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“Lietuvos aido” dienraštis, 
tęsdamas įdomią tradiciją, tarp 
įvairių klausimų savo skaityto
jams pasiūlė ir tokį: “Kaipbaigsis 
prezidento rinkimai? Atsako:

Nijolė Jankauskienė, 48 m., 
inžinierė projektuotoja, iš Vil-
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LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ
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— Vyskupų rūmai, kurie Lie

tuvos vyriausybės nutarimu grą
žinami Vilniaus arkivyskupijai, 
vis dar nesugrąžinti, nes juose 
dar tebedirba “Respublikos” re
dakcija. Tačiau manoma, kad va
sario 15 d. ji pradėsianti krausty
tis į savo remontuojamas patal
pas Smetonos gatvėje. L. e. pre
zidento pareigas Algirdas Bra
zauskas pats lankėsi redakcijoje 
ir aptarė kuo skubesnį pastato 
grąžinimą. Brazauskas pasakė, 
kad vyriausybė finansuos tų 
rūmų remontą. Bendriesiems 
statybos darbams reikėsią apie 
170 milijonų talonų.

— Suklastotų pinigų vis dau
gėja Lietuvoje. Įtartinas ko- 
piūras tikrinama ultravioletinių 
spindulių aparatais bankuose ir 
parduotuvėse, tačiau ypač mažai 
jų esti parduotuvėse, ir dėlto 
pirkėjai labai erzinasi. Sklinda 
kalbos, kad greičiausia talonus 
padirbinėja ir apyvarton leidžia 
kur nors Rusijoje ar kitose buvu
siose Sąjungos respublikose 
suinteresuoti veiksniai, norintys 
Lietuvą parblokšti ekonomiškai.

— Klaipėdos tabako fabriko 
akcijų pardavimo konkurse, ku
ris įvyks vasario pradžioje, Phi
lip Morris kompanija kalbės ne 
tik apie “Marlboro” cigarečių ga
mybą, bet ir apie skurstančią 
Lietuvos konditerijos ir kulinari
jos pramonę. Tos Kompanijos 
ekspertų ir technologijų dėka ka
vos, kakavos, cukraus, sūrio ga
miniai galėtų konkuruoti su kitų 
Rytų Europos valstybių gamyba.

Petras Pliumpa, buvęs nacio
nalinio saugumo tarnybos vado
vas, neseniai Seimo atleistas iš 
pareigų, premjero Lubio potvar
kiu paskirtas vyriausybės pa
tarėju Katalikų Bažnyčios reika
lais. Tam postui jį rekomendavo 
kardinolas Sladkevičius.

Dariaus ir Girėno metais 
1993-uosius paskelbė Lietuvos 
vyriausybė. Liepos 17-oji pa
skelbta Pasaulio lietuvių vie
nybės diena, tos dienos šventi
nių renginių organizavimo komi
sijos pirmininku paskirtas švieti
mo ministras Dainius Trin
kūnas.

— “Lietuvos avialinijos” vie
nintelis vakarietiškas lėktuvas 
Boeing 737-200 audringąją sau
sio 14 d., besileisdamas Vilniuje, 
smarkaus vėjo buvo nupūstas 
nuo tako ir kelis šimtus metrų 
pariedėjo gruntu. Iš po ratų 
žyranti žemė pažeidė lėktuvo 
sparnų galus ir atsirado įtrūki
mų. Pažeistasis lėktuvas išskrido 
į Budapeštą, kur yra jo aptarna
vimo centras.

— Dalia Bobelis, kaip rašoma 
“Lietuvoa aide”, Ukmergės rajo
ne yra pareiškusi pretenzijų į 
savo tėvo Mykolo Devenio ūkį, 
150 ha. Pretenzijų dėl to ūkio 
anksčiau buvo pareiškusi ir Flo
ridoje, JAV, gyvenanti jos moti
na, tačiau ji nepateikė dokumen
to, liudijančio Lietuvos pilie
tybę. Anksčiau rajone buvo gau
tas tos pačios Dalios Bobelis 
prašymas sugrąžinti jos tėvui 
Mykolui Deveniui priklausiu
sius buvusio Leonpolio dvaro 
pastatus — ūkį su gyvenamu 
namu, trobesiais ir spirito varyk
la.

Taip atrodo masės džiugių lietuvių, kai pirmą kartą 1989 m. vasario 16 d. buvo minima 
Lietuvos Nepriklausomybės diena Vilniuje, Pilies gatvėje, prie namo, kuriame 1918 
m. vasario 16 d. pasirašytas nepriklausomybės atkūrimo paskelbimas. Algimanto Žižiūno 
nuotr.

ISTORINĖ SANTARVĖS PROGA LIETUVAI
Vasario 14-qjq Lietuvos piliečiai renka pirmąjį po karo ir okupacijų prezidentą

Kai “Darbininko” skaitytojus 
pasieks šios eilutės, iki preziden
to rinkimų Lietuvoje bus belikę 
vos porii dienų. Išeivijoje gyve
nantieji Lietuvos piliečiai jau 
buvo pabalsavę už jį, nors dar 
nebus žinoma, ar jie bus atidavę 
savo balsus už tą, kurį išrinks 
Lietuva. Tačiau Vasario 16-osios 
Šventę lietuviai visame pasauly
je minės, jau žinodami, kas bus 
prezidentu ir kokiu keliu žengs 
Lietuva per ateinančius penke
rius metus.

Rinkiminė kompanija tiek 
Tėvynėje, tiek išeivijoje, buvo 
smarki, išjudinusi daug partijų, 
įaitrinusi daugelį politikierių ir 
paprastų balsuotojų.

Prieš išeinant laikraščiui į 
spaudą, iš Lietuvos ateinanti in
formacija teigė, kad abu kandi
datai aktyviai darbavosi dėl savo 
išrinkimo. Valdas Adamkus, pa
ėmęs neapmokamų atostogų iš 
savo valdiško darbo JAV, vado
vavo Stasio Lozoraičio rinkimų 
kampanijai, o Algirdo Brazausko 
rinkimų štabą koordinavo Seimo 
narys G. Kirkilas.

Vasario 2 d. su nauju 
pasiūlymu pasirodė socialde
mokratų partija, kviesdama jį pa
remti. Ji siūlė Lozoraitį rinkti 
prezidentu, o Brazauską — mi
nistru pirmininku. Nežinia, ko
kių atgarsių jie tuo klausimu su
silaukė iš lyderių ir rinkėjų. 
Šalia savo individualių susiti

kimų su rinkėjais visoje Lietuvo
je, jos miestuose ir kaimuose, 
Lozoraitis ir Brazauskas jau ke
turis kartus buvo rodomi per 
Lietuvos TV ir atsakymuose 
žiūrovams akcentavo savo pro
gramą. Ketvirtasis juodviejų su
sitikimas įvyko vasario 3 d. Pu
santros valandos kandidatai atsa
kinėjo žiūrovams ir komentavo 
savo oponentų atsakymus. Man
dagiai, vienas kito neįžeisdami, 
jiedu dėstė savo programą.

Lozoraitis aiškino, kad jis esąs 
susipažinęs su Brazausko pro
grama ir kad ji esanti labai skir
tinga nuo jo. Pasak Lozoraičio, 
Lietuva dabar dar esanti sovie
tinės stagnacijos replėse.

Brazauskas sutiko su Lozo
raičiu šiuo klausimu. Lozoraitis 
pabrėžė savo nepriklausomą 
kandidatūrą, kad jis nuo jokios 
partijos nepriklauso. Brazauskas 
aiškino, kad jo programa esanti 
labiau konkreti, orientuojasi į 
ekonominius klausimus. Tuo 
tarpu Lozoraitis argumentavo, 
kad Lietuva iki šiol neturėjo jo
kio ekonominio vystymo plano 
— pvz., ūkininkas nežino, kada 
jis gali pradėti dirbti žemę, kuri 
vis dar yra valstybės rankose.

Brazauskas žadėjo ginti Lietu
vos augančių biznierių intere
sus, o Lozoraitis kritikavo dabar
tinę padėtį, kuri liečia privačią 
biznio iniciatyvą. Esą biznieriai 

Lietuvoje yra nemėgstama žmo
nių grupė. Visokie apribojimai 
ir direktyvos iš centro primena 
Maskvos laikus.

Klausiamas, kurie politikai 
bus jo patarėjais, jei jis bus iš
rinktas, Lozoraitis pavardžių ne
pateikė, bet pareiškė, kad jis 
konsultuosis su Brazausku, nes 
iki šiol jis rado bendrą kalbą su 
juo.

Tačiau Lozoraitis išreiškė abe
jonę, ar LDDP (Lietuvos De
mokratinė Darbo Partija) yra tik
rai normali kairiųjų pažiūrų poli
tinė partija. Lankydamas įvairias 
vietas, Lozoraitis juto praeities 
politinių senienų likučių, kurių 
neturėtų būti demokratinėje po
litinėje partijoje.

M

Brazauskas tuo tarpu užtikri
no, kad jo vadovaujamoji LDDP 
per pastaruosius trejus metus 
yra tikrai socialdemokratinio 
tipo partija, kuri nutraukė visus 
ryšius su komunistų partija. Jis 
pareiškė, kad jie sąmoningai su
naikino Lietuvos komunistų par
tiją, nes ji Lietuvai nebuvo rei
kalinga, ji buvo kliūtis Lietuvai 
eiti į nepriklausomą gyvenimą.

Panašaus pobūdžio klausimų- 
atsakymų ir komentarų debatai 
dar vyks rinkimų išvakarėse — 
vasario 12 d.

Pastarieji apklausos rezultatai 
(vasario 7 d.) rodo, kad Lozorai
tis buvo atsilikęs nuo Brazausko

niaus:
"Abu kandidatai surinks be

veik po lygiai balsų, t.y. nevie
nas negaus .50% plūs 1 balso.

Tuomet privalės būti antras 
ratas, tačiau su naujais preten
dentais...

LDDP neteks savo vieninte
lio... Manau, kad rinkimuose 
turi būti labai principingi ir 
akylus stebėtojai, ypač kaimo 
rinkiminėse apygardose. LDDP 
— tai gyvy bės ir mirties klausi
mas, jie klastos, ką galės”.

Jonas Saimininkas, 58 m., 
technikas-mechanikas, iš Ute
nos:

“Prezidento rinkimai turi 
baigtis Lietuvos naudai. Likus 
dviems kandidatams, žmonės 
turi galimybę pasirinkti, ar vėl 
tūpčioti dešimtmečius, ar tvirtai 
žengti į priekį ir ryžtingai įgy
vendinti gerus įstatymus.

Jeigu Lietuvos žmonės nepa
tikės praeities kandidatu, o rink
sis ateis, tuomet laimės S. Lozo
raitis.

Aš tikiu, kad jis taps pirmuoju 
pokomunistinio valdymo Ne
priklausomos Lietuvos prezi
dentu!”

Rimgaudas Benderius, 50m., 
aukštuosios mokyklos docentas, 
iš Vilniaus:

LIETUVAI SKIRTI KREDITAI 
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAMS PIRKTI

JAV Žemės ūkio departamen
tas Lietuvos Ambasadai Wa- 
shingtone pranešė, kad pagal 
Public Law 480 Title I (Food for 
Peace) programą 1993 metais 
Lietuvai skirta 25 milijonų dole
rių paskola žemės ūkio produk
tams pirkti.

Sis kreditas suteiktas lengva
tinėmis sąlygomis. Lietuvai 
reikės išmokėti paskolą su žemo
mis palūkanų normomis per 10- 
30 metų laikotarpį, atidedant 
metinių palūkanų mokėjimą iki 
7 metų nuo kredito suteikimo 
pradžios. Su šia paskola Lietuva 
galės ne tik pirkti taip reikalin-
gus žemės ūkio produktus, bet 
ir pilnai finansuoti jų transporta
vimą.

Šiems metams pagal Public 
Law 480 Title I programą JAV

dešimčia taškų, įskaitant ir kai
mą. Tai reiškia, kad visko gali 
būti, nes daug žmonių dar nėra 
pasisakę, o kiti niekad nepasa
kys, ką galvoja. Tai parodė Sei
mo rinkimai.

Dabartinėje rinkiminėje kam
panijoje yra ir naujų dalykų, ko 
nebuvo per Seimo rinkimus. 
Anksčiau Katalikų Bažnyčia 
buvo neutrali. Tačiau dabar Lie
tuvos Vyskupų konferencijos 
vardu kardinolas Vincentas Slad
kevičius paskelbė tikintiesiems, 
kad sausio 21d. Lietuvos vysku
pai apsvarstė prezidento rinkimą 
ir nutarė kreiptis į visus žmones, 
primenant jiems pareigą daly
vauti rinkimuose ir rinkti tinka
miausią tautos vadovą.

Toliau kreipimesi sakoma:
'"Dalyvauti prezidento rinki

muose yra kiekvieno moralinė ir 
pilietinė pareiga.

Visų žmonių pareiga sąmo- 
mingai balsuoti už tokį kandida
tą, kuris užtikrintų laisvę Tėvy
nei, taip pat ir religinę, visuome
ninę pažangą ir nepriklauso
mybę.

Lietuva artėjančius rinkimus 
turi pasitikti santarvės ir broliš
kumo dvasioje. Visų laikysena

“Rinkimų baigtis priklauso 
nuo to, kiek Lietuvos žmonių 
spės iki vasario 14 d. suvokti, kad 
LDDP, laimėjusi Seimo rinki
mus, neturi ypatingų vaistų si
tuacijai pagerinti ir jai tenka tęsti 
Landsbergio-Vagnoriaus liniją
(jau pripažinta, kad krašto apsau
ga kurta teisingai, jau aišku, kad 
bankas dirba blogai, belieka įsi
tikinti, kad žemės ūkyje nieko 
kitaip padaryti nebuvo galima...).

Politinis klimatas irgi nešvel- 
nėja, nes, išskyrus kalbas, jokios 
koalicijos LDDP sudarinėti ne
linkusi... Bijausi, kad kelias iš 
socialistinio lagerio gali trukti 
tiek, kiek Mozės klaidžiojimai...

Taigi, kaip sakė vienas iš pre
tendentų. galime tapti “nedi
delės šalies” mažą politiką įgy
vendinančio aukšto prezidento 
atsiradimo liudininkais. Vis 
dėlto lietuvių tautos elgesys ne
prognozuojamas ir gana realu, 
kad dviejų nepriklausomų Lie- 
tuvų administracijas sujungs 
simboliškas ryšys — ambasado
rius taps prezidentu...”

Daiva Gumuliauskaitė, 19 m., 
iš Mažeikių:

“Kiek žinau, prezidento rinki
muose bus tik vienas ratas. O 
toliau vėl bus keliami nauji kan
didatai.

Taigi manau, kad nugalės p. 
S. Lozoraitis. Žinoma, jei dar 
paūžaus audros, kurios išblaškys 
iš daugelio žmonių, balsavusių 
už LDDP, piktąsias dvasias. 
Dievas baudžia, tačiau turi paga
liau ir pradžiuginti”.

Žemės ūkio departamentas buvo 
numatęs Lietuvai skirti 5 mln. 
dol. kreditą sojos rupiniams 
pirkti. Tačiau, kuomet dėl teisi
nių kliūčių departamentas neiš
tesėjo pažado dovanoti Lietuvai 
200,000 metrinių tonų ku
kurūzų, Lietuvai nutarta skirti 
ne 5, bet 25 mln. dol. kreditą.

— Premjeras Bronius Lubys 
pasirašė potvarkį, pagal kuri Lie
tuvos pramonės ir prekybos 
įmonės pirmą šių metų ketvirtį 
parduoda gyventojams, nu- 
kentėjusiems nuo stichinės ne
laimės, stiklą, šiferį, cementą, 
silikatines plytas, minkštąją sto
go dangą, medieną ne didesnė
mis kaip 1993 sausio 1 d. kaino
mis.

tebus krikščioniška ir demokra
tinė.

Lietuvos Prezidentas turi sto
vėti aukščiau visų partijų ir poli
tinių judėjimų. Tik toks valsty
bės vadovas gali visus suvienyti 
bendram tautos labui.

Mūsų įsitikinimu, taikos ir 
gėrio kūrimas padės išgydyti 
skaudžios praeities žaizdas ir eiti 
pažangos keliu, kurį gali palai
minti tik Dievas, teikiantis mūsų 
gyvenimui Teisingumą, Laisvę 
ir Garbę".

Panevėžio vyskupijos kurija, 
kurios vardu pasirašė vyskupas 
Juozas Preikšas, generalvikaras 
K. Dulksnys ir kurijos kancleris 
prel. J. Juodelis, savo vyskupijo
je, šalia Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos paskelbto rinkiminio 
kreipimosi į tautą, dar pridėjo ir 
nuo savęs:

“Panevėžio vyskupijos Kurija 
primena vyskupijos kunigams ir 
tikintiesiems, kad jos giliu įsiti
kinimu, lietuvių tautą galės su
vienyti, užtikrinti jos laisvę, pa
kelti jos moralę ir autoritetą pa
saulio akyse Stasys Lozoraitis, 
jei bus išrinktas prezidentu. 
Kviečiame visus balsuoti už jo 
kandidatūrą".



LIETUVIAI PASIPRIEŠINO PERMAINOMS

Signatarų namas Vilniuje, kur 1918 m. vasario 16 d. pasirašy
ta Lietuvos nepriklausomybės deklaracija. Salomėjos 
Narkėliūnaitės nuotrauka, daryta šiemet sausio 11d.

Gruodžio 23 d. “Washington 
Post” laikraštyje tokia antrašte 
buvo atspausdintas komentato
riaus Fred Hiatt straipsnis apie 
Lietuvą. Pradinėse mintyse au
torius pareiškia nuomonę, kad ši 
maža Pabaltijo valstybė, kar
žygiškai pralaužusi kelią Sovie
tinės Rusijos žlugimui, dabar 
vėl pirmauja, šį kartą sukilimui 
prieš skubotas ūkines reformas 
ir laisvos rinkos ekonomiją.

Kaip autorius teigia, pačių 
Lietuvos gyventojų ir vadovau
jančių sluoksnių nustebimui, lie
tuviai į seimo daugumą grąžino 
buvusius komunistų partijos vi
ršininkus. Savo ruožtu, naujasis 
seimas sudarė koalicinę vyriau
sybę, kurioje vyrauja buvę ko
munistų “aparatčikai” ir patyrę 

bei įtakingi sovietinio stiliaus 
ekonomijos direktoriai.

Sis posūkis atgal į senąją tvar
ką, pagal autorių, yra pirmas re
voliucinis žingsnis prieš ekono
mijos ir ypač prieš žemės ūkio 
permainas. Tuo pavyzdžiu jau 
sekančios ir kitos buvusios sovie
tų satelitinės valstybės, o ypatin
gą dėmesį į tai kreipią reformų 
priešai pačioj Rusijoj.

Nežiūrint to, esą niekas nesi
tiki, kad bus grįžtama į senąjį so
vietinį komunizmą. Rinkimus
laimėjusios buvusių komunistų, bergis samprotauja, kad ekono

minė krizė buvo neišvengiama, 
nežiūrint kas Lietuvai būtų va
dovavęs, nes ir pačioj Rusijoj, 
kuri Lietuvą aprūpindavo žalia
vomis, ūkis ir pramonė buvo dar

o dabar Lietuvos Demokratinės 
Darbo Partijos viršūnės beveik 
prisiekinėja, kad saugos krašto 
nepriklausomybę, nesijungs į jo
kią konfederaciją ir ves tvarkin
gas ir apgalvotas ūkio reformas. 
Rinkimų laimėjimo priežastim 
laiko gyventojų pageidavimą 
turėti praktišką, kompetetingą ir 
profesionalią valdžią. Kaip argu
mentą, autorius perduoda kai 
kurių Lietuvos gyventojų nuo
mones, kuriose atsispindi skun
dai beviltiška ekonomijos 
padėtimi, nuolat kylančiomis 
kainomis ir žaliavų l)ei kuro 
trūkumais. Iš naujos (faktiškai — 
senos) valdžios jie tikisi ne tiek 
ideologinių, kiek praktiškų 
sprendimų. Nepriklausomylję 
pasiekę gyventojai nori duonos, 
šilumos, pastovių gyvenimo są
lygų ir aprūpinimo “iš viršaus”, 
kaip seniau.

Ar naujai valdžiai pavyks tuos 
norus įgyvendinti, autorius abe
joja. Tušti valdžios aruodai, 
užteršta aplinka ir milžiniški fa
brikai, kurių gamyba niekam ne
bereikalinga, yra liudininkai bu
vusios sistemos griuvėsių, iš ku
rių bus sunku prisikelti.

Buvęs Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas Lands-

dai. Autorius cituoja šitokį buvu
sio centristų frakcijos atstovo pa
sisakymą: Net ir mažiausias ne
pritarimas buvo laikomas politi
ne išdavyste”.

Spontaniškai susikūręs “Są
jūdžio” judėjimas, išjudinęs visą 
tautą siekti nepriklausomybės ir 
atsikratyti okupantų, po pralai
mėtų seimo rinkimų, prisipa
žįsta padaręs klaidų organiza
cinėj santvarkoj ir ypač žemės 
ūkio privatizacijos reformose. 
Tačiau tai nebuvo vienintelė 
pralaimėjimo priežastis.

įdomiausią priežastį autorius 
pateikia, cituodamas buvusio

“Sąjūdžio” veikėjo Arūno De
gučio mintis, kuriose atsispindi 
Savotiška lietuvių baimė ekono
minei laisvei. “Žmonės yra išsi
gandę”, sako Degutis. “Jie no
rėtų gyventi pagal Vakarų stan
dartus, bet bijo imtis atsako
mybės už savo pačių veiksmus, 
dar neužmiršdami tų laikų, kai 
komunistų partija viskuo pa
sirūpindavo”.

Peršasi išvada, kad dauguma 
Lietuvos balsuotojų buvo tiek 
nepatenkinti permainų ir ekono
minės krizės sunkumais, kad lei

dosi suviliojami LDDP agitacijų 
ir davė valią ir galią buvusiai ko
munistų nomenklatūrai, bet — 
ar ilgam?

Vertimas ir pastabos Alg.S.

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.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296- 
2244.

- .^3

POPIEŽIUS SUSITIKO SU DIPLOMATAIS

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

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas, (staiga 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.
------------------------------- 3-----------------------------------------------------------
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 - Silver Bell Bakidg Co. lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei

Popiežius Jonas Paulius II, 
Naujųjų 1993 metų proga, sausio 
16 d. priėmė Vatikane akredi
tuoto diplomatinio korpuso na
rius. Priėmime dalyvavo ir Lie
tuvos Respublikos ambasadorius 
prie Šventojo Sosto Kazimieras 
Lozoraitis, maloniai sutikęs pa
pasakoti Vatikano Radijo klausy
tojams apie šį priėmimą:

— Tradiciniame Popiežiaus 
Jono Pauliaus II susitikime su 
prie Apaštalų Sosto akredituo
tais diplomatais, Naujųjų metų 
proga^darp 145 pasaulio šalių at
stovų, dabar akredituotų prie 
Apaštalų Sosto, dalyvavau ir aš.

Šventasis Tėvas atskirai priėjo 
prie kiekvienos valstybės atsto
vo, su kiekvienu trumpai pasi
kalbėjo.

Aš Popiežių pasveikinau lietu
vių tautos, laikinai einančio Re
spublikos prezidento pareigas 
pirmininko Algirdo Brazausko ir

Lietuvos vyriausybės vardu, dar 
kartą padėkojau Šventajam Tė
vui už pastoviai Lietuvai rodomą 
palankumą, už moralinę paramą 
Lietuvai, mūsų tautai sunkiau
siais laikais. Pasakiau, kad lietu
vių tauta džiaugiasi galėsianti šių 
metų rudenį pasveikusti Šventąjį, 
Tėvą mūsų šalyje.

Jonas Paulius II, padėkojęs, 
prašė perduoti lietuvių tautai ir 
mūsų Valstybės vadovams jo ge
riausius linkėjimus, pasakė, kad 
lietuvių tauta jam visada yra 
ypač artima, pridūrė, kad ir jis 
džiaugiasi galėsiąs aplankyti 
mūsų Tėvynę.

Per susitikimą su diplomatais, 
Jonas Paulius, kaip paprastai to
kiomis progomis, ilgesnėje kal-

bevyksta įvairūs konfliktai, gink
luoti susirėmimai. Negali būti 
taikos be teisingumo ir pagarbos 
tautų ir žmogaus teisėm, pasakė 
Popiežius.

Kaip tik dėl to Bažnyčia nepa
liaujamai skelbia Taikos Evange
liją ir trokšta, kad žmonija ją 
priimtų, ragina tautas ir valsty
bes taikingai tarpusavyje sugy
venti. Jei vadovausimės visuoti
nai pripažintais moralės dės
niais, jei pasiryšime gerbti tautas 
ir pavienių žmonių teises, jei at
versime savo širdis moraliai ir 
materialiai vargstantiesiems j 
tuomet galime turėti vilties, kad 
taika tikrai įsitvirtins pasaulyje, 
sakė Popiežius.

labiau sugriuvę. Gi ekonominė 
nepriklausomybė buvo lygiai 
tiek svarbi, kiek ir politinė. 
Todėl buvo imtasi ryžtingų pa
stangų atsigręžti į Vakarus ir 
vykdyti radikalius pasikeitimus, 
kurie nutrauktų ekono-politi- 
nius ryšius su griūvančia Rusija.

Autorius pripažįsta V. Lands
bergio nuopelnus, jį pavadinda
mas “idealiu laisvės kovotoju”, 
bet kartu pastebi, kad jo gerų 
norų neužteko kasdieniniam 
krašto valdymui, ypač pa- 
veldėjus komunistinio ūkio 
chaotiškas liekanas.

Kai kas skundėsi, kad Lands
bergio patriotinis idealizmas pri
lygo kitaip galvojančių priespau-

pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

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

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimų praktikuoti New Yorko valstijoje.

boje apžvelgė pasaulinę padėtį, 
išreiškė Bažnyčios susirūpinimą

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

žmoniją kankinančiomis proble
momis, su giliu liūdesiu konsta
tavo, kad daug kur pasaulyje te-

KOVOJA UŽ GIMTĄJĮ ŽODĮ
SAVO BAŽNYČIOJE

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

DAINŲ ŠVENTĖ VILNIUJE
1994 liepos 7-10 dienomis Vil

niuje vyks Lietuvos dainų šven
tė. į šią sukaktuvinę šventę (70 
m. nuo pirmosios dainų šventės 
1924 m. Kaune) yra pakviesti ir 
išeivijos chorai, dainos vienetai 
ir šokių ansambliai.

Toronte yra sudarytas organi
zacinis komitetas, kuriam pirmi
ninkauja Juozas Karasiejus. 
Šiam komitetui priklauso Rita 
Karasiejienė, kuri rūpinasi šokių 
reikalais, ir Dalia Viskontienė — 
chorais ir dainos vienetais. Jos 
abi buvo pakviestos Lietuvos 
Kultūros ir švietimo ministerio

šventė — Išeivijos Org. komite
tas, c/o Mr. Algis Nausėdas, 
1011 College Street, Toronto, 
Ont. M6H 1A8.

Gavę jūsų atsiliepimus, išsių
sime registracijos anketas. Re
miantis gautomis žiniomis iš Lie
tuvos, šventės repeticijos pra
sidės liepos 5 d. Išeivijos viene
tai būtinai kviečiami jose daly
vauti. Nakvynė ir maistas 
šventės metu bus parūpinti. 
Gavę daugiau žinių, stengsimės 
skubiai informuoti spaudoje.

Organizacinis komitetas

Lietuvos spauda skelbia Len
kijos lietuvių pareiškimą prieš

ko, kol Elko vyskupas, kurio ju
risdikcijai priklauso Punsko ir

D. Kuolio atlikti šį darbą, būti 
išeivijos meno vienetų dainų ir 
šokių vadovėmis.

Chorų vadovei Daliai Viskon- 
tienei, o kartu ir visam organiza
ciniam komitetui yra labai svar
bu žinoti, kiek choristų ketina 
važiuoti, iš kokių vietovių (adre
sas) ir maždaug kokio amžiaus. 
Visos šios žinios reikalingos tole
sniam darbui, o svarbiausia re
pertuaro parinkimui.

Maloniai prašytume visus 
chorų ir dainos vienetų vadovus, 
galvojančius dalyvauti sukaktu
vinėje šventėje, kuo skubiausiai 
atsiliepti ar pranešti vėliausiai iki 
šių metų vasario 25 d. šiuo adre-

Elko vyskupo nuosprendį įsteig
ti parapiją Vidugiriuose. Kas gi' 
galėtų tvirtinti, kad naujos para
pijos steigimas būtų kenksmin
gas, bet šituo atveju jis kenks
mingas, nes skirtas pakenkti 
Punsko ir Seinų parapijos lie
tuvių reikalams.

Pareiškimą pasirašė Lenkijos 
LB, Lietuvių Šv. Kazimiero 
draugijos ir Lenkijos Lietuvių 
draugijos pirmininkai.
Toks yra to pareiškimo tekstas:
“Punsko parapijos taryba, re

miama daugumos Punsko ir Sei
nų parapijų lietuvių gyventojų, 
nusprendė sustabdyti Vidugirių 
bažnyčios statybą. Šis tarybos 
sprendimas turi galioti iki to lai-

Seinų parapijos, teisiniu aktu 
nustatys statomos bažnyčios sta
tusą, t. y. paliks ją Punsko para
pijos pagalbine bažnyčia.

Punsko parapijos taryba šį 
drastišką sprendimą priėmė po 
to, kai Elko vyskupas pareiškė, 
kad Vidugirių parapija jau yra 
įsteigta. Naujai parapijai turėtų 
priklausyti didžiuma Punsko ir 
Seinų parapijiečių. Jose iš esmės 
pasikeistų tautinės proporcijos 
lietuvių nenaudai. Jeigu at
sižvelgsime dar ir į ekonominius 
sunkumus, kuriant ir išlaikant 
naują parapiją, kad šiuo metu 
trūksta lietuvių kunigų, suprasi
me, kad šio krašto mažytei lietu
viškajai visuomenei kils papildo
ma grėsmė. Šis nuogąstavimas 
sustiprėja, kai žvelgiame į toli
mesnę ir visai artimą mūsų tau
tos, ypač šio krašto, praeitį, kai 
prisimename ilgametę lietuvių 
kovą dėl gimtojo žodžio savo 
bažnyčiose.

Kreipiamės į visus savo tau- 
* tiečius Lietuvoje ir užsienyje, į 

dvasininkus ir pasauliečius, ne
skubėkite mūsų smerkti, o ban
dykite suprasti ir užtarti. Mes 
neiname prieš Bažnyčią. Mes 
kovojame dėl teisės dabar ir atei
tyje garbinti Dievą savo gimtąja 
kalba”.

Pasirašė: LLB valdybos pirmi
ninkas J. S. Paransevičius, Šv. 
Kazimiero draugijos pirminin-

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI I VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 

IŠTAIGA prie šv. jono kapinių.

a NENORIAIS
66-86 80 ST. MTDDLE VILLAGE, 

(įUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Didžioji Šventė —
1918 metų vasario 16-toji lie

tuvių tautos kelią pasuko nauja 
kryptimi — į nepriklausomybę. 
Kiekvienai tautai nepriklauso
mybės šventės brangios ir svar
bios.

Kitos tautos šimtmečiais skai
čiuoja savo nepriklausomybės 
metus. Mes gi — tik dešimt
mečiais. Todėl ši nepriklauso
mybės šventė mum itin brangi.

Prieš 75 metus gimė naujoji 
Lietuva, kuri kalba lietuviškai, 
rūpinasi savo tautinės kultūros 
kurimu ir vystymu. Tą dieną ar
tojėlių tauta apsisprendė niekam 
nebetarnauti, nevergauti ir būti 
nepriklausoma, ta nepriklauso
mybę pati išsikovoti ir pati pasi
statyti naujos valstybės rūmus. 
Gal tie rūmai bus ir vargani, ne 
auksu dengti, dėt jie bus mūsų 
tautos lietuviški namai!

Ta diena lietuvių tautą pakėlė 
naujiem .žygiam. Ji kariavo dėl 
savo laisvės, atkakliai veržėsi į 
priekį, kas dieną modeminda- 
ma, kurdama savo lietuvišką gy
venimą.

Senoji Lietuva buvo bajorų 
Lietuva. Rašytojas Balys Sruoga 
savo dramoje “Kazimieras Sa- 
^iega”, gražiame Sapiegos, mo
nologe sako: “Bajorų mirė Lietu
va, einu žiemoti pas rūpin
tojėlius...”

Toji bajorų Lietuva mirė 1795 
m. Ją okupavo Rusija. Bajorai 
prisitaikė prie naujų sąlygų — 
prisiekė ištikimybę Rusijos val
dovams ir toliau nerūpestingai 
gyveno, kalbėdami lenkiškai. 
Retai kur, daugiausia Žemaitijo
je, bajorai bajorėliai dar kalbėjo 
lietuviškai. Bet tai buvo 
mažuma. Todėl Lietuvos hetmo- 
nas Kazimieras Sapiega su 
didžiu sielvartu ir sako: bajorų 
mirė Lietuva, nes jie neapgynė 
nepriklausomybės, lietuviškos

Vasario Šešioliktoji!
kultūros. Bajorija nebeteko tau
tinės sąmonės. Lietuviškas liko 
tik kaimas.

Nemokyta, suvargusi lietuvių 
tauta buvo pasmerkta mirčiai. 
Taip galvojo kaimynai ir sku
bėdami užrašinėjo lietuvių kal
bos paminklus — liaudies dai
nas, pasakas. Praeitame amžiuje 
tamsiausiais lietuvių tautos lai
kais atėjo du vyrai, kilę iš tos 
pačios liaudies. Tai Simonas 
Daukantas ir Motiejus Valan
čius. Pirmasis—pirmas lietuviš
kai parašė Lietuvos istoriją, an
trasis — Žemaičių vyskupas — 
savo veikla sukūręs tvirtas doras 
lietuviškas parapijas, išmokęs 
tautą skaityti ir rašyti, parašęs 
pirmąsias grožinės literatūros 
knygas, suorganizavęs kny
gnešius.
; Ant jų abiejų palikimo išaugo 
naujos lietuvių kartos, kurios jau 
vertino tai, kas lietuviška ir sava. 
Tai “Aušros”, “Varpo” “Apžval
gos”, “Tėvynės Sargo” kartos. 
Jos išugdė naują lietuvį, kuris 
žinojo, kas jis yra ir ko jis siekia. 
Toje dvasioje išaugę žmonės, iš
rinkti tautos atstovai, sudaryda
mi Lietuvių Tautos Tarybą, 
anais metais ir pasisakė už ne

priklausomybę.’ '*
Ta vasario 16-toji buvo šfeŠta- 

dienis. Vilniuje tada buvo labai 
šalta. Taryba susirinko posėdžio 
savo būstinėje Pilies gatvėje, an
trame aukšte. Buvo 12:30 vai., 
kai Taryba pasirašė nepriklauso
mybės aktą. Tarybos nariams 
plunksnas padavinėjo Juozas Pa
jaujis, tarybos sekretorius, 
vėliau ilgai gyvenęs New Yorke 
ir čia miręs. Aktą perskaitė se
niausias amžiumi Tarybos narys 
— dr. Jonas Basanavičius.

Aktą nufotografavo. Dabar ši 
nuotrauka ir skelbiama visur.

(nukelta į 4 p.sl.)

Gruodžio 12-13 dienomis 1 
Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versiteto didžiojoje salėje, įvyko 
Lietuvos ateitininkų federacijos 
II suvažiavimas. Jo šūkis buvo: 
“Ateities atgimimas — su Kris
tumi į tautos prisikėlimą”. Prieš 
renginį mišias Kauno arldkate- 
droje-bazilikoje koncelebravo 
Kauno arkivyskupas kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, kuris 
įžangos žodyje pavadino ateiti
ninkus Dievo Apvaizdos dovana 
Lietuvai.

Suvažiavimas įvertino per tre
jus metus nuveiktus darbus, nu
matė ateities kelių kryptis. 
Bemaž vienbalsiai Federacijos 
pirmininku perrinktas dr. Arvy
das Žygas, išrinkta nauja valdyba 
su penkių vicepirmininkų, atsa
kingų už specialias veiklos sritis, 
pareigybėmis.

Sės. Daiva Kuzmickaitė vado
vaus akademinių programų ren
gimui, Vidui Abraičiui patikėti 
auklėjimo ir šeimos reikalai, 
kun. Robertas Grigas bus atsa
kingas už kultūrinę, dvasinę ir 
informacinę veiklą, Vincas Ra
stenis — už ryšio tarp kartų įgy
vendinimą.

“Užsienio, finansų ir ekono
mikos ministru” išrinktas Rimas 
Gudelis, SJ. Valdybos nariais 
patvirtinti vyskupijų valdybų 
pirmininkai: Justinas Mickūnas

'11918 II 16 LIETUVOS TARYBA 
C J SKELBIA NEPRIKLAUSOMA UL Tl!W

Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai Lietuvos Respublikos pašto ženkle. Romual
do Kisieliaus nuotr.

LIETUVOS ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
ANTRĄJĮ SUVAŽIAVIMĄ PRISIMENANT

(Kaišiadorių vysk.), Albina Sa- 
ladūnaitė (Panevėžio vysk.), Rai
monda Jucytė (Telšių vysk.), Al
mantas Geležius (Vilkaviškio 
vysk.). Kauno ir Vilniaus vysku
pijų ateitininkai savuosius pirmi
ninkus dar renka. Savaime val
dybos nariais tapo federacijos są
jungų pirmininkai: Vincas Raste
nis (Sendraugių sąjunga/ASS/), 
Vytautas Gluosnis {Moksleivių / 
MAS). Jaunučių ir studentų są
jungos šiuo metu dar nėra galu
tinai susiformavusios.

Suvažiavimas entuziastingai 
sutiko kardinolo Vincento Slad
kevičiaus pritarimą LA F vado
vybės prašymui Federacijos 
dvasios vadu skirti Kauno vysku
pą augziliarą Sigitą Tamkevičių, 
SJ. Apie 700 delegatų, atstovau
jančių susikūrusioms ir įžodžiui 
besiruošiančioms kuopoms, pri
ėmė kreipimąsi į naująjį Lietu
vos Seimą bei Vyriausybę, rezo
liucijas dėl LAF sąjūdžio struk
tūros, demokratiško darbo, ryšių 
palaikymo, ateitininkų atstova
vimo, turto pasidalijimo ir dėl 
bendruomeninės sąjūdžio veik
los kūrimo.

Ateitininkus aplankė Seimo 

opozicijos lyderis Vytautas 
Landsbergis. Jis papasakojo, kad 
prie Parlamento griaunamos ba
rikados ir paragino pasipriešinti 
paminklų naikinimo neapykan
tai sutelktu solidarumu ir meile, 
požiūriu į tuos žmones kaip į ne
laimingus l>ei neturinčius stab
dančio sąžinės balso. Jis taip pat 
patikino, jog atgimimo kova 
būsianti tęsiama bet kokiomis są
lygomis. ‘Mūsų pareiga išsaugo
ti atmintį, ginti tikėjimą, puo
selėti ateitį , pasakė Tėvynės 
santaros pirmininkas.

Ateitininkų kreipimasis J 
Lietuvos Seimą bei Vyriausybę

Lietuvos ateitininkų federaci
jos II suvažiavimo dalyviai 
gruodžio 13 d. kreipėsi į naująjį 
Lietuvos Seimą bei Vyriausybę, 
reikšdami viltį, kad bus tęsiami 
nepriklausomybės atstatymo ir 
valstybingumo įtvirtinimo dar
bai, toliau kuriama demokratinė 
ir teisinga visuomenė. Suvažia
vimo priimtame dokumente 
pažymima, kad šiandienos 
“Ateities sąjūdis esąs neprik
lausomos Lietuvos ateitininkijos 

tąsa ir siekiąs toliau vystyti dva
sines, kultūrines ir tautines ver
tybes, puoselėtas nepriklauso
mybės laikotarpiu iki 1940 m.

Kreipdamasis į aukščiausias 
Lietuvos valdžios institucijas, 
ateitininkų suvažiavimas prašo 
“neleisti kurti įvairių jaunimo 
centrų ar instancijų, kur niekie
no nerinkti ir neįgalioti asmenys 
kalbėtų viso jaunimo vardu 
Pabrėžiama, jog teisėtai atsto
vauti tegali organizacijų vyriau
siosios valdybos. Lietuvos ateiti
ninkų federacijai atstovauti gali 
tiktai federacijos Vyriausioji val
dyba.

Seimas ir Vyriausybė ragina
mi “nedaryti jokių žingsnių su
valstybinti jaunimo organizaci
jas, leisti laisvai, demokratiškai 
veikti visoms jaunimo organiza
cijoms, išimtinai neremti kurios 
nors vienos politinės pakraipos 
organizacijos, ypatingai kreipti 
dėmesį į jaunimą auklėjančias 
organizacijas, vykdančias Lietu
vos dvasinių ir tautinių vertybių 
atstatymą .

AUDROS 
NUOSTOLIAI 
LIETUVOJE

Sausio 14-15 dienomis Lietu
voje siautė labai didelė audra. 
Sakoma, kad tokios dar niekada 
nebuvo. Iš Danijos per Baltijos 
jūrą atėjo didžiausias viesulas ir 
palietė visą Lietuvą.

Saugos departamentas pa
skelbė tokius duomenis: audra 
išvertė daugiau kaip 2,500 tėle- 
fono ryšio atramų , nutraukė-apie 
1,100 kilometrų telefono linijų, 
sugadino apie 350 automatinių 
telefono stočių, išvertė apie 850 
elektros perdavimo linijų atra
mų. nutraukė daugiau nei 2,500 
kilometrų elektros liniją, nevei
kia 5,000 transformatorių pasto
čių, sugriauta ir sugadinta dau
giau kaip 5,000 gyvenamųjų na
mų ir kitokios paskirties pasto
čių. Nuostolių padaryta už 181 
milijoną talonų.

— Vilniuje, šiuolaikinio meno 
centre, sausio 12 d. atidaryta 
Edmundo Saladžiaus grafikos 
(1989-1992 m. lino raižinių cik
lai) paroda.

Kelionės į Lietuvį
ALGIRDAS ŠILBAJORIS

Kelionė j Dzūkiją
Buvau paminėjęs, kad norėjau 

pamatyti Druskininkus, tai kitą 
dieną anksti rytą ir pasileidom 
kelionėn į Dzūkiją. Pravažiavę 
Prienus ir Birštono kilpą, susto
jome Alytuje — naujos, daugia
bučių namų statybos didmiesty
je

Pusbrolis Raimundas, buvęs 
žymus plaukikas ir plaukimo tre
neris, aprodė savo suplanuotą 
Alytaus olimpinio dydžio basei
ną ir visą didžiulį sporto kom
pleksą, kuris dabar mažiau be- 

* naudojamas. Prie mūsų prisi
statęs vietinio kelionių biuro jau
nas atstovas palydėjo mus į Lie
tuvoj pagarsėjusią Alytaus šam
pano gamyklą. Kol mums tenai 
viską aprodė, lauktuvėm užsa- 
kėm 6 bonkas šampano, už ku
rias sumokėjau iš viso 9 dolerius.

Buvau nustebintas didelės ir 
gražiai sutvarkytos gamyklos 
įrengimais. Čia atvežamos vy
nuogių sultys iš Kaukazo, Mol

dovos ir kitų šiltesnių kraštų. Tos 
sultys fermentuojamos, filtruo
jamos ir rauginamos didžiuliuo
se bakuose ir vamzdžiais paskir
stomos į atitinkamus pilstymo 
punktus.

Visur pavyzdinga švara ir nuo
latinė kontrolė. Rezultate — vi
sai neblogas šampanas, tiksliau 
pasakius, gazuotas vynas. Jis 
pardavinėjamas vietiniam nau
dojimui ir eksportui. Tiktai gai
la, kad tuo metu neturėjo naujų 
etikečių ir naudojo senąsias — 
“Sovietskoje šampanskoje”.

Turizmo biuro atstovo patari
mu, pietavome “Dzūkijos” re
storane ir, bevalgydami cepeli
nus, klausėmės jo įtikinančių 
pasiūlymų labai pigiai vasaroti 
Dzūkijos kalnelių, ežerų ir miš
kų krašte. Pagalvojau, kad, jeigu 
tokių jaunų ir gabių atstovų bus 
daugiau, tai turizmas Lietuvoj 
turės klestėti.

Keliaudami toliau, apžiūrė
jom, ir net užlipom į Merkinės 
piliakalnį. Prieš akis atsiskleidė 

graži vingiuoto Merkio ir plataus 
Nemuno santaka. Neužmiršta
mas vaizdas.

Po to, tik mano vairuotojui To
mui ir Raimundui žinomais ke
liais važinėjom po Dzūkijos miš
kų — “grybų karalystės” pasaulį. 
Sustoję prie nedidelio ežerėlio 
įrengtos studentų vasarojimo 
stovyklavietės, grožėjomės lie
tuviškos gamtos ramuma. Tokių 
stovyklų Lietuvoj esama gana 
daug. Anksčiau jose “pionierius" 
aujęįėdavo, o dabar nežinia kam 
jos teks.

Druskininkuose
Išvažiavę iš miškų, pasiekėm 

didesnį kelią link Druskininkų. 
Sustojom pasigrožėti Raigardo 
slėniu, kurį M. K. Čiurlionis taip 
didingai buvo nutapęs, bet turė
jom nusivilti, nes visas slėnis pa
skendęs medžiuose.

Druskininkai — tai didelė, iš
siplėtojusi vasarvietė, kažkodėl 
man “tarybiniu” raugu atsiduo
danti. Medžiais apsodintose pla
čiose alėjose vaikštinėjo visokio 
amžiaus piliečiai, kartais iš moli
nių indelių kažką gurkšnodami. 
Girdėjau tiktai rusiškai ir lenkiš
kai kalbančius, o kai kurie pasta
tai ir vėl tą “gigantomaniją” pri
minė.

Yra ir labai kultūringai, mo
demiškai atrodančių sanatorijų, 
kuriose už neblogą kainą, galima 

- poilsiauti, o reikalui esant, ir vi
sokiose voniose gydytis. Pa
bandžiau ragauti tiesiai iš krano 
bėgančio mineralinio sveikatos 

"vandens ir nutariau, kad geriau 
nesirgti ir tokio vandens negerti.

Druskininkuose aplankėme 
žymiausio Lietuvos muziko ir 
dailininko tėviškės namus — 
muziejų. Čia mums apie jį papa
sakojo ir patys galėjom pasido- 
mauti įvairiais Čiurlionio praei
ties eksponatais. Vasarą čia būna 
koncertai. Namelyje stovi piani
nas, o publika sėdi lauke ant suo
lelių ir gėrisi pro didelius atvirus 
langus sklindančia muzika.

Atgal į Kauną važiavome pro 
Liškiavą, su atnaujinta bažnyčia, 
paskui vėl pro Alytų, Jiezną ir 
Žiežmarius. Netoli Kauno trūko 
padanga. Laimė, kad vairuotojas 
turėjo atsarginę, tai netrukus 
parkeliavome namo. Tomui atsi
lyginau, kad nusipirktų naują pa
dangą, bet naujos “ne madoj”. 
Taupumo sumetimais, perka
mos senos padangos, su prikli
juotu paviršium.

Čiurlionio paveikslai ir 
Žmuidzinavičiaus velniukai

Pailsėję po kelionės, kitą die
ną Kaune pasivaikščiodami nu
ėjom iki Nepriklausomybės ai
kštės ir užsukome į Čiurlionio 
galerija-

(Bus Jauniau)

I jšloavos atnaujinta bažnyčia. Algirdo Šilbajorio nuotr.



ROMANO DIDŽIOJO KONKURSO PREMIJOS
Tai bus bene pirmas toks kon

kursas lietuvių literatūros istori
joje. Jį pavadinome didžiuoju, 
nes jame dalyvavo 31 autorius. 
Dar taip nėra buvę, kad tiek, 
asmenų susidomėtų konkursu.

Pati idėja kilo Lietuvių Rašy
tojų Draugijos valdybai, kai čia 
iš Lietuvos lankėsi grupė rašyto
jų. Jie irgi pritarė tokiam suma
nymui — paskelbti konkursą ro
manui, kuris pavaizduotų lietu
vių tautos rezistenciją prieš oku
pantus. Tokiu bendru konkursu 
išeivijos ir Lietuvos rašytojams 
norėta labiau suartinti pačius 
rašytojus ir tuo pačiu — Lietuvą 
su išeivija.

Konkurso idėjai pritarė Į Lais
vę Fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti. Fondas yra išleidęs 
nemažai knygų, jų tarpe ir Juozo 
Daumanto “Partizanus”. Fondui 
ir pritiko finansuoti tokį kon
kursą. Tam reikalui Fondas pa
skyrė 3,000 dol.

Konkurso eiga
Konkursas buvo paskelbtas 

1990 m. lapkričio mėnesį. Pa
skelbta maždaug tuo pačiu laiku: 
Vilniuje — lapkričio 17 d., New 
Yorke — savaitę vėliau. Konkur
so terminas — 1991 m. gruodžio 
1 d. Vėliau terminas buvo prail
gintas net visu pusmečiu, nes to 
prašė Lietuvon? esą rašytojai.

Vertinimo komisijos
Premijos mecenatai nustatė, 

kad turi būti didelė vertinimo 
komisija, viena jos dalis sudaryta 
iš Lietuvoje gyvenančių rašyto
jų, kita — iš Amerikoje gyve
nančių.

Lietuvoje į tą vertinimo komi
siją buvo pakviesti: Vytautas Ku
bilius, Vanda Zaborskaitė. Abu 
žinomi literatūros pasaulio 
žmonės, istorikai, kritikai. Taip 
pat pakviestas lituanistas, žurna
listas Vidmantas Valiušaitis, ku
ris rūpinosi techniškais konkurso 
reikalais.

Amerikoje buvo pakviesti šie 
rašytojai: Paulius Jurkus, Vytau
tas Volertas, Leonardas Žitke
vičius. Fondas paskyrė savo at
stovą — rašytoją Česlovą Grin- 
cevičių. Taigi iš viso buvo 7 
asmenys.

Autoriai buvo įpareigoti pri
statyti du romano egzemplio
rius, nes vienas tuoj buvo siu
nčiamas į Ameriką. Buvo prašo
ma, kad romanas turėtų apie 200 
puslapių, parašytų mašinėle dvi
guba interlinija. Amerikoje kon
kurso reikalus tvarkė “Į Laisvę’’ 
žurnalo redaktorius Juozas 
Baužys, gyvenąs Orland Park, 
IL. Lietuvoje romanai buvo tel
kiami Lietuvių Rašytojų Sąjun
gos adresu. Jais rūpinosi minėtas 
Vidmantas Valiušaitis.

Romanai pradėjo plaukti
Tikėtasi, kad konkurse daly-

vaus 8, na, geriausiu atveju — 
10 rašytojų. Bet įvyko visai ki
taip: romanai pradėjo plaukte 
plaukti. Iš viso konkursas susi-

Didzioji Šventė —
(atkelta iš 3 psl.)

Patį originalą pasiėmė dr. Basa
navičius ir kažkur paslėpė, kad 
neatimtų vokiečiai. Originalas 
dar iki šiandien nerastas. 
Spėjama, kad jis yra didžiulėje 
Basanavičiaus bibliotekoje kur 
nors tarp puslapių paslėptas. 
Anksčiau vis nebuvo sąlygų nuo
dugniai apžiūrėti biblioteką, 
kuri yra išlikusi. Gal tos sąlygos 
suąidarys dabar, bus sukviesta 
istorikų talka ir peržiūrės kiek
vieną knygą.

Ar ne stebuklas, kad tokiose 
sąlygose, netekę savo inteligen
tijos, pergyvenę karus, okupaci
jas, sugebėjome atsikelti iš 
griuvėsių ir sukurti naująją Lie
tuvą!

Dalyvavo 31 autorius

laukė 31 romano. Tai buvo pir
mas toks atvejis lietuvių lite
ratūroje, kad konkurse dalyvau
tų tiek daug rašytojų.

Didžiuma romanų buvo per 
200 puslapių. Buvo ir tokių, ku
rie turėjo 500 puslapių, o vienas 
net 650 puslapių. Juos perskaity
ti — didelis ir sunkus darbas. 
Amerikoje vertinimo komisijos 
nariai buvo išsisklaidę, reikėjo 
siuntinėti paštu tai vienam, tai 
kitam. Reikėjo į paštą nešti net 
dėžių dėžes.

Baigiant 1992 metus, Ameri
kos komisija šiaip taip perskaitė 
tūkstančius puslapių. Susirišusi 
telefonais, savo pasiūlymus su
rašė tam tikra eile ir pasiuntė į 
Lietuvą. Greit atsiliepė tos ko- 
misjos nariai su savo pasiūlymu. 
Amerikos komisijos nariai vėl 
svarstė reikalą, vėl išsiuntė savo 
naują planą. Galutinis sprendi
mas Ameriką pasiekė tik sausio 
23 d.

PremijŲ laimėtojai
Pačioje pradžioje Lietuvoje 

veikiančioji komisija pasiūlė 
dviejų tūkstančių dolerių premi
ją padalinti pusiau. Tūkstanties 
dolerių premija esanti didelė, 
gražus autoriaus įvertinimas. 
Dvi paskatinimo premijos po 
penkis šimtus dolerių."

Tūkstanties dolerių premija 
paskirta taip:

1. Augustino Arpo slapy
vardžiu pasirašiusiajam už roma
ną “Nors ir nešvietė laimėjimo 
viltis”. Romanas turi 274 pusla
pius. Atidarius voką, paaiškėjo, 
kad autorius yra Jonas Mikelin
skas, žinomas rašytojas, parašęs 
eilę romanų. Amerikos vertini
mo komisija šį romaną labiausiai 
ir favorizavo.

2. Vaivoro Atžalos slapy
vardžiu pasirašiusiajam už roma
ną “Penktas nežudyk”. Atidarius 
voką, paaiškėjo, kad autorė yra 
Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė. 
Autorė Amerikoje nežinoma. Ją 
į laimėjimą vedė Lietuvoje vei
kusi vertinimo komisija. Roma
nas turi per 250 puslapių.

Penkių šimtų dolerių premi
jos paskirstytos taip?

1. Akmenėlio slapyvardžiu pa
sirašiusiajam autoriui už novelių 
romaną “Žolė visados kelyje”. 
Atidarius voką, paaiškėjo, kad 
autorė yra Marija Raičytė- 
Rutkauskienė. Romanas turi 154 
puslapius.

2. X.Y.Z. slapyvardžiu pasi
rašiusiam autoriui už romaną 
“Dienos, valandos, minutės”. 
Atidarius voką, rasta tik auto
riaus paso numeris. Lietuvoje 
esanti komisija turės kreiptis į 
spaudą ir ieškoti autoriaus. Ro
manas turi 205 puslapius.

Ką romanai vaizduoja

“Nors ir nešvietė laimėjimo 
viltis” vaizduoja laikus tuoj po 
Antrojo pasaulinio karo, Vilniaus 
universiteto studentų gyveni

Vasario Šešioliktoji!
Išeivijos vaidmuo per visus 

tuos 75-rius metus buvo labai di
delis ir svarbus. Išeivija padėjo 
Lietuvą atstatyti ir sumodernin
ti.

Užgriuvus naujom okupaci
jom, išeivija organizavo pasi
priešinimą, vadavimą, stiprino 
tautą iš vidaus, kad ji atlaikytų 
priespaudą. Ir dabar vėl atku
riant nepriklausomybę, išeivija 
sunkiai darbavosi, kad Lietuva 
atsikeltų ir įsitvirtintų kaip 
nepriklausoma valstybė.

Vasario 16-toji ir dabar mus 
šaukia ištikimai tarnauti Lietu
vai. Nepalikime jos varge! Lietu
vai reikia mūsų meilės, darbų, 
aukų ir maldų!

mą, partizanų veiklą, jų išmestus 
kūnus į turgaus aikštę. Aprašo
mos Pasvalio, Vabalninko, Biržų 
apylinkės. Minimas ir tikras isto
rinis asmuo — poetas ir literatas 
Bronius Krivickas, žuvęs parti
zanų kovose.

Romane daug filosofijos, inte
lektualumo, kontrastinių vaiz
dų, graudaus lyrizmo.

“Penktas nežudyk” romanas 
vaizduoja Suvalkiją, Marijam
polės apylinkes. Romanas 
pradėdamas iš labai toli, —1700 
metais į Suvalkiją ateina žmo
gus, bėgdamas nuo maro 
Mozūruose. %

Pasakojimas eina per kartų 
kartas, kol pasiekia okupaciją. 
Prasideda partizaninės kovos. 
Vienas jų palikuonių pasiekia net 
Tverus, laisvos respublikos lai
kais įsigijęs ten dvarelį. Salia 
Tverų minimi Telšiai, jų istori
niai žmonės Mečys Gedvilas, 
Tenisonienė, komunistų veikla. 
Prisimenama ir Lietuvos kariuo
menės žygiai, partizanų kovos, 
net Juozas Lukša-Daumantas.

Romanas yra tartum įvykių 
kronika. Lietuvoje veikusi komi
sija jį ir iškėlė į pirmąją vietą.

“Dienos, valandos, minutės” 
vaizduoja jauną mokytoją ir jos

VAISTŲ REIKALAI LIETUVOJE
t ■ Labdaros būdu gauti vaistai

.vaistinėse nepardavinėjami. 
Šiaulių, Kėdainių ir Vilniaus lab
daros vaistinėse jie pagal gydyto
jų receptus dalijami nemokamai. 
Arba atiduodami į ligonines.

Sveikatos ministerijos far
macijos ir medicinos technikos 
skyriaus provizorė konsultantė 
D. Čeikauskienė nuramino, kad 
dėl vaistų stygiaus nė vienas li
gonis dar nenumirė ir bankruta
vusių vaistinių nėra. Nors vaistų 
yra per maža, kad iš jų būtų ga
lima gauti pelną. Didmeninėje 
prekyboje jų antkainis siekia 38 
proc. Vaistinėms lieka 60 proc. 
viso pelno.

Nuo gruodžio 1 d. prekyba 
vaistais paskelbta prioritetine 
ūkio šaka. Pelno mokestis liko 5 
proc. Mokesčiai valstybei išliko 
tie patys.

Anot Čeikauskienės dažniausi 
vaistų pirkėjai dabar — “Sodros” 
remiami ligoniai. Ši draudimo 
įstaiga tam tikromis sunkiomis li
gomis sergantiems žmonėms, I 
ir II grupės invalidams, vaikams 
iki 7 metų, čemobyliečiams, po
litiniams kaliniams, tremti
niams, Sausio 13-osios aukų šei
mų nariams, taip pat sausio 13- 
ąją sužeistiesiems sumoka iki 80 
proc. vaistų kainos.

Specialistai Lietuvoje sako, 
kad visų 450 Lietuvos vaistinių 
vitrinose vaistų netrūksta. Gy
ventojus baugina kainos: vitami
nai jau neperkami dešimtimis 
dėžučių.

Menkus negalavimus stengia
masi gydyti pačių prisirinktomis 
vaistažolių, uogų arbatomis, 
masažu. Bet jeigu vaistus pirktų 
kaip anksčiau, lentynos ištuštėtų 
per savaitę ir taip atsitiktų ne 
todėl, kad nėra iš kur atsivežti 
vaistų ar provizoriai nesugeba 
surasti tiekėjų. Trūksta pinigų 
vaistams pirkti, tik apie 3 proc. 
reikalingų vaistų gaunama Lie
tuvoje. Visa kita atsivežama iš 
užsienio.

Šiandien Lietuvoje yra 120 
privačių vaistų tiekimo firmų, 
kurios perka vaistus už nemažus 
pinigus. Brangiai ir parduoda. * 
Kitaip nebus pelno. Vaistinės 
aišku, bėdos prispirtos ima iš to
kių tiekėjų vaistus, nes juos gau
nant vien tik iš valstybinių 
sandėlių bankroto slenkstį ypač 
greitai galima peržengti. Pa
vyzdžiui Vilniaus Senamiesčio 
vaistinė gruodį iš sostinės vaistų 
sandėlio gavo tik poros rūšių 
prekių už 600 tūkst. talonų. Iš 
viso praėjusį gruodį parduota 
vaistų už 2 mln. talonų.

ŠARŪNAS MARČIULIONIS VĖL ŽAIDŽIA

Šarūnas Marčiulionis, kuris 
žaidžia už JAV NBA profesionalų 
lygos Golden State Warriors ko
mandą Oaklande (prie San Fran- 
cisco), po praleistų pirmųjų 25 
šio sezono rungtynių, apgydęs 
Lietuvoje gautą traumą praėju
sią vasarą, vėl grįžo į krepšinio 
aikštelę prieš pat Kalėdas — 
gruodžio 23 d.

Kaip rašė San Francisco ir 
apylinkių spauda, tai buvo 
kalėdinė dovana šiam profesio
nalų klubui, nes be Marčiulionio 
komandai gana prastai sekėsi ir 
ji savo grupėje buvo nukritusi į 
paskutinę vietą.

Sugrįžus Marčiulionį ui, reika
lai pasitaisė, ir komanda laimėjo 
5 rungtynes iš eilės (iki šių ei
lučių rašymo). Pats Šarūnas per 
tas rungtynes aikštelėje pabuvo
jo 98 minutes ir pelnė 68 taškus. 
Jis įmetė truputį daugiau negu 
pusę metimų iš aikštės, o baudų 
metimuose buvo dar tikslesnis 
(įmetė 22 iš 28). 

darbą kaimo mokykloje prie miš
ko. Pas ją atveda sužeistą parti
zaną ir palieka, kad jį paslėptų 
ir išgydytų.

Mokyklos antrame aukšte jį 
paslepia, rūpestingai slaugo, 
gydo, jį įsimyli, slapta išteka už 
jo. Išgijęs partizanas vėl išeina į 
miškus ir ten žūsta. Numestą 
turgaus aikštėje jo kūną slapta 
išvagia jo motina ir toji mokyto
ja, dabar jau jo žmona. Partizaną 
slapta palaidoja, kad nebūtų jo 
kūnas išniekintas.

Romanas parašytas su nostal
gine nuotaika, su meile partiza
nams, visai anai epochai. Atro
do, kad parašė mokytoja, gerai 
pažinusi aną gyvenimą.

“Žolė visada kelyje” — nove
linis romanas. Čia pasakoja jauna 
mergaitė, paskui ji auga, tampa 
net studentė. Jos kaimo aplinko
je veikia partizanai, istribiteliai, 
apsimetėliai.

Novelėse daug lyrikos, poeti
nių vaizdų, idėjinių mazgų ir 
jaunatviško ilgesio bei skausmo.

Šios keturios naujos knygos 
tikrai praturtins lietuvių lite
ratūrą. Tai gėlių vainikai anai 
garbingai, tragiškai Lietuvos re
zistencijos epochai. Drauge tai 
ir gražiausia dovana Lietuvos ne
priklausomybės šventei.

Apie kitus konkurso romanus 
gal bus progos parašyti vėliau. 
(P-j-)

Apie krepšininko pasirody
mus vėl plačiai rašė Amerikos 
didžioji spauda metų pabaigoje, 
sužymėjusi praėjusių metų spor
to įvykius, iškeliant Lietuvos 
krepšininkų bronzos medalių 
laimėjimą Barcelonos olimpia
doje, dėl ko nuopelnai priskiria
mi Marčiulioniui, kuris ne tik 
pats gerai žaidė, bet ir visą ko
mandą žaidynėms sukomplekta
vo.

Apie Marčiulionį įdėtas raši
nys Amerikos sporto savaitrašty
je “Sporting News” (1993 m. 
sausio 4 d.), kur nupasakotas 
Šarūno užsispyrimas ir ryžtas 
krepšinyje, siekiant laurų kre
pšinio tėvynėje — Amerikoje.

Čia pažymima, kad Šarūnas 
turėjo išmokti viską: anglų kalbą, 
pastudijuoti vakarietiškąją kul
tūrą, prisitaikyti prie amerikie
tiškojo krepšinio stiliaus. Sako
ma, kad didžiuma Europos kre
pšinio žvaigždžių pasilieka arti 
savo namų ir žaidžia Italijoje ar

Skulptorius Antanas Mončys, gyvenąs Paryžiuje. Algimanto 
Zižiūno nuotr.

Šiuolaikinio meno parodų centre Vilniuje 1992 m. vyko ir 
skulptoriaus Antano Mončio darbų paroda. Autorius visus 
eksponatus padovanojo Palangai. Algimanto Žižiūno nuotr.

Ispanijoje. Tik dalelė ryžtasi 
įveikti kliūtis, kurias nugalėjo 
Marčiulionis ir kroatas Drazden 
Petrovic.

NBA lygos leidžiamas stam
bus (72 psl.) krepšinio žurnalas

KOKS TURĖTŲ BŪTI PREZIDENTAS?
“Lietuvos aido” dienraštis 

savo klausimų serijoje užklausė 
skaitytojų ir taip: “Koks turėtų 
būti prezidentas?”. Eilę atsaky
mui tą klausimą jau perspausdi
nome. Dar liko šis vienas:

Sigita Kišonaitė-Auželienė, 
45m., dailininkė iš Palangos,taip 
atsako:

“Būtų puiku, jei Lietuvos pre
zidentu taptų doras, protingas ir 
drąsus žmogus, kuriam svar
biausia — valstybės gerovė ir 
Tėvynės laisvė.

Bet tokio prezidento dabar 
Lietuvai nereikia. Toks tegalėtų 
susilaukti V. Landsbergio likimo 

Hoop 1993 m. sausio laidoje 
du vidurinius puslapius paskyrė 
Šarūno Marčiulionio spalvotai 
nuotraukai, kurioje jis matomas 
rungtynių metu prieš Los Ange
les Clippers komandą kamuolio 
įmetimo metu. Šios.nuotraukos 
vadinamos “poster” ir kabina
mos ant sienos.

Ed. Šulaitis

— būtų šmeižiamas, nes doras 
ir neliečiamas, nes drąsus ir pro
tingas.

Taigi Lietuvos prezidentas 
turėtų būti toks, kuris šiek tiek 
išmanytų ekonomiką, bet ne 
tiek, kad diįstų ją keisti, kuris 
šiek tiek išmanytų politiką, bet 
ne tiek, kad trokštų joje aktyviai 
dalyvauti. Kurs turėtų šiokį tokį 
idealą, lanksčiai keičiamą reika
lui esant. Būtų aukštas ir plačia
petis, kad sudarytų tvirtos atra
mos iliuziją, taip reikalingą mo
terims ir prasčiokams,ir mokėtų 
šiek tiek tarptautinių žodžių, bet 
ne perdaug, kad neerzintų jo 
klausančių rinkėjų’'.



VYTAUTAS IR IRENA ALKSNINIAI 
IŠVYKO J GIRAITĘ

Irena ir Vytautas Alksniniai 
buvo judrūs New Yorko lietuvių 
gyvenime. Gyveno jie Glen 
Cove, LI, NY. Taip pat turėjo 
sodybą lietuviškame Giraitės 
kaime. (Giraitė yra tarp Putna- 
mo ir Hartfordo). Praeitų metų 
gale jie pardavė namus Glen 
Cove ir išsikėlė pastoviai gyventi 
į Giraitę, rudenį ten užbaigę di- 
desnių-namų statybą.

Vytautas Alksninis dalyvavo 
įvairiose organizacijose, buvo 
LB New Yorko apygardos pirmi
ninkas. Tad dabartinė apygardos 
valdyba ir nutarė surengti jiems 
išleistuves.

Tos išleistuvės įvyko sausio 23 
d., šeštadienį, Kultūros Židinio 
mažojoje salėje. Dalyvavo apie 
80 asmenų. Apygardos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas prie 
garbės stalo pakvietė Ireną ir Vy
tautą Alksninius, vysk. Paulių 
Baltalų, OFM, Brooklyno vie
nuolyno viršininką Tėv. Leonar
dą Andriekų, OFM, Lietuvos 
ambasadorių Jungtinėse Tautose 
Anicetą Simutį su žmona Janina. 
Invokaciją sukalbėjo Tėv. L. An
driekus, OFM.

Vytauto Alksninio 
gyvenimo apybraiža

Pirmininką* Miklas trumpai 
priminė Vytauto biografiją. Jo 
praeitis daugeliui žinoma tik 
bendrais bruožais. Vytautas 
gimė prieš 63 metus Šakiuose. 
Jis dabar elektros inžinierius, su
projektavęs daug elektrinių.

Į Ameriką atvyko 1949 m., 
šoko tautinius šokius pirmoje 
tautinių šokių grupėje, veikė 
skautuose, dainavo Operetės 
chore, buvo Santaros-Šviesos 
narys, 1951-53 m. tarnavo JAV 
kariuomenėje ir dalyvavo Korė
jos kare. Grįžęs iš kariuomenės, 
dainavo New Yorko vyčių okte
te, Operetės chore, vyrų oktete, 
kuriam vadovavo A. Mrozinskas, 
Perkūno chore, buvo ir choro 
pirmininku. 1960 m. vedė Ireną 
Pesytę, su kuria susilaukė trijų 
dukterų: Linos, Rasos ir Sigitos. 
Lina ištekėjo už Anužio ir gyve
na Lansing, MI; Rasa gyvena 
New Yorke ir dalyvavo tėvų iš
leistuvėse; Sigita gyvena Chica- 
goje.

Vytautas aktyviai dalyvavo 
Kultūros Židinio įkūrime, jo sta
tyboje, administravime, buvo 
valdybos pirmininku. Taip pat 
buvo veiklus ir Lietuvių Bend
ruomenėje: dvi kadencijas buvo 
JAV LB tarybos narys, paskui 
LB NY apygardos pirmininkas.

Jo žmona Irena yra registruota 
gailestingoji sesuo, veikė vyr. 
skaučių židinyje “Vilija , buvo 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
New Yorko padalinio narė.
Vytautas buvo ir lietuviško kai

mo Giraitės įkūrėjas. Jo rūpesčiu 
ten įsigijo sklypus eilė lietuvių 
ir pasistatė namus. Jau keletas 
ten pastoviai gyvena, kitiem tai 
tapo atostogų ir vasaros namai.

Alksninių išleistuvėse Kultūros Židinyje, iš k.: Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, Lie
tuvos ambasadorius JT Anicetas Simutis, Vytautas Alksninis, Irena Alksninienė, vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Janina Simutienė. Programą atlieka Julius Veblaitis, Romas 
Kezys, Zenonas Jurys ir Vytautas Daugirdas. Kęstučio Miklo nuotr.

Sveildnimai-pris įminimai
Pirmasis sveikino Lietuvos 

ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų. Prisiminė jis Vyto tėvus 
Vaclovą ir Gabrielę, didelius pa
triotus, tokioje pat dvasioje išau
ginusius ir Vytautą. Ambasado
rius linkėjo išvykstantiesiems 
viso geriausio, pakeldamas šam
pano taurę. Ir visi ta proga 
pakėlė tostą ir sugiedojo “Ilgiau
sių metų”.

Toliau sveikino vysk. P. Balta
kis, OFM. .Jis kreipėsi į Vytą 
kaip į Kultūros Židinio statytoją, 
gerą žuvautoją ir virėju. Jam do
vanojo žūklės įrankį žvejoti 
jūroje.

Aleksandras Vakselis prisimi
nė, kai jie kartą drauge žvejojo 
ir kaip priplaukė didelį sovietų 
žvejų laivą Amerikos pakrantė
se, Vytas prie laivo lietuviškai 
paklausė: ar nėra ten lietuvių? 
Vienas atsirado. Vakselis kvietė 
New Yorko neužmiršti ir dažnai 
aplankyti.

Lilė Milukienė Lietuvių Tau
todailės Instituto vardu dėkojo 
už draugystę ir už bendrą darbą. 
“Perkūno” choro vardu kalbėjo 
buvęs choro pirmininkas Stasys 
Karmazinas. Taip pat kalbėjo 
inž. Rimas Vaičaitis buvusių ar
timų bendradarbių vardu, vyr. 
skaučių vardu Vida Jankauskie
nė, draugų vardu Romas Kezys, 
kurs daugel metų pažįsta Vytau
tą, drauge veikė skautuose, dai
navo choruose, dabar drauge 
būna ir Giraitėje, nes Kezys ten 
irgi turi namus. Jis suskaičiavo, 
kad Vytautas NewYorke yra dai
navęs 7 atskiruose vienetuose.

Įteiktas abiem ir pieštas adre
sas, kurį įeidami pasirašė visi da-

Alksninio žodis

Vytautas, padėkojęs už gražų 
išleistuvių vakarą, priminė, kad 
jis prieš 3 dienas grįžo iš Lietu
vos. Iš ten atvežė savo tetos 
Onutės Alksninytės-Garbš- 
tienės knygą “Heli in Ice”, išlei
stą šeimos lėšomis Lietuvoje. Jo 
teta buvo ištremtai Sibirą, ten 
sunkiose sąlygose rašė dieno
raštį. Dabar dienoraštis sureda
guotas, išverstas į anglų kalbą ir 
ten gražiai išleistas.

Tos knygos 2,000 egz. padova
nojo Švietimo ministerijai, kad 
vidurinės mokyklos galėtų skai
tyti, drauge mokytis anglų kal
bos ir susipažinti su tremtinių 
gyvenimu Sibire. Dalį tų knygų 
atsivežė ir į Ameriką.

Jau seniau jis ypatingai rūpi
nosi Lietuvos žemės ūkiu, tuo 
reikalu bent kelis kartus lankėsi 
Lietuvoje, dabar nori atsivežti 
kelis profesorius, kad susipažin
tų su JAV žemės ūkiu.

Toliau pasakojo apie dabartinį 
Lietuvoje gyvenimą. Sakė, kad 
Stasys Lozoraitis turi daug šansų 
laimėti rinkimus. Jis visus ap
jungtų bendram Lietuvos dar-

bui. Visur dabar, ir valdžioje, 
vyrauja didelė netvarka, kuri vis 
didėja. Sunku bus žmonėms iš 
jos išbristi. Žmonės gyvena sun
kiai diena iš dienos. Valdžioje 
nėra darbų tęstinumo. Kas ank
sčiau padaryta, atėjusiems nau
ja, nežinoma. Įsigalėjusi mafija, 
kuri nebijo nei policijos, nei tei
smų. ..

Meninė dalis
Pirmiausia Julius Veblaitis 

smuiku ir Vytautas Daugirdas 
akordeonu pagrojo vieną V. Ku
dirkos kūrinį, kitą — iš Pennsyl- 
vanijos angliakasių laikų — “Ne
kaltybės valsas”.

Toliau prie jų prisijungė Ze
nonas Jūrys ir Romas Kezys, ir 
jie visi šmaikščiai padainavo 
Pauliaus Jurkaus parašytus ku
pletus, keisdami ritmus, įvesda
mi deklamacijas. Akordeonu pri
tarė Vytautas Daugirdas.

Po visų plojimų, išdaigių juo
kų nuotaikingai vakarieniauta. 
Buvo patiekta šilta vakarienė, ją 
parengė Birutė ir Linas Šidlaus
kai. Veikė ir gėrimų baras. Visi 
pasivaišino ir skaniais obuoliais, 
kurių, atvykdami į šį pobūvį, 
atvežė Alksniniai iš savo kaimo.

Irena su Vytautu, apdovanoti 
gėlėmis, aprišti lietuviškomis 
juostomis, dėkodami visiems ir 
prašydami neužmiršti Giraitės, 
išvyko pas Daivą ir Romą Ke- - 
zius, kur pernakvojo ir kitą dieną ' 
iškeliavo į savo Giraitę, (p.j.)

Vasario 16 proga mintimis jungiamės su Lietuva, kur Vilniuje, 
Rasų kapinėse, ilgisi mūsų tautos patriarchas dr. Jonas Basa
navičius. Jo pirmininkaujama Lietuvos Taryba atstatė Lietu
vos nepriklausomybę Vasario 16-osios aktu 1918 m. Nuotr. 
Viktoro Kapočiaus

PASKUTINJ'"KARTĄ LIETUVIŠKA MUZIKA 
PER ROBERT SHERMAN PROGRAMĄ

New York Times dienraštis 
turi dvi radijo stotis: WQXR 
1.550 AM ir WQXR 96.3 FM. 
Per abi stotis buvo transliuojama 
muzikinė programa “In the Lis- 
tening Room”. Jai vadovavo mu
zikas,' radijo klasikinės muzikos 
organizatorius Robert Sherman. 
Be šios programos, jis dar vado
vauja kitom 9 programom.

Radijo stotys iki šiol veikė 
dienraščio "N. Y. T. patalpose. 
Stotys išsiplėtė ir išsikelia į nau
jas patalpas, 122 Fith Avė. Pats 
Robert Sherman pakviestas į 
Juilliard muzikos mokyklą dėsty
ti specialią programą apie muzi
kinės programos parengimą ra
dijo stotims.

Todėl ir programa “In the Lis- 
tening Room” su šio sezono pa
baiga nutraukiama.

Vasario 16-tos proga per šią 
programą būdavo transliuojama 
lietuviška muzika su atitinka
mais komentarais. Pirmoji prog
rama buvo transliuota 1972 m. 
vasario 16 d. 9:30 v. r. Šiemet 
yra 21 kartas, kai bus perduoda
ma lietuviškos muzikos progra
ma ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės švente. Ją girdėsi
me vasario 13 d. 11:30 vai vaka
ro. Tai bus šios programos pas
kutinė transliacija.

Muziką palydėdavo įvairūs 
komentarai apie autorius, jų 
kūrinius ir apie pačią Lietuvą.

Iš visur

Šiuos komentarus parengdavo 
dr. Jonas P. Lenktaitis, įdėjęs 
daug nuoširdaus darbo, parūpi
nęs ir daug muzikos.

Paskutinei transliacijai — 
A. Rekašiaus simfonija

Vasario 13 d., šį šeštadienį, 
11:30 v.v. per abi New York Ti
mes radijo stotis ryšium su Lie
tuvos nepriklausomybės švente 
bus transliuojama lietuvių kom
pozitoriaus Antano Rekašiaus 
septintoji sirrtfonija.

Rekašius gimė 1928 m. Valsty
binę koncervatoriją Vilniuje 
baigė 1959 m. Kurį laiką moky-

LOZORAIČIO RĖMĖJŲ SĄRAŠAS 
PERŽENGĖ 300

New Yorko lietuvių komiteto, 
remiančio ambasadorių Stasį Ix>- 
zoraitį Lietuvos prezidento po
stui, sąrašas uždaromas su 325 
pavardėm.

• Pereitą savaitę į šį sąrašą pa
pildomai įsijungė: Algis Alksni
nis, Anthony Batelius, Julius Bo- 
tyrius, Dalia Bulgaraitė, Ann 
Charles, Birutė Cibulskienė, 
Regina Čeponis, Albinas Elskus. 
dr. Jonas Gimbutas, Marija 
Jasėnienė, Teofilius Klova, Vida 
Krištolaitytė, Liuda Kulikau
skienė, Vita Liaudinskicnė. An- 
tąpas Lukoševičius, Stella Mar- 
ctkauskas, Miehel Marcikau- 
skas, Ilclcn Mathevv, Irena San- 
danavičiūtė-Merlino, Povilas 
Markūnas, Liucija Paknienė, 
Michacl Petrošius, Aleksandras 
Badžius, (Genovaitė Radžiuvic- 
nė, Antanina Ragauskienė. Ge
diminas Rajeckas. Nijolė Ra- 
smussen, Marina Ranlinaitienė, 
Zigmas Raulinaitis, Monika Roi- 
kaitė, Emilija Sandanavičienė, 
Vita Vileišienė-Shenvin. Jonas 
Šiaučiūnas. Daiva Šiaučiūnienė, 
\ ydas Sepšys, Elena Vaičienė, 
Jonas Vaičys. Giedrė Zauniūtė; 
dr. Gunda Žymantienė.

Komitetas džiaugiasi, kad toks 
didelis būrys lietuvių įsijungė 
remti am b. Stasį Izrzoraitį. 
Tačiau nežinia, kiek tų lietuvių 
galės dalyvauti šiuose rinkimuse 
ir palial aioti už savo kandidatą. 
Daugelis skundėsi, kad informa
cija registracijai dėl prezidenti- 

tojavo, paskui atsidėjo tik kūry
bai. Parašė per 100 įvairių kom
pozicijų: baletų, simfonijų ir ki
tokio žanro kūrinių.

Septintą simfoniją parašė 1988 
m. Kai prasidėjo tautinis judėji-x 
mas, jis ėmė simfoniją taisyti. 
Jam labai didelį įspūdį padarė Si
bire žuvusiųjų palaikų per
vežimas į Lietuvą. Simfoniją jis 
išplėtė, naujai orkestravo ir ją 
pavadino “in Memoria”.

Lietuvos valstybinės filhar
monijos orkestrui diriguoja Juo
zas Domarkas. Veikalą Vilniuje 
užrašė Amerikos pabaltiečių fir
ma Ella Records, CT.

nių rinkimų buvo per vėlai pa
skelbtą. Per kelias dienas nebu
vo įmanoma gauti tą žalią piliečio 
kortelę ir įsiregistruoti balsavi
mui Lietuvos ambasadoje Wa- 
shingtone.

Praėjusį sekmadienį (vasario 7 
d.) per “Laisvės Žiburio” radijo 
programą buvo perduotas anoni
minis politinis skelbimas, kvie
čiantis balsuoti už Algirdą Bra
zauską. Romas Kezys, to radijo 
pusvalandžio vedėjas, prieš 
pradėdamas ir užbaigęs jį skaity
ti, paminėjo, kad tai apmokamas 
skelbimas. Deja, pabaigęs skai
tyti, pasakė, kad šį skelbimą pa
sirašė lietuvių komitetas už Bra
zauską Great Necke, nepranešė 
nei komiteto sąstato,. nei adreso, 
nei telefono numerio. Įdomu, 
kur čia šuva pakastas? (kkm)

— Inksto persodinimo pirmo
ji operacija Lietuvoje atlikta Vil
niaus universitetinės Antakalnio 
ligoninės klinikoje. Operavo 
transplantologijos profesorius 
N ils H. Person iš Švedijos ir Lie
tuvos Inkstų fondo pirmininkas 
bei inkstų transplantologijos 
centro vadovas prof. Balys Dai
nys bei vilniečiai chirurgai do
centas Arūnas Želvys ir Valanti- 
nas Stapulionis. Vilniečiui Juri
jui Filipovui, 35 m. amžiaus, 
buvo persodinta jo motinos inks
tas.

— Lietuvos prezidento rinki
muose, anot ekspertų, besire
miančių referendumų ir Seimo 
rinkimų rezultatais, turėtų daly
vauti 70-75% rinkimų teisę tu
rinčių piliečių. Tai būtų 1,8-2 
milijonai rinkėjų. Tad nugalėto
jui reikėtų surinkti šiek tiek per 
milijoną balsų.

— Lietuvos Respublikos pre
zidentui rinkti Jungtinėse Ame
rikos Valstijose sudaryta vyriau
sia rinkimų komisija VVasbing- 
ton, DC: pirm. Ramūnas Ast
rauskas, Regina Bačanskienė, 
Algimantas Landsbergis.

— “Į Laisvę” fondo premijos 
už romaną rezistencine tema bus 
įteiktos vasario 15 d. Vilniuje, 
Rašytojų sąjungos rūmuose. Šį 
konkursą finansiškai parėmė dr. 
Kazys ir Marija Ambrozaičiai iš 
Chicagos, dr. Zigmas Brinkis bei 
Elena ir Juozas Kojeliai iš Cali- 
fomijos.

.—Toronto, Ont., Kanadoje, 
Prisikėlimo parapija, kuriai nuo 
pat įsikūrimo vadovauja lietuviai 
^pranciškonai, 40 m. veiklos su
kaktį minės 1993 m. vasario 28 d.

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

— Pirmoji dainų šventė buvo 
surengta Kaune 1924 m. 
Atžymint dainų švenčių 70 metų 
sukaktį, 1993-čiais ir 1994-tais 
bus surengtos specialios šventės: 
1993-čiais — jaunimo, o 1994- 
tais — Pasaulio lietuvių. Į jas 
kviečiami ir Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių chorai bei šokių viene
tai. Didžioji šventė numatoma 
1994 m. liepos 1-3 dienomis.

— Philadelphjos miesto cent
re, 2301 Market St., Philadel- 
phia Electric pastatas yra vienas 
iš aukščiausių ir gražiausiai ap
šviestų. Vakarais jo viršūnėje 
blykčioja tai dienai būdingas 
šūkis ar sveikinimas. Vasario 16- 
osios vakarą ir naktį šio dango
raižio šviesos skelbs sveikinimą 
lietuviams Nepriklausomybės 
šventės 75-tosios sukakties pro
ga. Tą šviesų sveikinimą išrūpi
no Philadelphijos LB apylinkės 
valdybos vicepirm. Tomas Dan- 
ta.

— Dr. Žilvinas Zakarevičius, 
I neurochirurgas, dirbantis Vil

niuje Sv. Jokūbo ligoninėje, pa
sveikino “Darbininką" Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga. Jis dėkoja 
už 1992 m. spalio 9 d., Nr. 39, 
atspausdintą rašinį apie tą ligo
ninę. Patikrinus 
paaiškėjo, kad tai buvo Petro 
Viščinio rašinys.

tą laidą.

Prie rašinio 
buvo ir V. L'sinavičiaus nuotrau
ka, vaizduojanti tos ligoninės 
neurochirurgus, teikusius sku
bos pagalbą sužeistiesiems 1991 
m. sausio 11-13 dienomis. Tarp 
tų chirurgų yra ir dr. Žilvinas 
Zakarevičius. Daktaras rašo, kad 
“Darbininko" rašinys ji pasiekęs 
per R. Kulbio malonę.
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VILNIUS VASARĄ
Speciali nuolaida galioja skrydžiams birželio, liepos . | 
ir rugpjūčio mėnesiais

iš Los Angeles
Seattle
Chicago
Tampa
San Diego
Detroit
Cleveland

ir daug kitų miestų į Vilnių ir atgal
Kaina $ 1,098 + $21

Bilietus reikia nusipirkti iki vasario 19 d.
VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.

Brooklyn, NY 11229
Tel. 718 769-3300; 1-800-952-0119

FAX 718 769-3302

Lietuvos Vyčių 110 kuopos narės atlieka Kūčių programą 
Maspethe. Dalios Bulvičiūtės nuotr.

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO 

0 atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į 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

____________© atlanta import export, iaa2j

a’ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS
& GYDYTOJŲ NEATIDUMAS, NERŪPESTINGUMAS
» SKYRYBOS

KONSULTACIJA NEMOKAMAI 
IRVING DAVID CHODOSH 

ADVOKATAS 
230 WEST 72 STREET, NYC

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

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

Want an Overseas Account? Concerned about Privacy?
Confidently our specialtyl 

Norit ; atsidaryti užjūryje banko sąskaitą? 
Pageidaujate, kad ji išliktų privati? 

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

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

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

AMCRiCAN TRAVEL SERVICE 
MM S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 50642 
TEL. (709) 422-3000 
FAX (708) 422-3163

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime, 
informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an- 
trad., ketvtrtd. Ir penfctd. 9 v.r.—5 v. p^. Trečd. 9 v.r.—7 v.v.

ITSEASYTO 
BANKBY
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensible.
When the bank receives your savings or 
checking account transaction rt’s 
processed and mailed back to you the 
šame day. Tbousands of our customers 
have enjoyed this free Service for years

When you bank by mail, the South 
Boston Savings Bank is as etose as the 
nearest mail box

Open an account today by filling out the 
coupon betow or visiting one of our conve- 
nientty located offices.

WE’LL 
PAYTHE

BOTH 
WAYS!
South Boston*) 
Savings Bankv

"AUMVSTH£ LfAOER

KŪČIOS
MASPETHE
Lietuvos Vyčių 110 kuopos 

pobūviai praeina dideliu pasise
kimu. Tarp jų buvo ir pereitų 
metų Kūčios, jau 17-tosios, j ku
rias buvo susirinkę gerokai virš 
200. Buvo narių ir iš artimųjų 
kuopų— Manhattano, Newarko 
bei Brooklyno.

Šventė, įvykusi sekmadienį, 
gruodžio 20 d., prasidėjo mišio- 
mis Viešpaties Atsimainyno pa
rapijos bažnyčioje. Koncelebra- 
vo prel. Pranas Bulovas ir kun. 
Stasys Raila. Skaitymus atliko 
Elena Matulionytė ir Kazys Vai
nius. Pamoksle prel. Bulovas 
priminė šios šventės prasmę: tai 
džiaugsminga ir vilties pripildy
ta diena, sujungianti mūsų širdis 
su tautiečiais visame pasaulyje. 
Malonu buvo, kad visos maldos 
ir giesmės buvo lietuviškai.

Akompanavo muzikas Virgini
jus Barkauskas, kuris taip pat 
padėjo atlikti programą salėje. 
Pasveikino 110 kuopos pirminin
kas Bruno Rutkūnas. Prel. Bulo
vas palaimino plotkeles, o kun. 
Raila sukalbėjo invokaciją.

Užgeso šviesos, pasirodė žva
kutė, paskui kita ir daugiau. Pa
sigirdo “Sveikas, Jėzau gimusis” 
ir į salę įžingsniavo tautiniais 
drabužiais pasipuošusios vytės, 
nešančios žvakutes, kuriomis 
apšvietė visus stalus. Po to, mer
ginos vedė giesmių giedojimą.

Pasidalinta plotkelėmis ir pa
sivaišinta tradiciniais valgiais. 
Pasveikino klebonas kun. Ken- 
neth Wicks.

Geri šeimininkai tie Mas- 
petho vyčiai! Visos šventės de
talės buvo kruopščiai suplanuo
tos. Malonu lankyti jų pobūvius, 
kurių pelnas dažnai plaukia į 
Lietuvą. Jie jau yra išsiuntę kelis 
tūkstančius dolerių.

Dalia Bulvičius

ALIO, PHILADELPHIA
URMO KAINOS!

DIDŽIAUSIAS MINKŲ
VIRŠ 500 MINKŲ(audinės) PALTŲ, PRADEDANT $1,095

IŠPARDAVIMAS
VISI KAILINIAI TIESIAI IŠ GAMINTOJO!

Tik ŠEŠTADIENĮ ir SEKMADIENĮ!
VASARIO 20 ir 21 d. nuo 10 iki 7

JCENTTR
UTHUANIAN MUSIC HALL 
2715 E. ALLEGHENY AVĖ 
PHILADELPHIA, PA 19134 

Tel.: 215 739-4831

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

MEMBER FtMC and OTM AU. DEPOSITS INSURED IN FUU.

South Boston 
288-2500

MEPOHSCT ORCL£ 
740 Gafcvar BKd 
825-9090

OUINCYOFHCE 
090 AdvmSt 
LakmSouere 
479-9880

W€YMOUTM OFFICE 
544 Mam S» 
337-1060

4490210

WEST ROKBURY 
1833 Centre St 
3230000

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

ECONOMY AIRFARESTO UTHUANIA

f ATGIMUSIOS ^ 
^LIETUVOS DAINOSj

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

New York - Vilnius $523 (round trip)

New York - Vilnius $453 (one way)

Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos platintojas, 
palaikytojas, nes spauda yra 
mūsų lietuviškos gyvybės 
ženklas.

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

B “’ScY S
VVm. Anastasi, B. S. 

77-01 J AM AKA AVENUE 
(Cor. 77th Street) - 

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

. 296 - 4130

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

Po 30 dol.: P. ir L. Tutinas, 
North Hampton, NH; A. Griska, 
Rlchmond Hill, NY; Laima 
Michailovich, Staten Island, NY; A. 
Balsys, VVoodhaven, NY.

Po 25 dol.: S. Bobelis, Plain- 
view, NY;

Po 20 dol.: Angelė Bliudzius, 
Los Angeles, CA Marija Šulskis, 
Santa Monica, CA; Bronė Reven- 
tas, Gulfport, FL; Viktorijajinkins, 
Palm Bay, FL; W. Beleckas, Sunny 
Hill, FL; Albina Balsys, St. Peters
burg, FL; Elena Legeckis, Liber- 
tyville, IL; Aldonajuozevičius, Oak 
Lawn, IL- Anna Slema, VVorcester, 
MA; M. Korsack, Nashua, NH; Irene 
Staskevičius, Bronx, NY; Audronė 
Tozzi, Lindenhurst, NY; Zina Di 
Falco, New York, NY; K. Barkaus
kas, Philadelphia, PA; Nancy 
Guoba i ti s, Edgefield, SC.

Po 15 dol.: A. Balsys, Nau- 
gatuck, CT; S. Kreivėnas, St. Peters
burg, FL; Halina Bagdonas, Oak 
Lawn, IL; L. L. Svelnis, Needham, 
MA; J. Matulaitis, Hillcrest, NY; Aga 
Arlickas, Maspeth, NY.

Po 12 dol.: Monika L. Boop,

Olney. MD.
Po 11 dol.: J. A. Sodaitis, Ar- 

vada, CO.
Po 10 dol.: L. Tamoshaitis, 

Hot Springs, AR; Irena Donovan, 
Boulder, CO; Jūratė Dibenedetto, 
West Hartford, CT; E. Karmazinas, 
St. Petersburg, FL; V. Staškus, St. 
Petersburg Beach, FL; A. A. Urbelis, 
St. Petersburg Beach, FL; E. Litvi
nas, Chicago, IL; S. P. Zumbakis, 
Chicago, IL A. Siaurusaitis, Elicott 
City, MD; V. Rupsys, Brockton, MA; 
J. Rentelis, Randolph, MA M. Gave
lis, North Andover, MA; P. Gražuo
lis, VVorcester, MA; Brone Pridot- 
kas, VVorcester, MA; Julia Lengve
nis, Keamy, NJ; V. Matusaitis, Ll- 
vingston, NJ; A. Daukantas, VVal- 
lington, NJ; R. Sinusas, W. Cald- 
well, NJ; Vivian Karutis, Amster- 
dam, NY; Therese A. Jacųues, Gou- 
vemeur, NY; A. Krivickas, Maspeth, 
NY; K. Vainius, Maspeth, NY; Ber- 
tha Bedel, N. Bellmore, NY; B. 
Nemickas, Jericho, NY; V. Petrik, 
Syosset, NY; Teresė Bakanas, Ches- 
ter, PA; J. Stanaitis, Houston, TX.

Po 5 dol.: K. Baronas, Viem- 
heim, Germany; R. I^tvenas, Cul- 
ver City, CA R- Kontrimas, Mis- 
sion Viejo, CA; V. Tuskenis, Palm 
Springs, CA P- Simanauskas, Bris- 
tol, CT; Regina R. Przybysz, Glas-

tonbury, CT; J. Balčiūnas, New Bri
tam, CT; J. Bružas, S. VVoodstock, 
CT; Nellie Kanapka, Boynton 
Beach, FL; P. J. VValles, St. Peters
burg Beach, FL; A. Barulis, Brock
ton, MA; Danguolė Kasper, Brock
ton, MA; Annie Dėdinas, Green- 
field, MA; Marguerita Bartkus, Pep- 
perell, MA J. Statkus, Randolph, 
MA; Mildred Patrick, Milltown, NJ; 
C. Lakacauskis, Somerville, NJ; A. 
Simonelis, New York, NY; Zofija 
Sipaila, VVayland, NY; Kun. Bur- 
kauskas, O.S.P. , Doylestown, PA 
Annie M. Morgalis, Minersville, PA; 
EmaSparkevicius, Philadelphia, PA 
Šalty Shimkus, Scranton, PA.

Po 3 dol.: J. Kutinąs, VVest 
Yarmouth, MA.

Po 2 dol.: Kun. C. Kasinskas, 
VVest Hartford, CT; B. Udalovas, St. 
Petersburg, FL

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

L ALGIRDAS ČARNECKIS

“Viešpatie, ką čia tauški, kokie 
pas mane, kurio kojos jau grabe, 
gali būti naktiniai darbeliai?!”

Liepsnojančiom akim, j šį 
neeilinį kaltinimą įsikišo seselė 
Ania. Draugas ligoni, mes se
niai vieni kitus pažįstame ir iki 
šiol labai jus gerbėme. Tarpusa
vyje su med. personalu dažnai 
kalbėdavom, kad tie “litovcai” 
padaryti iš visai kitokio molio”. 
“Deja, klydom — sausai įsiterpė 
Katia. “Patikėk, toliau ir aš ne
begaliu tylėti, kai kiekvieną die
ną tavo palatos ligoniai man 
skundžiasi, kad naktimis lan
džioji į jų spinteles ir iš ten vagi 
maistą!”

Šiandien nepamenu, ar iš viso 
ką nors galėjau joms atsakyti į šį 
siaubingą kaltinimą. Prisimenu 
tik tiek, kad mano kojos pradėjo 
linkti per kelius ir, jei ne tuo 
metu pastatyta kėdė, būčiau išsi
tiesęs ant grindų.

Priėjo Katiuša ir, uždėjusi 
man ant peties savo švelnią ran
kutę, paklausė: “Sakyk ar labai 
vargina tas žagsėjimas?”

Po “nokdauno” nelabai susi- 
gaudydamas situacijoje, jai pri
kišau: “apie kokį čia, atsiprašau, 
žagsėjimą gali būti kalba!” “Apie 
tą, kurio jau rebėra”, ir abi se
selės kvatodamos, žiūrėjo man 
tiesiai į alds. Nebėr tavo “ikotos” 
ir nebėra to vagies, kuris nakti
mis “valydavo” ligonių spinte
les!”

Kelios sekundės abejonių, 
ir tada supratau, kaip galima 
žagsėjimą išvaryti baimės ir iš- 
gąsdinimo smūgiu!

Vėliau man pačiam teko sėk
mingai pritaikyti -žįr-keistą, bet 
turintį medicininį pagrindą me
todą. Manau, kad šiuo atveju se
selės truputį perlenkė lazdą — 
būtų pilnai užtekę švelnesnio iš- 
gąsdinimo.

TERAPIJOS SKYRIUS
Vidaus ligų skyriaus vedėjas 

Matvei Lvovič Vulfovič irgi buvo

A.t A.
DR. ANTANAS S. BLAŽYS, 

sulaukęs 33 m. amžiaus, staiga mirė 1993 m. 
sausio 23 d.

Jo motinai Sofijai, broliams Rimui ir Ju
liui su šeimomis, o taip pat Velionio sužadėtinei 
dr. Melanie Kazlas reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. Taip pat meldžiame 
Aukščiausiąjį, kad a.a. Antano vėlei suteiktų 
amžiną ramybę.

Raymond ir Florence Kazlai

mirus, nuoširdžiai dėkoju giminėms ir arti
miesiems už pareikštas užuojautas, gėles, užpra
šytas mišias, o taip pat Lietuvos Vyčių 110 
kuopos, Maspeth, NY, nariams už maldas Ir giedo
jimą prie velionio karsto.

Nuoširdus ačiū Viešpaties Atsimainymo lie
tuvių parapijos klebonui kun. K. J. Wicks, prel. Pr. 
Bulovui ir kun. J. Pakalniškiui už koncelebruotas 
mišias; visiems, lankiusiems velionj ligoninėje, 
laidojimo koplyčioje, o taip pat už dalyvavimą 
gedulingose pamaldose ir palydėjimą j kapi
nes.

Žmona Sophie Stye

Mylimam vyrui ir tėvui

A.t A.
STASIUI ŽADEIKIUI

mirus, liūdinčią žmoną dr. Stasę ir dukras:
Indrę ir Neringą nuoširdžiai užjaučiame.

Laima ir Jurgis Savaičiai
Rūta ir Albinas Strazdžiai

I Elena Milukienė
Sunny Mills, FL

22
spec. tremtinys iš Lietuvos. 
Apie jį sklido legendos, kad tokio 
autoriteto ir visaliaudinio pri
pažinimo vargu ar kas galės per 
daug dešimtmečių kada nors nu
sipelnyti Jakutske. Išliko 
neužmirštamos jo vizitacijos su 
dideliu pulku medikų, kurios 
vyko kas penktą dieną.

Kai ligonio pilvą maigydavo 
Valfovičiaus ranka ar jis tiksliu 
judesiu vedžiodavo savo fonen- 
doskopą per šonkaulių bangas, 
palatoje įsiviešpataudavo ste
buklinga pasitikėjimo šiuo gydy
toju dvasia. Gaila, gamta jį nu
skriaudė ūgiu, tačiau šimteriopai 
jam kompensavo fenomenalia at
mintimi, mokėjimu bendrauti su 
kolegomis ir ligoniais, būti pui
kiausiu gydytoju — diagnostu ir 
paprastu nuostabiu žmogumi, 
įeis Matvei Lvovičius į palatą, 
žiūrėk, ligonių ūpas pakyla, tem
peratūra normalizuojasi ir norisi 
gyventi, taip no-ri-si gyventi! 
Ačiū už tai, mielas Vulfovičiau!

Kaip Dievo vėlai vakare lauk
davau ateinančios savo sesers 
Liucijos. Mes, broliai, vaikys
tėje jos vardą sutrumpinom ir ją 
vadindavom Cija. Gerokai po 
dešimtos, dar degant šviesai, 
užsimetusi ant pečių baltą chala
tą, lengvai, grakščiai ir energin
gai, ką nors nešdama ji ateidavo. 
Palatą užpildydavo jos nežemiš
ka jaunatvė, gražių didelių tam
sių akių žavesys ir begalinis pa
siaukojimas. Nors skurdžiai 
vertėsi meno mokykloje, ji įsigi
jo didelį piktą juodą šunį, kuris 
ją lydėdavo einant naktį į ligo
ninę. Seselės visuomet jam pa
likdavo užkandos.

Jos laukė ir kiti mano palatos 
ligoniai, jaunesni dideliu malo
numu akis paganydavo, nes bu
vo kur, vyresnieji iš jos išgirsda
vo paguodžiantį žodelį arba 
džiaugėsi jos atneštu jų paprašy
tu daiktučiu. Cija mane lankė 
kiekvieną šventą dieną ir gerų 
žmonių dėka, kaip ponia Darija 
Putvienė, ponia Patruške- 

A.t A.
TONY SLYE

A.t A.
VAINUČIUI ZIKARUI

netikėtai mirus, žmoną Aldoną, sūnų Šarūną su 
šeima, dukrą Eglę su šeima ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Dr. Rytis Balčiūnas ir šeima 
Ona ir Bronius Balčiūnai

vičienė, visuomet mane 
aprūpindavo skanesniu maistu, 
kuris neleido stačiai grimzti du
gnan.

Atėjo vasara, graži šilta vasara. 
Mano sveikata smarkiai blogėjo 
ir labai nesinorėjo dar kartą nerti 
į Jakutijos nežmoniškai šaltą 
žiemą. Kiek rūpesčių, greičiau 
prie galo, su tuo buvau visiškai 
susitaikęs!..

jų prieš paskutinius atsisveikini-
...Pro langą matau geltonus mus buvo tokia didelė ir taip 

lapus, skaičiuojančius paskuti- man reikšminga, kad jų bepro- 
nes egzistencijos akimirkas. Sal- tiškai laukiau pasirodant mano
tas vėjas su smulkiom snaigėm 
vis dažniau šmėkšteli plikose 
medžių šakose. Nebesinori kirp
tis ir skustis. Kaimynas sako, kad 
labai supanašėjau su Kristumi! 
Šiandien seselės stumdo lovas,
atitraukinėja jas nuo langų. Pra
sideda popierinių juostelių klija- (Bus daugiau >

VASARIO 16-TOJI ELIZABETH, N J
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 75 metų jubiliejinis 
minėjimas Elizabeth įvyks vasa
rio 14 d., sekmadienį. Minėjimą 
rengia Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė.

Po vienuoliktos valandos pa
maldų Šv.
vių parapijos bažnyčioje, Eliza- 
bethe, NJ, minėjimas bus tęsia
mas parapijos salėje, 211 Ripley 
Place.

Pagrindinę kalbą pasakys nau
jasis Lietuvos gen.

Petro ir Povilo lietu- ,. Kudirkos muzika.

' •. a.

MIRĖ KUN. J. W. BUCEVIČIUS
1993 m. sausio 6 d., Nashua, 

NH, ligoninėje mirė kun. Juoza
pas W. Bucevičius. Jis buvo Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos kle
bonas. Po bažnytinių apeigų, ku
riose dalyvavo diecezijos vysku
pas O’Neil ir 42 kunigai, velionis 
buvo—palaidotas parapijos Šv. 
Kryžiaus kapuose Hudsone.

Bucevičius, gimęs prieš 82 
metus Philadelphijoje, jau
nystėje su tėvais trumpą laiką 
apsilankė Lietuvoje. Sugrįžę 
Bucevičiai apsigyveno Cambrid- 
ge, MA, kur Juozapas lankė 
pradžios mokyklas, o 1924 m. 
įstojo į lasaletiečių aukštąją mo
kyklą ir kolegiją Bloomfield, CT. 
Į lasaletiečių noviciatą Buce
vičius buvo priimtas 1929 m. 
1933 m. jis padarė amžinuosius 
įžadus lasaletiečių seminarijoje 
Altamont, NY. Į kunigus įšven
tintas 1935 m. Albany, N Y, kate
droje. 1936 metais jis buvo pa
skirtas vikaru, o 1949 m. klebo
nu Šv. Kazimiero lietuvių para
pijoje Nashua, NH. Tose parei
gose, su trumpa pertrauka, jis 
išbuvo 55 metus.

Per pusšimtį su viršum metų 
kun. Bucevičius mokėjo suburti 
Nashua ir apylinkių lietuvius 
savo parapijoje. Nuo 1949 m., 
kai pirmieji pokario išeiviai pasi
rodė New Hampshire, jis važi
nėjo į kaimyninių miestų bažny
čias, kur laikė lietuviškas pamal-

vimas. Žinau, kad tai beždžionės 
darbas, klijai blogi, juostelės sa
vaime plyšta ir vis vien bus šalta!

Prieš pat užšąlant Lenai, iš 
Bykovo į Jakutską atvažiavo 
nemažas būrys tremtinių. Tarp 
jų buvo mano labai laukiami 
mama ir trys broliai. Pradžioje 
nenorėjau jų matyti, nes bijojau 
juos nuliūdinti ir įskaudinti savo 
baisiu stoviu, tačiau trauka prie 

palatos slenkstyje. Visa tai įvyko 
ir praėjo. Ar išliko mūsų ruonio 
kailis, tada paklausiau brolių? 
Deja, ne, branvachtoje vagys jį 
pavogė, atsakė, lyg būdami kalti 
broliukai!

New Yorke Linas Kučinskas. 
Meninėje dalyje pasirodys šešta
dieninės lituanistines mokyklos 
mokiniai. Smuikuos Julius Veb- 
laitis, fortepijonu palydimas dr. 
Michael Yudd - Jutkevičiaus. 
Programon įtraukta ir dr. Vinco

Rengėjai visus dalyvius kvie
čia po minėjimo prie bendrų 
užkandžių apatinėje salėje, kur 
bus galima arčiau susipažinti su 
naujuoju Lietuvos konsulu ir tar-J i 

konsulas , pusavy pabendrauti.

Kun. J. W. Bucevičius.
K. Daugėlos nuotr.

das. Visi lietuviški patriotiški 
minėjimai vyko parapijos salėje, 
o bažnyčios rinkliavos buvo ski
riamos lietuviškoms organizaci
joms.

Nashua ir apylinkių lietu
viams klebono Bucevičiaus mir
tis — didelis nuostolis. Pasiges 
lietuviai jo maldų ir pamokslų, 
kuriuose dominavo lietuviškas 
dialektas, atsivežtas iš prieškari
nio atsilankymo Lietuvoje — vi
suomet su nuoširdžiu ir visiems 
suprantamu turiniu.

K. Daugėla

lz. Vasyliūno
10 m. mirties sukaktis

So. Bostono S\ Petro lietuvių 
parapijoje gruodžio 13 d. įvyko 
pamaldos ir koncertas, prisime
nant smuikininko Izidoriaus \’a- 
syliūno dešimtąsias mirties me
tines.

Prieš mišias vargonais grojo jo 
sūnus Vytenis. atlikdamas lietu
viškų giesmių improvizaciją Iš
leiski rasa dangaus iš aukštybių 
ir kitas giesmes.

Mišias laikė parapijos klebo
nas kun. A. Kontautas. koncele- 
bruojant velionio artimam kole
gai kun \ \ alkavičiui. Norvvoo- 
do klebonui.

Giedojo choras, diriguojamas 
komp. Jeronimo Kačinsko, ir so
listai Birutė Aleksaitė-Patch ir 
Benediktas Petkevičius, Vyte
niui Vasyliūnui palydint vargo
nais.

Po pamaldų, parapijos salėje 
kun. Valkavičius kalbėjo apie 
Izidorių Vasyliūną, papasakoda
mas apie jo kaip smuikininko ir 
pedagoginius gabumus. Po pa
skaitos prelegentas, kuris yra ir 
smuikininkas, dainininkas ir 
rašytojas, padainavo vieną dai
ną, o kitą pagriežė smuiku. Jam 
akompanavo M. Jakutytė. So
listė Birutė Aleksaitė-Patch ir 
Benediktas Povilavičius, akom
panuojant Vyteniui Vasyliūnui, 
padainavo lietuvių ir tarptauti
nių kompozitorių kūrinių.

Po koncerto įvyko kavutė. 
Dvasininkams ir menininkams 
bei Moterų Federacijos talki
ninkėms padėkojo Elena Vasy- 
liūnienė.

Kalėdinis pobūvis

Moterų Federacijos suruoštos 
Kūčios įvyko gruodžio 18 d. Lie
tuvių Piliečių apatinėje salėje. 
Visus maloniai nustebino Bronės 
Jankevičienės dovana: visi sve
čiai gavo po gražią, megztą pete
liškę. Elena Vasyliūnienė sukal
bėjo maldą ir papasakojo apie 
kalėdinius papročius Lietuvoje 
ir pasaulyje. Pasidalinta kalė
daičiais, prisimintos mirusios 
narės. Vakarienė buvo paruošta 
pagal lietuviškus papročius.

E. Vasyliūnienė

Dr. J. Gimbuto pagerbimas

Dr. J. Gimbuto 75 metų 
amžiaus'sukakties proga Lietu
viškosios Skautybės Fondo Bos
tono skyriaus valdyba surengė 
iškilmingą sukaktuvininko pa
gerbimą. Jame sausio 31 d., sek
madienio popietę, Lietuvių Pi
liečių klubo trečio aukšto salėje, 
dalyvavo gausus bostoniečių 
būrys.

Programai vadovavo J. Špoke
vičius. Dešimties kalbėtojų tar
pe solenizantą sveikino bičiuliai, 
profesiniai kolegos, įvairių lietu
viškų organizacijų atstovai. S. 
Šatienė perskaitė telegramas ir 
sveikinimus, atsiųstus iš Lietu
vos ir įvairių vietų Amerikoje.

Po dr. J. Gimbuito padėkos 
žodžio jam buvo įteiktos dovanos 
— dail. Vytauto Igno grafikos pa
veikslas, visų dalyvavusiųjų pa
sirašytas sveikinimas ir E. Ribo- 
kienės su dukra V. Sužiedėliene 
išausta vardinė juosta.

Sugiedojus “Ilgiausių metų”, 
dr. J. Gimbutas rodė keletą savo 
šeimos biografinių skaidrių ir 
pats komentavo. Bendravimas 
su jubiliatu tęsėsi prie puošnių 
vaišių, suruoštų Skautų Fondo 
valdybos.

Teniso mėgėjams

Kiekvieną ketvirtadienį 7 vai. 
vak. Lietuvių Piliečių Klubo tre
čio aukšto salėje vyksta stalo te
niso treniruotės. Artimiausiu lai

ku numatomas turnyras. Daly
vauti kviečiami visi, kurie norė
tų išmokti žaisti ar pasitobulinti. 
Šiuo metu jau įsigyti 4 teniso sta
lai. Rengia Lietuvių Piliečių 
draugija. įėjimo įnašas — $1.

Laisvės šventė

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 75 m. sukakties minėji
mai Bostone vyks šia tvarka:

Vasario 16 d., antradienį, 11 
vai. ryto bus trumpos apeigos 
Massachusett.s valstijos rūmuose 
(State House), prieš tai rūmų 
priekyje pakeliant Lietuvos tri
spalvę. 12 vai. dienos Lietuvos 
trispalvė bus iškelta prie Bosto
no City Hali.

Vasario 21 d., sekmadienį, 
10:30 vai. ryto iškilmingos 
mišios bus aukojamos Šv. Petro 
bažnyčioje So. Bostone. Organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su 
seliavomis. Po pamaldų Lietu
vos \ yčių 17-ta kuopa pavaišins 
kavute parapijos salėje.

Vasario 21 d., sekmadienį, 
1:30 vai. popiet iškilmingas 
minėjimas Lietuvių Piliečių 
Klubo trečio aukšto salėje. Pa
grindinė kalbėtoja — Lietuvos 
Misijos prie Jungtinių Tautų pa
tarėja Gintė Damušytė. Meninę 
programą atliks Bostono Litua
nistinė Mokykla, kultūrinės sa
viveiklos vienetai, solistai. Visi 
atlikėjai — Bostono turtas, daug 
kartų džiuginę mus kultūrinia
me gyvenime. Po minėjimo Lie
tuvių Piliečių Klubo draugija vi
sus kviečia pabendrauti.

Kaziuko mugė

Tradicinė Kaziuko mugė, ren
giama Bostono skautų ir skaučių, 
įvyks kovo 8 d., sekmadienį. 
Lietuvių Piliečių Klube. Pradžia 
11130 vai. ryto. Naujai režisuoto 
sesių Stefos ir Linos Subatienių 
“Ožka ir septyftf ožiukai” vaidi
nimo pradžia 3 vai. popiet.

Mugės metu bus galima įsigyti 
tautiškų dovanų bei skautiškų 
rankdarbių, pasivaišinti lietuviš
kais pietumis ir skanumynais.

Bostono Baltijos ir Žalgirio 
Tuntų tuntininkai ps. fil. Jūratė 
Aukštikalnienė ir s. Algis Adom- 
kaitis kviečia visus praleisti ma
lonią dieną su skautais ir 
skautėmis.

L.Ž.

BROCKTON, MA

Vasario 16-osios minėjimui 
Brocktonas jau ruošiasi. Vasario 
12 d. Brocktono burmistras pasi
rašys proklamaciją, skelbiančią 
vasario 16 “Lietuvos švente”.

Vasario 14 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje 10 vai. — 
pamaldos už Lietuvos kovotojus, 
po to bus padėtas vainikas prie 
paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę.

Po šių iškilmių bus vykstama 
prie miesto rotušės, kur bus iš
kelta Lietuvos vėliava.

3 vai. popiet Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyks pagrindi
nis minėjimas. Po atidarymo ir 
sveikinimų, pagrindinę kalbą 
pasakys Darius Sužiedėlis, Lie
tuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų darbuotojas. Jis nušvies 
dabartinę tarptautinę Lietuvos 
padėtį.

Meninę dalį atliks operos so
listė Daiva Mongirdaitė. Orga
nizacijos dalyvaus su vėliavomis. 
Minėjimą rengia Brocktono lie
tuvių taryba su Lietuvių Bend
ruomene.

V. Senūta

Pasimetė

Mažas vaikas stovi gatvėje ir 
gailiai verkia.

— Ko tu verki, vaikeli? — 
klausia gailestingas praeivis.

— Nes mano šuo namo pa
bėgo.

— O kur tu gyveni?
— Tai žino tas šuo.
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Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 75 metų sukaktis bus 
iškilmingai minima vasario 21 
d., sekmadienį. Organizacijos 
yra prašomos pamaldose Apreiš
kimo lietuvių parapijos bažny
čioje ir minėjime Kultūros Ži
dinyje dalyvauti su savo vėliavo
mis.

Kultūros Židinio apatinėje 
salėje vasario 21 d., sekmadienį, 
nuo 12 vai. dienos bus galima 
papietauti. Maistą paruoš Birutė 
Šidlauskienė.

New Yorko skautų ir skaučių 
sueiga įvyks vasario 27 d., 1 vai. 
popiet Kultūros Židinio apatinė
je salėje. Kviečiami ir norį stoti 
į skautų organizaciją. Amžius 4- 
16 metų. Sueigoje bus svarsto
mas pasiruošimas Kaziuko mu
gei.

Prel. Pranas Bulovas šiais 
metais mini savo kunigystės 50 
metų sukaktį. Ti bus paminėta 
rugpjūčio 8 d., tą pačią dieną, 
kai buvo įšventintas į kunigus. 
Prel. P. Bulovas ilgą laiką buvo 
Viešpaties Atsimainymo parapi
jos klebonu Maspethe, NY. Pasi
traukęs į pensiją, gyvena tos pa
rapijos klebonijoje.

Kun. St. Railos kunigystės 60 
metų sukakčiai paminėti yra su
darytas komitetas, kuris posė
džiavo vasario 3 d. Apreiškimo 
parapijos klebonijoje. Komiteto 
pirmininku yra Bill Kurnėta. 
Renginį globoja klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas.

A. Maceikos vardo biblioteka 
Kultūros Židinyje yra atidaryta 
ir penktadienio vakarais, kai 
Židinyje vyksta anglų kalbos 
kursai.

Brooklyno muziejus savo di
dumu yra septintas visoje Ame
rikoje. Muziejus turi per du mi
lijonus įvairių eksponatų, kurie 1 
pavaizduoja 5000 metų pasaulio 
kultūrą ir istoriją.

Daiva Tupikaitė-Dapšienė, 
Lietuvos Seimo nario dukra, Vil
niaus Mažojo Teatro artistė, 
prieš keletą dienų atvyko į New 
Yorką ir apsistojo pas Arūną Ciu- 
berkį. Daiva, gavusi Fordo 
Foundation stipendiją, 10 sa
vaičių stažuosis Manhattan 
Theatre Club ir New Yorke išbus 
iki balandžio mėnesio galo.

Apreiškimo parapijoje Brook- 
lyne gavėnios susikaupimas vyks 
vasario 25-26 dienomis. Vado
vaus iš Lietuvos atvykęs Pa
nevėžio katedros klebonas kun. 
Juozas Antanavičius.

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

Dėmesio turistai ar prekybi
ninkai, kurie keliausite į Lietu- 

” vą. Vietoj apsigyvenę vieš
bučiuose, galite išsinuomoti 
gražų 3-jų kambarių butą 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 fomished 3 
room apartment with TV, wash- 
er and other conveniences. For 
Information and reservation call 
evening and weekends: (718) 
326-2370. (sk.)

Roger C. Altman, vienos New 
Yorko investicinių firmų prezi
dentas, naujoje Clintono vyriau
sybėje gavo finansų ministro pa
vaduotojo postą. Jis toms parei
goms Senato patvirtintas sausio 
20 d. Naujasis JAV finansų vice
ministras yra Jūratės Kazickaitės 
vyras. Artimas prez. Clintono 
bičiulis, Altman yra vienas iš 
naujosios JAV vyriausybės eko
nominės programos sumanyto
jų. Senato komitete jis pareiškė, 
kad naujoji vyriausybė mano 
sumažinti biudžeto deficitą, 
pakeliant kai kuriuos mokesčius, 
pvz. benzino ir kt.

Mieli ir gerbiami tautiečiai!
Šių metų vasario 16 sukanka 

. 75 metai nuo tos dienos, kada 
buvo atstatyta nepriklausoma 
Lietuvos valstybė.

Lietuvos Respublikos vyriau
sybės vardu sveikinu Jus su šia 
kiekvieno lietuvio širdžiai bran
gia sukaktimi.

Šiandien mes švenčiame Va
sario 16-tąją esant Lietuvai lais
vai ir nėpriklausomai. Su Dievo 
pagalba išsipildė visų lietuvių 
svajonė matyti savo Tėvynę lais
vųjų pasaulio tautų tarpe.

Tačiau kelias į laisvę buvo il
gas ir sunkus. Amerikos lietuviai 
kartu su visa Lietuva petys į petį 
visais įmanomais būdais kovojo 
ir dirbo dėl mūsų valstybės atsta
tymo. Gyvendami nelaisvės sle
giamoje Lietuvoje, mes visą lai
ką jautėme, kad Jūs esate su mu
mis, mieli broliai ir sesės.

Kiekvienas Jūsų laiškas sena
toriui ar kongresmanui, kiekvie
nas Lietuvos vardo pagarsinimas 
spaudoje ar kitose masinės infor
macijos priemonėse, kiekvienas 
protesto mitingas, kiekvienas 
doleris, paaukotas bendram rei-

Aloyzas Balsys, gyvenąs 
Woodhavene, NY, vasario 6 d. 
bičiulių ir šeimos tarpe atšventė 
savo amžiaus 80 metų sukaktį. 
Praeitais metais jis buvo Lietu
voje, aplankė savo tėviškę Ginta- 
liškėje ir kitas artimas vietas ir 
savo kelionę užrašė vaizdajuos
tėje. Dabar tas juostas redaguo
ja, ruošia paaiškinimus ir parodo 
savo svečiams, kaip Lietuva or
ganizuoja nepriklausomą gyve
nimą.

Jonas A. Gurinskas, gyvenęs 
Woodhavene, N Y, ilgos ir sun
kios ligos iškankintas, mirė vasa
rio 6 d. Buvo gimęs 1942 m. kovo 
3 d. Kybartuose. Buvo pašarvo
tas M. Shalins laidojimo namuo
se. Atsisveikinimas įvyko vasario 
8 d. Po mišių Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje vasario 9 d. pa
laidotas Šv. Karolio kapinėse. 
Liko du broliai: Romas ir Algis 
su šeimomis ir dvi seserys Onutė 
ir Nijolė. Liko ir tolimesni gi
minės Lietuvoje, Kanadoje ir 
Amerikoje. Velionis Jonas buvo 
brolvaikis a. a. kun. Jurgio Gu- 
rinsko, buvusio Aušros Vartų pa
rapijos klebono.

Arūno Kulikausko, neseniai iš 
Lietuvos atvykusio ir New Yorke 
apsigyvenusio fotografijos meni
ninko, fotografijos paroda sausio 
28 - vasario 24 dienomis vyksta 
Anthology Film Archives patal
pose, 32 Second Avė. (SE kam
pas 2nd St.), New Yorke. Telefo
nas 212 505-5181.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 13 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Jžcąues 
Offenbach opera “Les Contes 
D’Hoffmann”. Pagrindiniai so
listai: Placido Domingo, Carol 
Vaness (Karolina Vyšniauskaitė), 
Anthony Laciura. Diriguoja Ja
mes Levine. Vasario 20 d., atei-; 
nantį šeštadienį, bus transliuoja
ma Richard Strauss opera “Der 
Rosenkavalier”.

Antanina Reivitienė, Jupiter 
Beach, FL, norėdama paremti 
“Darbininką”, prenumeratą 
užmokėjo, atsiųsdama $100 
čekį. Dosniai rėmėjai 
nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke Linas Kučinskas 

kalni buvo gal ir nedidelis, bet 
tvirtas žingsnis į mūsų šalies ne
priklausomybę.

Dabar mūsų visų laukia kitas 
sunkus darbas — per daugelį ne
laisvės metų nualinto krašto at
statymas. Norėčiau palinkėti ir 
toliau mums būti drauge, kad 
lietuviai, nepaisant kurioje pa
saulio dalyje jie begyventų, visa
da jaustųsi esą vienos tautos vai
kai.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

Vasario 21 d. Kultūros Židinio 
scenoje girdėsime solistę Mary
tę Bizinkauskaitę. Toje scenoje 
ji jau yra dainavusi du kartus. 
Tai didelio pajėgumo solistė, 
išugdžiusi aukštą vokalinį mei
striškumą.

Ji yra trečios kartos lietuvė, 
šeštadieninėje mokykloje išmo
kusi lietuviškai. Marytė gimė ir 
augo Brocktone, kur jos tėvas 
buvo gydytojas. Jos tėvas ir 
įkvėpė jai muzikos meilę. Jis 
pats skambino pianinu, grojo 
įvairiais muzikos instrumentais 
ir buvo jos pirmasis mokytojas.

Marytė dainavimo mokėsi Bo
stone, Philadelphijoje. 1986 m. 
dalyvavo Metropolitan operos 
dainininkų konkurso finalistų 
koncerte. Solistė yra dainavusi 
įvairiuose Amerikos ir Europos 
teatruose, du kartu lankėsi Lie
tuvoje, dainavo Kauno muziki
niame teatre, taip pat ir konser
vatorijos salėje. Kurį laiką buvo

Solistė M. Bizinkauskaitė

1 oronto operos solistė, dabar gy
vena Philadelphijoje.

Ji yra lyrinis sopranas, atlieka 
kūrinius giliu pergyvenimu, iš
ryškindama jų esmę. Ji turi ir 
didelius vaidybinius gabumus — 
jos sukurtieji operų vaidmenys 
lieka neužmirštami. Laukiame 
Marytės Kultūros židinio scenoje!

PIANISTĖ DALIA SAKAITĖ
Linas Kučinskas

Generalinis Konsulas

Stasys Lozoraitis, kandidatas 
į Lietuvos prezidentus, plačiai 
aprašytas praėjusios'savaitės vo
kiškame laikraštyje Sueddeut- 
sche Zeitung, Mūnchen. įdėta 
jo nuotrauka, straipsnis, pava
dintas “Aš noriu būti Lietuvos 
moraliniu varikliu”, užima visą 
puslapį.

Nauja maisto krautuvė atida
ryta Woodhavene, M. Shalins 
šermeninės kaimynystėje, vieto
je buvusios Charlio krautuvės. 
Patalpos pagrindiniai atremon
tuotos, sutelkta daug įvairių mai
sto produktų, tarp jų ir lietuviš
kos duonos. Krautuvės atidary
mas buvo sausio 28 d.

Metai, stambus literatūros 
žurnalas, Lietuvoje leidžiamas 
Lietuvių Rašytojų Sąjungos, at
spausdino platų pasikalbėjimą su 
poetu Tėv. Leonardu Andrieku- 
mi, OFM. Pasikalbėjimas įdėtas 
ryšium su jo poezijos rinktine, 
išleista Lietuvoje.

Pianistė Dalia Sakaitė New 
Yorko lietuviams yra gerai 
pažįstama. Gyvendama New 
Yorke, ji nekartą akompanavo 
chorams, solistams, pati solo 
skambino.

Ji yra gimusi ir augusi Cleve- 
lande. Ten jos pianino mokytojai 
buvo Genė Karsokienė, Birutė 
Smetonienė, Andrius Kupre
vičius. 1972 m. išvyko į Vokieti
ją, kur Hamburge dvejus metus 
studijavo muziką. Grįžusi dar 
dvejus metus studijas tęsė Cin- 
cinnati konservatorijoje, kur 
gavo bakalauro laipsnį. Nuo 
1976 m. gyvena New Yorke, čia 
Manhattan© muzikos mokykloje 
gavo magistro laipsnį, dabar So. 
Carolina universitete ruošiasi 
doktorato laipsniui.

Kaip pianistė solistė ji yra pa
sirodžiusi įvairiuose Amerikos 
miestuose: Baltimorėje, Cleve- 
lande, Londone, Philadelphijo-

Pianistė Dalia Sakaitė

Moteris, gyvenanti Queens 
rajone, duoda anglų kalbos pa
mokas pradžiamoksliams ir 
pažengusiems. Skambinti po 6v. 
v. tel. (718) 386-5450. (sk.)

je, Rochestery, Hartforde, Bo
stone, Miami, West Palm 
Beach. 1987 m. koncertavo Vil
niuje ir Kaune. Praeitais metais 
Vasario 16 d. koncertą atliko 
Meno muziejuje Columbijoje, 
So. Carolina.

Ji turi ir savo privačią muzikos 
studiją, kur mokosi vaikai ir 
suaugę.

Bus mieląją išgirsti vasario 21 
d. Kultūros Židinyje!

Jonas Gružauskas, gimęs 
1922 m. birželio 15 d. Kaune, 
anksčiau gyvenęs Woodhavene, 
paskutiniu laiku Sun City, Arizo
noje, mirė sausio 30 d., sulaukęs 
70 metų amžiaus. Buvo parskrai
dintas ir pašarvotas M. M. Sha
lins laidojimo namuose. Vasario 
6 d. po mišių Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje palaidotas Sv. Ka
rolio kapinėse. Liko serganti 
žmona Anna.

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

Jauna moteris iš Lietuvos, le
gali imigrantė, ieško darbo. Gali 
slaugyti ligonį, globoti ir prižiū
rėti vaikus - prityrus! vaikų glo
boje. Nenori gyventi šeimoje. 
Gali dirbti padieniui, nepilną sa
vaitę. Skambinti po 6 vai. vak. 
tel. (718) 232-6515. (sk.)

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

Kultūros Židiniui ieškomi 
prižiūrėtojai. Dėl sąlygų ir pa
reigų skambinti A. Mačiulaičiui, 
K. Ž. tarybos pirmininkui, 516 
277-4390 arba A. Jankauskui, K. 
Ž. valdybos pirmininkui, 718 
849-2260.

Jolanta, baigusi Technologi
jos Institutą Kaune, pereitais 
metais atvyko į New Jersey. 
Skambinti 718 326-2370.

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

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

Transpak, pakietų siuntimo 
įstaiga Chicagoje, dabar turi 
savo atstovybę New Yorke—ke
lionių agentūra Vytis. Šioje apy
linkėje pakietų siuntimo į Lietu
vą reikalais galima kreiptis į 
agentūrą Vytis Brooklyne. Tel. 
718 769-3300.
VELYKŲ ŠTALUI LIETUVO

JE SIŪLOME 3 žąsis (20 svarų), 
palendvica 2 kg, rūkytos dešros 
3 kg, alyva iš Amerikos 64 oz., 
8 o’clock coffee 39 oz., aspirinas 
250 et., butelis šampano ir bute
lis prancūziško vyno — su prista
tymu į namus $100. “ŽAIBAS”, 
9525 SO. 79th AVĖ., HICKO- 
RY HILLS, IL 60457. TEL. 708 
430-8090.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ATSTATYMO
7 5 METŲ SUKAKTIES

Sekmadienį, vasario 21 d.
PAMALDOS -11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje
AKADEMIJA - 3 vai. popiet Kultūros Židinyje

Oficialioji dalis:Atidarymas - KĘSTUTIS K. MIKLASLB New Yorko apygardos pirmininkasInvokacija - kun. dr. KORNELIJUS BUČMYS, OFM "Darbininko” vyr. redaktoriusĮžangos žodis - ANICETAS SIMUTISLietuvos ambasadorius Jungtinėse TautosePaskaita - VALDAS ADAMKUSŽinomas lietuvių veikėjas iš Chicagos
Meninė dalis:Operos solistė MARYTĖ BIZINKAUSKAITĖPianistė DALIA SAKAITĖApreiškimo parapijos choras, vad. GINTARĖ BUKAUSKIENĖ Tautinių šokių ansamblis "Tryptinis", vad. JADVYGA MATULAITIENĖProgramos vedėjai - SONATA PETRAVIČIŪTĖ IR LAURYNAS VISMANTAS
Dabar Lietuvai reikalinga visų lietuvių parama ir meilė.
Padėkime vargstančiai Tėvynei! Dalyvaukime minėjime!Prie jėjimo aukojama ir renkamos aukos Lietuvos atstatymui ir jos nepriklausomybės įtvirtinimui.
Minėjimą rengia: LB New Yorko apygardos valdyba 

Tautos Fondas
Amerikos Lietuviu Tarybos NY skyrius


