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- Antanas Valionis, Lietu
vos ambasadorius, įteikė skiri
amuosius raštus Rumunijos pre
zidentui. Amb. Valionis Lietu
vą taip pat atstovauja Lenkijoje 
ir Bulgarijoje.

- Rusijos ambasadoriumi 
Lietuvoje paskirtas K. Mozelis, 
vieton vasarą atšaukto N. Ober- 
tyšev. Mozelis yra dirbęs Sovie
tų Sąjungos ambasadose Alžyre, 
Prancūzijoje ir Ispanijoje.

- R. Ramoška, Lietuvos am
basadorius Ukrainoje, įtariamas 
išdavęs pažymėjimą neegzistuo
jančiai Lietuvos prekybos įmo
nei, atšauktas iš pareigų.

- Spalį padidėjo šalies ko
mercinių bankų akcinis kapita
las, tačiau šiek tiek sumažėjo 
indėlių. Visų bankų akcinis ka
pitalas spalio pabaigoje buvo 
beveik dukart didesnis nei metų 
pradžioje - 717,6 min. Lt (sau
sio 1 d. jis buvo 376 min. Lt). 
Gyventojų indėlių suma nuo 
metų pradžios sumažėjo 353 
min. Lt (22%).

- Konservatoriai siūlo nai
kinti penkias ministerijas: Ap
linkos apsaugos, Ekonomikos, 
Energetikos, Miškų ūkio, Pra
monės ir prekybos. Jie siūlo 
įsteigti Aplinkos apsaugos ir 
gamtos išteklių, Europos reikalų 
bei Ūkio ministerijas. Įgyvendi
nus konservatorių planus, Lie
tuvoje iš dabar esančių minis
terijų liktų 17.

- 1995 m. Lietuva lenkė 
Centrines Europos valstybes už
sienio skolos 1 gyventojui ma
žumu - ji Lietuvoje buvo 222 
USD, tuo tarpu Lenkijoje -1.137 
USD, Čekijoje ir Slovėnijoje - 
1.584 ir 1.497 USD atitinkamai, 
o Vengrijoje - 3.100 USD.

- Paukštininkystės asocia
cijos teigimu, Lietuvoje šian
dien yra susidaręs apie 1.000 
tonų paukštienos perteklius. To
dėl nenuostabu, jei teks prisi
minti "smetoninius laikus", kai 
kiekvienas valdininkas privalė
jo nusipirkti po žąsį.

- Per 3 metus apšilęs kojas 
Lietuvoje tarptautinis kompiu
terijos Guliveris "International 
Business Machines" (IBM) iš at
stovybės steigia savarankišką 
įmonę UAB "IBM Lietuva".

- Lapkričio 24 d. Vytauto 
Didžiojo universitete vyko Lie
tuvos skautų suvažiavimas. Jo 
metu įkurta vieninga organiza
cija "Lietuvos skautija". Jos va
dovu išrinktas Mečislovas Raš
tikis. Tuo greičiausiai baigti ke
lerius metus trukę skautų ginčai, 
kuri jų organizacija yra pagrin
dinė Lietuvoje. Organizacija vie
nys dalį Lietuvos skautų sąjun
gos, "Lietuvos skautijos", sausu
mos, jūrų skautų "Dyvitis", len
kų ir rusų skautų narius.

- Konservatoriai ir LDDP 
paskelbė, kiek pinigų išleista 
rinkimų agitacijai. Konservato
riai nurodo, kad iš rėmėjų gavo 
163,710 USD. Daugiausia - be
veik 93.5 tūkst. USD - pinigų 
išleista partijos reklamai per 
televiziją, radiją, spaudoje. Be
veik 70 tūkst. USD kainavo pla
katų, lankstinukų, brošiūrų, 
vaizdinės, garsinės bei kitokios 
agitacinės medžiagos gamyba ir 
platinimas. Konservatoriams 
nuo rinkimų agitacijos liko 765 
USD. LDDP rinkimų agitacijai 
išleido visus 163,725.5 USD, 
kuriuos gavo iš rėmėjų.

Dr. Algimantas Kabaila
Specialiai "Darbininkui" iš Australijos

Matydamas, kaip vangiai vyks
ta Lietuvos gynybos organizaci
jos atnaujinimas, ir galvodamas, 
kad Lietuvai gynyba yra itin svar
bi, parašiau keletą straipsnelių tuo 
klausimu.

Čečėnai sumušė daug gausesnę 
ir geriau ginkluotą Rusijos ka
riuomenę. Be abejo, šis Rusijos 
pralaimėjimas turėjo daug ,prie
žasčių, bet viena iš jų - tai iš 
Sovietų Sąjungos laikų paveldėta 
kariuomenės sandara, dvivaldys
tė - Vidaus reikalų ministerijai 
pavaldūs kariuomenės daliniai 
(vadinami VRM kariuomene) ėjo 
vienu keliu, o Rusijos armija, 
pavaldi Gynybos ministerijai, - 
kitu. Buvo neaiškumų, kas kam 
vadovauja. Skaitant pasaulio 
spaudą, tie neaiškumai kartkartė
mis atrodė tiesiog skandalingai. 
Mano manymu, Lietuvos gyny
binė struktūra turi dar per daug 
sovietinio stiliaus palikimo ir jau 
pats laikas apie tai pradėti kalbė
ti. Būtina moderninti tas struk
tūras ir priartinti jas prie vakarie
tiškos sistemos, ypač jei norima, 
kad Lietuva taptų NATO nare, o 
tai svarbu siekiant garantuoti Lie
tuvos saugumą. Tad pradėjau tuo 
klausimu rašyti į Australijos lie
tuvių savaitraštį "Mūsų pastogė", 
į "Lietuvos aidą", New Yorke 
leidžiamą "Darbininką". Tuo klau
simu turėjau pokalbių telefonu 
Chicagos lietuvių radijo valan
dėlėje. Lietuvos kariuomenę ger
biu ir vertinu kaip atkurtos ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
gynėją. Su Lietuvos kariuomene 
mane saisto jau seni, bet artimi 
šeimos ryšiai - mano tėvas buvo 
savanoris, karininkas, vienas iš 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų, kovęsis su ber
montininkais, bolševikais ir len
kais, užsitarnavęs Vyčio kryžių 
už narsumą kovos lauke. Kaip tik 
iš pagarbos kariuomenei ir rašau 
apie krašto apsaugos sandaros 
trūkumus. Dabar, po Sovietų Są
jungos sugriuvimo, viešumon iš
kyla žiaurūs jos armijos papro
čiai, pavyzdžiui, "dedovščina". 
Didžiuma tų papročių išliko Rusi
jos karinėse pajėgose. Gan gerai 
žinoma, kad dalis Lietuvos jauni
mo, ypač iš miestų, vengia ka
rinės tarnybos. Ar ne dėl to, kad 
kai kurie papročiai išliko dar ir 
Lietuvos karinėje tarnyboje?

Mano straipsnelį "Lietuvos gy
nyba ir žurnalistiniai išpuoliai" 
išspausdino "Lietuvos aidas" 
(1996 08 30, Nr. 170). Rašančia
jam apie Lietuvos gynybos struk
tūrą būtų didelis džiaugsmas susi

Lapkričio 25 dieną savo darbą pradėjo naujai išrinktas Lietuvos Seimas. Beveik dvi 
valandas truko narių priesaikos ceremonija. Prisiekė 137 naujo Seimo nariai. 107 Seimo 
nariams balsavus už, Seimo pirmininku išrinktas profesorius Vytautas Landsbergis.

V. Kapočiaus nuotr.

Ų MEISTRAI
laukti atsakingų gynybos pa
reigūnų dėmesio. Deja, taip nėra. 
Štai į šį straipsnelį atsiliepė po
nai generolas A. Svetulevičius ir 
pulkininkas J. Blaževičius 1996 
m. rugsėjo 6 d. "Dienoje", straip
sniu "Melo trumpos kojos". 
Straipsnis ilgokas ir jo čia nesi
ruošiu nagrinėti. Tačiau turiu pa
cituoti bent mažutę ištrauką: 
"Skaitai šį 'kūrinį' ir susimąstai, 
kokių gi politinių jėgų, spe
cialiųjų tarnybų ar kriminalinio 
pasaulio vadukų užsakymą A. 
Kabaila vykdo?" Į tokius asme
ninius šmeižtus ir išpuolius šiaip 
jau nekreipčiau dėmesio. Tokie 
sovietinio galvojimo deimančiu
kai daugiau pasako apie rašan
čiuosius nei apie tą, apie kurį 
rašoma. Bet juos pateikė ne šiaip 
sau asmenys, o Vidaus reikalų 
ministerijos sekretorius, vidaus 
tarnybos dalinių vadas, genero
las ir Pataisos reikalų departa
mento prie Vidaus reikalų mi
nisterijos direktorius, pulkinin
kas. Tad tenka aiškintis, kad "nesi 
dramblys".

Nežinia kokias "specialias tar
nybas" šie aukštieji pareigūnai 
turėjo omenyje. Negirdėjau, kad 
Australija, kurioje gyvenu, kė
sintųsi aneksuoti Lietuvą. O gal 
šie pareigūnai dar iš įsibėgėjimo 
"ginasi" nuo jų didžiosios tėvynės 
apsupimo, amerikiečių ir kitų 
kapitalistų? Dar blogiau - "kri
minalinio pasaulio vadukų už
sakymas". Čia jau toks iš piršto 
išlaužtas šmeižtas, kad tiesiog 
nežinai nuo ko ir bepradėti. No
rom nenorom reikia apie save 
kalbėti - kas tas A. Kabaila, ar 
tikrai "ne dramblys"?

Prieš išeidamas į pensiją apie 
25 metus dėsčiau viename iš 
didžiausių Australijos univer
sitetų, The University of New 

Naujai išrinkto Lietuvos Seimo pirmajame posėdyje daly
vavo arkivyskupas A. J. Bačkis (centre), monsinjoras K. 
Vasiliauskas (kairėje), Vilniaus meras A. Vidūnas.

V. Kapočiaus nuotr.

South Wales. Buvau statybos 
konstrukcijų teorijos profeso
rius. Prieš tai dėsčiau Karališka
jame Melburno technikos ko
ledže. Dar prieš paskelbiant Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimą buvau pakviestas atstovauti 
Sąjūdžiui Australijoje ir entu
ziastingai įsitraukiau į šį darbą. 
Lietuvai paskelbus nepriklauso
mybę, tuometinės Vyriausybės 
skirtas ėmiausi Lietuvos Respub
likos atstovo Australijoje pa
reigų. Po to, kai Australija pri
pažino de jure atkurtą Lietuvos 
valstybę, o tai įvyko prieš tą 
patį padarant JAV, buvau paskir
tas Lietuvos garbės konsulu Aus
tralijoje. Čia man teko kurti pir
mąją diplomatinę Lietuvos ats
tovybę Australijoje, nes Lietuva 
šioje valstybėje niekada nebuvo 
turėjusi diplomatinės ar konsu
linės įstaigos. Seimo rinkimus 
laimėjus LDDP, iš šių pareigų 
atsistatydinau. Lietuvos UR mi
nistras P. Gylys kvietė pasilikti 
šiame poste. Atsisakiau, bet su
tikau pareigas eiti, kol bus pas
kirti nauji konsulai.

Tad iš kur tie "kriminalinio 
pasaulio užsakymai? Prancūzai 
sako "noblisse oblige". Šiuo atve
ju sakytume - aukšti laipsniai 
įpareigoja.

Tai juos įpareigoja santūriau 
elgtis. Deja, į tokius šmeižikiškus 
jų išpuolius tenka atsakinėti. 
Kodėl jie taip elgiasi? Juk dau
gumoje demokratinių ir teise 
besiremiančių kraštų tokie aukš
tų valdininkų išsišokimai turėtų 

' pfems nemalonių pasekmių. Tad 
kodėl? Ar tai tik nėra noras 
pagąsdinti - surikai "nutilk", visi 
ir tyli kaip senais gerais laikais. 
Bet šiandien jau kiti laikai ir kiti 
reikalavimai, tad metas būtų jau 
elementariausių elgesio taisyklių 
išmokti.

Sidnėjus, Australija

Žiemos baltumas.

SUDARYTA NAUJOJILIETUVOS 
VYRIAUSYBĖ

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
pasirašė dekretą dėl aštuntosios 
Vyriausybės sudarymo. Kabinetui 
vadovauja Gediminas Vagnorius.

Atsižvelgdamas į jo teikimą, Pre
zidentas paskyrė septyniolika mi
nistrų: Aplinkos apsaugos - Imantą 
Lazdinį, Ekonomikos - Vincą Babi
lių, Finansų - Rolandą Matiliauską, 
Krašto apsaugos - Česlovą Stan
kevičių, Kultūros - Saulių Šaltenį, 
Pramonės ir prekybos - Laimą An
drikienę, Ryšių ir informatikos - 
Rimantą Pleikį, Socialinės apsa
ugos ir darbo - Ireną Degutienę, 
Statybos ir urbanistikos - Algį Čap
liką, Susisiekimo - Algį Žvaliauską, 
Sveikatos apsaugos - Juozą Gal
diką, Švietimo ir mokslo - Zigmą 
Zinkevičių, Teisingumo - Vytautą 
Pakalniškį, Užsienio reikalų - Al
girdą Saudargą, Valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų - Kęstutį 
Skrebį, Vidaus reikalų - Vidmantą 
Žiemelį, Žemės ūkio - Vytautą 
Knašį.

Naujoje Vyriausybėje yra vie
nuolika Seimo rinkimuose dau
gumą laimėjusių Lietuvos konser
vatorių narių (L. Andrikienė, I.

VYTAUTAS LANDSBERGIS RAGINA 
BALTIJOS VALSTYBES KONSOLIDUOTIS

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis norėtų, kad po Seimo 
rinkimų Lietuvoje Baltijos valsty
bės galėtų labiau konsoliduotis. 
"Lietuvoje galime imtis iniciaty
vos tarpparlamentinių ryšių ke
liais pasiaiškinti, kokie yra mūsų 
politikos bendrumai ir ar galima 
aiškesnė trijų Baltijos valstybių 
politinių gairių konsolidacija, to
kia, kaip buvo 1990-1992 metais, 
kai veikė Baltijos valstybių tary
ba", - sakė Vytautas Landsbergis 
gruodžio 2 d. spaudos konferenci
joje.

Tačiau pirmiausia, jo nuomone, 
mums reikia pačioje Lietuvoje 
išnaudoti galimybę konsoliduoti 
užsienio politiką. V. Landsbergis 
norėtų, kad "iš mūsų pusės būtų 
atmetami mitai, tam tikra politi- 

i.

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių 

ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 
visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 

esantiems lietuviams
Tėv. Placidas Barius, O.F.M
Pranciškonų provinciolas
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Kristaus gimimo šventėje 
mieliems mūsų skaitytojams, 

bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime Kalėdų džiaugsmo 
ir laimingų Naujųjų Metų.

Darbininko
Redakcija ir Administracija

Degutienė, J. Galdikas, V. Kna
šys, R. Matiliauskas, V. Pakal
niškis, R. Pleikys, K. Skrebys, S. 
Šaltenis, V. Žiemelis, A. Žva
liauskas), vienas konservatorių 
rėmėjas (V. Babilius), trys krik
ščionių demokratų partijos at
stovai (A. Saudargas, Č. Stan
kevičius, Z. Zinkevičius), du cen
tristai (A. Čaplikas, I. Lazdinis).

Vyriausybė visus įgaliojimus 
dirbti įgis, kai Seimas patvirtins 
jos veiklos programą ir Kabine
to nariai prisieks.

Pagal Vyriausybės įstatymą 
Lietuvoje yra 19 ministerijų. Ne
paskirti kol kas Miškų ūkio ir 
Energetikos ministrai.

Tačiau valdančioji konserva
torių ir krikščionių demokratų 
koalicija ketina reformuoti Vy
riausybės struktūrą. Numatoma 
naikinti Miškų ūkio, Energeti
kos, Ekonomikos, Pramonės ir 
prekybos bei Aplinkos apsaugos 
ministerijas. Vietoj jų bus stei
giamos Europos reikalų, Ūkio 
bei Aplinkos apsaugos ir gam
tos išteklių ministerijos.

ELTA

nė terminologija, kuri naudoja
ma ne tik Rusijoje, bet ir Vaka
ruose apie tariamai naujas ski
riamąsias linijas Europoje, kurių 
reikėtų išvengti". Jo nuomone, 
dėl to turėsime aiškiai susikal
bėti, siekdami kuo geresnių san
tykių su Rusija ir su Lietuvos 
partneriais Europos Sąjungoje, 
Vakaruose, NATO. Tai, kad Rusi
ja yra prieš NATO ir jos plėtimą
si, yra, pasak V. Landsbergio, 
tam tikras politinis faktas, ku
rio nereikia suabsoliutinti.

Regione atsirado, pasak Seimo 
pirmininko, naujas nerimą ke
liantis veiksnys - tai yra au
tokratinė Baltarusija. Įvykių 
evoliucija šioje šalyje, jo nuo
mone, gali turėti įtakos ir Rusi-

(nukelta į 8 psl.)
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Lietuvos ambasados namas Washingtone
Lietuva šiuo metu yra užmez

gusi diplomatinius santykius su 
maždaug 30 valstybių, tačiau tik 
kai kuriose turi savo reziduo
jančius ambasadorius ir dar ma
žiau turi nuosavų namų amba
sadoms. Viena tokia šalis yra 
Jungtinės Valstijos.

Kaip Lietuva šiuos namus įsi
gijo, kas juose šeimininkavo, kaip 
jie tada ir dabar atrodo, dabarti
nis Lietuvos ambasadorius A. 
Eidintas parašė šiais metais iš
leistą knygelę "Lietuvos ambasa
dos rūmų Washingtone, D. C., 
istorija".

Papasakojęs apie namo Nr. 
2622 Šešioliktojoje gatvėje Was- 
hingtone ir kitų namų toje apy
linkėje savininką senatorių J. B. 
Hendersoną, autorius rašo, kad 
keturių aukštų namas, kuriame 
dabar yra įsikūrusi Lietuvos am
basada, buvo pastatytas 1909 
metais gyventi dviem šeimoms 
su dviem atskirais priešakiniais 
įėjimais. 1924 metais, K. Bi
zauskui esant Lietuvos atstovu, 
mirusio senatoriaus Hendersono 
žmona Mary dešiniąją šio namo 
pusę - vieną butą - už 90,000 
dol. pardavė Lietuvai. Pradžiai 
buvo įmokėta 5,000 dol., bet 
sekančias įmokas ji atsisakė pri
imti, nepaisydama Lietuvos noro 
užsimokėti. Po jos mirties 1931 
m., tvarkant Hendersono pa
likimą, Lietuva galutinai atsis
kaitė su jos turto paveldėtojais 
(9-10 psl.).

Tokiu būdu šio keturių aukštų 
namo dešinioji pusė su bokštu - 
vienas butas su trisdešimt vienu 
kambariu - tapo Lietuvos respub
likos nuosavybe.

1940 m. sovietams okupavus 
Lietuvą, tuometinis Lietuvos 
nepaprastasis pasiuntinys ir įga
liotasis ministras P. Žadeikis at
sisakė jį atiduoti sovietų valdžiai. 
Ir po jo buvę Lietuvos atstovai J. 
Rajeckas, St. Bačkis ir St. Lozo
raitis išlaikė šį namą lietuvių ran
kose, ir taip jis tapo nepriklauso
mos Lietuvos simboliu. Tą jiems 
palengvino Amerikos vyriau
sybės atsisakymas pripažinti Lie
tuvos aneksiją prie Sovietų Sąjun
gos.

Lietuvai esant okupuotai, ne
buvo lėšų namo išlaikymui bei 
jo remontui. Todėl jo būklė blc 
gėjo. Ją dar pablogino 1979 m. 
sprogimas prie greta stovinčio

Kubos pastato.
Tokiai namo būklei esant, Lie

tuvos tuometinis atstovas dr. St. 
Bačkis ir lietuvių išeivija susi
rūpino ir 1980 m. sutelkė 20,000 
dol. išoriniam namo pataisymui. 
Tačiau būtinai reikėjo remon
tuoti ir namo vidų. Todėl 1981 
m. iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir Lietuvių Bendruomenės at
stovų buvo sudarytas Pasiunti
nybės rūmų restauravimo 
komitetas, kuris 1981-83 m. 
surinko 131,629 dol. ir iš jų 
129,404 dol. išleido namo res
tauravimui, o likusius paskyrė 
leidiniui apie namą parengti. 
Šiomis lėšomis ir buvo ši kny
gelė išleista (3 psl.).

1990 m. kovo 11 d. Lietuvai 
atsistačius ir naujam ambasa
doriui A. Eidintui atvykus 1993 
m. lapkričio mėn. į Washing- 
toną, buvo susirūpinta ambasa
dos namo ir jo aplinkos sut
varkymu. Komisija, sudaryta iš 
Lietuvos atvykusio pareigūno ir 
dviejų prieš porą mėnesių 
paskirtų ambasados darbuotojų, 
nusprendė, kad "ambasados pas
tatą (statytą 20 a. pradžioje) bū
tina kapitaliai remontuoti" (48 
psl.). Tuojau buvo imtasi darbo, 
kuris buvo baigtas 1995 m., Lie
tuvos vyriausybei tam reikalui 
paskyrus 370,000 dol. (62 psl.).

Iš tikro, ambasados namas įgi
jo naują išvaizdą: gražiai sut
varkytas ne tik vidus, bet ir išorė, 
aplinka. Tatai knygutėje gausiai 
pavaizduota fotografijomis.

Besigrožint dabartine ambasa
dos namo išvaizda, kyla klausi
mas, ar buvo verta už 370,000 
dol. jį tvarkyti? Ar ne geriau 
buvo jį parduoti ir įsigyti naują? 
Šis klausimas, kaip matyti iš 
knygutės, nebuvo apsvarstytas. 
Nutarimą "kapitaliai remontuo
ti" padarė naujai atvykę žmonės, 
nespėję susipažinti su miestu ir 
neištyrę, kaip geriau pasielgti su 
senu, blogos būklės namu.

Kaip minėta, Lietuvos amba
sados namas yra vienas iš dviejų 
butų name, kurio kairioji pusė - 
butas apie 1950 metus nuvers
tas ir jo vietoje pastatytas aš- 
tuonių aukštų su bokštu dau
giabutis namas. Lietuvai priklau
santi dešinioji namo dalis - bu
tas pasiliko kaip buvęs. Todėl jis 
dabar atrodo kaip praeito šimt
mečio stiliaus liekana, betarpiš

kai prisiglaudusi prie didžiulio ši
uolaikinio stiliaus namo. Tai sud
aro įspūdį vargano namo, kuris 
kažkodėl liko nenuverstas. (Kaip 
žinoma, Lietuvai esant okupuo
tai, jai priklausančio namo buvo 
neįmanoma parduoti.)

Tokia Lietuvos ambasados namo 
situacija aiškiai sumažino jo vertę. 
Be to, 90 metų senumo namas, 
kaip matyti iš jo aprašymo kny
gutėje, buvo avarinėje būklėje, 
netinkamas gyventi ir todėl ma
tyt jį imta skubiai remontuoti. 
Namo vertei taip pat atsiliepė 
apylinkė, kurioje jis dabar yra 
atsidūręs. Ir knygutės autorius 
pripažista, kad "aplinkinis gyve
namasis rajonas nėra iš pačių rami
ausių, vyksta daug kriminalinių 
nusikaltimų" (62 psl.).

Dėl visų šių priežasčių Lietuvos 
ambasados namas prieš jo restau
ravimą turbūt buvo nieko vertas. 
Tai rodo, kad jau prieš maždaug 
40 metų, kaip minėta, kairysis 
butas buvo nuverstas ir jo vietoj 
pastatytas daugiabutis namas. 
Todėl vargiai buvo tikslinga to
kioj būklėj esantį namą restauruo
ti, išleidžiant 370 tūkstančių do
lerių.

Žinoma, dabar gražiai jį sutvar
kius, ambasada galės juo kurį laiką 
naudotis, tačiau parduodant jo

kainą greičiausiai lems sklypas, 
o ne pats namas, nes vargiai 
atsiras turtingas žmogus, kuris 
norės pirkti 90 metų senumo 
31 kambario butą toje miesto 
apylinkėje.

92 puslapių knygutė apie am
basados namą yra gražiai išleis
ta. Iliustruota daugiausia spal
votomis nuotraukomis. Bu
vusių Lietuvos atstovų - K. Bi
zausko, M. Bagdono, B. K. Bal
učio - įdėtos puslapio didumo 
nuotraukos. Pačių pirmųjų at
stovų -J. Vileišio, V. Čarneckio 
nuotraukų visai nėra (matyt 
autorius negalėjo jų gauti). O 
labiau pastaruoju metu Lietu
vai atstovavę diplomatai - P. 
Žadeikis, S. Bačkis, S. Lozoraitis 
ir dabartinis ambasadorius A. 
Eidintas - matomi tiktai gru
pinėse nuotraukose.

Knygutės gale yra pateikta 
anglų kalba ambasados namo 
trumpa istorija, žinios apie Lie
tuvos teritoriją bei žmones ir 
dabartinę 
varką.

jos politinę sant-

Juozas Vitėnas

Alfonsas 
ambasados rūmų Washingtone, 
D. C., istorija. 92 psl. Leidykla ir 
kaina nepažymėta. Washington, 
D. C., 1996 m.

Eidintas, Lietuvos

Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje, duris atvėrė Lietuvos 
nacionalinis muziejus. V. Kapočiaus nuotr.

Žalakevičius
būti žmogumi", "Gyvieji did
vyriai", "Vienos dienos kroni
ka", "Savaitgalis pragare", "Tas 
saldus žodis - laisvė", "Žvėris, 
išeinantis iš jūros".

Garsiausias maestro darbas

Pasaulio banko paskolą gaus 26 
savivaldybės ir Turto bankas

Vyriausybė pritarė, kad didžioji 
dalis Pasaulio banko paskolos 
būtų skirta 26 savivaldybėms bei 
Turto bankui.

Lietuva jau gavo pirmąją dalį 
80 min. JAV dolerių PB paskolos 
- 40 min. dolerių (160 min. litų). 
Savivaldybėms bus paskolinta 
88,8 min. litų (22,2 min. do
lerių). Šiais pinigais jos padengs 
trumpalaikes paskolas Taupoma
jam bankui. Iš TB savivaldybės 
skolinosi, kai buvo priverstos 
grąžinti skolas už suvartotą šilu
mos ir elektros energiją.

Daugiausia paskolų bus suteik
ta Vilniaus ir Kauno savivaldy
bėms - atitinkamai 35 min. ir 15 
min. litų. Plungės rajonas pa-

skolinsis 3,8 min., Šilutės - 3,9 
min., Klaipėdos - 3>4 min., 
Šalčininkų rajonas - 2,8 min., 
Trakų - 2,6 ml., Marijampolė - 
2,2 min., Rokiškio rajonas - 2,3 
min., Akmenės - 2,4 min., Jona
vos, Kauno, Alytaus, Švenčionių 
ir Joniškio rajonai - maždaug po 
1 min. litų.

Savivaldybėms bus skolinama 
dvejiems metams už 7% metinių 
palūkanų.

Dar 47 min. litų nutarta pas
kolinti Turto banko likvidumui 
palaikyti. Šiais pinigais bankas 
atsiskaitys su visais "Aurobanko" 
kreditoriams.

Likę 25 min. litų kol kas 
nepaskirstyti. BNS

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 860 651-0261.

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

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

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

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

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

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.

Už Rimo Tumino režisuotą spektaklį 
- festivalio Didysis prizas

Girdvainis - geriausiu aktoriumi. 
Tarptautinis teatrų festivalis 

"Auksinis liūtas '96" Lvove vyko 
spalio 20-28 dienomis. Jame 
savo spektaklius rodė Ukrainos, 
Rusijos, Baltarusijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Kirgizijos, Gruzijos, 
Vokietijos ir Slovakijos teatrai.

ELTA

Iš Lvovo su tarptautinio teatrų 
festivalio "Auksinis liūtas '96" 
laurais sugrįžo Vilniaus mažasis 
teatras. Rimo Tumino režisuotas 
spektaklis Grigorijaus Kanovi
čiaus kūrybos motyvais "Nusišyp
sok mums, Viešpatie" pelnė šio 
festivalio Didįjį prizą. Rimas Tu
minas išrinktas, geriausiu re
žisieriumi, spektaklio muzikos 
autorius Faustas Latėnas - ge
riausiu kompozitoriumi, o pa
grindinio Avnerio Rozentalio 
vaidmens atlikėjas Gediminas

Užsisakydami 
DARBININKĄ 

jus remiate lietuvybę 
Amerikoje

A

Mirė Vytautas
Vilnius (ELTA). Eidamas 67 me

tus, Vilniuje mirė žinomas kino 
dramaturgas ir režisierius Vytau
tas Žalakevičius.

V. Žalakevičius - vienas žymiau
sių šalies menininkų, savo kūryba 
pelnęs pripažinimą Lietuvos kinui. "Niekas nenorėjo mirti" yra 

apdovanotas daugybe įvairių 
tarptautinių kino festivalių pri
zų.

V. Žalakevičius yra apdova
notas Gedimino 3-ojo laipsnio 
ordinu.

Kino režisūroje V. Žalakevičius 
debiutavo 1956 metais, ekranizuo
damas Petro Cvirkos novelę "Sken
duolis". Daugeliui Lietuvos ir kitų 
valstybių žiūrovų yra žinomi V. 
Žalakevičiaus filmai "Adomas nori

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

Labai gerai gyvena tik vienas iš 100 
Lietuvos verslininkų

turėtų gauti 470 litų per mė
nesį, kiekvienas verslininko 
šeimos narys - 774 litus, ūki
ninko - 531 litą. Per pastaruo
sius 12 mėnesių sunkumų mo
kant už butą dažnai turėjo po 
22 iš šimto pensininkų ir sam
domų darbininkų, 17 iš šimto 
ūkininkų, 14 iš 100 verslininkų.

ELTA

Labai gerai savo gyvenimo sąly
gas Lietuvoje vertina tik 0,7 iš 100 
samdomų darbininkų bei vienišų 
asmenų ir 1 iš 100 verslininkų. 
Maždaug pusė gyventojų savo gy
venimo sąlygas vertina vidutiniš
kai, praneša ELTA.

Norėdamas patenkinti namų 
ūkio būtinus poreikius, vienas 
pensininkas, jo paties nuomone,

66 - S6 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MŪSŲ VIENINTĖLĖ VIETA -

- GAŪSI PARODŲ SALĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU- 
^asolipo
* MEMORIALS

Spalio 14 dieną prie Seimo rūmų bado akciją pradėjo likviduojamos AB "Mažeikių baldai" darbininkai. Badautojai 
sakė, kad jie badaus prie Seimo rūmų tol, kol bus sumokėti atlyginimai. 30 įmonės darbuotojų, tarp kurių 18 moterų, 
reikalavo, kad jiems būtų sumokėti atlyginimai už laikotarpį nuo 1995m. bei sustabdyta dėl sukčių kaltės žlugusios 
įmonės bankroto byla. R. Šuikos nuotr.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES) 
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI

»< NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI

x ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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

TEL.: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS
FAX 718 423-3979
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Kristaus liudijimo tiesa
Kristaus Gimimo šventė yra 

džiaugsminga, skaidri ir 
puošni. Nei viena iš 
kitų neturi jai lygaus 

žibesio. Nei viena nėra tai] 
visuotinai švenčiama. Kokio 
krikščioniško tikėjimo kas be
būtų, Kristaus Gimimo ne
aplenkia. Vakarų civilizacijos kraštuose net nekrikščionys ir ne
tikintieji neišsiskiria. Keičiasi sveikinimais ir dalijasi dovanomis.

Nei tas puošnumas, nei visuotinumas dar nereiškia, kad visi 
pripažįsta tikėjimo tiesą, kurią Kristaus Gimimo šventė primena. Ji 
primena Dievą, tapusį žmogumi. Tačiau gimimas yra natūralus 
gamtos reiškinys. Galima pripažinti gimus Kristų, bet neigti Dievo 
įsikūnijimą. Tiktai kraštutiniai ateistai drįsta neigti, kad Kristus nė 
negimęs. Jie neigia ne tiktai Dievą, bet ir istoriją.

Netikėjimą labiau sukelia Kristaus Prisikėlimas iš numirusiųjų. Jis 
prasiveržia pro gamtos dėsnius. Jis liudija išskirtiną ir nepaprastą 
reiškinį, kurio negalima pridengti jokiu šventišku žibėsiu. Vis tiek 
prasiveržia jėga, aukštesnė už žmogaus supratimą. Visiškai neutra
liai žmonės praeiti negali: turi pripažinti prisikėlimą iš numirusių 
arba atmesti. Daug kas atmeta. Kristaus Prisikėlimas nėra taip 
visuotinai švenčiamas, kaip Gimimas.

Žmonės džiaugiasi gimimu žemei. Džiaugiasi sušvitusią gyvybe. 
Bet ne visi nori pripažinti, kad žmogaus gyvybė yra dvasinė ir su 
šiuo pasauliu nesibaigia. Kristus buvo atėjęs tą tiesą liudyti. Jis 
kalbėjo: "Aš kelias, tiesa ir gyvenimas". Gyvenimas, kuris nesibaigia. 
Kodėl čia įsiveržia netikėjimas?

Tikėjimas nesiremia tokiu tiesos akivaizdumu, kad mums būtų 
viskas aišku. Tikėjimu žmogus yra bandomas, kiek jis yra klusnus 
Dievo žodžiui ir jo liudijimui. Reikalaujama nulenkti protą die
viškam autoritetui - tikėti ir tai, kas nėra visai aišku, kas neapčiuo
piama ir neišbandoma.

Yra duota žmogaus protui pakankamai jėgos suprasti, kad 
aukštesnė būtybė už žmogų yra galima. Yra duota pakankamai 
istorinių liudijimų, kad ji buvo tapusi žmogumi ir gyveno žemėje. 
Tačiau žmonėse yra stiprus noras matyti ir žinoti, o ne tikėti. Yra 
stiprus linkimas nepaklusti. Dėl to ne visi priima ir tą tiesą, kad 
antrasis Kristaus atėjimas yra paliktas amžių pabaigai. Tada jau 
nebereiks tikėjimo. Tada liks tik žinojimas, kas yra tiesa.

Žemės kelionėje mums yra skirta tos tiesos ieškoti ir ja vadovau
tis, kaip išminčiams Betliejaus žvaigžde, nes esame apgaubti grėsmės 
paklysti. Visą laiką turime budėti ir klausti kas yra tiesa.

Taip Pilotas yra klausęs Kristų. Nebūtų nė nusikaltęs klausdamas. 
Nusikalto rankas nesiplaudamas - nepatikėdamas Kristaus žodžiams: 
"Aš tam atėjau į pasaulį, kad liudyčiau tiesą". Pilotui tie žodžiai 
rodėsi kvaiši. Jis neįžiūrėjo Kristuje Dievo. O ką žmogus gali žinoti 
apie tiesą? Kas vienam yra tiesa, kitam gali rodytis klaida.

Kiek tai liečia amžinąjį gyvenimą, Kristaus atėjimas paliko pa
kankamai šviesos, kad klaidą skirtume nuo tiesos. Kai Kristus 
peržengs atvertos širdies slenkstį savo gimtadienyje, nuolanki siela 
pajus Jo švelnų įspėjimą: "Aš jums palieku ramybę, duodu jums 
savo ramybę, ne kaip pasaulis duoda, aš jums duodu". Ir tai nebus 
priešrinkiminėje kovoje įkaitusių kandidatų trapūs pažadai. Tai bus 
paties neklystančio Dievo saugus užtikrinimas.

Gyvenimo perkeitimas

"Taigi kas yra Kristuje, tas 
yra naujas kūrinys. Kas 
buvo sena - praėjo, štai at
sirado nauja" (2 Kor 5, 17).

Kaip įsivaizduoji būsiąs išgelbė
tas? Jei išgyvenai tai, kad tavo 
siela išgelbėta, tavo gyvenimas 
turėjo esmingai pasikeisti. Žiūri 
į visa ne taip kaip anksčiau, tavo 
norai ir ketinimai kiti, visa, kas 
sena, prarado savo žavesį ir jėgą. 
Tokia permaina - kertinis tavo 
išgelbėjimo akmuo. Ar ją paty
rei?

Jei tave vis dar traukia praėjęs 
gyvenimas, juokinga kalbėti apie 
atgimimą iš aukšto. Tu apgau
dinėji pats save.

Jei iš tiesų atgimei, Šventoji 
Dvasia perkeitė tavo gyvenimą, 
ir tai matyti visiems, o ypač tau 
pačiam. Tu negali atsistebėti 
įvykusia permaina ir esi tikras, 
kad ne pats tai padarei. Ši visiš
ka, akivaizdi permaina liudija, 
kad tavo siela iš tiesų išgelbėta.

Kokie padariniai matyti iš 
mano išgelbėjimo ir pašventini
mo? Ar aš išlaikau 1 Kor 13 iš
bandymą - šį nuostabų meilės 
išbandymą, ar man darosi ne
jauku jį skaitant ir aš imu teisin

tis ir gražbyliauti?
Išgelbėjimas visiškai išlaisvina 

mane, ir esu laisvas tol, kol 
vaikštau šviesoje.

Dievo pažinimo kaina

Šiandien DARBININKĄ Į? 
užsisakę, į 
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"Karaliaus Uzijo mirties 
metais regėjau Viešpati"...

(Iz 6, 1).

Mūsų sielos gyvenimo Viešpa
tyje istorija labai dažnai prime
na "didvyrio mirties" istoriją. Vėl 
Dievas turi atimti draugus, kad 
pats galėtų stotis jų vieton, ir 
tada mes imam silpti ir nusivilti.

Prilyginkite Ižai j o žodžius sau: 
tais metais, kai tas, kuris buvo 
man dievu, mirė, palikau viską? 
Ar susirgau? Ar puoliau į neviltį? 
Ar vis dėlto "regėjau Viešpatį"?

Dievo pažinimas pareina nuo 
mano vidinio aš būklės. Nuo šio 
"charakterio" priklauso atvėrimo 
būdas. Prieš tai, kai galėsiu 
pasakyti "aš regėjau Viešpatį", 
kažkas manyje turi atitikti Jį. Kol 
aš neatgimsiu ir nepamatysiu 
Dievo Karalystės, į viską žiūrėsiu 
kaip per kreivą veidrodį. "Ope
racijos" būdu iš manęs reikia pa
šalinti visa išoriška, išvalyti vidų.

Dievas turi tapti pirmuoju, an
truoju ir trečiuoju, kol mūsų 
gyvenimas netaps visiška vie
nybe su Juo, ir niekas daugiau 
jau nebus svarbu.

"Visame pasaulyje nėra nieko, 
tik Tu, mano Viešpatie, nieko, 
tik Tu"...

Tad mokėk ir toliau pažinimo 
kainą. Tegul Dievas pamato, kad 
esi pasirengęs gyventi su tuo, ką 
pažinai.

Vertė E. K.

Mokslininkai prieš priverstinį 
specialistų įdarbinimą

Lietuvos mokslo tarybos na
riai nepritarė kai kurių žinybų 
pasiūlymams, kad baigusieji 
aukštąsias mokyklas tam tikrą 
laiką - maždaug apie 3 metus - 
dirbtų pagal įsigytą specialybę, 
pirmiausia valstybės biudžeto 
išlaikomose įstaigose. Ministe
rijų bei žinybų pasiūlymus api
bendrinusi Švietimo ir mokslo 
ministerija dėl to kreipėsi į 
Mokslo tarybą, prašydama pa

Vilniuje, buvusiame Dailės muziejuje, duris atvėrė Menininkų rūmai.
V. Kapočiaus nuotr.

reikšti savo nuomonę šiuo klau
simu.

Ministerijų bei žinybų prašy
mas motyvuojamas tuo, kad la
bai daug specialistų, parengtų 
valstybinėse įstaigose ir už val
stybės lėšas, baigę studijas eina į 
privatų sektorių arba dirba ne tą 
darbą, kuriam jie buvo ruošia
mi. Dėl to, pasak iniciatyvos au
torių, labai trūksta pedagogų, 
stomatologų ir net geležinkelio 
transporto specialistų. Be kita 
ko, atkreipiamas dėmesys, jog 
tiktai kas dešimtas, įgijęs peda
gogo specialybę, dirba mokyto
ju.

Mokslo tarybos nariai mano, 
kad pasiūlymas iš esmės yra 
antikonstitucinis, nes įteisina 
prievartinį darbą. Antra vertus, 
kalbama tiktai apie kelias ar ke
liolika "deficitinių" specialybių. 
Kitos lieka lyg ir privilegijuotos, 
nors specialistai ruošiami iš tų 
pačių mokesčių mokėtojų kiše
nės.

1991 metais įkurtos Lietuvos 
mokslo tarybos sprendimai yra 
rekomendacinio pobūdžio. Ta
čiau, pasak tarybos patarėjo Vla
dislovo Guogos, į juos rimtai 
atsižvelgiama tiek plėtojant 
mokslą Lietuvoje apskritai, tiek 
sprendžiant atskiras mokslo bei 
studijų problemas. ELTA

Praeities akimirkų atgarsiai
Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė 3

Caras Nikolajus II kartą važiuodamas pro Zarasus pamatęs, kad 
dar tebestovi negraži pašiūrė, o ne mūrinė bažnyčia, pranešė vysk. 
Valančiui. Vyskupas pats 1851 metais nuvyko į Zarasus. Atleido 
kun. kleboną Stanevičių. Į jo vietą paskyrė kųn. Rusteiką, kuris ant 
kalnelio vysk. Valančiaus nurodytoje vietoje pastatė medinę 
bažnyčią, kuri 1852 metais buvo konsekruota.

Už nuopelnus kun. Rusteika buvo paskirtas Rokiškio bažnyčios 
klebonu, o į Zarasus buvo atkeltas kun. Narkevičius, kuriam buvo 
pavesta pastatyti mūrinę bažnyčią. Paaiškėjo, kad šis kunigas buvo 
geras literatas, bet statyboje nenusimanė.

1859 metais vysk. Valančius vėl nuvyko į Zarasus ir pamatęs, kad 
beveik nieko nėra padaryta, kun. Narkevičių atleido. Jo vieton 
paskyrė kun. Skorupskį. Jam pradėjus tęsti bažnyčios statybos 
darbus, paaiškėjo, kad bažnyčios pamatai yra negerai padėti. Nespėjus 
jam toliau tęsti bažnyčios statybos, prasidėjo sukilimas ir kun. 
Skorupskis 1862 m. buvo ištremtas į Sibirą.

Tolimesne bažnyčios statyba pradžioje rūpinosi vikaras Jonas 
Katelė, o vėliau klebonas Staškauskas. Jis pastebėjo, kad blogai 
pastatytos bažnyčios sienos ėmė skilti, o 1876 m. ir pamatai turėjo 
būti pakeisti.

Ir taip bažnyčios statyba užtruko iki 1906 metų. Tais metais ji 
buvo vysk. Cirtauto konsekruota. Nuo 1926 m. ji priklauso Panevėžio 
vyskupijai.

1935 metais kanauninko Juozo Mazūros rūpesčiu Zarasų bažnyčia 
buvo iš lauko pusės atnaujinta.

Dabartinis jos klebonas yra kun. dekanas Vytautas Kapočius. Šis 
pilnas jaunatviškos energijos, tvirtų principų, malonaus būdo, 
paslaugus klebonas, kaip jaunų, taip ir vyresnio amžiaus žmonių 
yra labai gerbiamas ir mylimas. Jo sumanumo, sugebėjimo ir 

darbštmo dėka, Zarasų Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia, kuri 
Antrojo Pasaulinio karo metu buvo smarkiai nukentėjusi (ten ilgai 
laikėsi partizanai), yra restauruota.

Savo kelių dienų buvimo Zarasuose metu turėjau laimę susitikti 
ir pasikalbėti su šiuo aukšto išsilavinimo 50 metų amžiaus klebonu. 
Per pokalbį paaiškėjo, kad jis, negalėdamas įstoti į Kunigų semina
riją, pasirinko Gamtos - matematikos fakultetą. Jį baigęs kelerius 
metus dėstė matematiką įvairiose gimnazijose. Tik po kelių dėsty
mo metų išsipildė jo svajonė: jis buvo priimtas į Kunigų seminariją 
ir ją baigęs buvo vikaru, o dabar klebonu ir dekanu.

Dėl savo visokeriopo išsilavinimo, malonaus būdo, logiškos 
mąstysenos, jis yra labai populiarus ne tik savo parapijiečių, bet ir 
kitų religijų bei skirtingų pažiūrų žmonių tarpe.

Ypač didelį autoritetą jis turi gimnazistų tarpe ir yra jų dvasios 
vadas.

Pokalbio metu jis apgailestavo, kad per 50 metų okupanto pa
darytos mūsų tautai dvasinės žalos nebus lengva atitaisyti, nes 
pastebimai trūksta kunigų ir nedidelis jaunuolių skaičius stoja į 
Kunigų seminarijas.

Jis gi pats jaučiasi labai laimingas, kad savo pastoraciniame darbe 
mato teigiamų poslinkių. Dabar vis daugiau ir daugiau žmonių 
lanko bažnyčią. Daugiau bažnyčioje vedasi, krikštija ne tik kūdi
kius, bet ir patys priima Krikšto Sakramentą. O Sutvirtinimo sakra
mento pamokas lanko ne tik jauni, bet ir vyresnio amžiaus žmonės.

Su didžiausiu žingeidumu sekiau jo kalbą, jo klasiškų veido 
bruožų išraišką ir juodas, viską tartum permatančias, akis.

Mums bešnekučiuojant į kleboniją atėjo senyvo amžiaus mo
terėlė. Ji norinti atgauti komunistų nusavintą, jai mirusio vyro 
paliktą ūkį. Tam reikalui, ji turi pristatyti savo vedybų ir vyro 
mirimo metrikus.

Klebonas manęs atsiprašė. Paprašė moterėlės atsisėsti ir paklausė, 
kelintais metais ji ištekėjo, kokie yra vyro tėvų vardai.

Vargšė senutė į kiekvieną klebono jai duotą klausimą atsakinėda
vo: seni tai buvo laikai, nebeatsimenu. Arba: deja, neatsimenu.

Galiausiai ji, nervingai sujudėjusi kėdėje, gilaus rūpesčio akimis 
pažvelgė į kleboną.

Klebonas tai pastebėjo. Atsistojo. Švelniai uždėjo ranką ant se-

Zarasų šv. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia.

nutės peties ir raminančiu balsu tarė:
- Močiut, nesirūpink! Aš tau reikalingus dokumentus ir be jokių 

duomenų surasiu. Tik man reikės laiko. Už trijų dienų užsuk į 
kleboniją. Užtikrinu tave, kad jie jau ant mano rašomojo stalo 
gulės.

Tokie švelnūs, nuoširdūs, raminantieji ir užtikrinantieji klebono 
žodžiai įsmigo senutei į širdį. Ir ji džiaugsmu spinduliuojančiu 
veidu, su juo atsisveikinusi, iš klebonijos išėjo.

- Kun. Kapočiau, turbūt jums nebus lengva surasti šiai senutei 
reikalingus dokumentus, neturint svarbių duomenų? - pasiteira
vau.

- Taip daktare, nebus lengva, - patvirtino jis. - Turėsiu paskirti 
daug laiko, kurio man taip trūksta, nes parapijoje esu tik vienas 
kunigas, o visokių pareigų turiu marias. Bet su Dievo pagalba, kad 
ir ne taip preciziškai, kaip kad norėčiau, atlieku jas. Senutei 
pažadėtus reikalingus dokumentus turiu laiku suieškoti, nors man 
teks kelių dešimčių metų archyvus peržiūrėt. (Bus daugiau)
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Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiems Dievo palaimos bei globos.

WATERBURY, CT 
Sv. Juozapo parapija

Kun. JAMES T. ROONEY

Prel. PRANAS BULOVAS, emeritus

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS
DirektoriŲ Taryba 

ir štabas

MASPETH, NY
Viešpaties Atsimainymo parapija

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

Kun. ALBERTAS CONTONS, klebonas

BOSTON, MA. 
Sv. Petro parapija

Nuoširdžiai sveikiname visus Apreiškimo parapijiečius 
su Šv. Kalėdomis. Tegul Kūdikėlis Jėzus ateina pas Jus, 

atneša palaimą Jūsų širdims ir gyvenimui. Tegul Kristaus artumas 
lydi Jus per visus metus. - Jūsų Kristuje,

Apreiškimo parapijos klebonas 
Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, ir 

Kun. DANIELIUS JENKEVICIUS

BROOKLYN, NY

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Kun. ALOYZAS VOLSKIS

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas

LOS ANGELES, CA 
Sv. Kazimiero parapija

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

Džiugių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų 

visiems linki

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. JONAS RIKTERAITIS, 
klebonas

NEW BRITAIN, CT 
Sv. Andriejaus parapija

Kun. PRANCIŠKUS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAULIUS P. SABULIS, vikaras
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems buvusiems parapijiečiams, 

draugams ir pažįstamiems 
linki

Linkiu visiems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. LEONARD T. McGRATH, klebonas 
Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, klebonas emerit.

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki

Prel. ANTANAS BERTAŠIUS 
klebonas

LOVVELL, MA 
Sv. Juozapo parpija

y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
yv. 
y 
y

Linksmų Šv. Kalėdų! 
Laimingų Naujųjų Metų!

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

* •

NORVVOOD, MA
Sv. Jurgio parapija

1986-1987 jubiliejiniai metai — 75 metai nuo įsteigimo
PATERSON, NJ

Sv. Kazimiero parapija
. !f. 5- ....
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NEW YORK, NY 
Vilniaus Aušros Vartų parapija

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems parapijiečiams

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

r ............H ' -

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

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

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

PHILADELPHIA, PA
Sv. Jurgio parapija

Užgimusio Kūdikėlio malonių Šv. Kalėdose 
ir Dievo Palaimos Naujuose Metuose linki

ŠV. ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ 
INSTITUTO DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI

KRETINGA, LIETUVA

Nuoširdžiai linkime Šv. Kalėdų džiaugsmo 
ir laimės Naujuose Metuose!

Kun. A. NOCKUNAS, MIC, klebonas

VVORCESTER, MA 
Sv. Kazimiero parapija

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems parapijiečiams linki

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas

PROVIDENCE R.I.
Sv. Kazimiero parapija

y
X
y 

x> Giedraus Kalėdų džiaugsmno linkime
y 
y

visiems pa rapijiečiams

y, 
y Kun. Dr. JUOZAS GRABYS,
X> klebonas
y ..... . —
X> 
x AMSTERDAM, NY
y
y. 
y

Sv. Kazimiero parapija

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

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, klebonas

KEARNY, NJ
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

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

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY

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

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

ELIZABETH, NJ
Sv. Petro ir Povilo parapija

Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

BAYONNE, NJ 
Sv. Mykolo parapija

X; 
y 
y. 
y 
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y. 
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X 
y 
y

0
Sveikiname visus lietuvius švenčių
proga ir linkime Dievo palaimos!

Kun. Petras Burkauskas, administratorius
Kun. Jurgis D. Degutis, klebonas emeritus

Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, PA

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija
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Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Kalėdų šventėse

Kun. ROBERT TINO, administr.
Kun. JUOZAS MATUTIS, klebonas emerit.

HARTFORD, CT
Svč. Trejybės parapija

st ji £ -dt 4 4 4 4 4 4 4 4 dt dt 4 4 4 4 4 4 dt dt 4 4 4 4 4 d 4 4 * -j

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. JONAS PRŪSAITIS, STL.
klebonas

BROCKTON, MA
Sv. Kazimiero parapija

Linkiu savo mieliems parpijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. RICHARD BRADY, klebonas
Kun. ALBINAS JANIŪNAS, klebonas emerit.

LAWRENCE, MA
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Linkiu mieliems parapiečiams 
linksmų Kalėdų Švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų!

Kun. ALBERTAS KARALIS

NEW HAVEN, CT 
St. Casimir’s Church

y
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Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (630) 257-1616 
Fax.: (630) 257-1647

imin fsiiurai
Santrumpos; atm.jn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = auko

tojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1996 m. liepos mėn
1 x $20 - Abromaitis Petras atminimui, $320.
1 x $100 - Zaparackas Antanas, $100.
1 x $200 - Mileris dr. Paul, $1,350.
1 x $750 - Ažukas Albertas Albinas, $1,850.
1 x $1,200 - Kašuba Antanas, jo 85 gimtadienio proga: įm. $210 

Binder Walter ir Rima, $200 Kašuba Antanas, po $100 Kašuba 
Jonas, Lillian ir Ona, Matranga Mark ir Viktorija, po $50 Baras 
Stasys ir Elena, Ignatonis Liliaja, Jokubauskas Stasys, Kasakaitis 
Birutė, Mažeika Vaclovas ir Vanda, Ruibys Adolfas ir Alė, Žukauskienė 
Gražina, Žvynys Juozas ir Lėlė, $40 Valiukėnas Mečys ir Eleonora, 
po $25 Domanskis Van ir Alina, Jurcys Dagmara, Kasniūnas Vytau
tas ir Eva, Mironaitė Ona, Modestas Genovaitė, Šimkus Valerija, 
$4,000.

1 x 108,923.63 - Karoblis dr. Vytautas, Testamentinis palikimas, 
$647,523.63.

Iš viso $111,193.63.

Posėdžiauja naujai išrinkta Lietuvos nacionalinės televizijos ir radijo taryba. Centre - 
tarybos pirmininkas Gediminas Ilgūnas. R. Šuikos nuotr.

Tautinių šokių mokytojos 
memuarai

'U . T

1996 m. rugpjūčio mėn.
1 x $50 - Šembergas Valdemaras atm. įn.: Schoenberg Andrevv, 

$75.
1 x $100 - Biskis Aras: įm. Indreika-Biskienė dr. Meilė, $100.
2 x $250 - Katarskis Pranas ir Bronislava, Sibiro kankiniai, atm. 

įn.: Gineitis dr. Romas ir Jadvyga, $250; Gineitis Pranas ir Do
micėlė, Sibiro kank., atm. įn.: Gineitis dr. Romas ir Jadvyga, $250.

1 x $16,783.70 - Čibiras Jeronimas, Testamentinis palikimas, 
$16,983.70.

Iš viso $17,433.70.

1996 m. rugsėjo mėn.
2 x $50 - Baras Stasys ir Elena, $6,100; Skorupskas Stasys atm. įn.: 

įm. Zaparackai ir Butkunai, $50.
Iš viso $100.00.

1996 m. spalio mėn.
1 x $8 - Simokaitis Raimondas ir Nijolė, $108.
2 x $10 - Bartkutė Julija, $120; Petravičius Vygandas ir Olga, 

$120.
1 x $17 - Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 

Petras, $835.
2 x $20 - Barisa Bart, $150; Naujokaitis Mykolas ir Elena , $670.
1 x $22 - Valaitis Jonas ir Irena, $172.
5 x $25 - Bačiulis Petras, Alfonsas ir Salomėja atm. įn.: Bačiulis 

Vladas, $450; Bilaitis Jurgis atm. įn.: Bilaitienė Aldon , $225; 
Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Joana, $2,225; Keblinskas Darius 
Antanas, $225; Keblinskas Julius Pranas, $225.

6 x $50 - Ališauskas Kazys atm. įn.: Ališauskienė Marija, $500; X, 
$500; X, $500; Laučka Juozukas atm. įn.: Laučka Izabelė, $450; 
Palys Petras ir Marta, $750; Skirgaudas Ignas ir Jane, $400.

32 x $100 - Apeikis Vytautas ir Nelė, $1,400; Baranauskas Juozas 
ir Aldona, $200; Cinkus Jonas, $300; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė 
Bronė, $4,150; Domanskis Jonas Juozas: įm. Domanskis Van ir 
Alina, $200; Domanskis Marie Laučka: įm. Domanskis Van ir Alina, 
$200; Gečienė Saulė atm. įn.: Gečas Alfonsas, $700; Juodka Vytau
tas A., $400; Karas Arvidas ir Rita, $400; Kaunas dr. Roman ir 
Gražina, $700; Klivečka Jonas, $700; Kojelytė Daina, $500; Laučka 
Juozas B. atm.: Laučka Izabelė, $355; Liaukus Justinas ir Elena, 
$5,925; Lopatauskas Vladas ir Vincė, $400; Majauskas Kazys ir 
Elena, $5,925; Lopatauskas Vladas ir Vincė, $400; Majauskas Kazys 
ir Elena, $1,400; Pačkauskienė Leokadija, $600; Paskųs Raymond, 
$1,600; Paulionis Mykolas A. atm. įn.: Paulionis Veronica, $100; 
Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinas Austrą, $1,450; Reith Chris- 
topher ir Vivian, $100; Sadauskas Linas ir Dalia, $100; Siliūnas 
Donatas ir Daina, $100; Širvys Klemensas, partizanas: įm. dėkingas 
gerbėjas, $100; Skomantas Benas, Sibiro tremtinys: įm. Skomantas 
Juozas, $100; X, $2,700; Traška Aleksas, $100; Urbutis Algimantas 
ir Dalia, $550; Valaitis dr Jonas ir Joana, $7,000; Vileita Povilas ir 
Jadvyga, $860; Zailskas Antanas ir Theodora, $1,000; Žilinskas 
Anthony F., $550.

1 x $115 - Vai Vito ir Regina, $965.
2 x $150 - Švenčionių apskrities partizanų atm. įn.: Pakalka 

Julius ir Pranė, $150; Ukmergės apskrities partizanų atm. įn.: 
Pakalka Julius ir Pranė, $150.

9 x $200 - Bazis Vincentas ir Dana, $6,010; Karaliūnas Albinas 
ir Aldona, $1,600; Kleiza Rytas ir Irena, $200; X, $200; Makštutis dr. 
Juozas ir I., $600; Ostis Algirdas ir Regina, $2,300; Rušėnas Audrius 
ir Rita, $200; Vaitkus Vytas ir Aldona, $600; Žlioba dr. Aras ir Lina, 
$700.

1 x $300 - Saulis Algirdas ir Aušra, $1,900.
1 x $500 - Lieponis Justinas ir Janina, $2,000.
2 x 1,000 - X, $11,500; Tijūnėlis Juozas atm.: Tijūnėlis Emma, 

$1,100.
1 x $5,000 - X, $18,000.
1 x $7,731.83 - Kšečkauskienė Marija, Testamentinis palikimas, 

$9,131.83.
1 x $102,916.28 - Karoblis dr. Vytautas, Testamentinis paliki

mas, $750,439.91.
Iš viso $124,395.11
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1996.X.31 

- 8,618,467 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 4,511,016 dol. Palikimais - 4,247,777 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Visi remkime Lietuvių 
Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvbę.

Alfonsas Nakas Į
Šių metų pavasarį Lietuvoje 

išleista knyga "Mylėjom Lietu
vą iš tolo". Ją parašė Kanadoje, 
Hamiltono mieste, daug metų 
gyvenanti mokytoja, Genovaitė 
Dumčiūtė-Breichmanienė. Su
valkietė, gimusi 1919.09.28 Sto- 
laukio kaime, Pajevonio vis., 
Vilkaviškio aps. Ji, 1938 m. bai
gusi Vilkaviškio gimnaziją, 
prancūzų kalbą ir fizinį auk
lėjimą studijavo Kauno Vytau
to Didžiojo ir Vilniaus univer
sitetuose. Romanistikos diplo
mą gavo 1942 m. Studijuodama 
vadovavo studenčių skaučių 
tautinių šokių grupei. Gyven
dama Vokietijoje, Flensburge ir 
Haffkruge, 1945-47 m. "Tėvynės 
garsų" ansamblyje jaunimą mo
kė tautinių šokių. Atvykusi su 
šeima į Kanadą 1948 m., nuo 
1950 m. gyvena Hamiltone, kur, 
su poros metų pertrauka, penk
tą dešimtmetį vadovauja jos 
pačios įsteigtame lietuvių tau
tinių šokių ansambliui "Gyva- 
taras". Šis aukščiausios kokybės 
ansamblis prieš dešimtmečius 
buvo pastebėtas Kanados kul
tūros veikėjų ir ne kartą siųstas 
į krašto tolimus miestus bei į 
užjūrius atstovauti Kanadai.

Genovaitės Breichmanienės 
(toliau - autorės) knyga "Mylė
jom Lietuvą iš tolo..." parašyta 
ramiu, lygiu stiliumi, įvykius 
rikiuojant chronologiškai. Įžan
giniam skirsnely autorę ran
dame lėktuve, Vilniaus erdvėj, 
virš Vingio parko, 1994 metų 
vasarą. Grįždama Kanadon, ji 
džiaugiasi Lietuvos atgauta lais
ve ir tik ką išgyventais masi
niais renginiais "Žalgirio" sta
dione bei Vingio parke.

Antruoju skirsneliu ji jau grįž
ta į 1944-jų vasarą, kai žemė 
svilo po kojom ir reikėjo apsis
pręsti. 216 puslapių knygą auto
rė suskaldo į 78 skirsnius, tad 
liečia 78 temas. Kai kurie skirs
neliai trumpesni nei puslapio, 
tik didžiųjų "Gyvataro" kelio
nių reportažai užima po kelis 
puslapius. Pirmuosiuose skirsne
liuose nupasakoja, kodėl su 
vyru, su kūdikiu ant rankų pa
sirinko nežinią ir iškeliavo iš 
tėvynės. Su 8 skirsneliu baigiasi 
karas. Toliau skaitytojai su
žinos, kaip išvietintieji asme
nys (displaced persons) leido 
laiką pokaro subombarduoto j, 
nuskurdinto j, alkanoj Vokieti
joj. Kanadą autorė su šeima 
pasiekė 1948 m.,' o po vargų bei 
nuotykių Hamiltono mieste ap
sigyveno 1950 m. 42-rame 
skirsnelyje, 1950 m. rudenį, 
gimsta "Gyvataras". Tai varga
na 12 šokėjų grupelė, kuri ilgai-

Nedarbo lygis Lietuvoje 
gruodžio pradžioje, skaičiuojant 
nuo darbo jėgos, buvo 6,4%. 
Toks jis laikosi jau trys mėne
siai, pranešė Darbo birža.

Gruodžio 1 dieną Lietuvoje 
užregistruoti 111,6 tūkstančio 
bedarbių.

niui, autorės dėka (nors ji to ne
sako), suklestės kiekiu ir kokybe. 
O kokybė autorei labai svarbi! 
Kai 1957 m. vasarą Chicago je įvy
ko Pirmoji laisvojo pasaulio lie
tuvių tautinių šokių šventė, ji 
"Gyvataro" ten nenuvežė, many
dama grupę esant kokybiškai silp
na. Tik sekančiose devyniose 
Šventėse (kurių 8 šioje knygoje 
aprašytos) "Gyvataras" dalyvavo. 
Išsamiai, nors pernelyg neišsi- 
plečiant, aprašomos "Gyvataro" 
kelionės į užjūrius: Prancūziją 
(1968 m.), Kolumbiją (1973 m.) 
ir Australiją, už pusės žemės rutu
lio (1977 m.). Joks kitas JAV ar 
Kanados tautinių šokių ansam
blis, jokia grupė tokių gastrolinių 
kelionių neišgyveno!

Knygon įpinta keletas skirsnelių 
apie Kanados lietuviu gyvenimą 
bei veiklą apskrita^ Po skyrelį 
duota keliems lietuviškos veiklo* 
žymūnams (prel. dr. Juozui Ta- 
darauskui, Antanui Rinkūnui, 
Anastazijai ir Antanui Tamošai- 
čiams). Knygos gale trumpais 
memuarais prabyla ir penki "Gy
vataro" dalyviai, šiltai pasakoda

mi, kodėl jie taip pamėgo šį an
samblį. Gaila, kad tik penki! 
Šviesūs knygos viršeliai su sidab
ro raidžių įrašais daro gerą įspūdį. 
Gaila, kad jie minkšti, gležni. 
Knyga albuminio formato 
(19x25 cm), tad stačią į lentyną 
dėliojant viršeliai glėbs, greit 
nusidėvės. Knyga iliustruota 28 
nuotraukom. Gaila, dauguma jų 
labai mažytės ir neaprašytos. 
Didelė prabanga būtų asmenų 
bei vietovardžių rodyklė, tik ne
dovanotina, kad pagailėta vieno 
lapo skirsnių rodyklei. Tačiau 
didelė teigiamybė yra tekstai be 
gramatinių ir kitokių klaidų! 
Paskutinio dešimtmečio, gal ir 
dviejų, išeivijos knygos knibžda 
spaudos klaidomis, kurių šioje 
knygoje nė su žiburiu nerandi.

Nepaisant kelių neigiamų 
pastabų, Genovaitę Breichma- 
nienę reikia sveikinti už kruop
ščiai atliktą didelį ir svarbų rašto 
dar ą. Tebūna ji pavyzdžio ir 
paskata kitien šeivijos kultūros 
bei meno ve’ jams!

Genovaitė Breichmanienė, MYLĖ
JOM LIETUVĄ IŠ TOLO. 216 pusi. 
Tiražas 500 egz. Išleido Lietuvos 
liaudies kultūros centras Vilniuje, 
1996 metais.

Dailininko Mindaugo Navako kurinių paroda Vilniaus 
šiuolaikinio meno centre. V. Kapočiaus nuotr.

Apie Chicagos lietuvių futbolo klubą
Artėjame prie klubo

Ed. Šulaitis
Pernai rudenį atšventėme "Li- 

tuanicos" klubo (lygoje ir kita
taučių tarpe jis žinomas "Liths" 
vardu - tai žodžio "Lithuanians" 
sutrumpinimas) 45 metų gyvavi
mo sukaktį. Steigiant šį klubą, 
vargu ar kas nors galvojo, kad jo 
laukia toks ilgas ir produktyvus 
amžius. O šį rudenį jau žymime 
46-ąją klubo sukaktį ir jau visai 
netoli auksinis jubiliejus, kurį 
turėtume paminėti 2000-ųjų me
tų išvakarėse, o, turint laimės ir 
pasiryžimo, dar galima galvoti ir 
apie didesnes sukaktis jau kitame 
šimtmetyje.

Minint klubo 45-ąją sukaktį, 
buvo atžymėti buvę klubo steigė
jai ir pirmininkai. Jų tarpe buvo 
ir trečiasis iš eilės pirmininkas 
Vacys Numgaudas, kuris pats as
meniškai atsiėmė jam skirtą ap
dovanojimą. Tačiau jo šiandien 
jau neturime gyvųjų tarpe, nes

auksinio jubiliejaus

pavasarį jis iškeliavo amžinybėn. 
Taip pat metų bėgyje amžinajam 
poilsiui buvo pašauktas ir kitas 
aktyvus klubo valdybos buvęs 
narys, Pranas Balčiūnas.

Tačiau, dėkui Dievui, dar vis 
atsiranda entuziastų, kurie skiria 
laisvą laiką, dažnai aukoja savo 
sveikatą ir pinigus klubo veiklos 
palaikymui. Jų dėka klubas gy
vuoja iki šiai dienai ir, reikia 
manyti, dar gyvuos ir ateityje.

Klubas praėjusio sezono pir
menybėse pasirodė su keturio
mis komandomis: jaunučių, jau
nių, veteranų - "Old Timers" ir 
vyrų. Iš jų geriausiai pasirodė 
jaunučiai, kurie užėmė II vietą. 
Gerai kovojo ir vyrų komanda 
salės futbolo pirmenybėse ("In- 
door Soccer"), kur pirmosios di
vizijos "mėlynojoje" grupėje už
ėmė II vietą. Mūsiškiai iš 9 su
sitikimų laimėjo 7 ir surinko 21 

(nukelta į 7 psl.)

- Dail. Ados Sutkuvienės 
paroda atidaryta gruodžio 7 d. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
mont, IL.

- Sydney mieste lietuvių 
skautų Židinys buvo įsteigtas 
1956 m. v. s. dr. Kišono iniciaty
va. Šiemet Lietuvių klube rug
pjūčio 24 d. paminėta veiklos 
keturiasdešimt metų sukaktis.

- Tilžės Akto sukakties mi
nėjimas įvyks gruodžio 1 d. Chi- 
cagoje, Šaulių namuose. Rengia 
Mažosios Lietuvos Rezistencinis 
sąjūdis.

- Vincas Januška, Kanados 
lietuvių (Winnipeg, Manitoba) 
žymus veikėjas ir uolus lietuviš
ko gyvenimo judintojas, rugsėjo 
29 d. atšventė 90 metų amžiaus 
sukaktį.

- Dail. Lino Landsbergio 
tapybos kūrinių parodos atidar
ymas įvyks gruodžio 13 d. Chi
cagos Jaunimo Centro Čiurlio
nio galerijoje. Parodoje dalyvaus 
ir dail. Nijolė Dirvinskytė su savo 
akvarelėmis.

- Dail. Jonė Young-Kviety- 
tė spalio 13 d. Calgary, Alberta, 
Kanadoje, savo studijoje surengė 
vietos lietuvių jaunimui meno 
studijų popietę.

- A. a. dr. Broniaus Povi
laičio, Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijos absolvento ir vėliau 
šios akademijos dėstytojo mirties 
10 metų sukaktį minint, jo našlė 
Monika savo vyro atminimui įs
teigė kasmetinę stipendiją Žemės 
Ūkio Akademijos studentui, prik
lausančiam ateitininkų organiza
cijai. Šių metų stipendija paskir
ta Kęstučiui Bagdžiui.

- New Yorko skyriaus 
skautai akademikai 1996 m. 
lapkričio 17 d. susirinkę Elmont, 
NY, nusprendė tradicinius Ka
lėdų šokius ruošti penktadienį, 
gruodžio 27 d. Tą vakarą bus 
švenčiamos Kalėdos bei Naujieji 
metai. Visas baliaus pelnas skiria
mas Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui, įvyksiančiam 1997 
m. liepos 17-27 d. Washington, 
D.C., NYC ir Boston, MA.

- Prof. A. Landsbergis 
gruodžio 20 d., 12:00 vai., skai
tys paskaitą "Kalėdos Vidurio- 
Rytų Europoje" Port Washing- 
ton bibliotekoje, 1 Library Drive, 
Port Washington, NY. Tel. (516) 
883-4400. Komentaras apie Ema
nuelio Zingerio (konservatorių 
sąraše perrinkto į Lietuvos Sei
mą) pranešimą Europos Tarybai 
apie jidiš kultūrą Europoje, įsk. 
ir Lietuvą, - gruodžio 16 d., 1:30 
vai., Long Beach Library, 111 
W. Park Avė., Long Beach, NY. 
Tel. (516) 432-7200.

- Adelė Rutkelytė-Velykie- 
nė, Buenos Aires lietuvė, 1996 
m. spalio 1 d. atšventė devy
niasdešimt devintąjį gimtadienį, 
globojama savo vaikaitės.

- Argentinos lietuvių orga
nizacijų ir spaudos tarybos nau
ją 1997 m. valdybų sudarė: 
pirm. Arnaldas Vezbickas, vice
pirm. Julius Mičiūdas, ižd. Ado
mas Burba, sekr. kun. Augusti
nas Steigvilas, nariai - Sofija Bag- 
danavičiūtė, Jurgis Brazaitis, An
tanas Mikučionis, Enrikas Pate- 
jūnas ir Leopoldas Stankevičius.

- Prancūzijos lietuvių cen
tras tebėra Paryžiuje, nors jų 
ten nėra nė šimto. Dukart per 
metus išleidžiamas biuletenis lie
tuviams. Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenė dar turi apie 460 
narių, pasklidusių po visą kraštą.
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"Vytautui Šliupui sugrąžinta 
namo dalis" Palangoje

"Darbininke" buvo rašyta, jog inž. Vytautas Šliūpas (gyvenantis 
Lake Tahoe, CA), ruošėsi kreiptis į Amerikos kongresmenus, kad 
padėtų sugrąžinti jo tėvo, žymaus aušrininko, dr. Jono Šliūpo 
nuosavybę Palangoje. Išdava buvo stebėtinai greita.

Cituoju ("Vakarinė Palanga", 1996 m. spalio 19-23 d. Nr. 82.):
"Dėl nuosavybės teisės atstatymo" (Sprendimas Nr. 280)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu "Dėl piliečių nuosavybės 

teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" 2 str. 2 p., 
Vyriausybės 1991.11.15 nutarimu Nr. 470 "Dėl piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų" įgyvendi
nimo 1.2. p. 40.6. p. ir Palangos miesto savivaldybės nuosavybės teisės 
į pastatus atstatymo klausimams nagrinėti komisijos 1996.09.10posėdžio 
protokolu, Palangos miesto valdyba nusprendžia:

1. Atstatyti Vytautui Jonui Šliūpui, gyvenančiam A. Smetonos g. 69- 
23, Kaune, nuosavybės teisę į pastato, esančio Vytauto g. 23, Palangoje, 
grąžinant natūra, pirmojo aukšto patalpas, iš viso 108.86 kv. m.

2. Įpareigoti Palangos kraštotyrininkų draugiją perduoti 1-ajame punkte 
nurodytas patalpas Vytautui Jonui Šliūpai (Šliūpui) iki 1996.12.01.

Justinas Šatkauskas, Palangos miesto meras".

Ši žinia įdomi Amerikos lietuviams, pasitraukusiems nuo sovietų 
ir nacių okupacijos, kurie siekia "bendra akcija" ar pavieniui atgauti 
savo, pripažintų prigimtų Lietuvos piliečių, turtą, konfiskuotą sta- 
linistų ar nacių ir iki šiol pasilaikytą demokratinės Lietuvos vy
riausybės. Palangiškiai plačiai komentuoja šią naujieną. Buvo tikėtasi, 
kad V. Šliūpui bus sugrąžinta prie dviejų namų esanti sklypo dalis. 
Tačiau kaip jis gavo tik namo dalį, tai visiems jau didelis klaustu
kas. Galbūt čia yra koks slaptas susitarimas su savivaldybe? Juk iš 
dviejų Šliūpui priklausančių namų grąžinta tik dalis? Apie sklypo 
žemės grąžinimą nekalbama. Tikriausiai yra dar kažkas, dar papil
domai tvarkyta ir susitarta. Gal atsisakyta teisių į didžiulį sklypą, 
esantį prie J. Šliūpo muziejaus Palangos miesto centre, gal atsisaky
ta nuo pagrindinio namo, kuriame yra muziejus ir t. t.

Almus Šalčius

Valgykime
obuolius

Pasaulyje iš visų auginamų 
vaisių labiausiai vertinami obuo-
liai, kuriuose yra daug organi
nių rūgščių, vitaminų, pektinų 
ir kitų būtiniausių organizmui 
medžiagų. Vaikai, kurie valgo 
mažai obuolių, dažnai serga įvai
riomis ligomis, o suaugę, jeigu 
jie atsisako obuolių, būna mažiau 
energingi darbe, jiems sunku 
įveikti fizinę ir protinę įtampą. 
Visas bėdas, kurios atsiranda dėl 
nutukimo, bandoma įveikti "ste
buklingomis dietomis" ir klau
sant įvairiausių šarlatanų pata
rimų, pamiršus paprasčiausią
obuolį. Vietoj saldainio suvalgę 
obuolį, rečiau lankysitės pas gy
dytoją ir mažiau vartosite vaistų.

Gydytojai pataria kasdien su
valgyti bent po du obuolius, o 
per metus nors 70-80 kg. Eu
ropoje daugiausia obuolių suval
go šveicarai - per metus po 120- 
150 kg šviežių ir po 50 kg per
dirbtų (sultys, koncentratai).

Virti obuoliai su uogiene
4 obuoliai, 100 g cukraus, ¥21

Fondas padės puoselėti gitaros meną
Įsteigtas Lietuvos klasikinės ir 

šiuolaikinės gitaros rėmimo fon
das. Pasak vieno jo kūrėjų Gin
taro Ručio, tai - bandymas su
vienyti šio instrumento entuzi
astų pastangas puoselėjant ša
lyje gitaros meną, kol kas Lietu
voje pristatomą labai fragmen
tiškai. Gitaristai stokoja specia
lybės literatūros, pasigenda kon
certų, konkursų - fonde funk

cionuos informacijos centras, 
naujoji organizacija rems gita
ros konkursų dalyvius ir jų peda
gogus, rengs užsienio atlikėjų 
koncertus bei meistriškumo kur
sus. Artimiausi fondo užmojai - 
išleisti S. Daugirdo "Šiuolaikinės 
gitaros pradžiamokslį", gitaros 
patriarcho J. Rimkevičiaus dar
bus. Turi pasirodyti gitaristo A. 
Kukaičio kompaktinis diskas. LR

Vilnius. Kiekvienas gali išbandyti savo sėkmę loterijoje. V. Kapočiaus nuotr.

vandens, 100 g uogienės.
Iš vandens ir cukraus išver

damas sirupas. Obuoliai nulupa
mi, išpjaunami sėklalizdžiai (tik 
ką nulupti dedami į parūgštintą 
vandenį). Po to obuoliai sume
tami į verdantį sirupą ir pakaiti
nami (neužvirinant), kol jie 
suminkštės. Išgriebti iš sirupo 
obuoliai sudedami į gražią lėkštę 
ir užpilami uogiene. Likęs cuk

raus sirupas panaudojamas kom
potui.

Obuoliai su ryžiais ir 
slyvomis, užpilti kisieliumi

100 g ryžių, 1 stiklinė pieno, 
druskos, vanilinio cukraus, 4 
obuoliai, 1 stiklinė vandens, ¥2 
stiklinės cukraus, 200 g džiovintų 
slyvų, 2 stiklinės skysto span
guolių arba serbentų kisieliaus.

tu vandeniu. Vėl suberami į puo
dą, užpilami pienu, pasūdomi ir 
verdami ant mažos ugnies arba 
orkaitėje, kol suminkštės. Tada 
ryžiai sudedami kūgeliu į lėkštę, 
apdedami džiovintomis išbrin- 
kintomis slyvomis ir obuolių 
skiltelėmis, kurios prieš tai apver- 
damos cukraus sirupe. Viskas 
užpilama skystu kisieliumi arba 
nuo obuolių likusiu, kvapiaisiais

Kauno zoologijos sodo gyventojas. R. Šuikos nuotr.

Nuplauti ryžiai užpilami van
deniu ir užvirinami. Paskui išbe
riami ant sietelio, perpilami šal-

prieskoniais paskanintu sirupu. 
Atšaldoma ir patiekiama kaip

(nukelta į 7 psl.)

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnių ir Ryga!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą. 

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė. 
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

Nesumokėsi už šilumą 
- liksi be unitazo

Ogros miesto valdžia šokiravo 
Latvijos visuomenę originalia 
kova su miestiečiais, įsiskolinu
siais už komunalines paslaugas. 
Kai skolininkams buvo išjungtas 
vanduo, šildymas ir elektra, vie
nas skolų išieškojimo komisijos 
narys, kurio pavardė laikoma 
paslaptyje, pasiūlė skolininkams 
atsukti ir išmontuoti... unitazus.

Kaip tvirtina vietinė valdžia, ši 
priemonė pasirodė gana veiks
minga. Jau kitą dieną po sante
chnikų komandos vizito, kai 
kurie skolininkai suskubo atsis
kaityti už komunalines paslau
gas. LA

DECEMBER 
SCHEDULE

DEC. 12THUR PHILADELPHIA, PA 11 - 12 NOON
DEC. 12THUR BALTIMORE, MD 4 - 5 PM
DEC. 13 FRI KEARNY, NJ 11 - 12 NOON
DEC. 13 FRI PATERSON, NJ 1 - 2 PM
DEC. 19 THU NEWARK, NJ 11 - 12 NOON
DEC. 21 SAT BROOKLYN, NY 12 - 1 PM
DEC. 24 TUES NEW BRITAIN, CT 11 - 12 NOON
DEC. 24 TUES NEW HAVEN, CT 1 - 2 PM
DEC. 24 TUES WATERBURY, CT 4-6PM
DEC. 26 THUR PHILADELPHIA, PA 11 - 12 NOON
DEC. 27 FRI KEARNY, NJ 11 - 12 NOON
DEC. 27 FRI PATERSON, NJ 1 - 2 PM

L ........... ..................
------------------------

VILTIS
(HOPE)

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

TEL: (617) 269-4455

Padovanokite DARBI
NINKO prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieniems metams - tik $30.

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $490 r.t.

One way to Vilnius $320

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO J LIETUVĄ

GRUODŽIO MĖNESĮ siuntinius paimsime šiose vietovėse:

CENTERVILLE, MA 
BROCKTON, MA 
LOVVELL, MA 
LAVVRENCE, MA 
NASHUA, NH 
VVORCESTER, MA 
VVATERBURY, CT 
HARTFORD, CT 
NORVVOOD, MA 
PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, Rl 
ALBANY-

SCHENECTARY, NY 
BRIDGEPORT, CT 
PHILADELPHIA, PA 
BROOKLYN, NY

gruodžio 11
gruodžio 12
gruodžio 13
gruodžio 13
gruodžio 13
gruodžio 14
gruodžio 14
gruodžio 14
gruodžio 16
gruodžio 19
gruodžio 19
gruodžio 26

gruodžio 27 
gruodžio 28 
gruodžio 28

3:30 - 5:00 PM 
3:00 - 5:00 PM 

12:00 - 1:00 PM
2:00 - 3:00 PM 
4:00 - 5:00 PM

12:00 - 2:00 PM
9:30 - 11:00 AM

12:00 - 2:00 PM
5:30 - 6:30 PM 
1:00 - 2:30 PM 
4:00 - 6:00 PM 
6:00 -7:00 PM

5:00 - 6:00 PM 
5:00 - 6:00 PM

12:00 -3:00 PM

Dėl pinigų pervedimo, Air Cargo ir kt. informacijų kreipkitės:

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA
368 WEST BROADAY 
BOSTON, MA 02127
(617) 269-4455

DEKTER PARK 
PHARMACY

I?

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

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

WE DELIVER
y Tel.: 296 - 4130 J

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

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

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

/
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Apie Chicagos lietuvių futbolo klubą
(atkelta iš 5 psl.) 

tašką (pirmoje vietoje buvo "Pan- 
thers" su 23 taškais). Ilgą laiką čia 
mūsiškiai pirmavo, tačiau pirme
nybių pabaigoje atidavė meis
tery stę kitiems.

Kiek sunkiau "Lituanicai" sekėsi 
lauko futbolo pirmenybėse, ypač 
rudens sezoną, kuomet reikėjo 
žaisti be St. Xavier universitete 
studijuojančių rinktinės narių - 
Gyčio Kavaliausko ir Virgio Žu- 
romsko. Tačiau mūsų komanda 
liko savo grupės lentelės antroje 
pusėje. Kai kuriose rungtynėse 
mūsiškiams trūko tik laimės, o 
kai kada kelią į pergalę pastodavo 
net... teisėjai. Bet vyrų komanda, 
vadovaujama vyr. trenerio Jono 
Žukausko, daro pažangą ir, jeigu 
ne aukščiau minėtos kliūtys ir kai 
kurių žaidėjų nepareigingumas, 
būtų galima tikėtis žymiai ge
resnių rezultatų.

Vienu metu klubui buvo iškilęs 
pavojus netekti savos aikštės prie 
Pasaulio lietuvių centro Lemon- 
te. Dabar, atrodo, šis pavojus jau 
yra nutolęs ir dar bus galimybė 
naudotis šia daugelio pamėgta 
aikšte. Visai neseniai klubo valdy
bos narys Gediminas Bielskus

daug pasidarbavo gerinant aikš
tę, įtaisant suolus vienoje jos 
pusėje. Tai vis šiokia tokia 
pažanga ir patarnavimas žiū
rovams, kurių laukiama dau
giau.

Smagu, kad namų aikštėje 
Lemonte vykstančių rungtynių 
metu (o taip pat prieš ir po jų) 
veikia atgaivos stalas su gėri
mais ir valgiais. Čia publikai 
patarnauja Alberto Glavinskas 
su žmona Laima, Birutė Zaks- 
ienė, Leonas Juraitis, Bronius 
Mikėnas. Jų pastangomis į klu
bo kasą gaunama nemaža lėšų, 
kurias reikia naudoti įvairioms 
sąskaitoms užmokėti.

Reikia taip pat pažymėti, kad 
liepos mėnesio pradžioje "Litua
nica" sužaidė draugiškas rung
tynes su į X-ją Lietuvių tau
tinių šokių šventę atvykusiais 
futbolą mėgstančiais tautinių 
šokių šokėjais iš Pietų Ameri
kos. Nors svečius mūsiškiai 
lengvai įveikė, tačiau atvykusieji 
iš Brazilijos ir Argentinos buvo 
patenkinti suteikta proga pa
bendrauti su savo tautiečiais.

Ed. Šulaitis

Lietuvos garbės konsule 
Ohio valstijai

LR Garbės Konsule Ingrida Bublienė.

veiks konsulatas. Kun. G. Ki
jauskas patalpas pašventino, 
palinkėdamas sėkmės konsula
to reikšmingame darbe.

Atvykus į parapijos svetainę, 
radome susirinkusį gausų svečių 
ir parapijiečių būrį iškilmingam 
garbės konsulės pagerbimui ir 
pasveikinimui. Sugiedojus "Li
etuva brangi", ceremonijų meis
teris Algis Rukšėnas pakvietė am
basadorių dr. Eidintą tarti svei
kinimo kalbą. Pasveikinęs In
gridą, jis pabrėžė, kad tai esanti 
istorinės reikšmės istoriška die
na, Ohio valstijai paskyrus gar
bės konsulę, ir įspėjo, kad su 
naujomis pareigomis siejasi daug 
garbės, bet ir labai daug darbo. 
Jis išdėstė dalį konsulės už
davinių, kurių tarpe didelį vaid
menį vaidina atstovavimas Lie
tuvai, kultūrinių ir ekonominių 
ryšių plėtimas, patarnavimas 
atvykstantiems iš Lietuvos ir dar

Michael Polensek, pasveikinęs 
konsulę, pagerbė ir jos vyrą, inž. 
Romą Bublį, Ingridai įteikė tary
bos pirmininko sveikinimą ir 
prisegė Clevelando miesto 
ženklą. Toliau ją su sentimen
taliu humoru sveikino teisėjas 
Suster, estų ir latvių atstovai, o 
baltiečių komiteto pirmininkas 
jai padovanojo trispalvę vėliavą, 
kurioje geltona, raudona ir mė
lyna spalvos simbolizuoja Pabal
tijo respublikų solidarumą.

Pagaliau atėjo ir šventės kal
tininkės eilė. Ingrida Bublienė 
pareiškė padėką visiems ją sveiki
nusiems, ypatingai savo tėveli
ams, ją užauginusiems lietu
viškoje patriotiškoje dvasioje. Ji 
pasižada tarnauti Lietuvos labui. 
Po audringų plojimų susi
rinkusieji vaišinosi kava ir už
kandžiais, o už valandos "Ginta
ro" restorane Ingrida Bublienė 
pietavo su kviestais svečiais ir

Valgykime obuolius
(atkelta iš 6 psl.) 
saldus patiekalas.

Keptų obuolių kremas
4 kepti obuoliai, 200 g cukraus, 3 
kiaušiniai, 1 šaukštas želatinos, 
O/2 stiklinės vandens želatinai ištir
pdyti), kvapiųjų prieskonių.

Kepti antaniniai obuoliai per- 
trinami per sietelį. Tryniai gerai 
išsukami su cukrumi, sumaišomi

Obuolių arbata
1 stiklinė džiovintų obuolių, 

4 stiklinės vandens, 50 g cuk
raus.

Obuolių žievelės arba šiaude
liais supjaustyti jauni obuolių 
krituoliai sudžiovinami, užpi
lami verdančiu vandeniu ir 10- 
15 min. paliekami, kad pritrauk
tų. Arbata nukošiama, saldina
ma ir geriama. ŠK

Clevelando lietuvius nu
džiugino žinia, kad populiari 
verslininkė, lietuviškų ir tarptau
tinių organizacijų, Rotary Club, 
World Trade Association narė, 
aktyvi visuomenininke ir nuo
latinė Lietuvos lankytoja Ingri
da Bublienė paskirta Lietuvos 
Respublikos Garbės Konsule 
Ohio valstijai. Š. m. lapkričio 17 
dienos giedrą sekmadienio rytą, 
gaudžiant šventovės varpams, 
Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos šventoriuje buvo pakel
tos Amerikos, Lietuvos ir Va
tikano vėliavos, dalyvaujant iš 
toli atvykusiems garbingiems 
svečiams, jų tarpe buvo Lietu
vos Respublikos ambasadorius

dr. Alfonsas Eidintas iš Wash- 
ingtono ir Lietuvos Respulikos 
Generalinis konsulas dr. Petras 
Anusas iš New Yorko. Pamaldos 
buvo pradėtos su tautiniais dra
bužiais pasipuošusių lietuvaičių 
eisena, nešant Amerikos ir Lietu
vos vėliavas. Jaudinantį pamoks
lą pasakė klebonas kun. Gedim
inas Kijauskas, konsulės dukra 
Aida O'Meara skaitė mišių skai
tinius ir dvi giesmes jausmingai 
atliko solistė Aldona Stempu- 
žienė. Pamaldoms pasibaigus, 
buvo sugiedotas Lietuvos him
nas. Po pamaldų nedidelis svečių 
būrelis susirinko Ingridos Bub
lienės verslo (IB Communica- 
tions) įstaigos patalpose, kuriose

LR Generalinis Konsulas New Yorke Dr. Petras Anusas 
taria žodi LR Garbės Konsulato atidarymo proga Cleve
lande. Vlado Bacevičiaus nuotr.

su obuolių tyre, išplaktais balty
mais, ištirpdyta želatina ir pries
koniais. Išmaišius kremas sukre
čiamas į vandeniu pavilgytą skar
dinę gražią formą ir atšaldoma. 
Prieš tiekiant forma minutėlei įlei
džiama į karštą vandenį ir kremas 
išverčiamas ant lėkštės. Puošiama 
uogiene arba cukraus sirupe išvir
tomis obuolių skiltelėmis.

Želatina prieš vartojimą užpi
lama vandeniu ir porą valandų 
brinkinama. Tada su dubenėliu 
statoma ant puodo su karštu van
deniu ir maišant ištirpdoma.

Meksikos turguose 
negalima keiktis

Pagal naują įstatymą vienas 
necenzūrinis žodis - ir turgaus 
prekeiviai antrame pagal dydį 
Meksikos mieste Guadalajaroje 
gali netekti savo darbo.

Dirbantys turguje privalo laiky
tis tvarkos ir moralės normų, pa
garbiai elgtis su aplinkiniais, pa-

LR Garbės Konsulato atidarymo iškilmėse Clevelande dalis garbės svečių: (iš k.) Ohio 
valstijos atstovas A. Pust, LR Gen. Konsulas Dr. P. Anusas, LR Garbės Konsule Ingrida 
Bublienė, LR Ambasadorius Dr. A. Eidintas, Clevelando Savivaldybės atstovas M. 
Polensek, Clevelando Teismo atst. R. Suster, Clevelando LB apyl. pirm. Dr. V. Stankus, 
iškilmių vedėjas A. Rukšėnas. Vlado Bacevičiaus nuotr.

doriai kalbėti, rašoma įstatyme.
Jis bus cituojamas leidimuose, 

kuriuos turės pasirašyti prekeivi
ai, norintys pardavinėti miesto 
turgų aikštėse.

DPA-ELTA

X
TIK DARBININKE 

Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio. .

T R AN S P AK -naujose patalpose, 
naujas adresas ir telefonas.

daugelis kitų. Baigęs kalbą, jis 
konsulę apjuosė tautine juosta. 
Generalinis konsulas dr. Anusas 
pasveikino Ingridą su naujomis 
pareigomis ir jai įteikė didžiulę 
dėžę su neva tai "instrukcijo
mis". Algis Rukšėnas pranešė, 
kad gauti sveikinimai iš garbės 
konsulų Vaclovo Kleizos iš Chi
cagos ir V. Čekanausko iš Los 
Angeles. Toliau konsulę sveiki
no latvių konsularinė taryba, 
Clevelando LB valdybos ko- 
pirmininkai Ada Stungienė ir dr. 
Viktoras Stankus. Gaja Bublytė 
motinai įteikė puokštę gėlių, o 
dukra Aida O'Meara jai pado
vanojo paslaptingą dėžę saky
dama, kad "kai bus per sunku, 
turėsi kuo atsigaivinti"... Lietu
vių Fondo atstovė Dalia Puš- 
korienė trumpu žodžiu pasveiki
no Ingridą su naujomis pareigo
mis. Ohio gubernatoriaus atsto
vas August Pust Bublienei per
davė gubernatoriaus sveikinimo 
laišką ir veteranų vardu pado
vanojo Ohio valstijos vėliavą. 
Clevelando miesto tarybos narys

spaudos atstovais, kurie, pakėlę 
vyno taures, jai sugiedojo "Il
giausių metų". Visas garbės kon
sulės pagerbimas praėjo pakilio
je ir linksmoje nuotaikoje.

Pavakary prestįžįpiame Canter- 
bury Country Klube įvyko iškil
mingas priėmimas ir susitikimas 
su diplomatiniu korpusu bei 
tarptautinių įmonių atstovais.

Taip praėjo tikrai istoriška die
na, ypatinga tuo, kad JAV iki 
šiol buvo tik du kiti garbės kon
sulatai. Jos paskyrimą turėjo pat
virtinti JAV Valstybės Departa
mentas, o Lietuvos Užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys savo 
oficialiame paskyrimo rašte la
bai gražiai atsiliepė apie Ingri
dos Bublienės kvalifikacijas ir 
patirtį. Abejonės nėra, kad ji tiek 
savo charakteriu, tiek neišse
miama energija ir sugebėjimais 
toms atsakingoms pareigoms tin
ka. Linkime ištvermės, sveikatos 
ir sėkmės tarnaujant Lietuvos 
labui.

Aurelija M. Balasaitienė

Už kenčiančią Lietuvą

LIETUVA - BALTIJOS GRAŽUOLĖ
Pasidžiaukite ilgesniu žiemos savaitgaliu 

Vilniuje 
tik 610 dol. asmeniui

į kainą įeina: skrydis iš New Yorko ir atgal; trys naktys 
viešbutyje LIETUVA; pusryčiai; pervežimai iš aerouosto į 

viešbutį.
Pasiklauskite apie papigintas kainas viešbučiuose 

ŠARŪNAS ir STIKLIAI.

Skambinkite Erikui: 1 -800-451-9511

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

Ncw York, NY 10016
Tel. (212) 653-9500, 800-451-9511

FAX: (212) 683-9511
ASTAnet: http://www. uniontours. com

£/7/V/V77//?
AmcHcon Sodety SCANDINAVIAN AIRLINES

4545 West 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
Tel.: 773-838-1050

Dar nevėlu užsakyti maisto 
siuntinius Kalėdoms per Transpak, 
jei užsakysite iki gruodžio 14 d.
Pinigų persėdimas j Lietuvą su 20% 
nuolaida. Ši Kalėdinė nuolaida 
galioja iki gruodžio 18 d.

Daugelis patenkinu klientų pakartotinai kasmet 
siunčia Transpak paruoštas aukštos kokybės 
siuntas, ypatingai švenčių proga.

Naujų patalpų atidarymo proga prailgintos 
darbo valandos iki 7 vai, vakaro nuo kito 
pirmadienio, gruodžio 9 d.
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius: 26-28-27,26-24-27

II

P. Palys
Prieš 13 metų į amžinybę iške

liavęs Lietuvos tautinio meno 
ansamblio "Čiurlionis" įkūrėjas, 
vadovavęs jam apie 30 metų, 
dirigentas, kompozitorius Alfon
sas Mikulskis paliko nemažą savo 
kūrybos lobį. Iš viso apie 500 
kūrinių! Juos visus surinko ir iš
saugojo A. Mikulskio žmona 
Ona Mikulskienė.

Kad tie kūriniai nežūtų, o būtų 
išsaugoti ateičiai, buvo užsimota 
juos paruošti ir knygų pavidalu 
išleisti.

Pirmoji knyga pasirodė 1987 
m. Čia buvo sudėtos įvairios 
dainos ir giesmės. Po to sekė 
antroji knyga ir trečioji. Visos - 
gero popieriaus, įrištos į žalios 
spalvos kietus viršelius.

Antrojoje knygoje, šalia kū
rinių lietuviškiems instrumen
tams - kanklėms, pučiamiesiems, 
mušamiesiems, yra ir mišios "Už 
kenčiančią Lietuvą", su lietu
viškų instrumentų (kanklių, 
vamzdelių, ragelių) palyda. To
kią neįprastą palydą rašydamas 
Alfonsas Mikulskis galvoje ture

li
• • •

jo "Čiurlionio" ansamblį, kadan
gi tų instrumentų orkestras, 
vadovaujamas Onos Mikuls
kienės, buvo ansamblio dalis. 
Panašūs orkestrai - retenybė. Dėl 
tos priežasties ir tų mišių at
likimui galimybės buvo labai 
ribotos. Todėl kurį laiką "Čiur
lionio" ansambliui vadovavęs 
prof. Gediminas Purlys, pasinau
dodamas tautinių instrumentų 
partitūra, parengė vargonų paly
dą.

Onos Mikulskienės pastangų 
dėka tautines mišias "Už ken
čiančią Lietuvą" šiais metais Vil
niuje išleido Lietuvos muzikų 
draugija. Tiražas - 500 egz. Šis 
leidinys, kaip ir anksčiau iš
leistieji, patogaus formato 
(11,5x8), viršelis žalios spalvos.

Kartu su šiuo leidiniu, ats
kirame sąsiuvynyje, tų mišių 
partitūra išleista ir tik chorui - a 
cappella.

Tautinės mišios (lietuvių kal
ba) "Už kenčiančią Lietuvą" bus 
didelė dovana Lietuvoje esan
tiems bažnytiniams chorams. Tų 

(nukelta į 8 psl.)
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341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Šį savaitgalį Kultūros 
Židinyje:

Skautų Kūčios rengiamos 
šeštadienį, gruodžio 14 d., 6:30 
vai. vak. Kultūros Židinio di
džiojoje salėje. Bus trumpa pro
grama, kurią atliks Maironio Li
tuanistinės mokyklos mokiniai. 
Kūčias rengia vyr. skaučių ži
dinys Vilija. Įėjimas suaugu
siems 12 dol., vaikams - nemo
kamai. Atskiras vietas arba sta
lus užsisakyti iš anksto pas A. 
Žukienę tel.: (516) 487-3704 
arba pas A. Katinienę (718) 846- 
1210

Kalėdų eglutė, rengiama 
Lietuvių Atletų klubo, įvyks sek
madienį, gruodžio 15 d., 4 
vai. popiet Kultūros Židinyje. 
Visi mažieji sportininkai, jų bro
liukai ir sesutės, tėveliai ir sene
liai kviečiami apsilankyti. Ti
kimės, kad ateis Kalėdų Senelis. 
Prašom paskambinti P. V. Gvil
džiui 718 - 356-7871 arba J. Mi
lukui 203 - 961-9082.

Rozalijos Jatulytės - Pet
ronienės vienerių metų mirties 
sukakčiai pažymėti, jos vaikai: 
Aloyzas Petronis, Westwood, 
MA, ir Danutė Petronytė - Izbic- 
kienė, Cotuit, MA, atsiuntė 
"Darbininko" palaikymui 500 dol. 
auką. Administracija nuošir
džiai dėkoja už tokią didelę ir 
taip labai reikalingą paramą mū
sų laikraščiui.

''Darbininko" 1997 metu 
gražus spalvotas kalendo
rius gruodžio 10 d. buvo išsi
untinėtas visiems skaitytojams. 
Įdėtas laiškas su atkarpėle, kurią 
galima panaudoti, mokant už 
laikraščio metinę prenumeratą 
Yra ir grąžinimo vokelis. Kalen
dorius yra didesnio formato.

Kūčių plotkelės (Christ- 
mas Wafers) yra gaunamos 
Darbininko administracijoje. Vie
name voke yra po 5 plotkeles. 
Kaina 5 dol. Šiemet plotkelės 
nebus atsiunčiamos, jas galima 
pasiimti atvykstant į adminis
traciją darbo dienomis nuo 8 
vai. ryto iki 4:30 vai. vak. Adre
sas: Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga skaitytojai yra 
kviečiami sveikinti draugus ir 
artimuosius per Darbininką. Jūsų 
sveikinimas tokiu būdu iš karto 
pasieks didesnį sveikinamųjų 
skaičių, o Jūs sutaupysite laiko 
ir pinigų, kuriuos išleistumėte 
pirkdami atvirukus, rašydami, 
siųsdami.Už pridedamą auką 
spaudai stiprinti iš anksto dėko
jame.

/f. -..  ....... > ..-..  —
Skelbiamas "Darbininko" konkursas
"Darbininko" laikraštis skelbia atvirą, ugdantį krikščio

niškus idealus konkursą "Ko tikiuosi iš Lietuvos Bažnyčios ir 
ką aš galiu duoti jai?"

Straipsnio ilgis nuo dvylikos iki penkiolikos dviguba inter- 
linija mašinėle rašytų puslapių.

Konkurso laureatams skiriamos šios premijos:
I premija - 300 dol.,
II premija - 200 dol.,
III premija - 100 dol.

Straipsniai turi būti gauti iki kovo 30 d. (pagal pašto 
antspaudo datą ant voko).

Kūriniai siunčiami konkursui įprasta tvarka, pasirašomi 
slapyvardžiu. Pridedamas uždaras vokas, pasirašytas 
slapyvardžiu, o jo viduje yra autoriaus tikroji pavardė, 
vardas, adresas, telefonas ir autoriaus pastaba: "Leidžiu savo 
kūrinį išspausdinti DARBININKE".

i Vertinimo komisija rankraščių konkurso dalyviams 
negrąžina. Siųsti šiuo adresu:

"Darbininko" novelės arba straipsnio konkursas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

E-mail:103517,1071 ©compuserve.com

Reda kcija .......(718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr..........(718) 827-1351

Spaustuvė ..... (718)827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas .......(718) 827-7932
Salė (kor.) .......(718) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

Kalėdų sveikinimai
Dr. Leonilda ir Juozas 

Giedraičiai, E. Northport, NY, 
sveikina savo draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų proga, o 
Naujuose Metuose linki laimės 
ir sveikatos. Vietoj Kalėdinių at
virukų skiria auką lietuviškai 
spaudai paremti.

Valerija ir Kęstutis Las- 
kauskai, Baltimore, MD, Šv. 
Kalėdų proga nuoširdžiai sveiki
na Darbininko draugus ir pa
žįstamus ir linki visiems Naujų
jų Metų kiekvieną dieną praleis
ti sveikiems smagiai ir nepa
mirštamai.

Goda Mitkutė sveikina Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga savo 
mamytę Valdą Mitkuvienę ir 
savo dėdę Antaną Abromavi
čių. Linki abiems gražių šven
čių, o Naujuose Metuose - daug 
laimės ir geros sveikatos. Siun
čia iš Floridos visą puokštę 
saulės spindulių.

Danutė ir Algirdas Šilba- 
joriai iš Floridos siunčia ir Dar
bininkui ir Kultūros Židiniui au
ką, o Šv. Kalėdų r Nauįųįų Metų 
proga linki giminėms, draugams 
ir pažįstamiems daug laimės ir 
geros sveikatos.

Irena ir Jonas Vilgaliai, 
Great Neck, NY, sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdomis ir linki sveikų ir 
laimingų Naujųjų Metų. Skiria 
auką lietuvių spaudai paremti.

Aldona Mackevičienė, Kew 
Garden Hills, NY, sveikina drau
gus ir pažįstamus Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga, linkėdama link
smų švenčių ir laimingų ir sveikų 
Naujųjų Metų. Skiria auką "Dar
bininkui" paremti.

Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai, Manahawkin, NJ, svei
kina savo draugus ir pažįstamus 
su Kalėdų šventėmis ir Naujai
siais 1997 metais, linkėdami 
laimės, džiaugsmo ir geros svei
katos. Skiria auką "Darbininkui" 
paremti.

Albinas ir Brigita Stukai, 
Jackson, NJ, sveikina savo drau
gus ir pažįstamus ir linki 
džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų. Skiria 
auką "Darbininkui" paremti.

Pasirašius Lietuvos turizmo informacijos centro sutartį 
lapkričio 21 d. Vilniuje: (iš k.) Nijolė Beliukevičienė, 
Turizmo departamento darbuotoja, Romas Kezys ir Turiz
mo dep-to direktorius Antanas Petrauskas.

Turizmo departamento nuotr.

Kuriamas Lietuvos turizmo 
informacijos centras Š. Amerikoje
Lietuvos respublika plečia ir 

gerina turizmo galimybes, kadan
gi turistai sudaro nemažas krašto 
pajamas. Daugiausia Lietuvą lan
ko JAV ir Kanados lietuviai. Tad 
vyriausybė ir užsimojo įkurti spe
cialų informacijos centrą, kuris 
aptarnautų JAV ir Kanadą.

Tą centrą organizuoti ir jam 
vadovauti pakvietė Romą Kezį, 
kuris jau daugelį metų turi ke
lionių biurą "Vytis International 
Travel Service, Ine.". Per jo kelio
nių biurą daug kas yra keliavę į 
Lietuvą ir į kitus kraštus. Jis orga
nizavo ir didesnio masto ekskur
sijas. Turi tikrai gerą patirtį ir 
žino, kaip keliones organizuoti ir 
joms vadovauti.

Lietuvos valstybinis turizmo

Kun. Vytautas Memenąs, 
Frankfort, IL, kaip kasmet, taip ir 
šiemej, apmokėjo prenumeratą, 
atsiųsdamas 100 dol. čekį. Dos
niam mūsų darbų įvertintojui 
nuoširdžiai dėkojame už paramą 
mūsų spaudai.

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos VVaterbury, CT, 
klubas per kasininkę Albiną Pa- 
liulienę lietuviškos spaudos pa
laikymui atsiuntė Darbininkui 25 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame.

Algis Navikauskas, gyv. 
Brookfield, CT, atsiuntė 100 dol. 
čekį ir užmokėjo prenumeratą už 
trejus metus, t. y. iki 1999 m. 
gruodžio mėn. 1 d. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Sudarydami testamentus, 
nepamirškite geriausio 

draugo - "DARBININKO", 
kuris kiekvieną savaitę 

skelbia naujienas lietuvių 
namuose.

/f 
New Yorko Akademikų Skautų Skyrius 

drauge su PUK
kviečia visus atsilankyti į 

KALĖDŲ/NAUJŲJŲ METŲ 

& O K I U 6
penktadienį, gruodžio 27 d.,

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
Pradžia 8 vai. vak. įėjimo auka - 7 dol.

- Savi gėrimai neatsinešami. -

VIRGINIJAUS BARKAUSKO 
VARGONŲ SOLINIS REČITALIS 

įvyks š. m. gruodžio 14 d., šeštadienį, 6 vai. vak.
Viešpaties Atsimainymo bažnyčioj Maspeth, Queens. 

Pageidaujama auka - 5 dol.
Po koncerto parapijos salėje įvyks 

pobūvis ir atgaiva.
Koncertą rengia parapijos choras.

Dėl informacijos skambinti (718) 894-6814.

departamentas ir pakvietė Romą 
Kezį į Vilnių aptarti visų iški
lusių reikalų ir pasirašyti sutartį. 
Lapkričio 20 ir 21 dienomis 
lankydamasis Vilniuje šiais rei
kalais, jis susitiko su Turizmo 
departamento direktoriumi, ap
tarė visus reikalus. Lapkričio 21 
d. su Turizmo departamento 
direktoriumi Antanu Petrausku 
pasirašė sutartį, kuria Lietuvos 
vyriausybė tvirtina tokio centro 
įsteigimą ir Romas Kezys įsipa
reigoja tą centrą suorganizuoti 
ir jam vadovauti.

Turizmo informacijos centras 
bus įkurtas tame pačiame pas
tate, kur dabar yra "Vytis Inter- 
national Travel Service, Ine.", 40- 
24 235 Street, Douglaston, NY

Už kenčiančią Lietuvą..."ii

(atkelta iš 7 psl.) 
mišių nekomplikuota harmoni
ja, lyrinis, melodingas, žavus 
skambesys įgalins ir mažiau iš
prususius chorus jomis pasinau
doti.

Pirmą kartą tautinės mišios "Už 
kenčiančią Lietuvą" "Čiurlionio" 
ansamblio, diriguojant pačiam 
autoriui A. Mikulskiui, buvo at
liktos Philadelphijos katedroje, 
Pasaulinio Eucharistinio kongre
so metu, 1976 m. rugpjūčio 7 
dieną. "Čiurlionio" ansamblis, 
minėdamas savo veiklos 50-tą 
sukaktį, buvo nuvykęs į Lietuvą, 
kur, diriguojant prof. Gediminui 
Purliui, Alfonso Mikulskio tau
tines mišias atliko Vilniaus Ar
kikatedroje, Klaipėdoje ir Šilu
voje. 1994 m. liepos 2 dieną A.

VYTAUTAS LANDSBERGIS RAGINA BALTIJOS 
VALSTYBES KONSOLIDUOTIS
(atkelta iš 1 psl.)
jai. Lietuva, pasak V. Landsber
gio, nori palaikyti normalius 
kaimyninius santykius su Balta
rusija. "Tačiau galime numatyti, 
jog jeigu kas nors norės panau
doti šią šalį kokiam nors politi- 

J

11363.
Šis informacijos centras gerins 

ir plės turizmą JAV-ose ir Ka
nadoje, o Valstybinis turizmo 
departamentas iš Vilniaus ap
rūpins savo leidiniais, taip pat 
pateiks ir kitų organizacijų turis
tinę informaciją.

"Vytis", vykdydama Lietuvos 
turizmo informacijos funkcijas, 
gali bendradarbiauti ir su kito
mis privačiomis turizmo agen
tūromis Lietuvoje pagal atskiras 
sutartis.

Sutartis įsigaliojo nuo pasi
rašymo datos, t. y. lapkričio 21 
d., ir galioja vienerius metus. 
Pasibaigus galiojimo laikui, su
tartis pratęsiama, jei nei viena 
šalis prieš tris mėnesius nėra 
įteikusi raštiško pareiškimo, kad 
sutartis nutraukiama.

Sutartis pasirašyta dviem eg
zemplioriais lietuvių ir anglų kal
bomis. Sutarties pasirašymą įam
žino fotografai, pasikalbėjimo 
forma ji buvo perduota per Lie
tuvos radiją. Romas Kezys taip 
pat lankėsi didžiausio dienraščio 
"Lietuvos rytas" redakcijoje, kur 
turėjo pokalbį su vyriausiuoju 
redaktoriumi Vainausku ir jo pir
muoju pavaduotoju Budriu.

Ta proga Lietuvos respublikos 
Turizmo departamento direkto
rius Antanas Petrauskas įkalbėjo 
į garsiajuostę, kuri lapkričio 24 
d. buvo perduota per R. Kezio 
vadovaujamą radijo programą 
"Laisvės Žiburys".

Sėkmės naujajam Turizmo in
formacijos centrui, kad būtų vi
siems lengviau aplankyti Lietu
vą!

(p- j )

Mikulskio pelenus amžinajam 
poilsiui palydint į Rasų kapines, 
Vilniuje, ir šiais metais, ten šven
tinant A. Mikulskio antkapinį 
paminklą, tautines mišias "Už 
kenčiančią Lietuvą" giedojo Pra
no Budrio vadovaujamas ansam
blis "Lietuva".

Lietuvai ruošiantis švęsti Lie
tuvos krikšto 600 metų jubiliejų 
tos mišios buvo įrašytos į plokš
teles. Viena plokštelė buvo įteik
ta Popiežiui.

Dabar, Alfonso Mikulskio tau
tines mišias "Už kenčiančią Lie
tuvą" išleidus su Gedimino Purlio 
paruošta vargonų palyda, reikia 
tikėtis, kad jos bus plačiai girdi
mos ir įvairių Lietuvos parapijų 
bažnyčiose.

niam spaudimui, ji gali būti pa
naudota net stabdyti Lenkijos 
priėmimą į NATO", - mano V. 
Landsbergis. ELTA

Kalėdų sveikinimas 
ir padėka

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų linkiu p. D. Jure
vičienei, Dr. Br. Nemickui, p. 
Daliai ir Algimantui Prekeriams, 
p. A. Pumpučiui, p. J. Kelerui, p. 
Bagdonavičiui, p. Ch. Kulas, p. 
Kondrotienei, kun. A. Rubšiui, 
p. Vaičiūnienei, padėjusiems 
man surinkti puikią lietuviškos 
spaudos ir numizmatikos kolek
ciją.

Dėkoju visiems už nuoširdumą ir 
malonius pabendravimus.

Vilimas Naųreckas ir šeima

Dr. Melanie Kazlaitė ir dr. 
Petras Švitra š. m. spalio 26 d. 
dalyvavo Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos Visuotiniame 
narių suvažiavime, kuris vyko 
Pasaulio Lietuvių centre, Le- 
monte, IL. Jis atstovavo New Yor
ko Lietuvių Gydytojų ir Dantų 
Gydytojų draugijai.

&m&iMAi Į
Moterims siūlomi darbai 

amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401. (sk.)

PINIGAI PERVEDAMI Į 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
cargo TRANSPAK, 4545 W. 
63rd Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (312) 838-1050. CON- 
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.)

Reikalinga auklė: berniu
kas 9 metų, mergaitė 4 metų. 
Lengva namų ruoša. Nuo pirma
dienio iki penktadienio. Valan
dos 11 AM iki 6 PM. Turi vairuo
ti automobilį ir kalbėti angliš
kai. Geras atlyginimas. Pusė va
landos traukinėliu nuo Grand 
Centrai stoties. Skambinti die
nomis (914) 793-2619. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
pirkti nebrangių vartotų 
baldų. Reikia valgomojo kam
bario baldų, komodos, knygų 
lentynos, rašomojo stalo, virtu
vės staliuko su pora kėdžių, kili
mo ir kt. Skambinti darbo va
landomis į Darbininko adminis
traciją - (718) 827-1351. (sk.)

Jei kas turėtų anglų ar 
lietuvių kalba knygų, kurių 
jau nebereikia, skambinkite tel. 
(718 ) 348-4709. Su dėkingumu 
jas paimsime. (sk.)

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

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

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

Justas ir Danguolė Buiviai, Bal
timore, MD - 50 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant laik
raščio pažymėtą jūsų prenume
ratos pasibaigimo datą EXP. Mie
li skaitytojai nuoširdžiai prašomi 
laiku pratęsti prenumeratą ar su
mokėti atsilikusį mokestį.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims gruodžio 21 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, gruodžio 28 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

%25c2%25a9compuserve.com
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