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IETUVO
ir apie

UVĄ

LIETUVOS PREZIDENTO METINIS
PRANEŠIMAS

- Lietuvos Vyriausybė ofi
cialiai patvirtino ketinimus dar 
šiemet iš Vokietijos įsigyti ne
naują minų paieškos laivą su 
visa įranga ir ginkluote. Šiam 
tikslui ketinama išleisti ne dau
giau kaip 50 tūkst. JAV dolerių. 
Vokietija žada apmokėti išlai
das, kurių prireiks maždaug 
1965 metais pastatyto laivo re
montui. Tai bus daug didesnė 
suma už tą, kurią ketina sumo
kėti Lietuva - Vokietija numato 
skirti apie 2 mln. 500 tūkst. mar
kių. Be to, Vokietijos gynybos 
ministerijos lėšomis bus apmo
koma ir busimoji laivo įgula.

- Lietuvos mokslų akade
mijos liftininkas Kazimieras 
Marčiulionis įrašytas į Lietuvos 
rekordų knygą kaip vyriausias 
samdomas darbininkas. Prieš 
kelias dienas 90 m. jubiliejų 
atšventęs K.Marčiulionis dirbti 
pradėjo 1916 m. Vien biblio
tekoje jis dirba jau beveik 32 m.

- Lietuvos Prezidento Val
do Adamkaus vaškinė skulp
tūra stovės visame pasaulyje ži
nomame Madamme Tussaud 
vaškinių figūrų muziejuje Lon
done. Balandžio 1 d. į Lietuvą 
atvyko šio muziejaus specialistų 
komanda, kuri išmatuos Prezi
dentą V.Adamkų ir nufotogra
fuos jį iš visų pusių. Vaškinė fi
gūra Madamme Tussaud mu
ziejaus dirbtuvėse gaminama 
apie pusmetį. Ji kainuoja apie 50 
tūkst. JAV dolerių.

- Jau šešeri metai Statistikos 
departamento skaičiuojami 
skurdo rodikliai didelių pokyčių 
nerodo. Pagrindinės skurdo 
priežastys - vaikų skaičius šei
moje, gyvenimas ir ūkininkavi
mas kaime, nedarbas ir menkas 
išsilavinimas. Skurdo tyrimas, 
kuris remiasi 1997 m. duome
nimis, parodė, kad skurdžiausiai 
gyvena socialinę pašalpą gau
nančios šeimos. 71 proc. tokių 
šeimų gyvena tik iš pašalpų. 62 
proc. tyrime dalyvavusių žmo
nių mano, kad dėl skurdo kalta 
valdžia ir tik 9 proc. su tuo ne
sutinka. Daugiau kaip pusė 
skurstančiųjų valdžią kaltina dėl 
to, jog ji nesudaro sąlygų dirbti, 
o per 40 proc. apklaustųjų - kad 
valdžia neužtikrina pakankamo 
darbo užmokesčio.

- Lietuvos Vyriausybė pa
rems pabėgėlius iš Jugoslavijos 
Kosovo provincijos. Kovo 31 d. 
Ministrų kabinetas iš rezervo 
fondo skyrė 500 tūkstančių litų 
humanitarinės pagalbos siuntai. 
Pinigai bus panaudoti medika
mentams, maisto produktams ir 
kitoms būtiniausioms prie
monėms pirkti.

Prezidentas Valdas Adamkus 
kovo 30 d. Seime perskaitė 
pirmą savo metinį pranešimą. 
Pasidžiaugęs nepriklausomybės 
ir demokratijos laimėjimais, 
minties, judėjimo laisve, savar
ankiško verslo ir ūkininkavimo 
galimybėmis, nevaržoma kultū
ros kūryba, nepriklausoma ži- 
niasklaida, Prezidentas iškėlė 
klausimą: ar visas laisvės tei
kiamas galimybes mes, kaip ne
priklausomos valstybės pilie
čiai, įstengiame išnaudoti? Ar 
visas laisvės keliamas prievoles

krečias problemas sprendžia da
bartinės valdžios institucijos. 
Kokias kuruojamų sričių plėtros 
strategijas jos siūlo ir įgyvendi
na? Kaip šios strategijos jungia
si į bendrą Lietuvos viziją?

mes, kaip savarankiška, už savo 
likimą atsakinga tauta, pajė
giame atlikti? Šiuolaikinės val
stybės galia, kalbėjo Preziden
tas, priklauso nuo ūkinio žmo- 
niųpajėgumo, nuo jų mokėjimo 
savarankiškai verstis. Valstybei Deja, šie klausimai dažnai lieka 
piliečiai turėtų patikėti tik tas 
veiklos sritis, kurių problemų 
patys ar susibūrę į bendraminčių 
grupes nepajėgia išspręsti. Tik 
tai, ir nieko daugiau. Manau, 
kad Lietuvos piliečiai norėtų ir 
turėtų aiškiai žinoti, už ką 
konkrečiai atsako, kokias kon-

neaiškūs ne tik visuomenei, bet 
ir mums, jos išrinktiesiems at
stovams. Manau, sakė Preziden
tas, kad siekis stiprinti pilietinę 
visuomenę yra ir konstruktyvaus 
Seimo, Prezidento bei Vyriau
sybės bendradarbiavimo pagrin
das. ELTA Lietuvos Prezidentūros rūmai ELTA nuotr.

LIETUVOS POLITIKAI - APIE METINĮ
LIETUVOS PREZIDENTO PRANEŠIMĄ

iš esmės yra skirta šiai valdžiai, 
tai sąžiningas Premjeras turėtų 
padaryti išvadas, tai yra atsista
tydinti. Taip Eltai apibūdino 
valstybės vadovo Seime pers
kaitytą metinį pranešimą Lietu-

Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus savo metiniame pra
nešime išvardino daug proble
mų. “Tai yra realios problemos, 
nemaža jų yra sprendžiamos, 
nemaža jau padaryta tame ke
lyje, kurį Prezidentas rodo”, - vos demokratinės darbo partijos 
sakė Eltai Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, komen
tuodamas šalies vadovo kalbą iš 
Seimo tribūnos. Jis pastebėjo, 
kad kai kurie momentai yra nau
joje šviesoje iškelti, užaštrinti, 
yra ir kai kurie konkretūs pasiū
lymai. Lietuvos Prezidento Val
do Adamkaus metinis praneši
mas yra labai geras, problemiš
kas ir kritiškas. Kadangi kritika

pirmininkas, jos frakcijos Seime 
seniūnas Česlovas Juršėnas. “Po 
tokios kalbos Vakarų pasaulyje 
Vyriausybė turėtų atsistatydinti 
in corpore ”, - sakė Eltai Seimo 
narys, Krikščionių demokratų 
sąjungos valdybos pirmininkas 
Kazys Bobelis. Jo nuomone, tai 
buvo nepaprastai gera, visas sri
tis apimanti kalba, iškėlusi vi
sas Lietuvos problemas, kurių

dabartinė Lietuvos Vyriausybė 
nepajėgia įveikti. Kaip Konsti
tucija - tiesioginio veikimo įs
tatymas, taip ir Lietuvos Prezi
dento Valdo Adamkaus Seime 
pasakyta kalba yra tiesioginio 
veikimo planas ,- sakė Centro 
sąjungos pirmininkas, Seimo 
Pirmininko pavaduotojas Ro
mualdas Ozolas. Palankiai Pre
zidento Valdo Adamkaus metų 
pranešimą, kovo 30 d. perskai
tytą Seime, vertina ir Minis
tras Pirmininininkas Gediminas 
Vagnorius. Jo nuomone, prane
šimas bus populiarus tarp žmo
nių, nes jame išdėstytos pagrin
dinės šalies problemos. ELTA

JAV POLITIKAI REMIA
STRATEGINIUS LIETUVOS

TIKSLUS

LIETUVOS GENERALINEI PROKURATŪRAI 
PERDUOTA PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ APIE 

NUSIKALSTAMĄ N.DUŠANSKIO VEIKLĄ

“Aš remiu Lietuvos narystę 
NATO, visišką narystę”, - sakė 
kovo 30 d. kalbėdamas Lietuvos 
Seimo {Mosėdyje JAV Atstovų rū
mų pirmininkas Dennis Hastert. 
JAV Atstovų rūmų delegacijos, 
viešinčios Lietuvoje, vadovas 
labai gerai vertino Lietuvos da
lyvavimą NATO programoje 
“Partnerystė vardan taikos” ir 
valstybės pasiryžimą krašto ap
saugos sistemos finansavimui 
skirti 2 procentus bendro vidaus 
produkto. Denisas Hastertas, 
pats tvarkantis JAV biudžetą, sa
kė suprantąs, kaip nelengva yra 
priimti tokį sprendimą, tačiau, jo 
nuomone, Lietuvos parlamen
tarai pasielgė teisingai remdami 
kariuomenę ir gerindami karių 
gyvenimo sąlygas. JAV Atstovų 
rūmų pirmininkas taip pat pa
žymėjo, kad JAV kongrese re
miamas Lietuvos siekis tapti Eu

ropos Sąjungos nare. “Didesnė 
Europos Sąjunga yra geresnė 
Europos Sąjunga, ir aš manau, 
kad ji turi plėstis į Rytus ir 
įjungti besivystančias Rytų Eu
ropos demokratijas”, - sakė De
nis Hastertas. Jis pažymėjo, kad 
“taip yra geriau ir JAV dėl pre
kybos bei saugumo sumetimų, 
taip yra geriau ir Europos žmo
nėms, kurie nori saugesnės, 
klestinčios ateities”. Denis Has
tertas sveikino Lietuvą, tapusią 
regioninio saugumo modeliu. 
Itin palankiai JAV Atstovų 
rūmų pirmininkas vertino Lie
tuvos santykius su Lenkija, 
Šiaurės ir Baltijos kaimynais. 
Sveikintinais jis vadino siekį 
rasti bendrą kalbą su Rusija, pa
galbą Kaliningradui bei pastan
gas plėtojant gerus santykius su 
Baltarusija.

ELTA

Lietuvos gyventojų genocido 
rezistencijos tyrimo centras 

perdavė Lietuvos Respublikos 
Generalinei prokuratūrai papil
domų archyvinių dokumentų 
apie Nachmano Dušanskio 
veiklą 1941 metais. N.Dušans- 
kis, kaip sakė Eltai Gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro generalinė direktorė Da
lia Kuodytė, nuo 1940 metų iki 
1971 metų rugpjūčio mėnesio 
tarnavo MGB/KGB struktūrose 
Lietuvoje. Buvo NKVD Telšių 
apskrities skyriaus operatyvinis 
įgaliotinis. Po karo dalyvavo ka
rinėse operacijose prieš partiza
nų judėjimą. Užimdamas vado
vaujančias pareigas vienoje iš 
MGB Kauno skyriaus valdybų, 
planavo ir organizavo “Tauro”, 
“Dainavos”, “Prisikėlimo” ir ki
tų partizanų apygardų štabų 
likvidavimą. Pasirašinėjo suė
mimo orderius, asmeniškai da
lyvaudavo tardymuose ir kanki
nimuose. Dokumentų, liudijan-

ir
čių N.Dušanskio dalyvavimą 
akcijose prieš partizanus, tar
dant ir kankinant suimtuosius, 
Generalinė prokuratūra yra ga
vusi jau anksčiau. Dabar Lietu
vos gyventojų genocido ir re
zistencijos centro Specialiųjų 
tyrimų skyrius Generalinei pro
kuratūrai perdavė dokumentus, 
patvirtinančius, kad vadovau
jant N.Dušanskiui iš Telšių bu
vo ištremtos Geršono Volperto karo nusikaltimu.

ir Antano Vilko šeimos. Tre
miant vyrai buvo atskirti nuo ki
tų šeimos narių ir jiems buvo iš
keltos baudžiamosios bylos. Do
kumentai apie šių šeimų trėmi
mą su N.Dušanskio parašais, ro
dančiais jo tiesioginę atsakomy
bę, surasti Lietuvos ypatingaja
me archyve. Pagal Lietuvos įs
tatymus, kaip pabrėžė Dalia 
Kuodytė, trėmimai pripažįstami

ELTA

LIETUVA ATSISVEIKINO 
SU KUNIGU

R. MIKUTAVIČIUMI

Šv. Velykų - džiaugsmingo Prisikėlimo šventėje

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA 

sveikina 
visus brolius Ir seses lietuvius 

Ir linki talkos, ramybės Ir vienybės.

Kęstutis Bllerls, pirmininkas 
Ir valdybos nariai: 
Dr. Algimantas PliOra 
Malvina Kllvečklenė 
Donatas Banaitis 
Laima Šlleikytė-Hood 
Raimundas Sližys

“Jo kankinystė - už gerumą 
ir meilę”, aukodamas Šv.Mišias 
už kunigą ir poetą Ričardą Mi
kutavičių kovo 31 d. sakė Jo 
Eminencija kardinolas Vincen
tas Sladkevičius, prisimindamas 
velionio nuopelnus Lietuvai. 
Kartu su juo Šv.Mišias Lietuvos 
žemės ūkio universiteto rūmų 
salėje koncelebravo Vilkaviš
kio vyskupas Juozas Žemaitis, 
Kaišiadorių vyskupas Juozapas 
Matulaitis, Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis bei vyskupas 
emeritas Romualdas Kriščiū
nas. Po Šv.Mišių laidotuvių kor
težas, nusidriekęs kelis kilo
metrus, iš Noreikiškių pajudėjo 
Petrašiūnų kapinių link. Pake
liui buvo stabtelėta prie Vytau
to Didžiojo bažnyčios, kurios 
rektoriumi buvo R.Mikutavi- 
čius. Petrašiūnų kapinių pante
one, šalia poetės Salomėjos Nė
ries amžino poilsio atgulė ir ku-

nigo palaikai. “Laidodami ku
nigą R.Mikutavičių prašome Ta
vęs, Viešpatie, prisimink visus 
gerus jo darbus”, - sakė prie ka
po duobės Seimo vicepirminin
kas Feliksas Palubinskas. R.Mi- 
kutavičiaus laidotuvėse taip pat 
dalyvavo Prezidentas Algirdas 
Brazauskas. ELTA

Balandžio 1 d. Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus 
susitiko su vienu realiausių 
pretendentų į Kariuomenės 
vadus, dabartiniu krašto ap
saugos viceministru Jonu 
Kronkaičiu. Viceministras 
ketina informuoti Prezidentą 
apie kariuomenėje vykdomą 
reorganizaciją, jos pritai
kymą prie NATO standartų, 
naujokų šaukimą, kai kurių 
projektų įgyvendinimą.

NATO TIKRINA
DINGUSIŲJŲ KAREIVIŲ 

TAPATYBĘ
Serbijos televizijos parodyta 

medžiaga rodo, jog serbai tikrai 
suėmė tris Amerikos kareivius, 
tačiau NATO vis dar tikrina jų 
tapatybę, balandžio 1 d. prane
šė NATO atstovas spaudai Jamie 
Shea. “Šį rytą matėme televi
zijos kadrus, rodančius, kad Ju
goslavijos pajėgos suėmė tris 
kareivius. Bet aš turiu pabrėžti, 
kad kol kas tebevyksta identi
fikavimo procedūra, todėl dau
giau negaliu pateikti jokių 
smulkmenų”, pareiškė atstovas 
žurnalistams NATO būstinėje. 
Jis tvirtino, kad su belaisviais 
privaloma elgtis korektiškai. 
“Su bet kokiais kareiviais, ku
rie kokiomis nors aplinkybėmis 
patektų į Jugoslavijos ginkluo
tųjų pajėgų nelaisvę, turi būti

elgiamasi humaniškai, sutinka
mai su tarptautinėmis civilizuo
to elgesio normomis. NATO 
tvirtai tiki, kad taip ir bus”, sakė 
atstovas. Pasak jo, trys karei
viai kovo 31d. dingo, kai su 
mašina ėjo eilinį patruliavimą 
kalnuotoje teritorijoje prie Ku- 
manovos miestelio, netoli Ma
kedonijos sienos su Serbija. Jie 
per radiją pranešė, jog buvo ap
šaudyti. “Iš karto buvo pradėta 
labai plati paieškų ir gelbėjimo 
operacija, ir ji tęsėsi kelias va
landas”, pranešė Dž. Ši. Jis tvir
tino, kad visos NATO pajėgos 
Makedonijoje atlieka taikos pa
laikymo misiją ir “nekelia jo
kios grėsmės Jugoslavijai”.

Omnitel Laikas

MOKESČIŲ SISTEMA - PAINI 
IR NETOBULA

Dabartinę mokesčių sistemą 
Lietuvoje Prezidentas pavadino 
painia ir netobula. “Siūlau jau 
nuo šių metų pradėti naują tra
diciją - svarstant Seime valsty
bės biudžetą, kartu peržiūrėti ir 
mokesčių įstatymus. Peržiūrėti 
tam, kad pati sistema taptų aiš
kesnė ir logiškesnė, kad 
sumažėtų neracionalių mokes
čių našta, kad per visus finansi
nius metus galiotų pastovios

mokesčių taisyklės”, - teigė val
stybės vadovas. ELTA

Visame pasaulyje garsios 
“Faberge” kompanijos juve- 
lyrikos dirbinių jau galima 
įsigyti ir Vilniuje. Kovo 31 d. 
sostinės centre, Gedimino pr. 
24, atidaryta vienintelė šios 
kompanijos gaminamų pa
puošalų parduotuvė Ęaltijos 
šalyse.
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Gelbėkim katalikišką 
kultūros žurnalą

Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę, lietuviams pranciškonams, 
kurie jau 40 metų leido katali
kišką kultūros žurnalą “Aidus” ir 
jau buvo gerokai pavargę, atrodė, 
kad tokio žurnalo vieta turėtų būti 
tėvynėje. Ta linkme buvo pradė
ta veikti, kol pagaliau “Aidai” 
susijungė su Lietuvoje leidžiamu 
panašaus pobūdžio žurnalu “Nau
juoju židiniu”. Jungtinio žurnalo 
ateitis atrodė užtikrinta. Bet praė
jusį rudenį sustojus žurnalui, štai 
kokią liūdną žinią išgirdome. 
Jungtinio žurnalo leidėjai laiške 
prenumeratoriams rašė: “LDDP 
valdžios įkurtas Spaudos rėmimo 
fondas... diskriminuoja mūsų 
žurnalą. “Naujasis židinys - Ai
dai” tęsia prieškarinio “Židinio” 
ir pasaulio lietuvių “Aidų” krikš
čionišką tradiciją, todėl ir negau
na reikiamos paramos”.

Toks Fondo elgesys yra didelė 
gėda dabartinei Lietuvai ir meta 
liūdną šešėlį ant j os kultūrinių pa
stangų. Tačiau tame pačiame laiš
ke prenumeratoriams rašoma: 
“Kad ir kaip toliau klostytųsi gy
venimo aplinkybės, “Naujojo ži
dinio - Aidų” rengėjai tęs savo 
darbą. Netrukus pasirodys šių me
tų 1-2 numeris, ir mes nedelsdami 
j į pasiųsime Jums. Jei nepratęsėte 
prenumeratos, dar ne vėlu tai pa

daryti. Jūsų, malonusis skaity
tojau, prenumerata bus svarbi 
pagalba mūsų darbui”.

Taip maloniai kviečiami, 
kaip galėtų atsisakyti užsienio 
lietuviai auka, o ypač prenu
merata, gelbėti katalikišką 
kultūros žurnalą tėvynėj e? Prie 
šio svarbaus žygio labiausiai 
turėtų prisidėti išeivijos atei
tininkai sendraugiai, nes tas 
žurnalas Lietuvoje įsteigtas ir 
leidžiamas jų ideologijos bro
lių. Be to, atsiminkime visi, 
kad tai vienintelis tokio aukš
to lygio katalikškas kultūros 
žurnalas lietuvių kalba tėvy
nėje ir užsienyje. Jokiu būdu 
neleiskime jam užgesti.

Metinė prenumerata 44 dol. 
Žurnalas siunčiamas oro paš
tu. Prenumerata siunčiama 
šiuo adresu: Rev. Leonardas 
Andriekus, OFM, P. O. Box 
980, Kennebunkport, Maine 
04046, USA.

Su viltimi, kad bendrom pa
stangom išgelbėsime šį svarbų 
leidinį.

Leonardas Andriekus, 
OFM, 

"Naujojo židinio — Aidų” 
atstovas išeivijoje

Ryžtamasi išlikti sau ir Lietuvai
v

Sv. Andriejaus parapijai Philadelphijoje 75-ri metai

St. Mark (episkopalų) kamerinis choras gieda kalėdines giesmes Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos Philadelphijoje suruoštame tradiciniame religinės muzikos koncerte. Chorui pritarė Phi- 
ladelphijos Jaunimo Orkestro trimitininkai

sekančiais 1999 metų rengi
niais:

Vasario 17 d. - Šv. Mišios pri
siminti prieš 75-ius metus pa
rapijos steigėjo kun. Juozo Če- 
pukaičio “Machinist Temple” 
svetainėje 1924 m. atlaikytas 
pirmąsias mišias naujai įsteig
tos Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos ribose.

Kovo 13-14 d. Dvasinis at
sinaujinimas - rekolekcijos lie
tuviškai kalbantiesiems. Reko
lekcijų vadovas - kun. Antanas 
Lapė, Telšių vyskupijos kuni
gas, dabartiniu metu gilinąs stu- 
dijas Katalikų universitete, 
Washington, D. C.

Kovo 28 d. - Verbų sekma
dienio Šv. Mišiose bus prisimin
ti parapijoje darbavęsi mirusie
ji kunigai. Klebonijos patalpo
se bus dedikuojami lietuviškais 
motyvais dekoruoti kambariai 
a. a. klebonui kun. Jurgiui Degu
čiui ir parapiją nuo uždarymo 
išgelbėjusiam, buvusiam Arki
vyskupijos vikariato pareigūnui, 
mons. Thomas J. Hilferty, tapu
siam vienu iš nuoširdžiųjų 
lietuvių tautos ir Lietuvos

(nukelta į 7 psl.)

Vidaus reikalų ministerija 
ragina nesimėgauti gandais
Vidaus reikalų mi

nisterija (VRM) per 
savo atstovą spaudai 
paragino nepikt
naudžiauti provokuo- 
jančiais klausimais 
apie kunigo Ričardo 
Mikutavičiaus nužu
dymo bylą ir nesu
teikti progų plisti 
“neįvardintų šaltinių” 
skleidžiamiems gan
dams. Pasak Eltai per
duoto pranešimo, 
kovo 26 d. žiniasklai- 
dos atstovai prašė at
sakyti, ar vienas pa
grindinių įtariamųjų 
kunigo nužudymo by
loje - Vladas Belec
kas - yra buvęs slap
tuoju policijos ben
dradarbiu. “V. Belec
kas nėra buvęs slap
tuoju Lietuvos policijos bendra
darbiu”, - nurodo VRM atstovas 
spaudai. Jis pabrėžia, jog į šį 
klausimą atsakoma tik dėl dide
lio visuomenės susidomėjimo 
R.Mikutavičiaus nužudymo byla. 
“Kitu atveju, jei koks asmuo ir 
būtų buvęs slaptuoju policijos 
bendradarbiu, įstatymai nenuma
to galimybės tai skelbti”, - pa
brėžiama pranešime. VRM taip 
pat apgailestauja, jog vertinda
mos garsaus kunigo nužudymo 
bylos tyrimo eigą, įvairios insti
tucijos nesibodi tarpusavio prie
kaištų žiniasklaidoje. Bylos tyri
mo eigos patikrinimo ėmėsi Ge
neralinės prokuratūros, Policijos 
departamento, Specialiųjų tyrimų 
tarnybos bei Valstybės saugumo 
departamento atstovų grupė. Tuo 
tarpu Policijos departamentas sa
vo tarnybinį patikrinimą jau 
baigė. Kriminalinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos paieškos skyriaus 
komisaras Igoris Ksendzovas tei
gia, kad policijos pareigūnai “pa
darė tik neesminių nusižengimų”. 
Svarbiausia yra tai, kad praėjusią 
liepą dėl neatpažinto vyriškio 
iškelta byla nebuvo perduota pa
reigūnui, tyrusiam kunigo R.Mi
kutavičiaus paieškos bylą. Be to, 
policininkai nebuvo gavę “reikia
mų nurodymų” iš bylą tiriančių 
prokurorų, sakė komisaras. Kaip 
paaiškėjo, R.Mikutavičiaus kūnas 
Nemune buvo išplaukęs praėjusią

Kun. R. Mikutavičius

liepą, praėjus dviem savaitėms 
po nusikaltimo, tačiau tada 
liko neatpažintas. Kunigas bu
vo palaidotas Karmėlavos ka
pinėse kaip nežinomas vyras. 
R.Mikutavičiaus kūnas identi
fikuotas tik po šią savaitę at
liktos ekshumacijos. ELTA

Kadenciją baigęs Pre
zidentas Algirdas Brazaus
kas nominuotas šių metų 
Baltijos taikos premijai. 
Apie tai A.Brazauskui kovo 
24 d. pranešė Švedijos am
basadorius Vilniuje Lars 
Vargo. Švedų diplomatas 
perdavė A.Brazauskui ofi
cialų kvietimą dalyvauti 
rugsėjo 9 dieną Karlskro- 
noje įvyksiančioje šių metų 
premijos įteikimo ceremo
nijoje. Baltijos taikos pre
mija skiriama žmonėms, 
daug prisidėjusiems prie 
stabilumo ir saugumo įtvir
tinimo Baltijos jūros regio
ne. Idėja skirti premiją su
galvojo ir jąrealizuoja Šve
dijos nevyriausybinės orga
nizacijos, palaikančios tai
kos ir saugumo dialogą Bal
tijos jūros regione. Pirmoji 
Baltijos taikos premija 
1996 metais įteikta buvu
siam Lenkijos Prezidentui 
Lech Valęsai.

Apie Šv. Andriejaus lietuvių 
parapiją Philadelphijoje rašoma 
ir lietuvių, ir amerikiečių ži
niasklaidoje. Rašoma ne todėl, 
kad ji savo architektūros grožiu 
būtų koks įsidėmėtinas šedev
ras, o todėl, kad joje puoselėja
mos lietuviškos tradicijos: 
skamba mūsų giesmės, kalbama 
rožinis, einami kryžiaus keliai, 
giedami graudūs verksmai. 
Moderniame šių laikų pasaulyje 
senovės tradicijų neatsisakanti 
tikinčiųjų lietuvių bendruomenė 
ir jai vadovaujantis lietuvių kil
mės administratorius kun. Pe
tras Burkauskas supranta, kad 
lietuviška parapija išsilaikyti ga
li tik puoselėdama lietuvybę ir 
tradicijas. Tik tuo ji gali būti pa
traukli tiems kurie ieško savo 
lietuviškos kilmės šaknų, tiems, 
kurie šiuo metu iš Lietuvos 
Amerikon atvyksta, o taip pat ir 
tiems, kuriems tikėjimas visą 
gyvenimą buvo neatskiriama 
lietuviškumo dalis. Išimk iš pa
maldų per šimtmečius įrėmintą 
lietuvišką pradą, pašalink ar
chajiškumu atsiduodančias mal
das ir pagarbinimus, ir kaimy
nystėje esanti amerikiečių pa
rapija nebus mums jau taip sve
tima.

Prieš nepilnus septynerius 
metus Philadelphijos arkivys
kupija buvo nutarusi Šv. Andrie
jaus lietuvių parapiją uždaryti. 
Surėmėme tada pečius, leidome 
arkivyskupijos biurokratams 
suprasti, kad lietuviai linkę ko
voti už teisę melsti savo kalba, 
išsirinkome pirmąjį parapijos 
komitetą, derybininkus tartis su 
arkivyskupija, ir... laimėjome. 
Dievo ranka parapija adminis
truoti atvedė pas lenkus Tėvus 
Paulinus iki tol besidarbavusį 
vienuolį kunigą Petrą Bur- 
kauską, panorusį darbuotis savo 
tautiečių sielovadoje.

Šiandien Šv. Andriejaus pa
rapijoje pulsuoja viltis ilgam lai
kui parapijai išlikti lietuviškai. 
Nors parapijos esama miesto 
centre ir parapijiečiams tenka 
keliauti nuo pusvalandžio iki 
valandos, bažnyčioje gausiai 
buriasi ir senosios emigracijos 
atžalos, ir pokario ateiviai su 
vaikais ir vaikaičiais, o taip pat 
ir jaunyste švytintys naujieji 
ateiviai iš Lietuvos. Sv. Andrie
jaus parapijoje glaudžiasi litua
nistinė mokykla, ateitininkai, 
skautai, tautodailės instituto pa
dalinys. Po lietuviškų Šv. Mi
šių parapijos salėje prie kavos 
puodelio pabendraujama, klau
somasi atvykusių svečių prane
šimų. Taigi esama vienos glau
džios tikinčiųjų šeimos.

Parapijos norą išlikti lietuviš
ka liudija palaipsniui vykdomas 
bažnyčios remontas. Senosios 
freskos, sudariusios foną pa

grindiniam altoriui, padengtos 
naujomis drobėmis su Šiluvos 
Marijos, Šv. Kazimiero, ir palai
mintoj o Jurgio Matulaičio at
vaizdais. Kun. Burkausko pa
stangomis parapijos kieme pa
statytas Lietuvoje išdrožtas lie
tuviškas kryžius, su užrašu lie
tuvių ir anglų kalbomis, jog tai 
esama padėkos Aukščiausiajam 
už atgautą nepriklausomybę. 
Bažnyčios šone įrengta koply
čia Sibiro tremtiniams ir Sau
sio 13-sios aukoms prisiminti. 
Šioje koplyčioje prieglobstį ra
do “Aušros Vartai of Wilna” 
Marijos paveikslas, prieš dau
gelį metų puošęs to vardo Ma
rijos lietuvių bažnytėlę Chester, 
PA miestelyje. Daugiau kaip 30 
metų po Chesterio lietuvių pa
rapijos uždarymo pas svetimuo
sius klaidžiojęs Aušros vartų 
Marijos paveikslas rado prieg
lobstį Šv. Andriejaus bažnyčio
je. Šiais metais bažnyčioje su
laukėme ir didžiulio palaimin
tojo J. Matulaičio portreto, pa
traukiančio dėmesį savo lietu
viškais motyvais išskaptuotais 
rėmais. O kur bažnytinės vėlia
vos! Jų esama net kelių - už
sakytų Alytuje! O teigiama, kad 
Lietuva mažai eksportuoja!

Šie metai Šv. Andriejaus pa
rapijai jubiliejiniai. Bus mini
mos dvi sukaktys - 75-ji sukak
tis nuo parapijos įkūrimo ir 20- 
ji sukaktis nuo kun. Burkausko 
įšventinimo kunigu. Į jubiliejin
ius metus įžengta 1998 m. 
gruodžio 27 dienos kalėdinės 
muzikos koncertu, gausiai da
lyvaujant lietuviams ir ameri
kiečiams svečiams. Jubiliejinių 
metų renginiams sudarytas dau
giau nei 35 asmenų komitetas, 
kuriam pirmininkauja Algiman
tas S. Gečys. Specialiems užda
viniams vykdyti esama penkių 
darbo komisijų, kurioms vado
vauja Rimas Gedeika, Roma 
Krušinskienė, Linas Kučas, An
gelė Puodžiūnienė, ir Teresė 
Gečienė. Artimai bendradar
biaujama su parapijos komitetu, 
vadovaujamu Jono Puodžiūno. 
Jubiliejinių metų proga sudary
tas Garbės komitetas, įjo sudėtį 
pakviečiant vysk. P. Baltakį, 
OFM, Lietuvos ambasadorių St. 
Sakalauską, Lietuvos gen. kon
sulą New Yorke dr. Petrą Anu- 
są, mons. dr. Francis J. Statkus, 
mons. dr. Juozą Anderlonį, 
mons. Thomas J. Hilferty, ir 
mons. Leoną J. Peck (Peciuke- 
vičių). Pastarasis prieš keletą 
savaičių paskirtas Vilkaviškio 
vyskupijos kapitulos garbės 
kanauninku, įvertinant jo dos
numą ir ištikimybę Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai ir Vilkaviš
kio vyskupijai.

Jubiliejiniai metai Šv. An
driejaus parapijoje bus atžymėti

NEW JERSEY NEW JERSEY NEW JERSEY NEW 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 New 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 New 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, DWI 
and ail criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

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 West 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’way 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Ta- 
vern,1883Madison St.,Ridgewood,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 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289- 

per:
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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■ TAI MŪSŲ VIENINTĖLĖ VIETA ■ 
GAUSI PARODŲ SALĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Paskirtos J. Lukšos-Daumanto stipendijos

Ženklai, kuriems prieštaraujama
Yra du ženklai, kuriais tautos laikosi ir kuriems prieštarau

jama, kai tautą siekiama sunaikinti. Tai kryžius ir vėliava. 
Kryžius primena Dievo Sūnų, savo krauju atpirkusį žmones 
ir tautas, bet apie Jį buvo pasakyta: “Šitas pastatytas... kaip 
ženklas, kuriam bus prieštaraujama” (Luk 2,34). Vėliava yra 
tautos ženklas, kuriam taip pat prieštaraujama, kai pasikėsi
nama tautą pavergti ir ją nužudyti.

Nemaža yra tautų, kurios tuos du ženklus sudeda į vieną: 
kryžius ir vėliava sutampa - kryžius šviečia vėliavoje ir vėlia
va kelia kryžių. Yra taip pat tautų, kurios kryžių paneigia. Šiuo 
atveju prieštaravimas žmonių Atpirkėjui daromas visos tau
tos nusistatymu. Tauta neprisiima atpirkimo ir savo žemiškąją 
būtį užlaužia nykioje beprasmybėje. Šios beprasmybės ir žūties 
keliu eiti per penkiasdešimt metų buvo verčiama lietuvių tau
ta, kuri priešinosi prievartai kryžiumi ir savo tautine vėliava. 
Tai yra jos būties ir pergalės ženklai, suaugę su lietuvių tautos 
gyveninmu.

Nepriklausomą gyvenimą atkurdama, lietuvių tauta save iš
reiškė trimis ženklais, du paėmusi iš praeities ir vieną pa
sirinkusi naują. Praeitį su dabartimi siejo Vytis ir Gedimino 
stulpai, sujungti į valstybinę vėliavą. Vytis, krikščioniškų 
viduramžių riteris, paimtas iš Vakarų, savo skyde turi kryžių. 
Jisai pasiliko ir nepriklausomos Lietuvos valstybinėje vėlia
voje. Tautinei vėliavai parinktos trys spalvos, kurios tikinčiųjų 
lietuvių įprasminamos kaip tikėjimas (geltona), viltis (žalia) 
ir meilė (raudona). Kitiems jos reiškia Lietuvos gamtovaizdį: 
saulę, želmenį ir žemę.

Vytis, Gedimino stulpai ir trispalvė vėliava išreiškė tai, kuo 
lietuvių tauta laikėsi ir turėjo toliau laikytis: savo praeitimi su 
karžygių kovomis už laisvę, savo sūnų krauju ir prakaitu 
aplaistyta žeme ir savo tėvų tikėjimu į Dievą. Aiit tų pagrindų 
laikėsi skirtinga lietuvių tautos dvasia ir klostėsi jos kultūra. 
Kai pasikėsinta į Lietuvos laisvę ir jos kultūrinį gyvenimą, 
pirmiausiai pasikėsinta į lietuvių tautą išreiškusius ženklus.

Bolševikai dar 1919 metais Vilniuje, Gedimino kalne, buvo 
iškabinę savąją vėliavą, kuri išreiškė juos pačius: kraują, kerš
tą ir neapykantą. Kai kun. J. Tumas-Vaižgantas užsiminė Vin
cui Kapsukui, kurį nuo caro žandarų buvo slėpęs ir valgy
dinęs savo klebonijoje, kad šis turėtų pagerbti tautinę lietuvių 
vėliavą, tasai atsakęs: kovojau dėl revoliucijos, o ne dėl 
dryžumų.

Bolševikų revoliucija dar anuomet reiškė daugiau negu caro 
valdžios vertimą: ji knisosi po tautų ir tikėjimo pagrindais. 
Kaip ženklo tam reikėjo kruvinos vėliavos - didžiojo prieš
taravimo žmoniškumui ir dieviškumui. Atmetė Dievą, o su
dievinę save, bolševikai tautas pastatė į gyvulių padėtį. “Vals
tybės sudievinimas veda į žmonių sugyvulinimą” (N. Berdia- 
jev).

Tokia buvo bolševikų vėliava, iškeliama pavergtoje Lietu
voje prieš jos tautinę vėliavą ir kryžių, kuris buvo keičiama į 
kūjį ir pjautuvą. Tai mūsų laikų Antikristo ženklai.

Kovodamas už Kristaus tikėjimą, Konstantinas Didysis 
kryžių buvo padaręs savo vėliava su įrašu: “Šiuo ženklu nu
galėsi”. Kovodama už laisvę ir tikėjimą, lietuvių tauta tebekelia 
savo religinius ir tautinius ženklus - savo būties vėliavą. Ir ji 
nebuvo apvilta, kai su tais ženklais pasiekė pergalės prieš 
žvėriškus bolševizmo simbolius.

Garliavos J. Lukšos gimna
zijoje, įvykusiame Vasario 16- 
osios ir Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjūdžio deklaracijos 50- 
mečio sukakties paminėjimui 
skirtame renginyje direktorius 
Vidmantas Vitkauskas įteikė 
stipendijas aktyviausiems gim
nazijos auklėtiniams, studijuo
jantiems Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Jas gavo Žilvinas 
Jančoras ir Titas Petrikis (po 
800 Lt), taip pat Rasma Beniu- 
lytė, Evelyna Kutkaitytė bei 
Vaida Kasparavičiūtė (po 400 
Lt). Vienkartines stipendijas 
kasmet skiria dr. Nijolės Bra
žėnaitės, buvusios Juozo Luk
šos žmonos, JAV įkurtas J. Luk
šos-Daumanto fondas. Fondo 
tikslas - puoselėti rezistencinės 
minties gaivinimą tarp jau
nuomenės, skatinti aktyvų mok
sleivių domėjimąsi Lietuvos is
torija ir rezistencijos kovomis 
remiant jų iniciatyvą ir darbus 
bei prisidėti prie su J. Lukšos 
vardu susijusių vietų tvarkymo 
ir įamžinimo. Lietuvoje šio fon
do koordinacinį komitetą suda-

Milijonų pasisavinimu 
kaltinamas buvęs Ukrainos 
ministras pirmininkas Pavel 
Lazarenka JAV pasiprašė poli
tinio prieglobsčio. Tai, anot 
Ukrainos ir JAV spaudos pra
nešimų, atskleidė Ukrainos 
vicekonsulas New Yorke Jurij 
Škurenka. Nei JAV valstybės 
departamentas, nei imigracijos 
tarnyba vasario 22 d. neko
mentavo šio pranešimo. Pasak 
vicekonsulo, P.Lazarenka bu
vo suimtas kovo mėnesį New 
Yorko “J.F.Kennedy” oro 
uoste, kai su negaliojančiu 
pasu mėgino patekti į JAV. 

ro advokatas Jonas Kairevičius, 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos tarybos pir
mininkas Antanas Lukša bei 
Garliavos J. Lukšos gimnazijos 
direktorius Vidmantas Vitkaus
kas.

Renginyje buvo pagerbtas, ap
dovanotas suvenyrais ir abitu
rientas Vytautas Šalna, respub
likinėje viktorinoje-konkurse 
“Ką žinai apie Lietuvos kariuo
menę” laimėjęs I vietą ir nuste
binęs žiniomis ne tik savo ben
draamžius, bet ir Krašto apsau

Lietuvos Dailės muziejaus 
ansamblio “Kanklės” koncertai 

išeivijos lietuviams
Praėjus trejiems metams po 

sėkmingų gastrolių Amerikoje, 
Lietuvos dailės muziejaus in
strumentinis ir vokalinis ansam
blis “Kanklės” grįžta su nauju, 
spalvingu, kruopščiai tobulina
mu repertuaru. Balandžio an
troje pusėje atvykstantis ansam
blis per keturias savaites su kon- 
certais aplankys Waterbury 
(balandžio 16 d.), New Haven 
(balandžio 17 d.), New Yorką 
(balandžio 18 d.), Putnamą (ba
landžio 21 d.), Kearny, NJ (ba
landžio 23 d.), Philadelphia (ba
landžio 24-25 d. d.), Washing- 
toną (balandžio 29 d.), Balti- 
morę (balandžio 30 d.), Detroitą 
(gegužės 2 d.), Lemontą (ge
gužės 7 d.) ir Chicagą (gegužės 
8 d.).

Ansamblis “Kanklės” yra il
gus metus brandintas profesio
nalus muzikinis vienetas. Jo iš
takos - nuo 1971 metų gyvuo- 

gos bei Švietimo ir mokslo mi
nisterijų vadovas.

Jie taip pat įteikė Krašto ap
saugos bei Švietimo ir mokslo 
ministerijų; garbės raštus, ap
dovanojo suvenyrais šio kon
kurso dalyvius mokytojus-kon- 
sultantus - Vidmantą Vit
kauską, J. Lukšos gimnazijos 
direktorių, bei Juozą Navicką, 
Kauno jėzuitų gimnazijos isto
rijos mokytoją, vertinimo ko
misijos narį.

Angelė Statkuvienė 

Lietuvos Dailės muziejaus ansamblis “Kanklės”. Ansamb
lio koncertai įvyks Waterburyje (bal. 16 d.), New Havene (bal. 
17 d.), New Yorke (bal. 18 d.), Putname (bal. 21 d.), Kearny, 
NJ (bal. 23 d.), Philadelphijoje (bal. 24-25 d.), Washingtone, 
D. C. (bal. 29 d.), Baltimore (bal. 30 d.), Detroite (geguž. 2 d.), 
Lemonte (geguž. 7 d.) ir Chicagoje (geguž. 8 d.). Ansamblio 
vadovė - Lietuvos Muzikos akademijos docentė Lina Naike
lienė.

jantis kanklių trio, surengęs dau
giau kaip 600 koncertų Lietu
voje ir užsienio šalyse. 1992 m. 
Lietuvos Muzikos akademijos 
docentė Lina Naikelienė ėmėsi 
iniciatyvos persiorganizuoti į 
šešių asmenų ansamblį “Kank
lės”, kuris iki šiol jau spėjo su
rengti per 300 koncertų Lietu
voje ir užsienyje. Ansamblio pa
grindas - trys koncertinės kank
lės, dvi aukštosios birbynės ir 
dainininkė. Ansamblio repertu
aras - įspūdingas lietuvių mu
zikos spektras: nuo seniausių 
laikų iki mūsų dienų. Senasis 
instrumentinis folkloras atlieka
mas senovinėmis kanklėmis, 
skudučiais, diatoninėmis bir
bynėmis, lumzdeliais, sekminių 
rageliais, ožragiais, o specialiai 
ansambliui parašyti kompozi
torių kūriniai - koncertiniais 
instrumentais. Ansamblio vado
vės Linos Naikeliūnienės įsiti
kinimu, autentiški liaudies in
strumentai turi savo repertuarą, 
koncertiniai - savo. Jie vieni ki
tiems netrukdo. Ji nė kiek ne
abejoja patobulintų liaudies in
strumentų privalumais. Tad ir 
ansamblio repertuare muzikos 
spektras nuo “Dzūkų polkos” 
iki B. Dvariono operos “Dalia”, 
iki kompozitoriui Juozapaičio, 
V. Mikalausko, A. Lapinsko, V. 
Bartulio, J. Tallat-Kelpšos, J. 
Pauliko, J. Tamulionio, A. 
Bražinsko kūrybos.

Kartu su ansamblio vadove, 
ansamblio sudėtyje kankliuoja 
Virginija Alenskienė, Aušra 
Juškevičienė, birbynes ir lumz
delius pučia Kąstytis Mikiška ir 
Eugenijus Čiplys. Ansamblio 
“Kanklės” solistė Aušrinė Stun- 
dytė, garsios operos solistės 
Irenos Milkevičiūtės mokinė. 
Visi šeši kolektyvo nariai yra
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Valdas Adamkus
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Tačiau 1990 metų rudenį išgirdome, kad nelabai sutaria net 
pagrindiniai Lietuvos vadovai - Vytautas Landsbergis ir Kazi
miera Prunskienė. Tai jau buvo gana rimta. Apie mūsų valdžios 
žmonių santykius kalbėdavomės su Stasiu Lozoraičiu. Jis negau
davo jokios patikimos informacijos, bet daug ką nujausdavo.

Jam labai sunkiai ėjosi bendradarbiauti su Lietuvos valdžios 
įstaigomis. Ne kartą net teko siųsti memorandumus, paklausimus, 
kodėl neteikiama informacija vienu ar kitu svarbiu užsienio poli
tikos klausimu. Vis viena atsakymai vėluodavo, be to, pasak Sta
sio, kai kada iš Vilniaus atsiųsti raštai būdavo surašyti taip, jog 
stigdavo net elementarios logikos. Jis skųsdavosi, esą pasitaiky
davę, kai valandų valandas kalbėdavęsis su Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku ir, atrodytų, sutardavo, kaip geriausia daryti, bet 
staiga sužinodavo, kad priimtas visiškai priešingas sprendimas. Ir 
tokių nesusipratimų ilgainiui vis daugėjo. Su karčia ironija jis saky
davęs: daug problemų mūsų krašto politiniame gyvenime kyla 
vien dėl lyderių liguistų asmeninių ambicijų.

Manau, ši karti Stasio Lozoraičio bendravimo su Lietuvos vado
vais patirtis vėliau jį paskatino sutikti, kad jo kandidatūra būtų 
keliama 1993 metų prezidento rinkimuose.

STASIO LOZORAIČIO 
RŪPESČIAI

Stasiui Lozoraičiui labai trukdė dirbti tai, kad nebuvo aišku, 
kas galiausiai atsako už Lietuvos užsienio politiką. Jis daugiausia 
bendraudavo su Vytautu Landsbergiu. Bet sprendimus tarptautinių 
santykių klausimais priiminėjo ir Kazimiera Prunskienė. Minis
trės pirmininkės įstaiga su Stasiu Lozoraičiu nieko nederindavo, 
net jei tai būdavo ir tiesiogiai su Lietuvos ir JAV santykiais susie
tos problemos.

Tai buvo itin akivaizdu per labai svarbų Kazimieros Prunskienės 
vizitą į JAV, kai ją - atkūrusios Nepriklausomybę, bet dar ne
pripažintos valstybės Vyriausybės vadovę-sutiko priimti JAV pre
zidentas Dž. Bušas.

Vis dėlto JAV administracija pasistengė net išoriškai pabrėžti, 
kad tai tik privataus asmens, o ne Ministrės Pirmininkės vizitas. 
Jos limuzinui neleista privažiuoti, kaip įprasta tokiais atvejais, prie 
pat Baltųjų rūmų, ir ji turėjo, išlipusi prie vartų, pereiti pėsčiomis 
per pievelę. Aiškiai norėta nuraminti rusus: demonstruota, kad 
vizitas jokiu būdu nereiškia kažkokio diplomatinio Lietuvos 
pripažinimo. Kartu, priimdamas Kazimierą Prunskienę, Dž. Bušas 
siekė patraukti savo pusėn Amerikos lietuvius, juolab kad tuomet 
jau artėjo prezidento rinkimai. Manau, pastaroji aplinkybė labai 
pagelbėjo jos susitikimą organizavusiems asmenims nors iš dalies 
pralaužti Lietuvos diplomatinės blokados žiedą.

Šį vizitą organizavo ir savo lėšomis finansavo - o tai labai bran
giai kainuoja - garsus lietuvių verslininkas Juozas Kazickas. Tačiau 
Lietuvos, kartu ir jos Vyriausybės atstovas Vašingtone Stasys Lo
zoraitis lyg ir buvo nuo šių reikalų nušalintas. Tai j į labai skaudžiai 
užgavo, nors ir nesukėlė jokio asmeninio jo priešiškumo ministrei 
pirmininkei.

Stasio Lozoraičio ir Juozo Kazicko santykiai ir anksčiau buvo 
šaltoki. Vienaip ar kitaip, jie nebendradarbiavo rengdami Kazi
mieros Prunskienės vizitą ir kiekvienas atskirai stengėsi susitarti, 
kad ją priimtų JAV prezidentas. Stasys Lozoraitis veikė Valstybės 

departamente, kur buvo gerbiamas ir seniai palaikė draugiškus 
santykius su įvairaus rango pareigūnais. Juozas Kazickas turėjo 
ryšių Respublikonų partijos vadovybėje ir Baltuosiuose rūmuose.

Per Kazimieros Prunskienės viešnagę Amerikoje tik kartą buvo 
paskambinta Stasiui Lozoraičiui ir jis pakviestas papietauti su 
ministre pirmininke. Bet ir šis vienintelis susitikimas, vykęs daly
vaujant kitiems asmenims, nepadėjo išsiaiškinti susidariusios nes
magios padėties, kai Vyriausybės vadovės vizitas į JAV vyko iš 
esmės ignoruojant Lietuvos ambasadorių Vašingtone.

Kai Kazimierai Prunskienei grįžus iš Amerikos lankiausi Vilniu
je, ji pakvietė mane pietų. Per mūsų susitikimą papasakojau, ko
kioje dviprasmiškoje situacijoje per jos vizitą Amerikoje buvo 
atsidūręs ambasadorius Stasys Lozoraitis, bet pabrėžiau, kad tam 
tikras jo nusišalinimas tomis dienomis jokiu būdu nebuvo 
įsižeidusio asmens ambicijos ir tai neturėtų neigiamai atsiliepti jo 
santykiams su premjere. Man pasirodė, kad po mūsų pokalbio ji 
geriau suvokė Stasio Lozoraičio padėtį ir nesusipratimo nuosėdos 
buvo daugmaž pašalintos.

Kiek geriau kaip su Vyriausybe Stasiui Lozoraičiui sekėsi ben
dradarbiauti su Užsienio reikalų ministerija. Tačiau jam daug var
go kėlė mūsų diplomatinės tarnybos neprofesionalumas. Jis pasa
kodavo, jog jam tekdavę kartais pačiam parengti reikiamus doku
mentus ir tik informuoti apie tai ministeriją, kad toks darbas jau 
atliktas. Dažnai iš Vilniaus jis niekaip nesulaukdavo instrukcijų, 
kaip elgtis, arba jos beviltiškai vėluodavo, o kai laukiami raštai 
atkeliaudavo, tai paaiškėdavo, kad jie visai netinkami ir telieka 
juos išmesti į šiukšlių dėžę. “Nežinau, ką daryti, - ne kartą yra 
skundęsis Stasys Lozoraitis. - Ministerijoje nėra žmonių, su ku
riais būtų galima normaliai dirbti”.

Dėl mūsų šalies diplomatų nepatyrimo pasitaikydavo net anek
dotinių situacijų. Antai vėliau, jau Lietuvai tapus pripažinta vals-
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■ Balandžio 5 d. NATO bom
bardavo Jugoslavijos karinių 
oro pajėgų štabus ir pagrindi
nius karinius objektus šalies pie
tuose, iš kur vykdomos karinės 
operacijos prieš Kosovo provin
ciją. Tuo tarpu balandžio 2 d. 
Serbijos vyriausybės pareigūnas 
pareiškė, kad pradėtas trijų į ne
laisvę paimtų amerikiečių karių 
bylos tyrimas. Serbijos parei
gūnai nesakė, kur laikomi trys 
belaisviai. JAV “juokingu” pa
vadino bet kokį bandymą teisti 
amerikiečius karius, sakyda
mos, jog tai būtų tarptautinės 
teisės pažeidimas. Jugoslavijos 
informacijos ministras Milan 
Komenič patikino, kad su trimis 
amerikiečiais elgiamasi huma
niškai. Ministras paneigė NATO 
pranešimus, esą kariai buvo su
laikyti kaimyninėje Makedoni
joje, tvirtindamas, kad belaisviai 
buvo paimti Jugoslavijoje.

■ NATO pranešė, kad sunai
kino didelį kiekį Jugoslavijos 
lėktuvų ir kitos karo techni
kos. Vakarų diplomatai pranešė, 
kad Jugoslavijos pajėgos, tankai 
ir sunkioji artilerija nubloškė di
deles Kosovo išlaisvinimo ar
mijos pajėgas provincijos cen
tre. JAV Baltieji rūmai pareiškė, 
kad NATO oro antpuoliai truks 
tol, kol reikės. Jugoslavijos nau
jienų agentūra pranešė, kad NA
TO numetė bombą į Kosovo 
miesto Pečo gyvenamąjį kvar
talą, kuriame gyvena vien ser
bai. NATO pranešė, kad nepai
sant oro smūgių, serbų pajėgos 
išvaro albanus ir naikina jų ar
chyvinius dokumentus. Nuo 
NATO bombardavimų pradžios 
atsirado 125.000 naujų pabė
gėlių. Belgradas pareiškė, kad 
Jugoslavijos kariuomenės veik
smai Kosove yra atsakas į te
roristinės KIA agresiją ir NATO 
bombardavimus, o visus civi
lius gyventojus Jugoslavija lai
ko lygiateisiais.
■ Ignalinos atominė elektrinė 

tapo Lietuvos ir ES Komisijos 
ginčo objektu. Komisija reika
lauja greitai uždaryti elektrinę ir 
grasina nepradėti derybų su Lie
tuva dėl šalies narystės ES. Vy
riausybė Vilniuje dėl ekonomi
nių priežasčių su tuo nesutinka. 
Abi pusės priekaištauja viena 
kitai nenoru siekti kompromiso. 
Tai gali gerokai atitolinti Lietu
vos derybas dėl narystės ES, ra
šo populiarus Vokietijos laikraš
tis “Frankfurter Allgemeine”.

Ir žodžiu, ir ginklu
Nijolė Gaškaitė apie pogrindžio spaudą

Antanas Dundzila

Šių metų pradžioje Ame
rikoje skaitytoją pasiekė du ne
eiliniai veikalai. Tai Nijolės 
Gaškaitės-Žemaitienės 711 psl. 
knyga “Partizanai apie pasaulį, 
politiką ir save” ir Kęstučio 
Kasparo monografija “Lietuvos 
karas”, kurią plačiau pristačiau 
praeitame “Darbininko” nume
ryje. Gaškaitės knygą 1998 m. 
išleido Lietuvos Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (LGGRTC), o Kasparo 
“Karą” -1999 m. Lietuvos Poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga (LPKTS). Gaškaitės knyga 
aprašo 1944-1956 m. laikotar
pio partizanų spaudą. Kasparas 
stebina istorinių duomenų gau
sumu, nuosekliai pasakoja apie 
partizanų karines operacijas nuo 
1944 m. vasaros iki 1946 m. pa
vasario. Abu autoriai yra už
sirekomendavę rezistencinės is
torijos tyrinėtojai bei straipsnių 
ir leidinių autoriai, redaktoriai. 
Abi knygos plačiai kalba apie 
pokario Lietuvos partizanus, 
tematiškai viena antrą be pasi
kartojimų papildo. Toliau ra
šinyje bus apibūdinta Gaškaitės 
knyga.

Pasklaidžius Gaškaitės “Par
tizanų” puslapius negalima ne
prisiminti Chicagoje angliškai 
1980 m. išleistos Tomo Remei- 
kio kapitalinės knygos “Oppo- 
sition to Soviet Rule in Lithua- 
nia 1945-1980”. Remeikio lei
dinys susidėjo iš 170 psl. trak
tato ir beveik 500 psl. doku
mentų. Gaškaitė pradeda savąją 
knygą 46 puslapių ilgio Pra
tarme, po jos seka 650 puslapių 
partizanų spaudos tekstų. Savo 
knygon įtrauktų 270 dokumentų 
autorė sugrupavo į tarptautinių 
įvykių, komunizmo teorijos ir 
praktikos, požiūrio į okupacinės 
valdžios rinkimų, santykių su 
kolaborantais, partizaninio karo 
aktualijų, kovos su girtavimu, 
etikos, patriotizmo, dvasinių 
vertybių, jaunimo, tradicijų, re
ligijos, istorijos ir kultūros, 
ateities prognozės ir laisvės ko
vų prasmės skyrius.

Kai paprastai kalbama apie 
mūsų partizanus, visų pirma 
iškyla karinės operacijos - mū
šiai, pasalos, bunkeriai, žvalgy
mas, būrimasis į kovos viene
tus bei išsisklaidymas ir kt. Tie
sa, platesnės apimties kovotojų 
atsiminimuose minimas spau
dos darbas, tačiau jis lyg ir an
troje vietoje, nes skaitytojo dė
mesį iškart patraukia ginkluotų 
žygių gausa bei nuotykiai. Nors 
apie pogrindžio spaudą jau ir 
anksčiau matėme straipsnių bei 

knygų, tačiau šiuo leidiniu Gaš
kaitė iškelia ir skaitytojui įrodo 
pogrindyje leistų raštų reikšmę. 
Šioje knygoje išryškėja intelek
tualinis rezistencijos bruožas, 
spaudai skirta anuometinė svar
ba bei apimtis. “Spausdintas žo
dis buvo, yra ir bus pats tikriau
sias ginklas”, 1952 m. rašė apy
gardos vadas, atgaivinęs laik
raščio leidimą. Pietų Lietuvoje 
vienu metu partizanai net leido 
laikraščių rusų kalba - savaime 
suprantama, atvykusiems pa
reigūnams bei kolonistams pa
žaboti!

Skelbiami straipsniai juodu 
ant balto nusako partizaninio 
karo tikslus bei tuometinius rū
pesčius, pabrėžia mūsų rezisten- 
cijos credo. Išlikusi spauda 
mums yra savotišku to laiko 
metraščiu. Partizanų vienetams 
veikiant izoliuotai, buvo spaus
dinami net aiškiai diskusiniai 
straipsniai. Spauda buvo lei
džiama ne vien aktyviems par
tizanams, ji buvo skirta ir lais
vo, bolševikų neišprievartauto 
žodžio nematančiam kraštui. 
Buvo rašoma trims skaitytojų 
rūšims: aktyviai partizanaujan
tiems, partizanus remiantiems 
kaimo gyventojams ir inteligen
tijai. Tai buvo ginkluotos kovos 
papildytoj a, charakteringas ir 
svarbus mūsų rezistencijos ele
mentas.

Autorė teigia, kad maždaug 
80 procentų knygon patalpintų 
tekstų nepriklausomybę atgavu- 
siame krašte skelbiami pirmą 
kartą. Reiškia, skaitome anks
čiau nematytą medžiagą. Doku
mentus pavarčius, į akis iš kart 
krinta žodingas, vietomis reto
riškas stilius, kuris skiriasi nuo 
labai kriptiškų karinio pobūdžio 
partizanų įsakymų bei prane
šimų. Šis stiliaus bruožas stebi
na, nes leidimas juk vyko po
grindyje, skaitantis su materia
liniais trūkumais bei kitais sun
kumais. Iš Gaškaitės knygos ne
aišku, ar tai tuometinių autorių 
“silpnybė” ar sąmoningai puo
selėtos pastangos.

Gaškaitės knyga nėra roma- 
niukas - tai išsamus, plačios 
apimties mokslinis veikalas. 
Skaitytojas lengvai įveiks labai 
įdomią pratarmę, tačiau toliau 
knygą skaitys vienu iš dviejų 
būdų: pats rinksis dokumentų 
tekstus bei jų ištraukas arba 
pasiners į likusius 650 psl. nuo 
pradžios iki galo. Dėmesį bus 
lengviau išlaikyti pirmuoju me
todu - ar tai specifiškai ko nors 
ieškant, ar gilinantis į autorės 
teiginius, ar tik šiaip sau sten

giantis pačiam labiau įsigyventi 
į tuometinio reikalo pobūdį. 
Pradėjus sklaidyti dokumentus, 
svarbu neužmiršti, kokią knygą 
rankose laikai: tai ne šiaip sau 
pogrindinės spaudos apžvalga, 
bet, autorės taip vadinami, 
“probleminiai straipsniai”. Tai
gi knygoje beveik visiškai ne
liečiamos anuomet spausdintos 
įvairiausios žinios, literatūrinės 
pastangos ir 1.1. Leidinys sutelk
tas prie tokių temų, kas kovos 
vadovybei bei spaudą gavusia- 
jai visuomenei anuomet buvo 
svarbu. Kas šiais laikais skaito 
komentatorių straipsnius, ame
rikiečių spaudos ar mūsų laik
raščių vedamuosius, nuo knygos 
nesišalins.

Visai pagrįstai, su skaitytojo 
pasididžiavimą keliančiu įvaiz
džiu, autorė ano meto leidinius 
vadina “laisvąja pogrindžio 
spauda”. Pirmosios okupacijos 
metu tokios spaudos beveik ne
buvo. Vokiečių okupacijos me
tu, 1941-1944 m., apčiuopia
mais ar net dideliais tiražais ji 
sklido iš miestų. Po 1944 m. ši 
spauda perėjo į kaimą, į miškus 
ir požemius. Štai Tauro apygar
dos “Laisvės žvalgas” 1945 m. 
buvo leidžiamas kas 10 dienų, 
jo tiražas nuo mašinraštinių 100 
egz. išaugo iki rotatorium spaus
dinamų 1,200 egzempliorių. 
Vėliau su “Laisvės žvalgu” buvo 
visaip, tačiau jo leidimas galu
tinai sustojo tik 1952 m. 1947 
m. visos partizanų apygardos, 
apart vienos, turėjo periodinį 
savo spaudos leidinį - čia tai 
neeilinis pasiekimas! 1953 m. 
sunaikinta partizanų spaustuvė 
savo leidinį leido net 5,000 egz. 
tiražu. Už pogrindžio spaudą 
okupantas žiauriai baudė. Be
veik visi partizanų spaudos dar
buotojai žuvo arba pakliuvo į Si
birą. Gaškaitė pamini vieną širdį 
šildantį faktą, už spaudą oku
panto nuteistą 25 m. kalėti Liud
viką Simutį. Jis 1990 m. kovo 
11 d. tapo Nepriklausomybės 
Atkūrimo Akto signataru.

Reta priespaudon patekusi 
tauta gali didžiuotis tokiais gau
siais pogrindžio leidiniais, teigia 
autorė. Smalsumo vedamas, 
šiam teiginiui ieškojau lygi
namųjų duomenų. Pervertęs 
turimas sovietinių laikų knygas 
apie vokiečių okupacijos metu 
Lietuvoje veikusius rusų parti
zanus, radau šiek tiek užuominų 
apie jų spausdintus ar platintus 
leidinius. “Mažoji lietuviškoji 
tarybinė enciklopedija” skelbia, 
kad jų pogrindis platino apie 20 
laikraščių, o įskaitant “užfron
tę”, išleista apie 300 pavadinimų 
atsišaukimų. Paminėti Trakų 
aps. “Partizanų šūkio” išleisti du 
numeriai 300 egz. tiražu, “Lais
vės kovotojo” vienas numeris 
Biržų aps., Zarasų aps. pasirodė 
du “Jaunojo partizano” nume
riai ir keli kiti. Straipsnis apie 
Kauno getą toje pačioje encik
lopedijoje rašo apie komunistų

Dalia Kuodytė, Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centro gen. direktorė, sakiusi kalbą Chicagoje vasa
rio 15 d. Ed. Šulaičio nuotr.

vadovautą, antifašistinę kovos 
organizaciją su paslėptu radijo 
imtuvu, platintas žinių santrau
kas, aktualius straipsnius bei at
sišaukimus. Konkretesnių duo
menų neradau. Enciklopedijos 
paskatintas, daugiau duomenų 
apie geto pogrindžio spaudą 
tikėjausi rasti 1997 m. rudenį į 
Holokausto muziejų Washing- 
tone atvežtoje specialioje paro
doje, pavadintoje Kovno Ghet- 
to. Ten geto pogrindžio skyriaus 
vitrinoje, yra viena frazė apie Ir- 
gun Brit Žion slaptos organiza
cijos leistą laikraštį, “The Fla- 
me”. Apie to laikraščio turinį, 
platinimą ar apimtį duomenų 
irgi nėra, nors šiaip jau parodoje 
vaizdžiai pristatoma geto vidaus 
tvarkos pačių žydų taryba, 
policija ir gaisrininkai, medici
nos priežiūra, aktyvus pogrin
dis su žemėlapyje pažymėtais 
pogrindžio saugiais namais (safe 
houses). Gaškaitės išvada, kad 
lietuvių rezistencijos spauda pir
mauja, bent Lietuvoje nėra be 
pagrindo.

Įsigilinusi į išlikusius leidi
nius, autorė pateikia įdomių iš
vadų apie, pvz., spaudoje svars
tytą Lietuvos išsivadavimo būdų 
kaitą. 1945-1946 m. tikėtasi ne
priklausomybę atkurti per po
karinę taikos konferenciją ir 
tarptautinius susitarimus. 1947- 
1949 m. - per ginkluotą konflik
tą, kurį būtų pradėję Vakarai. 
1950-1953 m. - per karą, kurį 
turėjo pradėti sovietai. Po 1953 
m. manyta, kad išsilaisvinimas 
gali ateiti Sovietų Sąjungai 
žlugus ir tikint, kad visos tironi
jos kada nors žlunga. Autorė 
pastebi, jog “Pasitvirtino tiesa, 
kad pavergtos tautos laisvę gali 
susigrąžinti tik pačios, tačiau 
teiginys, kad bolševizmo tironi
ja bus nubausta, taip ir liko tie
siog teiginys”.

Autorė pastebi anuometinėje 
spaudoje kai kuriuos netikslu
mus apie MVD kariuomenės ar 
išvežtųjų skaičius. Detaliau be
sidomint atskirais rašiniais, ne

tikslumų yra ir daugiau. Pvz. 
dokumente Nr. 20 labai saldžiai 
ir neteisingai rašoma, kad “VLI- 
Ko santykiai su Lietuvos at
stovais yra darnūs ir glaudūs...” 
Žvelgiant į knygą bendrai, krin
ta į akis keli dalykėliai. Reikė
jo autorei sakinuku paaiškinti J. 
Lukšos 1949-X-14 d. pasky
rimą sąjūdžio politinio skyriaus 
viršininku, nes tuo metu Lukša 
dar tebebuvo Vakaruose, į Lie
tuvą jis išskrido tik po metų. 
Nereikalingas p. 28 įtarpas apie 
JAV Kersteno komisiją ir Ame
rikoje daug nusipelniusius p. p. 
Rudžius. Tokio pobūdžio ir to
kios apimties knygoje labai pa
sigedau vardyno ir bent kelių 
iliustracijų. Būtų naudingas 
naudotų sutrumpinimų sąrašė
lis. Bent man neskanus ir nepri
imtinas, iš “smurto” nukaltas 
naujadaras, “nesmurtinis pasi
priešinimas”. Pratarmėje užsi
liko nežymi korektūros klai
delė.

N. Gaškaitės “Partizanai apie 
pasaulį, politiką ir save” yra 
gerai paruoštas, vertingas lei
dinys. Plačiai leistoje spaudoje 
čia parodyta anuomet naikintos 
Lietuvos valstybingumo idėja ir 
ilgus metus trukusios mūsų gin
kluoto pogrindžio pastangos ją 
išlaikyti.

Nijolė Gaškaitė -Žemai
tienė, "Partizanai apie pasaulį, 
politiką ir save" 1944-1956 m. 
partizanų spaudos publikacijos, 
išleido Lietuvos Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, Vilnius, 1998.

Pernai 75 % visų 7-24 metų 
jaunuolių siekė mokslo. Tai yra 
3 % daugiau nei užpernai. Dau
giausia beveik 98 % besimokan
čių žmonių priklausė 7-10 metų 
vaikų grupei. Mažiausiai beveik 
35 % mokėsi 19-24 metų jau
nuoliai. Tarp besimokančių jau
nuolių daugiausia merginų. Jų yra
1.5 karto daugiau nei besimokan
čių 19 - 24 metų vaikinų. LR

Valdas Adamkus

Likimo vardas - Lietuva 36
(atkelta iš 3 psl.)

tybe, 1992 metais į Vašingoną atvyko vienas mūsų Užsienio reikalų 
ministerijos vadovų.

Stasiui Lozoraičiui teko gerokai pasistengti, kad mūsų diplo
matą sutiktų pats JAV valstybės sekretorius Dž. Beikeris, o ne 
kuris nors jo pavaduotojas. Pasirengimas šiam vizitui truko gana 
ilgai, daug buvo visokių derinimų, konsultacijų. Galų gale pavy
ko susitarti dėl susitikimo su valstybės sekretoriumi. Stasys Lo
zoraitis labai džiaugėsi šiuo svarbiu ir savo asmeniniu diploma
tiniu laimėjimu.

Jis iš anksto nuodugniai pasirūpino visomis vizito aplinkybė
mis, atrodytų, apgalvojo net smulkiausias detales. Buvo išnuo
motas prabangus juodas limuzinas, ir Stasys iš pradžių su vairuo
toju net surengė repeticiją: pasivažinėjo keliu nuo Lietuvos am
basados iki Valstybės departamento skaičiuodamas, kiek laiko 
prireiks, kad tiksliai pagal diplomatinį protokolą automobilis su- 
■stotų prie šios įstaigos durų.

Viskas vyko taip, kaip Stasys Lozoraitis buvo numatęs ir 
parengęs. Limuzinas sutartu laiku atvyko prie Valstybės departa
mento, ir vienas Lietuvos diplomatijos vadovų beveik valandą 
kalbėjosi su JAV valstybės sekretoriumi Dž. Beikeriu.

Vizito proga Lietuvos ambasada Vašingtone rengė nedidelį dip

lomatinį priėmimą, į kurį tiesiai iš susitikimo Valstybės departa
mente atvažiavo Stasys Lozoraitis. Mes, keli lietuviai, šnekučiuo
jamės džiaugdamiesi, kad įvyko labai naudingas mūsų šalies at
stovo susitikimas su Dž. Beikeriu, tik žiūriu - Stasys Lozoraitis 
kažko sugižęs.

Pasitaikius progai, pasivedėju jį nuošaliau ir klausiu: “Stasy, 
kas atsitiko? Kuo tu nepatenkintas?”

“Viešpatie, kaip aš nepastebėjau, kaip nepastebėjau...” - suai
manavo Stasys.

- Ko gi tu tokio baisaus nepastebėjai, kad dabar taip graužiesi?” 
- teiraujuosiu nustebęs.

“Na, jog jis avi baltais batais. Kažkaip sėdant į mašiną ne
pasižiūrėjau jam į kojas. Išeinant žvilgtelėjau - atrodė, viskas ge
rai: kostiumas juodas, išlygintas, marškiniai balti, ir tik išlipus prie 
Valstybės departamento matau: tiesiog baltuoja batai. Mėginu kaip 
nors užstoti: juk fotografuoja, filmuoja. Bet kur ten užstosi - taip 
ir nušvytravo, Valstybės departamento pareigūnams spoksant į tuos 
jo batus, pas Dž. Beikerį, o per priėmimą, koją ant kojos užsimetęs, 
lyg tyčia iškišo juos priekin, kad visiems būtų dar geriau matyti jų 
baltumas”, - skundėsi Stasys Lozoraitis.

SAUSIO 13-OSIOS 
SUKRĖTIMAS

Šis diplomatinio etiketo labai paisiusiam Stasiui Lozoraičiui 
nesmagus kuriozas nutiko, kai jau galėjome kreipti daugiau dėme
sio ir į mūsų šalies reprezentavimo detales. Tačiau tai palyginti 
linksmi pergyvenimai, kai sunkiausi nerimo dėl savo valstybės 

laikai jau buvo virtę istorija.
Sausio įvykiai mums, JAV lietuviams, buvo tikras perkūnas, 

kad ir ne iš visai giedro dangaus, bet, atrodė, nežadančio tokios 
grėsmingos audros. Žinojome, kad jaučiama įtampa santykiuose 
su Maskva, tačiau jau ėmėme prie to priprasti. Girdėjome ir apie 
Sovietų Sąjungoje stiprėjančias imperialistines nuotaikas. Vis 
dėlto manėme, kad M. Gorbačiovas tvirtai kontroliuoja situaciją 
ir nesiryš kietesniems veiksmams negu spaudimas ir grasinimai.

Išeivija labai operatyviai sužinojo, kad premjerei K. Prunskie
nei smarkiai pakėlus kainas, daugiausia nelietuvių tautybės as
menys organizavo agresyvų išpuolį prieš Aukščiausiąją Tarybą. 
Tačiau šie įvykiai, iš Amerikos žvelgiant, neatrodė labai pavojin
gi. Kiek labiau sunerimome sužinoję, kad Ministrė Pirmininkė 
atsistatydino. Daugelis Amerikoje tiesiog apgailestaudami pa
manė: “Na, štai jie jau atvirai pykstasi...” Tačiau dar nesuvokėme, 
kad, pasinaudojusi susidariusia padėtimi, Maskva pradeda vykdyti 
Lietuvos valdžios nuvertimo planą.

Žinią, kad Lietuvoje liejasi kraujas ir jau yra daug aukų, iš
girdau per radiją, turbūt vos porai valandų prabėgus po to, kai 
sekmadienį, 1991 metų sausio 13-osios naktį, sovietų desantinin
kai šturmavo ir užėmė Televizijos bokštą bei kitus pastatus. Či
kagoje dėl laiko juostų skirtumo dar buvo šeštadienio vakaras.

Puoliausi skambinti Stasiui Lozoraičiui į privatų jo butą am
basadoje - tik taip ir pavyko jį “pagauti”, nes jo telefonas darbo 
kabinete jau kaito nuo nesiliaujančių skambučių. Jis su manimi 
galėjo kalbėti tik kelias akimirkas. “Atleisk, Valdai, turiu nedel
siant susisiekti su Valstybės departamentu’!

(bus daugiau)



1999 balandžio 9, Nr. 15 • DARBININKAS • 5

Lietuvos Dailės muziejaus 
ansamblio “Kanklės” koncertai 

išeivijos lietuviams
(atkelta iš 3 psl.)
Lietuvos Muzikos akademijos 
auklėtiniai.

Ansamblis “Kanklės” nuo 
pat įsikūrimo 1992 metais gar
sina Lietuvos vardą koncer
tuodamas Šveicarijoje, Prancū
zijoje, Suomijoje, Vokietijoje 
(kasmet nuo 1993 m.), Dani
joje, JAV ir Kanadoje. Lietu
voje koncertus organizuoja Lie
tuvos Muzikų draugija. 1996 m. 
“Kanklės” gastroliuodamos 
JAV davė 18 koncertų vienuo
likoje miestų. Tuo metu buvo 
pasirodyta Illinois universiteto 
Chicagoje rektoriaus priėmime 
ir koncertuota Nebraskos uni
versitete Omahoje. Beveik visą 
savo repertuarą ansamblis yra 
įrašęs Lietuvos radijuje, išleidęs 
keturias audio kasetes ir kom
paktinę plokštelę.

Šiais metais ansamblis 
“Kanklės” atvyksta į JAV Šv.

Paminėta nepriklausomybės 
šventė

Edvardas Šulaitis

Cicero ir apylinkių lietuviai 
šiemet Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę paminėjo vasa
rio 6 ir 7 dienomis. Pirmąją die
ną buvo pakelta Lietuvos vėlia
va prie Cicero miesto valdybos 
rūmų, o sekančią dieną, sekma
dienį, įvyko pamaldos bei aka
deminė minėjimo dalis.

Čia daugiau pakalbėsime 
apie akademinę dalį, kuri su
traukė gana nemažai tautiečių. 
Buvo išklausytos dvi kalbos: 
angliškai gražių minčių pasakė 
Cicero miesto valdybos narys 
John Kociolko, kuris pareiškė, 
jog lietuviškuose minėjimuose 
dalyvauja jau nuo 1974 metų, 
kuomet jį į lietuvių šventę pa
kvietė tuometinis žymus Cice
ro lietuvių kilmės veikėjas ame
rikiečių tarpe - John Kimbar- 
kas.

J. Kociolko savo kalboje pa
brėžė, jog Cicero lietuviai jau 
nuo senų laikų daug dirbo Lie
tuvos vardo pristatymui kita
taučių tarpe, kuomet kraštas 
buvo pavergtas komunistų. Jis 
iškėlė JAV prezidento Ronald 
Reagan nuopelnus, sugriaunant 
sovietinę “blogio imperiją”, bei 
kitus, daug prisidėjusius asme
nis.

Kalbėtojo mintis lietuviškai 
atpasakojo programos vedėja 
Aldona Zailskaitė, kuri taip pat 
perskaitė ir Lietuvos Nepriklau
somybės aktą. Lietuvių kalba 
gana svarbių minčių pateikė 
visuomenininkas inž. Algirdas 
Stepaitis, kuris davė daug is
torinių faktų bei vaizdų. Savo 
ilgokos paskaitos pabaigoje jis 
ragino dėmesį atkreipti į jauni
mą, sakydamas: “Mūsų ateitis 
-jaunimas, jaunoji karta, į kurią 
turime atsigręžti. Visomis jėgo
mis padėkime atkurti lietuvišką 
švietimą, mokyklas, organiza
cijas, kurios auklėtųjaunuolius 
lietuviškoje aplinkoje. Reikėtų 
pasitarti visiems fondams, no
rint surasti tinkamą būdą pa
remti studentus Lietuvoje ir už
sienyje.

Minėjimo pradžioje Cicero 
jūros šaulių kuopos “Klaipėda” 
nariai įnešė vėliavas, buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos himnai, 
o turiningą invokaciją paskaitė 
dr. kun. Kęstutis Trimakas, ku
ris prieš tai Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje aukojo šv. Mi
šias ir pasakė šventei pritaikytą 
pamokslą. Bažnyčioje giedojo 
Mariaus Prapuolenio vedamas 
choras ir sol. Giedrė Nedvec- 

Andriejaus lietuvių parapijos 
administratoriaus kun. Petro 
Burkausko iniciatyvos dėka. 
1996 m., išgirdęs ansamblio 
koncertą Philadelphijoje, jis ry
žosi pakviesti ansamblį į š. m. 
balandžio 24-25 dienomis įvyk
siančias parapijos įkūrimo 75- 
asias ir savo 20-ties metų kuni
gystės jubiliejų iškilmes. Jubilie
jinio komiteto vice-pirmininkei 
Romai Krušinskienei pavyko su
planuoti ansamblio apsilankymą 
vienuolikoje vietovių, kad kuo 
daugiau išeivijos lietuvių turėtų 
progą pasigrožėti šiuo neeiliniu 
muzikos vienetu. JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininkė Marija 
Remienė talkina koncertų orga
nizavime, o Lietuvių Fondas sa
vo parama per Kultūros tarybą 
sudaro galimybę negausiems lie
tuviais telkiniams suruošti an
samblio “Kanklės” koncertus.

Teresė Gečienė

kienė.
Patį minėjimą surengė dvi 

grupės - LB Cicero apyl. valdy
ba (pirm. Raimundas Rimkus) ir 
ALTo Cicero skyrius (pirm. Sta
sys Dubauskas), šie žmonės irgi 
minėjime kalbėjo. Abi organiza
cijos savo naudai rinko aukas at
skirai: Lietuvių Bendruomenei 
buvo sudėta 1,680 dol., o ALTui 
- 298 dol.

Po kalbų vyko ir meninė da
lis, kurią atliko dar naujai su
sikūręs muz. Ričardo Šoko va
dovaujamas moterų vokalinis 
ansamblis - aštuonių dainininkių 
grupė (Jūratė Čechavičiūtė, 
Giedrė Nedveckienė, Virginija 
Savrimienė, Rima Urbona
vičienė, Jūratė Lukminienė, Ma
rija Juškienė, Laima Žukienė, 
Ilona Deksnienė). Jos čia sudai
navo 9 lietuvių kompozitorių kū
rinius ir parodė, kad jau yra vi
sai darnus vienetas. Reikia tikė
tis, kad jis ir toliau gyvuos ir dar 
vis tobulės, nes tokio ansamblio 
chicagiečiams trūksta.

Prieš programą ir per pertauką 
buvo šeimininkių (joms vadova
vo Janina Skamienė ir Michali
na Bikulčienė) suruoštos kuklios 
vaišės - užkandžiai su kavute. 
Taigi tautiečiai galėjo tarpu
savyje pasikalbėti, pasidalinti 
mintimis.

Kaip jau minėta, vasario 6 d. 
prie Cicero miesto valdybos rū
mų buvo pakelta Lietuvos vėlia
va ir čia įvyko taip pat pro
gramėlė - kalbos lietuviškai ir 
angliškai. Buvo pagerbta mies
to prezidentė, lietuvių kilmės 
Betty Loren-Maltese, kuriai 
įteikta lietuviškais rūbais pa
puošta lietuvaitė - lėlė, kurią 
miesto vadovė pasidėjo savo 
darbo kabinete.

Plungės ligoninėje 
atnaujintos 
operacinė

Po beveik metus trukusio re
monto Plungės savivaldybės li
goninės gydytojai sugrįžo į at
naujintas operacines. Sąlygos čia 
pasikeitė iš esmės - sumontuota 
naujausia aparatūra, sudėti her
metiški langai, šildomos grin
dys, įrengtas halogeninis apšvie
timas, srautinis kvarcas. Atnau
jintose operacinėse per metus 
bus galima atlikti per 2000 ope
racijų.

Valstiečių laikraštis

Neringos stovyklautojos, stovykloje išmokusios lietuviškai dainuoti ir šokti, pasirodo meti
niame Putnamo seselių piknike

Religinio koncerto-vajaus Neringai 
garbės komitetas

Siekiant pažadinti įsipa
reigojimą ir sukelti entuziazmą 
prisidėti prie koncerto-vajaus 
“Neringos” finansinei bazei su
stiprinti, seselių Rėmėjų valdy
ba pakvietė iškilius Lietuvos 
Valstybės pareigūnus, lietuvių 
bendruomenes Amerikoje ir ki
tų organizacijų pasižymėjusius 
veikėjus bei pavienius asmenis 
įeiti į garbės komitetą.

N. Pr. Seserų rėmėjų valdy
ba yra nepaprastai dėkinga su
tikusiems į garbės komitetą įei
ti. Tai nusipelnę Lietuvai asme
nys:

Lietuvos Ambasadorius 
JAV-jose Stasys Sakalauskas ir 
jo žmona Jūratė Sakalauskienė, 
Lietuvos švietimo ir mokslo vi
ceministre Vaiva R. Vėbraitė- 
Gust, Liet. Gen. Konsulas New 
Yorke Dr. Petras Anusas ir jo 
žmona Lidija Anusienė, Buv. 
Gen. Konsulas New Yorke Ani
cetas Simutis ir jo žmona Jani
na Simutienė, Pasaulio Kata
likių Moterų Unijos Tarybos at
stovė Dr. Aldona Šlepetytė-Ia- 
nace, Amerikos Lietuvos Vyčių

Vasario 16-toji Elizabeth, New Jersey
New Jersey lietuviai Ne

priklausomybę paminėjo vasa
rio 21 d. lietuvių parapijos sa
lėje Elizabethe. Minėjimą rengė 
LB Elizabetho ir Newarko apy

Vasario 16-osios minėjimo Elizabeth, NJ, rengėjai ir atlikėjai (iš kairės): Julius Veblaitis, pia
nistė dr. F. Covalesky, smuikininkė Edita Orlinytė, paskaitininkas konsulas Darius Staniulis 
ir Rimantas Bitėnas

linkės. Šv. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje buvo pasimelsta už 
Lietuvą. Mišių metu vieną J. S. 
Bacho kūrinį pasmuikavo vieš
nia Edita Orlinytė. Vargonais 
palydėjo Eric Houghton.

Po pamaldų minėjimas vyko 
parapijos salėje. Klebonui Al
fredui Žemeikiui sukalbėjus 
maldą ir nuskambėjus Lietuvos 
himnui, šventę įvadiniu žodžiu 
atidarė LB apylinkės pirminin
kas Julius Veblaitis. Jis pri
minė, kad kai 1918 m. vasario 
16 d. dvidešimties drąsių inte
ligentų pasirašytas ir paskelb
tas Nepriklausomybės aktas 

atstovė Loreta Stukienė, JAV LB 
Rytinio Connecticut apylinkės 
pirmininkas Vytautas Alksninis 
ir jo žmona Irena Alksnienė, 
JAV LB Soc. Reikalų Tarybos 
pirmininkė Birutė Jasaitienė, 
Aušros Vartų NY bažnyčios 
mecenatė Dr. Gražina Baliūnai- 
tė-Austin, Yale Universiteto ir 
N.Pr. Seserų auklėtinė Dr. Elo
na Marijošiūtė-Vaišnienė, L.M.-
F. Hartfordo Klubo atstovė Ada 
Ustijanauskienė.

Visų garbingų asmenų, o ypač 
aukštųjų Lietuvos valstybės pa
reigūnų: viceministro, ambasa
doriaus ir gen. konsulo dėmesys 
“Neringai” ir pritarimas rengi
niui turėtų ypatingai paskatinti 
mus visus, išeivijos lietuvius, 
naujai susimąstyti ir tęsti N.Pr. 
Seserų ir lietuviško jaunimo 
Amerikoje auklėjimą ir per sto
vyklas. Garbės komiteto nariai 
supranta stovyklavimo reikšmę 
lietuvybei palaikyti. Esame gir
dėję iš kai kurių sutiktų, kaip jie 
su džiaugsmu ir viltimi žvelgia 
į išeivių tėvų jaunimą, matydami 
jį bręstantį įsipareigojimais 

buvo Lietuvai nepaprastai di
delės reikšmės dokumentu. Bu
vo prisiminti ir tragiškieji 1991 
m. sausio 13 d. įvykiai, kai Vil
niuje okupantų automatų buožė

mis buvo stumdomi, mušami ir 
tankais traiškomi į laisvę pakilę 
Lietuvos žmonės. Jis paminėjo, 
kad su APPLE darbuotojais nu
vykus į Lietuvą tenka išklausyti 
visko: kas gera ir kas bloga. Iš 
teigiamų pažymėtina tai, kad 
kraštas pamažu tvarkosi ir stiprė- 
ja. Okupantai su kariuomene 
išsikraustė. Nebėra KGB, nebėra 
sovietinio dvasinio ir fizinio ge
nocido. Lietuvoje dar esama ne
mažai dorų ir sąžiningų žmonių, 
kurie rūpinasi jaunimo mokymu 
ir ugdymu. Šiandien Lietuvoj 
niekas nestovi eilėse prie duonos 
parduotuvių kaip Gudijoje ar 

Tėvynei Lietuvai, susidomė
jimą savo Tautos tradicijom, 
papročiais, dainom, šokiais ir 
liaudies menu. Dauguma komi
teto narių yra lankęsi “Nerin
goje”, daugelio jų vaikai sto
vyklavo ar buvo vadovais. Ne
nuostabu tad, kad jie pasisako 
už lėšų telkimą “Neringai”, už 
religinės muzikos koncertą ba
landžio 11 d. 2 v. p.p. Putname, 
St. Mary’s bažnyčioje, šven
čiant “Neringos” 30-jį gimta
dienį. Programą atliks vargonų 
virtuozas Virginijus Barkauskas 
ir solistė Marytė Bizinkauskai- 
tė. Jei negalėsite atvykti į kon
certą, malonėkite prie vajaus 
prisidėti auka, kurią galima 
siųsti: “Neringa”, 600 Liberty 
Hwy., Putnam, CT 06260. Da
bartinė “Neringos” administra
cija ir Taryba bus labai dėkinga 
ir priims tai kaip paskatinimą 
tęsti 1944 metais seselių pradėtą 
darbą “Immaculata” stovykloje, 
o nuo 1969 metų “Neringoje” 
koncerto-vajaus koordinatorė 
yra Aldona Prapuolenytė.

Rusijoje.
Deja, Lietuvoj yra nemažai ir 

tokių, kurie tiesiog patologiškai 
vis skundžiasi dėl esamų negan
dų. Atrodo, iškovota laisvė juos 

turi atpalaiduoti nuo darbo ir 
atsakomybės jausmo. Kas nors 
kitas, o ne jie patys turi pasi
rūpinti ir sukurti geresnį gyve
nimą. Tebėra dar išlikęs ir susi
formavęs toks sovietinio mąsty
mo pavyzdys. Todėl APPLE 
dėstytojai, kasmet nuvykstantys 
į Lietuvą, su vietos mokytojais 
keičiasi nuomonėmis ir aiškina 
tokio mąstymo pasėkas.

Toliau į sceną buvo pakvies
tas ir pristatytas konsulas Da
rius Staniulis. Tai simpatingas, 
dar jaunas 28 m. diplomatas.

(nukelta į 7 psl.)

IŠ LIETUVOS 
REKORDŲ 
KNYGOS

- Ilgiausia gatvė - Nemenči
nės plentas - yra Vilniuje. Jos il
gis -11 km 902 m.

- Trumpiausia gatvė - 69,9 
m ilgio yra Mažvydo gatvė Vil
niuje. Jos trumpesnioji pusė yra 
67,2 m ilgio.

- Siauriausia gatvė - 1,98 m 
pločio (siauriausioje važiuoja
mosios dalies vietoje) - yra Ska
po gatvė Vilniuje.

- Seniausias grįstas kelias - 
III - V a. medgrinda - aptiktas 
Pajautos slėnyje (Valstybinis 
Kernavės archeologijos ir isto
rijos muziejus-rezervatas, Šir
vintų raj.) 1986 m. archeologinių 
kasinėjimų metu. Tai apie 150 m 
ilgio, 2 - 2,4 m pločio 10-15 
cm skersmens pušiniais ir ber
žiniais rastais grįstas kelias.

- Seniausia grįsta gatvė ap
tikta Vilniaus Žemutinės pilies 
teritorijoje. Ant medinio XV a. 
grindinio buvo užpiltas 30-40 
cm smėlio sluoksnis ir beveik 5 
m pločiu išgrįstas akmenimis.

- Seniausias kietos dangos 
plentas nutiestas 1836 m. Jis 
jungė Petrogradą su Varšuva per 
Daugpilį, Zarasus, Ukmergę, 
Kauną, Marijampolę, Suvalkus. 
Viena jo atšaka - nuo Marijam
polės (per Vilkaviškį) nutiesta 
iki Karaliaučiaus.

- Ilgiausia šiluminė magis
tralė yra Vilniuje. Tai daugiau 
kaip 12 km ilgio 105 - 150°C ši
lumos sistemos vandens tiekimo 
trasa. Čia sumontuotų siurblių 
našumas - po 1250 m3 vandens 
per vai.

Kiti statiniai

- Seniausias pastatas iš dolo
mito - Žagarės bažnyčia, pa
statyta 1528 m.

- Aukščiausias gyvenamasis 
pastatas - 78 m aukščio, 24 
aukštų, 322 numerių, 654 vietų 
“Lietuvos” viešbutis Vilniuje. 
Pastatytas 1984 m. pagal archi
tektų Algimanto ir Vytauto Nas- 
vyčių, inžinierių Česlovo Gerlia- 
ko, Viktoro Milvydo ir Janinos 
Marozienės projektą.

- Didžiausias viešbutis - 654 
vietų, 322 numerių “Lietuvos” 
viešbutis Viniuje, pastatytas 
1984 m.

- Didžiausia greitosios pa
galbos ligoninė - 400 lovų sta
cionare ir operacijų skyriuose - 
Vilniaus greitosios pagalbos uni
versitetinė ligoninė, pradėjusi 
veikti 1991 m. spalio mėn. Bai
gus visus statybos darbus, joje 
bus 870 lovų.

Ligoninės projekto autoriai - 
architektai Zigmas Landsbergis, 
Eduardas Chlomauskas, Rimvy
das Jarašiūnas, Antanas Pana
vas. Projekto vyriausiasis inži
nierius - Aleksandras Kirijano- 
vas, konstruktorė - Tatjana Da- 
ričeva.

- Aukščiausias kaminas - 
250 m aukščio - yra pastatytas 
Lietuvos valstybinėje rajoninėje 
elektrinėje Elektrėnuose (Trakų 
raj.). Šio kamino skersmuo apa
čioje - 22 m, viršuje - 7 m, masė 
17 000 t. Viršūnė siūbuodama 
nuo kamino ašies gali nukrypti 
iki 80 cm. Šis kaminas, tik j į pa
stačius, Pabaltijyje buvo aukš
čiausias, o pasaulyje - trečias 
pagal aukštį.

- Aukščiausia arka -11,38 m 
aukščio, 21,96 m pločio, 10,98 
m spindulio - sumontuota iš 
daugkartinio naudojimo diurali- 
minio konstrukcijų 1993 m. rug
sėjo 4 d. Romos katalikų bažny
čios popiežiaus Jono Pauliaus II 
sutikimui Vilniaus Vingio parko 
estradoje.
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Kaunas V. Kapočiaus nuotr.

vų dalelių, tikrinti mecha
nizmą. ..

Neseniai buvo pranešta, kad 
Michigano ir Ohio valstijose 
daug asmenų nukentėjo nuo la
bai populiarių Sara Lee mėsos 
gaminių, kuriose būta nuodin
go elemento. Kai kurie apsi
nuodiję asmenys labai susirgo, 
o keli net mirė. Perkant paga
minto maisto patiekalus, yra 
ypatingai svarbu raštijų galioji
mo datą ir nepirkti nieko, kas jau 
artinasi prie paskutinių dienų. 
Datas turi visi maisto gaminiai, 
nuo pieno iki mėsos produktų. 
Taip pat nupirkus vaisius ar uo
gas bei daržoves, visa tai reikia 
labai sąžiningai nuplauti, net ir 
bananus, nes prieš kelis metus 
importuoti bananai buvo ap
krėsti kažkokios ligos bakteri
jomis. Tai ne vien švaros palai
kymas, bet apsisaugojimas nuo 
susirgimų sugedusių ar bakteri
jomis apkrėstų produktų dėka.

Grįžus į namus iš bet kurios

čiams grįžus iš mokyklų yra 
būtina tuoj nuplauti rankas ar 
net pakeisti drabužius.

Sena patarlė sako, kad atsar
ga gėdos nedaro, tik teikia ap
saugą, jei laikysimės pagrindi
nių savisaugos priemonių ir hi
gienos reikalavimų, atidžiai sek
sime datas, kokybę ir žinias
klaidos pranešimus, tai galėsime 
save ir savo šeimą apsaugoti nuo 
susižeidimų, ligų ar negalavi
mų.

Atsarga gėdos nedaro
Aurelija M. Balašaitienė

Paskutiniųjų mėnesių bėgyje 
visoje Amerikos žiniasklaidoje 
pasirodė rimti pranešimai apie 
žalingus produktus, perspėjant 
vartotojus imtis atsargos prie
monių pasirenkant bet kurios 
rūšies produktus ar prekes. 
Ypatingai buvo iškelta pavojin
gos ir nesaugios vaikučiams ir 
kūdikiams specialios automo

bilių sėdynėlės, kurios privalo 
būti užpakalinėse automobilio 
sėdynėse, jose pritvirtinant 
vaikučius ar kūdikius pagal vei
kiantį įstatymą. Pasirodo, kad 
net ir be jokios katastrofos, tik 
normaliai sustabdžius automo
bilį, nutrūksta sujungimas ir vai
kutis iš sėdynėlės iškrinta, gali 
susižeisti ar net užsimušti. Te-

levizijoje ir spaudoje buvo duo
ta smulki informacija su sėdynės 
gamyklos pavadinimu ir nume
riu. Taip pat įspėjama, kad yra 
pardavinėjami vaikučiams 
pavojingi žaislai su aštriomis ir 
smulkiomis dalelytėmis, kurias 
vaikutis gali įsidėti į bumą, už- 
springti ar net uždusti. Kiekvie
ną dovaną vaikui reikia atidžiai 
išstudijuoti, vartyti, ieškoti lais-

viešos vietos, ar tai būtų parduo
tuvė, teatras ar parapijos šven
tovėse pamaldos, bendraujant su 
žmonėmis, tuoj reikia nusiplauti 
rankas karštu vandeniu ir mui
lu, nes, žiemos orui nuolat kai
taliojantis, prasidėjo gripų ir slo
gų epidemijos, kurių bakterijas 
galima parsinešti į namus. Taip 
pat patartina retkarčiais nuplauti 
namų durų rankenas. Vaiku-

TIKRAS KAIMIETIŠKAS

ANDRULIO šeima Michigan valstijoje
nuo 1940 m. senovišku tradiciniu būdu gamina sūrius. Turime jų
įvairiausių, paragaukite: sūriai be priedų, be druskos, sūriai su 
kmynais, su "chives", Pešto, su krapais, su česnaku ir 
svogūnais ir Feta sūriai. Šituos sūrius rasite 
maisto parduotuvėse, "deli" skyriuje. Galite 
užsisakyti ir telefonu: 616-462-3301 
arba per world wide web: 
www.andrulischeese.com

RigaVen Travel Ine
. VVe have GREAT CRUISES •

To urs to Ireland, Scotland, England and Europe
• Discover Costa Rica •

and always

Low fares to VILNIUS 
from New York - JFK 

in APRIL $349 - in MAY $475
- with

StefNNH/R
AU Fares plūs Tax

kHDRUL/5

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. 
4295 Millerton, Fountain, MI 49410

Call
INESEZAKIS

136 W. Malu St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

B
įmerieansociety 
ifTnrvelAgsrrU.

'i1

VILTIS - Hope

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

• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• SKAMBUČIAI I LIETUVĄ - 46 C/MINUTĘ
• Pinigų pervedimas į Lietuvą

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

•Taupymo sąskaitas "Taupymo certifikatus 
*IRA sąskaitas 

"Asmeniškas ir komercines čekių sąskaitas 
"Tiesiogini pinigų deponavimą 

"Namų paskolas "Automobilių paskolas 
* Namų remonto paskolas "Sąskaitų paskolas 

"Namų (Home Equity) paskolas
Naujos, patogios darbo valandos ir draugiškas 

patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

Mūsų adresas:
24 Davis Avenue 
Kearny, NJ 07032 
(201)991-0001 
arba skambinkite nemokamai: 
1-888-SCHUYLER 
(1-888-724-8953)

APRIL PICKUP SCHEDULE
Brockton, MA 
Lowell, MA 
Lawrence, MA 
Nashua, NH 
Waterbury, CT 
Hartford, CT 
Worcester, MA 
Centerville, MA 
Kennebunkport, ME 
Albany, NY 
Binghamton, NY 
Scranton, PA 
Frackville, PA 
Philadelphia, PA 
Brooklyn, NY 
Baltimore, MD 
Bridgeport, CT 
Nonvood, MA 
Putnam, CT 
Providence, RI

Apr. 15
Apr. 16
Apr. 16
Apr. 16
Apr. 17
Apr. 17
Apr. 17
Apr. 20
Apr. 21
Apr. 22
Apr. 23
Apr. 23
Apr. 23
Apr. 24
Apr. 24
Apr. 24
Apr. 25
Apr. 28
Apr. 29
Apr. 29

3:30-5:30 PM
12-1 PM
2-3 PM
4- 5 PM 
9:00-10:30 AM 
11AM-12:3O PM 
1:30-3:30 PM 
3:30-5 PM
12-1 PM
7- 8 PM
9-10:30 AM
12-2 PM
5- 6 PM
9:30-11:30 AM
12-4 PM
6- 7 PM
8- 9 PM
6-7 PM
1-2 PM
4-5:30 PM

Pigios kelionės į Pabalti 1998-99 
per UNIONTOURS

VILNIUS
6 naktys/ 7 dienos 

tiktai $660 asmeniui 
dvigubame kambaryje 

Nuo ketvirtadienio Iki trečiadienio. Į kalnų (eina: 
FINNAIR skrydis ten ir atgal

5 naktys viešbutyje "Šarūnas" 
taip pat mokesčiai Ir pusryčiai kasdien. 

Skambinkite UNIONTOURS 
sužinoti apie kitokias keliones į Pabaltj. 

Mūsų ekspertai parūpins Jums pigiausius skrydžius, 
prieinamom kainom geriausius viešbučius ir vietines 

ekskursijas po Uetuvų.
212 683-9500 arba 800 451-9511

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

NevvYork, NY 10016 
Fax: 212 683 9511 

e-mail: travel@uniontours.com 
On the net: www.uniontours.com 

^Z=7/V/VZ7/Z?

Kariniai-diplomatiniai 
šaltiniai Maskvoje pranešė “In- 
terfaksui, kad iš šiuo metu pa
sirašiusių NVS kolektyvinio 
saugumo sutartį šalių - Armėni
jos, Azerbaidžano, Baltarusijos, 
Gruzijos, Kazachstano, Kirgi
zijos, Rusijos, Tadžikistano ir 
Uzbekistano norą pasitraukti iš 
sutarties pareiškė Azerbaidža
nas, Gruzija ir Uzbekistanas. 
Ukraina ir Moldova pasisakė 
prieš tokios sutarties buvimą 
tarp NVS šalių.

PAVASARĮ ir VASARĄ 
SKRYDŽIAI J 

VILNIŲ 
iš New Yorko (TFK) Finnair liniją

Plius mokesčiai
Papiginti skrydžiai Iš visų JAV miestų

Bal. 1 - Bal. 30 $349
Geg. 1 - Geg. 13 $475
Geg. 14 - Birž. 13 $650

Birž. 14 - Rugp. 15 $800

Rugpj. 15 - Rūgs. 30 $650

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 

1-800-77-VYTIS
e-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 

web site: www.vytistours.com.

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

PICK-UP SCHEDULE FOR APRIL 1999

April 2 Philadelphia, PA 11-12 noon
April 3 Brooklyn, NY 12-lpm
April 12 Whiting, NJ 1-2 pm
April 13 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

April 15 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

April 16 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

April 17 Brooklyn, NY 12-lpm
April 19 Punam, CT 1-2 pm
April27 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

April 29 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

For more information please call:
1 800-775-7363 or 914-258-5133

http://www.andrulischeese.com
mailto:Ven@worldnet.att.net
mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi? 6
lininn fONMS Z^’uiHUflNIAN MUUION

Santrumpos: atm.jn. = atminimo Įnašas, pavardė po dvitaškio = aukoto
jas, Įm. = Įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

1999 m. sausio mėn.
1 x $5.78 - Valiulis Jonas, $5.78.
2 x $10 - Dumbra Aug., $110; Grybauskas Vytautas ir Joana, 

$480.
2 x $20 - Dailidka Zigmas (miręs) ir Valentina, $395; Selenis 

Vladas atm.: Selenienė Bronė, $860.
1 x $25 - Bardauskas Tomas ir Ramona, $225.
1 x $27 - Bemotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bemotavičius 

Petras, $862.
2 x $30 - Railaitė Neringa, $530; Vaičys Jonas ir Elena (miru

si), $370.
4 x $50 - Harmon dr. Danutė, $150; Mickus Antanina atm.: 

Mickus Mr. & Mrs. Vytautas, $65; Skirgaudas Ignas ir Jane, $550; 
Ulpaitė Irena, $375.

1 x $60 - Noreikienė Marija, $750.
6 x $100 - Angeliadis Niek and Nida, $ 100; Bilėnas dr. Jonas ir 

Dana, $1,000, Budelskis Zigmas, 12-tų mirties metinių proga: įm. 
Budelskis Eugenija, $1,400; Joga Eugenija atm. įn.: Joga Vikto
rija, $200; Koncė dr. Alvydas, $700; Martinkus Klemensas atm. 
įn.: Atutis Aleksandras, $100.

2 x $1,000 Jankauskaitė Aldona atm. įn.: Barškėtienė Eug. ir 
Valaitienė J., $1,000; X, $13,500.

1 x $110,076.25 - Skirmantas Francis X, testamentinis paliki
mas, $110,176.25.

Iš viso $113,114.03

1999 m. vasario mėn.
1 x $10 - Plepys Alfonsas atm. įn.: Staškai T. V. ir J., $10.
2 x $20-Šaulysprel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Dalia, $3,136; 

Zai Iskas Antanas ir Teodora, $1,140.
3 x $25 - Musonis dr. Vytautas ir Genovaitė, $1,075; Petrulis 

Vytas ir Ramunė, $330; Skuodas Justin, $575.
1 x $45 - Baukys Bronius atm. įn.: Kamiai A. ir A. $25, Mo- 

tušiai K. ir E., $20, $45.
4 x $50 - Bundelienė Ona atm. įn.: Dubelman R., Kingler K., 

$1,050; Klosis Walter, $800; Kučiauskas Igoris ir Kunigunda, 
$1,550; Paliulis Kazimieras ir Albina, Vasario 16 proga, $50.

7 x $100-Gangadhar M., $100; Kannappau M., $100; Kaspa
ras Pranas, $ 1,450; Knights of Lithuania Dancers, $ 100; Lapatins- 
kas Vytautas ir Alice (mirusi) $1,400; Vameckas Vladas ir Adelė 
(mirusi), $1,100; Žukaitis dr. R. R., $500.

1 x $110 - Geldys Stasys atm.: įn. Detroito Sporto Klubas “Ko
vas” komanda $1,110.

1 x $$125 - Rimkus Petras atm. įn.: Rimkus Raimundas ir Genė 
$100; Dubinskas Juozas ir Daila $25, $225.

1 x $200 - Gimbutienė dr. Marija atm. įn.: Gimbutas Jurgis 
$50, Gimbutaitė Živilė $50, Lake Danutė $50, Thies Rasa $50, 
$312.

2 x $1,000-Dičpinigaitis dr. J. B., $1,100; Jankauskas dr. Bene
diktas (miręs) ir Magdalena, $1,050.

1 x $272,614.35 - Skirmantas Francis X, testamentinis paliki
mas, $382,790.60.

Iš viso $276,119.35

Lietuvių Fondui gauta aukų iki 1999.11.28 d. 9,593.119 dol.
Palikimais gauta 4,904,219 dol.
Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, kultūrą, 

jaunimą 5,773,849 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 

Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR- 
PROFIT TAXEXEMPTILLINOIS CORPORA TION. Visi remkime 
Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

Vasario 16-toji Elizabeth,
New Jersey

(atkelta iš 5 psl.)
Baigęs Teisės Fakultetą Vilniaus 
universitete, studijas toliau jis 
tęsė Nottinghamo universitete 
Anglijoje. Atlikęs stažą Lietu
vos ambasadoje Maskvoje ir vė
liau Užsienio Reikalų Minister
ijoje, jis buvo paskirtas į Lietu
vos generalinį konsulatą New 
Yorke. Sako laisvalaikiu mėgs
tąs literatūrą, ypač Emest He- 
mingway raštus, aplanko vieną 
kitą Broadway muzikinį teatrą 
ir jau gana drąsiai jaučiasi leis
damasis slidėmis ir nuo didesnių 
kalniukų viršūnių...

Savoje kalboje konsulas pa
ryškino pagrindines Lietuvos 
ateities gaires. “Nors laikas dar 
nėra ilgas, bet nuo 1990 m. Lie
tuvoje jau sukurta visa valsty
bės valdymo struktūra, iš pa
grindų pakeista buvusi sovietinė 
ūkio sistema ir vėl sukurta Lie
tuvos kariuomenė. Nuo 1990 m. 
Lietuvai vadovauja antras prezi

14911 127th Street 
Lemont, IL 60439 
Tel.: (630) 257-1616
Fax.: (630) 257-1647

dentas, ir dirba jau trečias Sei
mas. Lietuvoje veikia keturių ly
gių teismų sistema, o konstitu
cinei tvarkai prižiūrėti bei įver
tinti, ar įstatymai atitinka Kon
stitucijai, yra įkurtas Konstitu
cinis teismas,” kalbėjo konsulas. 
Toliau jis paminėjo okupacijos 
vertinimą, paimtą iš Seimo pri
imto memorandumo, skirto 
NATO valstybių parlamen
tarams, kad Lietuva savo suve
reniteto tęstinumo ir tarptautinės 
teisės požiūriu niekada nebuvo 
viena Sovietų Sąjungos respub
likų, bet 1940-1990 m. laiko
tarpiu dviejų agresorių pakaito
mis okupuota valstybė. Todėl 
joks “buvusios sovietų respub
likos” arba “posovietinės” val
stybės terminas Lietuvai negali 
būti taikomas”...

Kalbėdamas apie demokrati
jos vystymą bei žmogaus teisių 
standartai, Staniulis sakė, kad 
Lietuva stengiasi padaryti viską,

Sporto žinios 
per 

Chicagos 
“Margutį”

Neseniai Chicagoje viešėjo 
žinomas Lietuvos televizijos, 
radijo ir spaudos žurnalistas, 
kaunietis Vladas Janiūnas. Iš
vykdamas iš Chicagos, šis neei
linis vyras pažadėjo talkinti 
“Margučio” radijo programai: 
kiekvieną pirmadienį pateikti 
sporto žinių iš Lietuvos.

Kaip tarė - taip ir padarė. 
Dabar jau beveik mėnuo, kai 
pirmadienių vakarais girdime jo 
balsą iš tėvynės su įdomiomis 
sporto žiniomis, kurios nėra 
dažnas reiškinys nei mūsų radi
jo programose, nei spaudoje.

Todėl Vlado Janiūno pastan
gas reikia sveikinti, kartu pri
tariant ir dabartinių “Margučio” 
radijo programos vadovų pasi
ryžimui mūsų visuomenę dau
giau informuoti ir sportinėje 
plotmėje, kaip kad daro visų 
tautų kultūringi žmonės.

Smagu, kad “Margučio” ra
dijo programose atsiranda dau
giau vietos ir informacijos apie 
Chicagos lietuvių sportinį gy
venimą, o taip pat ir kitoms 
sporto žinioms. Todėl dabar 
sporto mėgėjai kiekvieną pir
madienio vakarą turėtų nepa
miršti atsisukti savus radijo pri
imtuvus nuo 8 vai vakaro ir 
1450 AM bangų skalėje pa
siklausyti sporto žurnalisto iš 
Lietuvos tiesioginių pranešimų, 
na o kartais ir vietinių sporto ži
nių.

Iki šioliai antradieniais spor
to mėgėjai “Studijos R” progra
moje girdėdavo sporto žinias iš 
Lietuvos, paruoštas gana mė
gėjiškai, jas telefonu perskai
tant iš tenykštės spaudos. Ge
rai, kad dabar chicagiečiai susi
laukė profesionalo sporto žur
nalisto pranešimų, kuris už savo 
darbą net nieko negauna. Reikia 
padėkoti jam ir “Margučiui” už 
šias pastangas!

E. Šulaitis

kad žmogaus teisių standartai, 
kokie yra Vakarų Europoje, įsi- 
plėtotų ir Lietuvoje. Paminėjo, 
kad Lietuva yra užmezgusi dip
lomatinius santykius su 120 
valstybių. Ji yra nusistačiusi 
siekti narystės NATO, stiprinti 
krašto ekonomiką, bei kelti 
žmonių gerovę siekiant tapti 
Europos Sąjungos nare. Lietu
va taip pat dalyvauja Baltijos 
Valstybių Taryboje. Pabaigai jis 
paskaitė citatą iš prez. Adam
kaus kalbos, skirtos Lietuvos 
Kariuomenės 80-mečiui pa
minėti: “Pergyvenusi devynio
liktojo amžiaus priespaudą, iš
tvėrusi dvidešimtojo amžiaus 
kataklizmus, ant naujojo šimt
mečio slenksčio Lietuva stovi 
kaip susitelkusi, tvirtos tautinės 
savimonės, kasdien stiprėjanti 
šalis.”

Po konsulo kalbos Rimas Bi- 
tėnas parodė svarbesnių mo
mentų vaizdajuostę iš preziden
to Valdo Adamkaus inauguraci
jos iškilmių. Jo atrinktus iš
kilmių įdomesnius momentus 
minėjimo dalyviai stebėjo su di
deliu dėmesiu. Meninėje dalyje 
išgirdome smuikininkę Editą 
Orlinytę ir pianistę dr. Frannie 
Covalesky. Editai Orlinytei 
1995 m. Vilniaus Muzikos 
Akademijoje buvo suteiktas 
magistro laipsnis. Ši jauna me
nininkė jau yra koncertavusi 
daugelio Europos šalių salėse, 
net ir Japonijoje. Pradžioje ji 
pasmuikavo austrų kompozito
riaus Fritz Kreislerio Preliu- 
dium ir Allegro (pagal Pagani
ni) ir to paties kompozitoriaus 
Schoen Rosmarin (žavioji Ros- 
marin), abu labai grakštaus 
pobūdžio kūrinia. Po jos smui-

Ryžtamasi išlikti sau ir Lietuvai
(atkelta iš 2 psl.)

draugų.
Balandžio 24 d. - Lietuvos 

Dailės muziejaus ansamblio 
“Kanklės” koncertas Philadelp- 
hijos Lietuvių Namų (Lithua
nian Music Hali Čiurlionio var
do salėje. Specialiai jubilieji
nėms iškilmėms iš Vilniaus at
sikviestas ansamblis su koncer
tais taip pat lankysis ir kituose 
lietuvių telkiniuose.

Balandžio 25 d. - Iškilmin
gos koncelebruotos Šv. Mišios 
S v. Andriejaus parapijoje pami
nėti 75-tą parapijos įkūrimo ir 
20-tą kun. P. Burkausko kuni
gystės šventimų jubiliejus. Da
lyvauja Philadelphijos vysk, 
augziliaras Robert P. Magin- 
nis, vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Lietuvos Vyskupų sekre
torius vysk. Jonas Boruta, S. J., 
dvasiškiai, Lietuvos valstybės 
atstovai.

Popiety, Jubiliejinė puota 
Lietuvių Namuose (Lithuanian 

Vilniaus Kalvarijos V. Kapočiaus nuotr.

kavimo Frances Covalesky- 
Kavaliauskaitė pasigėrėtinai 
paskambino Chopino nemažai 
technikos subtilumų reikalau
jantį etiudą. Ji yra apdovanota 
gaidų “iš lapo skaitymo” talen
tu ir mielai savo muzikine tal
ka visada prisideda. Kiek žinau, 
ji yra pirmoji Amerikos lietu
vė, kuriai už Čiurlionio muzi
kos tezę Miami universitetas 
suteikė doktoratą. Antroje da
lyje Edita Orlinytė atliko Balio 
Dvariono Elegiją, jautrią ro
mantinės krypties melodiją, 
kuri padvelkė liaudies dainos 
intonacija. Pabaigai ji dar pa
smuikavo Rondino (pagal Beet- 
hoveną) ir Liebesfreud (Meilės 
džiaugsmas). Šie Kreislerio kū
riniai reikalauja iš atlikėjo na
tūralios elegancijos bei žais
mingumo, ką savo atlikimu ji 
puikiai įrodė. Smuikininkei 
reikliai ir dėmesingai akom- 
ponavo dr. Frances Covalesky. 
Tai ir buvo pilna muzikos part
nerystė.

Nežiūrint į tai, kad buvo iš
siuntinėta per 100 asmeninių 
kvietimų, į minėjimą atvyko 
apie 50 asmenų. Visų nuostabai 
- 35 iš jų suaukojo net $2720! 
Tai yra tikrai nepaprastas Eli- 
zabetho lietuvių dosnumo pa
vyzdys. Pagal aukotojų pagei
davimus Lietuvių Bendruome
nei teko $2,220, Tautos Fondui 
$250, APPLE veiklai $225 ir 
Vaikų Vilčiai $25.

Pagal tradiciją po programos 
Rimantas Bitėnas pakvietė mi
nėjimo dalyvius ir atlikėjus 
bendriems užkandžiams. Vaišė
mis pasirūpino dr. Dalia ir Ri
mantas Bitėnai, o jiems talkino 
Birutė Kudirkienė ir Audrė 
Ruzgienė.

Julius Veblaitis

Redakcijos pastaba: rank
raštis buvo gautas kovo 26 d. 

Music Hali), dalyvaujant sve
čiams, parapijiečiams, kun. P. 
Burkausko bičiuliams.

Birželio 20 d. - Maldos ke
lionė į Lietuvos šventoves tiks
lu Aukščiausiajam padėkoti už 
suteiktą lietuvišką paveldą ir Lie
tuvai gražintą nepriklausomybę.

Rugsėjo 8 d. - Šiluvos Mari
jos šventės proga išvyka į Šilu
vos Marijos koplyčią, esančią 
Marijos šventovėje Washington, 
D. C.

Lapkričio 6-7 d. - Dviejų die
nų Philadelphijos arkivyskupo 
kardinolo Anthony J. Bevelaųua 
ganytojiškas vizitas Šv. Andrie
jaus parapijai, iškilmingos Šv. 
Mišios - kalėdinės muzikos kon
certas.

Šv. Andriejaus parapijos ir 
kun. P. Burkausko sukakčių pro
ga spaudai ruošiamas jubiliejinis 
parapijos leidinys. Straipsniais 
leidinyje bendradarbiauja rašyto
jai Vyt. Volertas, Balys Raugas, 
žurnalistė Jeannie Dorr. Leidinio

JAV nepateikė jokių įrodymų 
prieš Aleksandrą Lileikį

Trys generalinės prokuratūros 
prokurorai, tiriantys A. Lileikio 
bylą, lankėsi JAV. Aleksandras 
Lileikis, kaltinamas žydų perse
kiojimų per nacių okupaciją Lie
tuvoje, buvo deportuotas iš JAV 
1996 metais. 92-jų metų A. Li
leikio teismo procesas Lietuvoje 
buvo sustabdytas dėl labai blo
gos teisiamojo sveikatos. Specia
liųjų tyrimų skyriaus vadovas EI i 

A. t A.
DALIAI BULVIČIŪTEI

iškeliavus į Amžinybę, jos motinai MARIJAI 
BULVIČIENEI, visiems giminėms ir artimiesiems didžios 
širdgėlos valandą, IlOdėdami reiškiame giliausią' 

užuojautą.

Ambasadorė Gintė Damušytė 
Antanas ir Rasa Razgaičiai 
Dalia Sakaitė

Ilgametei Pranciškonų spaustuvės ir "Darbininko* 
tarnautojai 

A. t A.
, DALIAI BULVIČIŪTEI

staiga mirus, jos motinai MARIJAI BULVIČIENEI Ir kitiems 

artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. Mes 

dalinamės netekties skausmu.

"DARBININKO” REDAKCIJA 
"DARBININKO” ADMINISTRACIJA 
Buvę Pranciškonų spaustuvės tarnautojai

redaktorė - Angelė Puodžiūnie
nė, meninis apipavidalinimas - 
Gemos Kreivėnaitės.

Kaip matome - užsimota ju
biliejus paminėti plačiai. Ištesė
ti skatina nuoširdūs paskatos 
žodžiai ateiną iš čia ir Lietuvos, 
o ypač prisiminimas aukos tų, 
kurie parapiją prieš 75-rius me
tus kūrė. Atsiųstame sveikini
mo laiške, Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke dr. Petras 
Anusas teisingai pastebi: “Pra
vartu su dėkingumu ir pagarba 
prisiminti tuos Philadelphijos 
lietuvius, kurie parapijos kūri
mosi pradžioje beveik ištisus du 
dešimtmečius kantriai rinkda
vosi maldai, neturėdami savo 
maldos namų.”. Jaučiame pa
reigą parapijos pradininkų pra
kaitu ir auka pastatytus Dievo 
namus ir toliau išlaikyti ilgame
tei užsienio lietuvių sielovadai.

Algimantas S. Gečys

M. Rosenbaum apkaltino Lietu
vos medikus neteisingai nusta
čius diagnozę. Jis pareiškė turįs 
nenuginčijamų įrodymų, kad A. 
Lileikis ligą simuliuoja. Lietu
vos prokurorams tebuvo paro
dyta vaizdajuostė, kurioje užfik
suotas A. Lileikis, vairuojantis 
automobilį, dar prieš išvykda
mas į Lietuvą 1996 metais.

Lietuvos aidas 04.01
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YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Šventasis Raštas vienoje 
knygoje laikinai išparduo
tas. Per Šv. Rašto sutiktuves, 
kurias rengė LK Religinė Šalpa 
kovo 28 d. Apreiškimo par. sa
lėje, buvo išparduota visa "Dar
bininkui" skirta kvota. Kelių mė
nesių laikotarpyje tikimės gauti 
daugiau Biblijų. Apie tai paskel
bsime spaudoje. Užsakymai, 
gauii iki kovo 26 d., tebesiun- 
tinėjami. Naujų užsakymų kol 
kas prašome nesiųsti.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pa savo 75 metų veiklos sukak
tį atžymės balandžio 25 d. pie
tumis - šokiais. Bilietų kaina 
25 dol. asmeniui. Jie gaunami 
pas Eleną Matulionytę tel. 718- 
326-3398 arba pas Bruno Rut- 
kūną tel. 516-628-2292.

LB Queens apylinkė ren
gia šaunų "Kanklių" muzikos 
ansamblio koncertą sekmadie
nį, balandžio 18 d., Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. An
samblis atvyksta iš Vilniaus ir 
pakeliui į Philadelphia sutiko 
pasirodyti New Yorke. Ansamb
lio dalyviai visi profesionalai. 
Žiūr. skelb. puslapio apačioje.

Lietuvių Fondo narių 36- 
tas metinis suvažiavimas kvie
čiamas šeštadienį, balandžio 24 
d. Pasaulio Lietuvių Centre, 
14911 127th St., Lemont, IL 
60439, tel. (630) 257-8787. Pro
gramoje numatyti įvairūs pra
nešimai: Tarybos, Valdybos, Fi
nansų komisijos, Pelno skirsty
mo komisijos, Lėšų telkimo ko
misijos, Įstatų komisijos, Meno 
globos komisijos ir kt. Vyks še
šių Lietuvių Fondo tarybos na
rių rinkimai. Bus kalbama įvai
riais LF liečiančiais klausimais. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

JAV LIET. BENDR. QUEENS APYLINKĖ

Maloniai kviečia visus tautiečius 
i

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS ANSAMBLIO

KANKLĖS
KONCERTĄ

1

SEKMADIENĮ - BALANDŽIO 18,3:00 vai.', pp. 
KULTŪROS ŽIDINIO DIDŽIOJOJE SALĖJE 

341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, NY

Įėjimo Auka: $15.00 Jaunuoliams iki 18m.- $8.00 
Vaikams iki lOm. - gralis

Veiks kavinė nuo 12:30 ir po koncerto

Neringa Ine. su Nek.Pr.Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas

'99tn. *MCRINeOS’ STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA liepos 11-25 d.d. - vaikams 10-16 metų 
liepos 25-31 d.d. - vaikams 6-10 metų 
liepos 25-31 d.d. - vaikams 13-16 metų 
rugpjūčio 1-7 d.d: - šeimoms su mažais vaikučiais 
ANGLŲKALBA-LIETUVIŲ KILMĖS 
rugpjūčio 8-21 d.d. - vaikams 7-16 metų 
rugpjūčio 21-24 d.d. - šeimoms su mažais vaikučiais

INFORMACIJA-REGISTRACIJA 
kreiptis į Daną Grajauskaitę: 

66 Salisbury Rd. Watertown MA 02472 
tel: 617-923-4583 e-mail: neringai@yahoo.com

y • •

E-mail: jkeleras@aol.com

Redakcija ....... (718) 827-13Ę2
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

Dalia Bulvičiūtė, daugelį 
metų dirbusi rinkėja Pranciškonų 
spaustuvėje ir "Darbininke", stai
ga mirė š. m. kovo 30 d. Pašar
vota buvo Shalins laidojimo kop
lyčioje. Atsisveikinimas įvyko ba
landžio 1 d., didįjį ketvirtadienį, 
7:30 vai. vak. Rožinį sukalbęjo 
Tėv. Pr. Giedgaudas, OFM, o už
baigiamąsias maldas - vysk. Pau
lius Baltakis, OFM. Atsisveikini
mo žodį tarė Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, buvęs a., a. Dalios 
viršininkas beveik 40 metų. Kal
bėjo dar keletas žmonių. Mišios 
buvo aukotos už velionę Pran
ciškonų koplyčioje balandžio 1 
d., dalyvaujant "Darbininko" ir 
Religinės Šalpos darbuotojams. 
Didįjį penktadienį, dėl didžiosios 
savaitės nustatytos liturginės tvar
kos, nebuvo galima vežti į baž
nyčią, todėl kūnas buvo tiesiai 
nuvežtas į krematoriumą ir sude
gintas. Pelenai bus pervežti ir 
palaidoti Kanadoje, šalia pernai 
mirusios sesers Laimos Kurpienės. 
Nuliūdime liko motina Marija 
Bulvičienė, kuri buvo atskridusi 
iš Kanados, ir kiti giminės bei ar
timieji. Amžiną atilsį duok Daliai, 
Viešpatie!

Plačiau bus kitame "Darbinin
ko" numeryje.

Apreiškimo par. žinios
Lietuvos Vyčių 41 kuopos 

susirinkimas įvyks balandžio 11 
d., tuojau po 11 vai. mišių. Dau
giau informacijų gausite pa
skambindami pirmininkui Biil 
Kurnėtai 718-846-3829.

Kavinė veiks sekmadienį, 
balandžio 18 d. Kultūros 
Židinyje nuo 12 vai. iki 3 vai. 
popiet ir po tą dieną rengiamo 
"Kanklių" ansamblio koncerto. 
Kavinę ruošia Lietuvių Atletų klu
bas. Bus galima skaniai papietau
ti, atsigaivinti.

New Yorko lietuviai - kla
sikinės muzikos gerbėjai - nea
bejotinai patyrė didelį ir retą ma
lonumą, apsilankę Trijų tigrų 
koncerte, kurį Kultūros Židinyje 
š. m. vasario 27 d. surengė Lais
vės Žiburio radijas, vadovaujamas 
Romo Kezio. Trys žymūs Lietu
vos akademinio operos ir baleto 
teatro solistai, žinomi kaip "dai
nuojantys tigrai", gal akies kraš
teliu pašnairavę į trijų pasaulio 
tenorų sąjungą "Trys tenorai" 
(Domingo, Pavarotti, Carreras), 
garsėjančią nuo pat pirmojo jų 
pasirodymo Romoje 1990 m., o 
gal į trijų garsiausių šio meto 
sopranų susivienijimą "Trys sop
ranai" (Casello, Esperian, Law- 
rence), nutarė dainuoti kartu. Ir 
tokiu būdu lietuviškame pasau
lyje tapo keliariopai populiarūs. 
Lietuvoj jau mažai kur nebūta, 
tad nuspręsta, laiko negaištant, 
pasirodyti užjūriuose. Pirmasis 
koncertas laukė New Yorke. Tigrų 
trio - tenoras Virgilijus Norei
ka, baritonas Eduardas Kaniava 
ir bosas Vladimiras Prudnikovas 
- sužavėjo Kultūros Židinyje ap
silankiusią publiką, kurios, kaip 
skaičiuota, buvo apie 500 (teko 
net papildomai išsinuomoti kė
džių). Pirmojoje dalyje solistams 
dusyk paeiliui pristačius po keletą 
klasikinio repertuaro vienetų, 
tokių kaip Vidur žalios girios (Pra
nas Tamošaitis), Ūdrio daina (Vy
tautas Klova), Pasakykit jai, mer
ginos (Rudolfo Falvo) ir pan., ku
rie, nereikėjo net spėti, iš anksto 
garantavo sėkmę, antrojoje buvo 
atliktas garsusis "Naujametinis 
trijų tigrų muzikinis kokteilis", 
atliktas akompanuojant Gintaro 
Rimkevičiaus vadovaujamo Lie
tuvos valstybinio simfoninio or
kestro įrašui. Derėtų priminti, jog 
subtilus ir itin elegantiškas pir
mosios koncerto dalies akompa
niatorius buvo William Smiddy, 
kuris grodamas vidutinišku in-

Nekalto Prasidėjimo vie- 
nuooyne Putnam, CT, ansam
blio "Kanklės" koncertas 
įvyks š. m. balandžio 21 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak. Laisva 
auka. Visi kviečiami.

Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 8 d., Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY. Programoje: 9 vai. ryto Lie
tuvių pranciškonų koplyčioje bus 
aukojamos Mišios Tautos Fondo 
rėmėjų intencija. Seks registra
cija. 10 vai. ryto - susirinkimas. 
Pakvietimai su įgaliojimo lape
liais siuntinėjami jau dabar. Jei 
esate Tautos Fondo narys ir pa
kvietimo negausite iki bal. 25 d., 
prašome pranešti Tautos Fondo 
raštinei: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207; tel. (718) 
277-0682. Metiniame susirinki
me bus Tarybos, Valdybos ir Revi
zijos komisijos pranešimai; bus 
pristatyti ateities veiklos planai; 
diskutuojami Tautos Fondo įs
tatų pakeitimai ir kiti einamieji 
reikalai. Vyks 5 Tarybos narių 
rinkimai. Visi Tautos Fondo na
riai kviečiami dalyvauti.

Aldonos Stasiulevičiūtės ir 
Onutės Valiukevičiūtės kon
certas rengiamas balandžio 10 
d., 7:30 vai. vak. Kultūros Židi
nyje. Pradžia 7:30 vai. vak. Ren
gia LB "Versmės" apylinkė.

"Neringos" stovykla Marl- 
boro, Vermont, ieško patyru
sios šeimininkės dirbti stovyk
loje liepos ir rugpjūčio mėne
siais. Šeimininkas/ė turi turėti 
patirties ruošti didelius maisto 
kiekius (100 -180 žmonių) ir tu
ri turėti darbo leidimą Ameri
koje. Skambinti Danai Grajaus- 
kaitei 617-823-4683. (sk.)

Čia galėjo būti 
Jūsų skelbimas.

Skambinkite "Darbininko" 
administracijai 

tel. (718) 827-1351

Koncerto metu Kultūros Židinyje iš k.: Virgilijus Noreika, 
Eduardas Kaniava ir Vladimiras Prudnikovas

strumentu itin vidutiniškos 
akustikos salėje parodė, jog kar
tais ir beveik iš nieko galima 
sukurti įtaigią muzikos gimimo 
šventę. Solistų balsai, jau daug 
metų aidintys ne tik Lietuvos 
scenose, patvirtino, jog lietuvių 
muzikalumas turi gilias ir gyvy
bingas tradicijas. Apsilankiusieji 
gavo programėles, o nebu
vėliams, manyčiau, verta pri
minti solistų biografijas.

Virgilijus Noreika (tenoras) 
baigė Lietuvos valstybinę kon
servatoriją, Kipro Petrausko kla
sę. 1965-66 m. stažavosi Mila
no alla Scala teatre, parengė še
šias partijas, o vieną jų - Pinker- 
toną G. Puccino "Madame But- 
terfly"- dainavo šioje scenoje. V. 
Noreikos kūrybinėje biografijo
je per 40 vaidmenų. Dainininko 
balsas skambėjo visuose konti
nentuose, išskyrus Antarktiką, 
jam plojo Buenos Aires "Kolon", 
Paryžiaus Grand opera, Milano 
alla Scala, Maskvos Didžiojo 
(beje, Romo Kezio išleistoje pro
gramėlėje rašoma, jog V. Norei
ka pastarojo teatro scenoje dai
na ęs apie 50 kartų, tuo tarpu 

■ o Palio duomenimis, skelb

Sophie Korkutis, Dorches- 
ter, MA, kaip kasmet, taip ir šie
met, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdi padėka 
už nenuilstamą paramą mūsų 
spaudai.

Juozas Aleksa, Amsterdam, 
NY, savo dosnią kasmetinę 100 
dol. auką padidino, šiemet ap
mokėdamas prenumeratą su 130 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą ir mūsų pastangų įver
tinimą.

Vito Senken, Jamaica, NY, 
šiemet ir vėl, kaip kasmet, ap
mokėjo prenumeratą su 80 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę paramą.

Mary Aleksandravičius, 
Bloomfield, CT, ir šiemet, kaip 
kasmet, apmokėjo savo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Ji taip 
daro jau daugel metų ir dosniai 
prisideda prie laikraščio pa
ramos, be kurios negalėtume išsi
laikyti. Nuoširdžiai dėkojame.

E. ir D. Laukys, Ft. Salonga, 
NY, šiemet padidino savo kas
metinę paramą, apmokėdami 
prenumeratą su 75 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už dos
numą.

Juozas Ližaitis, Ft. Lauder-

Atitaisymas. Š. m. "Darbi
ninke" Nr. 13, 5-ame puslapyje 
buvo neteisingai paskelbta 
spausdinamos nuotraukos "Ve
lykiniai margučiai" autoriaus pa
vardė. Tikrasis autorius yra Si
mas Augaitis, Watertown, CT, 
kurio skutinėtus ir fotografuo
tus margučius matėme mi
nėtame puslapyje. Atsiprašome 
autoriaus.

V. Kelerienės nuotr.

tais Drauge, solistas šiam teatre 
dainavo 40 kartų) ir kitų įžy
miųjų teatrų žiūrovai. Dainuota 
daugiau nei 30-yje užsienio teat
rų, dalyvauta per 1000-yje spek
taklių, surengta apie 600 solo 
koncertų, įrašyta per 20 plokš
telių, išleistas kompaktinis dis
kas. V. Noreika - taip pat Lietu
vos muzikos akademijos profe
sorius.

Eduardas Kaniava (barito
nas) Lietuvos scenoje sukūręs 
daugiau kaip 40 vaidmenų, dai
navęs apie 2000 spektaklių, su
rengęs virš 400 solinių koncertų 
Italijoje, Vokietijoje, Anglijoje, 
JAV, Kanadoje, Australijoje bei 
Lietuvoje. Dėsto dainavimą Lie
tuvos Muzikos akademijoje nuo 
1969 m.

Vladimiras Prudnikovas 
(bosas), jauniausias trijulės daly
vis, savo muzikinę veiklą pradė
jo berniukų ir jaunuolių chore 
"Ąžuoliukas". Įvairių solinio dai
navimo konkursų laureatas, dai
navęs įvairiose pasaulio šalyse, 
įskaitant New York City Opera.

Julius Keleras

dale, FL, kaip kasmet, taip ir šie
met apmokėjo prenumeratą su 
80 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už nuolatinę paramą 
laikraščiui.

Juozas Rygelis, Thompson, 
CT, kasmet paremdavo "Darbi
ninką" didesne auka, o šiemet ją 
padidino, apmokėdamas prenu
meratą su 80 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už mums taip 
reikalingą paramą.

Rūta Andries, Media, PA, 
kasmet remia "Darbininką", ap
mokėdama prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Taip padarė ir šiemet. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuola
tinę dosnią paramą.

Donatas Banaitis, Wood- 
haven, NY, suprasdamas mūsų 
kritišką finansinę padėtį, šiemet 
padidino savo paramą, apmokė
damas prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdus ačiū už laikraš
čio stiprinimą.

Liudas Normantas. Hiram, 
ME, kasmet apmoka prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Taip pa
darė ir šiemet. Nuoširdžiai dėko
jame už nepavargstančią paramą 
mūsų spaudai.

Juozas Milukas, anksčiau 
gyvenęs Garden City, NY, ilga
metis mūsų dosnus rėmėjas, ir 
persikėlęs į Pensacola, FL, nepa
miršo "Darbininko" ir, kaip jam 
įprasta, apmokėjo prenumeratą 
su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę paramą.

Jolita Birutis, Bloomingdale, 
IL, šiemet ir vėl, kaip kasmet, 
apmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už nuolatinę dosnią paramą, kuri 
šiuo metu mums yra labai rei
kalinga.

Giedrė Montvila, Brook- 
field, CT, apmokėjo prenume
ratą už keletą metų ir dar pridėjo 
auką 50 dol. Nuoširdžiai dėko
jame už paramą, kuri šiuo metu 
labai reikalinga.

Tik 46 centai už. minutę 
skambinant į Lietuvą; 9,9 cento 
- JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLINK pasiūlymui? Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 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, Washington, DC, 
ieško dvieju darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros dar
bus. Pradinis mokestis $6.00 j vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo 
leidimas. Suteikiamas pigus butas - 
130 dol.mėnesiui. Tel. (202) 244- 
2373. (sk.)

Butai pensininkams, moder
nūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, lietuviškoje aplinkoje, Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų priežiū
roje. Pasinaudokite šia proga, kreip
kitės: Vilią Maria, P. O. Box 155, 
Thompson, CT 06277. (sk.)

Profesionaliai valome kili
mus ir baldų apmušalus namuose 
ir įstaigose. Pašaliname kvapus. Ga
rantuojame saugumą žmonių aplin
kai ir nuosavybei. Nepatenkintiems 
grąžinami pinigai. Skambinti: Vy
tautui (lietuviškai) arba Barbarai (an
gliškai), tel. (718) 389-1884. (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 
3 dienas. Lietuvos paštui nuo 
1998.06.01 jo siuntimo kainą 
pakėlus 43%, arba 40 dol. per 
metus, dabar "Lietuvos aido" 
prenumerata JAV kainuoja: me
tams - 170 dol.; pusei metų - 90 
dol.; ketvirčiui metų - 46 dol. 
Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir su adresu siunčiami 
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV 
Broniui Juodeliui - 239 Brook- 
side Lane, Willowbrook, IL 
60514-2914, USA. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Milda ir Joseph Starėnas, Palm 
Harbor, FL - 50 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.

"VILTIES'siuntinių agen
tūra praneša, kad į Brooklyną 
"Vilties" atstovai atvyks š. m. 
balandžio 24 d., šeštadienį, ir 
nuo 12 iki 4 vai. popiet priims 
siuntinius Kultūros Židinio kie
me, buv. spaustuvės patalpose. 
Brooklyne mūsų atstovas - Al
gis Jankauskas, tel. (718) 
849-2260. Susitarus paims siun
tinius iš namų.

Atlantic Express corp., 
siuntinių i Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
balandžio 17 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų - tel. (914) 258- 
5133.

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.

mailto:neringai@yahoo.com
mailto:jkeleras@aol.com
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