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Metinių švenčių proga, kaip 
visur priimta,ir Lietuvos spaudo
je buvo nemažai sveikinimų. 
Tarp sveikintojų buvo Bažnyčios 
dignitoriai ir valdžios bei Seimo

KOKIOMIS VILTIMIS LIETUVA 
ŽENGIA J1993-IUOSIUS METUS

LIETUVOJE IR 

APIE LIETUVA

V
— Laisvės gynėjų dieną, nuo 

1993 m. sausio 12 d. 2 vai. popiet 
iki sausio 13 d. 10 vai. vak., Lie
tuvos Vyriausybės potvarkiu, 
prie valstybinės valdžios ir val
dymo organų įmonių, įstaigų ir 
organizacijų pastatų, o taip pat 
ir prie gyvenamųjų namų plevė
savo Lietuvos valstybinė vėliava 
su gedulo ženklu.

— Lietuvoje sausio 14-15 die
nomis siautė labai stiprus, mete- 
reologijos užrašuose dar 
neužrašytas, uraganas. Jis pa
darė labai daug nuostolių. Kol- 
kas žinoma, kad uragano metu 
žuvo penki asmenys.

— Iš Spaudos rūmų 1991 m. 
sausio 11d. desantininkai bruta
liai išvarė žurnalistus, spaustuvi
ninkus, leidyklos darbuotojus. 
Ta proga buvo pralietas pirmasis 
kraujas už Lietuvos laisvę. Spau
dos rūmų fasade liko užpuolikų 
kulkų žymės. Lietuvoje sausio 
11d. paminėtos tragiškųjų įvy
kių antrosios -metinės.- Kaune, 
Darbo ir kultūros rūmuose, at
minimo koncerte dalyvavo trem
tinių choras, patriotinius 
eilėraščius skaitė aktorius ir poe
tas K. Genys.

— Kaune, Sv. Mykolo Arkan- 
gelo — įgulos bažnyčioje, sausio 
9 d. buvo aukojamos mišios už 
ilgametį Lietuvos diplomatą 
Voldemarą Cemeckį jo gimimo 
100 metų sukakties proga. Su
kaktis taip pat paminėta ir Vy
tauto Didžiojo karo muziejuje. 
Diplomato sūnaus Algirdo Čar
neckio prisiminimai iš tremties 
“Dienos už poliarinio rato” jau 
kuris laikas spausdinami “Darbi
ninke”.

— Europos bendrijos dvyli
kos valstybių užsienio reikalų 
ministrų posėdyje gruodžio 21 
d. ratifikuota Lietuvos Respubli
kos ir Europos Ekonominės 
Bendrijos prekybos bei komerci
nio ir ekonominio bendradarbia
vimo sutartis, pasirašyta 1992 m. 
gegužės 11d.

— Benzino kainos labai kyla. 
Vidaus Reikalų Ministerijos nu
sikaltimų ir įvykių suvestinėje 
gruodžio 16 d. užregistruoti keli 
pranešimai apie geležinkelio sto
tyse ištuštintas cisternas. Parlo- 
deno-Kauno sąstate trūksta’ 10 
tonų benzino, Aldy-Telšių — 15 
tonų, o Minsko-Panevėžio — 6 
tonų tepalo. “Lietuvos aido” ko
respondentas klausia: “Kokios 
valstybės piliečiai pasidarė ne
blogą bizniuką”?

— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija pranešė, kad Lietuva 
1992 m. gruodžio 18 d. užmezgė 
diplomatinius santykius su Pana
ma. Tai 72-oji valstybė, su kuria 
Lietuva užmezgė arba atkūrė di
plomatinius santykius.

— Lietuvos ambasada Mask
voje Sv. Kalėdų proga surengė 
lietuviškų meno dirbinių paro
dą. Tai Marijampolėje įsikū
rusios privačios įmonės “Lau
mė” debiutas. Parodoje buvo iš
statyta daug meniškų tekstilės ir 
odos darbų, turinčių ir praktinę 
vertę.

— Vilniuje, Siaurės miestely
je, siaučia vietiniai vagys, kai iš 
ten pasitraukė rusų kariuomenė. 
Savivaldybės komisija nepajėgia 
apsiginti nuo gausių vagių, kurie 
plėšia viską, kas dar liko.

|EI NORI TAIKOS, PADĖK VARGŠAMS
— Popiežiaus Jono Pauliaus ll-ojo kreipimasis Pasaulio Taikos Dieną — 1993 m. sausio 1d. —

Kuris geros valios žmogus ne
trokšta taikos? Ji yra viena la
biausiai siektinų ir gintinų, vi
suotinai pripažintų vertybių. 
Nors ir nyksta tarp dviejų 
priešingų ideologinių stovyklų 
pragaištinga karo šmėkla, tačiau 
įvairiose žemės vietose tebėra 
įsiliepsnoję žiaurūs vietiniai ne
sutarimai. Pirmiausia, visų 
mūsų akivaizdoje — dramatiška 
Bosnijos-Hercegovinos padėtis, 
kur karo veiksmai kasdien vis at
neša naujų, dažniausiai civilių 
gyventojų aukų, padaro nesu
skaičiuojamų nuostolių. Atrodo, 
jau niekas nebegali pasipriešinti 
įnirtingam ginklo smurtui: nei 
bendros pastangos pasirašyti pa
liaubas, nei tarptautinių organi
zacijų humanitarinė pagalba, nei 
taikos troškimas, nuolatos aidįs 
iš tos mūšių sukruvintos žemės. 
Deja, dažnus ir rimtus taikos ra
ginimus užgožia klaidinga karo 
logika.

Be to, pasaulyje vis labiau ple
čiasi ir graso kitas rimtas pavojus 
taikai: daug žmonių ir net visos 
tautos nūnai kenčia kraštutinį 
skurdą. Skirtumas tarp turtingų
jų ir vargšų pasidarė labai ryškus 
net ir ekonomiškai pažangiuose 
kraštuose. Si problema ima bel
stis į visos žmonijos sąžinę, nes 
sąlygos, kokiomis gyvena dau
gybė žmonių, žaloja jų prigim
ties orumą, o tuo pačiu trukdo 
tikrą ir darnią pasaulio bendruo
menės pažangą

Šių negerovių apstu daugelyje 
pasaulio kraštų: tiek Europoje, 
tiek Afrikoje, Azijoje ir Ameriko
je. Daugelyje sričių tikintieji ir 
geros valios žmonės turi kasdien 
galynėtis su socialiniais ir ekono
miniais sunkumais. Daugelis pa
saulio tautų kasdien stoja akista- 
ton su neturtu ir skurdu, visuo
meniniais skirtumais, brolžu
diškais karais ir priespauda.

Neseniai, spalio mėnesį Santo 
Domingo sušauktoji Lotynų 
Amerikos vyskupų konferencija 
įdėmiai apžvelgė dabartinę Lo
tynų Amerikos būklę — priminė 
krikščionims neatidėliotiną nau
josios evangelizacijos plėtimo 
pareigą: tikinčiuosius, visus tai
ką ir gėrį mylinčius žmones pri
mygtinai paragino tarnauti žmo
gui, atsižvelgti į kiekvieną 'jo 
lūkestį. Vyskupai priminė dide
lių pastangų reikalaujančią 
didžiąją misiją: ginti žmogaus 
orumą, teisingai pasidalinti 
gėrybėmis, bendromis jėgomis 
ir išvien ugdyti visuomenę, kur 
kiekvienas žmogus pasijustų lau
kiamas ir mylimas. Taigi aiškiai 
matome — šios prielaidos yra 
būtinos kurti tikrąją taiką.

Jei sakome “taika”, šį žodį su
prantame kur kas plačiau, nei 
gyvenimą be karo; “taika” reika
lauja tikrai gerbti kiekvienos 
žmogiškosios būtybės teises ir 
orumą. Silpnųjų išnaudojimas, 
siaubą keliantis skurdas, socia
linė nelygybė — vis kliūtys tik
rosios taikos sąlygoms.

Pirmiausia, norėčiau visų 
dėmesį sutelkti į neturto, ypač 
taikai keliamą kraštutinio skurdo 
pavojų. Pasaulyje yra milijonai 
kasdien badaujančių, pavojuje 
gyvenančių ir atstumtų vaikų, 
moterų ir vyrų. Tokia padėtis 
skaudžiai pažeidžia žmogaus 
orumą, — visuomenės nepasto
vumo priežastis.

Nežmoniško karo pasekmės
Pilietinė nesantarvė ir šiuo 

metu tarp tautų kilę karai yra 
viena svarbiausių vargo ir skurdo 
priežasčių. Daugeliui pasaulio 
kraštų, pirmiausia dėl etninių 
priežasčių kruvino susidūrimo 
akivaizdoje, jaučiu pareigą pri
minti, ką jau esu minėjęs savo 
kreipimesi 1981 metų Pasaulinei 
Taikos Dienai, tema: “Jei nori 
tarnauti taikai, gerbk laisvę”.

Anuomet pabrėžiau, jog kiek
vieno žmogaus laisvės ir ben
druomenės teisių gerbimas yra 
būtina taikos sąlyga. Taika gali
ma tik tuomet, kai laisvame pa
saulyje gyvena laisvos tautos. 
Todėl tebėra visiškai aktualus 
anuometinis mano raginimas: 
“Pagarba tautų ir valstybių 
laisvės siekiui yra sudėtinė tai
kos dalis. Kildavo karai, buvo 
naikinamos tautos ir net 
kultūros, nors stokojo pagarbos 
tautų ir valstybių nepriklauso
mybei. Visi kontinentai tapę 
karų ir brolžudiškų kautynių liu
dininkais ir aukoreris dėl to, kad 
vienos tautos išdrįsdavo riboti 
kitų savarankiškumą”, (n. 8)

Aname savo kreipimesi štai 
dar ką pasakiau: “Jei stokoja pa
garbos visų tautų, valstybių ir 
kultūrų laisvei, jei dėl to nesuta
riama, tikrai bus sunku išsaugoti 
pastovią taiką... Tikroji taika rei
kalauja, kad visos tautos, jų va
dovai sąmoningai ir viešai atsisa
kytų bet kokių kėslų į kitas tau
tas; štai kodėl savaime reikia at
sisakyti bet kokios tautinės ar 
kultūrinės priespaudos”.

Eglutė 1992 m. Kalėdų laikotarpyje Vilniuje, Rotušės aikštėje, netoli Dailės muziejaus.
Viktoro Kapočiaus nuotr.

KOKS TURĖTŲ BŪTI PREZIDENTAS?
“Lietuvos aidas“, tęsdamas 

apklausinėjimų seriją, pateikė 
savo skaitytojams ir tokį klausi
mą: “Koks turėtų būti preziden
tas”? Čia spausdiname ketvertą 
atsakymų į tą klausimą.

G. Žilinskienė, gydytoja, iš 
Vilniaus:

“Sveikas, nerūkantis, nege
riantis, be viršsvorio, besirūpi
nantis visuomenės sveikata, ją 
traktuodamas plačiąja prasme 
kaip fizinę, dvasinę ir socialinę 
gerovę ir keliantis tą rūpinimąsi 
į aukštą valstybės lygmenį, o ne 
paliekantis vienos žinybos (Svei
katos apsaugos ministerijos) ir 
vienos visuomenės dalies (medi
kų) rūpesčiui.

Pritariu 1993 01 06 televizijos 
politikų klubo diskusijos dalyvio 
Seimo nario Romualdo Ozolo

Nesunku įsivaizduoti tokio įsi
pareigojimo ekonomines pasek
mes. Atsisakyti ekonominio pir
mavimo, reiškia atsisakyti pelno 
kriterijumi paremtos politikos; 
pelno politiką pakeisti solidaru
mo politika, bičiulyste su visais, 
pirmiausia, su pačiais vargin
giausiais žmonėmis.

Skurdas — nesutarimų 
dangstis

Pasaulyje kraštutinį skurdą 
kenčiančių žmonių skaičius yra 
labai išaugęs. Pirmiausia turiu 
omenyje tragišką kai kurių Afri
kos, Azijos ir Lotynų Amerikos 
kraštų būklę. Didelės žmonių 
grupės, dažnai net visuomenės 
sluoksniai, savo kraštuose pa
siekę civilizuoto gyvenimo ribą: 
vis labiau didėja skaičius vaikų, 
kūriernegali tikėtis niekieno pa
galbos, — kad išgyventų, turi 
pasikliauti vien savo jėgomis.

Tai ne vien žmogaus orumo 
įžeidimas, bet ir neabejotinas 
pavojus taikai. Nesvarbu kokia 
būtų valstybės politinė ir ekono
minė santvarka, visada ji esti tra
pi ir nepastovi, jei nesugeba 
užtektinai dėmesio skirti pa
tiems silpniausiems savo na
riams, jei nedaro visko, kas įma
noma, kad patenkintų bent pa
čius svarbiausius jų poreikius.

Vargingųjų kraštų teisė į 
pažangą turtingąsias valstybes 

. įpareigoja imtis pagalbos. Šiuo 
klausimu Vatikano II susirinki-

(nukelta į 2 psl.)

formuluotam prezidento įvaiz
džiui — tobulos psichinės svei
katos, be blogio, agresijos pradų 
ir atstovaujančio visai tautai, o 
ne vienos rinkimuose laimėju
sios partijos interesams“.

Kazys Poškus, 65 m., Vilniaus 
universiteto docentas:

“Pirmiausia prezidentas tu
rėtų mylėti Tėvynę ne žodžiais, 
ne dėl pozos, o darbais ir visa 
širdimi. Jo valdžia neturi būti so
vietinio demokratinio centrali
zmo "piramidė”, kurios 
viršūnėje puikuotųsi “viena par
tija ir viena tiesa”; jam turi būti 
svetimas sovietinis, marksistinis 
mentalitetas, kuris, deja, yra 
persunkęs daų^ejib mūsų pro
tus; reikia, kad prezidentas būtų 
doras, intelektualus, nekorum-

atstovai. Pozicijoj e ir opozicijoj e 
esantys vadai sveikino Lietuvos 
žmones, džiaugdamiesi jau tre
čias Kalėdas švenčiant atkurtoje 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Su savo sveikinimais jie iš-
reiškė ir viltis, kurioms skatina 
Kalėdų žiburiai, nušviečiantys 
tautai kelią, kuriuo ji žengs nau
juosiuose 1993-iuosiuose metuo
se.

Kalbėdamas apie viltį, kuri 
žmonijai nušvito prieš 2000 
metų, laikinai einantis Lietuvos 
prezidento pareigas Algirdas 
Brazauskas klausė: ar turime 
šiandien tokią viltį mes, Lietu
vos gyventojai? Kur ji glūdi? Ir 
toliau sakė:

“Aš, kaip valstybės vadovas, 
esu įsitikinęs, kad tokia viltis gy
venti gražiau ir geriau yra. Ji — 
mumyse, mūsų santarvėje, mū
sų sugebėjime suprasti vienas 
kitą, susitarti. Tokį žingsnį pir
mieji turėtų žengti politikai. At
siradus santarvei tarp jų, leng
viau būtų susitarti visiems, sura
sti visų, netgi pačių sudėtingiau
sių, reikalų sprendimus.

O problemų tikrai nestokoja
me, tai puikiai mato kiekvienas. 
Visus slegia pragyvenimo paja
mų stygius, mažos pensijos ir 
pašalpos. Maisto produktų ir 
kitų būtiniausių prekių kainos 
tapo nepakeliamos.

Aš žinau, kad pastaruoju metu 
padėtis dar pablogėjo. Paaštrėjo 
socialiniai klausimai, gresia be
darbystė, o žemės ūkiobūklė jau 
vadinama tragiška. Šeimyninia
me biudžete nenumaldomai au
ga išlaidų dalis, skirtakomunali- 
niams patarnavimams, pastoviai 
mažinant dalį,, skirtą maistui.

Negandų ir nuostolių sąrašą 
būtų galima tęsti gana ilgai. Ge- 

puotas, energingas žmogus, tu
rintis pasaulinį autoritetų; su
prantama, jo rankos neturi būti 
suteptos kolaboravimu okupaci
jų metais. Pagaliau jo kandi
datūrai turėtų pritarti netik dau
guma Lietuvos gyventojų, bet ir 
išeivija”.

A.' Simutienė, pensininkė, iš 
Vilniaus:

“Prezidentas turėtų būti lietu
vis, tėvynės patriotas, neparti
nis, turintis autoritetą netik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje, gerai iš
manyti diplomatiją, užsienio po
litiką ir valstybės vidaus reika
lus.

Prezidentas neturėtų būti sa
vanaudis, o savo praeitimi, dar
bais ir asmeniniu gyvenimu būtų 
pavyzdys kitiems, ypač aukš- 

rai, kad Lietuvos žmonės kant
rūs ir kad jie dar neperžengę ne
vilties ribos. Valstybė nedelsda
ma privalo ištiesti pagalbos ran
ką tiems, kuriuos užgriuvo skur
das ir vargas... Ypatingą rūpestį 
kelia mūsų vaikai. Vyriausybė 
rado galimybių padėti tiems, ku
riems labiausiai reikia paramos: 
daugiavaikėms šeimoms, taip 
pat našlaičiams, gyvenantiems 
su globėjais, ir vaikams, turin
tiems tik vieną iš tėvų. Jiems vi
siems bus išmokamos vienkar
tinės kalėdinės išmokos.

Vyriausybė ėmėsi priemonių 
nepagrįstai didelėms maisto pro
duktų kainoms pažaboti.

Nors po Naujųjų metų ener
getinius resursus iš Rytų pirksi
me pasaulinėmis kainomis, gy
ventojams mokestis už šilumą, 
dujas ir karštą vandenį šią žiemą 
neturėtų išaugti.

Netrukus bus peržiūrėtas mi
nimalaus gyvenimo lygio dydis, 
jis turi apčiuopiamai išaugti; dvi
dešimčia procentų numatoma 
padidinti atlyginimus ir pensi
jas. Vėliau seks dar vienas atlygi
nimų ir pensijų didinimo etapas.

Nieko nelaukiant reikia pa
rengti ir pradėti įgyvendinti esa
mų ir potencialių bedarbių per
sikvalifikavimo ir naujų darbo 
vietų kūrimo programas.

Tačiau vis viena geriau gyven
ti pradėsime tik tada, kai dau
giau gaminsime.

Mūsų laukia daug neatidėlio
tinų darbų: skatinti gamybą, 
dorą verslą, ūkinę iniciatyvą ir 
paslankumą. Kalėdų išvakarės 
nėra dėkinga proga ekonomikos 
problemom gvildenti, todėl tik 
trumpai paminėsiu kai kurias iš

Šimtai tūkstančių buvusių sa
vininkų pateikė pareiškimus 
žemei atgauti, tačiau iki šiol tik 
nedidelė jų dalis pasiekė savo 
tikslą. Gyvenimas pasirodė esąs 
sudėtingesnis už skambias dek
laracijas.

Manau, kad buvusiems savi
ninkams turėtų būti numatyta 
galimybė už grąžintiną, bet dar 
nesugrąžintą žemę pasirinkti 
priimtino dydžio kompensacijas 
investiciniais čekiais, vertybi
niais popieriais ir kitokiu būdu. 
Tai patenkintų teisėtus savinin
kų reikalavimus, o žemė paliktų 

. tiems, kurie ją dirba.

Bus įgyvendintos priemonės 
konkurencijai skatinti, remsime 
smulkaus ir vidutinio verslo įmo
nes, nepalikdami likimo valiai ir 
stambiosios pramonės, ypač eks
portinės produkcijos gaminto
jus. Tam panaudosime mokesti
nes lengvatas, lengvatinius kre
ditus ir subsidijas. Mano nuomo
ne, verta pasidomėti ir galbūt 
pasinaudoti tarpukario Lietuvos 
Respublikos patyrimu, ypač ek
sporto skatinimo ir finansų srity
se”....

(nukelta į 2 psl.)

tiems valstybės pareigūnams.
Pageidautina, kad prezidentas 

sugebėtų sklandžiai reikšti savo 
mintis taisyklinga gimtąja kalba 
ir mokėtų nors porą užsienio kal
bų!

Rūta Šveinauskaitė, 23 m., 
vertėja iš Vilniaus:

“Visų žmonių išrinktas prezi
dentas turėtų būti pirmiausia vi
sapusiškai, t. y. fiziškai ir psichi
kai, sveikas žmogus. Jis pri
valėtų mokėti taisyklingai ir 
sklandžiai reikšti savo mintis 
gimtąja kalba, taip pat mokėti 
keletą užsienio kalbų. Preziden
tu, mano manymu, turėtų būti 
intelektualas, puikiai išmanantis 
įvairias veiklos ir visuomenės gy
venimo sritis, atviras ir sąžinin
gas žmogus, patriotas, talentin
gas politikas ir sumanus diplo
matas, savarankiškai ir ryžtingai 
dirbantis tautos labui”.



Lietuvos pasienio kariuomenės naujokai mokomajame dalinyje Visagino miestelyje.
Viktoro Kapočiaus nuotr.

JEI NORI TAIKOS, PADĖK VARGŠAMS
(atkelta iš 1 psl.f

mas nutarė; “Visi turi teisę į 
gėrybes — į pakankamą dalį sau 
ir savo šeimai... Žmonės turi 
padėti vargšams, ir ne vien iš 
atliekamų gėrybių” (GS 69). 
Bažnyčios įspėjimas, Kristaus 
balso ištikimas aidas, yra aiškus: 
žemės gėrybės yra skirtos visai 
žmonių šeimai ir negali būti nau
dojamos tik nedaugelio gerovei.

.Vardan žmogaus asmens, ir 
tuo pačiu, vardan taikos, reikia 
taip kurti ar tobulinti ekonomi
nius svertus, kad jie garantuotų 
teisingą ir lygų gėrybių paskir
stymą. Kad šitaip atsitiktų, nega
na vien veiklios rinkos; reikia, 
kad ir visuomenė imtųsi atsako
mybės, kad stengtųsi šalinti var
go priežastis ir kartu jo tragiškas

KOKIOMIS VILTIMIS LIETUVA 
ŽENGIĄ Į 1993-IUOSIUS METUS
(atkelta iŠ 1 paL) ■

Vytautas Landsbergis, buvęs 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas, dabar Seimo opozicijos 
vadas, savo šventinį sveikinimą 
pradėjo troškimu: “te nepasikar
toja baisūs laikai, kada šeimas iš
skirdavo, o Kalėdas drausdavo. 
Teateina geresni santarvės laikai 
ir šeimose, ir tarp kaimynų, ir 
visoje Lietuvoje”....

Toliau jis pasisakė dėl būsimų 
Lietuvos Prezidento rinkimų, 
kurie įvyks vasario 14 d. Jis sakė:

“Tai svarbi, galbūt ilgesniam 
laikui paskutinė galimybė gauti 
mūsų šalies valdžios grandyse 
nors kiek pusiausvyros ir tarpu
savio kontrolės — kad neįsi
galėtų visur ir visiškai ta viena 
partija, paskui kurią eina tiek ne
gerų prisiminimų. Dėl viso ko iš 
tikrųjų geriau būtų turėti 
valdžioje daugiau pusiausvyros 
ir kontrolės, todėl į prezidento 
postą bus keliamas, be abejo, ne 
vienos LDDP kandidatas.

Yra politinių partijų ir judė
jimų, kurie kviečia mane, kad 
kelčiau ar sutikčiau, kad būtų iš
kelta ir mano kandidatūra. Dar 
turiu šiek tiek laiko galutiniam 
atsakymui. Tačiau laikas labai 
lemtingas, grėsmingas net Ne- 
priklausomybei, todėl gali taip 
atsitikti, kad nepasitrauksiu į šalį 
ir nesakysiu: tiek to, žinokitės be 
manęs. Kad žmonės turėtų pasi
rinkimo galimybę, — tai irgi de
mokratijos privalumas, kurį ver
ta ginti. O jau ką pasirinks — tą 
pasirinks”.

Landsbergis pasisakė dėl Pre
zidento rinkimų įstatymo ir Vy
riausiosios Rinkimų Komisijos ir 
svarstė, kad geriausia būtų sura
sti vieną tinkamiausią opozicijos 
kandidatą. Kalbėjo apie Lietu
vos ambasadorių Washingtone 
Stasį Lozoraitį ir pakartojo, kad, 
jeigu jis pats (Landsbergis) ir 
Brazauskas nekeltų savo konku
ruojančių kandidatūrų, užleisda-

pasekmes. Jokia valstybė pati 
viena to negalės padaryti.

Reikia dirbti kartu ir sutarti
nai, nes pasaulio tautos viena 
nuo kitos vis labiau tampa pri
klausomos. O jei bus leista var
gui įsitvirtinti pasaulyje, vis 
dažniau pasitaikys smurto ir su
sikirtimo progų.

Kiekvienas žmogus ir kiekvie
na žmonių visuomenės grupė 
turi teisę gyventi tokiomis sąly
gomis, kur galėtų be vargo pa
tenkinti savo ir savo šeimos po
reikius, galėtų dalyvauti savo 
bendruomenės gyvenime ir di
dinti pažangą. Jei ši teisė nepri
pažįstama, tuomet nuskriaustie
ji, pasijutę juos atstūmusios 
santvarkos aukomis, ima priešin
tis. Tai labiausiai būdinga jauni
mui, kuris, neturėdamas reikia

mi pirmenybę Lozoraičiui, tai 
santarvės labui Lietuvoje būtų 
žengtas didelis žingsnis.

(Kaip žinia, vėliau Landsber
gis atsisakė kandidatuoti, bet to 
nepadarė Brazauskas. Ilgainiui 
atsirado net septyni kandidatai į 
Prezidentus, tarp jų iškilus ir dr. 
Bobelio kandidatūrai, kuri, kaip 
Lietuvoje kalbama, gali suskal
dyti balsus Lozoraičio nenau
dai.)

Apie dabartį ir ateitį kalbėda
mas, Landsbergis pasakė:

“Mūsų šaly, nekalbant jau 
apie tuos rinkimus, dabar ypa
tinga visuomenės būsena.

Sielose ir protuose grumiasi 
tiesa ir netiesa, stovi viena prieš 
kitą sąžinė ir suktybė. Tai am
žina žmonijos kova, pastaraisiais 
metais taip savotiškai susitelkusi 
būtent Lietuvoje. Tikiu ir 
tikėsiu, matyt, nepataisomai, 
kad tiesa vertingesnė už netiesą, 
kad melas ir neapykanta negali 
laimėti ilgam. Ypač kai tiesa to
kia paprasta, o melas liejasi net 
per kraštus, panašus į bepro
tybę.

Apie tai dar kalbėsimės ir dau
giau. Gerai matau, ką padariau 
ir ko nepadariau, kur neapsiri
kau, o kame suklydau. Nebijojau 
ir nebijosiu apie tai kalbėti .... 

mlt' išsilavinimo, negaudamas 
darbo, dažniausiai tampa išnau
dojimo auka.

Visiems yra žinoma, ką reiškia 
būti bedarbiu — pirmiausia be
darbis jaunimas; dėl to visame 
pasaulyje vis labiau didėja pa
saulyje atskirų žmonių ir šeimų 
skurdas. Antra vertus, bedar
bystė labai dažnai atsiranda dėl 
karų ir pilietinių nesutarimų — 
tai atgyvenusių ekonominių san
tykių vaisius.

Ne pro šalį trumpai priminti 
dažniausią nerimą keliančias 
problemas, kurios pirmiausia 
paliečia vargingiausius žmones 
ir tuo pačiu gresia taikai.

Pirmiausia — tai skolos užsie-

Katastrofiška Lietuvos 
ekonominė padėtis

Šiandieninę Lietuvos ekono
minę padėti pavadindama krize, 
jausčiausi neatskleidusi pilno vaiz> 
do, priežasčių ir pasekmių viso to/ 
kas dabar vyksta Lietuvos ekonomi
niame ir socialiniame gyvenime.

Geriausiai dabartinę padėtį 
iliustruoja skaičiai: pramonės įmo
nių produkcijos realizacija sausio- 
lapkričio mėnesiais sumažėjo 
51.2%, darbo našumas - 53.4%, 
statybinių įmonių darbų apimtis - 
31%, prekybinių pervežimų apim
tis - 40%, žemės ūkio produkcijos 
pagaminta taip pat apie 40% 
mažiau.

Infliacija tuo pat metu išaugo 
iki 900%, t.y. maždaug kas 30% į 
mėnesį, o nominalus darbo už
mokesčio augimas yra tik apie 
400%, ir realus atlyginimas suma
žėjo daugiau nei dvigubai. Galima 
padaryti tvirtą išvadą, kad per 
praėjusių metų vienuolika mėne
sių žmonės pradėjo du kartus 
mažiau gauti tikro atlyginimo ir 
tuo pačiu du kartus nuskurdo.

Mažmeninė prekių apyvarta 
per metus sumažėjo 49.7%. Kiekvie
nam, turbūt, smalsu sužinoti kiek 
įmonių Lietuvoje bankrutavo? 
Nors ir priimtas bankroto įstaty
mas, bet, atrodo, kad jis padėtas į 
istorijos archyvą ir laukiama 
kažkokios bankroto tarybos įkūri
mo. Todėl Lietuvoje visos įmonės 
saugiai gyvuoja ir nė viena ne

niui. Nežiūrint tarptautinės 
bendruomenės, vyriausybių ir 
finansinių organizacijų pastangų 
palengvinti šią naštą, daugeliui 
kraštų, ypač vargingiailsiems gy
ventojų sluoksniams, tos skolos 
vis dar nepakeliama našta. Ant 
pačių vargingiausių visuomenės 
narių pečių gula didžiausia 
užsienio skolos grąžinimo našta. 
Tokia padėtis skatina vis didė
jantį nepasitikėjimą ir neviltį.

Dažnai net pačios įsiskolinu
sių kraštų vyriausybės garsiai 
ima rodyti savo nepasitenkinimą 
ir šitaip pašlyja geri santykiai su 
kitomis valstybėmis. Turbūt jau 
atėjo laikas iš naujo persvarstyti 
skolų užsieniui problemą. 
Derėtų peržiūrėti skolų dalinio 
ir visiško grąžinimo sąlygas, 
paieškoti naujų kelių, kad būtų 
palengvinta įsiskolinusių kraštų 
gyventojų našta. Be to, reikia
ieškoti ir įsiskolinimo priežasčių, 
— paskolas skirti konkretiems 
projektams, riboti nereikalin
gas, — pirmiausia ginkluotės, — 
išlaidas ir pasistengti, kad para
ma pasiektų tuos žmones, kurie 
labiausiai stokoja.

Kitas opus klausimas — nar
kotikai. Visiems mums tragiškai 
žinomas narkomanijos ryšys su 
smurtu ir nusikaltimais. Juk 
žinoma — kai kuriose pasaulio 
šalyse, narkotikų prekiautojų 
spaudžiami patys vargingiausieji 
žmonės yra priversti auginti nar
kotikų gamybai tinkamus auga
lus. Vietoj tradicinių žemės ūkio 
augalų, didesnis pelnas daugelį 
suvilioja sėti narkotikų žaliavas. 
Norint šios blogybės atsikratyti, 
pirmiausia reikia vargingiems 
žemdirbiams padėti, kad jie 
galėtų auginti tradicines žemės

siruošia bankrutuoti. .,
Jau dveji metai, kaip verkšlę-, 

narna užsieniuose, prašant įvairiau
sių paskolų ir pagalbos. Užsien iečių 
širdys minkštos: daug milijonų gau
ta, nors ir toliau tvirtinama, kad 
pagalbos neužtektinai suteikta.

Kur gauta pagalba nukeliau
ja? Niekas tikrai nežino, nors gali
ma spėti, kad daug paskolų nuke
liauja ir "žvėrelių" spausdinimui, o 
"žvėreliai" Lietuvoje išlaiko 210 
tūkstančių "ne visiškai užimtų" 
žmonių armiją. Tai yra tie dirban
tieji, kurie dirba tik po dvi ar tris 
dienas į savaitę.

Oficialiai dabar Lietuvoje yra 
tik 16,723 bedarbiai. Bendras 
pramonės dirbančiųjų skaičius - 
500 tūkstančių. Prognozės, kad 
nedarbas išaugs - nepasitvirtino, 
Ekonomikos ministerijos išteistos 
gudrybės dėka: bedarbį pavadinti 
ne visiškai užimtu. Ir skaičiai atas
kaitose gražūs, ir žmonės paten
kinti, ir įmonės kažką veikia.

Ir niekas ministerijose nesi
vargina pagalvoti: kiek dar ilgai 
dirbantys Lietuvoje žmonės turės 
apmokėti iš savo kišenės gamybą 
daiktų, kurie jiems nereikalingi, 
paremti teatrus, kuriuose jau seniai 
daugiau nei pusė tuščių vietų.

Žinoma, galima dar kartą at
spausdinti eilinę talonų seriją. Tik 
lito, to išsvajotojo lito horizonte 
nematyti, tikriausiai jis net tolsta...

A. J.

ūkio kultūras.
Kita problema — dėl apverk

tinos kai kurių kraštų ekono
minės būklės tiesiog masiškai 
bėgama į kitus kraštus. Čia atei
vių perteklius taip pat greit suar
do visuomenės pusiausvyrą. Ši
taip ima bręsti neapykanta ir ne
pakantumas ateiviams. Kovai su 
neapykanta svetimšaliams nega
na imtis tik laikinų priemonių, 
reikia tuoj pat ieškoti priežasčių 
ir jas šalinti, ieškoti naujų solida
rumo formų, padėti ugdyti pa
žangą pabėgėlių gimtuosiuose 
kraštuose.

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI J VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECT1CUT VALSTIJOSE. 

IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

paselino A MEMORIALS
66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
ąUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326- 1282 ; 326-3 ISO

TAI M C SI, VIENINTELĖ VIETA

- GAUSI PARODU SALE

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. 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 WOODLAWN 
FUNERAL HOME, 200 Pasadena Avė., S. St. Petersburg, FL 33707. 
Tel. 813 345-9393. WOODLAWN MEMORY GARDENS, 101 58th 
St., S. St. Petersburg, FL 33707. TeL 813 345-9393.

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

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

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

LIETUVIU KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-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-NEVV J E RSE Y-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. xvto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokate,' 11 ParkPlace, Room 90$;Nėw York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. NeĮainjių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimų praktikuoti New Yorko valstijoje.

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

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

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)

~ TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI 
NUOMOJAMOS MAŠINOS

~ VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

Skurdas yra apgaulingas, bet 
tikrų tikriausias taikos priešas: 
griaudamas žmogaus orumą, jis 
labai rimtai kėsinasi į gyvybės 
vertę ir taikią visuomenės 
pažangą.

Skurdas — nesutarimų 
priežastis

Paskutiniaisiais metais be
veik visuose žemynuose siautėjo 
vietiniai karai ir vidiniai žiaurūs 
nesutarimai. Etninis, genčių ir 
rasinis smurtas nušlavė daug gy- 

(nukelta Ė4 psl.)

Vilniuje, Basanavičiaus gatvėje, atidarytas odos gaminių salonas-parduotuvė. Tai pir
mas tokios specializacijos salonas Lietuvoje. Atidaryme savo gaminius pateikė tik mo
terys. Salonas susilaukė nemažo pasisekimo. Algimanto Žižiūno nuotr.
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Lietuvių kalbos vargai

KUR PASIGUOS BEGLOBIS DEŠIMTMETIS?
— Kreipiasi pagalbos fondas "Vaiko Tėviškės Namai" —

Rugsėjo mėnesj New Yorke 
lankėsi Lietuvos žurnalistė Zita 
Čepaitė, grįždama iš Sviesos- 
Santaros studijų dienų. Kultūros 
Židinio posėdžių menėje su
kviestame moterų susirinkime ji 
kalbėjo apie moterų padėtį Lie
tuvoje. Ji pasakė maždaug tolų 
sakinį: mokyklose mergaičių ba
las būna geresnis už berniukų. 
Tuoj ir kilo klausimas: kas tas 
“balas”. Žurnalistė kiek nuste
bo, kad publika nežino žodžio 
“balas”. Paskui paaiškino, kad tai 
pažymiai, pažymių laipsnis. 
Buvo paklausta, kodėl dabar 
Lietuvoje vartoja tiek daug sve
timybių. Viešnia atsakė, kad lie
tuvių kalba esanti neturtinga, 
todėl ir naudojamos svetimybės.

Kilo triukšmas. Pranešėja 
buvo užpulta karštais išsireiški
mais, kad tai netiesa. Lietuvių 
kalba yra tiek turtinga, kad ja ga
lima išreikšti visokiausias mintis. 
Ar triukšmas įtikino žurnalistę, 
kad reikia vengti svetimybių? 
Vargu!

Kai paskaitome Lietuvoje lei
džiamus laikraščius, surandame 
daugybę žodžių, kurių nesu
prantame, kurie tikrai kaip kokie 
pagaliai yra įkišti į lietuvių kalbą. 
Kartais tos svetimybės naudoja
mos net.Juokingai. Pavyzdžiui: 
jo stresas buvo didelis. “Stresas” 
reiškia įtampą. Arba — “kadras” 
iš filmo. Žodis labai pamėgtas, 
plačiai vartojamas. Ir čia lengvai 
galime apsieiti be tokio žodžio, 
juk tai atskiri vaizdai iš filmo.

Lietuvos respublikos laikais 
nuolat veikė kalbininkų komisi
ja, kuri švarino ir dailino lietuvių 
kalbą, įvedinėjo naujus žodžius, 
lietuvino atėjusias svetimybes. 
Nauji išradimai atneša ir naują 
pavadinimą — žodį. Tie išradi
mų pavadinimai dažniausiai pa
daromi iš graikų ar lotynų kalbų. 
Pavyzdžiui: telegrafas, telefo

nas, televizija. Atėjo ir žodis ra
dijas. Pradžioje buvo sakoma ir 
rašoma “radio”. Bet kalbininkai 
ėmė ir sulietuvino, pridėjo 
galūnę “as”. Gavosi radijas; 
žodis linksniuojamas, nes to rei
kalauja lietuvių kalba.

Nuo senų laikų Rusija norėjo 
išnaikinti lietuvių kalbą. Tegu 
žmonės kalba tik rusiškai. Praei
tame amžiuje tikėjo, kad su ru
siška raide ateis ir rusiškas žodis. 
Uždraudė lietuvišką spaudą. 
Tauta pasipriešino. Slapta leido 
savo laikraščius. Taip prasidėjo 
tautinis atgimimas/

Bolševikai atsargiau siekė to 
paties, įvesdami kuo daugiau 
svetimų žodžių. Kai naudosi sve
timybes, atrodysi labiau išsi
mokslinęs. Taip į lietuvių kalbą 
įvedė daugybę svetimų terminų, 
kai tuo tarpu galėjo apsieiti su 
grynai lietuviškais žodžiais. Sve
timybes įvesti buvo lengva. 
Buvo viena partija, kuri viską 
žinojo ir viską galėjo. Partija pa
sakė, tai taip ir reikia! Partiečių 
buvo uolių. Didžiuma jų ir nesu
prato, kodėl štai įvedamas sveti
mas žodis. Nesuprato, ar jis ken
kia lietuvių kalbai. Mielai pasisa
vino svetimybes ir perdavė savo 
vaikams. Tiem jau • nebekilo 
klausi mas^kad-tiežodžiai tai sko
liniai iš kitų kalbų.

Dabar nebėra tos vienos parti
jos priespaudos. Dabar atėjo 
metas ir lietuvių kalba pa
sirūpinti. Keista, bet taip yra — 
išeivijos lietuviai, kurie yra 
baigę dar senąsias mokyklas, kal
ba ir rašo lietuviškai daug geriau 
nėi Lietuvoje. Tad ir mūsų pa
reiga — visur priminti: nevarto
kite svetimų žodžių, būkite išti
kimi lietuvių kalbai. Dabar Lie
tuvoje net toks mokslas dėsto
mas: — sajensas (science — an
gliškai), yra dizainerių profesi-

Brangūs Tautiečiai,
Dalinuosi su Jumis ne tik 

kalėdiniais linkėjimais, bet ir pa
skutinėmis žiniomis apie “Vaiko
Tėviškės Namus” Lietuvoje.

— Pirmojo Vaikų kaimo staty
ba Marijampolėje vyksta paten
kinamai. Valstybinė statybos 
įmonė, deja, neištesėjo savo 
pažado iki Kalėdų galutinai 
įrengti tris pirmuosius namus, 
kurių pamatai buvo pašventinti 
liepos mėnesį. Dabar matome, 
kad to laukti dabartinėmis Lietu
vos sąlygomis buvo nelabai rea
lu. Valstybinės statybos įmonės 
nėra įpratusios darbus atlikti per 
tolų trumpą laiką. Darbą 
pradėjusi, įmonė perėjo prie 
kitų objektų, palikdama pusiau 
numūrytas sienas lietui ir darga
nom. Tik po ilgo mūsų ekspertų 

jos. Kaip tai šiurkščiai ir net juo
kingai skamba!

Maironis rašė: “Ginkime kal
bą, žemę, jos būdą”. Tie žodžiai 
ir dabar labai tinka. Pasipriešin
kime lietuvių kalbos žalojimui ir 
naikinimui. 

Prel. Br. Burneildo paminklas Klaipėdoje. Algirdo Šilbajorio 
nuotr.

spaudimo lapkričio pabaigoje įsi
pareigojo iki Kalėdų užbaigti 
mūro darbus ir uždengti stogą, 
kad viduje būtų galima dirbti ir 
žiemą.

Dar blogiau sekėsi su finansi
niu atsiskaitymu. Nors sutartimi 
buvome įsipareigoję apmokėti 
faktines išlaidas (darbo jėgą, 
techniką, statybines medžiagas), 
į sąskaitas būdavo įjungiamas ir 
viso didžiulio įmonės biurakrati- 
nio aparato išlaikymas, kuris su
darydavo 3/4 bendros sumos.

Tariamės su kita privačia 
įmone, kad pradėtus darbus 
tęstų po Kalėdų. Studijuojame 
galimybę įsteigti nuosavą staty
binę įmonę. Tai būtų pati ge
riausia išeitis, kuri leistų mums 
sutaupyti daug išlaidų ir sparčiau 
atlikti darbus. Tokia įmonė ga
lėtų pastatyti ne tik Marijam
polės, bet ir Kauno Vaikų kaimą. 
Ji galėtų tęsti darbą ir vėliau, 
duodama pelno vaikų išlaikymui 
ir įdarbindama kai kuriuos užau

gusius vaikus. Didžiausia kliūtis 
yra statybinės technikos įsigiji
mas. Kreipėmės į Vokietijos ka
talikų darbininkų organizaciją 
“Kolpingswerk”, prašydami, 
kad tokią techniką mums pado
vanotų. Su viltimi laukiame atsa
kymo. Jeigu jis būtų neigiamas, 
šiuo tarpu nežinome į ką kreip
tis.

Kaip bebūtų, manome, kad 
yra realu tikėtis per ateinančius 
metus pastatyti bent pusę Mari
jampolės kaimo. Džiaugiamės, 
kad keletas asmenų jau pažadėję 
kaip tik Marijampolės kaime fi
nansuoti atskirą namų pastatymą 
(Sinkiai, Samatauskai, Vizgirdai, 
Laniai ir kit.).

Per žiemą visame kaime bus 
vykdomi vandentiekio, biologi
nio valymo, drenažo ir kiti įren
gimai.,

Kaune tuo tarpu Miesto 
valdyba jau yra galutinai pasky
rusi žemės sklypą. Vaikų kaimo 
ir senelių namų statybai. Šiuo 
metu studijuojami priešpro- 
jektiniai pasiūlymai. Statyba 
galėtų prasidėti jau ateinančią 
vasarą, jeigu atsirastų daugiau 
geradarių, kurie leistų čia 
įamžinti jų ir jų artimųjų vardus, 
finansuodami bent vieno namo 
pastatymą.

Kaip visiems žinoma, dabar 
Lietuva išgyvena siaubingą eko
nominę krizę. Kainos yra dau
giau negu šimteriopai pakilu
sios. Dėl to neišvengiamai 
brangsta ir statybos darbai ir sta
tybinės medžiagos.

Jeigu prieš pusantrų metų už 
dešimtį tūkstančių dolerių būtų 
buvę galima vieną namą ne tik 
pastatyti, bet ir įrengti ir baldais 
apstatyti, tai šiandien už tokią 
sumą gal būt įstengsime tik sie
nas išmūryti ir stogą uždengti. 
Nesame tikri, ar užteks kitų pen
kių tūkstančių vidaus įrengi
mams. Tikimės, kad supras 
mūsų padėtį tie geradariai, kurie 
šiandien norėtų žinoti tikrą vie
no namo kainą. Kiekvienu atve
ju, paaukoję aštuonis ar dešimt 
tūkstančių dolerių, Jūs tampate 
Vaikų kaimo garbės piliečiai ir 
jo namų garbės šeimininkai. 
Jūsų atminimas čia bus įamžintas 
atitinkamose garbės lentose ir 
nuolatinėje kaimo gyventojų 
maldoje.

Siekiant pagreitinti kaimų 
steigimo procesą, per porą atei

nančių mėnesių Kaune bus su
kurtos 3-4 našlaičių šeimos. Tuo 
tikslu Miesto valdyba pagreitin
tai sugrąžino seserims benedik
tinėms vieno Vaikų darželio pa
talpas. Benediktinių vadovybė 
laikino naudojimosi sutartimi jas 
perleido “Vaiko Tėviškės Na
mams”. Jau prasidėjo patalpų 
pertvarkymo remontas. Čia ir 
aplinkiniuose namuose arti
miausiu laiku numatoma įkur
dinti 4 našlaičių šeimas. Jos bus 
Kauno Vaikų kaimo užuomazga. 
Tokią užuomazgą turi ir Mari
jampolės kaimas, kur jau prieš 
pustrečių metų buvo įkurdinta 
viena našlaičių šeima.

Vilniaus Vaikų kaimo užuo
mazga, atsirado praėjusio spalio 
pabaigoje. Tarptautinės organi
zacijos SOS-Kinderdorf Interna
tional atstovas, kuris nuo vasario 
mėnesio reziduoja Vilniuje, išsi
nuomojo privačius butus ir juose 
įkurdino dvi našlaičių šeimas. 
Kitos šeimos bus kuriamos 
vėliau. Vilniaus SOS Vaikų kai
mo statyba bus pradėta ankstyvą 
pavasarį. Vilniuje, ačiū Dievui, 
finansinių rūpesčių šiuo tarpu 
neturime, nes visu finansavimu 
rūpinasi tarptautinė organizaci
ja.

Nauja našlaičių globos sis
tema atgimstančiai Lietuvai yra 
skubiai reikalinga. Tuo lengva 
įsitikinti, aplankius Vaikų ir 
Kūdikių namus, internatus, pa- 
gelbines mokyklas. Ir privačiuo
se namuose yra labai daug beglo
bių, neauklėjamų dvasiškai ir fi
ziškai nuskurdusių vaikų. Lietu
va, deja, jau nėra toji gerutė, ka
talikiškoms tradicijoms ištikima 
Marijos žemė. Visur yra regimos 
ilgos sovietinės okupacijos pa
sekmės. Siekiant jas pašalinti, 
negalima užmiršti vaikų. — — 

'Sakoma, kad pasaulis kenčia 
todėl, kad jame labai daug vaikų 
skausmo, kurio negirdi suaugę 
žmonės. Kai suaugusiems labai 
sunku, jie eina pas kitus suaugu
sius ir išlieja savo skausmą. Jfe 
apeina teismus, psichologines 
konsultacijas ir redakcijas. Ir 
jiems po to palengvėja. Bet kur 
eiti, kai tau šešeri ir labai skauda 
širdį, ir labai sunku gyventi? 
Kam pasiguosti, kai labai bloga 
namuose, o tau tik dešimt ar 
dvylika metų? O tokių mažų’

(nukelta į 4 psl.)

Keliones ( Lietuvį
ALGIRDAS ŠILBAJORIS

Sakoma, kad 
kur tik' tų lietuvių nėra, bet 
indėnų Lietuvoj susitikti tikrai 
nesitikėjau.

Gaila' kad visą kelią lynojo ir 
mūsų apsilankymai Raudonės 
pily, vėliau Panemunės (Gel- 
daugų) pily ir Rambyno kalne 
nebuvo labai -nuotaikingi. 
Matėme, kad Panemunės pilis 
smarkiai remontuojama. Atro
do, kad įrengiami kambariai, 
turbūt svečiams apgyvendinti. 
Rambyno kalnas apaugęs me
džiais, kad Nemunas vos matosi, 
bet didžiausioji mūsų upė dar vis 
atrodo graži, plati, vingiuojanti 
per pievas ir slėnius. Priėję betgi 
arčiau, pastebėjom rusvas dė
mes, plaukiančias pasroviui, ne
žinia iš kokių miestų ar fabrikų.

Nemuno slėniuose matėme 
ariant laukus paprasčiausiu 
plūgu ir vienu arkleliu. Matėme 
ir vasarojų sėjant iš rėčio, kaip 
prieš 50 metų... Labiausiai nera
mino tai, kad suartų laukų tik 
kur-ne-kur maži lopeliai, o dir

vonuojančių laukų ištisos pla
tybės.

Po įdomios kelionės Nemuno 
pakrantėmis atvykome į Klaipė
dą pas Raimundo sūnų, kur mes 
pavaišino ir išleido toliau į Pa
langą. Palangoj apsistojau tiktai 
pernakvoti, ir kitą rytą iš 
Klaipėdos naujas vairuotojas 
paėmė mane tolimesnei kelionei 
į Žemaitiją.

J šiaurinę Žemaitiją važiavau 
irgi su tam tikra misija. Pirmiau
sia, norėjau Viekšniuose surasti 
mūsų senelio ir senelės (iš tėvo 
pusės) kapą ir ką nors daugiau 
apie juos sužinoti.

Antra, Skuode norėjau aplan
kyti buvusį Kretingoje geriausią 
mokyklos draugą, kurio sveikata 
gerokai sušlubavusi.

Ir vieną, ir kitą misiją atlikau, 
bet negaliu tuo labai džiaugtis. 
Senelių kapą radau senam, 
gūdžiam kapinyne, kur šimtai 
juodų varnų medžiuose liūdnai 
kranksėjo, lyg mirusių vėlės, ku
rių jau niekas nebeaplanko... 

Deja, apie senelių praeitį nieko 
nesužinojau, nes pažįstamieji 
jau išmirę, o dokumentai karo 
metu dingę. Bent dvasinį pakili
mą tačiau suteikė labai gražus, 
gotiško stiliaus altorius Viekšnių 
bažnytėlėje.

Skuode suradau su šeima be
gyvenantį savo seną, mielą vai
kystės draugą. Ir ten nebuvo 
linksma, nes mano bičiulis turi 
silpną širdį, astmą ir chronišką 
bronchitą. Pabuvau pas jį, pasiš
nekėjom apie senus laikus ir se
nus draugus, kurie išsisklaidę po 
visą Lietuvą, o kitų jau ir gyvų 
nėra. Pernakvojau Skuode, pali
kau draugui visokių vaistų, kurių 
visą dėžę per daktarus Amerikoj 
buvau parūpinęs ir kitą rytą atsi
sveikinau, nelabai tikėdamas 
kada nors vėl pasimatyti.

Ryte, lydimas draugelio duk
ters ir žento, atgal į Klaipėdą 
važiavau traukiniu. Traukinukas 
senas, langai murzini, pro juos 
vos galima ką įžiūrėti. Vagonai 
turbūt tie patys, kur prieš 50 
metų ta pačia linija kursavo.

Po Klaipėdą ir priemiesčius
Klaipėdos stoty manęs jau 

laukė Raimundas su sūnum. Po 
pusryčių, nors ir per lietų, 
pavažinėjom po Klaipėdą ir prie
miesčius. Buvom užsukę į ne 
taip seniai atgautą ir atnaujintą 
Švč. Mergelės Marijos, Taikos 
Karalienės bažnyčią. Iš lauko ir 

viduje atrodė gražiaijr girdėjau, 
kad yra gausiai lankoma, nes 
Klaipėdoj katalikų bažnyčių la
bai trūksta.

Gaila, kad klebonas prel. Bro
nius Bumeikis 1991 m. mirė, ne
sulaukęs bažnyčios atidarymo. 
Mačiau šventoriuje gražiai sut
varkytą jo kapą ir juodo granito 
kryžiuje iškaltus ždžius: “Kuni
gas Kristaus buvau, Dievo Baž
nyčią stačiau. Pikto žabangas 
ardžiau, Dieve, atleisk man 
prašau". f.

Priemiesčiuose mačiau daug 
naujos privačių namų statybos. 
Pastatai daugumoj baltų plytų ir 
gana skoningo stiliaus, bet yra ir 
perdėtai stilizuotų, būk tai “pi
laičių”, kurios nežinia į ką pre
tenduoja. Gana daug naujai pa
statytų arba statomų namų pa
stebėjau ir kitų miestų apy
linkėse.

Girdėdamas, kaip visi skun
džiasi sunkia ekonomija, mažais 
uždarbiais ir aukštomis kaino
mis, klausinėjau, kas gi pajėgia 
tokius rūmus statytis? Beveik vi
sur man aiškino, kad tokius na
mus dar suspėjo pasistatyti buvę 
vad. “nomenklatūros" (partijos) 
šulai, arba tie,, kurie dar tebėra 
atsakingose (t. y. naudingose) 
pozicijose, o kiti, jei ir nespėjo 
namų pastatyti, tai bent plytų ir 
kitokių statybinių medžiagų pri
sivogę ateičiai laiko.

(Bus daužiau)

Prie XVI m. statytos Raudonės pilies šių įspūdžių autorius 
su Oregono indėnais, keliavusiais po Lietuvą.



DIRBU IR DIRBSIU LIETUVAI. 
PASISAKAU UŽ DEMOKRATINIO 

GYVENIMO DŽENTELMENIŠKUMĄ.

St. Lozoraitis 
VILNIUS, 1992 XII.29

LIETUVA, 
vasario 14 — paskutinis tavo posūkis

Į kelią, kurio ieškai nuo 1991 Kovo 11 — nepriklausomybės paskelbimo dienos. 
Turi jau savo Seimą, Vyriausybę, viso pasaulio pripažinimą. Valstybės kūrimui užbaigti dabar Išsirinksi

PREZIDENTĄ
UŽ KOKĮ kandidatą kviesi savo piliečius balsuoti?

Mes, JAV ir Kanados lietuviai, kviečiame visus Lietuvą mylinčius brolius ir seseris pasisakyti uz:
• Lietuvos Konstitucijos bei [statymų sąžiningą vykdymą ir vykdymo 

priežiūrą,

• okupacijos palikimo atsikratymą ir valstybės sienų užtikrintą 
apsaugą,

• vakarietišką demokratiją Ir valstybingumo išsaugojimą,

• įstatymais saugomas žmogaus teises VISIEMS Lietuvos žmonėms,

• laisvą žodį, laisvą mokslo, kultūros, meno kūrybą,

• privačią nuosavybę, laisvą ūkį, laisvą gamybą, laisvą verslą laisvą 
rinką,

• darbo Ir atlyginimo pusiausvyrą, laisvą darbdavio-darblninko 
susitarimą,

• vakarietiškos sąrangos modernią valstybės administraciją

• žmonių privataus gyvenimo neliečiamybę ir apsaugą,

• prieš Konstitucijoje ir įstatymuose numatytų laisvių varžymą

už šviesesnę Lietuvos ateitį per

LAISVĘ, VIENYBĘ IR GEROVĘ
Todėl visus raginame balsuoti už AMBASADORIŲ

STASĮ LOZORAITĮ!

Stasio Lozoraičio rinkimams padėti siunčiu---------------dol.

Vardas ir pavarde--------------------------------------------------------

Adresas--------------------------------------------------------------------

Galima skelbti spaudoje □ taip Z ne

Aukas prašome siųsti:

LOZORAITIS FOR L1TH. PRESIDENT COMMITTEE 
STANDARD FEDERAL BANK 

Account No. 1101383869
4192 Archer Avenue 
Chicago, IL 60632

Komitetas už „Lozoraitį 
į prezidentus”:
Dr. J. Adomavičius. A. T. Antanaitis, St. Baras, dr. 
P Kisielius, dr. A. Razma. R. Domanskis, A. 
Milūnas, dr. J. Valaitis, L Maskahūnas. dr. T. 
Remeikis. R. Dirvonis, Br. Juodelis, dr. T. Kisielius. 
K. Jablonskis. Ed. Vitkus. R. Rimkus, R. Juškus. 
Alg. Regis, dr. L. Ragas. Vyt. Račius, L. Narbu- 
tis. Vyt. Maciūnas. R. Mieželis, P. Petrulis, A. 
Laukaitis. J. Paliukaitis, B. Vindašienė, dr. R. 
Povilaitis. R. Mozeliauskas. A. Juodvalkis, dr. J. 
Šmulkštys, J. Žygas, B. Jasaitiene, K. Dočkus, dr. 
V. šaulys, V. Momkus. dr. K. Ambrozaitis. VI. Bū
tėnas. Br Siliūnas. Alg. Kėžetis. Gr. Uautaud. Edm. 
Korzonas, dr. A. Kisielius, P. Aleksa. A. Stepona
vičienė. M. Remienė. dr. G. Baiukas, V. Januškis. 
dr. Austė ir dr. Mindaugas Vygantai. Ignas Juzėnas, 
V Mikūnas. dr. Edm. Ringus. R. Jurevičius. Z. Za- 
bulienė. kun. dr. V. Cukuras. Alfonsas ir Dalia 
Dzikai. J. Karmūza. dr. Č. Masaitis, A. Paliulis, dr. 
E. Vaišnienė, V. Vaitkus. V. Vėbraitė-Gustienė. 
Tadas ir Alma Alinskai, A. Alksninis, dr. V. Bie
liauskas, V Blažaitis. kun. dr. K Bučmys. Ramute 
ir Algirdas Česnavičiai. V. Daugirdas. Z. Dičpmigai- 
tis. Vida ir Alg. Jankauskai, č. Janušas. 2. Jurienė, 
J. Kizms. P. Jurkus. St Karmazinas. M. Klivečkienė. 
dr. J. Lenktaitis. A Mackevičiene. Alg. Mačiutaitis. 
J. Matiukas. J Matulaitienė. Kęstutis ir Ona Miklai.

L. Milukienė. P. Nasvytis. dr. 8. Nemickas, kun. J. 
Pakalniškis. G. Panikas, A. Naokaitė-Pintsch. P. 
Povilaitis. E. Remėza, A. Samušis, R. Sližys. V. 
Steponis. dr. J. Stukas. dr. R. Vaičaitis.. J. Vainius. 
J. Valaitis. Irena ir Julius Veblaičiai, A. Vedeckas. 
G. Žemaitaitis. V. Žukas. Vitalis ir dr. Marija 
Žukauskai, dr. Alg. Avižienis, dr. Z. Brirkis. R. 
Dabšys. R. Gasparonienė. V. Gedgaudienė, dr. R. 
Giedraitis. A. Markevičius. J. Matulaitis, R. Mulokas, 
D. Navickienė. Z. Viskanta, J. Janušaibs, K. 
Barūnas. St. Daržinskis, A. liekis, A. Skridulis. G. 
Lapėnas. V. Bagdonienė. J. Kapcius, M. Rumbai- 
tis, Ed. Senkus. Edm. Vengianskas. Albinas ir 
Angelė Karniai. P. Žygas. Alg. Visockis. A. Banio
nytė. Vytautas Bmeta, K. Maghcas. A. čiuplinskas. 
J. Stankus. R. Kurienė. H. Stepaitis. J. Karasiejus. 
V. Skrinskas. Č. Senkevičius. S. Čepas. H. Nagys. 
dr. O. šumskaitė, J. Danys, dr. J. Uleckas. Ged. 
Morkūnas. I. Kinderienė. dr. R. Palčiauskas. Juozas 
ir Zita Petkai. N. Palūnienė. dr. K. Gudėnas. B. 
Raugas. J. Majauskas. L. Kučas. P. Mašalaitis. R. 
Stirbys. J. Dantienė, Algimantas ir Teresė Gečiai. 
F. Andriūnas. V. Matonis. R. Jakas. Juozas ir Rasa 
Juškai. R. F. Narušienė. Stepas Ingaums, M 
Vaitkienė. Antanas ir Birutė Vilučiai. M. Bakus. J. 
Rugelis. Kęstutis ir Rūta Sušinskai. dr. V. Ma
jauskas. dr. P. Zundė. J. Paliulis. A. Vėlavičius. 
Vytautas Petrulis. Vytas Rugienius. Vytautas 
Katkus. Jonas Urbonas, kun. Alfonsas Babonas. dr.

Algis Barauskas. Regina Juškaitė. Stasys 
Šimoliūnas, Saulius Šimoliūnas. dr. Vainutis K. 
Vaitkevičius. Eduardas Milkus-Milkauskas. Vincas 
Tamošiūnas, Algis Lapšys. Raymond V. Petrauskas. 
Bernardas Brizgys. Jurgis Jurgutis, dr. Stefa ir Kęs
tutis Miškinis. Yolanda ir Algis Zaparackai. Robert 
Boris. Viktoras Memenąs. Janina ir Narimantas 
Udriai. Nijolė ir Algis Čerekai. Audronė 
Tamulionytė-Lenz. Birute šaulytė-čečkienė. prof. 
Leonardas Gerulaitis. Algis ir Liūda Rugieniai. R. 
Mikulionienė. A. Butkūnas, V. Jonaitis. E. Gri
gaitienė. dr. R. Knaučiūnas. D. Petrusevičiūtė. dr. 
Ramūnas Kondratas. Skirmantė A. Kondratienė, An
tanas Dundzila. dr. Vytautas Kavolis, dr. Vitdis E. 
Vengns. Pranas Baltakis. Arvydas ir Daiva Barz- 
dukai. dr. Stasys ir Aldona Bačkaičiai. dr. 
Kazimieras ir Diana Čampės. Algis ir Dalia Lukai. 
Juozas ir Izabelė Laučkai. dr. Saulius ir Sigita 
Naujokaičiai, dr. Domas ir Gražina Krivickai. 
Vytautas Eringis. Juozas Gaila. Aleksandras Akutė. 
Stasys Augoms, Birutė Banaitienė, dr. Valius 
Bergen, dr. Romas Buivydas. Gintaras Čepas. 
Jonas Čereška. Aleksandras Chaplikas. Vytas Dilba.

Andrius Dilba. Stasys Eiva, dr. Stasys Goštautas, 
Antanas Januška. Rūta Kalvaitytė. Juozas 
Kapočius. Liudas Končius, Adas Kupčinskas. 
Česlovas Mickūnas. Petras Molis. Alfonsas Petru
lis, Vytautas Rastenis, Juozas Rantelis, Algis Ska- 
beikis. dr. Antanas Klimas. Paulius Klimas. Vytautas 
Brizgys, Vaclovas Rociūnas. Vladas čyvas. Pranas 
Joga. dr. Edmundas Lenkauskas. A. šnipaitė, B 
Stoškienė, I. Tamulevičienė. B. Vaitas. R. Vertas. 
P. Viščinis, A. Nakas. R. Šidlauskienė, dr. Regina
S. Čiurtienė. dr. Juozas B. Dičpimgaitis. dr. Juozas
T. Dičpinigaitis. dr. Petras Dičpinigaitis. dr. Vita 
Dičpinigaitienė. dr. Stefa Dimienė. Pranas Gvildys, 
kun. Vytautas A. Palubinskas, kun. Stasys Raila, 
dr. Janina Snieškienė. Ričardas Sekas, dr. Rožė 
Šomkartė. Kazimieras Gimžauskas. Klemas Jurgėla. 
Algis Dūda. Juozas Navakas. Janina Gerdvilienė. 
Pranas Zelba. Alfonsas Arlauskas. Alfonsas Vėla- 
vičius. Ona Adomaitienė. Vytas Dubauskas. Elena 
Jonušienė, Vilija Sužiedėfienė. Rėdą Pliūner.ė. 
Vytautas Janušonis. A. Sinkevičius, L. Gylys. P. 
Ghškelis. Indrė Tijūnėlienė, Vacys ir Viktorijajšauliai

Valdas Adamkus, 
Šiaurės Amerikos Stasio Lozoraičio 

Rinkiminio štabo Vadovas

JEI NORI TAIKOS, PADĖK VARGŠAMS
(atkelta iš 2 p si.)

vybių, suskaldė anksčiau ramiai 
gyvenusias bendruomenes, pa
sėjo gedulą ir neapykantos sėk
las. Smurtas ne tik sustiprina 
esančią, bet ir gimdo naują įtam
pą. Karu nieko negalima iš
spręsti; priešingai, karas viską 
sužlugdo. Šios rykštės vaisiai — 
aibės žmonių kenčia ir mirtis, 
tarpusavio santykių atšalimas, 
gamtos ir kultūros vertybių 
žūtis.

Karas padidina vargšų kan
čias; dėl jo atsiranda naujų varg
šų; karas sunaikina pragyvenimo 
išteklius, namus, žmonių nuosa
vybę, sugriauja aplinkų. Žlunga 
jaunimo viltys geresniu gyveni
mu; visko netekę jauni žmonės 
patys griebiasi ginklo. Moterys, 
vaikai, seneliai, ligoniai, sužeis
tieji yra priversti bėgti, tampa 
viską praradusiais pabėgėliais. 
Beginkliai ir bejėgiai, jie ieško 
prieglobsčio kituose, lygiai to
kiuose varganuose kraštuose, 
kaip ir jų pačių tėvynės.

Reikia pripažinti, jog tarptau
tinės humanitarinės organizaci
jos daug padeda tragiško likimo 
rr smurto aukoms. Tačiau vis- 
vien jaučiu pareigą paraginti vi
sus geros valios žmones, kad 
dėtų dar daugiau pastangų. Kai 
kada pabėgėlių likimas priklauso 
tik nuo geraširdiško dosnumo, o 
priėmusieji neretai būna lygiai 
tokie patys vargšai, kaip ir 
pabėgėliai. Dėl to, tik tarptau
tinės bendruomenės dosnumas 
ir pagalba gali iš esmės paleng
vinti jų likimą.

Po tiek daugelio žudynių rei
kia vieną kartą visiems laikams 
tarti, kad karas niekada nepasi- 
tamavo žmonijos gerovei; smur
tas griauna, o ne stato; jo padary
tos žaizdos dar labai ilgai krau
juoja; pagaliau pjautynės apsun
kina ir taip jau apgailėtinas var
gšų gyvenimo sąlygas; ugdo nau

jus vargus. Štai ir dabar prieš pa
saulio viešąją nuomonę — karo 
sukelto skurdo kraupus reginys. 
Stulbinantys vaizdai, šiomis die
nomis platinami masinės komu
nikacijos priemonėmis, tebūna 
įspėjimas visiems — kiekvienam 
žmogui, visuomenėms ir val
stybėms; — teprimena, kad pi
nigai — medžiaginiai ištekliai — 
negali būti skiriami karui, negali 
būti naudojami naikinimui ir žu
dynėms, bet turi ginti žmogaus 
orumą, gerinti jo gyvenimo sąly
gas, jų dėka reikia kurti tikrai 
atvirą, laisvą ir solidarią visuo
menę.

Neturto dvasia — taikos 
laidas

Šiuo metu pramonės kraštų 
žmones užvaldė karštligiškas 
materialinių gėrybių kaupimo 
troškulys. Konsumistinė visuo
menė dar labiau didina prarają, 
skiriančią vargšus nuo turtingų
jų, o beatodairiškas gerovės sie
kimas apakina, — niekas nepa
stebi kitų žmonių poreikių. Kad 
bręstų tikra socialinė, kultūrinė, 
dvasinė ir ekonomė pažanga, 
reikia apriboti nežabotą žemės 
gėrybių naudojimą ir atsisakyti 
tenkinti paikai susigalvotus po
reikius. Santūra ir paprastumas 
turi tapti kasdieninio mūsų gy
venimo gairėmis. Labai mažai 
viso pasaulio gyventojų turi per 
daug išteklių. Sumažinti gėrybių 
paklausą — pirmasis žingsnis į 
skurdo sumažinimą. Čia turi pa
dėti ir pastangos, kad būtų ga
rantuotos teisingai paskirstytos 
gėrybės.

Evangelija kviečia tikinčiuo
sius be saiko nekaupti laikinųjų 
pasaulio gėrybių: “Nekraukite 
sau lobių žemėje, kur kandys ir 
rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir 
vagia. Verčiau kraukite sau lobį 
danguje...” (Mt6, 19-20). Ši pa
reiga, įskiepyta į krikščioniškąjį 
pašaukimą, lygiai taip, kaip pa

reiga dirbti, kad būtų nugalėtas 
skurdas; ši pareiga yra kartu ir 
priemonė, be kurios nebūtų ga
lima pasiekti mūsų užsibrėžto 
tikslo.

Evangelinis neturtas yra visai 
kas kita negu ekonominis ar vi
suomeninis neturtas. Pastarasis 
yra negailestingas ir šiurpus 
skurdas; jis — smurtas, o evan
gelinis neturtas pasirenkamas 
savo laisva valia, jį pasirinkęs 
žmogus trokšta sekti Kristų: “ku
ris neatsižada visos savo nuosa
vybės, negali būti mano moki
nys” (Lk 14, 33).

Toks evangelinis neturtas yra 
taikos versmė, nes jo dėka žmo
gus gali užmegzti tikrą ryšį su 
Dievu, su kitais žmonėmis ir su 
kūrinija. Šitaip nutaręs gyventi 
žmogus savaime liudija, kad 
žmonija kartu su visais kūriniais 
priklauso mylinčiam Dievui; ši
taip atsiskleidžia ir žemės gėry
bių tiesa, —jos yra Dievo dova
ną visų labui.

Evangelinis neturtas pakeičia 
pačius žmones, kurie pagal jį gy
vena. Jie negali abejingai žiūrėti 
į varguolių kančias; jie jaučia pa
reigą pasidalinti Dievo meile, 
(plg. “Sollicitudo Rei Socialis”. 
n. 42) Šie Evangelijos beturčiai 
visada pasirengę aukoti savo 
gėrybes ir save pačius, kad kiti 
žmonės galėtų gyventi. Jie trokš
ta taikiai gyventi su visais, ki
tiems aukoti Jėzaus taikos ma
lonę. (plg. Jn 14, 27)

Dieviškasis Mokytojas savo 
gyvenimu ir žodžiu mus išmokė, 
kaip reikia elgtis, kad būtume į 
tikrąją laisvę vedančio neturto 
dalininkais. “Jis, turėdamas Die
vo prigimtį, godžiai nesilaikė 
savo lygybės su Dievu, bet 
apiplėšė pats save, priimdamas 
tarno išvaizdą” (Fil 2,6-7). Gimė 
skurde: būdamas dar kūdikis 
tapo pabėgėliu, — turėjo bėgti 
su šeima nuo Erodo žiaurumo;

A'

gyveno kaip tasai, kuris “neturi 
kur galvos priglausti”(Mt 8, 20). 
Buvo šmeižiamas esąs “rijūnas ir 
vyno gėrėjas, muitininkų ir nu
sidėjėlių bičiulis” (Mt 11, 19) ir 
mirė nusikaltėliams taikoma 
mirtimi.

Vargšus Jis vadino palaimin
taisiais ir užtikrino, kad tokių yra 
Dangaus Karalystė. Turčiams 
priminė, kad turtų apgaulė nu-

KUR PASIGUOS BEGLOBIS DEŠIMTMETIS?
(atkelta iš 3 psl.)

žmogelių, kuriems labai reika
linga ne tik materialinė, bet ir 
moralinė parama, vien Kauno 
rajone yra virš 500...” (iš vieno 
laiško).

Jei norime, kad Lietuvoje 
sumažėtų nusikaltėlių, moraliai 
palūžusių, prasigėrusių, debilų 
skaičiai, turime kurti naują be
globių vaikų auklėjimo sistemą. 
Turime našlaičiui duoti ne inter
natą, o “tėviškės namus”, kaip 
to reikalauja ir Vaiko teisių char
tija prieš porą metų priimta 
Jungtinių Tautų Organizacijoje.

Tai didžiulis uždavinys, ku
riam atlikti reikia tiek Lietuvos 
žmonių, tiek užsienio lietuvių 
solidarumo ir bendradarbiavi
mo.

Dėkojame visiems, kurie tą 
solidarumą parodė, paaukodami 
didesnes sumas ir tapdami busi
mųjų Vaikų kaimų garbės pi
liečiais, kurie net savo testamen
tuose prisiminė “Vaiko Tėviškės 
Namus” (kaip Ida ir Jonas Va- 
lauskai iš St. Petersburg Beach, 
FL).

Dėkojame už kiekvieną, kad 
ir mažiausią auką, nes ji mus pa
drąsino ir padėjo tęsti pradėtą 
darbą. Ypač esame dėkingi 
tiems, kurie ėmėsi iniciatyvos 
suorganizuoti rinkliavas VTN 
naudai, kaip Kanados Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugija ir jos 
pirmininkė A. Sungailienė, Ha

č ij YTll’/ilCh

stelbia Dievo Žodį (plg. Mt 13, 
22), todėl jiems sunku bus įteiti 
į Dievo Karalystę, (plg. Mk 10, 
25)

Kristaus pavyzdys ir jo žodžiai 
yra krikščionių gyvenimo nor
ma. Mes žinome, kad visi, be 
jokios išimties, paskutiniojo tei
smo dieną būsime įvertinti pagal 
broliams padarytus meilės dar
bus. Tą dieną paaiškės, kad dau

miltono LKMD skyriaus pirmi
ninkė M. Vaitonienė, Daytona 
Beach lietuvių klubo pirminin
kas G. Lapėnas, Australijos lie
tuvių Tautos Fondo pirmininkas 
A. Kramilius ir kiti.

Didelės padėkos yra vertas 
kun. A. Bukauskas (St. Louis, 
MO), kuris jau apie 30,000 dol. 
yra surinkęs tarp amerikiečių. 
Dėkojame prel. A. Jonušui, ku
ris VTN atstovauja Romoje ir Va
tikane.

Negalime į šį kalėdinį laišką 
sutalpinti visų mūsų rėmėjų. Pil
ną jų sąrašą paskelbsime vėliau. 
Su dideliu malonumu prisime
name visus tuos, kurie šiemet 
mus aplankė Kaune, asmeniškai 
įteikdami savo dovanas Vaikų 
Tėviškės Namams.

Vieno iš tų, kurie buvo žadėję 
mus aplankyti — gerb. Jono Ma
cijausko iš Surrey, B. C. Kana
doje — deja, negalėjome sulauk
ti, nes dar prieš kelionę į Lietuvą

— Kaune populiariausias 
laikraštis yra “Kauno diena”, 
1993 m. pirmam ketvirčiui jį 
užsiprenumeravo daugiau kaip 
41,000 žmonių. Iš Vilniuje 
leidžiamųjų nacionalinių dien
raščių į pirmą vietą Kaune iškilo 
“Lietuvos aidas”. Jis 1993 metais 
lankys 6,814 prenumeratorių. 
(“Lietuvos rytas” — 5,642, “Re
spublika” — 5,505, “Tiesa” — 
1,749).

gelis savo gyvenime sutiko Kris
tų, net jo nepažinodami.

Jei nori taikos, padėk varg
šams ’! Turtuoliai ir vargšai telai
ko vieni kitus savo broliais ir se
serimis, tesidalija viskuo, ką 
turi, kaip vaikai vieno visus my
linčio Dievo, kuris visiems linki 
gero ir visiems teikia savo taikos 
malonę!

jį Dievas pasišaukė pas save. Jis 
per kun. A. Bukauską VTN yra 
paaukojęs 10,000 dol. Meldžia
mės už šį vieną iš pirmųjų VCTN 
garbės piliečių. Jo jautrumas 
našlaičių daliai čia liks neužmirš
tamas.

Visiems Jums tepadeda Die
vas.

VTN vardu
Mons. Vytautas Kazlauskas

i

Aukas, pažymint, kad jos ski- 
riams “Vaiko Tėviškės Namams” 
Lietuvoje, galima siųsti šiais 
adresais:

JAV — Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207 — 
USA.

Kanadoje — A. Sungailienė, 
KLKMD pirmininkė, 1 Aber- 
foyle Cres. Suite 1106, Etobico- 
ke, Ont. M8X 2X8, Canada.

Australijoje — Mr. A. Krami
lius, 83 Queen St., Canley Vale, 
2166 — Australia.

Kituose kraštuose — Msgr. A. 
Jonušas, Via Casalmonferrato 
20, 00182 Roma, Italia.

(“Darbininko” redakcijoje turi
momis žiniomis, be mons. V. 
Kazlausko straipsnio pabaigoje 
minimo a. a. Jono Macijausko, 
šiam kilniam tikslui iš Kanados 
po $10,000 dar aukojo: Palmyra 
Kučinskaitė, Brampton, Ont., ir 
Albinas Kantvydas, Weston, 
Ont.)



LIETUVA PRIIMTA J TARPTAUTINĘ 
FINANSŲ KORPORACIJĄ

Lietuvos Ambasada Washing- 
tone praneša, kad sausio 15 d. 
ambasadorius Stasys Lozoraitis 
pasirašė sutartį su Tarptautine 
Finansų Korporacija (Internatio
nal Finance Corporation), pagal 
kurią Lietuva tapo 151-ąja šios 
organizacijos nare — pirmąja iš 
Baltijos valstybių. Iš NVS šalių 
tik Baltarusija yra pasirašiusi to
kią sutartį.

“Lietuvos žmonės tiki savo 
krašto ateitimi ir jos ekonomika,

ALTO PAREIŠKIMAS

Jau šeštas dešimtmetis Ameri
kos Lietuvių Taryboje bendrai 
dirba visų demokratinių politi
nių ir ideologinių organizacijų 
atstovai, gina lietuvių tautą ir 
Lietuvos valstybines teises. Per 
tą laiką įvyko vienuolika Ameri
kos Lietuvių kongresų ir 52 me
tiniai ALTo suvažiavimai, Lietu
vos laisvinimo srityje atlikta 
daug darbų.

Po žiaurios okupacijos pasek
mių, Lietuvai atkūrus nepriklau
somą demokratinę Lietuvos re

CHICAGOS NAUJIENOS
PLB pirmininko pranešimai

PLB pirmininkas Bronius 
Nainys, pernai dukart viešėjęs 
Lietuvoje, apie savo kelionę pa
sakojo susirinkimuose ir Jauni
mo Centre Chicagoje, o taip pat 
ir per “Margučio” radijo progra
mą.

Vėliausias jo pranešimas buvo 
Jaunimo Centro kavinėje 
gruodžio 11 d.

Jis pateikė daug informacijos 
apie savo susitikimus su A. Bra
zausku, V. Landsbergiu, apie 
PLB kraštų valdybų suvažiavimą 
Vilniuje. Nemažai kalbėjo ir apie 
PLB valdybos užsimotą leisti 
“Lietuvos kančios istoriją”, ku
rios leidimo projektą išdėstė ir 
Brazauskui, kuris principe 
prižadėjo talkinti.

Pranešėjas atsakė eilę klausi
mų. Po jo pranešimo, Vilniaus 
jaunimo teatro aktorius Algirdas 
Grašys pateikė keletą humoristi
nių gabalėlių. Vakaronės ren
gėjos —Jaunimo Centro Moterų 
Klubas.

Populiarioji užeiga 
užvėrė duris

Populiarioji Vlado Andrijau
sko užeiga buvusioje lietuviš
kiausioje Chicagos ir apylinkių 
kolonijoje — Marąuette Parke 
— jau užvėrė savo duris, nes jos 
savininkas nutarė išeiti poilsio. 
Paskutiniais metais į apylinkę at
sikėlus nelabai pageidaujamam 
elementui, nesaugu tapo nei 
pačiam savininkui, nei jo lanky
tojams. Andrijauskas porą kartų 
buvo užpultas bei sumuštas ir 
kelis kartus apiplėštas.

Tačiau pačią užeigą, ją gerokai 
atnaujinus, ateityje žada atidary
ti kitas tautietis—Teodoras Mit
kus. Taigi joje ir toliau dar galės 
rinktis lietuviai, kuriems ji tar
navo jau nuo seno. Andrijauskas 
čia šeimininkavo 19 metų, o dar 
ir prieš jį ir kiti tautiečiai talkino 
ištroškusiems lietuviams.

Daugelis iš Lietuvos atvyks
tančiųjų Andrijauską pažinojo 
kaip mielą žmogų. Jis stengdavo
si visus gražiu žodžiu sutikti, pa
vaišinti ir apdovanoti.

Andrijausk5s savo gimtuosius 
Šiaulius paliko per karą. Pagy
venęs Vokietijoje, 194/ m. atvy
ko į Kanadą ir apsigyveno Toron
to mieste. Ten vedė Reginą 
Trinkaitę, su kuria vėliau per
sikėlė į Chicagą.

Čia bandė ir kitokią prekybą, 
kol apsisprendė už likerių par
duotuvę ir aludę. Per jo preky

pagrįsta laisvos rinkos princi
pais. Si sutartis yra naudinga ir 
Lietuvai, ir Europai, ir JAV”, 
pareiškė ambasadorius S. Lozo
raitis.

“Šiuo metu peržiūrime pro
jektus finansiškai paremti dvi 
bendras su užsieniu Lietuvos 
įmones. Tik aktyvi privatizacija 
leidžia Lietuvai žengti laisvos 
rinkos keliu”, pasakė Tarptau
tinės Finansų Korporacijos var
du sutartį pasirašęs einantis vi

spubliką, ALTo tikslas ir toliau 
palaikyti ryšius su tauta, demok
ratinėmis organizacijomis ir su 
demokratiškai išrinkta vyriausy
be, derinant politinę pagalbinę 
veiklą Amerikoje.

ALTo 52-rasis metinis suva
žiavimas pasisakė už demokrati
nio proceso tolimesnį vystymą ir 
už politinę diferenciaciją, krei
piantis į Lietuvos žmones gau
siau jungtis į tradicines politines 
partijas ir organizacijas, siekia
nčias Lietuvos valstybingumo iš

bos vietą turbūt perėjo apie 90 
procentų mūsų tautiečių, at
važiuojančių paviešėti į Ameri
ką. Kompozitorius Benjaminas 
Gorbulskis jo užeigą buvo pava
dinęs “Vidaus reikalų ministeri
ja” (nes pilama į vidurius), ir tas 
vardas prigijo.

Dabar Andrijauskas, turėda
mas daugiau laisvo laiko, ir pats 
ketina pakeliauti . ir dažniau 
aplankyti savo gausius pažįsta
mus Lietuvoje.

Antra muzikos kasetė
Vilniečiai muzikantai ir daini

ninkai Vytautas Siškauskas ir Al
vydas Blinstrubas, kurie pernai 
buvo išleidę pirmąją savo popu
liarios lietuviškos muzikos ka- 
šetę, šių metų pirmąją savaitę 
parodė dar vieną.

Šioje kasetėje yra: Per Klau
sučių ulytėlę, Stoviu aš parimus, 
Viešpaties lelija, Kalėdinė 
eglutė, Sutinkant Naujus Metus 
ir daug kitų melodijų, kurios 
galėtų patraukti vyresniojo 
amžiaus klausytojus.

Užsisakyti galima pas pačius 
autorius, skambinant telefonu 
(708) 458-4941.

Lankėsi J. Rudalevičius
Šių metų pirmosiomis dieno

mis Chicagoje trumpam buvo 
užsukęs Lietuvos Ambasados 
Bonnoje (Vokietijoje) darbuoto
jas Jonas Rudalevičius. Pati am
basada ten įsteigta 1991 m. lap-

TRYS STUDENTAI IŠ LIETUVOS

Šių mokslo metų pradžioje 
studijas Thomas Aąuinas kolegi
joje Santa Paula, CA, pradėjo 
trys studentai iš Lietuvos. Jie yra 
gavę šioje katalikų mokykloje 
ketveriems metams stipendijas 
ir išlaikymą.

“The Tidings”, Los Angeles 
arkivyskupijos oficialaus savai
traščio, spalio 30 d. laidoje apie 
juos atspausdintas rašinys “Ideas 
Have Consequences at Aąuinas” 
ir jų bendra nuotrauka. Pasako
jama apie Baltijos respublikas, 
Lietuv^ir apie juos pačius.

Vyriausias amžiumi yra Ginta
ras Vyšniauskas. Jis 1981 m. Le
ningrado universitete yra įgijęs 
filosofijos bakalauratą. Vytautas 
Adomaitis, 20 m. amžiaus, Vil
niaus universitete dvejus metus 
studijavęs filosofiją, o pats jau
niausias — Žygintas Binkis yra 
baigęs gimnaziją su sustiprintu 

ceprezidento pareigas Wilfied 
Kaffenberger.

Tarptautinė Finansų Korpora
cija yra nepriklausoma teisifiė 
organizacija, įkurta 1959 metais. 
Tai daugiašalė finansinė vystymo 
institucija, savo veikla glaudžiai 
susijusi su Pasaulio Banku. Jos 
kapitalo dalininkės yra daugiau 
nei 130 valstybių. Korporacija 
teikia ilgalaikes paskolas tik besi
vystančiose šalyse esančioms 
privačioms bendrovėms.

laikymo ir politinio stabilumo.
Lietuvoje vykstančių demok2 

ratinių rinkimų atveju, ALTo 
centro valdyboje esantieji įvairių 
organizacijų atstovai, taip pat ir 
jų organizacijos, gali reikštis in
dividualiai pagal savo nusistaty
mą.

ALTas, siekdamas visuose sri
tyse demokratizacijos, remia 
Lietuvoje visus demokratinius 
pasireiškimus.

1993 m. sausio 15 d.
Chicago, IL

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Valdyba

kričio mėnesį, kuomet ambasa
dorius Vaidotas Antanaitis įteikė
savo įgaliojimus Bonnos vyriau
sybei.

Svečias iš Vokietijos yra 
baigęs VISI (Vilniaus Inžine
rinės Statybos Institutą) ir įsigijo 
Statybos ekonomikos ir valdymo 
specialybę, o aspirantūra atlikęs 
Maskvoje.

Tam tikrą laiką jis dėstė toje 
pačioje Vilniaus mokslo įstaigo
je. Jis papasakojo, kad ambasa
doje pastoviai dirba trys asinei 
nys:be ambasadoriaus ir jo pa
ties, yra konsulas Gediminas 
Siaudvytis. Dar yra maždaug 
tiek pat samdomo techniško per
sonalo, dirbannčio nepilną laiką. 
Jis turi begales darbo, nes tenka 
konsultuoti ekonominiuose rei- , 
kaluose, pasirašinėti įvairias bi
znio sutartis.

Per metus laiko buvo įsteigta 
apie 140 bendrų Lietuvos-Vo- 
kietijos bendrovių, kurios ver
čiasi prekyba Lietuvoje. Jau yra 
ir Lietuvos piliečių, steigiančių 
bendroves Vokietijoje, bet tokių 
dar nedaug. Labai didėja turistų 
į Lietuvą, ypatingai Klaipėdos 
kraštą. Daug kas pageidauja in
formacijos kelionių ar prekybos 
reikalais.

Amerikoje Rudalevičius išbu
vo apie 2 savaites, viešėdamas 
grynai privačiais tikslais. Jį ke
lionėje lydėjo žurnalistas Romas 
Šileris, iš Frankfurto, o Chicago
je jie buvo apsistoję pas Ed. Šu- 
laitį. Sausio 4 d. išskrido atgal į 
Vokietiją.

Ed. Šulaitis

matematikos ir kitų griežtųjų 
mokslų dėstymu, bet mokytojo 
paskatintas susidomėjo lite
ratūra ir bendrai humanistiniais 
mokslais.

Jų siekimas — pastudijuoti ir 
įsigyti mokslinius laipsnius šioje 
jau 20 metų gyvuojančioje nedi
delėje katalikų liberalinėje kole
gijoje. Jie pabrėžia, kad ši nuoša
liai nuo didmiesčių triukšmo 
esanti mokykla jiems būsianti 
naudingesnė, nei kitos, nes jie 
turės laiko daugiau atsidėti stu
dijoms.

Studentus “atrado" bibliote
kos vedėja Viltis Jatulienė ir 
padėjo jiems sutvarkyti mokslo 
ir kitus reikalus. Gi prel. Jonas 
Kučingis atsiuntė “Darbininko" 
redakcijai iškarpą iš “The Ti
dings” ir užprenumeravo “Dar
bininką" studentams, kad “tie 
vyrukai nenutrūktų nuo lietuviš
ko pasaulio”.

PLB pirm.-.Bronius Nainys (antras iš kairės) po savo praneši
mo Chicagos Jaunimo Centre su to Centro direktore S. En- 
drijoniene ir kitais PLB valdybos nariais: dr. Petru Kisieliumi 
ir Kostu Dočkumi. Ed. Šulaičio nuotr.

Vladas Andrijauskas (dešinėje) visus svečius pasitikdavo su 
šypsena lūpose. Ed. Šulaičio nuotraukoje jis matomas su fo
tografu ir filmuotoju, “Gimtojo krašto" leidimo bendrovės
direktoriumi Viktoru Kapočiumi savo buvusioje užeigoje. V. 
Kapočiaus nuotraukos dažnai puošia ir "Darbininko pusla
pius.

Jauni dainininkai iš Lietuvos: V. Siškauskas (dešinėje) ir A. 
Blinstrubas dainuoja viename lietuvių pobūvių. Ed. Šulaičio
nuotr.

10 POPULIARIAUSIŲ KAUNIEČIŲ
“Kauno dienos” ir žurnalo 

“Elitas” skaitytojai bei LTV—2 
žiūrovai 1992 m. pabaigoje išrin
ko populiariausių kauniečių 
dešimtuką. Teigiama, kad žmo
nės siūlė tuos, kuriuos gerbia, 
myli. Į dešimtuką pateko religi
jos, kultūros, meno, politikos, 
sporto, biznio ir žmogaus saugu
mo atstovai.

Ir kas tie išrinktieji kau
niečiai?

1. Ričardas Mikutavičius, ku
nigas ir poetas, 2. Giedrius Ku
previčius, Kauno vicemeras ir 
kompozitorius, 3. Vladas Garas
tas, krepšinio treneris, 4. Arvy
das Sabonis, krepšininkas, 5.
Aleksandras Abišala, politikas.
buvęs ministras pirmininkas, 6. 
Arvydas Zygas, VDU profe.so-
rius, 7. Bernardas Brazdžionis, 
poetas, 9. Petras Bingelis, Kau- 
fio valstybinio choro meno vado
vas ir vyr. dirigentas, 9. Gedimi
nas Žemaitis, Kauno kelių polici
jos komisaras, 10. Gintaras Ka
zlauskas, biznierius, “Sabinos 
prezideritas.

Laiškuose buvo minimos ir 
daigelio kitų žinomų Kauno 
žmonių — dvasininkų, politikų, 
menininkų, sportininkų pa
vardės. Daug skaitytojų simpati
jų, šiltų žodžių pelnė kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, vysku
pas Sigitas Tamkevičius, seimo 
nariai: Algirdas Patackas, Niko
lajus Medvedevas...

Pirmuoju išrinktas kun. Miku
tavičius savo žodyje (“Kauno 
diena", gruodžio 31) sako:

“Šį pripažinimą laikau sunkiu 
išbandymu, kuriame tyko kelio
lika pavojų, vienaip ar antraip 
galinčių pakenkti kūrybai. Popu
liarus žmogus — dėmesio cen

tre, jam keliami dideli reikalavi
mai, jis alinamas įvairiais kvieti
mais ir renginiais, pasiūlymų 
gausa ir įvairove, jis ir apžvelgia
mas kitaip, ir analizuojamas, iš 
jo nuolat reikalaujama naujovių, 
jam išyla pavojus išpuikti.

Mūsų visuomenėje dvasinin
ko populiarumas — naujas daly
kas. Neseniai niekintas,, pra
vardžiuotas, atmetamas, neiš
klausytas, staiga tampa ir pa
stebėtas ir girdimas, ir priima
mas. Tokia situacija iš tiesų yra 
ir stulbinanti, ir džiuginanti. Iš
ryškėjo sociologiniais tyrimais 
neanalizuojama situacija: visuo
menės atidumas specifinei dva
sininkijos veiklai, kuri iš esmės 
yra tautos evangelizacija. Kuni
go populiarumas tai Evangelijos 
— Kristaus mokymo akceptaci- 
ja. Tai ilgesys ir drauge žingsnia
vimas šio idealo kryptimi.

Populiarumas atkelia daugybę 
vartų — įstaigų, mokyklų, o ypač 
širdžių. įtakos sfera tampa visa 
Lietuva. Populiarumas teikia ga
limybę suartėti, kalbėtis, atsaky
ti į klausimus, spręsti proble
mas, įnikti į širdžių paslaptis, 
lankyti ligonius, kalinius, priimti 
labdarą..."

Toliau kun. Mikutavičius pri
mena. kad Šv. Arkangelo Myko
lo (Įgulos) bažnyčia Kaune 1993 
-sius skelbia Tautos santaros me
tais. “Chorai kiekvieną sekma
dienį giedos specialią giesmę — 
melsimės už vienybės dovaną 
pasauliui. Bažnyčiai, tautai. Vie
nybė — dvasinis gėris, kuris yra 
Bažnyčios rūpestis, kunigo 
pašaukimo dalis. Mes šio tikslo 
sieksime visomis dvasinėmis 
priemonėmis. Tai maldavimo 
Teateinie Tavo karalystė su
dėtinė dalis".

K. Čk.

— Dr. Kazio Bobelio į Lietu
vos Respublikos prezidentus 
kandidatūrai remti buvo sudarv- 
tas specialus komitetas. V. Jokū
baitis iš Ohio fexu atsiuntė re
dakcijai komiteto atsišaukimą ir 
jo narių sąrašą. “Darbininke” 
visa tai buvo paskelbta 1993 m. 
N r. 3, psl. 5. Laikraštį išsiuntus 
prenumeratoriams, iš V. Jokū
baičio gautas pranešimas su 
minėto komiteto narių pasikeiti
mais. Štai jie. Iš komiteto išstojo: 
Mykolas Abarius, prof. dr. Jokū
bas Stukas, Aleksandras Vakse- 
lis. į komitetą įstojo: dr. Elena 
Armanienė, inž. Eugenijus 
Bartkus, Rūta Šakienė, dr. Jonas 
Stiklorius, Aldona Kačinskienė.

— Kun. dr. Juozas Grabys, 
Amsterdam, N Y, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas, sau
sio 13 d. atšventė 70 metų 
amžiaus sukaktį. Sveikiname su
kaktuvininką!

— ALOS Tarybos naujoje 
valdyboje dabar yra: pirm. Jur
gis Brazaitis, vicepirm. Julius 
Mičiūdas, ižd. Adomas Burba, 
sekr. kun. Augustinas Steigvilas, 
vieesekr. Dalia Kereilis - AJva- 
rez, nariai Viktoras Daratėnas 
ir Alfredo Ruplėnas (iš Lietuvių 
Centro), Raul Stalioraitis ir Leo
poldas Stankevičius (iš Lietuvių 
Susivienijimo), Ariel Dumšė ir 
Dalia Kereilis-Alvarez (iš Jauni
mo Sąjungos). Valdyba numato 
surengti didingą Vasario 16- 
osios minėjimą vasario 14 d. 
Buenos Aires miesto katedroje.

— Prel. Antanas Jonušas, Šv. 
Kazimiero popiežiškosios Lietu
vių kolegijos rektorius Romoje, 
sausio 15 d. atšventė 70 metų 
amžiaus sukaktį. Sveikiname ju
biliatą!

— JAV LB Kultūros tarybos 
premijų įteikimo šventė bus ren
giama 1993 m. gegužės mėnesį 
Kultūros Židinyje, Brooklyne.

— Ariel Dumšė, Argentinos 
lietuvaitė, grįžo iš Vasario 16- 
osios gimnazijos Vokietijoje ir 
įsijungė į Lietuvių Jaunimo Są
jungos veiklą. Ji taip pat Buenos 
Aires lietuvių jaunimą moko tau
tinių šokių.

— S. Amerikos lietuvių 
kėgliavimo (bowling) 1993 m. 
pirmenybės įvyks vasario 6 d., 
šeštadienį, SeavvayLanes. 30300 
Euclid Avė., VVickliffe, OH (ry
tiniame Clevelando priemiesty
je). Varžybas vykdo Clevelando 
LSK Žaibo kėgliavimo sekcija, 
vadovaujama Algio Nagevičiaus.

— Broniaus Aušroto antroji 
knyga “Laisvės niekas 
nežadėjo , apimanti autoriaus 
darbus žvalgybos tarnyboje karo 
metais, dabar išleista Lietuvoje. 
Ją galima gauti paštu, atsiuntus 
JAV7 $10 sekančiu adresu: V. 
Aušrotas, 29 Sun Row Dr., Eto- 
bicoke, Ont., CanadaM9P3H5.

— Nauji “Darbininko” skaity
tojai. Švenčių proga kai kurie 
“Darbininko" prenumeratoriai 
kaip švenčių dovaną, užsakė 
“Darbininką kitiems: Stefa 
Vitėnas, Cromwell, CT — T. 
Bertram, West Hartford, CT; 
Genė Razvvad, Milton, MA — 
Normai Šnipas, Medfield, MA; 
Vanda Vasiliauskas, Collingdale, 
PA — Algimantui Vasiliauskui, 
San Antonio, TX. Sveikiname 
naujus skaitytojus ir dėkojame 
užsakytojams. "Darbininko 
metinė prenumerata visiems 

, $30.



DARBININKO SKAITYTOJAM
Skaitytojams palengvinti išslysti prenumeratą, dedamas 
šis įrėmintas lapelis. Prašome jj išsikirpti, užpildyti ir 

drauge su čekiu pasiųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 11207

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

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

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

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

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

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

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

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

Šios knygos 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.

WORCESTER, MA
Paminėta Lietuvos 

kariuomenės šventė
Lapkričio 22 d. dr. Vinco Ku

dirkos šaulių kuopa drauge su 
Nevėžio J>ei Neringos tuntų 
skautais paminėjo Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo 74 metų su
kaktį.

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje 10 vai. buvo 
mišios už žuvusius Lietuvos 
gynėjus. Mišias aukojo ir šventei 
pritaikytą pamokslą pasakė para
pijos asistentas lom. J. Petrau
skas, MIC. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės O. Valinskienės. Po 
mišių sugiedota “O Kristau, pa
saulio valdove”, nes tą dieną 
buvo Kristaus Karaliaus šventė.

Po to visi susirinko prie Žuvu
siesiems dėl Lietuvos laisvės pa
minklo, kuris yra šventoriuje. 
Vadovavo šaulių kuopos pirmi
ninkas inž. A. Grigalauskas. 
Maldą sulcalbėjo kun. J. Petraus
kas, MIC.

Saulės J. Miliauskienė ir J. 
Spirauskienė padėjo vainiką. 
Žodį tarė Organizacijų tarybos 
pirmininkas vyr. skautininkas P.

IR BALTIMORIECIAI 
DOSNIAI REMIA LIETUVĄ

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS
GYDYTOJU NEATIDUMAS, NERŪPESTINGUMAS Į 
SKYRYBOS

KONSULTACIJA NEMOKAMAI
1RVING DAVID CHODOSH

ADVOKATAS
230 WEST 72 STREET, NYC

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

Brooklyne ir Queens (718) 336-2121.
- KALBAME LIETUVIŠKAI -

Glaudžiai bendradarbiauda
mos kelios Baltimorės lietuvių 
organizacijos — Balfo skyrius, 
Lietuvių namai, Free Lithuania 
komitetas, Bendruomenės apy
linkė ir Lietuvių muziejus — 
praėjusią vasarą darbavosi, rink
damos ir pirkdamos medicinos 
aparatus, įrengimus ir priemo
nes, naudojamas ligoninėse.

Iš viso surinkta 2 konteineriai, 
kurie jau pasiųsti į Lietuvą. Pir
moji siunta iš Baltimrės uosto iš
plaukė rugsėjo 29 d., o antroji 
— spalio 15 d. Adresuota Mari
jampolės rajono ligoninei, kuri 
sutiko dovanomis pasidalinti su 
kitomis ligoninėmis.

Siuntose yra 13 inkubatorių,

We Support An 
Equal Rights Amendment

for 

Small
Dilbom
Women

Want an Overseas Account? Concerned about Prlvacy? 
Confidently our speciolty!

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

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

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

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

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO 

0 atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuva 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS

NEW YORKE, KREIPKITĖS J MŪSŲ ATSTOVĄ 
TEL. (718) 235-5272 

355 Highland Boulevard
Brooklyn, NY 11207

IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. | 
1-800-775-SEND

IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

<5 atlanta impopt export, tacej

4 Rentgeno aparatai, 2 operaci
niai stalai, pora tuzinų įvairių 
lovų, jų tarpe 14 elektrinių, 55 
matracai, 114 dėžių įvairių labo
ratorijos reikmenų, jų tarpe 
5000 injekcinių adatų, 5 ligonių 
vežimėliai, 6 vėdinimo ir cirku
liacijos prietaisai ir eilė kitų me
dicinos reikmenų.

Visų tų reikmenų gavimui ar 
nupirkimui ir jų pasiuntimui 
reikėjo daug pasiaukojančių 
širdžių, rankų bei kojų. Tarp au
kotojų ir pasišventusių darbinin
kų buvo: R. Balčiūnas, B. Bra
zauskas, A. Budienė, A. Daškus, 
dr. A. Cibulskis, Gr. Eringienė, 
V. Eringis, Al. ir K. Grintaliai, 
J. Gužauskas, dr. J. K. Jamaris, 
J. Kardokas, K. Laskauskas, R. 
Leonavičius. G. Matulionis, V. 
Mildažis, E. Okienė, M. Patla- 
baitė, Z. Pečiulionis, A. Pras- 
čiūnas, R. Reikenis, G. Reike- 
nytė, N. Reikenytė-Rivas, I. 
Skudžinskienė. A. Strimikaitė, 
C. Surdokas, A. Vanderlain, A. 
Varkus, V. Vaškys ir kiti.

Šioje akcijoje pasišventusiai 
reiškėsi ir VVashingtono Balfo 
pirm. M. Ogden-Dymšaitė, ne
nutraukusi savo talkos ir po 3 
akies operacijų ir po sulūžusios 
kojos. Ji palaikė ryšį ir su trans
porto bendrovėmis ir su Balfo 
centro pirm. M. Rudiene, ap-

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą

s Sacy e
VVm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAM AC A AVENUE

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

WE DELIVER
296-4130 J

Molis. Sugiedota Marija Marija.
Maironio parko žemutinėje 

salėje 3 v. popiet buvo antra 
minėjimo dalis. Salė buvo pilna 
žmonių.

Trumpu patriotiniu žodžiu pa
sveikino šaulių kuopos pirminin
kas inž. Grigalauskas. Kalbą pa
sakė Alfonsas Petrutis, Cape 
Codo Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės pirmininkas. Anksčiau 
jis buvo Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus vedėjas.

Prelegentas kalbėjo apie Lie
tuvos kariuomenės atkūrimą, jos 
kovas su bermontininkais, bolše
vikais ir lenkais. Prisiminė, kaip 
1940 m., okupavus Lietuvą, ta 
kariuomenė buvo išsklaidyta ir 
sunaikinta.

.f.* 1

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

Po 40 dol.: A. Masiulis, East 
Hartford, CT.

Po 30 dol.: Ona Baltutis, 
' Chipley,FL;J.Štuopis,Sharon,MA.

Po 25 dol.: Kun. J. V. Kluo- 
nius, Holiday, FL; V. Kazlauskas, 
Lemont, IL; Susan Covalesky, Do
ver, NJ; P. ir V. Gvildys, Staten 

»• Island, NY; J. Lugauskas, Wood- 
haven, NY.

Po 20 dol.: Bronė St'”aus- 
kas, Phoenix, AZ; A. J. Strazdas, 
Placentia, C A; Marija Gliaudienė,

1 West Covina, CA; Apolonija Vit
kus, Hartford, CT; R. Ugianskis, New 
Fair field, CT; Dana Miklas, Boca 
Ration, FL; V. Zoštautas, Invemess, 
FL; Eglė Dudėnas, Palm Beach Gar- 

. 1 dens, FL; V. Salclunas, Port St. Lu- 
cie, FL; A. Grinis, St. Petersburg; FL; 
A. Gudonis, St. Petersburg, FL; H. 
Zitinas, Sunny Mills, FL; Anelė Gar
bačiauskas, Chicago, IL; Kun. I. 
Urbonas, Gary, 1N; Birutė Norton, 
Leesville, LA; Dr. A. Grushnys, 
VVichita, KS; Bronė Chlamauskas, 
Kennebunk, ME; A. Austras, Brain- 
tree, MA: Kun. A. Abračinskas, 
Brockton, MA; J. J. Blažys, Hollis- 
ton, MA: Marija Eiva Hauser, Le- 
xington, MA; Ina Užgirienė, VVor- 
cester, MA; V. Kiukys, Branchburg, 
NJ; J. Budraitis, Northvale, NJ; Eu- 
genia Liaugaudas, Parsippany, NJ; 
Vera Rutz, Toms River, NJ; A. 
Bražinskas, So. Orange, NJ; F. Brods- 
ky, Brooklyn, NY; L Žitkevičius, 
Brooklyn, NY; V. Kasuba, New 
York, NY; A. M. Trainis, Richmond 
Hill, NY; V. Lelis, Rochester, NY; 
Nijolė Bražėnas, MD, Sparkill, NY; 
Demle Jonaitis, VVoodhaven, NY;
S. Vaiciekauskas, VVoodhaven, NY.

Okupacijos metu nuo 1944 m. 
rudens prasidėjo partizaninės 
kovos, kurios tęsėsi iki 1955 m. 
Partizaninėse kovose žuvo daug 
lietuvių karių.

Savo kalbą prelegentas užbai
gė poeto Eugenijaus Matuze- 
vičiaus eilėraščio ištrauka.

Po paskaitos, sugiedota Marija 
Marija ir Lietuvos himnas. Už
baigta kavute, kurią paruošė 
sesės šaulės.

J. M.

mokėjusia persiuntimo išlaidas.
Baltimoriečių aukos į Lietuvą 

pradėjo plaukti su Free Lithua
nia komiteto knygų rinkliava, 
kurią R. Balčiūnas sunkvežimiu 
pristatė Religinei Šalpai New 
Yorke. Po to sekė bendra 
Philadelphijos, Baltimorės ir 
Washingtono Balfo skyrių orga
nizuota dovanų siunta, o po jos 
Washingtono ir Baltimorės Balfo 
skyriai rinko aukas našlaičiams. 
Jos buvo pasiųstos į Telšius. Tai 

; buvo pirmoji siunta iš Balti- 
. morės uosto. Ją sekė 2 dideli 
, konteineriai dovanų, pasiųstų 
per Vilniaus politinių kalinių ir 
tremtinių bendriją,

C. Surdokas

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS (angiai) rtaųa lodą
INTRODUCUON TO MODERN UTHUANIAN........................$25.00 ’ 

Prie Sos knygos jkatoėtl pagerintai tekstai
j keturias kasetes.........................................................................$40.00

MOTERIS SU BALTU CHALATU (35 apsakymai S 
autorės pergyvenimų dirbant ligoninėse)

Dr. K. Papcockaitė - Šimaitienė, 494 psl................................. $20.00

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, II Pasaulinio
karo dienoraštis, daug aprašymų S Hanau (Vokietijoje) 
stovyklos gyvenimo - A. Gustaitis 940 puslapių su 
nuotraukomis Ir žemėlapiais, su persiuntimu......................$35.00

ŠVENTASIS RAŠTAS, SENASIS TESTAMENTAS,
Pranašų knygos, vertė prof. kun. A. Rupšys, 670 psl............ $12.00

ATGAVĘ VILŲ, Pertvarkos tekstai, V. Landsbergis, 227 psl.......$18.00

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKINIAI,
L Kerufis, P. Narutis, J. Prunskis, 246 psi................................. $10.00

KELIAUJAME ABU, MĖNULI, Aleks. Rodžius,
astrologijos eilėraščiai, 64 psl...................................................$6.00

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai, VI. Kulbokas.......................$8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, didelio formato, (J. Andriaus)........ $12.00

ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS......................................... $15.00
LIETUVIŲ - ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.........................................$15.00

ANAPUS HORIZONTO, Australuos apysakos -
Ava Saudargienė, 189 psl........................................................$12.50

ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV
įspūdžiai, V. Šalčiunas, 296 psl................................................$12.50

BERŽAS UŽ LANGO, romanas, D. Mackiciienė, 324 psl.......$15.00

NAKTIS, trijų veiksmų drama, J. Glauda............................. ....$11.00

UGNIS IR ŽODIS, poezija su iliustracijomis,
didelio formato, V. Kazokas, 94 psl........................„...............$8.50

GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS, Z. Radinaitis.............................$9.00

BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALY,
Jūratė Statkutė de Rosaies......................................................$15.00

VAIVOS JUOSTA, eilėraščiai ir daiogal, J. Rūtenis.............. $6.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Juozas Prunskis...................................$5.00

KOVO KETVIRTOJI, Jurgis Glauda............................................$5.00

TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai, originalai
ir vertimai. Tomas Venclova................................................... $8.00

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA,
Aleksandras Merkelis................................................................$15.00

VISAIP ATSITINKA, A. Gailiušis................................................... $5.00

MARGO RAŠTO KELIU, (Darbininko premijuota
apysaka), Alė Rūta, 281 psl....................................................$5.00

LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI, Juozas Audėnas......$5.00

LEMTINGOS DIENOS, apysakos,
Jdnas JašauSkas, 187 pšl.. .........................................$8.00

’ . . • H* if* i i ’ j' J -

IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI, Evdngellntai
mpstymai, eilėraščiai, K. Trimakas..........................................$10.00

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

Po 15 dol.: Elena Sakas-Slu- 
der, Littleton, CO; Kun. R. Krasaus
kas, Putnam, CT; J. Savaitis, Chip- 
ley, FL; S. Cibienė, Milton, MA; K. 
Cesna, VVorcester, MA; A. C. A. C. 
Gudeczauskas, Coventry, RI.

Po 13 dol.: B. Budzinauskas, 
VVaterbury, CT.

Po 10 dol.: B. Uzemis, Hot 
Springs, AZ; Genovaitė Slepakovas, 
Escondido, CA Birutė Prasauskiene, 
Lomita, C A; J. Černius, Sacramen- 
to, CA; A. E. Daukantas, Santa 
Monica, CA; Stella Kontvis, VVest- 
minster, CA; J. Kazickas, Green- 
wich, CT; Msgr. V. Balčiūnas, Put
nam, CT; C. Kulas, Southbury, CT; 
J. Rygelis, Thompson, CT; Uršulė 
Bradunas, VVaterbury, CT; W. F. 
Kazlauskas, VVaterbury, CT; A. Dzi- 
kas, VVest Hartford, CT; Sofija 
Kačinskas, Chipley, FL; V. Dubaus
kas, North Miami, FL; Stefanija 
Cesna, St. Petersburg Beach, FL; J. ir 
I. Zapar, St. Petersburg, FL; Victoria 
Dėdinas, Sunny Hills, FL; A. Kviet- 
kauskas, Doraville, G A; A. ir R. Siul- 
te, VVamer Robins, GA; Birutė Jas
aitis, Chicago, IL; P. Stoncius, E. 
Alton, IL; Kristina Venckus, Arling- 
ton, MA; V. A. Suziedelis, Brock
ton, MA; V. A. Senuta, Boston, MA; 
VV. Zidziunas, Centerville, MA; A. 
Budreckis, Quincy, MA; B. A. Vic- 
tor, Shrewsbury, MA; E. Kuodys, 
So. Boston, M A J. Burdulis, VVorces- 
ter, MA A. Poderis, Southfield, MI; 
Adelė Bartys, Elizabeth, NJ; V. J. 
Kavolius, Elizabeth, NJ; E Didzba- 
lis, Linden, NJ; D. Slavinskas, North 
Middletown, NJ; A. A. Liobis, Mid- 
dlesex; NJ; J. Lukošius, Brooklyn, 
NY; Kotryna Žvirblis, Brooklyn, NY; 
Dr. B. Nemickas, Flushing, NY; A 
Landsbergis, Freeport, NY; R. Ra
jus, Howard Beach, NY; A. G. Lilei- 
ka, Locust Valley, NY; P. Mateku- 
nas, Richmond Hill, NY; A. Sabalis, 

Rochester, NY; E. Baranauskas, 
Schenectady, NY; P. Lenk, Shelter 
Island Hgts, NY; Elena Valiūnas, 
Southampton, NY; A.Dėdinas, 
VVoodhaven, NY; Janina Hassel- 
berg, Yonkers, NY; A. Šimonis, 
VVest Chester, PA; K. Navakauskas, 
Coventery, RI; L. Kukanauza, Provi- 
dence, RI.

Po 8 dol.: F. Laukaitis, Lyn- 
brook, NY;

Po 6 dol.: V. Sakalauskas, 
Costa Mėsa, CA; P. Narkevičius, 
Somerville, MA.

Po 5 dol.: J. Knezenas, New 
Britain, CT; V. Mari josius, Putnam, 
CT; J. Maurukas, Miami, FL; Dr. L. 
J. Simutis, Evergreen Park, IL; P. 
Kiskunas, Leviston, ME; Teresa V. 
Miliauskas, Arlington, MA; Our 
Lady of Sorrovvs Convent, Brock
ton, MA; Rev. A. Baltrushunas, 
Boston, MA E. Bliudnikas, Center
ville, MA E. Vazgis, Gloucester, 
MA; Julia M. Mazalenski, Haver- 
hill, MA; Nijolė Uzpurvis, Nort 
Easton, MA Bertha Gircys, VVorces- 
ter, MA A. Matulaitis, Richmond 
Hill, NY; R. Jakas, Norristovvn, PA.

Po 4 dol.: B. J. Balnius, Det- 
roit, MI.

Po 3 dol.Jadvyga Gasiliunas, 
St Petersburg Beach, FL; Vanda 
Radvil, St. Petersburg Beach, FL

Po 2 dol.: V. Taraska, VVick- 
life, OH; C. J. Drazdauskas, Mos- 
cow, PA.

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



DIENOS UŽ POLIARINIO RATO
stambūs ledo kristalai! Tai buvo 
saulė. Dieve, kaip jos pasiilgau
per tiek mėnesių! Gelbėk, brau

Netrukus atskrido kitas lėktu
vas, ir j mūsų namelį triukšmau-
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Jau dvi paros, kai savijauta kas 
valandų blogėja. Baisūs galvos 
skausmai su stipriu pykinimu. 
Jokios tabletės nepadeda. Pūliai, 
kurie bėgte bėgo ištisais mene - 
siais, staiga sustojo. Nebeiš- 
spjaunu nei vieno lašo. Alsuoti 
darosi nebeįmanoma, trūksta * 
oro, dūstu, atrodo, kad galas jau 
čia pat. Nors jau visko matęs, 
bet dabar mane apima begalinė 
panika. Nervų sistema įtempta 
iki ribos. Matau aiškiai, kaip 
dešinė krūtinės pusė pučiasi. 
Tuoj sprogsiu, ir po visų kančių.

Apie vidurnaktį, staiga supu
vusių plaučių gabaliukas 
užkimšęs bronchus, išlėkė lau
kan ir pilna burna keliolika se
kundžių, neleidžiant įkvėpti, 
baisūs pūliai plūste plūdo iš 
trachėjos. Daugiau dviejų litrų 
išėjo! Dabar išeinu į gyvenimo 
finišo tiesiųįgvBet koks stebuk
las! Momentaliai pajuntu neap
sakomų palengvėjimų Tempe
ratūra, kuri šias dienas nenusi
leisdavo žemiau 40°, krenta kas 
dešimt minučių, aš jų matuoju. 
Praėjo galvos skausmai! Viešpa
tie, kaip gerai gyventi ant Tavo 
svietelio! Užmiegu tuoj pat, nors 
dar girdžiu savo nelaimingųjų 
kolegų šauksmus ir prašymus 
greičiau išvėdinti patalpų. Jums 
brangieji, turbūt amputuos ran
kas, gal kojas, bet jūs gyvensite 
ir beprotiškai pamilsite šį gyve
nimų. Mano “popieriai visai ki
tokie! Labanaktis.

Genadijus Aleksejevičius vis 
dažniau lankosi mano palatoje. 
Šiomis dienomis jis ketina ope
ruoti galūnes, kurios nekrotiza- 
vosi. Pradžioje įėjęs pasisveikin
davo ir visuomet užklausdavo 
apie mano savijautų. Dabar jis 
stengiasi manęs nematyti ir, ei
damas pro šalį mat mano lova 
stovėjo prie pat durų, nenatūra
liai nusisukdavo ir kalbėdavosi 
su savo kolegomis.

Polina Petrovna man šiandien 
pranešė, kad ligoninės admini
stracija nori mane persiųsti į Ja
kutskų tolimesniam gydymui. 
Ten mane nukreips į plaučių li
goninę pas garsų torakolinės chi
rurgijos įžymybę profesorių Ko- 
kšarskį.

Nepastebimai persiritau per 
naujus metus ir įžengiau į 1951- 
uosius. Aštuonis mėnesius lėtai, 
nesvyruodamas, be minimalaus 
pagerėjimo einu prie finišo. Prie 
streptocido tablečių, kurias gau
davau ir Bykove, man pridėjo 
strichnino ir gliukozės injekci
jas. Jokio efekto! Kiekvienų die-

nų plaučiai išskiria ne mažiau li
tro pūlių! Savokūno pradedu ne- 
beatpažinti, vėl darausi panašus 
į skeletų kaip tų nelemtų pirmų 
Mastacho žiemų.

Netikėtai mane aplankė jau
niausias brolis Petras, kuris įsi
taisė tekintoju čia Tiksio dirb
tuvėse. Jis perdavė daug linkė
jimų iš Bykovo nuo mamos ir 
kitų brolių ir nudžiugino, kad se
seriai Liucijai pavyko išvažiuoti 
į Jakutskų ir įstoti į meno mokyk-

Žaibiškai priartėjo' išskridimo 
diena. Sausio 18-oji. Tiksi uostų 
gaubia tirštas rūkas, šaltis -51°. 
Mane sodina į kažkokios organi
zacijos privažiavusio sunk
vežimio kabinų ir lėtai, siaubin
gai girgždant ratų spaudžiamam 
sniegui, važiuojame į aerouostų. 
Tamsu, tik kur-ne-kur dega 
elektros lemputė.

Štai ir “Duglas” lėktuvo kon
tūrai. Jis mane nuskraidins apie 
2000 km į pietus, ten,kur auga 
krūmai ir medžiai. Kol kas dar 
iš sunkvežimių kraunami įvairūs 
kroviniai, dėžės ir maišai. 
Lakūnas man patarė geriausia 
sėsti ant maišų, bent užpakaliui, 
sako, bus šilčiau!

Po valandėlės užkaukė moto
rai, ir nėrėm į tamsų. Kai at- 
siplėšėm nuo žemės, dangus 
ėmė šviesėti, ir iš viršaus išvy
dau pro pradedantį užšalti iliu
minatorių visas tas vietas, kur 
mano išvažinėta, išplaukinėta, 
kur atiduota 10 geriausių metų. 
Taigi, išvažiuoju atidavęs viskų, 
kad šeima geriau gyventų, kad 
ta tremtis nebūtų tokia baisi! Va
sarų kateriais stengiausi palaikyti 
ryšius su mūsiškiais įvairiose 
učastkose, žiemų sunkus darbas 
su Studiku. ir ilga kova su pasiu
tusiu šalčhi,“ prie kūrfo ifiekaip 

„negalėjau priprasti; nes vaikystė 
praėjo minkštame Viduržemio 
klimate.

Dabar išskrendu su šimtasiūle 
ant kupros, su šiokia tokia kepu
re ir veltiniais, laikydamas ran
koje patį didžiausių savo turtų, 
kurį man davė ligoninės virėja 
Evdokija Semionovna — 750 
gramų talpos uždaromų stiklinę! 
Laikau jų prispaudęs prie savęs, 
apvyniotų medžiagos gabaliuku, 
kad kas neduokdie nepamatytų 
joje mano gelmėse subrandintų 
buvusių gyvų mano mirties aša
rų. Bėga valandos ir mano 

, liūdnas mintis nutraukia prieš 
mane auksu virpėdami, iliumi
natoriaus stiklų užtraukę

gute, mane! Kad tu žinotum, 
kaip sunku pasidarė gyventi be 
tavęs!

Šiek tiek prašvitus lėktuve, 
pamačiau, kad su manim skren
da septyni tamsūs kailiniuoti 
žmonės, tarsi kokie susiraitę ka
muoliai, kurių užpakaliai taip pat 
šildė maišus, o gal atvirkščiai, 
sunku suvokti tiesų šioje šalčio 
ir triukšmo bachanalijoje! Ma
nau, kad jie sėdėjo ant pašto 
maišų, tokių pačių, kaip ir po 
mano kaulėta sėdyne. Gražūs at
keliaus adresatams vokai po to
kių “seansų”.

Lėktuvas pradėjo smarkiai lei
stis žemyn. įėjęs lakūnas mums 
pranešė, kad Jakutskas nepriima 
dėl tiršto rūko ir tuoj tūpsime 
Aldane. Neblogai sugalvota, nes 
šiame karste skristi tiek valandų 
be apšildymo, tai tas pats, kas 
Tiksyje nuogai nusirengus sušal
ti į ledų, ir baigtas kriukis!

Kai Aldane atidarė lėktuvo 
duris, nepajutau čia esančio 63° 
šalčio. Apie penkiasdešimt me
trų nuo sustojimo vietos, miške 
matėsi keli namukai, pro kurių 
langus nepaprastai jaukiai švietė 
elektros šviesa, apšviesdama gi
liame sniege baltus takelius ir 
medžių kamienus. Koks gražu
mėlis, kokia ramybė šiame pasa
kiškame gamtos prieglobstyje.

Aerodromo viršininkas mus 
visus nuvedė į vienų iš tų name
lių ir, geresnių sųlygų neturėda
mas, pasiūlė kaip nors perųakvo- 
ti ant grindų. Prisistačiau jam su 
ligonio pažyma ir paprašiau, kad 
paskirtų atitinkamų vietų. Štai 
čia kambario kampe, pirštu ro
dydamas į medinį tapčianų 
(lovų), pasiūlė atsigulti. Pagavus 
šalčio, pūliavimas nepaprastai 
suintensyvėjo. Neabejoju, kad iš 
tolo girdėjosi manyje kunkuliuo
jantys pūliai. Mane gelbėjo Ev- 
dokijos stiklinė, kuri greit antrų 
'kartų buvo pilna.

dami įėjo keturi gerokai išgėrę

darė”. Ko jiems “nedaryti”, kai 
kvapas iš kambario išėjo ir baigia
sušalti! Dieve, už ką aš taip ke-

Šių metu vasario 3 d. sueina vieneri metai, kai 
netekome mylimos žmonos, sesers ir tetos

A.+ A.
JULIJOS KUNIGĖLIENĖS.

Š*iq skaudžių mirties sukaktį minint, už jos 
sielq bus aukojamos mišios lietuvių prancSkonų 
koplyčioje Brooklyne vasario 7 d., sekmadienį, 
11 vai. ryto. Draugus ir paž|stamus prašome 
prisiminti jq savo maldose.

Giliame skausme likę:
vyras Pranas, 
sesuo K. Šventoraitienė, 
sesers sūnūs su šeimomis.

lakūnai. Iš karto kilo baisus skan
dalas. “Kokia čia dvėseliena dvo
kia, tovarišči, čia neįmanoma 
kvėpuoti, koks čia bus poilsis, 
kai visas namas prasmirdęs”!

Dieve, kų man daryti? Jau
čiuosi baisiai ir negaliu dar sušil
ti. Išėjau į laukų su ta mintimi, 
kad čia išbūsiu, kol visi užmigs. 
Kažkodėl prisiminiau kaip mano 
tėtis pasakojo, kad Lietuvoje 
žiemų esant virš 25° šalčio, nak
timis tvoros pradeda šaudyti. 
Čia garantuoti 60° ir niekas 
nešaudo, keista, turbūt nenor
malu?

Pradžioje pastovėjau įsirėmęs 
į medį, vėliau atsisėdau ant snie
go, sušalau baisiausiai, bet vis 
sėdėjau, nes jėgų nebebuvo. 
Laikas atrodė sustojęs. Antro 
lėktuvo lakūnai, pagal mano gir
dimus namelyje garsus, matyt, 
visi susidėję krūvon dar sykį “pa-

nčiu? Pasiimk mane greičiau pas 
save! Aš jau nebe žmogus, aš 
dvėseliena, man jie aiškiai pa
sakė, reiškia, kad visi tiltai su 
žmonija dega ir tuoj liks pelenai.

Viskas, kas turi pradžių, būti
nai turės ir pabaigų. Ir ši niekaip 
nenusakoma ir neaprašoma nak
tis ėjo į pabaigų, kol kas per ste
buklų mane aplenkdama. Pra
sidėjo motorų ir tepalų šildymas. 
Liepsnos ūžė keistuose agrega
tuose, tarsi kokie drambliukai 
ant trumpų kojų, savo rūksta
nčius straublius nukreipusios j 
variklių šonus. Patamsyje juodi 
velniai aplink juos šokinėjo ir 
nuolat geležimis stukseno. Visa 
tai vadinosi “progrev dvigatelei 
mažame, beęnepaprastai šalta
me Aldano aerouosiėiyje.

(Bus daugiau)

JAUNIMO RASINIŲ KONKURSAS
JAV LB Švietimo taryba skel

bia du rašinių konkursus pra
dinės mokyklos septintojo ir aš
tuntojo skyrių bei aukštesniosios 
mokyklos visų keturių klasių mo
kiniams.

PIRMOJI TEMA: 
“MANO ŠEIMOS MEDIS”

Rašyti apie seniausius gimines 
— prosenelių tėvus (great-great- 
grandparents), prosenelius, se
nelius. Užbaigti šeimos medį 
savo šeima. Parašyti įdomesnius 
senelių, prosenelių ir tėvelių iš
gyvenimus bei nuotykius Lietu
voje, o gal Sibire? Aprašyti savo 
senelių ir tėvų atvykimų į Jung
tines Amerikos Valstijas. Šeimos 
medį galima paįvairinti keliomis 
nuotraukomis (ne daugiau!).

Rašinio apimtis turėtų būti 
mažiausiai keturių ranka rašytų 
puslapių. Premijos: pirmoji vię- 

' tą—30 dol.; antroji — vieta —

20dol.; trečioji vieta— 15dol.

ANTROJI TEMA: 
LAISVA TEMA

Tai pačių mokinių sukurta fan
tazija— pasaka. Nenorime jokių 
reportažų iš mokyklos gyveni
mo, stovyklų, praleistų vasaros 
atostogų ir panašiai. Rašinio 
apimtis turėtų būti mažiausiai 
trijų ranka rašytų puslapių. Pre
mijos: pirmoji vieta — 20 dol.; 
antroji vieta — 15 dol.; trečioji 
vieta — 10 dol.

Rašiniai pasirašomi slapy
vardžiu, įdedamas atskiras voke
lis su vardu, pavarde, adresu, 
telefonu, mokykla, skyriumi, 
klase. Viskų išsiųsti Švietimo ta
rybos pirmininkei adresu: Regi
na Kučienė, 8626 So. Mozart 
St., Chicago, IL 60652.

Rašinius nusiųsti pirmininkei 
nevėliau 1992m. kovo 1 dienos.

PHILADELPHIJOS IR PIETINES NEW JERSEY 
BENDRAS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Lietuvių Bendruomenės Phi- 
ladelphijos ir Pietinės New Jer- 
sey apylinkių valdybos bendro
mis jėgomis ruošia Nepriklauso
mybės 75-ių metų sukakties 
minėjimų vasario 7 d. šia tvarka:

10.30 vai. ryto mišios Šv. An
driejaus bažnyčioje. Organizaci
jos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis ir palyda. Moterys 
prašomos pasipuošti tautiniais 
drabužiais ir jungtis į procesijų. 
Šv. Andriejaus parapijos admini
stratorius tėvas Burkauskas rūpi
nasi, kad mišias koncelebruotų 
daugiau lietuvių kunigų ir kartu 
dalyvautų arkivyskupijos atsto
vas. Šv. Andriejaus lietuviškos 
parapijos adresas: 19-ta ir Walla- 
ce gatvės.

2 vai. popiet Lietuvių Na
muose (Lithuanian Music Hali), 
2715 E. Allegheny Avė., prie pat 
I 95 kelio išvažiavimo, vyks iškil
mingas minėjimas. Pagrindinę 
kalbų pasakys Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėms Tautoms Ani
cetas Simutis, minėjimo daly-

_vius sveikins Linas Kučinskas, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Nevv Yorke. Meninę programų 
atliks solistė Marytė Bizinkau- 
skaitė, dainavusi operose Ameri
koje, Kanadoje ir Lietuvoje. Ji 
šiuo metu ruošiasi muzikos dok
toratui Temple Universiteto 
Philadelphijoje Boyer School of 
Music. Minėjime žadėjo daly
vauti miesto burmistras Ed- 
ward Rendell. Yra pakviesti kiti 
valdžios atstovai, kitų valstybių 
konsulai ir etninių organizacijų 
atstovai.

Minėjimo rengėjai nutarė 
įteikti padėkos žymenis (plake- 
tes) trims vietinėms instituci
joms, kuris padėjo kelti Lietuvos 
laisvės bylų okupacijos metu 
arba dabar padeda Lietuvai atsi
statyti. Tai: Philadelphia“Inqui- 
rer” dienraštis, WFLN-FM kla
sikinės muzikos radijo stotis ir 
Deborah Hospital Foundation.

“Philadelphia Inąuirer” dien
raštis savo vedamuosiuose rėmė 
Lietuvos laisvės siekimus, o pra-

sidėjus laisvėjimo procesams 
dienraščio užsienio korespon
dentai rašė puikius straipsnius 
apie to laikotarpio įvykius.

WFLN-FM radijo stotis 25 
metus iš eilės davė nemokamų 
laikų specialioms programoms 
anglų kalboje Vasario 16-tos pro
ga.

Deborah ligoninė gelbsti Lie
tuvos vaikus, sergančius širdies 
ligomis.

Po minėjimo bus priėmimas 
ir pabendravimas su garbės 
svečiais. Visuomenė kviečiama 
priėmime dalyvauti, iš anksto 
užsisakant bilietus pas valdybos 
narus už kuklių $5 aukų iki vasa
rio 1 d.

Prieš minėjimų, nuo 12 vai. 
Lietuvių Namų vadovybės rūpe
sčiu bus galima pavalgyti pietus.

Visi Philadelpbijos ir pietinės 
Nevv Jersey lietuviai yra kviečia
mi visuose minėjimo renginiuo
se gausiai ir vieningai dalyvauti.

T. Gč.

JACK ŠARKIUI 90 METŲ

Juozas Žukauskas — Jack 
Sharkey-Šarkis, gimęs 1902 m. 
lapkričio 26 d. Binhampton, NY, 
šiuo metu gyvenantis Epping, 
N H, pernai sulaukė 90 metų 
amžiaus.

Jis yra buvęs pasaulio sunkaus 
svorio bokso čempionas, prieš 30 
metų nugalėjęs vokietį Max 
Schmelingą ir tapęs pasaulio gar
senybe. Jis buvo pirmasis Ame
rikos lietuvis sportininkas, kuris 
plačiai išgarsino Amerikos lietu
vius.

Šis mūsų tautietis boksuotis 
pradėjo būdamas 16 metų, o la
biau išgarsėjo tarnaudamas JAV 
karo laivyne. Sugrįžęs pradėjo

dažniau boksuotis ir 1924 m. 
perėjo į profesionalų eiles.

Dar prieš tampant pasaulio 
čempionu, jo rungtynės su Jack 
Dempsey sutraukė 76 tūkstan
čius žiūrovų ir davė virš milijono 
dolerių (kas tais laikais buvo 
didžiuliai pinigai) pajamų.

1931 iš Lietuvos atvykę žurna
listai Antanas Bružas ir Augusti- 

’nas Gricius atvežė jam Kauno 
lietuvių dovaną — didelį gintaro 
gabalą, ant kurio buvo užrašyta: 
“Ponas Jack Sharkey, mes la!>ai 
dėkingi Jums už Lietuvos gero 
vardo garsinimą, ko joks kitas 
asmuo nepadarė”.

E. Š.

Boksininkas Čempionas 
Juozas Žukauskas, Jack 
Sharkey-Šarkis.

Kompozitorius muzikas

Julius Gaidelis

BROCKTON, MA
Prisimintas komp. 
Julius Gaidelis

Sv. Kazimiero lietuvių parapi
joje Brockton, MA. sausio 10 d. 
buvo paminėta kompozitoriaus 
Juliaus Gaidelio mirties 10 metų 
sukaktis.

Parapijos bažnyčioje mišias 
aukojo klebonas kun. Petras Ša
kalys. Pamaldų metu parapijos 
choras giedojo Juliaus Gaidelio 
harmonizuotas mišias, o solistas 
Benediktas Povilavičius giedojo 
“O Dieve galingas".

Po pamaldų parapijos salėje 
įvykusiame komp. Gaidelio pri
siminime programą vedė visų 
Gaidelio vadovautų chorų narys 
Jonas Grinkus.

Kun. Šakaliui sukalbėjus in- 
vokaciją, Elena Vasyliūnienė 
apibūdino J. Gaidelio asmenį, jo 
nueitą kelią ir jo kūrybą. Savo 
prisiminimuose ji išryškino eilę 
džiaugsmingų ir skausmingų 
kompozitoriaus išgyventų valan
dų. Solistas Povilavičius padai
navo dvi dainas. Akompanavo 
seselė Incamata.

Vaclovas Senūta

pm
ŽlM0S__įm h

Lietuviškosios Skautybės 
Fondo (LSF) valdyba kviečia 
Bostono ir apylinkių lietuvius 
sausio 31 d., sekmadienį. 3 v. 
popiet atsilankyti į popietę, kuri 
yra skiriama dr. Jurgio Gimbuto 
75-rių metų sukakčiai pagerbti. 
Po trumpos programos visi pa
bendrausime prie užkandžių ir 
kavutės. Popietė vyksta Lietu
vių Piliečių Klubo IlI-čio aukšto 
salėje. (S. S.)

Iškilmingi šokiai įvyks vasario 
6 d., šeštadienį, 6 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių draugijos 3 a. 
salėje, 368 W. Broadway, So. 
Bostone, šokius kasmet rengia 
Petro Čepo Jaunimo Fondas, pa
skirdamas stipendiją jaunuoliui/ 
ei pirmajai kelionei į Lietuvą. Po 
atgaivos ir užkandžių 7 vai. vak. 
bus vakarienė. Meninę progra
mą atliks Hamiltono lietuvių 
tautinių šokių grupė “Gyvata- 
ras , akompanuojant orkestmi 
“Žagarai". Šokiams gros Bostono 
Baltijos kvartetas, vadovaujamas 
Tauro Biskio. Bilietų kaina: S25 
asmeniui, $15 studentui. Bilietų 
ir stalų užsakymą tvarko Rasa 
Čepaitė (617 342-8201 x 218) 
dienomis ir Audra Veitaitė (617 
268-5929) vakarais. Norį paremti 
fondą čekius siunčia adresu: Pe
tras Čepas Youth Foundation, P. 
O. Box 497, South Boston. MA 
02127.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: sausio 23 d., šeštadienį, 7 
v. v. Ireribs ir Vytauto Alksninių 
išleistuvės. Rengia LB New Yor- 
ko apygardos valdyba.

Jadvyga Kregždienė, moky
toja, gyvenanti VVoodhavene, 
prieš Kalėdų šventes susirgo — 
jų ištiko kraujo išsiliejimas sme
genyse. Paguldyta Parkview li
goninėje. Ji daugel metų moky
tojavo Maironio lituanistinėje 
mokykloje.

Vainutis Zikaras, su šeima gy
venąs Wodhavene, Kalėdų šve
nčių metu, kai buvo pašalę, išėjo 
nusipirkti laikraščio. Gatvėje pa
slydo ir sunkiai susižeidė galvų. 
Tuoj buvo nugabentas į ligoninę. 
Šiuo metu jis sunkiai serga.

Laimutė Urbonienė, kurį lai
kų gyvenusi VVoodhavene, prieš 
Kalėdų šventes grįžo į Lietuvą, 
kur pastoviai gyvena. Ji yra duk
ra agronomo Vaclovo Butkio, ku
ris mirė pereitų metų pavasarį. 
Dukra su vyru Vytautu buvo at
vykusi į Ameriką, kad galėtų lik
viduoti velionio tėvo turtų. 
Namo pardavimas ilgokai užtru
ko. Jos vyras grįžo rudenį, o ji 
galėjo išvykti tik pardavusi na
mus. Motina prieš keletu metų 
mirė Great Necke.

Programos viršelio konkursų 
buvo paskelbusi LB New Yorko 
apygardos valdyba, kuri rengia 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimų. Šiemet sueina 75 me
tai, kai buvo paskelbtas nepri
klausomybės atkūrimas. Minėji
mas bus iškilmingas, tad norima 
išleisti ir puošnesnę programų. 
Konkursui atsiųsti du darbai. 
Vienas iš New Yorko, o kitas iš 
Lietuvos, sukurtas jau žinomos 
dailininkės grafikės.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 23 d., šį šeštadienį, 12 vai. 
dienos New Yorko laiku per radi
jų bus transliuojama Richard 
Wagner opera “Die Meistersin- 
ger von Nūmberg”. Opera baig
sis 5:30 vai. popiet. Pagrindiniai 
solistai: Francisco Araiza, Birgit- 
ta Svenden, Herman Prey, Ju- 
lien Robbins. Diriguoja James 
Levine. Ateinantį šeštadienį, 
sausio 30 d., bus transliuojama 
G. Verdi opera “Un Balio in Ma- 
schera”.

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

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

Reikalinga mergina arba mo
teris prižiūrėti 20-ties mėnesių 
vaikų. Nebūtinai mokėti anglų 
kalbų. Skambinti nuo 6 vai. vak. 
iki 10 vai. vak. tel. (718) 251- 
2082. (sk.)

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

Stefa Dimas, DDS, Middle 
Village, NY, yra nuolatinė “Dar
bininko” rėmėja. Ji ir šiemet 
parėmė “Darbininkų” už prenu
meratų atsiųsdama $75 čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Janina Hoff, Huntington 
Park, CA, norėdama paremti 
spaudų, užmokėjo prenumeratų, 
atsiųsdama $75 čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame už aukų ir gražius 
linkėjimus.

Daiva Bajorūnas, M.D., Ha- 
verford, PA, užmokėjo prenu
meratų, atsiųsdama $100 čekį. 
Dosniai spaudos rėmėjai 
nuoširdžiai dėkojame.

Birutė Malinauskas, Wood- 
haven, NY, kaip kasmet, taip ir 
šiemet, parėmė “Darbininkų”, 
užmokėdama už prenumeratų 
$80. Nuolatinei rėmėjai nuo
širdžiai dėkojame.

Vincas Skladaitis, Waterbu- 
ry, CT, nuolat paremia “Darbi
ninkų” didesne auka. Ir šiemet 
užmokėjo prenumeratų, atsiųs
damas $80 čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Albinas Žvinys, Medford, 
N Y, parėmė “Darbininkų”, at
siųsdamas $70 čekį už prenume
ratų $70. Nuoširdžiai dėkojame.

Ona Jankevičiūtė, New York 
City, yra viena iš stambiausių 
nuolatinių “Darbininko” rėmė
jų, kasmet atsiųsdama spaudai 
išlaikyti virš šimto dolerių aukų. 
Ir šiemet, atnaujindama prenu
meratų, jų užmokėjo su $150 če
kiu. Mielai spaudos rėmėjai 
nuoširdžiai dėkojame už aukas ir 
taip pat už mielus švenčių 
linkėjimus.

Grace B. Austin, D.D.S., 
kasmet remia “Darbininkų”. Ir 
šiemet užmokėjo prenumeratų, 
atsiųsdama $100 čekį. Nuo
širdžiai dėkojame už didelę pa
ramų laikraščiui.

Albinas Stukas, Jackson, NJ, 
užmokėjo už prenumeratų, at
siųsdamas $70 čekį. Lietuviškos 
spaudos rėmėjui nuoširdžiai 
dėkojame.

Marija Petrauskienė, Ntash- 
pee, MA, prenumeratų užmo
kėjo, atsiųsdama $130 čekį. Mie
lai spaudos rėmėjai nuoširdžiai 
dėkojame už aukas ir už švenčių > 
linkėjimus.

M. Karaska, Fredericksburg, 
VA, šiemet ir vėl, kaip kasmet, 
parėmė “Darbininkų” apmokė
damas prenumeratų su $75 če
kiu, dosniam aukotojui nuo
širdžiai dėkojame.

Jonas Kontautas, Centerville, 
MA, apmokėjo prenumeratų su 
$100. Tai didelė pagalba mūsų 
laikraščiui. Nuoširdžiai dėkoja
me už aukų.

Virginija ir Vitalius Sirusai. 
New York City, užmokėjo pre
numeratų, atsiųsdami $150 čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame už mūsų 
spaudos parėmimų ir aukų.

Irena Okunis, Flushing, NY, 
užmokėjo prenumeratų, atsiųs
dama $70 čekį. Nuolatinei laik
raščio rėmėjai nuoširdžiai dėko
jame.

Liuda Gudelienė, Cos Cob, 
CT, apmokėjo dvi prenumera
tas, atsiųsdama$100čekį. Užpa- 
ramų spaudai nuoširdžiai dėkoja
me.
Dalia ir Rimantas Bitėnai,> 
Bronxville, N Y, parėmė “Darbi
ninkų”, užmokėdami prenume
ratų su $70 čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramų spaudai.

Cheryl ir Joseph Milukai, 
Stamford, CT, užmokėjo prenu
meratų, atsiųsdami $70 čekį. 
Dosniems spaudos rėmėjams 
nuoširdžiai dėkojame.

Bernardas Covalesky, M D, 
Randolph, NJ, užmokėjo prenu
meratų, atsiųsdamas $100 čekį. 
Dosniam nuolatiniam spaudos 
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame.

Remigijus Metinis, Manla- 
pan, NJ, užmokėjo prenumera
tų, atsiųsdamas $85 čekį. Dos
niam lietuviškos spaudos 
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame.

Tėv. Steponas Ropotas, 
OFM, sausio 6 d. išvyko į St. 
Petersburg, FL, kur kapelio- 
naus lietuvių misijoje.

Sonata Petravičiūtė ir Laury
nas Vismanas, mūsų jaunosios 
kartos atstovai, ves programų 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tėje vasario 21 d. Kultūros Židi
nyje.

Jadvyga Laucevičienė, S LA 
126 kuopos valdybos narė, po 
sunkios operacijos sveiksta Man- 
hattano ortopedinėje ligoninėje 
New Yorko mieste. Numatoma, 
kad ji namo grįš po- dviejų sa
vaičių.

Dalia Sakaitė, profesionalė 
pianistė, akompanuos Marytei 
Bizinkauskaitei ir atliks dalį pro
gramos pianu Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime vasario 
21 d. Kultūros Židinyje.

Dana Pomerancaitė-Mazur- 
kevičienė, smuikininkė, ir pia
nistė Tatjana Jampolski ba
landžio 8 d. koncertuos Hofstra 
Cultural Center, Hofstra uni
versitete, Hempstead, Long 
Island. Jodvi atliks Brahmso, 
Prokofievo, Tartini, Yasaye ir 
Wieniawskio kūrinius. Šis jų 
koncertas yra dalis Universiteto 
ruošiamų tarptautinių koncertų 
serijos, prasidedančios šių metų 
pavasarį. Informaciniame lei
dinėlyje smulkiai aprašomas 
abiejų menininkių kūrybinis ke
lias, pasirodymai įvairiose tarp
tautinėse scenose. Nurodoma, 
kad Danos vyras Jurijus Mazur- 
kevičius, kaip ir ji pati, yra le
gendinio mokytojo David Ois- 
trach mokiniai.

Lietuvių Atletų Klubas 
kviečia visus narius ir rėmėjus į 
metinį susirinkimų, kuris įvyks 
sausio 29 d., penktadienį, 7:30 
vai. vak. Kultūros Židinio 
posėdžių kambaryje. Dienot
varkėje bus naujos valdybos rin
kimai ir pranešimas apie pavasa
rio sporto šventę, kuri įvyks 
New Yorke šiais metais. LAK 
švenčia 90 metų sukaktį nuo in
korporavimo 1903 metais. Taip 
pat raginami ir nauji, susidomėję 
sportininkai įsijungti į Lietuvių 
Atletų Klubo sąrašų.

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

Dėmesio turistai ar prekybi
ninkai, kurie keliausite į Lietu
vą. Vietoj apsigyvenę vieš
bučiuose, galite išsinuomoti 
gražų 3-jų kambarių butų Vilniu
je —Antakalnyje, antrame aukš
te, su balkonu, gražiu vaizdu į 
Nerį. Bute yra spalvotas TV, 
skalbimo mašina, modernūs bal
dai ir visi kiti patogumai. Geras 

. susisiekimas su Vilniaus centru.
Dėl daugiau informacijų skam
binti vakarais ir savaitgaliais: 
(718) 326-2370. (sk.)

Attention tourists and busi- 
nessmen. For rent in Vilnius, 
Lithuania: nicely fumished 3 
room apartment with TV, wash- 
er and other conveniences. For 
Information and reservation call 
evening and weekends: (718) 
326-2370. (sk.)

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

NORINTIEMS DALYVAUTI VASARIO 16 
PRIĖMIME JUNGTINĖSE TAUTOSE

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 75 metų sukakties 
proga Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Anicetas Si
mutis rengia priėmimų kitų val
stybių diplomatams vasario 16 d. 
nuo 6 iki 8 vai. vak.

Ambasadorius pageidautų, 
kad ir lietuvių visuomenės atsto
vai galėtų šiame priėmime daly
vauti. Lietuviams sukviesti yra 
sudarytas komitetas, į kurį įeina: 
LB N Y apygardos pirm. Kęstutis 
K. Miklas, Tautos Fondo valdy
bos pirm. Aleksandras Vakselis, 
“Darbininko” redaktorius kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM, 
Lietuvių Fondo įgaliotinė New 
Yorke Lilė Milukienė, Laisvės 
Žiburio radijo direktorius Romas 
Kezys ir Lietuvos Atsiminimų 
radijo direktorius prof. dr. 
Jokūbas Stukas.

Komitetas, peržvelgęs šio 
priėmimo biudžetų, priėjo išva-

VYSK. P. BALTAKIO 
KALENDORIUS

Sausio 31 — vasario 7 dieno
mis — Budapešte migrantų sie
lovados kongresas ir Vengrijos 
lietuvių lankymas.

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

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

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

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

Bladas Daukantas, Saint Pe
tersburg, FL, 96-rių metų “Dar
bininko” ištikimas ir uolus skai
tytojas, kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė ir gražius 
Šventinius sveikinimus bei 
linkėjimus. Už viską nuoširdžiai 
dėkojame.

Conrad Kaster, Belleville, 
NJ, kaip kasmet, taip ir šiemet, 
prenumeratų apmokėjo, atsių
sdamas $100 čekį. Dosniam lie
tuviškos spaudos palaikytojui 
nuoširdžiai dėkojame.

Mildred Ramakis Edelman, 
Philadelphia, PA, norėdama pa
remti “Darbininko” leidimų ir jo 
išlaikymų, užmokėjo prenume
ratų, atsiųsdama $200 čekį. Do
sniai laikraščio rėmėjai 
nuoširdžiai dėkojame.

Dr. Jonas ir Dana Biiėnai, 
Mellville, NY, kaip kasmet, taip 
ir šiemet mokėdami prenumera
tų, atskubėjo su $100čekiu. Dos
niems nuolatiniams spaudos 
rėmėjams nuoširdžiai dėkojame.

Albinas Milukas, Coventry, 
RI, parėmė “Darbininkų” at
siųsdamas už prenumeratų $80 
čekį. Dosniam lietuviškos spau
dos rėmėjui nuoširdžiai dėkoja
me.

Birutė S. Preikšas-Petrulis, 
MD, Ormond Beach, FL, už
mokėjo 1993 m. prenumeratų su 
$100 čekiu. Tai didelė parama 
mūsų spaudai. Dosniai nuolati
nei aukotojai nuoširdžiai dėkoja
me.

Joseph Stašaitis, Brockton, 
MA, užmokėjo prenumeratų, at
siųsdamas $70 čekį. Dosniam 
aukotojui nuoširdžiai dėkojame 

• už paramų spaudai.

Jonas Andrulaitis, Brooklyn. 
NY, kaip kasmet, taip ir šiemet 
“Darbininko prenumeratų 
užmokėjo $100 čekiu. Nuola
tiniam spaudos rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame. 

dos, kad didesnis lietuvių daly
vavimas šiame priėmime yra ga
limas, jei dalyviai savo pinigine 
auka prisidėtų prie jo išlaidų pa
dengimo.

Lietuviai ar jų draugai kita
taučiai galės dalyvauti šiame 
priėmime, jei iš anksto užsiregi
struos ir paaukos bent po $50 už 
asmenį.

Vietų skaičius yra gan ribotas. 
Užsiregistruoti galima iki vasario 
8 d. pas Malvinų Klivečkienę, 
76-13 85th Road, Woodhaven,

GAUSŪS ST. LOZORAIČIO RĖMĖJAI

Kęstutis K. Miklas praneša, 
kad New Yorko komitete remti 
ambasadoriaus Stasio Lozoraičio 
kandidatūrų į Lietuvos prezi
dento postų jau yra 119 narių. 
Sųrašas dar nėra uždarytas ir,jei 
kas nori būti įjungtas į jį, praneš
kite apie tai, skambinant (516) 
935-0896 arba (718) 296-5907. 
Nuo pereitos savaitės papildo
mai į ambasadoriaus rėmėjų ei
les įstojo: Ona Adams, Elena An- 
driušienė, Juozas Andriušis, 
Henrikas Andruška, Elena An- 
druškienė, Vladas Audėnas, Ja
nina Bagdienė, Ada Bagdo
nienė, Elsė Barčiauskienė, 
Ramūnas Brakas, Sofija But
kienė, Kazys Butkus, Jonas Cer- 
nauskas, Nijolė Cemauskienė, 
dr. Regina S. Ciurlienė, dr. Vita 
Dičpinigaitienė, dr. Juozas B. 
Dičpinigaitis, dr. Juozas T. Dič- 
pinigaitis, dr. Petras Dičpinigai
tis, dr. Stefa Dimienė, dr. Leo- 
nilda Giedraitienė, Juozas Gie
draitis, Pranas Gvildys, dr. Filo
mena Ignaitienė, Rimas Ignaitis, 
dr. Aldona Slepetytė-Janačienė. 
Magda Jankauskienė, Ieva Jan
kutė, Juozas Juška, Marytė Juš-

DAILĖS PARODOS NEBUS
“Darbininke” buvom skelbę, 

kad vasario 13-14 dienomis 
Kultūros Židinyje rengiama 
dailės paroda. Jų turėjo rengti 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdyba.

Toji valdyba posėdžiavo sau
sio 13 d. ir apsvarstė parodos 
rengimo klausimų. Parodos ren
giamos jau eilę metų. Dabar 
būtų buvusi 18-toji paroda. 
Daug kas per tų laikų pasikeitė, 
ir pasunkėjo rengimo sąlygos.

Dailininkam susidaro didelių 
sunkumų suvežti kūrinius ir juos 
po tokios trumpos parodos parsi
vežti. Paveikslai dažnai nuke
nčia kelionėse ir pačioje parodo

POSĖDŽIAVO LB APYGARDOS
VALDYBA

Nauji metai atneša naujų sku
bių visuomeninių darbų. Juos 
aptarė Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygarda, posėdžia
vusi sausio 13 d. vakare Kultūros 
Židinyje. Dalyvavo ir apylinkių 
valdybų pirmininkai, LB tarybos 
nariai, atstovaujantys šiai apy
gardai.

Pradžioje kalbėta apie Alksni
nių išleistuves, Lietuvos prezi
dento rinkimus, apygardos pir
mininkų suvažiavimų, kuris ren
giamas Chicagoje kovo 27 d.

Aptarti ir finansiniai reikalai. 
Valdyba prašo, kad žmonės mo
kėtų solidarumo mokestį. Reikia 
jausti pareigų susimokėti. Moke
stis reikalingas ir New Yorko 
apygardos ir apskritai visai Ben
druomenės veiklai organizuoti.

Daugiausia laiko skirta Lietu
vos nepriklausomybės sukakties 
minėjimui aptarti. Šiemet suei
na 75 metai, kai buvo paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas. Vasario 16-tų Jungti
nių Tautų rūmuose priėmimų 
rengia Lietuvos ambasadorius 

NY 11421, tel. 718-296-0406, 
arba pas Virgilijų Remėzienę, 79 
Blackbum Lane, Manhasset, 
NY 111030, tel. 516-627-2137, 
kartu prisiunčiant ir čekį, išrašy
tų Lithuanian Mission vardu. 
Gavus čekį, oficialus ambasado
riaus kvietimas tuojau bus iš
siųstas.

Į Jungtinių Tautų rūmus ir ten 
ruošiamų priėmimų svečiai bus 
įleidžiami tik su ambasadoriaus 
kvietimu.

TALKOS KOMITETAS 

kienė, Rasa Juškienė, Vitas Kati
nas, Aldona Katinienė, Jonas 
Klivečka, Agota Kubilienė, Vik
toras Kubilius, Jadvyga Lauce
vičienė, Birutė Lukoševičienė, 
Bronė Lukoševičienė, Petras 
Matekūnas, Aleksandra Ma- 
tekūnienė. Vytautas Maželis, 
Amelija Markevičienė, Romas 
Markevičius, Salomėja Narkė- 
liūnaitė, Vincas Padvarietis, 
Marta Palys, Petras Palys, kun. 
Vytautas A. Palubinskas, Anta
nas Pažemėnas, Juozas Pa- 
žemėnas, Angelė Petraitis, Pe
tras Petraitis, Elenora Staknytė- 
Pugh, Vytautas Radzivanas, 
kun. Stasys Raila, Emilija Raste
nienė, Albinas Sakalas, Margari
ta Samatienė, Juozas Si minkąs, 
dr. Janina Snieškienė, Alė Stak- 
nienė, Jonas Stankūnas, Giedrė 
Stankūnienė, dr. Konstancija 
Paprockaitė-Šimaitienė, dr. Ju
lius Simaitis, dr. Rožė Somkaitė, 
Olimpija Tarvydienė, Irena Vil- 
galienė, Jonas Vilgalys.

Šios pavardės bus įtrauktos į 
bendrų visos Amerikos lietuvių 
rėmėjų sąrašų vėliau. — 

je. Paveikslams sukabinti reikia 
talkininkų, kuriuos surasti ka
skart sunkėja.

Parodai naudojamas lentas 
reikia atremontuoti ir perdažyti. 
Jos naudojamos per dvidešimt 
metų, dabar reikalingos remon
to. Tai didelis ir sunkus darbas, 
reikalaująs nemažų išlaidų. Rei
kia pagerinti ir salės apšvietimų.

Taip susidaro daug darbo, iš
laidos irgi pasidaro didelės. Kar
tais ir oras vasario mėnesį būna 
labai blogas.

Visa tai apsvarsčius, prieita iš
vados, kad parodos dabar negali
ma surengti. Jos ir nebus.

Anicetas Simutis. Įėjimas tik su 
pakvietimais. Ir šis priėmimas 
pareikalauja didelių lėšų. 
Svečiai prašomi prisidėti 50 dol. 
auka.

Detaliau apsvarstytas ir mi
nėjimas Kultūros Židinyje, ap
tarti atskiri darbai, vaišės, svečių 
priėmimas, salės papuošimas. 
Kalbėta ir apie kitus ateities dar
bus. Apygardos metinis suvažia
vimas rengiamas kovo 24 d. Į 
Amerikų yra atvykusi iš Lietuvos 
visuomenės veikėja Jadvyga Bie
liauskienė. Nutarta pasikviesti į 
New Yorkų ir surengti jos susiti
kimų su lietuvių visuomene.

Gegužės mėnesį Kultūros Ži
dinyje rengiama premijų šventė. 
Praeitais metais toji šventė buvo 
surengta Manhattane ameri
kiečiams. Šventė yra lietuvių 
kūrėjų pagerbimas ir ji turi būti 
rengiama tik lietuviškoje salėje 
ir tik lietuviams. Tiksli data ir 
kitos detalės bus paskelbtos 
vėliau. Birželio 13 d. bus pa
minėti didieji trėmimai, (p.j.)


