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LIETUVOJE IR 
APIE LIETUVĄ

k *
— Pulkininkas Stasys Kneizys 

paskirtas Lietuvos Respublikos 
Ginkluotų pajėgų štabo viršinin
ku. Nuo 1992 m. rugpjūčio mėn. 
jis buvo Lietuvos Respublikos 
vyriausybės įgaliotiniu Rusijos 
armijos išvedimo reikalams. S. 
Kneizys (g. 1948 m.) 1980 m. 
baigė Žukovo karo akademijų 
Tvėrėje (buv. Kalinine), vėliau 
šios akademijos adjunktūrų ir 
1988 m. -apgynė karo mokslų 
kandidato disertacijų. Buvo pa
liktas dirbti akademijoje dėsty
toju, vėliau paskirtas j Priešlėk
tuvinės gynybos operatyvinių- 
taktinių tyrimų centrų. Lietuvos 
krašto apsaugoje nuo 1992 m. 
sausio mėn.

— Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos siūlymui Kalinin
grade ir Sankt Petersburge steigti 
Lietuvos konsulatus Rusijos vy
riausybė pritarė.

— Popiežiaus Jono Pauliaus 
II vizitui Lietuvoje atžymėti 
buvo paskelbtas pašto ženklo 
konkursas. Jį laimėjo Vilniaus 
dailės akademijos ketvirtakursis 
šiaulietis Andrius Repšys. Ketu
riuose piešiniuose pavaizduotos 
vietos, kur lankysis Popiežius: 
Aušros Vartai, Kauno santaka, 
Šiluvos koplyčia, Kryžių kalnas/ 
Visuose juose ir Jono Pauliaus II 
portretas. Šių serijų “Pašto ženk
lo” leidybos centras numato 
spausdinti Leipcige.

— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas vadovavo malonės teiki
mo posėdžiui. Apsvarstytas 81 
nuteistojo malonės prašymas. 
Komisija dvylika iš jų visiškai 
arba iš dalies patenkino. Kiti ma
lonės prašymai nepatenkinti 
daugiausia dėl sunkaus nusikalti
mų pobūdžio arba nepakanka
mai gero nuteistųjų elgesio 
bausmės atlikimo vietose.
— Iš Lietuvos Respublikos vy

riausybės rezervų fondo skirta 
20,400,000 talonų dail. Kazimie
ro Žoromskio kūrybinės dirbtu- 
vės-galerijos statybai Vilniuje fi
nansuoti ir 15,000,000 talonų 
kreditas (neskaičiuojant palū
kanų) Klaipėdos dramos teatrui.

— Žemės ūkio ministerija iš 
Žemės reformos fondo lėšų galės 
skirti 1,6 mln. talonų konkre
tiems projektams su užsienio ša
limis vykdyti.

— Asmenys ir firmos, gami
nančios suvenyrus Šv. Tėvo vizito į 
Lietuvą garljei, prekiauti jais ga
lės tik turėdami Tarpžinybinės 
tradicinių dailiųjų amatų dirbi
nių ekspertų komisijos leidimų.

— Vilniuje, Profsąjungų kul
tūros rūmuose, balandžio 30 d. 
įvyko tarptautinės darlx> šventės 
— gegužės 1-osios minėjimas. 
Lietuvos profesinės sąjungos, at
mesdamos šiai šventei diegtą ko
munistinę ideologiją ir siekda
mos įtvirtinti pasaulinio darlx) 
judėjimo tikrąsias tradicijas, 
siūlo šią šventę pripažinti.

—“Pavasaris”, Šiaulių mergi
nų choras, gegužės 1 d. atžymėjo 
kūrybinės veiklos 35 metų su
kaktį. Per tą laiką choras surengė 
500 su viršum koncertų.

— Vilniuje gegužės 3 d. Dani
jos firma “Niro Separation” kar
tu su Lietuvos aplinkos apsaugos 
departamentu surengė semina
rą, kuriame supažindino, kaip 
dumblą galima išvalyti ir vietoje 
trąšų panaudoti žemės ūkyje.

AUGA NEPASITENKINIMAS DEL LOZORAIČIO 
ATŠAUKIMO IŠ JO PAREIGŲ VVASHINGTONE

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, vadovaudamasis Kons
titucija ir vyriausybės teikimu, 
gegužės 5 d. atšaukė Stasį Lozo
raitį iš Lietuvos nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus JAV 
pareigų.

Naujuoju Lietuvos atstovu pa
skirtas anksčiau buvęs garbės 
konsulas Los Angeles Vytautas 
Čekanauskas, kuris užsienio rei
kalų ministro Vytauto Gylio pra
džioje buvo paskirtas laikinai 
būti patikėtiniu. Pagal Kons
titucijų užsienio reikalų minist
ras turi teisę skirti tik patikėtinį, 
kai tuo tarpu ambasadoriaus sky
rimas yra prezidento prerogatyva.

Rašant šias eilutes, dar nebu
vo aišku, ar Lozoraitis priėmė 
siūlymų būti Lietuvos ambasa
doriumi Italijoje. Bent pareiški
muose spaudai Lietuvoje Lozo
raitis aiškino, kad su juo tuo 
klausimu niekas nesitarė, ir apie 
tai sužinojęs tik iš “Lietuvos ry
to” pranešimo. Taip pat su juo 
niekas nesitaręs ir dėl galimo 
kandidato į JAV ambasadorius.

Anksčiau, Landsbergio lai
kais, buvo kalbų, kad Lozoraitis, 
šalia posto VVashingtone, galėtų 
būti ir ambasadoriumi Italijoje, 
Romoje, kurių jis gerai pažįstus 
ir turįs ten “tam tikrų veikimo 
bazę”. Savo pažiūras apie jo sky
rimų Lozoraitis išdėstęs ir dabar
tiniam užsienio reikalų minist
rui.

Skundžia Bobelis
Užsienio reikalų ministro su

manymui pakeisti Lozoraitį pri
tarė ir Prezidentas bei Seimo 
užsienio komiteto pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis. Dr. Bobelis 
Seimui skundė, kad su “Lozo
raičiu sunku dirbti”. Esu jis nie
kam nesiųsdavęs jokios informa
cijos apie tai, kas vyksta JAV ir 
siejasi su Lietuvos interesais.

“Lietuvos aidas”, rašydamas 
dėl tokio skundo, sako, kad dr. 
Bobelio keliami “emociniai kalti
nimai” ambasadoriui esu sąlygoti 
situacijų, kuriose tasai reikalavęs 
kai ko iš ambasadoriaus, kuris 
nėra atskaitingas užsienio reika
lų komiteto pirmininkui. Kai dėl 
ambasadoriaus Lozoraičio ryšio 
su užsienio reikalų ministerija, 
kuriai jis yra pavaldus, reikalas 
kitoks: informacija ir ryšiai vei
kia, apie ką liudija ir Landsl>er- 
gis, parvežęs iš ambasados di
džiulį pluoštą dokumentų įvai
rioms valdžios įstaigoms.

Partinis sprendimas
Dėl Lozoraičio atšaukimo kilo 

daug nepasitenkinimų. Pirmiau
sia Seimo opozicijos lyderis 
Landsliergis padarė tokį pareiš
kimą gegužės 3 d.:

“Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ministro sprendimas 
atšaukti Lietuvos amlusadorių 
JAV Stasį Lozoraitį yra nenau
dingas vaistytai. Tai partinis 
sprendimas, o galbūt susijęs ir 
su kitų aukštų pareigūnų asme
nine antipatija tai kerštu konku
rentui praėjusiuose prezidento 
rinkimuose. Gaila, jeigu dėl to
kių motyvų griaunama dar viena 
svarbi Lietuvos institucija. Nau
jajai Lietuvos valdžiai tai nepri
deda populiarumo nei Lietuvo
je, nei JAV.

Be to, šį racionaliai nepagrįstą 
veiksmą lydi mėginimai intri
guoti. BNS agentūros paskleista 
informacija iš anoniminių šalti

nių, neva buvęs Lietuvos parla
mento pirmininkas V. Lands
bergis jau anksčiau norėjęs 
pažeminti” ambasadorių Stasį 

Lozoraitį už jo nepriklausomų 
pozicijų, yra visai neteisinga.

Žala valstybei

Tėvynės Santaros frakcijų koa
licija gegužės 5 d. išleido šį pa
reiškimų:

“Lietuvos Respublikos amba
sadoriaus JAV S. Lozoraičio sku
bus ir nemotyvuotas atleidimas 
yra politinis aktas, kurio neįma
noma paaiškinti remiantis vals
tybės stiprinimo nuostatomis. 
Sis žingsnis yra absurdiškas ir 
žalingas valstybės interesams 
net pragmatinės politikos po
žiūriu. Neįtikinamai ir nerimtai 
atrodo aiškinimai, kad “ir amba
sadoriaus tikėtasi daugiau”, nes 
taip galima pasakyti apie bet 
kurį, net patį aukščiausių, pa
reigūnų.

Užuominos dėl darbuotojų su
dėties patvirtina, kad norėta ten 
kų nors įdarbinti su partine pro
tekcija. Labiausiai nesuvokia
mas atrodytų politinis kerštas 
buvusiam konkurentui rinkimų 
kovoje. Tuo labiau konkurentui, 
gavusiam įtikinamų rinkėjų para
mų.

ŠAUKIAMA VISUOMENINĖ
POLITINĖ KONFERENCIJA

Paskutiniųjų mėnesių įvykiai 
Lietuvoje, naujosios Lietuvos 
vyriausybės politiniai posūkiai ir 
susidariusios nuotaikos išeivijoje 
verčia susirūpinti dėl tamprių 
ryšių tolimesnio išlaikymo ir 
Lietuvos bei jos išeivijos glau
daus bendradarbiavimo.

Tuo tikslu š. m. birželio 19 ir 
20 dienomis (šeštadienį ir sek
madienį) Detroto priemiestyje 
Southfield, Micbigan, esančia
me Lietuvių Kultūros Centre 
yra šaukiama Siaurės Amerikoje 
veikiančių lietuvių organizacijų 
darbuotojų, spaudos atstovų, pa
ramų Lietuvai teikiančių vienetų 
vadovų, ryšiais su Lietuva l>e- 
siriipinančių visuomenininkų 
konferencija.

Konferencija siekia įvertinti 
esamų padėtį, aptarti sutinkamas 
l>endradarbiavimo kliūtis, paieš-

Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis su žmona Daniela viename susitikime 
su vilniečiais šiemet vasario mėnesį prezidentinių rinkimų kampanijos metu. Jis surinko 
40% Lietuvos balsuotojų ir už tai, kad kandidatavo, dabar atšauktas iš savo posto 
VVashingtone. Už jį balsavusiųjų atstovai ir Lietuvos Seimo opozicija kaltina prezidentų 
Brazauską ir jo Demokratinę Darbo partiją suvedinėjimu sąskaitų. lie ambasadoriaus 
atšaukimą vadina “absurdišku ir žalingu valstybės interesams”. Viktoro Kapočiaus nuotr.

Ambasadorius S. Lozoraitis 
penkiasdešimt metų buvo vals
tybiškai pripažintas neokupuo
tas lietuvis — neatsisakęs ir ne
praradęs Lietuvos pilietybės, at
stovavęs Lietuvos Valstybei, 
simbolizavęs kovų už Nepri
klausomybę. Todėl jo atleidimas 
tegali būti vertinamas kaip nea
pykanta pasipriešinimui prieš 
okupacijų, kaip Nepriklauso
mybės idėjos pažeminimas, nau
dingas Lietuvos Nepriklauso
mybės priešams. Todėl būtina 
išsiaiškinti, kas inicijavo ir su
brandino tokį sumanymų.

Tėvynės Santara prašo Lietu
vos Respublikos Prezidentų būti 
savarankišku, persvarstyti ir pa
keisti savo sprendimų.

Taip pat kviečia Seimo daugu
mų — LDDP frakcijų kreiptis į 
Prezidentų su analogišku prašy
mu”.

Lenino kadrų politika
Lietuvos Laisvės Lyga savo 

viešų laiškų Prezidentui pa
skelbė “Lietuvos aide” gegužės 
6 d. Ten sakoma:

“Šiuo metu Lietuvai kaip nie
kada reikalinga vienybė, susitel
kimas ir bendras darbas.

Lietuvos Laisvės Lyga tikėjosi
(nukelta į 2 psl.)

koti sprendimų, kurie galėtų už- 
tilčrinti Lietuvos ir jos išeivijos 
glaudų bendradarbiavimų.

Konferencijoje pranešimus pa
teikti yra pakviesti Lietuvos po
litinio gyvenimo vadovai, išeivi
jos politologai ir visuomeninin
kai. Lietuvos vyriausybei konfe
rencijoje atstovauti yra pakvies
tas Lietuvos ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius.

Konferencijos dalyvių apsisto
jimui yra angažuotas Southfield 
Holiday Inn viešbutis. Konfe
rencijos ruoša ir darlx>tvarkės 
sudarymu rūpinasi JAV LB Vi
suomeninių reikalų taryba 
(pirm. Alg. Gečys). Techninė 
konferencijos ruošos atsako- 
myl>ė tenka JAV LB Michigano 
apygardos valdybai (pirm. Liuda 
Rugienienė) ir sudarytam vietos 
lietuvių komitetui. jg

“Tėvynės Sąjungos” pirmininkas Vytautas Landsbergis. Vir
šuje— naujosios partijos emblema. Vieton) Kapočiaus nuotrauka

AR DR. KAZYS BOBELIS 
VIS DAR JAV PILIETIS?

Iš Vilniaus faksu atėjo nuo
rašas laiško, kurį gegužės 11d. 
Lietuvos Seimo penkių frakcijų 
nariai pasiuntė JAV ambasado
riui Lietuvoje Darryl Johnsonui.

Laiške rašoma: “1993 m. ge
gužės 8 d. “Lietuvos aidas” at
spausdino žinių, kad “...Bobelis 
vis dar yra JAV pilietis”. Pagal 
jų, JAV Valstybės departamento" 
pareigūnas A. Silsky pareiškęs, 
kad p. Kazys Bobelis, Lietuvos 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas, vis dar esąs JAV pi
lietis.

Pagal Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 56 paragrafų, tie 
Lietuvos piliečiai, kurie yra pa
darę priesaikų ar pasižadėjimų 
užsienio valstyl>ei, negali būti 
renkami Seimo nariais.

Maloniai prašome mums at
siųsti dokumentų (patvirtinimų), 
ar p. Kazys Bol)elis yra tokia 
priesaika ar pažadu surištas su 
JAV, ir ar jis yra JAV pilietis. 
Mes tikimės, kad Jūs neatsisaky
site mums padėti. Linksime Jū
sų skubaus atsakymo".

Laišką pasirašė: A. Stasiškis — 
Sąjūdžio frakcijos vardu; T. Li
deikis — Piliečių Chartijos; S. 
Pečeliūnas — Demokratų; B. 
Gajauskas — Laisvės ir P. Kati

lius — Krikščionių demokratų 
frakcijos vardu.

Daugelio manymu, dr. Kazys 
Bobelis, dėl kurio pilietybės sta
tuso šiame laiške teiraujamasi, 
turi abi pilietyl)es — ir JAV, ir 
Lietuvos. Pagal tai, kad jis Lie
tuvos pilietis, jis balotiravosi 
Lietuvos Seimo rinkimuose. Kai 
reikėjo pateikti įrodymus, kad jis 
ne JAV pilietis, jis Lietuvos teis
me liudijo, jog “neatsimenąs”, 
kad kada nors būtų davęs kokių 
nors priesaikų.

Dėl šitokio jo "argumento jau 
tada Lietuvoje daug kas buvo su
abejojęs, ar tokios — “trumpos 
atminties" asmuo gali tikti į Lie
tuvos Seimo narius. Tačiau dr. 
Bobeliui, nesiskaitant su prie
monėmis, pavyko pralįsti į Sei
mų. Betgi Amerikos lietuviai, 
kurie žino'pr<xedūrų, kaip tam
pama JAV piliečiu (kad po prie
saika reikia atsisakyti buvusios 
pilietyliės ir prisiekti ištikimyl>ę 
naujajai šaliai), negali atsistel>ėti 
dr. Bolx*lio įžūlumu ir Lietuvos 
teisėjų naivumu.

— Lietuvos Seimo “Tėvynės 
santaros” narių. Krikščionių de
mokratų partijos l>ei politinių ka
linių iniciatyva, pritariant Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai ir palai
kant kardinolui V. Sladkevičiui, 
balandžio pradžioje įsteigtas Pi
lietinės reabilitacijos komitetas, 
į kurį gali kreiptis tat kuris Lie
tuvos pilietis, turėjęs sąryšių su 
slaptosiomis priešiškomis tamy- 
!xnnis ir norintis apvalyti sąžinę, 
nusiraminti. Pirmajame komite
to kreipimesi į Lietuvos piliečius 
rašoma, jog yra žinių, kad KGB 
vėl padėjo šantažuoti praeityje 
užverbuotus žmones, kurie po 
1990 m. kovo 11-osios šių veiklą 
buvo nutraukę.

— Netikrų talonų apyvartai 
plintant, Lietuvos Kinko valdy
tu ir ministerijos papildomai nu
tarė, jog privačių ir komercinių, 
vykdančių operacijas grynais 
pinigais, vadovai įpareigojami 
užtikrinti, kad darbuotojai žino
tų 200 ir kitų nominalų talonų 
požymius, būtų aprūpinti ultra
violetinių spindulių lempomis. 
Asmeniui, iš kurio paimamas pa
dirbtas talonas, išduodamas kvi
tas. Bankai ir kitos įmonės turi 
sudaryti gyventojams sąlygas ne
mokamai patikrinti talonus ul
travioletinių spindulių lempo
mis.
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Tautos jėga vienybėje *

Iš mūsų turtingos praeities

LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ IR KNYGŲ LEIDYBOJE
— Kun. Antano Miluko mirties penkiasdešimtmečio proga —

Vilniuje gegužės 1 d. įvyko 
Tėvynės Sąjungos steigiamoji 
konferencija. Į konferenciją 
suvažiavo apie tūkstantį steigėjų 
iš visos Lietuvos.

Nuo pat Sąjūdžio gimimo die
nos įvairių žmonių tarpe kildavo 
dešiniosios partijos kūrimo 
idėja. Tačiau jos įgyvendinimas 
nusitęsė iki kritiško Sąjūdžiui ir 
kitiems dešiniesiems judėji
mams jr partijoms laikotarpio. 
Intensyvus partijos kūrimo dar
bas vyko apie tris mėnesius ir 
baigėsi Lietuvos Akademiniame 
dramos teatre — steigiamojoje 
Tėvynės Sąjungos konferencijo
je.

Konferencijos pradžioje daug 
diskutuota dėl partijos pavadini
mo. Tačiau teatro scenoje jau 
kabėjo emblema, simbolizuojan
ti naujosios partijos kryptį ir 
pobūdį: “Tėvynės Sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai)”.

Pirmasis kalbėjo ir konferen
ciją pasveikino opozicijos lyde
ris, partijos kūrimo iniciatyvinės 
grupės narys prof. Vytautas 
Landsbergis. Jis kalbėjo, kad 
partija kuriasi sunkiu laikotar
piu, kai vėl atsiranda persekioji
mai už pažiūras, pataikavimas, 
pavojaus jausmas, kai grįžta 
baimė ir nusivylimas.

Landsbergis išrinktas Tėvy
nės sąjungos pirmininku, jo pa
vaduotojais A. Katkus, M. Lau
rinkus ir A. Stasiškis, valdybos 
pirmininku — G. Vagnorius.

Priimtos rezoliucijos dėl kons
titucinių informacijos laisvių 
pažeidimų Lietuvos valstybinėje 
televizijoje, dėl Lietuvos išlais
vinimo, dėl pavojaus demokrati
jai, dėl žemės grąžinimo, dėl pi
lietinio abejingumo mokyklose. 
Priimtas kreipimasis į Tėvynės 
santaros politines organizacijas, 
kuriuo Tėvynės Sąjunga kviečia 
“toliau laikyti bendrą frontą ko

Kokia įvairi ir didelė Ameri
kos lietuvių istorija! Kiek ten 
darbų ir vardų, kurie nutolo nuo 
mūsų, ir mes jų neprisimename. 
Tik pavaikščiokime Williams- 
burgo rajone Brooklyne, buvu
sios Angelų Karalienės bažny
čios artumoje, aplink Apreiški
mo parapijos bažnyčią, dar nu
kilkime iki Maspetho Viešpaties

gėjų yra ir buvęs Lietuvos prem
jeras Gediminas Vagnorius. Jis 
pasakė: “Si steigiamoji konferen
cija vyksta kaip ir visi renginiai, 
kuriuose susitinka žmonės, prieš s 
tai vienas kito nematę, bet vieni
jami panašios idėjos. Manau, 
kad tai svarbus žingsnis, stipri
nant Lietuvos politinį gyveni-' 
mą”.

Pirmieji Tėvynės Sąjungos pa
reiškimai rodo, kad partija 
ryžtingai kovos už demokratines 
žmonių teises, už Lietuvos 
Konstitucijos nepažeidinėjimą, 
už kiekvieno Lietuvos gyventojo 
interesus, paremtus įstatymais.

Kuo skiriasi Tėvynės Sąjunga 
nuo kažkada įsikūrusios Neprik
lausomybės partijos? Tuo, kad ji 
gimė iš apsivaliusio nuo KGB 
darbuotojų ir jų įtakos, tikrojo 
Lietuvos Sąjūdžio žiedo. Sąjūdis 
iškentėjo viską — provokacijas, 
KGB agentų ardomąją veiklą, 
dvasinius ir fizinius smūgius. 
Šiandien jis keliasi iš naujo ir 
naujam. Tik viena liks po seno
vei — ta pati meilė ir atsidavimas 
Lietuvai... A. J.

voje už nepriklausomybės išsau
gojimą, prieš' socializmo siste
mos restauravimą”.

Labai sunku susidaryti visą ką 
tik įsteigtos partijos vaizdą, 
tačiau neabejotina viena: Tėvy
nės Sąjunga vienija tuos žmones, 
kurie išlaikė nepaprastai sunkių 
laikotarpių bandymus, puoselė
jo ir tebepuoselėja gražiausias 
Lietuvos valstybingumo idėjas ir 
susibūrė į partiją, prisiminę Vy
tauto Didžiojo šūkį: “Tautos jėga 
vienybėje”.

Tarp Tėvynės Sąjungos stei
gėjų yra žmonių, labai gerai 
pažįstamų iš Sąjūdžio laikų. Įdo
mu, ką jie galvoja apie naująją 
partiją. Juk dar netaip seniai 
idėja iš Sąjūdžio kurti partiją 
buvo vadinama nesuprantama ir 
beprotiška, nes Sąjūdis, atseit, 
tai visa tauta ir pan.

Vienas iš aktyviausių Sąjūdžio 
žmonių nuo pat pirmųjų dienų 
— Mečys Laurinkus. Dabar jis 
vienas iš Tėvynės Sąjungos 
steigėjų. Laurinkus sako: “Man 
atrodo, kad žmonės nusiteikę 
kurti partiją. Ir tą partiją kurti 
Sąjūdžio bazėje. Bet ne visiems 
dar, matyt, aišku, kokios ver
tybės yra šios partijos pagrindas. 
Konservatyvizmas — Lietuvoje 
žodis dvejopas. Iš vienos pusės, 
tai reiškia atsilikimą, užsispyri
mą, o iš kitos pusės, pagal Vaka
rų Europos sampratą, konserva
tyvios partijos yra tos, kurios de
rina tradicijų palaikymą su libe
raliomis idėjomis. Bando laisvą 
visuomenę, paremtą plačiausiais 
liberalizmo principais, susinte
tinti su tradicinėmis tautos gyve
nimo idėjomis. Ir ši paprasta sin
tezė pavyksta, nes nemaža kiek
vienoje valstybėje gyvenančių 
žmonių dalis yra norinčių stovėti 
ant tokio tvirto pamato”.

Tarp Tėvynės Sąjungos stei-

Atsimainymo bažnyčios, — kiek 
daug rasime praeities!

Čia žmonės gyveno ir veikė 
dar praeito amžiaus gale, šio 
amžiaus pradžioje, po Pirmojo 
pasaulinio karo, ir po Antrojo pa
saulinio karo. Kiek čia žmonių 
užsidegę triūsė Lietuvos labui. 
Visa tai šiandien atrodo kaip to
lima ir graži romantika.

Iš tos epochos vienas tokių 
buvo kun. Antanas Milukas, at
kaklus lietuvis patriotas, 
veikėjas, laikraščių redaktorius 
ir leidėjas, knygų leidėjas, žmo
nių švietėjas. Iš savo 47 kuni
gystės metų Brooklyno artumoje 
praleido 30 metų. Šių metų kovo 
19 suėjo 50 metų nuo jo mirties.

Ši sukaktis duoda progos ar
čiau susipažinti su šiuo žymiu 
praeities veikėju, kuris, atėjęs iš 
spaudos draudimo laikų, siekė 
mūsų laikus, praeitį sujungė su 
dabartimi.

Kas tie Milukai?
New Yorko lietuviams Milukų 

pavardė nėra svetima. Ji dažnai 
minima įvairioje organizacinėje 
veikloje. Čia gyvenantys Milu
kai yra Mato Miluko, kun. Anta
no Miluko brolio, sūnūs ir duk
ros. Milukai kilę iš Dzūkijos, 

Pirmieji “Tėvynės Sąjungos” partijos nariai su pirmininku Vytautu Landsbergiu. Viktoro 
Kapočiaus nuotrauka

iš Šeštokų, Marijampolės apskri
ties, dabar Lazdijų rajono.

Antanas Milukas gimė 1871 
m. birželio 13d., peršv. Antaną. 
Taip ir gavo Antano vardą. Jo 
tėvai buvo Juozas Milukas ir 
Elžbieta Viskačkaitė. To meto 
lietuviškos šeimos buvo gausios, 
ir Milukai turėjo 13 vaikų, iš ku
rių 9 užaugo. Antanas buvo vy
riausias, pakrikštytas Rudami
nos bažnyčioje.

Jų gimtasis kraštas yra tarp Su
valkijos ir Dzūkijos, bet žmonės 
savo būdu išreiškia dzūkišką 
draugiškumą ir optimizmą, Tai 
dainų, legendų, gražios gamtos 
kraštas. Pati gamta šaukte šaukia 
kažkur kilti, svajoti ir paliesti 
praeitį. Iš čia išaugo dzūkų 
kultūrinis dinamizmas.

Kaip šeimos vyriausiąjį,tėvai 
Antaną nužiūrėjo, kad būtų jis 
kunigu. Tada visos šeimos troško 
tarp savo vaikų turėti bent vieną 
kunigą. Kunigas buvo šeimos 
garbė ir pasididžiavimas.

Antanas ir buvo paskirtas mo
kytis. Rudaminoje lankė pra
džios mokyklą, o 1882 m. išlaikė 
egzaminus į Marijampolės pirmą 
klasę.

Marijampolėje Antanas baigė 7 
klases ir įstojo į Seinų kunigų se

minariją. Tai buvo didis džiaugs
mas tėvams.

Lietuviškos spaudos įtaka
Tai buvo tautinio atgimimo 

laikai, kada pasirodė pirmoji lie
tuviška spauda: 1883 m. “Auš
ra”; jai sustojus 1886 m. “Var
pas”, “Ūkininkas”, “Apžvalga”, 
“Tėvynės Sargas” ir kiti laik
raščiai.

Patriotinė spauda pasiekė ir 
kunigų seminarijas Kaune ir Sei
nuose. Ten dėstomoji kalba buvo 
lenkų, vyravo lenkiška dvasia.

Seinų seminarijos lietuviai 
klierikai suorganizavo slaptą 
draugiją, 60 klierikų užsisakė 
“Varpą” ir “Ūkininką* Jaunas 
klierikas Antanas tada ir pajuto 
norą įsijungti į tautos atgimimą, 
bendradarbiauti spaudoje. Jau 
tada jis ėmė rašyti straipsnius- 
Dzūkelio, Antanulio slapyvar
džiais.

Lietuviškąją veiklą suuodė 
rusų policija. Prasidėjo kratos. 
Sis tas rasta. Ir seminarijos vado
vybė ėmėsi kratų ir pas klieriką 
Antaną rado daugybę lietuviškos 
patriotinės medžiagos. Kad kar
tais nesusektų žandarai, semina
rijos administracija klieriką An
taną pašalino iš seminarijos.

Koks tai buvo smūgis tėvams, 
bet Antanas vis tiek ryžosi savo 
pasiekti. Jį iš seminarijos išvarė 
1891 m. antroje pusėje. Tuoj 
slapta perėjo Prūsijos sieną ir at
sidūrė Tilžėje, kur buvo spausdi
nama visa slaptoji spauda. 1891 
m. gale ir 1892 m. pradžioje jis 
dirbo Varpo redakcijoje, kuri 
jį globojo. Apie jį išgirdo kun. 
A. Burba, uolus kunigas, pasi
traukęs į Ameriką nuo lenkų per
sekiojimų. Jis ir pakvietė Miluką 
redaguoti “Vienybės Lietuvnin
kų . Milukas tuoj ir atvyko į 
Ameriką, “Vienybę Lietuvninkų“ 
redagavo nuo 1892 m. gegužės 
16 d. iki 1893 m. rugpjūčio mėn. 
Už savaitę darlx> gaudavo lOdol.

Tais 1893 m. jis ir įstojo į Šv. 
Karolio kunigų seminariją Over- 
brook, prie Philadelphijos. Bai
gė seminariją, į kunigus įšven
tintas 1896 m. Primicijos buvo 
Šv. Jurgio bažnyčioje Shenan- 
doah, PA.

(nukelta į 4 psl.)

Lietuvos dienoraščio skeveldros
Alfonsas Nakas 13

Pardavėja su plast
masės maišeliu (pažanga, kai 
kam ir įpakavimas duodamas!) 
laukia. Krinta gabalai ant grin
dų. Mergaitė renka, krauna į 
maišelį. Niekas neprotestuoja. 
Ten parduodami ir kitokį pro
duktai, bet tik dvi pardavėjos. 
Aš gavęs dešros, ten laukiau 
kiaušinių, neš iškaba skelbė juos 
ten esant.

Šioje eilėje, apskaičiavau, bū
tų reikėję dviejų valandų. Bet 
pastebėjau, kad šio skyriaus gale 
sėdi nieko'beveikianti mergina. 
Ji — tik kiaušiniams (iš kur 
galėjau žinoti?). Nusipirkau 10 
(ne tuzinais, o po 10 parda
vinėja). Sudėjo į plastmasės 
maišelį. Ir saugok, kaip savo akį. 
Bronės laukdamas neišsaugojau. 
Bobulė, nors turėdama apsčiai 
vietos, alkūne užkliudė ir tris 
sukūlė. Maišelyje nešiojausi 
kiaušinienę...

Labai knietėjo ieškoti parduo
tuvės vedėjo ir bandyti įtikinėti, 
kaip su turimais tarnautojais 
klientų būklę pagerinti, eiles 
bent perpus sutrumpinti. Viską 

pergrupuoti būtų vieni niekai. 
Dar geriau, pasamdyti nors 3-4 
ekstra tarnautojus, kurie būtų 
pastumiami ten, kur eilės ilgiau
sios. Juk bedarbių devynios ga
lybės. O klientai infliacinių ru
blių milijonus suneša, tad kele
tas naujų tarnautojų parduo
tuvės nesužlugdytų.

“Žalgiry” ir visose kitose par
duotuvėse populiariausia dešra 
tai man nežinomo vardo storoji, 
kaip mūsų lialogna (“l>alionė”). 
Jos 1 kg “tik” apie 100 rb, kai 
plonos, rūkytos dešros kainuo
davo tarp 250-350 rb už 1 kg. 
Nors per mėnesį rublio vertė 
krito apie 25%, kai kurių pro
duktų kainos tiek nepakilo. Pvz., 
visi tie skanieji Rokiškio sūriai, 
kuriuos, girdėjome, importuoja 
net Paryžius, 200 rb už 1 kg ribos 
neperžengė (jo pigiausia rūšis, 
rūkyto, vis kainavo apie 120 rb 
už kg, kitos po 160-180 kg ).

Gandai, kad Lietuvoje trūksta 
tualetinio popieriaus, absoliučiai 
nepasitvirtino. Jo matėme aps
čiai visų miestų parduotuvėse. 
“Žalgiry” pardavinėjo pavieniais 

rulonėliais, po 6 rb už vieną ir 
po 20 rulonėlių vienam ilgam 
ryšuly (pakete). Atmetu ir pašai
pą, kad tas popierius jautrią odą 
tarkuoja. Perdėjimas! Be to, 
šveicarų tualetinis popierius ne 
ką švelnesnis. Bėda ne su tuale
tiniu popierių, o l>e jo, jo nelai
kant viešose išvietėse.

Mano asmeniškam dienorašty 
gausyljė daiktų ir paniuktų kai
nų. Jos skaitytojams būtų nau
dingos, jeigu situacija, kokią iš
gyvenau 1992 m. rugpjūčio - 
rugsėjo mėnesiais, telieegzis- 
tuotų. Bet 1993-siais Lietuvos 
lankytojai ras kitus pinigus, kitas 
kainas. Tad čia ir teskelbiu tik jų 
dalelę. •

Pėsti nuėjome į viešbutį Lie
tuva". Čia mane 1988-siais Intu- 
ristas patupdė, gerai maitino, 
jau už pūti pradėjusius rublius 
prie Įniro girdė konjakais, kad 
kuo mažiau Lietuvos matyčiau. 
Neliebijojau, važinėjau, įspū
džius aprašiau “Lietuvos dieno
rašty“. Bronę palikęs universa
linėje parduotuvėje "šapintis , 
atėjau čia bent po erdvų vesti
biulį pasidairyti. Viskas kaip 
buvę, tik mažiau judėjimo, triukš
mo. Užkalbinau informacijos 
merginą:

— Kokios dabar kamliarių kai
nos?

— Ponas esate užsienietis, 
taip? — klausimu į klausimą pa

nelė atsiliepia.
— Gyvenu užsieny. Bet, kaip 

iš kalbos atpažįstate, esu lietu
vis, — sakau.

— Bet ne pilietis, tiesa? — 
kvočia toliau panelė.

— Beveik pilietis. Turiu 
pažymėjimą. Pasą greit gausiu, 
— meluoju jai, — bet aš čia no
riu informacijos dėl kainų, ne pi- 
lietyl>ės...

-- Taip, ponas. Atleiskite. 
Kainos dvejopos. Užsieniečiams 
valiuta, vietiniams rubliais...

-— Būtent?
i— Užsieniečiams, vienam as

meniui 83 doleriai už parą, 
dviems — 86 dol. O vietiniams 
—t l\200 rublių.

— Reiškia, vietiniams, jeigu 
valiuta, 6 dol. nakčiai. Juk Jums 
dolerio kainos žinomos?

Si informatorė “kietos skū- 
ros". Nei įsižeidžia, nei sutrinka. 
Tokių amerikonų, Lietuvos va
duotojų, per ilgus metus ji kas
dien būrius praleidžia. Anksčiau 
išnaudotų Inturisto, dabar per 
akis plėšiamų, net nežinau ar jau 
privatizuoto, ar dar valdiško Lie
tuvos “Lietuvos“viešbučio. Ne
dingsta jos šypsena, juoba, kad 
aplink nebuvo jokio kito žmo
gaus, išskyrus netoli jos telefonu 
kalbančią kitą informatorę.

— Gaila, ponas, ne aš kainas 
nustačiau. Aš tik informuoju, — 
pasiteisino. — Bet jūs galite 

kreiptis pas vedėją (ar direkto
rių, A.N.). Girdėjau, kad at
kaklūs Amerikos lietuviai..., vie
na kitas, išsikovojo vietinių kai
nas. — Duoda vedėjo (ar direk
toriaus) pavardę, telefono nu
merį. Aiškina, kur jį, kai susitar
sime dėl pasimatymo, rasti. Si
tuacijai sušvelninti dar pasigiriu, 
kad čia esu 10 naktų praleidęs. 
Atsisveikinam.

Panašios kainos ir Marčiulio
nio “Sultine”. Tik Marčiulionis 
su vietiniais neprasideda, viskas 
vien valiuta, (tačiau algas savo 
tarnautojams moka rubliais), tad 
lient žmonių nepykina. Marčiu
lionio viešbutėlis mažytis, poros 
aukštų, su l>ene keliolika kamlia- 
rių. Buvom užsukę vieną dieną 
į vestibiulį. Budinčioji leido 
užlipti į antrą aukštą. Visur šva
ra. Gražūs baldai, jaukumas. Bet 
diena pasitaikė su 85° F. Pa
iniose sukosi elektrinės vėduok
lės. Užteko tik pakelti galvą, ir 
pastabi tarnautoja paaiškino: 
“Dirbtinio vėsinimo, kaip pas 
jus, neturime. Užtenka tų oro 
maišytojų. Kiek čia karštų die
nų? Tik ši vasara...”

Prie “Lietuvos” ir universa
linės parduotuvės radau LUX 
kirpyklą su moterų, vyrų ir vaikų 
salonais. Nesužinojau, ar Lux 
tikrinis daiktavardis. Rekomen
davo Alfredas. Esanti Vilniuje 
viena geriausių.

Susiradęs vyrų saloną antram 
aukšte, pasijutau kvailas ir men
kas. Atsisėdau tarp kelių dabitų. 
Gal pustuzinis kirpėjų kėdžių, 
l>et užimtos tik pora. Atėjo mo
teris kirpėja su įrankių krepše
liu. Pasišaukė vyrą man iš 
dešinės. Atėjo kita, pasišaukė iš 
kairės. Susiorientavau. Reikia 
užsiregistruoti. Tai atlikau kitam 
kambary. “Jūs ne vietinis? Iš 
Amerikos? Tuoj paims". Atėjo 
manoji. Labai mandagiai pakvie
tė sekti. Išplovusi galvą, grąžino, 
kur buvau sėdėjęs. Už poros mi
nučių ir ji, kaip kitos, su savo 
įrankiais. Gavau kėdę Nr. 7. 
Prašė įsidėmėti. Ji mane kirptų 
ir kitą kartą. Esanti šiauliškė. Čia 
dirlianti 25-rius metus (tokia jau
natviška, atrodė ne vyresnė, 
kaip 35-rių!). Baisėjosi infliacija. 
Jau paprastos kirpyklos ima po 
50 rb. Luxe neseniai dar ėmė 
1 (X) rb, dal>ar 130 rb. Aš jai da
viau tris po .50 rb ir vieną dolerį. 
Deja, už 2 savaičių pas ją grįžti 
nel>espėjau.

Gariūnų turgus
Kelis kartus važiuodami Vil

nius-Kaunas greitkeliu. Gariūnų 
turgų matėme iš tolo. Daug apie 
jį kalinėjo, daug žadėjo, sesuo ir 
svainis pagaliau nuvežė rugsėjo 
1-ją, antradienį. Ta diena ir be
rods devynios kitos-pavojingos 
vairuotojams ir automobiliams.

(Bus daugiau)



BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOS LABUI: remsite mūsų pastangas sparčiau

KAUNO TECHNOLOGIJŲ VALDYMO CENTRAS
Lietuva šiuo metu išgyvena 

sunkius laikus: socialistinių ten
dencijų įsigalėjimą politikoje, 
gilų ekonomikos nuosmukį, įvai
rių visuomenės gyvenimo nege
rovių pasireiškimą. Tačiau net ir 
tokiomis nepalankiomis sąlygo
mis esama gražių vaisingo lietu
vių abipus Atlanto bendradar
biavimo pavyzdžių. Vienas jų — 
Kauno Technologijų Valdymo 
Centras ir jo veikla.

Technologijų Valdymo Cent
ras (TVC) yra savarankiška pelno 
nesiekianti mokymo tyrimų ir 
konsultavimo įstaiga, veikianti 
prie Kauno Technologijos Uni
versiteto (KTU). TVC įkūrimo 
idėja kilo tarp Amerikos lietu
vių, pasiryžusių padėti pertvar
kyti atsikuriančios Lietuvos pra
monę. Ji buvo įgyvendinta 1991 
m. spalio mėn. po kelerių metų 
darbo, glaudžiai bendradarbiau
jant sumanytojams su KTU bei 
New Yorko Valstijos Universite
to Technologinės kolegijos 
Farmingdale (SUNY Farming- 
dale) atstovais.

Sumanytojai analizavo atgavu
sios Nepriklausomybę Lietuvos 
ekonomikos atkūrimo uždavinių 
svarbą bei sudėtingumą ir ge
riausius kelius jiems išspręsti. 
Jie suprato, kad yra gyvybiškai 
svarbu išvystyti naujas šiuolaiki
nes technologijas, kurių pagrin
du būtų galima atkurti pramonę 
ir kitas ūkio šakas. Buvo sumany
ta, kad tolesnėje perspektyvoje 
turėtų būti išvystyta keletas mo
dernios technologijos centrų, 
kurie apjungtų mokslo, pramo
nės, verslo ir valdžios pastangas. 
Šie centrai spręstų ilgalaikius 
naujų technologijų kūrimo ir 
krašto ūkio vystymo uždavinius. 
Tačiau esamos sąlygos vertė im
tis neatidėliotinų veiksmų jau 
dabar gauti ir kuo greičiau 
pradėti taikyti Lietuvoje pažan
gias išvystytose šalyse naudoja
mas technologijas. Šiems užda
viniams spręsti, kaip pirmas ilga
laikio plano etapas, ir buvo išvy
styta TVC idėja.

Tokiu būdu, pagrindinis TVC 
tikslas yra padėti pertvarkyti 
Lietuvos pramonę, pritaikant 
šiuolaikines gamybos valdymo 
sistemas ir pažangias technologi
jas. Siekiant šio tikslo, TVC veik
la vystoma tokiomis pagrin
dinėmis kryptimis: pramonės 
būklės ir jos pagerinimo būdų 
tyrimas; mokymas ekonomikos 
ir verslo srityje; integruotų ga
mybos valdymo sistemų diegi
mas; konsultavimas įvairiais fir
mos valdymo, gamybos valdy
mo, kompiuterinių sistemų pri
taikymo, finansų, investavimo, 
marketingo, mažo verslo organi
zavimo ir tarptautinių verslo 
ryšių srityse.

Tiek kuriant TVC, tiek dabar 

konstravimo projektus.
1991 m. rudenį stažavosi du 

atstovai: Vytenis Junevičius šiuo 
metu yra ekonomikos patarėjas 
Lietuvos misijoje prie Europos 
Bendrijos, Briuselyje; Edmun
das Bekeris TVC vadovauja 
kompiuterinės gamybių sistemų 
diegimui ir yra vienas didžiausių 
ekspertų šioje srityje Lietuvoje.

Be to, 1992 m. pavasarį TVC 
priėmė keturis profesorius iš 
SUNY Farmingdale, iš kurių 
trys dirbo KTU, o vienas — Aukš
čiausiojoje Tarybojfe Vilniuje. 
Per trumpą laiką jie nemažai 
padėjo konsultacijomis ir paskai
tomis tiek TVC, tiek ir KTU.

TVC dabar dirba dešimt nuo
latinių darbuotojų, įskaitant ir 
tuos, kurie šiuo metu mokosi 
arba stažuojasi užsienyje. Dar 
kita tiek pritraukiama iš šalies 
darbui prie šiuo metu vykdomų 
įvairių projektų. Nors iš tikrųjų 
TVC veikla prasidėjo dar 1990 
m., tačiau tik praėjusieji 1992 m. 
buvo pirmieji pilnavertės veik
los metai. Per šį laiką susibūrė 
pagrindinė darbuotojų grupė, 
apie kurią sukasi visa TVC veik
la. Visas pajamas TVC gauna 
vien tik iš savo veiklos, nes finan
siškai nepriklauso nuo Universi
teto. Pajamos leidžia padengti 
visas TVC išlaidas, tačiau dar ne
pakanka didesniems investa
vimams. Iš tų lėšų 1992 m. ru
denį Universiteto patalpose TVC 
pagaliau įrengė ir atidarė savo 
įstaigą Kaune.

Per šį laiką TVC išvystė ne
mažą praktinę veiklą. Tarp dau
gelio darbų yra talka KTU Valdy
bos fakultetui mokslo ir mokymo 
srityse, miesto savivaldybei, 
pramonės įmonėms, smulkiam 
verslui, tarptautiniams projek
tams, dalyvavimas tarptauti
niuose tyrimuose, finansuoja
muose Soros Foundation.

Apie TVC - SUNY programą 
reikia pasakyti, kad liendradar- 
biavimas su SUNY Farmingdale 
vyksta sėkmingai. Specialistų 
pasikeitimo programa šiuo metu 
papildoma nauja studentų pasi
keitimo programa. Numatoma, 
kad SUNY sistemos studentai 
galėtų mokytis KTU, o KTU stu
dentai SUNY sistemoje, įgyjant 
šių įstaigų diplomus. Šis etapas 
jau suplanuotas ir biudžetiniai 
pasiūlymai pateikti įvairioms or
ganizacijoms, įskaitant Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, Lietu
vių Fondą, Tautos Fondą bei ki
tas,nelietuviškas organizacijas.

SUNY Farmingdale sukurta 
speciali mokymo programa, skir
ta Lietuvos bankinių sistemų 
moderninimui.

Jau gautos pirmos žinios, kad 
ši programa gauna finansavimą 
iš U.S. Agency for International

jam veikiant, jaučiama didelė 
išeivijos organizacijų ir atskirų 
asmenų parama. Tik šios para
mos dėka tapo galima ir labai 
sėkmingai vykdoma pasikeitimo 
programa su SUNY Farmingda
le, kur šiuo metu turi galimybę 
gilinti žinias, įgyti naujo patyri
mo ir užmegzti naudingų dalyki
nių ryšių jau trečia TVC atstovų 
pamaina. Šios programos sėkmė 
rodo ir tai, kad visi čia iki šiol 
stažavęsi TVC darbuotojai užsii
ma tikrai svarbia ir prasminga 
veikla.

1991 m. pavasarį stažavosi trys 
atstovai: Borisas Seminogovas, 
kuris yra baltarusiškos kilmės, 
bet persiėmęs Lietuvos reikalais 
ir dirbantis jos labui, dabar vado
vauja visai TVC veiklai — yra 
vykdomasis direktorius; Kęstu
tis Rudgalvis šiuo metu toliau gi
lina mokslus Tarptautinės Eko
nomikos Institute Genevoje, 
Šveicarijoje; Evaldas Darskus 
TVC koordinuoja tarptautinius 
sąryšius ir šiuo metu dirba su 
konsultacine Švedijos firma, 
ruošiančia Lietuvos įmonėms re- 

Development. TVC koordinuoja 
šią programą ir ruošiasi tiekti 
kompiuterinę programinę įran
gą, pritaikytą bankų veiklai. 
Pažymėtina, kad šios programos 
iniciatyva kilo iš SUNY Farm
ingdale profesorių grupės, ap
lankiusios Lietfrvą.

Nors yra įvairių sunkumų, tarp jų 
ir techninės įrangos trukumas, 
tačiau esame įsitikinę, kad Tech
nologijų Valdymo Centras turi 
ateitį, kadangi šis dar trumpas, 
bet turiningas jo veiklos etapas 
rodo, kaip ši veikla yra svarbi ir 
naudinga Lietuvos ūkio atkūrimui.

Esamų ir būsimų mūsų rėmė
jų dėmesiui siūlome savo leidinį 
“Kelias į verslo sėkmę: Biznio 
planas”. Visus kviečiame įsigyti 
šią knygelę už tokią kainą, kokią 
jūs patys nuspręsite reikalingą 
sumokėti. Tokiu būdu Jūs galė
site susidaryti dar geresnį vaizdą

ALTO INFORMACIJOS
— Chicagos ALTo skyriaus 

veikloje pagrindinis užakcenta- 
vimas yra Darbo konferencija, 
ruošiama gan formalioje dvasio
je. Šiemet Darbo konferencija 
įvyko gegužės 1 d., šeštadienį, 
popiet Lietuvių Tautiniuose Na
muose. Konferencijai vadovavo 
dr. V. Dargis. Aptarta lėšų telki
mo klausimas, iždininko prane
šimą pateikė sekretorė A. Rep
šienė. ALTo pirmininkas G. La
zauskas dėkojo skyriui už lėšų 
telkimo darbą, pareikšdamas, 
kad ALTo gautosios aukos vis 
tiek yra gausesnės, nei kitų orga
nizacijų; jis ypatingai gėrėjosi 
mažesniais skyriais. Daugelis 
dalyvių pasisakė įvairiais veiklos 
klausimais,

— Keturios organizacijos va
dovauja ALTui rotaciniu būdu: 
A. L.T. Sandara, Socialdemokra
tų Sąjunga, Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijos 
Chicagos škyrius ir Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga. Jie 
skiria po 7 atstovus į valdybą ir 
tarybą, o kitos organizacijos po 
mažiau. Šiais metais vadovauja 
dr. V. Dargis—Tautinės Sanda
ros atstovas. Eilė atėjo Socialde
mokratų Sąjungai, tačiau jie at
stovo į skyriaus vadovavimą ne
paskyrė, prašydami, kad juos pa
keistų kita organizacija. Skyriui 
arba Chicagos Tarybai atstovus 
pristatė 11 organizacijų šiai ka
dencijai.

— Lietuvių Fondo suvažiavi
me ALTui atstovavo buvęs AL
To pirmininkas Teodoras Blin- 
strubas.

Kauno Technologijos universiteto profesoriai, atvykę stažuotėn, dalyvauja pasitarime 
su Farmingdale SUNY universiteto vadovybe. Iš kairės: KTU Technologijos valdymo 
centro direktoriai — LB New Yorko apygardos pirm. Kęstutis K. Miklas ir Miltope 
korporacijos viceprezidentas Vytautas Daugirdas, dr. Eleanor Fabohunda, prof. Ro
bertas Cickevičius, provosto asistentė Margaret Baglivio, prof. Kristina Levišauskaitė, 
JAV LB Krašto valdybos vicepirm. finansų reikalams Jonas Vainius įteikia SUNY 
provostui dr. Michael J. Vinciguerra $2000 JAV LB čekį už stažuotojų maitinimą, 
nrof. Charles Thompson, dr. Jeffrey Gaah, prof. Linda Calderone ir prof. Gary Rupp.

Knygeles galima užsisakyti per 
Vytautą Daugirdą: 516 756-7624 
(darbo metu); 516 928-1943 (va
karais); 516 756-7693 (faksu).

Pabaigoje norima išreikšti 
padėką JAV LB Krašto valdybai 
ir LB New York apygardai, ku
riai vadovavo Vytautas Alksni
nis, o dabar vadovauja Kęstutis 
Miklas, Lietuvių Fondui, Tautos 
Fondui ir visiems tautiečiams, 
rėmusiems ir remiantiems TVC. 
Tarp jų ypatingos padėkos nusi
pelno TVC Direktorių Tarybos 
narys Vytauts Daugirdas bei 
nuolatiniai mūsų globėjai Lilė ir 
Vytautas Milukai. Kad gražus ir 
vaisingas bendradarbiavimas Lie
tuvos labui tęstųsi ateityje ir dar 
labiau stiprėtų!

Robertas Cickevičius 
Kauno Technologijų

Valdymo Centras, 
(šiuo metu besistažuojantis 

SUNY Farmingdale)

— Tautos Fondo suvažiavime, 
kuris įvyko gegužės 8 d. Brook- 
lyne, Altui atstovauti buvo įga
liotas ALTo vicepirmininkas Vy
tautas Jokūbaitis.

— Prof. dr. Jonas Genys, at
stovaudamas ALTą, dalyvavo 
Vytauto Landsbergio priėmime, 
kurį suruošė Baltic Foundation. 
Jis netrukus trim savaitėm iš
vyksta į Lietuvą.

— JBANC’o valdyboje Lietu
viams atstovauja: ALTo pirmi
ninkas Gražvydas Lazauskas bei 
ALT atstovai — dr. Jonas Genys 
ir Vincent Boris.

* — Šiemet rotaciniu keliu 
JBANC’o vadovavimą perėmė 
Amerikos Estų Tautinio Komite
to pirmininkas Mati Koiva.

—Viena iš pagrindinių ALTo 
grupių, Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjunga, ALTui 
pranešė, kad jos pirmininkui 
Mykolui Pranevičiui dėl nesvei
katos pasitraukus iš Socialde
mokratų Sąjungos pirmininko 
pareigų, o taip pat iš ALTo cen
tro valdybos, jo vietoje į ALTo 
valdybą skiriamas Kostas Burba. 
Birutė Skorubskienė ir toliau, 
kaip iki šiol, atstovaus socialde
mokratams ALTo valdyljoje. 
Taip pat pranešama, kad nuo šių 
metų kovo 18 d. Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų Sąjungai 
vadovauja: pirm. dr. Jonas Valai
tis, ižd. Birutė Skorubskienė, 
sekr. Kostas Burba, nariai: My
kolas Pranevičius, Juozas Bige- 
lis, Antanas Mačionis ir Bronė 
Spūdienė.

ALT Informacija

Kun. Antanas Milukas paskutiniaisiais savo gyvenimo metais. 
Jis 1943 m. sausio mėn. apsilankė “Amerikos” laikraščio re
dakcijoje. Laikraštis buvo leidžiamas Brooklyne (1951 m. jis 
susijungė su “Darbininku”). Tada jį redagavo rašytojas Anta
nas Vaičiulaitis. Jis ir nufotografavo svečią prie redakcijos 
durų.

LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
IR KNYGŲ LEIDYBOJE

(atkelta iš 3 psl.i

Kunigo pareigose
Po šventimų jis ir pasiliko vi

karu toje Šv. Jurgio parapijoje 
Shenandoah.

Tuo metu kūrėsi naujos para
pijos, ieškojo jaunų kunigų. 
Tvarkėsi ir Angelų Karalienės 
parapijos reikalai Brooklyne. į 
šią parapiją jis atsikėlė 1899 ba
landžio 9 d. ir dirlx> iki 19(X) va
sario 13 d. Būdamas šios parapi
jos klebonu, jis nupirko bažny
čią, kurį daugel metų tarnavo 
lietuviams.

Iš Brooldyno jis vėl grįžo į 
Shenandoah. Tuo metu Šveica
rijoje, Friburgo universitete, 
studijavo apie 10 jaunų lietuvių 
kunigų. Ir jam kilo noras įsijung
ti į jų gretas. 1901 m. išvyko į 
Friburgo universitetą. Viene
rius metus studijavo bažnyčios 
teisę. Grįžo 1902 į Shenandoah 
vikarauti. 1907 m. vyskupas jam 
pavedė suorganizuoti dvi naujas 
parapijas Girardville, Gillx*rt<>- 
ne (dabar Maizville). Tas parapi
jas suorganizavo ir 1908 m. 
gegužės mėn. buvo paskirtas 
klelx>nuį Shenandoah. Parapijo
je buvo daug netvarkos, ir jis pa
prašė vyskupo, kad jį iškeltų. 
1909 m. sausio 22 d. jis buvo 
perkeltas į Šv. Jurgio parapiją 
Philadelphijoje.

Jau tada buvo įsitraukęs į platų 
spaudos darbą. Čia jis perkėlė ir 
savo spaustuvę. 1910 m. suorga
nizavo parapinę mokyklą.

Jau tada jis buvo išvystęs pla
čią visuomeninę veiklą. Jį lankė 
svečiai iš Lietuvos, ir jie visi 
buvo žymūs žmonės. Jis pats ieš
kojo pažinčių Washingtone. Ta
da jis suprato, kad turi keltis į 
New Yorką, į daug didesnį cent
rą, iš kurio galima viską pasiekti.

Paprašė vyskupo, kad ji priim
tų į Brooldyno vyskupiją. Ir taip 
1914 m. kovo 10 d. jis buvo pa
skirtas į Viešpaties atsimainymo 
parapiją Maspethe. Čia jis išbu
vo iki 1933 m. rugsėjo 30 d. Tada 
čia klelmnauti atėjo kun. Jonas 
Balkonas (vėliau — prelatas).

Maspethe jam du kartus su
degė bažnyčia— 1919m. ir 1925 
m. 1926 m. jis nupirko Šv. Sta

nislovo bažnyčią, ant kurios skly
po ir pamatų buvo pastatyta da
bartinė bažnyčia.

Tais 1933 m. jo sveikata ėmė 
silpnėti. Reikėjo ieškoti jauno 
kunigo pagelbininko arba pa
čiam visai pasitraukti. Jis taip ir 
padarė, neieškodamas kito kuni
go pagalbos.

Buvo paskirtas į Šv. Kotrynos 
ligoninę Brooklyne kapelionu. 
1935 m. tom pačiom pareigom 
paskirtas į pranciškiečių seserį] 
vadovaujamą vaikų ligoninę Ros- 
lyn, Long Island.

Sveikata nuolat silpnėjo. 1933 
m. kovo 11 d. jį ištiko širdies 
smūgis, bet dar jis vis tiek šiaip 
taip vienuolėm atlaikė mišias. 
Paskui buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur jis ir mirė kovo 19 d. 1:30 v. 
popiet. Palaidotas Šv. Jono ka
pinėse Br<x>klyne.

Laikraščių leidėjas
Vos pasitraukęs iš Lietuvos, 

Milukas susidūrė su redagavimo 
darbu. Ir atvykęs į Ameriką tuoj 
atsisėdo į “Vienyliės Lietuvnin
kų" redaktoriaus kėdę. Reda
guoti jis mėgo. Tai buvo vienas 
iš jo pašaukimų. Studijuodamas 
Šveicarijoje, redagavo “Tėvynės 
Sargą . Amerikoje redagavo ir 
leido: Garsą Amerikos lietuvių 
1897-98; 1987 leido ir redagavo 
Lietuvišką knygą. Dirvą 1898- 
1906; Dirvą-Žinyną 1901-1902. 
Nuo 1003 iki 1942 redagavo ir 
leido Žvaigždę, kuri pradžioje 
buvo savaitinė, vėliau išeidavo 
kas mėnesį, o dar vėliau kas trys 
mėnesiai.

Knygų leidėjas
Kun. Antanas Milukas yra 

savo lėšomis išleidęs per 180 lei
dinių, kurie jam pelno nedavė, 
nes knygų platintojai tiek Ameri
koje, tiek Lietuvoje su juo neat
siskaitė.

Štai svarbiausi leidiniai be iš
leidimo datų: K. Donelaičio Raš
tai, Lietuviškos kanklės, Mede- 
ga S. Daukanto biografijai, Lie
tuviškas albumas, Dr. Basanavi
čiaus Lietuviškos trakiškos stu
dijos, Basanavičiaus Lietuviškos

(nukelta į 8 psl.)



LIETUVIŠKOJE CHICAGOJE
“Transpak” įstaiga

Chicagoje gyvuojanti pati 
didžiausia siuntinių į Lietuvą 
bendrovė “Transpak” plečia 
savo veiklą. Jau anksčiau veikė 
skyriai ne tik Chicagoje, bet ir 
kituose Amerikos miestuose, o 
neseniai naujas skyrius įsteigtas 
ir Floridoje.

Įstaigos vedėjas Romas Pūkš
tys dažnai vieši Lietuvoje, kur 
yra įsikūręs didelis “Transpak” 
firmos skyrius. Neseniai jis grįžo 
iš savo kelionės į Lietuvą ir papa
sakojo, kad parama siuntiniais 
dabar ten reikalinga labiau negu 
bet kada nors anksčiau. Jis pa
brėžė, kad daugiausia siuntinių 
ten siunčia neseniai iš Lietuvos 
į Ameriką atvykusieji tautiečiai, 
nes iie labiausiai supranta savo 
artimųjų vargus ir neteklius. 
Daugumas siuntinių šiuo metu 
keliauja per ‘Transpak” įstaigą, 
kadangi jos patarnavimas yra 
greitas ir patikimas, nes ilga
metė praktika ją padarė pirmau
jančią visoje Amerikoje.

Deportavo L. Kairį
Chicagos didžioji spauda pla

čiai pagarsino faktą, kad ba
landžio 8 d. deportuotas chica- 
gietis lietuvis Liudvikas Kairys, 
72 metų amžiaus. Jis buvo apkal
tintas tuo, kad, prieš atvykdamas 
į JAV 1949 m., nuslėpęs faktą, 
jog karo metu buvo sargu nacių 
koncentracijos stovykloje Tre- 
blinkoje. Jis JAV pilietybę gavo 
1957 m., dirbo saldainių fabrike
ir su šeima gyveno Chicagoje 
Brighton Parko lietuvių koloni
joje.

Jo išpilietinimo byla tęsėsi ilgą 
laiką, ir federalinis teisėjas jam 
atėmė pilietybę 1984 m., o 1987 
m. imigracijos teisėjas įsakė jį 
deportuoti iš JAV. Buvo apeliuo
ta, net kreiptasi į JAV Aukščiau
siąjį Teismą, tačiau šis atsisakė 
jo bylą peržiūrėti.

Šiemet vasario 26 d. Kairys 
buvo suimtas savo namuose ir 
išvežtas į federalinį kalėjimą Co- 
lorado valstijoje, iš kur ir depor
tuotas. Jam buvo pasiūlyta pasi
rinkti kraštą. Jis pasirinko Vokie
tiją ir šiuo metu gyvena Vasario 
16 gimnazijos patalpose, kur jis 
ketina darbuotis. Tačiau į Vokie
tiją jis gavo tik vieno mėnesio 
vizą, o kas bus po to — nežinia.

Išvykstant į Vokietiją jam buvo 
paduotas dokumentas — “Lei
dimas” (vietoje užsienio paso), 
kurį išdavė Lietuvos respublikos 
ambasada Washingtone ir pasi
rašė S. Lozoraitis. Pats ambasa
dorius atsisakė komentuoti šį 
faktą.

“Grandies” šventė
Daugelį metų čia veikianti 

“Grandies” tautinių šokių 
grupė, viena didžiausių ir sti
priausių Chicagoje, balandžio 24 
d. Pasaulio lietuvių Centre Le- 
monte surengė savo metinį po
kylį. Pašokta tautinių šokių ir 
smagiai pasilinksminta.

TRANSPAK įstaigos savininkas Romas Pūkštys prie savo raš
tinės Chicagos Marąuette Parko lietuvių kolonijoje. Salia 
sunkvežimis, papuoštas lietuviškomis spalvomis. Ed. Šulaičio 
nuotr.

“Pensininkui” paremti
Jau devyneri metai Chicagoje 

leidžiamas “Pensininko” žurna
las, kurio paramai balandžio 17 
d. “Seklyčioje” įvyko pobūvis. Į 
jį atsilankė šimtinė žmonių, dau
giau ir salėje netilpo. Meninę 
dalį atliko sol. Algirdas Brazis, 
kuriam akompanavo jo žmona 
Aldona Brazienė. “Pensininką” 
leidžia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba, o redaguoja Karolis Mil- 
kovaitis, šiuo metu gyvenantis 
Califomijoje.

Lankėsi vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM

Vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, buvo atvykęs į Chicagą ir 
čia dalyvavo moterų vienuolių 
kazimieriečių 85 metų minėjmo 
iškilmėse. Jis kartu su kitais dva
siškiais laikė mišias, turėjo susi
tikimų su lietuviais. Balandžio 
19 d. jis išskrido į Australiją, kur 
dalyvavo prel. Petro Butkaus lai
dotuvėse.

Rungtyniavo futbolininkai
Balandžio 25 d. “Lituanicos” 

futbolo komanda žaidė pirmąsias 
šio sezono pirmenybių rungty
nes aukščiausioje divizijoje, kur 
pernai buvo laimėję I vietą. Ka
dangi šios buvo pirmosios “Li
tuanicos” rungtynės lauko aikš
tėje šiais metais, lietuvių koman
da atrodė kiek neišbalansuota ir

FILMAS ŠMEIŽIA LIETUVĄ
Vokietijos pietvakarių trečia

me televizijos kanale kovo 9 ro
dytas filmas “Nenubausti nusi
kaltimai — Lietuvos ruda praei
tis . Vokiškai tas filmas vadinasi 
“Verbrechen ungeseuhnt — Li- 
tauens braune Vergangenheit”. 
Filmas Lietuvos žydų žudynių 
kaltininkais laiko lietuvius.

Filmo pradžioje parodomas 
Lietuvos žemėlapis, Vilnius ir 
Kaunas. Pranešėjas aiškina, kad 
Lietuva jau trečius metus laisva, 
bet kraštą gaubia tamsūs šešė
liai, nes lietuviai, prižiūrimi vo
kiečių, šaudė žydus. Dabar tie 
žudikai yra normalūs piliečiai, 
valstybės reabilituoti ir laikomi 
didvyriais, kovoję prieš bolše
vizmą.

Komentatorius kaltina ir Kata
likų Bažnyčią Lietuvoje, nes ji 
palaikius nuomonę, kad žydai 
taip pat yra kalti dėl sovietų pa
darytų žudynių Lietuvoje.

Filmo pabaigoje komentato
rius aiškina, kad Lietuva negali 
būti nepriklausoma, nes ji nepa
rodo savo istorijos tamsių pusių.

Filmą pagamino Hermann 
Lorenz, autorius Leslie Frank, 
komentatorius Saulius Beržinis.

(Šios žinios paimtos iš “Drau
go” dienraščio š. m. kovo 30 d. 
numerio. Straipsnį rašo Kazys 
Baronas.)

-o-
Į tokį propagandinį filmą turė

tų reaguoti lietuviški veiksniai. 
Reikia protestuoti prieš lietuvių 
tautos šmeižimą. Kodėl kalta vi
sa tauta, jei atsirado kelios de
šimtys vyrų, kuriuos pagavo 

turėjo nusileisti agresyviai žai
dusiai vokiečių “Kickers” vie
nuolikei 2-0.

Pirmasis kėlinys baigėsi be 
įvarčių, o po pertraukos vo
kiečiai pelnė du laimingus įvar
čius ir nusinešė taškus. Mūsiš
kiai turėjo nemaža progų, tačiau 
jos taip ir Ūko neišnaudotos. Da
bar bus žaidžiama kiekvieną sek
madienį.

Dailės paroda
Balandžio 30 d. “Čiurlionio” 

galerijoje Jaunimo Centre atida
ryta keturių panevėžiečių daili
ninkų paroda. Eksponuojami 
Eugenijaus Marcinkevičiaus, 
Ričardo Ničajaus, Romualdo Pe
trausko ir Osvaldo Juškos darbai.

“PilėnŲ” opera kitais metais
Balandžio 18 d. Morton aukšt. 

mokyklos salėje įvyko Lietuvių 
operos kolektyvo pastatytos 
“Normos” operos premjera, kuri 
pagal galimybes pavyko neblo
gai.

Kadangi šiemet, kaip ir per
nai, buvo tik vienas spektaklis, 
tai žiūrovų prisirinko beveik pil
na didžiulė salė.

Malonu pastebėti, kad atei
nančiais metais numatyta pasta
tyti lietuvišką Vytauto Klovos 
“Pilėnų” operą, žinoma, su 
svečių iš Lietuvos talka. Toks 
žingsnis turėtų sukelti didesnį 
žiūrovų susidomėjimą.

E. Š.

keršto įkarštis. Atsiminkime, 
kiek žydų išgelbėjo lietuviai 
miestuose ir kaimuose. Kiek žy
dų išgelbėjo kunigai, vienuoli
jos. Kodėl tai dabar užmirštama?

Kas nors turėtų surinkti žinias 
ir aprašyki, kiek ir kur išgęjbėta 
žydų. Rodos, tai buvo daroma, 
renkamos žinios, bet kur dingo 
tie sąrašai? Kodėl bijota parodyti 
viešumai?

Teisybė yra ta, kad lietuvių 
tauta, jos didžiausia dauguma, 
gelbėjo žydus, rizikuojant patek
ti į vokiečių kalėjimus. Tegu bū
na apie tai kalbama, tegul būna 
tai tyrinėjama ir skelbiama vie
šai, kad pasibaigtų toks lietuvių 
tautos šmeižimas.

RAIMUNDO 
MAŽUOLIO 
PERGALĖS
Amerikos spaudoje vis daž

niau užtinkama plaukiko Rai
mundo Mažuolio pavardė. Šis 21 
metų jaunuolis jau ne pirmi me
tai reiškiasi plaukimo sporte. 
Prieš 5 metus jis iškovojo olim
pinį medalį Seulo olimpiniuose 
žaidimuose sovietinės rinktinės 
sudėtyje, o pernai Barcelonoje 
startavo Lietuvos komandoje ir 
atidarymo ceremonijose nešė 
Lietuvos vėliavą, tačiau pergalių 
nepasiekė (100 m ir 50 m distan
cijose jis buvo dešimtuoju).

Pernai Amerikoje gyvenančio 
lietuvio Audriaus Barzduko tar
pininkavimo dėka jis buvo pak
viestas čia treniruotis. Ji pak
vietė Fort Lauderdale (Florido
je) plaukimo klulx> treneris Jack 
Nelson, kuris mūsiškiui suteikė 
geriausias sąlygas gyventi ir tre
niruotis.

Vos atvykęs į šį kraštą, Mažuo
lis pasiekė porą pergalių, įrody
damas, kad jis pajėgus plaukikas. 
Tą patį jis patvirtino ir balandžio 
pradžioje Nashville mieste įvykusio
se Amerikos pirmenyl>ėse, kur 
jis aplenkė ne tik geriausius ameri
kiečius, l>et ir kitų kraštų plauki
kus ir išėjo nugalėtoju 100 m ir 
50 m laisvo stiliaus plaukime.

Apie jį plačiai rašė Amerikos 
spauda. Net ir “The New York 
Times” įdėjo ilgesnį rašinį pava
dintą: “When Water is Warmer 
on Other Side of Fence (“Kada 
vanduo yra šiltesnis kitoje tvoros

Prof. Kazio Pakšto gimimo 100 metų sukaktis bus iškilmingai 
paminėta birželio 5 d. Užpalių miestelyje, kur jis gimė ir 
augo. Profesorius, 1923-1924 m. redagavęs “Darbininką“, 
yra pagerbtas kartu su kitais dviem iškiliais užpalėnais (prof. 
P. Jodele ir prof. A. Žvironu) specialiu stogastulpiu prie Užpa
lių mokyklos.

Kun. Pranciškus Karvelis, Šv. Juozapo lietuvių parapijos kle
bonas, VVaterbury, CT, šiemet vasario 16 d., miesto savival
dybės įstaigoje einantis Garbės Burmistro (Mayor for the 
Day) pareigas, pasirašo deklaraciją.

pusėje”). Nupasakojama liūdna 
padėtis Lietuvoje, teigiant, kad 
jeigu dar buvo randamas pilnas 
baseinas Lietuvoje, tai vanduo 
buvo šaltas. Vėliau jau ir van
dens nebūdavo. Kadangi neuž
tekdavę pinigų jiems šildyti, tai 
ir baseinus uždarė.

Po paskutinės savo pergalės su 
Mažuolių pasikalbėjimą padarė 
“Amerikos Balso" radijo progra- 
ma,knr jis pažymėjo, kad visose 
varžylx>se plaukia Lietuvos var
du.* Rugpjūčio pradžioje jis daly
vaus Europos pinnenyl>ėse Ang
lijoje, o vėliau — pasaulio pir- 
inenyl)ėse, o po trejų metų — 
vėl olimpiniuose žaidimuose, 
kurie bus Atlantoje, JAV. Gal 
ten vėl Mažuoliai pasiseks su
griebti medalį?

E. Šuiaitis

Neužmirškime lietu i iš kos 
knygos. Ji šaukte šaukiasi mūsų 
pagalbos. Nusipirkime bent i ie
ną lietuvišką knygą per mėnesį.

VVATERBURY, CT

1994 metais viena seniausių 
Amerikoje lietuviška Sv.Juoza
po parapija švęs šimto metų ju
biliejų. Šioms plataus pobūdžio 
iškilmėms jau pradedama ruoš
tis.

Jau septyneri metai, kai para
pijos klelnmii yra kun. Pranciš
kus Karvelis, pats gimęs ir augęs 
Waterburyje, kaip sakoma, prie
šais Švento Juozapo bažnyčią. 
Kai anais laikais Waterburyje 
lankėsi vysk. Jurgis Matulaitis, 
busimasis klelx>nas pro mamos 
langą stelx*jo žmonių spūstį, vi
sai nesuvokdamas, kas tenai 
darėsi.

Švento Juozapo bažnyčioje 
lietuviškos mišios ir pamokslas 
būna kiekvieną sekmadienį 11 
vai. ryto. O šiokiadieniais, pagal 
pageidavimą, 7 vai. ryto. Jas lai
ko kun. P. Sabutis ir kurio 50 
metų kunigystės jubiliejus įvyks 
birželio 13 d. (g.k.)

IŠ VISUR
- ■ .U

Politinė konferencija, skirta 
išanalizuoti padėtį Lietuvoje, 
įvyks birželio 19-20 dienomis 
Detroite. Iš Lietuvos bus pa
kviesti pozicijos ir opozicijos 
žmonės. Jie ir kalliėsapie padėtį 
Lietuvoje. Daugiausia dėmesio 
bus skiriama ekonominiams 
klausimams, kaip teikti piniginę 
paramą Lietuvai.

— Lietuvių kunigų metinėms 
rekolekcijoms, kurios vyks 
birželio 14-18 dienomis Putnam. 
CT,lietuvaičių seselių rekolekci
jų namuose, vadovaus Tėv. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM.

— Poezijos dienos Chicagos 
Jaunimo Centre vyks gegužės 
28-29 dienomis.

— Valstybinės lietuvių kalbos 
egzaminas kitakalbiams vado
vams pirmą kartą Klaipėdoje 
įvyko balandžio 25 d. Tokius eg
zaminus laikė apie 2O.(XX) Klai
pėdos gyventojų. Taip pat Klai
pėdoje lietuviškus-rusiškus už
rašus papildo lietuviški-vokiški. 
Verslininkai tikisi tuo būdu pri
traukti daugiau vokiškai kalban
čių ir vokiškomis markėmis mo
kančių pirkėjų.

— Poetas Kazys Bradūnas su 
žmona Kazimiera gegužės 6 d. 
išvyko į Lietuvą. Gyvens Vilniu
je. Poetas išsivežė nemaža naujų 
“Lietuvių egzodo literatūros 
knygų, kurias paskirstys Lietu
vos bibliotekoms ir mokslo įstai
goms. Bradūnai į Chicagą grįš 
rugsėjo pabaigoje.

Europos lietuviškųjų studijų 
savaitė, jau 40-oji, šiemet bus 
rugpjūčio 1-8 dienomis Vokieti
joje. Augsburge, vyskupijos aka
demijoje. Savaitės programą 
moderuoja dr. K. J. Čeginskas, 
dr. S. Girnius ir V. Natkevičius. 
Rengėjai — A. Gimienė ir dipl. 
inž. R. Hermanas.

— Lietuvių pranciškonų novi
ciatą Kennebunkport. M E. sėk
mingai baigė 11 kandidatų iš 
Lietuvos. Birželio mėn. pabai
goje jie grįžta į Lietuvą tolime
snių studijų. Iš Lietuvos liepos 
mėn. atvyksta 16 naujų kandida
tų atlikti priešnoviciatinio pasi
ruošimo.

— Evaldas Nekrašius, NATO 
stipendininkas, Lietuvos Seimo 
užsienio* reikalų komiteto pa
tarėjas ir Tarptautinių Santykių 
instituto dėstytojas, lankėsi Nevv 
Yorke, su JAV JT Misijos politi
nio skyriaus atstovu jis aptarė 
Kongreso ir Prezidentūros są
veiką, formuojant JAV užsienio 
politiką. Buvo susitikęs ir su JT 
Ekonominio ir S<xialinio Vysty
mosi skyriaus atstovu ir pasidali
no nuomonėmis apie JT numato
mą Lietuvos diplomatų ir kitų 
valdžios tarnautojų apmokymą.

— Giminės iš Lietuvos ieško 
8te|xmo ir Magdalenos Mikočio- 
nių, gyvenusių 192 Bervvick 
Avė.. Fairfield, (T. ari ui jų vai
kų. Jie patys arba ką nors žinan
tieji apie minėtus asmenis, 
prašomi pranešti Darbininko 
administracijai telef. 718 827- 
1350.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Fabian Kubilius. Pough- 
keepsie, N Y. Edmundas Petri
kas, Massapecpia Park. NY; Re
naldas Šmidtas. M. D., Hatboro, 
PA. Sveikiname naujus skaityto
jus. Darbininko metinė prenu
merata tik 30 dol.



DEXTERPARK
PHARMACY liyi

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA A VENŲ E 

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

WE DELIVER 
Tel.: 296 - 4130

Pasveikinkite savo draugus ir artimuosius 
gimtadienio ar jubiliejaus proga 

Darbininko laikraštyje.

ALICE STEPHENS STIPENDIJA

DARBININKO SKAITYTOJAM
Skaitytojams palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedamas 

įrėmintas lapelis. Prašome jj Išsikirpti, užpildyti Ir 
drauge su čekiu pasiųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

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

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

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

šis

□
□
□

Siunčiu už prenumeratą

Už kalendorių ...............

Aukoju spaudai stiprinti

$.

$.

$

Viso$.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol. 

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

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

arba rašyti:

341 Higiiland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Nereikia persėdimų. arnos žemos
PRANEŠIMAS

Norint pagerbti 1989 m. miru
sią dainavimo mokytoją-dirigen- 
tę Alice Stephens, Chicagoje 
įsteigtas jos vardo stipendijos 
fondas.

Velionė pąsižymėjo dideliu 
veiklumu Amerikos lietuvių 
bendruomenėje, ilgus metus 
mokė dainavimo buvusioje Chi
cagos Konservatorijoje ir Mari-

,v jos aukštesnėje mokykloje, buvo
Lietuvių operos choro mokytoja ' 
ir įkūrė “Alice Stephens daini
ninkių” grupę. Ji taip pat pirmi
ninkavo komitetui, kuris suorga
nizavo pirmąją Lietuvių Dainų 

; Šventę, talkino Amerikoje vie
nintelio lenkų profesionalaus ly
gio vieneto “Lira Singers” steigi
me.

Stipendijos organizatorės — 
grupė dainininkių. Jos fondo ko
mitete yra šios: Genovaitė 
Mačys-Gedraitis, Lucyna Miga- 
la; “Members”: Mary Banky, 
Jonė Genovaitė Mažeikienė, Jo- 
sephine Miller, Aldona Olis, Te
resė Papšis, SSC, Helen Rosins-

■ 1d, Christine Saliga-Sullivan ir 
Eleanor Zapolis.

RYGA!
American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes.
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti.

Nuo:

s380
*kelionė į vieną pusę 

perkant ten ir atgal

Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo. 
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; lengva 
nusipirkti

Dainai

1000-ies dolerių stipendija 
bus skiriama kasmet geriausiai 
dainininkei ar dainininkui, pa
sižymėjusiam tautinio dainos 
meno puoselėjime. Stipendinin
kas bus atrenkamas konkurso ke
liu. Kandidatais gali būti lietuvių 
ar lenkų tautybės dainininkai 
tarp 16-40 metų amžiaus. Pirmo
ji stipendija bus paskirta šiemet

rugsėjo 1 d. Chicagos Marijos 
Aukštesnėje mokykloje.

Kartu skelbiamas ir tos stipen
dijos fondui telkti vajus. Dėl pla
tesnės informacijos teirautis: Li
ra Singers Ensamble, tel. 312 - 
539-4900. Gyvenantys už Illi
nois valstijos ribų skambina 1- 
800-547-LIRA.

Duok Darbininkę paskaityti 
tiems, kurie jo neprenume
ruoja, paskui paragink užsi
sakyti.

irs EASY TO 
BANKBY. 
MAIL
The South Boston Savinas 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mali 
pian is easy, convenlent 
and sensible.
When the bank recerves your savings or 
checking account transactton rt's 
processed and mailed back to you the 
šame day. Tbousands of our customers 
tave enjoyed this free Service for years.

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

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

IGE

S!
i South Bostoniz 
Savings Bank v

' ALWAYS THE LEADER

MAN OFFICE 
480 w«M SroadMy
South Bosten

WEYMOUTM OFRCE 
544 Man St. 
337-1060

CITY.

| oatcobkth.

MEMBER F»C and DtFM AU. DEPOSJTS INSURED M FUU.

740 Gafcvan BNd. 
825-9090.

690 Adams St 
LakmScjuare 
479-9660

4490210

WESTROXBURY 
1833 Centre St 
323-8000

Patyrimas
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 mėty aptarnavo 
milijonus keleiviy, 
skrendančiu į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš 
tarptautinės oro linijos.

Pradedant š.m. birželio 2 
d.z kelionės į Ryga ir 
Baltijos kraštus bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-biu į Baltijos 
kraštus.

šventė
Nepamirškite 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainy šventė!

vasaros

Member

BTC

UNIONTOURS
Kelionės į Pabaltijį

LIETUVA '93
Specialūs patarnavimai:

pigesni lėktuvo bilietai
» susirinkimai, suvažiavimai
rar viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose

Aplankykite tėvynę:
ar individualios ir biznio kelionės 

įvairios grupinės kelionės

1 - 800 -451 - 9511

Įsteigta 1931

UNIONTOURS
79 Madison Avė., New York, N.Y. 10016

Tel: 212 - 683 - 9500 Fax: 212-683-9511

®/=7/V/V/7//7
SCANCHNAVIA.N AIRLINES

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

AMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. birželio 16 d. 

Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
1-800-382-5892

Arba kreipkitės į savo kelioniiy agentą.
Kelionė vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai.

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO |

<> atlanta IMPORT EXPORT ! 
Trumpiausias kelias į Lietuva 
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS j
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į MOŠŲ ATSTOVĄ

TEL (718) 441-4414 
85-17 101 ST. 

Rlchmond HIII, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL 

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

O ūtianta mport e/port, ibk;



Tėv. Placidas Barius, OFM, pranciškonų provinciolas, vadovauja maldoms, laidojant 
Brolį Tomą Proscevičių, OFM, Šv. Jono kapinėse Middle Village, NY, gegužės 13 d. 
Kairėje stovi Br. Tomo sesuo ir svainis Janina ir Jonas Brazlauskai iš Kanados.

MIRĖ BROLIS TOMAS PROSCEVIČIUS, OFM

Brolis Tomas (Henrikas) Pros- 
cevičius, širdies priepuolio ištik
tas, staiga mirė gegužės 10 d., 
7:30 vai. vak. pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne.

Jis buvo gimęs 1919 m. gegu
žės 25 d. Lietuvoje. Gyveno 
Kaune - Šančiuose. Baigęs Šan
čių pradžios mokyklą, lankė Tė
vų Jėzuitų berniukų gimnaziją. 
Į Vokietiją pasitraukė 1944 me
tais. Praūžus Antram Pasauli
niam karui, emigravo j Angliją, 
o 1949 m. —į Kanadą. Kanadoje 
apsigyveno London, Ont., kur 
jau gyveno jo sesuo ir svainis Ja
nina ir Jonas Brazlauskai. Kana
doje gyvendamas, dirbo garsio
joje Labatz alaus gamykloje.

J pranciškonų ordiną įstojo 
1959 m. kovo 29 d. Imigravo į 
Ameriką ir noviciatą atliko pran
ciškonų vienuolyne Wapinger 
Falls, NY. Amžinuosius įžadus 
padarė 1963 m. kovo 31 d. Visą

Brolis Tomas 
Proscevičius, OFM.

laiką gyveno pranciškonų vie
nuolyne Brooklyne: pirmiausia 
Bushvvick Avė., o vėliau High- 
land Blvd., ir dirbo pranciškonų 
spaustuvėje. Pradžioje dirbo ri

šykloje, vėliau linotipininku, o 
nuo 1968 metų perėmė pagrin
dinio spaustuvininko darbą.

Br. Tomas yra atspausdinęs la
bai daug knygų, įvairių brošiūrų 
ir programų ir sekančius periodi
nius žurnalus: Aidus, Karį, Tė- 
vynęs Sargą. į laisvę, TheCord, 
Šv. Pranciškaus Varpelį, Cbro- 
nicle of the Catholic Church in 
Lithuania ir daug kitų. Pranciš
konų spaustuvė buvo uždaryta 
1992 metų pradžioje ir paskuti
niu laiku buvo spausdinami tik 
pranciškonams ir Darbininkui 
reikalingi spausdintai.

Br. Tomas buvo pareigingas 
vienuolis ir kruopštus savo dar
be, kurį jis labai mėgo. Užėjęs į 
spaustuvę ir vėlai vakare, galėjai 
jį rasti besitvarkantį prie spaus
dinimo mašinos.

Br. Tomo palaikai buvo pašar

voti Shalins laidotuvių namuose 
\Voodhaven, NY, gegužės 11 ir 
12 dienomis. Atsisveikinimas 
buvo gegužės 12 d. 7:30 vai. vak. 
Apeigoms vadovavo Brooklyno 
vienuolyno viršininkas Tėv. 
Leonardas Andriekus, o rožan
čiui — keturi jaunieji pranciško
nai novicai iš Lietuvos. Maldas 
sukalbėjo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM.

Po atsisveikinimo Br. Tomo 
palaikai buvo pervežti į pranciš
konų koplyčią Highland Blvd., 
Brooklyne, kur gegužės 13, 10 
vai. ryto buvo koncelebruotos 
laidotuvių mišios, kurias laikė 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Čia prie pranciškonų sanbrolių 
prisijungė ir kunigai iš apylin
kės: V. Palubinskas, J. Pakalniš
kis, St. Raila. Pamokslą pasakė 
provinciolas Tėv. Placidas Ba
rius.

Laidotuvių mišiose, be vieti
nių pranciškonų ir būrio pranciš
konų atžalyno iš Kennebunk- 
porŲ M E, dalyvavo Br. Tomo 
sesuo ir svainis Janina ir Jonas 
Brazlauskai iš London, Ont., 
Kanados, Darbininko redakcijos 
ir administracijos nariai, buvę 
pranciškonų spaustuvės bendra
darbiai,*'Religinės Šalpos štabas 
ir kiti Br. Tomo draugai ir pažįs
tami.

Palaidotas pranciškonų sklype 
Šv. Jono kapinėse, Middle Vil
lage, NY. Polaidotuvinius pietus 
vienuolyne paruošė Steponių 
šeima.

Amžiną atilsį duok Br. Tomui, 
Viešpatie.

Rudaminoje prie bažnyčios, kur kun. Antanas Milukas buvo 
pakrikštytas, jo atminimui pastatytas paminklas — ant aukš
tos kolonos klūpo angelas. Apačioje — dedikacijos lenta. Prie 
paminklo — Vytautas ir Lilė Milukai, iš Plainvievv, N Y. kurie 
1992 m. lankėsi Lietuvoje.

BROCKTON, MA

A. a. Juozas Stašaitis
Balandžio 22 d. poilgos ir sun

kios ligos Brocktone mirė Juozas 
Stašaitis, sulaukęs 79 m. am
žiaus. Pasiliko giliame nu
liūdime žmona Sofija, sūnus Al
gis ir duktė Gražina Krauss bei 
anūkai.

Stašaitis buvo gimęs 1914 m. 
liepos 12 d. Kėdainiuose. 1937 
m. baigė Kauno technikos mo
kyklą ir įstojo į karo mokyklą 
aspirantu. Baigęs mokyklą buvo 
pakeltas į ats. leitenanto laipsnį. 
1944 m. vokiečių išvežtas į Pran
cūziją, o karui pasibaigus atvyko 
į Amerikos Jungtines Valstijas.

Amerikoj reiškėsi skautų veik
loje, pakeltas į skautininko 
laipsnį. Jis suorgartizavo tris šau
lių kuopas ir Trakų rinktinę. Pa
darė projektą paminkliniam 
kryžiui, kuris pastatytas Sv. Ka
zimiero parapijos sodyboje.

Buvo pašarvotas Ed. Vaitekū
no laidojimo namuose, kur įvyko 
paskutinis atsisveikinimas. Atsi
sveikino Jonas Čereška — inži
nierių ir architektų vardu, K. 
Nenortas — skautų vardu, S. 

A.tA.
MARGARITAI SAMATIENEI 
mirus, giliai užjaučiame lūdinčius sūnų, dukras 
ir visas gimines.

Simone ir Kazys Brazauskai

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
garbės pirmininkei ir buvusiai LMKF 

New Yorko Klubo pirmininkei

A.t A.
MARGARITAI SAMATIENEI 
mirus, nuoširdžių ir gilką užuojautą reiškiame jos 
sūnui, dukroms, seserims ir broliams, anūkams 
ir visoms giminėms bei artimiesiems.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Valdyba 
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos

New Yorko Klubas

Eiva— Lietuvių Bendruomenės 
vardu, St. Gofensienė — šaulių 
vardu.

Gedulines pamaldas laikė kle
bonas kun. Petras Šakalys, asis
tuojant- kunigams vienuoliams 
kun. dr. A. Jurgelaičiui, OP, ir 
kun. R. Šakaliui, OFM. Taip pat 
dalyvavo Bostono Šv. Petro pa
rapijos klebonas kun. A. Kontau- 
tas ir Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų kapelionas kun. Al. Abračins- 
kas.

Iš Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios didelės minios žmo
nių velionio palaikai nulydėti į 
Kalvarijos kapines Brocktone ir 
ten palaidoti šalia jo sūnaus Kęs
tučio.

S. V.

VVORCESTER, MA
Atsisveikinant su 

inž. Juozu Stašaičiu

Trakų rinktinės Naujoje Ang
lijoje įsteigėjas, kuris yra prisi
dėjęs ir prie kiekvienos šaulių 
kuopos įsteigimo, ir Sąjungos g. 
š. inž. Juozas Stašaitis mirė ba
landžio 22 d.

Tai buvo gilios religinės, pa
triotinės dvasios ir neišsemia

mos energijos asmenybė. Kai 
buvo atkurta LŠST, inž. Juozas 
Stašaitis įsijungė į šaulišką veiklą 
ir pradėjo Naujoje Anglijoje 
steigti šaulių kuopas. Taip išaugo 
ir sužydėjo Jono Vanagaičio — 
Bostone, Martyno Jankaus — 
Brocktone ir vėliausiai dr. Vinco 
Kudirkos — Worcesferyje.

Jis atkreipė dėmesį į jaunimą 
ir stengėsi jį patraukti į šaulių 
eiles. Jo pakviestieji jaunuoliai 
tapo šauliHįs-ir dirbo “Geležinio 
Vilko ” kuopoje.

Velionis kiekvienoje kuopoje 
stengėsi išvystyti veiklą. Nė vieš 
nas suvažiavimas, parengimas, 
kultūrinė savaitė neapsiėjo be jo' 
darlx>. Visur jį rėmė jo gyvenimo 
bendrakeleivė g. š. Sofija Stašai- 
tienė.

Lietuvių Pranciškonų S(xiylx>je 
Kennebunkport. Maine, reng
davo šaulių kultūrinę savaitę su 
įvairia programa: šaudymais, 
sportu, paskaitomis. Darbo die
nos savaitgalio kultūrinius su
važiavimus tęsė 17 metų. 1975 
m. įsteigė LŠSI 'I raku rinktinę. 
Buvo pirmasis rinktinės pirmi
ninkas ir vadovavo keliolika 
metų. Dūkrašty "Darbininkas" 
įvedė šaulių puslapį, pavadinda

BOSTON, MA

A. a. kavalerijos majoras 
Bronius Bajerčius

Šiemet sausio 1 d. senelių 
prieglaudoje Bostone, MA, mirė 

Majoras Bronius Bajerčius

mas “Lietuvos Šaulių Gretose”, 
ir ilgą laiką jį redagavo.

Savo mieste Brocktone, baž
nyčios šventoriuje pastatytam 
“Žuvusiemsuž-Lietuvos Laisvę 

‘paminklui jis paruošė projektą.
Parapijos Šv. Kazimiero 
bažnytėlėje lektoriavo sekma
dieniais per mišias ir kitomis 
progomis. Mirus šauliui ar šau
lei, kol sveikata leido, važiuoda
vo į laidotuves ir per mišias skai
tydavo skaitinius. Buvo puikus 
kalbėtojas ir paskaitininkas.

Tai tik maža dalelė jo atliktų 
darbų, o jis atliko jų daug ir 
gražių, paskyręs visas savo jėgas 
Dievui ir Tėvynei. Tai gražiau
sias jo paties pasistatytas pa
minklas, nekalbant apie jam su
teiktus šaulių kuopos ir Gentro 
valdylx>s apdovanojimus.

Velionis atsiskyrė su mumis, 
pralaimėjęs savo kovą su skau
džia liga, rungęsis su ja netoli 
dešimties metų. Mums, šau
liams, jis paliko gražiausią gyve
nimo pavyzdį, kuris tebūna 
mums paskatinimas eiti tuo 
pačiu keliu.

Janina Miliauskienė 
LŠST Trakų Rinktinės

Sekretorė

kavalerijos majoras Bronius Ba
jerčius, eidamas 97 metus. Palai
dotas sausio 5 d. Forest Hill ka
pinėse, Jamaica Plain, MA.

Velionis buvo’ gimęs Šakių 
aps. Plokščių vals. 1896 m. lap
kričio 28 d. Baigęs Karo mokyk
los IV laidą 1921 m. gm<xlžio 18 
d. ir pakeltas j pirmąjį karininko 
laipsnį tarnavo 2-ine ulonų kuni
gaikštienės Birutės pulke. Ne
trukus buvo paskirtas 2-ro eska- 

‘ dronovadu. 1926 in. baigė Aukš
tuosius karininkų kursus. Už pa
vyzdingą tarnybą buvo apdova
notas Vytauto Didžiojo ordino 
jaunio laipsniu, Gedimino IV 
laipsnio ordinu ir Nepriklauso- 
myltės medaliu

Buvo vedęs gimnazijos moky
toją, išaugino dvi dukteris.

Anais sąmyšio metais trau
kiantis į Vakarus, šeima pasiliko 
Lietuvoje. Už tai senatvės die
nas teko išgyventi vienišam.

LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
IR KNYGŲ LEIDYBOJE

Tai kelta tS-t jis/d

pasakos, A. Pabrėžos Botanika, 
kun. A. Burbos raštai, V. Pieta
rio Algimantas, Šatrijos Raganos 
Viktutė ir kit. jos raštai, K. Sa- 
kalausko-Vanagėlio, Pr. Vaičai
čio eilėraščiai ir kitų autorių ori
ginalūs raštai, vertimai.

Kad spaudos darbas būtų pi
gesnis, jis pats Philadelpbijoje 
buvo įsteigęs spaustuvę. Sudė
jus jo leidinių bendrą tiražą, tik
rai būtų per pusę milijono.

Didieji talkininkai
Redagavimo darbuose jam 

daug talkino Julija Pranaity tė. Ji 
buvo gimusi 1881 m. Panenupių 
k., Griškabūdžio vis., Šakių 
apskr. Baigė Šv. Kotrynos gim
naziją Petrapilyje, Prancūzijoje 
dvejus metus studijavo lite
ratūrą ir kalbas.

Ji buvo poeto Prano Vaičaičio 
sužieduotinė. Tam 1901 m. mi
rus, ji išvyko Šveicarijon. Ten 
dar studijavo, buvo įstojusi net 
į vienuolyną, gedėdama sužie
duotinio. Šveicarijoje ji susi
pažino su kun. A. Miluku, kuris 
prikalbino ją vykti į Ameriką ir 
patalkinti spaudos darbuose.

Ji atvyko 1902 m. pabaigoje į 
Shenandoah, PA, 1903 m. per
ėmė “Žvaigždės" redagavimą. 
Redagavo įvairius leidinius, tal
kino administracijoje.

Kai leisdavo religinio turinio 
leidinius, parašydavo: "Išleista 
Pranaičių Julės lėšomis . Tada 
leidiniui nereikėdavo bažnyti-

Kaip žmogus, buvo tiesus, at
viras, draugiškas ir nemeluotas 
demokratas. Ir su karininku ir su 
eiliniu kalltėjo tuo pačiu balsu.

Išeivijoje būdamas priklausė 
Romuvėnų ir Sandaros organiza
cijom. Jis mylėjo jaunimą, o ypač 
skautų organizaciją, kuriai daž
nai skirdavo ir sunkiai uždirbtą 
pinigą.

Teltūnie Tau rąmyl>ė, Broniau!
Užuojauta palikuonims.

Stasys Griežė.
Bendrakursis 

nes cenz iros leidimo
Visą savo amžių ji atidavė lie

tuviškai spaudai ir kny goms. Mi
nis kun \ Milukui, ji “Žvaigž
dę dar leido vienerius metus, 
iki savo mirties. Mirė 1944 m. 
sausio 29 I’liiladelpbijoje. Ten ir 
palaidota

Kitas kun Miluko didelis pa
dėjėjas buvo jo brolis Matas Mi
lukas gimęs 1885 m Šeštokuo
se. miręs i<). 8 sausio 12 d Rich- 
mond Hiil. NA Jis jam talkino 
jvan i.tusiuose darbuose į Ame
riką buvo atv v kęs 1906 m.. grįžo 
1920 m. ve! atkeliavo 1941 m.

Idealisto kelias
Kaip ir daugelis to meto 

veikėjų kun Milukas buvo idealis
tas. tikėjo, kad lietuvių tautos 
šviesa atem.i iš lietuviškos kny
gos n laikr.iščio. Jiems ir pasky rė 
sav o gv v nirimą ir savo lėšas I .el
diniai buvo miostolingi. bet jis 
spausdino ir spausdino Retkar
čiais pa mk<x!avo artimieji žmonės.

Sis didelis jo darbas buvo pa
gerbtas it pripažintas Lietuvos 
respublikos Kaip spaudos drau
dimo laikų darbuotojui jam buvo 
paskirta 1<M) dol. pensija. kurią 
persiųsdav o brolis Matas. Pensi
ją gavo nuo 1936 m. iki sovietų 
okupacijos 1940 m. birželio 
mėn Jis buvo apdovanotas ir 
Gedimino III laipsnio ordinu.

Prof. Vaclovas Biržiška savo 
rašytojų kalendoriuje, išleistame 
1946 m. Vokietijoje. iš KM) žy
miausių lietuvių vienuoliktuoju 
įrašė kun Antaną Miluką. Pro
fesorius savo lietuviškos knygos 
istorijos paskaitose dažnai prisi
mindavo jį, apgailestaudavo, kad 
žuvo jo archyvas. O jame buvo 
daug brangios istorinės medžia
gos.

Gail i. k td nėra papročio žy
miuosius Lietuvos praeities 
zmo t v >!'įamžinti, paka
binti salėse ių portretus, kad 
juos matvtų jaunimas. įsimintų 
juos sužinotų apie nuveiktus 
darbus Lai prisidėtų prie naujų 
kartų ugdymo lietuviškoje dva
sioje. (p. j.)



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Sporto šventės proga gegužės 
30 d., sekmadienį, vyks specia
lios pamaldos Apreiškimo lietu
vių parapijos bažnyčioje Brook
lyn, NY, 11 vai. ryto ir V. Atsi
mainymo lietuvių parapijos baž
nyčioje Maspeth, NY, 11 vai. ry
to. Visi sportininkai ir svečiai 
kviečiami pamaldose gausiai da
lyvauti.

Kun. Vytautas Pikturna gegu
žės 19 d., trečiadienį, grįžo iš 
Singer Island, FL, kur praleido 
žiemą, patarnaudamas vietos lie
tuviams, laikydamas pamaldas 
Juno Beach ir Pompano Beach, 
FL. Grįžęs į New Yorką, jis gy
vena Shirley, LI, kur turi savo 
namelius. Per vasarą patarnauja 
Apreiškimo parapijos bažnyčiai.

Kun. prof. Antanas Rubšys 
gegužės 19 d. išskrido į Lietuvą, 
kur su įvairiais žmonėmis kal
bėsis Šv. Rašto Senojo Testa
mento vertimo reikalais. Grįžta 
už poros savaičių. Kun. Rubšys 
profesoriauja Manhattano kole
gijoje Bronxe, gyvena kolegijos 
artumoje ir aptarnauja ten esantį 
vienuolyną, laikydamas mišias.

Dail. Juozas Bagdonas ge
gužės 26 d. išskrenda į Lietuvą. 
Lankysis Vilniuje ir ilgiau pabu
vos Kaune. Grįžta liepos 23 d. 
Praeitais metais jo kūrinių paro
da buvo surengta Vilniaus dailės 
muziejuje. Paroda tęsėsi visą va
sarą. Kaune jo kūrinių paroda 
vyko nuo vasario 22 d. iki balan
džio 1 d. Iš tos parodos 26 darbus 
pasirinko Čiurlionio muziejus. 
Dabar jo tapybos darbų paroda 
vyksta Birštone. Išstatyta 15 pa
veikslų. Nuvykęs į Lietuvą, jis 
tarsis dėl kitų savo parodų.

Šventasis Raštas, Senojo te
stamento tomas, pranašų kny
gos, išleista gražiu leidiniu. Iš 
hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų 
išvertė kun. Antanas Rubšys, 
kuris profesoriauja Manhattano 
kolegijoje ir dėsto Šventąjį Raš
tą. Knyga turi 670 puslapių. Jos 
kaina 12 dol. Gaunama “Darbi
ninko” administracijoje. Per
siuntimo išlaidoms pridėti 2 dol.

Specialios nuolaidos skren
dant į Vilnių iš Newark, N J. 
Skrendant tarp birželio 28 d. ir 
liepos 13 d. — tik $960 į abi pu
ses. Skrendant iš JFK į Vilnių 
(viena kryptimi) — tik $498. Prie 
šių kainų dar pridedami mokes
čiai. Kreiptis į kelionių agentūrą 
Vytis, telef. 718 769-3300. (sk.)

Vaikų delegacija, atstovavusi Lietuvai Tarptautinėje Vaikų 
Dienoje Jungtinėse Tautose balandžio 25 d. Iš k.: Laura Še- 
tikaitė, Vaiva Razgaitytė, Mantas Šiaučiūnas, Darius Kli
mašauskas.

Redakcija ........ (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Administr.......... (718) 827-1351

Spaustuvė ....... (718)827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962 
Vyskupas ........ (718)827-7932
Salė (kor.) .......(718) 827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

Griškabūdžio parapijos baž
nyčiai reikalinga atremontuoti 
skardinį stogą. Klebonas kun. Si
gitas Matusevičius prašo JAV gy
venančių lietuvių paramos. Au
kas prašo siųsti per Religinę Šal
pą, Lithuanian Catholic Reli- 
gious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, pažymint, 
kad skiriama Griškabūdžio baž
nyčiai remontuoti.

Rūta Virkutytė, Lietuvių Re
liginės Šalpos reikalų vedėja, 
buvo išvykusi į Lietuvą, kur pra
leido apie tris savaites. Aplankė 
Vilnių, Kauną, Panevėžį, Mari
jampolę, Telšius, Kretingą. La
biausiai domėjosi katalikiškomis 
mokyklomis. Grįžo gegužės 12 
d. Pranešimą apie savo kelionę 
padarys Lietuvių Religinės Šal
pos direktorių suvažiavime, ku
ris bus gegužės 23 d. New Bri
tam. Ši vietovė posėdžiauti pasi
rinkta todėl, nes patogiausia su
sirinkti taryboje esantiems kuni
gams.

ELIZABETH, NJ
Lietuvos Vyčių centro valdy

ba rengia kelionę į Lietuvą rug
sėjo 2-17 dienomis, kai ten lan
kysis popiežius Jonas Paulius II. 
Informacijų reikalu prašoma 
skambinti Loretai Stukienei, 
908 7.53-5636.

Lietuvių kalbos pamokos vyk
sta kiekvieną antradienį 7 v. v. 
Šv. Petro ir Pauliaus parapijos 
mokykloje. Mokytoja yra Virgi- 
nia Vaitekonis. Pamokas lanko 
Vyčių kuopos nariai ir kiti, 
norėdami pagilinti savo lietuvių 
kalbos žinojimą.

Klebonas kun. Al Žemeikis 
dėkoja, kad parapiečiai taip dos
niai aukojo vyskupo vajui. Su
rinkta $5,442. Jis taip pat dėkoja 
už maldas, kai jis buvo ligo
ninėje.

Kun. Peter Aquino, šios para
pijos vikaras, atšventė savo 50- 
tąjį gimtadienį. Jis atliko visas 
Velykų pamaldas, kai kun. Al

• Žemeikis buvo ligoninėje.
VVilliam Senkus

IŠSIKIRPKITE! Privati firma 
RUNA teikia ekskursinius pa
tarnavimus Kaimų buities mu
ziejuje Rumšiškėse ir kitur Lie
tuvoje. RUNA, Ltd., Žuvėdrų3, 
4237 Rumšiškės (prie Kauno). 
Tel. (370 56) 472-47; fax (370 56) 
475-69. Mūsų paslaugos — Jūsų 
patogumui ir malonumui, (sk.)

PRAMOGINĖS 

DAINOS ŠVENTĖ

“Lietuvos atsiminimų” radi
jas, minėdamas savo 52 metų gy
vavimo sukaktį, gegužės 23 d., 
sekmadienį, 3:30 vai. popiet 
rengia pramoginės dainos 
šventę. Jos programoje dalyvaus 
solistė iš Lietuvos Nijolė Ščiu
kaitė. Renginys įvyks Lietuvių 
Katalikų Centro salėje, 6 Davis 
Avė., Keamy, NJ. Įėjimo auka 
$20. Svečiai bus vaišinami Mėli- 
nių ir Jadelių paruoštais lietuviš
ko stiliaus valgiais, be atskiro 
mokesčio.

Už gyvus ir numirusius “Lie
tuvos atsiminimų” radijo ir 
“Rūtos” geradarius-rėmėjus bus 
laikomos mišios tą pačią dieną, 
2 vai. popiet, Sopulingosios Die
vo Motinos lietuvių parapijos 
bažnyčioje, 136 Davis Avė., 
Keamy, NJ.

Visus dalyvauti kviečia radijo 
direktorius prof. dr. Jokūbas 
S tu kas.

Konstancija Nehwadowich, 
12 Lietuvos Vyčių kuopos, Man
hattan, N Y narė, balandžio mė
nesį praleido Lietuvoje, lanky
dama savo gimines ir pažįsta
mus. Kaune buvo užsukusi į 
“Kauno laiko” redakciją, kur su 
ja apie jos ir Amerikos lietuvių 
veiklą pasikalbėjo Audronė Vait
kutė. Su pasikalbėjimu įdėta ir 
Konstancijos nuotrauka, kurią 
padarė Laimis Brundza. Tai bu
vo jau penkta šios newyorkietės 
Vyčių veikėjos viešnagė Lietu
voje. Pernai Lietuvoje lankėsi 
jos sūnus Wayne su draugu italu 
George Billeci.

LB OUEENS APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Metinis LB Queens apylinkės 

susirinkimas įvyko gegužės 16 
d., sekmadienį, 3 v. popiet.

Valdybos nariai padarė veiklos 
pranešimus. Pagal LB nuostatų 
reikalavimus, reikėjo išrinkti tris 
valdybos narius. Susirinkimas 
naujai kadencijai perrinko tuos 
pačius: Ramutę Cesnavičienę, 
Kostą Norvilą Mariją Žukaus
kienę.

Į susirinkimą atsilankė ir nau
jasis Lietuvos konsulas Darius 
Gaidys. Jis kalbėjo apie dabar
tinę padėtį Lietuvoje. Esą gyve
nimas dar gana sunkus, nes įsi
galėjusi mafija trukdo normalų 
demokratijos išsivystymą ir jos 
įtvirtinimą krašte. Į Nevv Yorką 
anksčiau yra atvykęs gen. konsu
las Linas Kučinskas. Darius Gai-

Lietuvos pašto ženklai, spalvo
tas Lietuvos Respublikos (1918- 
1940) pašto ženklų katalogas, 
189 psl., įrištas į kietus viršelius. 
Angliškai leidinį parengė Kazys 
Matuzas, į lietuvių kalbą vertė 
ir papildė Vilius Kavaliauskas. 
Kaina 15 dol., pridėti 2 dol. per
siuntimo išlaidom. “Darbinin
ko” administracija gavo 2 eg
zempliorius.

Namai Floridoje, St. Peters- 
burge ir apylinkėse nuo $35,(XX). 
Pirkėjui sąrašai ir visi patarnavi
mai veltui. Pasitinkame atvyku
sius. Mane Powell Realtors 
agentas Vladas Maželis. Skam
binti į ofisą 1-800-FLA-REAL ar 
lx*t kada į namus 1-813-938- 
4613. (sk.)

TIK $35 kava, arbata, kakava, 
apelsinų koncentratas, aliejus, 
mėsos konservai, vitaminai — 
viskas užsienietiška. 55 sv. įvai
raus maisto — $98. Produktai už
sienietiški, išskyrus mėsos gami
nius ir sūrį. 45 sv. įvairaus mais
to l>e mėsos. — $75. TRANS- 
PAK, 2638 W. 69th St., Chica- 
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772. (sk.)

TRANSPAK siunčia talpintu- 
vus (konteinerius) į Lietuvą kas 
savaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica- 
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772.

Tautos Fondo suvažiavimas įvyko gegužės 8 d. Kultūros Židinyje. Čia matoma dalis 
atstovų. Pirmoje eilėje naujai išrinktas Tautos Fondo tarybos pirm. Juozas Giedraitis, 
Lietuvos konsulas New Yorke Darius Gaidys, LB NY apygardos pirm. Kęstutis Miklas. 
Liudo Tamošaičio nuotr.

“Vyskupo Informacija”, vysk. 
Pauliaus Baltakio, OFM, infor
macijos biuletenis, Sekminių 
numeris, išspausdintas ir išsiun
tinėtas skaitytojams. Biuletenis 
8 psl., skelbiama naujausia infor
macinė medžiaga, svarbiausi Baž
nyčios rūpesčiai. Šiame numery
je rašoma apie diakonus, Lietu
vos vyskupų vizitą pas Popiežių. 
Biuletenį redaguoja Algis Šilbajoris, 
administruoja Petras Ąžuolas.

Maironio lituanistinė mokyk
la savo mokslo metus baigia 
birželio 5 d. Mokykla yra labai 
sumažėjusi, ją lanko vos 30 mo
kinių. Pamokos vyksta šeštadie
niais Kultūros Židinyje.

dys, lieknas ir grakštus jaunuo
lis, yra konsulo pareigose. Tai 
buvo jo pirmasis atsilankymas 
Lietuvių Bendruomenės susi
rinkime.

Po susirinkimo buvo vaišės.
Susirinkime dalyvavo vos 20 

asmenų. Nors jis buvo rekla
muotas, gaila, žmonės nejautrūs 
tokiem reikalam. O jie yra svar
būs. Tik bendromis jėgomis iš
laikysime savo organizacijas ir 
sukursime lietuvišką veiklą. Gal 
reikėtų tokiem susirinkimam su
daryti kokią nors programą, kuri 
labiau patrauktų žmones.

JAV ir KANADOS LIETUVIŲ 
43-OSIOS SPORTO ŽAIDYNĖS NEW YORKE 

gegužės 28 - 31 d.d.

DIDIEJI RENGINIAI: 

ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 29 D.: 
CEPELINAI 7 vai. vak.; ŠOKIAI 8 vai. vak., 

grojant ROMO TELŠINSKO orkestrui 
Polish - American Hali, 

5 Pulaski Place, Port Washington, N.Y.

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 30 D.:
KELIONĖ LAIVU APLINK MANHATTANĄ. Išplaukiam 

7 vai. 30 min. vak. iš World's Fair Marina, Flushing, N.Y. 
Bilieto kaina, įsigijus prieš gegužės 23 d. - $35; po gegužės 23 d. - $40. 

Skambinti Vidai Jankauskienei 718 - 849 - 2260 
ALUS, VYNAS IR SODE - NEMOKAMAI!

ŽAIDYNIŲ VIETOS:

KREPŠINIS - ST. DOMINIC'S HIGH SCHOOL, OYSTER BAY, N.Y. 
LUTHERAN HIGH SCHOOL, BAYV1LLE RD., BROOKVILLE, N.Y. 

TINKLINIS - ST. DOMINIC'S HIGH SCHOOL, OYSTER BAY, N.Y.
TENISAS - SUNY, FARMINGDALE AT RT. 110.
ŠACHMATAI IR STALO TENISAS - KULTŪROS ŽIDINYJE, BROOKLYN, 

' N.Y. 

VISUOSE RENGINIUOSE VISUOMENĖ KVIEČIAMA DALYVAUTI

INFORMACIJAS TEIKIA PRANAS GVILDYS 
Tel.: dieną 201 - 804 - 2037 

vak. 718 - 356 ■ 7871

MEDALIŲ ĮTEIKIMAS ELLIS ISLAND
Gegužės 16 d. garsioje Ellis 

Island saloje vyko iškilmės, ku
rių metu medaliais buvo apdova
noti 120 įvairių tautų pasižymėję 
imigrantai. Iš lietuvių tokį me
dalį gavo vyskupas Paulius Balta
kis, OFM.

Pradžioje Šv. Patriko katedro
je 10 vai. ryto vyko ekumeninės 
pamaldos. Mišias koncelebravo 
kardinolas John O’Connor. Jam 
asistavo vyskupas Paulius Balta
kis, OFM.

Ellis saloje iškilmės vyko 6 
v. v. Į salą reikėjo plaukti keltu. 
Čia buvo viskas paruošta iškil-

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

BOSTONO apylinkių TRANS
PAK atstovas Romas Račkaus
kas, Cape Cod, MA, susitarus 
paims jūsų siuntinius iš namų. 
Telef. 508 428-1004. 

mingam medalių įteikimui. Bet 
vos pradėjus iškilmes, ėmė lyti. 
Teko viską nutraukti ir persikelti 
į salę. Programoje po medalių 
įteikimo buvo numatyti koktei
liai. Dabar pradėta kokteilių da
lis, kuri užsitęsė porą valandų. 
Reikėjo perorganizuoti didžiąją 
salę. Čia buvo numatytas iškil
mingas banketas po visos progra
mos. Įėjimo bilietai buvo labai 
brangūs — $750. Atskiras stalas, 
prie kurio buvo 8 asmenys, $15,000. 
Medalistams ir jų vienam paly
dovui banketas buvo nemoka
mas.

Taip didžiojoje salėje ir vyko 
banketas, kurio invokaciją su
kalbėjo vysk. Paulius Baltakis ir 
vienas New Yorko rabinas, taip 
pat medalininkas.

Vaišių metu ir buvo išdalinta 
120 medalių.

Vyskupą šiose iškilmėse ly
dėjo Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM. Visur dalyvavo Irena 
ir Aleksandras Vakseliai. Vakse- 
lis yra tarptautinėje organizaci
jos taryboje, kuri pasiūlo meda
liams gauti kandidatus. Be jų, iš
kilmėse lauke ir kokteiliuose da
lyvavo Petras ir Pranė Ąžuolai ir 
Marytė Šalinskienė.

Iškilmės užsitęsė labai ilgai, 
banketas baigėsi apie 11 vai.


