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- Europos Taryba palankiai 
sutiko Lietuvos Konstitucinio 
Teismo paskelbtą nutarimą, jog 
pagrindinis šalies įstatymas ne
leidžia skirti mirties bausmės.

- Lietuva sudarė readmisijos 
sutartį su dar viena Šengeno ša
limi - Austrija. Nelegaliai šiose 
valstybėse esančių asmenų grą
žinimo sąlygas apibrėžiantį do
kumentą gruodžio 9 d. Vienoje 
pasirašė Lietuvos ir Austrijos 
vidaus reikalų ministrai.

- Lošimo namai Lietuvoje 
nebus legalizuoti dar mažiausiai 
pusmetį - iki kitų metų vasaros 
vidurio. Finansų ministerija nu
sprendė neteikti Vyriausybei 
svarstyti jau parengto Azartinių 
lošimų įstatymo projekto, nes 
abejojama, ar jis nepablogins 
kriminogeninės padėties šalyje.

- Pagal Europos Sąjungos 
PHARE programą Lietuvai 
skiriamomis lėšomis nuo kitų 
metų rūpinsis Nacionalinis fon
das, kurį įsteigti susitarta gruo- 
džiolO d. Iki šiol visi už 
PHARE programos lėšas Lietu
voje įgyvendinami projektai fi
nansuojami tiesiai iš Briuselio. 
Dabar šis procesas bus decen
tralizuotas - lėšos bus perveda
mos į Finansų ministerijoje ku
riamą fondą, kuris taip pat pri
žiūrės, kaip pinigai naudojami.

- Naujųjų metų išvakarėse 
sukaks 15 metų, kai pradėjo 
veikti Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) pirmasis blokas. 
Bloko valdymo pulto opera
tyviniame žurnale išlikęs įrašas: 
“1983 metų gruodžio 31 d. 20 
vai. 30 min. laiką laikyti turbi
nos pramoninio eksploatavimo 
pradžia.” Per penkiolika metų 
pirmasis reaktorius pagamino 
98 milijardus 270 milijonų ki
lovatvalandžių elektros energi
jos. Ignalinos atominei elektri
nei tenka apie 85 proc. šalyje 
gaminamos elektros energijos.

- Pagrindinė Kauno Kalėdų 
eglė gruodžio 10 d. pastatyta 
senamiestyje Rotušės aikštėje. 
Ją kaip ir praėjusiais metais pa
dovanojo su Kaunu susigimi
niavusios Norvegijos Vestfoldo 
grafystės merija. Savaitgalį šią 
trylikos metrų aukščio gražuolę 
eglę iškilmingai užžiebė Vest
foldo grafystės merė Bente Ler- 
vold Cramer ir Kauno meras 
Henrikas Tamulis.

- Lietuvos delegacija gruo
džio 12 d. dalyvavo Europos Są
jungos valstybių ir narystės sie
kiančių šalių vadovų susitikime 
Vienoje. Dar prieš išvykdamas 
į šį pusmetį Europos Sąjungoje 
pirmininkaujančios Austrijos 
sostinę, Lietuvos delegacijos 
vadovas - Ministras Pirmininkas 
G. Vagnorius - pažymėjo, kad 
Lietuva nekelia reikalavimų dėl 
derybų trukmės ar narystės Eu
ropos Sąjungoje datos, tačiau 
turi moralinę teisę siekti kvieti
mo prie “starto linijos”.

- Nuo gruodžio 16-osios iki 
gruodžio 10 d. atkurtąsias rub
lines santaupas iš Lietuvos tau
pomojo banko pasiėmė beveik 
37 tūkstančiai žmonių. Tai - 
72,2 proc. asmenų, panorusių 
pasinaudoti pirmumo teise lais
vai disponuoti indėliais. Jie at
siėmė daugiau kaip 155 mln. li
tų, arba 81 proc. visų lėšų, nu
matytų grąžinti gyventojams.

DEKLARACIJA PRIIMTA, BET PARTIJOS
NESUTARIA

Vardiniu balsavimu gruodžio 
10 d. Seimas priėmė deklaraciją 
“Dėl komunizmo ir buvusių ko
munistinio okupacinio režimo 
struktūrų vertinimo”. Už ją bu
vo 68 parlamentarai, prieš ir su
silaikiusių nebuvo, tačiau Cen
tro ir Socialdemokratų frakcijos 
balsavime dėl šio dokumento 
nedalyvavo. Sutikdamos, kad 
komunistinė ideologija ir komu
nistinė doktrina yra smerktinos, 
šios frakcijos buvo prieš 
skubotą politinio dokumento 
priėmimą, teigė, kad jį reikėtų 
svarstyti Seime atstovaujamose 
partijose ir priimti bendru par
tijų sutarimu. Balsavime neda
lyvavo ir LDDP frakcija. Jos se
niūnas Česlovas Juršėnas teigė,

kad priimant deklaraciją “pra
dedamas naujas raganų me
džioklės etapas”. Pateikdamas 
deklaracijos projektą, Lietuvos 
Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis citavo Čekijos, 
Vengrijos, Lenkijos lustracijos 
įstatymus, smerkiančius komu
nistinius režimus ir numatančius 
buvusių tų režimų pareigūnų at
sakomybę bei galimybių užimti 
tam tikras pareigas apribojimus. 
Būdami šių valstybių geopoli
tiniame ruože ir priėmę dek
laraciją, pasak V. Landsbergio, 
“mes taip pat atsistojame į tų 
valstybių gretą, o ne liekame 
kažkokiame plotelyje tarp Rusi
jos ir Baltarusijos, kur vyksta 
visiškai priešingi procesai, nu

tariama atstatyti paminklą rau
donojo teroro simboliui Feliksui 
Dzeržinskiui”. Deklaracijoje pa
smerkiama komunizmo ideo
logija ir doktrina, konstatuoja
ma, kad komunistinis totalitari
nis SSRS režimas, prievarta 
įgyvendintas tos šalies 1940- 
1941 ir 1944-1990 m. okupuo
toje Lietuvoje, buvo nusikalsta
mas jo vykdytojų veiksmais ir 
siekiais, apėmusiais dvasinį ir 
fizinį griovimą, genocido ir karo 
nusikaltimus. Deklaracijoje taip 
pat pabrėžiama, kad būtina mo
rališkai ir teisiškai įvertinti 
SSKP-LKP vadovybės ir jos pa
rankinių veiklą.

ELTA

Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis (viduryje), Seimo nariai Bronislavas Kuzmickas 
(kairėje) ir Algirdas Patackas plenariniame posėdyje diskutavo dėl antikomunistinės dek
laracijos projekto Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr.

KRAŠTO MOTERYS IR VYRAI: SKAIČIAI 
KINTA LĖTAI

Moterų informacijos centras 
jau kelinti metai išleidžia lank
stinuką, kuriame pateikiami 
įdomūs faktai apie Lietuvos vy
rų ir moterų padėtį įvairiose gy
venimo srityse. Duomenis lank
stinukui pateikia Statistikos de
partamentas prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės. Neseniai 
pasirodė naujas leidinukas, ku
riame apibendrinti jau 1997-ųjų 
duomenys.

Moterys gyvena ilgiau
Sužinome, kad 1998 metų 

pradžioje Lietuvoje gyveno 
3704 tūkstančiai žmonių. Mote
rų buvo 1956,9 tūkst., vyrų - 
1747,1 tūkst. Taigi moterys su
daro 52,8% visų gyventojų.

Lankstinuke pateikti duome
nys, apibendrinantys krašto gy
ventojų vidutinę gyvenimo truk
mę. Kadangi tai atspindinčioje 
diagramoje pateikti skaičiai nuo 
1959-ųjų iki 1997-ųjų metų, ga
lime matyti, jog moterų ir vyrų 
vidutinė gyvenimo trukmė svy
ruoja nežymiai. Visų krašto gy
ventojų vidutinė gyvenimo truk
mė pernai siekė 71,47 metų: 
vyrų - 65,97 metų ir moterų - 
76,88 metų.

įdomu tai, kad po truputį dau
gėja nesantuokinių vaikų lygi
namasis skaičius. 1997 metais 
tokie vaikai sudarė 16,5% visų 
gimusių. Santuokų skaičius tūk
stančiui gyventojų pernai sudarė

Palmira Kvietkauskienė

5,1, o ištuokų - 3,1. Kinta šiek 
tiek ir gimdančių motinų am
žius. Merginos vis drąsiau siekia 
mokslo ir karjeros, šeimos kūri
mo problemas atidedamos šiek 
tiek vėlesniam laikui. Statistikos 
duomenimis, pernai vidutinis 
lietuvės motinos amžius buvo 
25,7 metų.

Merginos siekia mokslo
Lankstinuko skyrelyje “Švie

timas” pateikiami įdomūs duo
menys, kaip mūsų krašte kinta 
vaikinų ir merginų, studijuojan
čių aukštesniosiose ir aukštosio
se mokyklose, santykis, taip pat 
pedagogų skaičius. 1990-1991 
metais aukštesniosiose mokyk
lose vaikinų mokėsi beveik po 
lygiai. Panaši tendencija buvo ir 
aukštosiose mokyklose. Bet to
liau kasmet merginų skaičius ir 
vienose, ir kitose mokyklose 
ėmė augti. Šiais mokslo metais 
studijuojančių aukštesniosiose 
mokyklose merginų buvo 66% 
pedagogų, vaikinų - 34%, aukš
tosiose atitinkamai - 58 ir 42%.

Įvairiose krašto mokyklose - 
bendrojo lavinimo, profesinėse 
ir aukštesniosiose - moterų pe
dagogių dirba kur kas daugiau 
nei vyrų. Pavyzdžiui, mokytojos 
bendrojo lavinimo mokyklose 
sudaro 86% pedagogų, aukš

tesniosiose - 67%. Tik aukšto
siose krašto mokyklose vyrų 
dėstytojų daugiau nei moterų, 
jos čia sudaro 42%. Tačiau ly
ginant šių ir ankstesnių metų 
duomenis matyti, kad moterų 
pedagogių aukštosiose mokyk
lose taip pat daugėja.

Darbą rasti nelengva
Panašios tendencijos išlieka 

krašte ir sprendžiant darbo jė
gos, užimtumo ir nedarbo prob
lemas. Vidutiniai metiniai skai
čiai rodo, jog mažėja darbo rin
koje užimtų tiek vyrų, tiek mo
terų, o bedarbių skaičius auga. 
Pernai krašte užregistruota 49 
tūkst. darbo neturinčių vyrų ir 
56 tūkst. moterų. Darbo biržos 
pateikti duomenys rodo, kad 
nuo 1993-ųjų iki 1997-ųjų be
darbių skaičius, ypač moterų, 
buvo didesnis 1995-1996 me
tais, o praėjusių metų viduryje 
jis šiek tiek sumažėjo.

Lankstinuke taip pat pateikti 
palyginimui skaičiai kaip kinta 
vidutinio mėnesinio darbo už
mokesčio dydis pagal darbuoto
jų lytį. Vaizdžiai matyti, jog vy
rų darbo užmokestis lenkia mo
terų. Praėjusių metų spalio mė
nesio duomenis, moterų darbo 
užmokestis, palyginti su vyrų 
darbo užmokesčiu, sudarė 
73,9%.

Mažėja abortų
(nukelta į 5 psl.)

KURIAMA VIENINGA BALTIJOS 
VALSTYBIŲ ERDVĖ

Lietuvos Seimas patvirtino 
trišalę sutartį dėl Baltijos valsty
bių bendrosios tranzito proce
dūros. Sutartis buvo pasirašyta 
šių metų liepos 10 dieną Sigul- 
doje Latvijoje. Įsigaliojus šiai 
sutarčiai, faktiškai bus sukurta 
vieninga Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tranzito sistema. Ji kol 
kas apims tik automobiliais ga
benamas prekes. Prekes reikės

deklaruoti tik vieną kartą - pir
mojoje muitinės įstaigoje išvyk
stant. Tai turėtų supaprastinti 
prekių gabenimą bei suaktyvin
ti automobilių srautus. Taikant 
sutartį reikės peržiūrėti ir iš da
lies pakeisti daugelį teisės aktų, 
apibrėžiančių muitinio tranzito 
procedūrą, muitinės deklaraci
jos pildymo ir tranzito garantijų 
tvarką. LA

LIETUVOS TARPTAUTINES 
OFICIALIOSIOS ATSARGOS 

TEBEMAŽĖJA
Lietuvos banko skelbiamos 

oficialiosios tarptautinės atsar
gos lapkričio mėnesį sumažėjo 
41,4 mln. JAV dolerių arba 4,1 
proc. Atsargos mažėja jau ket
virtą mėnesį iš eilės. Tačiau per 
12 mėnesių oficialiosios tarp

tautinės atsargos išaugo 342 
mln. JAV dolerių arba 31,4 proc.

Lapkričio pabaigoje atsargos 
buvo 1 mlrd. 430 mln. JAV do
lerių, pranešė Lietuvos bankas.

BNS

EIMUNTAS NEKROŠIUS 
YPATINGAI VERTINAMAS 

ITALIJOJE
Visą savaitę Turine Italijoje 

buvo vaidinamas Eimunto Nek
rošiaus spektaklis Antono Če
chovo “Trys seserys”. Gastrolių 
išvakarėse laikraštis “La Štam

pą” paskelbė interviu su reži
sieriumi. Eimuntas Nekrošius, 
pasak šio interviu, laikomas vie
nu mūsų epochos teatro genijų. 
Eimuntas Nekrošius prieš dve
jus metus Turine vaikų teatro 
šventėje parodė savo spektaklį 
“Kvadratas” apie nepilname

čius nusikaltėlius. Dabar jis 
“Stabile” teatro kvietimu rodo 
“Tris seseris”. Neseniai Palerme 
parodytas “Makbetas” atgaivi
no tai, kas kartu su “Hamletu” 

laikoma jo šedevru. Milane E. 
Nekrošiui buvo įteiktas garbin
giausias Italijos teatro apdova
nojimas - “Ubu” premija - už 
“Hamletą”, kaip geriausią užsie
nio spektaklį. 1996 metais 
“Ubu” premija E. Nekrošiui bu
vo įteikta už “Tris seseris”. LR

SEINUOSE KURIAMI 
“LIETUVIŲ NAMAI”

Lenkijoje, Seinuose, steigia
mas vyskupo Antano Baranaus
ko fondas “Lietuvių namai”. 
Šiam fondui kaip Lietuvos tur
tinis įnašas bus perduodamas 
Lietuvos pastatytas daugiau 
kaip devynių milijonų litų są
matinės vertės kultūros centro 
pastatas Seinuose, Liepos 22- 
osios gatvėje. Tai savo posėdyje 
nusprendė Lietuvos Vyriausybė. 
Fondo tikslas - teikti Lenkijos 
lietuviams visokeriopą paramą, 
remti jų kultūrinę, švietėjišką 
bei organizacinę veiklą. Lietu
vių kultūros centras Seinuose, 
atsižvegiant į šio krašto lietuvių 
pageidavimus, Lietuvos valsty
bės lėšomis buvo pradėtas staty
ti 1994 metais ir baigtas 1998 
metų lapkričio mėnesį. Šiame

pastate Įrengta 250 vietų konfer
encijų ir koncertų salė, taip pat 
šešios mažos salės mėgėjiškai 
meninei veiklai, taip pat 
kultūros ir švietimo reikrriėms. 
Kultūros centre numatytos pa
talpos ir Lietuvos Respublikos 
konsulatui, užimančios 490 kv. 
m. plotą. Iš jų daugiau kaip pusę 
sudaro gyvenamosios patalpos. 
Ankstesnio sumanymo perduo
ti Kultūros centrą kaip labdarą 
Lenkijos lietuviams Vyriausybė 
atsisakė, ieškodama raciona
lesnių jo panaudojimo bei ap
saugos būdų. Po konsultacijų su 
Lenkijos suinteresuotomis insti
tucijomis bei lietuvių organiza
cijomis Ir nuspręsta steigti vys
kupo Antano Baranausko fondą 
“Lietuvių namai”. ELTA

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių 

ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

Tėv. Benediktas Jurčys, O.F.M.
Pranciškonų provinciolas

Kristaus gimimo šventėje 
mieliems mūsų skaitytojams, 

bendradarbiams ir rėmėjams 
linkime Kalėdų džiaugsmo 
ir laimingų Naujųjų Metų.

Darbininko
Redakcija ir Administracija
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Petras Pilka - mažai žinomas išeivijos poetas Karalius, kuris atėjo tarnauti
Maironio lietuvių literatūros 

muziejuje veikia paroda, skirta 
išeivijos poeto Petro Pilkos 90- 
ajam gimtadieniui. Dar nuo vie
no vardo nužertos užmaršties 
dulkės. Šio straipsnio autorė, 
lankydamasi Amerikoje, turėjo 
tikslą surasti ir gauti medžiagos 
apie šį mažai kam žinomą poe
tą. Geriems žmonėms padedant, 
tai pavyko padaryti. Suradusi 
Bostone poeto našlę, aplankiau 
ją. Gavau retų vertingų eks
ponatų ir išgirdau įdomių auten
tiškų atsiminimų. Parodoje eks
ponuojamos nuotraukos, laiš
kai, dokumentai, knygos atspin
di turtingą, įvairiapusį kūrėjo 
gyvenimą. Retas literatūros ži
novas ar uolus kolekcionierius 
gali pasigirti skaitęs ar turįs šio 
poeto knygų. Petras Pilka iš
leido šešias poezijos knygas ir 
visas 100 egz. tiražu.

Jis manė, kad jo draugams ir 
literatūros gerbėjams pakaks, o 
didesnio populiarumo jis ir ne
siekė. P. Pilka nebuvo minios 
žmogus. Šio individualisto, es
teto poezija apgaubta neoro
mantinės nuotaikos skraiste. 
Dar jam gyvam esant, jo kny
gos tapo bibliografine retenybe. 
Gal todėl jis Lietuvoje mažai 
kam lig šiol žinomas.

Gimė P. Pilka 1908 metais 
rugpjūčio 1 d. Galų viensėdyje, 
Balninkų valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje. Mokėsi Ukmergės 
gimnazijoje. Čia ir pirmąsias 
eiles pradėjo kurti. Vėliau studi
javo lietuvių kalbą ir literatūrą 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto Humanitarinių moks
lų fakultete. Bendradarbiavo 
“Moksleivyje”, “Lietuvos ži
niose”, “Kultūroje”, “Varpe” ir 
kitur. Tarnavo Aukštojoje karo 
mokykloje. Būdamas 26 metų 
už nuopelnus Lietuvai jis apdo
vanotas Lietuvos Respublikos 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordino trečiojo laips
nio medaliu (paskyrimo aktą ga
lima pamatyti parodoje). Savo 
tėvynę mylėjo ir brangino. Dau
gel rašytojų poetų yra apdaina
vę Lietuvą. Bet nedaugelis ski
ria jai knygas. P. Pilka savo ket
virtą poezijos knygą skiria tėvy
nei ir pavadina ją “Žalioji pri
madona” (išleista 1939 m.). Tai 
žaismingai jis vadina Lietuvą. 
O knygos pradžioje išspausdin
ta dedikacija - “Giesmė vienai 
Tautai, kuri vadinasi mano tė
vynė”. Šioje knygoje jis apdai
nuoja tėvynę - nors ir niokotą, 
svetimų kareivių mindžiotą, ka
zokų rimbais muštą, bet ne
palūžusią, atsilaikiusią per vi
sas negandas, atgavusią savo 
kalbą. Knyga įdomi dar ir tuo, 
kad jos gale yra Petro Pilkos 
straipsnis “Duobkasiams”. Tai 
atsakas recenzentams, kurie ra-

Žiemiop V. Kelero nuotr.

Virginija Paplauskienė

šė apie jo pirmąsias 3 knygas: 
“Penki fragmentai” (1936), 
“Dienų griuvimas” (1937), “Par
duotas vardas” (1938). Visas 
šias knygas lankytojai gali pa
matyti parodoje. Štai ką auto
rius rašo minėtame straipsnyje: 
“Tūlam recenzentui labai įsmi
go širdin, kodėl aš išleidau 100 
egz., o ne, pvz., tiek, kiek Lietu
voje gyventojų. Ir kad jūs 
žinotumėt, kaip jis nustebo, dar
gi mano knygą pamatęs provin
cijos knygyno vitrinoje! Vargšas, 
galėjo nervai neišlaikyti. (...) 
Jūs labai apsirinkate, manyda
mas, kad rašytojas gali būti tik 
tas, kuris ištisai sėdi pas Konra
dą, per penkerius metus išleidžia 
kokią knygelę, fundija panaši
ems recenzentams...” O kitą re- 
cenzentąjis vadina “madoniniu 
poetu” ir rašo: “Pas mus jau įp
rasta, kad panašūs graboriai va
paliotų visokius niekus ir suve
dinėtų sąskaitas. Tik dėl to ir yra 
taip nususęs jų spaudos žodis. 
Įgriso ta kiaulystė iki gyvo kau
lo”, - užbaigia su širdgėla. Šį 
straipsnį lankytojai taip pat gali 
paskaityti parodoje.

Nuo 1940 metų Petras Pilka 
dirbo Kaune, Valstybinės leidyk
los sekretoriumi. Gyvenimo au
dros privertė trauktis kartu su namus surasit ar pasistatydin- 
žmona Emilija ir dukra Luana į 
Austriją, paskui į Vokietiją, o 
vėliau į Bostoną (JAV). Būda
mas jau Vokietijoje, išmoko 
stikliaus darbo. Žmona Emilija 
prisimena: “Gyvenome ir dirbo
me labai sunkiai, mūsų nebom
bardavo, bet netikrumas, nežinia 
dėl rytdienos baugino. Petras 
mokėjo rusų, vokiečių, anglų, 
lenkų kalbas. Jis galėjo gauti ge
rai mokamą darbą, bet nebuvo 
praktikas, “prekybininkas” - jis 
buvo švelnios sielos, jautrus, tik
ras poetas. Man tekdavo stovėti 
eilėse ir prie maisto, ir prie rū
bų. .. Jis tarnavo UNRA organi
zacijoje, įsitraukė į LRD kūri
mą Vokietijoje”.

Vartau vertingus LRD doku
mentus, Petro Pilkos kruopščiai 
surinktus per pirmąjį dešimtmetį 
išeivijoje. Juose atsispindi drau
gijos veikla, rūpesčiai, proble
mos. Štai pirmasis iniciatyvinės 
grupės laiškas, rašytas poetui 
(grupės branduolį sudarė B. 
Brazdžionis, S. Santvaras, V. 
Alantas, P. Andriušis, B. Gra
žulis, V. Kazokas, A. Nyka-Ni- 
liūnas). Laiškas rašytas 1945 m. 
gruodžio 27 d. iš Tiubingeno: 
“Yra susikaupę daug reikalų, ku
riuos turėtų aptarti susirinkę lie
tuviai rašytojai. Reiktų atgaivinti 
ir pagyvinti Lietuvių rašytojų 
draugijos veiklą, nes didesnė da
lis draugijos narių yra ištremti.

Vokietijoje gyvena ir didelė da
lis jaunesniųjų lietuvių rašytojų, 
kurie dar nebuvo įsirašę draugi
jos nariais. Be to, susirinkę rašy
tojai turėtų aptarti ir pasirašyti 
tremtinių rašytojų peticiją pa
saulio rašytojams ir panagrinėti 
daug kitų profesinių ir organiza
cinių reikalų. Iniciatorių grupė, 
ištyrusi sąlygas, nutarė lietuvių 
rašytojų suvažiavimą šaukti 
Tiubingene 1946 m. sausio 25 
d.” Čia pat prie dokumentų pri
dėta ir suvažiavimo dienotvarkė 
- paskaitas skaito J. Brazaitis,
S. Zobarskas, S. Yla, B. Braz
džionis. Apie literatūros alma
nachą kalbės P. Andriušis, lite
ratūros žurnalo klausimu - K. 
Bradūnas. Parodoje galite pa
matyti ir Petro Pilkos Lietuvių 
rašytojų tremtinių draugijos pa
žymėjimą, išduotą 1943 m. bir
želio 1 dieną.

Taip pat įdomus ir S. Santva
ra laiškas, rašytas 1948 m. iš 
Pfulingeno: “Malonus p. Pilka, 
grąžinu Tamstos liudijimą, ku
rio galiojimas pratęstas iki 1951 
m. birželio 1 d. Tikiuosi, kad iki 
to laiko mūsų gyvenimas bus 
pagrįstas tvirtesniais dokumen
tais. Ta pačia proga nuoširdžiai 
sveikinu Tamstą sulaukusį 40 
m. amžiaus. Tegu gerieji poezi
jos Dievai neaplenkia Jūsų 
namų, nežiūrint, kur Jūs tuos 

šit...” Tikėta geresniu rytojumi, 
nors jis jiems visiems buvo juo
da nežinia.

Ši archyvinė medžiaga yra 
originali, reta ir tapusi jau bran
gia mums istorija. Žmona Emi
lija prisimena, kaip kūrėsi Bos
tone: “Pakvietė mus vyro brolis 
Dominykas. Jis gyveno čia nuo 
Pirmojo pasaulinio karo. Pri- 
siglaudėm jo namuose. Čia su* denynas, -nuolat primindamas, 
sirinkdavo lietuvių - diskutuo- ............... .
davom ir svajodavom, kad ne
trukus grįšim įTėvynę. Vėliau, 
įsigijus Brazdžioniams namus, 
gyvenome su jais. Išvykus jiems 
į Kaliforniją, nusipirkom ir mes 
namą. Jis buvo labai aplūžęs, 
apgriuvęs. Petras pats tvarkė, 
remontavo. Ir viskas, ką Jūs 
matote, yra jo rankom padary
ta”. (Išties namai labai gražūs, 
skoningai apstatyti.) “Mes ben
dravome su S. Santvarų, F. Kir- 
ša, J. Griniumi, A. Gustaičiu, J. 
Gimbutu ir kitais - toliau pa
sakoja ponia Emilija, - dažnai 
svajodavom, kad sugrįšim. Pe
tras labai sielojosi dėl išsiskyri
mo su Lietuva. Anksčiau atva
žiavę lietuviai nejautė tokios 
nostalgijos ir juokdavosi iš mū
sų. Prisimenu, vieną kartą baž
nyčioje kažkas paklausė Petro: 
“Ką darytum, jei tau pasakytų, 
kad Lietuva bus rytoj laisva?” 
Jo akys užsidegė viltimi, tartum 
tai būtų tiesa, ir atsakė: “Viską

mesčiau ir lėkčiau namo...” De
ja, taip ir nepavyko parlėkti”.

Bostone P. Pilka su B. Braz
džioniu dirbo linotipininkais. 
Sunkus kasdienis darbas, buities 
rūpesčiai atitraukdavo nuo kūry
bos pasaulio.

Tremtyje Petras Pilka išlei
džia dvi knygas “Žvaigždžių 
ieškojimas” (1950 m.) su įrašu 
- “Neparduodama. Spaudė 
Memminger”, “Žvirbliai Inkilė- 
nuose” (1952 m.), įrašas - 
“Tremties leidykloje spaudė 
Memminger, Vokietijoje”. Paro
doje galima pamatyti abi kny
gas, autoriaus dedikuotas Lietu
vos Generalinio konsulo biblio
tekai.

Viena stipriausių tremtyje išė
jusių poezijos knygų laikoma 
“Žvaigždžių ieškojimas”. Tai 
tremtinio dienoraštis. Joje tė
vynės ilgesys, pilkųjų tremties 
dienų sunkumai pavaizduoti, 
pasak K. Bradūno, “grakščiu ei
liavimu, kalbiniu rūpestingu
mu”. Savo knygoje P. Pilka ieš
ko tiesos, laisvės, humaniškumu 
šviečiančių žvaigždžių. Jis vi
liasi, kad kartu su savo likimo 
broliais ir sesėmis sugrįš į nu
mylėtą ir išsiilgtą tėvynę. Eilės 
skamba elegiškai, grakščiai.

Kiekvieni metai, praleisti 
tremtyje, P. Pilkai patvirtindavo, 
kad tėvynė tolsta ir pasilieka jo 
svajonėse. Jis dar labiau už
sisklendė savyje, pasitraukė nuo 
visuomeninio gyvenimo. Jis rū
pinosi šeima, savo gražia duk
ra.

P. Pilka - lyg žuvėdra pa
laužtais sparnais, negalinti pa
kilti įplačiąsias erdves, - palūžo. 
Gyveno gražioje vietoje, Tomas 
Park kalnelyje, o apačioje žvil
gėję ir šniokštė mėlynakis van- 

kad iki išsvajotos žemės taip 
toli... Ir jis pasiekė savo svajo
nių žemę, nužengęs Anapilin.

Klastinga liga išsivedė P. Pil
ką iš gyvųjų tarpo 1977 m. rug
sėjo 4 dieną. Palaidotas Wood 
Lane kapinėse Bostone.

Esu nuoširdžiai dėkinga Petro 
Pilkos žmonai Emilijai, dukrai 
Luanai ir anūkei Lisai už per
duotus muziejui eksponatus ir 
leidimą surengti parodą.

Philadelphijos
Šv. Andriejaus 

parapijos 
kalėdinis 
koncertas

Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos Philadelphijoje adminis
tratoriaus, kun. Petro Burkaus- 
ko pastangomis tradicija tapęs 
metinis kalėdinis koncertas yra 
dvasinė ir meninė atgaiva ne tik 
parapijiečiams, bet ir platesnei 
amerikiečių visuomenei. Pats 
būdamas muzikalus ir neeilinis 
vargonų muzikos meistras, kun. 
Burkauskas sugeba kasmet pa
kviesti talentingus ir profesio
nalaus lygio įvairių sričių mu
zikus atlikti pasaulinių kom
pozitorių programą. Šv. Andrie
jaus parapijos choras, vadovau
jamas Anelės Kaulinytės, atlie
ka lietuviškų kalėdinių giesmių 
repertuarą.

Šių metų kalėdinis koncertas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 27 
d., 2 vai. popiet, S v. Andriejaus 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
(19-ta ir Wallace gatvių san
kryža). Programoje, šalia parapi
jos choro giedamų kalėdinių 
giesmių, girdėsime Philadelphi- 
jos jaunimo orkestro (Philadel- 
phia Youth Orchestra) pučiamų
jų instrumentų ansamblį ir St. 
Mark’s Singers, profesionalų 
dainos vienetą. Įėjimas nemo
kamas, bet į muzikinę kultūrinę 
popietę priimamos dalyvių lais
vos aukos.

Teresė Gečienė

Taip pavadinta šventė šešta
dienio rytą sukvietė per 150 
žmonių iš įvairiausių Lietuvos 
kampelių į Kretingos Šv. An
tano religijos studijų instituto 
salę. Paskutinis liturginių metų 
sekmadienis Bažnyčioje yra mi
nimas kaip Kristaus - Visatos 
valdovo iškilmė. Kretingos 
Pranciškoniškojo jaunimo tar
nybos veikloje ši šventė tapo jau 
tradicine. Didelė dalis Lietuvos 
jaunimėlio jau net pakvietimo 
nebelaukia, o tą dieną traukia 
Kretingon -‘ten “kažkas turi 
vykti”.

Šių metų šventė prasidėjo 
svečio iš Vilniaus kun. Antano 
Saulaičio, SJ, paskaita. Kartu 
mąstėme Šv. Rašto žodžius: 
“Jis, turėdamas Dievo prigimtį, 
godžiai nesilaikė savo lygybės 
su Dievu, bet apiplėšė pats save, 
priimdamas tarno išvaizdą ir 
tapdamas panašus į žmones. Jis 
ir išore tapo kaip visi žmonės; 
jis nusižemino iki mirties, iki 
kryžiaus mirties” (laiškas Fili- 
piečiams, 2 skyrius, 6-8 eilutės). 

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. fe-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERALIIOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, IncomeTax 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. Winter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood, N Y11227. 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, N Y 11364. Tel. 
718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289-
. per
Pope Leo XIII Literaiy Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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* MEM0RIALS '

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILIAGE, 
QUEENSN.Y. 11379

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

Kelias valandas trukęs pa
sidalijimas ir pokalbiai kiekvie- 

- no širdyje pagimdė daugybę 
prieštaringų minčių. Jėzaus ka
rališkumas ir Jo tarnystė dauge
liui galbūt pirmą kartą gyvenime 
atsiskleidė kaip asmeninė tar
nystė žmogui. Kiekvieno iš mū
sų užduotis yra ta, kad žmonės 
pažintų gyvenimo pilnatvę ne 
pamokslais, o mūsų gyvenimo 
pavyzdžiu. Juk ir Jėzus daugiau
sia savo meilės yra parodęs ne 
pamokslais, ne žodžiais, o savo 
tarnyste, gyvenimu, mirtimi ir 
prisikėlimu. Krikščionį iš kitų 
žmonių išskiria viltis. Mes gy
vename vedami ne likimo už
gaidų, bet gyvename viltimi. 
Viltimi, kad Kristus, suvienyda
mas žmoniją, žmones, visatą, 
suves mus kartu šeimoje, pa
rapijoje, bendruomenėje, būre
lyje, tautoje, tautų šeimoje ir 
visoje žmonijoje. Atrodo, jog tai 
yra didžiulis ir neįmanomas 
uždavinys, kad visi žmonės

(nukelta į 3 psl.)

J
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Mieli Broliai, Sesės,
Šių metų Adventu - Kalėdomis pradedame paskutini laiko

tarpi trimetinio pasiruošimo didžiajam krikščionybės jubiliejui, 
2000-tajam Kristaus gimtadieniui.

Jubiliejų šventimo pradžia glūdi Senajame Testamente. Ju
biliejiniai metai buvo vadinami "Dievo malonės ” metai, siekią 
atstatyti socialinį teisingumą. Laikejubiliejinių metųžemė buvo 
paliekama nedirbama, kad atsigautų (plg. lietuvišką "pū
dymą "), vergai paleidžiami į laisvę, dovanojamos skolos ir 1.1, 
(cf. Levitikus 25, 8-12).

Paskelbiant šiuos metus "Dievo Tėvo metais ”, Bažnyčia turi 
mums priminti, kad Dievas yra visatos kūrėjas, kadjam priklau
so visas pasaulis - tiek dvasinis, tiek materialinis. Dievas, kaip 
ir kiekvienas kūrėjas, brangina savo kūrinį ir kiekvieną žmogų 
myli besąlygine meile, tokį koks jis yra ir "nekantriai laukia jo 
sugrįžimo į namus ” (Plg. Lk 15, 20-32). Savo meilę žmonijai 
Dievas ypatingu būdu išreiškė atiduodamas "savo vienatinį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtųamžinąjį 
gyvenimą ” (Jn 3,16).

Jėzus, pradėdamas viešąjį gyvenimą, pareiškė, kad Jo as
menyje realizavosi pranašo Izaijo paskelbti jubiliejinių - Die
vo malonės metų tikslai: "Viešpaties Dvasia ant manęs, nes Jis 
patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pa
siuntė skelbti belaisviams išvadavimą, (...) siuntė vaduoti pri
slėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų ” (Lk 4, 18-19).

Enciklikoje "Pasitinkant tretįjį tūkstantmetį ” popiežius Jo
nas Paulius II teigia, kad II Vatikano susirinkimas buvo Dievo 
Apvaizdos sušauktas, kad galėtume tinkamai pasiruošti trečia
jam tūkstantmečiui. Susirinkimo gvildentos temos — evangeli
zacija, religijos laisvė, ekumenizmas^ocialinis teisingumas yra 
mūsų dienų programa. Mes, kaip visuomenė ir kaip individai, 
privalome patikrinti savo sąžinę, kaip vykdome II Vatikano nuro
dytus uždavinius, patikrinti, kiek esame atsakingi dėl šių dienų 
blogybių:

- religinio indiferentizmo,
- praradimo transcedentinės žmogiškos gyvybės sąvokos,
- pasimetimo etinių vertybių skalėje, kaip, pav., pagarbos 

gyvybei ir šeimai,
- išsiplėtimo teologinių klaidų,
- didžiulės socialinės nelygybės ir t. t.

"Tėve Mūsų ” malda ir yra mums pavyzdys, kaip turime švęsti 
"Tėvo ” metus, kaip privalome ruoštis Didžiajam jubiliejui: 
"...teesie šventas Tavo vardas... teesie šventa Tavo valia... 
teateinie Tavo karalystė... atleisk mums mūsų nuodėmes, kaip 
ir mes atleidžiame savo kaltininkams ”.

Malda ir autentišku atsivertimu išsilaisvinę iš nuodėmės 
vergijos garbiname Dievą, plečiame Jo karalystę pasaulyje.

Džiugių šv. Kalėdų, Dangaus palaimos naujuose 1999-tuo- 
se - "Tėvo" metuose ir prasmingo pasiruošimo 2000-tajam 
Kristaus gimtadieniui!

OĄs/t. ^Paulius

Kalėdų papročiai Lietuvoje
Kalėdos - senoji Saulės grįži

mo šventė, buvo žinoma dauge
lyje prieškrikščioniškųjų Euro
pos tautų. Tai žiemos tamsybių 
nugalėjimo šventė, tarytum 
naujųjų metų pradžia. Nuo Ka
lėdų Lietuvoje diena pradeda il
gėti. Tamsiosios lapkričio ir 
gruodžio dienos, o dar tamses
nės naktys, eina prie pabaigos. 
Kai Saulės grįžimo šventė buvo 
pakeista Kristaus Gimimo šven
te, lietuviai ją priėmė su tokiu 
pat entuziazmu ir švęsdavo ne
mažiau iškilmingai. Tačiau da
bartinėse Kalėdose nebegalime 
rasti daug senųjų papročių, ypač 
būrimų ir ateities spėliojimų.

Senais laikais Kalėdos buvo 
švenčiamos tris dienas. Žem
dirbių tautoje tai buvo įmano
ma, nes žiemos viduryje darbai 
sumažėja, bereikia apsiruošti 
namuose ir prižiūrėti gyvulius. 
Visus kitus darbus lengvai gali
ma atidėti vėlesniam laikui. Pir
moji Kalėdų diena buvo tokia 
šventa, kad tik pačius būtiniau
sius darbus tebuvo leidžiama 
atlikti. Niekas nevaikščiojo į 
svečius, net valgių negamino: 
buvo valgoma tai, kas pagamin
ta anksčiau. Kalėdų rytą, dar 
prieš pusryčius, šeima giedoda
vo šventas, kalėdines giesmes, 
paskui vienas kitą sveikindavo 
su šventomis Kalėdomis, o po 
tojau valgydavo pusryčius.

Švenčiant Kalėdas kaime, 
anksti rytą nuimdavo šieną nuo 
kūčių stalo ir išnešdavo gyvu
liams. Nuėmę šieną žiūrėdavo, 
ar daug sėklelių - grūdų - iš šie
no pribiro. Jeigu jų daug rasda
vo, tai ateinančių metų derlius 
bus labai geras. Kūčių stalo šie
nas buvo padalinamas kal
vėms, jaučiams ir avelėms. Ark
liai to šieno negaudavo, nes Šv. 
Rašte nerašoma, kad arklys bu
vo prie gimusio Jėzaus tvarte
lyje.

Išėję į lauką žiūrėdavo, koks

Karalius, kuris atėjo tarnauti
(atkelta iš 2 psl.)

taptų Vieno Tėvo vaikais; 
tačiau tai yra Dievo svajonė. 
XXI amžiaus krikščionis pra
žus, jei jis liks vienas. Mums 
kiekvienam būtina susirasti 
bendruomenę, šeimą grupelę, 
kurioje galėtume dalintis Tėvo 
meile, mes privalome susirasti 
savo tarnystę. Kad aš galėčiau 
kitam patarnauti, aš turiu pasi

Danutė Bindokienė

Kalėdų oras. Jeigu Kalėdos bal
tos - tai Velykos žalios. Jeigu pa
sitaikydavo, kad per Kalėdas 
sniegas dar nebuvo padengęs že
mės, tai Velykose tikrai snigs. 
Žmonės taip pat stengdavosi pri
siminti, ar nėra kam nors skolin
gi. Visas skolas reikėdavo grą
žinti prieš Kalėdas, jeigu negrą
žinsi - visus metus turėsi vis sko
lintis ir skolintis.

Vėlesniais laikais žmonės 
daugiau judėdavo iš namų ir pir
mąją Kalėdų dieną, tačiau nebu
vo užmirštama, kad tai Jėzaus 
Gimimo šventė. Pvz., kaimynai 
susirinkdavo į didesnio ūkinin
ko trobą, giedodavo kalėdines ir 
kitas šventas giesmes, bendrai

daryti panašus į jį arba ją kaip 
tai darė Jėzus. Kur mes bebūtu
me, nebijokime išbandyti įvai
riausias tarnystes, kad suvoktu
me kam mes tinkame, ką suge
bame, ką mokame ir kam la
biausiai reikia pagalbos.

Konferencija pasibaigė malda 
iš 1953 metais Sibire šešiolikme
čių mokinukių rašytos maldak
nygės: “Viešpatie Kristau, nuo 
Kryžiaus sosto nužengei kara

Kristaus gimimas

pasimelsdavo, o tik tada pasiro
dydavo muzikantai. Šeiminin
kas ir šeimininkė pirmieji pra
dėdavo šokti, tuo atidarydami 
pasilinksminimą. Tai buvo ofi
ciali advento pabaiga, nes ad
vento metu linksmintis vengia
ma, arba net draudžiama.

Kalėdų laikotarpis trunka iki 
Tijų Karalių. Visi vakarai tame 
laikotarpyje vadinami švent
vakariais. Tai gera proga pasis
večiuoti, pasivaišinti, pasilinks
minti, nes nereikia dirbti sun
kių darbų - per daug šventa.

Kalėdų eglutės Lietuvoje pra
dėtos plačiau puošti nepriklau
somybės metais (ypač antraja
me jos dešimtmetyje). Šis pa
protys ir daugumas eglutės pa
puošalų atėjo iš Vokietijos. Pa
puošalai buvo stikliniai - įvai- 

lium į jautrias sielas; nuo kry
žiaus sosto parodei žmonijai ke
lią į laimės šalį; kryžiaus soste 
atvėrei mums savo širdies turtų 
gausybę. Sielų karaliau, ačiū, 
kad ir man leidi kryžiaus šešė
lyje augti. Išganytojau, leiski 
man, mano mylimiesiems ir ma
no tautai pajusti tavo švenčiau
sios Širdies šilumos, meilės ir 
jėgos. Amen”.

Po šv. Mišių ir agapės kiek
vienas galėjo pasidalinti minti
mis, kaip supranta savo asme
ninę tarnystę, kaip galime pil

rios figūros: angelai, seneliukai, 
kareivėliai, varpeliai, burbulai. 
Taip pat kabindavo saldainius su 
spalvotais, blizgančiais popie-
rėliais, raudonus obuolius, gra
žius pyragaičius. Vaikai po Ka
lėdų galėdavo “nusiskinti” ska
numynus, o žaisliukai buvo pa
dedami kitiems metams. Kadan
gi eglutes apšviesdavo tikrų 
žvakučių liepsnelėmis, jos buvo 
uždegamos tik vieną kartą - Kū
čių vakarąpo vakarienės. Vėliau 
eglės šakos jau buvo per daug 
išdžiūvusios ir žmonės bijoda
vo gaisro nuo žvakučių lieps
nos. Vokietijoje buvo mada eg
lutes papuošti Kūčių vakarui, o 
paskui vėl nuimti žaisliukus ir 
išmesti eglelę pirmąją Kalėdų 
dieną. Lietuviai šio papročio ne
silaikė, ir eglutė namuose sto
vėdavo iki Trijų Karalių (oficia
lios Kalėdų laikotarpio pabai
gos).

niau tarnauti Bažnyčiai ir arti
mui. Dieną vainikavo sesers mi- 
sijonierės Sicilijos iš Indijos šo
kis bei Arūno Raudoniaus (iš 
Plungės) giesmių koncertas, ku
ris peraugo į bendrą maldą - 
Viešpaties šlovinimą. .,

Norėtume labai padėkoti šios 
dienos svečiui, kun. Antanui 
Saulaičiui, SJ, už gilias įžvalgas 
ir paprastai išdėstytas mintis, 
dėkojame Kretingos vartotojų 
kooperatyvui, kuris paaukojo 
du šimtus bandelių šventei.

Jolanta Klietkutė

Valdas Adamkus

Likimo vardas - Lietuva 20

Kai ši reorganizacija buvo baigta, mane aplankė vos prieš pu
santrų metų šaltai mane sutikusių mokslininkų delegacija ir ėmė 
prašyti, kad pasilikčiau vadovauti jų įstaigai. Tačiau aš jau buvau 
paskirtas į kitas pareigas.

NAUJOS PAREIGOS. 
PIRMIEJI IŠBANDYMAI

Kai jau buvau bebaigiąs visiems centro darbuotojams parūpinti 
naujus darbus, man paskambino iš Vašingtono ir pasiūlė di
džiausiojo, Penktojo, regiono aplinkos apsaugos agentūros vice- 
administratoriaus pareigas. Tai atitiko mano norus, nes vėl galė
jau grįžti gyventi į Čikagą. Ši žinia labai nudžiugino mano žmoną, 
nes pusantrų metųjai teko daugiausia vienai rūpintis Tabor Farma 
ir per vasaros sezoną mes net savaitgaliais ne visuomet galėdavome 
pasimatyti.

Regiono administratoriumi buvo patvirtintas Frencis Mėjus, ligi 
tol ėjęs Didžiųjų ežerų baseino vandens taršos kontrolės tarnybos 
direktoriaus pareigas. Dirbti į Čikagą jį atsiuntė iš Vašingtono po 
to, kai dėl spaudoje kilusio triukšmo į šį postą nebuvau paskirtas 
aš. Taip federalinė valdžia, kad ir nusileidusi dėl mano kandida
tūros, vis viena nušalino mero Deilio statytinį. Tačiau ta aplinky
bė, kad Frenčiui Mėjui atiteko man žadėtos pareigos, nė kiek ne

temdė mūsų santykią Mes su juo drauge dirbome gana trumpai. 
Bet prabėgus beveik dvidešimt penkeriems metams jis specialiai 
atskrido į Čikagą kad dalyvautų 1997-ųjų gegužės mėnesį man 
surengtose pasitraukimo iš federalinės tarnybos išleistuvėse.

Pradėjau dirbti Penktojo regiono administratoriaus pavaduoto
ju 1971 metų pradžioje. Pirmąją mano darbo dieną Frencis Mėjus 
surengė spaudos konferenciją ir pristatė mane Čikagos 
žurnalistams. Tarp jų buvo ir tie, kurie kritiškai rašė apie ank
stesnįjį mėginimą mane skirti į Didžiųjų ežerų baseino vandens 
taršos kontrolės tarnybos direktoriaus pareigas. Šį kartą spaudos 
tonas buvo visiškai kitoks. “Chicago Tribūne” redakcinis straips
nis vadinosi “Welcome mister Adamkus!” - “Sveiki atvkę, pone 
Adamkau!”. Ten buvo prisiminta ir ankstesniojo mano skyrimo į 
pareigas Čikagoje istorija. “Tuomet mes nepritarėme, bet dabar 
sakome: buvome neteisūs”. Jie žinojo apie mano darbą Sinsinatyje, 
ir toks prisipažinimas reiškė, kad sėkmingai išlaikiau federalinės 
tarnybos egzaminą.

Turėjau tik pusantrų metų darbo aplinkos apsaugos sferoje pa
tirtį. Bet agentūros darbuotojai sutiko mane labai maloniai, be jokio 
išankstinio skeptiškumo.

Sunkiau klostėsi santykiai su Čikagos valdžia. Miesto mero 
Ričardo Deilio valia visuomet būdavo lemianti, sprendimai - ne
keistini. Jei kas mėgindavo jam prieštarauti, nedelsiant susilauk
davo smarkaus atkirčio. Tad galėjau numatyti, kad su juo bus ne
lengva bendradarbiauti.

Konflikto ilgai laukti neteko. Mūsų įstaiga iš federalinio biudžeto 
nemažomis sumomis remdavo miesto aplinkos apsaugos progra
mas. Per keliolika metų susidarė dešimčių milijonų dolerių do-ta- 
cijos. Mūsų kontrolės skyrius turėdavo retsykiais patikrinti, kaip 
Čikagos administracija naudoja šias federalinės valdžios lėšas.

Agentūros kontrolė tais metais atliko įprastą patikrinimą Ins
pektoriai mane informavo, kad aptikta nemažai rimtų pažeidimų 
lėšų apskaitos dokumentuose. Reikėjo nuodugnesnės revizijos. Ją 

buvo įmanoma atlikti tik bendradarbiaujant su meru, nes Čikagoje 
jokie svarbūs reikalai nebuvo sprendžiami bėjo leidimo.

Supratau, kad reikia elgtis labai atsargiai, nes galėjo kilti di
džiulis skandalas. Miesto žurnalistai gaudyte gaudydavo bet ko
kią informaciją kuri susieta su mero veikla. Inspektorių išaiškinti 
faktai buvo tokio pobūdžio, kad pranešimai apie juos nedelsiant 
būtų pakliuvę į pirmuosius laikraščių puslapius, televizijos ir radijo 
svarbiausių naujienų laidas.

Regiono administratorius Francis Mėjus buvo labai atsargus ir 
diplomatiškas žmogus. Kai tik kildavo kokių aštresnių problemų, 
jis kur nors išskrisdavo iš Čikagos. Teko man vykti pas miesto 
mero pavaduotoją ir paaiškinti problemą. Paprašiau jo pagalbos 
tikrinant, ar lėšų apskaitos dokumentuose nėra techninių apsi
rikimų, paprasčiausio darbuotojų aplaidumo. Mero pavaduotojas 
padėkojo man, kad šį reikalą tvarkau konfidencialiai ir sutiko ben
dradarbiauti.

Iš pradžių darbas vyko sklandžiai. Bet greitai žurnalistai kažkaip 
sužinojo, kad vyksta toks patikrinimas. Tuoj pat man ėmė skam
binti didžiųjų Čikagos laikraščių korespondentai ir klausinėti, ar 
iš tikrųjų mūsų kontrolė nustatė milžiniškus aplinkos apsaugos 
lėšų išeikvojimus. Aiškinau, kad tokie faktai neatskleisti, bet nesi
ėmiau meluoti - neneigiau, kad vyksta tyrimas. Žurnalistams pa
kako ir tokios informacijos. Jie puolėsi gaudyti kontrolierius, kal
binti mūsų įstaigos tarnautojus. Nuolat spaudė prie sienos ir mane. 
Griežtai atsisakiau kalbėtis, kol nebus baigtas tikrinimas. Tačiau 
žurnalistai vis viena budėjo prie agentūros pastato durų, liftą 
vaikštinėjo koridoriais, ir kiekvienas stengėsi pirmasis, be to, ne
matant konkurentams, kamantinėti mane ir kitus agentūros dar
buotojus.

Neaiškumų kėlusi suma buvo milžiniška - apie 10 milijonų 
dolerių. Aš nemaniau, kad tie pinigai išeikvoti asmeniniais tik
slais.

(bus daugiau)
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. STEPONAS ŽUKAS, klebonas
Prel. ALBERTAS CONTONS, klebonas emeritas

BOSTON, MA.
Sv. Petro parapija
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BROOKLYN, NV

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

t

Kun. VINCAS VALKAVIČIUS, klebonas

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, klebonas

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, klebonas

v
v

Linksmų Šv. Kalėdų! 
Laimingų Naujųjų Metų!

Kalėdtį švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiems Dievo palaimos bei globos.

Prel. DOMININKAS POCIUS, kleb. emeritus
Kun. JAMES SHEERIN, administratorius

PHILADELPHIA, PA 
Šv. Jurgio parapija

LOS ANGELES, CA 
Šv. Kazimiero parapija

LOVVELL, MA 
Šv. Juozapo parpija

NVATERBURY, CT
Šv. Juozapo parapija

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiem parapiečiam linki

PATERSON, NJ
Šv. Kazimiero parapija

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

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

Linkiu visiems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija

NORVVOOD, MA
Šv? Jurgio parapija

1986-1987 jubiliejiniai tpętai — 75 metai nuo įsteigimo

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

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems parapijiečiams

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems buvusiems parapijiečiams, 

draugams ir pažįstamiems 
linki

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

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Prel. Dr. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.D., 
klebonas

Prel. ANTANAS BERTAŠIUS 
klebonas

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS
DirektoriŲ Taryba 

ir štabas

MASPETH, NY
Viešpaties Atsimainymo parapija

NEW YORK, NY 
Vilniaus Aušros Vartų parapija

KEARNY, NJ
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

Džiugių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų 

visiems linki

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,

Prel. D. CASATTO, administratorius
Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS

klebonas emeritas

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapiečiams linki

Kun. JAMES T. ROONEY, klebonas
Kun. VYTAS VOLERTAS, vikaras

Prel. PRANAS BULOVAS, klebonas emeritas

i i
1 ' 

| ;

r
|i ’ Y:

./" v>-*

f Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. JONAS RIKTERAITIS, 
klebonas

NEW BRITAIN, CT 
Šv. Andriejaus parapija
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Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas 
Kun. STANISLOVAS ANUŽIS

Prel. JONAS A. KUČINGIS, klebonas emeritas
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KRETINGA, LIETUVA Douglaston, NY

Kun. A. NOCKUNAS, MIC, klebonas

ŠV. ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ 
INSTITUTO DĖSTYTOJAI IR STUDENTAI

WORCESTER, MA 
Šv. Kazimiero parapija

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

HARTFORD, CT
Švč. Trejybės parapija

Kun. CHRISTOPHER M. TIANO, S.T.L., 
administratorius

Kun. JUOZAS MATUTIS, klebonas emeritas

Nuoširdžiai linkime Šv. Kalėdų džiaugsmo 
ir laimės Naujuose Metuose!

Maloniai sveikiname visus parapijiečius 
Kalėdų šventėse
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Kun. STASYS RAILA
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AMSTEflDAM, NY 
Šv. Kazimiero parapija

Linkiu savo mieliems parpijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

MOTINOS TERESĖS SESERYS 
Laisvės 26 

5700 Kretinga, LIETUVA

Rev. STANLEY SWIERZOWSKY, 
klebonas

LAVVRENCE, MA
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
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Šv. Andriejaus parapija, Philadelphia, PA
Šv. Kazimiero parapija, Philadelphia, PA
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Užgimusio Kūdikėlio malonių Šv. Kalėdose 
ir Dievo Palaimos Naujuose Metuose linki

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

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

Skaidraus Šv. Kalėdų džiaugsmo 
visiems parapijiečiams linki

Kun. JONAS PRŪSAITIS, STL.
klebonas

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems parapijiečiams linki

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, klebonas

PROVIDENCE R.I.
Šv. Kazimiero parapija

Giedraus Kalėdų džiaugsmno linkime 
visiems parapijiečiams

ELIZABETH, NJ 
Šv. Petro ir Povilo parapija

BROCKTON, MA
Šv. Kazimiero parapija

Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

BAYONNE, NJ 
Šv. Mykolo parapija

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

Linksmų Kalėdų ir laimingų Nujųjų Metų 
visiems draugams ir geradariams 

linki
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MIELI LIETUVIAI IR LIETUVOS BIČIULIAI.

Šv. Kalėdų proga man didelė garbė pasveikinti Jus, 
mūsų brolius ir seseris, nuoširdžius draugus Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Kaip ir kasmet, Šių metų Šventos Kalėdos suteikia 
visiems mums progą pasidžiaugti ženkliais mūsų Tėvynės 
laimėjimais, kuriuos pasiekti padėjo ir nenuilstančios 
Jūsų, Amerikos lietuvių, pastangos čia ir Lietuvoje, tikė
jimas ir rūpestis Lietuva. Žiūrėdamas į ateitį, linkiu niekada 
neišblėstančio entuziazmo bendruose darbuose Lietuvos 
labui, sutarimo ir pelnytos sėkmės.

Tegul Jus ir Jūsų šeimas globoja santarvė ir klestėjimas, 
teišsipildo Jūsų norai ir sumanymai.

STASYS SAKALAUSKAS
Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir Įgaliotasis 
Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstybėse

Lietuvos Respublikos 
Generalinio konsulato New Yorke 
darbuotojų vardu sveikinu visus 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 

gyvenančius lietuvius 
su artėjančiomis Šv. Kalėdomis 

ir Naujaisiais Metais.

Dr. PETRAS ANUSAS 
Generalinis konsulas New Yorke

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga 

nuoširdžiai sveikina Telšių kunigų seminarijos geradarius 
ir linki jiems

Kūdikėlio Jėzaus palaimos 
Naujuose Metuose.

Telšių vyskupas Antanas Vaičius
Kun. dr. Adomas Pupšys
Kun. Dr. Zenonas Smilga

Lietuviai esame visi - , 14911127th Streeet
Lietuvių Fonde ar esi? Lemont, IL 60439

Tel.: <630> 257-1616 
L-F Fax: (630) 257-1647 

unuvm fONDis Z^iihuuniiih foumiin

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname 
mielus LIETUVIŲ FONDO narius ir visuomenę. Dėko
jame už Jūsų teikiamą paramą ir pritarimą mūsų 
darbams, remiant išeivijoje ir Lietuvoje mums taip svarbų 
tautinį išlikimą.

Asmeniniame gyvenime linkime sėkmės ir sveikatos.

LIETUVIŲ FONDAS

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

sveikina visus sportininkus 
bei sporto bičiulius 

su Šventom Kalėdom 
ir linki 

laimingų Naujųjų Metų.

Kauno arkivyskupo
S. Tamkevičiaus kreipimasis 
į Seimą, vyriausybę ir visus 

geros valios tautiečius
Š. m. lapkričio T d. Kauno 

arkivyskupui Sigitui Tamkevi- 
čiui sukako 60 metų.

Jis gimė 1938 m. lapkričio 7 
d. Kunigu įšventintas 1962 me
tais. Sovietų valdymo metais 
pogrindyje veikusios jėzuitų vi
enuolijos narys, kun. S. Tam- 
kevičius buvo vienas pagrindi
nių Bažnyčios pasipriešinimo 
priespaudai veikėjų, priklausė 
Helsinkio komitetui, drauge su 
kitais kunigais įkūrė Lietuvos 
katalikų teisėms ginti komitetą, 
buvo nuo 1972 m. pogrindyje 
ėjusios “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos” sumanytojas 
ir ilgametis redaktorius. Apkal
tintas antisovietine veikla, 1983 
m. kun. S. Tamkevičius buvo 
nuteistas ketveriems metams 
kalėjimo ir šešeriems - trem
ties. 1988 m. rudenį, besikei
čiant laikams, pirmiausia jis bu
vo paskirtas Kauno kunigų se

Linksmų Kalėdų švenčių
ir

laimingų Naujųjų Metų!
Laimės, džiaugsmo ir ramybės Jums, broliai ir sesės 

lietuviai, linki

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA:

Kęstutis Bileris, pirmininkas
ir

Valdybos nariai:
Dr. Algimantas Pliūra
Malvina Klivečkienė
Algis Kulpa 
Laima Ši lėi kytė-Hood 
Raimundas Šližys

TAUTOS FONDAS
nuoširdžiai sveikina savo darbuotojus, narius, rėmėjus ir 

visus lietuvius, linkėdamas linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
1999-ųjų Metų.

Tautos Fondas remia nepriklausomos Lietuvos atstatymą, 
švietimą, lietuviškas mokyklas ir mokytojus Rytų Lietuvoje, 
Karaliaučiaus srityje, Maskvoje, Latvijoje, Baltgudijoje, stato 
Lavoriškių lietuvišką mokyklą, skatina Lietuvos kančių 
įamžinimą.

Šią reikšmingą paramą galime suteikti tik Jūsų, mieli 
rėmėjai, į Tautos Fondą įplaukiančių aukų dėka. Mes dėko
jame už Jūsų dosnumą.

Tautos Fondas, Jūsų remiamas, dirba ir dirbs Lietuvos 
gerovei.

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, inc. 
(TAUTOS FONDAS)

351 Highland Blvd., Brooklyn, New York, 11207-1910 
Tel.: (718) 277-0682 Fax (718) 277-0682

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
307 W. 30th St. New York, NY 10001

Seniausia pasaulyje lietuvių organizacija, skleidusi lietuvybę ir 
gyvenusi jos dvasioje per 112 veiklos metų, darbais ir idėjomis 
sujungta su "TĖVYNĖS" laikraščiu, keliaujančiu 102 metus tėvynės 
meilės takais - išsišakojęs Š. Amerikoje ir Kanadoje, 3119 narių 
vardu sveikina visus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJUJU METŲ
proga.

Gyvenkime 1999 metų rezoliucija kelyje į 2000 m. šventę, į XXI- 
jį amžių.

SLA STIPRYBĖ - NARIU GAUSYBĖ. 
Sekime protėvių idealizmo keliais!

Padovanokime lietuviškos kilmės garbę savo vaikams, vai
kaičiams - įrašykime juos j SLA narius - įteikime Kalėdinę dovaną.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
VYKDOMOJI VALDYBA:

Vytautas Kasniūnas - pirmininkas 
Adv. John Lapinskas - vicepirmininkas 
Genovaitė Meiliūnienė - sekretorė
Loretta Stukienė - iždininkė
Nellie Bayoras-Romanas - iždo globėja 
Lionginas Kapeckas - iždo globėjas 
Dr. Aldona Skripkus - daktarė kvotėja

minarijos dvasios tėvu, o vėliau 
-rektorium. 1991 m. popiežius 
Jonas Paulius II paskyrė kun. S. 
Tamkevičių Kauno arkivyskupu 
augziliaru, o 1996 m. gegužės 4 
d. - Kauno arkivyskupu.

Savo gimtadienio jubiliejaus 
išvakarėse arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius paskelbė žemiau 
dedamą kreipimąsi į Lietuvos 
valdžią ir visus geros valios 
žmones.

Tvirta moralė yra kiekvienos 
tautos pamatas, kurį reikia nuo
lat stiprinti. Tai, ką matome ne
priklausomoje Lietuvoje, vi
siems geros valios žmonėms ke
lia didelį susirūpinimą. Vargs
tantys ir pasigėrę žmonės, nar
kotiką vergais tapęs jaunimas, 
pažeistos šeimos, neregėtai iš
augęs nusikalstamumas, savi
žudybės ir t. t. Kruvina širdimi 
galima skaičiuoti ir skaičiuoti 
moralines bėdas Lietuvoje, - pa

galbos šauksmą girdime iš kiek
vieno jos kampelio. Žmones de
moralizuoja didelis socialinis 
neteisingumas. Lietuvai prisike
liant iš okupacijos, daug jos tur
to kreivais keliais pateko į ap
sukrią ir nesąžiningą žmonią 
rankas, o šiandien žmonią pa
sipiktinimą kelia bedugnė tarp 
gaunančiąją ypatingai didelius 
atlyginimus ir gyvenančiąją vi
siškame skurde. Šitokia padėtis 
aptemdo net atgautos laisvės 
džiaugsmą ir stabdo normalą 
tautos vystymąsi.

Ne tik kovotojai už blaivybę, 
bet visi mąstantieji Lietuvos 
žmonės nesupranta, kodėl alko
holio monopolis atiduotas į pri
vačias rankas? Ką gali padaryti 
Bažnyčia, kovodama su alkoho
lizmu, jei uždegama žalia švie
sa alkoholio ir tabako reklamai, 
jei įprekybą alkoholiu, nešančiu 
išsigimimą, žiūrima kaip į pre
kybą saldainiais ar pomidorais, 
o Lietuvą legaliai paverčiama 
karčemą šalimi? Į privačias ki
šenes suplaukia vargšą žmonią 
pinigai, o Lietuvai paliekama 
teisė ilgėtis sovietinią laiką.

LDDP valdymo metais ne
buvo įteisinti azartinio lošimo 
namai ir Bažnyčia šį žingsnį 
sveikino. Šiandien dori Lietuvos 
žmonės nerimauja, kad vėl pa
ruoštas azartinio lošimo namą 
įstatymo projektas, atversiantis 
kelią daugeliui nusikaltimą. 
Sunkiai bus galima patikėti, kad 
valdžios vyrams rūpi tautos mo
ralės kėlimas, kai legalizuotą 
azartinio lošimo namą pavėsyj e 
viešės pinigą plovimas, prosti
tucija, narkotiką biznis ir kiti 
nusikaltimai, kaip tai klesti vi
sur, kur legaliai veikia šie na
mai.

Susirūpinimą kelia ir tai, kad 
kiekvienais metais grėsmingai 
auga paauglią nusikalstamu
mas. Nėra abejonės, kad kas
dien jį skatina per TV propa
guojamos žudynės, smurtas, 
sekso ir pinigą kultas. Teisėtvar
kos institucijos imasi skubiausią 
priemonių, jei net anonimas 
praneša apie galimą pastato 
susprogdinimą, tačiau, kai kas
dien per žiniasklaidąyra sprog
dinami valstybės pamatai, be
veik visi tyli, nes bijo pažeisti ne
teisingai suprastą laisvę, bijo 
pasirodyti atsilikusiais. Vargu 
ar Europai bus įdomi mūsą tė
vynė, tapusi panaši į prasigėrusį 
Sibiro kaimą, kuriame klesti nu
sikaltimai.

(nukelta į 8-tą psl.)

KRAŠTO
MOTERYS IR

VYRAI: 
SKAIČIAI 

KINTA LĖTAI
(atkelta iš 1 psl.)

Skyrelyje apie sveikatos ap
saugą ir socialinį aprūpinimą 
skaitome, kad pernai 1000 gi
musių kūdikių teko 10,1 miru
sio vaiko iki vienerių metų am
žiaus. Motinų mirtingumas - 6. 
Pernai statistika užfiksavo 38 
tūkst. gimdymų ir 23 tūkst. dirb
tinių abortų. Gimdymų šiek tiek 
mažėja, bet abortų pastaraisiais 
metais padaroma irgi vis ma
žiau. Nuo 1995 metų jų metinis 
skaičius sumažėjo (1995 - 31 
tūkst. abortų). Nedžiugina toks 
faktas, kad mūsų visuomenėje 
daugėja moterų, sergančių alko
holizmu, narkomanija.

Leidinuke pateikta konkrečių 
skaičių apibūdinančių vyrų ir 
moterų santykį, jiems dalyvau
jant valstybės valdyme. Šį lank
stinuką finansavo PHARE de
mokratijos programa, sudarė Jū
ratė Šeduikienė. Dailiai išleis
tas jis nemokamai bus platina
mas įvairiuose Moterų informa
cijos centro renginiuose.

LA

S?:s

----------------

IŠ LIETUVOS
REKORDŲ KNYGOS

y-----------------------------------
- Didžiausias kino teatras - 

1000 žiūrovų vietų - tai “Lietu
vos” kino teatras Vilniuje, pa
statytas 1965 m.

- Didžiausia estrada, kurios 
atviroje pakyloje yra 4960 at
likėjų arba žiūrovų sėdimų 
vietų, suskirstytų į 41 eilę ir 5 
sektorius, pastatyta 1960 m. Vil
niaus Vingio parke pagal estų 
architektų Alaro Kotlio ir Heno 
Sepmano projektą, pritaikytą 
architekto Rimanto Aleknos ir 
inžinieriaus Moisiejaus Aronso. 
Čia vyksta dainų šventės, kon
certai ir kiti renginiai.

- Didžiausia salė yra Vil
niaus universalioje pramoginių 
renginių ir sporto halėje, su
trumpintai vadinamoje Sporto 
rūmais. Rūmų viduje - univer
sali transformuojama 62 x 36 m 
arena ir 3200, o su pristatomo
mis kėdėmis - 5400 žiūrovų vie
tų tribūnos. Bendras rūmų plo
tas - 4975,95m2, patalpų plotas 
- 14354 m2.

Sporto rūmai pastatyti 1971 
m. pagal architektų Zigmo 
Landsbergio, Jono Kriukelio, 
Eduardo Chlomausko, inžinie
rių Henriko Karvelio, Algiman
to Katiliaus, Aleksejaus Ko- 
morovskio ir Sofijos Kovarska- 
jos projektą.

- Didžiausias stadionas -15 
000 žiūrovų vietų - Vilniaus 
“Žalgirio” centrinis stadionas. 
Pastatytas 1951 m.

- Didžiausias uždaras 
sporto kompleksas - 6009,3 m2 
ploto - sporto kompleksas “Ka
rolinos turas” Vilniuje. Jo visų 
statinių bendras plotas - 23 
084,6 m2. Čia veikia vienas di
džiausių - 4221,5 m2 ploto - už
daras teniso aikštynas. Yra
161,8 m2 ploto atletinės gimnas
tikos bei 154,1 m2 ploto aero
bikos salės. Šiame komplekse 
taip pat yra 104 kambarių vieš
butis. Tai - didžiausias privatus 
viešbutis, kurio plotas 8274 m2. 
Bendras statinių plotas su spor
to kompleksu, viešbučiu ir kito
mis patalpomis yra 8274 m2 
ploto. Kompleksas pastatytas 
1993 m. pagal architektų R. Du
dėno ir S. Matijoškos, inžinierės
l. Barstaitės projektą.

- Didžiausias uždaras plau
kymo baseinas - Vandens spor
to rūmai “Vilnius”. Pagrindi
nio baseino ilgis - 50 m, plotis - 
22 m, gylis - nuo 1,85 iki 4,8
m. Ties giliausia vieta yra šuolių 
į vandenį dešimties, septynių ir 
penkių metrų bokštai bei trys 
trijų ir du vieno m aukščio tram
plinai. Tribūnose - 650 žiūrovų 
vietų. Be to, dar yra 16,76 x 4,0 
m (gylis nuo 0,9 iki 1,2 m) ir
10,1 x 3,5 m (gylis 0,9 m) vo
nios pradedantiesiems. Yra dvi 
treniruočių bei konferencijų sa
lės, medicinos kabinetai.

- Didžiausia šaudykla - “Di- 
namo” šaudymo kompleksas 
Kaune. Joje yra 50 m (16 vietų), 
25 ir 10 m (po 20 vietų) ilgio 
galerijos bei 30 vietų šaudymo 
iš lanko šaudykla.

- Didžiausias teniso aikšty
nas - Vilniaus “Žalgirio” sporto 
įrenginių valdybos teniso kor
tai, - 13 lauko teniso aikštelių.

-Didžiausias velotrekas yra 
Klaipėdoje. Jo ilgis - 333,33 m, 
tako plotis - 7 m, mažiausias 
tiesiųjų nuolydis 6°, didžiausias 
viražų ir pakilimo kampas - 34°, 
neutrali juosta - 1,5 m pločio. 
Velotreko tribūnose telpa 1600 
žiūrovų.

- Didžiausias šachmatų klu
bas yra Vilniuje. Čia įrengta 
didžioji 14,08 x 5,9 m turnyrų 
salė ir trys mažesnės salės.
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Ar turime bijotis ir savo šešėlio?!
Adolfas Sabaitis

Prieš keliasdešimt metų, vė
lai vakare, šeštadienį, sutemus 
ėjau patikrinti ar pirtis iš- 
sikūreno. Jinai stovėjo atokiai 
nuo sodybos - paupyje, prie 
miško. Naktis buvo tvaskanti 
mėnulio šviesa. Reikėjo eiti 
kluono pasieniu, kuris irgi buvo 
mėnulio apšviestas. Ir, praėjus 
kluoną, staiga prieš mane kaip 
iš žemės išdygo žmogus - 
nemažo ūgio - krūptelėjau, su
stojau ir tada tik supratau, kad 
tai buvo mano šešėlis. Prie 
mano išgąsčio prisidėjo dar ir 
tai, kad netoliese, miške, keliau
tojams atsitiko nelaimė; suge
do jų vežimas - jie garsiai tarp 
savęs tarėsi kaip jį taisyti. Taigi 
anų garsai, mano šešėlis ir su
kūrė mintyje žmogaus paveiks
lą.

Lietuviai turi posakį: “Tuoj 
bijosies kaip savo šešėlio”. Lai
kinai pereisiu prie kito tarptau
tinio reiškinio: dekolonizacijos 
- jinai dar nepasibaigė. Ko

lonijinės valstybės, nuodugniai 
išnaudojusios, bundant tautų są
monei, priverstos buvo tik gel
bėti save pasitraukdamos. Dar 
dekolonizacija vyksta; Helsin
kio aktas juk buvojau paaukojęs 
Rytų Europos ir Azijos tautas 
Rusijai. Pasirodo, nepriklauso
mai nuo jo dekolonizacija vyko
- šiam vyksmui (procesui) ne
galima pasipriešinti. Todėl ne
reikia baimintis, kai ir mus jisai 
liečia Prūsų Lietuvoje.

Prisimenu, kaip Nikita Chruš- 
čiov Lenkijos atgautame Ščeci- 
no mieste, vienoje savo kalbų 
pareiškė - atgautosios žemės yra 
Jūsų, nes prieš 1000 m. buvo gy
venamos Jūsų protėvių - teisėtai 
jos sugrįžo Jums. Jis buvo teisus
- anose žemėse gyveno slavų 
gentys, bet šiaurėje prie Baltijos 
gyveno ir prūsų gentys; norėčiau 
atkreipti dėmesį į labiausiai į va
karus nuklydusį vandenvardį, 
prūsų, lietuvių ir lenkų vadina
ma Laba. Ši upė Vakarų Euro-

poje vadinama Elbe. Keičiant 
vardą, sukeičiamos ir raidės - 
svetimtaučiams tai nesąmonin
gas procesas, lingvistų vadina
mas metateze. Laba- Elbė: pir
mame skiemenyje sukeisti du 
garsai ir -a pakeista į -e. Šis at
vejis yra gyvas ir drauge įrody
mas, kaip svetimtaučiuose kei
tėsi protolietuvių vardynas.

Laba - Elbė, Labrusas - El
brusas. Mat, kita upė Laba yra 
Pietryčių Europoje, buv. TSRS 
-316 km ilgio intakas upės, iš
plaukiančios iš Kaukazo Elbru
so, arba anksčiau vadinamo La- 
bruso ledyno (mano teorija).

Labingis-Elbingis, lenkiškai
- Elbląg. Ryčiau nuo Labos yra 
upė Ūdra, lenkų vadinama Odra. 
Atokiau nuo jūros, vieta, kur 
suteka dvi upės, žemėlapy pa
žymėta Santok, lietuviškai San
taka. Kairėj pusėj Vislos yra sri
tis vokiečių istorijoj užrašyta 
kaip Pomerelen - tai Pamarė
liai. Kitoje vietoje tą vietovardį 
vokiečiai verčia - Kleine Po- 
mem. Vokiečiai supranta, kad 
tai žodžio daugiskaita, nes duo
da galūnę -en, o antru atveju - 
Kleine Pomem, t. y. originalo 
mažybinę sąvoką. Jau Prūsuose
- Bartoje yra Dainavos ežeras 
(Deinova see). Žinom, kad vo
kiečių užrašytą-ei reikia skaity
ti kaip -ai. Iš Dainavos ežero iš
teka upė Daina, užrašyta - Dein.

Lietuvoje yra Dainavos upė, 
ežeras Dainys ir kitur vietovė 
Dainava. Senovėje viena mūsų 
gentis buvo vadinama Jot
vingių, Sūduvių arba Dainavos. 
Savo etimologija šie žodžiai iš
vedami iš latvių “diet” - šokinė
ti, šokdinti, srauniai tekėti, vin
giuoti. Taigi tik ką išvardinti 
vietovardžiai Laba, Ūdra, San
taka, Pamarėliai, Daina, Daina
va yra ryškūs švyturiai lietuvių- 
prūsų kalbų tapatumo. Žodžių 
“labas”, “laba”, manau, lietu
viui aiškinti nereikia. Šioje švie
soje žinomas ir Elbrusas - kal
nų ir ledynų viršūnė, Dievas ži
no kada lietuvių buvo pavadin
tas - Labrusas arba Labas Ru
sas, tai reišia: geras Rusas.

Geografiniai Prūsai buvo gy
venami dviejų tautų: vakaruose 
prūsų, rytuose lietuvių. Abejur, 
pagal Antaną Salį, vietovardžiai 
lietuviški, o ir tikėjimas buvęs 
tas pats. Prūsuose buvusi Vy
riausiojo Žynio buveinė.

Bet grįžkime prie dekoloni
zacijos; Lenkija, paveldėjusi iš 
Lietuvos Gudiją ir Ukrainos da
lį, tapo kolonialine valstybe. Po 
Antro Pasaulinio karo ir šiose 
srityse įvyko dekolonizacija. 
Beliko tik Prūsai ir Prūsų Lietu
va.

Pirmieji geografinių Prūsų 
kolonizatoriai buvo Popiežius, 
Imperatorius, Kryžiuočiai, kurie

skelbė Kryžiaus karus prieš prū
sus ir lietuvius. Prie jų prisidėjo 
ir lenkų kunigaikštis.

Kryžiuočių Ordinui sekuliar
izavus, vokiečiai tampa koloni
stais, o vėliau lenkai. Prūsai dar 
laukia savo dekolonizacijos.

Stalinas pasielgė garbingai, 
įsakydamas išleisti knygą, 
įrodančią Prūsų lietuviškumą.

Lenkams belieka prisipažinti, 
kad jie kolonizavo Prūsus. 
Paveldėtoja šio istorinio paliki
mo turi būti Lietuva - viso pa
saulio teisėjos pusėje.

Prūsų Lietuvoje dar 1817 m. 
daugumos kalba buvo lietuvių, 
pagal vokiečių pastoriaus

(nukelta į 7 psl.)

RigaVen Travel Ine.
SPECIAL FOR FAll/WINTER

Round Trip from Nevvark

$350 plūs tax

to 
VILNIUS, ST. PETERSBURG or MOSCOW 

Leove: MON/TUESDAY 
Rotum: THURSD/FRI/SUNDAY 

Minimum stay: 5 days 
TRAVEL TIME 

25OCT-13DEC 
11 JAN - 21 MARCH 

"Tiekėte are non-refundable*
Call 

INESE ZAKIS
136 W. Malu St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836
• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• SKAMBUČIAI I LIETUVA - 46 C/MINUTĘ
• Pinigu pervedimas j Lietuvą

Pranešame visiems siuntėjams, kad tolimesnės 
konteinerių į Lietuvą datos ir siuntinių surinkimo 
datos bus skelbiamos “Darbininko” laikraštyje ir 
kiekvienas siuntėjas informaciją gaus asmeniškai 
paštu.

VISŲ DĖMESIUI! Dar atpigo skambučių į 
Lietuvą kainos - mokėsite tik 42 centus per 
minutę, jei visiškai persijungsite į RSL Com. 
Prašom kreiptis į “Vilties” įstaigą dėl telefono pri
jungimo anketos. Tokia pat žema kaina galioja bet 
kokiu paros ar savaitės laiku. Nėra jokių prijungi
mo ar mėnesinių mokesčių. Labai pigios kainos 
skambinti į kitas pasaulio šalis.

Įsigykite iš anksto apmokėtą skambinimo kor
telę. KORTELIŲ KAINA ATPIGO IKI 31 c/ 
min! * Už pirmą pokalbio minutę pridedamas vie
nas doleris. Su 5, 10 ar 20 dolerių kortele galėsite 
skambinti į Lietuvą iš bet kokio telefono. Pigu ir 
patogu!

Papildomos informacijos skambinkite į “Vilties” 
įstaigą 617-269-4455.

SŪRIS PAGAMINTASTIKRAS KAIMIETIŠKASTRADICINIU
ANDRULIO šeima Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu bodu gamina sūrius. Turime jų 
įvairiausių, paragaukite; sūriai be priedų, be druskos, sūriai su
kmynais, su »chives”, Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos Būrius rasite 
maisto parduotuvėse, „deli” skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com

W0RUL/s

Michigan Farm Cheesa Dairy, Ine. 
4295 Milierton, FOuntafn, Ml 49410

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

•Taupymo sąskaitas *Taupymo certifikatus 
*IRA sąskaitas

•Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas 
•Tiesioginį pinigų deponavimą

•Namų paskolas ‘Automobilių paskolas
• Namų remonto paskolas •Sąskaitų paskolas 

•Namų (Home Equity) paskolas
Nauįos, patogios darbo valandos ir draugiškas 

patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

Mūsų adresas:
24 Davls Avenue 
Kearny, NJ 07032 
(201)991-0001 
arba skambinkite nemokamai: 
1-888-SCHUYLER
(1-888-724-8953)

Atlantic Express corp.
800 - 775 ■ SEND jr 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

PICK-UP SCHEDULE FOR 
DECEMBER, 1998 and JANUARY, 1999

Pigios kelionės į Pabalti 1998-99 
per UNIONTOURS

VILNIUS
6 naktys/ 7 dienos 

tiktai $660 asmeniui 
dvigubame kambaryje 

Nuo ketvirtadienio iki trečiadienio. Į kainą jelna: 
FINNAIR skrydis ten ir atgal

5 naktys viešbutyje ‘Šarūnas* 
taip pat mokesčiai Ir pusryčiai kasdien. 

Skambinkite UNIONTOURS 
sužinoti apie kitokias keliones į Pabaltj.

Mūsų ekspertai parūpins Jums pigiausius skrydžius, 
prieinamom kainom geriausius viešbučius ir vietines 

ekskursijas po Lietuvą.
212 683-9500 arba 800 451-9511

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

New York, N Y 10016 
Fax: 212 683 9511 

e-mail: travel@uniontours.com 
On the net: www.uniontours.com 

^/=7/V/VZ7/Z?

December 15 Putnam, CT 1-2 pili
December 22 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 1-2 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

December 23 Elizabeth, NY 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

December 28 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

January 5 New Britain, CT 11-12 noon
New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

January 7 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

January 8 Philadelphia, PA 11-12 noon
January 9 Brooklyn, NY 12-1 pm
January 11 Whiting, NJ 1-2 pm
January 12 Putnam, CT 1-2 pm
January 19 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 1-2 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

For more information please call:
1 800-775-7363 or 914-258-5133

mailto:Ven@worldnet.att.net
http://www.andrulischeese.com
mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
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Didžiai gerbiami DARBININKO Skaitytojai ir Skaitytojos,

Sveikindami artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, linkime, kad ateinantieji metai 
Jums ir Jūsų šeimoms būtų sėkmingi, sveiki ir pilni Dievo palaimos.

Leisti lietuvišką laikraštį kasmet tampa sunkiau. Senesnioji skaitytojų karta mažėja, o 
jaunieji, mažiau domėdamiesi lietuvybės reikalais, prenumeratorių skaičiaus nepapildo. 
Todėl lietuviškos spaudos išlikimo problema užsienyje tampa vis aktualesnė.

Atsiprašome mielų skaitytojų, kad šiais metais, dėl padidėjusių finansinių sunkumų, jau 
nebepajėgiame Jums dovanoti DARBININKO kalendoriaus, kurį per tiek metų esate iš mūsų 
gavę.

Dabar jau mums reikia ypatingosjūsų paramos. Metų bėgyje mes jos neprašėme. Tik Jūsų 
supratimo ir dosnumo dėka DARBININKAS pajėgs toliau tarnauti lietuviams Amerikoje.

Tikėdamiesi ateityje sulaukti to paties lietuviško nuoširdumo, kurio iki šiol DARBININKAS 
nestokojo, prašome atsilyginti už prenumeratą (jeigu to dar nesate padarę) ir šį kartą paremti 
mus stambesne auka.

Dargi būtų nemažas įnašas į lietuvių kalbos išlaikymą Amerikoje, jeigu užsakytumėte 
DARBININKĄ savo jaunimui, artimiesiems, draugams ar pažįstamiems.

Nuoširdžiai prašome su čekiu grąžinti atkarpėlę ir pasinaudoti pridėtu vokeliu.

Su pagarba,

A. + A.
MAGDALENAI KRIAUČIŪNIENEI

mirus, vyrą Dr. JUOZĄ KRIAUČIŪNĄ su šeima bei kitus 

gimines nuoširdžiai užjaučiame Ir kartu liūdime.

JAV LB
Rytinio Connecticut Apylinkės Valdyba

Filosofijos profesoriui emeritui, Ateitininkui, 
Katalikų Mokslo Akademijos Ir 

American Catholic Philosophical Association nariui

A. + A.
JUOZUI NAVICKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ALDONAI, 
sūnui LEONUI su žmona SOPHIA, dukrai ARISTAI 

ir sūnums MARIJUI ir JONUI, seseriai ELENAI, 
broliui JONUI ir jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

BOSTONO IR APYLINKIŲ ATEITININKAI

Pastaba. Patikrinkite prenumeratos pasibaigimo datą Jūsų adreso lipinuko dešinėje pusėje.
Žemiau atspausdintoje atkarpėlėje pažymėkite tik tuos metus, už kuriuos esate skolingi ir už 
kuriuos mokate.

VARDAS ir PAVARDĖ...............................................................

ADRESAS.................... .....................................................................

Siunčiu prenumeratos mokestį už 1999 metus.........$30.00; už 1998.........$30.00

Atsiskaitau už atsilikusią skolą: už............ metus po $30.00 $..........

Auka laikraščio leidimui paremti $.................

Užsakau DARBININKĄ kaip dovaną.............................................................

Adresas.....................................................................................................................

A. + A.
Inž. STEPUI LEVECKIUI

mirus, velionies žmona PELAGIJA. 
dukrą DANUTĘ ir sūnų ALGĮ 

su šeimomis giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Dr. Jonas Bilą
Aleksandras Daunys
Danutė ir Liutaveras Siemaškos
Jonė ir Vytautas Staškai 
Vladas Staškus
Irena ir Mečys Šilkaičiai

St. Petersburg, Florida

Ilga J.Skvirecko kelionė namo
"Jis yra pavyzdys visoms dva

sininkų kartoms, pareigos žmo
gus, be poilsio tarnavęs Dievui 
ir Lietuvai”, - kalbėjo apie ar
kivyskupą Juozapą Skvirecką 
(1873-1959) dabartiniai Lietu
vos katalikų bažnyčios hierar- 
chai šeštadienį iškilmingai per- 
laidojant iš Austrijos parvežtus 
jo palaikus Kauno arkikatedros 
kriptoje. Perlaidojimo iškilmėse 
dalyvavo iš visos Lietuvos su
sirinkę vyskupai, kitų rangų 
dvasininkai. Iškilmingas mišias 
aukojo kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, Vilniaus metropo
litas arkivyskupas Audrys Juo
zas Bačkis, Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi- 
čius, kiti Lietuvos bažnyčios 
hierarchai. J. Skvireckas - ryški 
asmenybė dvidešimtojo amžiaus 
Lietuvos katalikų bažnyčios ir 
teologijos mokslo istorijoje. 
Svarbiausias teologijos profeso
riaus darbas - Šventojo Rašto 
vertimas į lietuvių kalbą. Arki
vyskupas buvo Teologijos ir fi
losofijos fakulteto Vytauto Di
džiojo universitete steigėjas,

Lietuvos katalikų mokslo aka
demijos įkūrimo iniciatorius ir 
vadovas. Kitų jo titulų sąraše - 
Kauno arki diecezijos metropo
litas, nepriklausomos Lietuvos 
bažnytinės provincijos steigimo 
iniciatorius, Popiežiaus rūmų 
prelatas, Romos grafas. 1944 
metų vasarą J. Skvireckas buvo 
priverstas palikti Lietuvą. Jis 
apsistojo Austrijoje, kur gyveno 
paskutiniuosius 15 metų. Dar 
būdamas gyvas arkivyskupas 
prašė išsiaiškinti jo palaidojimo 
Lietuvoje galimybes. Sovietų 
Sąjungos religinių kultų reikalų 
tarnyba liko kurčia jo norams. 
Arkivyskupo troškimas būti pa
laidotam Lietuvoje išsipildė tik 
po 39 metų. Leidimo grįžti na
mo jo kūnas laukė gulėdamas 
Austrijos Tirolyje, Šv.Vincento 
seserų vienuolyno Zamse ko
plyčioje. Iš Austrijos parvežti 
J.Skvirecko palaikai tris dienas 
buvo pašarvoti Kauno arkika
tedroje. Šioje šventovėje kitados 
jis buvo konsekruotas į vysku
pus.

LR

Dukterinės “Gazprom” įmonės “Lentransgaz” generali
nis direktorius Sergej Serdiukov interviu ITAR-TASS’ui 
pareiškė, kad povandeninio dujotiekio Baltijos jūroje, ku
riuo “Gazprom” kasmet patiektų Europai 30 mlrd. kubinių 
metrų dujų, tiesimo klausimas bus sprendžiamas kitais me
tais. Šiuo metu “Lentransgaz” ir suomių koncerno “Nešte” 
įkurta bendra kompanija “Nordvesttransgaz” baigia Baltijos 
jūros dugno tyrimus.

Ar turime bijotis ir savo šešėlio?!
(atkelta iš 2 psl.)

Z. Ostermejer paliudijimą. Piet
ryčių Lietuva ir Prūsų Lietuva 
užantspauduotos lietuviškais 
vardais vietų, upių, ežerų, 
kaimų ir miestelių. Ir gimę iš šių 
žemių nešioja lietuviškus ant
spaudus savo pavardėse. Nuo 
savo kilmės nepabėgsi, kad ir 
labai norėtum.

“Etnicheskije Teritorijii i 
Granicy”, Moskvva - 1951, 
TSRS - Mokslo Akademia. I.

Kushner (antrojoje dalyje) “Et- 
nicheskoje Prošloje Jugovos- 
točnoj Pribaltiki”. Ši dalis liečia 
Prūsų Lietuvą arba Mažąją Lie
tuvą. Išversta į lietuvių kalbą 
Aleksandro Tenisono, išleista 
1979 m. Chicagoje.

DARBININKO
prenumerata 

priimama
Tel. (718) 827-1351

PADĖKA

A. + A.
LAIMAI BULVIČIŪTEI -

KURPIENEI
Mūsų brangiai ir mylimai žmonai, dukrai, mamytei, mo

čiutei, sesutei 1998 m. spalio 16 d. nukeliavus pas savo 
Sutvėrėją, reiškiame nuoširdžią padėką mus atjautusiems 
šioje sunkioje valandoje.

Dėkojame už Mišias bei užuojautas, pareikštas laiškais 
bei spaudoje. Už šiltus užuojautos žodžius netekties metu 
reiškiame ypatingą padėką Manhattano Aušros Vartų 
parapijai ir jos klebonui kun. dr. Eugenijui Savickiui, 
parapijos chorui bei Lietuvos Vyčių 12 kuopai.

Išskirtinai dėkojame visuomet į pagalbą atskubančiai 
Marytei Šalinskienei ir jos sesutei Julytei Kovvrak, 
parodžiusiom rūpestį sunkiu momentu.

Lieka nuliūdusios,
Kurpių, DeMarchi ir Bulvičių šeimos

A. + A.
STEPUI LEVECKIUI

mirus, žmoną PELAGIJĄ, dukrą DANUTĘ ir sūnų ALGĮ 
bei jų šeimas gilaus skausmo valandose 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Danutė Petrikienė
Algis ir Danutė Šilbajoriai 
Rima ir Antanas Gudaičiai 
Celestina Šiultienė 
Rasa ir Arūnas Šiultės 
Birutė Pūkelevičiūtė 
Aldona Masiulienė 
Leonas Noreika

A. + A.
STEPAS LEVECKIS

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
mylimas Vyras, Tėvelis Ir Tėvukas iškeliavo pas Aukščiausiąjį 
1998 m. gruodžio mėn. 1 d. San Francisco, CA, sulaukęs 78 
metų. Gimė Lietuvoje, Kaune, gyveno New Yorke, New 
Jersey ir Floridos valstijose.

Giliai nuliūdę liko: žmona Pelagija, duktė Danutė Van 
Every, žentas Tim, sūnus Algis, marti Eileen Ir jų vaikai Stepas 
ir Andrius, brolis Bronius Lietuvoje ir brolių šeimos Lietuvoje, 
Kanadoje ir Australijoje. Vietoje gėlių malonėkite prisiminti 
Lietuvos našlaičius:

Lietuvos Našlaičių Globa 
2711 West71stSt.
Chicago, IL 60629



8 • DARBININKAS • 1998 gruodžio 18, Nr. 49

DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

E-mail: jkeleras@aol.com

Redakcija ...... (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.) ....... (716) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Ketvirtas advento sek
madienis - gruodžio 20 d. 
Kalėdos - penktadienį, gruodžio 
25 d.

Šis Darbininko numeris - 
gruodžio 18 d. - kalėdinis. Kalė
diniai sveikinimai dar tilps ir 
gruodžio 25 d. "Darbininke".

Organizacijos, verslininkai 
ir visi, kurie nori įdėti savo 
švenčiu sveikinimus į "Dar
bininką", prašomi paskubėti ir 
juos faksuoti tiesiai į adminis
traciją. FAX (718) 827-2046. Jie 
bus įdėti į gruodžio 25 d. nu
merį.

Kūčių paplotėliai (Christ- 
mas wafers) yra gaunami 
Darbininko administracijoje. Vie
name vokelyje yra po 5 paplotė
lius. Kaina 5 dol. Jau per vėlu 
siųsti paštu, bet dar galite patys 
atsiimti Darbininko adminis
tracijoje darbo valandomis: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, tel. (718) 827-1351.

Kalėdų Eglutės pobūvis - 
pasilinksminimas, kasmet ren
giamas Lietuvių Atletų klubo, 
šiemet įvyks šeštadienį, gruodžio 
19 d., Kultūros Židinyje. Pradžia 
6 vai. vak. Apsilankys Kalėdų 
senelis ir jaunimui atneš do
vanėlių. LAK nariai, o ypač tėve
liai ir seneliai kviečiami 
pobūvin.

Apreiškimo par. žinios
Kalėdojimą mielai vykdo 

kun. V. Palubinskas, jei yra pra
šomas aplankyti parapijiečius.

Kūčios rengiamos šj 
sekmadieni, gruodžio 20 
d., tuojau po 11:00 vai. mi
šių. įėjimas - 10 dol., užsi
mokėti prie įėjimo.

Mišios tą dieną bus auko
jamos už visus parapijiečius, 
kurie mirė 1998 metais. 
Kviečiame savanorius - suau
gusius ir vaikus - padėti su 
žvakių ir gėlių procesija. Sa
vanoriai skambinkite dr. Mil
dai Palubinskaitei tel.: (201) 

^792-7853.________________

Kalėdų mišios: gruodžio 24, 
11 vai. vak. - Bernelių mišios. 
Kalėdų dieną - 11 vai. ryte.

Naujų Metų dieną - kaip 
įprasta sekmadieniais - 11 vai. 
ryte.

Reikalinga rašomoji ma
šinėlė su lietuviškais ženklais. 
Skambinti į Darbininko adminis- 
traėijjąaidarbo valandomis tel. 
(718) 827-1351.

Naujigu Metu Sutikimas
Kultūros Židinyje

341 Highland Blvd., Brooklyn

1998m. gruodžio 31 d. 
Kokteiliai 8-9

Šilta Vakariene/Kitos Staigmenos
Anka $40.00
po gruodžio 21d. - $45.00 
Jaunimui 11d 18 m. - $20.00

Gros Stas. Januso Orkestras 
DJ-Paulius Markulis

Stalai ir bilietai:
Vida Jankauskienė (718) 849-2260 
(po graodHo 29d.:
Irena Vilgalienė (516) 483-6684)

■cng^ali
L.B. N.T. apygarda, Oueena apylinkė 
'Vferamia' apylinkė, Atletą Klubai ir 
Kaltūroa Zidlnya

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

"Giving Tree" - tai mūsų pa
rapijoje vykstantis vajus var
gingiems mūsų bendruomenės 
nariams. Dėkojame visiems, ku
rie prie to vajaus prisideda.

Kalėdų ir Nauiuiu Metu 
pamaldų tvarka:

Išpažintys klausomos šešta
dienį, gruodžio 19 d. po 7:30 
vai. r. mišių ir popiet nuo 3 vai. 
iki 4:45 vai.; pirmadienį, 
gruodžio 21 d. po 7:30 vai. r. 
mišių ir priešpiet nuo 11 vai. iki 
11:45 vai.; gruodžio 22 d., 23 d. 
ir 24 d. po 7:30 vai. r. mišių ir 
priešpiet nuo 11 vai. iki 11:45 
vai.

Kalėdų mišios: gruodžio 24 
d. 6 vai. vak. ir 11:30 vai. vak. - 
koncelebruotos mišios. Kalėdų 
dieną mišios aukojamos įprasta 
sekmadienų tvarka.

Naujųjų Metų mišios: iš
vakarėse - 5 vai. vak.; Naujųjų 
Metų dieną - įprasta sekmadie
nių tvarka.

Naujųjų 1999 Metų sutiki
mas, rengiamas Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje 5 lietuviškų or
ganizacijų komiteto, įvyks š. m. 
gruodžio 31 d., 8 vai. vak. Salės 
papuošimu rūpinasi dekoravimo 
specialistai Žydrūnė ir Gintas 
Butkevičiai. Žiūr. skelbimą pusla
pio apačioje.

f ............  —

Vitas Katinas, Richmond 
Hill, NY, kaip kasmet, taip ir šie
met apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią ir labai reikalingą 
paramą mūsų laikraščiui.

Giedrė Stankūnienė, Cos 
Cob, Ct., šiemet ir vėl, kaip kas
met, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdi padėka 
už paramą laikraščiui ir mūsų 
pastangų įvertinimą.

Edvardas ir Alina Stak- 
niai, Jamaica, NY, kasmetiniai 
šimtininkai, ir vėl atskubėjo laik
raščiui į pagalbą, apmokėdami 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už dosnią 
paramą.

I ...

SVEIKINIMAI

Švenčių 
ppoga

Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, buvęs ilgametis "Darbinin
ko" redaktorius, dabar gyvenąs 
Lietuvių pranciškonų vienuolyne 
Kennebunkport, ME, nepajėg
damas asmeniškai Šv. Kalėdų 
proga pasveikinti savo draugų ir 
pažįstamų, visus sveikina per 
"Darbininką", linkėdamas Kūdi
kėlio Jėzaus palaimos Naujuose 
Metuose.

Siunčiu 100 dol. auką "Dar
bininkui" savo vyro a. a. prof. 
dr. Juozo Navicko atmini
mui.

Sveikinu visus draugus ir pa
žįstamus Šv Kalėdų proga.

Aldona Navickienė

Giedrė ir Jonas Stankūnai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
Šventų Kalėdų proga ir linki 
sveikų, ištvermingų ir laimės 
kupinų Naujųjų Metų.

Marija ir Zigmas Raulinai- 
čiai, Manahawkin, NJ, sveikina 
savo draugus ir pažįstamus su 
Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais 
1999 metais, linkėdami laimės, 
džiaugsmo ir geros sveikatos.

Liusė ir Kęstutis Laskaus- 
kai sveikina Šv. Kalėdų proga 
draugus ir mielus pažįstamus, 
kuriuos pasiekia "Darbininkas", 
linkėdami šventiškos nuotaikos 
Jūsų šeimoje ir aplinkoje. O Nau
jiesiems Metams, kuriuos pas
kutinį kartą rašysime pradėdami 
venetu (1), linkime geros sveika
tos ir laimės.

Irena ir Jonas Vilgaliai 
švenčių proga sveikina draugus 
ir pažįstamus, linkėdami džiugių 
ir gražių švenčių. Naujuose Me
tuose linki laimės, džiaugsmo ir 
geros sveikatos.

Laima Šileikytė-Hood ir jos 
vyras John, New York City, 
sveikina visus draugus ir pažįs
tamus šv. Kalėdų proga ir linki 
visiems laimingų, sveikų ir sėk
mingų 1999-ųjų metų.

Valerija Šileikienė, Dayto- 
na Beach, FL, šv. Kalėdų proga 
sveikina draugus ir pažįstamus, 
linkėdama visiems daug džiaugs
mo švenčių proga.

Edvardas ir Alina Stak- 
niai sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais Metais, linkėdami vi
siems geros nuotaikos ir sveika
tos 1999-taisiais!

Aleksandras Daunys, St. Pe- 
tersburg, FL, sveikina savo drau
gus ir pažįstamus Kalėdų proga 
ir linki visokeriopos sėkmės Nau
juose Metuose.

Verutė Rūtenienė, Cape 
Cod, MA, sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1999 Metų proga ir lin- 
Ri Sveikatos, tyro džiaugsmo ir 
Dievo Palaimos.

Juozas ir Irena Rasiai, Cam- 
bridge, MA, Šv.Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga sveikina drau
gus ir pažįstamus. Linki linksmų 
švenčių, sveikų ir laimingų Nau
jųjų Metų.

Renata ir Tadas Alinskai 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus ir linki džiugių šven
čių ir geros sėkmės Naujuose 
Metuose.

Vida ir Algirdas Jankaus
kai šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikina visus mielus gi
mines, artimuosius, draugus, lin
kėdami visiems gausių gimusio 
Kūdikėlio malonių ir laimingų, 
prasmingų gyvenimo dienų.

Kalėdų sveikinimai sudėti čia 
eilės tvarka pagal datą, kada jie 
buvo gauti.

Kauno arkivyskupo
S. Tamkevičiaus kreipimasis 
į Seimą, vyriausybę ir visus

geros valios tautiečius

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

(atkelta iš 5 psl.)
Didelę pagalbą ugdant jauni

mo moralę teikia Lietuvos mo
kykloje įvestas privalomas dori
nis religinis ugdymas, tačiau ką 
gali padaryti nors ir geriausia 
viena savaitinė tikybos ar etikos 
pamoka, juolab jei dažnoje mo
kykloje vyrauja indiferentizmas 
tautinėms, religinėms ir mora
linėms vertybėms? Sunkiai su
vokiamos kai kurių Seimo depu
tatų pastangos apsunkinti ar iš
vis sunaikinti tikybos dėstymą 
mokyklose. Tai liudija jų kreipi
masis į Konstitucinį Teismą dėl 
švietimo įstatymo pataisų, atve
riančių aiškesnę perspektyvą do
riniam religiniam moksleivių ug
dymui. Šitiems deputatams galė
tume priminti, kur iš tikrųjų glū
di pavojus Lietuvai. Tauta kentės 
ne todėl, kad jaunoji karta tikės 
Dievą ir laikysis Dekalogo, bet 
todėl, kad jos dvasia bus už
nuodyta nihilizmu ir nešvanku
mais, užteršusiais eterį ir plati
namais garso ir vaizdo kasetėse.

Lietuvą labiausiai mylintieji ir 
už ją daugiausia kentėję žmo
nės yra sutrikę, nusivylę ir klau
sia: kur mes einame? Šitie žmo
nės neretai yra niekinami, iš jų 
šaipomasi ir laukiama jų mirties. 
Ne jų mirties reikia laukti, bet 
sudrausminti įžūliausius tau
tos moralės griovėjus ir kurti bei 
įgyvendinti programas, kurios 
padėtų išlaikyti sveiką tautos šir
dį ir per kančias išsaugotą reli
ginį bei moralinį paveldą.

Bažnyčia jaučia savo atsako
mybę ir nori prisidėti prie tau
tos moralinio prisikėlimo, tačiau 
kai kas sąmoningai bando pa
ralyžiuoti jos veiklą. Gal tai ei
linė nūdienos mada ne dirbti, 
bet visus kritikuoti, gal tai an- 
tibažnytinė akcija suinteresuotų 
politinių jėgų, kurioms tradi
cinės religinės bendruomenės 
yra jų planų realizavimo kliūtis? 
Nenorime spėlioti ir kaltinti, tik

Elena ir Henrikas Andruš- 
ka sveikina gimines, draugus 
bei pažįstamus su Kalėdų šventė
mis ir linki visiems sėkmės, ypa
tingai geros sveikatos Naujuo
se Metuose.

Ramutė ir Algirdas Čes- 
navičiai sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sėkmės ir 
sveikatos Naujuose Metuose.

Donata ir Alfonsas Samu
liai sveikina visus Kristaus Tai
kos ir Ramybės šviesoje ir linki 
gražių Šv. Kalėdų ir taip pat lai
mingų 1999 metų. 

tvirtiname, kad Bažnyčia skau
džiai išgyvena dėl kiekvieno savo 
nario puolimo, ypač dėl dva
sininkų neištikimybės savo įsi
pareigojimams, tačiau kai pavie
nių žmonių klaidos yra naudo
jamos kovai prieš instituciją, ug
džiusią ir tebeugdančią sveiką 
visuomenę, tokiose akcijose ne
lengva matyti gerą valią.

Kreipdamasis į visus geros va
lios žmones, raginu nelikti pa
syviais stebėtojais, kai morališ
kai yra luošinama tauta. Norime 
tikėti, kad valdžios vyrai, priim
dami ir vykdydami įstatymus, rū
pinsis tiek medžiaginiu, tiek dva
siniu tautos augimu, tuo tarpu 
mes, Lietuvos žmonės, išgyve
nantys dėl tautos likimo, prenu
meruokime tik tuos laikraščius ir 
žurnalus, kuriuose nėra smurto 
ir nešvankybių. Sukurkime šei
mose pozityvią nuostatą žiūrėti 
tik tas TV laidas, kurios ne žaloja, 
bet praturtina dvasią. Nepirkime 
tų prekių, kurios reklamuojamos 
per smurtines ir nedoras TV bei 
radijo laidas. Jei šito mes nepa
darysime, jokie įstatymai nebus 
pajėgūs sudrausminti pinigų gar
bintojų, dėl kurių kaltės mūsų 
tėvynėje tarsi lavina sau kelią 
skinasi mirties kultūra, o kritika, 
dažniausiai skiriama tik valdžios 
vyrams, bus bevertė, o gal net 
žalinga. Moralinę teisę kritikuoti 
turi tik tie, kurie pozityviai dirba, 
kad tautoje būtų daugiau gėrio ir 
dvasinės šviesos. Mes šitai gali
me padaryti, ir Dievas palaimins 
kiekvieną mūsų pastangą.

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius 
1998 m. lapkričio 5 d.

APLEISTAS KULTŪROS
ŽIDINYS

Kultūros Židinio korporacijos 
nuomos sutartis su pranciško
nais pasibaigė š. m. spalio 30 d. 
ir Židinio salių administracija tu
rėjo grįžti K. Židinio savininka
ms pranciškonams. Šiuo metu 
K. Židinio patalpos yra gana ap
leistos, koridorių grindys neva
lytos, purvinos, nuo sienų byra 
tinkas. Pranciškonai nedelsdami 
norėtų patalpas sutvarkyti, bet 
K. Židinio Taryba, nors jau ne- 
belegaliai administruodama pa
talpas, iki šiol nenori jų apleisti, 
o patys toliau Židinį adminis
truoti matomai nebepajėgia.

Kultūros Židinio priežiūros ap
verktina padėtis nėra paslaptis 
platesnei New Yorko visuome
nei. Paskutiniame visuotiname 
K. Židinio narių susirinkime pa
čių K. Židinio korporacijos narių 
buvo viešai išreikštas pasipikti
nimas dėl apgailėtino K. Židinio 
patalpų stovio ir pareikalavimas 
sutvarkyti ir išvalyti patalpas. Ta
čiau korporacijos Taryba į pa
našias pastabas nekreipia dėme
sio ir patalpų padėties negerina. 
Tuo savo elgesiu ji žemina K. 
Židinio įvaizdį ir New Yorko lie
tuvių vardą. f.

Tik 46 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLINK pasiūlymui? Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 708-386-0556. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel: (516) 377-1401. (sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, VVashington, DC, 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - 
130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244- 
2373. (sk.)

LIETUVOS STUDENTU CEN
TRAS - Express Service garan
tuotai ir patikimai patarnau
ja sekančiuose reikaluose:

“Padeda keisti vizas JI, B1-B2 į 
Fl;

“Padeda gauti Sočiai Security su 
leidimu dirbti;

“Employment Authorization;
“Padeda keisti mokyklas išlaikant 

statusą;
‘‘Paruošia visus dokumentus stu

dentų, svečių ir biznio iškvietimams 
(per 3 dienas);

“Padeda atidaryti sąskaitą banke; 
“Padeda gauti reikiamą statusą; 
“Tvarko visus kitus dokumentus; 
“Daro vertimus.
TEL: (212) 725-8807 (sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
3 dienas. Lietuvos paštui nuo 
1998.06.01 jo siuntimo kainą 
pakėlus 43%, arba 40 dol. per . 
metus, dąbar "Lietuvos aido" 
prenumerata JAV kainuoja: me
tams - 170 dol.; pusei metų - 90 
dol.; ketvirčiui metų - 46 dol. 
Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir su adresu siunčiami 
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV 
Broniui Juodeliui - 239 Brook- 
side Lane, Willowbrook, IL 
60514-2914, USA. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Anne T. Baronas, Colonia, NJ - 
100 dol.
Gražina ir Mamertas Erčiai, Little 
Neck, NY - 30 dol.
Stasė Kaselis, Cincinnati, OH - 
25 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Tolimesnė informacija 
apie "VILTIES" siuntinių agen
tūros konteinerius - talpintuvus 
į Lietuvą ir siuntinių paėmimo 
datas bus paskelbta "Darbinin
ko" laikraštyje ir taip pat išsiun
tinėta siuntėjams paštu.

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

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
sausio 9 d., šeštadienį, nuo 12 
vai. iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. (914) 258-5133.

Siuntiniai i Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas. 

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Cbicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:jkeleras@aol.com
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