičiams, kitiems skurstantiems upyniškiams.

AGEP

MIRTIES SUKAKTYS 
Mano mylimas brolis

A.+ A.
BOLESLOVAS ANTANAITIS

PADĖKA

A.t A.
MARIJA ŠTAROLIENĖ, 

mūsų mylima mamytė, uošvė, močiutė, po sunkios ligos mirė 
Šv. Juozapo ligoninėje, Hillcrest, NY, š. m. lapkričio 14-tq dieną, 
sulaukusi 91-neriu metu amžiaus. Lapkričio 17 d. po gedulingų 
mišių Apreiškimo par. bažnyčioje palaidota Kalvarijos kapi
nėse.

Liūdesyje paliko dukrą Aušrą ir žentą Zigmą Dičpinlgaičius, 
sūnų Algirdą ir marčią Reginą Štarolius, anūkus Zigmą ir Dr. 
Paulių Dlčpinigaičius ir tris proanūkius.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
lankiusiems velionę laidojimo koplyčioje Ir palydėjusiems j 
kapines; ačiū už gėlės, puošusias karstą; už užprašytas Mišias ir 
už mums Išreikštą užuojautą. Dėkojame Marytei Šalinsklenel už 
taip rūpestingą Ir nuoširdų patarnavimą, globą koplyčioje, 
palydėjimą | bažnyčią Ir Į kapines.

Širdingas ačiū Apreiškimo par. klebonui kun. Vytautui A. 
Palubinskui už sukalbėjimą rožinio laidotuvių koplyčioje, gedu
lingas pamaldas bažnyčioje ir maldas prie kapo.

Ypatinga padėka mielam broliui ir svainiui Dr. Juozui B. Dič- 
plnlgalčlui už daugelio metų medicinišką globą ir priežiūrą 
velionės sunkioje Ir ilgoje Ilgoje.

Liūdintys - ,
dukra Aušra ir žentas Zigmas Dičpinigaiaai 
sūnus Algirdas ir marti Regina Štaroliai

mirė prieš trejis metus - 
1992 m. gruodžio 20 d. 
Philadelphijoj, PA.

menė turėjo savo biblioteką, 
švietimo bei sporto vadovus ir 
savo stadioną Kaune. Ją sudarė 
nuo 16,000 iki 20,000 pėstininkų 
pulkai, karo aviacija su 100 lėk
tuvų, 2 inžinerijos batalionai. 
Dabartinė Lietuvos kariuomenė 
yra vystymosi stadijoje. Vilniuje 
veikia karo akademija ir puška- 
rininkų mokykla. "Geležinio vil
ko" brigada yra pagrindinis ko
vos vienėtas, sudarytas iš 8 bata
lionų. Lietuvos aviacija turi 56 
pilotus ir tris bazes. Vidaus 
reikalų ministerija turi du gink
luotus pulkus. SKAT dirba visą 
laiką, o aviacija yra įsikūrusi 
dvejose vietose. Kariuomenė 
kontroliuoja oro erdvę, daug vy
resnio amžiaus karininkų atėjo 
iš Sovietų armijos. Jie ir jaunieji 
karininkai nesugyvena. Geriau
siai Lietuvoje susiorganizavę yra 
šauliai. Turi 15 rinktinių, 130 
dalinių ir apie 8,000 šaulių. 1940 
m. Lietuvoje buvo 62,000 šaulių. 
Dabar jie leidžia žurnalą "Trimi
tą". Žurnalistas Stasys Garliaus
kas baigė savo paskaitą skaity
damas savo sukurtą eilėraštį 
"Gimtoji žemė".

Šaulių vardu Eugenija Bulo
tienė ir Lidija Mingelienė prisegė 
gvazdikus kun. Alfonsui Babo- 
nui, Stasiui Šimoliūnui, žurn. 
Stasiui Garliauskui, mokytojui ir 
aktoriui Kaziui Griciui ir muz. 
Stasiui Sližiui.

Meninę dalį atliko mokytojas 
aktorius Kazys Gricius, kuris pa
deklamavo du eilėraščius - Balio 
Augino "Nežinomo kario kapas" 
ir nežinomo autoriaus "Kun. 
Zdebskio motina". Toliau vadas 
Abarius pakvietė muz. Stasį Sližį 
pravesti bendrą dainavimą. Buvo 
padainuota: "Kur gintarais nusė
tas marių krantas", "Aras", "Ąžuo
lai žahibs", ~ ’Giedū' giesmelę", 
"Brangiausios spalvos", ir "Nu
rimk, sesut". Rengėjų vardu va
das Mykolas Abarius padėkojo 
kun. Alfonsui Babonui už šv. 
Mišių atnašavimą, pamokslą ir 
invokaciją, Stasiui Šimoliūnui už 
dalyvavimą minėjime, Stasiui 
Garliauskui už paskaitą, Kaziui 
Griciui už eilėraščių deklama
vimą, Stasiui Sližiui už vargo
navimą ir giedojimą Mišių metu 
ir palydint bendrą dainavimą, 
vėliavų tarnybai, sesėms šaulėms 
ir šeimininkėms už pyragus ir 
skanumynus bei visiems atsi
lankiusiems. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Po to sekė pa
bendravimas.

Regina Juškaitė

Worcester, MA

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

įvyks 1995 m. gruodžio 31 d., 7 vai. vak, iki 2 vai. ryto 
Maironio Parke, Shrėvvsbury, MA 01545 

Programoje Bostono Vyrą Sekstetas
Šokiams gros judrus orkestras - Good Speed & Good Time. 
Vakarienė - 9 vai. "Prime Rib"; 12:00 vai. nakties - Bufetas 
Du buteliai šampano stalui, kepurės ir triukšmadariai.
Kaina 60 dol. porai. 30 dol. asmeniui.
Stalai (10 ir 12 asm.) ir bilietai užsisakomi iki gruodžio 17 d.

Birutė Banaitienė Petras Molis
617 871-1517 508 845-8092
Irena Markevičienė Bronius Naras
508 799-5469 508 845-6325

Maironio Parke 
508 755-0040 

Ruošia Bostono ir Worcesterio skautai

Paskirtos "Darbininko" premijos
"Darbininko" laikraštis savo 80 

metų sukakties proga buvo pa
skelbęs novelės ir religinio 
straipsnio konkursą, kurio ter
minas baigėsi lapkričio 1 d. Buvo 
gauti 9 kūriniai. Jie surašomi 
gavimo eile:

1. "Paverskime Rūpintojėlio 
ašaras į šypseną"; slapyvardis - 
"Žibutė";

2. "Tėviškėlė, tėviškėlė - laiš
kas į Lietuvą ir atgarsiai"; slapy
vardis - "Viltis";

3. "Marių dovana, nepasiųstas 
laiškas"; slapyvardis - "Vaidilutė";

4. "Laiškas draugui, draugei iš 
Tėvynės - Mano mirtis"; slapy
vardis - "Testamentas";

5. "Ko Rūpintojėlis laukia iš 
mūsų"; slapyvardis - "7777777".

6. "Laiškas seseriai"; slapyvard
is - "Judita";

7. "Ko Rūpintojėlis laukia iš 
mūsų - tikėjimo, meilės ir vil
ties"; slapyvardis - "Svajonė";

8. "Laiškas draugei arba drau
gui iš tėvynės ar užjūrio"; slapy
vardis - "Vienuma";

9. "Ko Rūpintojėlis laukia iš 
mūsų"; slapyvardis - "Vilkmer
gėje".

Kūrinių vertinimo komisiją su
darė: Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM - pirmininkas; Paulius Jur
kus - sekretorius; narys - Vytau
tas Volertas. Kūriniai buvo pa
dauginti, kiekvienam vertinimo 
komisijos nariui įteiktas pilnas 
komplektas.

JAV - didžiausia investuotoja 
Lietuvoje

Iki spalio 1 dienos Lietuvoje buvo 958 bendros su užsienio 
kapitalu įmonės. į jas investuota daugiau kaip 110 mln. USD. 
Vidutiniškai vienai įmonei tenka 114 tūkst. USD investicijų. Pagal
investicijas pirmą vietą užima JAV - 31.5 %. JAV yra investavusi į 
73 Lietuvos įmones. Antroje vietoje yra Vokietija. 227 įmonėse 
Vokietijai priklauso 18.6 % visų investicijų. Trečioje vietoje yra 
Švedija, kurios investicijų dalis 38 - niose įmonėse yra 9.1 %. 
Anksčiau šiuo požiūriu pirmavusi Didžioji Britanija dabar yra 
penktoje vietoje. AGEP

Mano mylima sesutė

A.t A.
ONA ANTANAITIS - BLEMING 

mirė Willow Grove, PA 1993 m. rugpjūčio 20 d.

Tegul Gailestingumo Viešpats sutelkia Jų sieloms ramybei

Giminės ir draugai prašomi mano mylimus šeimos 
narius prisiminti savo maldose.

Marytė Antanaitis Shalins

Perskaitę kūrinius, komisijos 
nariai susisiekė telefonu, aptarė 
kūrinius ir 1995 m. gruodžio 7 
d. vienbalsiai paskelbė šį spren
dimą:

Novelės Lmoji premija skiria
ma už novelę "Marių dovana 
arba neišsiųstas laiškas", slapy
vardis "Vaidilutė";

Novelės Il-oji premija skiria
ma už novelę "Laiškas draugui, 
draugei iš Tėvynės - Mano mir
tis", slapyvardis - "Testamentas";

Už religinio turinio straipsnį 
skiriama tik IlI-oji premija; 
straipsnis: "Ko Rūpintojėlis lau
kia iš mūsų", slapyvardis - 
"7777777".

Atidarius vokus, paaiškėjo, kad 
novelės I-mą premiją laimėjo 
žinoma rašytoja Aurelija Bala- 
šaitienė; novelės II-rą premiją 
laimėjo Jurgita Žemaitytė, gyve
nanti Kretingoje, Šv. Antano 
kolegijos mokinė; religinio turi
nio straipsnio IlI-čią premiją 
laimėjo irgi Jurgita Žemaitytė.

Pirmoji premija yra 300 dol., 
antroji - 125 dol.", religinio 
straipsnio trečioji premija - 75 
dol.

Vertinimo komisija dėkoja 
laikraščiui už konkurso idėją ir 
jo paskelbimą, nes tai pagyvina 
literatūrinį gyvenimą, paskatina 
bei ugdo lietuvišką literatūrą.

Paulius Jurkus,
vertinimo komisijos sekretorius

Aukos BALF'ui 1995 m.
BALF'o NY skyriaus valdyba, 

nuoširdžiai dėkoja visiems, at
siliepusiems į šių metų telkimo 
vajų. Ligi gruodžio penktos die
nos aukojo šie geradariai:
$300. - E. & H. Andruškos, 

$200. - A. & V. Katinai, $125. - 
L Pakulis.

Po 5100. - D. & V. Anoniai, R. 
& A. Česnavičiai, J. Budzeika, 
Dr. J. B. Dičpinigaitis, L & P. 
Gvildžiai, M. Jankauskienė, V. & 
A. Jankauskai, V. & S. Karmazi
nai, N4. & J. Klivečkai, L. & V. 
Milukai, kun. J. Pakalniškis, R. ir 
A. Vedeckai.

$75. - Dr. A. Dunajevvski - 
Noakaitė.
$55. - Dr. S. Dimienė.
$50. - R. & T. Alinskai, R. & A. 

Balsiai, J. Balickas, S. V. Birutis, 
Dr. A. Janačienė, A. Liepinaitis, 
A Lingis, M. & P. Paliai, G. & J. 
Stankūnai, V. Vaikutis, Dr. K. & 
Dr. J. Šimaičiai, Lietuviai Pran
ciškonai, M. & V. Vygantai.

Po $40. - E. Daidynienė, A. & 
A. Mažeikai, A. Rysavy.
$39. - A. & Z. Dičpinigaičiai.
$35. - Ž. Jurienė.

jiems reikia namų šilumos
Lietuvių Moterų Klubo Federacija Stamfordo ir Nonvalko klubo 

susirinkime, įvykusiam 1995 m. gruodžio 3 d. vienbalsiai nutarė 
vienerius metus šelpti vieną našlaitį Lietuvoje. 150 dolerių buvo 
nusiųsta į Lithuanian Orphan Care Committee 2711 West 71st St., 
Chicago, IL 60629. Ši organizacija bendradarbiauja su Lietuvoje 
esančia globos grupe, kuriai vadovauja Gražina Landsbergienė. 
Našlaičiams ir pamestinukams suranda privačius namus (fošter 
home), kuriuose jie pajunta tikrą šeimos ryšį ir gyvenimą. Šiuo 
metu jie globoja 429 vaikelius ir su mūsų klubo pagalba dabar savo 
žinioje turės 430.
Artėjant Kalėdoms, būtų labai naudinga, kad ir daugiau lietuvių 

atjaustų vaikus, esančius našlaitynuose ir padėtų jiems surasti 
šeimos meilę ir globą.

Stefa Vaikutienė
LMKF Stamfordo ir Nonvalko klubo sekretorė

Šiaulių "Guberniją" įsigys užsieniečiai
Šiaulių alaus darykla "Gubernija" veikia nuo 1786 metų. Šiuo 

metu 48.8 % įmonės akcijų priklauso valstybei. Šiemet alaus 
darykla neišvirė net pusės to kiekio alaus, kurį išvirė pernai. Nutarta 
naująją 4 mln. litų vertės akcijų emisiją parduoti Airijos bendrovei 
’Jevelin Finance" ir Panamos bendrovei "Tower Capital Reserve". 
Sutartyje numatyta, kad ketvirtadalis šios sumos bus pervestas 
grynais pinigais, likusi dalis bus įnešta pasterizavimo ir kitais 
įrenginiais. Užsienio bendrovės įsigys 49 % "Gubernijos" akcijų. 
Sutartyje siekiama, kad užsienio investuotojai neįsigytų kontrolin
io akcijų paketo. "Gubernijos" vadovai šį kartą atsargesni, nes prieš 
metus dalininkais norėjusi tapti Vokietijos alaus darykla "Nord- 
brau" siekė savo dalį įnešti įrenginiais, kurių vertę pati ir nustatė. 
Vėliau "Gubernijos" vadovai pamatė, kad šie įrenginiai jau kelis 
metus rūdijo kieme, jiems trūko kai kurių detalių. Tikimasi, kad 
naujieji savininkai nepakeis 300 metų alaus virimo tradicijas 
turinčios daryklos paskirties. Nors patogi daryklos padėtis ir atskira 
geležinkelio atšaka gali vilioti ne tik aludarius. AGEP

Į amžinybę iškeliavo 
Danielius Averka
1995 m. lapkričio 17 d. išbu

vęs trejus metus Vysk. Matulaičio 
slaugos namuose Putnam, CT, 
Danielius Averka mirė ir buvo 
nulydėtas iš So. Bostono lietu
vių Šv. Petro bažnyčios į Cedar 
Grove kapines Bostone - Dor- 
chester, MA.

A. a. Danielius gimė JAV Mas- 
sachusetts valstijoje 1910 m. Dar 
nesulaukęs vienerių metų su tė
vais ir dviejų metų broliuku 1910 
m. išvažiavo į Lietuvą, į Mar
cinkonių miesteli Dzūkijoje, kur 
buvo motinos tėviškė. Ji buvo 
jos taip išsiilgus, kad vyras suti
ko palikti Ameriką ir grįžti į Li
etuvą, be to ir jis pats buvo kilęs 
iš tos pačios apylinkės.

Po pirmo pasaulinio karo, Li
etuvai paskelbus nepriklausomy
bę, būta daug džiaugsmo, bet jie 
to ilgai nejautė, nes greitai Vil
niaus kraštą, o tuo pačiu ir Mar
cinkonis, lenkai okupavo. Būda
mi susipratę lietuviai, daug ne
malonumų susilaukė iš lenkų 
administracijos.
Kada a. a. Danieliui ir jo bro

liui atėjo laikas būti pašauktiems 
j privalomą lenkų kariuomenę, 
jie nenorėdami tarnauti pav
ergėjui, su broliu Pranu grįžo į 
Ameriką, kurioje buvo gimę.

A. a. Danielius, gyvendamas

Po $30. - A. Bagdžiūnas, J. 
Botyrius, M. Erčius. J. Janiūnas, 
W. Klosis, V. Maželis, J. & K. 
Norvilai, A. & P. Petraičiai, J. & 
A. Pumpučiai, G. Rajeckas, A. 
Ruzgas, M. Šalinskienė, J. & A. 
Simučiai, L A. Vakseliai.

Po $20. - B. Ashebergas, O. 
Barauskienė, E. Barčiauskienė, G. 
& S. Bobeliai, O. Danisevičienė, 
P. Dubauskienė, S. & A. G. 
Janušai, R. Jonušis, K. J. Jony
nas, R. Kondrotienė, G. Le
onienė, B. & A. Lukoševičiai, J. 
Matulaitienė, N. Mičhura, E. 
Minkūnienė, E. & V. Žukauskai.

Po $10. - L Banaitienė, M. Bra- 
kas, A. Dėdinas, A. Elskus, K. 
Graudienė, L. Jankauskaitė, V. 
Klevas, V. Ruokis, K. Švento- 
raitienė, E. & K. Vainiai, A. 
Žukienė.

$5. - J. Hasselberg.
Šelpiamųjų daug, o aukotojų 

skaičius mažėja. Aukas mielai pri
imame visą laiką. Per BALF'ą 
galite paremti dar gyvus buvu
sius partizanus.

Dar kartą ačiū,
Skyriaus valdyba

Amerikoje, susipažino su J. B. 
Laučka, kuris redagavo lietuvišką 
laikraštį "Amerika" Brooklyne, 
NY, ir pakvietė Danielių dirbti 
spaustuvėje. Savaitraščiui "Dar
bininkui" atsikėlus iš Bostono į 
Brooklyną 1951 m. ir susijungus 
su "Amerika", Danielius pasiliko 
dirbti "Darbininko" spaustuvėje 
iki 1971 m. Po žmonos mirties, 
Danielius 1972 m. persikėlė gy
venti į Bostoną, MA.

Apsigyvenęs Bostone pradėjo 
dirbti lietuvių organizacijose. 
Buvo Lietuvos Vyčių, So. Bosto
no lietuvių klubo nariu, daug 
kartų buvo išrinktas klubo direk
torium ir kurį laiką pirmininka
vo klubui.

A. a. Danielius ypatingai daug 
dirbo LB Bostono apylinkėje, kur 
daug kartų buvo išrinktas į 
apylinkės valdybą ir keletą metų 
- jos pirmininku. Bostono lietu
vių organizacijos buvo a. a. 
Danieliaus gyvenimas. Savo pa
reigas jis atliko noriai ir sąži
ningai.

Danieliui Averkai mirus, Bos
tono lietuvių kolonija neteko 
uolaus lietuvybės puoselėtojo, 
Pranas iš So. Bostono ir Juozas 
Lietuvoje brolio, o duktė Aldo
na, gyvenanti Floridoje, tėvo.

Kz.B.
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Daug kalėdinio džiaugsmo ir gausių Dievo malonių 
Naujuose Metuose linkime

visiems mūsų vienuolyno rėmėjams. 
Kultūros Židinio geradariams ir pranciškonų spaudos 

palaikytojams bei aukotojams.
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Tradicinės skautų kūčios 
bus gruodžio 16 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak. Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. Programėlę 
atliks Maironio lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Kūčias rengia 
vyr. skaučių židinys "Vilija". 
Atskiras vietas arba stalus už
sisakyti iš anksto pas A. Žukienę 
tel.: (516) 487-3704, arba A. Ka- 
tinienę, (718) 846-1210.

Lietuvių Atletų Klubo 
kalėdinė eglutė vaikams įvyks 
sekmadienį, 1995 m. gruodžio 
mėn. 17 d., antrą vai. p. p. 
Kultūros Židinyje, Brooklyn, NY. 
Tikimąsi, kad apsilankys Kalėdų 
senelis. Visi sportuojantieji arba 
norintieji sportuoti berniukai ir 
mergaitės, 4 iki 13 m. amžiaus 
kviečiami atsilankyti.

Naujųjų Metų sutikimas 
rengiamas Kultūros Židinio di
džiojoje salėje š. m. gruodžio 31 
d., 8:30 vai. vak. Bus karšti lie
tuviški patiekalai, šampanas, šo
kių muzika. Rengėjai: Kultūros 
Židinio vadovybė, NY Atletų klu
bas, LB apylinkė "Versmė" ir LB 
Queens apylinkė. Žiūr. skelbimą 
šiame puslapyje.

Elena Kepalaitė, skulptorė, 
dalyvauja 77-toje metinėje šiuo
laikinių menininkų parodoje, 
kuri vyksta Broome Street Galer
ijoje, 496 Broome St., netoli W. 
Broadvvay, Manhattane. Paroda 
atidaryta lapkričio 28 d. ir tęsis 
iki gruodžio 17 d. Dalyvauja 65 
menininkai - tapytojai, grafikai, 
skulptoriai. Parodos atidarymo 
proga 7 dailininkai buvo apdo
vanoti premijomis. 200 dol. ir 
diplomą premiją gavo ir Elena 
Kepalaitė už Jacques Lipchitzo iš 
bronzos nulietą biustą. Jacques 
Lipchitz buvo gimęs Druskinin
kuose 1891 m. liepos 22 d. Kaip 
skulptorius pagarsėjo Paryžiuje 
ir New Yorke, kur ilgai gyveno, 
buvo pažįstamas su E. Kepalaite. 
Mirė 1973 m. gegužės 26 d. Ca- 
pri saloje Italijoje, palaidotas 
Izraelyje.

Kviečiame visus sutikti 
NAUJUS METUS

* Kultūros Židinyje - gražiai išpuoštoje didžiojoje salėje 
1995 m. gruodžio 31 d.

8:30 vai. vak. -- kokteiliai, po to karšta vakarienė 
su skaniais lietuviškais valgiais, šampanu ir gaiviais gėrimais.

Muzikinį programą atliks Jūratė ir Arvydas Vilčinskai. Šokiams gros Vilčinsko muzikos vienetas. 
įėjimas - 40 dol. asmeniui, o kas rezervuos 10-ties asmenų stalą ir užmokės iki gruodžio 23 d. - 350 dol.

Užsakymus atskiroms vietoms ar stalams priima:
New Yorke: Kultūros Židinio raštinė - tel. (718) 235-8386 
Vida ir Algis Jankauskai, tel. (718) 849-2260 (vakarais) 
New Jersey: Julius Veblaitis, tel. (908) 687-4943.

Čekius rašyti: Lithuanian Athletic Club vardu.
Siusti; 355 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

Rengėjai: 
Kultūros Židinio vadovybė, NY Atletų Klubas, 
LB NY apylinkė "Versmė", LB Queens apylinkė

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovai siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose 
gruodžio 16 d., šeštadienį, nuo 
12 iki 4 vai. popiet. Brooklyne 
mūsų atstovas yra Algis Jankaus
kas, tel. (718) 849-2260. Jis gali 
paimti siuntinius iš namų. Dėl 
siuntinių paėmimo iš kitų vieto
vių, žiūr. skelbimą 6-tame psl.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gruodžio 23 dieną, šeš
tadienį, nuo 12 iki 1 vai. popiet, 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių 
žiūr. skelbimą 6 psl. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite tel. (914) 258-5133.

Gruodžio 17 d. Apreiški
mo parapijoje bus švenčiamos 
Šv. Kūčios. Bus giedama. Kalė
daičių galima įsigyti pas parapi
jos vargonininkę Astą Barkaus
kienę. (tel. 718 - 849 - 6814).

"Darbininko" 1996 metų 
gražus spalvotas kalendo
rius gruodžio 8 d. išsiuntinėtas 
visiems skaitytojams. įdėtas laiš
kas su atkarpėle, kurią galima 
panaudoti, mokant už laikraščio 
metinę prenumeratą. Yra ir grą
žinimo vokelis. Kalendorius yra 
didesnio formato.

Antanas Sutkus, vienas žy
miausių Lietuvos fotografų, 
Amerikoje svečiavosi beveik du 
mėnesius, rengdamas savo kūry
bos parodas, tirdamas galimybes 
surengti parodas amerikiečiams. 
I New Yorką atvyko lapkričio 
pradžioje, dalyvavo "Versmės" 
surengtoje meno parodoje, ap
lankė daug galerijų, pažįstamų 
žmonių. Į Lietuvą išskrido gruo
džio 6 d.

Vitalis Žukauskas buvo 
išvykęs į St. Petersburg, FL kur 
lietuvių klube lapkričio 6 d. atli
ko humoristinę programą.

Visiems geros valios žmonėms 
Betliejaus Žvaigždė tebūna kelro
dis į Dievo ir artimo meilę.

Petras ir Pranė Ąžuolai

Irena ir Mindaugas Jan
kauskai, Germantovvn, MD, 
švenčių proga sveikina visus 
draugus bei pažįstamus ir tuo 
pačiu skiria auką lietuviškai spau
dai paremti.

Danutė ir Algirdas Šilba- 
joriai iš saulėtos Floridos siun
čia Šv. Kalėdų sveikinimus gim
inėms, draugams ir buvusiems 
bendradarbiams. Švenčių aukas 
skiria "Darbininkui" ir Kultūros 
Židiniui.

Irena ir Jonas Vilgaliai 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus su Šv. Kalėdomis ir lin
ki sveikų ir laimingų Naujųjų 
Metų.

Marija Gečienė, Toronto, 
ONT, Canada, sveikina savo vi
sus draugus Kanadoje ir Ameri
koje ir linki linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų ir sveikų 
Naujųjų Metų. Ta proga aukoja 
spaudai.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikiname draugus ir 
pažįstamus, linkėdami visokerio
pos Dangaus palaimos.

Romualda Šidlauskienė 
ir sūnus 

Lt. Vytautas Šidlauskas, VSN.

Laima Šileikytė-Hood ir 
jos vyras John sveikina visus 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sėkmin
giausių ir geriausių 1996 metų.

Albinas ir Brigita Stokai, 
Jackson, NJ, sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Vietoj Kalė
dinių atvirukų skiria auką spau
dai.

Kultūros Židinio kavinė 
gruodžio 3 d. buvo labai sėk
minga. Kavinės patalpos buvo 
skoningai ir gražiai išpuoštos 
įvairiais rudens motyvais. Atsi
lankė daug publikos, kuri joje 
pietavo ir praleido laisvalaikį. 
Kavinė veikė nuo 12 v. iki 5 v. v. 
Buvo rodomas videofilmas apie 
Lietuvą.

Šv. Kalėdų dieną, 7 v. r. 5 
TV kanalu bus transliuojamos 
mišios. Taip pat mišios bus 
transliuojamos Long Islande 55 
kanalu 9 v. r., Staten Islande 16 
kanalu 8:30 v. r., CTN iš New 
Jersey kabeliniu kanalu 11 v. r.

Valerija Šileikienė iš Day- 
tona Beach, FL, sveikina savo 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
proga ir linki visiems daug laimės 
ir sveikatos 1996 metais.

Genė VVitkus, ilgą laiką gyve
nusi New Yorko apylinkėje, da
bar - Cape Coral, FL, nuoširdžiai 
sveikina visus draugus ir pa
žįstamus, linkėdama linksmų šv. 
Kalėdų ir Dievulio Palaimos Nau
juose Metuose.

Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai Kalėdų švenčių proga 
sveikina savo bičiulius ir 
pažįstamus linkėdami laimės ir 
geros sveikatos. "Darbininkui" 
peremti skiria auką.

Sveikiname mielus draugus ir 
pažįstamus, linkėdami malonių 
šv. Kalėdų ir sveikų, sėkmingų 
Naujųjų Metų.

Danutė ir Kazys Krivickai
Clarks Summit, PA

Sveikiname draugus ir pažįs
tamus švenčių proga. Linkime 
visiems džaugsmingų šv. Kalėdų 
ir laimingų 1996 metų. Vietoje 
sveikinimo kortelių skiriame 
auką lietuviškai spaudai parem
ti.

Antanas ir Danutė
Bobeliai

*11^ Dėkojame
Alex Sepkus, Mamaroneck, 

NY, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuolatiniam 
"Darbininko" rėmėjui nuoširdžiai 
dėkojame.

Marija Gečienė, Toronto, 
Ont., Canada, kaip kasmet, taip 
ir šiemet už prenumeratą atsily
gino su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame mūsų mielai 
rėmėjai už finansinę paramą ir 
už gražius Kalėdų linkėjimus.

Aldona ir Vytas Katinai, 
Richmond Hill, NY, kasmet pare
mia "Darbininką" didesne auka. 
Ir šiemet prenumeratą apmokė
jo su 75 dol. čekiu. Nuolatiniams 
mūsų rėmėjams nuoširdžiai dė
kojame.

Antanas Kiveta, Staten Is- 
land, NY, kaip kasmet, taip ir 
šiemet apmokėjo prenumeratą 
su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę didelę 
paramą "Darbininkui" ir už Ka
lėdų sveikinimus.

Knygos - geriausios dovanos šventėms
Lietuvių - anglų kalbų žo

dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol. Persiuntimas 1,50 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. Persiunti
mas 1.50 dol.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Labai 
tinkama dovana lietuviškai ne
kalbantiems. 328 psl. Kaina 15 
dol. Persiuntimas 1.50 dol.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės laiko
tarpiu, okupacijomis ir rezisten
cija. Tai garsių lietuvių istorikų 
ir politikų straipsnių rinkinys. 
Knygą redagavo dr. Albertas 
Gerutis. I anglų kalbą vertė Al
girdas Budreckis.; 456 psl. Kaina 
25 dol., įskaitant ir persiuntimą.

"Tautos sukilimas 1941", 
pirmoji dalis "Be šūvio". Auto
rius Pilypas Narutis, pats orga
nizavęs 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., puikiai 
išleista. Spalvotas viršelis - A.

Almis Gerardas Udrys

Baigė mokyklą
Almis Gerardas Udrys baigė 

Lumen Christi vietinę gimnazi
ją, Jackson, Michigan, "magna 
eum Įaudė". Yra pernai baigęs 
Židinio neakivaizdinę lituanis
tinę mokyklą, o prieš tai lankęs 
vienuoliktąjį skyrių Vasario 16- 
sios gimnazijoje, Vokietijoje. Ten 
būdamas, dainavo mokyklos 
chore, grojo orkestre, lankė tė
vynę Lietuvą ir pirmininkavo 
moksleiviams ateitininkams. Sa
vo klasėje buvo antrasis geriau
sias mokinys.

Almis pasižymi gera nuotaika 
ir draugiškumu, meile keliauti 
po platų pasaulį. Jis yra dirbęs 
Kretingos jaunimo ir dainavos 
mokytojų stovykloje, yra "plauki
mo sargas". Jis pasižymi balso 
stiprumu bei vaidyba scenoje. 
Sėkmingai atliko Sky Masterson 
rolę "Guys and Dolls", pradėjęs 
dainuoti ir vaidinti scenoje su 
"Dainavos aidais" būdamas trejų 
metų. Tuo laiku jis kartą pasakė: 
"Jie juokiasi iš manęs", o dabar 
pats mėgsta publiką prajuokinti 
išdaigomis scenoje. Studijuoja 
smuiką bei toliau lavina balsą. 
Laisvalaikiu dainuoja, pritar
damas gitara. Priklausė "Natio
nal Honor Society", moksleivių 
tarybai, buvo Dramos klubo 
sekretorius. Smuikuoja ir gieda - 
dainuoja pobūviuose. Mėgsta ir 
pasportuoti. Su verslo komanda 
konkurso keliu laimėjo dviejų 
metų stipendiją į Jackson Com- 
munity College, kur pradės pre
kybos bei kalbų studijas šį ru
denį. Yra keliavęs Europoje, o 
šiuo metu studijuoja Wūrtzburge 
vokiečių kalbą su Hillsdale ko
legiją lankančia seserimi Baltija, 
kuri taip pat šią kalbą mokosi.

□

Sutkuvienės. Kaina 17 dol. Per
siuntimas 1.50 dol.

"Vidurnakčio sargyboje" II. 
Autorius Vytautas Vaitiekūnas. 
Išleido "I Laisvę" fondas 1994. 
Tai Vytauto Vaitiekūno raštų 
antrasis tomas. Redagavo Anta
nas Sabalis. Suskirstyta į 5 skyri
us: Metinės politinės apžvalgos 
(1974, 1977, 1979, 1981 ir 1982 
m.); Krikščioniškoji socialinė eti
ka; Lietuvos praeities vaizdai; 
Išeivijos rūpesčiai; Netolimos 
praeities vaizdai. 374 psl. Kaina 
10 dol. Persiuntimas 1.50 dol.

Flghters for Freedom - 
Lithuanian Partisans Ver
stis the U.S.S.R. - by Juozas 
Daumantas. Tai svarbi anglų kal
ba knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvęs 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašė 1944 - 
1947 metų partizanų operacijas. 
Jis net prasimuša į Vakarus, pa
siekia Vokietiją ir Prancūziją, 
atneša daug žinių. Čia pasiruošia 
tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta į Lietuvą 
ir ten išduotas neužilgo žūva. 
Lietuviškai šios knygos išleistos 
kelios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
dol. su persiuntimu.

Knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

( (SKELBIMAI J
Siūlo darbą

Reikalinga Socialinė dar
buotoja (Sočiai Worker). Pilnos 
savaitės darbas dvikalbėje insti
tucijoje. Geras atlyginimas su 
puikiais priedais. Reikia turėti 
BSW ar MSW. Pageidautina pa
tirtis su ligoniais (Nursing Home) 
ir pažinimas valdžios reikala
vimų. Savo darbo patirties apra
šymą siųsti: Administrator, Ma
tulaitis Nursing Home, 10 Thurb- 
er Rd., Putnam, CT 06260. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 377- 
1401. (sk.)

Paslaugos
Kerpu, šukuoju, darau 

cheminį ir pusmetini sušu
kavimą. Teikiu konsultaciją dėl 
plaukų priežiūros. Kerpu plaukus 
vyrams, moterims ir vaikams. 
Pagal pageidavimą, galiu aptar
nauti klientus jų namuose. Pa
slaugų kainos žemesnės už ame
rikietiškas. Dirbu visą dieną. Re
gina Savickaitė - Bork, 84-20 96th 
St., Woodhaven, NY 11421. Tel. 
(718) 805-3612. (sk.)

TALPINTUVAI I LIETUVĄ 
siunčiami kas savaitę. Siunti
niai, maisto siuntiniai, komer
cinės siuntos laivu arba oru - 
air cargo. TRANSPAK, 2638 
W. 69th Street, Chicago, IL 
60629. Telef. (312) 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje (203) 
232-6600. (sk.)

Parduoda
Puiki ir visuomet aktuali 

Kalėdinė dovana: 210 foto
grafijų dvikalbis albumas - "IŠEI
VIAI iš LIETUVOS" už 13 dol. (su 
persiuntimu) gaunamas pas au
torių K. Daugėlą, 58 Ministerial 
Road, Bedford, NH 03110. (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

Padovanokite "Darbinin
ko" prenumeratą savo pažįsta
miems bei draugams švenčių 
proga! Prenumerata vieniems me
tams - tik $30.

Kretingos pranciškoną 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta "Darbininko" nr. 29, 
aukojo:

Anoniminis aukotojas, skiria 
auką vaikučių valgyklai - 200 
dol.;

Kun. Vytas Memėnas, Frank- 
fort, IL - 100 dol.;

Mary Gotas, Keamy, NJ - 50 
dol.;

Mary Gotas - savo mirusio bro
lio Bronislovo Garnio ir jo gi
minių atminimui - 50 dol.;

Vladas ir Rožė Bariai, Lake 
Worth, F1 - 50 dol.;

Ona ir Vacys Rodūnai, Inde- 
pendence, OH - 25 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

mailto:71712.107@compuserve.com

