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LIETUVOJE IR

— Paskiri ministrai pasisako dėl savo veiklos programos —

Gruodžio 10 d. po to, kai mi Tačiau, paaiškėjus, kad Pasaulio
nistras pirmininkas Bronislovas Lietuvių Bendruomenė šiuo
Lubys, pristatė savo vyriausybės metu tokios ministerijos nenori,
sąstatą, laikinai einantis prezi išeivijos reikalus kol kas tvarkys
dento pareigas Algirdas Brazau PLB būstinės pareigūnai Vilniu
— Barikados prie Lietuvos
skas savo dekretu patvirtino je.
Seimo rūmų pradėtos ardyti
septyniolikos asmenų ministrų
Pagal Lietuvos Konstituciją,
gruodžio 8 d., tūkstantis pirmąją
kabinetą.
Lietuvos ministras pirmininkas
Nepriklausomybės dieną. V.
Jis yra tokios sudėties:
Bronislovas Lubys Brazausko
Landsbergis buvo pareiškęs, kad
Julius Veselka — ekonomikos patvirtintąjį ministrų kabinetą
barikados simboliškai stovės tol,
ministras;
turi pateikti Seimui, kuris jį
kol Lietuvoje bus likęs bent vie
Leonas Vaidotas Ašmantas — * svarstys ir tvirtins. Naujoji vy
nas Rusijos kareivis. Laikinai ei
energetikos ministras;
riausybė pradeda savo darbą,
nąs prezidento pareigas A. Bra
Eduardas Vilkelis — finansų prisiekusi Seime, kad bus ištiki
zauskas įsakė barikadų ardymą
ministras;
ma Lietuvos Respublikai, laiky
pradėti dabar.
Audrius Butkevičius — krašto sis Konstitucijos ir įstatymų.
apsaugos ministras;
Rašant šias žinias, dar nebuvo
— Arldvysk. Audrys Bačlds
Dainius
Trinkūnas
—
kultūros
žinoma,
kada Seimas patvirtino
gruodžio 8 d. oficialiai atidarė
ir švietimo ministras;
vyriausybę
ir priėmė jos priesai
Vilniaus arkivyskupijos kurijos
Jonas
Rimantas Klimas — ką. Tai turėjo įvykti pereitos sa
valgyklą “Betanija”. Ji įrengta
miškų ūkio ministras;
vaitės viduryje.
prie Šv. Petro ir Povilo bažny
Albertas Ambraziejus Sinečios, sugrąžintose buvusio vie
vičius — pramonės ir prekybos
Nuo ko pradės
nuolyno patalpose. Čia vargšai
ministras;
ekonomikos ministras
galės nemokamai pavalgyti. Bai
Gintautas Žintelis — ryšių ir
gus tvarkyti virtuvę, kasdien čia
Julius Veselka, tapęs ekono
informacijos
ministras;
mikos ministru, rengiasi išjudin
galės nemokamai pietauti 500 la
Teodoras Medaiskis — socia ti gamybą. Jis norėtų mažinti
biausiai remtinų žmonių. Maisto
linės apsaugos ministras;
produktai perkami už paaukotus
pelno mokestį prioritetinių šakų
Algirdas Vapšys — statybos ir įmonėms, kad joms atsirastų ga
pinigus. Aukoja vietos gyvento
urbanistikos ministras;
jai ir Lietuvos svečiai. Tai antroji
limybių parduoti daugiau pro
Jonas Biržiškis — susisiekimo dukcijos. Jei pramonė išveš par
labdaros valgykla Vilniuje.
ministras;
duoti daugiau produkcijos, galės
Vytautas Kriauza — sveikatos ir žaliavų daugiau nusipirkti.
— Lietuvos Respublikos Vi
daus reikalų ministerijos siste apsaugos ministras;
Artimiausias tikslas — gauti
Jonas Prapiestis — teisingu kreditų iš užsienio. Pasaulio
moje šiuo metu yra daugiau kaip
mo ministras;
35,000 darbuotojų. Jų skaičius
bankas jau paskyrė $60 milijonų.
vis didėjaT- ~-~jT>^t^-rr - ^ .e .....Povilas Gylys —• užsienio1 rei-- - Ministro nuomone, ekonomi
kalų ministras;
kos tvirtinimo principas toks: pa
— Tarptautinė konferencija
Romasis Vaitiekūnas — vi siskolinti, pagaminti, diegti nau
energijos taupymo klausimais
daus reikalų ministras;
jas technologijas, parduoti.
gruodžio 3-4 dienomis vyko
Rimantas Karazija '— žemės
Kaune. Dalyvavo šiluminės ūkio ministras;
Užsienio reikalai
energetikos specialistai iš Esti
Algimantas Matulevičius —
jos, Latvijos, Lietuvos ir Šiaurės
Užsienio reikalų ministras Po
ministras be portelio savivaldy
šalių — Danijos, Norvegijos,
vilas Gylys ketina laikytis kon
bių reikalams.
Suomijos.
Kaip iš sąrašo atrodo, yra tik struktyvaus kurso, pirmiausia
vienas
ministras be portfelio. apsižvalgius, kas jau nuveikta
— Kultūros taikomojo mokslo
Anksčiau
buvo manoma, kad bus toje srityje. Jo manymu, reikia
trys institucijos — Kultūros ins
titutas, Liaudies kultūros cen ir kitas — išeivijos reikalams. siekti gerų santykių su visais.
tras ir Kultūros palikimo studijų
centras — lapkričio 24 d. sujung
tos į vieną instituciją — Lietuvos
kultūros institutą. Toks nutari
mas priimtas įvykusiame Lietu
rt
* 1
vos kultūros ir švietimo ministe
a JK
rijos kolegijos posėdyje.

APIE LIETUVĄ

Gylys, lig šiol dirbęs universite
te, buvęs Sąjūdyje, po to nuo
Maskvos atsiskyrusioje Lietuvos
Komunistų Partijoje, patyrimo
užsienio politikoje neturi.

Miškų ūkis
Per tuos pačius vienerius me
tus buvęs Vagnoriaus, Abišalos,
dabar jau trečiojoje vyriau
sybėje, miškų ūkio ministras Jo
nas Rimantas Klimas sako, kad
dabar didžiausias uždavinys yra
aprūpinti
žmones
miško
gėrybėmis, mediena, malkomis
ir kt. Ūkininkams mediena par
duodama pigiau, nes neįperka.
Bet žmonės galėtų daugiau
kūrenti malkomis, kurių miš
kuose labai daug. Kaimų ir mie
stelių gyventojai, susitarę su
miškininkais ir urėdais, galėtų
kirsti sausuolius ir vežti iš miško
jau nukirstą medieną.
Eiguliai turi teisę duoti malkų
veltui. Svarbu, kad mediena ne
supūtų. Sniegolaužas galima
rinkti nemokamai.
Ministerijoje vyksta du svar
būs pasitarimai:
Pirmame dalyvauja Rytų Lie
tuvos miškininkai ir miškotvarkininkai. Jie aptaria miškų grąžini
mą savininkams Rytų Lietuvoje.
Šis kraštas kelis kartus buvo oku
puotas,
todėl iškyla daug
sudėtingų ir skausmingų proble
mų. Vieni gyventojai turi caro
laikais išduotus nuosavybės do
kumentus, kiti — lenkų okupan
tų.
Forsuoti žemės grąžinimo šia
me Lietuvos regione negalima,
būtinas atsargumas, kompeten
cija bei tolerancija. Dėl to mi nisterija kreipsis į Lietuvos Seimą.

(nukelta i 2 psl.)

— Lietuvos valstybinio ko
mercinio banko “Vyčio” banke
lapkričio 24 d. įvyko laisvai kon
vertuojamos valiutos aukcionas.
Dalyvavo organizacijos. JAV do
leriai parduoti po 300-325 talo
nus, Vokietijos markės — po
201-220 talonų. Aukcione par
duota 145,000 JAV dolerių ir
33,000 Vokietijos markių.
— Paroda “Multiple memories” gruodžio 2 d. atidaryta Vil
niaus šiuolaikinio meno centre.
Parodoje šešiolikos amerikiečių
dailininkų grafika, eksponuota
Liublianos grafikos bienalėje
1991 metais. Paroda surengta
Amerikos ambasados Vilniuje ’
Naujasis Seimas sesijos darbus pradeda Lietuvos himnu. Viktoro Kapočiaus nuotr.
iniciatyva.
— Klaipėdos universiteto
Baltų kalbotyros etnografijos ir
etnologijos katedra (vedėja prof.
A. Kaukienė) bei lietuvininkų
Gruodžio 1-4 dienomis Lietu nių susitarimų, nors Kinija gami
Lietuva turi nemažą mokslinį
bendrija “Mažoji Lietuva” lapk
ričio 30 d. surengė mokslinę vos respublikos krašto apsaugos na daug šiuolaikinės lengvosios potencialų, kuris anksčiau buvo
ministras Audrius Butkevičius ginkluotės bei karinio transporto naudojamas sovietų karinio-pra
konferenciją “Mažosios Lietuvos
priemonių. Dabar svarbiausia moninio komplekso įmonėse.
etnografija”. Kai kurie konferen lankėsi Kinijoje.
Lietuvos ELTOS korespon yra tarpvalstybinių santykių,su Ministro nuomone, reikia ieško
cijoje skaityti pranešimai: “1918
dentui jis pasakė, kad yra “uni sijusių ir su saugumo problemo ti tolesnių jo pritaikymo galimy
m. lapkričio 30 d. Tilžės aktas ,
bių. Viena iš rinkų, ko gero,
“Kai kurie 19 a. lietuvininkų šei kalios galimybės bendradarbiau mis, plėtojimo galimybės.
Indokinijos šalys, tarp jų ir Ki galėtų būti Kinija.
mos papročiai”, “Mažosios Lie ti Lietuvai ir Kinijai”. Jis kartu
Butkevičius susitiko su Kini
tuvos tautinis kostiumas”, “Se su ministro pirmuoju pavaduo nija, suinteresuotos turėti eko
nųjų lietuvininkų liaudies medi toju Eugenijum Nazelskiu buvo nominius ryšius su Lietuva, nes jos civiliniais ir gynybos vadovy
nuvykęs Kinijos Liaudies Re ji pagal savo geografinę padėtį be, gynybos ministru, jo pava
cina”, “Oro spėjimai Vakarų Lie
spublikos gynybos ministro Cin yra patogus prekybos tiltas iš duotojais, generalinio štabo va
tuvos kalendoriuose”, “Senųjų
rytų į Centrinę ir Vakarų Euro- dovais. Lankėsi karo pramonės
. baltiškųjų papročių pėdsakai lie Czivėjaus kvietiniu.
Vizito metu nepasirašyta kari P4
įmonėse, karinėse dalyse, parotuvininkų šventėse”.

MEZGAMI RYŠIAI TARP KINIJOS IR LIETUVOS

Kristaus užgimimas, dail. Hans Baldung Green medžio rai
žinys 1514.

KAIP TURĖTŲ ELGTIS SEIME
DEŠINIOJI MAŽUMA?
“Lietuvos aidas” ir toliau skel
bia balsus iš visos Lietuvos dėl
savo anketos Seimo klausimais.
Antroji tema buvo: “Kaip turėtų
elgtis
Seime
dešinioji
mažuma?”
Pasisakymuose įvairaus am
žiaus ir profesijų žmonės reiškia
si konstruktyviai, negailėdami
savo pastabų ir patarimų.
Ada Jankienė, 59 m., tarnau
toja, iš Žemaičių Naumiesčio:

dose. Visa tai leido geriau pažinti
Kinijos ir apskritai Tolimųjų
Rytų regiono politinę situaciją
saugos aspektu.
Teko lankytis ir Kinijos “ypatingo-techninio-ekonominio vy
stymo” rajonuose, laisvosios
ekonomikos zonose, kuriose su
darytos ypač palankios sąlygos
investuoti užsienio kapitalą. Tai
modelis, kuriuo šiandien ypač
domisi Rusija, kurio taikymo ga
limybės įdomios ir Lietuvai.
1993 m. pirmajame ketvirtyje
Kinijos gynybos ministerijos at
stovai lankysis Vilniuje. Mano
ma, kad delegacijoje bus ir kitų
svarbių valstybės gyvenimo
sričių atstovų.
Į klausimą, kodėl Kinija susi
domėjusi Lietuva, ministras
Butkevičius taip atsakė:
“Viską lemia unikali Lietuvos
geopolitinė padėtis, labai patogi
ekonominiams ryšiams plėtoti.
Kinai gerai supranta, jog trys
Baltijos valstybės yra skirtingos
ir jų vykdoma politika taip pat
skiriasi. Neatsitiktinai ir Kinijos
ambasada neseniai iš Rygos per
kelta į Vilnių.
Kinijos noras pakliūti į plačias
Europos rinkas gali būti reali
zuojamas nebūtinai per Rusiją.
Taigi šio vizito tikslas ir buvo —
plėtoti draugiškus santykius,
stiprinti saugumą”.

“1. Jokiu būdu neišeiti j parei
gas, kai sustabdoma deputato
veikla. Tuo įsitikinome, kai
Aukščiausiosios Tarybos patys
aktyviausi deputatai perėjo į vy
riausybę, o silpnavalius kairieji
palenkė į savo pusę.
2. Dešiniųjų mažuma turėtų
nesiskaldyti į smulkias frakcijas,
o dirbti sutartinai ir labai akylai,
nes komunistai daro ne tai ką
sako.
3. Jei LDDP AT iš pradžių^
buvo tik 9 ir atliko tokią veiklą,;
kad apvertė Lietuvą aukšty n ko-'
jom, tai per 50 “dešiniųjų" žmo
nių Seime turėtų išsaugoti ne
priklausomybę. Sveikatos ir tvir
tybės, nes mūsų likimas Jūsų
rankose”.
Daiva Gumuliauskaitė, 19 m.,
iš Mažeikių:
“1. Būtinai turėtų vieningai ir
atkakliai dirbti.
2. Ginti Lietuvos valstybingu
mą, jei į tai būtų kėsinamasi.
3. N'edrabstyti purvais Seimo
daugumos.
4. Jokiu būdu neiti j koaliciją
su LDDP. Toks žingsnis tik su
stiprintų žmonių pasitikėjimą ta
partija.
Svarbiausia — dora, krikščio
niška moralė”.
Juozas Kavaliauskas, pensi
ninkas, iš Kelmės:
“Dešinioji mažuma Seime
turėtų imponuoti darbštumu,
kultūringumu, drausmingumu,
susiklausymu, nes darbų — be
galės. Rengiant genis įstatymus,
dešinieji turėtų pirmauti, o blo
giems pasipriešinti.
Nereikia nusiminti — nėra to
blogio, kuris neišeitų į gera".
Romualdas Rekertas,
50
metų, chemijos m . kand., iš Vil
niaus:

(nukelta į 2 psl.)

RAŠO IŠ LIETUVOS

DAROSI
VIS
SUNKIAU

nių tipas Lietuvoje ir, deja, tokių
dauguma, todėl jie nulemia tau
tos likimą.
Gaila tų, kurie guldė galvas
prie televizijos bokšto, tų, kurie
buvo nukankinti Sibire, kurie
tiek daug padarė, kad Lietuva
vėl taptų nepriklausoma.
Jau dabar darosi vis sunkiau
gyventi. Atvažiavusi iš Amerikos
draugė buvo apsistojus nekūre
namam viešbutyje. Pietus resto
rane valgėme su paltais. Namie
iš kranų bėga vos drungnas van

duo. Kainoms nuolatos kylar
tikimės ateity sulaukti dar bl
ganių laikų. Nors Bado dar n
ra, bet jau pereiname prie m;
tinimosi vien tik košėmis, No
ir šalta, bet laikomės ir neserg
me. Tik moraliai esame vis
sužlugdyti.
Pradėtas sukti reorganizacijt
ratas į vieną pusę, dabar turbi
bus sukamas vėl atgal. Nežini
ar ateity galėsime laisvai rašy
laiškus, ar tik vėl neims kontn

Išeivijos lietuvių kartus nusi
vylimas Lietuvos Seimo rinkimų
pasekmėmis kartais įžiūrimas
kaip pernelyg pesimistinė reak
cija. Kitaip sakant, mes, toli gy
liuoti.. vendami nuo tautos kamieno,
esą perdaug kritiškai žiūrime į
Lietuvos įvykių raidą. Čia JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
pridėtoje laiško ištraukoje tačiau rei kalu ose. A dvokatas kalba ir lietuviškai. 134 VVest St., Simspamatome, kaip iš tikrųjų dabar bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.
jaučiasi didelė dalis gyventojų
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
pačioje Lietuvoje. Laiškas rašy P'way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tas š. m. lapkričio 16 d.:
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296~

2244.

Nugyvenau netrumpą gyve
nimą ir pabaigoj pasidarė gėda,
kad esu lietuvė. Tauta išsigimė.
Atsirado “homo sovieticus” žmo

Prie Seimo rūmų piketuoja Laisvės Lygos atstovai. Viktoro Kapočiaus nuotr.

NAUJOJI VYRIAUSYBĖ
PRADEDA DARBĄ
■ (atkelta iš 1 psl.)

Kitas pasitarimas skirtas na
cionalinių parkų problemoms.
Sukviesti visų nacionalinių par
kų vadovai. Pasitarime buvo ir
etnografų, nes nacionaliniai par
kai — ne tik miškai ir ežerai, bet
ir kaimai, kuriuose gyvena
audėjos, tautodailės meistrai.
Reikia juos registruoti, nes kai
mas prarado savitumą.

Klausiamas, ar kelionės bilie
tai atpigs, atsako, kad tai priklau
so nuo vyriausybės politikos,
nuo to, kiek transportas bus sub
sidijuojamas, kiek rinkos sąlygo
mis bus pradėta suktis.
Po truputį griaunant monopo
lines struktūras, siekiama paska
tinti konkurenciją. Tai būtų nor
malus kelias. Bet Lietuvos tran
sportas turi funkcionuoti visais
atvejais.

SavivaldybiŲ reikalai
Sveikatos reikalai

Sveikatos ministras Vytautas
Kriauza, buvęs ministro J. Ole
kos pirmasis pavaduotojas, į
klausimą, ar neteks gyventojams
daugiau mokėti už gydymą, atsa
ko: Ir dabar mokame, mokėdami
mokesčius. Ateityje didesnis
procentas šių mokesčių eis į ligo
nių kasas, kurios mokės už gydy
mą.
Dėl aprūpinimo vaistais, jis
sako, kad Lietuvoje vaistų yra
nemažai,
tik
dėl
įvairių
priežasčių jie nepatenka į vaisti
nes. Trūksta apyvartinių lėšų —
laisvų pinigų, už kuriuos galėtų
pirkti iš sandėlio.
Teisingumo reikalai

Jonas Prapiestis, teisingumo
ministras,sako, kad teisingumo
sąvoka, ministrams keičiantis,
nesikeičia.
Esą teisingumą vykdo tik teis
mas — jis visų pirma turi laikytis
įstatymų. Ir labai būtų gražu,
kad visi, tai suprasdami, steng
tųsi teismui padėti, kad nebūtų
netikusių epitetų apie socialisti
nius teismus, jei priimami kokiai
nors politinei grupuotei ne
priimtini sprendimai.
Svarbu, kad pagaliau teismo
sprendimai būtų gerbiami, o jei
gu jie kam atrodo neteisingi, kad
būtų pasinaudojama įstatyme
numatyta procedūra, kaip tuos
sprendimus skųsti, protestuoti
aukštesnei teisminei instancijai.
Vidaus reikalai,
prekyba, transportas
Vidaus reikalų ministru pa
skirtas buvęs Šiaulių komisaras
pik. Romasis Vaitiekūnas polici
ją norėtų padidinti, sutelkti
žmones kryptingam darbui.
Ankstesnių vyriausybių pre
kybos ministras Albertas Ambra
ziejus Sinevičius į buvusį postą
sugrįžta, žinodamas, kad visko
bus 47% mažiau. Savo progra
moje sieks, kad būtų gera gyven
ti, nes pramonė gamina, o kul
tūra naudoja.
Transporto ministras Jonas
Biržiškis, išsilaikęs savo poste,
keičiantis vyriausybėms, parla
mentams, mano, kad, dirbant
konkretų darbą, sritis aiški, be
politinės maišaties.

Anksčiau buvęs pramoninin
kų pirmininku, dabar ministeris
be portfelio, Algimantas Matule
vičius rūpinsis savivaldybių rei
kalais. Klausiamas, kodėl jis su
tiko dirbti vyriausybėje ir koks
ryšys bus tarp pramonininkų ir
savivaldybių, naujasis ministras
aiškino:
“Ne paslaptis, kad naująją vy
riausybę formavo pramonininkų
asociacijos vicepirmininkas Bro
nislovas Lubys. Mes esame seni

kolegos, o kolegos vieni kitiems
turi padėti ne tik žodžiais, bet ir
darbais. Kai Lubys pakvietė ma
ne darbuotis vyriausybėje, aš
nesiveržiau, bet suprasdamas
dabartinę situaciją, pasitaręs su
kolegomis nusprendžiau sutikti.
Savivaldybės — didžiulis dar
bo baras, kuris reikalauja pir
maeilio ekonominių reikalų sut
varkymo. Visų pirma, tai yra or
ganizacinis darbas, aš nemanau,
kad vadovavimas turi būti kietas,
administracinis. Reikia įteisinti
municipalinę nuosavybę, būtina
parodyti žmonėms, kad savival
dybių laisvė nėra anarchija, kad
jos nevalgytų iš bendro valstybės
katilo.
Savivaldybės bus savarankiš
kos, jei jos rems verslą, pra
monę. Reikia nustatyti, kas turi
skirti sklypą degalinei ar parduo
tuvei statyti, kas turi skirti
griūvantį namą senamiestyje, iš
kurio galima padaryti gerą par
duotuvę, viešbutį ar ofisą — Vy
riausybė, Seimas ar savivaldybė.
Tai turi daryti savivaldybės. Įgy
ta patirtis, man dirbant pra
monėje ir pramonininkų asocia
cijoje, turėtų praversti”.

KAIP TURĖTŲ ELGTIS SEIME
DEŠINIOJI MAŽUMA?
(atkelta iš 1 psl.)
“Tokį Seimą išsirinko nugir
dyta, nualinta ir apkvailinta tau
ta. Jai nebegali padėti nei kredi
tai, nei kokios materialinės ver
tybės. Ji paprasčiausiai nežinos,
ką su tuo daryti.
Gerai, kad viskas laiku išaiš
kėjo. Bus galima Lietuvai skirtus
pinigus našiau ir naudingiau pa
naudoti kitose, mažiau komu
nizmo pažeistose šalyse. Seimo
opozicija privalo būti nuolatos
protinga. Ir jokiu būdu netruk
dyti bolševikams “tvarkytis”.
“Tvarka” bus matoma ir Lietu
voje, ir už jos ribų. Tikiuosi, tai

atsitiks per “rekordiškai” trumpą
laiką”.
Aldona Vokėnaitė, iš Biržų;
“Padėti žmonėms, kurie pa
davė pareiškimus ir nori atgauti
bei dirbti žemę. Reikia, kad
dešinieji susitiktų su kiekvienu
jos dar negavusiu, ir sužinoti
priežastis. Neleisti pirma išpar
duoti žemės, o jau paskui kas
liks, dalinti savininkams. Tai bai
si komunistų daroma neteisybė.
Antra, aplankyti jau ūkinin
kaujančius ir iš jų pačių sužinoti
jų vargus, kad jie matytų, jog
nėra palikti likimo valiai”.
Bus daugiau)

NACIONALINIŲ PREMIJŲ
LAUREATAI
Lietuvos ELTA pranešė, kad
Lietuvos nacionalinių kultūros ir
meno premijų komitetas slaptu
balsavimu nutartė 1992 metų na
cionalinės kultūros ir meno pre
mijas skirti:
dailininkui Valentinui Anta
navičiui už tapybos darbus “Sta
las” (1989), “Mėlynakė” (1990),
“Mėlynas mano žvėris” (1991),
“Pionierė” (1991), “Velnias"
(1990-1991), “Šventoji iš geldų”
(1991) ir “Žvėris” (1992);
rašytojui Kaziui Bradūnui už
eilėraščių knygas “Prie vieno
stalo” (1990) ir “Duona ir dru
ska" (1992);
dailėtyrininkui
Vladui

Drėmai už monografijas “Vil
niaus Šv. Onos bažnyčia. Vil
niaus katedros rekonstrukcija
1782-1801 metais” (1991) ir
“Dingęs Vilnius” (1992);
pianistui Petrui Geniušui už
1990-1992 metų koncertines
programas;
filosofui Arvydui Šliogeriui už
knygas “Daiktas ir menas” (1988)
bei “Būtis ir pasaulis” (1990).
Šių metų Lietuvos nacionali
nių premijų laureatai buvo ren
kami iš kandidatų, kiniuos
pasiūlė poeto Marcelijaus Marti
naičio vadovaujamo Nacionali
nių kultūros ir meno premijų ko
miteto nariai.

LIETUVOS
GYVENTOJAI
PRIEKAIŠTAUJA
“Lietuvos aidas” 1992 m.
gruodžio 8 d. atspausdino marijampolietės B. Stelmokienės
laišką, pavadintą “Laukėm,
laukėm ir sulaukėm”. Tai viešas
laiškas dr. K. Bobeliui. Ji rašo:
“Gerb. Bobelį, aš Jumis taip
tikėjau ir visiems savo pažįsta
miems liepiau už Jus balsuoti.
Esu pensininkė, Jūsų am
žiaus. Tuo metu, kai Jūs bėgote
į Ameriką, ir man siūlė bėgti, bet
nesutikau. Gyvenau kaime, dali
nausi paskutiniu kąsniu su parti
zanais. Pasislėpę po antklode
klausėmės Amerikos balso. Pri
simenu
ir Jūsų pavardę.
Kentėkite, sakėte, kad greitai iš
vaduosite. Laukėm, laukėm ir
štai kada sulaukėme. Giriatės
turgingas esate, o mes čia per
tuos penkiasdešimt metų ne ką
susikrovėme.
Mačiau, kaip Šv. Vincento
bažnyčioje dalinote dolerius, bet
ne tai svarbu. Svarbiausia, kad
mūsų išrinktas į Seimą balsavote
už komunistus Brazauską ir
Juršėną. Graužiuosi, kad patarinėjau balsuoti už Jus. Nemaniau, kad esate neteisingas...”
Tame pačiame" -laikraštyje,
gruodžio 10 d. laidoje, at
spausdintas laiškas, taikomas Al
girdui Brazauskui, Liudvikas
Oškinis, iš Širvintų, rašo: “Gim
toji kalba verkia... Labai slogų
įspūdį paliko pirmasis Seimo
posėdis. Ypač nuliūdino LDDP
nariai, kurie darkė lietuvių kalbą
taip, jog man ausys linko. Nuo
jų neatsiliko ir A. Brazauskas.
Kai jis ėmė iš vieno nutarimo
projekto “išjunginėti” sakinius,
maniau, kad lietuvių kalbos
žinovas rašytojas V. Bubnys nors
šį kartą mandagiai pataisys savo
partijos vadą. Deja.
A. Brazausko nomenklatūrinę
šnektą šiurpu lyginti su visada
taisyklinga vaizdinga V. Land
sbergio kalba, kurios klausytis
tikra atgaiva.
Vargas mokytis taisyklingai
lietuviškai kalbėti senatvėje, jei
nepanorėjai būdamas jaunas,
bet A. Brazauskui verkiant reikia
kompetentingo “trenerio” kas
dienėms taisyklingos lietuvių
kalbos pratyboms. Kalbos šiukš
lintojų iš tribūnų per radiją, tele
viziją girdime pakankamai, bet
kai žargonu Seime ar spaudos
konferencijoje ima kalbėti pats
(kol kas laikinas!) Lietuvos prezi
dentas, tai jau nei šis, nei tas”.

Savo auka paremk lietuvišką
spaudą

Premijos ir diplomai laurea
tams bus įteikti per Vasario 16osios — valstybės atkūrimo die
nos minėjimo iškilmes.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, J r. laidotuvių 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 VVOODLAVVN
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, namą pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY.
'• Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". W1NC-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., Bayside,NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718428-4552. Fax 7187693302.
KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel.
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimą atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nno 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. Štokas - direktorius, 234 Sunlit Dr.,
VVatčhung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.
MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, Hetuvė advokatė, patarnauja visuosc teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway,
Saite 504, Nė^York,^.Y. 1GOO7 Tel 212 962-5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI I VISAS KAPINES
NEW YORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV.JONO KAPINIŲ.

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
0UEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282 ; 326-3150
TAI MC5U VIENTMYLt VIETA
- GALU PARODE SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
~ LĖKTUVAI
~ LAIVAI (CRUISES)
± TRAUKINIAI (AMTRAK)
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 TRAVEE SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302
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Kalėdos jau čia
Kalėdos, Kalėdos! Tos gražio ir stiprina tautą ir veda per
sios šventės štai ir vėl čia. didžiausias kliūtis į laimėjimą.
Tūkstančiai lempučių puošia na
Prie Kūčių stalo tinka ir lietu
mus ir gatves. Kalėdinė muzika viška poezija. Ir čia turime
ir giesmės. Kepamų kaštanų gražių, gražiausių posmų.
kvapas. Skuba žmonės, neša
Kalėdų
naktis.
Bernelių
glėbius pirkinių. Į namus, j šei mišios. Ir kokia tai mistika, koks
mas. Ten bus pats gražiausias nuostabus angelų giedojimas: ei
metų vakaras. Bus šilta. Žibės kime ir pasveikinkime... Ir lietu
Kalėdų eglutė. Ir dovanos, dova viai eidavo visais keliais, take
nos! Tiek daug meilės, tiek daug liais. Bažnyčios pilnos giedojo:
džiaugsmo...,
Garbė Dievui aukštybėse, o
Lietuviai turi ir daugiau, ne žemėje ramybė geros valios
tik Kalėdų šventes. Tai Kūčios, žmonėm...
Kūčių vakaras.
Kad būtų didesnė šventės
Kūčios savo kilme yra atėju prasmė, prisiminkime savo arti
sios iš slavų, iš Lenkijos per Gu muosius. Vaikam juk sunešama
diją. Jos čia įsipilietino, sulie- tiek daug dovanų. Ar jų tarpe
tuvėjo. Taip Kūčios tapo tautinė yra tai, kas primintų Lietuvą?
ir religinė šventė.
Nenuskriauskime jų. Lietuviš
Kūčios — šeimos šventė. Pa kas daiktas yra brangi ir vertinga
gal pirmųjų amžių agapės pa dovana.
vyzdį čia dalijamasi kalėdaičiu —
Tokiais meilės pasireiškimo
plotkele. Tai yra meilės simbo vakarais juk gera parodyti meilę
linė duona, kuri sujungia šeimas ir lietuvių tautai, atsikūrusiai
ir bičiulius. Ji primena Velykų Lietuvai. Tokį vakarą turime su
paskutinę vakarienę, bet Kūčio- sijungti savo mintyse, maldose,
se jau turi visai kitą prasmę. Lie kad prie Kūčių stalo būtų visa
tuviškos kūčios su savo valgiais, Lietuva, kad ji paskui žengtų di
papročiais yra meilės ir gėrio at desnė, skaidresnė, pajėgi dirbti,
siskleidimas visiems, pasidaliji skleisti tiesą ir meilę.
mas ta meile ir gėriu. Mistinis
Mūsų aplinkoje juk yra ir vie
susijungimas su gamta ir su Dievu.
nišų žmonių. Jie dažnai esti
Kai pasirodo pirmoji žvaigž kuklūs, pasitraukia iš tako ir nedelė danguje, šeima sėdasi prie ’ "šiškardenarTokiė didžiųjųšven” Kūčių stalo. Nūo’*pat''pradžios čių vakarai kartais jiem gali būti
patenkama į mistiką, į žvaigždy lyg kokia gili sielos žaizda. Vie
nus, paplotėlės laužymą. Ir natvė gali būti labai didelė ir
giesmės, giesmės apie didįjį sunki. Tad pastebėkime tokį
žemės džiaugsmą.
asmenį, pasikvieskime, pasida
Prie savo Kūčių pridėkime lykime savo džiaugsmu, tegu ir
šiek tiek literatūros. Juk yra to jiem šviečia Kalėdų žiburiai.
kių gražių, prasmingų aprašy-.
mų, kaip lietuviai Sibire šventė
Kalėdos nuskambės, šviesos
savo Kūčias. Koks didis vargas
ir dar didesnė lietuvių meilė užges, ir liks vėl beskubančios
savo tautai, savo papročiąijįs^ paprastos pilkos dienos. Ir kas
tada primins praėjusias Kalėdas?
žmogui ir Dievui. - "
Vargstanti tauta ir tose sąlygo Kas primins draugus, artimuo
se pasiliko su savo tradicijom, sius? Tik dovanos!
jČia ir turi didelę prasmę dovasavo valgiu, giesme ir malda. Tai

Apie lietuvius farmacininkus
ir jų sąjungą bei pastangas padėti
Lietuvai kalbėjusi dr. Angelė
Dirkienė pabrėžė didelį vaistų
trūkumą ir reikalą juos gaminti
Lietuvoje. Kai kurie vaistai jau
gaminami ir bandoma išplėsti,
nes vaistų tiekimas iš užsienio
labai nepastovus. Dr. Dirkienė
taip pat kėlė reikalą padėti Lie
tuvos farmacininkams, ypač tei
kiant daugiau informacijos apie?,
naujus vaistus, kurie Lietuvoje
nežinomi. Amerikos Lietuvių
Farmacininkų sąjunga, veikianti
nuo 1991 m. birželio ir dabar tu
rinti jau 30 narių, rūpiinasi įkurti
Vaistų Informacijos centrą.
Rimas Gulbinas, Lithuanian
Mercy Lift darbuotojas, pa
reiškė, kad dabartiniu metu la
bai reikalingi vaistai sergantiems
tuberkulioze (plaučių džiova),
kuria jau net daug vaikų serga,

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU 1
m "
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ANTANAS RUBŠYS

Manhattan College

—Viduržemio jūra nėra nuse
kusi, — aiškina gidė, — netoli
ma Spercheios upė užnešė są
našomis pajūrį, sukurdama savo
deltoje derlingą lygumą.
Iš tikrųjų, lyguma žaliuoja.
Platūs laukai, vešlūs alyvynai ir
gyvenvietės.
— Paminklas didvyriams bu' vo neseniai atnaujintas, — tęsia
gidė, — senieji “Karštų vande
nų” šaltiniai tebesiveržia, tebėra
ir bendras Leonido bei jo nar
suolių kapas.
• Gidė pakviečia išlipti, sakyda
ma:
—r Archeologai 1959 m. vykdė
kapo atkasinėjimus. Atrasta du
šimtai devyniasdešimt devyni
skeletai ir ginklų...
• Kapas — medžiais apaugęs su
piltas kauburys kalnų šlaite. Ant
jo tik amžių nudilinta, juoda
marmuro lenta su labai paprastu
įrašu graikų kalba: “Praeivi, pa
sakyk jiems Lakedaimone (Spar
toje), kad atsigulėme čia paklus

——

f i

dami jų įsakymui”!
į kauburį lipo tik keletas. Di
džiuma kelionės bendrų jau yra
pavargę. Kelionė po klasikinę
Graikiją jiems buvo varginanti.
Mudu su kun. Vladu D. tik pa
stovime, žodžio' betardami.
■Mintimis skrendu į Lietuvą.
Kiek ten būtaTermopilų tarpek
lio kautynių! Jų atminimo gerbti
neleidžiama. Tačiau imperijos,
būdamos dirbtiniai tautinės neu
rozės junginiai, anksčiau ar
vėliau pasitraukia iš istorijos. O
tautos lieka, nes jos yra žmogui
įgimtas dalykas. Už tautą žmo
gus ir nūdien miršta! Persijos
imperija žlugo, graikų tauta ir
nūdien brangi Žemės tautoms,
nes graikai gynė ir mirė ne už
tautinę neurozę, bet už savo tau
tos teisę būti laisva.
' Termopiluose tik stabteliame.
Bet mintis prie jų riste prisiriša.
Vėl imu į rankas Herodoto “Per
sų karus”. Termopilų mūšį jis
aprašo smulkmeniškai. Kserksas

nos, kurios paskui visada prime
na ir asmenį, ir laiką, ir Lietuvą.
Užprenumeruokime lietuvišką
laikraštį. Juk tai davusį draugą
nuolat primins dovana. Ateis
naujas “Darbininko” numeris, ir
žmogus prisimins savo geradarį.
Nupirkime ir lietuvišką kny
gą, muzikos kasetę, lietuviškų
suvenyrų. Tie daiktai dar ilgai
ilgai skleis kalėdinį džiaugsmą
namuose.
Tegu būna visiem gražios ir
meilės pilnos šios Kalėdos. Juk
tai Kristaus gimimo šventė, Tai
kos, Ramybės ir Meilės Kuni
gaikščio šventė!

EFEKTINGESNEI LIETUVOS PARAMAI
— Išeivijos organizacijų konferencija —
KĘSTUTIS K. MIKLAS

apie Ignalinos jėgaines. Jas suda jos policijos komisionierius prieš
ro du blokai. Ir tie blokai yra metus buvo pakvietęs Lietuvos
5-----------------pačios didžiausios jėgainės pa policijos vadus susipažinti su po
saulyje. Jos yra Cemobilio tipo, licijos technika šiame krašte, bet
pastatytos rusų, žinoma, su va iki šiol jis nėra gavęs atsakymo.
ir psichinėm ligom. Stengiama
kariečiams nepriimtina apsauga
si, kad tie vaistai pasiektų Lietu nelaimės atveju. Tų jėgainių
Lietuvos vyriausybė yra per
vą kuo greičiausiai.
personalas beveik visi rusai. Tik krauta darbu ir dažnai padaro
Gulbinas, taip pat, kaip tal- sargybiniai, t. y. Lietuvos ka
neapgalvotų sprendimų. Ji nesi
pintuvų korporacijos viceprezi
riuomenė, yra visi lietuviai.
naudoja užsienio konsultantais ir
dentas, papasakojo apie trans
Apie bet kokį jėgainės techni nesupranta, kad jie gali būti nau
porto problemas į Rytų Europą, nio personalo pakeitimą negali
dingi.
ypač į Rusiją ar siunčiant talpinbūti kalbos, nes lietuvių specia
Lietuvoje visko trūksta, ypač
tuvus per ją. Draudimo įstaigos listų neturima ir dar ilgokai jų
statybinės medžiagos, kurios
nenoriai apdraudžia šias siuntas. nebus. Tad reikia sutikti su fak
taip reikia geležinkeliams, ke
Gulbino firma kas savaitę iš tu, kad rusai dar ilgai gyvens
liams ir tiltams taisyti. Buvo nu
siunčia 2,000 talpintuvų, ir tik
jiems specialiai pastatytame matytas naujas tiltas per Nemu
pusė jų pasiekia adresantą tvar miestelyje, dabar pavadintame
ną, bet jo atsisakyta vien tik dėl
kingai. Kita dalis apiplėšiama, o Visaginu (pagal ežerą), vieton
tinkamų medžiagų trūkumo.
kai kurie jų visiškai dingsta. buvusio Sniečkaus.
Tuo
tarpu, įkuriama Lietuvos
Todėl patariama siųsti per Vo
Pagal prof. Almeną, Vakarų oro linija į Vakarus. Be jokio
kietiją ar Olandiją, o iš ten laivais pasaulis, ypač JAV ir Švedija, yra
plano, be rimto apskaičiavimo,
į Rygą, ir po to sunkvežimiais į
susirūpinusios dėl Ignalinos nežinant oro linijų ekonomikos,
Lietuvą. Klaipėda dar nepasi
jėgainių. Tų kraštų delegacijos ilgos lėktuvo nuomojimo sutar
rengusi priimti, per Lenkiją taip net kelis kartus lankėsi, norėda
ties pasirašymas dabar kasdien
pat nepatartina — dėl aukštų
mos susipažinti su esama padė neša $1000 nuostolių.
muitų ir kitokių trukdymų.
tim.
Y ra ir didelė autobusų proble
Inž. Bačkaitis palietė eilę Lie ma. Daugelis jų vos bepavažiuoIgnalina. Transportas
tuvos administracinių problemų. ja. Daug jų sugedusių, o pataisy
Šiam simpoziumui moderuoti Dėl Lietuvos transporto pageri ti dalių nėra. Naujas autobusas
numatytas inž. Valdas Adamkus nimo jis darė žygių per JAV kainuoja $200,000, o iš kur gauti
neatvyko. Jo vieton buvo pa valdžios įstaigas. Lietuvos Susi tuos pinigus, jei jų nėra. Norima
kviestas prof. dr. Rimas Vaičai siekimo ministerijai buvo pasių praplėsti turizmą, bet ir čia susi
tis. Buvo tik du kalbėtojai: Mary- sta 100 tonų literatūros apie duriama, jau nekalbant apie
land universiteto prof. dr. Kazys transporto tvarkymą. JAV Tran viešbučius, su išviečių proble
Almenas ir JAV Transporto de sporto sekretorius net pakvietė ma, ypač pakelėse, kuri kiekvie
partamento pareigūnas inž. Sta Lietuvos Susisiekimo ministerį ną turistą atbaidys, ir jo niekad
sys Bačkaitis.
vizitui į JAV. Tik po metų jis nesugrąžins į Lietuvą.
Prof. Almenas papasakojo teikėsi atvykti. Virginijos valsti
Administracija ir apsauga

Jurgis Lendraitis, “Lithuanian Mercy Lift” vicepirmininkas, kalba simpoziume apie
medikamentų organizavimą Lietuvai. Sėdi iš k.: ambasadorius Stasys Lozoraitis, dr.
Vitolis Vengris ir Algimantas Gečys. Kęstučio Miklo nuotr.

Siame simpoziume, kurį moderavo JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkė adv. Regina Narušienė, buvo pateikti praneši
mai apie paramą Lietuvai krašto
administracijos,
įstatymdavystės, informacijos ir krašto ap
saugos srityse. .
Pirmasis pranešėjas — US
Baltic Foundation prezidentas
Linas Kojelis kalbėjo kažkodėl
angliškai. Jis pateikė daug ko
mentarų apie Lietuvos adminis
traciją ir pasiūlymų, kaip ją pa
gerinti.
Toliau kalbėjo, taip pat angliš
kai, JAV Kongreso bibliotekos
biznio specialistė Felicija Giedrytė-Kolp. Ji daug kartų lankėsi
konsultuodama Lietuvos valsty
binei bibliotekai, o šiemet su
JAV Kongreso delegacija susi
pažino su Lietuvos administra-

Penktą ir šeštą dieną po atžy- “Nūn, —rašo Herodotas, —kilo
giavimo į Termopilus, Kserksas nuožmios kautynės, tarp graikų
puolė Leonido drąsuolius. Ne ir persų dėl Leonido kūno. Jų
pajėgdamas jų nugalėti, jis tris metu graikai keturis kartus
kartus nušoko nuo sosto iš skau atstūmė priešą ir savo nuostabia
smo, matydamas savo žuvusius drąsa pasiėmė kūną nuo mūšio
kareivius...” Net Kserk.so Ne lauko...” Spartiečiai kovojo net
mirtingieji nepajėgė prasiveržti ^Leonidui kritus. Galop jie buvo
apsupti ant vienos kalnų šlaito
pro tarpeklį. Tačiau kautynių
eiga gavo naują ir pernelyg tra kalvos. Čia, rašo Herodotas, jie
gynėsi iki paskutinio vyro kalavi
gišką ir beviltišką kryptį. Graikas
perbėgėlis parodė persams taką ju, rankomis ir dantimis, kol
“barbarai jų neužgožė ir nepalai
per kalnus. Persai pradėjo pulti
graikų užnugarį. Leonidas, ne dojo iečių lietumi...
delsdamas, išsiuntė pagrindines
Barbarai persai
graikų pajėgas iš Termopilų, o
nuniokoja Atėnus
pats su trimis šimtais spartiečių
Vieškelis, kuriuo važiuojame,
likosi žūtbūtinėms kautynėms.
eina palei Evoikos įlankos pa
Leonidas puolė, nelaukdamas
krantę. Evoikos įlanką nuo Egė
persų puolimo, ir krito kovoje.
jo jūros skiria didžiulė sala —
Evia. Gidė tyli. Kelionės ben
drai pernelyg pavargę. Lankyta
Meteorą, ilgai keliauta per
saulėje įkaitusią Tesalijos lygu
mą, sustota prie istorinių Ter
mopilų...
Kai pergalingas Kserksas su
savo milžiniška kariuomene
žygiavo link Atėnų, šio vieškelio
dar nebuvo. Sunku įsivaizduoti
margas persų kariuomenės gre
tas, raitelius, karo vežimus ir
patį Kserkso dvarą nūdienėje
Graikijoje. Anuomet graikai,
užuot ruoŠęsi ginti Atėnus, juos
evakavo. Temistoklis įsakė išsių
sti moteris ir vaikus į artimas sa
las. o pajėgius vyrus paėmė į lai
Graikų karo laivas. Kun. prof. Antano Rubšio nuotr.

nekantravo keturias dienas, kol
jo kavalerija ir pėstininkai iš
sidėstė kautynėms prie Termo
pilų. Jis siuntė žvalgus stebėti
priešo stovyklos. Herodoto pasa
kojimas yra žmogiškai patrauk
lus. Kserksas, išgirdęs iš žvalgų,
kad spartiečiai, laukdami kaimy
nių, atlieka gimnastikos prati
mus ir šukuoja savo ilgus plau
kus, prapliupo juoktis iš panie
kos. Vienas iš K.serkso patarėjų,
anot Herodoto, paaiškinęs, kad
spartiečiai, ruošdamiesi statyti į
pavojų savo gyvybę, rūpestingai
išpuošia savo galvas, ir priminė
Kserksui, kad'persai tuojau susi
tiks kautynėse “su pirmaujančiu
miestu bei karalyste Graikijoje
ir drąsiausiais vyrais”. '

(nukelta į 5 psl.)

vyno tarnybą. Mat jis norėjo su
vilioti priešą į kovas jūroje ir pri
versti jį pasitraukti žemynu.
Seni vyrai ir naminiai gyvuliai
buvo palikti likimo valiai. Paša- .
kojama apie Periklio tėvą Xantipą, turėjusį šunį, kuris ne
norėjęs būti paliktas, bet šokęs
į jūrą ir plaukęs šalia laivo, kol
pasiekė Salamis salą. Pasakojimo
galas tragiškas: šuo, išlipęs iš
jūros, parkrito ir nugaišo.

Atėnus persai sunaikino. Ne
tik Atėnų “medinė siena", bet ir
Akropolis buvo sudeginti. Už tat
graikai persus vadina barbarais.
Būnant Persijoje, nūdieniame
Irane, teko dažnai girdėti, kad
graikai yra barbarai. Mat IV a.
prieš Kristų Aleksandras Didysis
sunaikino Persepolį — Persijos
dvasinę sostinę.
Tuometinė Persija kūrė impe
riją iš daugelio Artimųjų Rytų
tautų ir valstybių. Ji jautėsi esan
ti pašaukta įgyvendinti vieno pa
saulio idėją. Remdamasi Zaratustros mokymu apie šviesą ir tam
są, ji tarėsi nešanti Graikijai —
Europai šviesą. Ilgainiui Zaratustros mokymas tapo Persijos val
stybinė religija, kurią VII a. po
Kristaus užgožė islamas.

(Bus daugiau)

LIETUVYBĖ ATGIMSTA PELESOJE
Po 60 metų lenkiškos ir sovie
tinės okupacijos Pelesoje pavyko
atkurti lietuvišką aštuonmetę
mokyklą. Nuo šių metų spalio
mėnesio vidurio, kada įvyko
įkurtuvės, baigus statyti parapi
jos krikščioniškosios kultūros
centrą ir du nedidelius namelius
mokytojams, mokykla pradėjo
dirbti savo patalpose. Prieš tai,
nuo rugsėjo pradžios, mokiniai
buvo nuvežti į Vilnių ir ten
mokėsi lietuviškai.
Iš viso veikia dešimt klasių.
Įdarbinome šešis mokytojus.
Visi tikri entuziastai, specia
listai, su aukštuoju pedagoginiu
išsilavinimu. Mokyklos vedėja
— Petronėlė Brazauskienė. Ti
kimės nusipirkti mikroautobu
siuką “Latviją”, 12 vietų, kuriuo
iš įvairių kaimų moksleivius atvešime į pamokas ir atgal. Orga
nizuojame ir vaikų maitinimą.

Siekiame, kad mūsų mokykla
būtų pavyzdinė. Tam reikės ir
šiuolaikinės įrangos, kad ateitų
pas mus kuo daugiau vaikų. Bet
tai tik pirmieji žingsniai, kuriuo
se mus padrąsinančiai sustiprino
savo pagalba Lietuvių Katalikų
Religinė Šalpa iš Amerikos. Iš
jos parapija neseniai gavo ir rei
kalingų liturginių drabužių bei
knygų.
Atsirado ir privačių rėmėjų.
Pavyzdžiui, Dzūkijos patriotė
inžinierė D. I^apėnienė, iš Vil
niaus, padovanojo Pelesos para
pijos namams savo pianiną.
Malonu, kad atgimstančią Pe
lesą parėmė ir keli užsienio lie
tuviai, kilusieji iš Vilniaus kraš
to. Didelį palankumą mums ro
do Lietuvos vyriausybė, bet
jos finansinė pagalba ribota. Ti
kimės, kad bendromis pastango
mis ne tik Pelesa, bet ir visas
Varenavo rajonas atgims, įsilies
į naujos Lietuvos ateitį.
Lietuvos Kultūros fondas pa
ruošė naują Pelesos parapijos ir
gretimų lietuviškų kaimų atgi
mimo programą. Dabar svar
biausias dėmesys sutelktas vaikų
ir jaunimo religiniam ir tauti
niam auklėjimui.
Okupacijos laikai
Tai tokia viltinga mūsų ateitis.
Bet praeityje buvo sunkios ir
tamsios dienos.
Daugiausia negandų šiame
šimtmetyje patyrė pietryčių Lie
tuvoje buvusios Lydos apskrities
žmonės. Svetimųjų priespaudos

sąlygomis jau baigia tirpti lietu ir tautinio atgimimo centru visa
vybė Asavos, Žirmūnų, ArmO- me Varėnavo rajone.
niškių, Varenavo, netgi Nočios
Nuo 1989 m., atstačius ir at
ir Rodūnės parapijose. Tai caro, šventinus bažnyčią, Pelesos pa
Pilsudskio ir sovietų okupacijos rapijos klebonu yra kun. Kastytis
padariniai.
Krikščiukaitis.
Vietoje prieš karą čia veikusių
— Apie dešimt parapijų per *
20 lietuviškų mokyklų sovietų juodojo ateizmo laikotarpį aplan
okupacijos metu bavo įsteigtos kiau, — nuotaikingai pasakoja
rusiškos. Uždrausta buvo lietu kun. Kastytis. — Ir niekur Lie
vių kalba ne tik bažnyčioje bet tuvoje tokių gerų, dorų žmonių
ir viešose vietose. Padaryti nesutikau, kaip čia. Štai kodėl
didžiuliai nuostoliai ir krašto noriu pasišventęs plėtoti pasto
kultūrai, sužalotos vertingos tra racinį darbą. Ypač plati dirva
dicijos, pakenktas tautinis sąmo darbuotis su vaikais ir jaunimu.
ningumas.
Juk ši karta buvo labiausiai žalo
Ko neįstengė padaryti okupa jama.
cinės valdžios pareigūnai ir kolo
Prieš tai toje parapijoje yra
nistai, tą stengiasi iš visų jėgų darbavęsi savo pareigoms at
atlikti kitataučiai dvasininkai.
sidėję dvasininkai. Jų dėka su
Dar šio šimtmečio pradžioje siklostė geri santykiai tarp gudų
Nočios ir Rodūnės, Asavos ir Be ir lietuvių. .
nekainių bažnyčiose vyko lietu " - Pirmasis klebonas M. Pšemeviškos pamaldos su pamokslais,
nickis, bažnyčios fundatorius B.
o dabar šių parapijų kunigai nei Budreckis, jos statytojas kun. J.
evangelijos nepaskaito ten išli Tutinas ir garsusis jų reikalo
kusioms mūsų tautiečiams.
tęsėjas kun. J. Vienažindis iki šių
Keista, kad iki šių dienų čia dienų liko pavyzdžiu tikintie
privijegijuota tik lenkų kalba,
siems.
nors dauguma tikinčiųjų jos ne
Visi jie buvo stalinizmo aukos,
moka ir net nesupranta, nes na Gulago kaliniai, o taurus ir die
mie šneka gudiškai arba lietuviš vobaimingas J. Tutinas pirmo
kai, Toleruoja šį beveik du šimt mis Vokietijos ir SSSR karo die
mečius trunkantį polonizavimą
nomis buvo raudonarmiečių
per bažnyčią ir dabartinė Gardi žiauriai nukankintas Paluono vyskupija bei Baltarusijos vamenėje. Jų išpuoselėta meilė
dovyljė. Taip ir vyksta šis galin
Dievui, Tėvynei, savo artimui
gas procesas iki šių dienų. O nuo
padėjo parapiečiams ištverti
to kenčia ne tik mūsų tautiečiai, sunkiausius priespaudos metus,
bet ir gudai.
išsaugoti savo kalbą, senuosius
papročius, aukštą dorovę.
Pelesos parapija
Persekiojimai užgrūdino ir su

Atkakliausiai priešinosi oku
pantų piktiems ’ kėslams ir
ištvėrė Pelesos parapijos tikin
tieji. Si parapija yra dabar pati
lietuviškiausia visoje Gudijoje.
Jai išsilaikyti ypač daug padėjo
mūsų patriotinė inteligentija ir
pogrindyje veikusių lietuvių
dvasininkų būrys, rezistencijos
dalyviai.

Lemtingas 1989 m. pavasaris,
kai bendromis pastangomis buvo
atgauta Pelesos bažnyčia. Tuo
met Lietuvos Kultūros fondo ini
ciatyva buvo sutelktos tautiečių
pastangos jos atstatymo dar
bams.
Visuomenės lėšomis ir darbu
ši šventovė buvo greitai atstatyta
ir atšventinta tų pačių metų
rugsėjo 23 d. per tradicinius šv.
Lino kankinio atlaidus. Čia vėl
Dievo žodį žmonės girdi savo
gimtąja lietuvių kalba. Bažnyčia
dabar tapo svarbiausiu dvasinio

telkė žmones. Pačią sunkiausią
valandą pakilti virš negandų pe
lesiškiams padėdavo, juos guo
sdavo garbingi mūsų tautos
sūnūs kunigai B. Laurinavičius,
J. Zdebskis, M. Petravičius, J.
Vaitonis, R. Puzonas ir dabartį:
nis Pelesos klebonas Kastytis
Krikščiukaitis.

Parapijos klebonija ir krikščioniškos kultūros centras (dešinėje) 1992 m. liepos mėn..,1
kai dar tebevyko statybos darbai. Dabar statyba užbaigta. Centre įsikūrusi aštuonmetė
mokykla, veiks amatų kursai jaunimui ir suaugusiems. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

Pirmasis primiciantas
žemietis
Šiemet birželio pabaigoje Pe
lesoje vyko ne metiniai, bet isto
riniai atlaidai. Tą giedrą šešta
dienį savo senelių ir tėvų statyto
je lauko akmenų bažnyčioje pri
micijas laikė pirmasis šios žemės
vaikas salezietis Leonas Ladišius.
Nelengvas šiam jaunuoliui bu
vo kelias į Kristų. Kiek išgyveno
vietinių komunistų patyčių ir iš
puolių, kai rytais 10 kilometrų
pėstute skubėdavo į Rodūnės
bažnyčią patarnauti mišioms.
Kartais nebuvo suprastas ne tik
bendraamžių, bet ir vyresniųjų,
o kartais ir tuometinio Rodūnės
klebono Č. Šteino.
O kai atkaklusis jaunuolis pasi
rinko dvasininko luomą jam, lie
tuviui, buvo užkirstas kelias į
Kauno
kunigų
seminariją.
Reikėjo prašytis Rygos seminari
jos vadovų. Šie sutiko priimti,
tačiau mokslas vyko svetima kal
ba. Vis dėlto Ladišius nepamiršo
ne tik tėviškės, bet ir gimtosios
kalbos.

Šventinimo iškilmės

Prie bažnyčios durų 1992 m. liepos mėn.: šio rašinio autorius
žurnalistas Izidorius Simelionis su parapijos klebonu kun.
Petru Kastyčiu Krikščiukaičiu. Simelionis yra Lietuvos
Kultūros Fondo vicepirmininkas ir tos draugijos Pelesos atgi
mimo programos vedėjas. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

Akmeninė Pelesos bažnyčia, atstatyta ir atšventinta 1989 m. rugsėjo 23 d. per tradici
nius šv. Lino kankinio atlaidus. Tada iškilmėse dalyvavo minios tikinčiųjų iš keleto
parapijų. Buvo ir svečių iš Lietuvos. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

Ir štai šį pavasarį studijos baig
tos. Šventimus gavo iš Gardino
vyskupo A. Kaškevičiaus rankų,
o primicijos įvyko mieloje Pele
soje. Žmonių pilna bažnyčia ir
erdvus šventorius. Savo baž
nyčios altorius, savo parapijos
choras, visi artimi, brangūs,
pažįstami.
Apeigoms vadovavo svečias iš
Vilniaus, nuolatinis primicianto
dvasinis ramstis tėvas Vaclovas
Aliulis.
Į iškilmių dalyvius jis kreipėsi
lietuviškai, su dzūkiškais įtarpais, o į kitataučius iš kitų para
pijų — gudiškai.
Didingai skambėjo giesmės,
bažnytinis himnas 'Tave, Die
ve, garbinam” (Maironio po
smai).
Jaudinantys buvo jaunojo ku
nigo palaiminimai ir nuoširdūs

— Menininkų rūmuose Vil
niuje gruodžio mėn. viduryje
veikė jaunos lietuvaitės iš Brazi
lijos, pirmą kartą viešinčios Lie
tuvoje, Belkiss Jasinevičius Ba
belio fotografijos paroda.
— Šilutėje įsikūrė ir pradėjo
veikti vokiečių rašytojo Herma
no Zudermano, gimusio ir kūru
sio Šiluvoje, klubas. Jam vado
vauja pedagogikos mokslų kan
didatė R. Dobranskienė.

Štai vertinimo komisijos pro
tokolas:

Situacinis žemėlapis: Pelesa yra Gudijos respublikoje, į pietus
nuo Vilniaus, į vakarus nuo Lydos. Pertraukta linija žymi
Gudijos ir Lietuvos respublikų sieną.
artimųjų, giminių, parapiečių,
svečių sveikinimai ir linkėjimai
kun. Ladišiui. Švytėjo žmonių
veidai, ne vienas nubraukė
džiaugsmo ašarą. O vėliau prie
bendro vaišių stalo nuostabios
Pavalakės kaimo dainininkės
graudeno reto grožio pačiomis
seniausiomis šio krašto daino
mis, dainuotomis dar primician
to seneliu ir prosenelių.
Po primicijų kun. Ladišius iš
Gardino vyskupijos gavo ir pir
mąjį paskyrimą. Vyskupas A.
Kaškevičius pasiūlė eiti vikaro
pareigas jau nutautusioje Asavos
parapijoje. Vėlau kun. Ladišius
buvo pasiųstas į patį pietinį pa
sienį — Volkovyską. Tai labai
netikėta, juolab kad kun. Leonas
buvo apsisprendęs apaštalauti
gretimoje mišrioje parapijoje,
kurios vakarinė dalis Varėnos ra
jone yra lietuviška.
Tuo tarpu Pelesos parapijoje
atgimimo procesas vis labiau įsi
smagina. Į kaimus, sodybas ir
šeimas grįžta lietuviškas žodis,
senelių dainos ir žaidimai. Para
pijos vaikučiai, jų tėvai džiaugia
si, sulaukę ir savos lietuviškos
mokyklos, nors po 60 metų.
Izidorius Simelionis

RELIGINIO
KONKURSO

PREMIJOS
Kasmet skiriamos prel. dr.
Juozo Prunskio premijos tikslas
yra krikščioniškų principų puo
selėjimo skatinimas.
1992 metais buvo atsiųsti 37
darbai — 30 iš Lietuvos, 6 iš
Amerikos ir 1 iš Brazilijos. Jų tar
pe buvo vertimų, originalių vei
kalų ir veiklos projektų. Origi
nalūs kūriniai kėlė įvairias temas
— Lietuvos Bažnyčios istoriją,
Valančių, šv. Kazimierą, blai
vybę, vaikų auklėjimą, sovietinį
persekiojimą, kunigus ir kt. O
veiklos projektai lietė našlaičius,
parapijų gyvastingumą, evange
lizaciją ir kt.
1992 metų vertinimo komisi
joje buvo kun. dr. V. Cukuras,
sesuo Bernadeta, Aldona Lingertaitienė, Eligijus Sužiedėlis
ir dr. Mirga Gimiuvienė. Komi
sija paskyrė premiją dviem dar
bam ir išskyrė du darbus kaip
vertus dėmesio.

Prel. dr. Juozo Prunskio pre
mijai skirti komisija 1992 m. spa
lio 30 d. susirinkusi Nekaltai .
Pradėtosios Marijos seserų vie
nuolyne, Putnam, CT, taipįvertino atsiųstus darbus:
$2,000 skirti veikalui “Sugrį
žimo knyga”. Atidarius voką pa
aiškėjo, kad šio veikalo autorė
yra Rita Vinciūnienė iš Kauno.
Šioj knygoj autorė dalinasi savo
išgyvenimais atrandant Dievą
ateistinėj aplinkoj.
$3,500 skirti projektui “Evangelii nuntiandi Lituaniae” pa
remti. Atidarius voką paaiškėjo,
kad projekto autorius yra Lietu
vos Ateitininkų Federacijos val
dyba. Tai konkretus Lietuvos
jaunimo evangelizacijos planas.
Komisija rado, kad vertimas
plačios apimties Gerhardo Krol
io veikalo “Kristaus pėdomis”
vertas ypatingo dėmesio. Atida
rius voką, paaiškėjo, kad knygos
vertimu pasirūpino Daugailių
parapijos klebonas kun. P. Bal
tuška. Svarbu, kad ši knyga būtų
išleista, nes ji žymiai praturtintų
lietuviškos religinės literatūros
lobyną.
Komisija norėtų paskatinti
'Trupinių” autorę Veroniką pa
teikti daugiau savo apmąstymų.
Atidarius voką, paaiškėjo, kad
apmąstymų autorė yra Ona
Gratkauskienė.
Mirga Gimiuvienė

3 JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
JAV. Lietuvių Jaunimo Sąjun

gos vadyba posėdžiavo spalio 4
d. Lgj Angeles, C A. Dalyvavo
Sąjungos pirmininkė Gailė Radvenytė, sėkre'torius Linas Venc
kus; Ubdininkė Rūta Predkelytė,
nares^Rūta Kvedaraitė ir Rita
Starirrskaitė, Chicagos LJB pirrtuninkė Nida Bichnevičiūtė ir
.Monika Semaitė, iš NevvJersey.
* Pirmininkė papasakojo apie
JAV LB Tarybos sesijos veiklą
rugsėjo 26 ir 27 dienomis Cleve-

lande. Diskutuota kada ir kur
sušaukti Jaunimo sąjungos su
važiavimą. Nutarta suvažiavimą
suruošti 1993 m. gegužės 28-31
dienomis Los Angeles, CA. Su
važiavimo tema: JAV jaunimas ir
Lietuva, Bus diskutuojama, kaip
jaunimas gali padėti Lietuvai.
Visi Amerikos lietuviai tarp
18-35 metų kviečiami ir ragina
mi suvažiavime dalyvauti, šią
datą įtraukti j savo ateities
planus.
Gailė R.

Į Iš visur

LIETUVOS KREPŠININKAI IR
7 .KREPŠININKĖS AMERIKOJE
•>' Lapkričio mėnesio antroje
pusėje; Ameriką buvo užplūdę
Lietuvos krepšinio atstovai —
čia viešėjo 4 komandos: Vilniaus
“Statyba”, Kauno “Žalgiris”,
(vyrai) ir Lietuvos moterų rink
tinė (pagrinde — Vilniaus “Telekomas”) ir Kauno “Lit-Polinter”
(moterys).
Tiek “Žalgiris”, o ypatingai
“Statyba” čia paliko gana blankų
vaizdą, nes komandų eilėse ne
buvo stipriųjų krepšininkų, ku
rie žaidžia užsienio klubuose.
Moterų rinktinė

Tačiau Lietuvos krepšinio
prestižą aikštelėse apgynė Lie
tuvos moterų rinktinė, kuri, kiek
žinoma, nepralaimėjo nė vienerių rungtynių. Jos įveikė Drexel
universitetą 70-59, Rice un-tą
94-51,"TNew Mexico State 10353, Las Vegas UNLV 71-67 ir
kitas komandas.
Kadangi lapkričio 26 d. jos
turėjo - Poznanėje, Lenkijoje,
žaisti Europos taurės rungtynes
(Lenkai nesutiko šias rungtynes
atidėti), lietuvės negalėjo spėti
sužaisti dviejų numatytų rungty
nių Amerikoje (prieš Texas Tech
ir Fordhamo universitetus) ir
lapkričio 23 išskrido į Lenkiją.
Lėktuvams vėluojant, lietu
vaitės Poznanėn suspėjo vos tik
prieš pat rungtynių pradžią, ir
žaisdamos be jokio poilsio, jos
pralaimėjo didoku rezultatu (6588). Daugiausia taškų čia pelnė
J.. Štreimikytė, (19), N. Dam
brauskaitė (18) ir K. Kalesins
kaitė (17).
Ši Lietuvos komanda padarė
gražią propagandą Lietuvai
krepšinio gimtinėje. Gauta iš
karpų iš jų rungtynių prieš New
Mexiėo State universitetą Las
Cruces miesto Pan American
centro stadione. Šį susitikimą
aprašęs Cruces “Sun-News
dienraščio korespondentas labai
šiltai
atžymėjo
lietuves,
pabrėždamas, kad jos visais
atžvilgiais pralenkė amerikietes
studentes.
Dienraštis sporto skyriuje
įdėjo taip pat ir vieną nuotrauką
iš rungtynių, o laikraščio pirma
me puslapyje atspausdino foto
grafiją kurioje matomi lietuviai,
sveikinantieji krepšininkes iš
Lietuvos. Tų sveikintojų tarpe
atpažįstama Elena Andmlienė,
kurios vyras, kaip rašoma, yra
buvęs 1939 m. Europos čempio
nų — Lietuvos rinktinės narys..
(Šias iškarpas atsiuntė tos vie
tovės gyventojas V. Dovydaitis).

turintis Amerikos dienraštis
“U. S. A. Today”. Ten buvo
pažymėta, jog iš vieno apsipirki
mo centro penkios krepšininkės
bandė išsinešti įvairių drabužių
už $550. Jos buvo sugautos, ir
kiekviena
turėjo
sumokėti
$93.50 baudą. Daugiausia pa
vogti norėjusi buvo geriausia
taškų medžiotoja minėtose rung
tynėse — ji įmetė 19 taškų ir
norėjo išnešti drabužių už $147.
Nereikia aiškinti, kad šios
merginos Lietuvai ir lietuviams
padarė vien tik “meškos patarna
vimą”, nors apie jas spauda rašė
ir lietuvių vardą minėjo.
“Draugo” dienraštis gruodžio
4 d. laidoje sumaišė tas dvi kre
pšininkių komandas savo žinioje
“Negarbingas finalas” ir Lietu
vos moterų rinktinei priskyrė
Kauno krepšininkių “Lit-Polin
ter” komandos nusikaltimus.
Taigi saviškiai priskyrė kaltę Lie
tuvos krepšinio merginoms, ku
rios jau buvo iš Amerikos išvykusios, kai ta vagystė įvyko. Jos tik
garbingai žaidė, laimėjo ir nieko
nevogė.
Tos
kaunietės “shopliftininkės” tai: Loreta Orinaitė,
Reda Bilaitė, Ingrida Barčiauskaitė, Kristina Žemaitytė ir
Rima Janulevičienė, daugiausia
rungtynėse pelniusi taškų ir dau-

Dalis JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos,posėdžiavusios Los Angeles, CA. Pir
moje eilėje iš k.: Rita Starinskaitė, Gailė Radvenytė — pirmininkė, Rūta Kvedaraitė.
Antroje eilėje: Nida Richnevičiūtė ir Monika Semaitė.

EFEKTINGESNEI LIETUVOS PARAMAI
(atkelia iš 3 psl.)
cinės operatūros veikimu. Anot
jos, JAV Kongreso delegacija
buvo susižavėjusi Lietuva, matė
jos neteklius ir suprato, kad jai
reikia skubios pagalbos.
Pulk. Jonas Kronkaitis, Baltic
Institute direktorių tarybos pir
mininkas, kaip karininkas, dėstė
mintis apie būtinumą Lietuvai
turėti gerą savo kariuomenę.
Bandoma padėti patarimais,
žinoma, per Baltic Institute, bet
atgarsio maža, net ir j kvietimus
dalyvauti programose neatsako.
Nežinia kodėl taip elgiasi. Lietu
vos kariuomenei reikia pagalbos
visose srityse. Siekiama, kad
Lietuvos jaunuoliai galėtų atvyk
ti studijoms j West Point, į Annapolis ir kitas karo akademijas.
Moderatorė adv. Narušienė
pranešė, kad pasižadėjusi kal-

giausia pavogusi. Tai įvyko Lehigh Valley Mali, Whitehall,
PA.
(e.š.)

MAISTO IR BUTŲ
KAINOS LIETUVOJE

Nuo 1990 metų gruodžio iki
1992-ųjų spalio prekių ir paslau
gų kainos išaugo 37 kartus, o
atlyginimai padidėjo 25 kartus.
Mažiausiai “nukentėjo” vaisiai ir
uogos — pabrango 14 kartų. Al
koholis pabrango 23 kartus,
daržovės — 29, mėsa — 52, pie
no produktai — 60, kiaušiniai —
73, žuvies produktai — 77, kon
diterijos gaminiai — beveik 100,
bulvės — 145 kartus. Tikras “re
kordininkas” yra cukrus, už kurį
dabar mokama 156 kartus dau
giau.
į “Lietuvos aido” žurnalisto
klausimą, ką daryti, Vilniaus
universiteto profesorius Alek
sandras Vasiliauskas atsakė:
“Stabilizuoti ekonomiką ir pa
siekti, kad pradėtų didėti gamy
ba. Tik toks yra kelias priartinti
atlyginimus prie pasaulinių kai
nų. Valstybė turėtų pristabdyti
kainų augimą. Taip nors kiek
būtų sulaikytas pragyvenimo ly
gio smukimas. Reikia sumažinti
Kaunietės apsivogė
“šešėlinę” ekonomiką.
Jeigii Lietuvos krepšinio rink
Kas gauna vidutinį atlyginimą
tinė padarė teigiamą propagandą
— spalio mėnesį jis buvo 8300
Lietuvai ir lietuviams, tai Kauno
talonų — sumokėjęs mokesčius
krepšininkės iškrėtė šposą ir la
dar gali nusipirkti beveik pus
biau pagarsėjo
teisme.
antro minimalaus vartojimo
Apie šios eilinės Kauno ko
krepšelio (taip vadinama mėne
mandos* krepšininkių pasirody
sio laikui perkamos maisto
mus krepšinio aikštelėse turima
prekės), kuris, praėjusį mėnesį
mažai žinių, Teko skaityti, kad
kainavo 4900 talonų. Bet tiems,
jos pralaimėjo Lehigh, PA uni
kurie gauna valstybės remiamą
versiteto komandai 75-77. Vargu
minimalaus gyvenimo lygio (jis
ar jos pasiekė ryškesnių perga
nesikeičia jau kelis minesius)
lių.
n.
atlyginimą — 1600 talonų, to
. Tačiau jos buvo pagarsintos už
krepšelio tenka tik trečdalis".
“shoplifting” krautuvėje. O apie
Pagrindinė nuosmukio prie
tai rašė ir daugiausia skaitytojų
žastis, profesoriaus nuomone,

buvusi integracija į SSSR ekono
miką ir tai, kad nepasirengta
išeiti iš jos.
Į klausimą, kaip Lietuva siekė
pažangos atkūrusi nepriklauso
mybę 1918 metais? Ar nebūtų
galima kai kurių veiksmų pakar
toti?, profesorius atsakė:
“Tada buvo kitokia padėtis.
Valstiečiai gavo žemės, lengva
tinėmis sąlygomis miško pasta
tams, lengvatinių paskolų padai?;
gams. Jie buvo paremti, todėl ir
pasiekta greita žemės ūkio
plėtra. Pradėjus kilti žemės
ūkiui, atsirado galimybių plėto
tis ir pramonei”.
O į klausimą, ar nevertėtų pa
skelbti ekonomikos vystymo
projektų konkurso, pavyzdžiui,
kad ir Vilniaus universitete?,
prof. Vasiliauskas atsakė:
“Ekonomikos mokslas išsisk
laidęs — vieni ekonomistai dirba
aukštosiose mokyklose, kiti eko
nomikos institutuose. Norint
rengti ekonomikos programą,
mokslininkus reikia suburti. Tai
ne vien mokslo žmonių, bet ir
valdžios reikalas”.
Ne geriau ir su butais.
Vieno kambario buto kaina
Vilniuje — nuo 3 iki 7 tūkst. do
lerių. Pigiausi rajonai — Nauji
ninkai, Naujoji Vilnia, Aukštieji
ir Žemieji Paneriai, o toliau
brangsta — Žirmūnai (pigiausias
butas — 5,5 tūkst. dolerių).
Lazdynai (6 tūkst.), Karoliniškės, Viršuliškės, Justiniškės,
Antakalnis, centras.
(nukelta į 6 psl.)

tuos įvykusius rinkimus, kurie
mums visiems yra įdomūs ir ku
rie vis dėlto sudarė gan sudėtin
gą padėtį.
Rinkimai, reikia konstatuoti,
įvyko demokratiškai, visų partijų
priežiūroje.
Neužmirškime, kad ir Vasario
16 ir mūsų ilgos kovos išraiška
yra pakartotinai deklaruota
vėliau būti nepriklausomais ir
turėti demokratinę nepriklauso
mą valstybę. Tai yra du pagrin
dai, kuriais remiasi mūsų val
stybė ir kurią mes turime ginti.
Visi, tai yra suprantama, turi
teisę pareikšti savo nuomonę pa
Paramos planavimas
gal ideologinius įsitikinimus ir
Paskutinįjį šios konferencijos bendras politines idėjas.
simpoziumą pavadintą “Efektin
Man atrodo, kad lietuvių orga
gesnės paramos Lietuvai organi nizacijos yra laisvos pareikšti
zavimas per pagerintą planavi savo nuomonę dėl rinkimų re
mą, išvystytą koordinaciją”, mo- zultatų, jeigu su šita jų vadovų
deravo Lietuvos ambasadorius iniciatyva sutinka jos nariai, arba
Stasys Lozoraitis.
statutai tai leidžia padaryti.
Pirmoji kalbėjo Vaiva VėbraiAš norėjau iš kitos pusės pri
tė-Gust, APPLE generalinė di minti, kad mūsų valstybės padė
rektorė. Ji nusistebėjo, kad šia tis šiandieną yra nepaprastai opi
me suvažiavime buvo vepgiama dėl dviejų priežasčių. Viena
mii .i Lietuvos rinkimų rezul priežastis yra ta. kad ekonominė
tatų, lyg tai būtų nekorektiška. padėtis tragiškai, dramatiškai
Betgi rinkimai yra įvykęs faktas, sunki. Iš kitos pusės, šalia mūsų
kuris turės pasekmes, ir tyla jų yra milžiniškas kaimynas, su ku
neištrins. Ji pareiškė viltį, kad riuo santykiai dar nėra suregu
naujoji Lietuvos vyriausybė ir liuoti, ir nežinia, kada jie bus su
toliau bendradarbiaus ne tik su reguliuoti.
APPLE, bet ir su visais talkinin
Taigi Baltijos laivukas, kaip aš
kais.
dažnai pavadinu, plaukia, bet jis
Ji pateikė eilę pasiūlymų, dau gali dar paskęsti. Tad kovų tame
giausia liečiančių jos vadovauja laivuke turi būti absoliučiai iš
mą APPLE, koreguojant darbą vengta. Visatai, kas mus vienija,
ir sukuriant efektingesnį peda nežiūrint, kokių pažiūrų yra par
gogijos ir pilietiškumo ryšį.
tijos, ir grupės, ir judėjimai, yra
gera. Visa tai, kas mus skaldo,
Lozoraitis dėl rinkimu
mano įsitikinimu, dar šiandien
Vėbraitei baigus, prabilo am yra bloga. Mes esame pakibę
ore”.
basadorius Lozoraitis:
“Kaip moderatorius, norėčiau
pasakyti dar porą žodžių apie
(Bus daugiau)

bėti Lietuvos teisininkė adv.
Eglė Mickevičiūtė kažkur Ame
rikoje paklydo, ir jos nebus. Na
rušienė taip pat pranešė, kad,
JAV LB Krašto valdybai pagei
daujant, įkurta ir sėkmingai dar
buojasi Lietuvfų Teisininkų są
junga LABAS, sudaryta iš
raidžių pagal amerikietišką pava
dinimą — Lithuanian American
Bar Association. Šiemet pavasarį
Lietuvoje įvyko teisininkų kon
gresas, kuriame dalyvavo 1000
lietuvių teisininkų, įskaitant 75
iš JAV.

— Jadvyga Bieliauskienė, ke
liolika metų iškalėjusi Sibiro la
geriuose ir “Sausio 13-sios Broli
jos” Lietuvoje pirmininkė, at
vyksta į Los Angeles ir sausio 17
d. dalyvaus LB Vakarų apygar
dos suvažiavime ir 1991 m. sau
sio 13-sios įvykių Vilniuje
minėjime. Jadvyga Bieliauskie
nė buvo teista du kartus: 1948
m. dar būdama Palangos gimna
zistė, už dalyvavimą partizanuo
se ir 1983 m. už “prieštarybinę
veiklą
ir bendradarbiavimą
LKB Kronikoje. Šiuo metu ji
energingai dalyvauja visuome
ninėje ir karitatyvinėje veikloje.
Jei kurios kitos lietuvių bend
ruomenės norėtų Bieliauskienę
pas save pakviesti, skambina LB
Vakarų apygardos pirmininkei
Angelei Nelsienei tel. 714-5263648.
— Vaikų žurnaliukas “Eglu
tė” jau 40 metų su viršum rūpi
nasi lietuvių kilmės vaikų auklė
jimu. Patraukliu stiliumi “Eglu
tės” pasakos, eilėraščiai, pieši
niai ir galvosūkiai sudaro vai
kams gražų užsiėmimą. Nuo
1993 m. sausio mėn. “Eglutės
redagavimą perima nauja redak
torė — prie Chicagos gyvenanti
Nijolė Nausėdienė. Leidėjomis
ir toliau lieka Nekaltai Pradėto
sios Marijos (Putnamo) seselės.
— Rasos Razgaitienės laišką
atspausdino “VVashington Post
dienraštis ryšium su J. Demjanjuko byla, kuri apeliuojama
Izraelyje. Laiške rašoma, kad
Demjanjukui turėtų būti lei
džiama grįžti į Ameriką, nes OSI
prokurorai nuslėpė išteisinamąją
medžiagą jį išduodant Izraeliui.
Taip pat reikalaujama, kad Kon
gresas pradėtų viešas apklausas
šiuo reikalu ir kad teisinės pro
cedūros turėtų būti pakeistos.

— LMK Federacijos Bostono
klubas, sveikindamas “Darbi
ninką" Švenčių proga, per klubo
valdybos iždininkę Ireną Ulpaitę
atsiuntė ir $50 dovaną laikraščiui
stiprinti. Nuoširdžiai dėkojame
už sveikinimus ir paramą.

— Režisierius Arūnas Čiuberkis, Bernard Sahlins ir Michael McMullen šiuo metu dirba
Vilniuje kaip US Information
Agency Lietuvai skirti ekspertai,
pereinant iš socialistinės siste
mos į privačią iniciatyvą kultūros
srityje.

— Ieškomi vaikai arba vai
kaičiai Petro Patlabos (gimęs
1880) ir Kazimiero Patlabos.
Abu apie 1913 m. atvyko į Ame
riką iš Maldūno kaimo, Skaud
vilės valsčiaus, Tauragės apskri
ties. Ieško jų sesers Pranciškos
Patlabaitės-Žymantienės sūnus
Kazimieras Žymančius. Jo adre
sas: Gedimino 43-25, Tauragė,
Lithuania.

Priėmime Lietuvos ambasadoje po humanitarinės konferen
cijos pirmos dienos posėdžių susitikę dalyviai iš New Yorko.
Iš k.: prof. dr. Rimas Vaičaitis, Ona Miklienė, Lietuvos gen.
konsulas New Yorke Linas Kučinskas, LB New Yorko apygar
dos pirm. Kęstutis Miklas.

— Nauji “Darbininko” skai
tytojai:
J. Juzaitytė-Levin,
Brooklyn, NY; J. Juzaitis. Riverhead, NY; B. Miklas, San Louis
Obispo. CA; kun. B. S. Danis,
Dunmore. PA. Sveikiname nau
jus skaitytojus ir dėkojame užsa
kytojams. Visiems skaitytojams
metinė “Darbininko" prenume
rata $30.

SLA 64-ASIS SEIMAS
Susivienijimo
Lietuvių
Amerikoje, seniausios Amerikos
lietuvių fratemalinės organizaci
jos, 64-asis seimas įvyko lapk
ričio 1-3 dienomis Chicagos
pašonėje. Ši prieš 106 metus
įsteigta organizacija Amerikoje
yra daug nusipelniusi ne tik savo
narių sveikatos ir apdraudos, bet
ir kultūrinėje srityje.
Tik
paskutiniais
dešimt
mečiais SLA nerodė didesnės
veiklos, nes daug narių išmirė,
o jaunimo ar naujų narių gana
mažai įstojo. Šiuo metu joje dar
priskaičiuojama 4,000 narių.
Seimo darbai prasidėjo lapk
ričio 2 d. Oak Lawn Hiltono
viešbutyje (išvakarėse ten pat
buvo narių susipažinimo pobū
vis), į kurį atsilankė 40 rinktų de
legatų.
Atidarydamas seimą, prezi
dentas dr. Vytautas Dargis,
apžvelgęs SLA veiklą, pabrėžė:
“Šiuo metu yra svarbu, kaip
galėtume efektingai padėti atsi
kuriančiai Lietuvai. Jau finansiš

kai parėmėme Lietuvos ambasa
dą N ew Yorke ir Deboros ligo
ninės personalą, kuris neseniai
važiavo Lietuvon operuoti kardeologinių problemų turinčius
vaikus. Yra daug pagalbos prašy
mų iš Lietuvos ir išeivijos orga
nizacijų, kurios irgi savo keliu
stengiasi padėti Lietuvai”.
Pranešimus padarė kiti centro
valdybos (arba Pildomosios Ta
rybos) nariai: viceprezidentas ir
organo “Tėvynės” redaktorius
Vytautas Kąsniu nas, sekretorė
Genovaitė Meilūnienė. iždinin
kas dr. Jokūbas Stukas bei iždo
globėjos J. Miller ir N. BajorasRomanas. Perskaityti įvairių ko
misijų pranešimai, kurie taip pat
buvo išspausdinti seimo darbų
knygutėje.
Dėl pranešimų kilo nemaža
diskusijų, o gal daugiausia laiko
paskirta svarstymui ar parduoti
SLA namą New Yorko miesto
centre, o jeigu parduoti, tai kur
kraustytis. Reikalą ištirti pavesta
Pildomajai Tarybai kartu su

specialia komisija. Clevelando
delegatai kvietė į savo miestą.
Sudarytos įvairios pastovios
komisijos kurių dauguma buvo
paliktos tos pačios, pridedant po
vieną ar kelis narius. Štai, kon
trolės komisija sudaro: T. Blinstrubas, O. Jokubaitienė, J. Drąsutis; Švietimo komisiją G. La
zauskas, St. Virpša, J. Linku
vienė; Kultūros — L. Kapeckas,
V. Jokūbaitis, J. Stundžia; Įstatų
— A. Budreckas, A. Čaplikas,
Z. Dučmanas. Vėl atgaivinta jau
nimo komisija, paskiriant jos pir
mininku Ed. Sulaitį, kuriam su
teikta teisė pakviesti kitus na
rius.
Pabaigoje prisaikdinta Pildo
moji Taryba (tai atliko T. Blinstrubas) ir K. Miklas perskaitė
rezoliucijas (komisijoje,
be
jo,buvo G. Lazauskas ir Ed. Šulaitis). Nutarta po trejų metų su
sitikti 65-ajame seime Clevelande.

Telefono patogumai
Naujai prijungto telefono nuo
mininkas atsiliepia. Balsas rage
lyje klausia:
— Ar turite kaulų?
— Turime.
— Ar turite šonkaulių?
— Turime.
— Kiek jie kainuoja?
— Jie neparduodami.
Po pakartotinų skambinimų ir
skundų telefonų
bendrovei
paaiškėjo, kad naujasis telefono
naudotojas perėmė numerį iš
mėsininko...

Seimo posėdžiams pasikeisda
mi pirmininkavo dr. V. Dargis
ir V. Kasniūnas, o sekretoriavo:
L. Kapeckas, V. Jokūbaitis ir St.
Virpša.
Seimą suorganizavo komite
tas, kuriam pirmininkavo adv.
Charles Macke, ilgamečio SLA
darbuotojo
Kazio
Mačiuko
sūnus.
Ed. Šulaitis

Bausmė

- Kokia bausmė gresia vyrui už

dvejas vedybas, pone teisinin
ke*^
_ Gauna dyj

DIZENTERIJA LIETUVOS KARO
LAIVUOSE
Dar neseniai Lietuvos Respub
lika iš Rusijos kariuomenės nusi
pirko du karo laivus, skirtus pa
krančių sargybai. Šiuo metu trečda
lis jūreivių negali atlikti savo parei
gos. Gruodžio 10d. Klaipėdos mies
to infekciniu ligų skyriuje paguldy
ti 55 jūreiviai, iš jų dvidešimčiai
nustatyta dizenterija.
Tvarka Lietuvos karo laivuo
se rūpinasi Krašto apsaugos minis
terijos medicinos tarnyba ir Respub
likos specializuotas higienos cent
ras. Tačiau nupirktuose laivuose
šios tarnybos "nepastebėjo" baisių
elementarios higienos pažeidimų:
fekaliniai vandenys iš laivo bėga
tiesiai už borto, virtuvė be šaldytu
vų, apstu tarakonų ir žiurkių. Iki
šios nelaimės jūreiviai neturėjo
muilo, kitokių higienos, dezinfeka
vimo priemonių, nepaisė sanitari

jos režimo.
Flotilės vadas komandoras R.
Baltuška pasakė: *Yra ir mūsų flo
tilės kaltė. Nebuvo paisyta higie
nos reikalavimų. Užteršta virtuvė.
Viena protrūkio priežasčių: virtu
vėn pateko vanduo iš už borto".
Tačiau kaltų niekas neieškojo
ir neieško. Prasidėjus infekcijos pro
trūkiui, krašto apsaugos ministro
įsakymu nebuvo paskelbtas karan
tinas, nebuvo sudaryta komisija
priežastims nustatyti, nebuvo nu
trauktas net maisto gaminimas.
Iš 150 Lietuvos jūreivių treč
dalis jau ligoninėje. Kas rytoj gins
Lietuvo teritorinius vandenis? Šian
dieną niekam nerūpi pirmų karo
laivų būklė ir jūreivių tarnybos są
lygos, o rytoj bus perkami kiti laivai
ir gulės ligoninėse nauji jūreiviai...

A. J.

PRADŽIUGINKIME ŠVENČIŲ
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MAISTO IR BUTŲ
KAINOS LIETUVOJE
(atkelta iš 5 psl.)
Aišku, šis skirstymas gana są
lygiškas, nes, pavyzdžiui buvu
sio CK veikėjo butas Antakalny
je gali kainuoti kelis kartus bran
giau nei kokia nors skylė centre.
Dviejų kambarių butai — nuo 6
tūkst. Aukštuosiuose Paneriuose
iki 10 tūkst. naujuose rajonuose,
trijų kambarių — nuo 10 iki 13
tūkst., o keturių — 13 tūkst. ir
daugiau. Brangiausia Vilniaus
gatvė, be abejo, Gedimino pro
spektas.
Šiuo metu (gruodžio pradžio
je) nekilnojamojo turto agentūra
“Real Estate” parduoda jame ke
turis butus, kurių bendra kaina
— 280 tūkst. dolerių. Geras, su
remontuotas trijų keturių kam
barių butas Vilniuje kainuoja
apie 40 tūkst. dolerių. Daž
niausiai jis perkamas ne gyventi,
o kontorai ar įstaigai įrengti.
“Real Estate” taip pat padeda
pakeisti butą Vilniuje į butą kita
me šalies mieste. Bet nedaug at

siranda norinčių keltis į periferi
ją. Butų kainos Vilniuje ir Kaune
beveik vienodos, kituose Lietu
vos miestuose — mažesnės. Per
dieną “Real Estate” atlieka vidu
tiniškai dvi-tris butų pirkimo ar
pardavimo Vilniuje operacijas.
Butų kainos sostinėje dabar
krenta, nes daug rusų, baltaru
sių kilmės žmonių iš Vilniaus iš
sikelia į kitas šalis. Nekilnojamo
jo turto agentūroje didelės nori
nčiųjų išvažiuoti eilės.
Per savaitę į “Real Estate”
ateina apie 20 žmonių, parduo
dančių savo butus ir visam laikui
paliekančių Lietuvą. Minske bu
tai beveik dvigubai brangesni
nei Vilniuje, o pavyzdžiui, Vi
tebske kainuoja panašiai, kaip ir
Lietuvos sostinėje. Kai kurie
žmonės parduoda butus, išva
žiuodami gyventi į Izraelį ar
JAV.
Kadangi kainos beveik kas
dien keičiasi, tai galimas daiktas,
jog šioje informacijoje pateikto
sios kainos jau bus pasikeitusios.

Yra pasišventusių šeimų Lie
tuvoje, kurios priima globoti
našlaičius ir vaikučius iš vaikų
namų. Neretai tai būna viena se
nelė, kuri augina anūkus, arba
geros širdies giminaitis, kuris
priima dar kelis vaikus į savo šei
myną. Šių šeimų gyvenimo sąly
gos nelengvos, ir jų globojami
vaikai negauna pašalpos iš visuo
meninių labdaros organizacijų.

Vytautas Šliūpas, vieno iš Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
įkūrėjų dr. J. Šliūpo sūnus, šios organizacijos 64-jo seimo
atidaryme lapkričio 2 d. Dešinėje SLA prezidentas dr. Vytau
tas Dargis ir sekretorė Genovaitė Meiliūnienė. Nuotr. Ed.
Sulaičio

Lietuvos Ambasada Washingtone turi sąrašą šių šeimų, kurios
globoja likusius be tėvų vaikus
ir našlaičius. Sąraše yra virš 400

tokių šeimų. Dauguma šių vaikų
yra tarp dešimties ir aštuonioli
kos metų, apie ketvirtadalis iš jų
— jaunesni. Jų tarpe yra lietu
vių, rusų, lenkų kilmės vaikai.

Norintys pradžiuginti berniu
ką ar mergaitę Vilniuje Kalėdų
ar kita proga, galite nusiųsti
gražų pasveikinimą arba lauktu
vių. Galima ir finansiškai sušelp
ti tiesiogiai. Dėl adreso ir gimi
mo dienos prašoma kreiptis į:
“Vaivorykštę”, c/o Lietuvos Am
basada Washingtone, 2622 16th
Street NW, Washington, DC
20009, (202 234-2639).

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami metinę prenumeratą, prisi
dėjo aukomis laikraščiui stiprinti,
už įvairius patarnavimus ar metinį
kalendorių:
Po 40 dol.: Efodija Maximovitsch, Ashford, CT.
Po 35 dol.: Isidore Pazereckas, Jamaica, NY; Ann L VVarkala,
Long Island City, NY.
Po 30 dol.: Nijolė Slaminskas, Great Neck, NY; J. Vilgalys,
Great Neck, NY; T. Slye, Jamaica,
NY; Philomena O'Neill, Philadelphia, PA.
Skaitytojams palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedamas
Po 25 dol.: A. Sabaitis, Brockšis įrėmintas lapelis. Prašome jį išsikirpti, užpildyti ir
ton, MA; E. V. Zunaris, Wollaston,
drauge su čekiu pasiųsti adresu:
MA.
DARBININKAS
Po 20 dol.: Sofia M. Sližys,
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
Littlerock, CA; Prel. Dr. A. Olšaus
kas, Los Angeles, CA; Emilija Nor
□ Prašau pratęsti prenumeratą 1993 metams........ $30.00
vilas,
Waterbury, CT; B. Gaižaus
□ Atsilyginu už 1992 metus ................................... $20.00
kas, St. Patersburg, FU I. Juodaitis,
□ Atsilyginu už 1991 metus ...................... ............ $20.00
Holden, MA; Ursula Narkus, LawVardas ir pavardė ....................................................................
rence, MA; Aldona Svelnis, Needham, MA; Biruta A. Kwetz, EngleAdresas .....................................................................................
wood Cliffs, NJ; V. Jasinskas, Riverside, NJ; Regina Jonusis, Calverton, NY; Celeste Siulte, Richmond
Siunčiu už prenumeratą ____________________ $---------Hill; NY; T. Alinskas, Ridgevvood,
NY; Teresė Rozevicius,Woodhaven,
Už kalendorių ..................................... .................... $.--------NY; Bronė Spūdis, VVoodhaven,
Aukoju spaudai stiprinti ........................ ~—-------- $............
NY.
Po 15 dol.: E Slivinskas, IndiaViso $...............
lantic, FL; J. G. Palevičius, Hudson,
NH; J. Ramas, Metuchen, NJ; Jad

DARBININKO SKAITYTOJAM

vyga Laucevičius, Woodhaven, NY;
J. Žukas, VVoodhaven, NY; R.
Pundzevičius, Bamesville, PA.
Po 11 dol.: Agota Ūselis, New
York, NY.
Po 10 dol.: Ž. Binkis, Santa
Paula, CA; S. Augaitis, Watertown,
CT; M. Orentas, West Hartford,
CT; P. Mackus, Sunny Hills, FL; V.
Bildusas, Montgomery, 1L; A.
Skudzinskas, Baltimore, MD; Cecilia Žitkus, Baltimore, MD; A. M.
Jankauskas, Germantovvn, MD; Ja
nina Miliauskas, VVorcester, MA:
Emilija Balčiūnienė, New Buffalo,
M1;J. Sabaliauskas, Blairstovvn, NJ;
K. Šeštokas, Rahvvay, Nj; Bertha
Bedel, Bellmore, NY; Mary Volskis,
Brooklyn, NY; Helen Gagas, Jamai
ca, NY; D. Uzas, Maspeth, NY; P.
Zuyus, Maspeth, NY; Mary Kober,
Port Washington, NY; V. Anonis,
Rego Park, NY; A. Česnavičius, Rich
mond Hill, NY; V. Gadliauskas,
Ridgewood, NY; Gintė Darnusis,
VVoodhaven, NY; J. Klivečka,
VVoodhaven, NY; V. Savukynas,
VVoodhaven, NY; Maria VVasiltchikow, VVoodhaven, NY; V. Incys,
Lancaster, PA; J. Blaževičius, Arlington, TX.
Po 7dol.:J. Grinius, VVethersfreld, CT.
Po 6 dol.: J. Kungys, Clifton,
NJ; Bronė Zapasnikas, South Orange, NJ.

Po 5 dol.: P. Judickas, Hot

Springs, AR; J. Savaitis, Chipley Sunny Hills, FL; Petronėlė Popeliučka, Miami Beach, FL; V. Labutis,
Sunny Hills, FL; Leon tina Jankaus
kienė, St. Petersburg Beach, FL; B.
Vilčinskas, New Britam, CT; J. Lau
kaitis, Torrington, CT; A. Igaunis,
VVaterbury, CT; Elena Paliulis, Combridge, MA: J. Norusis, Allentown,
NJ; J. Majauskas, Mt. Laurel, NJ;
Ona Stankaitis, Paterson, NJ; S.
Vaičiūnas, Roselle, NJ; Nellie Shumbris, Bayside, NY; O. Adams, Brook
lyn, NY; A. Arūnas, Jamaica, NY;
Sofija Klevas, Richmond Hill, NY;
J. Botyrius, Ridgewood, NY; E. Voege, Ridgevvood, NY; T. Budininkas,
VVoodhaven, NY; A. Vanagas,
VVoodhaven, NY; K. Zauka, N. Providence, RI.
Po 4 dol.: J. Freimanas, Brockton, MA.
Po 3 dol.: Vida M. Glaser,
VVooddiff Lake, NJ.
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 .

Tyla ir kalbos
Viešnia:
— Ar jūsų vaikas jau išmoko
kalbėti?
Seimininkė:
— O taip. Mes dabar jį moko
me tylėti.

e

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

u

WE DELIVER
296 - 4130

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atlanta

votomis nuotraukomis ir piešiniais. Vertimas iš italų
kalbos, kun. S. Jurfys, 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 piešini, kaina
tik $20.00.
Idėjų Sankryžoje, Kritinis skerspjūvis,
Antanas Poškus. Kaina $6.00.

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

Trumpiausias kelias į Lietuvą

SIUNTINIAI | LIETUVA
SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS

O

l

atlanta

]
!

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

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.
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PARDUODU LIETUVIŠKUS ATVIRUKUS

IMPORT EXPORT

įmport export, 1992

J

f-į ATGIMUSIOS
^LIETUVOS DAINOS^

NAUJAUSIOS KNYGOS
TIKIU, Katalikų Tikybos Vadovėlis Mokyklai, su spal

,

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

Kaina:
po 5.00 dol. už senesnius, prieš 1940 m.; arba 20.00 už penkis;
po 3.00 dol. už naujesnius, iki dabartinių, arba 12.00 už penkis.

Parduodu taip pat įvairius Lietuvos medalius, knygas
ženklus, pinigus, etc.
Visus čia išvardintus daiktus aš rinkau daugelį metų.,

Dėl daugiau informacijų skambinkite (813) 633-3403
arba rašykite:

Vlctor ZHattis
2018 Hesthfieid Clrcle
SUN CITY CENTER, FL 33573
Išsikirpkite šį skelbimą, gal juo pasinaudosite
kada nors vėliau.

KAZIMIERUI BARĖNUI 85-RIŲ SULAUKUS
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Vilniuje, Kalvarijos turgavietėje, prekiautoja parduoda pienų iš cisternos — I litras
kainuoja 27 talonai. Parduotuvėje 1 litras kainuoja 34 talonai. Viktoro Kapočiaus nuotr.

DIENOS UZ POLIARINIO RATO

Pačiame 1992-jų gale rašyto
jas, žurnalistas, redaktorius, o
reikalui esant ir visuomeninin
kas Kazimieras Barėnas švenčia
85-tų gimtadienį. Švenčia, tikiu,
ne rankas sudėjęs, o už rašomojo
stalo, prie nepabaigiamų rašto
darbų.
Jis gimė 1907 m. gruodžio 30
d. Stanionių kaime, Pumpėnų
valsčiuje, Panevėžio apskrityje,
ūkininkų Barauskų šeimoje.
Suaugęs ir pradėjęs reikštis raš
tijoje, pasirinko sutrumpintų lie
tuviškai prasmingų Barėno pa
vardę.
Baigęs Panevėžio vyrų gimna
zijų ir Kauno Vytauto Didžiojo

un-to humanitarinių mokslų fa
kultetų, greitai pasinėrė į žurna
listinį darbų. Pasak bostoniškės
Lietuvių enciklopedijos, nuo
1926 m. eilėraščiais, beletristi
niais bandymais bei straipsniais
jo bendradarbiauta “Panevėžio
balse”, “Kultūroje”, “Socialde
mokrate”, “Žaizdre”, “Vaire”,
“Lietuvos aide”. (Čia turiu prisi
pažinti, kad “Lietuvy žurnali
ste , Nr. 16 suklydau, primesda
mas K. Barėnui “Panevėžio bal
so” redagavimą, ką jis pats laiške
paneigė). Vokiečių okupacijos
metu dirbo “Ateities dienraščio
redakcijoje Kaune, o iš Lietuvos
pasitraukęs — “Lietuvių” redak
cijoj Berlyne.

“j LAISVĘ
ŽURNALO

Vardais neminėsiu daugelio jo
Vokietijoje ir Anglijoje redaguo
tų periodinių leidinių — lei
dinėlių, kuriais naudodavosi gal
tik po kelis šimtus, stovyklos ar
apylinkės tautiečių. Bet jo, dau
gelį metų, iki 1981-jų redaguotas
“Britanijos lietuvis”, vėliau var
dų pakeitęs į “Europos lietuvį”,
buvo reikšmingas
laikraštis,
žinomas, ne tik už Britanijos, bet
ir už Europos ribų.
“Pakopa”, dar spaustuvės
Nuo 1957 m. vadovavo Nidos
dažais kvepianti, guli šalia mano
knygų klubui, išleidusiam gero
rašomosios mašinėlės. Jų prieš
kai per 100 beletristikos ir kito
keletu
mėnesių išleido Algiman
kių veikalų, įskaitant ir jo suda
to Mackaus knygų leidimo fon
rytų literatūrinių kūrinių knygų
das.
“Sauja derliaus”. Tarp 1958-63
Į maždaug 230 pusi, sudėti 9
m. suredagavo 14 literatūrinių
kūriniai. Pirmasis, “Pati pasku
pasiskaitymų leidinių, pavadin
tinė pakopa”, užima apie pusę
tų “Rinktine”, o tarp 1964-80 m.
knygos puslapių. Tai nedoro
— literatūros metraščio “Pra
Lietuvos karininko, nacių oku
dalgė” 10 knygų. Nuo 1959 m.
pacijoj Gulbino miesto burmist
paruošdavo sieninius kalendo
ro, D. Britanijoje pramonės dar
rius, kurių kiekvienos dienos la
bininko
— nevykėlio gyvenimo
pelio antroje pusėje būdavo ir
istorija.
Jeigu rašytojas būtų
prasmingas pasiskaitymas. Į lie
kūrinį išplėtęs (pvz. atskleisda
tuvių kalbų yra išvertęs įžymių
mas Jurgio Katėno vaikystę ir
rašytojų- kūrinius: John Steinjaunystę)
ir išleidęs atskirų knybeck', Ji 'Hiltdn Sudie, William
>gų, turėtume dar vienų įdomų jo
Faulkner ir'kittį.1 Parašė didelių
romanų.
pastangų reikalavusių apžvalginę
Kiti aštuoni kūriniai, po kelis
knygų “Britanijos lietuviai 1947ar
keliolika puslapių, daugiau
1974”. Dabar rašo antrųjų dalį,
panėši į apsakymus. Išskyrus
kurioje bus apžvelgta veikla tarp
vienų kitų, daugumos apsakymų
1974-1990 ar 1992 m. Tai bus
siužetuose — D. Britanijos lie
beveik pilna enciklopedinė isto
tuviai.
rija mūsų tautiečių, po II Pasau
Kaip
visada,
lengva,
linio
karo
atsidūrusių
pašaipūniška
plunksna
pie
Anglijoje, ten sužydusių kultūri
šiamas
jų
socialinis
ir
buitinis
gy
ne ir kitokia veikla, tolydžio vyvenimas, džiaugsmai, rūpesčiai,
tusių, išmirusių, Anglijai pado
ligos,
mirtys,
laidotuvės.
vanojusių vaikus, gerus pi
Barėnas
nemėgsta
dūsavimų,
liečius.
apie
sunkiai
įsiligojusius
Per daugelį metų, iki šių die
klūpčiojimų, ilgų agonijų. Kaip
nų, Kazimieras Barėnas, ben
Shakespeare dramos: veikėjas
dradarbiauja bent keliuose S.
mirs, miršta, numirė. Svarbiau
Amerikos lietuvių laikraščiuose,
sia,
kas dalyvaus laidotuvėse,
dažniausia rašydamas knygų re
kaip mirusį prisimins pokalbiuo
cenzijas, teikdamas straipsnių li
se. Tų gerų nusenusių pensinin
teratūrinėmis temomis.
kų nostalgija skaitytojų užkrečia.
LE užsimena apie jo visuome
Visų emigrantų likimai visur la
ninę veiklų: 1948 m. emigravęs
bai panašūs: Anglijoj, už Atlanį D. Britaniją, jis Manchesteryje
•
to,
už Didžiojo vandenyno.
organizavo D. Britanijos Lietu
Bet
palikime “Pakopų" recen
vių sųjungos skyrių, o 1949-50
zentams. Aš tik pasidžiaugiau,
m. buvo DBLS centro valdybos
kad ir sukaktuviniais metais Ka
narys. Manau, kad per puspenk
zimieras Barėnas išėjo į viešumų
to dešimtmečio emigracijos bus
su nauja knyga. Viliamės, kad ji
buvę ir daugiau jo visuomeninės
toli gražu nebus paskutinė.
darbuotės.
Kūrybingų ateities metų. Ra
Jeigu visuomeninė veikla už
šytojau!
simiršta su mirtimis tų, kurie
Alfonsas Nakas
kartu toje veikloje dalyvavo.

RUDENS
NUMERIS

“Į Laisvę” žurnalo rudens nu
meris išspausdintas “Draugo”
spaustuvėje Chicagoje ir išsiun
L ALGIRDAS ČARNECKIS
tinėtas skaitytojams.
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Vedamųjų skiltyse randame
• Lietuvių fronto bičiulių kreipi
Jis mums pa lietuviai. Jie atsivežė erdvių pa
mųsi į Lietuvų ir “Mintys iš tolo
liko visų maišų omulių ir liepė lapinę, kad turėtų kur apsigy
— Rinkimų į Seimų belaukiant”.
taupyti nes Tiksyje belikę tik venti. Pjūklais pjaustėm kietų
Abudu vedamieji skirti Seimo
trys maišai. Dar mus atvežė porų Perešeikos sniegų į blokines ply
rinkimams apžvelgti.
kepalų duonos ir dešimt machor tas, kuriomis dengėm palapinę.
Skelbiama keletas laiškų, kukos .pakelių, kuriuos nupirko Keletas vandens kibirų, užpiltų
, rie liečia patį žurnalų ir dabarties
Netinkamas
Tiksio parduotuvėje.
ant jos, visa gerai sukaustė, ir
gy venimo aktualijas.
Dabar susiklostė draugiškesni eskimietiškas namelis buvo baig
Šeši draugai po išgertuvių
į žurnalų įtraukta bendradar
santykiai. Ščepkinas teisinosi,
tas. Paskui iškapojom ledų aplink įgriūva automobilin ir vienas jų
bių
iš Lietuvos. Vidmantas Vakad Binderio jis pakęsti ne mašinų. Du ilgus rustus pakišosako kitam:
liušaitis, žurnalistas, rašo apie
galėjęs ir apskritai sakėsi esųs di me po užpakaliniais ratais. O
— Tu vairuok, nes tu per gir
pilnutinę demokratijų ir jos
delis antisemitas ir todėl nutaręs trečių rastų pastatėme stačių, kad
tas dainuoti.
bičiulius; Kazys G. Ambrozaitis
jį apvogti. Berezovskis, nors tam apie jį būtų galima vynioti prie
—
Vieningoje lietuviškos kultū
nepritaręs, tačiau leidęs taip pa buferio pririštų lynų. Ši operacija
Nereikės knygų
ros jungtyje; Julijonas Būtėnas
sielgti. Prisipažinsiu, pirmų kar užtruko penkias dienas.
Jonukas, grįžęs iš mokyklos, — Atsišaukimas, į politinę
tų savo g^yvenime^ susidūriau su
Iškėlę- -mašmų,- -už 4iku»us- džiaugiasi:
■' sųzinę. Apie patį J. Būtėnų rašo
tokioms
svetimomis
man maišus gavome traktorių ir ant
— Mamyte, kokie mes laimin jo bendralaikis Eduardas Pašapažiūromis.
rogių jų nuvilkome į Tiksį. Ten
gi!
kinskas. Vladas Nasevičius prisi
garaže,
atitirpinę ledus, su
Praėjus dviem dienoms, gero
— Kodėl, sūneli?
mena profesorių Leonų Karsavi
kai po vidurdienio su trimis ke tvarkėme visus mechanizmus.
— Aš likau antriem metam — nų ir jo paskutines gyvenimo die
leiviais iš tamsos išnėrė dvylikos Vėl pasikrovę anglių, galų gale
kitais metais nebereikės pirkti nas.
šunų traukiamas sunkus kinki išvažiavome į savo taip išsiilgtų
naujų knygų.
Melanija Stankaitienė rašo
nys. Vežė į Tiksį mūsų šeimai Bykov Mysų.
apie
Ariogalos
partizanus,
Taigi pradžioje minėtas didy
labai artimų Pranaitienę su ser
Po atostogų
straipsnį pavadinusi Gluosnių
gančiu sūnum Vaidevučiu, mano sis 30-ies metų revoliucijos jubi
Juozas dėl ligos išvyko dviem šakos linko. Jonas Algirdas Anta
vienmečiu. Su šia šeima mus li liejus Maskvoje buvo be mūsų
mėnesiam
atostogų j Floridų ir naitis — Kelio į socialistinę de
kimas tvirtai sujungė 1941 metų Bykovo žuvies įmonių skaniųjų
ten mirė. Buvo sugrųžintas mokratijų pagrindinės gairės;
birželio 14-ųjų Kauno geležinke omulių!
namo ir pašarvotas laidojimo ko Vytautas Volertas — Šis ir anas
Juos suvalgėme mes ir kiti
lio stotyje. Patekusi į tų patį
krantas.
plyčioje. Susirinko artimieji.
dūstantį vagonų, Pranaičių šei žmonės, kurie mums kuo nors
Pilypas Narutis rašo apie sve
—
Jis
labai
gražiai
atrodo,
—
ma — motina, Danguolė, Gai padėjo, suprantama, didele kai
timas
armijas ir Karaliaučių; An
neiškentė nesušnibždėjusi viena
lutė ir Vaidevutis — kėlė mūsų na!
tanas
Musteikis
— Mokslininkas
pažįstama kaimynei.
optimizmų toje tragiškoje trem
— Po dviejų mėnesių Florido svetimoje aplinkoje; Jonas Pabe
Vėliau, sausio pradžioje į By
tinių kamšatyje. Bet Vaidevutis
je ir tamsta gražiai atrodytum! dinskas — Žvilgsnis į politinę ir
buvo silpnos sveikatos. Ir jo liga kovų iš Tiksio atvažiavo milicijos
ekonominę Lietuvos transfor
— atšovė užšnekintoji.
— epilepsija — greit progresa visureigis. Keli enkavedistai
macijų; Broniaus Krivicko du so
vo. Vargšas Vaide dirbti nebe kažko ieškodami porų parų lakstė
netai; Česlovas Grincevičius —
po Bykovų. Kai nieko tokio nera
galėjo. Su didele viltim važiavo
40
metų nuo Broniaus Krivicko
Iškaba sutrukdė
į Tiksį pas garsųjį daktarų Gena do, jų uoslė nukreipė juos į Mo
žuvimo; Juozas Baužys — Iš pra
Mokytojas: Kodėl taip vėlai?
lotovo jakutų žvejų kaimelį, už
dijų Aleksejevičių Sokolovų.
eities šauksmo iškyla pilnutinė
Mokinys: Aš turėjau paklusti
4 kilometrų nuo mūsų gyven
Mes stovėjome prie įkaitusios
demokratija; Adolfas Damušis
vietės. Ten užėję į vienos šeimos iškabos užrašui.
geležinės krosnelės, ant kurios
• — Į laisvę fondo studijų savaitėje
Mokytojas: Kokios iškabos?
jurtų, jie areštavo jaunų moterį.
kaito virdulys ir kalbėjomės su
svarstytų minčių apie pilnutinę
Mokinys: Tos, kur parašyta:
Jai pavyko išsprukti. Lauke buvo
Vaidevučiu, tik jis staiga griebė
demokratijų susumavimas; Kny
tamsu ir spaudė didelis šaltis. “Lėtai. Arti mokykla .
rankomis
įkaitusį
geležinį
gos ir leidiniai.
Bėgdama nuo jų vienais balti
dūmtraukį keistai persilenkė ir
Žurnalas gražiai sutvarkytas ir
Policija kalta
niais ji sušalo. Tai buvo ta pati
krito ant krosnies , užsiversda
atspausdintas. Įdomus ir pa
Liuba Ivanovna, žinoma šiaurėje
mas karštų virdulį. Po kelias mi
Teisėjas: Ar nebuvo galima šių trauklus savo mintimis, aprašo
aferistė, apiplėšusi kelių organi bylų išspręsti savo tarpe privačiai mais dalykais. Gaila, kad per
nutes trukusių baisių konvulsijų
zacijų kasas ir beviltiškai besi — be teismo?
visiškai neteko sųmonės, bet, lai
metus išeina tik trys numeriai.
slapstanti šiose šiaurės pla
mei, ne per daug nusiplildno.
Kaltinamasis: Taip, pone tei Ar negalima išleisti bent keturių
tybėse. Apie jos nusikaltimų sėjau. Mes taip ir darėme, bet numerių. Tada galėtų susumuoti
Kiek galėdami jį su motina apt
bendrininkų Nikolajų nieko ne policija įsikišo ir sutrukdė.
varkėme, ir jie tuoj pat išvažiavo
visų išeivijos kultūrinį gyvenimų •
teko girdėti.
į Tiksi ligoninę.
ir tokiu būdu pakeistų “Aidus”,
Po kelių dienų iš Bykovo atvy
Bloga savijauta
kurių netekimų dabar ypatingai
(Bus daugiau)
ko penkių žmonių brigada, visi
Mokytojas: Jonuk, kas tau- jaučiame.
Mum reikia kultūros reikalam
yra?
skirto
žurnalo, kuris pajėgtų
Mokinys: Mano savijauta blo
aprašyti, dokumentuoti mūsų
gakultūrinę veiklų ir prasmingai
Mokytojas: Kodėl?
Mokinys: Aš nenoriu tamstos, svarstyti aktualius klausimus,
pone mokytojau, išgųsdinti, bet nagrinėti išeivijos ir Lietuvos
mano tėvas pagrasino — jei aš santykius. Daug kur girdėti bal
neparnešiu geresnių pažymių, sai, kad iškėlus “Aidų” žurnalų
iškeliavus amžinybėn, jo žmonai Danutei,
ir jį sujungus su “Naujuoju Židi
tai kas nors gaus pylos...
dukroms ir sūnums Laimai, Alei, Vytui, Dai
niu", Amerikoje liko didelė dva
sinė tuštuma. Ir jų užpildyti ga
nai, Linui ir jų šeimoms reiškiame gilią
Rimtas užsimojimas
— Kuo norėtum būti ateity, lima tik kokiu nors periodiniu
užuojautą ir kartu liūdime.
leidiniu, kad ir metraščiu.
Petreli?
“Į Laisvę” žurnalų redaguoja
— Filantropu, seneli.
Ardžių šeima
Juozas Baužys. Administruoja J.
— Filantropu? O kodėl?
— Mat, filantropai (geradariai) Prakapas. 14 Thelma Dr., Baturi daug pinigų ...
kersfield, C A 93305 (p. j.)

GEDIMINUI SURDENUI

arba kurie naudojosi tos veiklos
vaisiais, jeigu už kelių dešimt
mečių dulkėmis apsineša perio
dikos gamintojų vardai, tai groži
nės literatūros kūrėjų laiko pu
snys taip greit nepaskandina.
Ir Kazimieras Barėnas ilgiau
siai, gal šimtmečius, išliks gyvas
per savo romanus, novelių bei
apysakų rinkinius. Štai 9 jo
grožinės literatūros knygų bent
išleidimo datos ir pavadinimai:
1953 m. — apysakų rinkinys
“Giedra visad grįžta”; 1957 m.
— novelių rinkinys “Karališka
diena ; 1958 m.—novelių rinki
nys “Atsitiktiniai susitikimai”;
1978 m. — novelių rinkinys “Ki
logramas cukraus”; 1969 m. —
pirmasis
trilogijos
romanas
“Tūboto gaidžio metai” (apdova
notas Vinco Krėvės premija);
1971 m. — romanas “Dvidešimt
viena Veronika” (Lietuvių rašy
tojų d-jos premija); 1982 m. —
antrasis trilogijos romanas “Be
ragio ožio metai”; 1990 m. —
trečiasis
trilogijos
romanas
“Meškos maurojimo metai”;
1992 m. — novelių rinkinys
“Pati paskutinė pakopa .

Maloniai kviečiame atsilankyti į
Connecticut Lietuvių Bendruomenės rengiamą
š. m. gruodžio 31 d., 9 v. v. Šv. Juozapo mokyklos
didžiojoje salėje (29 John St., VVaterbury, CT)

Naujų Melų sutikimo balių
Programoje:

iškilminga vakarienė, šampanas ir
atsinešti kilnieji gėrimai pagal savo skonį.

Šokiai grojant populiariam JOE ROGERS orkestrui,
įėjimo rezervacijomis pasirūpinama iki gruodžio 26 dienos.
Bilieto kaina 35 dol. asmeniui. Rezervacija užtikrinama iš
anksto užsimokėjus. Dėl stalų ir bilietų rezervacijų skambinti
Juozas Karmūza — 203 457-1236,
Vytas Trečiokas — 203 529-6804,
Antanas Paliulis — 203 756-1874.

APYGARDOS VALDYBA

FEDERAUNIS TEISMAS PATRAUKĖ ATSAKOMYBĖN
VYTAUTĄ VEBELIŪNĄ UŽ “KASOS” MILIJONUS

DARBININKAS
Č_NEW

Eastem District of New York
federalinė prokurorė Mary Jo
White gruodžio 16 d. spaudai
pranešė, kad Vytautas Vebe
liūnas, 62 m., apkaltintas 44
punktais, tarpjų“racketeering”,
apgavyste, piknaudžiavimu ir
liudininkų manipuliavimu. Šių
išvadų prieita po to, kai Federal
Bureau of Investigation, dirbda
mas kartu su prokuratūra, užbai
gė savo tyrinėjimus, užtrukusius
dvejus metus.
Kaltinimai, už kuriuos gresia
dvidešimties metų kalėjimas,
susiję su Lietuvių Kredito Ban
ku Kasa, kurios pagrindinė raš
tinė buvo 86-21 114 St., Richmond Hill, NY. Kasa taip pat
turėjo skyrius St. Petersburg
Beach, FL, ir Chicagoje, IL, (ir
Waterbury, CT, bei Detroit,
MI. Red.).
Pareiškime toliau sakoma, kad
Vebeliūnas buvo pirmasis Kasos
prezidentas ir to banko direkto
rių tarybos narys apytikriai 19801987 metais. Įsteigta tarnauti
Amerikos lietuvių bendruome
nei, Kasa greitai pasiekė virš $8
milijonų ir turėjo daugiau kaip
penkis tūkstančius narių. 1992
m. liepos mėnesį National Credit Union Administration bankų
uždarė, nuostoliams pasiekus
tarp $10-13 milijonų.
Pagal kaltinimų, Vebeliūnas,
būdamas Kasos prezidentu ir di
rektorium, nukreipė milijonus
Kasos dolerių investicijoms į
“Lito” organizacijų, kuriai jis va-

Redakcija...... (718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr....... (718) 827-1351
Spaustuvė.....
Vienuolynas ...
Vyskupas .....
Salė (kor.).....
Salės adm......

‘YORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Vilniaus Aušros Vartų lietu
vių parapijos bažnyčioje New
Yorke Kalėdų iškilmingos Ber
nelių Mišios bus aukojamos 9
vai. ryto gruodžio 25 d., penkta
dienį, kad žmonės galėtų atvykti
iš tolimesnių vietovių. Prieš pa
maldas bus giedamos Kalėdų
giesmės.

Paulius Jurkus, “Darbininko”
redakcijos narys, gruodžio 16 d.
išvyko į Floridų pailsėti. Ten
praleis Kalėdų šventes ir sutiks
Naujuosius metus. Į redakcijų jis
grįš sausio 18 d.
Kun. Antanas Rubšys, Man
hattan kolegijos Sv. Rašto profe
sorius, ne tik talkina “Darbinin
kui” savo raštais, bet taip pat re
mia ir savo finansine parama.
Apmokėjęs dvi “Darbininko”
prenumeratas, pridėjo ir $40
aukų savaitraščiui stiprinti. Už
švenčių sveikinimus, pastovią
talkų ir aukas nuoširdžiai dėkoja
me.

M.ir A. Rudis, Monee, IL,
suprasdami sunkių lietuviškos
spaudos būklę, prenumeratų apmokėjo,atsiųsdami 130 dol. čekį.
Dosniems spaudos rėmėjams
nuoširdžiai dėkojame.
Vytauto Alksninio, plačiai da
lyvavusio New Yorko lietuviųveikloje, buvusio LB New Yorko
apygardos valdybos pirmininko,
ir jo žmonos Irenos išleistuvių
pobūvis įvyks šeštadienį, sausio
23 d., Kultūros Židinyje. Jį ren
gia LB New Yorko apygardos
valdyba. Norintieji šiose išleis
tuvėse dalyvauti prašomi užsire
gistruoti pas Malvinų Klivečkienę iki sausio 18 d., skambi
nant telefonu 718 296-0406.
“Tryptinis”, New Yorko lietu
vių tautinių šokių vienetas, va
dovaujamas Jadvygos Matulai
tienės, dalyvaus 1993 m. Vasario
16 minėjime. Repeticijos vyksta
kiekvienų penktadienį Kultūros
Židinio žemutinėje salėje.
Klaipėdos krašto atvadavimo
70 metų sukakties minėjime, ku
ris įvyks 1993 m. sausio 17 d.,
bus ir vaizdajuosčių iš dabartinio
Klaipėdos gyvenimo. Jas rodys
filmuotojas Gerimantas Penikas.
Jonas Ketaminas, Rockford,
IL, užmokėjo prenumeratų, at
siųsdamas $70 čekį. Dosniam
lietuviškos spaudos rėmėjui
nuoširdžiai dėkojame.
Iš Metropolitan operos rūmų
gruodžio 26 d., šį šeštadienį,
1:30 vai. popiet New Yorko laiku
per radijų bus transliuojama
Leos Janaček opera “Janufa”.
Pagrindiniai solistai: Gabriela
Banackova, Leonie Rysanek.
Diriguoja James Conlon. Atei
nantį šeštadienį, sausio 2d., bus
transliuojama G. Puccini opera
“La Boheme”.

(718)
(718)
(718)
(718)
(718)

827-1350
235-5962
827-7932
827-9645
235-8386

MOTERĄ KLUBO
POPIETĖ
LMK Federacijos New Yorko
klubas tradicinį kalėdinį paben
dravimų - pobūvį surengė
gruodžio 12d., šeštadienį, 4 vai.
popiet Kultūros Židinio mažojo
je salėje. Tįdienų siautė didžioji
šlapdriba, tad atrodė, kad nieko
neįvyks. Bet Klubo moterų pa
stangos nugalėjo visa—surengė
gražų pabendravimų, į kurį atsi
lankė ir vysk. P. Baltakis, OFM,
Brooklyno pranciškonų viršinin
kas Tėv. Leonardas Andriekus.
OFM, Tėv. Steponas Ropolas,
OFM.
Klubo vaišės, kaip kasmet,
pasižymėjo puikiais valgiais, tor
tais, pyragų pyragais. Buvo ir
vyno. Susirinko klubo narės su
savo vyrais ir kviestiniai svečiai.
Iš viso buvo apie 50 asmenų.
Vadovavo Klubo pirmininkė
Marija Žukauskienė. Vaišėm jau
svyrant į galą, buvo ir programa.
Aktorius Vitalis Žukauskas papa
sakojo juokų ir paskaitė ilgesnį
rašinį, kur kiekvienas žodis pra
sideda raide “p ”.
Paulius Jurkus papasakojo
apie tai, kodėl laikraščiai kadaise
dėl įvairių priežasčių nespaus
dindavo įdomių istorijų.
Vaišės užtruko apie 3 vai.
(p-j-)

1993 m. “Darbininko” kalen
dorius su spalvotu viršeliu
gruodžio mėn. pradžioje išsiun
tinėtas prenumeratoriams. Yra
įdėtas administratoriaus laiškas
su atkarpėle ir vokeliu. Jais
prašoma pasinaudoti, užsimąe
kant 1993 m. prenumeratų ($30)
ir pridedant aukų už kalendorių..
Sunkėjant lietuviškos spaudos
padėčiai ir mažėjant skaityto
jams, visada būsime dėkingi už
bet kokių aukų laikraščiui stiprin-,
ti.
Darius ir Jolanta Mosteikos'
prieš tris mėnesius pagal sutartį
atvyko dirbti į vienų žymiausių^
Amerikoje šokių studijų — NYC‘
Westside Fred Astaire Dance* ;
Studio Corp. Ši pora nuo 19882 *
m. daug kartų laimėjo balinių šo
kių varžybas Lietuvoje. Jie yra;
pasireiškę ir daugelyje kitų kraš- .
tų: 1990 m. Glendale, CA —►
JAV atvirų ■pirmenybių n u gal ė
tojai; 1991-1992 m. atstovavo.
Lietuvai oficialiuose Europos ir j
Pasaulio čempionatuose, dauge- ♦
lyje valstybių išėję nugalėtojais. |
Paskutiniu laiku grudžio 3-6 die-j
nomis Cherry Hill, NJ, laimėjo
JAV kylančių žvaigždžių (Rising
Star) konkursų, o atvirose profe- ,
sionalų varžybose, kur pasi
reiškė geriausios JAV 27 poros,
Darius ir Jolanta laimėjo trečių
vietų. Savo sugebėjimus pade
monstruos New Yorko lietu
viams Naujųjų metų baliuje
Kultūros Židinyje.

Jungtinį komitetų, kuris 1993
m. rengia Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą New Yorke, su
daro trys organizacijos: Alto
New York skyrius, Tautos Fon
das ir LB NYapygardos valdyba,
kuri šiemet pagal rotacinę tvarkų
vadovauja visiems rengimo dar
bams. To jungtinio komiteto pir
mininkas šiam renginiui 1993 m.
yra LB NY apygardos pirminin
kas Kęstutis Miklas, komiteto
sekretorė — dr. Marija Žukau
skienė.

Speciali programa bus išleista
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 75 metų sukakties
minėjimui. LB New Yorko apy
gardos valdyba yra paskelbusi
konkursų programos viršeliui ir
skiria SlOOpremijų. Viršelio projektai/piešiniai turi būti atsiųsti
Pauliui Jurkui j “Darbininko ” re
dakcijų arba Kęstučiui Miklui,
71 Farmers Avenue, Plainview,
N Y 11803 iki 1993 m. sausio 10
dienos.
Klaipėdos krašto atvadavimo
70 metų sukaktis bus paminėta
sausio 17 d. Kultūros Židinyje.
Kalliės naujasis Lietuvos konsu
las New Yorke L. Kučinskas, ku
ris yra Amerikoje gyvenusio ir
čia mirusio istoriko dr. Antano
Kučo sūnus. Minėjimų rengia
N.Y. šauliai.

|

I
i

Šv. Kalėdų ir.Naujųjų metų proga sveikiname visus
lietuvius New Yorko apygardoje ir pasklidusius po visą
pasaulį. Taip pat sveikiname seses ir brolius Lietuvoje
su linkėjimais, kad 1993 metai būtų skaidresni mūsų pri

sikėlusiai Tėvynei, siekiant tikros demokratijos.

LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA:
Pirmininkas — Kęstutis K. Miklas
Kęstutis J. Bileris, Paulius Jurkus, Vincas Blažaitis,
Malvina Klivečkienė, Raimundas Sližys ir Linas Šidlauskas
g

1

m

s

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

55 SVARAI MAISTO ŠVEN
TĖMS — cukrus, sūris, dešros,
mėsa, šprotai, aliejus, kava ir kt.
$98. 22 SVARAI mažesnis pake
tas $65. 22 SVARAI mėsos pro
duktai, aliejus $98. Prie visų
maisto siuntinių galite užsakyti
aspirino ir vitaminų. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. Telef. 312 4367772.

dovavo. Tarp tų projektų buvo
nekilnojamo turto rizikingi in
vestavimai Marco Island, FL, ir
Long Island.
Tarp apgavikiškų darbų, už
kuriuos keliamas kaltinimas yra:
1. naudojimas fiktyvių skolinin
kų, kuriems buvo atsilyginta už
gautas paskolas Vebeliūnui ir
“Litui”; 2. suklastotų paskolos
prašymų teikimas Kasai; 3. Ka
sos direktorių posėdžių melagin
gų nutarimų rašymas; 4. perver
tinimas užstato, norint gauti di
desnę paskolų ir 5. nuslėpimas
nuo National Credit Union Administration fakto, kad Vebeliūnas ir “Litas” buvę suinteresuoti gauti paskolas iš Kasos,
Kaltinime taip pat nurodoma,
kad Vebeliūnas trukdęs investigavimo darbų, manipuliavęs liudininkus ir sudarinėjęs fiktyvius
dokumentus.
Vebeliūnas kaltinamas apgavi
kiškai panaudojęs Kasos $8 mili
jonus “Lito” organizacijai. Pagal
RICO statutų, federalinė valdžia
sieks atgauti tų sumų asmeniškai
iš Vebeliūno.
Prokurorė White pagyrė FBI
už rūpestingai vykdytus tyrinėji
mus. Kaltintoju šioje byloje yra
prokuroro asistentas Robert
Stolz.
Iš tos pačios prokuratūros
gruodžio 18 d. gauta informacija,
jog Federalinio Teismo teisėja
Carol B. Amon pareikalavo, kad

Vebeliūnas įteiktų jai JAV ir Lie
tuvos pasus ir draudimo įstaigos
išduotų ir pasirašytų dviejų mili
jonų dolerių užstato garantijų, ir
leido jam pasilikti laisvėje iki
1993 m. sausio 8 d. Tų dienų jis
vėl privalės sugrįžti į teismų, kur
bus pradėtas jo bylos svarsty
mas.
Pradžioje bus svarstoma, ar
Vebeliūno advokatas Ronald P.
Fischetti yra kvalifikuotas ginti
jo bylų (dėl jo ankstesnių santy
kių su Vebeliūnu). Advokatas
Fischetti, kaip rašoma NY Times
laikraštyje, ketina bazuotis “not
guilty plea” ir paskui atsakys į
kaltinimus.
The New York Times gruo
džio 17 d. reporteris Dennis Hevesi aprašė Vebeliūno bylų, kaip
ji atvaizduota prokurorės pareiš
kime spaudai, dar pridėdamas,
kad ši žinia apie jo apkaltinimų
sukėlusi susirūpinimų New Yor
ko lietuvių bendruomenėje.
Ten pat dar cituojamas ir Algi
mantas Gureckas, Lietuvos mi
sijos tarnautojas Jungtinėse Tau
tose. Pasak jo, ta byla sukrėtė
daugelį lietuvių. Pirma jie buvo
prislėgti dėl to, kad Kasa tapo
likviduota, o dabar dar labiau,
nes “kai kurie negalvojo, jog jis
(Vebeliūnas) sųmoningai būtų kų
nors blogai daręs”, nors pradžio
je juo pasitikėjo ir daug kas
manė, kad jis tiesiog nebuvo
kompetentiškas.

SVEIKINIMAI
ŠVENČIŲ^
PROGA

Felicija ir Algirdas Jasaičiai
sveikina Šv. Kalėdų proga visus
savo draugus ir pažįstamus ir lin
ki daug laimės ir sėkmės Naujuo
siuose 1993 metuose.
Mara ir Vytautas Vygantai iš
Dalias, Texas, bei jų dukterys
Monika ir Kristina sveikina visus
savo draugus, bičiulus bei
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir
nuoširdžiai linki daug sėkmės ir
džiaugsmo bei Aukščiausiojo pa
laimos per visus 1993-ius metus.
Vietoj kalėdinių atvirukų skiria
aukų lietuviškai spaudai.
Danutė ir Antanas Bobeliai
Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų pro
ga nuoširdžiai sveikina draugus
ir pažįstamus, linkėdami visiems
šventiško džiaugsmo ir laimės
1993 metuose. Vietoje atvirukų
skiria aukų lietuviškai spaudai
paremti.
Tadas, Aldona, Kristina ir
Paulius Savickai sveikina visus
draugus, gimines ir artimuosius
šventėse ir linki linksmų Kalėdų
bei laimingų Naujųjų metų.
Rožė ir Vytautas Kondrotai
su šeima sveikina tėvus pranciš
konus, “Darbininko” redakciją ir
administracijų, gimines, drau
gus ir pažįstamus Šv. Kalėdų
proga ir Naujuose metuose vi
siems linki geros sveikatos ir pa
sisekimo gyvenime.
Juozas Mariukas, iš Woodhaven, NY, sveikina savo draugus
ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų metų proga. Jis linki visiems
geros sveikatos, laimės ir pasise
kimo gyvenime. Skiria auką
“Darbininkui”.
Juozas ir Aleksandra Kazickai
sveikina su Šv. Kalėdomis savo
draugus bei pažįstamus ir linki
laimingų ir sveikų Naujųjų
metų.

Darius ir Jolanta Mosteikos atliks vakarinę programų
Kultūros Židinyje Naujųjų metų baliuje.

KONTEINERIAI J LIETU
VĄ siunčiami kas savaitę per
TRANSPAK firmų. 59 centai už
svarų virš šimto svarų, minimu
mas $20. Jūsų siuntiniai yra regi
struojami mūsų kompiuteriuo
se. TRANSPAK, 2638 W. 69th
St., Chicago, IL 60629. Tel. 312
436-7772. (sk.)

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS ir
KULTŪROS ŽIDINYS
drauge rengia

Naujuju Mėty sutikimu
ketvirtadienį,1992 m. gruodžio 31 d., 8 vai. vak.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
— GROS ŠAUNUS ROMO TELŠINSKO ORKESTRAS —

Bus skanus, karštas maistas, paruoštas Birutės Šidlauskienės

Įėjimas 37.50 dol. asmeniui
Kas užsisakys pilną 10-čiai žmonių stalą iki gruodžio 15-tos dienos — kaina 350.00 dol.
Vietas užsisakyti skambinant V. Kulpai tel. (718) 846-1056. Čekius rašyti

Lithuanian Cultural Center, Ine. vardu.
Apatinėje Kultūros Židinio salėje taip pat bus galima sutikti Naujus Metus prie kasečių
muzikos ir šaltų užkandžių už 20.00 asmeniui, bet tiktai tuo atveju, jei susidarys pakan
kamas skaičius norinčių dalyvauti. Ten vietas galima užsisakyti skambinant tuo pačiu
V. Kulpos telefonu iki gruodžio 20 d.

Užpildykime abi Kultūros Židinio sales, užsisakydami bilietus iš anksto.
Bilietai prie Įėjimo nebus pardavinėjami.
ATVYKITE VISI Į KULTŪROS ŽIDINĮ IR LIETUVIŠKOJE APLINKOJE
JAUKIAI SUTIKITE NAUJUS METUS!
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