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NESUKANT IŠ TIESOS KELIO

— Švedijos vyriausybė nu
sprendė skirti 38,5 milijonus Švedi
jos kronų bendradarbiavimui su 
Rytų Europos šalimis atominės 
energetikos saugumo srityje. Pag
rindinė šios sumos dalis bus skiria
ma sustiprinti Lietuvos Ignalinos 
atominės elektrinės saugumą.

— Seimas Lietuvos Generali
niu Prokuroru gruodžio 21 d. 
paskyrė Vladą Nikitiną. Atsaky
damas'į Seimo narių klausimus, 
Vladas Nikitinas pareiškė, kad jis 
nebūsiąs Prezidento ir LDDP "kiše
ninis prokuroras", dėl ko jam dau
giausiai pretenzijų pareiškė Seimo 
dešinioji opozicija. Gruodžio 22 
d. generalinis prokuroras V. Ni
kitinas iškilmingai prisiekė Lietu
vos prezidentui A. Brazauskui.

vo laisvos prekybos sutartį tarp 
Europos Bendrijos, Europos atomi
nės energijos bendrijos, Europos 
anglių ir plieno bendrijos ir Lietu
vos Respublikos.

joje gruodžio 17 d. įvyko įvilktu- 
vių šventė. Pirmojo ir antrojo ku
nigų licėjaus ir pirmojo seminari
jos filosofinio kurso auklėtiniai 
nuo tos dienos turi teisę nešioti 
kunigišką rūbą - sutaną. .

rys Zbignevas Semenovičius patei
kė Seimui nutarimo projektą dar 
trejiems metams pratęsti valsty
binės kalbos statuso įgyvendini
mo terminą, kuris baigiasi 1995 
m. sausio 1 d. Šis pasiūlymas bus 
aptariamas Seimo plenariniame 
posėdyje, kuris prasidės sausio 12 
d.

— Lietuvos derybų su NVS 
šalimis delegacijos vadovas Virgili
jus Bulovas neatmeta galimybės 
dar šiemet susitikti su Rusijos dery
bų delegacijos vadovu Vladimir 
Isakov. V. Bulovas sakė žurnalis
tams, kad norįs susitikime su Isa- 
kov išsiaiškinti, ar abi šalys vieno
dai supranta nuo sausio 1 d. įsi
galiosiančias pavojingų ir karinių 
krovinių vežimo per Lietuvą tai
sykles.
- Seimas gruodžio 20 d. priėmė 

nutarimą, kuriuo atsižvelgdamas į 
Respublikos Prezidento teikimą, 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pir
mininku paskyrė Praną Kūrį.

~ įvykusioje paskutinėje šių 
metų deputatų sesijoje Panevėžio
miesto taryba nusprendė grąžinti 
vyskupijai pastatą, esantį Pane
vėžyje, Respublikos g. 37 nuo 1995 
m. sausio 1 d.
- Vilniaus universitete gruo

džio 20 d. buvo pristatyta Vadavo 
Havelo knyga "Kas žmogaus galio
je”. Knygoje sudėta dabartinė jo 
publicistika, kalbos, pasakytos nuo 
pertvarkos Čekoslovakijoje iki šios
valstybės skilimo.
- Darbų Ruklos kariniame 

poligone gruodžio 20 d. baigė gru
pė Danijos karo instruktorių. De
šimt dienų taikos palaikymo meno 
jie mokė Lietuvos karių būrį, kuris 
pakeis pirmuosius Lietuvos "žyd
ruosius šalmus" Kroatijoje.
- Lietuvos Prezidento A. 

Brazausko reitingas gruodžio mė
nesį nukrito septyniais punktais, 
rodo kompanijos "Baltijos tyrimai* 
surengtos apklausos duomenys. 
Tačiau šalies Prezidento reitingas 
tebėra vienas aukščiausių - jį pa
lankiai vertina 49% apklausos da
lyvių. Daugiausiai palankių ver
tinimų gavo Egidijus Bičkauskas - 
64%, Valdas Adamkus - 52% ir 
Romualdas Ozolas - 51%.

Susipažinkite - Povilas Varanaus
kas. Buvęs Aukščiausiosios Tary
bos deputatas, Nepriklausomybės 
Akto signataras, komjaunuoliu ar 
komunistu niekada nebuvęs. Gi
męs 1941 m. vasario 21 d. Pas
valio raj., Kalneliškių kaime. 1941 
m. birželio 14 d. kartu su tėvais - 
mokytojais ištremtas. Kartu su ma
ma Povilas pateko į Tomsko sritį iš 
kur pabėgo 1947 m., o tėvas - į 
lagerius. Pavyko P. Varanauskui 
baigti Kaumo Politechnikos insti
tutą. Apsigynė daktaro disertaciją. 
Yra sukūręs vienas ar su bendra
autoriais virš 350 išradimų, parašė 
2 monografijas. Pilni keršto dabar
tiniai valdantieji bando nugalėti šį 
Laisvės kovotojų visuomeninį gy
nėją.

Povilas Varanauskas
Rezistencijos dalyvių teisių 

komisija
darbo grupė, Laisvės ai. 39, Kau

nas, 3000
n.Basanavičiaus ai. 61 bt. 2. Kau

nas, 3009
1994 11 24

MEMORANDUMAS
Lietuvos Respublikos Seimas 

1994 11 17 priėmė nutarimą "Dėl 
Komisijos įstatymui "Dėl asmenų, 
represuotų už pasipriešinimą oku
paciniams režimams, teisių atsta
tymo vykdyti". Juo naikinima Re
zistencijos dalyvių teisių komisija, 
kuri padėdavo rezistentams ginti 
savo teises nuo biurokratinės savi
valės bei ištirdavo rezistencijos da
lyvių veiklą ir pagal nustatytą tvar
ką išduodavo jiems atitinkamas 
pažymas. Nutarimas įpareigoja bu
vusį komisijos pirmininką, mane, 
iki šios dienos (savaitės bėgyje) 
perduoti dokumentus Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centrui, kuris turėtų išduo
ti rezistencijos dalyvių pažymė
jimus, nors komisija jau beveik 
metus dirba prie šio Centro.

Nutarimas alogiškas ir todėl ne
įmanoma jo įvykdyti:

1. Prieš naudojant sąvoką "bu
vęs pirmininkas" turėtų būti nuro
dyta nuo kada jis laikomas atleis
tu.

Tik nusikaltėlių pasaulyje iš 
anksto bravūriškai prieš nužudant leckis išdrįso net raštu tarpininkau- 
teigiama: "Jau jis miręs". ti norėdamas išgelbėti šią taurią

2. įpareigojimas pirmininkui, asmenybę. Šio proceso Juozo Ke- 
kaip buvusiam, yra neteisinis. liuočio byla turėtų būti ypatingoje

3. Net buvusioje Tarybų Sąjun- priežiūroje bei apskaitoje, kad gru-
goje pirma būdavo sukuriami nauji ’ pelytė, kuriai priklauso V. Skuo- 
įstatymai ar taisyklės, o po to naiki- dis, jos nesunaikintų. Atkreiptinas 
narni esami. dėmesys, kad tas pats šaltinis pa-

4. įpareigojimas perduoti su- skleidė melagingas žinias būk tai
~''kauptą* medžiagą LietuvoS 'gyveif-^’VytSūhiT'LaridšbergiuT’ šūtėlktas priimkime JT T šSViTgyvėriimą. I savo šeimą, į mūsų Tautą. Šventės 

džiugesys tepripildo mūsų širdis tikėjimu, kad gėris nugalės blogį, kad 
po žiemos ateis pavasaris, kad mūsų vargai ir sunkumai neamžini.

Šventė danguje! Šventė žemėje! Tebus šventė kiekvieno mūsų namuose 
ir širdyje"! ELTA

Jonavos močiutės kenčia nuo Jonavos akcinės bendrovės "Achema" (buvusio "Azoto”) teršalų. 
Tuo tarpu Madride įvykusiame Europos Sąjungos XIX simpoziume, kuriame įvertinama 
pasaulio firmų metinė veikla, Europos Sąjungos prizu vienintelė iš Lietuvos firmų apdo
vanota "Achema". Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Paskelbti 1994-ųjų metų
Nacionalinių premijų laureatai

Visuomenei paskelbti 1994-ųjų metų Lietuvos nacionalinių kultūros 
ir meno premijų laureatų vardai. Penkios šių metų Nacionalinės premi
jos paskirtos:

poetui Sigitui Gedai už eilėraščių knygas "Septynių vasarų giesmės" 
(1991 m.) ir "Babilono atstatymas" (1994);

Rainių kančios koplyčios - memorialo kūrėjams: architektams Jonui 
Virakui, Algirdui Žebrauskui, tapytojui Antanui Kmieliauskui, skulpto
riui Remigijui Midvikui, vitražistui Algiui Dovydėnui;

dirigentui, valstybinio simfoninio orkestro meno vadovui Gintarui 
Rinkevičiui už 1990-1994 metų koncertines programas;

skulptoriui Arūnui Sakalauskui ir architektui Ričardui Krištopaičiui už 
paminklą Antanui Baranauskui Anykščiuose (1993 m.);

teatro režisieriui, Vilniaus Mažojo teatro vadovui Rimui Tuminui už 
1990-1994 metais režisuotus spektaklius: A. Čechovo "Vyšnių sodą", B. 
Brechto "Galilėjų", G. Kanovičiaus "Nusišypsok mums, Viešpatie".

Nacionalinių premijų laureatai buo renkami slaptu balsavimu iš 
devynių kandidatų, kuriuos pasiūlė poeto Marcelijaus Martynaičio 
vadovaujamo Nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto nariai. 
Premijos ir lauretų diplomai pagal tradiciją bus iškilmingai įteikti

Lietuvos Respublikos preziden
tui Algirdui Brazauskui

Seimo valdybai: p. Č. Juršėnui,
J. Bematoniui, E. Bičkauskui, A.
Sakalui, N. Germanui

Ministrui Pirmininkui Adolfui
Šleževičiui

Seimo etikos komisijai, komi- 
rerams, -frakcijoms

Lietuvos valstybės Nepriklauso- tojų genocido ir rezistencijos tyri- rezistento vardas Nr. 1. Toks klausi- 
mybės Atstatymo Akto Signatarų mo centrui taip pat yra neteisinis. mas komisijoje net nebuvo svars- 
klubo prezidentui Reikia įvertinti, kad Centrui vado- (nukelta į 2 psl)

Romos Tikėj'imo mokslo kongregacijos laiškas
Spalio mėnesį Lietuvos Vyskupų 

konferendjos generalinis sekreto-
natas visų vyskupijų kurijoms iš
siuntė į lietuvių kalbą išverstą Ro
mos Tikėjimo mokslo kongregaci
jos "Laišką Katalikų Bažnyčios vys
kupams dėl Šventosios Komunijos 
priimamos išsiskyrusių ir antrą kar
tą susituokusių tikinčiųjų". Doku
mentą, kurį aprobavo popiežius
Jonas Paulius II, pasirašė minėto
sios kongregacijos prefektas kardi
nolas Josephas Ratzingeris ir sekre
torius Numidijos Cezarėjos tituli
nis arkivyskupas Alberto Bovone.

Dokumento pradžioje sakoma, 
jog ganytojai, "žinodami, kad tik
ras supratimas ir nuoširdus gailes
tingumas neatskiriami nuo tiesos", 
įpareigoti "priminti tikintiesiems 
Bažnyčios mokymą apie sakramen
tų šventumą ir ypač Eucharistijos

priėmimą. Toliau tvirtinama, kad 
"pastaraisiais metais šiuo klausimu
buvo siūlomi įvairūs pastoradniai 
sprendimai, pagal kuriuos apskritai 
paėmus, išsiskyrusiems ir antrą 
kartą susituokusiems eiti Komuni
jos nebuvo leidžiama, bet išsiskyrę 
ir antrą kartą susituokę galėjo pri
imti ją tam tikrais atvejais, kai 
savo sąžinės sprendimu jautėsi galį 
tai daryti".

"Ištikima Jėzaus Kristaus žo
džiams Bažnyčia teigia, kad nauja 
sąjunga negali būti pripažinta ga
liojančia, jeigu buvo galiojanti 
ankstesnė santuoka", - toliau rašo
ma Romos Tikėjimo mokslo kong
regacijos dokumente. "Civiliškai 
antrą kartą susituokę išsiskyrusieji 
atsiduria tokioje padėtyje, kuri ob
jektyviai prieštarauja Dievo įsaky
mui, ir nuo tada negali priimti

vauja neturintis didžiųjų rezistentų 
organizacijų, vienijančių dešimtis 
ar riet šimtus tūkstančių dalyvių 
pasitikėjimo V. Skuodis. Kaupiant 
medžiagą, ją teikė rezistentai. 
Žinojo, kad ji bus panaudota pa
gal veikiančią įstatyminę tvarką, o 
ne pagal būsimo Seimo nutarimą. 
Protokolai ir sutvarkyta medžiaga 
perduodama pagal nustatytą tvar
ką į Aukščiausiojo Teismo archyvą. 
Nuo tada ji priklauso valstybei. 
Kitą medžiagą piliečiai patys per
duos Genocido ir rezistencijos tyri
mo centrui, jeigu norės. Padėtį 
apsunkina tai, kad rezistentai jau 
beveik metus vykdo protesto akci
ją prieš V. Skuodį. Jie net sava
noriškai grįžo į KGB kameras. Re
zistentai turi duomenų, kad maž
daug 10-ties žmonių organizuoto
je grupelytėje kuriai priklauso V. 
Skuodis, yra asmuo, veikęs kaip 
KGB provokatorius jau 1945 me
tais. Jam veikiant sudaryta byla 
plačiai žinomam ypatingos šviesos 
visuomenės bei kultūros veikėjui, 

į rašytojui ir poetui Juozui Keliuo- 
čiui. Buvo skelbta, kad Justas Pa-

R. Kisieliaus nuotrauka

Vilniaus Arkivyskupo A. Bačkio 
sveikinimas

Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Audrys Juozas Bačkis paskelbė 
Kalėdų sveikinimą Lietuvos žmonėms. Jame be kita ko, sakoma:

"Brangūs broliai ir sesės, sutikime Dangaus Svetį atviromis širdimis ir 
priimkime Jį į savo gyvenimus. Šią šventą Kalėdų dieną iš širdies 
padarykime ką nors gero kitiems. Mūsų gerumo paliesti, kiti ims širdimi 
atsiliepti. Prisiminkime, kaip atsiliepė senelis Simeonas ir pranašė Ona, 
kurie iki gilios senatvės su ilgesiu laukė pažadėtojo Išganytojo. Vos jų 
rankos palietė Dievo Kūdikį, seneliai suprato, kad jie gyveno ne veltui, 
vargo ne veltui, tikėjo ne veltui, nes jie sutiko Tą, kuris įprasmino jų 
gyvenimą.

Mano nuoširdus Kalėdinis linkėjimas tebus Jums visiems: sutikime 
Kristų - mūsų Brolį ir mūsų Dievą. Neprasilenkime su Juo, bet nuoširdžiai

Šventosios Komunijos tol, kol 
padėtis nepasikeis". Ši norma, laiš- 
ko autorių tvirtinimu, "nėra bau
džiamoji ar diskriminacinė", "bet 
veikiau paaiškina objektyvią situa
ciją kuri pati savaime Šventosios 
Komunijos priėmimą daro neįma
nomą*. Aiškindami, kodėl tokie 
asmenys negali priimti Komuni
jos, laiško autoriai atkreipia dėmesį
į Jono Pauliaus II Apaštalinį para
ginimą "Familiaris consortio", kur 
sakoma, kad "jie yra tapę nega
linčiais priimti Komuniją dėl to, 
kad jų gyvenimo būdas objektyvi
ai prieštarauja meilės komunijai 
tarp Kristaus ir Bažnyčios". Tikin
tieji, ir toliau pasiliekantys tokioje 
būklėje, "gali priimti šventąją 
Komuniją tik gavę sakramentini 
nuodėmių išrišimą", suteikiamą 
tiems, kurie atgailaudami yra nuo

vasario mėnesį, Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse. ELTA

Atviras Lietuvos kunigų laiškas 
ministrui pirmininkui A. Šleževičiui

Savaitraštis "Dienovidis" (1994 11 18, Nr. 42) bei dienraštis "Lietuvos 
aidas" (1994 11 29, nr. 233) paskelbė Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kunigų atvirą laišką Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Adol
fui Šleževičiui, kuriame kritikuojamas vyriausybės vadovo pareiškimas
Seime 1994 m. rugpjūčio 30 d. Minėtame pareiškime premjeras kritika
vo kunigus už raginimus dalyvauti rugpjūčio mėnesį surengtame 
referendume bei teigiamai atsakyti į visus pateiktus klausimus, vadino 
juos "kulto tarnais', kaltino Bažnyčią dirbus "šventvagišką darbą", 
"klaidinus" ir "dezinformavus" žmones. Atvirą laišką Lietuvos ministrui 
pirmininkui Adolfui Šleževičiui pasirašė daugiau nei 140 Telšių, Kaišia
dorių ir Vilkaviškio vyskupijų ir Kauno bei Vilniaus arkivyskupijų 
kunigų.

širdžiai pasirengę taip sutvarkyti 
savo gyvenimą, kad jis nepriešt
arautų santuokos neišardomumui. 
Vyras ir moteris, negalėdami skir
tis dėl svarbių priežasčių, pvz. dėl 
vaikų auklėjimo, šiuo atveju pri
valėtų nuspręsti "gyventi visiškai 
santūriai arba susilaikydami nuo 
veiksmų, leistinų tik sutuokti
niams". "Tikintysis, nuolat gyve
nantis "rnore uxorio" su asmeniu,

C WTI ■! 1W
kuris nėra teisėta žmona ar teisė
tas vyras negali priimti šventosios 
Komunijos", • sakoma Tikėjimo 
mokslo kongregacijos laiške vysku
pams. Jei jis mano, jog tai daryti 
galima, ganytojai ir nuodėmklau
siai privalo "perspėti jį, kad toks 
sąžinės sprendimas aiškiai prieš
tarauja Bažnyčios mokymui*.

ūme



Menotyrininkė, Australijos lietuvė Genovaitė Kazokienė ir Lietuvos kultūros ministras 
Juozas Nekrošius apžiūri užsienio dailės ekspoziciją Radvilą rūmuose, Vilniuje.

Šv. Tėvo knyga sėkmingai 
platinama

Popiežiaus Jono Pauliaus n kny
gą "Peržengti vilties slenksti’ išlei
do ?Xondadori leidykla. Ši knyga 
buvo išspausdinta 38 Pasaulio ša
lyse bendru pradiniu 20 milijonų 
egzempliorių tiražų. Knygos prista
tyme Milane spalio 19 d. dalyvavo 
žymūs Bažnytinės hierarchijos at
stovai, iškilūs Italijos katalikų vei
kėjai bei politikai. Po knygos prista
tymo Italijos valstybinė televizija 
perdavė specialią laidą, kurios metu 
kalbėjo Izraelio ministras pirminin
kas Rabin, Senegalo prezidentas 
Diouf, Prancūzijos ministras pirmi
ninkas Baladour.

Ši knyga neturi precedentų Baž
nyčios istorijoje. Pirmą kartą Popie
žius kreipiasi j tikinčius ir netikin
čius žmones ne oficialiais Vatika
no kanalais, ne savo kalbomis ar 
oficialiais dokumentais, o kaip pa
saulietinės leidyklos išleistos kny
gos autorius. Tai nuolankus aktas, 
nes Šv. Tėvas prisiima poziciją 
eilinio rašytojo, kurio žodžio efek
tyvumas priklauso nuo skaitytojo 
susidomėjimo, nuo jo noro pirma 
nusipirkti knygą, o paskui ją dar ir 
perskaityti. Pats Jonas Paulius II 
labai gerai suvokia savo sprendimą. 
Jis taip pasakė apie šią knygą: 
"Norėjau atverti duris, nė vieno 
neversdamas pro jas įeiti*. Knygą 
sudaro atsakymai į 35 klausimus, 
kuriuos galima apibūdinti kaip 
esminius klausimus, iškylančius 
tiek krikščioniui, tiek agnostikui. 
Pavyzdžiui, pirmasis skyrius pa
vadintas "Popiežius - papiktinimas 
ir paslaptis". Antrasis - "Kaip ir 
kodėl reikia melstis", ketvirtasis - 
"Ar iš tikrųjų yra Dievas"?, dešimta
sis - "Jeigu Dievas yra meilė, kodėl

NESUKANT 
KELIO

(atkelta iš 1 psl.) 
tomas.

Todėl sukauptų dokumentų apie 
rezistentus perdavimas šiuo metu 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui pa
žeistų ne tik teisę, bet būtų verti
namas kaip išdavystė. Rezistentai 
gerai prisimena, kaip sovietų MGB 
buvo perėmusi vadovavimą Pa
sipriešinimo sąjūdžiui - rezistenci
jai. Toks požiūris į aplinkybes yra 
ne poza, bet realybė, pagrįsta ne 
tik teisinėmis, bet ir moralinėmis 
normomis.

5. Nutarime nesprendžiamas at
siskaitymas prieš išvarant j bedar
bius pirmininką. Komisijos pir
mininkui numatytas atlyginimas 
neišmokėtas nuo 1994 m. pradžios, 
kada komisija buvo perkelta iš 
Seimo prie Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistendjos tyrimo 
centro. Lėšos, įrašytos biudžete 
atskira grafa, nepanaudotos.

Iš kitų pareigų - Centro skyriaus 
vedėjo - V. Skuodis pirmininką 
atleido šiurkščiai pažeisdamas Lie-

tuvos Respublikos Darbo sutarties 
įstatymą. Atleido kitus darbuoto
jus, kurie kaupė, analizavo ir sis
temino medžiagą.

6. Todėl prieštaravimai turėtų 
būti sprendžiami.

7. Seimo nario A. Sadkausko pa
reiškimas diskusijų metu "...o pir
mininkas P. Varanauskas dar ir tai 
yra prisidirbęs..." turėtų būti la
biau pamatuotas etiškai ir teisiš
kai, nes gali susidaryti įspūdis, kad 
mafijos, o gal ir KGB, nepavykusią 
provokaciją ir videoklastotę, už ką 
numatyta atsakomybė Baudžiama
jame kodekse, organizavo LDDP, 
juolab, kad provokatorius po to 
naudojasi "žaliu pravažiavimu* per 
Valstybinę sieną, nors buvo "juo
duose sąrašuose". P. Varanauskas 
dirbo Lietuvos teisinei valstybei, 
demokratijai, įstatymų veikimo vi- 
suotiniškumo įtvirtinimui. Seimo 
nariui A. Sadkauskui derėtų prieš 
tokius pareiškimus pasižiūrėti į 
veidrodį.

Povilas Varanauskas

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

pasaulyje tiek blogio"? Toliau seka 
klausimai apie kitas religijas, apie 
krikščionių susiskaldymą, apie 
amžinąjį gyvenimą, apie žmogaus 
gyvybės vertę, apie tai, kaip Po
piežius suvokia moters pašaukimą 
ir jos vietą pasaulyje. Paskutinysis 
knygos skyrius kalba apie viltį.

Knygos sudarytojas, žurnalistas 
Vittorio Messori, pristatydamas 
knygą pasakė "Ši knyga bus didelė 
dovana tikinčiam žmogui, nes joje 
jis sutiks popiežių, kuris sąžiningai 
ir su didžiule atsakomybe atlieka 
savo pareigas, sakyčiau, dirba savo 
darbą. Netikinčiam žmogui, jeigu 
jis atsivers šią knygą, turėtų iškilti 
jau bent vienas klausimas: Kodėl 
šis vyras taip tvirtai tiki? Kaip gali 
mūsų amžininkas taip rimtai 
žiūrėti į tikėjimą? Bet kuriuo atve
ju knyga atliks savo užduotį, nes 
ją parašė žmogus, įsitikinęs, jog jo 
pašaukimas yra "Stiprinti savo bro
lius".

Vatikano Radijo direktorius kun. 
Pasųuale Borgomeo, kalbėdamas 
apie knygą, pabrėžė jos pagrindi
nę mintį, pagrindinį raginimą: 
"Nebijokite. Nebijokite mylinčio 
Dievo. Nebijokite tiesos apie žmo
gų, kurią apreiškia Kristus. Nebi
jokite peržengti vilties slenksčio".

Tą pačią knygos mintį paryški
no Tikėjimo Mokslo Kongregaci
jos prefektas kardinolas Ratzinger, 
sakydamas, jog pati asmeniškiau
sią knygos tema yra Dievas. "Jis 
yra ta jėga, kuri apsprendė ir to
liau formuoja knygos autoriaus 
gyvenimą. Dievas Karoliui Vojty
lai - Jonui Pauliui II nėra intelek
tualinė problema - Jis yra jo gyven
imo pagrindas, jis yra pati realybė.

Būtent iš tos realybės kilo progra
minis Jono Pauliaus II pontifikato 
kreipimasis į pasaulį: Nebijokite! 
Šiame kreipimesi išsakyta jo tikėji
mo esmė. Religijos kritikai teigia, 
kad žmonių baimė sukūrė Dievą 
ar dievus. Šiandien mes patiriame 
tiesiog priešingą dalyką - Dievo 
atmetimas gimdo baimę, kuri glū
di moderniosios kultūros gelmėje. 
Žmogus bijo savyje glūdinčių 
baisių galių. Žmogus bijo nenu
spėjamo pasaulio, kuriame jis mato 
ne mylintį protą o atsitiktinumų 
pynę bei stipresnio pergalę prieš 
silpnesnį. Žmogus bijo to, ką jis 
gali padaryti kitiems ir sau pa
čiam, jis bijo beprasmybės, tuštu
mos, ateities, karų ir katastrofų. Ši 
baimė glūdi po plonu beveik 
privalomo optimizmo k tikėjimo 
progresu kiautu. Gi Popiežius, bels- 
damasis į šiuolaikinių žmonių sie
lose prisiglaudusį, užmirštą tikė
jimą sako: Nebijokite! Yra Tas, kuris 
savo rankoje laiko šio praeinančio 
pasaulio likimą. Yra tas, kuris turi 
mirties ir pragaro raktus. Tas, kuris 
yra žmogaus istorijos Alfa ir Ome
ga. Ir TAS KURIS YRA yra meilė".

Šioje knygoje rasime Popiežių, 
pažįstamą iš spaudos, kalbų, pa
mokslų ir jo kelionių. Bet taip pat 
sutiksime Popiežių, kurio nepa
žįstame ir kuris-atsiveria mums su 
labai paprastu nuoširdumu. Sutik
sime Popiežių, kuris kasdien mel
džiasi į Šventąją Dvasią taip, kaip 
jį vaikystėje išmokė tėvas.

Šioje knygoje yra sunkių, intelek
tualinių pastangų reikalaujančių 
vietų, bet knygos visuma yra su
prantama kiekvienam. Knyga para
šyta su mylinčia išmintim. Ji svars-

IS TIESOS - NATO informacijos biu
ro pakviesti, Briuselyje vieši 
aštuoni Lietuvos Seimo nariai. 
Vizito tikslas - susipažinti su 
NATO struktūrų veikla, "Part
nerystės taikos labui" progra
momis, politika saugumo sri
tyje. Grupei vadovauja Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas K. Bobelis.
- Estijos Vyriausybė įpa

reigojo Užsienio reikalų ministeri
ją pasirašyti sutartį su Lietuva dėl 
žemės sklypo Taline, Uus gatvėje 
Nr. 15, perdavimo nemokamai 
naudotis 99 metus. Tokiomis pa
čiomis sąlygomis Estija gaus žemės 
sklypą Vilniuje savo ambasadai.
- Lietuvos Vyriausybė leido 

Užsienio reikalų ministerijai par
duoti pastatą Vilniuje, Sierakaus
ko g. Nr. 24/8 Vokietijos ambasa
dai. Vilniaus miesto valdybai su
teikta teisė parduoti žemės sklypą. 
Gautos lėšos bus diplomatinėms 
patalpoms užsienyje įsigyti ir re
montuoti.
- Dvi dienas Lietuvoje viešė

jo Suomijos darbo ministerijos 
delegaciją. Su Lietuvos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija ap
tarta, jog Lietuvos specialistams

Aplink 
pasaulį

□ Žurnalas "Time" 1994 metų 
žmogumi už moralės tvirtumą ir 
sėkmę, kreipiantis į mases, pri
pažino popiežių Joną Paulių II. 
"Tais metais, kai tiek daug žmonių 
apgailestavo dėl moralinių verty
bių nuosmukio ir atsiprašinėjo dėl 
blogo elgesio, popiežius Jonas Pau
lius II paskatino žmones tikėti geru 
gyvenimu ir paragino jo siekti, - 
rašo žurnalas. - Už šiuos nuopel
nus jis tapo "Tune" metų žmo
gumi". Kaip popiežiaus nuopelnų 
įrodymą žurnalas pateikė jo knygą 
"Žengiant per vilties slenkstį", jo 
nuolatines keliones, kurių dėl ligų 
pastaruoju metu sumažėjo, jo po
ziciją Jungtinių Tautų gyventojų 
skaičiaus reguliavimo ir plėtros 
konferencijoje, kur Vatikano pa
siuntiniai sužlugdė JAV remtą 
pasiūlymą, Šventojo sosto teigimu, 
skatinusį abortus.

□ Princas Charles ir buvęs grupės 
"Beatles" narys Paul McCartney 
1994-aisiais metais buvo patys 
dosniausi britai. Sosto įpėdinis lab
daringiems tikslams paaukojo 1.48 
milijono svarų sterlingų. 54-ių me
tų Paul paaukojo 1.1 milijono sva
rų sterlingų. Karalienė Elizabeth 
II, dažnai vaizduojama kaip super- 
turtinga dama, labdarai paskyrė 
tik 208,000 svarų sterlingų.

□ Estija pasiruošusi daryti teri
torinių nuolaidų Rusijai, nes tai 
padės šaliai siekti Europos Sąjun
gos narystės. Tai gruodžio 16 d. 
pareiškė Suomijoje viešintis Esti
jos premjeras Anres Tarand. Šalys 
ginčijosi dėl maždaug 2 tūkstančių 
kvadratinių kilometrų žemės da
bartinėje Rusijos teritorijoje. Šios 
žemės priklausė Estijai pagal 1920 
m. Tartu taikos sutartį su Rusija.

□ Jeigu dabar Lenkijoje vyktų 
Parlamento rinkimai, juos laimėtų 
Socialdemokratų partija. Už jos 
kandidatus balsuotų 18% rinkėjų. 
Tokius rezultatus pateikia Lenki
jos viešosios nuomonės tyrimo 
biuras.

□ Nuo gruodžio 6-osios iki 
gruodžio 13-osios vartojimo prekių 
ir paslaugų kainos Rusijoje išaugo 
3.1%. Maisto prekės pabrango 4%, 
mokamos paslaugos gyventojams 
1.2%. Tai pranešė Rusijos Federaci
jos valstybinis statistikos komite
tas.

to klausimus, kurie kyla kiekvie
nam iš mūsų, netgi jei mes tuos 
klausimus ne visada pajėgiame 
suformuluoti.

Knygoje du kartus paminėta ir 
Lietuva.

VRLS

Lietuvių kalba išleistas Popiežiaus 
apaštališkasis paraginimas 

"Christofideles Laici"
Katalikų leidykla "Aidai" lapkričio mėnesį lietuvių kalba išleido 

popiežiaus Jono Pauliaus II posinodinį apaštališką paraginimą "Christo
fideles Laici". Dėl pasauliečių pašaukimo ir misijos Bažnyčioje ir pasau
lyje praėjus dvidešimt metų po Vatikano II susirinkimo". įžangoje 
popiežius Jonas Paulius n pažymi, kad "šis posmodims apaštališkasis 
paraginimas turi tikslą suteikti ypatingą vertę visam Sinodo darbų 
lobiui". Minimasis Vyskupų Sinodas, kurio tema buvo Kristų tikinčiųjų 
pasauliečių pašaukimas ir misija Bažnyčioje ir pasaulyje prabėgus 
dvidešimt metų po Vatikano II susirinkimo, vyko Romoje 1987 m. 
spalio 1-30 dieną.

Šis dokumentas, Popiežiaus žodžiais "nėra kažkas šalia Sinodo, jis yra 
tiksli ir pasauliečių ir kiekvieno atskirai supratimą apie jų dovanas ir 
atsakomybę Bažnyčios komunijoje ir misijoje". Jono Pauliaus n apašta
liškąjį paraginimą į lietuvių kalbą išvertė Vytautas Ališauskas. Leidinys 
yra patogaus formato dailiai išleistas ir išspausdintas ant gero popie
riaus.

Apaštališkasis paraginimas "Christofideles Laici" yra jau trečioji 1993 
m. lapkričio mėnesį įsteigtos katalikų leidyklos "Aidai" išleista knyga. 
Šiais metais knygynuose pasirodė Aurelijaus Augustino kūrinys "Pokal
biai su savimi" bei 1993 metais paskelbta popiežiaus Jono Pauliaus II 
moralės enciklika "Veritatis splendor". Artimiausiu metu leidykla ketina 
pakartotinai išleisti prieškarinį Kazimiero Jokanto lotynų - lietuvių 
kalbų žodyną, Antano Smetonos išverstus Platono dialogus. Spaudai 
taip pat rengiamas 1993 m. paskelbtas popiežiaus Jono Pauliaus II 
dokumentas dėl ekumenizmo.

Katalikų leidykla "Aidai" yra pelno nesiekianti įmonė, rengianti 
leidinius, reikalaujančius specialios kvalifikacijos ir pasiryžusi prisidėti 
prie sudėtingu turiniu pasižyminčių oficialių Bažnyčios dokumentų 
leidimo. Leidykla taip pat leidžia žurnalą "Naujasis Židinys". Ji įsikūrusi 
Vilniuje, Universiteto 4.

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

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

BUVUS 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, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, 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. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM 
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 7 53-7232

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.

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

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MOSV VTENINTtlĖ VIETA ■

- GAUSI PABODV SALĖ -

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI I VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEVVJERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

naudinga būtų susipažinti su 
Suomijos patirtimi, darbo sritį 
reglamentuojančiais suomių 
dokumentais. Beje, Suomijoje 
galiojančios užsienio įdarbini
mo tvarkos pavyzdžiu Lietu
voje parengtas įstatymo "Dėl 
pabėgėlių statuso Lietuvos Res
publikoje" projektas.

- Kupiškio rajkoopera- 
tyvo duonos gamyklos kepė

jai, pajutę konkurentų spaudimą, 
šįmet gorokai išplėtė savo gaminių 
asortimentą. Neseniai pradėta kep
ti paklausi "Japoniška duona", o 
prieš Kūčias gamyklos firminėje 
parduotuvėje buvo galima nusi
pirkti ir kūčiukų, o prieš šv. kalė
das kepėjai pateikė pirkėjams dar 
vieną naują gaminį - šventinį py
ragą.
- Solidžią pagalbą Klaipėdos 

prekybininkų ir Šilutės politechni
kos mokykloms suteikė Austrijos 
Salzburgo mokyklų taryba. Ji šioms 
profesinio mokymo įstaigoms, ruo
šiančioms barmenus, virėjus, kon
diterius, padavėjus, padovanojo 
daugiau kaip pusšimtį kompiu
terių, rašomųjų mašinėlių, siuvi
mo mašinių, dokumentų kopijavi
mo ir ryšių aparatūros.

* LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)

* TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI

NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
*■ ĮDOMIU VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979
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Kokie buvo 1994-ieji?

Pasitinkant Naujuosius

P
alydint senuosius metus, nejučiomis atsigręži atgal - ką 
gero, nuoširdaus, skaumingo paliksime anapus skaičių - 
1994-ieji.

Praėjusieji metai buvo pažymėti vilties ženklu. Iš viso pasaulio 
lietuviškas jaunimas susirinko Vilniuje, kad aptartų tolimesnes savo 
veiklos gaires, kad atsiremtų į savo tėvynės Lietuvos praeiti, 
žvelgdami i toli nuo Gedimino pilies ar tik paprasčiausiai vaikštinė
dami siauromis senamiesčio gatvelėmis. Praėjusiąją vasarą i Lietuvą 
sugužėjo iš viso pasaulio ir lietuviai dainininkai bei šokėjai. Gal ir 
ne visai darniai skambėjo gaida, gal ne visai ir tvirtas buvo šokio 
žingsnis, tačiau visų lietuvių rankos susiliejo j vieną grandinę, visi 
balsai - į vieną skambiausią, nes pirmą kartą po daugel metų 
šokome ir dainavome kartu.

Praėjusieji metai nusineš ir dvi gražias, tačiau labai skaudžias 
sukaktis. Prieš 50 metų Lietuvoje pirmieji vyrai paėmė i rankas 
ginklą, kad kovotų su okupantu ir jo valdžia. Karas buvo ilgas, o 
laimėtoju šiame kare buvo Lietuvos partizanai - visam pasauliui 
parodę, kad lietuvių tauta, net baisiausiomis sąlygomis neišsižada 
savo laisvės. Dar daug Lietuvos partizanų tebesiilsi Lietuvos pa
kelėse, dar daug bevardžių kapų slepia šį istorijos puslapį.

Prieš 50. metų iš Lietuvos pajudėjo stambi emigracijos banga. 
Nenorint "vykti" į Rytus, reikėjo trauktis į Vakarus. Ir ne tik tam, 
kad išsaugoti sąvo vaikų bei savo gyvybes, bet ir tam, kad išgelbėti 
dalelę Lietuvos - jos kultūros, meno bei mokslo laisvajame pasau
lyje, kuo toliau nuo okupanto valdžios ir žiaurumų. Jau 50 metų ši 
lietuvybės liepsnelė uoliai tebepuoselėjama.

1994-ieji išties buvo pažymėti ir skausmingu vilties ženklu. Paly
dėjome amžinybėn Lietuvos Vilties prezidentą - Ambasadorių Stasį 
Lozoraitį. Ramybę jis surado svetingoje Amerikos žemėje su viltimi 
kada nors amžinam poilsiui grįžti Lietuvon.

Pasitinkame 1995-uosius su praėjusių metų viltimi, kad ateinan
tieji metai suteiktų daugiau meilės bei šviesos, daugiau šilumos bei 
ramybės, geros sveikatos. Teneužgęsta vilties žvaigždė, spindėjusi 
1994-aisiais.

Lietuvoje ir apie Lietuvą
Sausio 13 d. jau trečią kartą Vil

niaus gatvėmis surengtas devynių 
kilometrų bėgimas "Gyvybės ir 
mirties keliu" - nuo Antakalnio 
kapinių iki televizijos bokšto. Da
lyvavo 700 bėgikų.

Sausio 21 d. Kaune, o sausio 22 
d. Vilniuje vyko koferencija tema 
"Lietuvių tautos genocidas: nea
pykanta Dievui ir žmogui".

Sausio 26 d. Vilniaus Dailės Aka
demijos senatas nutarė skulpto
riui Vytautui Kašubai, New York, 
NY, suteikti garbės daktaro laipsnį.

Sausio 27 d., Briuselyje, NATO 
būstinėje, Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Alg. Brazauskas pasi
rašė "Bendradarbiavimo taikos la
bui" sutartį. Prieš tai tą sutarti savo 
parašais patvirtino visų 16 NATO 
šalių atstovai.

Balandžio 28 d. New Yorke, NY, 
atidarytos Lietuvos Misijos prie 
Jungtinių Tautų ir Lietuvos Gene
ralinio konsulato naujos patalpos. 
Atidaryme dalyvavo ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Povilas 
Gylys.

(nukelta į 4 psl.)

Iš sportinės veiklos
Kauno krepšininkės 

laimėjo visas rugtynes
"Laisvės" krepšinio komanda iš 

Kauno, kuri lapkričio mėnesį lan
kėsi JAV ir čia žaidė 10 rungtynių 
North ir South Dakotos, Minneso- 
tos ų Michigano valstijose, į Lie
tuvą grįžo nepralaimėjusi nė vie
no susitikimo. Tai buvo pats ge
riausias Lietuvos komandos pasiro
dymas Amerikoje iš visų šiemet ir 
anksčiau čia buvusių gastrolių.

Per vienas ankstesnes gastroles 
kita Kauno moterų krepšinio ko
manda, kuri gana prastai užsire
komendavo žaidimų salėse, išgarsė
jo kitu būdu - daugelis jos dalyvių 
apsivogė ir net pateko į ameri
kiečių didžiąją spaudą.

"Laisvės" krepšinio penketukas į 
Ameriką atvyko lapkričio 11 d. ir 
čia išbuvo iki lapkričio 24 d. Taigi 
jai dažnai prisiėjo žaisti kasdien, o 
taip pat per tą laiką reikėdavo įveik
ti nemažus atstumus. Taigi lietu
vaitės turėjo rungtyniauti be poil
sio, tačiau jos pranoko visų lūkes

Partizano Juozo Lukšos-Daumanto žuvimo 
vietoje netoli Garliavos iš k.: Dr. K. Am 
brozaitis, Dr. Nijolė Bražėnaitė - Dauman- 
tienė ir poetas Kazys Bradūnas.

S. Girniaus nuotrauka

čius. Jau pirmame susitikime "Lais
vė" įveikė North Dakotos univer
sitetą 87:82. Pirmame kėlinyje lie
tuvaitėms sekėsi kiek sunkiau ir jį 
buvo pralaimėjusios 38:44. Čia net 
25 taškus sumetė Rasa Kreivytė, o 
Dalia Kurtinaitienė pridėjo 20. Ant
rame susitikime "Laisvė" nugalėjo 
North Dakotos valstybinį univer
sitetą 81:77. Ir šį kartą pirmame 
kėlinyje mūsiškėms sekėsi sunkiau 
ir*jis buvo pralaimėtas 37:40. Šį 
kartą rezultatyviausia buvo Ingri
da Jonkutė (22 taškai), o R. Kreivytė 
ir D. Kurtinaitienė pridėjo po 18.

Tada sekė trys lengvos pergalės - 
prieš Northern State un-tą 84:58, 
Augustanos un-tą 107:81, ir Man- 
kato valstybinį un-tą 87:67. Tada 
buvo kovota prieš Duluth univer
siteto rinktine, kuri įveikta 65 : 58 
(35 : 29). Čia taikliausios buvo D. 
Kurtinaitienė (26) ir L Jonkutė (14). 
Po to buvo įveiktas Northern Mi- 
chigan universitetas 90 : 81 (53 : 

35). Daugiausia taškų įmetė Ner
inga Zakalskienė -17 . Be to buvo 
nugalėtas Michigan pedagoginis 
universitetas 68 : 67 (39 : 36), 
Minnesota universitetas 80 : 71 
(39 : 28. Geriausia metikė - N. 
Zakalskienė - 23. Ir pagaliau dešim
tosios - paskutinės rungtynės buvo 
sužaistos prieš Green Bay Univer
sitetą ir čia pasiekta 64 ; 50 (34 : 
33) pergalė, šį kartą "Laisvės" ko
mandoje rezultatyviausia pasirodė

"Lituanicos" futbolininkai 
pradeda salės pirmenybes
"Lituanicos" futbolo komandos 

sausio 8 d. pradeda salės futbolo 
(Indoor Soccer) pirmenybių žaidi
mus. Kaip ir anksčiau, mūsiškiai 
rungtyniaus Vilią Park miestelyje 
esančioje Odeum pastato salėje. 
Šis miestelis yra Chicagos šiaurės 
vakaruose prie Vilią Park gatvės ir 
netoli North Avenue. Lygiagrečiai 
su Vilią Park gatve eina ir 83-sis 
kelias, tad juo labai lengva nu
važiuoti iš pietinės dalies. Iš ryti
nės dalies galima važiuoti Eisen- 
hovverio greitkeliu ir, pavyzdžiui, 
iš Cicero galima pasiekti per 20 
minučių.

Lietuviai kviečiami susidomėti 
šiomis pirmenybėmis, nes kiekvie
ną sekmadienį toje pačioje vietoje 
galima pamatyti ne tik lietuvius, 
bet ir visas kitas geriausias Chica
gos komandas. "Lituanica" nežiū
rint, kad lauke vykstančiose pir
menybėse yra iškritusi į žemesnę 
diviziją, salės pirmenybėse dar te- 
berungtyniaus "major" divizijoje.

Sausio 8 d. "Lituanica" žais 3:15 
vai. prieš "Maroons" klubo at
stovus. Čia vienerioms rungty
nėms skiriama 45 minutės. Pirma
sis susitikimas tą sekmadienį pra
sidės 2:30 vai. Po mūsiškių rung
tynių varžysis "Pegasus" - "Cracov- 
ia", "Eagles" prieš "Wings", o 
pabaigoje rungtyniaus "Croatian" 

Iš Lietuvos rekordų knygos
- Masiškiausios gatvės krepšinio varžybos įvyko gegužės 14 d. 

sostinės Nepriklausomybės aikštėje: "Adidas" gatvės krepšinio turnyre 
rungėsi 628 komandos, 1991 žaidėjas.
- Didžiausia aptikta knyga - 99x68.5x2.5 centimetrų dydžio - 

John James Audubon knyga "Amerikos paukščiai". Ši knyga saugoma 
Lietuvos Mokslų Akademijos Retų spausdinių skyriuje.
- Didžiausias kelnes - 8 metrų pločio ir 1.41 metrų ilgio per 5 

valandas pasiuvo Kauno aukštesniosios meno mokyklos studentė Aida 
Lenkutytė ir meistrė Vilma Steponavičiūtė. Jos sunaudojo 15 metrų 
audinio ir 103 metrų siūlų. Kelnes pirmiausiai matuotis puolė ir jose 
sutilpo aštuoniolika merginų.

ELTA

I. Jonkutė (24). Komandos trene
riu buvo Andrius Kuliešius.

Kauno "Laisvės" krepšininkėms 
gerai sekasi naujai susiformavu
sioje Lietuvos Moterų Krepšinio 
lygoje, kuri yra sudaryta profe
sionaliais pagrindais. Po 1 susi
tikimu "Laisvė" turėjo 7 pergales. 
Antroje vietoje - Vilniaus įderi
na", o trečioji - Lietuvos ėempio- 
nės - Kauno "Viktorija".

E. Šulaitis

prieš "United Serbs". "Major’ di
vizijos komandos sužais iki 6 va
landos (bus 5 rungtynės), o tada 
pradės rungtyniauti jauniai ii jau
nučiai. Ir šiose grupėse "Lituanica" 
yra išstačiusi po komandą. Taigi 
čia iki vėlyvaus vakaro bus galima 
stebėti "Lituanicos" pasirodymus.

Šiose pirmenybėse "Lituanicos" 
vyrai pasirodys su 3-4 naujais ir 
pajėgiais žaidėjais. Kas jie tokie 
bus, pamatysime sausio 8 d. rung
tynėse. O dabar jau pradėkime 
ruoštis į šių pirmenybių atidarymą, 
o ir vėliau dar 8 sekmadienius iš 
eilės.

- o -
Jeigu 3 "Lituanicos" komandos 

rungtyniaus Chicagos šiaurės vaka
ruose, tai viena žada įstoti ir į 
Chicagos pietuose įsikūrusią lygą, 
kuri rungtyniaus Oak Lawn Pavil- 
lion pastate.

Dabar yra buriama berniukų (12 
-13 metų amžiaus) komanda, kurią 
organizuoja darbštus klubo valdy
bos narys Gediminas Bielskus, 
kuris, beje vadovauja ir vyrų ko
mandai. Žinome, kad ir iš lietuvių 
vaikų yra besidominčių futbolu 
(čia besivadinančiu "sokerio’ var
du). jeigu kas norėtų j šią ko
mandą įstoti, turi skambinti G. 
Bielskui (708) 442-8376.

Ed. talaitis

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
Alfonsas Nakas
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Vietą taupydamas, toliau rašysiu tik jo inicialus, A.K. Dabartinis 
susitikimas - liepos 30.

A.K., žiemos sporto mėgėjas ir alpinistas, apie 40 m. amžiaus, yra ir 
Lietuvos Tautinio atgimimo ąžuolyno (toliau LTAA, arba Ąžuolynas) 
sodinimo inidatyvinės grupės narys.

Ąžuolynas užveistas 30 ha plote, Ožkabaliuose. Bartininkų vis., 
Vilkaviškio rajone, Lietuvos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje. 
Pirmieji ąžuoliukai pradėti sodinti 1989-jų balandžio mėnesį, tad šį 
pavasarį suėjo Ąžuolyno penkmetis. Iki šiol pasodinta apie 6,000 
ąžuoliukų, apie 1,000 kitokių medelių bei krūmų. Kiekvienas Ąžuolyno 
medelis dedikuojamas garbingam asmeniui, organizadjai, svarbiam 
įvykiui. Pats viso Ąžuolyno pavadinimas reiškia dedikadją Tautiniam 
atgimimui Iki šiol po medelį yra gavę visi prie TV bokšto žuvę jo 
gynėjai, garbingieji Sibiro kankiniai, valstybininkai, visuomenininkai, 
rašytojai ir 11

Kai A. K 1991 m. pradžioje lankėsi JAV, atvežė mums žinią, kad 
išeivijos lietuviams Ąžuolyne irgi paskirta viena sekdja. Mums, išeivi
ams, kažkokiu pasižymėjimų nereikia. Užtenka, kad esi lietuvis ir nori 
savo vardu medelį turėti. Tuomet Sunny Hills tautiečiai užsisakėme net 
19 ąžuoliukų, o kai apie LTAA parašiau į "Draugą", po ąžuolėlį paprašė 
beveik 80 (tiksliai 79) iš JAV, Kanados, Australijos, D. Britanijos.

lankiau Ąžuolyną 1992-jų vasarą. Tuomet didžiai nustebau, kad, nuo 
Kaimo ilgokai važiavę nuobodžiomis lygumomis, artėdami į Bartininkus 
išvydome kalvotą lygumą, kaip Žemaitijoje arba Rytų Aukštaitijoje. 
Basanavičiaus restauruotą sodybą radome pakilioje vietoje, o ją supo 
kalvos, nuo kurių galėtum smagiai slidinėti. Tose kalvose žaliavo 
tūkstančiai ištysusių, laibų ąžuolėlių. Nuo kelelio žiūrint i rytus, kairėje 
pusėje, vienoje įkalnėje, man parodė užjūrio lietuvių sekciją, kur 
susiradau savo ir kitų Sunny Hills draugų ąžuolėlius. A. Kepežėnas 
kiekvienam "savininkui" buvo pagaminęs spalvoto metalo plokštes su 
pavardžių įrašais. Deja, kai tokias plokštes nuo kitiems dedikuotųjų 

medelių vagys - vandalai susirinko, išeiviams pagamintas plokštes A. K. 
paliko laukti geresnių dienų, jas pakeitęs žemėn įberiamomis medinė
mis lentelėmis su tokiais, kaip ant plokščių, įrašais.

Liepos 30, šeštadienį, A. K. į Ožkabalius iš Vilniaus mane vežė savo 
automobiliu. Po 5 savaičių beveik be lietaus ir baisios rekordinės 
kaitros, matėme daug kur nenudorotus suvytusius, nudžiūvusius pasė
lius, varpų nesubrandinusius. Kaip minėjau skirsnyje apie tėviškę, ir 
Suvalkijoje radau į stagarus suvytusius bulvienojus, nudegusias dobilų 
galvutes. Tik, grįžtant užkliudžiau Kauną, Nemunas ir Neris vandens 
dar nebuvo pristigę, dėka verksmingų gegužės ir birželio mėnesių. 
Susidariau iliuziją, kad gal ir ąžuoliukus rasiu nuvytusius.

Ačiū Dievui, ąžuoliukai žaliavo! Bet apie juos vėliau. įvažiavę į 
Basanavičiaus sodybos kelelį, kiemo vartus patys atsikėlę, sukaitę, 
lėkėme į gyvenamą namą, kurio dešiniam gale įrengtas Basanavičiaus 
muziejėlis, o kairiajame gyvena sodybos prižiūrėtojai, jauna Vilniaus 
universiteto absoloventų pora, Romas ir Violeta Raulinaičiai. Tuomet 
Violeta laukėsi pirmojo kūdikio. Dabar jų neradome, nes Violetai 
artėjęs laikas gimdyti antrą kūdikį ir jiedu išvykę į Vilnių. Laikinai 
sodyboje paliktas gal arti 60 metų Romo tėvas, Vilniaus universiteto 
matematikos profesorius. Kai viešėjau du kartu tėviškės sodyboje, buvo 
karšta, kaip miesto namuoe, nes stogas, dengtas plonomis skiedromis, 
praleido šilumą. Basanavičiaus sodybą radome absoliučiai vėsią, galėjai 
dėvėti švarką ir kaklaryšį, kai Ąžuolyne^temperatūra sukosi apie 95 
laipsnius F, maždaug 35 - 37 laipsniai C. Vėsos paslaptis: medžio rąstų 
namo sienos ir storas šiaudų stogas, šit, kaip senovės lietuviai patogiai 
gyveno, žiemą tenaudodami mažai kuro, vasarą nekęsdami kaitros.

Išgėrę vėsaus pieno (pilto iš bidonėlio, šuliny laikyto), pasivaišinę A. 
K. atsivežtais sumuštiniais, trumpai apžiūrėję muziejaus eksponatus 
(ten viskas beveik nepasikeitė per dvejus metus), prof. Raulinaičiui 
užsimetus dalgę ant pečių, išėjome po "mūsų" t. y. išeivių Ąžuolyno 
sekciją pasidairyti. Ąžuolėliai, sodinti prieš penkerius metus ir mums 
"padovanoti", gerai laikosi, karščiai jiems nepakenkė. Jie jau įsitvirtinę, 
nors per paskutinius dvejus metus labai mažai tepaaugę, ir tai daugiau 
į ūgį, negu į storumą.. Nenustebau. Man užpernai A. K. aiškino, kad tik 
po 10 metų ąžuolas jau atrodo panašus į tvirtą jauną medį, išėjusį iš 
kūdikystės. Juk jo amžius - šimtmečiai. Baugino A.K., prof. Raulinaitį 
ir mane aukšti, kaitros išdžiovinti kiečių ir kitokių žolių beveik iki 
pusiaujo stagarai. Jeigu tokių karščių metu kas pavėjui pakištų degtuką, 
dalis Ąžuolyno nueitų vėjais. Kai rašau po pusantro mėnesio, žinau, kad 

žemė atsigavusi, kaitra liovėsi, užtenka lietaus, pavojai praėję. Apie savo 
ąžuoliuką apipjoviau dalgiu žolę. Užlipome į aukščiausią kalvą, kurioje 
susodinti ąžuolai TV bokšto gynėjams ir iš Stelmužės ąžuolo Baugintas 
medelis.

Dar kartą atsigaivinome pienu ir vėsiu gilaus šulinio vandeniu. 
Atsidarę visus automobilio langus, išvykome.

Trumpai stabtelėjome Kaune, ten kai ką aplankėme. I Vilnių artėda
mi, porai valandų sustojome Kernavėje. Ten 5 ar 6 įdomūs piliakalniai 
Neries pakrantėje. Dabar atkasinėjama ankstesnė už Vilnių Lietuvos 
sostinė, kitų vadinama Lietuvos Pompėja. Kokie nuostabūs vaizdai nuo 
aukščiausio piliakalnio į Neries slėnį, plačias apylinkes! Prabangioje 
klebonijoje esąs įrengtas muziejėlis, bet į jį nebėjome, nes artėjo 
vakaras. A. Kepežėnas iš dalinai atkasto griovio man išėmė neblogai 
išsilaikiusios medžio sienos plaištelį, kurį atsivežiau kaip relikviją. A. K. 
manymu, tą medį lietuvių rankos dėjo prieš 7-8 šimtmečius.

Noriu grįžti prie Ąžuolyno. Rugpjūčio vakare mane Algimantas 
Kepežėnas dar kartą aplankė ir atsivežė inžinierių Vitalių Stepulį, vieną 
iš Ąžuolyno steigėjų, dabartinį Tautinio atgimimo ąžuolyno Globos 
bendrijos (pabraukta autentiškas organizacijos vardas) pirmininką. Jis, 
pamainomis su Algimantu Kepežėnu, papasakojo apie artimiausius 
darbus:

* Pasiekti, kad galutinai būtų suteiktas Ąžuolynui Kultūros paminklo 
statusas (tikimasi, kad tai įvyks dar šiais 1994 metais).

* Sutvarkyti privažiavimo kelią ir apiforminti vartus į parką
" Esamos pelkutės vietoje iškasti prūdą (t y. tvenkinį) ir sutvarkyti 

poilsio vietą.
* Pasodinti kitų rūšių medžių, ypač spygliuočių, ir krūmų (V.Stepulis 

man aiškino, kad ąžuolai labai mėgsta kitokių medžių draugyste ir jų 
artumoje daug geriau tarpsta).

' Sutvarkyti Aukuro kalną.
" Projekte numatytose vietose įrengti architektūrinius akcentus.
Čia rašantis nebesu tikras, kuri kalva yra Aukuro kalnas, savo užrašuose 

nepasižymėjau. Ir nepaklausiau, kokie "architektūriniai akcentai* nu
matyti. Tikriausia tai bus Lietuvos didvyrių skulptūros.

Abu, V. Stepulis ir A. Kepežėnas ragino išeivijos lietuvius LTAA 
domėtis ir, Lietuvoje svečiuojantis, Ąžuolyno lankymą įtraukti į savo 
dienotvarkes. Juk Ožkabaliuose laukia dviguba turistinė atrakcija: tau
tos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus restauruota tėviškė ir ją supantis

(nukeltais psl.)



(atkelta iš 3 psl.)

Liepos 4 dienos data *News- 
week", JAV savaitinis žurnalas, 
leidžiamas puspenkto miliono 
egzempliorių tiražu, viduje įglaudė 
16 puslapių reklamini priedą apie 
Lietuvą. Lietuvos vyriausybė tam 
reikalui paskyrė 15 milijonų litų. 
Gaila, kad ne visose JAV srityse 
žurnalas tą priedą skelbė.

Liepos 6 d. Bill Clinton, JAV 
prezidentas, lankėsi Rygoje ir susi
tiko su Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
prezidentais.

Liepos 31 d. Klaipėdoje įvyku
siame Pasaulio galiūnų konkurse 
dalyvavo keliolika stipruolių. 1994 
metų stipriausiu pasaulio vyru 
pripažintas Raimondas Zenkevi
čius.

Rugsėjo 30 d. Algirdas Brazaus
kas pasakė kalbą Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos 49-tos sesi
jos atidarymo proga.

Sukaktys
Vasaros pabaigoje ir rudens pra

džioje sukako 50 metų nuo lietu
vių visuomenės didžiojo išvykimo 
į Vakarus iš jūsų okupuojamos 
Lietuvos.

Sausio 21 d. Chicagoje amžiaus 
90 metų sukaktį atšventė istorikas 
ir žurnalistas Jonas Damauskas.

Sausio 22 d. Toronto, Ont., am
žiaus 70 metų sukaktį atžventė 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM.

Sausio 26 d. Mississauga, Ont., 
80 metų amžiaus sukaktį minėjo 
kun. dr. Pranas Gaida.

Sausio 30 d. Boston, MA, Šv. 
Petro lietuvių parapija pradėjo 90 
metų sukakties minėjimą.

Vasario 16 d. Chicago, IL, suka
ko 70 metų sukaktis kaip ten veikia 
Lietuvos generalinis konsulatas.

Kovo 4 d. Chicago, II, paminėta 
Juozo Masilionio, pedagogo ir litu
anistinio švietimo puoselėtojo, 80 
metų amžiaus sukaktis.

Kovo 7 d., Boston, MA, sukako 
40 metų kaip veikia lietuviška radi
jo programa "Laisvės varpas". Prog
ramai vadovauja Petras Viščinis.

Kovo 10 d. Los Angeles, C A, 
rašytojui Broniui Railai sukako 
amžiaus 85 metai.

Kovo 12 d. Romoje prel. Anta
nas Jonušas paminėjo kunigystės 
45 metų sukaktį.

Kovo 12 d., Amsterdam, NY, 45 
metų kunigystės sukaktį minėjo 
kun. Juozas Grabys.

Kovo 24 d. Kauno Arkikatedroje 
Bazilikoje paminėta kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus kunigyštės 50 
metų sukaktis.

Balandžio 10 d. Chicagos Jauni
mo Centre įvyko Lietuviškosios 
Skautijos veiklos 75 metų sukak
ties pobūvis.

Balandžio 10 d. žurnalistas ir 
visuomenininkas Vytautas Kasniū- 
nas atšventė amžiaus 80 metų

Krepšininkas Arvydas Sabo
nis * Tarptautinio Olimpinio 
Komiteto šimtmečio prizo 
1994-1* Jt» metų laimėtojas.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

sukaktį.
Balandžio 15 d. Chicagoje muz. 

Aleksandras Kučiūnas paminėjo 
amžiaus 80 metų sukakti.

Gegužės 11 d. Vincui Belickui, 
daugelį metų dirbusiam Lietuvos 
atstovybėje Londone, buvusiam 
Lietuvos ambasadorium Didžiojoje 
Britanijoje, sukako 90 metų am
žiaus.

Gegužės 17 d. Chicago, IL, kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, minėjo kuni
gystės 25 metų sukaktį.

Gegužės 29 d. didžiuliu lietuvių 
sąskrydžiu paminėta Anglijos Lie
tuvių Sodybos veiklos 40 metų 
sukaktis.

Birželio 1 d. specialiu popiežiaus 
Jono Pauliaus II dekretu prieš 10 
metų lietuvių išeivių vyskupu pa
skirtas Tėv. Paulius Baltakis, OFM. 
Vyskupu buvo konsekruotas 1984 
m. rugsėjo 14 d. Portland, ME, 
katedroje.

Birželio 3 d. kunigystės 55 metų 
sukaktį paminėjo kun. Jonas Pa
kalniškis, kun. Vytautas Pikturna 
ir kun. Fabijonas Kireilis.

Birželio 5 d. Brooklyn, NY, Kul
tūros Židinio patalpose iškilmin
gai atšvęsta Lietuvos ambasado
riaus prie Jungtinių Tautų Aniceto 
Simučio amžiaus 85 metų ir diplo
matinės tarnybos 65 metų sukak
tys.

Birželio 12 d. Detroit, MI, Šv. 
Antano lietuvių parapija šventė 
veiklos 70 metų sukaktį.

Birželio 15 d. Romoje vysk. An
tanas Deksnys atšventė vyskupys
tės 25 metų sukaktį.

Birželio 20 d., Kennebunkport, 
ME, Tėv.- Gabrielius Baltrušaitis, 
OFM atšventė kunigystės 40 metų 
sukaktį.

Birželio 29 d. kun. Viktoras Kriš- 
čiūnevičius atšventė kunigystės 45 
metų sukaktį.

Birželio 29 d. Buenos Aires, Ar
gentinoje, kun. Augustinas Steig- 
vilas. MIC atšventė kunigystės 45 
metų sukaktį.

Liepos 4 d. Brooklyn, NY, kun. 
Vytautas Palubinskas atšventė ku
nigystės 40 metų sukaktį.

Liepos 15 d. Brooklyn, NY, Tėv. 
dr. Leonardas Andriekus, OFM, 
šventė 80-ąjį gimtadienį.

Liepos 23 d., Buenos Aires, Ar
gentinoje, Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje paminėjo veiklos 80 
metų sukaktį.

Rugpjūčio 3 d. sukako 50 metų 
nuo lietuvių partizanų pirmųjų pa
sipriešinimų prieš Sovietų Sąjun
gos armiją, vėl okupavusią Lietu
vą.

Rugpjūčio 13 d. Worcester, MA, 
kun. Vincentas Parulis, MIC, at
šventė kunigystės 50 metų, o spa
lio 8 d. 80 metų sukaktis.

Rugpjūčio 28 d. Chicago, IL, 
rašytojui ir dramaturgui Anatoli
jui Kairiui sukako 80 metų am
žiaus.

Rugsėjo 16 d., Romoje prel. La- 
das Tulaba, PA, atšventė kunigys
tės 60 metų sukaktį.

Rugsėjo 18 d. Brooklyn, NY, 80 
metų veiklos sukaktį minėjo Ap
reiškimo lietuvių parapija.

Rugsėjo 19 d. Los Angeles, CA, 
poetė Danutė Mitkienė atšventė 
amžiaus 95 metų sukaktį.

Rugsėjo 23 - 25 d. Denver, CO, 
iškilmingai paminėta Vytauto Be- 
liajaus apie tautinius šokius lei
džiamo žurnalo "Viltis" 50 metų 
sukaktis. Pats redaktorius nuo šir
dies smūgio mirė rugsėjo 20 d.

Rugsėjo 25 d. Cleveland, OH, 
šv. Jurgio lietuvių parapija pradė
jo švęsti sukaktuvinius šimtuosius 
metus.

Spalio 2 d. New Britain, CT, šv. 
Andriejaus lietuvių parapija pradė
jo švęsti veiklos 100 metų sukaktį. 
Parapijai šiuo metu vadovauja kun. 
Jonas Rikteraitis.

Spalio 22 d. Amsterdam, NY, šv.

Kazimiero lietuvių parapija at
šventė 90 metų sukaktį.

Spalio 23 d. Chicago, IL, pami
nėta BALFo veiklos 50 metų sukak
tis.

Spalio 30 d., Providence, RI, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapija šventė 
veiklos 75 metų sukaktį.

Spalio 30 d. Brooklyn, NY, kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM, šven
tė kunigystės 45 metų sukaktį. 
Viešos iškilmės Kultūros Židinyje 
vyko lapkričio 27 d.

Lapkričio 19 d. Brooklyn, NY, 
poetas ir redaktorius Leonardas Žit
kevičius sulaukė 80 metų amžiaus.

Lapkričio 20 d. Worcester, MA, 
įvyko pagrindinis Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos 100 metų veik
los sukakties minėjimas.

Lapkričio 24 d. amžiaus 70 metų 
sukaktį minėjo Adolfas Jurgis Vens- 
kus, Lietuvos Respublikos nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
nuolatinėje misijoje prie Europos 
Sąjungos.

Lapkričio 28 d. Mississauga, 
Ont., muz. Stasiui Gailevičiui suė
jo 90 metų amžiaus.

Gruodžio 3 Cambridge, MA, Ne
kalto Marijos Prasidėjimo parapija 
šventė 85 metų veiklos sukaktį.

Gruodžio 4 d. Los Angeles, CA,
Lietuvių Fronto Bičiuliai suorga
nizavo poeto dr. Bernardo Braz- Suvažiavimai
džionio literatūrinio darbo 70 me- Sausio 29 - 30 d. Los Angeles, 
tų sukakties minėjimą. CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapi-

Gruodžio 19 d., Philadelphia,... jos salėje, įvyko Politinių studijų 
PA, kun. dr. J. Anderlonis, Lietu- 26-tasis savaitgalis, suorganizuo- 
vos Vyčių centro valdybos dvasios s- tas LFB vietinio sambūrio.
vadas minėjo kunigystės 25 metų,,,y Kovo 26 d. Chicagoje įvyko Lie-
sukaktį.

Gruodžio 24 d., St. Catherines, 
Ont., amžiaus 75 metų sukaktį 
šventė Tėv. Juozapas Butkus, OFM.

Premijos
Sausio 6 d. Lietuvos Rašytojų 

Sąjungos tradicinė premija įteikta 
Jurgiui Kunčinui už romaną "Tūla".

Kovo 12 d. Montrealyje įteiktos 
Vinco Krėvės literatūrinės premi
jos, organizuojamos Lietuvių Aka
deminio Sambūrio: Liūnei Sute
mai už poezijos knygą "Grafitti" ir
Jonui Strielkūnui už poezijos knygą 
"Trečias brolis".

Birželio 17 d. Kaune, Vytauto 
Didžiojo Universiteto rūmuose 
poetui Bernardui Brazdžioniui ir 
prof. Zigmui Zinkevičiui suteikti 
garbės daktaro laipsniai.

Gegužės 22 d. Aleksandras Vak- 
selis, LB, VLIKo, ALTo, Ramovėnų 
ir kitų organizacijų veikėjas, apdo
vanotas Ellis Island garbės meda
liu.

Gegužės 31d. Sparkhill, NY, prel. 
dr. Juozo Prunskio "Krikščioniško
sios kultūros fondo spaudos premi
ja’ už 1993 m. paskirta "Dieno
vidžio" laikraščiui Lietuvoje.

Spalio 8 d. paskelbta, kad prel. 
dr. J. Prunskio religinės premijos 
paskirtos kun. Kazimierui J. Amb
rasui iš Vilniaus ir Sigitai švitrie- 
nei iš Kauno.

Spalio 30 d. Cleveland, OH, už 
lietuviškos muzikos garsinimą ir 
vadovavimą lietuviškai radijo pro
gramai Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugija premiją paskyrė Aldonai 
Stempužienei.

Lapkričio 23 d. paskelbta, kad 
1994 m. valstybinė Jono Basana
vičiaus premija už etninės kultūros 
puoselėjimą paskirta išeivijos folk
loristui Jonui Baliui.

Gruodžio 5 d. Lietuvių Rašytojų 
Draugijos $200 premija už 1993 
metus padalinta pusiau tarp poeto 
Jono Zdaniaus iš North New Ha- 
ven, CT, ir rašytojos Agnės Luk
šytės iš Peakhurst, N.S.W., Aust
ralijos.

"Dirvos" novelės konkurse pir
mos premijos neskiriant, dvi antrą
sias premijas laimėjo Remigijus 
Misiūnas iš Vilniaus ir Andrius 
Norimas iš Carlsbad, CA.

Pirmosios "Partnerystės vardan taikos" karinės pratybos vyko 1994 m. rugsėjo 12 - 16 
dienomis Biedrusko, Lenkijoje. Nuotraukoje - Lietuvos ir Ukrainos kariai snsipažjsta su 
ginklais. NATO Photo nuotrauka

tuvių Fondo narių metinis suva
žiavimas:

Balandžio 23 d. Brooklyn, NY, 
įvyko Tautos Fondo narių suva
žiavimas.

Balandžio 24 d. Brooklyn, NY, 
įvyko New Yorko lietuvių gydyto
jų ir dantų gydytojų metinis suva
žiavimas.

Gegužės 14 d. Brooklyn, NY, 
įvyko Lietuvių moterų Klubų Fe
deracijos suvažiavimas.

Birželio 5 -12 d. Lietuvoje įvyko 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos XVI suvažiavimas.

Birželio 8 - 11 d. Chicago, IL, 
universitete įvyko keturioliktoji 
"Baltų Studijų" konferencija.

Liepos 9 d. Vilniuje, Žalgirio sta
dione, įvyko Pasaulio lietuvių šven
tės šokių diena.

liepos 9 -12 d. Lietuvoje įvyko 
dainų šventė.

Liepos 11 - 21 d. aštuntasis Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresas 
vyko Lietuvoje, o to kongreso 
studijų dienos vyko liepos 21-29 
d. Anglijoje.

Šių meti* vasarą išeivijos lie
tuviu vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, lankėsi Lietuvoje, kur 
Jis buvo šiltai sutiktas.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Liepos 14-17 Lietuvoje vyko 
ateitininkų kongresas. Dalyvavo 
delegatai iš daugelio pasaulio šalių.

Liepos 17 - 25 d. Dainavos 
stovyklavietėje vyko mokytojų 
studijų savaitė.

Liepos 31 - rugpjūčio 7 d. Austri
joje, Tirolyje, įvyko 41-oji Euro
pos lietuviškųjų studijų savaitė.

Rugpjūčio 4 - 7 d. Chicagoje, IL 
vyko Lietuvos Vyčių 81-sis seimas.

Rugpjūčio 2 - 4 d. Detroit, MI, 
įvyko Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos 23-čias seimas.

Spalio 9 - 10 d. Putnam, CT, 
įvyko Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos metinis suvažiavimas.

Spalio 10 - 11 d. Putnam, CT, 
įvyko Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės suvažiavimas.

Spalio 13 d. Mississauga, Ont., 
įvyko Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybės seimas.

Spalio 16 d. Chicago, IL, įvyko 
Amerikos Lietuvių R. K. Moterų 
Sąjungos 80 metų jubiliejinis" sei
mas.

Spalio 22 - 23 d. Chicago, IL, 
jubiliejinis BALFo 50-mečio sei
mas.

Spalio 29 - 30 d. Chicagoje įvy
ko XII-asis Amerikos lietuvių kon
gresas. Šiuos seimus kas penkeri 
metai rengia ALTas.

Lapkričio 12 d. Cleveland, OH, 
surengtas ŠALFASS-gos visuotinis 
suvaživimas.

Mirusieji
Sausio 2 d. Toronte, Ont., mirė 

solistas ir visuomenininkas Rimas 
Strimaitis.

Sausio 12 d. Flushing, NY, mirė 
rašytojas ir žurnalistas, keletos 
stambių minografijų autorius Alek
sandras Merkelis.

Sausio 25 d. Kennebunkport, 
ME, mirė Tėv. dr. Bernardinas . 
Grauslys, OFM, ėjęs įvairias parei
gas lietuvių pranciškonų provinci
joje.

Vasario 2 d. Brooklyn, NY, mirė 
kun. Bruno Kruzas.

Vasario 3 d. Los Angeles, CA, 
mirė mokslininkė archeologė dr. 
Marija Gimbutienė.

Vasario 9 d., Durham, CT, su
laukęs 92 m. amžiaus mirė sava
noris - kūrėjas, pulkininkas, prof. 
dr. Juozas Vėbra.

Vasario 17 d., Great Neck, NY, 
staiga mirė Lietuvos Vyčių ir LB 
veikėjas Petras Povilaitis.

Kovo 9 d. Chicagoje, IL, mirė 
Stasys Pieža, žurnalistas, "Chicago 
American* religinio skyriaus redak
torius, Lietuvos Vyčių veikėjas.

Balandžio 27 d. Brooklyn, NY, 

mirė Tėv. dr. Klemensas Žalalis, 
OFM ėjęs įvairias pareigas lietuvių 
pranciškonų provincijoje.

Balandžio 29 d. New Jersey ligo
ninėje mirė prof. dr. Jokūbas Stri
kas, "Lietuvos atsiminimų" radijo 
programų ilgametis vedėjas-, Lietu
vos Vyčių garbės narys ir buvęs 
kelias kadencijas centro valdybos 
pirmininkas.

Gegužės 3 d. Putnam, CT, mirė 
kun. dr. Vincas Andruška, buvęs 
redaktorius, kunigų seminarijos 
profesorius, klebonas.

Gegužės 13 d. Kaune mirė dail. 
Adolfas Valeška, neseniai iš Chica
gos persikėlęs į Lietuvą.

Gegužės 15 d. Cleveland, OH, 
mirė Vacys Kavaliūnas, rašytojas, 
pedagogas, literatūrinių premijų 
laureatas.

Gegužės 18 d. Miami, FL, mirė 
Antanina Dambrauskaitė, buvusi 
Kauno operos solistė.

Birželio 13 d. Washington, DC, 
mirė Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
nepaprastasis ir įgaliotasis Ambasa
dorius Italijoje. Prieš tai tokias pat 
pareigas ėjo Washington, DC.

Birželio 28 d. Chicagoje mirė 
Česlovas Grincevičius, rašytojas, 
buvęs "Draugo" redaktorius.

Liepos 10 d. Sao Paulo, Brazilioj, 
mirė kun. Petras Urbaitis, salezie
tis, buvęs misijonierius Kinijoje.

Liepos 29 d. Los Angeles, CA, 
mirė kompozitorius Bronius Bud- 
riūnas, sulaukęs 85 m. amžiaus.

Rugpjūčio 7 d. mirė Tėv. Justi
nas Vaškys, OFM, lietuvių pran
ciškonų steigėjas JAV-jose.

Rugpjūčio 31 d. Beverly, MA, 
mirė pasaulio sunkaus svorio bok
so čempionas Jack Sharkey - Juo
zas Žukauskas.

Rugsėjo 13 d. Boston, MA, mirė 
filosofas, redaktorius, knygų auto
rius dr. Juozas Girnius.

Rugsėjo 18 d. Southampton, NY, 
apnuodytas anglies monoksidu, 
mirė Vitas Gerulaitis, 40 metų 
amžiaus, žymus tenisininkas.

Spalio 18 d. Mannheim, Vokie
tijoje, mirė kun. Fricas Jonas Skė
rys, daugelį metų dirbęs Vasario 
16-osios gimnazijoje ir lietuvių 
evangelikų-liuteronų pastoracijo
je-

Spalio 20 d. Cleveland, OH, mirė 
ilgametis "Dirvos" redaktorius Jo
nas Čiuberkis.

Spalio 22 d. Alamose, CO, mirė 
prof. dr. Elena Tumienė.

Lapkričio 7 d. Putnam, CT, mirė 
Antanas Rimydis, laikraštininkas 
redaktorius.

Lapkričio 11 d. VVashington, DC, 
mirė architektas Adolfas Tylius.



Worcester, MA

Sv. Kazimiero parapijos sukaktuvės
Ištisus metus šventėme mūsų 

parapijos gyvavimo šimtmetį, bet 
didžioji šventė įvyko lapkričio 20 
d. Prasidėjo iškilminga procesija iš 
klebonijos i bažnyčią. Ją sudarė 
vyskupai, kunigai, lektoriai, orga
nizacijos su vėliavomis ir kiti daly
viai, giedant chorui.

Pamaldos
Pagrindinis mišių koncelebran- 

tas buvo Worcesterio vyskupijos 
valdytojas vysk. Timothy Har- 
rington. Kartu koncelebravo užsie
nio lietuvių vyskupas Paulius Bal
takis, OFM, ir Šv. Kazimiero parapi- 
jos klebonas kun. Vincentas Pa
rulis, MIC Kiti koncelebrantai: ma
rijonų provinciolas kun. Donal
das Petraitis, MIC, kun. Antanas 
Miciūnas, MIC, kun. Timothy 
Roth, MIC, kun. Jonas Petrauskas, 
MIC, pranciškonų provinciolas 
kun. Placidas Barius, OFM, kun. 
Rafaelis Šakalys, OFM, prel. Vytau
tas Balčiūnas, kun. Albertas Abra- 
činskas, kun. Henry Donoghue, 
kun. Albinas Yankauskas, dabarti
nis Šv. Kazimiero parapijos vikaras 
kun. Antanas Nockūnas, MIC. Da
lyvavo ir vysk. Bemard Flanagan, 
emeritus. Iškilmių vedėjas - diako
nas Richard O'Connor. Padėjėjas - 
Stephen Walinsky Jr.

Mišių skaitinius skaitė anglų kal
ba Frank Statkus. Psalmę - Barbara 
Pantos. Antrą skaitinį lietuvių kal
ba - Bernadeta Miliauskaitė - Har- 
ris.

Pamokslą anglų ir lietuvių kal
bomis sakė vysk. Paulius Baltakis, 
OFM. Jis išreiškė dėkingumą Wor- 
cesterio lietuviams, išlaikiusiems 
Šv. Kazimiero parapiją visą šimt
metį lietuviškoje dvasioje. Pasigėrė

:■

Naujoji JAV LB Krašto Valdyba, tęsdama anksčiau pradėtą lietuvy

bės išlaikymo darbą, sveikina visas JAV LB apygardas, visas LB 
apylinkes ir visus lietuvius bei lietuvybės puoselėtojus Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų 1995-ųjų Metų proga, linkėdama visiems gražių švenčių ir 

sėkmingo darbo vaisiaus. Te Kristaus gimimo šventė atneša tyro 
džiaugsmo ir begalinės meilės, o Naujieji Metai teatneša sėkmės, 

stiprybės ir vilties visuose Jūsų užsimojimuose.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA:
Regina Narušienė - pirmininkė, dr. Vytautas Bieliauskas, dr. Paulius 
Žygas, Alė Keželienė, Birutė Jasaitienė, Regina Kučienė, dr. Vitolis 
Vengris, Algis Rimas, Paulius Alšėnas, Rita Likanderytė, sesuo Marga
rita Bareikaitė, dr. Vilija Kerelytė, Linas Norušis, Ramutis Pliūra, Algis 
Rugienius, Viktoras Kaufmanas ir JAV LB VR Įstaigos direktorė Asta 
Banionytė.
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jo parapijos choru.
Tikinčiųjų maldą skaitė Vivian 

Rodgers. Aukojimo dovanas nešė 
organizacijų pirmininkai ar jų at
stovai: Ona Leseman, Charles Ku- 
lakusky, Antanas Tamulevich. Al
dona Jakniūnaitė, William Lese
man. Pabaigoje žodį tarė vysk. Ti
mothy Harrington. Jis iškėlė Lie
tuvos kančias sovietų priespaudo
je, lietuvių nepalaužiamą tvirtą, 
gilų tikėjimą ir meilę Dievui per tą 
ilgą laikotarpį.

Mišios buvo aukojamos anglų 
kalba, bet parapijos choras, vado
vaujamas vargonininkės Onos Va
linskienės, ištisai mišių dalis giedo
jo lietuviškai.

Po mišių beveik visi dalyviai, o 
jų buvo prisirinkus beveik pilna 
bažnyčia, vyko į Maironio Parko 
puošnią salę.

Pokylis
Buvo pakviesti visi Naujosios 

Anglijos lietuvių parapijų kunigai, 
ir jie atsilankė labai gausiai. Taip 
pat vienuolijos: marijonų, pran
ciškonų, Šv. Kazimiero seserys, 
kurios dirbo mūsų parapijos mo
kykloje nuo jos įsteigimo iki užda
rymo per 60 metų, Nukryžiuotojo 
Jėzaus iš Brocktono, ir Nekalto Ma
rijos Prasidėjimo iš Putnamo.

Prisirinko pilnutėlė salė svečių, 
netoli keturi šimtai. Juos lietuvių 
ir anglų kalbomis pasveikino po
kylio rengimo pirm. Petras Molis. 
Programai vadovavo sukaktuvių 
rengimo komiteto pirm. Antanas 
Minikauskas - Miner. Sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. Su
sikaupimo minute prisiminti ir 
pagerbti Šv. Kazimiero parapijos 
mirusieji: kunigai, vienuolės ir 
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parapiečiai.Klebonas kun. Vincen
tas Pamils, MIC, ir Petras Molis 
uždegė simbolinę parapijos sukak
tuvių torto žvakutę. Pakėlėme šam
pano taureles, dainavome "Ilgiau
sių metų". Invokadja sukalbėjo 
klebonas kun. V. Parulis, MIC. 
Vaišes paruošė Maironio Parko vir
tuvės personalas.

Programos vedėjas išvardijo gar
bės svečius. Sveikino miesto bur
mistras Raymond Mariano, kuris 
sveikinimo žodį baigė lietuviškai: 
"Tegul Dievas laimina lietuvius ir 
Šv. Kazimiero parapiją". Vysk Pau
lius Baltakis, OFM, sveikino vardu 
lietuvių, pasklidusių po įvairius 
kraštus, kurių daugelį teko jam 
aplankyti.

Marijonų vienuolijos vardu svei
kino provinciolas Donaldas Pet
raitis, MIC. Buvo malonu mūsų 
tarpe turėti kun. Antaną Miciūną, 
MIC. Tai pirmas Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, perėmus mar
ijonams šios parapijos administra
vimą. Jis tarė ir sveikinimo žodį.

Dalyvavo kun. Albinas Yahkaus- 
kas, buvęs trumpą laiką paskutinis 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas 
prieš ją perimant marijonams. Da
lyvavo ir Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Volungis, 
buvęs daugeli metų Šv. Kazimiero 
parapijos vikaras. Atvyko prieš 
daugiau kaip dvidešimt metų ne
tikėtai mirusio šios parapijos kle
bono a. a. kun. Jono Jutkevičiaus 
du broliai kunigai Antanas ir Ju
lius.

Massachusetts valstijos seimo 
atstovas William Giodis išrūpino 
iš atstovų rūmų rezoliuciją, kurią 
perskaitė programos vedėjas Anta
nas Minikauskas - Miner.

Raštu sveikino: JAV prezidentas 
Bill Clinton, Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Alfonsas Eidintas, 
Šv. Kazimiero vienuolijos seserys 
iš Chicagos, Worcesterio vyskupi
jos valdytojas vysk. Timothy Har
rington, jo pagelbininkas vysk, 
augziliaras George Rueger ir vysk. 
Bemard Flanagan - emeritus bei 
kiti.

Parapijos tarybos pirmininkas 
Stephen Walinsky, Jr. šmaikščiai 
nušvietė prisiminimus apie Šv. 
Kazimiero parapiją ir parapiečius, 
ypatingai čia gimusius ir augusius, 
bei nueitą jų kelią kartu su parapi
ja.

Petras Molis lietuvių kalba pa
minėjo trumpai svarbesnius para

pijos įvykius, ypatingai po antrojo 
Pasaulinio karo atvykusius lietu
vius pabėgėlius, kurie netrukus įsi
jungė į parapiją ir jos veikla reli
giniu ir tautiniu atžvilgiu suak- - 
tyvėjo.

Meninė dalis
Ją atliko Bostono vyrų sekstetas, 

vadovaujamas Daivos Matuliony- 
tės, ir šv. Kazimiero parapijos miš
rus choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės. Jie 
gražiomis dainomis linksmino 
publiką. Aldona Jakniūnaitė ir Ja
nina Miliauskienė vadovėms įteikė 
po raudonų rožių puokštę.

Džiaugiamės, kad turime parapi
jos chorą, kuris gieda sekmadie
niais per lietuviškas mišias, nežiū
rint vasaros karščių ir žiemos šalčių, 
o dalis gieda ir per laidotuves. 
Padėka vargonininkei Onai Valins
kienei už pasiaukojimą šiam dar
bui, kad lietuviškos giesmės skam
ba mūsų parapijos bažnyčioje.

Pabaigoje žodį tarė Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. Vin

centas Perulis, MIC. Jis padėkojo 
visiems. Parapijos choras šią gražią 
parapijos sukaktuvių šventę užbai
gė giesme "Šventas Kazimierai*.

Su šia didinga 100 metų šv.
Kazimiero parapijos sukaktimi už
verčiame jos istorijos lapus ir pra
dėsime naują.

Daug įvairių pasikeitimų įvyko 
joje iki šio laiko. Atrodo, dar ne
tolimoj praeity beveik pilna būda
vo bažnyčia tikinčiųjų sekmadie
niais 10 vai. ryto per mišias, kurias 
vadinome Suma.

Pastaruoju laiku beveik prade
dame skaičiuoti pamaldų dalyvius 
dviženkliu skaičiumi. Lankykime 
uoliau sekmadieniais lietuviškas 
mišias. Junkimės į didesnį būrį, o 
tada būsime pajėgesni ją ilgiau 
išlaikyti.

Tegyvuoja Šv. Kazimiero lietu
vių parapija ir antrą šimtmetį, o 
jos statytojus prisimename su pa
garba ir lenkiame jiems savo gal
vas. J. M.

St Pefersburg, F£
Kultūrinių Popiečių Ratelis gruodžio 16 d. Lietuvių klubo salėje 

surengė susipažinimą su ką tik iš spaudos išėjusia knyga apie St. 
Petersburge gyvenusį ir mirusį skautininką ir visuomeninką Kazimierą 
Palčiauską. Knygos pavadinismas "Kazimieras Palčiauskas 1941-1944 
Kaime". Popietę pradėjo dr. D. Degėsys. Prelegentas kun. dr. Eugenijus 
Gerulis pirmiausiai apibūdino Žagarę kurioje K. Palčiauskas gimė ir 
augo, nurodė jo išsimokslinimą ir jo pasišventimą skautijos idealams. 
Priminė ir vargus bei netikrus kaltinimus, kuriuos velionis trėjo iškentė
ti ypač paskutiniaisiais savo gyvenimo metais. Apie K. Palčiauską dar 
kalbėjo A. Kamiene, V. Bražėnas, A. Kamius.

Kultūrinę popietę surengė St. Petersburgo tautininkai Lie
tuvių klubo mažojoje salėje. Po skyriaus valdybos pirmininko Juozo 
Šulaičio pasveikinimo Roma Degėsienė supažindino su Marijos Tūbe- 
lytės-Kuhlmanienės nauja knyga "Svaigulys. Amalas". Aktorė Dalila 
Mackialienė deklamavo Bernardo Brazdžionio, Jono Aisčio ir Stasio 
Santvaro eilėraščius. Muz. Aloyzas Jurgutis paskambino du kūrinius. 
Knygos autorė padėkojo už iškilmingą popietę. Vaišes pagamino skyri
aus narės, vadovaujamos valdybos viepirm. L. Žvynienės.

Prof. Petras Tonkūnas, dvigubas medicinos ir veterinarijos dak
taras, mirė St. Petersburge, sulaukęs 84 m. amžiaus. Palaidotas gruodžio 
15 d. Memorial Park kapinėse.

Lietuvių klubo ataskaitinis susirinkimas ir naujai vadovybei 
pareigų perdavimas įvyks sausio 14 d. klubo salėje. Klubo valdyba ir visi 
klubo padaliniai kalbės apie savo veiklą.

Madų parodų sausio 26 d. ruošia Lietuvos Dukterų draugija.
Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai gruožio 4 d. surinkta aukų 

$1,625.
Lietuvos kariuomenės minėjimo aprašymas buvo išspausdintas 

praėjusiame "Darbininko" numeryje. Papildomai gautame pranešime 
pastebėta, kad minėjimas pradėtas lapkričio 20 d. pamaldomis Šv. 
Vardo bažnyčioje, Gulfporte. Šalia jau išvardintų programos atlikėjų 
muz. Vytautas Kerbelis paskambki© 3 savo kūrinius. Sceną puikiai 
išdekoravo kuopos renginių vadovė Irena Kuzinskienė. L.Ž.K.

- Mokslo ir pramonės muziejuje, Chicago, IL, lietuviai gruodžio 
11 d. jau 53-čią kartą dalyvavo tradicinėje kalėdinėje programoje 
"Kalėdos visame pasaulyje". Pagrindinę lietuvių programos dalį sudarė 
Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė, dainininkai ir muzikantai. Tarp 
kitų tautybių kalėdinių eglučių išsyskyrė Lietuviška eglutė savo origina
liais šiaudinukais.

į IŠ VISUR
-- Dr. Jonui Geniui, kaip 

praneša Marylando Universiteto 
CEES (Aplinkos Apsaugos centro) 
prezidentas dr. Donald Boesch, 
nuo sausio mėnesio suteikiamas 
prafesoriaus emeritus rangas.
- Mikalojus Vilutis, 1944 m. 

gimęs vilnietis dailininkas, atvyko 
į Chicagą ir Lietuvių Dailės mu
ziejuje, Lemont, IL, išstatė savo 
meno kūrinius. Paroda atidaryta 
gruodžio 10 d. ir tęsis iki sausio 10 
d. Išstatyti 25 darbai. Dailininkas 
1963-1970 metais studijavo Vil
niaus Dailės akademijoje, yra da
lyvavęs daugelyje parodų ir lai
mėjęs namaža prizų ir medalių.
- Seselė M. Juozapa Či- 

žauskas, sulaukusi 101 m. am
žiaus, gruodžio 1 d. mirė Šv. Kazi
miero seselių namų slaugos skyriu
je. Apie jos mirtį pranešė ir didžioji 
amerikiečių spauda. Ji į Šv. Kazi
miero vienuoliją buvo įstojusi 1908 
metais.

- 4-asis Baltijos muzikos 
festivalis "Gaida" gruodžio 3-9 
dienomis vyko Lietuvos naciona
linėje filharmonijoje ir Menininkų 
rūmuose. Programoje - Švedijos, 
Vokietijos ir Baltijos šalių (latvių, 
lietuvių) kompozitorių kūriniai bei 
atlikėjai ir jų kolektyvai. Gruodžio 
4 d. Menininkų rūmuose buvo 
galima išgirsti "Jaunoji opera 94" 
pastatytą operą "Charles iš Dau- 
bury" (libretas Dariaus Lapinsko). 
Tarp festivalio atlikėjų: "Krouma- 
ta’ (Švedija), Lietuvos nacionali
nis simfoninis orkestras, smuiki
ninkas1 R. Katilius, fleitistas V. Gel- 
gotas, gitaristas P. Aglinskas (JAV), 
pianistai Nora Novik ir Roffi Hara- 
džanianas (Latvija) ir kiti.

- "I laisvę" fondo lietuviškai 
kultūrai ugdyti Lietuvos filialo 
narių visuotinis susirinkimas įvy
ko Vilniuje gruodžio 13 d.
- Kazys Bradūnas savo poezi

ją Vilniaus tema skaitė lapkričio 
28-osios vakarą Vilniaus Meni
ninkų rūmuose. Vakaras buvo skir
tas Vilniaus grįžimo Lietuvai 55- 
osioms metinėms.

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

Ptnusis Betėvis * Everesto nugalėtojas alpinistas Vladas 
Vitkauskas kartu su draugais sodina ęžuoUukę.

J. Kazlausko nuotrauka

Ąžuolynas.
Ąžuoliukų daigyno Lietuvoje nėra. Medeliai gamtos mylėtojų suren

kami iš įvairių miškų bei girių,rūpestingai iškasami, savomis mašinomis 
suvežami, Ąžuolyne sodinami, laistomi, stropiai prižiūrimi, kol prade
da "patys ant savęs" gyvuoti. Ąžuolynu rūpinasi sportininkai, skautai, 
moksleiviai, studentai, įvairios organizacijos. LTAA Globos bendriją 
sudaro šie septyni vyrai: Vitalius Stepulis, pirm.; Vygantas Čaplikas, 
Algimantas Kepežėnas, Romas Krupickas, Kęstutis Labanauskas, Vladas 
Markauskas ir Romas Survila. Visi aukštojo mokslo absolventai, jų tarpe 
keturi universitetų docentai.

Savo akimis mačiau, kad išeivijos lietuviams skirtoje Ąžuolyno sekci
joje yra vietos šimtams naujų medelių. Sąlygos nepasikeitę: duokite 
savo šeimos vardus, pavardes, adresus, ir jums medelis bus pasodintas, 
geranorių talkininkų prižiūrimas. Medeliai sodinami metuose du kar
tus: balandžio ir spalio - lapkričio mėnesiais.

Nepaisant to, kad ąžuolėliai, kai prigyja, daug priežiūros nereikalauja, 
priežiūros ir išlaidų reikalingas Ąžuolynas, kaip tautinis parkas. Tie, 
kurie ąžuolėlius ten sau turime užsisakę, tie, kurie užsisakysite ateity, o 
ir visai pašaliniai, gerų projektų Lietuvoje rėmėjai, turėtume bent kartą 
metuose Ąžuolyno priežiūrai bei jo plėtimui paaukoti po keletą dolerių. 
Tai mano, čia rašančiojo, o ne mano pokalbininkų A. Kepežėno ir V. 
Stepulio žodžiai. Viliuosi, kad mano žodžiai "Darbininke* ras nemažesni 
atgarsį, kaip prieš trejus metus "DraugST. šit adresas, Ąžuolyno reikalais 
kreiptis: Vitalis Stepulis, 2055 Vilnius, Smėlio 29 - 41, Lithuania; 
Telefonai: darbo: 62- 04-13, namų: 74-07-96.

Lentvario kilimą fabrike
Lentvaris maždaug už 20 km nuo Vilniaus geležinkelių stoties į 

Kauno pusę. Gavęs pasiūlymą ten apžiūrėti kilimų fabriką, kurio berods 
ir vardas "Kilimas* (o jei ne, vistiek 'Kilimu’ vadinsiu). Traukinių iki 
Lentvario devynios galybės. Vieni pro jį eina į Kauną, kiti į Gardiną bei 
Varšuvą, dar kiti tik tarp Vilniaus ir Lentvario kursuoja. Bilieto kaina 
ten ir atgal - 90 ir keli centai (lito, ne dolerio).

Liepos 28 popietę sėdau į traukinį, i kupė, šalia durų. Netrukus 
įsiropštė dvi moterys. Viena, sunkiai alsuodama, įvilko puspilnį didelį 
maišą, pririštą prie ratukų. Ji atsisėdo priešais mane. Su kita, sėdusią 
šalia manęs, ji be perstojo garsiai keikė valdžią, mafiją, bjaurius kaimy
nus.

Atėjo konduktorius. Kokia man staigmena! Lietuvos geležinkeliuose 
konduktoriaus nebuvau matęs nuo 1944 metų, nors užpernai trauki
niais daug važinėjau. Kai jis į rankas paėmė pažymėti mano bilietą, 
paklausiau:

- Ar Lentvaris sekantis sustojimas?
Lėtam, apyseniam vyrui nespėjus išsižioti, šnekioji moteris pasisku

bino:
- Ne sekantis. Aš jums pasakysiu. Aš irgi į Lentvarį.
Konduktoriui nukiūtinus, ji norėjo daugiau žinoti apie mano kelio

nės tikslą:
- Jeigu važiuojate į kokią įstaigą, galėčiau jums paaiškinti.
- Noriu aplankyti audinių fabriką... - ištariau, ir susigriebiau. Ir čia ji 

pirma:
- Lentvaryje audinių fabriko nėra. Yra kilimų fabrikas. Jūs tikriausiai 

į tą?
- Žinoma, į kilimų. Apsirikau. Jūs žinote, kur jis?...
- Vesiu jus į ’Kilimą* už parankės! Beveik iki durų. Netoli nuo jo mano 

butas.
Draugystė su šia gal 50 m. amžiaus stipria, gyva moterim man 

kainavo labai mažai: tik padėjau (jai protestuojant) iš vagono iškelti 
sunkų maišą ant ratukų ir dar kartą perkelti per geležinkelio bėgius. 
Viskas. Siūlymą padėti ratukus tempti j ilgą įkalnę, atmetė. Jai nesą 
sunku. O gavau iš jos labai daug! Mano instinktas sakė, kad iš stoties 
eičiau į pietus, į miestą ir tik paėjėjęs imčiau klausinėti fabriko. O 
"Kilimo* būta priemiesty, už kokių 3 km J šiaurę.

Žingsniuojant moteris netylėjo nė penkių sekundžių. Pasipasakojo, 
kad prieš trejus metus miręs vyras ir palikęs ją bute tarp žulikų. Baisūs 
čia žmonės! Ji iš Šiaulių, vyras buvęs alytiškis. Persikėlus į Lentvarį su 
darbu, šiauliškį butą išsikeitė per spaudą, nežinodami, kur ir ką gauna. 
Baisūs čia žmonės! Triukšmadariai, alkoholikai, vagys, tikri žulikai. Kas 
maiše? Bulvių centneris (50 kg). Nusiperkanti kaime. Atitempianti. 
Daranti kažkokius kukulius ir parduodanti restoranui. Lieką 20 litų.

Kai ji suko į kairę, į aukštų namų, daugiabučių, kvartalą, paaiškino, 
kad už pusantro km kairėje bus ežeras, o dešinėje - fabrikas. Atsiskyręs 
gailėjausi, kad *už kelio parodymą* nepasiūliau penkių ar dešimties US 
dolerių, ką daug kur kitur esu daręs. Būčiau sutaupęs jai 2 - 3 keliones 
bulviauti. Jos elgsena paliko man didelį įspūdį: tokia šneki, tad ir 
norinti viską žinoti, susilaikė-nuo klausimų man, kas aš ir iš kur.

(Bus daugiau)



Po egzaminu
Stojamųjų egzaminų komisijos 

pirmininkas:
-Jaunuoli, tai jūs ką nors žinote?
-Žinau. Kad nieko nežinau...
Ir jaunuolis tapo studentu, ka

dangi profesorius nenorėjo būti 
kvailesnis už Sokratą.

Svajonė
Restorane Naujuosius metus su

tinka linksma kompanija. Vienas

svečias klausia juos aptarnaujanti 
nebe jauną padavėją:

- Ko j ūs labiausiai trokštate atein
ančiais metais?

- Kad visi svečiai valgytų ir gertų 
namuose, o arbatpinigius atsiųstų 
telegrafu.

Kas paruošė pamokas?
Mokytojas sako Jonukui:
- Atvesk i mokyklą senelį.
- Turbūt - tėvą!
- Būtent seneli. Noriu parodyti, 

kokias klaidas daro jo sūnus tavo 
namų darbuose.

Jis vaišina
Trys bičiuliai užsuko i restoraną. 

Du nuėjo nusiplauti rankų. Tuo 
metu trečiasis išbraukė iš meniu 
brangius valgius.

-Juk mokėti teks man, - paaiški-

Gauname ir tokių laiškų

Ir juokinga, ir graudu...
Rašo Jums iš Kauno. Atleiskite, kad Jus trukdau, tačiau turiu j Jus 

vieną asmenini prašymą.
Norėčiau susipažinti su susirašinėti su užsienio lietuviu nuo 33 iki 40 

metų amžiaus, gyvenančiu Amerikoje, Australijoje, Kanadoje ar kurioje 
nors išsivysčiusioje Vakarų Europos šalyje. Norėčiau, kad tai būtų 
tvirtos dorovės bei moralės žmogus, religingas (katalikas), nevedęs arba 
našlys, tačiau neturėtų vaikų,turėtų aukštąjį išsilavinimą, nerūkantis, 
nevartojantis alkoholinio arba vartojantis ji retai ir saikingai, lieknas, 
mėlynakis, ne rudaplaukis, nepraplikęs, ūgis nuo 1.80 ir daugiau.

Aš esu lietuvė, katalikė, 33 metų, netekėjusi, vaikų neturiu, išsilavini
mas aukštasis humanitarinis, nerūkau, alkoholio nevartoju, liekna, 
mėlynakė, ūgis 1.68. Gyvenu viena ir apskritai pasaulyje esu visiškai 
viena, nes mano abu tėveliai jau mirę, brolių, seserų neturiu.

Užsienio lietuviai vyrai yra žymiai mandagesni, malonesni, vyriškesni, 
negu vietiniai lietuviai vyrai. Tai viena iš svarbių priežasčių, kodėl aš 
norėčiau susipažinti su užsienio lietuviu.

Jūs, gerbiama Redakcija, pažįstate daug užsienio lietuvių. Gal galė
tumėte man padėti susipažinti su tokiu žmogumi, apie kuri parašiau. 
Viešai spaudoje šito mano prašymo gal nereikėtų skelbti, nes tai labai 
asmeniškas prašymas. Gal Jūs galėtumėte asmeniškai patarpininkauti. 
Jei galite, labai prašau padėti man.

Labai lauksiu Jūsų atsakymo. Linkiu Jums ir Jūsų laikraščiui 'Dar
bininkas" kuo geriausios kloties. Linkiu Jums gerų ir linksmų švenčių!

no jis nustebusiam restorano savi
ninkui.

Gydytojo patarimas
Tikėdamasis nemokamai gauti 

patarimą, šykštuolis klausia gatvėje 
sutikto pažįstamo gydytojo:

- Daktare, ką tu darai kai susergi 
sloga?

- Čiaudau, - atsakė gydytojas.

Pamoka
Turtingo pirklio kaimynas ryžosi 

pasiskolinti iš jo pinigų, nors dar 
nebuvo grąžinęs senos skolos. 
Išklausęs jo, pirklys liepė atidaryti 
stalčių ir pasiimti reikiamą sumą.

- Bet čia nėra jokių pinigų! - 
nustebo kaimynas, išvydęs tuščią 
stalčių.

- Ir kur jų ten gali būti, jeigu 
negrąžinai? - atšovė pirklys.'

Viskas savo laiku
įsimylėjęs verslininkas užverčia 

savo panelę dovanomis. Ji klausia:
- Kada tu liausies kvailiojęs?
- Kai tik tu tapsi mano žmona...

Vaikų patirtis
Mirštantis verslininkas kreipiasi 

j savo sūnus:
- Vaikai, įsidėmėkite mano pas

kutiniuosius žodžius: visada bū
kite sąžiningi. Ypač biznyje. Tik 
sąžiningumo dėka tapsite turtingi 
ir gerbiami.

Vyresnysis sūnus, nori priešta
rauti, bet jaunėlis j| sustabdo:

- Palik tėvą ramybėje. Argi nema
tai, kad jis nesuvokia, ką sako?

Kalvarijų turgavietė. Žmonės pardavinėja padėvėtus rubus. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

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-

NAUJOVĖ: CT, NY, NJ valstijose gyvenantiems siūlo
mas siuntinių paėmimas iš namų!!!

JUMS patogiu_ laiku, JUMS patogią dieną, j JUMS 
patogią vietą MUSŲ atstovas atvyks paimti JŪSŲ siun
tinių. 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, 365 
dienas j metus!
SKAMBINKITE MUMS NEMOKAMU telefonu

1 - 800 - 775 - 7363
arba kreipkitės į MUSŲ atstovą N.Y. valstijoje tel:

1 - 914 - 258 - 5133
JANUARY PICK-UP SCHEDULE

01/3 TUES
01/5 THURS
01/7 SAT
01/10 TUES

01/12 THURS 
01/13 FRID

01/17 TUES
01/19 THURS
01/21 SAT
01/24 TUES

01/26 THURS

01/27 FRID

PUTNAM, CT 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NE W ARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEVV BRITAIN, CT 
NEVV HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ

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

NAUJOS 
KNYGOS

Ką tik išėjo iš spaudos nauja 
knyga - "Tautos sukilimas 
1941", pirmoji dalis "Be šūvio". 
Autorius Pilypas Narutis, pats or
ganizavęs sukilimą, aprašo savo 
kartos pastangas aršioje lietuvių 
tautos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpi 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.

"Vidurnakčio sargyboje" II. 
Autorius Vytautas Vaitiekūnas. Iš
leido "I Laisvę" Fondas 1994. Tai 
Vytauto Vaitiekūno raštų antrasis 
tomas. Redagavo Antanas Sabalis. 
Suskirstyta | 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

Po koncerto
- Ką naujo išgirdai vakar kon

certe?
-Jonaičiai išsiskyrė, Petraitis ban

krutuoja, Sofija nusidažė plaukus, 
o Galina vyksta j kurortą...

Apie profesijas
Alaus bare kalbasi trys vyriškiai.
- Tu kuo dirbi?
- Atidariau prekybos kioską.
- O aš vairuotojas, dirbu pas 

vieną pradedanti verslininką.
Trečiasis tyli.
- O tu ko tyli? Pasipasakok.
- Man nepatogu ir sakyti. Aš - 

inžinierius.
- Ta-a-aip. Blogai, kai neturi spe

cialybės...

Studento laiškas
Studentas atsiuntė tėvams laišką.
- Brangusis, - sako žmona vyrui, 

- jeigu nori, aš perskaitysiu, ką jis 
rašo.

- Nereikia. Pasakyk, kiek pinigų 
jis prašo?

Būsimas vyras
- Aš už jo netekėsiu! - karščiuo

jasi duktė.
- Jis per daug senas!- Dukrele, - 

ramina motina, - na ir kas? Negi 
tu j| virsi?

Pamoka
Verslininkas moko sūnų:
- įsidėmėk, vaikeli, - visi kvailiai 

tvirtai jsitikinę savo teisumu, o 
protingi žmonės visada viskuo 
abejoja.

- O gal tu klysti, tėveli?- Šimtu 
procentų įsitikinęs, kad ne.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

PAPIGINTOS KAINOS | VILNIŲ 
ŠIĄ ŽIEMĄ

Iki kovo mėn.
Iš New York nuo $600.00
Boston $670.00
Philodelphio, Washlngton $700.00
Cleveland, Chicago $770.00
Florida $730.00
Los Angeles, San Franclsco, Seattle $850.00

- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas -

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

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

Apie taupymų
Tėvas taisė duris, Nusiuntė mažą 

sūneli pas kaimyną pasiskolinti 
grąžto. Berniukas grįžęs pasakė, jog 
kaimynas neturi grąžto.

- Na ir šykštuolis, - pasipiktino 
tėvas. - Tada atnešk iš rūsio mūsų 
grąžtą...

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

Jūsų, mieli skaitytojai,
laiškai bei informacijos
lietuvių ir anglų
kalbomis labai laukiami
šiuo adresu

CompuServe tinkle: 71712,107

i 
I 
I 
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I 
I 
I 
I
I d

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

DEXTERPARK
PHARMACY 8$

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

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

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

One woy to Vilnius $370 
One woy to Kaunas $370

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

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "Darbininko", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

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

STATEN ISLAND 
tai žalumoje paskendusi sala, 

tarp Manhattan, Brooklyn ir New Jersey, 
siūlo Jums miesto gėrybes ir užmiesčio aplinką. 

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

VITALE SUNSHINE REALTY
1444 Richmond Rd.

Staten Island, NY 10304

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

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



"Tyliąją Naktj..."
Skautų Kūčios Kultūros Židinyje

Tradicines lietuviškas kūčias šeš
tadieni, gruodžio 17 d., Kultūros 
Židinyje, Brooklyn, NY, su LMK 
Federacijos New Yorko klubo mo
terų talka, suruošė vyr. skaučių 
židinys ■Vilija".

Židinio salė buvo šventiškai iš
puošta. Salės sienose ištiestos ilgos 
iš eglių šakų nupintos girliandos. 
Tarp langų kabėjo eglių šakos ir 
snieguolių formos ornamentai. 
Skaisčiai mirgėjo įvairiaspalvės ma
žos elektros lemputės, o dešinia
jame scenos šone puikavosi eglu
tė. Viename salės šone buvo pasta
tytas didelis ir platus stalas, pa
puoštas žalumynais ir žvakėmis, o 
ant jo buvo sudėti įvairūs skaučių 
ir klubo moterų pagaminti tradi
ciniai kūčių valgiai.

Salėje buvo išstatytas 21 apskri
tas stalas. Ant kiekvieno iš jų stovė
jo žvakė, puokštė, sudaryta iš rau
donų poinsetijų ir jaunų pušų 
šakelių, padėtos lėkštės ir ant 
kiekvienos iš jų - po kalėdaitį (plot- 
kelę). Kalėdaitį pasidalinus ir vie
nas kitą pasveikinus su Kalėdų 
šventėmis, salėje šviesas užgesinus, 
tyliai sklindant giesmės "Tyliąją 
naktį" garsams, Aldonai Kaunie
nei ir Giedrei Stankūnienei skaitant 
eilėraštį "Aukšti balsai atskamba", į 
salę buvo nešama didelė uždegta 
žvakė. Ją lydėjo šeši uniformuoti 
skautai, nešdami po neuždegtą 
žvakę. Didžiąją žvakę pastačius ant 
kūčių stalo, nuo jos skautai uždegė 
savo ir ant stalo esančias žvakes. 
Po to pasklido po salę ir uždegė 
žvakes ant kiekvieno stalo.

Maldai pakviestas skautų kape
lionas kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, kreipėsi į Visatos Kūrėją.

Visiems į kūčias susirinkusiems 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, išreiš
kė kalėdinius ir Naujųjų Metų lin- 
kėjimus,__

Kūčiose dalyvavo Lietuvos gene
ralinis konsulas Petras Anusas ir

- Lietuvą pasiekė džiugi 
žinia iš Tailando: Vilniaus sena
miesčio istorinis centras įtrauk
tas į UNESCO globojamų Pa
saulio kultūros paveldo pamink
lų sąrašą. Toks sprendimas pri
imtas šiandien Tailande pasi
baigusiame tarpvyriausybinio 
Passaulio kultūros paveldo ap
saugos komiteto posėdyje. Vil
niaus senamiesčio istorinio 
centro įrašymas į Junginių Tau
tų kultūros švietimo ir mokslo or
ganizacijos globojamų kultūros pa
veldo paminklų sąrašą liudija apie 
labai didelę, pasauliniu mastu pri
pažįstamą jo vertę, pasakė Eltai 
UNESCO Lietuvos nacionalinės ko
misijos generalinis sekretorius Alf
redas Jomantas. Lietuvos atstovai 
tokio pripažinimo intensyviai siekė 
nuo 1989 metų. Lietuva - vienin
telė iš trijų Baltijos valstybių, pa
tekusi į šį sąrašą, kuriame yra tik 
apie trys šimtai pasaulio pamink
lų. Pasak Alfredo Jomanto, šis di
delis pripažinimas nereiškia, jog 
UNESCO įsipareigoja skirti lėšų 
Vilniaus senamiesčio restauravi
mui bei išsaugojimui. Tačiau tiki
masi, kad autoritetingos organiza
cijos globa padės gauti finansinės 
ir kitokios paramos iš įvairių tarp
tautiniu fondų.

— Remdamasi Valstybės 
kontrolės departamento atliktų 
moksleivių skaičiaus tyrimų ben
drojo lavinimo mokyklose duo

konsulas Arnoldas Milukas.
Visi tvarkingai artinosi prie val

gių stalo, patys pasitarnaudami 
dėjosi į lėkštes sau patinkančius 
kūčių valgius.

Pavalgius kūčių vakarienę, Litu
anistinės Maironio mokyklos jau
nieji mokiniai, paruošti mokytojų 
Audrės Lukoševičiūtės (mokyklos 
vedėja) , dr. Algimanto Pliuros ir 
Viktoro Ziko, inscenizavo kalėdinį 
vaizdelį. Tapę angelais, pieme
nėliais ir karaliais, sveikino už
gimusį Kūdikėlį, o ir tris giesmeles 
pagiedojo. Štai tie jaunieji vaidin
tojai: Simona Dambrauskaitė, To
mas Dičpinigaitis, Viktorija Galku- 
tė, Julie M. Jurgėla, Ieva Matu- 
laitis-Kunca, Valentina Nourse, Ge
diminas Pliura, Monta Šiaučiūnas, 
Alexandra Spencer, Andrius Spen
cer, Victoria Spencer, Daiva Škė- 
maitė, Daugirdas Škėma, Emilija 
Gaubaitė ir Mantvydas Barkaus
kas. Didelė dalis iš jų yra nesenai 
atvykę iš Lietuvos.

Atlikę savo pasirodymą, jie 
nuskubėjo į mokyklos kambarį, 
kur juos aplankė Kalėdų senelis su 
dovanomis. Jis nebuvo perdaug 
dosnus. Jei norėjai gauti dovanų, 
tai turėjai padeklamuoti, padai
nuoti ar ką nors papasakoti.

Tuo tarpu vyresnieji giedojo lie
tuviškas kalėdines giesmes. Su gi
tara pritarė Viktoras Lora, o elek
triniais vargonėliais - Viktoras Zi- 
kas.

Tenka pasidžiaugti, kad šioje 
kūčių vakarienėje dalyvavo didelis 
skaičius naujai atvykusiųjų iš Lie
tuvos. Tai jau geras ženklas, o 
nuopelną drąsiai galima priskirti 
LBNY Queens apylinkės darbščiai 
pirmininkei Ramutei Česnavičie- 
nei, daug prisidėjusiai prie pro
gramos paruošimo ir atlikimo.
_ Visai vakaro, ęigai vadovavo Vida 

Jankauskienė.
p. palys

menimis, Lietuvos Vyriausybė 
nutarė, kad maksimalus mo
kinių skaičius bendroje lavini
mo mokyklos klasėje turi būti 
30. Mokinių skaičius klasėje gali 
būti didinamas atskiru Švieti
mo ir mokslo ministerijos spren
dimu. Šis Vyriausybės nutari
mas šalyje bus taikomas nuo 
1995 metų rugsėjo 1 dienos.

- Gruodžio 14 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Algir

das Brazauskas priėmė Islandijos 
Respublikos nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvai 
Olafuro Egilsono (Olafur Egilsson) 
skiriamuosius raštus. Olafuras Egil- 
sonas perdavė Islandijos Respubli
kos Prezidentės Vigdis Finbogado- 
tir (Finnbogadottir), Islandijos Vy
riausybės ir Islantų tautos linkėji
mus. Jis pabrėžė, kad Islandijos 
žmonės labai vertina draugystę su 
Lietuva. Ta draugystė, sakė amba
sadorius, remiasi laisvės ir demok
ratijos principais, dėl kurių daug 
metų kovojo mūsų tautos. Islan
dijos Vyriausybė, daug privačių 
firmų norėtų, kad tarp mūsų šalių 
suintensyvėtų ekonominiai bei 
prekybiniai, taip pat kultūriniai 
ryšiai, sakė ambasadorius. Jo nuo
mone, tam padės šiuo metu ruošia
ma dvišalė laisvos prekybos sutar
tis ir susitarimas dėl dvigubo ap
mokestinimo netaikymo.

Newyorkietė Vilija Jurytė susituokė su Brian Moran š.m. 
spalio 22 d. VVallingford, CT.

Bostono lietuvių Šv. Petro para
pijos jubiliejinius metus baigiant, 
prisimintini ir kiti įvykiai iš šio 
lietuvių centro.

Lituanistinėje 
mokykloje

Bostono lituanistinė mokykla 
pradėjo naujus mokslo metus rug
pjūčio mėnesį St. Mary of the Hills 
mokyklos patalpose, Miltone. Šiais 
metais mokyklą lanko maždaug 
60 mokinių, kurių amžius - nuo 
lopšelinuko iki devintosios klasės.

Gegužės mėnesį visa mokykla 
iškilmingai užbaigė mokslo metus 
dalyvaujant mišiose Šv. Petro baž
nyčioje. Vaikučių choras giedojo 
giesmes per komuniją, o trys šių 
metų abiturientai atliko skaitymus 
ir tikinčiųjų maldas per mišias. 
Visada malonu išgirsti dabartinį 
jaunimą gražiai skaitant lietuviš
kai.

Po mišių vyko tėvų komiteto ir 
tėvelių paruoštos vaišės. Po oficia
laus atidarymo, mokyklos vedėja 
Daiva Matulionytė pakvietė į sceną 
šių metų abiturientus - Kazį Adom- 
kaitį, Arą Knašą ir Joną Kriščiūną. 
Baigiamoji klasė maža, bet šie trys 
jaunuoliai buvo pasiryžę užbaigti 
Bostono lituanistinės mokyklos 
dešimties metų kursą.

Literatūros mokytoja Zita Kru- 
konienė, apibūdino susirinkusiems 
kiekvieną mokinį ir įteikė abitu
rientams baigimo atestatus. Geri
ausiai baigusiam mokiniui buvo 
įteikta a. a. Algio Makaičio atmi
nimui piniginė dovana. Kazys 
Adomkaitis, priimdamas šią, pir
mūnui skirtą dovaną, savo ir klasės 
draugų vardu tarė keletą žodžių.

Abiturientas Kazys Adomkaitis 
padėkojo mokytojams už parodytą 
nuoširdumą ir kantrybę per ilgą 
eilę metų. Jis didžiausią padėką 
skyrė savo ir draugų tėveliams, 
kurie pasišvęsdami vežiojo juos net 

Bostono lituanistinės mokyklos 1994 metų abiturientai iš k.: 
Jonas Kriščiūnas, Aras Knašas, Kazys Adomkaitis.

360 šeštadienių, kad jų vaikai 
išaugtų susipratusiais lietuviais.

Aštuntą skyrių sėkmingai baigė 
Skaidrys De Sa Pereira, Andrius 
Knašas, Šarūnas Krukonis ir Lydia 
Pauliukonytė.

"Sambūris" - Lietuvoje
Bostono tautinių šokių grupė 

"Sambūris", ilgiausiai gyvuojanti 
/tautinių šokių grupė išeivijoje, 
įsteigta 1938 metais a. a. Onos 
Tvaškienės, dalyvavo liepos mėnesį 
šokių šventėje Lietuvoje.

Bostono grupėje dalyvavo net 
40 jaunuolių - tai viena iš didžiau
sių grupių visoje šventėje. Jauni
mas važiavo su dideliu entuziazmu 
ir energija, ką tik baigęs pusantrų 
metų įtemptų repeticijų ruošą. 
"Sambūrio" jaunimas ir jų tėveliai 
ilgai ruošėsi šiai kelionei smarkiai 
dirbdami. Gema ir John Phillips, 
Nijolė ir George Stankevičiai, 
Vytautas Dilba, Aldona Jurgelienė, 
Norma Šnipienė ir William Widu- 
giris ypatingai uoliai daug metų 
dirba "Sambūrio" gerovei.

Lietuvoje šokių šventėje Bosto
no jaunimas puikiai pasirodė. 
Grupių mokytojos Rūta Mickū- 
nienė ir Naida Šnipaitė, kruopščiai 
dirbusios su savo grupėmis, galėjo 
didžiuotis jų pasirodymais. Bosto
no jaunimas važinėjo su autobusu, 
kurį vairavo Eugenijus. Jis buvo 
sužavėtas Bostono jaunimu, jų 
draugiškumu, gražia lietuviška kal
ba, linksma nuotaika ir ypač jų 
smagiom dainom. Net palydovai 
iš Panevėžio stebėjosi Bostono 
jaunimo lietuviškumu ir pripažino, 
kad šis išeivijos jaunimas daugiau 
moka dainų negu jų jauni pane
vėžiečiai!

"Sambūris" dalyvavo Kaune, Dai
nų šventės atidaryme, eisenoje 
Kaune, koncertuose, vakaruškose, 
eisenoje Vilniaus gatvėse ir pačioj 
šokių šventėje. Visur jie buvo šil-

TAUTOS FONDO VEIKLA

"Sambūrio" nariai Žalgirio stadione Vilniuje, tik ką atlikę 
programą Pasaulio Lietuvių Dainų ir Šokių šventėje.

1994 m. gruodžio mėn. 3 d. Tautos Fondo patalpose New Yorke 
įvyko Tautos Fondo tarybos posėdis. Jame dalyvavo 12 iš 15 tarybos 
narių. Pranešimus padarė tarybos pirmininkas Juozas Giedraitis, valdy
bos pirmininkas Jonas Vilgaly’s, Finansų komisija ir Paramos skirstymo 
komisija.

Tarybos pirmininko pranešime apibūdinti kai kurių anksčiau Tautos 
Fondo paremtų projektų vaisiai. Pabrėžti sėkmingai vykdomi seminarai 
Lietuvoje demokratizacijos ir Lietuvos įjungimo į Europos Sąjungą 
temomis. Pirmininkas pabrėžė, kad demokratizacijos reikalas yra sku
bus. Jei per ateinančius 3 metus ji Lietuvoje nebus įsisavinta, gali tekti 
sielotis, kad pavėluota.

Lietuvos universitetams ir Lietuvos Seimo Teisių ir etikos komisijai 
parūpinta sukomplektuota dokumentinė medžiaga apie 1985-ais me
tais įvykusį "Genocido teismą" Kopenhagoje. Ruošiamasi išleisti Tautos 
Fondo istorijos knygą.

Valdybos pirmininkas pranešė, kad Tautos Fondas paskyrė "Draugo" 
dienraščiui $500 85-jų metų gyvavimo proga. J. Vilgalys tarybos svarsty
mui pristatė Tautos Fondo sąmatą 1995-iems metams.

Kaip ir beveik kiekvienam posėdyje, nutarta paremti Lietuvos jaunimą 
skiriant stipendijas. Šio posėdžio metu stipendijų paskirta 35. Pirmeny
bė teikiama buvusių tremtinių vaikams. Skiriamos sumos vidurkis yra 
$200 metams. Toliau svarstyti 32 prašymai įvairiems projektams Lietu
voje, kurių didelė dalis patenkinti. Dalis atidėta dėl tinkamos doku
mentacijos stokos.

Didžiausia paramos suma skirta Lietuvos užribių mokykloms ir moky
tojams. Lietuvos užribiais laikomos lietuvių gyvenamos sritys Gudijoj, 
Latvijoj ir Mažojoj Lietuvoj. Skirta $14,000.

Stambesnė parama suteikta "Lietuvių žinių" leidimui Lietuvoje. Praėju
siame posėdyje, įvykusiame š. m. rugsėjo 29 dieną, paremtas ne pelno 
siekiančios "Tėvynės Sargo" organizaci)osleidžiamas "Apžvalgos" laikraš
tis.

Po $1,000 parama paskirta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
draugijos leidiniui "Komunistinis geno- idas Lietuvoje" Lietuvių katali
kų kultūros centro organizuojamam jaunimo kultūros centrui ir "Kau
no laikui", "Tėvynės Sargo - draugijos ruošiamiems verslininkų kursams 
jaunimui skirta $500.

Šio posėdžio metu iš viso paskirta $35,675.
Po pietų pertraukos svarstyta Tautos Fondo sąmata 1995-iems metams. 

Sekant vieną pagrindinių Tautos Fondo veikios gairių, puoselėti de
mokratizaciją Lietuvoje, nutarta šiuo metu ypatingą dėmesį kreipti 
paramai visuomeninių organizacijų, kurios betarpiškai ir konstrukty
viai kovoja su spaudos, radijo ir aplamai žodžio slopinimu, kas de
mokratijos vystymui Lietuvoje yra ypatingai žalinga. Tokios paramos 
būdus su konkrečiais pasiūlymais, atitinkančiais Tautos Fondo statutą 
ir inkorporacijos nuostatus, paruoš Tautos fondo Veiklos ir Informaci
jos komisija artimu laiku.

Kitas Tautos Fondo Tarybos posėdis įvyks 1995 m. kovo 4 d.
Tautas Fondas

tai priimti.

Bostono skautų - 
"mini stovykla"

Bostono Baltijos ir Žalgirio Tun
tai, gavę žinią, kad Atlanto Rajono 
vasaros stovykla yra atšaukta, tuoj 
pat suruošė antrą "mini stovyklą" 
Bostono skautėms ir skautams. Ši 
stovykla įvyko rugsėjo 9-11 die
nomis, Camp Massasoit stovykla
vietėje, Manomet, MA.

Mini-stovykloje dalyvavo 53 
skautai, skautės, vilkiukai ir paukš
tytės bei įvairaus amžiaus vado
vai. Oras pasitaikė puikus, entu
ziazmas buvo neribotas! Lauko vir
tuvė veikė be sustojimo ps. fil. 
Naidos Šnipaitės priežiūroje. Visi 
skautai ir skautės savo maistą ruošė 
ryte ir per pietus. Bendra vakarienė 
įvyko po mišių, kurias gražioj gam
toje aukojo svečias iš Lietuvos kun. 
Algis Gudaitis. SJ.

Penktadienio ir šeštadienio vaka
ruose laužai smagiai degė, vyr. 
skaučių ir skautų vyčių paruošti. 
O dainų ir pasirodymų garsai skli
do linksmai per visą mišką. Šešta
dienį po pietų visas ežeras buvo 
pilnas linksmo jaunimo, plaukiant 
įvairiais laiveliais. Kai kurie sto
vyklautojai įsigijo specialybes sto
vyklos metu, o kiti užbaigė patyri
mo laipsnio programas Penki jau
ni kandidatai - Gintas Adomkaitis, 

Aleksas Hauser. Alvydas Knasas, 
Simas Phillips ir Aliukas V7olosen- 
ko davė skautų įžodį, s. v. Vydo 
Marijošiaus vedami ir pasipuošė 
naujais geltonais kaklaraiščiais. 
Trys skautai Skaidrys De Sa Perei
ra, Andrius Knašas ir Šarūnas 
Krukonis davė prityrusių skautų 
įžodį, kuris buvo pravestas s. v. 
Tomo Matušaičio.

Bostono antroji mažoji stovykla 
labai sėkmingai praėjo Frieš iš- 
siskirstant į namus, kiekvienas 
stovyklautojas gavo s. Vytauto 
Dilbos suprojektuotą stcvyklinį 
ženkliuką, kuris dabar puoš.a skau
tišką uniformą. GRA

Iš Lietuvos 
rekordų knygos
- Masiškiausiame rokerių 

susibūrime gegužės 7 d. yiiniuje 
būta apie 1000-1200 dalyvių su 
700-800 motociklų.
- Per 1994-aosius metas pa

gaminta keletas milžiniškų patieka
lų. 180 kilogramų svorio, 2.1 metrų 
aukščio ir 3.8 metro apimties py
ragą "Skruzdėlynas* iškepė Kauno 
restorano "Vilija" konditeriai. Jt 
taip pat ir didžiausią - 8 kilogramų 
svorio. 1.03 centimetro ilgio, 60 
centimetrų pločio, 3 centimetrų 
aukščio picą, suvalgė vaikų namų 
auklėtiniai. ELTA
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Apreiškimo parapijos salėje 
gruodžio 31 d. 7val. vak. rengia
ma jaunimo šventinė vakaronė - 
Naujųjų Metų sutiktuvės. Veiks 
kavinė ir skambės nuotaikinga 
muzika. Renginį organizuoja Nau
jai Atvykusiųjų Lietuvių organiza
cija.

Apreiškimo parapijos baž
nyčioje gruodžio 24 d. pusva
landį prieš vidurnaktį choras gie
dojo kalėdines giesmes. Bernelių 
mišios buvo 12 vai. nakties, kur 
taip pat giedojo choras. Kalėdų 
dieną lietuviškos pamaldos įvyko 
11 vai.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje gruodžio 31 dieną pamo
kų nebus.

Religinė Šalpa nuoširdžiai dė
koja visiems atsilankiusiems gruo
džio 11 d. įvykusiame V. Čepins
kio koncerte ir J. E. vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, dešimties metų 
vyskupu pskyrimo sukaktuvėse. Ta 
pačia proga buvo Religinės Šalpos 
rudens vajaus užbaigimas su lai
mikių traukimu, laimėjo sekantys:

1-ąją vietą $750.00 - Vytautas 
Golis iš Bowie, Maryland; 2-ąją 
vietą $500 - Dorothy Kacucewicz 
iš Chicago, Illinois; 3-ąją vietą 
$150.00 - Steve Vangel iš Valparai- 
so, Indiana; 4-ąją vietą $100.00 - 
Juozas Graužinis iš Chicago, Illi
nois. Visiems loterijoje dalyvavu
siems ar prisidėjusiems prie šios 
popietės surengimo tariame šiltą 
ačiū!

Mrs. Sophie Stašaitienė ap
mokėjo prenumeratą, atsiųsdama 
100 dol. čekį. Nuoširdus ačiū mūsų 
rėmėjai.

Prel. Dr. Algirdas Olšaus
kas, Los Angeles, CA, atnaujino 
prenumeratą, atsiųsdamas 100 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už 
laikraščio stiprinimą.

Albin V. Milukas, Coventry, 
RI, kaip kasmet, taip ir šiemet, 
atnaujino prenumeratą, atsiųs
damas 100 dol. čekį. Nuolatiniam 
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame.

Kun. Jonas Pakalniškis, Lit- 
tle Neck, NY, kasmet po kelis kar
tus paskiria auką "Darbininkui". Ir 
dabar, atnaujindamas prenumera
tą, atsiuntė 90 dol. čekį. Dosniam 
ir nuolatiniam mūsų spaudos rė
mėjui nuoširdžiai dėkojame.

Sveikiname 
sukaktuvininkus !

"Darbininko" artumoje turime 
net tris mielus asmenis, kurie sau
sio 1 dieną švenda gimtadienį. Ir 
visi trys asmenys švenčia gražius 
gimtadienius! Štai:

Kun. Jonas Pakalniškis, bu
vęs Apreiškimo lietuvių parapijos 
klebonas ir labai uolus lietuviškos 
skautijos veikėjas, švenčia 80 metų 
sukaktį!

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
lietuvių pranciškonų provindolas, 
švenčia 75 metų sukaktį!

J. E. Vysk. Paulius A. Balta
kis, OFM, paskirtas išeivijos lietu
vių sielovadai, šiuo metu besi
lankąs Australijos lietuvių tarpe, 
švenčia amžiaus 70 metų sukaktį!

Darbininko" 1995 metų, ka
lendorius jau išsiuntinėtas skai
tytojams gruodžio 2 d. Kas norėtų 
užsisakyti daugiau kalendorių, pra
šomi kreiptis į "Darbininko" ad
ministraciją. Vieno kalendoriaus 
kaina su persiuntimu 4 dol.

Iš Metropolitan operos rū
mų gruodžio 31 d., šį šeštadienį, 
1:30 vai. popiet New Yorko laiku 
per radiją bus transliuojama Ben- 
jamin Britten opera "PeterGrimes". 
Pagrindiniai solistai: Renee Fle
ming, Thomas Stesvart. Diriguoja 
James Colon. Ateinantį šeštadienį 
bus transliuojama Giacomo Pucci- 
ni opera "Madama Butterfly".

Paskutinė proga 
ĮSIGYTI

1. ENCYCLOPEDIA LTTUANICA, 
komplektas 6 tomai; 2. VINCO 
KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai; 3. LIE
TUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS pavie
niai tomai ir kt. Lietuvių Enciklo
pedijos leidiniai. Kreiptis: J. Ka
počius, P. O. Box 752, Cotuit, 
MA 02635; tel. (508) 428-6991.

(sk.)
47 metų lietuvis slaugas ieš

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

TALPINTUVAI PER TRANS- 
PAK siunčiami kas savaitę. 
Skubius siuntinius siunčiame AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street, Chicago, 1L 60629. 
Telef. 312 436-7772. C0NNECTI- 
CUT valstijoje 203 232-6600. (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.)

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.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, dėl daugiau taip 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, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
mo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadienį, sausio 7 
d. Tą dieną siuntinius priims Kul
tūros Židinio kieme, buv. spaustu
vės patalpose, nuo 12 iki 1 vai. 
popiet. Jokių muitų nėra. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. (Žiūr. skelbimą 6 psl.)

Pereitame "Darbininko" nume
ryje tilpo Tėv. Pranciškaus Gied- 
gaudo lietuvių organizacijų atsto
vams pranešimas, pavadintas 
"Žvilgsnis į Kultūros Židinio ateitį".

Savo pranešime T. Giedgaudas 
minėjo, kad lietuviai pranciškonai 
šį rudenį savo trimetinės vizitaci
jos metu peržiūrėjo visų savo vie
nuolynų stovį. Per keletą pasku
tiniųjų metų mirtis, ligos ir se
natvė yra smarkiai sumažinusi 
pranciškonų darbo jėgas, taip jog 
jie greit nebepajėgs išlaikyti visų, 
iki šiol turimų, savo veiklos taškų. 
Taigi buvo būtina spręsti, kurie 
vienuolynai jų veikloje yra svar
besni. Pranciškonų vadovybė nu
tarė, kad svarbiausi vienuolynai 
yra Toronto, Kennebunkporto ir 
Brooklyno. Ypač Brooklyno vie
nuolynas, kuris yra glaudžiai suriš
tas su Kultūros Židiniu ir kuriame 
yra leidžiamas "Darbininkas", lie
ka vienu iš padų svarbiausių pran
ciškonų veiklos centrų. Nutarta jį 
laikyti, kol jame veikiandos insti- 
tudjos bus reikalingos lietuviškai 
veiklai.

Taip pat T. Giedgaudo pranešime 
buvo pabrėžta, kad šiuo laiku 
Brooklyno vienuolyne gyvena tik 
trys prandškonai, ant kurių pėdų

Susirinkimo dalyviai

Susirinkimo prezidiumas iš k.: vysk. Paulius Baltakis, OFM, lietuvių pranciškonų provinc- 
iolas Tėv. Placidas Barius, OFM, Aleksandras Vakselis, Kult. Židinio Tarybos sekretorė Ona 
Barauskienė. ■. Visos nuotraukos Albinos Žumbakienės

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ii atsi
lyginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 40 dol.: J. Kizlauskas, High
land Beach, FL; Julita Trojanas, 
Bayside, NY.

Po 30 dol.: Gražina Sirusas, 
Flemington, NJ; Angelė Žiobienė, 
Brooklyn, NY; Ann L VVarkala, 
Long Island City, N Y; Alg. ir Ra
mutė Česnavičius, Richmond Hill, 
NY; H. Andruska, Woodhaven, 
NY.

Po 25 dolx J. Mikaila, Semi- 
nole, FL; A. Grig, Springhill, FL; J. 
Ketaminas, Rockford, IL.

Po 20 dol.: Isabel Oksas, Los 
Angelei, C A; Kun. R. Krasauskas, 
Putnam, CT; Danutė Miklas, Boca 
Raton, FL; Teresė Bakanas, VVil- 
mington, DE; B. Oniunas, Juno 
Beach, FL; J. Adomėnas, Burr Rid- 
ge, IL; A. Šeduikis, Brockton, MA; 
V. Kamaitis, Sutton, MA; .A. ka
džius, Baltimore, MD; J. Sabaliaus
kas, Blairstown, NJ; V. Kligys, Edi
son, NJ; A Bražinskas, So. Orange, 
NJ; V. Jokūbaitis, Toms River, NJ;
R. Kisielius, Somerville, NJ; A. Rač
kauskas, Brooklyn, NY; Magdale
na Jankauskas, Ft. Salonga, FL; 

guli visa veikos našta. Pažymėta ir 
tai, kad "Darbininko" redaktoriaus 
ir administratoriaus pareigoms pa
tys prandškonai pakaitalo neturi. 
Taigi, jeigu vienas kuris iš jų taptų 
nebepajėgus darbuotis, Brooklyno 
vienuolynas išgyventų krizę, kuri
os išrišimui prandškonai iki šiol 
dar ieško atsakymo. Tam tikslui 
buvo kviestas ir šis posėdis.

Pabrėžtina, kad pranciškonų va
dovybė bet kurio šių trijų vie
nuolynų artimoje ateityje likvi
duoti neplanuoja ir jų bet kokiam 
uždarymui datų nėra pramadusi.

Po savo pranešimo T. Giedgau
das pasisiūlė atsakyti į klausimus. 
Jo atsakymai paryškino pranešime 
keltas mintis. Išryškėjo, kad laik
raštis "Darbininkas" ir yra pati svar
biausia priežastis prandškonų bu
vimo Brooklyne. Pranciškonai 
"Darbininko" uždaryti neplanuo
ja, bet jeigu taip įvyktų ir pran
dškonai turėtų Brooklyną palikti, 
kas tada įvyktų su Kultūros Židi
niu? Ar iš viso yra galimybių ir 
kokios jos būtų, Kultūros Židiniui 
išsilaikyti Brooklyne be prandš
konų? Į tai atsakė A. Madulaitis, 
Kultūros Židinio Tarybos pirminin
kas. Jo nuomone, Židinys išvykus 
pranciškonams iš Brooklyno, pats

Anelė Povilaitienė, Great Neck, NY; 
P. Matekunas, Richmond Hill, NY; 
Elena Sinsinas, Richmond Hill, NY; 
A. Vaicekauskas, Richmond Hill, 
NY; R. T. Alinskas, Ridgewood, 
NY; A. Balsys, VVoodhaven, NY; 
Natalie Glovvacki, Woodhaven, 
NY; A. Jankauskas, Woodhaven, 
NY; Eugenija Minkūnas, VVood- 
haven, NY; Kazimiera Šventoraitis, 
VVoodhaven, N Y; Valerie Stankus, 
Media, PA; Br. Krokys, Phila., PA; 
A. Vilgosas, Phila, PA.

Po 15 dol.: J. Valaitis, Stam- 
ford, CT; Leontina Jankauskas, St. 
Pete Beach, FL; P. Miksys, Leices- 
ter, MAT

Po 10 dol.: K. Žebrauskas, 
Toronto, Ont., Canada; A. Laz- 
dauskas, Bridgeport, CT; R. Stapu- 
lionis, New Britam, CT; Mrs. F. 
Werbitzkas, Granby, CT; G. šeti- 
kienė, Newington, CT; VVanda 
Draugelis, So. VVindsor, CT; T. Bert
ranų W. Hartford, CT; Mrs. VVm. 
F. Hanson, Ft. Lauderdale, FL; Stasė 
Kavaliūnas, New Smyma Beach, 
FL; Alg. Petrulis, St. Petersburg 
Beach, FL; V. Karalius, Jr., Balti
more, MD; Alg. Skudzinskas, Bal- 
timore, MD; Birutė Jakniunas, Sil- 
ver Spring, MD; A. Sabaitis, Brock
ton, MA; Elena Paliulis, Cam- 

vienas išsilaikyti nepajėgtų.
Vida Jankauskienė, kuri rūpina

si lėšų telkimu Židinio išlaikymui, 
siūlė tuščius vienuolyno kamba
rius pertvarkyti taip, kad ten galėtų 
apsigyventi vyresnio amžiaus lie
tuviai. Jie, turėdami sąlygas gyventi 
lietuviškoje aplinkoje, kartu būtų 
pajamų šaltinis ir Židinio išlaiky
mui. Panašią mintį iškėlė Juozas 
Giedraitis, Tautos Rondo Valdy
bos pirmininkas, siūlydamas tuš- 
duose vienuolyno kambariuose 
įrengti lyg ir viešbutėlį, "bed and 
breakfast", kuriame lietuviai, atvy
kę į New Yorką, turėtų galimybe 
pigiai pernakvoti. NewYorke ven
giama rengti lietuviškus suvažia
vimus, nes viešbudai yra labai 
brangūs. Kiti į tai atsakė, kad tai 
būtų nepraktiška, nes valdžia palai
kytų tai biznio įstaiga, reikėtų spe- 
tialių draudimų, padidintų mo
kesčius ir tai pakenktų dabarti
niam Židinio statusui.

Provindolas Tėv. Pladdas Ba
rius teigė, kad da svarstomoje 
padėtyje lėšų klausimas nėra pats 
svarbiausias dalykas. Svarbu vie
nuolių skaidaus sumažėjimas: se
natvė, ligos, mirtys riboja vienuo
lių darbo jėgą. Buvo priimtas vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, pasiūly

mas sudaryti 
komitetą, su
sidedantį iš 
pranciškonų, 
Kultūros Židi
nio vadovybės 
ir Lietuvių 
Bendruome
nės atstovų, 
kad suradus 
konkretesnių 
planų Brookly
no pranciško
nų vienuolyne 
esandų įstaigų 
išlaikymui.

K. Miklas 
teigė, kad Židi- 

bridge, MA; J. J. Blažys, Holliston, 
MA; Glorija Adomkaitis, Milton, 
MA; Irena Veitas, Milton, MA; V. 
Trinavech, So. Boston, MA; M. 
Žilinskienė, So. Boston, M; Janina 
Miliauskienė, VVorcester, MA; J. 
Radas, Livonia, MI; K. Daugėla, 
Bedford, NH; Maria Biosevas, 
Jamesburg, NJ; Bertha, Bedel, Bell- 
more, NY; G. Rajeckas, Maspeth, 
NY; P. Zuyos, Maspeth, NY; Anna 
Balsis, Rego Park, NY; Elena Valiū
nas, Southampton, NY; J. Andrušis, 
Woodhaven, NY; J. Cemauskas, 
Woodhaven, NY; Jadvyga Lau
cevičius, VVoodhaven, NY; J. Žu
kas, VVoodhaven, NY; Aleksandra 
Sakas, Lancaster, OH; Laima Tvar
ku n a s, Bensalem. PA; J. McClos- 
key, Springdale, PA.

Po 5 dol.: L Balaisis, LaSalle, 
Canada; Pr. Judickas, Hot Springs, 
AK; VI. Sutkus, Escondido, CA; S. 
Adamonis, Los Angeles, CA; Z. 
Dalangauskas, New Britain, CT; V. 
Peckaitis, Old Saybrook, CT; V. 
Labutis, Sunny Hills, FL; V. Mala- 
kas, Port St. Lucie, FL; O. Adams, 
Brooklyn, NY; St. Zacharka, Corn
ing, NY; Kostė Garbauskas, Great 
Neck, NY; J. Stankus, New York, 
NY; G. Mikalauskas, North Baby- 
lon, NY; Jadvyga Vebeliūnas, Rich-

Kalba Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM.

nys New Yorkui yra būtinas. Čia 
Jungtinės Tautos, čia atvažiuoja 
žmonės iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Židinys tarnauja lietuviams įvai
riausiais būdais. Siūlė, jei pran
ciškonams būtinai reikia trauktis 
ir palikti užimtas vietas, reketų 
parduoti Kennebunkportą anks
čiau už Židinį.

Buvo siūloma išnuomoti kai 
kurias patalpas kokiai nors moks
lo įstaigai su sąlyga, kad patalpomis 
galėtų naudotis ir lietuviai. Buvo 
ir daugiau pasiūlymų.

Ambasadorius Anicetas Simutis 
priminė, kad Kultūros Židinys 
padėjo išlaikyti lietuvybę, prailgi
no lietuvišką gyvenimą New Yorke. 
To paties reikia siekti ir ateityje.

Susirinkimui vadovavo ir pra
nešimą padarė Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, Brooklyno vienuoly
no viršininkas ir dabartinis "Dar
bininko" administratorius.

Po susirinkimo sekė vaišes. Prie 
kavos, pyragaičių, įvairių skanėstų 
buvo toliau nagrinėjamos susi
rinkimo metu iškeltos mintys, kaip 
Brooklyne išlaikyti pranciškonus, 
Kultūros Židinį ir "Darbininką". 
_________________ (Pi)

Geriausios 
dovanos

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

Anglų - lietuvių kalbų žody
nas. V. Baravykas. 590 psl., kie
tais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol.

Lithuanian Cookery. Autorė 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleis
ta 5-ji laida šios populiariausios 
lietuviškų valgių virimo knygos 
anglų kalba. Kas norite pagilinti 
savo virimo žinias, - rasite labai 
daug populiarių lietuviškų valgių 
gaminimo receptų. Labai tinkama 
dovana lietuviškai nekalbantiems. 
Kaina 15 dol. Persiuntimas - 1.50.

"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 gaunamo? rašant;
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Užakant žodynus, pridėti po 1 
dol. persiuntimui; užsakant "Mote
ris su baltu chalatu" - pridėti 2 dol.

mond Hill, NY; B. Rimas, Ridge- 
wood, NY; Bronė Spūdis, VVood
haven, NY; Mane Wasiltschikow, 
VVoodhaven, NY; Ona Kreivenie- 
nė, Media, PA.

Už kiekvieną auką 
•nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija



END


