
DARBININKAS
Vol. LXXXV, Nr. 5 PERIODICALS 341 Highland Blvd. Kaina
Vasaris - February 4,2000 Penktadienis-Friday Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N.Y. 11207 $1.00

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, Lietuvos Respublikos Sei
mo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmi
ninkui Andriui Kubiliui, Klaipėdos apskrities administracijos viršininkui Lais
vūnui Kavaliauskui, Klaipėdos miesto merui Eugenijui Gentvilui

2000 m. SAUSIO 10 d. KLAIPĖDOJE ĮVYKUSIO MITINGO

“WILLIAMS” NEIGIA 
KETINANTI PARDUOTI JAI 

PRIKLAUSANČIAS 
“MAŽEIKIŲ NAFTOS” AKCIJAS

- Lietuvos Valstybės Saugu
mo departamentas sudarė 
Tarpžinybinę komisiją, kuri ver
tins buvusių slaptųjų KGB ben
dradarbių veiklą ir spręs, ar įra
šyti juos į specialią įskaitą, ar 
viešai paskelbti duomenis apie 
buvusį bendradarbiavimą.

- Vilniaus prokurorai aiški
nasi, kodėl tiriant iš Rusijos gau
tą paklausimą dėl iškeltos bau
džiamosios bylos nebuvo ap
klaustas ekspremjeras, liberalų 
vadovas Rolandas Paksas. Lie
tuvos spaudos duomenimis, po 
tarnybinio patikrinimo gali būti 
nubaustas Vilniaus apylinkės 
vyr. prokuroras V. Sabutis, ku
riam R. Paksas siūlė užimti vi
daus reikalų ministro postą.

- Penkios įtakingiausios 
parlamentinės partijos pareiš
kė ryžtą tvirtai siekti, kad Lietu
va artimiausių plėtros laikotar
piu būtų pakviesta jungtis į 
Siaurės Atlanto aljansą. Tokį 
bendrą komunikatą sausio 28 d. 
po susitikimo su premjeru A. 
Kubiliumi paskelbė Centro są
junga, LDDP, Krikščionių de
mokratų partija, Socialdemo
kratai bei Tėvynės Sąjunga. Eu
ropos Tarybos Parlamentinė 
Asamblėja (ETPA) ir toliau ste
bės, kaip Lietuvoje paisoma 
žmogaus teisių, nes gaunama 
naujų skundų dėl tariamai 
neteisingų teismo procesų. Kaip 
spaudos konferencijoje sausio 
31 d. pranešė Seimo delega
cijos ETPA vadovas B. Kuzmic
kas, Europos Taryboje kraštu
tinėms kairiosioms jėgoms at
stovaujanti Europos kairiųjų 
grupė pateikė skundą dėl neva 
neteisingai nuteisto Lietuvos 
piliečio P. Bartaševičiaus.

- Raseinių Kultūros centre 
sausio 29 d. vyko XXIII neeili
nis Lietuvos socialdemokratų 
partijos suvažiavimas. 3 tūks
tančiams 800 partijos nariųjame 
atstovavo 210 delegatų. Svar
biausias darbotvarkės klausimas 
- pasiruošimas savivaldybių ta
rybų rinkimams.

- Pasirengimą savivaldybių 
tarybų rinkimams aptarė sau
sio 29 d. Vilniuje vyksiančios 
Tėvynės liaudies partijos kon
ferencijos delegatai. Joje daly
vavo daugiau kaip šimtas dele
gatų iš daugiau kaip 20 partijos 
skyrių.

- Atsisveikinti su Lietuvos 
pareigūnais šią savaitę į Vilnių 
atvyksta NATO pajėgų Siaurės 
Vakarų Europoje vadas marša
las John Cheshire. Vyriausiasis 
oro pajėgų maršalas J. Cheshire 
pavasarį baigia kadenciją, todėl 
ir nori su Lietuvos vadovais pa
kalbėti apie nuveiktus darbus.

- “Mažeikių naftos” kon
cerno ir Rusijos kompanijos 
“LUKoil” atstovai šią savaitę 
Vienoje susitarė toliau derybas 
tęsti atskirai bendrovių darbo 
grupėse. Jos svarstys komer
cines sąlygas dėl žaliavos tieki
mo, naftos perdirbimo proce
singo būdu bei naftos pardavi
mo “LUKoil Baltija” kompani
jai. “LUKoil” antrinė bendrovė 
“LUKoil Baltija” ir “Mažeikių 
nafta” mėgina susitarti dėl de
šimties metų trukmės strategi
nio bendradarbiavimo Baltijos 
valstybėse.

Ryšium su tuo, kad Lietuvos 
valdžia nevykdo rinkiminių 
pažadų neprivatizuoti strate
ginių objektų, mes nebegalime 
abejingai žiūrėti į Lietuvos iš
pardavinėjimą. Kad mūsų tau
ta nepavirstų akmenimis, kaip 
sakė per Baltijos TV neetatinis 
valstybės konsultantas energe
tikos klausimais Gediminas 
Orentas, mes griežtai protestuo
jame prieš pardavimą strate
ginių objektų: Lietuvos jūrų 
laivininkystės, Geonaftos, Lie
tuvos energijos, Lietuvos avi
alinijų, Lietuvos geležinkelių. 
Būtina išlaikyti Lietuvos ran
kose laivininkystę, kad Lietuva 
išliktų jūrų valstybe. Išnuo
mokime laivininkystę, bet ne- 
parduokime (Kauno šilumos 
tinklai jau išnuomojami šve
dams). Naftos klodai turi būti 
valstybės rankose, nes tai tau
tos turtas. Privatizavimo objek
tų sąrašas sudaro 3100 objektų, 
tad išėmus iš sąrašo svarbiau
sius strateginius objektus, yra ką 
privatizuoti, tik reikia protingai 
tą daryti. Parduotas pelningai 
dirbęs “Lietuvos telekomas”, 
pelnas išvežamas į užsienį. Nuo 
1992 m. grobstoma “Mažeikių 
naftoje”, o po to šis naftos kom-

Vilnius šiandien G. Žilinsko (ELTA) nuotr.

LIETUVOS BIBLIOTEKOMS GRESIA 
IŠNYKIMO PAVOJUS

Lietuvos bibliotekininkai įs
pėja, jog Lietuvoje susidarė kri
tinė bibliotekininkystės padė
tis, o bibliotekoms gresia sąs
tingio ir net išnykimo pavojus. 
Lietuvąs bibliotekininkai, iš
reikšdami susirūpinimą dėl kri
tinės bibliotekininkystės pa
dėties ir jos plėtros perspektyvų, 
kreipėsi į Prezidentą, Seimą ir 
Vyriausybę, teigiama sausio 31 
d. išplatintame Bibliotekininkų 
draugijos pranešime.

Suprasdami, kad šalies eko
nominė ir finansinė padėtis ne
lengva, bibliotekininkai vis dėl
to negali pateisinti Vyriausybės 
siekimo taupyti nuolat finansiš
kai skriaudžiamos kultūros sąs
kaita, negali sutikti su spren
dimu kultūrą visiškai išbraukti 
iš šalies politikos prioritetų ir 20 
proc. sumažinti jai finansavimą, 
rašoma kreipimesi.

Nuo šių metų gegužės mėne
sio Lietuvos bibliotekose skai

EZOLIUCI JA
pleksas atiduodamas “Williams 
Intemational” be konkurso. Pa
sak žiniasklaidos, 19993-94 m. 
buvo išplautos milžiniškos lė
šos už elektros energiją į Balta
rusiją ir nurašyti milijonai kaip 
negrąžinama skola, tada pirmą 
kartą pakeltos kainos. Dabar gi 
kainos už elektros energiją vėl 
keliamos, nes dabartinė valdžia 
neatgavo už elektros energiją 
Baltarusijai virš 90 min. dolerių. 
Reikalaujame atgauti per tarpi
ninkus išvogtus 90 min. dolerių 
už Baltarusijai tiektą elektros 
energiją ir kviečiame protestuo
ti prieš padidintus tarifus už 
elektrą. Reikalaujame nepri
klausomų ekspertų audito dėl 
padidintų šildymo, karšto van
dens, dujų ir elektros energijos 
kainų.

Reikalaujame sumažinti tei
sėjams atlyginimus, nes jie vyk
do susidorojimą su teisybės ieš
kotojais. Reikalaujame sustab
dyti tautos genocidą. Reikalau
jame panaikinti visiems val
dininkams, t. sk. viceministrams 
priedus prie atlyginimo ir su
grąžinti lengvatas skurstantiems 
pensininkams.

Pritardami LR piliečių ir 
Klaipėdos firmų prašymams, 

tytojai neranda naujų knygų, nes 
joms pirkti skirtų pinigų bib
liotekos dar negavo.
Anot pranešimo, bibliotekoms 

ir jų lankytojams katastrofiškai 
trūksta šiuolaikinės technikos, 
naujų informacijos laikmenų, 
daugelio bibliotekų pastatai yra 
avarinės būklės. Bibliotekinin
kai apie nešildomas ir netele
fonizuotas bibliotekas nuolat in
formuoja vietos ir valstybės val
džią, tačiau padėtis netaisoma.

Lietuvos bibliotekininkų ne
tenkina rengiamas Savivaldos 
pagrindų įstatymas, kuriame 
siūloma viešąsias bibliotekas 
priskirti savanoriškai savivaldy
bių veiklos sričiai.

”Toks sprendimas visiškai pa
kirstų ir taip nuo vietos valdžios 
malonės ir išmanymo priklau
sančias viešąsias bibliotekas”, 
rašoma pranešime.

Bibliotekininkų draugijos tei
gimu, ignoruoti ir net silpninti 

reikalaujame:
- viešai paskelbti savivaldy

bių skyrių ataskaitas nurodant, 
kur ir kokiems tikslams panau
dotos lėšos, paskirtos iš miesto 
biudžeto ir įvairių fondų;

- kad nebūtų pažeidžiama 
konkursų tvarka, reikalaujame 
viešumo organizuojant konkur
sus, nurodant, kokie darbai bus 
atlikti ir kur bus panaudotos lė
šos, o atlikus darbus - nepriklau
somos ekspertizės.

Vykdant tuos reikalavimus, 
nebūtų reikėję branginti van
dens bei nebūtų sugriuvęs Pa
langos tiltas. Kad nebūtų švais
tomi ir grobstomi mokesčių mo
kėtojų pinigai, reikalaujame 
griežto atsiskaitymo visuome
nei.

Kaip ir Lietuvos patriotas G. 
Orentas, kviečiame Lietuvos 
žmones susiimti rankomis, su
remti pečius už savo žemę, už 
savo tautą, už mūsų vaikus. 
Kviečiame nebegriauti Lietu
vos, pasukime Lietuvos atstaty
mo keliu.

Mitingo dalyvių vardu pasi
rašo: (apie 80 parašų).

Lietuvos Žaliosios partijos 
skyriaus pirmininkė V. Ragaus
kaitė 

bibliotekų potencialą yra ne tik 
trumparegiška, bet ir nusikalsta
ma, taip pažeidžiama viena 
svarbiausių žmogaus teisių: 
teisė į žinias ir informaciją.

Jei padėtis nebus svarstoma ir 
keičiama, Lietuvos bibliotekų 
darbuotojai pasiruošę skelbti 
“Savaitės be kultūros” akciją ir 
kviesti joje dalyvauti ir kitas 
kultūros įstaigas.
Lietuvos bibliotekininkų drau

gija, kreipdamasi į Prezidentą, 
Seimą ir Vyriausybę, ragina 
patvirtinti “Lietuvos bibliotekų 
modernizavimo programą 2000 
-2009 metams” ir skirti jai fi
nansavimą.
Kreipimasis į Prezidentą, Sei

mą ir Vyriausybę priimtas gruo
džio 2 dieną Lietuvos bibliote
kininkų draugijos (LBD) me
tinėje konferencijoje.

LBD atstovauja daugiau kai 6 
tūkst. Lietuvos bibliotekininkų.

BNS 

JAV bendrovė “Williams Inter- 
national” tebėra sutelkusi visą 
dėmesį į savo investiciją į “Ma
žeikių naftą” ir neketina parduo
ti jau priklausančias Lietuvos 
naftos koncerno akcijas. Tai 
teigiama sausio 30 d. išplatin
tame “Williams” pranešime 
spaudai.

”Bet kokios prielaidos, kad 
“Williams” gali parduoti savo 
akcijų dalį, yra visiškai ne
pagrįstos”, pareiškė “Williams 
Lietuva” generalinis direkto
rius Randy Majors.

Neoficialūs pranešimai, jog 
Rusijos naftos bendrovė “Ju
kos” ketina įsigyti apie 10 proc. 
“Mažeikių naftos” akcijų, Lie
tuvos spaudoje pasirodė sausio 
pabaigoje.

Pasak pranešimo, “Mažeikių 
naftai” derantis dėl ilgalaikio 
naftos tiekimo perdirbimo įmo
nei ir Būtingės terminalui, “Wil- 
liams” aktyviai įgyvendina sa
vo planus ir užmezga naujus 
“Mažeikių naftos” ryšius.

Anot pranešimo, nesiderama 
ir dėl valstybei priklausančių 
“Mažeikių naftos” akcijų par
davimo.

NAUJA TVARKA LIETUVOS 
PASIENYJE SU LATVIJA

Sausio viduryje Lietuvos ir 
Latvijos pasieniečiai pradėjo 
dirbti pagal naują darbo tvarką, 
t. y. pareigūnai tikrins tik įva
žiuojančius į jų šalį asmenis ir 
transporto priemones. Latvijos 
pasieniečiai leis naudotis jų 
kompiuterių tinklu. Iki šiol Lie
tuvos pasieniečiai pildė tik re
gistracijos knygas, bet dabar turi 
ir kompiuterius. Manoma, kad 
apie 1 - 2 mėnesius keliautojams 
per sieną bus nepatogumų, kol

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ VĖL 
ATIDĖJO POLITIKŲ, 

VALDININKŲ, PROKURORŲ IR 
TEISĖJŲ ATLYGINIMŲ KEITIMĄ
Vyriausybė dar kartą atidėjo 

projektus įstatymų, apibrėžian
čių politikų, valstybės tarnauto
jų, prokurorų ir teisėjų atlygini
mų mokėjimą. Sprendimas pri
imtas sausio 29 d. vykusiame 
ministrų kabineto posėdyje. 
Projektų svarstymas Vyriausy
bėje jau buvo kartą atidėtas, ne
sutarus dėl teisėjų darbo užmo
kesčio apmokėjimo tvarkos.

Vyriausybės spaudos tarnyba 
pranešė, kad dabar atlyginimai 
nustatomi pagal skirtingus įsta
tymus bei nutarimus, priedai 
prie vadinamojo bazinio atly
ginimo skiriami tiesioginio vir
šininko valia.

Kadangi vieningų darbo už
mokesčio nustatymo kriterijų 
nėra, kartais tokias pačias parei
gas užimantys pareigūnai gauna 
skirtingus atlyginimus, be to, 
vyrauja nepagrįstai dideli atly
ginimų skirtumai.

Vyriausybės siūlomuose įsta
tymuose numatytos vieningos 
darbo apmokėjimo sąlygos, vi
sas valstybės tarnautojų parei
gybės suskirstant į 30 lygių.
Aukščiausiai siūloma apmokė

ti Seimo pirmininko, premjero, 
Konstitucinio Teismo pirminin
ko bei Aukščiausiojo Teismo 
pirmininko darbą. Prezidento, 
kaip paties aukščiausio, tiesio
giai renkamo valstybės parei
gūno darbo užmokestį siūloma 
nustatyti Prezidento įstatymu.

Pasak A. Kubiliaus, įvedus 
naująją sistemą, lėšos, skiria
mos teisėjų, politikų ir proku
rorų atlyginimams, neturėtų

"Šiuo metu “Mažeikių nafta” 
su keletu Rusijos tiekėjų derasi 
dėl ilgalaikio bendradarbiavimo 
naftos tiekimo srityje, o ne dėl 
Valstybei priklausančių akcijų 
pardavimo”, rašoma praneši
me.
Anot R. Majorso, Vyriausybei 

priklausančių “Mažeikių naf
tos” akcijų pardavimas turi bū
ti koordinuojamas su pačia Vy
riausybe.

”Williams” gali prisidėti prie 
šio proceso, tačiau galutinį 
sprendimą turi padaryti Vy
riausybė”, sakė R. Majors.
Jo teigimu, “Williams” tikėjo

si trumpalaikių naftos tiekimo 
“Mažeikių naftai” nutraukimų.
"Naftos importas per Būtingės 

terminalą visada buvo ir, jeigu 
reikės, bus naudojamas užtik
rinti nenutraukiamą kuro tie
kimą Lietuvos vartotojams”, tei
gė “Williams Lietuva” vadovas.

Tačiau, pasak R. Majorso, 
tikimasi, jog pastaraisiais mė
nesiais užmegzti ryšiai su Rusi
jos naftos tiekėjais virs ilga
laikiu bendradarbiavimu, kuris 
bus naudingas visoms suintere
suotoms pusėms. BNS

Lietuvos pasieniečiai įpras dirb
ti su kompiuteriais. 40 Saločių 
punkto pasieniečių Latvijoje 
buvo išmokyti naudotis latvių 
naudojama informacine siste
ma. Saločių - Grenctalės kelio 
punktas yra pirmasis, kuriame 
įdiegta naujoji darbo tvarka. 
Artimiausiu metu naująją tvarką 
ketinama įvesti ir Būtingės - Ru- 
cavos poste. Be to. bus bando
ma atnaujinti senas bendradar
biavimo sutartis su Lenkija.

Lietuvos rytas

didėti, o dėl valstybės tarnauto
jų jis dar negalėjo pasakyti.

"Viršutinės dalies viešojo ad
ministravimo pareigūnų atlygi
nimai mažėtų, o žemutinės 
grandies - didėtų. Koks bus ba
lansas dabar negaliu pasakyti”, 
kalbėjo premjeras.

Daugiausia diskusijų kilo dėl 
ketinimų mažinti teisėjų atlygi
nimus. Šių metų sausį šių pa
reigūnų darbo užmokesčio koe
ficientas buvo sumažintas nuo 
2,5 iki 1,75.

Tačiau Konstitucinis Teismas 
netrukus paskelbė, kad teisėjo 
darbo teisme metu draudžiama 
mažinti teisėjo atlyginimą ar ki
tas socialines garantijas, nes tai 
prieštarautų Konstitucijai.
Po pasitarimų bei konsultacijų 

su teisėjais Vyriausybė ketina 
pasiūlyti kompromisinį spren
dimą ir teisėjų atlyginimus 
įšaldyti dabartiniame lygyje 5 
metams.

Tikimasi, kad per tą laiką 
augant minimaliam darbo už
mokesčiui, palaipsniui didinami 
kitų pareigūnų atlyginimai pa
sivys teisėjų atlyginimus ir šie 
taps santykinai mažesniais.

Visi keturi įstatymai dėl 
teisėjų, politikų, valdininkų ir 
prokurorų darbo užmokesčio 
sudarys vieningą valstybę val
dančių ir jai tarnaujančių as
menų atlyginimų sistemą.

Numatoma, kad Seimui pri
tarus, įstatymai pradėtų veikti 
šių metų liepos 1 dieną, o galu
tinai sistema įsigaliotų 2005-ai- 
siais. Omnitel Laikas
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KOKIE BUVO 1999-ieji?
(pradžia praeitame numeryje)

Mirusieji
Sausio 23 d. sukako 30 m., 

kai Benton Harbor, MI, mirė 
Juozas Baciunas (gimęs 1893 
m. gegužės 24 d.). Jo vasarvie
tėje Tabor Farm, Sodus, Michi- 
gan, vyko pirmasis posėdis pir
mojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso ruošai, spaudos ir 
radijo darbuotojų suvažiavi
mai, PLB valdybos narių susi
tikimai, įvairios konferencijos ir 
posėdžiai. Tabor Farm darba
vosi ir administravo Valdas ir 
Alma Adamkai, vėliau perėmę 
jos nuosavybę.

Vasario 22 d. po sunkios li
gos mirė architektas Algirdas 
Bražinskas. Gimė Lietuvoje ir 
ilgus metus gyveno South Or- 
ange, New Jersey. Architektų 
sąjungos narys ir veiklus Lie
tuvių Bendruomenės narys.

Vasario 23 d. ligoninėje mi
rė Jonas Klivečka, aktyvus Nevv 
Yorko lietuviškojo gyvenimo 
dalyvis per pastaruosius 50 
metų. Jis priklausė ir darbavosi 
Lietuvių Atletų klube, Karių 
ramovėje, Lietuvių Bendruo-. 
menėje, Tautos Fonde, Ap
reiškimo parapijos komitete ir 
daugelyje jų buvo valdyboje. 
Buvo ir vienas Laisvės Žiburio 
radijo steigėjų ir rėmėjų.

Vasario 27 d. mirė Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM, pran
ciškonas, gimęs 1922 m. lap
kričio 1 d. Lietuvoje. Velionis 
daugelį metų Brooklyno pran
ciškonų vienuolyne ėjo įvairias 
pareigas, tarp kitų - administra
vo “Darbininką”. Paskutinius 
kelerius metus sirgo, gyveno 
Matulaičio slaugos namuose 
Putnam, CT, kur ir mirė.

Kovo 1 d. mirė prel. Micha- 
el C. Ozalas, Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos Wilkes Barre, 
PA, klebonas emeritas, sulau
kęs 87 m. amžiaus.

Kovo 16 d. mirė kun. Balys 
Ivanauskas Šv. Jurgio parapijos 
Cleveland, OH, klebonas eme
ritas, sulaukęs 88 metų amžiaus. 
Kunigu įšventintas 1939 m. Šv. 
Jono katedroje Cleveland, OH. 
Beveik visus kunigavimo me
tus praleido lietuviškose para
pijose. 1961 m. buvo paskirtas 
Sv. Jurgio par. klebonu, kur iš
buvo iki išėjimo į pensiją 1980 
m.

Kovo 17 d., sulaukęs 98 su 
puse metų, Worcester, MA, mi
rė Stasys Griežė-Jurgelevičius, 
Lietuvos kariuomenės kūrėjas- 
savanoris, bendradarbiavęs įvai
riuose spaudos leidiniuose, 
rėmęs ir platinęs knygas, dar
bavęsis “Keleivio” redakcijoje. 
Ilgus metus gyveno Bostone, 
dalyvavo įvairių organizacijų 
veikloje.

Kovo 19 d. Elmhurst, N Y, 
mirė prelatas Pranas Bulovą, 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos Maspeth, NY, klebonas 
emeritas.

Kovo 30 d. Brooklyne, NY, 
mirė Dalia Bulvičiūtė, daugelį 
metų dirbusi rinkėja Pran
ciškonų spaustuvėje ir “Dar
bininko” laikraštyje.

Balandžio 14 d. New Jersey 
mirė poetė Ona Balčiūnienė- 
Audronė (Tamulevičiūtė), gi
musi 1913 m. Velionė buvo 
“Tėviškės žiburių” bei kitų iš
eivijos laikraščių bendradarbė, 
rašė eilėraščius bei apysakas, 
išleido keletą poezijos rinki
nių.

Balandžio 15 d. Putname, 
CT, mirė Stasys Mineika, peda
gogas, visuomenininkas, Klai
pėdos sukilimo dalyvis, Lietu
vos šaulių sąjungos narys, Lie
tuvių Bendruomenės Cape Co
do Apylinkės vienas steigėjų.

Balandžio 25 d. Methuen, 
MA, mirė kun. Jonas P. Padvais- 
kas, sulaukęs 87 metų amžiaus.

Julius Keleras tuvos laisvės labui būdamas Li-

Dirbo įvairiose parapijose No. 
Dakota, Oregon ir Maine vals
tijose.

Balandžio 27 d. Nyack, NY, 
mirė Antanas Sperauskas, bu
vęs Lietuvos karininkas, gimęs 
Lietuvoje 1899 m. Buvo baigęs 
Lietuvos Karo mokyklą. Dirbo 
Kariuomenės štabe. Buvo ap
dovanotas Gedimino IV laips
nio ordinu ir LN medaliu. Gy
vendamas New Yorke, veikė 
“Ramovės” skyriuje.

Balandžio 27 d. New Yorke, 
NY, mirė Arbit Blatas, iš Lie
tuvos kilęs pasaulinio garso dai
lininkas, skulptorius, sceno
grafas. Gimė Kaune 1909 m. 
Tapybą studijavo Berlyne ir 
Paryžiuje, vėliau apsigyveno 
Nevv Yorke, iš kur skraidydavo 
į visame pasaulyje rengiamas 
parodas. Buvo poliglotas, mo
kėjo 9 kalbas. West Side, NY, 
turėjo savo kūrinių sandėlį, iš 
kurio 1994 m. buvo išvogta 200 
jo geriausių paveikslų, niekad 
nebesurastų. Lankė didesnius 
lietuviškus renginius, lietuvi
ams pranciškonams yra do
vanojęs keletą savo paveikslų.

Gegužės 5 d. Bad Woer- 
ishofen, Vokietijoje, mirė vysk
upas Antanas Deksnys, gimęs 
1906 m. Velionis buvo aktyvus 
JAV lietuvių kultūrinių ir. lab
daros organizacijų narys, 
pasižymėjo ypatingu suge
bėjimu suburti žmones. 1963 
m. popiežius Jonas XXIII jam 
suteikė prelato titulą. 1969 m. 
Šv. Sostas jį paskyrė vyskupu 
Europos lietuvių sielovadai, 
kuria jis rūpinosi iki 1983 m., 
kai dėl amžiaus pasitraukė iš 
pareigų, bet ir toliau iki mirties 
liko reziduoti Europoje: Ro
moje ir Bad Woerishofene.

Gegužės 8 d., eidamas 58- 
uosius metus, mirė Stasys Dė
dinas, JAV emigracijos ins
pektorius, gyvenęs Atlanta, GA.

Gegužės 19 d. Elmhurst, N Y, 
mirė solistė Lionė Juodytė- 
Mathevvs, sulaukusi 75 metų 
amžiaus. Ji dainavo kaip solis
tė ir choristė Apreiškimo par. 
chore, išleido 5 ilgo grojimo 
plokšteles, turėjo daug daina
vimo studentų.

Birželio 1 d. Brooklyne, NY, 
mirė Petras Gerardas Sanda- 
navičius, aktorius, dailininkas, 
aktyvus Apreiškimo parapijos 
tarybos narys, New Yorko Lie
tuvių Atletų klubo valdybos 
narys, daugelio kultūrinių ir 
visuomeninių projektų dalyvis, 
Lietuvos vyčių garbės narys, 
ateitininkas.

Birželio 12 d. Paryžiuje mi
rė Birutė Šlepetytė-Vensku- 
vienė, aktyviai veikusi atei
tininkų, Pasaulio ir lietuvių 
katalikių moterų organizacijo
se. Kelis kartus Pasaulio ka
talikių moterų organizacijų ir 
Europos bei Pasaulio krikščio
nių demokratų kongresuose at
stovavo pavergtai Lietuvai. 
Dvidešimt penkerius metus re
dagavo VLIKo leidžiamą ELTĄ 
prancūzų kalba. Bendradar
biavo išeivijos ir Prancūzijos 
spaudoje. Už nuopelnus Die
vui ir Tėvynei Šventojo Tėvo 
buvo apdovanota Pro Ecclesia 
et Potifice ordinu.

Birželio 15 d. po iškilmingų 
šv. Mišių Vytauto bažnyčioje, 
Kaune, Petrašiūnų kapinėse 
palaidotas buvęs Lietuvos am
basadorius ir kandidatas į pre
zidentus Stasys Lozoraitis Jr.

Liepos 20 d. Newton, New 
Jersey, sulaukęs 98 metų 
amžiaus, mirė Alfonsas Koncė, 
Lietuvos kariuomenės sava- 
noris-kūrėjas, Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijos tar
nautojas, buvęs Lietuvos pa
siuntinybės Berlyne sekretorius.

Rugpjūčio 7 d. Royal Oak, 
Ml, mirė Algimantas G. Bra
žėnas, aktyvus Dainavos jau
nimo stovyklos talkininkas, 
Lietuvių Fronto Bičiulių narys, 
Lietuvių Bendruomenės Det
roito Apylinkės valdybos na
rys, Dariaus ir Girėno klubo 
narys.

Rugpjūčio 16 d. Kenne
bunkport, ME, sulaukęs 72 
metų, pranciškonų vienuolyne 
mirė Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, buv. ilgametis “Darbi
ninko” vyriausias redaktorius, 
Bažnytinės teisės daktaras. Pa
laidotas Šv. Jono kapinėse, 
pranciškonų sklypelyje, Nevv 
Yorke.

Rugpjūčio 18 d. Sunny Hills, 
FL, eidamas 93-uosius metus 
mirė muzikas, vargonininkas, 
chorvedys, “Muzikos žinių” 
leidėjas Vincas Mamaitis.

Spalio 9 d. Winnipege, Ka
nadoje, sulaukęs 84 metų, mi
rė prelatas Justinas Bertašius, 
Winnipego lietuvių parapijos 
steigėjas ir jos šventovės staty
tojas, tai parapijai vadovavęs 
nuo 1952 m. iki savo mirties.

Spalio 11 d. Bedford, NH, 
eidamas 88 metus, mirė kul- 
tūrtechnikos inžinierius, visuo
menininkas, menininkas fo
tografas, paskaitininkas Kazys 
Daugėla.

Spalio 22 d. Hartforde, CT, 
mirė kun. Juozas J. Matutis, 
buvęs Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos klebonas, sulaukęs 84 
metų amžiaus.

Spalio 24 d. Kaune mirė 
Antanina Gylienė, ilgametė Lie
tuvių Motetų. Klubo Federaci
jos Waterbury, CT, klubo narė. 
Buvo gimusi 1905 m.

Spalio 29 d., Waterbury, CT, 
mirė Danutė Venclauskaitė, il
gametė Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Waterburio klubo 
pirmininkė, skautų veikėja, ka
ro metu išgelbėjusi daug žydų 
tautybės žmonių. Buvo gimusi 
1903 m.

Spalio 29 d. sulaukęs 93 m. 
amžiaus, Vilniuje mirė kun. 
Kazimieras Kuzminskas, vie
nas iš LKB kronikos leidėjų.

Lapkričio 9 d. Kalifornijo
je mirė Tėv. Robert Barber, 
OFM, g. 1934 m. lapkričio 9 d., 
lietuvių pranciškonų provinci
jos narys.

Lapkričio 10 d., eidamas 94- 
uosius metus, mirė vienas iški
liausių visų laikų Lietuvos dip
lomatų, ambasadorius Stasys A. 
Bačkis, ypač daug nuveikęs Lie-

etuvos pasiuntiniu JAV sos
tinėje 1976-1987. Mirus Minis
trui Stasiui Lozoraičiui, pagal 
velionio aktą, jis 1983 m. buvo 
paskirtas Lietuvos diplomatijos 
šefu; nuo tada, iš Washingtono, 
kur Lietuvos okupacijos metais 
buvo svarbiausia diplomatinės 
tarnybos įstaiga, administravo 
visas kitas Lietuvos diploma
tines tarnybas.

Lapkričio 13 d. Detroite, MI, 
mirė Msgr. Stasys Maziliaus
kas, kelerius metus aptarnavęs 
Windsor, Ont., Kanadoje, lietu
vių šv. Kazimiero parapiją.

Lapkričio 14 d. Saverna, 
MD, mirė Irena Garunkštienė, 
Lietuvos Vaikų Vilties darbuo
toja ir skautų veikėja.

Lapkričio 16 d., eidamas 67- 
uosius metus, Portlande, ME, 
mirė šv. Kazimiero provincijos 
narys Tėvas Robertas I. Dės 
Roches, OFM.

Lapkričio 28 d. Philadelphi
joje, PA, mirė Dr. Jonas A. Stik- 
lorus, žinomas teisininkas, ilga
metis VLIKo valdybos narys, 
gimęs 1914 m. Tilžėje.

Lapkričio 29 d. Clevelande, 
OH, mirė Vytautas Gedgaudas, 
gimęs 1912 m., žurnalistas, bu
vęs ilgametis “Dirvos” redakto
rius, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos, Lietuvių žur
nalistų sąjungos, Lietuvių Skau
tų sąjungos ir Buriuotojų klubo 
“Marinus” garbės narys.

Gruodžio 15 d., sulaukęs 97- 
erių metų, Detroite, MI, mirė 
žinomas išeivijos lietuvių vei
kėjas, teisininkas, Lietuvos ka
riuomenės savanoris-kūrėjas 
Stasys Šimoliūnas. Nuo 1949 m. 
jis gyveno JAV ir dirbo Jung
tinių Tautų pabėgėlių organiza
cijoje, buvo pirmasis JAV Lietu
vių Bendruomenės Detroito 
Apylinkės valdybos pirminin
kas, vadovavo kitoms lietuvių 
išeivių organizacijoms.

Gruodžio 16 d., eidama 95- 
uosius metus, Los Angeles, CA, 
mirė rašytoja Petronėlė Orin- 
taitė-Januta. Buvo išleidusi be
veik keturiasdešimt knygų: no
velių, apsakymų, eilėraščių, 
apybraižų rinkinių, romanų, 
kūrinių jaunimui ir vaikams. 
Vėl atgavus neprilausomybę, 
Lietuvoje pakartotinai išleisti 
jos romanai, atsiminimų ir 
apybraižų rinkiniai, apsakymų, 
apysakų, poezijos knygos.

Gruodžio 17 d., eidamas 94- 
ūosius metus, Washingtone, 
D.C., mirė žymus visuome
nininkas, buvęs VLIKo valdy
bos narys, tarptautinės teisės 
žinovas dr. Domas Krivickas.

Lietuvos 
Nepriklausomybės 

šventė Detroite
Detroito Lietuvių Organi

zacijų Centras (DLOC) jau 60 
metų iš eilės rengia Vasario 16- 
osios minėjimus. DLOC pra
neša, kad minėjimas bus ruo
šiamas sekmadienį, vasario 6 d., 
12 v. p.p. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre, 25335 West 
Nine Mile Road, Southfield, 
MI. DLOC, kartu su Lietuvos 
Vyčių padaliniu “Pagalba Lie
tuvai”, rengia, koordinuoja ir 
kviečia visus atsilankyti į 82-ąjį 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėji
mą.

Šv. Mišios bus aukojamos 
abiejose Detroito apylinkės 
lietuvių bažnyčiose 10:30 vai. 
ryto. Visos organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis. 
Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas bus Lietuvos ambasadorius 
JAV-se Stasys Sakalauskas.

Aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybos (ALTo) ir “Pagalbos 
Lietuvai” veiklai remti bus ren
kamos prie abiejų lietuviškų 
parapijų ir prie įėjimo Kultūros 
centre. Aukas ALTui galima 
siųsti paštu šiuo adresu: Miški
nis and Associates, 22180 
Greenjleld Road, OakPark, MI 
48237. Čekius rašyti ALT var
du. Aukas “Pagalba Lietuvai” 
galima siųsti paštu: "Aid to 
Lithuania, Ine. ”, 1594 Beaupre 
Avė., Madison Heights, MI 
48071 (čekius rašyti: “Aid to 
Lithuania, Ine.”; aukos nura
šomos nuo federalinių mokes
čių).

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į DLOC 
pirmininką adv. Kęstutį Miš
kinį, tel. (248) 967-2040.

Regina Juškaitė Švobienė

Vilnelės upė Vilniuje V. Kapočiaus nuotr.

NEW JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje Nevv Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė Nevv Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės,, 

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DVVI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628-——- _____ ■ I----------
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 VVest St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’vvay 
St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj -OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N Y. Tel. 847-2323 
(namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar nofite būti 
J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta- 
vern, 1883 MadisonSt., Ridgevvood,NY 11227.Tel. 821-6440.Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš KDM 
stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 11364. Tel. 
718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ

r

k

ir jos spaudą paremkime dabar: 
pinigais, Unitrust, testamentais.

Pope Leo XIII Literary Fund, ’ 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

^asolino
* MEM0BIALS '

66 - 86 80 ST. M1DDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA -

• GAUSI PARODU SALĖ - y

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA prie šv. jono kapinių.

aol.com
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Planuojant ateitį, prisimintina ir praeitis
Su Antanu (Tony) Mažeika kalbasi Juozas Kojelis

Emocijos 
ir faktai

1999 metais Rusijoje gyveno 145 milijonai žmonių. Spėjama, 
kad po pusės amžiaus jų gerokai sumažės - iki 121,3 milijono. 
Tačiau Lietuvai negresia jokie geografiniai pokyčiai: ji visuomet 
buvo tarp Rytų ir Vakarų, ir tame esama ir privalumų, ir trūkumų. 
Tačiau - nieko nauja - politikai įnirtingai bando "išspausti" iš to
naudos.

Keturiasdešimt trys Lietuvos visuomenės veikėjai viešu pa
reiškimu praėjusią savaitę tautą pagąsdino pasaulio pabaiga iš 
kitos - Vakarų pusės, mat, jų nuomone, Lietuvos valstybė prara- 
dinėja politinį ir ekonominį suverenitetą. Nedaug trūko, kad lie
tuviškumo išlaikymui tauta būtų paraginta grįžti prie vyžų ar iki 
kito tautiško apavo, mat vakarietiškų vertybių mums nereikia ir 
jos žemina lietuviškąjį orumą.

Po antirusiškosios Lietuvą pasiekusi antivakarietiška isterija, 
kaip ir visos kitos isterijos rūšys, pa vojinga ne tik pačiam isteri
jos ištiktajam, bet ir aplinkiniams. Nemokšiškumas ir klaidos de
rantis su "Williams ”, abejonės dėl Kauno tarybos sprendimo Šve
dijos bendrovei "Vattenfall” penkiolikai metų išnuomoti "Kauno 
energiją ” ar Europos Sąjungos spaudimas kuo skubiau uždaryti 
Ignalinos atominį, žinoma, nedidina simpatijų Vakarams. Tačiau 
vargu ar kam kelia abejonių, kad užsisklęsti viduje nėra pats ge
riausias sprendimas šalies gerovei ir saugumui, vadinasi, ir su
verenitetui užtikrinti.

Penkios parlamentinės partijos sutarė parengti pareiškimą, ku
riuo įsipareigotųsiekti, kad Lietuva artimiausiu plėtros laikotarpiu 
būtųpakviesta jungtis į Šiaurės Atlanto sąjungą. Lietuvos Premjero 
iniciatyva sausio 28 d. susitikusių didžiausią įtaką turinčiųpartijų 
vadovai neabejoja būtinybe Lietuvai jungtis į tarptautines struk- 
ti į Europos Sąjungą. Tokie mūsų valstybės esminiai prioritetai. 
Negi pavienės klaidos ar nesėkmės turėtųj uos užgožti? Ar protin
ga racionalią analizę, kas yra naudinga Lietuvai iš Vakarų, o kas 
iš Rytų, pakeisti nudėvėta etikete?

Lietuva, nedidelė šalis Rytų ir Vakarų kryžkelėje, geriau nei 
kas kitas savo karčia patirtimi ilgus dešimtmečius jaučia, kaip 
skaudu nešiotis priklijuotą etiketę. Praėjusią savaitę Stokholme 
vykusiame tarptautiniame Holokausto problemųforume Lietuvos 
premjeras Andrius Kubilius, kad ir kaip tvirtino apie būtinybę 
genocido vykdytojams atsakyti už savo žiaurius veiksmus, kad ir 
kiek aiškino, ką šioje srityje daro Lietuva, vis tiek susilaukė kriti
kos. Iš tiesų, pasak premjero, "skaudu ir gėda ”, kad Lietuvos var
das pasaulio spaudoje kartais siejamas su žydų tragedija Antrojo 
pasaulinio karo metais.

Tačiau siekiant išvengti "etiketinių” kaltinimų veiksmingiau
sia pasistengti remtis ne emocijomis, o faktais. Tiek metų ši trage
dija naudojama kaltinant lietuvius buvus žydšaudžių tauta, tačiau 
lig šiol ji nėra iki galo ištirta. Tikimasi, kad artimiausiu metu ši 
byla vėl bus atnaujinta. Reikia tikėtis, kad pagaliau paaiškės šios 
tragedijos vykdytojai ir užsakovai, priežastys ir aplinkybės.

Tačiau kartais susidaro įspūdis, jog emocijos kur kas veiks
mingesnės formuojant tarptautinę nuomonę nei argumentai. Kaip 
kad ir mūsųpiliečiams vieno ar kito politiko "baubai ” daro didesnį 
įspūdį nei tarptautinės bendrijos siekis spręsti pasaulio proble
mas sutelktomis pastangomis.

J.K. Antanai, ne tik Tu pats, 
bet ir Tavo tėvai gimę Ame
rikoje, bet lengvai suartėjai su 
II Pasaulinio karo Amerikon 
atvykusiais pabėgėliais ir įsi
traukei į antibolševikinę rezis
tenciją. Kas formavo Tavo lie
tuvišką savimonę?

A.M. Tėvas Antanas, gimęs 
1906 m. Amerikoje, su savo 
tėvais, mano seneliais, prieš I 
Pasaulinį karą grįžo į Lietuvą. 
Ten praleido savo vaikystę, 
baigė vidurinį mokslą ir 1926 m. 
vėl grįžo į Ameriką. New Yor
ko universitete įgijęs inžinie
riaus diplomą, II Pasaulinį ka
rą praleido Amerikos karo 
tarnyboje. Tėvas buvo karštas 
Lietuvos ir Amerikos patriotas, 
Lietuvos vyčių, katalikų fe
deracijos ir kitų lietuviškų or
ganizacijų veikėjas, Dariaus- 
Girėno ir vėliau Vaitkaus skry
džių į Lietuvą organizatorius, 
Lietuvos vyčių Amerikoje ir 
pavasarininkų Lietuvoje ben
dradarbiavimo puoselėtojas. 
Lietuvą okupavus bolševikams, 
organizavo plačią akciją Lie
tuvai ir vėliau lietuviams trem
tiniams padėti. Tėvas ir šian
dien yra man geriausias lietu
vio patrioto veikėjo pavyzdys.

J.K. Kaip pats įsitraukei į 
lietuvišką veiklą?

A.M. Pittsburghe lankiau lie
tuvių seselių vedamą mokyklą. 
Dalyvavau mokyklos progra
mose. Seselės daug pasakojo 
apie bolševikų ir nacių Lietuvai 
padarytas skriaudas. Anksti 
įstojau į Lietuvos vyčių organi
zaciją. Baigęs biochemijos stu
dijas New Yorko universitete, 
suartėjau su savo kartos patrio- 
musiais ir iš Lietuvos atvyku
siais, ir ėmėmės didesnių žygių. 
Mes tiesiog degėme patriotine 
kovos dvasia prieš bolševizmą. 
1965 m. pavasarį teko vadovau
ti studentų demonstracijai Wa- 
shingtone, o tų pačių metų ru
denį, visos Amerikos lietuvių 
remiami, su šūkiu “Jaunimo 
žygis į Jungtines Tautas”, suor
ganizavome įspūdingas lapkri
čio 13-os demonstracijas New 
Yorke. Buvome penki tų de
monstracijų koordinatoriai ir į 
garsiąją Madison Square Gar- 
den aikštę atvedėme 14000 
Amerikos baltų. Tai buvo di
džiausios baltų demonstracijos 
Amerikos istorijoje. 80 % visų 
.dalyvių sudarė lietuviai. Petici
joje Jungtinėms Tautoms reika
lavome Baltijos valstybių pa
vergimo klausimą kelti Jung
tinėse Tautose.

Oficialūs veiksniai nelabai 

palankiai vertino mūsų inici
atyvą. Didelę pagalbą patari
mais ir reklama mums teikė 
žymiausias tuo metu rezistenci
jos autoritetas. Laikinosios Lie
tuvos vyriausybės buvęs vado
vas prof. Juozas Brazaitis. Jis 
tuo metu buvo “Darbininko” re
daktorius.

Vėliau išvykau į Kaliforni
ją ir įsijungiau į tenykščių lie

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir p. Alma su Danute ir Antanu 
Mažeikomis 1999 m. Vilniuje

tuvių veiklą.

J.K. Taip, Antanai, tada mes 
Los Angeles mieste susitikome. 
Stovėjai Amerikos Baltų lais
vės lygos ištakose: buvai orga
nizacinio komiteto pirminin
kas, o paskui dvi kadencijas va
dovavai Lygai. Lygos pastan
gomis JAV Kongresas priėmė 
rezoliuciją ir prez. Ronald Re- 
skelbė “Baltų laisvės dienos” 
proklamaciją. Ar gali suprasti, 
nuo to laiko praėjus beveik 20- 
čiai metų, kodėl tuometinis 
VLIKas ir ALTas Lygos veiklai 
priešinosi. Juk iš jų neprašėme 
finansinės talkos nei kitų įsi
pareigojimų. Vieno tik - kad 
mūsų veiklai netrukdytų.

A.M. Matau tik vieną 
priežastį - kad nuvlikėjęs VLI
Kas buvo patekęs į Kazio Bo
belio rankas, o ALTas paverstas 
VLIKo satelitu. Laimėti “Baltų 
laisvės dienos” rezoliuciją Se
nate ir Atstovų rūmuose buvo 
milžiniškas užsimojimas. Jį dar
bu ir finansais entuziastiškai 
rėmė baltų išeivija, ji laisvės 
viltis praskaidrino okupuotose 
Baltijos valstybėse.

J.K. Jei Baltų Laisvės Lyga 
būtų laimėjusi vien prezidento 
“Baltų laisvės dienos pro

klamaciją”, jau būtų pateisinu
si savo veiklą, bet juk buvo ir 
daugiau pozityvios veiklos.

A.M. O taip, veikla buvo in
tensyvi ir šakota. Kasmet buvo 
organizuojamos Žmogaus tei
sių konferencijos, kuriose da
lyvaudavo įtakingi valdžios at
stovai, Seimo ir Atstovų rūmų 
nariai, Kongrese suorganizuo
tos Baltijos .valstybes remi

ančios senatorių ir kongresme
nų grupės, vyriausybės ir Kon
greso nariai gaudavo “Baltic 
Bulletin”, laimėjome Baltijos 
valstybių laisvės kovą remi
ančių būrį amerikiečių žurna
listų, mūsų demonstracijos pla
tų atgarsį rasdavo amerikiečių 
žiniasklaidoje. Pinigais nenu
perkamą pagalbą mūsų veiklai 
teikė Prezidento Reagan štabe

Iš Baltų Laisvės Lygos iš
sivystė autonomiškai veikią 
sąjūdžiai: “Koalicija už kons
titucinę teisę ir saugumą” - gin
ti valdžios persekiojamus Ame
rikos baltus už tariamus karo 
meto nusikaltimus, ir “Ban the 
Sovicts Coalition” (Koalicija 
neleisti sovietams dalyvauti 
1984 m. pasaulinėje olimpia
doje už Korėjos keleivinio lėk
tuvo nušovimą).

J.K. Kokie tų koalicijų veik
los rezultatai?

A.M. “Ban the Soviets” 
pasiekė pilną laimėjimą. Pa
ruošėme sąlygas visiems so
vietų sportininkams iš olim
piados Amerikoje pabėgti, ir 
jie dalyvauti atsisakė. Antroji 
koalicija pasiekė svarbių da
linių laimėjimų. Daugybę kar
tų su įvairiomis delegacijomis 
teko vykti į Washingtoną ir tu

rėti pasikalbėjimus preziden
tūroje, Teisingumo ministeri
joje, tartis su įvairiais Kongre
so komitetais, atskirais sena
toriais ir kongresmenais. Tele
vizijos tinkluose daug kartų esu 
diskutavęs su pagrindine baltų 
persekiotoja kongresmene Eli
zabeth Holtzman ir jos bend
radarbiu Eli Rosenbaum, su gar
siuoju sovietų žumalistu-poli- 
tiku Vladimir Posner ir kitais.

J.K. Praėjusią vasarą pirmą 
kartą su šeima apsilankei išsi
laisvinusioje Lietuvoje. Kokie 
įspūdžiai?

A.M. Žmona Danutė jau ten 
buvo buvusi. Vaikai Konradas, 
Andrius, Alytė ir aš - pirmą 
kartą. Vykdami Lietuvon, susto
jome Taline ir Rygoje aplanky
ti estų ir latvių, su kuriais 
Amerikoje mes daugelį metų 
kartu dirbome dėl Baltijos vals
tybių laisvės. Kai kurie jų ten 
eina svarbias valdžios pareigas. 
Man atrodo, kad Estijon ir 
tiečių iš užsienio, negu lietu
viai Lietuvon, ir jų įnašas į tų 
kraštų atkūrimą svarus.

Jaučiausi laimingas, palietęs 
žemę, kurioje giliosios mano tė
vų šaknys. Kraštas gražus, lau
kai derlingi, optimizmu dvelkia 
gausios statybos. Aplankiau 
judrų, neužšąlantį Klaipėdos 
uostą. Juk tai begalinis Baltijos 
jūros erdvėje Lietuvos turtas. Ir 
čia puikiomis magistralėmis 
galima pasiekti per kelias valan
das kiekvieną šalies tašką. 
Puikiausios sąlygos vidaus ir 
tarptautiniam transportui. Ma
nau, kad gali būti pelningas tu
rizmo verslas. Numatau Lietu
vai šviesią ateitį.

J.K. Su kuo Lietuvoje teko 
daugiausia bendrauti?

A.M. Žmona Danutė, prof. 
Mykolo Biržiškos anūkė, ir aš 

(nukelta į 7psl.)

LAURYNAS JONUŠAUSKAS

Lietuvos diplomatinė 
tarnyba 1940-1941 m.

Sužinojęs apie „Kybartų aktus“, K. Škirpa pareiškė, kad 
S. Lozoraitis sudavė durklu į nugarą Lietuvos tautiniam komi
tetui ir kad tai buvo žalinga Lietuvos politikos reikalui. Iki Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos karo Lietuvos diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis nė karto nepasinaudojo įgaliojimais, kuriuos jam 
suteikė „Kybartų aktai“. Iki karo pradžios nieko nenuveikė ir Tau
tinis komitetas. E. Turauskas savo atsiminimuose mini tris 
priežastis: pirmoji - techniškoji, kai karo padėtis dar labiau ap
sunkino įvairiose geografinėse „platumose“ gyvenančių diploma
tų susisiekimą; antroji - temperamentų, t. y. asmenybių skirtumai; 
trečioji - politinių koncepcijų ir padėties vertinimo skirtumas, t. y. 
nuomonių skirtumas. Tuometinis Lietuvos atstovas prie Tau
tų Sąjungos E. Turauskas rašė, kad jis, S. Lozoraitis ir P. Klimas 
rezervuotai vertino K. Škirpos labai akcentuotą ir suaktualin
tą Vokietijos įtaką bei svarbą Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimui. Tautinis komitetas 1941 m. gegužės 11 d. dar spėjo 
paskelbti ilgai redaguotą atsišaukimą į tautų kuriame pranešė, kad 
„Lietuvos Respublikos Pasiuntinių nutarimu sudarytas Europoje 
Lietuvos Tautinis Komitetas imasi vadovauti kovai už Nepriklau
somos Lietuvos Valstybės išvadavimą iš bolševikų okupacijos...“ 
Atsišaukimo kopijos buvo nusiųstos visiems Lietuvos diploma

tams ir JAV lietuvių išeivijos spaudai. Beje, vienintelis Tautinio 
komiteto pirmininko E. Galvanausko aktas buvo 1941 m. 
birželio 22 d. laiškas K. Škirpai, kuriame Škirpa Lietuvos tauti
nio komiteto vardu kviečiamas sudaryti Lietuvos vyriausybę, Jai 
vadovauti bei atstovauti, pasiremiant 1938 m. vasario 11 d. Lietu
vos Konstitucija“. 1941 m. birželio mėn. sudarius Laikinąją Lie
tuvos vyriausybę, Tautinio komiteto egzistavimas neteko prasmės 
ir komitetas vėliau nebebuvo atkurtas.

Po Berno pasitarimo iki Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo 
Lietuvos pasiuntiniams daugiau nebuvo lemta susitikti dėl Eu
ropoje susiklosčiusių sudėtingų aplinkybių.

Toliau iki Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karo pradžios akty
viausiai iš pasiuntinių veikė K. Škirpa: jis Berlyne ėmėsi orga
nizuoti Lietuvos aktyvistų frontą. Lietuvos pasiuntiniui 
dr. J. Šauliui buvo kilusi mintis drauge su E. Turausku ir P. Klimu 
vykti į JAV padėti konsoliduoti Amerikos lietuvių politines jėgas. 
Jis manė, kad ten galima sudaryti Lietuvos egzilinę vyriausybę, 
tačiau P. Klimas nesutiko, nes, jo nuomone, pasiuntiniai negali 
apleisti savo diplomatinio paskyrimo vietos. Tokiai minčiai ne
pritarė ir pasiuntinys Vašingtone P. Žadeikis.

Išvados
Vienareikšmiškai vertinti LDT veiklą pirmosios sovietinės 

okupacijos metu gana sudėtinga. Pirmomis okupacijos savai
tėmis Lietuvos pasiuntiniai neskubėjo vertinti politinės padėties 
Lietuvoje. Tai lėmė įvairūs veiksniai: Lietuvoje sovietų agresijai 
nebuvo priešinamasi ginklu; LR prezidentas A. Smetona oficia
liai perleido valdžią tuometiniam ministrui pirmininkui A. Mer

kiui, kuris, „atėjus“ sovietams, neprotestavo; naujos prosovie
tinės vyriausybės nariais tapo ikiokupaciniu laikotaipiu gerai 
žinomi žmonės; Lietuvos vykdomoji valdžia neteikė instrukcijų 
pasiuntiniams, stigo informacijos apie padėtį Lietuvoje. Taigi kraš
te vykę procesai kėlė nemažai dviprasmybių. Tačiau po oficia
laus „savanoriško“ Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjungos 
LDT in corpore stojo prieš SŠRS vykdomą politiką Lietuvoje ir 
tai paskelbė visam pasauliui. Jausdami ribotas diplomatinės veik
los galimybes, pasiuntiniai nutarė įkurti egzilyje vyriausiąjį Lie
tuvos išlaisvinimo organą, kuris vadovautų nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo procesui. Berne Lietuvos prezidentas A. Smetona 
pasirašė „Kybartų aktus“ ir tuo fiktyviai įformino savo įpėdinį ir 
Lietuvos premjerą. Tačiau nei šių aktų tituliaras S. Lozoraitis, nei 
Tautinio komiteto pirmininkas E. Galvanauskas aptariamuoju 
laikotarpiu nieko nenuveikė, išskyrus tai, kad pastarasis nusiuntė 
laišką K. Škirpai, kuriame pavedė sudaryti Lietuvos vyriausybę.

1940 m. vasarą buvo uždaryta du trečdaliai Lietuvos diploma
tinių atstovybių, ir jos atiteko Sovietų Sąjungos dispozicijai. 
Didžiosiose Vakarų valstybėse likusios Lietuvos pasiuntinybės ne 
tik tęsė diplomatinę veiklų bet ir ieškojo politinių būdų atkurti 
Lietuvos valstybę. Vis dėlto Lietuvos pasiuntinių politinė akcija 
nebuvo stipri, jie netapo pasipriešinimo judėjimo citadele. Pa
siuntiniams aktyviai veikti trukdė įvairios priežastys: nestabili 
tuometinė padėtis Europoje (Sovietų Sąjungos okupacinė politi
ka, Vokietijos slinkimas į Rytus), neaiški pačios LDT padėtis (pa
siuntinybių išlikimo klausimas), sudėtingas susisiekimo bei ry
šių tinklas ir skirtingas kai kurių pasiuntinių požiūris į tam tikrus 
reiškinius (pvz., K. Škirpos ambicijos tapti „Kybartų aktų“ titu- 
liaru). (pabaiga)
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■ JAV prezidentas Bill Clin- 
ton sausio 27 d. Kongresui pa
sakė tradicinę metinę kalbą, ku
rioje žadėjo dar geresnius me
tus ir gyrė prezidento posto siek
siantį Al Gore. Maždaug pu
santros valandos trukusioje kal
boje B. Clintonas daug dėmesio 
skyrė naujoms socialinės apsau
gos iniciatyvoms ir pabrėžė JAV 
ekonomikos pakilimą.
■ Išplėstiniame vyriausybės 

posėdyje Gruzijos nacionalinio 
saugumo ministras Vachtangas 
Kutateladzė pareiškė, kad pa
sienio rajone, kuriame rado prie
globstį apie 6000 pabėgėlių iš 
Čečėnijos, pablogėjo krimino
geninė padėtis - padaugėjo gro
bimo, žmonių grobimo faktų, 
bandymų iš Čečėnijos įvežti 
narkotikus ir padirbtus dolerius.
■ Čečėnijos sostinėje čečėnų 

kovotojai savanoriškai nusigin
kluoja ir pasiduoda Bislano 
Gantimirovo vadovaujamiems 
čečėnų milicininkams. Kaip 
pranešė B. Gantamirovo spau
dos tarnyba, sausio 31 d. rytą dar 
34 čečėnų kovotojai sudėjo gin
klus. Iš viso nuo to laiko, kai 
prasidėjo derybos, kurias inici
javo kai kurie lauko vadai, per 
tarpininkus užmezgę ryšius su 
Rusijos vyriausybės įgaliotojo 
atstovo Čečėnijoje pirmuoju pa
vaduotoju B. Gantamirovu, nu
siginklavo 168 kovotojai.
■ Šimtai neonacių sausio 29- 

30 d. žygiavo pro Berlyno Bran
denburgo vartus, protestuodami 
nrieš monumento žydu aukoms 
pastatymą. Tai buvo pirmas neo
nacių maršas po Antrojo pa
saulinio karo. Pasak liudytojų, 
maždaug 600 jaunų neonacių 
sausio 29 d. pražygiavo pro var
tus, skanduodami “šlovė ir gar
bė Waffen SS”.
■ Nepaisant tarptautinės kri

tikos ir paties Austrijos prezi
dento nepritarimo, Austrijos 
kraštutinė dešinioji Laisvės par
tija ketina pasirašyti koalicijos 
sutartį su konservatyviąja 
Liaudies partija.
■ Buvęs Vokietijos kancleris 

Helmutas Kohlis sausio 30 d. 
paneigė Vokietijos spaudos pra
nešimus, kad jo prašymu Pran
cūzijos prezidentas Francois 
Mitterrand prisidėjo prie 1994 
m. rinkimų kampanijos finan
savimo.

Tautiškojo modernizmo problema ir 
tradicionalizmas lietuvių kultūroje

Stovint ties XXI a. slenksčiu, 
lietuvių, kaip ir daugelio kitų 
pasaulio tautų, intelektualams 
atsiveria galimybės apmąstyti 
savo tautos nueitą kelią, įvertin
ti šiuolaikinės kultūros būklę ir, 
apskritai, egzistenciją. Pateikia
mi projektai ir pasiūlymai Lie
tuvos Tūkstantmečio progra
mai, spaudos puslapiuose ir 
televizijos ekranuose vykstantys 
ginčai ir diskusijos signalizuo
ja įdomius mūsų kultūrinės są
monės pokyčius, veidrodiniu 
efektu atspindi lietuvių kultūros 
raidos logiką, jos brandą ir ne- 
brandą, ideologinį pagrindimą. 
Savo straipsnyje norėčiau pa
liesti kai kurias tarp humanita
rų dažnai aptariamas proble
mas. Tai, visų pirma, lietuviš
kos kultūros istorinės raidos 
problemos ir jų šiuolaikinė re
cepcija; antra, šios kultūros vie
ta ir perspektyvos pasaulinės 
civilizacijos procesuose; trečia, 
lietuvių inteligentijos vieta ir 
reikšmė šioje situacijoje; ir 
ketvirta, ideologijos ir kultūros 
santykis ir jo sąlygotos tiesos ir 
“kultūrinio nuovargio” prob
lematika.

Per paskutinį dešimtmetį, ir 
ypač per paskutinius metus, pa
sirodė daug monografijų ir 
straipsnių, kuriuose įvairiai trak
tuojami istorijos įvykiai, naujai 
pervertinamos politikų ir kul
tūros veikėjų biografijos, atski
ri mūsų istorijos periodai. Su
prantama, tai sąlygojo moks
lininkų pasaulėžiūriniai skirtu
mai, ideologinės nuostatos (kai
rė-dešinė), metodologinė įvai
rovė, pagaliau išsilavinimo, so
cialinio elgesio skirtingumai. 
Vis dėlto galima apčiuopti ben
drus naujųjų amžių lietuvio in
teligento kultūrininko elgesio 
kanonus, kurie, mano supra
timu, susiformavo XIX a. isto
rijos peizaže. Kaip ir rusų “raz- 
nočinsui”, lietuvių inteligento 
veiklos tikslas - liaudies, tautos 
švietimas, jos perdarymas į 
naują kokybę. Kultūrinis darbas 
neįsivaizduojamas be socia
linės verifikacijos, sąmoningai 
arba nesąmoningai siekiant 
kultūrinę viziją arba modelį 
paversti realiai apčiuopiama tik
rove. Tai savotiškas inteligento 
mąstytojo tipas, kuris sutinka
mas literatūroje, mene, poli
tikoje.

Vieno nelegalaus spaudos lei
dinio “Tėvynės varpai” nume
rio motto prasideda lietuvių 
liaudies dainos žodžiais: “Var-

Vytautas Berenis

gai šakoja, vargai lapoja, var
gai vartuose žyde”. Taip buvo 
įvertinta krašto sociokultūrinė 
padėtis XIX a. pabaigoje. 
Nežiūrint gana plataus nele
galios spaudos platinimo tink
lo, vis naujų ir naujų korespon
dentų ir bendradarbių skai
čiaus, lietuvių tautos sociokul
tūrinė būklė neatrodė tokia op
timistiška. Tik panaikinus spau
dos draudimą ir praūžus 1905 
m. revoliucijos vėjams, per ne
pilną dešimtmetį buvo galima 
įvertinti šios herojiškos kovos 
pasekmes.

Būtent XX a. ne kartą bandy
ta “atrasti” Lietuvai jos vietą Eu
ropos civilizacijoje ir ją įpras
minti. Kaip pažymi istorikė J. 
Kiaupienė, “tačiau šiuolaikinė
je Vakarų istoriografijoje kol kas 
tebevyrauja tendencija mode
liuoti Vidurio Rytų Europos re
giono istorinę sampratą per 
valstybių-branduolių - Lenki
jos, Čekijos, Vengrijos - istori
jų prizmę”. Šia prasme regiono 
modeliavimo problemos - tai 
probleminė istorijos ir kultūros 
interpretacija, įvilkta į regio
ninių ir lokalinių civilizacijų 
sąveiką. Iš tiesų jau anksčiau 
buvo svarstyta Lietuvos civili
zacinio arealo vieta Europoje, 
jos savitumai ir skirtumai. Šie 
bandymai simptomiškai žymi 
naujus ieškojimus, atsisakant 
aiškiai interpretacine prasme 
siauro tautinės valstybės ir kul
tūros modelio. Aišku, tautiš
kumas išliks kaip istorinė, et
ninė, kultūrinė dimensija, tačiau 
labai abejoju jos ideologine ga
lia. Nepaisant kultūros morfo
loginio trapumo ir spartėjančio 
galios mažėjimo, kultūrinis 
švietimas arba edukacija, deja, 
lieka vienintele tos galios reiš
kimosi forma. Sakau “deja”, nes 
netikiu kultūros edukacine 
galia ne dėlto, kad pritariu K. 
Marxo išsakytam teiginiui “Te
zėse apie Fojerbachą”: “Mate
rialistinė teorija, kad ir žmo
nės yra aplinkybių ir auklėji
mo produktai, vadinasi, kad 
pasikeitę žmonės yra kitų ap
linkybių ir pakeisto auklėji
mo produktai, užmiršta, kad 
aplinkybes keičia kaip tik 
žmonės ir kad auklėtojas pats 
turi būti išauklėtas”,.

19 a. inteligentija - tai tautos, 
visuomenės auklėtojas, atsa
kingas už jos dabartį, ateitį ir 

net praeitį. Ši atsakomybė pa
grindžiama “teisingų” tautos 
interesų žinojimu ir jų realiza
vimo supratimu. Lietuvių in
teligentija sukūrė tautinę ide
ologiją ir kultūros modelį, kurį 
mes ugdome iki šių dienų. 
Prisiminkime tik kelias šios 
kūrybos istorines aplinkybes. 
Svarbus veiksnys, nulėmęs lie
tuvių nacionalinės inteligenti
jos laikyseną buvo XIX a. II 
pusėje įsigalėjusi Lenkijoje “or
ganinė teorija”, pagrįsta pozi
tyvizmo šviečiamąja ideologija. 
Nors XIX a. II pusėje galime 
konstatuoti greitai iškilusį len
kų-lietuvių antagonizmą, lietu
vių inteligentų ideologinę kovą 
prieš iki tol susiklosčiusį is
torinės evoliucijos palikimą. 
Kaip vertintumėme tos kovos 
ideologines ir politines prie
mones, retorinį arsenalą, vis 
dėlto galima suabejoti šio pro
ceso organiška laisve. Per ke
turiasdešimt metų buvo atmes
ta šimtmečiais susiformavusi 
unijinė politinė doktrina ir kul
tūrinis paveldas. Būtent tai by
loja apie galingą moderniza
cijos mechanizmą, kurį sukūrė 
ir pritaikė negausi lietuvių in
teligentija. Šis formuojamos is
torinės savimonės lūžis prilygo 
tarsi naujos istorijos rašymui, 
kurios istoriografais tapo lietu
vių inteligentai. Bet sykiu išli
ko nemažai tipologinio panašu
mo. Pavyzdžiui, XIX a. pa
baigoje susiformavusi lenkų 
endelų politinė programa nei
giamai vertino lenkiškojo na
cionalinio judėjimo politinį ro
mantizmą, kurį vertino kaip 
nenormalios istorinės raidos iš
davą. Jų ideologai R. Dmows- 
kis, Z. Balickis pasisakė už 
tvirtą realizmo politiką, patvir- 

' tintą grubaus ir vulgaraus social- 
darvinizmo. Lietuvoje panašią 
teoriją propagavo J. Šliūpas. 
Kita vertus, nelegalių lietuviš
kų periodinių leidinių atsiradi
mas ir jų ideologinių gairių 
nustatymas dažnai buvo sąlygo
tas analogiškų jau veikiančių 
lenkiškų leidinių tradicijos. 
Pavyzdžiui, V. Kudirka leis
damas “Varpą” turėjo realų 
pavyzdį - Varšuvoje leidžiamą 
pozityvistinės pakraipos lai
kraštį “Przcgląd Tygodniowy”, 
kurio redaktoriumi buvo A. 
Swiętochowskis. XIX a. išsi
lavinęs lietuvis matė, kad ro
mantikų išgarsinta Lietuvos 
krašto praeitis ir jos vertybės 
nyksta, traukiasi it “šagrenės 

oda”.
Geopolitinių jėgų ir jų inte

resų drebinamas ir purtomas 
kraštas ir jo žmonės siekė su
kurti gynybinį karkasą, galintį 
perspektyvoje atsilaikyti prieš 
tas jėgas. Toks karkasas - tai 
kultūra, sauganti tautos savi
monę, biologinį ir lingvistinį 
kodą. Istoriškai bipoliariniai 
politinės ir socialinės orienta
cijos vektoriai dažnai buvo pa
sirenkami krašto politinio val
dovo arba vadovo autoritetiniu 
valios sprendimu. Taip, pavyz
džiui, atsitiko Lietuvai priimant 
krikščionybę 14 a. pabaigoje 
arba beviltiškai siekiant iš
saugoti valstybės neutralumą 
1940 m. Kaip rašo istorikas A. 
Milžentaitis “konkreti situacija 
Lietuvos Didžiojoje kunigaikš
tystėje buvo palankesnė stačia
tikybei priimti. Tačiau viską 
lėmė politinis Jogailos spren
dimas: Lietuva jo dėka tapo 
katalikiška valstybe.” Asme
niniai sprendimai ir veiksmai, 
žinoma, plačiai sąlygoti socia
linės konkretybės dažnai aps
prendė Lietuvos civilizacinius 
raidos vektorius, todėl filosofo 
St. Šalkauskio “Rytų ir Vakarų 
pasaulių” teorija, nežiūrint kai 
kurių metafizinių pritempimų, 
neatrodo tokia jau dirbtinė. Pro
testantizmo pralaimėjimas XVI 
a. LDK taip pat gali mums pri
minti apie kai kurias netektis: 
protestantiško darbo etosą ir 
mąstymo racionalumą. O gal tai 
nėra netektys, o greičiau anti- 
tradicionalistinės bangos, ku
rios galėjo suskaldyti bendruo

Vienkiemių griovimo metai A. Maskoliūno nuotr.

menines vertybes.
Panašiai kultūriškai sampro

tavo Lietuvos prezidentas Anta
nas Smetona, kalbėdamas 4 
dešimtmetyje apie rusiškos kul
tūros santykinį “nepavojingu- 
mą” palyginus su vokiečių kul
tūros įtaka Lietuvai. Aišku, jo 
klaida buvo ta, kad jos jau buvo 
ideologizuotos - bolševikinė ir 
nacistinė - kultūros, nors, pa
vyzdžiui, jis buvo teisus: so
vietiniais metais Tarybų Lietu
va nebuvo prasčiausias imperi
jos pakraštys, atgavęs laisvę, o 
nacių pergalės atveju vargu ar 
būtų išlikusi Lietuva ir lietu
viai. Nuolatinis pavergimas, ele
mentarių teisinių normų nebu
vimas apsprendė kultūrinės au- 
tentikos stygių, savotišką ide
ologinį komufliažą, socialinę 
mimikriją.

1884 m. liepos 11 d. J. Mi
glovara rašytame laiške An
tanui Baranauskui išdėstė lie
tuvių inteligento socialinės lai
kysenos principus: “Reikia dė
vėti pagal madą, reikia prisi
taikyti prie laiko dvasios <...>; 
rašyčiau nors ir žydiškomis 
raidėmis, kad tik lietuviams 
būtų nauda”. Tokia socialinė 
mimikrija, leidžianti kovoti ir 
kelti teisėtus reikalavimus poli
tinių teisių negarantuojančioje 
imperijoje, įtvirtino lietuvių 
kultūroje moralinį teisėtumo 
imperatyvumą, sykiu apvilk- 
dama ją politinės konjuktūros 
draperija. Nuo jos priklausė to
lesnis tautos raidos pasirinkimas 
ir jo pasekmės.

(bus daugiau)

ALISA RUPŠIENĖ
Išeivijos organizacijų vaduojamoji 
veikla. Šaltinių publikacijos 1

(atkelta iš 3 psl.)
Ši tema labai plati tiek geografiniu atžvilgiu, tiek organizacijų 

skaičiumi. Publikacijoje siekiama atskleisti išeivijos organizacijų 
vaduojamąją veiklą per šaltinius. Dokumentai išties vertingi, ori
ginalūs; dauguma jų iki šiol niekur neskelbti. Juose atsispindi įvai
rių organizacijų veikla, joms iškilę sunkumai įgyvendinti savo ke
tinimus bei kliūtys, trukdžiusios tarpusavyje bendradarbiauti. Tai 
daugiausia susirašinėjimas tarp atskirų vienos organizacijos na
rių ar net skirtingų organizacijų bei oficialių lietuviškų įstaigų, 
veikusių JAV. Visi čia skelbiami dokumentai saugomi Vytauto 
Didžiojo universitete įsikūrusiame Išeivijos studijų centre (ISO). 
Centro rankraštyne saugomos rankraščių kolekcijos, kurias šiam 
centrui dovanojo JAV lietuvių bendruomenės veikėjai. Publikuo
jami dokumentai yra iš didžiausio - Broniaus Kviklio archyvo, 
kuriame jis sukaupė ir išsaugojo daug vertingų išeivijoje veiku
sių organizacijų dokumentų. Tie archyvai nėra vientisi, bet jie reikš
mingi mūsų išeivijos istorijai.

Trumpai apžvelgsime išeivijos organizacijas, veikusias iki Lie
tuvai lemtingų 1940 m. įvykių ir susikūrusias tuo laikotarpiu. 
Nemažai duomenų tam teikia išeivijoje leisti informaciniai lei
diniai, gana išsamūs ir kol kas bene vieninteliai, galintys padėti 
aiškinantis kurio nors iškilaus asmens veiklos sritį ar užimamas 
pareigas lietuviškoje aplinkoje.

Didžiausia ir aktyviausia kovotoja dėl Lietuvos laisvės - JAV 
lietuvių bendruomenė. Ši bendruomenė turi vienas seniausių 

lietuviškas kolonijas, išsibarsčiusias po visas Valstijas. Tarpusa
vio ryšiams palaikyti, įvairioms problemoms spręsti išeivijos lie
tuviai steigė įvairias organizacijas, draugijas pagal partinius, re
liginius, kultūrinius, šviečiamuosius ir kt. principus. Jos leido sa
vo laikraščius, žurnalus, nario mokesčiais išlaikė šeštadienines lie
tuviškas mokyklas, organizavo įvairius labdaros renginius. Lie
tuviškoje aplinkoje visokeriopos paramos sulaukė nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntinybė, kuriai vadovavo Povilas Žadeikis, veikė 
konsulatai Niujorke (konsulas Jonas Budrys), Čikagoje (konsu
las Petras Daužvardis), per kuriuos lietuviai išeiviai rėmė Lietu
vos ekonomiką, mokslą, kultūrą.

Natūralu, kad ši bendruomenė aktyviausiai dalyvavo kovose dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, pirmosios sovietinės okupacijos 
(1940-1941), nacių okupacijos (1941-1945) ir antrosios sovieti
nės okupacijos metu.

Tuo laikotarpiu reikėjo pamiršti politines aistras ir visą veiklą 
nukreipti Lietuvos vadavimo linkme. Deja, ne visada tai sekėsi 
padaryti; trukdė ambicijos, stigo patirties, buvo padaryta klaidų 
kuriant įvairias organizacijas, kurių veikla dažnai dubliavosi, var
žė viena kitos veiksmus. Visa tai kliudė organizuotai, glaudžiai ir 
operatyviai veikti. Be to, visi tų organizacijų veikėjai turėjo tie
sioginį darbą, kuris garantavo jų pačių ekonominį stabilumą, o 
visa lietuviškoji veikla buvo jų laisvalaikio darbas. Visi jie buvo 
JAV piliečiai ir turėjo elgtis nepažeisdami Valstijų įstatymų.

Lietuvai netekus nepriklausomybės, JAV lietuvių ben
druomenėje kūrėsi naujos organizacijos, siekiančios jau politinių 
tikslų. 1940 m. spalio 15 d. buvo įkurta Amerikos lietuvių taryba 
(ALT). Ją rėmė visų Lietuvos laisvės siekiančių srovių atstovai. 
ALT veiklai organizuoti buvo renkamas Vykdomasis komitetas ir 
Taryba. Leonardas Šimutis, išrinktas Vykdomojo komiteto pirmi
ninku, daug nuveikė vienydamas Lietuvių bendruomenę organi
zuotai paramai tremtyje atsidūrusiems lietuviams.

Nacių okupacijos metais lietuviai įsitraukė į Antibolševikinį 

tautų bloką (Anti-Bolshevist Block of Nations), įsteigtą 1942 m. 
Europoje kovai su bolševizmu. Šios organizacijos remiami lie
tuviai leido biuletenį „Savaitės žinios“ (redaktorius J. Gytis). Or
ganizaciją materialiai rėmė Antibolševikinio tautų bloko amerik
iečiai draugai (The American Friends of Anti-Bolshevist Block of 
Nations). Per šią organizaciją buvo galima palaikyti santykius su 
kitų tautų išeivijos bendruomenėmis tiek Europoje, tiek JAV (kaip 
antai su lenkais, latviais, čekais ir 1.1.). Nereikia pamiršti fakto, 
kad Didžioji Britanija ir JAV Antrojo pasaulinio karo metu buvo 
sudariusios koaliciją su Sovietų Sąjunga. Tad šių šalių Lietuvių 
bendruomenės turėjo veikti labai atsargiai ir išmintingai pasirink
ti kovos metodus, kad nesugriautų gerų santykių su oficialiomis 
šių šalių tarnybomis, įtakingais politikais, visuomenės veikėjais, 
žurnalistais. Be to, vykstant karui buvo labai sudėtinga palaikyti 
ryšius su Europoje veikusiomis lietuviškomis diplomatinėmis 
tarnybomis bei kitomis organizacijomis.

1943 m. buvo įkurtas Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetas (VLIK) - Lietuvos politinių grupių ir rezistencinių kovos 
organizacijų bendras organas vadovauti kovai dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Jis buvo įsteigtas Vokietijoje, bet artimai ben
dradarbiavo su Amerikos lietuvių taryba.

1944 m. balandžio 1 d. įsteigtas Bendras Amerikos lietuvių fon
das (BALF), savo veikla prisidėjęs prie kovos dėl Lietuvos lais
vės.

1949 m. gegužės 22 d. buvo įkurta Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga (ALTS), sujungusi tris organizacijas, veikusias 1942-1944 
m.: Amerikos lietuvių tautininkų sąjungą^ Lietuvai vaduoti sąjun
gą ir Amerikos lietuvių misiją. Šios reorganizuotos organizaci
jos vadovu buvo išrinktas advokatas Antanas A. Olis. Sąjungos 
rūpesčiu buvo įkurta Informacijos komisija, kuriai vadovavo Vin
cas Rastenis. Komisijos tikslas - derinti įvairių organizacijų veik
lą bendroje kovoje dėl Lietuvos laisvės,

(bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Dvylikapirštės žarnos 

ir skrandžio opos
Dvylikapirštės žarnos opa 

(Duodenal ulcer) ir skrandžio 
opa (Gastric ulcer) ilgai buvo 
didelė problema medicinoje. 
Abi sukelia skausmus, abi gali 
pradėti kraujuoti ir, jei krauja
vimas yra nestabdomas ir trun
ka ilgiau, to rezultatas - mirtis. 
Opos yra nepiktybinės ir pikty
binės (t.y. vėžys - cancer). Paty
rimas įrodė, kad dvylikapirštės 
žarnos opos labai retai (kai ku
rie autoritetai teigia, jog nie
kada) nebūna piktybinės, o 
skrandžio opa gali būti pikty
binė - skrandžio vėžys, arba ne
piktybinė. Galutinę diagnozę 
galima nustatyti tik vienu būdu 
- biopsija, t.y. paimti mažutį 
gabalėlį audinio iš opos ir pa
žiūrėti pro mikroskopą, žino
ma, pirma nustačius, ar opa 
apskritai yra. Tokia procedūra 
angliškai vadinasi “gastrosco- 
py” arba “endoscopy”. Pacien
tui atlikus anesteziją, į skrandį 
įstatomas instrumentas, per kurį 
gydytojas apžiūri skrandžio ir 
dvylikapirštės žarnos sienas ir 
nustato opą. Žinoma, pasitaiko, 
nors gana retai, kad, nors opa ir 
yra, bet jos nesurandame, tuo
met padariniai būna tragiški, 
įsakmiai patariama: jei jūsų gy
dytojas mano, kad jūs galite 
turėti opą ir siunčia jus proce
dūrai, ir po to gaunate pra
nešimą, kad opos nėra, bet jei 
simptomai nepranyksta, tai po 
trijų mėnesių proČedūrą būtina 
pakartoti.

Kas sukelia opas, medicinai 
buvo žinoma seniai - rūgšties 
perteklius skrandyje. Nežinota 
tik tai, kodėl vieni turi rūgšties 
per daug, kiti ne. Buvo dvi pa

Aukos Pasaulio Lietuvių. Bendruomenės valdybos švietimo, 
mokslo, kultūros, jaunimo, spaudos, visuomeniniams ir kitiems 
lietuvybės išlaikymo darbams, Sibiro lietuvių paramai, PLB Li
tuanistikos katedrai (Stasio Barzduko stipendijųfondui) Illinois 
universitete Chicagoje, Prof. dr. Broniaus Vaškelio stipendijų 
fondui, Lietuvos kovų ir kančių istorijai, Vytauto Didžiojo, Kau
no technologijos, Vilniaus technikos ir Vilniaus universiteto stu
dentų paramai, Prof. dr. Rimo Vaičaičio stipendijų fondui, KTU- 
AFPT stipendijų fondui (per dr. Stasį Bačkaitį), Broniaus Bieliu- 
ko vardo stipendijų fondui Lietuvos žemės ūkio universiteto ir 
Kauno medicinos universiteto studentų paramai, Dr. Kazio 
Pemkaus bibliotekai Klaipėdos universitete, Lietuvos našlaičiams 
ir seneliams, Lietuvos vaikų gydymui per Healing The Children 
organizaciją, Lietuvos bažnyčių paramai, Pietų Amerikos lietu- 
viųjaunimui, “Divine Cross Fondui” remti ir šelpti Lietuvos be
names mergaites, Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, “Pasaulio 
lietuvio ” žurnalui ir kitiems tikslams, gautos per

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondų

nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gruodžio 31 d.

50,000 dol.: Anonimas, įsteigęs “Divine Cross Fund”, kuris 
per “Saulutės” vadovę Indrę Tijūnėlienę (419 Weidner Rd., Buf- 
falo Grove, IL 60089) ir Lietuvos katalikų vyskupus rūpinasi ir 
šelpia jaunas, be namų, pasimetusias mergaites Lietuvoje.

16,875 dol.: Alfred V.Russas palikimas, Detroit, MI;
5,000 dol.: Lietuvių Fondas, Lemont, IL;
3,000 dol.: Gediminas Balanda, Warren, MI; Leo ir Sue Kli- 

maitis, Barrington Hills, IL;

2,425 dol.: Worcesterio Lietuvių Organizacijų Taryba, Algis 
Glodas, iždininkas, Holden, MA; Aukotojai: A.L.R.K. Moterų 
Sąjungos 5 kuopa - 100 dol.; Kazys ir Teresė Adomavičiai - 100 
dol.; P. Antakauskienė - 10 dol.; Jonas Baškys - 10 dol.; K. ir G. 
Bažikai - 25 dol.; Virginija R. Bloom - 25 dol.; Marija Braskienė 
- 50 dol.; Angelą Busky - 50 dol.; E. Černienė - 20 dol.; Vito ir 
Ruth Gadilauskai - 25 dol.; Vladas ir Angelė Garsiai - 50 dol.; 
Dainius Glodas - 150 dol.; Algis Glodas - 25 dol.; Frank Gra
bauskas - 5 dol.; A. Grigalauskas - 30 dol.; E. Gudzevičiūtė - 10 
dol.; Aldona Jakniunaitė - 20 dol.; Romas ir Teresė Jakubauskai - 
40 dol.; Frank ir Irene Juodaitis - 50 dol.; Teresė Juškienė - 10 
dol.; Rita Karrytajs - 150 dol.; Olga Kersis - 20 dol.; Arvydas ir 
Robyn Klimai - 50 dol.; Jonas ir Aldona Klimavičiai - 50 dol.; 
L.M.M. Ratelis - 30 dol.; Bill ir Ann Lesman - 25 dol.; Lietuvių 
Moterų Klubas - 25 dol.; Lietuvos Vyčių 116 kuopa - 25 dol.; 
LithuanianNaturalization Club - 200 dol.; Maironio Parkas - 200 
dol.; V. Malackas- 10 dol.; S. ir O. Marcinkevičiai - 50 dol.; D. 
Marcinkevičiūtė - 25 dol.; E. ir I. Markevičiai - 20 dol.; 
E.Matulevičienė -50 dol.; V. ir R. Menkeliūnai - 20 dol.; Anthony

grindinės teorijos: 1) vieni tei
gė, jog dėl tam tikro maisto; 2) 
dėl nervų, rūpesčių, nesantai
kos šeimoje ir t.t. Tos teorijos 
atmestos, nes žinomos tikros 
priežastys. Jų yra dvi.

Skrandžio sienelėse yra labai 
mažų liaukų (jas galima surasti 
tik labai tiksliu elektroniniu 
mikroskopu), kurios gamina la
bai stiprią chloro rūgštį (chlo- 
rid acid). Ši rūgštis yra būtina 
maisto virškinimui. Kai kurių 
žmonių šios liaukos gamina per 
daug tokios rūgšties. Gydymas 
logiškai paprastas: pristabdyti 
chloro rūgšties gamybą, paša
linti priežastį.

Praeityje buvo gydoma dieta 
su vaistais, naikinančiais rūgš
tį, ir net operacija. Medikai ti
kėję, kad kalti “nervai”, t.y. 
rūpesčiai, rietenos šeimoje, pri- 
rašinėdavo visokių raminančių 
vaistų...

Vaistai, sustabdantys chloro 
rūgšties per didelę gamybą, ras
ti - viena ar dvi tabletės per 
dieną išgydys jūsų dvylika
pirštės ar skrandžio opą. Tų 
vaistų yra keletas, jų čia nevar
dinsiu, gydytojai sprendžia kurį 
iš jų prirašyti, tik primygtinai 
patariu ir įspėju: jei jūsų šeimos 
gydytojas įtaria, kad turite opą, 
nepradėkite jokio gydymo, kol 
nenustatyta, ar ji yra piktybinė, 
ar ne. Jei opa piktybinė, 
skrandžio vėžys, tai gydymas 
viena ar dvi tabletėmis per die
ną pašalins simptomą, t.y. 
skausmą, bet vėžio neišgydys. 
Jis plėsis, o pasekmės aiškios.

Kita daugiausia tik dvylika
pirštės opos priežastis - infek
cija skrandyje. Prieš porą trejetą

Slyvų pyragas
6 porcijoms paruošti reikia

Tešlai:
‘A puodelio sviesto
2 puodelių miltų

‘A puodelio cukraus
l arb. šaukštelio kepimo miltelių
‘A arb. šaukštelio druskos
‘A arb. šaukštelio tarkuotos citrinos
1 išplakto kiaušinio
2 valg. šaukštų šalto vandens

Įdarui:
2 svarų mėlynų arba raudonų perpjautų be kauliukų slyvų 
(maždaug 5 puodelių)
3A puodelio cukraus
2 valg. šaukštų miltų .
I arb. šaukštelio cinamono
‘A puodelio supjaustytų migdolų

Gaminimo receptas

žievelės

Tešlos paruošimas:
Sviestą sukapojame su miltais, cukrumi, kepimo milteliais, drus

ka ir citrinos žievele, kol susidaro smulkūs trupiniai. 
Plaktą kiaušinį sumaišome su vandeniu ir supilame į miltų mišinį. 
Suspaudžiame tešlą į kamuoliuką.

Trumpai paminkome 5-6 kartus, kad tešla taptų vientisa ir vie
nodu storiu išplojame nepateptos riebalais kepimo skardos dugną 
ir kraštus. Įkaitiname orkaitę iki 375F.

Įdaro paruošimas:
Slyvas išdėliojame perpjauta puse į viršų, truputį uždengiant 

viena kitą, tešla išklotos kepimo skardos dugne. Sumaišome mil
tus, cukrų ir cinamoną. Užbarstome mišinį ant slyvų. Pabarstome 
pjaustytais migdolais. Kepame 35 - 45 minutes, kol tešla gražiai 
pagelsta, o slyvos “burbuliuoja”.

metų nustatyta, kad kai kurie 
žmonės turi chronišką infekciją 
skrandyje, kad skrandyje gy
vena bakterija helocolacter, ku
ri dažniausiai nieko blogo ne
daro, bet, atsidūrusi dvylika
pirštėje žarnoje, ji ten sukelia 
opą, o kartais, nors tai pasitai
ko retai, sukelia opą ir pačiame 
skrandyje. Gydymas vėl kitas ir 
nemalonus: reikia gerti apie 12 
tablečių antibiotikų, 2-3 kartus 
per dieną, 2-3 savaites, ir opa 
užgyja.

Tokių bakterijų, kurios gy
vena mūsų organuose ir ne tik 
kad nieko blogo nedaro, bet net

M. Miner - 50 dol.; L.ir E. Nalivaikai - 20 dol.; Bronius ir Genė 
Narai - 30 dol.; Ona Pajedienė - 10 dol.; Edis Paliliunas - 20 dol.; 
Jonas ir Regina Palubeckai - 30 dol.; Marija Pauliukonienė - 15 
dol.; P. ir G. Pūras - 20 dol.; G. ir R . Račiukaičiai - 5 dol.; V. 
Ramonas - 25 dol.; Alfred ir Vivian Rogers - 25 dol.; Valius ir 
Uršulė Rozevičiai - 20 dol.; Joe Saitus - 20 dol.; O. Šermukšienė 
- 20 dol.; Aldona Shumway - 100 dol.; R.ir B.Spakauskai - 25 
dol.; Petras Štaras - 20 dol.; Šv.Kazimiero vyrų klubas - 25 dol.; 
Henrikas Urlichas - 60 dol.; V. Kudirkos Šaulių kuopa - 50 dol.; 
Jonas Viktazentis - 30 dol.; S. ir E. Walinsky -25 dol.; S. ir A. 
Walinsky - 25 dol.;

L,000 dol.: Dalia Šaulys, Chicago, IL; Vacys Šaulys, Lemont, 
IL; Zuzana ir Antanas Janušiai, Livonia, MI; Talka Lithuanian 
Credit Union Limited, Hamilton, Ont., Kanada;

625 dol.: Romualdas Kašuba, St.Charles, IL;
600 dol.: Aldona ir Stasys Bačkaičiai, Great Falls, VA;
500 dol.: JAV LB Palm Beach apylinkė (c/o Vytautas Kulpa),

Palm Beach Shores, FL; Gražutė Sirutienė, Santa Monica, CA;
250 dol.: John ir Rima Bačanskas, Pompano Beach, FL;
225 dol.: Association of Young Lithuanian Americans (c/o 

Vytenis P.Kirvelaitis, iždininkas), Lockport, IL;
200 dol.: Kęstutis Dubauskas, Calgary, AB, Kanada; Juozas 

Sungaila, Etobicoke, Ont., Kanada; Algis ir Yolanda Zaparackas, 
Farmington Hills, MI;

150 dol.: Laimutė O.Griniūtė Šmulkštys, Melrose Park, IL; 
Vytautas ir Gražina Kamantai, Grand Rapids, MI; A. ir B. ir I. 
Lesevičius, Chicago, IL; Stanley Patrick, Port Richey, FL; Apo
linaras Varnelis, Dowagiac, MI;

125 dol.: A.V. Dundzila, McLean, VA; Stanley Surantas, Rock- 
ford, IL; (nukelta į 7 psl.)

Lietuvių Fondo spaudos konferencija PLB Centre Lemonte, IL
V. Jasinevičiaus nuotr.

gi naudingos, nes mes sirgtume 
ir be gydymo ilgai negyven
tumėme, yra daugiau. Viena iš 
jų vadinasi fiserihija coli. Ji 
gyvena ir dauginasi mūsų sto
rųjų žarnų paskutinėje dalyje ir 
gamina vitaminą K, be kurio 
mes negalėtume gyventi, nes 
nukraujuotume. Kai ši bakteri
ja nukeliauja į kitus organus, 
pavyzdžiui, į burną, plaučius, 
šlapimo pūslę (ypač moterims), 
žmonės gana dažnai sunkiai su
serga bronchitu, plaučių už
degimu, šlapimo pūslės užde- 
gemu ir pan.

Alfonsas Viliūnas

Pasiekę tikslą, 
taikos žygeiviai 
grįžta į Lietuvą

Daugiau kaip metus aplink pa
saulį dviračiais keliavę ir savo 
tikslą pasiekę Didžiojo tūkstant
mečio žygio dalyviai grįžta na
mo. Iš viso žygeiviai pervažiavo 
45 šalis, dviračiais įveikę 24 239 
km. 1998 metų rugpjūčio 6 die
ną Seattle (JAV) pasidėjęs žygis 
pasibaigė Tokijuje.
Prie žygio įvairiose šalyse bu

vo prisidėję per 600 dvirati
ninkų, tačiau visą maršrutą 
įveikė tik keturi: lietuviai Goda 
Čiplytė, Sigitas Kučas, Edvar
das Žižys ir lenkas Slawomir 
Platek.

Visi jie sausio 25 d. 13 vai. 
SAS avialinijų lėktuvu grįžo į 
Vilnių.

Pasiekę savo kelionės tikslą 
Hirosimą ir ten pasitikę Naujuo
sius metus, dešimt Didžiojo tūk
stantmečio taikos'žygio aplink 
pasaulį dalyvių dvi savaites dvi
račiais keliavo toliau į Japoni
jos sostinę.

Sausio 16-sios vakare, 525-tą 
kelionės dieną, dviratininkai 
sėkmingai pasiekė Tokiją, kur 
juos pasitiko Lietuvos ir Lenki
jos ambasadų bei Japonijos stu
dentų organizacijos atstovai.
Susitikimas baigėsi išsklei- 

džiant 40 metrų ilgio Taikos 
juostą, kurią žygeiviai vežėsi 
aplink pasaulį ir ant kurios pir
masis pasirašė Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus.
Paskutinę kelionės dieną savo 

linkėjimus ant šios juostos už
rašė Lietuvos ambasados pir
moji sekretorė Lina Žukaus
kaitė. Kitą dieną žygeivius pri
ėmė ir pagerbė Lietuvos laiki
nasis reikalų patikėtinis Dainius 
Kamaitis. BNS

Pernai Lietuvoje 
labiausiai atpigo 

alkoholis
Per 1999 metus Lietuvoje la

biausiai - 9,3% - atpigo alkoho
liniai gėrimai ir tabakas, o la
biausiai - 16,9% - pabrangusi 
prekė buvo ryšiai. Alkoholis at
pigo dėl pernai spalio mėnesį 
sumažinto akcizo. Spalį ši pre
kių grupė atpigo 9,8%, lapkritį 
- 0,5%, gruodį - dar 0,4%. Per 
metus atpigo taip pat sveikatos 
apsauga (3,1 %), maisto produk
tai ir gaivieji gėrimai (1,4%), 
poilsis ir kultūra (1,6%), būsto 
apstatymas, namų apyvokos 
įranga ir kasdienė būsto prie
žiūra (1,2%). Smarkiai pabran
go transportas (15,8 %), kiek 
mažiau - švietimas (5,3 %), būs
tas, vanduo, elektra, dujos ir ki
tas kuras (1,8%), drabužiai ir 
avalynė (1%), viešbučių, kavi
nių ir restoranų paslaugos 
(0,5%). Kitų įvairių prekių ir pa
slaugų kainos per metus padidė
jo 1,8%, pranešė Statistikos de
partamentas. Dvylikos 1999 
metų mėnesių infliacija Lietu
voje buvo 0,3%, vidutinė me
tinė - 0,8%. BNS

v......... ....
Dėmesio! Nuo sausio 25 d. 

pasikeitė PLB atstovybės Vil
niuje telefonų numeriai. Įstai
gos telefonas - 396 156, faksas 
- 396 264.

1999 m. gruodžio pradžioje 
Seattle, WA, vyko WTO (World 
Trade Organization - Pasauli
nės verslo organizacijos) kon
ferencija. Nors Lietuva kol kas 
jai nepriklauso, iš Lietuvos ją 
stebėti atvyko: Algis Rimkū- 
nas, užsienio reikalų viceminis
tras, Gitana Grigaitytė, užsie
nio reikalų ministerijos Tarptau
tinių ekonominių organizacijų 
skyriaus vedėja, ir Nijolė Žam- 
baitė, ekonomikos ministro pa
tarėja, dirb .nti Lietuvos amba
sadoje VVashingtone, D.C. 
Gruodžio 2 d. University of Wa- 
shington patalpose per šiuo
laikinės Europos istorijos pas
kaitą WT0 baltiečių ir skandi
navų atstovai apibūdino savo 
kraštų požiūrį į verslą Šiaurės 
Europoje. Čia Lietuvai atsto
vavo N. Žambaitė.

Columbus, Ohio, tarptau
tiniame festivalyje, vykusiame 
1999 m. lapkričio 6 ir 7 d., da
lyvavo ir Lietuvos atstovai. 
Praeitų metų festivalis buvo 
skirtas ilgamečiam festivalio 
dalyviui, lietuviui Samuel 
Lougeman. Prie lietuvių stalo, 
kur sėdėdavo Sam, pasipuo
šęs juosta, įvairių rasių, tau
tybių bei amžių lankytojai 
mokydavosi pasisveikinti lie
tuviškai. Sam juos ragindavo 
surasti Lietuvą pasaulio že
mėlapyje. Festivalio programo
je išspausdintoje dedikacijo
je organizatoriai prisiminė, kad 
Sam skatindavo lankytojus 
mokytis apie pasaulį, tuo būdu 
lietuvius suartindamas su kitų 
tautybių žmonėmis. Sam mirė 
praėjusį pavasarį. Prie paviljo
no prisidėjo Buntinų, Fetingų, 
Valaičių bei Vasiliauskų šei
mos, o taip pat Dalia Higgins, 
Laima Karnitis, Mažeika, Eu
genijus Vincas Patton ir Kris
tina Žvinakytė.

JAV LB Švietimo tarybos 
darbo konferencija įvyks vasa
rio 27 d. Pasaulio Lietuvių Cen
tro Bočių menėje, Lemont, IL. 
Darbo konferencija prasidės 9 v. 
r. šv. Mišiomis P ai. Jurgio Ma
tulaičio misijoje už gyvus ir mi
rusius mokytojus. Konferenci
jos darbotvarkė bus pateikta 
vėliau.

JAV LB Švietimo taryba 
prieš Kalėdų šventes visiems 
lituanistinių mokyklų-vedėjams 
išsiuntė skelbiamų rašinių ir 
piešinių konkurso taisykles. 
Nors visi konkursai baigiasi 
kovo 31 d., pasitaikė itin pa
vyzdingų mokinių, kurie jau 
atsiuntė savo rašinius ir pieši
nius. Mokiniai, rašykit ir plėš
kit! Bet kokiais klausimais 
prašom kreiptis į Švietimo ta
rybos pirmininkę Reginą Ku- 
čienę, tel. 708-301-6410.

Slidinėjimo iškyla į Wil- 
mont, Wisconsin, organizuo
jama Chicagos jūrų skautų ir 
skaučių vadovybės, vyks šeš
tadienį, vasario 5 d.

Tomas Sakalauskas, žino
mas penkiolikos knygų apie 
lietuvių menininkus autorius, 
lankosi New Yorke. Atvykęs 
Jurgio Mačiūno sesers N. Va
laitienės kvietimu, jis renka 
medžiagą naujai monografijai 
apie legendinį “Fluxus” įkū
rėją. Svečią globoja Arū
nas Kulikauskas ir Jonas Me
kas.
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“Sotheby’s” atidarė 
interneto aukcioną

Teresė Budraitienė, duktė Vlado Dargevičiaus, kilusi iš Šila
lės rajono, Kaltinėnų vaisė., Pempių km., ieško Antano Darge
vičiaus, kitų giminių arba jį pažinojusių. Jos adresas: Teresė Bu
draitienė, A. Jucio 12-39, Plungė, Lietuva. Tel.: (18) 54-9-36.

Dėl rusiškos naftos konkuruojančios
Baltijos šalys leidžia Maskvai 

didinti įtaką joms
ietūva, Latvija ir Estija, 

besivaržančios dėl rusiškos naftos 
eksporto, leidžia Rusijai didinti 
įtaką Baltijos šalims. Taip jos su
teikia Maskvai galimybę naftos 
eksportą naudoti kaip įrankį siekti 
politinių ir ekonominių tikslų re
gione, perspėja analitikai.

"Rusija šiuo metu turi kur kas 
geresnes pasirinkimo galimybes, 
per kur eksportuoti naftą, nei prieš 
dvejus ar trejus metus. Tuo ji gali 
naudotis politiniuose žaidimuose 
ar kad sumažintų eksporto kaštus”, 
pareiškė Londone įsikūrusio Glo
balinių politinių studijų centro 
ekspertas Juiian Lee.

Pernelyg didelė Maskvos įtaka 
narystės Europos Sąjungoje ir 
NATO aktyviai siekiančioms trims 
Baltijos valstybėms yra nepa
geidautinas reiškinys.
Rusijos manipuliacijas naftos ek

sportu, siekiant patenkinti savo in
teresus Baltijos šalyse, akivaiz
džiai įrodo, jog Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonę dėl žaliavos trū
kumo pernai teko keletą kartų stab
dyti’.

Didžiausias Rusijos naftos kon

cernas “LUKoil” viešai gražino 
paversti Mažeikių įmonę “metalo 
laužo krūva”, jei jam nebus leista 
įsigyti pageidaujamo akcijų pake
to.
Tačiau Lietuva šiuos gąsdinimus 

ignoravo ir teisę valdyti savo naf
tos ūkį perdavė JAV kompanijai 
“Williams Intemational”.

Mažeikių gamykla, pernai iš 
Rusijos sulaukusi tik 4,6 mln. tonų 
naftos - trečdaliu mažiau nei 1998- 
siais, tikisi maždaug 50 mln. eurų 
nuostolio. "Rusai įsiuto, kad nega
vo Mažeikių. Manau, jog naftos 
tiekimo į Lietuvą sustabdymas yra 
tarsi atsakas. Rusija turi daug ga
limybių rinktis kelią naftos ek
sportui. Ji gali rinktis Ventspilį, 
Būtingę, Gdanską ar Taliną”, pa
reiškė FMĮ “Suprema” energetikos 
analitikas Reinis Ceplis.

Pasak jo, Rusija padidino naftos 
eksporto srautą per savo uostus 
prie Juodosios jūros, siekdama įro
dyti naujų eksporto naftotiekių 
tiesimo bei Primorsko naftos ter
minalo Baltijos jūros pakrantėje 
netoli Sankt Peterburgo statybos 
būtinybę. Omnitel Laikas

Didžiosios Britanijos auk
cionų namai “Sotheby’s” įžen
gia į greitai augančią interneto 
aukcionų rinką, sudarydani 
pirkėjams galimybes siūlyti kai
ną tiesiai iš namų. Tai didis 
momentas mums ir visai indus
trijai. Tai augančios šios indus
trijos brandos demonstracija ir 
galimybė suteikti prekiautojams 
daug darbo per “Sotheby’s” 
sukurtą mechanizmą”, pareiškė 
“Sotheby’s” Europos skyriaus 
vyriausiasis vadovas Robin 
Woodhead.

Aukcionų tinklalapyje www. 
sothebys.com daugiausiai dė
mesio bus skiriama dailei ir 
kolekcininkus dominantiems 
daiktams, kurie tradiciškai par
duodami aukcionų salėse. Ta
čiau pasak R. Woodhead, dar
buotojų atleidimo vajaus grės
mė nekyla.

"Paprasto” pardavimo, ku
riame daiktai įvertinami pigiau 
negu pagrindiniuose aukcionuo
se, jau atsisakyta.

Kiekvienas interneto aukcio
nas veiks nuo dviejų iki ketu
rių savaičių, o pirmąją prekybos 
dieną tinklalapyje buvo pasiū
lyta beveik 5 000 daiktų. Pusė 
jų yra iš “Sotheby’s” saugyklų, 
o kitus patiekė “parinktieji” 
prekiautojai, kuriuos aukcionų 
namai atrinko iš 400 kandidatų.
Tačiau nors 225 metus gyvuo

jantys aukcionų namai siūlo

-- --------------------------- 1-—■——- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RigaVen Travel Ine.
. We have GREAT CRUISES .

• Tours to Ireland, Scotland, England and Europe 
• Discover Costa Rica •

SPECIAL REDUCED FARES 

to VILNIUS 
starting at $406.00 

with

"Call for Details"

Call 
INESEZAKIS

136 W. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 ________
1-800-291-8311 fcniricMtotk
E-mail: Rlga Ven9worldnet.att.net

VILTIS - Hope
LITHUANIAN REUEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• Siuntiniai į Lietuvą su pristatymu į namus
Siuntinius į Lietuvą vėl pradėsime siųsti vasario 
mėnesį. Pirmas konteineris bus siunčiamas Velykoms. 
Kaip jau įprasta, konteinerių datos ir siuntinių 
surinkimo datos bus skelbiamos “Darbininko”

. laikraštyje ir kiekvienas siuntėjas informaciją gaus 
asmeniškai paštu.

£ Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE 
programą

• Perkraustymo į Lietuvą paslaugos

• Pinigų persiuntimas į Lietuvą

• Pigios telefono paslaugos

£ Telefono kortelės skambinti į Lietuvą

£ Siuntinių persiuntimas iš Lietuvos į Ameriką 
(tik didesniais kiekiais)

• Perkraustymas iš Lietuvos į Ameriką

£ Komercinės siuntos iš Lietuvos į Ameriką

Norwood, MA

Vasario 16-oji Šv.
Šv. Jurgio parapija švęs Vasa

rio 16-tosios šventę šeštadienį, 
vasario 19 d. Šv. Mišios 5:30 
vai. vak. Vakaro rengėjai - 27 
vyčių kuopa. Mišiose giedos Šv. 
Jurgio “Sodauto” etnografinis 
ansamblis. Po pamaldų įvyks 
vakarienė. Pagrindinis kalbėto
jas bus parapijietis menininkas 
Julius Spakevičius. “Sodauto”

prekiautojų pateiktus daiktus 
per internetą, šios bendrovės at
stovai jų gali nė neapžiūrėti.

“Sotheby’s” naudoja savo 
firminį pavadinimą - bet nė vie
nas jų ekspertas neapžiūri pre
kiautojų siūlomų darbų, tad kaip 
galima tai vadinti garantija?” 
klausė vienas prekiautojas.

Tuo tarpu pirkėjas sprendžia 
apie meno kūrinio vertę tik iš 
nuotraukų ir tinklalapyje pateik
to aprašo. Jeigu jis turės nu
siskundimų - jis kreipsis į pre
kiautoją, ir “Sotheby’s” repu
tacija liks saugi.

Aukciono tinklalapiu kol kas 
gali naudotis tik JAV, Kanados, 
Britanijos ir Vokietijos interne
to vartotojai, tačiau netrukus jis 
taps prieinamas ir kitose šalyse. 
"Sotheby’s” tinklalapis debiu

tuoja tokiu metu, kai dailės kū
riniai ir antikvariniai daiktai jau 
siūlomi daugelyje kitų interne
to svetainių. Kai kurie jų, skir
tingai nuo “Sotheby’s”, neima 
pirkėjo komisinių.
"Sotheby’s” pranešė, kad ben

dros jos interneto bendrovių iš
laidos siekia 40 mln. dolerių - 
15 mln. daugiau, negu progno
zuota iš pradžių.
Pagrindinis “Sotheby’s” var

žovas, aukcionų namai “Chris- 
tie’s”, iki kitų metų taip pat ke
tina pradėti rengti interneto 
aukcionus savo tinklalapyje 
www.christies.com. BNS

Jurgio parapijoje
su dainomis pasirodys antroje 
dalyje. Norintieji dalyvauti ragi
nami pranešti klebonijai iki va
sario 15 d., tel.: (781)762-0979, 
kad būtų galima paruošti va
karienę. Nors mažai lietuvių li
ko šioj kolonijoj, viskas bus pra
vesta lietuviškai. Klebonas kun. 
Vincas Valkavičius tikisi bent 
50 dalyvių.

Vincas Valkavičius

ADMINISTRATORIUS NERINGOS STOVYKLAI

Ieškomas asmuo su profesiniu pasiruošimu ir 
patirtimi, gerai vartojantis lietuvių ir anglų kalbas 

ir galintis dirbti ištisus metus.

Neringos stovykla yra Nek. Pr. Marijos Seserų globoje, 
Vermonto valstybėje; ja naudojasi jaunimas ir suaugę.

Asmenys, kurie domisi šia pozicija prašome kreiptis dabar 
prisiunčiant savo gyvenimo ir darbo aprašymą (“CV”): 
Neringos Taryba, 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, įskaitant
* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA 

* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines 
* Paskolas - namų, namų remonto, 

Home Eųuity ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001
arba skambinkite mums nemokamai:

1 888-SCHUYLER (1-888-724-8953)

Vasario 16-osios minėjimas
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Vakarų Apygardos valdyba ir 
ALTo Los Angeles skyrius 
kviečia visus Pietų Kalifornijos 
lietuvius į iškilmingą Ne
priklausomybės šventės minė
jimą šių metų vasario mėn.13 
d., sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijoje. Šventė pradedama 
10:15 vai. ryto vėliavų pa
kėlimu, 10:30 v. r. bus laiko
mos Šv. Mišios su šiai progai 
pritaikytam giesmėm ir pamok
slu. 12:00 vai. įvyks pagrindinė 
minėjimo programa parapijos 
salėje. Malonu pranešti, kad 
paskaitininku sutiko būti iš Wa- 
shingtono, D.C., atvyksiantis 
Lietuvos ambasadorius JAV-se 
Stasys Sakalauskas. Jaunatviš
ką meninę programą ruošia LB

&

X.

ansamblis “Spindulys”, vado
vaujant Danguolei Varnienei ir 
muzikui Viktorui Raliui.

Po minėjimo kviečiame visus 
pasivaišinti ir pabendrauti su 
svečiu Ambasadorium. Šei
mininkės G. Plukienė ir D. Ra
gauskienė paruoš lietuviškus 
pietus, į kuriuos bilietus galėsi
te įsigyti savaitgaliais parapi
jos patalpose. Bilietų kaina $ 12 
asmeniui.

Atvykit pasveikinti Lietuvą, 
žengiančią į naująjį tūkstant
metį. Savo dalyvavimu išreik- 
šite paramą jos nelengvoj da
barty ir viltį gerėjančia ateitim.

Rengėjai: JAV LB Vakarų 
apygarda.

ALTo Los Angeles skyrius

VILNIUS
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

spalio 1 - kovo 31 
išskyrus kalėdinį laikotarpį '

New York $406

Chicago S450
Seattle $560

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, N Y 11363 
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax: 718-423-3979

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHL1NK.NET
web site: www.vytistours.com

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
PICK-UP SCHEDULE 
FEBRUARY OF 2000

* - Pakeistos valandos

February 8 New Haven, CT 12-1 pm*
New Britain, CT 2-3 pm*
Waterbury, CT 4-5 pm

February 10 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

February 11 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

February 12 Brooklyn, N Y 12-1 pm
February 22 New Haven, CT 12-1 pm*

New Britain, CT 2-3 pm*
Waterbury, CT 4-5 pm

February 24 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

February 25 Philadelphia, PA 11-12 noon
February 26 Brooklyn, NY 12-1 pm
February 29 Putnam, CT 1-2 pm

For more information please call:
1- 888-615-2148 or 1-888-205-8851

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

J'

New York-Vilnius-New York $368r.t.

One way to Vilnius $305

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

sothebys.com
Ven9worldnet.att.net
http://www.christies.com
mailto:VYTTOURS@EARTHL1NK.NET
http://www.vytistours.com
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Planuojant ateitį, prisimintina ir praeitis

(atkelta iš 3 psl.)
Lietuvoje turime daug giminių. 
Tarp daugelio, paminėsiu prof. 
Juozą Tumelį, kuris mums pa
dėjo atidaryti duris į Seimą, 
prezidentūrą, kitas įstaigas, su
sitikti su prez. Valdu Adam
kumi, Seimo pirm. prof. Vytau
tu Landsbergiu ir kitais svar
biais asmenimis. Daug bend
ravome su Linu Kojelių, su ku
riuo mus surišo bendras darbas 
Amerikoje dėl Baltijos vals
tybių laisvės. Ypatingai naudin
gas vizitas buvo pas Genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
gen. direktorę Dalią Kuodytę. 
Iki šiol aš jai parūpinu jos ty
rimams reikalingos medžiagos.

J.K. Viešosios nuomonės 
tyrinėjimai rodo, kad Lietuvos 
žmonės prezidentu Adamkumi 
labai pasitiki. Kokia asmeniška 
patirtis?

A.M. Žmonės, pasitikėdami 
prezidentu, neapsirinka. Tai pa
tvirtino mano giminės, draugai 
ir naujai sutiktieji. Man labai 
gerą įspūdį padarė prez. Adam
kaus sugebėjimas vadovauti, 
bendradarbiavimo su kitų val
stybių politikais stilius, drąsa 
spręsti sunkias savo krašto prob
lemas. Vienas geriausių pavyz
džių - Gedimino Vagnoriaus iš 
politinės viršūnės nuėmimas.

J.K. Teko pabendrauti ir su 
Seimo pirmininku prof. Vytau
tu Landsbergiu?

A.M. O taip. Aš jį laikau 
vienu iš didžiausių Lietuvos is
torinių asmenybių. Didžia drą
sa jis 1989-1991 m. sutiko so
vietų agresiją. Rizikavo asme
nine gyvybe. Amerikos mokyk
lose buvau auklėjamas būti 
Amerikos patriotu. Mane visa
da žavėjo kovotojai už tautų 
laisve ir žmogaus teises, tokie 
kaip Jefferson, Washington, 
Lincoln, Reagan, Kosciuška, 
lietuviai Basanavičius, Brazai
tis, Landsbergis, partizanų va
dai - Jonas Žemaitis-Vytau
tas, Adolfas Ramanauskas- 
Vanagas, Juozas Lukša-Dau- 
mantas-Skrajūnas ir kiti.

Buvo malonu, kad Profeso
rius ir p. Landsbergienė sura
do laiko priimti ir pakalbėti su 
visa mano šeima.

J.K. Tuo metu, kai buvote 
Lietuvoje, vyko aštrios diskusi
jos dėl “Mažeikių naftos” su
tarties su “Williams Intematio- 
nal”. Pasiruošimu esi bioche
mikas, bet praktiška patirtimi 
labiau verslininkas ir finansi
ninkas. Kaip asmeniškai tą su
tartį vertini?

A.M. Aš manau, kad garsiau
siai rėkė tie, kurie mažiausio 
supratimo apie šią sutartį ne
turėjo, arba kurie patys kūrė 
šešėlinę ekonomiką. Nomen
klatūra tą sutartį panaudojo

antiamerikietiškai agitacijai. 
Nematęs sutarties, ir aš nedrįs
čiau jos vertinti. Prez. Adam
kus ir buvęs min. pirm. Paksas 
sutartį vertina neigiamai, Sei
mo pirm. Landsbergis - teigia
mai. Tai rodo, kad joje yra 
teigiamų, ir neigiamų elementų. 
Aišku tik, kad Lietuvai yra nau
dingas amerikiečių atėjimas ir 
perėmimas strateginio ekono
minio objekto. Jie turbūt jau 
sustabdė šimtų milijonų dolerių 
nutekėjimą į nomenklatūros 
kišenes.Kita vertus, tos sutarties 
trūkumai - kad nebuvo skelbtas 
tarptautinis konkursas ir kad 
Lietuvos pusė neturėjo tikrų šios 
srities ekspertų patarėjų.

J.K. Per trumpą laiką nega
lima tapti krašto gyvenimo eks
pertu, tačiau žinodamas Tavo 
pastabumą ir greitą orientaciją, 
norėčiau išgirsti Tavo nuomonę 
apie pačias svarbiausias krašto 
problemas.

A.M. Svarbiausia, žinoma, 
užtikrinti krašto saugumą. Da
bartine Lietuvos karine vado
vybe galima pasitikėti. Kitas 
didžiai svarbus reikalas - į tau
tos sąmonę įskiepyti tikrąją oku
pacinių laikų (1940-1990) isto
riją. Dabar ji iškreipta, Lietuvos 
priešų parašyta ir prievarta trims 
generacijoms įkalta į galvas. 
Reikia užbaigti okupacinio 
laikotarpio didžiųjų nusikalti
mų aiškinimą. Dabar mums 
Washingtono ir Jeruzalės “ek
spertai” nurodinėja, kas tuos 
nusikaltimus padarė. Patys lie
tuviai tą turi padaryti. Su Wa- 
shingtono ir Jeruzalės “eksper
tais” mes Amerikoje turime la
bai liūdną patirtį. Prezidentas 
sudarė tarptautinę komisiją 
tiems nusikaltimams tirti, bet 
daugelis nepasitiki jos sąstatu. 
Tauta turi atgauti pasitikėjimą 
pati savimi ir tikėjimą teisin
gumu, tada sparčiai gerės socia
linio, ekonominio ir politinio 
gyvenimo sektoriai.

J.K. Kokio amžiaus Jūsų vai
kai?

A.M. Konradas 16 metų, An
driui - 15 ir Alytei - 12.

J.K. Ar jiems teko su savo 
amžiaus jaunimu pabendrauti?

A.M. Bendravo labai daug. 
Neturėjo sunkumų. Mūsų vai
kai kalba lietuviškai, Lietuvos 
didelė dalis jaunimo moka an
gliškai. Lietuvoje daug puikaus 
jaunimo. Tik pastebėjau patrio
tinio jausmo trūkumą. Ameri
kos mokyklose jaunimas auklė
jamas būti patriotais. Patriotiz
mo daug įskiepijama istorijos 
pamokose. Norėdamas patirti 
mokyklų dvasią, nusipirkau vie
ną istorijos vadovėlį, - “Nau
jausių laikų istorija - pasaulis ir 
Lietuva” (paruošė Rimantas 
Jokimaitis ir Algis Kaspera
vičius; skirtas 10-tam skyriui).

......... . ....... .. .. ...........
Kelionę į 

II Lietuvos Eucharistinį Kongresą 
2000 m. gegužės 29 d. iki birželio 14 d.

organizuoja Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė 
Dvasios vadai: prel. A. Kontautas (781-834-4079) 

_________________ kun. Į. Rikteraitis (860-224-0341)
17 dienų kelionė, viešbučiai, 2 valgiai kasdien 

Kaina $2499 (lėktuvas iš New Yorko ar Bostono) 
Aplankom Aukštaitijos gražią gamtą (Ignalina, 2 naktys); 

Eucharistini Kongresą birž. 2-4 d. Kaune, Kauno senamiestį; 
Seminariją, Katedrą, Pažaislio vienuolyną, Rumšiškes, 

Mariampolę, Vilkaviškio katedrą, Kaišiadoris (Kaunas, 5 
naktys); Palangą, Klaipėdą, Nidą, Neringą, Kretingą (Palan
ga, 3 naktys); Telšių katedrą ir seminariją, Šiaulius, Kryžių 
Kalną (Šiauliai, 1 naktis) Tytuvėnų bažnyčią, Šiluvos Šven

tovę, Vilniaus senamiestį, katedrą, naują seminariją, TV 
bokštą, Trakus (Vilnius, 4 naktys). Depozitas $300. Kreiptis:

Rita Pencyla (Tel. 800-422-3190) 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

9439 S. Kedzie Avė.
Evergreen Park, IL 60805-2325

Skaičiau tą vadovėlį ir pagalvo- 
jau, kad panašus į sutartį su 
“Williams” - balansuoja tarp

Juozas Kojelis

teigiamų ir neigiamų elementų. 
Daug teisingų faktų apie Lie
tuvos okupacijas, partizanų ko
vas, kultūrinį gyvenimą, bet

neigiamos detalės persveria tek
stuose, nuotraukose ir skelbia
muose dokumentuose. Pvz., 
vokiečių atėjimas charakteri
zuojamas garažo žudynėmis ir 
vieno apskrities viršininko 
raportu, bet užmiršta rusų pasi
traukimą pavaizduoti Rainių, 
Panevėžio, Pravėniškių žudy
nėmis. Tokių vietų yra labai 
daug.

Mokiniai, mokęsi iš. tokio 
vadovėlio, nesididžiuos savo 
tauta ir netaps savo krašto pa
triotais.

J.K. Ar jūsų vaikai seks savo 
tėvų pėdomis, taip kaip jūs 
sekėte savo tėvų?

A.M. Mes stengiamės, kad 
būtų geri Amerikos ir Lietuvos 
patriotai. Vyresnieji jau daly
vauja Amerikos politikoje, o 
Lietuvos okupacijos laikotarpį 
gal geriau pažįsta už daugelį to 
amžiaus Lietuvos jaunuolių. 
Svarbu, kad jie turėtų tvirtus 
principus, pilietinių teisių tei
singą supratimą. Tada jie galės 
būti naudingi ir Lietuvai, ir 
Amerikai, ir žmonijai.

Aukos, gautos per Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės fondą

nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gruodžio 31 d.

(atkelta iš 5 psl.)

120 dol.: Virgus ir Kristina Volertas, Narberth, PA; .
100 dol.: K.G. Ambrozaitis, Chesterton, IN; Saulius ir Lina 

Anužis, Lansing, MI; Justinas Dėdinas, Oakbrook Terrace, IL; Au
dra Deveikis, Rancho Palos Verdes, CA; Arūnas ir Irena Drauge
lis, Downers Grove, IL; Solomon Feravich, Howard City, MI; 
Vacys R. Garbonkus, Burr Ridge, IL; Vytautas ir Palmira Janu
šonis, Dousman, WI; Donatas Januta, Oakland, CA; JAV LB 
Brighton Park apylinkė, Chicago, IL; Walter Juzėnas, Southfield, 
Ml; F.V.Kaunas, Westchester, IL; Julija Kairiūnas, Calgary, AB, 
Kanada; Petras Kisielius, Cicero, IL; Albinas J. Pajukas, Tweed, 
Ont., Kanada; Kazys ir-Juzelė Laukaičiai, Flinsdale, IL; Milda ir 
Edmundas Lenkauskai, Cincinnati, OH; Lietuvos Respublikos Am
basada, Washington, D.C.; Irena ir Petras Lukoševičiai, Etobicoke, 
Ont., Kanada; Janina ir Ira Marks, Chicago, ĮL; Snieguolė Ma- 
siulienė, Elmhurst, IL; Amanda ir Algirdas Muliolis, Euclid, OII; 
Eglė ir Ray Novak, Lemont, IL; Barbara R. Plikaitis, Arlington 
Heights, IL; Egidijus N.Radvenis, Los Angeles, CA; Algis ir 
Danguolė Ratkelis, S. Lagūna Beach, CA; Algis A. Regis, Chica
go, IL; Zenonas V. Rekašius, Glenview, IL; Aldona A. Shum- 
way, Worcester, MA; Nemira Šumskienė, Chicago, IL; Angelina 
Dirsė Tatarūnas, Sao Paulo, Brazilija; Kęstutis Tautvydas, Lake 
Elmo, MN; R. ir E. Vaišnys, North Haven, CT; Algirdas Vaitkus, 
Oak Lawn, IL; Petras Vilutis, Toronto, Ont., Kanada; Anthony 
Vilutis, Fort Wayne, IN;

75 dol.: Bruno P. Andriukaitis, Forest Park, IL; Gražina Ken- 
ter, Danbury, CT; Walter Klosis, Glendalc, NY; Algirdas ir Ra
minta Marchertai, Lemont, IL; Vytautas Maželis, Ridgewood, NY; 
Veronika Paovienė, Grand Rapids, MI; Balys Raugas, Delran, NJ;

70 dol.: Ona Mažionytė, Lemont, IL;
68 dol.: Vytautas ir Romaine Jonaičiai, Grand Rapids, Ml;
65 dol.: Kun.Viktoras Skilandžiūnas, Ottawa, Ont., Kanada;
60 dol.: Eugenija Pakulis, Rehoboth Beach, DE;
58 dol.: Algis Pliodžinskas, Houston, TX;
55 dol.: A.S. įves, Goodmayes Ilford Essex, Didžioji Brita

nija;
50 dol.: Adolfas Armalis, St. Pete Beach, FL; Marija Ba- 

jorūnienė, Pompano Beach, FL; Stasė Baltrukėnas, Wauwatosa, 
WI; Ona Baltutis, Morgate, FL; Irena Blekys, Seattle, WA; Tek
lė Bogušas, South Boston, MA; Gediminas ir Sigita Damašius, 
Libertyville, IL; Alina A. ir Vandelinas Domanskis, Palos Park, 
IL; Elena E. Druskis, Palos Park, IL; V. Dubinskūs, Chicago, IL; 
Algimantas ir Teresė Gečiai, Huntingdon Valley, PA; Rimas ir Dalia 
Jakai, Norristown, PA; A. J. ir Larisa Jankūnai, Bay Harbor Is- 
lands, FL; Elena Jeneckas, Warren, MI; Ramūnas Kondratas, 
Springfield, VA; Romualdas Kriaučiūnas, Lansing, MI; JAV LB 
Washington (valstijos) apylinkė c/o Marie Jozaitis, Seattle, WA; 
Pranas ir Jean Lekutis, Muskegon, MI; Sigitas Liaukus, Shelton, 
CT; Juozas ir Daila Liubinskas, Oak Lawn, IL; C. Masaitis Thom- 
pson, CT; Juozas Mikulis, Westchester, IL; J. ir M. Mikutaitis, 
Chicago, IL; Viktoras ir Leokadija Milukas, Plainview, NY; Vili
mas Naureckas, Old Bridge, NJ; Danutė E. Nitecki, Berkely, CA; 
Marija Noreikienė, Putnam, CT; Kostas Norvilą, Brooklyn, NY; 
Kun. Jonas Pakalniškis, Little Neck, NY; Jurgis Paliulionis, Wes- 
tem Springs, IL; Victoria Pikelis, Chicago, IL; Lidija ir Darius 
Polikaičiai, Downers Grove, IL; Vidmantas ir Maria Nijolė Rai- 
Šys, Mercer Island, WA; Ona Rinkienė, St Pete Beach FL; Algis 
Rugienius Jr., Downers Grove, IL; P.Sidaras, Toronto, Ont., Ka
nada; R. Sidrys, Streator, IL; Pranas Šimkus, Quincy, MA; Liu
das Tamošauskas, Toronto, Ont., Kanada; Agota A. Tiškus, Le
mont, IL; Danutė Harmon Tupikas ir Pranas Tupikas, Falls Church, 
VA; Regina Urbienė ir Aurelijus Urba, Breckenridge, CO; Da
rius ir Diana Vaškelis, Arlington Heights, IL; Antanas ir Viktoria 
Valavičius, Chicago, IL; Daina Variakojis, Chicago, IL; Eugeni
jus ir Irena Vilkas, Valencia, CA; Gerda Weitzel, Park Rigde, IL; 
Stasys Žilevičius, Palos Hills, IL;

45 dol.: Kęstutis Keblys, Baton Rouge, LA; Ona Vaskas, Wil- 
loughby Hills, OH;

40 dol.: Leonarda Kilikonis, Jupiter, FL; Henrikas Laucius, 
Paterson, NJ;

30 dol.: Leo Bagdonas, Sunny Valley, OR; Andrius A.Butkūnas, 
Farmington Hills, MI; Albinas ir Ona Garūnai, Willowbrook, IL; 
Zigmas ir Virginija Grybinai, O’Fallon, IL; Gaile Janušonis, Ro- 
chester, NY; Kun.Gediminas Kijauskas, Cleveland, OH; Antanas 
Kvedaras, Savannah, GA; Eugenia Sakalas, Philadelphia, PA; 
Stanley Urbantas, Samia, Ont. Kanada;

25 dol.: Silvija Aleksiunas, Indian Head Park, IL; Danutė ir 
Vytautas Anoniai, Rego Park, NY; Vytautas Apeikis, Los Ange
les, CA; Ina Bertulytė - Bray, Seattle, WA; Stasė ir Algis Dami
jonaičiai, Elmhurst, IL; V.A.Daulys, Evanston, IL; Gintaras Deikis, 
Chelsea, MI; Zigmas A.Dičpinigaitis, Jamaica, NY; Virginija Gai- 
levičiūtė Bird, Masontown, WV; Sofija Galdikas, Dorchester, MA; 
Lilė Gedvilą, Montreal Quest, Kanada; R. Gineitis, Dayton, OH; 
Ray Grigaliūnas, Forest Park, IL; Algimantas ir Virginija Gurec- 
kas, Windsor, CT; Jurgis ir Marija Janickai, Carlsbad, CA; Pranas 
ir Marian Joga, Pittston, PA; Raimundas Kiršteinas, Rochester, 
NY; Juozas ir Giedrė Končiai, Lemont, IL; Kun. Rapolas Krasau
skas, Putnam, CT; JAV LB East St. Louis apylinkė (c/o Vytautas 
Gavelis), Collinsvillc, IL; Juozas Mikelionis, Antelope, CA; Ray- 
mond Mikelionis, Ncwcastle, CA; Vytautas Musonis, Oak Lawn, 
IL; Romuald Nakas ir Christina Pareigis, Stevensville, MI; Tadas 
Palionis, Madison, WI; Vytas Paulionis, Chicago, IL; S. Pumpu
tis, Lemont, IL; Frank ir Mary Radis, Hot Springs, AR; Aldona ir 
Juozas Rygelis, Thompson, CT; Aleksas Smilga, Chicago, IL; 
Regina Snarskis, Daytona Beach, FL; Theresa F. Strolia, Oak Fo
rest, IL; Algimantas ir Rugilė Šlapkauskas, Glen Ellyn, IL; Irena 
Sušinskienė, Cleveland, OH; Ina Tamošiūnas-Bedke, Vance AFB, 
OK; Alexandras Vakselis, St. Pete Beach, FL; Ramūnas ir Dan
guolė Vanagūnas, Winfield, IL; Michael ir Laima Vansauskas, Ly- 
ons, IL; Stanley Vashkys, St. Pete Beach, FL;

Viename iš ankstesnių Lietuvių Fondo suvažiavimų kalba bu
vęs LF valdybos pirmininkas Stasys Baras, šalia sėdi Darbo 
prezidiumo narė Ramona Steponavičiūtė V. Jasinevičiaus nuotr.

20 dol.: Paul Abartis, Grassie, Ont., Kanada; Edward W. 
Baranauskas, Schcncctady, NY; Algimantas ir Birutė Bublys, 
Bloomfield, MI; Marytė Čemiūtė, Ilinsdale, IL; Aldona Iešman
tas, Riverside, IL; Gcnie Juodikis, Chicago, IL; Ada Juška, Le
mont, IL; Juozas P. Kalvaitis, Chicago, IL; Thomas J. Kapacins- 
kas, South Bend, IN; Thomas ir Audra Koch, Rancho Santa Mar
garita, CA; Alfredas Krisiukėnas, Milton, MA; Joseph Kučins
kas, Dowagiac, MI; Sigutė K. Mikrut, Lake Bluff, IL; Antanas 
Musteikis, Buffalo, NY; Stephania B. Muszynski, Hartford, CT; 
Edis ir Kristina Razma, Lockport, IL; Stasys Ruibis, Chicago, IL; 
Gediminas Rygertas, Putnam, IL; Vincentas Šalčiūnas, Port St. 
Lucie, FL; Kazimiera Skerienė, Chicago, IL; Irena ir E. Slavins
kas, St. Petersburg, FL; Bronius Underys, Chicago, IL: •.

15 dol.: Pranas Visvydas, Santa Monica, CA;
10 dol.: Jonas Balčius, Bridgeport, CT; Ona Aldona Baukys, 

St.Pete Beach, FL; Linda Taylor Bendoraitis, Fort Lauderdale, FL; 
Haris K. Ivaškevičius, Omaha, NE; Peter Iron Jokubka, Chicago, 
IL; Vytautas Kasniūnas, Beverly Shores, IN; Juoze Lapšienė, 
Dedham, MA; Vladas Maciejauskas, Euclid, OH; Bronius Mar- 
keliūnas, Centerville, MA; Aldona Masiulionis, Batavia, NY; Ge
novaitė Narbutienė, Vista, CA; Jūra Nukuto, San Diego, CA; Ado
mas Piešina, Chicago, IL; Sofija Ripskis, Evergreen Park, IL; 
Bronė Sadauskas, Lemont, IL; Gražina Stanulis, Downers Grove, 
IL; Ludmila Stulpinas - Stulpin, Eastport, ME; Sofia Vebrienė, 
Oak Lawn, IL;

5 dol.: Peter Bcmotavičius, Lockport, IL; Antanas Laurinaitis, 
Lemont, IL;

1 dol.: XX.
PLB Fondo vadovybė (direktoriai Vytautas Kamantas, dr. Pe

tras Kisielius, Kazys Laukaitis, dr. Edmundas Lenkauskas, Juo
zas Lukas, dr. Antanas Razma, Jonas Treška Jr. ir teisės patarėjas 
advokatas Saulius Kuprys) labai dėkoja visiems aukotojams už 
aukas ir prašo Jūsų paramos PLB Fondo ateities darbams. Visos 
aukos gali būti nurašomos nuo JAV pajamų mokesčių, Federal 
ID No. 39-3097269. Prašom čekius rašyti ir aukas siųsti:

LITHUANIAN W0RLD COMMUNITY FOUNDATION 
P.O. BOX 140796, GRAND RAPIDS, MI 49514-0796, USA 
Juozas Lukas
PLB Fondo iždininkas

A. + A.
Prof. MARTYNUI B RAKU!

mirus, žmonų GUNHILDĄ, dukrų GUNDĄ, sūnus 
MARTYNĄ ir JURGĮ bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Irena ir Jonas Vilgaliai
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341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos direktorių posė
dis - šeštadienį, vasario 5 d., 
Religiriės Šalpos patalpose, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Tą rytą 10:30 vai. Pranciškonų 
koplyčioje bus aukojamos mišios 
LKRŠ intencija. Posėdis -11 vai.

ALB Long Island apylinkė 
rengia kultūrinę vakaronę 
penktadienį, vasario 4 d., 7 vai. 
vak. Vilgalių namuose, 36 Hicks 
Lane, Great Neck, NY. Programo
je pašnekesys su svečiu iš Lietu
vos rašytoju Tomu Sakalausku.

Rytų Sporto Apygardos 
krepšinio ir stalo teniso pirme
nybės įvyks vasario 5 ir 6 d. 
Kultūros Židinyje. Dalyvaus 
Washingtono, Philadelphijos, 
Bostono ir Nevv Yorko sportinin
kai. Vasario 5 d. rungtynės pra
sideda 9 vai. ryto, (ėjimas 
nemokamas. Šeštadienį, vasario 
5 d., įvyks sporto vadovų pasita
rimas ir po to diskoteka.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Džiaugiamės savo tarpe turė

dami iškilų muzikų Virgini
jų Barkauskų, kuris kovo 12 
d., 6 vai. vak. Alice Tully Hali 
Lincoln Centre savo vargonų re
čitaliu atžymės Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo dešimt
metį. Už jo gražų muzikinį lietu
viškų mišių praturtinimą paro
dysime savo padėką, dalyvauda
mi jo koncerte arba jį paremda
mi. Iš mūsų parapijos važiuos du 
autobusai į koncertą Lincoln 
Centre: vieną apmoka parapija, 
kitą - Vyčių 110 kuopa. Dėl rezer
vacijų kreiptis į Eleną Matulio- 
nytę tel. (718) 326-3398. 
Išvažiavimo ir grįžimo laikas bus 
paskelbtas vėliau.

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 82 metų sukak
ties minėjimas vyks vasario 
20 d. Ta intencija mišios bus 
aukojamos mūsų parapijoje 
11:15 vai. ryto. Mišias aukos 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
OFM. Tolimesnė programa vyks 
3 vai. popiet Kultūros Židinyje.

Suaugusiųjų įvedimo į 
krikščionybę kursas lietuvių 
kalba yra uoliai lankomas dviejų 
kandidatų, kurie yra rimtai 
pasiryžę tapti krikščionimis. 
Linkime jiems sėkmės jų sieky
je- 

į Vasario 16-osios minėji
mas, rengiamas Didžiojo New 
Yorko jungtinio komiteto, kurį 
sudaro atstovai iš JAV LB Nevv 
Yorko apygardos valdybos, AL- 
|r-o Tarybos ir Tautos Fondo, 
Įvyks sekmadienį, š. m. vasario 
20 d., tokia tvarka: 11:15 vai. šv. 
Mišios Viešpaties Atsimainymo 
par. bažnyčioje Maspeth, NY, 
kurias aukos vyskupas Paulius A. 
Baltakis, OFM. Akademija - 3:00 
vai. popiet Kultūros Židinyje. Pa- 
mindihę; ■Kalbą pasakys dr. 
RimantasMorkvėnas, o meninę 
dalį atliks Bostono sekstetas, vad. 
Daivos; Navickienės. Veiks 
kavinė; bus galima- papietauti. 
Žiūr. skelbimą šio pusi, apačioje.

Mirė šimtametis 
Juozas Kundrotas

Jūozas Kundrotas, gimęs Lie
tuvoje 1898 m., gyvenęs Brook- 
lyrie, NY, o paskutinius 22 me
tus - Houston, TX, pas dukrą 
Agne ir žentą AlgiReventus, mirė 
sausio 2 d., sulaukęs 102 metų 
amžiaus; Buvo atskraidintas ir 
pašarvotas Shalins laidojimo ko
plyčioje. Atsisveikinimas buvo 
sausio 13 d., O sausio 14 d., po 
ŠV. mišių Apreiškimo par. 
bažnyčioje, palaidotas Šv. Karo
lio kapinėse šalia žmonos Juze- 
fos', ‘mirusios 1964 m. Keistu 
sutapimu - a. a. žmona Juzefą ir 
a. a. Juozas abu mirė sausio 10-tą 
dieną. Liko trys dukterys: Agnė 
su vyru Algiu Reventai, Liuda ir 
Zita. Liko 6 anūkai ir 4 proanū
kiai. j

Putnam, CT
Į JAV Lietuvių Bendruo- 
menės Rytinio Connecticut 
apylinkė rengia/ Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
minėjimų, kuris įvyks sekma- 
dienj, vasario 13 d., 2 vai. po- 
Įpiėt' Matulaičio globos namų 
Įšalėjė, 10 Thurber Rd., Putnam, 
CT / 06260. Pagrindinis kalbėto- 
Jaš - iriž. Antanas Dundzila iš 
AVashington, DC. Muzikinę dalį 
dšpildys Romas Drazdauskas 
akordeono muzika. Bus bendros 
dainos. Po programos vaišės ir 
pabendravimas.

Ryšium su Kaune įvyksian
čiu ; II Lietuvos Eucha
ristinių kongresu birželio 1-4 
d.,AL Kunigų: Vienybė organi
zuoja 17 dienų ekskursiją į Lie- 
tųvą. Žiūr. skelbimą 7-ame psl. 
^ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO

3 “ 82 metų sukakties

MINĖJIMAS
’ Įvyks sekmadienį, vasario 20 d.

• 11:1S vai. ryto MIŠIOS Atsimainymo par. bažnyčioje, 
64-14 Clinton Avė., Maspeth, NY

/ Mišias aukoja vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM
Gieda Viešpaties Atsimainymo par. choras, 

j . ,,vad. Virginijus Barkauskas
popiet: MINĖJIMAS

Kultūros Židinio didžiojoje salėje, Brooklyn, NY 
Pagrindinis kalbėtojas - Dr. Rimantas Morkvėnas, 
. Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas
Meninė dalis: "Bostono Sekstetas“,

' At W*f'

r-

? ■.

!■

vad. Daiva Navickienė.
Nuo 12:00 vai. mažojoje Kultūros Židinio salėje 

veiks Kultūros Židinio kavinė
- Bus galima papietauti -

A U J.

Įeinant aukojama 
Vaikai ir moksleiviai - veltui

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

JAV LB NEW YORKO APYGARDA
ALTO NEW YORKO SKYRIUS
TAUTOS FONDAS

(f -- ---------
Rytų Sporto Apygardos krepšinio pirmenybės 

Kultūros Židinyje
šeštadienį, vasario 5 d., nuo 9 vai. ryto; 

sekmadienj, vasario 6 d., nuo 12 vai.
Dalyyauja sportininkai iš VVashingtono, Philadelphijos, 

Bostono ir Nevv Yorko.
Jaunimo šokiai - Diskoteka - šeštadienį, nuo 8 vai. vak.

V------ --- _ —-J)K

v

J

Metinis parapijiečių susirinki
mas įvyko sausio 23 d. tuojau 
po 11 vai. lietuviškų mišių pa
rapijos apatinėje salėje. Dalyva
vo apie 70 parapijiečių.

Susirinkusieji pirmiausia buvo 
pavaišinti kava, skaniais sumuš
tiniais ir skanumynais. Juos pa
ruošė darbščiosios parapijos mo
terys: Vida Jankauskienė, Malvi
na Klivečkienė, Patricia Sidienė 
ir Ąndželė Petraitienė.

Susirinkimui vadovavo ir jį 
pravedė parapijos tarybos pirm. 
Vladas Sidas. Į prezidiumą pa
kvietė parapijos administratorių 
Msgr. David Cassato, parapijos 
buvusį kleboną kun. Vytautą Pa
lubinską ir sekretoriauti Vidą 
Jankauskienę. Po maldos žodžių, 
kuriuos tarė kun. V. Palubins
kas, tylos minute ir susikaupimu 
buvo pagerbti 1999 metais mi
rusieji parapijiečiai: Tarybos na
rys Petras Sandanavičius, ilgame
tė choro narė Izabelė Amaitis ir 
kiti.

Pereitų metų susirinkimo pro
tokolas liko neperskaitytas, nes 
jį rašė velionis Petras Sanda
navičius ir po jo mirties pro
tokolas nebuvo rastas. Sekė pla
tus ir gerai paruoštas Vlado Sido 
pranešimas apie parapijos veiklą. 
Pirmininkas padėkojo visiems, 
kurie savo veikla prisidėjo prie 
parapijos gerovės. Išskirtinai 
paminėjo dr. Mildą Palubins
kaitę, kuri lietuviškai paruošė 5 
vaikus ir du suaugusius pirmajai 
komunijai. Ji taip pat praveda 
vaikų liturgiją.

Apreiškimo parapija, Jono Jan
kausko rūpesčiu, yra įvedama į 
Interneto tinklą. Fotografijomis 
aprūpins Algis Norvilą.

Sidas ypač pabrėžė komunika
cijos stoką tarp parapijos tary
bos ir Brooklyno vyskupijos. Po 
klebono kun. V. Palubinsko atsi
statydinimo iš klebono pareigų,

Janina Hoff, Huntington 
Park, CA, šiemet dar padidino 
savo nuolatinę dosnią paramą, 
apmokėdama prenumeratą su 
150 dol. čekiu. Mielai spaudos 
rėmėjai nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę parama ir gražius svei
kinimus bei linkėjimus.

Kun. Juozas J. Grabys, Put
nam, CT, atskubėjo "Darbinin
kui" į pagalbą, šiemet apmokė
damas prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą mūsų laikraščiui.

Liūtas K. Jurskis, P.E., Red 
Bank, NJ, šiemet ir vėl, kaip jam 
įprasta, apmokėjo prenumeratą 
su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dė
kojame už nuolatinę paramą "Dar
bininkui".

Ursula Maceikoms, Eliza- 
betj, NJ, padidino savo nuolat
inę dosnią paramą, šiemet ap
mokėdama prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už dosnią paramą mūsų spaudai.

George Gravrogkas, Me- 
nands, NY, šiemet ir vėl, kaip 
kasmet, apmokėjo prenumeratą 
su 100 dol. čekiu. Mūsų nuolati
niam spaudos rėmėjui nuoširdžiai 
dėkojame.

Ona Strimaitis, Putnam, CT, 
kasmet paremdavo "Darbininką" 
didesne auka. Šiemet savo pa
ramą dar padidino, apmokėda
ma prenumeratą su 100 dol. če
kiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
dosnią paramą mūsų laikraščiui. 

parapijos administratorium buvo 
paskirtas Msgr. D. Cassato. Vykę 
posėdžiai, kurie sprendę Ap
reiškimo par. likimą, bet par. ta
ryba nebuvusi informuojama. 
Norėdamas išsiaiškinti miglotą 
parapijos ateitį, V. Sidas parašė 
laišką vysk. T. Daily, prašydamas 
susitikimo. Iš vyskupo gautas at
sakymas, kuriame raginama pa
rapiją liečiančius reikalus spręsti 
su administratorium Msgr. Cas
sato. (Abiejų laiškų kopijos buvo 
išdalintos susirinkusiems.) V. Si
das nenustoja vilties susitikti su 
vyskupu; jei tai nepasiseks, bū
sianti vyskupui pasiųsta petici
ja, kurią jau pasirašė apie 250 
žmonių.

Pranešimo pabaigoje V. Sidas 
išreiškė viltį, kad su Brooklyno 
vysk. Th. Daily, vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM ir su Lietuvos 
vyskupų pastangomis Apreiški
mo parapijai pavyks gauti lietu
vį kunigą.

Metinę finansinę apyskaitą 
pateikė Msgr. D. Cassato. Viso 
pajamų turėtą 544,650 dol., 
įskaitant ir iš vyskupijos gautą 
250,000 dol. paskolą. Didžiausios 
pajamos - sekmadienių rinklia
vos - 69,265 dol., ir mokyklos 
pastatų bei automobilių pasta
tymo aikštelės nuomos - 59,980 
dol. Didžiausios išlaidos - pastatų 
remontai ir kiti pataisymai - 
135,423 dol. Viso išlaidų - 
264,356 dol. Balansas - 280,294 
dol., į kurį įeina ir vyskupijos 
paskola.

Administratorius sustojo prie 
didžiausio parapijos rūpesčio - 
kaip gauti lietuvį kunigą, kuris 
pakeistų į Lietuvą nuolatiniam 
apsigyvenimui išvykstantį kun. 
V. Palubinską. Kunigų trūkumas 
reiškiasi visame pasaulyje, tuo 
pačiu ir lietuvių tarpe čia, išeivi
joje, bei Lietuvoje. Jis kvietė ne
susipriešinti su juo, o drauge ar-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir at
silyginę už įvairius patarnavimus:

(tąsa iš 4-to Nr.)
Po 5 dol.: Ona Jakulis, Avon, 

MA: Janina Capkauskas, Brock
ton, MA; Sisters of Jesus Cruci- 
fied, Brockton, MA; Elena Paliu
lis, Cambridge, MA; Anele Ja
nus, C< nterville, MA; A. Savage, 
Hingham, MA; D. Balta, Hyan- 
nis, MA; E. Scenna, Lexington, 
MA; Dr. Br. Mikonis, Mashpee, 
MA; Maria Biosevas, Marlbo- 
rough, MA; Elena Simanavi
čius, Marstons Mills, MA; G. I. 
Velyvis, No. Adams, MA; J. Bo
gušis, So. Boston, MA; J. A. Gle- 
bauskas, So. Dennis, MA; Teresė 
Gedvilas, VVorcester, MA; Alf. 
Petrutis, W. Hyannisport, MA; J. 
Urbonas, Clawson, MI; Vyt. Kut- 
kus, Dearborn Hts, MI; J. Pikū- 
nas, Northville, MI; Vai. Meli- 
nis, Brick, NJ; Maria Jasenas, 
Medford, NJ; Elizabeth Didzba- 
lis, Linden, NJ; Sofija Klimas, 
Little Falls, NJ; A. Liobis, Mid- 
dlesex, NJ; Dalia Woss, Ringoes, 
NJ; P. Brazauskas, Paramus, NJ; 
V. U. Malakas, Paramus, NJ; C. 
Lakacauskis, Somerville, NJ; W. 
Jasewicz, Amsterdam, NY; 
Ona Osmolskis, Bayside, NY; VI. 
Žilius, Brohx, NY; Ona Adams, 
Brooklyn, NY; Marija Matulis, E. 
Shodack, NY; Julita Trojanas, Flu- 
shing, NY; J. G. Orentas, Glen 
Oaks, NY; D. Snyder, Jamaica, 
NY; Aldona Liepinaitis, Kew 
Gardens, NY; Fr. Laukaitis, 
Lynbrook, NY; W. Dirma, Mas- 
tic Beach, NY; Alb. Elskus,NYC,

Vladas Sidas
timai bendradarbiaujant, spręsti 
šią padėtį, tikint, kad parapijai 
pavyks gauti lietuvį kunigą. Gan 
įdomią mintį išreiškė Religinės 
Šalpos reikalų vedėja Vida Jan
kauskienė. Ji, puikiai žinoda
ma, kokia didelė parama nuke
liauja į Lietuvą jos bažnyčioms, 
nusistebėjo, kad ten nepajėgia 
surasti mums kunigo!

Numatytos tarybos rinkimai 
neįvyko, nes senosios tarybos na
riai sutiko pasilikti ir toliau, pa
pildžius ją dviem naujais na
riais. Dabartinės tarybos sąsta
tas: Vladas Sidas (pirm.), Vida 
Jankauskienė, Juozas Rudis, Bill 
Kučinskas, Malvina Klivečkienė, 
dr. Milda Palubinskaitė, Bill Ku
rnėta ir naujieji nariai: dr. Gied
rė Kumpikaitė ir Vytautas Jur- 
gėla.

Kun. V. Palubinskui, po Vely
kų išvykstančiam į Lietuvą, su
sirinkusieji giedodami palinkėjo 
ilgiausių, laimingų ir sveikiausių 
metų.

Po susirinkimo visi buvo pa
kviesti pažiūrėti Gerimanto Peni- 
ko susuktos vaizdajuostės apie 
Valstybės dieną Vilniuje 1999 
m. p. palys

NY; Jolanta Dagepalli, Niskayu- 
na, NY; Felix Marcis, Reno, NV; 
Sofija Klevas, Richmond Hill, 
NY; Ant. Matulaitis, Richmond 
Hill, NY; Mary T. Schoenebeck, 
Richmond Hll, NY; P. Volkovas, 
Rochester, NY; Dr. A. Gamziu- 
kas, Snyder, NY; A. Tirksliunas, 
Staten Island, NY; Marija Menc- 
iunas, VVoodhaven, NY; J. Žu
kas, VVoodhaven, NY; A. Savici- 
unas, Akron, OH; Emma Uze- 
mis, Oklahoma City, OK; Laima 
Tvarkunas, Bensalem, PA; J. W. 
Kuncas, Export, PA; C. I1. Kaza- 
kauskas, Phila., PA; S. Surma, 
Phila., PA; K. Navakauskas, Co- 
ventry, RI; A. Vaicunas, VVake- 
field, RI.

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų gali
ma išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

Virginijaus Barkausko so
linis vargonų koncertas 
įvyks š. m. kovo 12 d. 6 vai. vak. 
Alice Tully Hali, Lincoln Center. 
Koncertas skirtas Lietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo 10- 
mečiui. Jį rengia Lietuvos Gene
ralinis konsulatas New Yorke ir 
Nevv Yorko Lietuvių Bendruo
menė. Bilietus jau dabar galima 
įsigyti ne tik Alice Tully Hali 
bilietų kasoje, tel. (212) 875- 
5050, bet juos platinair šie as
menys: A. Barkauskienė (516) 
671-7526; K. Bileris (718) 847- 
8735; Ž. Jurienė, (718) 847-3133; 
A. Kepalaitė (212) 724-5720; A. 
Kiausaitė (908) 354-9583; D. 
Norkienė (718) 258-6432; E. Mat- 
ulionytė (718) 326-3398; M. Ša- 
linskienė (718) 296-2244; L. 
Šileikytė-Hood (212) 9824335; 
J. Vaitkienė (718) 739-8257; J. 
Veblaitis (908) 687-4943; I. Vil- 
galienė (516) 482-6684.

Tik 33 centai už minutę 
skambinant į Lietuvą; 8,9 cen
to-JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tarptautinė telefono bendrovė IE 
COM aptarnauja lietuvius nuo 
1983 metų. Teiraukitės lietuviškai 
708-386-0556. (sk.).

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel. (516) 377-1401. (sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, VVashington, DC,. 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - 
130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244- 
2373. (sk.)

Kerpu, šukuoju, darau 
cheminius ir pusmetinius 
sušukavimus. Moterims, vyrams 
ir vaikams. Dirbu savo ar klien
tams pageidaujant jų namuose. 
Kainos žemesnės už amerikie
tiškas kainas. Regina Savickaitė- 
Bork, 84-20 96th Street, VVood
haven, NY. Tel. (718) 805- 
3612. (sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ 
CENTRAS 

patikimai ir garantuotai 
“ keičia vizas JI, BĮ - B2 į Fl 

arba Ll;
** padeda gauti Sočiai Security 

su leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo do

kumentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomos informaci

jos teiraukitės telefonu nuo 13 
vai.: 212-725-8807. (sk.)

Viduramžė moteris, nerū
kanti, ieško nedidelio buto. 
Skambinti (516) 653-7821.

(sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
7 dienas. Išaugus pašto ir leidy
bos išlaidoms, "Lietuvos aido" 
metinė prenumerata JAV kai
nuoja: metams - 360 dol.; pusei 
metų - 180 dol. Čekiai rašomi 
"Lietuvos aido" vardu ir siun
čiami: "Lietuvos aidas", Mairo
nio 1, Vilnius 2710, Lithuania. 
Tel. 610-544, Fax. 224-876.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Kun. Vytas Memenąs, River- 
side, IL - 1,000.00 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
vasario 12 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. 1-888-205-8851.

Siuntiniai į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.
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