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LIETUVOJE IR
APIE LIETUVĄ

— Lietuvos prokuroras Juo
zas Gaudutis sausio 19 d. per 
Lietuvos radiją pareiškė, kad 
1991-ųjų metų sausio 13-osios 
įvykių investigacija yra beveik 
baigta. Informacija, gauta iš 
KGB ir kitų šaltinių, rodo, kad 
KGB viršininkas Kryčkovas ir 
kiti KGB vadai atvyko į Vilnių 
sausio 8 d. vadovauti sovietų ka
rinėms operacijoms.

— Dešimt populiariausių 
žmonių 1992 metais Lietuvoje 
buvo išrinkti “Lietuvos aido” 
skaitytojų. Štai jie: Vytautas 
Landsbergis, Gediminas Vagno
rius, Kazimieras Uoka, Algirdas 
Patackas, Aleksandras Abišala, 
Balys Gajauskas, Česlovas Stan
kevičius, Zita Sličytė, Kazys 
Saja, Algirdas Saudargas.

— Vytauto Didžiojo universi
tete, Kaune, gruodžio 12-13 die
nomis vyko Lietuvos ateitininkų 
federacijos antrasis suvažiavi
mas. Ateitininkų federacijos pir
mininku perrinktas dr. Arvydas 
Žygas. į naują valdybą išrinkti: 
Daiva Kuzmickaitė — akademi
nių programų rengimas, Vidas 
Abraitis — auklėjimo ir šeimos 
reikalai, kun. Robertas Grigas — 
kultūros, dvasinė ir informacinė 
veikla, Vincas Rastenis — ryšiai 
tarp kartų, Rimas Gudelis, SJ — 
finansai ir ekonomika, Federaci
jos dvasios vadu paskirtas Kauno 
vyskupas pagelbininkas Sigitas 
Tamkevičius, SJ.

— Vidas Kundrotas Lietuvos 
Seimo patvirtintas valstybės 
kontrolieriaus pareigoms. Jis 
1976-90 metais dirbo revizoriu
mi Prekybos ministerijoje, o nuo 
1990 metų — valstybės kon
trolės departamento vyresniuo
ju kontrolieriumi.

— Lietuvos Mokslų Akademi
jos salėje, Vilniuje, gruodžio 10 
d. buvo surengta konferencija, 
skirta Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto signataro, moksli
ninko ir žymaus katalikiškos vi
suomenės veikėjo prof. Prano 
Dovydaičio mirties 50-osioms 
metinėms paminėti. Plati Dovy
daičio veikla atsispindėjo ir kon
ferencijoje skaitytuose praneši
muose: “Profesoriaus Prano Do
vydaičio pavyzdys ir testamenti
niai žodžiai lietuviams”, “Pranas 
Dovydaitis — ateitininkų va
das”, “Pranas Dovydaitis — 
gamtamokslinės minties 
propaguotojas”, “Prano Dovy
daičio ir vysk. Mečislovo Reinio 
dvasinė giminystė”. Pranešimą 
iš sovietinio teismo archyvinės 
medžiagos apie Dovydaitį skaitė 
profesoriaus duktė Laimutė Do
vydai tytė-Juškevičienė.

Nepriklausomybės aikštėje
Netrukus minia persimetė į 

šalimais esančią Nepriklauso
mybės aikštę, ir čia įvyko mitin
gas, skirtas 1991-iesiems prisi
minti. Kalbėjo Vytautas Land
sbergis, kun. Robertas Grigas, 
Kovo 11-osios akto signataras 
Mečys Laurinkus, žuvusio 
laisvės gynėjo Tito Masiulio 
sužadėtinė Laima Kojelytė.

Ypatingu entuziazmu sutiktas 
Lietuvos ambasadorius JAV Sta
sys Lozoraitis, kuris prisiminė,

— Šiuolaikinio meno centre, kaip jį ir kitus žmones VVashing- 
Vilniuje, gruodžio 17-19 dieno- tone sukrėtė žinia iš Vilniaus 
mis vyko Prancūzijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos videomeno 
festivalis.

— Pirmoji tarpmiestinė opti
nio pluošto linija sujungė du 
didžiausius Lietuvos miestus — 
97 kilometrų ilgio kabelis nuties
tas tarp Vilniaus ir Kauno grei
čiau kaip per keturis mėnesius. 
Vilniuje valstybiniame telefono- 
telegrafo centre gruodžio 22 d. 
įvyko šios linijos atidarymo iš
kilmės.

SAUSIO 13-OSIOS ANTROSIOS METINES
Kad skaudžių Įvykių prisiminimas sujungtų visų lietuvių širdis, kaip susijungė jų rankos 

Baltijos kelyje
brolybės simboliu”.

Iš aikštės minia, žygiuodama 
į Katedrą mišių, dar sustojo prie 
buvusių KGB rūmų. Ten kalbėjo 
Seimo narys Balys Gajauskas ir 
buv. kalinys prel. Alfonsas Svarin
skas. Jiedu pabrėžė reikalą prisi
minti visus laisvės kovotojus nuo 
pat pirmosios sovietinės okupa
cijos, šiuos rūmus vadindami 
Liętuvos “žmonių nalaimių ir 
kančių štabu”.

Savo skausmo ir liūdesio dieną 
— sausio tryliktąją Lietuva 
paženklimo rimtim, susikaupi
mu ir malda už žuvusiuosius. 
Minėjimai jau prasidėjo sausio 
13-osios išvakarėse ir tęsėsi sau
sio 13 d., kuri buvo paskelbta 
nedarbo diena.

Operos ir baleto teatro 
rūmuose Vilniuje sausio 12 d. 
vakare įvyko akademija ir kon
certas. Dalyvavo visuomenė, 
Seimo, vyriausybės ir užsienio 
diplomatinių atstovybių nariai.

Kalbas pasakė ministras pir
mininkas Bronislovas Lubys, 
Sausio 13-osios brolijos atstovas 
Romas Kalesinskas ir kiti. Aka
deminę dalį užbaigė koncertas, 
kurio programą atliko Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras, 
diriguojant Gintarui Rinke
vičiui, solo grojo smuikininkas 
Raimundas Katilius, deklamavo 
aktorė Gražina Urbonaitė.

Specialus Seimo posėdis
Sausio 13-ąją dieną Vilniuje 

įvyko iškilmingas Seimo posė
dis, skirtas Laisvės gynėjų die
nai. Dalyvavo žuvusiųjų už ne
priklausomybę giminės ir arti
mieji, diplomatinių misijų ir 
bažnyčių hierarchijų atstovai.

Laikinai einantis prezidento 
pareigas Algirdas Brazauskas 
savo kalboje priminė Lietuvos 
žmonių pasipriešinimo kovas 
prieš okupantą ir pabrėžė: “Lais
vasis pasaulis įvertino mūsų pa
stangas ir didvyriškumą, bet tai 
nereiškia, kad galėsime tapti jo 
išlaikytiniais. Savo problemas 
pirmiausia turime išspręsti pa
tys”. Jis ragino telktis darbui var
dan paaukotų už laisvę gyvybių 
ir Lietuvos ateities.

Tame posėdyje grupei nepri
klausomybės gynėjų ir užsienio 
žurnalistams buvo įteikti valsty
biniai medaliai.

Paminklas prie Seimo rūmų
Po specialaus Seimo posėdžio, 

lauke prie Seimo rūmų, įvyko iš
kilmės, kurių metu pašventintas 
žuvusiesiems gynėjams pamink
las. Jo autorius—architektas Al
gimantas N as vyti s apibūdino 
kūrinio simboliką — kuris pasi
liks ir ateityje stiprus ir rūstus, 
nepajudinamas kaip Lietuvos 
širdies gynimo siena. Paminklą 
pašventino vyskupas Juozas Tu
naitis.

Prie sienos plevėsavo juodais 
kaspinais perrištos vėliavos, į 
garbės sargybą stojo kariai, tau
tiniais drabužiais vilkinčios mo
terys atnešė ir Svč. Mergelės 
Marijos statulėlę, kuri ten 
stovėjo ir aną sausio 13-tąją, kar
tu su visais gynusiaisiais Lietu
vą.

apie 1991 m. sausio įvykius Lie
tuvoje. Jis ragino šią Nepriklau
somybės aikštę laikyti 'Taikos ir

Arkivyskupo pamokslas
Arkikatedroje mišias už žuvu

siuosius aukojo ir pamokslą pa
sakė Vilniaus arkivyskupas me
tropolitas Audrys Bačkis.

Prisiminęs prieš dvejus metus 
išgyvento skausmo ir netekties 
dienas, arkivyskupas pasakė: 
“Tai buvo kraujo auka ant 
Tėvynės aukuro už mūsų brolių 
ir sesių laisvę. Mes lenkiame gal
vas prieš jų artimuosius, kurių 
skausmo ir liūdesio niekas negali 
išdildyti....

Ant Tėvynės laisvės aukuro 
yra sudėtos ir kitų mūsų brolių 
kančios tolimoje tremtyje arba 
čia Tėvynėje nukankintų ir tik 
šiandien su tinkama pagarba pa
laidojamų amžinam savo poilsiui 
kapuose. Prie jų reikia prijungti 
ir tėvų, motinų, kunigų ir seselių 
vienuolių tylią auką perduodant 
jaunimui brangiausias vertybes: (nukelta į 2 psl.)

Buvęs Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, dabar Seimo narys ir jo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis kalba mitinge, įvykusiame Nepriklausomybės aikštėje, sausio 
13 d. minint antrąsias Sausio Tryliktosios metines. Jis priminė pareigą, kurią Lietuvos 
žmonėms paliko už nepriklausomybę atidavusieji savo gyvybę: “Tegul kraujo lašai, 
kuriuos sugėrė žemė, būna kiekvieno piliečio širdyje”. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

NAUJI METAI — NAUJI ATLYGINIMAI

Nuo 1993 m. sausio 1 d. 
padidintos algos, pensijos 

ir pašalpos

Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė 1992 m. gruodžio 24 d. nu
tarimu Nr. 965 patvirtino nuo 
1993 m. sausio 1 d. taikomąjį mi
nimalų gyvenimo lygį 1920 talo
nų per mėnesį vienam gyvento
jui, minimalią mėnesinę algą 
2040 talonų ir minimalų valan
dinį atlygį 11,9 talono. Valstybės 
remiamos pajamos — 1728 talo
nai vienam šeimos nariui per 
mėnesį ir pajamų garantija 768 
talonai per mėnesį.

Biudžetinių įstaigų ir organi
zacijų darbuotojams užmokestis 
didinamas vidutiniškai 20 pro
centų, iš jų mokytojams — 30 

. procentų.

tikėjimą, Tėvynės meilę, už ką 
daugelis jų buvo žiauriai nukan
kinti arba turėjo iškęsti pažemi
nimus, grasinimus ir kalėjimus. 
Ne visų jų vardai mums yra žino
mi, minimi, bet visi jie priartino 
mums išsvajotą Laisvės valan
dą”....

Laisvė įpareigoja
“Netolimos praeities liudiji

mo dar neužtenka, —kalbėjo ar
kivyskupas, — šiandien kiekvie
no mūsų pareiga įnešti savo 
indėlį į laisvos visuomenės 
atkūrimą. Jeigu mūsų broliai ne
sudrebėjo ir nepasitraukė prieš 
galingus okupantų tankus ir 
ginklus, prieš tremties baisumus 
ir katorgas, nejaugi mes išduosi
me taip brangiai iškovotą laisvę 
vien dėl to, kad taip sunku šian
dien tapo gyventi?

Gyvenimas laisvėje kiekvieną 
iš mūsų asmeniškai, šeimą ar 
bendruomenę įpareigoja pri
siimti pilną atsakomybę prieš 
Dievą ir prieš žmones, Laisvė, 
tai didžiausia žmogui duota Die
vo dovana, bet kartu ir labiausiai 
jį įpareigojanti dovana..

Išraukime iš savo gyvenimo 
klaidingos laisvės apraiškas:

“laisvė viskam”, kuri atidaro 
vartus amoralumui, nesąžinin-

1993 m. sausio mėnesį valsty
binės ir valstybinės akcinės 
įmonės turi teisę didinti vidutinį 
darbuotojų darbo užmokestį 
suma, prilygstančia 12 procentų 
valstybinio sektoriaus darbuoto
jų vidutinio darbo užmokesčio, 
gauto 1992 m. gruodžio mėnesį, 
tačiau padidintas vidutinis įmo
nių darbuotojų darbo užmokestis 
gali būti ne daugiau kaip du kar
tus didesnis už valstybinio sekto
riaus darbuotojų vidinį atlygini
mą, gautą 1992 m. gruodžio 
mėnesį.

20 procentų didinamas žalos 
atlyginimas (su ankstesniais didi
nimais), gaunamas už pakenki
mą sveikatai ar dėl nukentėji- 
mo mirties.

20 procentų didinamos pašal
pos asmenims, gaunantiems lai-

Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis (k.) vieno susi
tikimo metu su savo rinkiminiu konkurentu Algirdu Brazaus
ku. Vienas jų bus Lietuvos prezidentu. Katras? — Tai nuspręs 
Lietuvos žmonės vasario 14-ąją. Gali prisidėti ir išeivijos Lie
tuvos piliečių balsai. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

IS SEPTYNIŲ BELIKO TIK DU
Lietuvoje jau tebevyksta 

priešrinkiminė veikla, pra
sidėjusi sausio 22 d. rytą, kada 
rinkiminės komisijos pirminin
kas Vaclovas Litvinas įteikė kan
didatų pažymėjimus Algirdui 
Brazauskui ir Stasiui Lozo
raičiui.

Algirdą Brazauską kandidatu 
iškėlė Lietuvos Demokratinė 
Darbo partija, o Stasys Lozorai
tis pats save iškėlė. Neoficialiais 
duomenimis, Brazauskas komi
sijai įteikęs 101 tūkstantį jį re
miančių parašų, o Lozoraitis — 
130 tūkstančių. Reikėjo tik 20 
tūkstančių.

Kiti kandidatai, kurių buvo 
dar penki, atkrito. Savo kandi
datūrą, kad nepakenktų Lozo
raičiui, atsiėmė save iškėlę Ka
zimieras Antanavičius, Kazimie
ras Uoka ir Remigijus Vilkaitis, 
Respublikonų partijos kandida
tas Kazimieras Petraitis, o dr.

kinojo nedarbingumo pašalpas; 
bedarbiams,gaunantiems bedar
bio pašalpas (išskyrus minimalią 
ir maksimalią); moterims, esa
nčioms nėštumo bei gimdymo 
atostogose ir gaunančioms 
nėštumo bei gimdymo pašalpas.

20 procentų didinama pensija 
su padidinimais-kompensacijo- 
mis (be valstybės socialinės prie
mokos) nedirbantiems pensinin
kams.

Dirbančių pensininkų pensijų 
indeksavimo koeficientas —1,2.

Nedirbantiems pensininkams 
mokama 1992 m. gruodžio mė
nesio dydžio valstybės socialinė 
priemoka, apskaičiuojant pagal 
1992 m. gruodžio mėnesio pen
siją.

Aukštųjų mokyklų studentų, 
aukštesniųjų ir profesinių mo
kyklų moksleivių stipendijų fon
das didinamas 30 procentų.

Kazys Bobelis, Krikščionių de
mokratų sąjungos kandidatas, 
nesurinko reikalingų 20 tūksta
nčių rėmėjų parašų.

Tad Algirdas Brazauskas ir 
Stasys Lozoraitis dabar įsijungė 
į rinkiminę kampaniją, kuri, kaip 
politiniai stebėtojai tvirtina, ne
bus lengva ir jiems kaštuos 
nemažai pinigo. Beje, ir patys 
rinkimai Lietuvos vyriausybei 
atsieis per šimtą milijonų talonų. 
Lietuvoje šiuo metu žmonės taip 
pasimetę, tad galima laukti įvai
rių staigmenų.

Kaimas, žemdirbiai daugiau
sia remia Brazauską, tačiau gau
na dėmesio ir Lozoraitis, kuris, 
nors ir negyvenęs Lietuvoje 
okupacijų metais, bet būdamas 
užsienyje atstovavo Lietuvai di
plomatiniame pasaulyje ir rūpi
nosi jos laisvės ir nepriklauso
mybės reikalais ir žino žmonių 
rūpesčius.

Tas faktas, kad jis Lietuvoje 
nebuvo išgyvenęs trejų metų, 
kaip reikalauja Lietuvos konsti
tucija, pradžioje buvo kliūtis, 
betgi tapo pašalinta. Seimas pa
pildė Prezidento rinkimų įstaty
mą. Pagal jį į piliečio gyvenimo 
Lietuvoje laiką įskaitomas laikas, 
praleistas užsienyje, jei tai susiję 
su politine tremtimi iki 1990 m., 
ar darbu diplomatinėse tarnybo
se ar panašiai.

(nukelta į 2 psl.)

— Algirdas Brazauskas, 1. e. 
Lietuvos respublikos prezidento 
pareigas, JAV kongresmano 
Benjamin Gilman pastangomis 
buvo pakviestas dalyvauti JAV 
prezidento Clintono inauguraci
jos iškilmėse. Brazauskas atsi
sakė, kadangi jam reikėjo Lietu
vos Seime sausio 21 d. pateikti 
metinę Lietuvos apžvalgą (pa
našiai kaip JAV-bėse “State of 
the Union message”). Brazau
skas pasiuntė Clintonui sveikini
mo telegramą, kurioje išreiškė 
viltį, kad santykiai tarp JAV ir 
Lietuvos bus dar šiltesni ir vys
tysis abipusio supratimo ir drau
giškumo pagrindu. Savo pra
nešime Seimui apie Lietuvos 
padėtį pastebėjo, kad pirmoje 
vietoje dabar Lietuvai reikalin
gas ekonominis stabilumas, eko
nomiką tvarkančių įstatymų pa
keitimas. Pagal Brazauską, vis 
blogėjanti vidaus politinė, eko
nominė ir socialinė padėtis, nors 
išorinis valstybinės nepriklauso
mybės įtvirtinimas ir stiprėja.

Padidinama ikimokyklinio 
auklėjimo išlaidų kompensacija 
šeimoms, auginančioms namuo
se vaikus nuo pusantrų iki trejų 
metų, taip pat šeimoms, turi
nčioms tris ar daugiau vaikų iki 
16 (moksleivių iki 18 metų), už 
vaikus nuo pusantrų metų Jki jie 
pradės lankyti mokyklą ir nuo 
1993 m. sausio 1 d. mokėti po 
340 talonų per mėnesį už kiek
vieną darželio nelankantį vaiką.



Sausio 13 d. prie Seimo atidengta memorialinė kompozicija 
— blokai su užrašais, kryžiais — skirta Lietuvos nepriklauso
mybės gynėjams atminti. Iškilmėse prisijungė ir tautiškais 
drabužiais dėvėdamos merginos, atnešusios Dievo Motinos 
statulėlę, kuri ten stovėjo ir sausio 13-osios naktį kartu su 
visais, gynusiais Lietuvą. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

SAUSIO 13-OSIOS 
ANTROSIOS METINĖS

(atkelta iš 1 psl.)
gurnui, savęs ir kitų niekinimui, 
nesiskaitymui su kitų teisėmis, 
neišvengiamai sunaikina pačią 
laisvę.

Laisvė, pavirtusi savimeile, ar 
ji būtų individuali, ar šeimos, ar 
socialinės bei politinės grupės, 
kuri reiškiasi noru primesti ki
tiems savo tikslus, idėjas, savo 
ideologiją, ar vienos partijos sa
vivaliavimus, yra naujos vergijos 
ženklas.

Tikroji laisvė žydės tik kartu 
su atsakomybe:

Prieš Dievą, kuris yra visokios 
laisvės davėjas ir palaikytojas;

-prieš žmones,; .— gerbiant 
kiekvieną, net ir skirtingos pa
saulėžiūros;

prieš visuomenę, — siekiant 
bendro tautos gėrio;

prieš tautą, — atsižadant 
savęs ir pasiaukojant bendram 
labui.

Vadovybės pareigos
Šioji atsakomybė prieš Dievą 

ir prieš žmones saisto kiekvieną 
žmogų, o ypatingai tuos, kurie 
turi aukštesnes pareigas visuo
menės gyvenime: “Kam daugiau 
duota, iš to bus daugiau reikalau
jama”, — sako Kristus.

Už nešančių krašto politinę at
sakomybę pečių, — visa Lietu
va, — šąlantys, kenčiantys bai
mę ir netikrumą dėl rytojaus 
žmonės, bedarbiai, motinos, ku
rios neturi kuo maitinti ir 
aprengti savo vaikus, senukai, 
invalidai, — kurie jau neturi už 
ką duonos nusipirkti, ligoniai, 
kurie šąla menkai apkūrenamose 

patalpose, žemdirbiai, kurie ne
turi ką berti į dirvą.

Ne vien politinių, ekonominių 
ir socialinių struktūrų pakeitimai 
palengvins visuomenės gyveni
mą. Reikia išugdyti naują 
žmogų, tvirtą asmenybę, kurio 
širdis pilna meilės, iš kurios jis 
semsis jėgų aukotis už brolius ir 
už Tėvynę....

Kova dėl laisvės suvienijo vi
sus mūsų žmones, padarydama 
tikrą stebuklą: mažutė tauta nu
galėjo milžinišką jėgą. Šiandien, 
prisimindami žuvusius už tė
vynės laisvę, išgirskime iš aukš- 
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tvirtina niekada nematę karštoJau seniai daugelis Lietuvos
gyventojų vakarais svajoja apie 
karštą vonią ir dušą. Bet šią žiemą 
tai, atrodo, ir liks tik svajonėmis.

Vilniečiai laukė praėjusių 
Šv. Kalėdų su ypatinga viltimi. 
Respublikos valdžia lūkesčius 
pateisino, ir Vilniuje gyventojai 
galėjo džiaugtis karštu vandeniu. 
Daugelis nesužinojo, kiek tai kai
navo. O kainavo tikrai nemažą 
sumą - $1 milijoną.

Lietuvos vyriausybės at
stovai ne kartą pareiškė, kad to
kia padėtis susidarė dėl bendros 
energetikos krizės ir dėl sunku
mų su mokėjimais Rusijai.

Kai Lietuvoje šalta, lietuviai 
dairosi į kaimynus. Kokia padėtis 
Latvijoje ir Estijoje?

Latvijos valdžia nutarusi 
palaikyti savo piliečių dvasią: 
pagal sudarytą grafiką atskiriems 
rajonams tiekiamas karštas van
duo. Tačiau yra gyventojų, kurie

tai atskambančius jų balsus: sau
gokite mūsų laisvę, mokėkite ja 
gyventi, nebijokite už ją pasiau
koti

Tad būkime verti mūsų kanki
nių krauju ir motinų bei tėvų
ašaromis iškovotos laisvės. Ne
leiskime neapykantai, siauriems 
interesams, ambicijoms užgožti 
tą silpną, jauną daigelį, kuris po 
ilgos šaltos žiemos išdygo mūsų 
Tėvynėje. Tegul šių skaudžių 
įvykių metinių prisiminimas su
jungia visų Lietuvos žmonių šir
dis, kaip susijungė jų rankos Bal
tijos kelyje. Paveskime savo 
žuvusiuosius Dievo gailestingu
mui, o visus gyvuosius jo malo
ningai Apvaizdai, kad vėl mūsų 
Lietuvoje sužydėtų meilė ir vie
nybė”.

Po pamaldų, daugelis aplankė 
žuvusiųjų amžinojo poilsio vietą 
Antakalnio kapinėse, su žuvu
siųjų artimaisiais uždegė žvake
les. Tos dienos vakare Sporto 
rūmuose įvyko tėvynės laisvės 

vandens, o kiti sako, kad jis tiekia-, 
mas tiksliai pagal grafiką.

Estija išsprendė karšto van
dens problemą - gyventojai 
aprūpinami karštu vandeniu pil
nutinai. Yra tam tikrų sunkumų 
Tartu mieste, bet tai nėra susiję 
su energetikos krize ar su Rusijos 
naftos tiekimu. Iš kur mažytė 
Estija randa lėšų spręsti energeti
kos klausimus?

Visi žinom patarlę: ruošk 
roges vasarą. Estija išsprendė 
mokėjimų Rusijai problemą dar 
1992 metų pradžioje. Todėl sun
kumų su karštu vandeniu Estijo
je lyg ir neegzistuoja.

Lietuva ir Latvija gali tik 
pavydėti kaimynei ir pasimoky
ti. O tuo tarpu žmonės Lietuvoje 
laukia pavasario. Jis tikrai ateis, 
nepriklausomai nuo energetikos 
padėties. Ir bus šilčiau...

A. J.

IŠ SEPTYNIŲ BELIKO TIK DU
(atkelta iš 1 psl.)

Abu kandidatai pagal įstatymą 
turi teisę turėti asmeniškus sau
gus — body guards. Brazauskas 
juos jau turi, o Lozoraitis jų atsi
sakė.

Lozoraitis savo rinkiminę 
veiklą pradėjo Kaune. Sausio 22 
d. jis susitiko su Kauno miesto 
vadovais, jį priėmė kardinolas 
Vincentas Sladkevičius.

Lozoraitis spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad, jei jis bus 
išrinktas prezidentu, bandys su
jungti visas politines jėgas, ne
kurs naujos politinės partijos, 
neleis jokios veiklos, kuri 
laužytų Lietuvos konstituciją. Jis 
sakė, kad Lietuvos ekonominės 
problemos gali išsispręsti tik re- 
miant privačią iniciatyvą ir skati
nant biznius. Užsienio kapitalo 
investicijos augs, jei bus respek
tuojamas privatus turtas, ir su
kurtos palankios sąlygos laisvai 
prekybai ir pramonei.

aukų prisiminimo ir muzikos va
karas.

Laikinai einantis prezidento 
pareigas Algirdas Brazauskas ir 
laikinai einantis Seimo pirminin- 
kok pareigas Česlovas Juršėnas 
susitiko su Sausio 13-osios žuvu
siųjų artimaisiais ir giminėmis, 
pasikalbėjo jiems rūpimais klau
simais. Didžiuma skundėsi, kad 
lig šiol dar nepastatytas pamink
las Antakalnio kapinėse, kad tarp 
Lietuvos žmonių trūksta vie
nybės, susitelkimo, kuris padėjo 
laimėti 1991 metais.

Vėliau, sausio 19 d. ministro 
pirmininko Bronislovo Lubio 
kvietimu, jie buvo susirinkę Vy
riausybės rūmuose ir konkrečiai 
aptarė rūpimus klausimus.

Geduliniai mitingai ir minėji
mai vyko ir kituose Lietuvos 
miestuose. Kaune, Petrašiūnų 
kapinėse, pašventintas antkapi- 

kauniečiui Titui Masiuliui.

IŠ ALTO VEIKLOS

—ALTo pirmininkas Gražvy
das Lazauskas gavo laišką iš Lie
tuvos Respublikos Sveikatos ap
saugos ministro, dėkojant už at
siųstą Illinojaus Universiteto kli
nikinę literatūrą, kurioje aprašy
ti metodai, dabar jau naudojami 
Vilniaus Universiteto vaikų ligo
ninėje ir Kauno akademinėse 
klinikose.

— Cicero ALTo skyriaus nau
jojoje valdyboje dabar yra: Sta
sys Dubauskas — pirmininkas; 
Zuzana Juškevičienė — vicepir
mininkė; Viktoras Motušis — 
sekretorius; Boleslovas Novickas 
— iždininkas.

— Zarasiškių klubas per savo 
pirmininką Aleksą Navardauską 
atsiuntė ALTo darbams paremti 
čekį ir pasveikinimą ALTo dar
buotojams metinių švenčių pro
ga-

— Kongresmanas Richard 
Durbin yra antras įtakingiausias 
demokratas Atstovų Rūmuose. 
Jis yra pirmininkas ūkio, FDA 
(maisto ir vaistų administracijos) 
ir užmiesčių pakomisijų. Tuo 
būdu nuo jo daug priklausys 
bent 25 bilijonų iždo dolerių pa
skirstymas darbams šiose srity
se. Kongresmanas Durbin, visa
da rėmęs Lietuvos nepriklauso
mybės reikalus, dabar paragino 
Amerikos pašto vadovybę, kad ji 
išleistų pašto ženklus atžymėti 
Dariaus ir Girėno transatlanti
niam skrydžiui.

— ALTas gavo iš JAV Kongre
so komisijos užsienio reikalams 
pirmininko Dante Fascell laišką, 
kuriame jis pabrėžia, kad atidžiai 
stebimas rusų kariuomenės iš
traukimas iš Baltijos valstybių 
teritorijų ir su tuo surišama ar

* LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)

w AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
*■ VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

Brazauskas lig šiol yra pasi
sakęs už nepriklausomą Lietuvą, 
už Rusijos kariuomenės išvedi
mą iš Lietuvos teritorijos ir re
mia Lietuvos konstituciją. Bet 
sakosi nejaučia ypatingo noro 
kandidatuoti, bet jį “verčia” su
sidariusi politinė padėtis. Toli
mesnes savo mintis, be abejo, 
turės pareikšti savo rinkiminėje 
veikloje, nes žada keliauti į pro
vinciją, lankytis fabrikuose ir 
įmonėse.

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI I VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 

IŠTAIGA prie šv. jono kapinių.

Tcasolino 

A MEMOBIALS
66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 

ąUEENSN.Y. 11379
PH0NES (718) 326-1282; 326-3150

TAI MCSO VIENINTELI VIETA-

- GAUSI PARODU SALE

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

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 
St., S. St. Petersburg, FL 33707. Tel. 813 345-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visu rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGG1ERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namu tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, 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.

LIETUVIU KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC FM 
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ivto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302. '

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimiu ir susidūrimų atvejai, namų 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 anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. S tu kas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZATTYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007- Tel. 212 962-5810.

Lozoraičio rinkiminės
JAV pirmininkas Valdas Adam
kus sausio 21d. išskrido į Lietu
vą.

Brazausko ir Lozoraičio rėmė
jų komitetai JAV išspausdino 
rinkimines sagas — abu po 
100,000. Brazausko sagos — di
delės, spalvota trispalvė ir Bra
zausko nuotrauka. Lozoraičio 
saga mažesnio formato.

New Yorke į Lozoraičio komi
tetą jau įsitraukė per 300 asme
nų.

Lietuvos Respublikos ministeris pirmininkas Bronislovas Lubys su savo patarėjais.
Viktoro Kapočiaus nuotr.

duotina ekonominė parama Ru
sijai.
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Prezidentam pasikeitus
Šių metų sausio 20-oji liks 

istorinė diena: vėl pasikeitė 
Amerikos prezidentai. Iškilmės 
buvo rodomos per viso pasaulio 
televizijas. Ir Vilniuje Amerikos 
ambasadoje vyko priėmimas, 
kur buvo demonstruojamos iš
kilmės Washingtone. Buvo su
kviestas rinktinis būrelis val
džios žmonių.

Tuo norėta pasauliui parodyti, 
kas yrą demokratinė tvarka, kaip 
ramiai, iškilmingai keičiasi pre
zidentai.

Didelės iškilmės, dideli įvy
kiai, tačiau jau kitą dieną gyveni
mas vėl eina sena vaga. Bet pre
zidentas naujas, tai savaime ir 
gyvenimas keisis. Kartą, kai bu
vo išrinktas prezidentas Eisen- 
hovveris, buvęs prezidentas Tru- 
manas lankėsi Jungtinių Tautų 
būstinėje New Yorke. Žurnalis
tai jį sutiko su įvairiais klausi
mais. Vienas paklausė: kaip jis 
žiūri į naują prezidentą, į naują 
administraciją? Trumanas tuoj 
atsakė: kiekviena nauja valdžia 
yra geresnė už buvusią!

Koks tai gražus atsakymas! 
Žurnalistai, susirinkę čia iš viso 
pasaulio, jam paplojo. Visiem at
minty pasiliko tas prasmingas ir 
kilnus buvusio Amerikos prezi- 

. dento atsakymas______________
Gyvenimas nuolat' vystosi, 

žengia pirmyn, tobulėja gyvėnr- 
mo formos, tad ir nauja valdžia 
keičiasi. Tai natūralus pažangos 
dėsnis. Tokiom viltim sutinkame 
ir šį valdžios pasikeitimą.

Kokių prisiminimų paliko bu
vęs prezidentas George Bush?

Lietuviam ir kitom buvusiom 
pavergtom tautom jie paliko blo
gų prisiminimų. Štai galingiau
sios demokratinės vakstybės 
prezidentas vyksta į Ukrainą ir 
ten Kijeve įtikinėja, kad ukrai- 
nam nereikia atsiskirti nuo So
vietų Sąjungos, nereikia jiem 

nepriklausomybės. Koks tai 
skausmas tautai, kuri pakėlė to
kias sunkias kovas dėl savo ne
priklausomybės, dėl savo tauti
nio išlikimo. Stalinas išmarino jų 
milijonus. Dabar štai Amerikos 
prezidentas kalba — neskubėki
te į laisvę.

O kaip buvo su Lietuva?
Kai Lietuva skelbėsi atkurian

ti nepriklausomybę, kai kitos 
valstybės viena po kitos pripaži- 
nėjo, prezidentas Bush lūkuria
vo, tartum guosdamasis, kad vis
kas pasikeis ir išsilaikys Gor
bačiovas. Koks paradoksas: 
Amerika nepripažino Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų Sąjun
gą, o dabar, kai nepriklauso
mybė čia pat, prezidentas delsia. 
Amerika buvo 38-oji valstybė, 
pripažinusi nepriklausomą Lie
tuvą. Tai ir palieka neišdildomą, 
neužmirštamą skausmą.

Daug kartėlio paliko ir rinki
minė eiga. Prezidentas Bush sa
vo priešininką visaip niekino. 
Priėjo prie to, jog ėmė šaipytis, 
tardamas, kad jo šuniukas (Mil- 
lie) užsienio politikoje daugiau 
išmano, negu Clintonas. Tai la
bai skaudu. Tai apskritai žmo
gaus vertės pažeminimas. Ir kaip 
toks žmogus gali būti Amerikos 

. prezidentu j_ leuris turi ~ švies ti
savo kilnumo pavyzdžiu?
~ Tokie ir pankus netaktai čtaug 

prisidėjo prie Busho pralaimėji
mo

Valdžios pasikeitimas vyko su 
derama pagarba ir tvarka. Buvęs 
prezidentas išlydėtas su kariška 
sargyba, kariuomenės špaleriais. 
Prezidento lėktuvas nuskraidino 
jį į Houstoną, Texas, kur jis pa
stoviai gyvens. -

Mum, Amerikos lietuviam, 
rūpi Amerikos stiprybė, nes tik 
ji atneša taiką ir ramybę. Ir dabar 
ieškokime ryšių su Baltaisiais 
Rūmais, remkime visas geras,

Dovana filatelistams
Didžioji premija, trijų teisėjų 

paskirta V. S. Lukoševičiui Jau
nimo Centre vykusioje filatelijos 
parodoje, buvo Lituanistikos Ty
rimo ir Studijų Centro dovana 
Filatelijos Draugijai “Lietuva”.

Tai pilnas perspausdinto “Var
po” komplektas. Penki gražiai 
įrišti stambūs tomai apima visą 
šio žymaus tautinio atgimimo 
laikraščio laikotarpį (1889-1905 
m.). Nors “Varpas” nebuvo Lith- 
pex XXIV parodos eksponatas, 
jis patraukė daugelio dėmesį.

Perspausdintojo “Varpo” lei
dėjai buvo LTSC ir Lietuvių Is
torijos Draugija. Norintieji įsi
gyti šį svarbų istorinį leidinį gali 
kreiptis į LTSC pirmininką Joną 
Račkauską arba į LID pirminin
ką Juozą Masilionį, Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų Centre, 5620 
So. Claremont Avė., Chicago, 
IL 60636.

doras valdžios pastangas sutvir
tinti kraštą, pakelti žmonių ge
rovę. Suraskime žmonių, kurie 
sugebėtų įtaigiai kalbėti kongre
se ir apskritai valdžioje, kad atsi
kurianti Lietuva susilauktų dau
giau pagalbos ir globos iš galin
gos Amerikos.

Tikėkime, kad naujasis prezi
dentas nepadarys tokių klaidų, 
kurios pažeistų buvusias sovietų 
okupuotas tautas. Laisvė pri
klauso visiems, ir tos laisvės 
gynėja yra Amerika. Tad statyki
me ją ir palaikykime!

Lietuvos Respublikos ambasadorius VVashingtone Stasys Lozoraitis sausio 15 d. pasi
rašė įstojimo į Tarptautinę finansų korporaciją sutartį. Lietuva tapo 151-ąja šios orga
nizacijos nare. Iš k.: Helga Jonsdottir, vykdančiosios direktorės pavaduotoja Lietuvos 
grupei, Stasys Lozoraitis, Estela Sanidad, Pasaulio banko sekretoriaus raštinės koor
dinatorė narystės klausimais, VVilfried Kaffenberger, Pasaulio banko viceprezidentas. 
Ramūno Astrausko nuotr.

IŠ LITUANISTIKOS TYRIMO IR 
STUDIJŲ CENTRO VEIKLOS

Pagalba autoriams
Istorinės nuotraukos iš Litua

nistikos Tyrimo ir Studijų Cent
ro rinkinių praturtino dvi naujas 
knygas. Teiraudamasis, "rado, 
ko ieškojo” prof. David M. Crowe, 
autorius studijos “The Baltic Sta
tes and the Great Povvers, For- 
eign Relations, 1938-1940”. Iliu
stracijų parūpinta ir populiariai 
knygai “Lithuania”, kurią mo
kyklinio amžiaus jaunimui išlei
do Lemer Publications Co.

“American Giri” žurnalo re
dakcijai padėta surasti paveiks
lus lietuvaičių drabužių, kokius 
jos dėvėjo 19-tame šimtmetyje. 
Pagal juos žurnalo parinktas dai
lininkas piešia lėlę lietuvaitę. 
Skaitytojos ją ras žurnalo sausio- 
vasario numeryje ir galės ją išsi
kirpti ir ten atspausdintais dra
bužėliais aprengti.

Papildė muzikos archyvą
Downers Grove, IL, gyven

tojo Jurgio Milerio paragintas, 
chicagietis Bruno Skever Lietu
vių Muzikologijos Archyvui pa
dovanojo savo sesers a. a. Onuks 
Stephens muzikinės literatūros, 
gaidų, nuotraukų ir programų 
rinkinį. Onuks Stephens daugelį 
metų buvo solistė “Pirmyn” cho
ro koncertuose, operose ir muzi
kiniuose vaidinimuose. Ji buvo 
lietuvių kalbos mokytoja ir lietu

viukų grupės “Bijūnėlis” muzi
kinė direktorė.

Bruno Skever dovana pratur
tintas Zilevičiaus-Kreivėno Lie
tuvių Muzikologijos Archyvas, 
veikiąs Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centro apimtyje, yra 
didžiausias lietuvių muzikologi
jos rinkinys už Lietuvos ribų.

♦

„ Talkininkės Centrui
Viena po kitos, į Lituanistikos 

Tyrimo ir Studijų Centrą Chica- 
goje atvyksta vilnietės biblio
tekininkės ir lituanistikos spec
ialistės. Čia jos, LTSC pirminin
ko prof. dr. Jono Račkausko išk
viestos, talkina Pasaulio Lietu
vių Archyvo darbuose.

Neseniai, po trijų mėnesių bi
bliografinių tyrinėjimų, į Vilnių 
sugrįžo Silvija Vėlavičienė, kuri 
ten veda M. Mažvydo Naciona
linėje Bibliotekoje svarbiausią 
dalį — lituanistikos skyrių.

PASKIRTOS ROMANO KONKURSO PREMIJOS

J Laisvę Fondas lietuviškai 
kultūrai remti buvo paskelbęs 
romano konkursą lietuviškos re
zistencijos tema. Dalyvavo išei
vijos ir Lietuvos rašytojai. Iš viso 
gauta 31 romanas. Vertinimo ko
misija buvo sudaryta iš Lietuvos

Dabai archyvo knygas katalo
guoja iš tos pačios bibliotekos at
vykusi Virginija Džiovėnienė, 
užsienio literatūros sektoriaus 
vedėja.

Spalio viduryje LTSC sulaukė 
Julijos Bacevičienės, kuri Vil
niuje dirba Paminklų Restaura
vimo Instituto istorinių tyrimų 
skyriuje.

Spalio 31 diena — tai Skir
mantės Jakštaitės pirmas pasiro
dymas Amerikoje. Ji siunčiama 
Lietuvos Valstybės Muziejaus 
LTSC globoje rinkti eksponatų 
iš Amerikos lietuvių imigracijos 
istorijos.

Visas šias mokslines talkinin
kes, kaip ir keliolika ankstyves
nių svečių tyrinėtojų, Lituanisti
kos Tyrimo ir Studijų Centras 
apgyvendina ir maitina iš Tėvų 
Jėzuitų gautame ir atremontuo
tame bute prie Jaunimo Centro.

(arza)

ir išeivijos rašytojų. Sausio 25 d., 
šeštadienį, paskelbta kas laimėjo 
šio konkurso premijas.

Paskirtos dvi premijos po 
$1000. Jas laimėjo: Augustino 
Arpo slapyvardžiu pasirašęs 
rašytojas už romaną “Nors ir ne-
švietė laimėjimo viltis”. Atida
rius voką, paaiškėjo, kad auto
rius yra Jonas Mikelinskas, žino
mas rašytojas, keletos knygų au
torius.

Vaivoro atžalos slapyvardžiu 
pasirašęs autorius už romaną 
“Penktas nežudyk”. Atidarius 
voką, paaiškėjo, kad autorė yra 
Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė.

Dvi premijas po $500 laimėjo: 
Akmenėlio slapyvardžiu pasi
rašęs autorius už romaną “Žolė 
visados kelyje”. Atidarius voką, 
paaiškėjo, kad autorė yra Marija 
RaičytėęRutkauskienė. Antra 
$500 premija paskirta autoriui, 
kuris pasirašė XYZ, už romaną 
“Dienos, valandos, minutės”. 
Atidarius voką, rastas pasako nu
meris. Lietuvoje veikiančioji ko
misija turės per spaudą ieškoti 
autoriaus.

Plačiau apie konkursą kitame 
“Darbininko” numeryje.

Keliones į Lietuvę
ALGIRDAS ŠILBAJORIS
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Žinoma, naujus ištaigingus 
namus statosi ir naujieji Lietu
vos “milijonieriai , arba naujasis 
prekybininkų — biznierių luo
mas. Tie patys prekybininkai 
tačiau skundžiasi dideliais 
valdžios mokesčiais ir prisi
pažįsta, kad geriau nelegaliai 
spekuliuoti ir mokesčių ne
mokėti. Fabrikai skundžiasi 
žaliavų trūkumu, žemdirbiai 
skundžiasi “technikos trūku
mu, gyventojai skundžiasi, kad 
jie išvaromi iš grąžinamų arba 
“nacionalizuojamų’ namų.

Daug kas kritikuoja nelaiko 
pradėtą žemės dalinimą, truk
dantį pavasario ūkinius darbus. 
Vienu žodžiu, patenkintų žmo
nių tada Lietuvoj radau mažai. 
Provincijos žmonės ypač keikė 
Vagnorių, Landsbergį ir visus ki
tus įstatymų leidėjus.

Išvyka J Smiltynę
Grįžome atgal į Klaipėdą. Ne

bodami grasinančio oro, popiet 
persikėlėm į Smiltynę, o iš ten 

jau per lietų su pusbroliu nukul- 
niavom iki Kopgalio ir apžiū
rėjom įspūdingą akvariumą bei 
jūrų muziejų, įrengtą senos 
požeminės tvirtovės patalpose. 
Muziejus tikrai vertas aplankyti, 
nes niekur nebuvau matęs tiek 
daug eksponatų apie jūrą, jos 
gyvūniją ir aplinką.

Belaukdami kelto, dar buvom 
nuėję iki jachtklubo, kuris dabar 
lyg išmiręs. Gal toks metų laikas, 
ar ekonominės priežastys, bet 
tiek čia, tiek daug kur kitur pa
stebėjau tokį keistą praeities su
stingimą. Lyg tai kažkas buvo, 
lyg judėjo ir gyvavo “draugiškų 
respublikų” sandaroje, o dabar 
likę tik čia atkelti ruseliai ir vie
tinių vadinamos “gigantomani
jos” pėdsakai.

Tai ypač pastebima krašto 
įkurtoj sunkiojoj pramonėj, kuri 
Lietuvai nereikalinga. Liko tik 
fabrikų mūrai, kaminai, užteršta 
žemė, oras, vanduo ir svetimi 
gyventojai, jau nekalbant apie 
raudonarmiečiais knibždančius 

miškus, kuriuose tūno patys 
nuožmiausieji Lietuvos gamtos 
teršėjai.

Grąžom iš ekskursijos po Smil
tynę peršlapę ir sušalę, bet geros 
šeimininkės šilta vakarienė ir 
vien? kita taurelė greitai atgai
vino ir sušildė. Ir pačiu laiku, 
nes netrukus išskubėjom į auto
busų stotį kelionei atgal į Kauną.

Čia negaliu praleisti keleto pa
stabų. Iki šiol kiekviena mašina, 
kuria teko važiuoti, turėjo skilusį 
priekinį langą. Tokių pastebėjau 
ir daugiau. Mūsų autobusas ke
lionei į Kauną, lyg taisyklė, irgi su 
gerokai įskilusiu langu. Vietiniai 
sako, kad tas daugiausia atsitinka 
nuo palaido pakelės žvyro. Lan
gų niekas nekeičia, nes naują 
stiklą sunku gauti, arba labai 
brangiai kainuoja.

Be to, naujus stiklus kartais 
vagys sumaniai išlupa. Daug kur 
mačiau pastatytas automašinas 
be švytuoklių. Tai reiškia du da
lykus: arba savininkas švytuoklę 
nusiėmė, arba kas nors ją pa
vogė. Dauguma vairuotojų turi 
pasislėpę atsargines švytuokles, 
o kartais ir atsarginę bateriją. 
Beveik kiekvienas sugeba maši
nos motorą išsiardyti ir pats pa
sitaisyti. Sunku yra gauti auto
mašinoms dalių, arba “detalių , 
benzinas nuolatos brangsta, o 
motonii alyvos kartais neįmano
ma rasti. Todėl kai kurių namuo- 
se tiek daug alyvos ir benzino

atsargų, jog baisu, kad visas na
mas į padanges neišlėktų.

Kelionė autobusu į Kauną ne
buvo maloni. Siautė šaltas vėjas, 
lietus ir pro kažkur ant mano 
sėdynės varvėjo vanduo. 
Maždaug vidurkely sustojom 
Kryžkalnio vietovėje kojas išties
ti. Autobusų sustojimo pastogė 
tamsi, kažkas kampuose kiūkso, 
net baisu įeiti. O išvietė, kaip 
lietuviai sako, “tiesiog siau
bas...” Nesinori kalbėti apie iš
vietes, bet jas užmiršti irgi ne
lengva,

Berašant, prisiminė žymaus 
Lietuvos žurnalisto Valentino 
Gustainio knyga “Nuo Griš
kabūdžio iki Paryžiaus”. Auto
rius vienoj vietoj skundėsi, kad 

Transportacija Zapiškyje. Algirdo Šilbajorio nuotr.

Lietuvai buvo gėda prieš svetim
taučius Kaune, nes nebuvo nei 
gerų viešbučių, nei kanalizacijos 
įrengimų. Tas buvo 1920 me
tais. .. Deja, daug kur Lietuvoje 
ir šiandien tos pačios bėdos.

Vėl Kaune
Maždaug po 3 ir pusės valan

dos kelionės pasiekėm Kauno 
autobusų stotį. Ilgokai užtru
kom, kol vidury nakties paga
vom taksį, ir buvo nelabai malo
nu su juo tokiu laiku važiuoti. 
Gerai, kad pusbrolis palydėjo 
mane iki pat namų.

Kadangi kitą dieną mano še- 
mininkai buvo užimti, gerą pu
sdienį praleidau skaitydamas 
vietinę spaudą, apžiūrinėdamas 

turtingą knygų lentyną ir šne
kučiuodamas su pusseserės vy
ru, buvusiu bankininku.

Paskaitęs spaudą ir pasikalbė
jęs, susidariau įspūdį, kad Lietu
voj vyrauja politinė ir ekono
minė suirutė. Gyventojai nebe
žino, kam tikėti ir kuo pasitikėti. 
Parlamentas egzistuoja pusėti
noj anarchijoj. Kaltinimai laksto 
iš kairės ir iš dešinės. Jeigu prieš 
Landsbergį, tai išdavikai — ko
munistai. Jeigu su Landsbergiu, 
tai autokratai — fašistai. Viduri
nių kaip ir nėra.

Jeigu vieną įrodo bendradar
biavusį su KGB, tai tas į kitus 
pirštu bado. Daug kas vyriau
sybėj prašo nekelti “praeities 
klaidų”. Turbūt bijo, kad jų 
pačių praeitis nepaaiškėtų. 
Bažnyčia nuo politikos laikosi 
atokiai, bet yra nepatenkintų 
balsų dėl bažnytinio turto 
grąžinimo. O miestų tarybose 
vyksta ne tik paprasti ginčai, bet 
ir saliamoniški sprendimai, ypač 
dėl privatizacijos ir nuosavybės 
grąžinimo problemų.

1991 m. sporto šventės metu 
ir Medininkų tragedijos pa
sekmėje tauta atrodė daug vie- 
ningesnė. Turbūt taipjau lemta, 
kad lietuviai nepasiduoda sveti
miesiems, bet, kai nėra aiškaus 
priešo, tai tarpusavyje pešasi.

(Bus daugiau)



Mišias aukoja Gardino vyskupas Aleksandras Kaškevičius ir Vilniaus arkivyskupijos 
vienuoliai kunigai; Vaclovas Aliulis, MIC, ir Jonas Boruta, SJ. Salia vyskupo kun. iš 
Gardino Anatolijus Markovskis. Kairėje (už žvakės) Pelesos par. klebonas kun. Kastytis 
Krikščiukaitis. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotrauka

“Tai raktas j mūsų širdis, j vis jaukesnį, didesnį kultūrinio gyvenimo židinį, tai vienas 
lietuvybės kertinių akmenų”, sako mokyklos direktorė Petronėlė Brazauskienė, priim
dama simbolinį raktą iš Varėnos statybininkų vadovo Vytauto Kuklio. Viktoro Kapočiaus 
nuotrauka. •kii'sš **

TRYS KARALIAI 
PELESOJE

Pasipuošusi Pelesa. Prie dau
gelio namų išorinių sienų kabo 
namie austi kilimai su šventųjų 
paveikslais, papuošti eglių šako
mis. Tai ženklas, kad vyskupo 
laukiama. Vainikais nukarstytas 
bažnyčios vidus, eglių šakelėmis 
išbarstytas šventorius ir takas, 
kuriuo vyskupas ir kunigai 
atžygiavo prie bažnyčios durų ir 
ėjo laikyti mišių.

Žmonės netilpo bažnyčioje. 
Jie suplaukė iš visos apylinkės: 
atėjo pėsčiomis, atvyko dvi
račiais, arkliais, automobiliais, 
autobusais, sunkvežimiais, ne
paisydami sniego ir šalčio. Rin
kosi jie įvairaus amžiaus, daug 
senių ir pagyvenusių, bet ir 
nemažai jaunimo — lietuviško, 
lenkiško, gudiško.

Stebėjosi lenkai ir gudai, 
kodėl lietuviai čia taip iškilmin
gai Tris Karalius švenčia. O juk 
tai buvo ne tokia jau paprasta
šventė. Ji — ir sukaktuvinė. Ir 
padėkos.

Prieš daugiau kaip keturias
dešimt metų Pelesos lietuviai 
perTris Karalius neteko savo ga
nytojo Jono Vienažindžio, kuris 
buvo suimtas ir nuteistas deši
mčiai metų už tai, kad meldėsi 
ir mokė lietuviškai.

Po pamaldų, kuriose pamok
slai buvo sakomi lietuviškai, len
kiškai ir gudiškai, įvyksta parapi
jos namų — kultūros centro ati
darymas. Su duona ir druska mo
kyklos vadovybė ir moksleiviai 
pasitinka Lietuvos Kultūros 
Fondo, Švietimo ministerijos, 
Lietuvos Seimo atstovus. Va
rėnos statybininkai įteikia sim
bolinį raktą mokyklos direktorei. 
Svečiai apžiūri klases, tautinių 
rankdarbių parodėlę, renkasi 
salėje. Čia kalbos, sveikinimai, 
pasidžiaugiant sėkminga pra
džia, apdovanojimai pasidarba
vusiųjų, pagaliau — pirmasis 
koncertas, kurio programą atlie
ka menininkai iš Vilniaus.,

Daug kur pelesiečiams padėjo 
Lietuva. Gudijajuos tik skriaudė 
ir skriaudžia. Lietuva ir kelią 
asfaltavo, ir bažnyčią atstatė. O 
dabar ir mokykla, pirmą kartą 
lietuviška mokykla po 60 metų!

Ypatingai tuo džiaugiasi pele- 
siečiai Marija Kruopienė ir Izi
dorius Šimelionis, o su jais ir 
daugelis kitų, savo gyvenimą pa
skyrusių šios lietuviškos žemės 
lietuvybei,

Ir visa tai prisiminta Pelesoje 
šiemet per Tris Karalius. Ir tai
ne tik tų Rytų trijų išminčių 
šventė. Tai buvo ir šventė visų, 
kuriuos čia atvedė Pelesoje at
bundančios lietuvybės žvaigždė.

Salomėja Narkėliūnaitė

Pelesos bažnyčioje po trisdešimt metų vėl sugaudė vargonai, 
kuriuos pagamino Marijampolės krikščioniškosios kultūros 
centro Sūduvos vargonų dirbtuvės, juos pašventinus Gardino 
vyskupui Aleksandrui Kaškevičiui. Nuotraukoje: prie vargo
nų, kuriais pirmą kartą ir per mišias grojo mokyklos rektorius 
kun. Gracijus Sakalauskas. Kairėje: Izidorius Šimelionis, Lie
tuvos Kultūros Fondo Pelesos programos vedėjas. Salomėjos 
Narkėliūnatės nuotrauka.

SkulptoriusTauras Česnulevičius prie savo ąžuolinio kryžiaus 
ansamblio, kurio plokštėse išskobti Pelesos krašto lietuvybės 
gynėjų ir puoselėtojų vardai. Paminklas pastatytas vietinių 
ir Lietuvos lietuvių sutelktomis aukomis. Priėjo susirinkusieji 
prisiminė ir pagerbė savo didvyrius. Viktoro Kapočiaus nuotr.

Naujai atidarytųjų kultūros namų salėje įvyko ir pirmasis koncertas. Programą atliko 
Lietuvos akademijos kamerinis liaudies muzikos ansamblis “Sutartinė”, vadovaujamas 
P. Tamošaičio. Solo dainavo R. Vešiota, D. Sadauskas ir Z. Grigienė, eiles deklamavo 
A. Čepaitė. Prieš koncerto programą įvyko akademinė dalis, kurioje prisiminti Pelesos 
lietuvybės kovotojai, jos parapijos bažnyčios ir kultūros namų statytojai bei rėmėjai. 
Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

92 metų amžiaus Lietuvos savanoris, kovojęs prieš želigovskininkus, ir bolševikus 
Jonas Kadžiulis tik dabar gavo jam Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos paskirtąjį Vyčio 
kryžiaus ordiną (penktojo laipsnio). Jį.dėl nesveikatos negalėjusį atvykti į Pelesą, Pa- 
valakės kaime, kur jis gyvena su dukra, aplankė Lietuvos atstovai ir įteikė ordiną. Iš 
k. į d.: istorikas Antanas Tyla, Seimo vicepirmininkas Aloyzas Sakalas (įteikęs ordiną), 
kun. Vaclovas Aliulis, Seimo narys Romualdas Ozolas, Kultūros Fondo pirmininko 
pavaduotojas Izidorius Šimelionis. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Pelesos kultūros namai, kuriuose po vienu stogu telpa ir mokykla, mokytojų butai, 
salė, biblioteka, muziejus. Projekto autorius Saulius Šimelionis. Patalpos sumūrytos 
ir įrengtos Varėnos statybininkų per rekordinį laiką — devynis mėnesius. Statomas ir 
priestatas, kuriam užbaigti dar trūksta lėšų. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.



WORCESTER, MA
PADĖKIME ŠV. KAZIMIERO PARAPIJAI

Mūsų parapija, būdama gera
me finansiniame stovyje, 1989 
m. nusprendė atnaujinti salę po 
bažnyčia. Atnaujinimas buvo la
bai reikalingas.

Parapijos tarybos nariui Anta
nui Minikauskui-Miner buvo pa
vesta tvarkyti šį reikalą su vysku
pija ir gauti iš jos leidimą pradėti 
darbą, nes be vyskupijos sutiki
mo to daryti negalima.

Tačiau vyskupija nekreipė 
dėmesio į gaunamus A. Mini- 
kaūsko-Miner laiškus. O jis pa
rašė daug laiškų, vis prašydamas 
duoti leidimą atnaujinti parapi
jos salę, kuria jau negalima nau
dotis, o ji būtinai reikalinga. Po 
ilgo ir kieto A. Minikausko-Mi- 
ner darbo pagaliau vyskupija su
tiko. Vyskupijos kontraktorius 
paruošė atnaujinimo projektą, 
pagal kurį atrodė, kad lengvai 
atliksime šį darbą, ir parapijos 
iždas liks neblogame stovyje.

1991 m. sausio mėnesį darbas 
buvo pradėtas ir vyko gana 
sklandžiai. Džiaugėmės, kad 
metų pabaigoje turėsime atnau
jintą salę. Netikėtai atsirado ne
numatytos kliūtys. Darbas turė
jo būti sustabdytas. Massachu- 
setts valstijos aplinkos apsaugos 
departamentas pareikalavo, kad 
kuro suteršta žemė, kuri rasta 
salėje ir kieme, būtų iškasta ir 
išvežta. Tai parapijai atsiėjo dau
giau kaip 140,000 dol.

To dar neužteko. Valstijos 
įstatymai reikalauja, kad būtų 
įdėtas keltuvas seneliams ir inva
lidams. To keltuvo — elevato
riaus visai nebuvo numatyta, 
ruošiant atnaujinimo projektą.

Dabar atsirado ir bažnyčios 
būtini pataisymai. Susidarius to
kiai situacijai, parapijos iždas iš
sisėmė. Vyskupija gi neleidžia 
tęsti jokio darbo. Pirma parapi
jos iždas turi surinkti reikiamą sisveikinimo pobūvį ambasado- 
lėšų sumą, kad galėtų užbaigti šį 
projektą. Ta suma siekia 300,000 
dol.

Parapijos taryba pagaliau 
suorganizavo “Statybos fondą”. 
Jį galėjo suorganizuoti daug ank
sčiau, kai tik buvo pramatyti fi
nansiniai sunkumai.

Lietuviška parapija buvo 
mūsų antrieji namai. Ji turėjo 
lietuvišką mokyklą ir išauklėjo 
daug jaunimo. Dabar būtina jai 
padėti. Aukokime visi statybos 
fondui, ieškokime kitų kelių ir 
būdų, kaip sutelkti daugiau lėšų. 
Dirbkime visi vieningai. Dau
giau darbų, mažiau kalbų. Prie 
darbų junkime ir maldą, kuri 
taip pat būtina. Tikėkime, kad 
šv. Kazimieras, mūsų parapijos 
globėjas, mum padės, ir 1994

STASIO LOZORAIČIO RĖMĖJŲ 
SKAIČIUS NEPAPRASTAI AUGA

Ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio kandidatavimas į Lietuvos 
prezidento postą nepaprastai iš
judino išeivijos lietuvių visuo
menę. New Yorko lietuvių są
raše jį remiančių jau 214 
pavardžių. Nuo pereitos savaitės 
papildomai į Lozoraičio rėmėjų 
komiteto sąrašą įsijungė: Danutė 
Alilionienė, Henrikas Alilionis, 
Rimas Alinskas, Danguolė Špa
kevičiūtė-Altman, kun. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, Anta
nas Arūnas, Saulius Arūnas, Jo- 
seph A. Babilius, Birutė Baraus- 
kaitė-Bagdžiūnienė, Birutė- Ky- 
nastaitė-Bagdžiūnienė, Birutė 
Venclavičiūtė - Bagdžiūnienė, 
Antanas Bagdžiūnas, Giedrius 
Bagdžiūnas, Paulius Bagdžiū
nas, Virginijus Barkauskas, Asta 
Barkauskienė, Antanas Dėdi
nas, Laima Eitmanaitė, dr. Mir
ga Gimiuvienė, Ona Gimiu
vienė, Valė Gimiuvienė, Anta
nas Girnius, dr. Juozas Girnius, 
dr. Ramūnas Girnius, Irena 
Grubliauskaitė, Vytautas Gru
bi iau s kas, Regina Grubliau- 

švęsime mūsų parapijos 
metų įsteigimo sukaktį.
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Priesaika ir susirinkimas

Šv. Kaziųiiero parapijoje vei
kia LARK Moterų Sąjungos 5- 
toji kuopa. Sausio 3 d. per mišias 
vikaras kun. J. Petrauskas, MIC, 
kuopos valdybą prisaikdino ir 
pasveikino.

Valdybą sudaro: pirmininkė 
Jadvyga Spirauskienė, vicepirm. 
Aldona Jakniūnaitė, iždininkė 
Bernadeta Miliauskaitė-Harris, 
sekretorė ir lietuvių kalbos kore
spondentė — Janina Miliau
skienė, finansų raštininkė El
zbieta Alavošienė. Renginių ko
mitetą sudarys Ona Kildišienė, 
pasirinkusi sau padėjėją; iždo 
globėjos: Marytė Duggan ir Ele
na Banis, nominacijos komitetas: 
Angelė Garsienė ir Elzbieta Ru
dienė, dvasios vadas — klebonas 
kun. V. Parulis, MIC, kuris ir 
pakvietė susirinkimui į kleboni
ją

Susirinkimą malda pradėjo 
pirm. J. Spirauskienė. Sekretorė 
perskaitė protokolą. Svarstėm 
ateities darbus, sunkią parapijos 
finansinę padėtį, dėl kurios susi- 
trukdė parapijos salės atnaujini
mas. “Statybos fondui” pa- 
skyrėme $300 auką. Dalyvausi
me Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjime, kuris bus

WASHINGTONE ATSISVEIKINTA 
SU MARGARITA SAMATIENE

Margarita Samatienė, gyve
nusi Washingtone, DC, nuo 
1979 m. pabaigos, išsikėlė į San 
Francisco gyventi pas vieną iš 
savo dukterų. Lietuvos ambasa
dorius St. Lozoraitis suruošė at- 

je, kurioje M. Samatienė pu
strečių metų buvo raštinės 
vedėja. Prieš tai ji buvo VLIKo 
ir Eltos įstaigos vedėja apie de
vynerius metus.. Šiose pareigo
se būdama, M. Samatienė pa
laikė ryšius su įvairiomis infor
macijos įstaigomis, talkino AL- 
Tui, ypač ryšiuose su Kongresu, 
paruošiant dirvą Vasario 16-tos 
minėjimams. Tobulindama VLI
Ko ir Eltos įstaigų veiksmingu
mą, M. Samatienė iš savo lėšų 
joms parūpino kompiuterį, kai
navusį apie $10,000.

Margarita Samatienė, buvu
sio Palangos miesto burmistro 
Antano Staknio duktė, gimė 
Amerikoje. Jos tėvas buvo 
įžymus veikėjas, ypač katalikų 
organizacijose, gyveno Newar-

skienė, Ina Gvildienė, Daiva 
Izbickaitė, Liucija Jankauskaitė, 
Teofilius Janukėnas, Ieva Ja- 
nukėnienė, Ina Jasaitienė, Tadas 
Jasaitis, Elena Kepalaitė, Regina 
Kudžmienėj Izabelė Kumpi- 
kienė, Elena Kuncaitienė, dr. 
Arūnas Kuncaitis. Joan Land
sbergienė, Algirdas Landsber
gis, Aldona Masilionienė, Ro
mas Masilionis, Danutė Mik- 
laitė, Elena N. Miklaitė, Ginta
ras Miklas, Henrikas Miklas, 
Alice Miklienė, Ona Miklienė. 
Rasa Miklienė, prof. dr. Antanas 
Musteikis, Rimas Musteikis, 
Kostas Norvilą, dr. Danutė Nor- arba Vytautui Maželiui (718) 
vilaitė, Juzė Norvilienė, Elyza 
Pakštienė, dr. Nijolė Bra- 
žėnaitė-Peronetto, Christopher 
Peters, Regina Žymantaitė-Pe- 
ters, Kristina Miklaitė-Pinto, 
Augustas Račkauskas, Brigita 
Rasienė, Tomas Rasys, Adelė Ja- 
kaitė-Rysaby, kun. prof. Anta
nas Rubšys, Vera Rūtenienė, So
fija Skobeikienč, dr. Giedrė 
Stravinskienė, Bronius Sutkus, 
Vanda Sutkuvienė, dr. Ona

Kalėdinės nuotaikos 1992 m. gruodžio mėn. Vilniuje, Pilies gatvėje. Viktoro Kapočiaus 
nūotr.

vasario 14 d. Rengia organizacijų 
tarybos valdyba. Paskyrėm $50 
auką Lietuvos ambasadai prie 
Jungtinių Tautų New Yorke. Ap
tarėme madų parodos reikalus. 
Paroda bus balandžio 25 d. Kuo
pos pirmininkė J. Spirauskienė 
yra puiki madų parodų organiza
torė.

Susirinkimą baigėme malda, 
prašydamos šv. Kazimierą pagal
bos, kad padėtų šiais metais 
mūsų parapijai išbristi iš visų 
skolų ir bėdų. j 

ke, NJ. Grįžo į Lietuvą su šeima 
1922 m., apsigyveno Palangoje. 
Į JAV grįžo 1941 m. kaip šios 
šalies pilietis. Dalis šeimos liko 
Lietuvoje. Margarita su šeima 
atvyko 1947 m. Apsigyveno tan- 
den, NJ, ir ten įsijungė į lietuviš
ką veiklą. 1948 m. Samatienė 
pradėjo dirbti NCWC įkurdini
mo tarnyboje, rūpindamasi Lie- 
tuvos tremtinių — išvietintų 
asmenų iškvietimu ir įkurdini
mu Amerikoje. Čia ji dirbo iki 
1952 m. Vėliau dirbo viename 
banke. Kurį laiką talkino “Ame
rikos balso” lietuviškai tarnybai. 
Reiškėsi Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijoje, buvo jos pirminin
ke kelerius metus.

VLIKo įstaigoje ji pradėjo 
dirbti 1980 m. pradžioje. Iš jos 
perėjo į Lietuvos atstovybę. Lie
tuvoje prasidėjus, didžiosiom pa
stangom už išsilaisvinimą, Ame
rikos informacijos priemonių 
dėmesys nuolat didėjo. Atsto
vybės darbas staiga prasiplėtė. 
Samatienės pareigos padidėjo, 
tačiau jos darbštumas ir iš-

Svalbonienė, Danutė Svir
skienė, Jonas Svirskis, Marytė 
R. Šalinskienė, Dalia Šileikienė, 
Rimas Šileikis, Gražina Šimuko- 
nienė, Algirdas Šimukonis, Albi
nas Šliažas, Onutė Šliažienė, 
Vita Špakevičiūtė, Renata Spo- 
kevičienė, Julius Špokevičius, 
Stasys Yuozėnas, Dana 
Yuozėnienė, Elena Valiūnienė, 
Bronė Vasienė, Algis Vasys, Jo
nas Vasys, Jūra Vizbarienė, dr. 
Marija Žemaitienė, Aleksas 
Žemaitis, Birutė Žiaugrienė, 
Marijus Žiaugrys, Vytautas 
Žiaugrys. Rėmėjų sąrašas dar 
neuždarytas. Norintieji į jį pa
tekti skambinkite Kęstučiui 
Miklui (516) 935-0896, dr. Mari
jai Žukauskienei (718) 296-5907

497-4677. Amb. Lozoraičio rin
kiminei kampanijai vesti Lietu
voje yra skubiai reikalinga finan
sinė parama. Prezidento rinki
mai įvyks vasario 14 d. Tad laiko 
liko nedaug. Siųskite savo auką: 
LOZORAITIS FOR LITH. 
PRESIDENT COMMITTEE, 
Standard Federal Bank, Ac
count No. 1101363869, 4192 Ar
cher Avenue, Chicago, IL 
60632. (kkm) 

tvermė ir tvarkingumas atitiko 
naujus iššūkius.

Atsisveikinimo pobūvyje am
basadorius įvertino M. Sama- 
tienės įnašą, pareiškė jai padėką 
ir palinkėjo gražiausios sėkmės 
naujoje apsigyvenimo vietovėje. 
ALTo linkėjimus perdavė dr. Jo
nas Genys. Pobūvyje dalyvavo 
apie 70 Samatienės artimiau j. kor.

Tautos Fondo Tarybos pirm. Algirdas Sperauskas ir Tautos 
Fondo valdybos pirm. Aleksandras Vakselis. Rūtos Šakienės 
nuotr.

LIETUVIŲ VISUOMENĖS ŽINIAI
Lietuvai atgavus valstybinę nepriklausomybę, VLIKas 

(Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas), atlikęs savo 
uždavinį, užbaigė pusšimtį metų trukusią veiklą.

Glaudžiai su VLIK’u bendradarbiavęs TAUTOS FON
DAS yra pasiryžęs tęsti savo darbą, nevalstybinėje ir 
nepolitinėje srityje padėdamas Lietuvą ir jos žmones vaduoti 
nuo ekonominių sunkumų bei dvasinės žalos, padarytos 
Lietuvai ir lietuviui per penkias dešimtis okupacjos metų.

Tautos Fondo Tarybos posėdyje 1992 gruodžio 13 d. priimti 
sekantys

ATEITIES VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

I. Remti tas Lietuvos pastangas, kurios siekia ugdyti ir įtvir
tinti Vakarų valstybių sampratos demokratinę santvarką, 
paremta asmens apsauga ir žmonių gerove.

II. Sudaryti sąlygas individualiems aukotojams paveikiau 
Lietuvai padėti.

III. Pirmoje eilėje remti tokius projektus, kurie duotų progą 
Lietuvos jaunimui tinkamai pasiruošti dirbti Lietuvos gero
vei: ūkio, technikos, gamtos apsaugos ir panašiose srityse.

IV. Remti Lietuvos aukštojo mokslo institucijas sąryšyje su 
čia anksčiau minėtais uždaviniais.

V. Remti Lietuvos mokyklas ir mokytojus, siekiant atsikra
tyti sovietinio galvojimo ir kitų sovietinės sistemos įteigtų 
neigiamų ypatybių.

VI. Skatinti Lietuvos jaunimo tautinį susipratimą, remiant 
lietuviškų patriotinių organizacijų veiklą.

VII. Remti pastangas, skatinančias lietuviškos šeimos 
ugdymą.

VIII. Pirmenybę skirti konkretiems ir didesnio masto 
projektams.

IX. Lėšas skirstant, pirmenybę skirti buvusių partizanų, 
Sibiro tremtinių ir politinių kalinių šeimoms per jų organizaci
jas.

X. šių gairių ribose, remtinų projektų iniciatyva laukiama iš 
Lietuvos. Tautos Fondo Taryba svarsto ir tvirtina projektus, 
atsižvelgdama į aukotojų pageidavimus.

XI. Lėšas skirstant, laikomasi Lietuvos Respublikos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių nuo mokesčių atleidžiamoms 
organizacijoms taikomų įstatymų ir taisyklių.

Tautos Fondo Taryba

pažįstamų. Buvo atvykusi ir jos 
duktė su savo vyru iš San Fran
cisco.

M. Samatienė padėkojo Lozo- 
raičiams už suruoštą pobūvį ir 
visiems jo dalyviams. Visi jos 
draugai ir pažįstami jai linki jau
kios aplinkos Ramiojo vandeny
no pakrantėse.

— Šiaurės Amerikos Stasio 
Lozoraičio Rinkiminis štabas 
Chicagoje pagamino 101,000 
rinkiminių ženklelių prisegti 
prie drabužių. Ženklelis — apsk
ritas, metalinis ir emaliuotas, 
beveik trijų inčų dydžio. Jo vidu
ryje baltame fone Stasio Lozo
raičio atvaizdas, apsuptas tam
siai žaliu ratu, kurio viršutinėje 
dalyje baltom raidėm įrašyta 
LAISVĖ — VIENYBĖ - GE
ROVĖ, o apačioje — STASYS 
LOZORAITIS. Šie ženkleliai, 
supakuosti į 50 dėžių, kurių 
kiekviena svėrė virš 50 svarų, su
darė 2600 svarų siuntą. Persiun
timui buvo panaudota Lufthansa 
oro linija. Dėl didelio svorio, 
ženkleliai pasiekė Lietuvą 
dviem skridimais. Mat, iš Frank
furto į Vilnių skrenda mažesni 
lėktuvai. Jie turi vežti kurą 
skry džiui ten ir atgal, nes to kuro 
Vilniuje negali gauti.

— Lietuvių Fondo taryba 
praneša, kad iš 1993 metų numa
tomo pelno paramai gauti prašy
mai turi pasiekti Lietuvių Fondo 
raštinę ne vėliau š. m. kovo 15 
dienos bendrai paramai gauti ir 
iki balandžio 15 dienos stipendi
joms. Prašymų formos gauna
mos Lietuvių Fondo raštinėje 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312-471-3900. Visi 
prašymai turi būti užpildyti, pil
nai atsakant į visus klausimus. 
Nepateikus reikalaujamų duo
menų ar nepilnai atsakius į klau
simus, tokie prašymai nebus 
svarstomi. Tos pačios sąlygos tai
komos išeivijos ir Lietuvos 
prašytojams.

— Lietuvių Fronto bičiulių 
sąjūdis vykdo rinkimus į LFB ta
rybą. Tarybos prezidiumas pra
neša, kad siūlomus kandidatus 
su jų raštiškais sutikimais kandi
datuoti sambūriai arba pavieniai 
bičiuliai'" iki vasario 25 d. 
siunčia rinkimų komisijos pirmi
ninko adresu: Jonas Vasaris, 979 
Proehl Drive, Barbenton, OH 
44203.

— Dail. Kęstutis Kizavičius 
dalyvauja Cuyahoga Communi- 
ty College meno galerijoje su 
savo “Two dimensional" kūri
niais. Paroda veikia nuo sausio 
11d. iki vasario 6 d. C. C. Col
lege yra Clevelando vakaruose
— Parmoję.

— Algimanto Kezio fotogra
fijų paroda vyksta sausio 11 d.
— vasario 11d. Indiana Univer- 
sity Northvvest meno galerijoje, 
3400 Broadway, Gary, Indiana. 
Telef. 219 980-6891/

— Jungtinė kasmetinė išeivi
jos meno paroda “Dailė 93" nuo 
sausio 22 d. iki 31d. veikia Čiur
lionio galerijoje, Chicagos Jauni
mo Centre. Parodą surengė 
Čiurlionio galerija ir Algimantas 
Kezys.

— Dail. Nijolė Palubinskienė 
dalyvauja Lake Erie College, 
Hainsville, OH, B. K. Smith 
meno galerijoje su savo “Mono- 
types” paveikslais. Paroda, pa
vadinta “Earthviews”, vyksta 
nuo sausio 14 d. iki vasario 12 d.

— Dailės paroda, pavadinta 
“Mirtis, gimusi Amerikoje’, 
sausio 16 d. atidaryta Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte, IL, 
tęsis iki vasario 10 d. Su savo 
kūryba parodoje dalyvauja 12 
jaunų dailininkų. Kuratorius — 
Danas Lapkus.



ĮDOMUS NAUJAS “VEIDAS”
DARBININKO SKAITYTOJAM

Skaitytojams palengvinti išslysti 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

Vilniuje 1992 m. spalio mėn. 
15 d. “Lietuvos aido” UA ben
drovė išleido savaitinį iliustruotą 
žurnalą “Veidas”. Jo keli nume
riai pasiekė ir JAV-se gyvenan
čius “Lietuvos aido” prenumera
torius kartu su dienraščiu.

Savaitraštis bus siunčiamas at
skirai visiems jo prenumerato
riams. Metinė prenumerata, 
žurnalą gaunant iš Lietuvos oro 
keliu , $98. Pavieniai numeriai 
(po $2) gaunami Chicagoje: Gifts 
International Ine., Baltic Bakery 
ir Talmant Deli parduotuvėse.

Žurnalo vyriausias redakto
rius yra Valdas Vasiliauskas. Re
dakcijos kolektyvą sudaro: Algi
mantas Patašius, Arūnas Brazau
skas, Danguolė Čepienė, Almis 
Grybauskas, Virginija
Kavaliauskienė ir Danutė Šepe
tytė.

Redakcijos žodyje V. Vasi
liauskas nusako žurnalo paskirtį. 
Jis rašo: “Šiek tiek pikantiška,

TIKIU, Katalikų Tikybos Vadovėlis Mokyklai, su spal
votomis nuotraukomis ir piešiniais. Vertimas iš italų 
kalbos, kun. S. furčys, 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 gaunamos 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, 
tada išsiųsime ir sąskaitą.

VĖL PASIRODĖ “LIETUVA”

s- NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS
et GYDYTOJŲ NEATIDUMAS, NERŪPESTINGUMAS
cr SKYRYBOS

KONSULTACIJA NEMOKAMAI
IRVING DAVID CHODOSH

ADVOKATAS
230 WEST 72 STREET, NYC

Galime su Jumis tartis namuose arba ligoninėje.
Skambinkite 24 valandas (212) 769-0777, 

Brooklyn e ir Queens (718) 336-2121.
- KALBAME LIETUVIŠKAI-

Prieš metus laiko Lietuvoje 
anglų kalba leistas žurnalas “Lie- 
tuva-Lithuania” vėl šiemet sau
sio 12 d. atkeliavo į JAV. Tai an
trasis numeris, jo viršelyje 
pažymėtas 1/92, nenurodant da
tos žurnalo, nei pridėtiniame 
laiške, kada jis išsleistas, nei pa
sakant, kokiais laiko tarpais jis 
bus leidžiamas. Nurodyta, kad 
jo metinė prenumerata — JAV 
$36. Jis bus spausdinamas Vil
niuje.

Šį “Lietuvos” numerį gavo tie 
asmenys, kurie 1992 m. pra
džioje per mane, kaip jos atstovą 
JAV, buvo ją užsiprenume- 
ravęl992 m. antram pusmečiui, 
leidėjams pažadant, kad žuma-
las bus mėnesinis.

Žadėto mėnesinio žurnalo 
“Lietuva”, iki 1992 m. pabaigos 
neišleidus ir leidėjams neatsa
kant į mano laiškus, 1992 m. spa
lio 15 d. pasitraukiau iš “Lietu
vos” atstovo JAV pareigų, pra
nešdamas apie tai leidėjams.

Prenumeratorių adresai buvo 
pasiųsti leidėjams, bet prenu
meratos pinigai nebuvo jiems 
perduoti. Prenumeratoriams pi
nigus grąžinau spalio pabaigoje. 
Leidėjams 1992 m. gruodžio 31 
d. pasiunčiau 1992 m. finansinę 
apyskaitą, prašydamas nurodyti, 
kam perduoti likusius pinigus,

Want an Overseas Account? Concerned about Privacy? 
Confidently our specialty!

Norite atsidaryti užjūryje banko sąskaitą?
Pageidaujate, kad ji išliktų privati? 

Konfidencialumas - mūsų specialybė! 
Call or write: Skambinkite arba rašykite:

CHARLES. K. KIZYS
3215 W. 62 PL. #1-C 

CHICAGO, ILLINOIS 60629 
Tek: 1 (312) 776-5720

Saikas gėrime

Freedom-of-Choicers NEVER 
Mention the Babies Who Die

Bare vaišinasi du draugai. Vie
nas kiek nusvirduliavęs be są
monės nusirita ant žemės. Ant
rasis, pamatęs išsitiesusį draugą, 
pareiškia:

— Kas man patinka, drauguži, 
kad tu visad žinai, kada nustoti 
gerti.

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuva 
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į MŪSŲ ATSTOVĄ 

TEL. (718) 235-5272
355 Highland Boulevard 

Brooklyn, NY11207
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL.

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

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. 718 827-1351 

arba rašyti;
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

O ailanta mport export, įsesj

f® SmacyrnAKMAvi
Wm. Anastasi, B. S.

77*01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
V 296 - 4130 J 

kad ‘intelektualai’ leis žurnalą ne 
inteligentams (šie turi ką skaity
ti), o masiniam skaitytojui, vidu
riniajam sluoksniui. Todėl gyvy
biškai būtina, kad jis būtų su
pažindintas su tuo, kas Lietuvo
je, Europoje, pasaulyje yra ver
tingiausia, įdomiausia, svarbiau
sia. Mums atrodo, kad mes tai 
pajėgsime padaryti supranta
mai, patraukliai ir greitai”.

Žurnalo pirmas ir antras nu
meris, po 32 puslapius, gausiai 
iliustruoti spalvotomis nuotrau
komis bei iliustracijomis (bent 
po 30) ir duoda labai įdomius, 
aktualia analize bei kritika pa
remtus straipsnius.

JAV-ose žurnalą galima užsi
prenumeruoti pas įgaliotinį, 
kreipiantis adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brockside Lane, Will- 
ovvbrook, IL 60514. Čekiai rašo
mi “Lietuvos aido” vardu.

Br. Juodelis

uždarant banko sąskaitą. Jokio 
atsakymo negavau.

Dabar gautame “Lietuvos” 1/ 
92 numeryje paskelbta mano, 
kaip JAV įgaliotinio, pavardė su 
klaidingu adresu. Įgaliotinio pa
reigų aš neturiu, ir “Lietuvos” 
prenumeratų nepriimu. Kol są
skaita neuždaryta ir nepaskelb
tas naujas “Lietuvos” žurnalo 
įgaliotinis JAV, aš priimsiu po $3 
už žurnalo 1/92 ar kitą pavienį 
numerį. Už pavienį numerį celę 
rašyti “Lietuva” vardu ir siųsti: 
Bronius Juodelis, 239 Brookside 
Lane, Willowbrook, IL 60514.

Br. Juodelis

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

Po 35 dol.: A. Tumas, New- 
bury Park, CA.

Po 30 dol.: J. A. Starėnas, 
Avon, CA; V. Petkevičius, Lakeside, 
CT; Č. Masaitis, Thompson, CT; S. 
Meskauskas, Sioux City, IA; V. Gin- 
toff, Mountain Dale, NY.

Po 25 dol.: Stella Bajalis, Los 
Angeles, CA; V. Vaitkus, Juno 
Beach, FL; S. Martisauskas, Brock- 
ton, MA; Regina Barisas, Shrews- 

-bury, MA; T. K. Jasaitis, Great Neck,
NY; A. Bagdonas, Woodhaven, NY;
A. Šėrikas, Lake Ridge, VA.

Po 20 dol.: J. Astas, Hamil
ton, Ontario, Canada; Elena Mik
nius, New London, CT; Petronėlė 
Bagdonas, Plymouth, CT; Birutė 
Bernotienė, VV. Hartford, CT; Au
relija Stongvila, Coral Gables, FL;
B. Grinius, Dania, FL; E. Baliunas, 
Holiday, FL; J. Rugelis, Maywood, 
IL J. Buivys, Baltimore, MD; Pet
ronėlė Staniskis, Baltimore, MD; E. 
Kaminskas, Brookline, MA; Mary 
Valatka, South Boston, MA; Rasa 
Karvelis, Troy, MI; Ruth Remeika, 
Fords, NJ; G. ir L Ceras, Jamesburg, 
NJ; A. E. Pristęmik, Rockaway, NJ; 
Kun. J. J. Grabys, Amsterdam, NY; 
A, Sateika, Brooklyn, NY; Mirga 
Viciulis, Elmhurst, NY; Kun. J. Pa
kalniškis, Little Neck, NY; S. Raila, 
Little Neck, NY; VV. Dirma, Mastic 
Beach, NY; S. Remeza, New Roch- 
elle, NY; V. K. Jonynas, Queens 
Village, NY;V. Vaičiulis, VVood- 
haven, NY; V. Vygantas, Dalias, 
TX; Regina Cirpulis, Sugar Land, 
TX.

Po 17 dol.: Kazimera C. A. 
Gudukas, Centerville, MA.

Po 15 dol.: Albina Belazaras, 
So. VVindsor, CT; Stasė Levanas, 
Waterbury, CT; Adelaida Strijaus- 
kas, St Petersburg, FL- S. Vaškys, St. 
Petersburg, FL Emilia Daidynas, 
Brooklyn, NY; Jolanta Bagepalli, 
Schenectady, NY.

Po 13 dol.: B. Aponavičius, 
Easton, PA.

New York - Vilnius $523 (round trip)

New York - Vilnius $453 (one way)

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 
NewYork, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707 
Ask for Chris Dobrzynski

fs.n? /./ibiiž cm: x.
Po 10 dol.: L. E. Kybartas, 

Hamilton, Ontario, Canada; B. 
Graužinis, Los Angeles, CA; Elena 
V. Arbas, SantaMonica,.CA; J. Šau
lys, Branford, CT; A. Šėrikas, New- 
ington, CT; A. Zdanys, Newington, 
CT; V. A. Vaitkus, Waterbury, CT; 
A. Jalinskas, West Hartford, CT; 
Kun. Z. Smilga, VVestbrook, CT; E. 
J. Ziurys, Jr, Wethersfield, CT; 
Gražina Daunys, Aventura, FL; V. 
Balčiūnas, Daytona Beach, FL; G. 
Grajauskas, Orlando, FL; J. V. So- 
daitis, Ormond Beach, FL; J. Vizgir
da, Seminole, FL K. Waitelis, St. 
Ptersburg Beach, FL; J. Štokas, Stu- 
art, FL; R. Zalubas, Silver Spring,
MD; J. Dabrega, Brockton, MA; P. 
Radzevičius, Brockton, MA; J. Kac- 
kelis, Northampton, MA: Antani
na Liutkevičius, Nonvood, MA; V. 
Ziaugra, Roslindale, MA; Tekle Bo- 
gusas, So. Boston, MA; Aldona 
Zagurskis, So. Boston, MA; K. Lie
tuvninkas, Worcester, MA; Kun. L. 
Jocys, Mackinaw City, MI; B. Rau
gas, Delran, NJ; A. Šmulkštys, MD, 
Gibstown, NJ; K. Krusinskas, Green 
Brook, NJ; Eugenia Vigelis, Mays 
Landing, NJ; P. Elvis, Morganville, 
NJ; Bronė Venckienė, Newark, NJ; 
Stase Madziunas, Oak Ridge, NJ; B. 
Pioplys, New Brunswick, NJ; K. 
Čiurlys, North Brunswisk, NJ; Re
gina Zaloom, Ramsey, NJ; Anne E 
Stanis, Toms River, NJ; George 
Kruze, Brooklyn, NY; V. Nakuta- 
vidus, FishkHl, NY; H. Miklas, Great 
Neck, NY; V. Norkus, Great Neck, 
NY; K. Butkus, Jamaica, NY; V. 
Naronis, Jericho, NY; A. Vakselis, 
Richmond Hill, NY; R. Jasinskas, 
VVoodhaven, NY; Helen Venis, 
VVoodhaven, NY; M. J. Dauba, Cin- 
dnnati, OH; Kun. G. Ki jaus kas, S. 
J., Cleveland, OH; V. Rodunas, In- 
dependence, OH; Brone Jadkevi- 
dus, VViloughby, OH; VV. J. Marka- 
lonis, Reynoldsville, PA.

Po 8 dol.: B. J. Naras, Shrevvs- 
bury, MA.

Po 6 dol.: V. Blazaitis, Bald- 
win, NY.

Po 5 dol.: A. Keblys, Mont- 
real, Quebec, Canada; M. Baraus
kas, Los Angeles, CA; Z. Merkevi- 

cius, East Haven, CT; Sisters of 
Matulaitis Nursing Home, Putnam, 
CT; V. Trečiokas, VVesthersfield, CT; 
S. Giedrikis, Juno Beach, FL; G. 
Balbata, Lake Park, FL; Adelė Gry
bauskas, Lake VVorth, FL; A. ir D. 
Alksninis, Marco Island, FL; J. 
Budrevičius, Palm Beach Gardens, 
FL; J. Bandziukas, Seminole, FL; 
Adolph Šarka, Spring Hill, FL; J. 
Budrikis, St. Petersburg, FL; K. 
Gimžauskas, St. Petersburg Beach, 
FL; P. Baltis, Mililani, HI; L Budrys, 
Peoria, IL; V. Kasniunas, Beverly 
Shores, IN; R. Bielkevičius, Brock- 
ton, MA; Stasė Gofensienė, Brock- 
ton, MA; John Gendrolis, Dorces- 
ter, MA; M. A. Ziaugra, Sharon, 
MA; M. Žilinskienė, So. Boston, 
MA; Jean Paynter, Jersey City, NJ; 
A. Bilaitis, Keamy, NJ; Emilia Sado- 
nis, Verona, NJ; Izabele Bartasius, 
Williamstown, NJ; Aldona Gobu- 
zas, Blauvelt, NY; Birutė Asheber- 
gas, Elmhurst, NY; S. Mazilis, Fish
kill, NY; Helen P. Johnson, Jamai
ca, NY; Mildred Dana, Richmond 
Hill, NY; J. Botyrius, Ridgewood, 
NY; C. Sakas, VVilliamsville, NY; 
Henrika Graziunas, VVoodhaven, 
NY; Ona Kadas, VVoodhaven, NY; 
O. Audėnas, VVilsonville, OR; E. 
Carlitus, Ringtovvn, PA; B. Sudzin- 
skas, Hellertown, PA; P. Tribuisis, 
Providence, RI; A. B. Levonovich, 
Kenosha, VVI.

Po 4 dol.: J. Cepkauskas, 
Brockton, MA.

Po 3 dol.: V. Shimkus, Dal- 
ton, PA.

Po 2 dol.: Bertha Kukler, New 
Haven, CT; V. G. Abraitis, Palm 
Coast, FL T. Vitkauskas, Brockton, 
MA; Elena Strazdas, Centerville, 
MA; VV. Girtautas, VVyandette, MI.

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

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame. 
Darbininko Administracija
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Pavalgę gerus angliškus pus
ryčius, kumpio su apelsinų 
džemu, ir nusišluostę staltiesėle 
lūpas, visi metėsi laukan, nes 
užkaukė lėktuvo motorai. Aš 
išėjau paskutinis, norėjosi kuo il
giau išbūti šiltame namelyje, at
sigauti ir sušilti. Nežinau, ką 
būčiau atidavęs už karštos arba
tos stiklinę ir ne tik aš, bet ir visi 
šios kompanijos dalyviai. Tik 
priėjęs prie užvestų variklių, su
pratau kas yra šaltis. Propelerio 
mentys mažais apsisukimais 
pjaustė tirštų orų tarsi suktųsi ne 
ore, bet sausame šlamančiame 
smėlyje. Iš visų variklių plyšių 
šnypštė garo kamuoliai.

Pradėjo švelniai švisti. Pro ne
didukių gražiai apsnigtų pušai
čių viršūnes skverbėsi tie vi
siems banalūs, bet čia itin jaudi
nantys šalti, šviesiai mėlyni, pe
reinantys į rožinę spalvų, spin
duliai.

Ir vėl ore — tamsiame apšalu
sio, staugiančio vampyro pilve! 
Vos pusvalandį pasklidus, šis 
paukštis staiga gula beveik ant 
šono, daro aštrų posūkį ir neria 
žemyn. Dabar aišku, kad kome
dija baigta! Pastebėjau kelis iliu
minatorius už sparno užpakaly
je, aptrauktus juoda mase. Tai, 
kad lakūnai buvo išgėrę nekėlė 
abejonės, bet kas gi darosi?! Kai
rysis motoras sustojo. Dešinysis 
stenėdamas, pasiutiškai padi
dinęs apsukas, traukė pirmyn. 
Galop barškėdami ratai prisilietė 
nusileidimo takų. Rupūžės, ir 
vėl tas pats Aldanas!

Lakūnai mikliai iššoko ir pri
bėgo prie kairio variklio. Ogi vi
sas lėktuvo šonas aptaškytas juo
da alyva, tirštesne už vazelinų. 
Tepalo kranelis, kuris turėjo būti 
užšplintuotas viela, žiojėjo pu
siau atidarytas. Laksto “matai”, 
“firminiai” aerofloto “matai” ir 
tuoj ieškomi kaltininkai. Kolei 
mes tupinėjome jaukiame ir šil
tame namelyje, tepalų šildymo 
procedūra kartojasi. Oro dievai 
galinguose šuns kailio kailiniuo
se stumdosi ir visi šnabžda “nada 
dostat”. Jei tepalo, tai velniai jų 
nematė, reikia, o jei čia taip va

MIRĖ VAINUTIS ZIKARAS

Vainutis Zikaras, gimęs Pa
nevėžyje, 1925 m. vasario 20 d., 
netikėtai mirė š. m. sausio 22 d. 
Brookdale ligoninėje po galvos 
sužeidimo. Buvo pašarvotas M. 
Shalins koplyčioje. Atsisveikini
mas įvyko sausio 24 d. Sausio 25 
d. po mišių Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje palaidotas Cy- 
press Hills kapinėse.

Dideliame skausme liko žmo
na Aldona (Mikulskytė), sūnus 
Šarūnas ir duktė Eglė su šeimo
mis, žmonos dvi seserys ir brolis 
su šeimomis, žmonos motina 
Stefanija Mikulskienė ir Lietu
voje velionio sesuo, jo dvynukė, 
Alytė, kuri Kaune prižiūri jų 
tėvo, skulptoriaus Juozo Zikaro 
muziejų.

Taip pat Lietuvoje liko pus
brolis poetas Leonas Narbutas ir 
Anglijoje pusbrolis Danielius 
Narbutas su šeima.

Velionio tėvas buvo žymusis 
skulptorius Juozas Zikaras, su
kūręs Lietuvos nepriklauso
mybės paminklų. Jis turėjo tris 
sūnus ir minėtų dukrų. Visi trys 
sūnūs karo metu pasitraukė į Va

Lietuvių Religinės Šalpos ta
ryba posėdžiavo sausio 23 d. 
savo įstaigos patalpose. Tai buvo 
eilinis direktorių posėdis. Daly
vavo 10 žmonių. Religinei Šalpai 
vadovauja vysk. Paulius Balta
kis, OFM. Vicepirmininkais yra: 
prel. V. Balčiūnas, kun. A. Kon- 
tautas, dr. E. Vaišnienė. Sekre
toriais yra Gintė Damušytė, 
kun. dr. V. Cukuras, sekretorius 
ir iždininkas — Antanas Sabalis.

Svarbiausias posėdžio tikslas 
buvo naujų įstatų paruošimas ir 
svarstymas, ieškant naujos kryp
ties šalpos darbams. Naujus šal
pos planus apibūdino dr. Elona 
Vaišnienė. Direktoriai pasiliko

AJ“ A.
Kpt. ANTANUI GELAŽIUI

mirus, artimiesiems bei giminėms Lietuvoje 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.

Londono apylinkės lietuviai

dinamo “antifrizo”, vokietis pa
sakytų šnaps , tai blogai, vėl 
liks geriausiu atveju kas nors 
neužsukta, nepriveržta ir 
neapžiūrėta!

Bendrakeleivis bakstelėjo 
man į šonų ir pasakė, kad tuoj 
bus Jakutskas. Prakrapštęs iliu
minatoriaus stiklų mažom šuku
tėm, jis stebėjo praskrendančias 
vietoves. Štai jau ir Jakutskas, 
— mane pritempęs prie stiklo, 
aiškino šis nepažįstamasis.

Temstančiame vakaro fone pa
mačiau didžiulį baltų ežerų, iš 
kurio juokingai kyšojo kaminų 
galai, aukštesnių stulpų viršūnės 
ir net matėsi pailgo namo stogas 
su keliais kaminais, flegmatiškai 
verčiančiais žemyn, kaip pieno 
fontanai, baltus dūmus ir garus.

Apsukę didelį ratų nusileido
me 12 km nuo Jakutsko, nedi
delėje aikštelėje. Čia Morcha, 
pasakė nežinomasis. Po gerų 
dviejų valandų, kapitaliai mums 
visiems sušalus lėktuve, paga
liau atbirbėjo labai senas ir ko
miškas autobusiukas su mirksin
čiu vienu žibintu. Sulipom visi į 
jį, paskleisdami kiekvienas tų, 
kuo buvome patys “bagoti”. Aš 
savo gangrenuojančio tremtinio 
smarvę, jie šlykščiausių “antifri
zo” tvaikų!

Autobusiukas tarsi be spy
ruoklių siaubingai kratydamas 
tuoj pat nėrė į tirštų tamsų rūkų, 
ir vairuotojas, nuolat trindamas 
užšalusio priekinio stiklo mažų 
plotelį, virtuoziškai privairavo

BROCKTON, MA
Mirė Albina Baškauskienė

— Sausio- B "dr savo- namuose 
Brocktone mirė nuo širdies smū
gio Albina Baškauskienė-Kubi- 
liūtė, sulaukusi 72 m. amžiaus. 
Ji buvo gimusi 1920 m. Liudvi
navo parapijoje, Marijampolės 
aps., jauniausia iš 11 vaikų. Dar 
neseniai atšventė 50 metų vedy
binę sukaktį.

Pasiliko giliame nuliūdime vy
ras Juozas Baškauskas, duktė 

karus. Du iš jų atvyko į Amerikų, 
vienas jų, Teisutis, skulptorius, 
buvo išvykęs į Australijų. Visi jau 
mirę. Amerikoje ir Australijoje 
liko velionio brolių vaikai. Atsi
sveikinimo metu giminės ir 
draugai užprašė daug mišių ir 
skulptoriaus Juozo Zikaro fondui 
Kaune suaukojo $298.

POSĖDŽIAVO LRS TARYBA

prie dviejų “gražiai” skambančių 
gatvių sankryžos. Ulica Oktia- 
brskaja ir ulica F. Dzeržinskogo.

Valio, mes Jakutijos sostinėje!

Sesers adresų turėjau, tai ir 
pasileidau jos ieškoti tirštame 
rūke, patamsyje, apgraibomis. 
Mane perspėjo, kad atsargiai sta
tyčiau kojas ant šaligatvio prie 
stulpų. Tais laikais nuo jų “Čior- 
na koška”, ištempdavo plonų 
plieninę vielą skersai šaligatvio, 
d ėjęs žmogeliukas užkliūdavo 
už jos ir pargriūdavo. Per tvorų 
peršokusi “koška padarydavo 
tvarkų” ir ant sienos juoda an

glim netoliese užrašydavo 
“Miau, miau”. Mano turtų skai
tytojas gerai žino, tad, manau, 
pasikėsinus į ją išdvėstų ne tik 
“Ciomos”, bet ir visos Jakusko 
* Koškos” — štai ir viskas!

KATIUŠA IR VAGIS
Atvirai pasakysiu, kad, kai tau 

dvidešimt septyneri, neypatingą 
malonumą patiri girgždindamas 
bolševikinių ligoninių lovas, o ką 
ir bekalbėti, kai, vienų dieną 
kraujais spjaudydamas naktinėn 
“vazon”, pamatai lakstant savo 
plaučių alveoles, kitą dieną 
bronchioles ir lauki toliau, koks 
gi sekantis organas šiandien 
išlėks!

Tokius fokusus už sąžiningų 
darbą su manimi išdarinėjo By
kovo žuvies fabriko padovanota 
liga. Medikai ją įvairiai krikštijo, 
pradžioje TBC, vėliau abscesu ir 
galop daktaro . Vulfovičiaus 
amžinoji “Pelican” plunksna li
gos istorijon, juodai-ant balto 
brūkštelėjo — dešinio plaučio 
gangrena!

(Bus daugiau)

prof. Liucija Baškauskaitė Lietu
voje, sūnus Linas Kalifornijoje 
ir duktė Asta — Quincy, MA. 
Lietuvoje liko trys broliai: Anta
nas, Juozas ir Justinas Kubiliai 
ir sesuo Justina Gabrienė.

Albina buvo visų mėgiama, 
paslaugi, priklausė beveik vi
soms organizacijoms ir buvo 
veikli jų narė. Taip pat priklausė 
Sv. Kazimiero parapijos chorui 
nuo pat jo įsteigimo.

Velionė buvo pašarvota Ed
vardo Vaitekūno laidotuvių na
muose, kur klebonas kun. Petras 
Šakalys vadovavo rožančiui ir ki
toms maldoms. Į šermenis atsi
lankė daug žmonių. Grojo gyvoji 
stygų muzika.

Sausio 11d. Sv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje Brocktone 
buvo atlaikytos gedulingos 
mišios, kurias aukojo klebonas 
kun. Petras Šakalys, asistuojant 
kunigams Albertui Abraeinskui 
ir Simonui Saulėnui. Per mišias 
solo giedojo operos solistė Ma
rytė Bizinkauskaitė ir solistas 
Benediktas Povilavičius.

juos dar pastudijuoti.
Iš pateikto projekto pažymė

tini 4 punktai, kurių visi liečia 
Lietuvą: 1. Remti švietimą ir 
auklėjimų, 2. Remti ir šelpti var- 
gan patekusius, 3. Remti ir ug
dyti krikščionišką kultūrą Lietu
voje, 4. Remti Katalikų Bažny
čią, jos institucijas ir vienuolijas.

Apie šį planą daug kalbėta.
Posėdis pradėtas 11 vai., baig

tas 5:30 v. v.
įstaiga rūpestingai tvarkosi, 

telkia lėšas ir atlieka plačius bei 
svarbius šalpos darbus Lietuvo
je. Toji pagalba labai reikalinga, 
kai Lietuvoje įsivyrauja vis di
desnė netvarka. Reikia šelpti 
auklėjimo įstaigas, kad vėl 
pamažu gyveniman būtų grąžin- 
tos krikščioniška moralė ir dora. 
Todėl prašomi visi, kas tik gali, 
paremti Lietuvių Katalikų Šal
pos įstaigą, nes ji pastoviai siu
nčia įvairiopą pagalbą Lietuvai: 
vaistus, medicinos reikmenis, 
knygas ir piniginę pagalbą. Tos 
pagalbos laukia vargstantieji, 
našlaičiai ir nuskriaustieji.

Klaipėdos krašto atvadavimo 75 m. sukakties minėjime Kultūros Židinyje sausio 17 d. 
programos atlikėjai ir organizacijų atstovai. Sėdi iš k.: kun. dr. L. Andriekus, OFM, 
J. Simutienė, ambasadorius A. Simutis, gen. konsulas L. Kučinskas, A. Vakselis, NY 
šaulių kuopos pirm. K. Miklas. Stovi iš k.: A. Pumputis, J. Vilgalys, kun. dr. K. 
Bučmys, OFM, kun. J. Pakalniškis, dr. G. Stravinskienė, M. Klivečkienė, Z. Dičpini- 
gaitis, V. Blažaitis, A. Sakalas, R. Brakas, O. Balsienė, A. Balsys, I. Vakselienė, E. 
Barčiauskienė, J. Matiukas, A. Staknienė, I. Jankutė, A. Jankauskas, V. Jankauskienė. 
Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

SU LIETUVIŠKOM VĖLIAVOM 
Į KLAIPĖDĄ GRJŽTA LAIVAI 

Klaipėdos minėjimas Kultūros Židinyje

Šiemet suėjo 70 metų, kai 
buvo išvaduota Klaipėda. Tad ir 
tradicinis minėjimas, rengtas 
vietos šaulių kuopos, buvo kur 
kas iškilmingesnis. Jis įvyko sau
sio 17d., sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinio mažojoje sa
lėje.

Minėjimą pradėjo kuopos pir
mininkas Kęstutis Miklas. Įneš
tos vėliavos su šaulių sargyba. 
Invokaciją sukalbėjo Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, šaulių 
kapelionas.

Toliau programą vedė šaulių 
kuopos valdybos narė Vida Jan
kauskienė. Jos pakviestas ilga
metis Lietuvos generalinis kon
sulas, dabartinis Lietuvos amba
sadorius prie Jungtinių Tautų 
Anicetas Simutis papasakojo, 
kaip vyko Klaipėdos krašto išva
davimas, kaip po Pirmojo pasau
linio karo Versalio sutartimi jis 
buvo atjungtas nuo Vokietijos, 
kaip Lenkija reiškė pretenzijas. 
Prisiminė ir sukilimo vadą Jonų 
Budrį, kuris vėliau buvo New 
Yorke Lietuvos generaliniu kon
sulu.

Po pamaldų, velionė draugų 
ir giminių nulydėta ir palaidota 
Kalvarijos kapinėse Brocktone.

Velionė paliko didelę spragų 
visuomenėje, chore ir šeimoje, 
kur ji buvo nepakeičiama.

Jos vyras Baškauskas šeimos 
vardu padėkojo kunigams ir lai
dotuvių dalyviams Christos res
torane.

Gili užuojauta vyrui Juozui 
•Baškauskui, dukterims Liucijai 
ir Astai ir sūnui Linui bei jų šei
moms.

Vaclovas Senūta

KREIPIASI NAUJASIS ŽIDINYS — AIDAI

Amerikoje ėjęs “Aidų” žuma-
las, susijungęs su Lietuvoje 
leidžiamu “Naujuoju Židiniu , 
jau užbaigė savo pirmuosius 
1992 metus. Išėjo 12 numerių.

Grįžus į valdžių senosios ko
munistinės partijos žmonėms, 
darosi vis sunkiau išlaikyti kri
kščioniškos dvasios mėnesinį 
žurnalą. Tik bendromis jėgomis 
įmanoma organizuoti ir išlaikyti 
tokį reikalingą ir svarbų žurnalų.

Žurnalo leidėjai ir kreipiasi į 
Amerikos lietuvius, kviesdami 
užsiprenumeruoti žurnalą. Jo 
kaina metams iki šiol buvo tik 
$20. Bet nepaprastai pakilus paš
to išlaidoms, susidūrus su įvai-

Šio minėjimo pagrindinei kal
bai buvo pakviestas naujasis Lie
tuvos generalinis konsulas: Li
nas Kučinskas, kuris ką tik buvo 
grįžęs iš Lietuvos.

Prelegentas Amerikos lietu
viams yra žinomas, nes jo tėvas, 
istorijos mokslų daktaras Anta-

ELIZABETH, NJ
Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia 

sausio 30 d. savo parapijos salėje 
rengia labdaros balių, kad su
telktų lėšų parapijos reikalams. 
Klebonas kun. Alfredas Žemei- 
kis pakvietė Jordan Thomas or
kestrų, kuris turi 18 asmenų. Su 
solistais orkestras gros pietų 
metu bei šokiams.

Balius prasidės apie 6:30 v. va
kare kokteiliais, vakarienė bus 
apie 7 v.v.

Bilietus galima įsigyti kleboni
joje. Kaina — $15. Galima užsa
kyti telefonu. Šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčios adresas yra: 211 
Ripley Place, Elizabeth, NJ 
07206. Klebonijos telfonas — 
352-2271.

VVilliam Senkus

LANKĖSI LIETUVOS ŽURNALISTAS

Povilas Sigitas Krivickas, žur
nalų “Lietuvos ūkis” ir “The 
Economist of Lithuania vyriau
siasis redaktorius, trejetą mėne
sių viešėjo Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Jis domėjosi valsty
binės paramos smulkiajam bi
zniui principais, valiutos ekono
minio pagrindimo bei paskolų iš
davimo klausimais.

Krivicką VVashingtone priėmė 
Pasaulinio Banko (World Bank) 
Baltijos šalių departamento di

liais spausdinimo sunkumais, 
leidėjai buvo priversti pakelti 
kainą. Dabar šio leidinio kaina 
metams $44. Bus išleidžiama 12 
stambių numerių.

Prenumeratos siunčiamos šio 
žurnalo garbės redaktoriui, bu
vusiam ilgamečiam “Aidų” žur
nalo redaktoriui Tėv. Leonardui 
Andriekui, OFM. Čekius rašyti 
pranciškonų vienuolijos vardu ir 
siųsti šiuo adresu: Rev. L. An
driekus, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Laiškus ir atsiliepimus siųsti 
redakcijai: Naujasis Židinys-Ai
dai, Literatų 9-33, 2001 Vilnius, 
Lithuania.

nas Kučas (anksčiau Kučinskas), 
nacių kalintas Stutthofe, po karo 
pateko į Paryžių, o iš ten į Ame
rikų, kur profesoriavo. Tėvo 
aplankyti iš Lietuvos buvo at
vykęs ir Linas Kučinskas. (Dr. 
Antanas Kučas prieš keletu metų 
mirė Matulaičio namuose Putna- 
me.)

Konsulas priminė šaulių orga
nizacijos veiklų, organizuojant 
sukilimų. Pati išvadavimo idėja 
yra kilusi šaulių štabe. Paminėjo 
Amerikos lietuvius, dalyvavu
sius sukilime. Tarp jų — aviaci
jos kapitonų Stepų Darių.

Toliau papasakojo, kad jam, 
kaip svečiui, prieš 10 metų teko 
dalyvauti Klaipėdoje, kai ten 
buvo minima 60 metų sukaktis. 
Visa tai vykę sovietinio režimo 
dvasioje, bet drauge visur vy
ravęs ir lietuviškas patriotizmas. 
Istorija rišama su dabartimi, per 
Klaipėdos uostų Lietuva tapo 
jūrų valstybė. Uostas dabar iš
plėstas ir atlieka didelį vaid
menį. “-r-.

Kalbėdamas apie padėtį Lie
tuvoje, iš kurios jis kų tik grįžo, 
teigė, kad šis valdžios pasikeiti
mas nėra komunistų laimėjimas. 
Dešimt pagrindinių lietuvių ko
munistų sėdi Maskvoje. Dabar 
žmonės ieškojo išeities iš 
padėties. Jie balsavo ne už ko
munistus, bet už veiklos žmo-

(nukelta į 8 psl.)

rektorius Adil Kanaan, žymus 
Philadelphijos verslininkas Wil- 
liam VVurster. Taip pat Krivickas 
turėjo susitikimus su Kento 
(Ohio) ir Columbia (New York) 
universitetų profesoriais, skaitė 
paskaitą Whartono kolegijos 
(Pennsylvanijos universitete) 
studentams.

Jis taip pat domėjosi švietimo 
ekonomikos dėstymo programa 
Mokytojų kolegijoje (Columbia 
universitete), nes pats panašią 
discipliną pavasario semestre 
pradeda dėstyti Vilniaus Peda
goginiame universitete.

Krivickas lankėsi Chicagoje, 
turėjo daug susitikimų su lietu
viais, dažnam iš jų dovanodamas 
savo naujausią knygą “Kodėl 
sapnuoju Aliaską?” su įspūdžiais 
iš didžiausios Amerikos valstijos, 
kurioje jam teko būti prieš ket
vertą metų.

Svečias taip pat lankėsi ir Pa
saulio Lietuvių Centre, esančia
me Lemonto gyvenvietėje prie 
Chicagos, ir po sekmadienio mi
šių turėjo galimybę papasakoti 
apie padėtį Lietuvoje. Sausio 17 
d. svečias dalyvavo Klaipėdos at
vadavimo 70-mečio minėjime 
Kultūros Židinyje. Sausio 23 d. 
Krivickas išvyko namo.
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Kultūros Židinyje šį penkta
dienį, sausio 29 d., Lietuvių 
Atletų Klubo metinis susirinki
mas. Pradžia 7:30 v.v.

Arvidas Jeronimas Remeza, 
Šv. Pranciškaus III-čiojo (treti
ninkų) ordino direktorius Lietu
voje, sausio 4 d. atvyko į Ameri
ką. Savaitę gyveno pranciškonų 
vienuolyne Brooklyne, sausio 11 
d. išvyko į Kennebunkportą. Jis 
į Ameriką atvyko pranciškonų 
provinciolo tėv. Placido Bariaus, 
OFM, kviečiamas. Jis yra muzi
kas, kompozitorius, dėsto Klai
pėdos konservatorijoje, gyvena 
Kretingoje. Praeitų metų bir
želio mėnesį surengė tretininkų 
kongresą Kretingoje (kongresas 
buvo aprašytas “Darbininke”). 
Tretininkų kongregacijoje turi 
800 gerai organizuotų narių. 
Grįžęs į Lietuvą, jis ketina leisti 
tretininkams tradicinį leidinį 
“Sv. Pranciškaus varpelį”. į Lie
tuvą grįžta vasario 28 d.

Vytautas Volertas, iki šiol ėjęs 
Kultūros Tarybos pirmininko 
pareigas, iš tų pareigų pasi
traukė. Pirmininkė buvo new- 
yorkietė Audra Misiūnienė, bet 
ji yra išvykusi į Lietuvą ir dirba 
Vilniuje. Dar ten pasiliks ilgesnį 
laiką.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
čia dirbęs Lietuvių Religinėje 
Šalpoje ir buvęs jos direktorius, 
grįžęs į Baltimorę, buvo sunega
lavęs. Sausio 22 d. padarytajam 
operacija.

Irenos ir Vytauto Alksninių iš
leistuvės įvyko sausio 23 d. 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Dalyvavo apie 80 svečių. 
Išleistuves rengė LB apygardos 
valdyba. Plačiau kitame “Darbi
ninko” numeryje.

A. a. Julijos Kunigėlienės pir
mųjų mirties metinių proga mi
šios bus aukojamos vasario 3 d., 
trečiadienį. 8 v. r. Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, Manhat
tan, NY. Užprašė sesuo Kazi
miera Sventoraitienė. Vyras 
Pranas ir šeimos nariai prašo vi
sus pasimelsti už. Julijos vėlę.

Kristina Levišauskaitė ir Ro
bertas Ciokevičius, Kauno 
Technologijos universiteto pro
fesoriai, sausio 25 d. atvyko 
stažuotėn į Farmingdale SUNY 
universitetą. JFK aerodrome 
juos pasitiko SUNY atstovai ir 
KTU Technologijos valdymo 
centro direktoriai — LB NY apy
gardos pirmininkas Kęstutis K. 
Miklas ir Miltope bendrovės vi
ceprezidentas Vytautas Daugir
das.

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da objektyvų atsikuriančios Lie
tuvos vaizdą. Tokios žinios išei
vijai yra naudingos. Nuo šių 
metų pradžios laikraštis siun- 
nčiams du kartus savaitėje oro 
paštu. Prenumerata metams 
$85. Čekius rašyti “Lietuvos ai
do” vardu ir siųsti JAV įgalioti
niui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. (sk.)

Per TRANSPAK, firmą kon
teineriai į Lietuvą siunčiami 
dažniausiai. Pinigai pervedami 
doleriais jūsų giminėms. MAIS
TO siuntiniai sudaromi iš sūrio, 
aliejaus, dešrų ir kitų gerų pro
duktų, 55 sv. — $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica- 
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772.

Administratorius kreipiasi: Di
delė dalis Darbininko skaitytojų 
jau atsilygino už 1993 metų pre
numeratą, už ką nuoširdžiai dė
kojame. Bet yra maža dalis skai
tytojų, kurie, atsiųsdami prenu
meratos mokestį 30 dol. už 1993 
metus ir užpildydami geltoną at
karpėlę, gautą drauge su kalen
doriumi, tai padarė, nepažiūrė
dami į EXP datą, atspaustą savo 
pavardės lipinuke. Jie buvo sko
lingi prenumeratą (20 dol.) ir už 
1992 metus, o atsiuntė prenu
meratos mokestį — 30 dol. —
tik už 1993 metus. Todėl jų mo
kestis buvo paskirstytas sekan
čiai: 20 dol. — už 1992 metų pre
numeratą ir 10 dol. — už pirmus 
4 mėnesius 1993-čių metų. Jų 
EXP data pakeista sekančiai: 
EXP 4/31793. Prieš išsiunčiant 
prenumeratos čekį, prašome pa
sitikrinti, kokia yra EXP data 
Jūsų lipinuke, tada bus aišku, 
kiek esate skolingi. Skola už 
1991 arba 1992 metus — po 20 
dol., už 1993 metus — 30 dol.

Tony Slye, gyv. Ozone Park, 
N Y, ilgametis “Darbininko” 
skaitytojas, mirė sausio 24 d. 
Trump Pavillion ligoninėje, Ja- 
maica, N Y. Nuliūdime liko 
žmona Sophie ir giminės — 
Sližių šeima. Tony Slye prik
lausė Vyčių kuopai Maspeth ir 
kt. organizacijoms. Buvo pašar
votas Shalins laidotuvių įstaigoje 
Woodhavene. Palaidotas ketvir
tadienį, sausio 28 d., iš Viešpa
ties Atsimainymo par. bažnyčios 
Maspeth Šv. Jono kapinėse, 
Queens, NY.

Kun. Antanas Bertašius, Pa- 
terson, NJ, ne tik parėmė “Dar
bininką” kaip kasmet didele 
auka, atsiųsdamas čekį $120, bet 
dar užsakė “Darbininką” kitam 
skaitytojui. Už visokeriopą para
mą nuoširdžiai dėkojame.

FOTOGRAFIJOS 
PARODA

J New Yorką yra atvykęs ir čia 
apsigyvenęs Arūnas Kulikau
skas, žymus fotografijos meni
ninkas, dalyvavęs įvairiose tarp
tautinėse parodose, laimėjęs pri
pažinimų ir medalių. Lietuvoje 
jis surengė dvi savo asmenines 
parodas. Grupinėse parodose 
dalyvavo Prancūzijoje, Japonijo
je, Austrijoje, Vengrijoje, Len-; 
kijoje, JAV.

Jo fotografijų paroda rengiama' 
Anthology Film Archives patal
pose, 32 Second Avė (SE kampas 
2nd St.), New Yorke nuo sausio 
28 d. iki vasario 24 d. Telefonas 
212 505-5181.

Paroda pavadinta “Dreams:t 
reality”. Panaudojant modernią
ją techniką, kuriamas platus ir 
įdomus surealistinis pasaulis.

Ričardas Kezys, Daivos ir 
Romo Kezių sūnus, sausio 16 d. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
susituokė su Pelyte Sanatore. 
Sutuokė vysk. Paulius Baltakis. 
Vestuvių vaišės įvyko Fox Hol- 
low salėse Woodbury, L.I. Da
lyvavo artimieji šeimos draugai. 
Į vestuves buvo atvykęs ir jauno
jo brolis Rimas, kuris dirba 
Hong Konge. Keziai turi 5 
sūnus. Ričardas yra pirmasis iš 
jų sukūręs šeimą. Jaunieji pove
stuvinei kelionei išvyko į Tahiti 
salas.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 30 d., šį šeštadienį, 12:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Giusep- 
pe Verdi opera “Un Balio in Ma- 
schera”. Pagrindiniai solistai: 
Juan Pons, Harolyn Blackvvell, 
Sharon Svveet. Diriguoja John 
Fiore. Vasario 6 d., ateinantį 
šeštadienį, bus transliuojama G. 
Verdi opera ‘11 Trovatore”.

Apreiškimo parapijos choras 
perrinko savo valdybą: pirm. 
Constantine Kazlauskis, vice- 
pirm. Izabelė Amaitis, ižd. — 
Petras Baltrulionis, knygininkas 
— Petras Lenk, soc. reikalų di
rektorius Vito Senken. šeimi
ninkė (hostess) Veronica Kazlau
skis, sekr. — Nijolė Baltrulionis. 
Valdybos rinkimams vadovavo 
choro solistas Fred Lučka. Cho
ro tradicinė komunija ir agapė 
bus kovo 21 d. Choras taip pat 
dalyvaus Vasario 16-osios 
minėjime.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa gauna laiškų iš Lietuvos 
nuo organizacijų, kurias ji 
sušelpė. Pastaruoju laiku rašo 
Sintautų parapijos (Vilkaviškio 
vyskupijos) klebonas prel. A. 
Maskeliūnas. Jis praneša apie 
bažnyčios atstatymo darbus ir 
dėkoja Amerikos lietuviams, 
parėmusiems šią parapiją savo 
aukomis per LKR Šalpą. Ten 
kiekvieną sekmadienį laikomos 
pagrindinės mišios už gerada
rius.

Emilija Rastenienė, woodha- 
venietė, Lietuvoje yra įsteigusi 
savo vyro Vinco Rastenio žurna
listikos paremiją. Lietuvos žur
nalistų sąjunga pernai antrąkart 
paskyrė Vinco Rastenio premiją 
už geriausius 1991 metų publici
stikos kūrinius. Premija įteikta 
kauniečiui, žurnalo “Santara” 
vyriausiajam redaktoriui Ro
mualdui Norkui. Anksčiau Vinco 
Rastenio premiją gavo Juozas 
Urbšys už knygą “Prisiminimų 
fragmentai”. Rastenienė pa
skyrė lėšų ir 1992 metų premijai.

Antano Masionio knyga, “At
eitininkų dvasia nepalūžo”, gau
nama “Darbininko” administ
racijoje. Knyga gausiai iliustruo
ta, 214 psl. Aprašoma pati ateiti
ninkų veikla, atsakoma kriti
kams, kurie kritikavo A. Masio
nio spaudoje paskelbtus straips
nius. Knygos kaina 10 dol. Per
siuntimo išlaidoms padengti 
pridėti 2 dol.

Dvi vedusiųjų poros ieško 
dviejų miegamųjų buto. Gali 
būti Queens arba Brooklyno ra
jonuose. Skambinti 718 849- 
8831.

TRANSPAK firma praneša, 
kad CONNECTICUT valstijos 
tautiečiai gali siųsti per p. a. Ust- 
janauskienos įstaigą COSMOS 
INTERNATIONAL, W. Hart
ford, CT. Telef. 203 232-6600.

Moterys, kurios pageidauja, 
kad jų pavasario ar vasaros dra
bužiai būtų pertaisyti ir sutvar
kyti (for alterations), kreipkitės 
telef. 718 296-7338. (sk.)

Akių nemokamas patikrini
mas, skirtas cukrine liga (diabe- 
tis) sergantiems, vyks sausio 30 
d. nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. popiet 
Jersey City Medical Center, 50 
Baldwin Avenue, Jersey City, 
NJ. Reikia iš anksto užsiregi
struoti nemokamu telefonu: 1- 
800-962-1233.

Ieškoma moteris namų ruošos 
darbam, tris dienas per savaitę. 
Skambinti 718 847-4496.

Kas nori šiltų lietuviškų vilno
nių kojinių, gali skambinti vaka
rais 718 805-9063. Iš. Lietuvos 
yra atvykusi Irena Kulikauskie
nė aplankyti savo sūnaus foto 
menininko Arūno. Prižiūrėdama 
anūkėlę, mezga šiltas kojines.

Reikalinga lietuvė moteris 
namų ruošos darbams. Skam
binti tel. (203) 938 - 9522. (sk.)

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.

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Linas Kučinskas 
kalba Klaipėdos atvadavimo minėjime Kultūros Židinyje sau
sio 17 d. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

Klaipėdos minėjimas 
Kultūros Židinyje

(atkelta iš 7 psl.)

nes. Sąjūdis tvarkėsi nesėkmin
gai. Tikėta, kad dabar šis pakei
timas pagerins krašto ekonomi
ką. Nauja administracija žengia 
pirmuosius žingsnius. Užsienio 
reikalų ministras, kurį jis 
aplankė kaip gen. konsulas New 
Yorke, yra kupinas naujų vilčių, 
kad bus išbrista iš sunkumų.

Prelegentas prisiminė ir Ame
rikos lietuvių vaidmenį. Per 50 
okupacijos metų išeivija labai 
padėjo kraštui išsilaikyti, atgauti 
nepriklausomybę. Kvietė su ja 
daugiau bendradarbiauti, nes to 
reikia kraštui, kad greičiau 
stiprėtų.*

Tai buvo pirmas naujojo gen.* 
konsulo pasirodymas New Yorko 
lietuviams. Iki šiol santykiai su 
Lietuvos generaliniu konsulatu 
buvo labai draugiški, nuoširdūs. 
Konsulas dalyvaudavo visoje lie
tuviškoje veikloje. Tikimasi, kad 
ir naujasis gen. konsulas palaikys 
senas tradicijas.

Vaizdajuostė apie Klaipėdą

Pirmininkas Miklas su Geri
mantu Peniku buvo suorgani
zavę ir sumontavę vaizdajuostę

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiųs

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

Po 30 dol.: R. Dulskis, Cocoa 
Beach, FL; B. Andrasiunas, Orland 
Pk., IL; S. Duobienė, Nonvood, MA.

Po 20 dol.: J. Ambrozaitis, 
Middlebury, CT; C. Kulas, South- 
bury, CT;J. Kazlauskas, VVaterbury, 
CT; Iza Ramanauskas, Daytona 
Beach Shores, FL; V. Rutelionis, St. 
Petersburg, FL; Bronislava Urbo
nas, St. Petersburg, FL; J- Arlauskas, 
Chicago, IL; Bronė Karaskienė, 
Delran, NJ; P. Brazauskas, Paramus, 
NJ; Janina Bagdas, Douglaston, NY; 
Adelė Rysavy,Jackson Heights, NY; 
A. Kepalas, Levittovvn, NY; V. Kati
nas, Richmond Hill, NY; Lily Po
cius, Richmond Hill, NY; Margaret 
Balčiūnas, Woodhaven, NY; V. 
Gedminas, Woodhaven, NY; N. 
Žukauskas, Yonkers, NY; Vanda 
Vasiliauskas, Collingdale, PA; Da
lia Puzycki, Ben salėm, PA

Po 15 dol.: P. Stankus, Hart
ford, CT; Vanda Bagdonas, Dayto
na Beach, FL; R. Petkevičius, Lewis- 
ton, ME; J. V. Starinskas, Belmont, 
MA Agnė Balas, Cleveland, OH.

Po 11 dol.: Aldona Heuer, 
Staten Island, NY.

Po 10 dol.: Aldona Gervickas, 
Peoria, AZ; L A. Tamosiunas, Fair- 
field, CA V. Zelenis, Reseda, CA S. 
Bailaus kas, Berlin, CT; Salomėja 
Saliamonas, Hartford, CT; S. L. 
Marcavage, Milford, CT; Aldona

apie Klaipėdą, jos uostą, gamtą, 
jūrą ir laivus.

Gaila, kad pradžioje trukdė 
techniškas balso nelygumas. 
Girdėjosi tik kažkoks birbimas, 
o paties teksto nebuvo. Vėliau 
per mikrofoną videovaizdus 
paėmė aiškinti Miklas.

Parodyta Klaipėdos miestas, 
jo šventės, turistai, įvairios pra
mogos, parodos, laivų pašventi
nimo ceremonijos.

Įspūdingiausias epizodas bu
vo iš jachtininkų sutikimo, kai 
sugrįžo trys jachtos, kurios 
lankėsi New Yorke.

Parodyta, kaip jachtos įplau
kia į uostą, kaip vyksta sutikimo 
paradas. Gatvėmis žygiuoja su- 
grįžusieji jūrininkai, prieš kiek
vieną laivo įgulą eina orkestras, 
merginos, kurios sukioja lazde
les, kaip ir Amerikos orkestrų 
paraduose. Taip jie ėjo ir ėjo 
Klaipėdos gatvėmis. Daug žmo
nių, daugjaunimo. Dainavo “Ar
monikos” ansamblis, kuris lan
kėsi ir New Yorke. Su jjio ėmė 
dainuoti ir salėje esanti publika.

Pabaigai Klaipėdos orkestras 
grojo Lietuvos himną. Čia buvo 
sustabdyta vaizdajuostė. Pirmi
ninkas pakvietė atsistoti ir drau-

Barius, Monroe, CT; I. Kriauciunas, 
VVaterbury, CT; A. A Strazdis, Chip- 
ley, FL; Bronė Arminas, Port St. 
Lucie, FL; Kun. V. Memenąs, Frank- 
fort, IL; K. Keblys, Baton Rouge, 
LA; Marcele Spuras, Baltimorę, MD; 
Birutėj akniunas, Silver Spring, MD; 
A. Girnius, Roslindale, MA; Jad
vyga Spirauskas, VVorcester, MA; 
Danutė Liepas, New Buffalo, MI; K. 
Bagdonas, Brick, NJ; Z- Lukas, Eliza- 
beth, NJ; S. Ramanauskas, Keamy, 
NJ; Neda Gimys, S. Plainfield, NJ; 
L Morkūnas, Toms River, NJ; J. 
Stankaitis, Honeoye Falls, NY; 
Veronica Gudas, Jamaica, NY; V. 
Grajauskas, Jeffersonville, NY; Stasė 
Bobelis, Kingston, NY; Vyda G. 
Liaugaudas, New York, NY; A Kildi- 
šius, Richmond Hill, NY; Jadvyga 
Leleiva, Richmond Hill, A. J. Saba
lis, VVoodhaven, NY; A. Čepulis, 
Philadeiphia, PA.

Po 6 dol.: P. Baras, Media, PA.
Po 5 dol.: J. ir M. Zadavidus, 

Fountain Hills, AZ; B. Brazdžionis, 
Los Angeles, CA; I. Simonaitis, 
Bloomfield, CT; Zita Dapkus, Ne- 
wington, CT; Kun. V. M. Cukuras, 
Putnam, CT; Mary Johnson, Put- 
nam, CT; M. Banevičius, W. Hart
ford, CT; Florence A. Dippel, Day
tona Bch. Shrs., FL; C Baksys, DeL 
tona, FL; Sofija Durickas, Gulfport, 
FL; J. Vaich, Largo, FL’ P- Damijo
naitis, Ormond Beach, FL; Janina 
Gerdvilienė, St. Petersburg Beach, 
FL; A. Grabauskas, St Petersburg 
Beach, FL; V. Povilonis, Tamarac, 
FL' Irene Sodeika, Treasure Island,

VYSK. P. BALTAKIO 

KALENDORIUS 

(papildytas)
Sausio 31 — vasario 7 dieno

mis — Budapešte migrantų sie
lovados kongresas ir Vengrijos 
lietuvių lankymas.

Vasario 14 d. — Toronto, Ka
nadoje, Vasario 16-osios minėji
mas. *

Vasario 18-26 dienomis — 
Lietuvos vyskupų grupinis apy- 
skaitinis apsilankymas pas Sv. 
Tėvą Romoje (kas penkeri metai 
“ad limina” vizitas).

Vasario 26-28 dienomis — To
ronte Kanados Katalikų Centro 
suvažiavimas ir Prisikėlimo pa
rapijos 40 metų sukaktis.

Kovo 1-25 dienomis — 
Gavėnios susikaupimai Dayto- 
na, Juno, Pompano, Miami lie
tuviams.

Kovo 27-28 — Brockton, MA, 
gavėnios susikaupimas ir Sutvir
tinimo sakramentas.

Juozas Arlauskas, New Bri
tam, CT, užmokėjo prenumera
tą, prisiųsdamas $75 čekį. Do
sniam spaudos rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

Kun. A. Matulis, Šv. Mykolo 
par., Bayonne, NJ, atsiuntė pa
ramą “Darbininkui” — $100. 
Mielam spaudos rėmėjui nuo
širdžiai dėkojame.

B. & G. Aleksandravičiai, 
Bloomfield, CT, parėmė “Dar
bininką”, atsiųsdami $80 čekį už 
prenumeratą. Už auką nuo
širdžiai dėkojame.

Kun. Theo Palis, Pittsburg, 
CA, kaip kasmet, taip ir šiemet, 
parėmė “Darbininką”, atsiųsda
ma už prenumeratą $100 čekį. 
Dosniam nuolatiniam spaudos 
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame.

ge su Klaipėdos iškilmių daly
viais giedoti Lietuvos himną. 
Taip simboliškai apsijungė Lie
tuva ir išeivija. Momentas jaudi
nantis ir prasmingas!

Užbaigus programą, buvo ka
vutė. Salės priekinė siena buvo 
išdekoruota Pauliaus Jurkaus. 
Žmonių atsilankė gerokai per 
šimtinę. Daug buvo visai naujų, 
niekur nematytų. Tai vis naujai 
atvykusieji. Buvo proga su jais 
susitikti, pabendrauti, pasikal
bėti su naujuoju gen. konsulu ir 
su kitais svečiais, (p.j.)

FL; V. Rūbas, Riverside, IL; Made- 
line Stabinsch, Attleboro, MA; V. 
Dainys, Boston, MA; A. Dubaus
kas, Cambridge, MA J- Vasys, Ded- 
ham, MA; Valerija Vaicjurgis, 
Dorchester, MA; P. Bernotas, New- 
ton, MA; Ona Merkis, So. Boston, 
MA; C. J. Bazikas, VVorcester, MA; 
B. Harris, VVorcester, MA; R. J. Lu
kas, Interlaken, NJ; A. J. Sluzas, 
Keamy, NJ; A. Cesonis, Linwood, 
NJ; C. Matonis, Ocean, NJ; Mary 
Zinke, Piscatavvay, NJ; A Pumputis, 
Middletovvn, NY; Pranciška Plėnys, 
Ozone Park, NY; Lena Beleckis, 
Ravena, NY; M. Ulenas, Richmond 
Hill, NY; J. Orentas, Ridgewood, 
NY; S. Karmazinas, VVoodhaven, 
NY; S. Kulys, VVoodhaven, NY; 
Stasė Kaselis, Cindnnati, OH; B. 
Krokys, Philadeiphia, PH; A. Bar- 
zdukas, Falls Church, VA.

Po 4 dol.: J. Garla, Juno Beach, 
FL.

Po 3 dol.: Aušra R. Sarpalius, 
Hartford, CT; Sophie Radę, Mel- 
boume, FL; Ziggi Vizbaras, VVorces
ter, MA.

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

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko Administracija


