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LIETUVOJE IR
MUMS REIKIA RYŽTO KURIANT ATEITĮ

— Pokalbis su Kazimieru Lozoraičiu, Lietuvos ambasadoriumi Vatikane —

APIE LIETUVĄ

J/
— Dr. Kazys Bobelis, išrink

tas į Lietuvos Seimą, gruodžio 
11 d. susitiko su rinkėjais Mari
jampolėje. Pašnekesio metu de
putatas pasakė girdėjęs iš Vy
riausybės narių, kad Tarptauti
nio valiutos fondo nustatyti su
varžymai nerealūs ir reikėsią 
juos peržiūrėti. Į rinkėjo klausi
mą, kodėl balsavęs už Juršėną, 
dr. K. Bobelis atsakė: “Kai upė 
teka tam tikra kryptimi, nėra 
prasmės drumsti vandenį”. Pa
klaustas, kas būtų tinkamiausias 
prezidentas, prisipažino neži
nąs, nors kai kas galvojąs apie jį. 
Dr. K. Bobelis teigiamai įverti
no aukcijonų sustabdymą, moty
vuodamas tuo, kad jais naudojasi 
biznieriai su užsienio kapitalu. 
(“Lietuvos aidas”, 1992 m., Nr. 
245.)

— Mykolas Martynovičius 
Burokevičius, kaip praneša 
“Lietuvos aidas” 1992 m. 
gruodžio 17 d. pirmame pusla
pyje žinutėje “Grįžta šakalai”, 
gruodžio 16 d. po pietų buvo pa
stebėtas sugrįžęs Vilniuje, Karo- 
liniškėse.

— Algirdas M. Brazauskas, 
laikinai einantis Lietuvos prezi
dento pareigas, gruodžio 14 d. 
priėmė Vatikano nepaprastąjį ir 
įgaliotąjį nuncijų Lietuvai Justo 
Mullor Garcia.

— Lietuvos Seimo astuo
niems komitetams iš vienuolikos 
vadovaus rinkimus laimėjusios 

7 Lietuvos Demokratinės Darbo 
Partijos atstovai. Svarbiausio — 
ekonomikos komiteto pirminin
ku patvirtintas socialdemokratas 
prof. Kazimieras Antanavičius.

— Algirdas Brazauskas, laiki
nai einantis Lietuvos Respubli
kos prezidento pareigas, gruo
džio 11d. su darbo vizitu buvo 
išvykęs j Rygą. Jis susitiko su 
Latvijos Aukčiausiosios Tarybos 
pirmininku A. Gorbunovu ir mi
nistru pirmininku L Guodma- 
niu.

— Muzikos akademijoje į pir
mą aktorinį kursą (vadovauja
rež. T. Tamulevičiūtė) 1992 m. 
priimta 18 studentų, į sustiprin
to muzikinio paruošimo kursą 
(vadovauja rež. J. Vaitkus ir 
komp. F. Bajoras) — 20.

— Gedimino pilyje Vilniuje 
trispalvė sudyla dėl blogo oro są
lygų. Susirūpinę kaimynai pa
stebėjo, kad jau kelinta diena kai 
įplyšusi vėliava. Pilies vedėjas 
Sigitas Ladukas paaiškino, kad 
vėliavas prižiūri, jas siuva ir du
kart per savaitę (o kai blogas oras 
— ir dažniau) pakeičia Miesto 
meninio apipavidalinimo valsty
binė įmonė... Pilies darbuotojai 
to padaryti negalį...

Lietuvoje j Respublikos prezidento vietę kandida
tuoja:

Algirdas Brazauskas,
Stasys Lozoraitis,
Kazys Antanavičius,
J. Neverauskas.

Vytautas Landsbergis kandidatuoti atsisakė.
(Žinios gautos 1983 m. sausio 5 d. 9:30 vai. ryto New 
Yorko laiku, laikraštį baigiant paruošti spaudai).

Vatikano Radijas perdavė po
kalbį su Lietuvos Ambasado
rium prie Šv. Sosto Kazimieru 
Lozoraičiu, neseniai dalyvavu
siu Vilniuje įvykusioje užsienio 
diplomatų konferencijoje.

— Tai buvo pirmas tokio 
pobūdžio susitikimas po Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo,— kalbėjo ambasadorius.— 
Jis buvo skirtas ne tiek konkre
tiems klausimams aptarti, kiek 
nuomonėmis ir informacija pasi
keisti, geriau susipažinti su vy
riausybės, o ypač užsienio reika
lų ministerijos veikla.

Dalyvavome dviejuose vy
riausybės posėdžiuose, kuriuose 
apie vyriausybės darbą ir uždavi
nius kalbėjo premjeras Abišala. 
Išklausėme užsienio reikalų mi
nistro Saudargo, tarptautinių 
ekonominių ryšių ministro Aleš- 
kaičio, užsienio reikalų ministe
rijos įvairių skyrių viršininkų 
pranešimus.

Lietuvos delegacijos derybose 
su Maskva dėl rusų kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos pirminin
kas Česlovas Stankevičius mums 
detaliau pranešė apie šių derybų 
eigą, kuri yra tikrai nelengva.

Per susitikimą pasisakė ir su
važiavusieji diplomatai. Jie pa
pasakojo apie savo vadovaujamų 
misijų veiklą, iškėlę pasiūlymų 
diplomatinių misijų sklandes- 
niam bendradarbiavimui su 
valdžios žinybomis užtikrinti. 
Vilniuje susitikome su deputa
tais, Kaune — su verslininkais, 
kultūrininkais, mokslo žmonė
mis.

Ar gali keistis tiek Jūsų, tiek 
kitų Lietuvos ambasadorių lai
kysena-ir Lietuvos politika po 
Seimo rinkimų?

Nemanau, kad mūsų ambasa
dų laikysena galėtų ar turėtų 
keistis po paskutiniųjų parla
mentinių rinkimų Lietuvoje. 
Demokratinių kraštų diplomatai 
tarnauja ne kuriai nors politinei 
partijai, o valstybei, atstovauja 
valstybei, o ne politiniam sąjū
džiai ar politinėm partijom.

Į Jūsų klausimą, ar Lietuvos 
politika gali keistis po rinkimų 
pasikeitus valdžiai Lietuvoje, te
galiu atsakyti, jog netolima atei- 
tis parodys, ar ligšiolinė politika 
pakryps nauja linkme. Reikia
manyti, kad valdžia laikysis bu
vusios vyriausybės nustatytų 
užsienio politikos pagrindinių 
gairių, nes to reikalauja mūsų 
valstybės interesai.

Tik ligšiolinės politikos tęsti
numas gali mums plačiau atverti 
duris į Vakarus, iš kurių laukia
me konkrečios paramos, ypač 
ekonominėm reformom praves
ti.

Vis platesnis atsivėrimas Va
karam, aišku, netrukdo Lietuvai 
toliau palaikyti ir plėsti visoke
riopus ryšius, ypač prekybinius, 
su kaimynais Rytuose.

Kalbant apie politikos tęstinu
mą, verta paminėti naujojo Lie

tuvos Seimo pirmą posėdžio die
ną paskelbtą svarų pareiškimą, 
kuriuo dar kartą reikalaujama 
besąlygiško Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos, .o 
Jungtinių Tautų organizacija bei 
Vakarų valstybių parlamentai ra
ginami paremti šį Lietuvos Sei
mo reikalavimą.

Seimas taip pat iškilmingai pa
reiškė, jog dės visas pastangas, 
kad Lietuvos - Rusijos susitari
mai dėl kariuomenės išvedimo 
būtų besąlygiškai vykdomi.

Ar buvo per ambasadorių pa
sitarimą Lietuvoje paliesti klau
simai, susiję su būsima Po
piežiaus kelione į Lietuvą?

Su busimąja Popiežiaus kelio
ne į Lietuvą susijusius kai ku
riuos reikalus aš paliečiau savo 
susitikimuose su užsienio reika
lų ministru Saudargu, taip pat 
su kai kuriais atsakingais minis
terijos pareigūnais. Tais reikalais 
ambasada palaiko ryšius taip pat 
su Vilniaus arkivyskupu ir apaš
taliniu nuncijumi Vilniuje. Su 
ministro Saudargo pavaduotoju 
Katkum ir Kauno viceburmistru 
Kuprevičium Kaune apžiūrėjo
me vietas, kurias būtų galima 
pasiūlyti Popiežiaus susitikimam 
su kauniečiams ir su iš kitų mies
tų atvykstančiais tikinčiaisiais. Italijoje, Jungtinėse Amerikos' • v- f tr turėtų smo metu laikvtis Lietu---- J 6 „ -.Jei Popiežius nuspręstų aukoti ,’ ... . . . .. Valstijose, Latvijoje, Prancuzi-. . j - c vos katalikai, kaip jie turėtų „ i ,..misiąs po atviru dangumi, Santa- - joje, Sovietų Sąjungoje, Svedijo-
ka būtų ideali vieta, galinti šutai- (nukelta į 2 psl.) je, Šveicarijoje, Vatikane, Vo-

• p

Pirmasis sniegas Lietuvoje. Neris ties Vieviu. Viktoro Kapočiaus nuotr.

KAIP TURĖTŲ ELGTIS SEIME 
DEŠINIOJI MAŽUMA?

(Tęsinys iš pereito numerio)

“Lietuvos aidas" ir toliau skel
bia skaitytojų atsakymus į laik
raščio pateiktus klausimus. į 
klausimą “Kaip turėtų elgtis Sei
me dešinioji mažuma?” dienraš
tis vėl pateikia keturis naujus at
sakymus:

Kazimieras Sutkus, pensinin
kas iš -Kauno:

“Seimo nariai (ir dešinieji, ir 
kairieji) turi dirbti taip, kad kiek
vienas darbas, kiekvienas išlei
džiamas įstatymas neprieštarau
tų Dievo įsakymams. Tada padės 
ir Dievas, ir tautos dauguma. 
Taip tvarkantis Lietuva ne
pražus”.

Saulius Mileris, 42 metų, eko
nomistas (šiuo metu nedirban
tis), iš Vilniaus:

“Nedalyvauti jokiose koalici
jose su neokomunistais, būti ak
tyvia, kultūringa ir konstrukty

pinti iki pusės milijono žmonių. 
Tačiau galutinį sprendimą pada
rys Popiežiaus apaštalinių kelio
nių rengėjai, su Lietuvos vysku
pais suderinę Popiežiaus kelio
nės Lietuvoje tikslią programą.

Ką Jūs atsakydavote į dažnus 
užsieniečių klausimus: kodėl 
Lietuvoje Seimo rinkimus 
laimėjo kairieji?

Parlamentiniai rinkimai Lie
tuvoje buvo laisvi ir demokratiš
ki ir tai yra didelis pirmųjų ne
priklausomybės metų laimėji
mas.

Nepriklausomybę atstačiusios 
Lietuvos valdžia, nors ir varžo
ma kasdieninio gyvenimo sun
kumų, sudarė palankias sąlygas 
demokratiškiem rinkimam, tai
kiam ir, sakyčiau, sklandžiam 
valdžios perdavimui.

Tai ypač pabrėžiau pokalbiuo
se su užsienio žurnalistais. Pasi
keitimai valdžioje yra normalus 
reiškinys demokratinėje sant
varkoje.

Klausimą, kodėl Seimo rinki
mus laimėjo kairieji, reikėtų 
nukreipti į pačius rinkėjus. Gal 
jie atsakytų, kad rinkimų rezul
tatus nulėmė ne ideologiniai 
rinkėjų įsitikinimai, bet ekono
minės priežastys.

Ar galėtumėt pasakyti, kaip 

via opozicija.
Santarininkams, nuosaikie

siems, centristams, galbūt ir li
beralams, užmiršus nesutarimus 
ir nuoskaudas, sėsti prie vieno 
stalo ir priimti bendrų veiksmų 
programą, pirmiausia ruošiantis 
prezidento rinkimams. Manau, 
kad kiekvieno doro politiko pa
reiga — neleisti įklampinti mūsų 
šalies į neokomunistinį Rytų 
liūną”.

Sigita Kišonaitė-Auželienė, 
45 metų, dailininkė, iš Palangos:

“Tikiuosi, kad Seime bus sti
pri opozicinė dešiniųjų frakcija 
ir pagaliau bus įkurta stipri deši
niųjų partija, kuri savo pavadini
me nevartos žodžio “Sąjūdis”. 
Tikiuosi, kad dešinieji sugebės 
padauginti “Lietuvos aido” pre
numeratorius, tuo būdu sužino
dami savo sąjungininkų bei gali
mų dešiniosios partijos narių 
skaičių. Manau jog dešinioji Sei

Lietuvos ambasadorius prie Šv. Sosto Kazimieras Lozoraitis 
pokalby su buv. Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu.

PENKIOLIKA LIETUVOS AMBASADŲ
Nuo to laiko, kai Lietuva kietijoje. Taip pat buvo šeši kon- 

atkūrė savo nepriklausomybę ir sulatai (jų išlaikymą finansavo 
užmezgė diplomatinius santy- • Lietuvos Respublika) ir 41 
kius su užsienio valstybėms, ji 
ėmė steigti savo ambasadas kito
se šalyse, panašiai, kaip kitos ša
lys pradėjo kurtis Vilniuje.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos Ambasadų skyriaus 
pirmasis sekretorius Albertas 
Bandžius spaudą informavo, kad 
dabar užsienyje yra penkiolika 
Lietuvos ambasadų. 1991 m. į 
ambasadą pertvarkyta ir Lietu
vos atstovybė Rusijoje, prie jos 
steigiama ir prekybos misija. 
Veiklą pradėjo ir atstovybė Uk
rainoje.

Lietuvos ambasados egzistavo 
netgi ir tada, kai ji buvo okupuo
ta. Jos buvo JAV, Washingtone, 
ir prie Šventojo Sosto, Vatikane. 
Prieš karą Lietuvos ambasados 
buvo šiose valstybėse:

Anglijoje, Argentinoje, Belgi
joje, Čekoslovakijoje, Estijoje,

mo opozicija sugebės pasinaudo
ti aplinkylie, kad komunistai “iš
plauks” nešami neišprususios 
“pakampių šnypštuolių" daugu
mos, kurios niekada nepavyks 
sušaukti į mitingą ar priversti ak
tyviai liei konstruktyviai dirbti. 
Tikiuosi, kad netrukus landslier- 
gininkų kokyliė nugalės brazaus- 
kininkų kiekylję”.

Rūta Kuršelienė, 45 metų, vi
ršaičio pavaduotoja iš Šylių km 
(Šilutės r.):

'Turėtų elgtis oriai, nepasi
duoti pagundai (kaip K. Antana
vičius) teisuoliškai priekabiauti; 
turėtų akylai stebėti, kad kairieji 
nepadarytų žalos Lietuvai.

Seimo dešinieji turės būti 
"gudrūs kaip žalčiai, ramūs kaip 
balandžiai", nes visi girdėjome, 
kaip mielai dauguma kartoja 
savo “pranašo" A. Juozaičio po
sakį: “Siela niekada negrįžta į 

garbės konsulatas.
Vienur jos turėjo savo pasta

tus, kitur samdė. Ambasadų tur
to buvo dviejose valstybėse: 
Prancūzijoje ir Italijoje. Turto 
Italijoje — pastato bei didelio 
žemės sklypo Romoje vertė per 
15 mln. dolerių. Bet juo dar 
disponuoja Rusija.

Pastatas Prancūzijoje taip pat 
Lietuvos pirktas, turima pirkimo 
ir kitus dokumentus. Bandoma 
šį turtą susigrąžinti. Atrodo, esa
ma vilčių. Kitose šalyse pa
vyzdžiui, Šveicarijoje, pastatai 
buvo nuomojami.

Ambasadoje maždaug dirba 
po tris keturis žmones, priklauso 
nuo šalies dydžio. Jų atlyginimą 
yra nustačiusi Lietuvos vyriau
sybė. *• Pavyzdžiui, ambasado
riaus atlyginimas pernai buvo 
$1900 per mėnesį.

Atlyginimui dar taikomas koe
ficientas, kuris priklauso nuo ša
lies, kurioje yra ambasada, mini
malaus gyvenimo lygio. Pa
vyzdžiui Danijoje pritaikius pat
virtintą koeficientą 1,43, amba
sadoriaus atlyginimo, susidaro 
du su viršum tūkstančių dolerių 
per mėnesį. Ambasadorius moka 
Lietuvos vyriausybės nustatytus 
mokesčius.

Konsulatus išlaikyti kainuoja 
pigiau, o garbės konsulai išvis 
negauna atlyginimo.

Ambasados, pagal tarptauti
nes taisykles, yra nedidelė kitos 
valstybės teritorija. Šalis, kurio
je ji įsikūrusi, turi užtikrinti išo
rinę ambasados apsaugą. Vilniu
je ambasadas saugo policijos 
rinktinė “Skydas". Ambasado
riai naudojasi diplomatine ne
liečiamybe —jų negalima suim
ti, patraukti baudžiamojon atsa
komybėn. Galima tik paskelbti 
persona non grata ir išsiųsti iš 
šalies.

Atvažiuodami nuolatiniam 
darbui dažniausiai atsiveža ne tik 
savo gėrimus, maistą, bet ir 
namų apyvokos reikmenis, bal
dus. Vilniaus valiutinės parduo
tuvės jų nepatenkina, nes pirk
dami turi mokėti ir akcizą, kurio 
akredituoti ambasadų darbuoto
jai mokėti neturėtų. Rengiamasi 
diplomatams atidaryti parduo
tuvę l>e šio mokesčio.

Kai prie ambasados iškelta 
vėliava, vadinasi aml>asadorius 
poste,- ambasada veikia, jeigu 
nuleista — jis išvykęs arba ne
priima. Amlrasadų automobilių 
numeriai žalios spalvos. Jei 
mašina su vėliavėle, — joje am- 
l)asadorius, vykstantis su oficia
liu vizitu.

— Lietuvoje trūksta 386,000 
hektarų žemės norintiems ūki
ninkauti. Apie tai praneša 
Žemės tvarkymo departamen
tas.

mirusį kūną". Ar kas abejoja, kad 
LDDP siela — vaidmainystė, ci
nizmas, demagogija, palikusi 
savo kūną TSKP-LKP, iš esmės 
nesikeičia”.



Vilniaus arkivyskupas Audrys J. Bačkis, 1992 m. gruodžio 8 
d. pašventinęs ir atidaręs “Betanijos” labdaros valgyklą, ku
rios iniciatorius ir steigėjas buvo jis pats. Čia su kitais ragauja 
pirmąją labdaros sriubos lėkštę. Viktoro Kapočiaus nuotr.

atsakingas už siuntinio išvogimą 
ar išdraskymą.

Žmonės skundžiasi ir dėl to, 
kad Lietuvos paštas nepriima 
pašto perlaidų (pinigų persiunti
mo) nei į Lietuvą, nei iš Lietu
vos. Paaiškėjo, kad Lietuvos paš
tas neranda banko, kuris konver
tuojamos valiutos perlaidų ope
racijas atliktų už siunčiamos 
sumos.

Bankai už šias operacijas prašo 
nuo 2 iki 5 proc., o tai nepaten
kina daugelio užsienio pašto ad
ministracijų. NVS (Rusijos) paš
to administracija sutiktų atnau
jinti keitimąsi perlaidomis santy
kiu 1 rublis — 1 talonas. Lietu
vos bankas savo siūlymų nepa
teikė.

VALIUTINE PREKYBA VILNIUJE
jų. Perkamas vokiečių “Matex” 
firmos lėlės, vengrų firmos “Val- 
litrade” ir daniškos maisto 
prekės.

“Vilbaroje” vienos dienos pre
kių apyvarta nedidelė—apie 7-8 
tūkst. Vokietijos markių. Dau
giausia perkama maisto prekių 
— aišku, kad visų Vilniuje esa
nčių užsienio ambasadų perso
nalas valgo ne lietuvišką 
maistą.

Tačiau nemažąi yra irljptuvių, 
kurie visus maisto produktus, 
pradedant makaronais, baigiant 
actu, perka už valiutą. Audio, vi
deo ar televizorių atsargos nepa
pildomos — matyt, sunkiai seka
si parduoti ir jau turimus.

“Vilbara” lapkričio mėnesį 
pardavė penkis automobilius 
“Opel”, kurių kiekvieno kaina— 
daugiau kaip 20 tūkst. Vokietijos 
markių. Vokietijos automobilių 
rinkoje tai sunku būtų pavadinti 
net lašu jūroje. ~

LIETUVOS RYSYS SU PASAULIU
Lietuva vėl tapusi Pasaulinės 

pašto ir Tarptautinės telekomu
nikacijų Sąjungų narė. Ta na
rystė atkurta 1991 m. spalio 
pradžioje. Nuo to laiko ir pra
sidėjo tikrasis Lietuvos pašto 
sistemos kaip savarankiškos in
stitucijos darbas. 1990 m. spalio 
7 d. pasirodė pirmieji Neprik
lausomybę atgavusios Lietuvos 
pašto ženklai. Pernai vasario 
mėnesį Vilniuje įrengta mobi
laus celiuliarinio telefono ryšio 
(aparatai automobiliuose, nešio
jami) stotis, jos abonentų jau yra 
ir Kaune, Klaipėdoje. Rugpjūčio 

_ mėn. atidaryta elektroninė tarp
tautinė telefono stotis Kaune.

Dažni svečiai Pasaulinės pašto 
sąjungos atstovai iš JAV, Kana
dos, Skandinavijos šalių. Labai 
naudinga jų kvalifikuota pagalba 
dabar rengiamam pašto plėtotės 

. strateginiam planui^ Vokietijos

Be bankų pagalbos Lietuvos 
paštas vargu ar galės daugiau ką 
nuveikti, kad į Lietuvą ir iš jos 
pinigai būtų siunčiami perlaido
mis, nes jos talonas nekonver
tuojamas. Ta priežastis trukdo 
pasirašyti Tarptautinės pašto są
jungos konvencijos susitarimą 
dėl apsimainymo banko čekiais. 
Rengiamas Vyriausybės nutari
mas dėl perlaidų su rublio zonos 
valstybėmis.

Bendrai dėl siuntinių iš Lietu
vos ir į Lietuvą siuntimo vyriau
sybė yra nustačiusi taisykles.

LIETUVIŲ

BIČIULIS
TEISĖJO

KĖDĖJE
New Yorko ir apylinkių lietu

viams labai gerai pažįstamas 
Frederick D. Schmidt vardas. 
Per paskutinius 25 metus 
Schmidt vis buvo perrenkamas 
New Yorko valstijos assembly- 
mano pareigoms. Aktyviai daly
vaudamas assamblejos darbuose 
ir penkių komitetų veikoje Alba- 
ny, NY, bei jo distrikte New Yor
ko apylinkėse, F. Schmidt turėjo 
galimybių iškelti ir Lietuvos rei
kalus.

Per paskutinius JAV rinkimus 
1992 m. lapkričio 3 d. jis buvo 
išrinktas “Civil Court Judge for 
the County of Queens”. Jo įves
dinimas įvyko 1993 m. sausio 4 
dieną.

Būdamas New Yorko valstijos 
assemblymanu per paskutinius 
25 metus, F. Schmidt ne tik 
gynė Lietuvos reikalus Albany, 
NY, bet neapleisdavo svarbes
nių lietuvių susirinkimų ir buvo 
labai dažnas svečias Kultūros 
Židinyje. Yra parodęs savo talką 
ir santykiuose su Lietuvių Kata
likų Religine Šalpa, atstovauda
mas St. John’s universitetui, kur 
buvo teisės profesorius.

Asmeniniame gyvenime nau
jasis teisėjas augina gausią šei
mą, yra Šv. Tomo Apaštalo kata
likų parapijos narys Woodhave- 
ne, NY. 1992 m. gruodžio mėn. 
pradžioje jam buvo suteiktas 
specialus žymuo — “Human 
Rights Award of the New York 
State Right to Life Party”.

New Yorko lietuviai su pa
sigėrėjimu it džiaugsmu jungiasi 
prie F. Schmidt bičiulių pasiten
kinimo dėl bendro draugo 
nuoširdžių pastangų įvertinimo. 
(k.b.)

Lietuvos spauda rašo, kad vil
niečiai ir jų svečiai palyginti 
mažai išleidžia pinigų apsipir- 
kinėdami valiutinėse krau
tuvėse. Tai sprendžiama pagal tų 
krautuvių apyvartą. Vilniuje po
puliarios yra “Merkurijaus”, 
“Rūtos” ir “Vilbara” krautuvės.

Jau seniai “Merkurijaus” ir 
“Rūtos” valiutinių parduotuvių 
Vilniuje vienos dienos apyvarta 
yra20-25 tūkst., kartais — iki 30 
tūkst. dolerių (tai ne tik Vilniuje, 
bet visoje Lietuvoje esančių aš- 
tuonių “Merkurijaus” parduotu
vių dienos apyvarta).

Pirkimo padidėjimas ar su
mažėjimas priklauso nuo svyruo
jančio dolerio kurso — jam spa
lio-lapkričio mėnesiais pakilus, 
daugiau parduota ir prekių.

Kas perkama?
Tai priklauso nuo sezono.

Avalynė, maistas, video ir audio tyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti, 
technika. Video aparatūros pa
staruoju metu i 
mažiau, nes daugelis žmonių ją 
jau turi, be to, galima pigiau nu
sipirkti iš privačių prekiautojų, Šl7sTsl Petersburg,'fL 33707. Tel. 813 345-9393.
vežančių šias prekes, pa- 1 ---------------------------------------------------------—
vyzdžiui, iš Jungtinių Arabų JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
Emyratų.

Beje, daugelio lietuvių jau ne- 
besuviliosi pigiomis ir menkos 
kokybės prekėmis. Pavyzdžiui, 
“Merkurijuje” arba “Rūtoje” 
daugiausia televizorių, audio ar 
video prekių perkama pagamin
tų “JVC” arba “Sony” kompani-

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prieForest 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296- 
2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). TeL 

L 344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop-

AEG firma sutinka parengti pro
jektus visų Baltijos valstybių 
pašto procesams mechanizuoti. 
Danijos ir Švedijos specialistai 
konsultuoja žmones, kuriančius 
Giro (pašto) banko struktūrą.

Lietuvos ryšių ir informatikos 
ministras G. Zintelis spalio 
mėnesį pasirašė susitarimą su 
Vokietijos ryšių ministerijos par
lamentiniu sekretoriumi W. 
Rawe. Tas susitarimas virsta 
plačia sutartimi: Lietuvos ryši
ninkus mokys, Lietuva gaus 
įrenginių ir kt.

Vis dėlto dėl lėšų stokos dar 
nepakankamai galima įsigyti 
naujų technologijos įrengimų, 
kompiuterių, autotransporto.

Anksčiau iš Amerikos girdėjo
si skundų, kad laiškai nepristato-

-m* arba siunbniar apdraskomi ar , ^tsiuačiami tik turint Sveikatos ras,us”
i,.. . T • . . .. i.,. . /dainoms pats ir melodiją sukur-isplesiami. Lietuvos pastas da^-^apseagos mhristenjoHeidimą. , xr --i • i • ■ ™ -v j-- • • j davo. Neišleido ne vieno dainų .

Anksčiau daug siuntų įstrigdavo 
Maskvoje tarptautiniame pašte.

Dabar korespondencija ke
liauja per Kopenhagos arba 
Frankfurto prie Maino aero
uostus, o siuntiniai jūrų perkėla 
Klaipėda-Mukranas. Tik retais 
atvejais paštas iš kitų šalių ateina 
senuoju keliu. ~

Lietuva prisiima kaltę, jei tie 
pažeidimai padaromi jos pašti
ninkų. Bet ne viskas ir per jų 
rankas eina. Jau imamasi prie
monių nustatyti, kurioje kelio 
dalyje, kuri tarnyba ar asmuo yra

Atsiųsti, kaip ir įvežti į Lietu
vą visų rūšių medžioklinius ir 
sportinius šaunamuosius gink
lus, numerines jų dalis, šaudme
nis, sprogstamąsias medžiagas 
galima tik turint Vidaus reikalų 
ministerijos leidimą, o komerci
niais tikslais — ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės prita
rimą. Jos leidimo reikia ir visų 
rūšių kovos ginklams siųsti. Nar
kotinės, psichotropinės medžia
gos ir įtaisai joms vartoti gali būti

padėčiai _pągerinti^_>.

parduodama BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg 
Beach, FL 33706. TeL 813 360-5577. KENFIELD WOODLAWN 
FUNERAL HOME, 200 Pasadena Avė., S. St. Petersburg, FL 33707. 
TeL 813 345-9393. WOODLAWN MEMORY GARDENS, 101 58th

apdrandimai, IncomeTax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
-OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 

•» TeL 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

aktorius F. Jukšys dainavo ir
į skaitė Antano Vienažindžio dai-

‘ nas ir eiles gruodžio 14 d. Vilnių- ; 90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
je, Menininkų rūmuose. Praėjo 
jau šimtmetis, kai nėra šio kaimo 
klebono, rašiusio eilesar dainas,

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA”. VVINCFM

Meilus, Jr., 70 Curtis St., Anbum, MA 01501. Tel. 508 753-7232

Tokios pat ir šių daiktų išsiun
timo iš Lietuvos taisyklės. 
Kultūros ir meno vertybės gali 
būti išvežamos ar išsiunčiamos 
iš Lietuvos tik turint Kultūros: 
paveldo inspekcijos leidimą, 
gyvūnai įrašyti į Raudonąją kny
gą (pasaulio, ir Lietuvos Respub
likos), gaminiai iš jų, medžioklės 
bei žūklės trofėjai — turint 
Aplinkos apsaugos departamen- ; 
to leidimą. Fiziniams asmenims' 
draudžiama išgabenti, išsiųsti r, 
spalvotuosius metalus, jų lydi
nius bei laužą.

? TififafiTo, -tertarišiilčo Žmonių 
klausoje, lūpose... Minėjime 
taip pat kalbėjo poetas M. Mar
tinaitis.

MUMS
REIKIA
RYŽTO

(atkelta iš 1 psl.)

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. lyto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side.NY 11364. TeL 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718769- 
3302. .

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimiu ir susidūrimu atvejai, namu pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumu reikalai. Turi 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama angių 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vaL popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

Kai buv. Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis paskutinį kartą lankėsi New Yorke ir 1992 m. 
rugsėjo 28 d. Jungtinėse Tautose pasakė kalbą, tą pačią dieną 
susitiko ir su New Yorko lietuviais Kultūros Židinyje. Čia 
matomas su ištikimais lietuvių bičiuliais — New Yorko miesto 
tarybos nariu Walter Ward (k.) ir New Yorko valstijos assem- 
blymanu Frederick D. Schmidt. Liudo Tamošaičio nuotr.

rengtis Lietuvos ateičiai?
Nasijaučiu galįs ar turįs teisę 

. nurodinėti, kaip turėtų šiuo 
metu laikytis kiekvienas katali
kas, norėčiau tik palinkėti, kad 
katalikai niekuomet netaptų 
abejingi nei savo religiniam 
tikėjimui, kuriam tokia brangia 
kaina liko ištikimi net ir sunkiau
siais laikais, nei tautiniam idea
lam, kuriuos visais laikais gynė 
ir ugdė.

Pagrįstai sakoma — ir ne 
tuščia retorika,— kad Tėvynės 
meilė ir tvirtas prisirišimas prie 
kilniųjų krikščionybės idealų ap
saugojo mūsų tautą nuo pražū- * 
ties, ją išlaikė gyvą ir kūrybingą, 
padėjo pakelti sunkumus, padė
jo išsikovoti laisvę.

Norėčiau, kad lietuvis, Tėvy
nei atgavus laisvę, nuosekliai va
dovautųsi tais idealais, kuriuos 
skelbia krikščionybė ir kurie 
tapo visos civilizuotos žmonijos 
bendru turtu. Idealus praradusi 
tauta, kaip ir pavienis asmuo, 
neišvengiamai pasiduoda pasy
vumui, tuo pačiu grimsta į 
pražūtį.

Šiandien mums ypač reikia ak
tyvumo, optimizmo, ryžto, ku
riant žmogaus vertą ateitį, kurią 
mūsų tautai laiduoja krikščioniš
kosios vertybės. Jei jos mūsudse 
būtų išblėsusios, turėtų iš naujo 
vėl jas atrasti, sukonkretinti, jo
mis pagrįsti kasdienį gyvenimą. 
Krikščionybė yra dinamiška reli
gija. Kiekvienas sąmoningas kri
kščionis savo gyvenimo būdu ir 
darbais turi tai įtikinamai liudy
ti.
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se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
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Taikos diena
Naujųjų metų dieną — 1993 

metų sausio pirmąją — buvo 
švenčiama jau dvidešimt šeštoji 
pasaulinė taikos dięna.

Pirmoji pasaulinė taikos diena 
popiežiaus Pauliaus Vl-ojo ini
ciatyva buvo surengta 1967 metų 
sausio pirmąją. Ji susilaukė dide
lio atgarsio, ir pritarimo. Po
piežiaus kreipimasis melstis už 
taiką, saugoti ir ugdyti taiką 
buvo skirtas ne tik katalikams ar 
krikščionims, bet visiems geros 
valios žmonėms.

Jau j pirmąjį Pauliaus Vl-ojo 
raginimą gausiai atsiliepė ir nek
rikščioniškųjų religijų
išpažinėjai. Pirmiausia budistai 
ir musulmonai. Tai sudarė labai 
palankias sąlygas prigyti šiai nau
jai tradicijai ir nuo 1967 metų 
pasaulinė taikos diena ne
nutrūkstamai buvo rengiama 
kiekvienų metų sausio pirmąją.

Ruošiantis 1993 metų taikos 
dienai, jau prieš keletą savaičių 
Vatikano spaudos salėje buvo 
pristatytas šiai dienai skirtas po
piežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
kreipimasis. Šių metų pagrin
dinė kreipimosi tema: “Jei trokš
ti taikos, padėk vargšams”.

“Skurdas, — sakoma Popie
žiaus kreipimesi, — kėsinasi į 
gyvenimo vertę, žemina žmo

gaus orumą ir griauna taikingo 
visuomenės gyvenimo pagrin
dus. Dėl socialinės įtampos 
lengvai įsižiebia karai. Šiuo 
metu, kai nebėra Rytų ir Vakarų 
valstybių blokų, konflikto, vyk
sta kruvini vietiniai karai, liudi
jantys, kad karo šaknys neišrau
tos.

Užtenka prisiminti Bosniją 
Hercegoviną, kur, atrodo, nie
kas nepajėgia sustabdyti smurto.

Daugybė pasaulio kraštų yra 
įsitraukę į genčių, tautybių, ra
sių konfliktus. Juos sustabdyti ir 
naujų išvengti galima tik naiki-

“Lietuvos aido” dienraštis pa
teikęs skaitytojams naują klausi
mą, spausdina eilę atsakymų, 
gautų iš įvairių Lietuvos vieto
vių.

Zenonas Zebrovskis, 19 m. 
KTU studentas:

“Politikoje, kaip ir ekonomi
koje, galioja konkurencijos 

• dėsnis, kai pralaimėjęs papras
čiausiai pasitraukia. Norint grįžti 
į ankstesnęs pozicijas būtina: 1. 
Akylai stebėti LDDP veiksmus 
ir ieškoti jų politikos ir ekonomi- 

j ' kos klaidų: 2. Viešai deklaruoti 
savo geresnius sprendimus.

Taigi Sąjūdžio tikslas laimėti 
artimiausius rinkimus į Seimą”.

Lina Stukienė, 39 m., anima
cinių filmų direktorė, iš Vil
niaus:

‘Tuoj pat p. Tumelį paleisti į 
“atsargą”. Jis, nuolat aiškinda
mas akmens amžiaus tiesas, labai 
daug prisidėjo prie to, kad 
Sąjūdis prarado autoritetą. Kuo 
greičiau išsirinkti gerą, mėgsta
mą lyderį, kuris galėtų patraukti 
kuo daugiau žmonių...”

Bronius Verkauskas, investi- 
nės bendrovės direktorius, Vil
nius:

“Sąjūdį reikia paleisti, o jo ša
lininkus:

1. Burti į dešiniosios krypties 
konservatorių ar krikščionių de
mokratų partijas.

2. Konsoliduoti inteligentiją ir 
laisvųjų profesijų žmones į libe-

nant socialinį neteisingumą, tei
singiau paskirstant gėrybes, ku- < 
rias visuomenę, kurioje kiekvie- i 
nas žmogus jaustųsi priimamas 
ir mylimas. Atėjo laikas 
peržiūrėti neturtingųjų valsty
bių užsienio skolas, kurios yra < 
giluminė tiek narkotikų pra- ! 
monės, tiek milžiniško emigraci
jos srauto į turtingesnes valsty
bes priežastis.

Taika ir laisvė yra neatskiria
mai susijusios, nes laisvė — tai 
laisvė nuo bado ir nuo neteisin
gumo. Turtingos valstybės turi 
būti solidarios su neturtingom. 
Tam nepakanka tik rinkos dėsnių 
— būtina teisingiau paskirstyti 
gėrybes, kurias Dievas skyrė vi
siems žmonėms. Prisiminkime 
Evangelijos raginimus gyventi 
kukliai ir nuosaikiai” — primena _ 
Popiežius turtingesniems.

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II krei
pimąsi pasaulinės taikos dienos 
proga komentavo Popiežiškosios 
taikos ir teisingumo tarybos pre
zidentas kardinolas Roger Et- 
chegaray ir tos pačios tarybos vi
ceprezidentas vysk. Jorge Me- 
jio.

Kardinolas Etchegaray pabrė
žė, kad Šventasis Tėvas ragina 
atsigręžti į vargšus visa širdimi 
ir nebegalvoti apie tai, kas duo
da, o kas -fina.------------ — , <,.

Pratęsdamas Popiežiaus min
tį, kardinolas prisiminė garsią 
kinų pasaką apie du didikus, ku
rie iš pradžių apsilankė pragare, 
o paskui rojuje. Pragare jie pa
matė daugybę žmonių, sėdinčių 
prie valgiais apkrautų stalų, bet 
visi tie žmonės mirė iš bado, nes 
kiekvienas turėjo dviejų metrų 
ilgumo valgymo lazdeles, tad ne
galėjo pasiimti maisto. Rojuje jie 
pamatė tą patį vaizdą — prie 
vaišių stalų sėdėjo žmonės, ku
riems taip pat buvo duotos dvie
jų metrų ilgumo valgymo laz- 

dėlės, bet visi buvo sotūs ir link
smi, nes kiekvienas padavinėjo 
maistą sėdinčiam priešais jį.

ralų demokratų partiją.
3. Kviesti samdomojo darbo 

žmones į socialdemokratų parti
ją, kuri turi patraukti didelę dalį 
žmonių, palaikiusių rinkimuose 
LDDP, kuri ilgainiui turėtų iš
nykti iš Lietuvos politinio spekt
ro.

Turėtume normalų Seimą, 
kuriame būtų stipri dešinė ir 
kairė su intelektualiu centru.

Reikia palaikyti p. S. Lozo
raičio kandidatūrą į prezidentus.

Gerbiamas V. Landsbergis 
yra ir liks Lietuvos atgimimo 
švyturys”.

Edmundas Kaminskas, 43 m., 
darbininkas, iš Šilutės raj., Ž. 
Naumiesčio:

“L Pripažinusi savo neveiklu
mą, Lietuvos Sąjūdžio seimo ta
ryba turėtų garbingai atsistaty
dinti.

2. Sąjūdžio seimas turėtų 
spręsti ar toliau Sąjūdis reikalin
gas kaip judėjimas, ar pagaliau 
atėjo laikas (jeigu ne per vėlu) jo 
pagrindu kurti partiją. Bent jau 
turėtų būti šiuo klausimu nedvi
prasmiškas pareiškimas.

3. Jeigu ir toliau Sąjūdžio sei
mas apsiribos deklaratyviais pa
mąstymais ir organizuos “judėji
mą” tai bus padaryta viskas, kad 
šis patriotinis potencialas nebus 
išnaudotas”.

Edvardas Karakas, 40 m., ve
terinaras, Lazdijų raj., Versta- 
minų km.:

“Pasistengti atgauti savo gerą

Vilnius. “Geležinio Vilko” būrio jaunimas treniruojasi. Viktoro Kapočiaus nuotr.

vardą, nes ypač periferijoje, jis 
jau virto keiksmažodžiu. Susti
printi (o daugelyje rajonų ir at
kurti) Sąjūdžio veiklą. Be gailes
čio atsisveikinti su prisiplakėliais 
bei karjeristais. Svarbiausia 
nuoširdžiai padėti paprastam 
žmogui, paliktam senųjų ir nau
jųjų “viešpačių” malonei”. 

Virginija Lapaitė, 34 m., mo-
• kytoja, Anykščiai:

“Labai rimtai išanalizuoti pa- 
; darytas klaidas, numatyti atei- 
» ties gaires. Kornelijus Tacitas Biržų r.:

sakė: “Visą gyvenmą mes vaikš
tome per degančias žarijas, tik 
vieni jas mindo basi, kiti gi ap
siavę”. Aš palinkėčiau Sąjūdžiui 
mindyti žarijas apsiavus.

Būti diplomatais, R. Olding- 
tonas romane “Visi žmonės prie
šai” rašė: “Būkite ramūs kaip ba
landžiai ir gudrūs kaip žalčiai. 
Nesiduokite nugalimi per savo 
atvirumą ir patiklumą”.

* Vygandas Trainys, 18 m., 
“Kauno aido” korespondentas:

“Sąjūdis turi kuo greičiau for
muotis į partiją, kurti profesines 
darbo grupes, kurios teiktų ra
cionalių pasiūlymų ar net rengtų 
įstatymų projektus. Reikia ne 
aklai pulti savo oponentus, o 
kantriai ir argumentuotai aiškin
ti esamą situaciją, kodėl yra taip, 
o ne kitaip ir kas dėl to kaltas”.

Jonas Raišys, ekonomistas, iš 
Šiaulių:

“Klaidas, kad ir kokios jos

būtų, reikia taisyti.
Kaip judėjimas Sąjūdis nieka

da nebegrįš į valdžią.
Nemanau, kad aš Jus papro

tinsiu šiuo pasiūlymu. Jūs 
(Sąjūdis) nežinojote tikros 
padėties vietose, ypač kaime, 
per daug buvote geros nuo
monės apie save, padarėte eilę 
nedovanotinų klaidų, ypač 
žemės ūkyje. Klaidos ir atvedė 
neokomunistus į valdžią. Jie 
valdžios taip greitai neatiduos”.

Gytė Malūldenė, iš Šlepščių, 

“L Tuose rajonuoe, kuriuose 
nėra Tėvynės Santaros Seimo 
narių, įkurti Sąjūdžio Seimo na
rių priimamuosius.

2. Organizuoti Sąjūdžio stebė
tojų grupes, kurios fiksuotų įsta
tymus ir kt. pažeidimus. Nedel
siant apie tai informuoti deši
niuosius Seimo narius.

3. Mažuose miesteliuose, kai
muose kurti moterų, jaunimo, 
ūkininkų ir kt. sąjūdininkų klu
bus.

4. Ruoštis rinkimams”.
Olga Kazlienė, 47 m. Kauno 

šeimos centro direktorė:
“Jis turi mokytis! Ypač de

mokratijos. Ateities valdininkas, 
kurio pareiga ir pašaukimas tar
nauti kitiems, — turės būti 
plačių pažiūrų ir teisiškai 
išprusęs.

Sąjūdis turi dirbti su jaunimu. 
Remtis ateitininkais ir skautais, 
nes jų veiklos kryptis — visuo
meniškos ir tobulos asmenybės 
ugdymas, o ne kokios nors žmo
nių grupės (pvz. komunistų par
tijos) ideologinio bagažo perėmi
mas.

Mieli sąjūdininkai! Mūsų kar
ta gal neragaus savo triūso vai
sių. Mokėkime iš laiko aukštumų 
įžvelgti savo atsakomybę' Lietu
vai. Tai Sąjūdžio verta misija”!

Mečislovas Švabas, 50 m.,gy
dytojas, iš Kriūkų km., Šakių r.

“Lietuvos Sąjūdis savo istorinį 
tikslą pasiekė, padėjo atkurti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Dabar laikas persitvarkyti į 
partiją. Mano nuomone, geriau
sia dabartiniams Sąjūdžio na
riams įsilieti į Krikščionių de
mokratų ir Tautininkų partijas, 
bet ne daugiau. Tai sustiprėtų 
viena ar dvi dešiniosios parti
jos, sugebančios konkuruoti su

(nukelta į 5 ps/.)

Keliones / Lietuvę 
t

ALGIRDAS ŠILBAJORIS

Neteko iki šiol “Darbininke” 
skaityti platesnių aprašymų apie 
keliones į Lietuvą, todėl sugal
vojau pasidalinti su skaitytojais 
savo'įspūdžiais apie apsilankymą 
nepriklausomybę atgavusioje tė
vynėje.

Čia bus tiktai mano asmeniš
kas pasakojimas apie gimtąjį 
kraštą, žmones, vaizdus ir nuo
taikas. Lietuvoj buvau 1991 me
tais, sporto šventės proga, daug 
kur lankiausi ir daug pamačiau. 
1992 m.— daugiau asmeniškais 
reikalais.

1991 m. kelionė buvo mano 
pirmas grįžimas į tėvynę po “lai
kino” pasitraukimo, užsitęsusio 
47 metus...

Su motinos pelenais

Mano antroji kelionė į Lietuvą 
1992 m. buvo gana skirtinga. 
1991 m. važiavau su ekskursija, 
gyvenau viešbučiuose, valgiau 
restoranuose ir keliavau po Lie
tuvą autobusu. Pernai gi ke-' 
lionės tikslas buvo ne tik dar kar

tą pamatyti gimtąjį kraštą, bet 
kartu atlikti ir liūdną pareigą.

Važiavau šį kartą su broliu ir 
broliene ir vežiausi mūsų a. a. 
mamytės pelenus palaidoti Kau
ne, šalia jos motinos, mūsų 

Laidojimo įstaiga Kaune 1992 m. gegužės mėn. Algirdo Šilba- 
jorio nuotr.

babūnėlės palaikų. Tokiu būdu 
ir vėl keliavau į Lietuvą pabuvoti 
tik laikinai, o mūsų mamytė — 
jau pasilikti amžinai...

Iš anksto buvau susirišęs su gi
minėmis ir planavau daugiausia 
laiko praleisti Kaune, bet 
tikėjausi šiek tiek pakeliauti ir į 
kitas vietoves. Šį kartą žinojau, 
kad būsiu giminių globoje, ir 
daugiausia nuo jų pareis mano 
planai.

Išskridom gegužės 4 d. skan
dinavų oro linija. Nusileidę Ko
penhagoje, netrukus persėdom 
į mažesnį skandinavų lėktuvą ir 
nepajutom, kaip atsiradom Lie

tu vos erdvėje.
Sėkmingai praėję Vilniaus 

muitinę, su . visais maišais at
sidūrėm belaukiančių giminių 
glėbyje. Davė į rankas gėlių, su
kimšo į savo nedideles automaši
nas ir tuoj dūmėm į Kauną, kad 
suspėtume bažnyčion, iš anksto 
užsakytam pamaldom. Gedulin
gos mišios vyko senamiestyje, 
ant Nemuno kranto stovinčioj 
istorinėj Vytauto Didžiojo 
bažnyčioj.

Buvo susirinkęs būrelis mūsų 
ir brolienės giminių, kurie su 
a.a. mamyte draugavo, ją pažino 
ir atsimena, kaip ji prieš 24 me
tus laukė ir džiaugėsi pas sūnus 
į Ameriką važiuodama. O daliar 
vėl sugrįžo — mažoj, juodoj 
dėžutėj...

Jos vaikystės vargai I Pas. karo 
metu Latvijoj ir Rusijoj, gyveni
mas ir kova už būvį Lietuvoj, šei
mos nesantaika, sovietų okupa
cija, vokiečių okupantų išnaudo
jimai, atsiskyrimas su sūnumis, 
karo l>aisenyl>ės sugrįžtant so
vietams, trėmimai į Kareliją ir 
Sibirą, 12 metų nežinia apie 
sūnus, grįžimas į Lietuvą, moti
nos mirtis, 11 metų laukimas 
emigruoti, gyvenimas su 
sūnumis Amerikoje, sunki se
natvės liga ir pagaliau 90-tų 
metų gimtadienyje atsiskyrimas 
su šiuo pasauliu — visa gyveni
mo istorija dabar tik mažoj, juo
doj dėžutėj...

Kitą dieną atsisveikinimo 
apeigos vyko iškilmingai niūrio
se ir šaltose laidotuvių biuro 
“Liūdesys” patalpose, o pačios 
laidotuvės — Eigulių kapinėse. 

Vytauto Didžiojo bažnyčia Kaune 1992 m. Algirdo šilbajorio 
nuotr.

Tenai ir palikom savo mamytės 
palaikus, po tuo pačiu antkapiu, 
kur ilsisi jos pačios motina.

(Bus daugiau)



Eduardas Vilkelis — finan
sų ministras

Gintautas Žintelis — ryšių 
ir informacijos ministras

Teodoras Medaiskis — so
cialinės apsaugos ministras 

Jonas Rimantas Klimas — 
miškų ūkio ministras

Algirdas Vapšys — statybos 
ir urbanistikos ministras

Jonas Biržiškis — susisieki
mo ministras

POETO PRANO LEMBERTO 
MIRTIES 25 M. SUKAKTIS

Minėjimas — akademija įvyko 
1992 myfapkričio 29 d. Los An
geles ęniesto Lietuvių Tautiniuo
se namuose. Apie “Tau, sesute" 
dainos autorių paskaitų skaitė 
žurnalistas iš Vilniaus Albinas 
Vaičiūnas; jis didelis savo krašto

Poetas Pranas Lem bertas, 
miręs 1967 m. lapkričio 29 
dienų.

(Ilguvos apylinkių) kūrybingų 
žmonių gerbėjas, renkąs žinias 
apie jų praeitį ir jų paliktus kūry
bos lobius.

Kraštotyrininko A. Vaičiūno 
pastangomis Pranas Lembertas 
1992 m. buvo atitinkamai pa
minėtas jo gimtinėje Biržuose 
(kur ilgai jis buvęs notaru) ir Lie
tuvos Rašytojų Sąjungoje Vilniu
je. A. Vaičiūno paskaita buvo 
neilga, bet informatyvi ir nuošir
di.

Kiti akademijos — pietų kal
bėtojai: Lietuvos gen. konsulas 
Vytautas Cekananauskas, rašy
tojai - poetai: Bernardas Braz
džionis, Pranas Visvydas, Bro
nys Raila, Alė Rūta, solistė Alio- 
dija Dičiūtė - Trečiokienė, pa
baigoj — Vytautas Šeštokas. 
Apie Prano Lemberto žodžiais 
sukurtas dainas trumpai, bet 
taikliai ir gražiai kalbėjo kompo
zitorė Giedra Gudauskienė, kuri 
pravedė ir visą muzikinę akade
mijos dalį.

Solistė Janina Cekanauskienė 
padainavo Pr. Lemberto žo
džiais dainų, akompanuojant 

Raimondai Apeikytei. R. Apei- 
kytė — ne tik puiki pianistė, bet 
ir kompozitorė. Ji ir šiai progai 
parašė Pr. Lemberto žodžiams 
naują dainą; jos gaidas įteikė pro
gramos metu našlei Monikai 
Lembertienei, kuri pasakė gra
žų, spontanišką padėkos žodį 
kompozitorei Apeikytei ir vi
siems, pagerbusiems jos vyro 
prisiminimą.

Modernios technikos dėka iš
girdome ir a. a. Prano balsą, jam 
deklamuojant savo eilėraščius 
prieš daugelį metų. Taip pat iš 
“kasetės” — aiškiai per mikrofo
ną girdėjom ir aktorę Lietuvoje, 
deklamuojančią Pr. Leml>erto 
kūrybą.

Programos pravedėjas — Al
gimantas Žemaitaitis.

Reikia dar ypač paminėti tris 
dalykus: invokaciją, STau, sesu
te" dainą (kuri buvo parašyta 
prieš 65 metus; o nuo Prano 
Lemberto gimimo — 95 m.) ir 
nuoširdų sūnaus Vitalio padėkos 
žodį.

Invokaciją sukalbėjo prel. Jo
nas Kučingis, Sv. Kazimiero pa
rapijos klebonas emeritas, Pr. 
Lemberto gerbėjas. Jo literatū
rinė malda, prasminga ir nuošir
di, buvo išklausyta visiems di
džiai susikaupus.

“Tau, sesute," Pr. Lemberto 
žodžiams dainą, labai populia
rią per dešimtmečius, virtusią 
lyg liaudies daina, su atitinkama 
įžanga pravedė poetas Pranas 
Visvydas. Dainavo visi dalyviai, 
nes jos visus žodžius turėjo prieš 
akis atspausdintoje programoje.

Vitalis Leml>ertas pabaigoje 
apsakė trumpą padėkos žodį pro
gramos dalyviams ir visiems atsi

Monika ir Pranas Lembertai 1926 m., praėjus vieneriems 
metams po vestuvių.

lankiusiems. Vitalis, drauge su 
mama Monika, yra organizato
riai literatūrinio konkurso Lietu
voje — Kaune, prie Vytauto 
Didžiojo universiteto. Konkur
sas — studentams, puoselėjant 
jų literatūrinį kūrybingumą. 
Prano Leinlierto vardo premija 
(500 dol.) bus skiriama kasmet. 
Šiemet konkursui pravesti vado
vauja prof. dr. V. Kubilius, lite

ratūros kritikas. Lembertų šei
mai atstovauja Albinas Vaičiū
nas.

Lembertų svečias A. Vaičiū
nas (pirmą kartą Amerikoje) pa
viešėjo porą savaičių. Per lietu
vių radijo valandėlę ir privačiai 
jis papasakojo apie sunkią žiemą 
Lietuvoje... Tačiau lietuviai esą 
perdaug nenusiminę, patvarūs ir 
ištikimi savo tėvynei. A.R.

— Lietuvos Seimo rūmuose 
gruodžio 16 d. vyko kai kurių 
Kovo 11-osios Akto signatarų 
Aukščiausiosios Tarybos koalici
jos “Už demokratinę Lietuvą” ir 
Seimo opozicijos narių pasitari
mas. Įvertinta politinė padėtis 
Lietuvoje, pareikšta nuomonių 
dėl prezidento rinkimų ir opozi
cijos darbo Seime. Nutarta Kovo 
11-osios Akto signatarų ir Seimo 
opozicijos narių susirinkimus 
rengti reguliariai ir kurti Lietu
voje politines struktūras su poli
tikos formavimo centru Vilniuje.

— Lietuvos paštas, keliaujan
tis į pasaulį, anksčiau buvo siun- . 
čiamas per Maskvą ir Sankt Pe
terburgą. Dabar visas paštas ke
liauja pe Frankfurtą ir Kopenha
gą



LIETUVOS BIČIULIS SPAUSDINA 
INAUGURACINIUS KVIETIMUS

George Ward, kuriam 1992 
m. Lietuvos Vyčių suvažiavime 
buvo suteiktas “Lietuvos Drau
go” vardas, buvo pagerbtas vers
lo srityje. George firma Bethes- 
da Engravers spausdina naujai 
išrinkto prezidento Clinton 
inauguracinius pakvietimus.

Tai jau trečias kartas iš eilės, 
kai George laimi prestižinį kon
traktą gaminti inauguracinius 
kvietimus. Juos spausdinti nau
jam prezidentui visada yra ypa
tinga garbė. Tat ir sunkus dar
bas, bet George juokauja: “Ket- 
veri metai yra beveik pakanka
mas laiko tarpas pamiršti, kaip 
sunku buvo praėjusį kartą”.

Į $68.000 kontraktą įeina 
55.000 kvietimų, programų vir
šelių ir vokų pagaminimas. Vis
kas turi būti puikiai išgraviruota 
— tai ypatybė, kuri ir atveda 
reiklius klientus į Bethesda En
gravers. Be to, inauguraciniai 
kvietimai pirmą kartą bus spaus
dinami ant perdirbto popieriaus. 
George žodžiais, šis kontraktas 
jam reiškia “šiek tiek pelno, šiek 
tiek prestižo”.

Nėra abejonės, kad dalį pelno 
George paskirs kilniems tiks
lams. Tai patvirtina 1992 m. 
pradžioje jo parūpinti 16 inkstų 
hemodializės aparatų, kuriuos 
vasario mėnesį į Lietuvą išsiuntė 
Lietuvių Religinės Šalpos orga
nizacija.

George glaudžiai bendradar
biauja su dr. Baliu Dainiu, vy
riausiu Lietuvos nefrologu. 
Drauge jie tikisi' sukurti Lietu
voje pirmos klasės gydymo siste
mą sergantiems inkstų ligomis. 
Atsitiktinai dr. Dainys lankėsi 
pas George JAV ir tuo metu, kai 
jis laimėjo kontraktą.

George neliko abejingas ir 
Lietuvoje besikuriančiai demok
ratijai. Jis yra įvairiai padėjęs 
Lietuvos valdžios atstovams ir 
labai prisidėjęs remiant Lietu
vos ambasadą Washingtone, už 
ką yra gavęs padėkos laišką

APIE VEIKLIĄ LIETUVĘ
AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE

Rytinėje Pennsylvanijos daly
je, buvusiame anglies kasyklų 
rajone, dar ir dabar tebegyvena 
nemažai lietuvių. 1990 m. Ame
rikos gyventojų surašymo metu 
vien tik Luzeme apskrityje 
(County) lietuviais užsirašė 
7,118, o iš mišrių šeimų — 
15,038.

Toje apskrityje, Pittston mie
ste, gyvenančių Lietuvos Vyčių 
bei kitose lietuvių organizacijose 
ir bendrai lietuviškame veikime 
pasižymėjusią veikėją Nellie 
Bayoras-Romanas, aplankė ten 
išeinančio dienraščio “Sunday 
Independent” štabo korespon
dentas John Hoinski.

Lapkričio 29 d. tame dienraš
tyje tilpo straipsnis. Ten ji, iš
reiškusi savo nustebimą dėl Sei
mo rinkimų Lietuvoje, sako: “Aš 
puikiai žinau, kiek Lietuvos 
žmonės yra iškentėję iki vėl atga
vo savo nepriklausomybę. Todėl 
man sunku suprasti ir tikėti, kad 
ten taip galėjo atsitikti”. Kada 
Nellie praėjusią vasarą lankėsi 
Lietuvoje nei iš vieno negirdėju
si, kad ten galėjusi būti nors ko
kia galimybė buvusiems komu
nistams vėl sugrįžti į valdžią.

Ilgame straipsnyje pateikti 
rinkimų rezultatai. Rašoma, kad 
žmonės nerimauja dėl uždaromų 
fabrikų, trūkstamų būtiniausių 
pragyvenimui reikmenų ir aukš
tų kainų, kurios per praėjusius 
dvejus metus labai pakilusios. 
Metamas šešėlis ir Amerikai, iš 
kurios Lietuva pagalbos mažai 
tesusilaukė. Nepamiršta pa
minėti ir tai, kad Amerikos vy
riausybė buvo paskutinioji (tik
rumoje—37-ji—p.p.), kuri pri
pažino Lietuvos nepriklauso

asmeniškai nuo prezidento 
Landsbergio.

Baltimorės “Laisvos Lietu
vos komitetui George buvo 
neįkainojamas, teikiant moko
mąją bei humanitarinę pagalbą 
Lietuvai ir kritišku 1991-1992 
metų periodu įtaigojant Kongre
są remti gimstančią demokratiją.

Malonu, kai Lietuvos draugai 
nusipelno tokio savo versle pa
gerbimo. George Ward tiki, kad 
Lietuva ir toliau eis demokrati
jos ir ekonominių reformų keliu. 
Jis yra gyvas įrodymas, jog geras 
darbas ir pilietiškumas žengia 
ranka rankon.

Edward P. Sinkora

S, MARČIULIONIS SUSITIKO SU 
“STATYBOS” KREPŠININKAIS

1992 m. lapkričio mėn. 22 d. 
Šarūnas Marčiulionis susitiko su 
‘Statybos” krepšinio komanda 
Meadowlands Arenoje, New 
Jersey. Tai buvo vienintelė pro
ga jiems kartu pabendrauti Ame
rikoje. Šarūnas atvyko su Gol
den State Warriors komanda, 
kuri žaidė prieš NJ Nets, bet jis 
pats dėl kojos traumos žaisti ne
galėjo.

Šarūnas yra pagrindinis “Sta
tybos” globėjas, bet jis stengiasi 
Lietuvai padėti ir kitais būdais. 
Jis puikiai žino, kad vaikai yra 
Lietuvos ateitis. Š. Marčiulionio

— Kaune, Krėvos gatvėje prie 
namo, pažymėto Nr. 7, gruodžio 
14 d. atidengta memorialinė len
ta garsiam mokslininkui, Vytau
to Didžiojo universiteto profeso
riui Levui Karsavinui, gyvenu
siam šiame name iki karo. Pa
minklinę lentą sukūrė skulpto
rius V. Žaklys, architektas — J. 
Lukše.

mybės atstatymą. Prezidentu G. 
Bush žmonės Lietuvoje yra ge
rokai nusivylę!

Straipsnio gale Nellie Bayo
ras-Romanas išsireiškė:“Aš gau
nu iš Lietuvos laiškų, kuriuose 
gali beveik girdėti juos verkiant. 
Tik laikas parodys, ką žada atei
tis”!

Kita, gretimame Wilkes-Bar- 
re mieste leidžiamo laikraščio 
“The Times Leader” štabo kore
spondentė Dawn Shurmaitis, 
prieš Kalėdas aplankė Nellie 
(vardą klaidingai rašo “Millie”) 
Bavoras-Romanas. Gruodžio 19 
d. minėtame laikraštyje tilpo 
straipsnis, kuriame Nellie pasa
koja apie senoviškus lietuviškų 
Kūčių ir Kalėdų papročius.

“Nežiūrint nuolatinių rūpes-
čių ir nedateklių, visame pasau
lyje lietuviai, švęsdami antrąsias 
Kalėdas po vėl atgautos Lietuvos 
nepriklausomybės, laužys, da
linsis plotkeliais, džiaugdamiesi 
sveikinsis ir linkės “Linksmų 
Kalėdų”, — kalbėjo Nellie Bayo
ras-Romanas.

Nellie Lietuvą labai mylinti. 
Ji ten lankėsi net devynis kartus. 
Kūčias ir Kalėdas švenčianti pa
gal senoviškas, lietuviškas tradi
cijas.

Ilgame straipsnyje itin detaliai 
yra nupasakoti ir aprašyti įvairūs
Kūčių valgiai, burtai, simboliai 
ir Kalėdų nakties mišios su lietu
viškomis, kalėdinėmis gies
mėmis.

Prie straipsnio yra pridėta ir 
Nellie namuose, kur ji su savo 
vyru muziku Vaclovu Romanu 
gyvena, lietuviškais papuošalais 
išpuoštos eglutės nuotrauka.

p. palys

krepšinio fondo lėšomis iškilo 
naujas krepšinio mokyklos pasta
tas Vilniuje ir buvo išleistas laik
raštis “Krepšinis”. Savo metinės 
algos ($2,000,000) dėka jis gali 
padėti Lietuvos vaikams ir jauni
mui. Šiuo metu statomos dvi 
krepšinio mokyklos, kur vaikai 
galės žaisti ir lavintis krepšinyje, 
Gal būt ateityje išgirsime apie 
naujas olimpines žvaigždes.

Šarūno Fondas 
Lietuvos vaikams remti

Šarūno sumanymas įsteigti 
naują fondą kilo apsilankius aklų
jų vaikų mokykloje ir susitikus 
su šešiais invalidais, Paralympic 
žaidynių medalių nugalėtojais. 
Jis buvo labai sujaudintas įvykio, 
kai vienas iš nugalėtojų, aklasis 
sportininkas, pirštais apčiu
pinėjo Šarūno veidą, kad sužino
tų, kaip jis atrodo. Jis parėmė 
aklųjų mokyklą maisto produk
tais, padėjo įsigyti šaldytuvą ir 
specialią rašomąją mašinėlę ak
liesiems. Šis fondas sudarys gali
mybę sergantiems vaikams at
vykti gydymui į JAV. Šarūnas 
padės šeimoms, norinčioms 
įsisūnyti vaikus iš Lietuvos.

Yra du būdai norintiems 
padėti: 1) galite nusipirkti lietu
viškus Olimpinės krepšinio ko
mandos marškinėlius, kurie 
buvo parūpinti per roko grupę 
Grateful Dead. Kaina $30. 
Skambinti: 1-800-225-3325. da
lis šių pinigų bus pervedama 
Šarūno Lietuvos Vaikų Fondui 
paremti; 2) galite siųsti savo auką 
asmeniškai į “SARUNAS LIT- 
HUANIAN CHILDRENS 
FUND’, c/o Andy VVaterson, 
Bank of America, 2000 Broad- 
way, Oakland, C A 94512.

Vilūne Sarpaliutė-Bitėnienė

KĄ TURI 
DARYTI 
SĄJŪDIS

(atkelta iš 3 psl.) 

neokomunistais. Reikia pasinau
doti inteligentijos, kuri remia LS 
programą, galia. O Lietuvos 
žmonėms būtų lengviau orien
tuotis, ką pasirinkti”.

Kazimieras Pečiukonis, pensi
ninkas, Vilnius:

“1. Priešpaskutinį — lemiamą 
šuolį turi toliau atsitraukti.

2. Opozicijoje: turėti tvirtą, 
organizuotą ir drausmingą pozi
ciją. O tai galima ir reikia pasiek
ti tik savikritiškai (nuo viršaus iki 
apačios) įvertinus save. Kitaip 
tariant, plačiašakį Sąjūdžio medį 
smarkiai papurtyti ir iš išlikusių 
brandžių vaisių organizuoti par
tiją.

3. Sudaryti sąjungą su kitomis 
dešiniosiomis partijomis ir 
pradėti rimtą politinį darbą".

“Statybos” krepšininkai su Š. Marčiulioniu (buvusiu šios ko
mandos žaidėju). Lapkričio 22 d. Meadovvlands Arenoje, NJ, 
susitikę: S. Marčiulionis (centre), “Statybos” treneris E. Kai
rys, Golden State Warriors trenerio pavaduotojas D. Nelson, 
Golden State Warriors media representative M. Murphy ir 
kiti “Statybos” krepšininkai. Edvardo Arūno Bitėno nuotr.

Šarūnas Marčiulionis lapkričio 22 d. Meadowlands Arenoje, 
NJ, autografuoja olimpinės krepšinio komandos marš
kinėlius. Iš k.: Mike Murphy, Golden State VVarriors media 

Šarūnas Marčiulionis ir Vilūne Sarpaliūtė- 
rdo Arūno Bitėno nuotr.

representative, 
JTlitėniene. Edv<

PRIGLAUS IŠSVAJOTOJI IR 
NEPRIKLAUSOMA...

Kiek lietuvių, atgavę viltį 
sugrįžti Tėvynėn, rašė ir teberašo 
laiškus gimtojo miesto ar kaimo 
valdžiai? Rašo su skausmo iška
muotom širdim ir su rusenančia 
viltim - rytoj mešlikrai sugrįšim. 
Sibiras neužšaldė meilės paliktai 
ar net nepažintai tolimai Tėvy
nei, jis neužšaldė ir tikėjimo savo 
tauta...

Perskaičius praėjusių metų 
gruodžio 17 d. "Lietuvos aide" 
atspausdintą Loretos Jastrams- 
kienės straipsnį "Užšąlęs laivas 
sąžinės pakrantėj" negali neper
gyventi Rimavičių šeimos trage
dijos lyg savo. Ir kas galėtų 
pasakyti, kad viskas, kas įvyko - 
tai atskirų žmonių kaltė, kad Lie
tuvos sąžinė ir tą pakęs...

Rimavičių šeimą išvežė Sibi
ran 1948 metais. Ištvėrė sovietų 
pragarą, grįžo 1992 m. gruodį 
Lietuvon. Ne vienas Kazys Rima- 
vičius grįžo, o su žmona Jadvyga, 
kuri šiandien amžinatilsį...

Gruodžio 12 d. ją rado. Ko
jos ant kranto, o galva, perrišta 
sibirietiška skarele, Šventosios 
vandenuos.

-Neišlaikiau jos, pakilo nak
čia. Sako, aš trumpam į lauką... Ir 
nebeparėjo. Ką man dabar dary
ti? Kaip, už ką palaidoti? Geriau 
negrįžę būtume, betgi taip 
tėviškėn norėjom. O ką čia ra
dom? - ty I ia i šn ibžda Kazys Rim a- 
vičius.

Vežėsi Rimavičiai Lietuvon 
visas gyvenimo santaupas - 90 
tūkst. rublių. Dar vasarą sūnūs 
Stasys į Ukmergę atvykęs ir nuėjęs 
pas statybos vaidybos viršininką 
V. Almantą, išgirdo tvirtą žodį - 
gruodžio mėn. bus jūsų butas, 
garantuoju.

O į Igarką vasarą ir iš minis
terijas atvažiavęs pareigūnas ragi

no lietuvius - grįžkit, sumokėsim 
kelionės išlaidas, padėsim.

Sugrįžo. Kelionės bilietai 
vien 38 tūkst. kainavo. O baldus 
išsiuntė konteineriu. Nuvyko 
pasiimti - 9 tūkst. už prastovą 
sumokėjo, o 11 tūkst. - už 
atvežimą į Ukmergę. Visus pini
gus išsikeitė į talonus kursu 0.48 
talono - 1 rublis.

Žmogus liko plikas.
- Kur man dabar dėtis, ne

turiu jokių pinigų. Namas ne
pastatytas, žmona nepalaidota. 
Neduokdie, kur aš važiavau,- ai
mana veria smilkinius.

Ir nebežinai, kur ta lietuvio 
giminės ir kaimyno sąžinė, kur 
širdis. Žmogus liko vienas su savo 
nesibaigiančia tragedija.

O proziškoji dalis - Uk
mergėje nėra gydytojo, kuris at
liktų skrodimą. Tik trečiadieniais 
atvažiuoja iš Kėdainių. Paliepė - 
vežk į Kėdainius, nes supus. Taip 
ir pasakė.

O už ką vežti, kas apmokės 
kelionę?

Gruodžio 14 d. iš Igarkos 
atskrido sūnus Stasys. Motiną 
nuvežė į Kėdainius. Jokių suža
lojimų nerasta, moteris prigėrė. 
Ukmergės prokuratūra patvirti
no - nusiskandino Šventojoje.

Jadvyga Rimavičienė jau il
sisi Dukstynos kapinėse, už
baigusi savo kelionę Tėvynėj. Kas 
šiandien pažvelgs į akis Kaziui 
Rimavičiui? Nejau tik ameri
konams Lietuva svetinga?

"Lietuvos aido" redakcija, 
atsiliepdama i Kazio Rimavičiaus 
skausu.a. jam paskyrė 1O tūkst. 
talonų. Manau, kad tai nebus 
pirma ir paskutinė vilties ki
birkštėlė Kaziui Rimavičiui toje 
išsvajotoje ir nepriklausomoje...

A. J.

— Prel. dr. Stasys Žilys, Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos Ro
moje dvasios tėvas, daug metų 
ėjo svarbias pareigas Vatikane, 
Rytų Reikalų kongregacijoje. 
Prieš Kalėdų šventes išėjo į pen
siją. Šv. Tėvas įvertindamas S. 
Žilio įnašą į Bažnyčios gyveni
mą, paaukštino į PA (Protonota- 
rius Apostolicus) — tai aukščiau
sias monsinjoro laipsnis prieš vy
skupystę.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos fondo direktoriai pareigomis 
persitvarkė taip: pirm. Viktoras 
Naudžius, sekr. Kazimieras Ok- 
sas, ižd. Evelina Ozelienė, vice
pirmininkai Petras Bučas ir 
Gražvydas Lazauskas. Fondas 
jau surinko aukų $6000 su vir
šum. Fondo adresas: Lithuanian 
American Council Foundation, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
60629.

— Šaulių sąjungos centro val
dyba išleido istoriko Jono Matu- 
so “Lietuvos šaulių sąjungos is
toriją”. Tai trečiasis šio veikalo 
leidimas. Pirmą kartą knyga bu
vo išspausdinta 1939 m. Lietu
voje, antrą kartą — 1966 m. Au
stralijoje. Trečias leidimas papil
dytas dokumentais, straipsniais 
apie sąjungos likvidavimą 1940 
m. ir jos atkūrimą. Knyga 10,000 
egzempliorių tiražų išleista Vla
do Pūtvio-Putvinskio 120-ųjų gi
mimo metinių išvakarėse.

— Teatro festivalis lietuvių 
išeivijos teatro grupėms yra nu
matytas 1994 metais Chicagoje.

—Kun. Ričardas Repšys, 
MIC, pavadavęs kun. E. Putri
mą Vasario 16-osios gimnazijoje 
Vokietijoje, o prieš tai talkinęs 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijo
je Lonclone, Anglijoje, grįžo į 
Lietuvą ir paskirtas Marijam
polės marijonų gimnazijos kape
lionu.

— “Berželis”, Hartfordo, CT, 
Lietuvių tautinių šokių grupė, 
nuoširdžiai kviečia visus į jų me
tinį koncertą-vakarą, kuris įvyks 
sausio 23 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak., Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos salėje, New Britain, CT. 
Bilietus įsigyti ir stalus užsisaky
ti prašoma pas Dalią Dzikienę, 
tel. 521-6028, arba Liną Balsį, 
tel. 729-8815.

— ŠALFASS-gos 1993 m. sli- *’ 
dinėjimo pirmenybės įvyks va
sario 27 d., šeštadienį, Holiday . 
Valley Ski Resort, Ellicottville, - 
NY, vakarinėje New Yorko vals- .■ 
tijos dalyje, 40 mylių į pietus nuo 
Buffalo, NY. Varžybas vykdo 
Clevelando LSK Žaibas ir To- < 
ranto LSK Jungtis. Registruoja- “ 
masi iki vasario 20 d. adresu: Vy
tenis Čiurlionis, 19755 Upper 
Terrace Dr., Euclid, Oh 44117, 
tel. 216 481-1525.

— Stasys Paškauskas, 50 m. 
amžiaus, Kaune gyvenąs amati
ninkas, dirbąs su metalu, 
medžiu ir stiklu, norėtų susi
rašinėti su jo amžiaus Amerikos 
lietuvaite. Adresas: Stasys Paš
kauskas, Centrinis Paštas 3000, 
Kaunas, Lithuania.



Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001 W. 59th Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 471 - 3900

Hmm mm //" iniiiiiii hiiua

Santrumpos: atm. įn. —atmi
nimo įnašas, pavardė po dvitaš
kio — aukotojas, įm — įmokėjo, 
asm. — asmuo, suma po pa
vardės — įnašų iš viso.

1992 m. rugsėjo mėn.
2 x $25 — Bagdonas Jurgis 

atm.: Mickevičius dr. Bronius ir 
Genė, $125. Brazdžionytė Saulė 
Teresė atm.: Mickevičius dr. 
Bronius ir Genė, $25.

1 x $60 — Juschkevvitz Euge- 
nia, $60.

3 x $100 — Elertienė Ona, 
$300; Marchertas Henrikas atm. 
įn.: Masiulis Juozas ir Sniegą, 
$100; Savickas Henrikas atm. 
įn.: Dragūnas Gediminas, $100.

1 x $145 — Krivis Jonas atm.: 
Aidukas Antanas ir Juzė $25, Ka
činskas Leonas $25, Paramskas 
Nathalie$25ir5kt. asm., $345.

1 x $255 — Paulionis Vytautas 
Bernardas atm. įn.: IL Dept. of 
Trans. Bureau of Local Roads 
$100, IL Dept. of Alcoholism & 
Substance Abuse $50, Abrami- 
kas Walter & Buedel M arty & 
Regina, $40ir5kt. asm., $255.

k 1 x $5000 — Vinco ir Elenos 
Vasiliauskų Fondas, $20,000.

Iš viso $6,010.00

DARBININKO SKAITYTOJAM
Skaitytojams palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedamas 
šis įrėmintas lapelis. Prašome jį išsikirpti, užpildyti ir 

drauge su čekiu pasiųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

□ Prašau pratęsti prenumeratą 1993 metams........$30.00
□ Atsilyginu už 1992 metus .....................................$20.00
□ Atsilyginu už 1991 metus ..................................... $20.00

Vardas Ir pavardė .....................................................................

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

Siunčiu už prenumeratą ........................................ $............

Už kalendorių ............................................................ $............

Aukoju spaudai stiprinti ........................................ $............

Viso $...............

NAUJAUSIOS KNYGOS
TIKIU, Katalikų Tikybos Vadovėlis Mokyklai, su spal
votomis nuotraukomis ir piešiniais. Vertimas iš italų 
kalbos, kun. S. Jurčys, OFM. 5 dalys, kiekvienos kaina 
tik $5.00.
MY DICTIONARY - MANO ŽODYNAS, geriausia 
dovana vaikams ar anūkams išmokti lietuviškai ar 
angliškai, daugiau kaip 1400 pavadinimų angliškai ir 
lietuviškai, kiekvienas turi po spalvotą piešinį, kaina 
tik $20.00.
Idėjų Sankryžoje, Kritinis skerspjūvis, 
Antanas Poškus. Kaina $6.00.

Šios knygos gfffeyiamos Darbininko Administracijoj. Galima 
užsakyti skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant 
Darbininko administracijai - 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Galima nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek 
kainuos persiuntimo išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas,

l tada išsiųsime ir sąskaitą. J

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

IMPORT EXPORT
Trumpiausias kelias į Lietuva I
SIUNTINIAI | LIETUVĄ

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į MŪSŲ ATSTOVĄ

< TEL (718) 235-5272
355 Highland Boulevard

Brooklyn, NY 11207 Į
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. !

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

____ © atlania expopt. 1902!

1992 m. spalio mėn.
1 x $5 — Palionienė Sofija, 

$205.
2 x $10 — JAV LB Waukegan/ 

Lake County Apylinkė, $3,510; 
Vaitkevičius Stasys, $220.

1 x $15 — Račkauskienė Vla
da, $315.

3 x $25 — Šamatauskas Vikto
ras ir Ona, $1,125; Stulpinas Sta
sys atm. įn,: Stulpin Liudmila, 
$260, Urbutis Algimantas ir Da
lia, $300.

8 x $50 — X, $250; Cukuras 
Antanas (miręs) ir Janina, $350; 
X, $250: Naujokaitis Mykolas ir 
Elena, $350; Petravičienė Lidi
ja, $420; Šaulys prel. Kazimieras 
atm. įn.: Šaulytė Dalia, $2,766; 
Vaičeliūnienė Kazimiera, $620; 
Varnelis Edmundas ir Gražina, 
$465.

24 x $100 — Adomaitis Jonas 
atm.: Adomaitienė Ona, $1,600; 
Bakšys Bronius, $700; Banys 
Adomas K., $200; Barkauskas 
Povilas atm. įn.: Griežė Jurgele
vičius Stasys $200; Chainas Vik
toras, $950; Čižikas Balys atm. 
įn.: Čižikaitė Bronė, $2,800; 
Dailidė Bronius atm. įn.: Dai
lidė Vytautas ir Joana, $1,950; 
Dapkus Petras ir Ilona $500;

Karnavalinis vakaras ką tik 
prasidėjo. Prie salės, kurioje 
turėjo vykti šokiai ir žaidimai, 
grūdosi vakaro dalyvių būrys. 
Virš salės durų pakabintas mar-

Gary Simon ir Betty, $400; Ger- 
manienė Irena atm. įn.: Tuma- 
sonis dr. V. F. ir Vida, $100; 
Gliaudienė Marija ir Gliaudą 
Jurgis, $200; Kankus Leonas ir 
Stasė, $2,000; Kazlauskas Kazys 
ir Teresė, $200; Lintakas Julius 
$600; Muliolis Algirdas ir Aman
da, $500; Pačkauskien ė Leokadi
ja, $300; Remienė Marija, 
$2,500; X, $1,600; Šulaitis Alfon
sas atm.: Šulaitienė Anelė, $800; 
Vainauskas Adolfas ir Janina 
$300; Vameckas Vladas ir Adelė, 
$400; Vitas dr. Robertas, $500; 
Žakas Aleksas, $800; Žolynas 
Kostas ir Ona, $500.

5 x $200 — Brighton Parko 
Lietuvių Namų Savininkų Drau
gija, $1,100; Dočkus Kostas ir 
Jadvyga, $1,500; Ostis Algirdas 
ir Regina, $1,500; Šumskis Jonas 
ir Nemira, $1,000; Vaškas kuri. 
Juozas atm. įn.: Baras Stasys 
$100, Lukas jonas $100, $200.

1 x $300—Karaliūnas Albinas 
ir Aldona, $1,000.

1 x $400 — Jokubka dr. Petras 
Ironis ir Elena, $1,000.

1 x $450 — Norkūnienė Milda 
atm. įn.: Aleksonis Tadas ir Čes- 
lava$100, Ambraziejai J. G. $25, 
Augonis Stasys $25, Bačanskai 
K. B. $25, Cibienė Stasė $25, 
Januškai A. A. $25, Mickevičiai 
dr. B. ir G. $25, Veitai B. ir I. 
$25 ir 10 kt. asm., $690.

2 x $1,000— Jablonskis dr; 
Konstantinas, $10,000; X, 
$7,500.

1 x $1,582— Kučėnas Jonas
ir Dalia, $2,182.

1 x $20,050— Girvilas Kleo
pas, testamentinis palikimas, 
$140,420.30.

Iš viso $28,787.00.
Lietuvių Fondo pagrindinis 

kapitalas 1992.K.31 pasiekė 
6,263,613 dol. Gautomis palūka
nomis parėmė lietuvišką švieti
mą, meną, kultūrų ir jaunimą 
3,338,381 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo dalį. Iš viso paliki
mais gauta 2,243,251 dol. Suda
rykime testamentus ir bent dalį 
turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime šį tikslų 
pavadinimą:
“LITHUANIAN FOUNDA
TION INC., A NOT-FOR- 
PROFIT TAXEXEMPT ILLI-" 
NOIS CORPORATION, CHI
CAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fon
dą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę.

PRADEKITE NAUJUS METUS TAUPIAI:
Žemesnės kainos telefoniniams skambinimams į -

♦ Lietuvą
♦ bet kur Amerikoje
♦ daugiau kaip j 180 pasaulio kraštų

Jusy ypatinga parama įgalino mus patrigubinti linijas į Lietuvą. Noredami 
atsidėkoti esamiems ir būsimiems klijentams, mes suteikiame papildomą 
nuolaida - 10% - telefonavimui j Lietuvy gruodžio ir sausio mėnesiais.

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei Įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai 
9 vai. -4 vai. p. p.
tel. 718827 1351

arba rašyti:
Darbininkas (adrninistr.)

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

(B “’Zc“®'!
VVm. Anaitisi, B. S. 

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

Woodhaven,N. Y. 11421
WE DELIVER 

k • 296 - 4130 J 

gaspalvis plakatas: “Leidžiama 
tik su kaukėmis”. Daugelis daly
vių pasipiktino:

— Negi reikės užsidėti dar 
vieną kaukę!

Kalėjime
į Mokotovo kalėjimą Varšuvo

je, kur laikomi tik politiniai kali
niai, įvedė naują gyventoją. Se
nieji kaliniai naują ateivį sveiki
na, o vienas klausia:

— Tai kiek gavai?
— Dešimt metų, — atsakė 

naujas ateivis.
— Už ką?
— Už nieką, — atsakė ateivis.
— Meluoji, — sušuko senieji 

gyventojai. — Už nieką daugiau 
nepriteisia kaip 5 metus.

Irgi politika

— Dieve mano! — pasigirsta 
Maskvos požeminiame traukiny
je vienišas sunkus atodūsis.

— O-oh! — atsiduso kiti kelei
viai.

— Draugai, prašau nekalbėti 
apie politiką! — griežtai įspėjo 
konduktorius.

Plano perspektyvos

Brežnevas su Kosyginu pa
skelbus naują penkmečio planą, 
Varšuvos lenkai atsiliepė tokiu 
anekdotu:

1975 metais kiekvienas ketvir
tasis Terbų Šalies pilietis turės 
automobilį, kiekvienas dvi
dešimtasis turės helikopterį ir 
kas antras turės batus.

Diskusijos
Čekoslovakų delegacijai atvy

kus į Maskvą, vienas rusas pa
klausė:

Palyginimas 10-ties minučių pokalbio

From To ACC AT&T SPRINT MCI

New York Chicago 1.90 2.30 2.30 2.30
New York St. Petersburg, FL 2.00 2.40 2.46 2.36
New York Los Angeles, CA 2.10 2.50 2.50 2.49
New York Boston 1.80 2.20 2.20 2.20

JNew York Lithuania* A&TŽ 14.60** 17.33 16.65 17.32

* Rates based on daytime calls between 7:00 a.m. and 1:00 p.m. ACC’s rates are 
even lower for your night and weekend calls.

♦♦ S pečiai discount rate for December and January

ACC Long Distance skiria 3% Jūsų telefoninių išlaidų Lietuvos Respublikos 
Ryšių Ministerijai.

Nuo 1981 mėty, ACC Long Distance Corp. teikia telefoninį aptarnavimu 
gyvenantiems šiose valstijose: Illinois, Massachusetts, New York, Connecticut ir 
Kanadoje.

TAUPYKITE! TAUPYKITE! TAUPYKITE!

Nėra jokių mėnesinių ar kokių 
nors kitt^ papildomu mokesčių.

Prašome skambinti: 
Romai Česonienei 1-800-388-3414 

arba
Colleen McNair 1-800-456-6006

— Kodėl Čekoslovakija, bū
dama sausumos kraštelis, užsi- 
mąnė turėti savo jūrų ministeri
ją?

— Gyvenkime ir kitiem leiski
me gyventi. Neklauskite, kam 
mum reikalinga jūrų ministerija, 
o aš neklausiu, kam jum reikalin
ga kultūros ministerija, —atsakė 
čekas.

Priešas nemiega

Komisaras savo kalboje pa
reiškė, jog salėje yra Amerikos 
šnipas, ir įsakė jį tuoj suimti. Mi
licininkas, nieko nelaukdamas, 
nuėjo tiesiai prie šnipo ir jį 
suėmė. Vėliau posėdžio dalyviai 
klausinėjo milicininką, iš kur jis 
žinojęs, jog tas asmuo yra šnipas.

— Labai paprastai, — atsakė 
milicininkas, —pats Leninas juk 
rašė, kad “priešas niekad nemie
ga”. Aš pastebėjau, kad suimta
sis buvo vienintelis, per visą 
posėdį nė karto neužmigęs...

Raudonarmietis
Sovietų Rusijoj kiekvienas 

dvikojis privalo atlikti karinę 
prievolę Raudonojoje Armijoje. 
Tik Petrovas neprivalo.

— Kaip tai yra, Petrovai, kad 
tu toks sveikas drūtas vyras ne
tarnauji Raudonojoje Armijoje? 
— paklausė armijos investigato- 
rius.

—/Tai yra, ką ir aš pats savęs 
klausiu, — atsakė Petrovas. — 
Kiekvieną kartą stodamas į ko
misiją, aš duodu sveikatos 
tyrėjui 500 rublių susilažinda
mas, kad dabar tikrai busiu tikęs, 
ir kiekvieną kartą lažybas pra
lošiu.

Svečiai ir šeimininkai
Viename Prahos kabarete 

bentrilokvistas (kalbantis iš pil
vo) įvairiomis kalbąmis sveikina 
atvykusius svečius. > Tik nepar 
sveikino rusiškai.

— Ką tai reiškia? Ar sovietų 
svečių nesveikini? — paklausė 
ventrilokvistas pats save ir pats 
sau atsakė:

— Kam juos sveikinti? Jie gi 
ne svečiai, o šeimininkai.

Taupumas
— Ot gausi nuo mamos pipi

rų, — barė Audra broliuką.
— Neduos. Jų sunku gauti — 

ką į sriubą dės... — atsako bro
liukas.

Troškulio auka
— Kodėl kolchozo arklininką 

iš darbo išvijo? — klausia mama 
tėtį.

Penkiametis Rimutis atsako:
— Tėtė sakė, kad jis pats daug 

gėrė, bet arklių negirdė.

Uždarbiai
— Tu mažiau pradėjai uždirb

ti. Kas atsitiko?
— Brigadininkui gydytojai už

draudė gerti.

Rojaus sapnas
Gatvėj susitinka du Varšuvos 

gyventojai.
— Žinai ką, — sako vienas. — 

Praeitą naktį sapnavau įdomų 
sapną: Kultūros Rūmų aikštėj 
sėdi Ponas Dievas ant didelio 
sviesto kalno.

— Kvailas esi, toks ir tavo sap
nas, — atsakė antras. — Žinai 
gi, kad jokio dievo nėra.

— O sviesto ar yra? — pa
klausė pirmasis.

Suprato skirtumą
— Koks skirtumas tarp kapita

listų ir komunistų?
— Vieni myli pinigus, o kiti 

— žmones.
— Dabar suprantu, kpdėl ka

pitalistai laiko po užraktu pini
gus, o komunistai kalėjimuose 
žmones . . .
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Retai 
taip gražiai ir greitai amerikoniš
ka mašina riedėjo Lenos ledu! 
Dabar, už pusės kilometro, vėl 
toje pačioje kairėje pusėje statūs 
uolingi krantai savo išskėstomis 
akmeninėmis plaštakomis mums 
mojavo ir linkėjo — sėkmingo 
kelio, vyrukai, bet ir tame danty
tame uolų krante kažkokie pa
slaptingi ženklai perspėjo — 
būkite atsargūs!

Stiopa vis nekantraudamas 
laukė, kada gi pagaliau galės 
mašinų su vėjeliu pavarinėti. Iš 
didelės patirties šiaurėje žino
jau, kad vairą perleisti kitam ga
lima tik, gerai susipažinus su ke
liu.

Saulė, persiritusi per vidur
dienį, ėjo vakarop. Kaip esu 
minėjęs anksčiau, tokiu metu ry
tai susilieja su vakarais, vakarai 
su rytais, ir aplamai dažnai nebe- 
suvoki, kokį paros metą gyveni. 
Kuo toliau nuo Bykovo, juo 
•mažiau matėme sniego, ir dabar, 
kiek akys užmatė priekin, maši
nos ratai bėgo link Stalbų lyg ant 
suskilinėjusio storo stiklo.

Priekyje, už kokių trijų šimtų 
metrų, pastebėjom labai keistą 
reiškinį. Atrodė, kad artėjome 
prie 4-5 metrų aukščio ledinės 
sienos. Kaip tik tuo metu, labai 
pablogėjus savijautai, ruošiausi 
perleisti vairą Stiopai.

“Truputį palauk”, sakau, “drau
guži, privažiuokime arčiau”. 
Vėliau teko aiškintis su žvejais 
jakutais, kaip gi galėjo išlinkti 
apie 800 metrų ilgio ledo laiptas. 
Taip ir liko neišaiškinta. Ir štai 
prieš mus plačiausias ledo šlai
tais, į ktirį reikės įkopti apie 45 •>>.<>« ..... ....... ,

WORCESTER, MA
Lietuvių Organizacijų Taryba 

Lietuvos valstybės įkūrimo 742 
metų ir Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 75 metų su
kakčių minėjimą Worcesteryje 
ruošia vasario 14 d., sekmadienį, 
šia tvarka:

10 vai. ryto koncelebruotos 
mišios Sv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje už Lietuvą ir žuvu
sius dėl jos laisvės. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis, o jų na
riai — uniformuoti.

3 vai. popiet minėjimas Mai
ronio Parko didžiojoje salėje. Pa
grindinė kalbėtoja lietuvių ir 
anglų kalbomis — Vaiva Vėbrai- 
tė-Gust, iš New Haven, CT. Ji 
yra įkūrėja ir generalinė vadovė 
APPLE organizacijos, kuri vei
kia nuo 1990 m.

APPLE angliškai atrodo, lyg 
tai būtų obuolio organizacija. Iš 
tikrųjų tai lietuvių profesionalų 
mokytojų sukurta organizacija 
mokyklinio amžiaus švietimui 
Lietuvoje patobulinti, pritaikant 
vakarietiškus metodus. “Amer
ican Profesional Partnership for 
Lithuanian Education”.

Meninę programos dalį atliks 
Šv. Kazimiero parapijos mišrus 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės Onos Valinskienės.

Tarybos valdyba prašo organi- 
- zacijas ir atskirus asmenis daly

vauti pamaldose, minėjime ir su
teikti auką. Aukos bus skiriamos 
pagal aukotojų pageidavimą: 
Lietuvių Ambasadai prie Jungti
nių Tautų New Yorke, Lietuvių 
Bendruomenei ar “Dovana Lie
tuvai”. Aukas galima įteikti 
minėjime ar pasiunčiant organi
zacijų tarybos iždininkui Algiui 
Glodui, 37 Sandy Glen Drive, 
Holden, MA 01520.

Po minėjimo toje pačioje 
salėje taryba rengia visiems 
vaišes. Pakvietimai gaunami pas 
valdybos narius, organizacijų 
pirmininkus ir minėjimo dieną 
prie įėjimo.

J.M.

laipsnių statumu. Griežtai stat
menai su gana dideliu greičiu pa
vyko užšokti į “antrą aukštą”. To
liau kelias nesiskyrė nuo pirmy
kščio. Stiopa vėl pradėjo prašyti 
vairo.

Susitarėm taip: aš vairuosiu į 
vieną pusę, o tu grįžtant, gerai?! 
Aprimo vaikinas ir dabar ramiai 
abudu stebėjome kelią. Iki Stal
bų likus apie 16-18 km, ledo 
spalva staigiai pasikeitė. Jis tapo 
grynesnis, tamsesnis, be oro 
purslų ir skilimai praktiškai išdy
ko.

Tuoj pat sumažinau greitį ir 
pasukau kranto link. Važiuodami 
dabar išilgai ir arčiau kranto 
matėme, kad ledas tuoj vėl įgaus 
savo įprastą spalvą ir struktūrą. 
Staiga priekyje atsirado labai 
įtartinas kelių kambarių ploto le
das.

Ta pati intuicija, tas stebuklin
gas jausmas, nuojauta, kuri 
mane lydėjo nuo mažens ir iki 
šiolei nėra pavedę, šią akimirką 
stojo piestu prieš akis kaip 
didžiulė raudona liepsna ir 
perspėjo: liko gyventi penkios 
sekundės, gelbėkis!

Momentaliai kirtau per stab
džius ir sustojau. Už dviejų me
trų prieš pat mašiną, matome pi
ršto storio ledą, dengiantį 
didžiulį plotą vandens. Atsar
giai, ant pilvo atsigulę, priartėjo
me prie šios vietos. Stiopa bak
stelėjo kumščiu, ledas lūžo ir pa
sirodė vandenėlis, taip, tas pats, 
kuris jau buvo mus beryjąs kartu 
su mašina.

“Turbūt nebūtum sustojęs, 
Stiopa, jei būtum sėdėjęs už vai
re/’’?! 1 “-Nekalbėkime' 'apie'1z tai; 
nors matau, kad jūs tikrai labai
sergate, tačiau jūsų aštrios akys, 
jūsų nuojauta mane giliausiai 
sukrėtė”, —pasakė mano jauna
sis adjutantas. Jam tada buvo 18, 
man 26 metai. Vėliau po įvairių 
spėliojimų, sužinojome, kad vie
tomis arčiau kranto yra galingi 
mineraliniai šaltiniai, kurie net 
žiemą neleidžia susiformuoti 
storam ledui.

Stalbai artėjo ir netrukus pri
važiavome prie sandėlių. Čia su
tikome daug gražių jaunų lietu
vaičių ir lietuvių, vieni buvo iš 
Tit-Arų, kiti iš Trofimovsko ir iš 
Bykovo, visi puikūs seni draugai!

Jie mus vaišino šviežiai sugau
ta žuvimi, deja, jos valgyti ne
galėjau ir visą savo “porciją” ati
daviau Stiopai. Jis šveitė su tokiu 
apetitu, kad man į jį žiūrint, 
kažkodėl bloga pasidarė... Taip 
niekados nėra buvę. Apie nieką 
kitą negalėjau galvoti, tik apie

NAUJIEJI METAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Apie 200 New Yorko lietuvių 
gruodžio 31 d. vakarą užėjo į 
Kultūros Židinio didžiąją salę su
tikti Naujųjų metų. Pobūvį su
rengė Lietuvių Atletų Klubas ir 
Kultūros Židinio vadovybė. Iš- 
taikingai išpuoštoje salėje, ku
rios dekoravimui vadovavo 
Kultūros Židinio valdybos pir- 
tninirik. Algis Jankauskas, pasie
niais dviem eilėm buvo sustatyti 
stalai svečiams.

Stalai buvo skoningai apdeng
ti ir papuošti gėlėmis. Tarp stik
lų ir lėkščių buvo sudėti barška
lai, birbynės, įvairiaspalvės ke
puraitės, karūnėlės, vainikai, 
popieriniai kaspinėliai.

Žmonės rinkosi gana punktua
liai ir apie 8 vai. vak. rezervuotos 
vietos jau buvo užimtos. Tarp 
svečių pastebėti Lietuvos amba
sadorius Jungtinėse Tautose 
Anicetas Simutis, LB New Yor
ko apygardos pirm. Kęstutis 
Miklas, Tautos Fondo valdybos 

grįžimą namo. Vietoje kraujo gy
slose dabar jaučiau plikinančią 
sieros rūgštį, cirkuliuojančią po 
visą organizmą.

Mūsų šaunus lietuviškas jau
nimas greitai iškrovė mašiną ir, 
nedelsiant atsisveikinę, mes 
šovėm į Rykovą. Krovinį jie 
žadėjo patys nuvežti į Tababasta- 
chą (8 km). Stiopai dabar katego
riškai uždraudžiau kalbėti apie 
vairavimą, nes norėjau kuo 
greičiau patekti namo. Mašinos 
vėžės gerai matėsi lede. Ant ratų 
buvo specialios grandinės.

Pravažiavus apie pusę šimto 
kilometrų, pajutau dešinėje 
(priekinės) krūtinės pusėje tokį 
aštrų skausmą, kad atrodė — 
tuoj neteksiu žado. Turbūt rik
telėjau, nes Stiopa, atsisukęs į 
mane, prašė tuoj pat sustabdyti 
mašiną. Tokioje būsenoje pra
važiavau dar apie pusę kilome
tro. Kelio kryptis vedė į rytus, 
o ten jau saulelė žarstė ant ledo 
savo linksmus zuikiukus. Tarp 
uolų krante atsirado pikti juodi 
šešėliai.

Netikėtai, iki šiolei gyvenime 
nepatirtas jausmas užspaudė 
gerklę ir po 2-3 sekundžių paju
tau burnoje iš plaučių prasi
veržiantį siaubingos smarvės 
skystį. Atidarau dureles, ir šoko
ladinės spalvos, permaišytas su 
krauju, fontanas pasipylė ant 
melsvo ledo. Pūlių spaudimas 
buvo toks didelis, kad vos 
galėjau įkvėpti šviežią orą. Išėjus 
gerokai virš litro, pradėjau at
gauti kvėpavimą. Plaučiuose da
bar kunkuliavo grynas šviesiai 
raudonas kraujas, kuris bėgte 
bėgo iš burnos. Taigi, visai šaltai 
ir ramiai supratau, kad mano 
“comedia ė finita”. Pūnu iš vi
daus ir nėra jokios jėgos tam su
stabdyti.

Važiuoju visai lėtai ir pro ati
darytas dureles pastoviai spjau
dau burnoje susikaupusį kraują, 
kuris ištyška į didžiulę šimtapi-
rštę raudoną. Stiopa išpūtęs akis 
žiūri į mane ir negali žodžio iš
tarti. Man žiūrėti jau nebėr į ką 
ir laukiu kol paskutinis mano 
kraujo lašas pagaliau patenkins 
prakeiktų raudonųjų budelių 
geismus. To jūs seniai siekėte, 
dabar galite ir mane pasiimti, 
kaip daugybę mano tėvynainių! 
Stiopa, drauguži, sėsk į mano 
vietą, aš tau ją užleidžiu visam 
laikui!

PALATA
Jau pasiilgau šešių cilindrų 

variklio švelnios, gražiai duslin
tuvų slopinamos melodijos. Pa
siilgau to nesovietiško sutvė
rimo, visiškai atsidavusio mano 
rankoms ir mano valiai. Juk ir aš 
buvau nesovietiškas vairuotojas 
ir šlykštėjausi šio būdvardžio. 
Mylėjau tave, Studikai, davusį 
man ir mano šeimai sotesnį ir 

pirm. Aleksandras Vakselis su 
žmonomis, pranciškonų vienuo
lyno viršininkas Tėv. Leonardas 
Andriekus, eilė organizacijų va
dovų.

Po kokteilių meninę programą 
atliko Jolanta ir Darius Mostei- 
kos, profesionalai balinių šokių 
atlikėjai, atvykę iš Lietuvos ir 
šiuo metu pagal sutartį dirbą 
Fred Astaire studijoje New Yor- 
ke. Ši pora visus maloniai nuste
bino šokių virtuozišku atlikimu.

Šokanti virtuozų pora atliko 
įvairių stilių šokius, iš įvairių 
kraštų ir laikotarpių. Prieš pra
dedant demonstruoti kokį šokį, 
jiedu, daugiausiai Darius, gražia 
lietuvių kalba apibūdindavo patį 
šokį ir jo kilmę.

Jiedu šoko salės viduryje taip 
grakščiai ir plačiai, kad svečių šo
kiams palikta vieta jiems buvo 
net per maža. Tai buvo tikros

(nukelta į 8 psl )

New Yorko skautės gieda kalėdines, giesmes vyr. skaučių židinio “Vilija” surengtose 
kūčiose gruodžio 19 d. Kultūros Židinyje. Kęstučio Miklo nuotr.

šiltesnį gyvenimą, taip mylėjau 
tave! Ar prisimeni, Studikėli, kai 
mums pavyko nukniaukti 50 kg 
žuvies, skirtos Tiksio viršinin
kams?! O kiek malkų atsitaraba- 
ninom iš salų! Nelengvas buvo 
mūsų darbas, bet gal todėl jo vai
siai atrodė tokie skanūs!

Ledo ir sniego platybes pa
keitė šiaip taip išbaltintas kva
dratas ir jo centre kabanti musių 
nutupėta elektros lemputė. Ko
vos ringas su keturiom lovom. 
Aš guliu viename kampe, prieš 
mane baltu chalatu pasirodo 
mielos moterys, Kamila Vaitke
vičienė, Jakaitienė, Abrama- 
vičienė ir, aišku, saviškiai...

Streptocidas ryte, kažkoks 
bjaurus “pesticidas” vakare, per 
pietus popieriuke suvyniota 
malta, aprūdijusi geležis, sako, 
kad kraują ji nudažo raudonai. 
Raudonybių kiekvieną šventą
dieną prisižiūriu per akis, tikrai 
nusibodo! Nedidukės ligoninės 
koridoriuje kabo raudonas bolše
vikinis, vemt verčiantis šūkis — 
“sveikata — brangiausias tur
tas”, o už turtą gulagai! Palatos 
spjaudyklėje teliūskuoja mano 
nuosavas kraujas! Burnoje pasto
viai jaučiu jo skonį, o gyventi pa
siutiškai norisi! Šiandien bus ly
giai trys mėnesiai po Stalbų ke
lionės. Bykovo ligoninė mane 
ruošiasi persiųsti į Tiksį, nes čia 
smarkiai pablogėjo mano “po
pieriai”.

Visai nelauktai, įbėgusi pala
ton ponia Jakaitienė pranešė, 
kad netrukus “Pirmukas plauks 
į Tiksį. Skubomis atsisveikinęs 
su visais saviškiais ir gavęs iš li
goninės reikiamus popieriukus, 
pajutau po kojom artimo bičiulio 
vibraciją. Ir tu geras draugas 
man buvai! Nardėm su tavim 
kaip delfinai per audros bangas, 
kartais suabejodavom, ar šį kartą 
iškilsim į paviršių! Su tavim vi
suomet iškildavom, l>et dabar, 
drauguži, mano korpusas pra
kiuro ir pats grimstu dugnan!
♦ Atsistojau “Pirmoko” prieky
je, Rykovas ėmė smarkiai tolti, 
veidą vėdino rudenėjančios jū
ros gaivinantis oras ir pasidarė 
labai liūdna.

(litis daugiau)

Stasys Miknius

Vidmantas Karmazinas ir dr. Algis Pliūra, svečiai iš Lietuvos, 
atlieka programą New Yorko skaučių surengtose kūčiose 
gruodžio 19 d. Kultūros Židinyje. Kęstučio Miklo nuotr.

STASYS MIKNIUS 
IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

Sunkios ligos varginamas, Sta
sys Miknius atsiskyrė su šiuo pa
sauliu 1992 m. lapkričio 20 d. 
St. Petersburge, FL, kur jis su 
žmona tuo laiku atostogavo.

Pamaldos už mirusį vyko vie
noje bažnyčioje St. Petersburge, 
dalyvaujant būriui lietuvių. Ve
lionio kūno pelenai atvežti ir pa
laidoti Marijos N. P. seselių vie
nuolyno “Dangaus vartų” kapi
nėse Putname lapkričio 28 d. 
Laidojimo apeigas atliko kun. V. 
Cukuras.

— 0 —
Velionis buvo gimęs 1915 m. 

sausio 27 d. Rudaičių km., 
Gargždų vlsč., Kretingos apskr., 
vidutinio ūkininko šeimoje. Bu
vo vyriausias iš 6 brolių. Mokėsi 
Švėkšnos vidurinėje mokykloje 
ir, kai ji tapo gimnazija, ją baigė 
1936 m. Karinę prievolę atliko 
kariūnu aspirantu Karo mokyk
los 11-toje laidoje, įsigydamas 
jaunesnio atsargos leitenanto 
laipsnį. 1937 m. pradėjo agrono
mijos studijas Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoje.

1941 m. vedė to paties ketvir
to kurso studentę Eleną Smilge
vičiūtę.

Dar studentu būdamas, Sta
sys dirlx) prof. Balio Vitkaus va
dovaujamoje gyvulių tyrimo sto
tyje, kol sovietinė valdžia stotį 
uždarė. Stasys buvo paskirtas ra
jono agronomu.

1944 m. rudenyje jis su žmona 
ir dukra Laimute paliko Lietuvą 
arklių traukiamu vežimu ir pa
siekė Bavariją. Vokietis genero
las pensininkas priėmė jį ūkio 
darbininku. Vokietijai kapitulia
vus, Miknių šeima dar kurį laiką 
tęsė dvaro darbininkų gyveni
mą. Čia gimė ir antroji duktė.

Agronomų Onos ir Jono Pu- 
pinskų pastangomis Miknių šei
ma persikėlė į Dillingeno DP 
stovyklą. Čia Stasys dirbo UNR- 
RA, vėliau IRO raštinėje. 1949 

m, pradžioje Miknių šeima, 
pranciškono tėv. Bernardino 
Grauslio iškviesta, atvyko į Ken- 
nebunkportą. Vėliau kun. J. Pa
kalniškio pagalba, šeima pradėjo 
imigrantų gyvenimą Patersone, 
NJ. Stasys gavo darbą medžiagų 
dažykloje, vėliau Pfiser vaistų 
gamylx>s įmonėje. Vakarais ke
lerius metus studijavo Farleigb 
Dikinson kolegijoje. Vaistų įmo
nei persikėlus į CT valstiją, prie 
New Londono, persikėlė ir Mik
nių šeima.

Stasys New Londone įsitraukė 
į lietuvišką veiklą. Buvo kelioliką 
metų LB New Londono apylin
kės pirmininku. Nuo 1972 m. jis 
tapo Amerikos Lietuvių Kultū
ros Archyvo — Alkos — direkto- 
riato nariu ir pastaruosius 6 me
tus valdyl>os iždininku. Jis buvo 
iždininkas ir Alkos Išlaikymo 
Fondo, nuo fondo įsteigimo 
1978 m. (Kultūros archyvas ir 
Fondas yra Putname).

New Londone lietuvių tik sau
jelė, suruošti tautines šventes ir 
minėjimus ne visada pajėgdavo. 
Tad Stasys organizuodavo lietu
vių išvykas į tokius renginius 
Putname.

Stasys ir šeima buvo uolūs 
Putnaino vienuolyno seselių pa
galbininkai, ypač vienuolyno 
ruošiamose šventėse. Šeima 
teikė gausią pagalbą Lietuvoje 
esantiems giminaičiams.

Kenksmingas organizmui as
besto veikimas pradėjo reikštis 
po 36 metų, nes jis buvo dirbęs 
kelias savaites asl>esto gamyklo
je. Tai naikino Stasio plaučius, 
l>e jokios išgydymo galimybės.

Velionis Stasys nuliūdime pa
liko žmoną Eleną, dukteris Lai
mą ir Angelę su šeimomis ir vie
nos dukros vaikų šeimomis. Lie
tuvoje liko vienas brolis ir visų 
brolių šeimos.

Juozas Kriaučiūnas



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, sausio 4 d. dalyvavo Moot 
Courtroom patalpose St. John’s 
Universiteto Teisės Fakultete, 
kur Frederick D. Schmidt, uo
lus lietuvių bičiulis, oficialiai 
buvo Įvesdintas kaip “Civil 
Court Judge for the County of 
Queens”.

Frederick D. Schmidt, užsi
grūdinęs Lietuvos ir lietuvių 
bičiulis, 25 metus ėjęs New Yor- 
ko valstijos assemblymano parei
gas, paskutiniuose viešuose JAV 
rinkimuose (1992 m. lapkričio 3 
d.) buvo išrinktas Civil Court 
teisėju. Į pareigas įvesdintas 
1993 m. sausio 4 d. (žiūr. nuo
trauką ir aprašymą antrame šio 
“Darbininko” numerio puslapy
je).

LB New Yorko apygardos val
dybos posėdis įvyks sausio 13 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak. Kultūros 
Židinio posėdžių menėje. Į po
sėdį taip pat yra kviečiami visi 
LB apylinkių pirmininkai ir šios 
apygardos JAV LB Tarybos na
riai.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
70 metų sukaktis bus paminėta 
sausio 17 d. Kultūros Židinyje. 
Kalbės naujasis Lietuvos konsu
las New Yorke L. Kučinskas, ku
ris yra Amerikoje gyvenusio ir 
čia mirusio istoriko dr. Antano 
Kučo sūnus. Minėjimą rengia 
N.Y. šauliai.

Jolanta ir Darius Mosteikos demonstruoja balinius šokius 
Naujųjų metų sutikimo baliuje Kultūros Židinyje. Kęstučio 

Miklo nuotr.

------------- 3-------------KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO
70 METŲ SUKAKTIES

Minėj imas
Sekmadienj, sausio 17 d., 3 vai. popiet

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Programoje:

Atidarymas — KĘSTUTIS K. MIKLAS,
New Yorko šaulių kuopos pirmininkas

Invokacija — Tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM
New Yorko šaulių kuopos kapelionas

Jžangos žodis — ANICETAS SIMUTIS,
Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose

Paskaita — LINAS KUČINSKAS,
Lietuvos generalinis konsulas New Yorke

, Klaipėda vaizdajuostėse — GERIMANTAS PENIKAS 
Programos vadovė — VIDA JANKAUSKIENĖ,

NY šaulių kuopos vicepirm.

— Po programos pabendravimas prie kavutės —

------ Jei na n t aukojama-------

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

LŠSI NEW YORKO ŠAULIŲ KUOPA
LKVS RAMOVĖS NEW YORKO SKYRIUS
DLK BIRUTĖS D-JOS NEW YORKO SKYRIUS 
MAŽ: LIETUVOS REZISTENCINIS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

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

Irenos ir Vytauto Alksninių iš
leistuvių vakarui, kurį rengia LB 
New Yorko apygardos valdyba 
šeštadienį, sausio 23 d. Maistą 
pagamins jau plačiai žinoma Bi
rutė Šidlauskienė. Išleistuvių 
vakaro pradžia 7 vai. vak. Norin
tieji dalyvauti registruojasi pas 
Malviną Klivečldenę iki sausio 
18 d., skambinant telefonu 718 
295-0406.

Teresė Slikas (Šlildenė), 78 
metų, gyvenusi Wodhavene, 
NY, mirė sausio 3 d. Parkvievv 
ligoninėje, Forest Hills, NY.
Buvo ilgametė “Darbininko” 
skaitytoja, priklausė Moterų
Vienybei, Katalikių moterų
kultūros draugijai, rėmė
Kultūros Židinį. Nuliūdime liko 
sūnus Stasys Slikas. Palaidota 
sausio 6 d. iš Apreiškimo par. 
bažnyčios Brooklyne Cypress 
Hills kapinėse, kur jau palaido
tas jos vyras. Laidotuvėmis rūpi
nosi Shalins laidotuvių įstaiga 
Woodhavene.

Sausio 10 d. yra paskutinioji 
diena pristatyti programos virše
lio projektą konkursui. Progra
ma bus išleista Lietuvos Neprik
lausomybės atstatymo 75 metų 
sukakties minėjimo proga New 
Yorke. Už priimtą projektą ski
riama $100 premija. Viršelio 
projektus/piešinius siųsti Pauliui 
Jurkui į “Darbininko” redakciją 
arba Kęstučiui Miklui, 71 Farm- 
ers Avė., Plainvievv, NY 11803.

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose Anicetas Simutis 
sveikina sutinkant Naujuosius Metus Kultūros Židinyje. 
Kęstučio Miklo nuotr.

NAUJIEJI METAI 
KULTŪROS ŽIBINYJE

(atkelta iš 7 psl.)

pasaulinio masto šokio 
žvaigždės. Jų šokiai buvo palydi
mi gausiais plojimais.

Po programos prasidėjo vai
šės. Salės priekyje stovėjo ilgas 
stalas, apkrautas įvairiausiais ka
rštais valgiais, kuriuos paruošė 
Birutė Šidlauskienė. Maisto 
buvo tiek daug, kad ir labai 
išalkę nebūtų įstengę jo suvalgy
ti.

Artėjant vidurnakčiui, apie 15 
minučių prieš dvyliktą valandą, 
šio baliaus vedėja Vida Jankau
skienė pakvietė į sceną Lietuvos 
ambasadorių Jungtinėse Tautose 
Anicetą Simutį tarti žodį. Amba
sadorius, per kelias minutes su
glaustai apžvelgęs 1992 metų 
įvykius, linkėjo, kad ateinantieji 
metai visiems, o ypač mūsų tau
tai, būtų sėkmingiausi.

Sulaukus dvyliktos valandos, 
visi sustojo ir sugiedojo Lietuvos 
himną. Po to dalyviai kėlė šam

pano taures už Lietuvos 
gražesnę ateitį ir pradėjo svei
kintis bei linkėti vieni kitiems 
laimingiausių Naujųjų metų.

Kiek vėliau svečiai buvo vaiši-' 
narni kava ir įvairiais kepiniais. 
Tortų buvo gausybė. Juos iškepė 
ir padovanojo šiam baliui Atletų 
klubo narės ir Kultūros Židinio 
darbuotojos.

Šokiams grojo Romo Telšin- 
sko orkestras. Kadangi svečių 
daugumą sudarė vyresnio am
žiaus žmonės, tai ir muzika dau
gumoje buvo jiems pritaikyta ir 
be didelio triukšmo, kas šiais lai
kais yra retas įvykis.

Džiugu, kad šiame baliuje da
lyvavo ir gerokas būrys naujųjų 
ateivių iš Lietuvos bei jaunimo. 
Naujųjų ateivių dalyvavimas 
mūsų gyvenime ir jo pramogose 
yra svarbus reiškinys. Reikia 
tikėtis, kad jų dalyvavimas plėsis 
ir į kitas išeivijos lietuvių gyveni
mo bei jo veiklos sritis.

K. K. Miklas

Naujųjų metų sutikimo vakarienėje Kultūros Židinyje. Iš k.: brolis Tomas Proscevičius, 
OFM, Tautos Fondo valdybos pirm. Aleksandras Vakselis, Irena Vakselienė, Janina 
Simutienė, Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose Anicetas Simutis, Ona Miklienė, 
LB New Yorko apygardos pirm. Kęstutis Miklas.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiųs

dami metinę prenumeratą, prisi
dėjo aukomis laikraščiui stiprinti, 
už įvairius patarnavimus ar metini 
kalendorių:

Po 35 dol.: Janina Snieška, 
DDS, VV. Hyannisport, MA.

Po 30 dol.: Dr. A. Flateris, 
Bethesda, MD; M. ir D. Petrikas, 
Farmingdale, NY; Aldona Macke
vičius, Kew Gardens Hills, NY.

Po 25 dol.: Rev. P. P. Sabui i s, 
VVaterbury, CT; A. Maculaitis, Val- 
ley Stream, NY.

Po 20 dol.: Isabel Oksas, Los 
Angeles, CA; Angelė Jonynas, Me- 
riden, CT; V. Laugalis, Niantic, CT; 
Ona Strimaitis, Putnam, CT; B. 
Kondratas, Quaker Hill, CT; S. 
Kuzminskas, VVaterbury, CT; Elena 
Baltrušaitienė, Chicago, IL; Aldo
na Šmulkštienė, Chicago, IL A. 
Radžius, Baltimore, MD; C. V. Sar- 
palis, Baltimore, MD; Kristina 
Masterson, Brookiine, MA; M. 
Manomaitis, Boston, MA; L Izbic- 
kis, Cotuit, MA; A. ir J. Starinskas, 
Dorchester, MA; Ona Vilėniškienė, 
Dorchester, MA Gene Razvad, 
Milton, MA; J. A. Glebauskas, So. 
Dennts, MA; S. Rudys, Uxbridge, 
MA; J. Mauragas, New Providence, 
NJ; A. Račkauskas, Brooklyn, NY; 
A. Simutis, East Rockaway, NY; 
Auksė Trojanas, New York, NY; 
Helen Petniunas, Richmond Hill, 
NY; A Vaicekauskas, Richmond 
Hill, NY;-V. Vitkus, Rochester, NY; 
Alina Turas, Rochester, NY; J. Bur- 
dulis, Shirley, NY; V. Vilkutaltis, 
Cleveland, OH; S. Vekteris, Doyles- 
town, PA VeraMcGinty, Mon trose, 
PA; Pranė Surma, Philadelphia, PA.

Po 15 dol.: Mary Shuskus, 
VVest Hartford, CT; A. J.Jank; Elek- 
ton, MD.

Po 10 dol.: Agnės Lazdaus- 
kas, Bridgeport, CT; V. Saiminin- 
kas, East Hartford, CT; F. VVerbitz- 
kas, Granby, CT; Marija Butrimas, 
New Britain, CT; Danutė Snarskis, 
Thompson, CT; J. Arminas, VVater
bury, CT; Virginia Gureckas, Wind- 
sor, CT; V. Berzinskas, Juno Beach, 
FL; K. Beiga, Chicago, IL; Msgr. J. 
Prunskis, Chicago, IL J- ir E- Gai- 
levičius, Baltimore, MD; J. B. Lauč- 
ka, Bethesda, MD; J. Galia, Ellicott 
City, MD; Elaine Scenna, Lexing- 
ton, MA; Marcella Shirko, Lexlng-’ 
ton, MA Dr- B. Mickevičius, Mash- 
pee, MA; M. Petrauskienė, Masph- 
pee, MA;V. Vorbutas, So. Boston, 
MA; J. Mikulionis, Sterlmg Hgts., 
MI; K. Daugėla, Bedford, NH; L 
Praleika, Little Falls, NJ; Lucia Ska
rulis, Brooklyn, NY; J. A. Vainius, E. 
Northport, NY; C. Gabalis, Oak- 
land Garden, NY; Romualda Šid
lauskas, Richmond Hill, NY; H. 
Andruška, VVoodhaven, NY; Euge- 
nia Minkunas, Woodhaven, NY; 
Ursula Povilaitis, VVoodhaven, NY; 
Kazimiera Šventoraitis, VVoodha
ven, NY; G. Juškėnas, Cleveland, 
OH; Valeria Buinys, Philadelphia, 
PA; Donna Sulmar, Springfleld, PA 
D. Stanišlds, Upper Darby, PA Adelė 
Vaitekūnas, Providence, RI.

Po 8 dol.: Isabelle Stucius, 
Richmond Hill, NY.

Po 7 dol.: S. Racys, Milton, 
MA

Po 5 dol.: J. Navikas, East 
Hartford, CT; Z. Dalangauskas, New 
Britain, CT; J. Ruškys, Newington,

CT; J. Klimavičius, Thompson, CT; 
Kun. V. Pikturna, Riviera Bach, FL; 
V. Matulis, Winter Haven, FL V. 
Karalius, Baltimore, MD; C. Surdo- 
kas, Baltimore, MD; V. Vaškys, 
Crownsville, MD; J. Vitėnas, Oxon 
Hill, MD; A. M. Janus, Centerville, 
MA č. Kiliulis, Lexington, MA; P. 
G. Ambraziejus, N. Falmouth, MA; 
P. Raskauskas, South Boston, MA; 
Jadvyga Savickas, Nashua, NH; H. 
Bitenas, Elizabeth, NJ; S. T. Dem- 
bauskas, Kendall Park, NJ; L. Kasi u- 
ba, Broklyn, NY; J. Alekna, Elmont, 
NY; L ir D. Laukys, Fort Salonga, 
NY; Gertrūda Valaitis, Great Neck, 
NY; P. P. Evans, Massapeųua, NY; 
Elena Skeivys, Massapequa, NY; 
Stefanie Kabys, Rego Park, NY; K. J. 
Bileris, Richmond Hill, NY; B. 
Lukoševičienė, Richmond Hill; A. 
ir J. Vebeliunas, Richmond Hill, 
NY; Virginia J. Kelly, Rockville Ctr, 
NY; Ona B. Mačiūnas, VVoodhaven, 
NY; Mary B. Bigenis, Philadelphia, 
PA L A. Pešteniai Philadelphia, 
PA Theresa R. Mažeika, Devon, 
PA; M. Brakas, Sioux Falls, SD.

Po 2 dol.: J. Sciuckas, Sey- 
mour, CT.

Po 1 dol.: Aldona Liepinaitis, 
Kew Gardens, NY.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotoju dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

į ; ■
Darbininko Administracija

Inž. Valdas Adamkus, Ameri
kos vidurio trijų valstijų gamtos 
apsaugos viršininkas, dalyvaus 
vasario 21 d. Kultūros Židinyje 
rengiamame Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 75 
metų sukakties minėjime ir pa
sakas kalbą.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 9 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Giaco- 
mo Puccini opera “Tosca”. pa
grindiniai solistai: Lando Barto- 
lini, Anna Tomowa-Sintow, Ja
mes Morris. Diriguoja Christian 
Badea. Ateinantį šeštadienį, 
sausio 16 d., bus transliuojama 
G. Rossini opera “Semiramide”.

Lietuvos aidas, pagrindinis 16 
psl. Lietuvos dienraštis, duoda 
vyriausybės žinias ir objektyvų 
atsikuriančios Lietuvos vaizdą. 
Jo žinios išeivijai yra labai nau
dingos. Prenumerata metams 
oro paštu $85. Čekius rašyti 
“Lietuvos aido vardu ir siųsta 
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis, 239 Brookside Lane, 
Willowbrook. IL 60514. (sk.)

• Išnuomojamas atskiras kam
barys Queens - VVoodhaven ra
jone, prie gero susisiekimo 
(traukinio) ir parduotuvių. Gali 
gyventi vienas arba du asmenys. 
Skambinti (718) 847-7306.

KONTEINERIAI J LIETU
VĄ siunčiami kas savaitę »per 
TRANSPAK firmą. 59 centai už 
svarą virš šimto svarų, minimu* * 
mas $20. Jūsų siuntiniai yra regj'i 
struojami mūsų kompiuteriuot 
se. TRANSPAK, 2638 W. 69tb 
St., Chicago, IL60629?^el. 312 
436-7772. (sk.)

Kalėdų vakarą jaunimo šo
kiuose Kultūros Židinyje buvo 
sumaišyti žieminiai paltai. Jeigu“ 
pasigendate juodo vyriško arba: 
per klaidą turite tamsiai mėlyną 
moterišką paltą, malonėkite pa
skambinti telef. 516 671-1100 ir' 
palikite žinutę su savo telefono 
numeriu.

Išnuomojamas kambarys su 
virtuve. Prie gero susisiekimo ir 
netoli parduotuvių. Gali gyventi 
pora arba pavieniai vyras ar mo
teris. Nuoma $200 mėnesiui. 
Skambinti 718 235-3961.

55 SVARAI MAISTO ŠVEN
TĖMS — cukrus, sūris, dešros, 
mėsa, šprotai, aliejus, kava ir kt. 
$98. 22 SVARAI mažesnis pilkė
tas $65. 22 SVARAI mėsos pro
duktai, aliejus $98. Prie visų 
maisto siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica- 
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772.


