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VIEŠAS KREIPIMASIS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ
DĖL NEPAGRĮSTO PIRMALAIKIO
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS UŽDARYMO
Lietuva turėtų sustabdyti
Ignalinos atominę elektrinę
(IAE), jei tarptautinė, neprik
lausomų ekspertų komisija, dėl
kurios
sudarymo buvo susitar
- Lietuvos nacionalinė ener
ta
Briuselyje
dar 1998 m.
getikos strategija bei sprendi
mai dėl tolesnės Ignalinos ato pavasarį, nustatytų, jog tolimes
minės elektrinės veiklos buvo nis elektrinės blokų eksploata
pristatyti Vienoje vykstančioje vimas keltų grėsmę.
Tačiau branduolinės saugos
Tarptautinės energetikos agen
tūros (TATENA) 43-iojoje Ge ekspertai ir specialistai nerei
neralinės konferencijos sesijo kalauja sustabdyti IAE, kuri
je. Ūkio viceministras Vikto griežtai vykdo saugumo ge
ras Valentukevičius joje pers rinimo programą.
Nežiūrint to, yra radikaliai
kaitė pranešimą apie Lietu
vos įnašą į branduolinės ener keičiama ankstesnės Vyriau
getikos plėtrą bei saugos užtik sybės ir Valstybės gynimo ta
rinimą. Viceministras pabrė rybos, kuriai vadovauja Res
žė, jog elektrinės uždarymas publikos Prezidentas, patvirtin
pareikalaus milžiniškų lėšų, ir ta pozicija dėl IAE eksploata Gediminas Vagnorius
Lietuva negalės jo įgyvendin vimo.
Ūkio ministerijos parengta ketinimas nekeisti elektrinės
ti be finansinės ir techninės
Europos Komisijos bei kitų me ir Seimui pateiktame nau blokuose vadinamųjų “kuro ka
tarptautinių organizacijų ir do jame Energetikos strategijos nalų” . Tai reikštų vienašališ
projekte netikėtai numatyti ką įsipareigojimą dar po 5 me
norų paramos.
- Austrijos bankas “Raif- milijardus litų mokesčių mo tų uždaryti ir 2-ąjį elektrinės
feisen Zentralbank Osterreich” kėtojams kainuosiantys kraš bloką, net negavus anksčiau
ir JAV bankas “Chase Man- tutiniai sprendimai - artimiau žadėto tarptautinių institucijų
hattan” suteikė Lietuvai sin siais metais uždaryti 1-ąjį elek įsipareigojimo suteikti Lietuvai
dikuotą 30 milijonų JAV dolerių trinės bloką, taip pat pripažin realią neatlygintiną finansinę
paskolą. Paskola bus naudoja ti 1994 m. LDDP Vyriausybės paramą milijardiniams užda
ma valstybės iždo pinigų srau Energetikos ministro su tarp rymo nuostoliams padengti. Tik
tams subalansuoti. Didžioji da tautinėmis finansinėmis insti politiniais motyvais ar nauda
lis paskolos bus perskolinta tucijomis slaptai pasirašytą su kitoms valstybėms paremti
koncernui “Mažeikių nafta” sitarimą, kuriame nurodytas neatsakingi Ūkio ministerijos
atsiskaityti su Būtingės naftos
terminalo rangovais bei “Ma
žeikių naftos” perdirbimo ga
myklos rekonstrukcijos projek
tams finansuoti.
- Spalio 2-ąją, kuri Lietu
1917 m. rugsėjo 6 d. išėjo pir žodžius, įrašytus pirmoje “Lie
voje minima kaip Angelų sar
masis “Lietuvos aido” numeris. tuvos aido” redakcijos skiltyje.
gų diena, savo profesinę šven
Kaip ir kiekvienais metais, šią
Antanas Smetona prieš aštuo
tę šventė per 18 tūkst. visų po
svarbią mums datą pažymėjome niasdešimt dvejus metus rašė:
licijos rūšių pareigūnų. Lietu
kasmet retėjančiame “Lietuvos “Dvejus metus varžė karo ap
vos policija gyvuoja jau 81aido” redakcijos žmonių rate linkybės viešąjį lietuvių spau
erius metus. Policininkų profe
dos žodį. Pagaliau mūsų kraš
lyjesinės dienos išvakarėse Prezi
Nors ir ne jubiliejiniai me to gyvenimo sąlygos tiek atsi
dentas Valdas Adamkus poli
tai, baisus sunkmetis, kukliame mainė, kad tapo galima leisti
cijos darbuotojams linkėjo “są
pobūvyje sulaukėme garbingų “Lietuvos aidas”.
žiningos ir pasiaukojamos tar
svečių. Į “Lietuvos aido” gim
Gerai numanydami šios va
nybos, atvirumo ir pasitikėjimu
tadienį atvykęs Seimo Pirmi landos vairumą ir svarbumą, su
grįsto bendravimo su visuo
ninkas Vytautas Landsbergis sitelkėme apie jį pasauliniai
mene”.
bičiuliškai spaudė ranką kiek inteligentai ir kunigai, visi, ku
- Prognozuojama, kad į
vienam darbuotojui, nesusi- rie tik pavaldome plunksną, neSkandinavijos šalių bei Vokie
gundžiusiam gardesnio kąsnio pasiodami nei srovių, nei pa
tijos ir Prancūzijos įtakos sferą
geriau besilaikančiame leidi žiūrų skirtumo. Visus mus čia
patekusioje Lietuvoje per arti
nyje. Jautėme vienybę, kaip suspietė rimtas mūsų tautos ir
miausius keletą metų neišven
pirmaisiais “Lietuvos aido” mūsų gimtosios šalies padėji
giamai įplauks daug stambaus
metais amžiaus pradžioje.
mas”.
užsienio kapitalo. Lietuviškam
Šią nuotaiką sustiprino “Lie
Tarsi antrindamas pirmųjų
verslui tai nėra gera naujiena,
tuvos aido” redaktorius Riman laikraščio kūrėjų mintims apie
konstatuoja didžiausią Lietu
tas Vamauskas, perskaitęs pir nepriteklius, “Lietuvos aido”
voje mažmeninės prekybos tin
mojo laikraščio redaktoriaus, vyr. redaktorius Rimantas Varklą turinčios “Vilniaus preky
busimojo Lietuvos Respublikos nauskas teigė, kad idealizmas
bos” generalinis direktorius
prezidento Antano Smetonos dar nėra mirusi sąvoka į XX
Ignas Staškevičius. Pasak jo,
Lietuvoje smulkusis ir viduti
nis verslas nėra išvystytas, to
dėl didelės užsienio investici
jos lietuviams gali reikšti “sam
dinių ateitį”.
- Lietuva tapo pirmąja aso
Žemaitijos kankinių palaikų
Rugsėjo 26 d. Vilniuje į
cijuota Europos Sąjungos ša paskutinę kelionę buvo išlydė laidotuvės, žmonių dėmesys
limi, kurioje surengtas šios or ti du pokariu KGB nužudy nustebino ir sujaudino net pa
ganizacijos narių ir kandidačių ti Žemaitijos dvasininkai - čius Telšių vyskupijos hierarpasitarimas dėl vizų politikos. Telšių vyskupas Vincentas Bo- chus. Laidotuvių procesiją su
Rugsėjo 30 d. Vilniuje prasi risevičius ir Viešvėnų bažny kankinių karstais Telšių vys
dėjusiame susitikime kalbama čios klebonas Pranas Gustai kupijos valdose - Varniuose apie tai, kaip geriau suderinti tis. Abu jie 1946 metų rugsėjo pasitiko minia žmonių. Toks
Europos Sąjungos ir narystės 28 dieną buvo nuteisti mirties pats sutikimas laukė laidotu
jojersiekiancių šalių vizų klau bausme ir sušaudyti. Kaip ir vių procesijos ir Janapolės bei
simus . Taip' pat aptaria^,, šimtai kitų sovietinės okupa Viešvėnų parapijose.
kaip Įgyvendinti Šengeno in cijos. aukų, tada nebuvo palai
Vidurdienį Telšių gyvento
formacinės sistemos projektus ir doti, o tik užkasti Tuskulėnų jai užtvindė Katedros šventorių.
tobulinti asmens dokumentus. dvarelio parke. Prieš keletą me Atsisveikinimo Šventas mišias
Dviejų dienų susitikime daly tų suradus kapavietę, palai čia aukojo Kauno arkivysku
vauja Europos Komisijos, Eu kai pradėti identifikuoti.
pas metropolitas Sigitas Tamropos Sąjungos šalių, asocijuo
Vilniuje pagerbtus Dievo kevičius, Telšių vyskupas An
tų valstybių pareigūnai.
tarno V.Borisevičiaus palaikus tanas Vaičius, Panevėžio vys
- Spalio 1-ąją oficialiai rugsėjo 27 d. priglobė Vyskupų kupas Juozas Preikšas, Vilka
atidarytas Kauno nevyriausy kripta Telšių katedroje, o ku viškio vyskupas Juozas Že
binių organizacijų paramos cen nigo P.Gustaičio - Viešvėnų maitis, vyskupai augziliarai
tras.
bažnyčios šventorius.
Jonas Boruta ir Rimantas Nor

R. Šuikos nuotr.
siūlymai, negavus net žadėto
tarptautinio finansavimo mi
lijardiniams nuostoliams atly
ginti, artimiausiais metais už
daryti 1-ąjį IAE bloką, o dar po
penkerių metų - faktiškai ir
antrąjį bloką, pažeistų šalies
gyvybinius interesus ir atneštų
didžiulę ekonominę žalą, kuri
mokesčių mokėtojus prislėgtų
nepakeliama 15-20 mlrd. li
tų našta. Prarastume ir 3-4
milijardus litų kainuojančios
Kruonio hidroakumuliacinės

“LIETUVOS AIDUI” SUĖJO

AŠTUONIASDEŠIMT DVEJI METAI
amžių žengiančioje Lietuvoje.
Dar ne visus tautiečius užvaldė
Mamonos kerai. O to geriausias
pavyzdys - per visas pervartas
ir krizes neišsilakstę iš redak
cijos “Lietuvos aido” žmonės.
Dirbančių likę “pakankamai
daug”, kad laikraštis galėtų ei
tų neardamas nosimi žemės.
Aidiečius su gimimo diena
pasveikinęs Vytautas Lands
bergis priminė, kad 1990 metais
atkuriant “Lietuvos aidą” pa
sikartojo 1917 metų situacija,
kai dar kartą atėjo toks laikas,
kai “Lietuvoje tiek pagerėjo,
kad buvo galima vėl leisti “Lie
tuvos aidą”.
“Labai specifiška buvo situ
acija, ko gero, unikali, kaip
daug kas Lietuvoje, valdžią įkū
nijantis parlamentas ryžosi pra
dėti leisti opozicinį laikraštį, sakė Seimo Pirmininkas. - At
gimimo metais dominavo kitaip
(nukelta į 5 psl.)

elektrinės vertę, 1,5-2 kar
tus padidėtų elektros energijos
kainos gyventojams ir įmo
nėms, o praradus elektros ener
gijos pajėgumus netektumėme
ir ekonominių galimybių pri
traukti investicijų Lietuvos
prisijungimui prie Europos
elektros energijos tinklų.
Branduolinės saugos para
metrus užtikrinančios atominės
elektrinės uždarymas niekada
nebuvo, nėra ir negali būti ofi
cialiu narystės Europos sąjun
goje kriterijumi, o staigus, neat
sakingas ir vienašališkas atsi
traukimas nuo anksčiau sun
kiose derybose su Europos ko
misija ir Vakarų valstybėmis
pasiektų pozicijų, nepadidins
nei valstybės prestižo, nei rea
liai pagreitins Lietuvos narystės
Europos sąjungoje.
Branduolinio saugumo kri
terijais ir realiais finansais ne
paremti politizuoti įsipareigo
jimai skubotai sustabdyti IAE,
būtų praktiškai neįgyvendi
nami, o tokių nerealių pažadų
tarptautinis įteisinimas vėliau

komplikuotų ir stabdytų dery
bas su Europos sąjunga, taip pat
prisijungimą prie Europos ener
getinės sistemos bei sutrukdy
tų sukaupti lėšas IAE uždarymo
fondui.
Jaučiu pareigą kreiptis į Res
publikos Prezidentą ir prašyti jo,
kaip valstybės vadovo, įtakingo
gamtosaugos specialisto, ne
pritarti Ūkio ministerijos paren
gtam, nepagrįstai skubotam ir
neatlygintinam IAE sustabdy
mo planui, kuris pažeistų mūsų
atsikuriančios šalies strategi
nius ekonominius ir valstybin
gumo interesus, sukeltų sun
kias socialines pasekmes ir tuo
naują žmonių nepasitenkinimo
bangą, taip pat kviesti atsakin
gas valdžios institucijas at
naujinti derybas su Europos ko
misija ir didžiosiomis Vakarų
valstybėmis dėl realiai įgyven
dinamų IAE blokų sustabdymo
terminų, paremtų abipusėmis
nuolaidomis ir konkrečia neat
lygintina tarptautine finansine
parama.
Gediminas Vagnorius
1999 09 21

JAV KARINĖ PARAMA
LIETUVAI - MILIJONAI
DOLERIŲ
JAV pareigūnas domisi, kaip
Lietuvos kariuomenė naudoja
tos šalies teikiamą paramą ir
kokios paramos ginkluotosioms
pajėgoms dar reikėtų.
Išvakarėse atvykęs į Vil
nių, Gynybinio saugumo para
mos agentūros direktorius ge
nerolas leitenantas Michael Davison rugsėjo 27 d. susitiko su
krašto apsaugos ministru Čes
lovu Stankevičiumi ir kariuo
menės vadu brigados generolu
Jonu Kronkaičiu, o rugsėjo 28
d. apžiūrėjo oro erdvės kon
trolės centrą Karmėlavoje, mo
komąjį pulką ir dalyvo pratybų
“Amber Hope” uždarymo cere
monijoje Rukloje.
JAV Gynybos departamen
tui pavaldi agentūra sudaro ir
vykdo susitarimus dėl kitoms

valstybėms perduodamos ar par
duodamos karinės įrangos, taip
pat koordinuoja klausimus, su
sijusius su finansine pagalba,
karinio rengimo ir mokymo pro
gramomis.
Nuo 1996 iki 1998 metų per
šią agentūrą Lietuvai buvo skirta
beveik 10 milijonų JAV dolerių
(40 milijonų litų), už kuriuos
buvo perkama ryšių įrangos ir
atsarginių dalių kariniams au
tomobiliams, buvo tobulinama
anglų kalbos mokymo sistema,
kuriamas kartografijos centras.
Beveik 2 milijonai JAV do
lerių skirta karių mokymo pro
gramoms. Be to, padedant šiai
agentūrai, Lietuvos kariuomenė
pasipildė 133 kariniais auto
mobiliais, automatiniais šautu
vais M 16, kita karine įranga.
ELTA

ATSISVEIKINIMO MIŠIAS AUKOJO
ŠEŠI VYSKUPAI IR PER 100 KUNIGŲ
vilą, taip pat 102 kunigai. Pa
mokslą pasakė arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius.
Bendra mišių malda buvo
prašoma Dievo malonių, kad
vyskupas Vincentas Borisevičius būtų paskelbtas Palai
mintuoju.
Kunigams ir klierikams iš
sirikiavus į pagarbos taką,
karstas su kankinio vyskupo
Vincento Borisevičiaus palai
kais buvo įneštas į Katedros
požemius - į vyskupų kriptą.
Vakare šventos atsisveiki
nimo mišios ir iškilmingos lai
dotuvių apeigos vyko Viešvė
nuose. Kankinys kunigas Pra
nas Gustaitis palaidotas baž
nyčios šventoriuje.
ELTA

Generalinis konsulas Petras Anusas ir Lilija Anusienė
V. Kelerienės nuotr.

PADĖKA
Už Jūsų dėmesį, nuoširdumą, draugiškumą ir gera
noriškumą, parodytą per penkerius prabėgusius dip
T .2
lomatinio darbo metus New Yorke, apvainikuotus
Kultūros Ži^n^a^tilėj^yU^iigiii islalmingu
is^ifįįįfigu išleistuvių
pokyliu, už gražius ir šiltus žodžius, pasakytus mūsų
abiejų adresu, už atsiųstus sveikinimus ir linkėjimus,
esame visiems begaliniai dėkingi.
>
Džiaugsimės ir būsime laimingi, jei naujai užmegztos
pažintys bei draugystė nenutrūks ir ateityje.
Daug džiaugsmo, sveikatos, laimės ir sėkmės vi
siems Jums nuoširdžiai linki
Generalinis konsulas Petras Anusas
ir Lilija Anusienė
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Amerikos pilietybė
(pradžia Nr. 38)
. Yra įvairių nusikaltimų, ku Northem Nariana Island - siųs
rie gali neleisti jums gauti pi kite prašymus į: Califomia Ser
lietybę tam tikrą laiką. Kada vice Center, P. O. Box 10400,
pildote pilietybės prašymo Lagūna Niguel, CA 92677foęmą,, Form,N-4pQ.,
•0400.
-c n ' r"
,
klausiama apie hų^k.ąjtimų^ , Jei gyvenate: Alaska, Coloniekada nęr^eįųpkįtę. Jęigūjji'ė- rądo, Idabo, Tllinois, Indiana,
įuosite, po fe, kai sužinos,’kad Jowa, Kansas, Michigan, Minmelavote, INS atims jums pi hcsota, Missouri, Montana, Nelietybę. Jeigu jūs padarėte, di brąšką, North Dakota, Ohio,
delius kriminalinius nusikalti Oregon, South Dakota, Utah,
mus, INS gali jus deportuoti. Washington, Wisconsin ar WyJeigu turite šiuo reikalu klau oming, siųskite į: Nebraska Ser
simų, kreipkitės į imigracijos vice Center, P. O 7400, 68501advokatą.
7400.
Dalykai, pagal kuriuos nus
Jei gyvenate: Alabama, Artatomas blogas žmogaus cha kansas, Florida, Georgia, Kenrakteris:
tucky, Louisiana, Mississipi,
a) tendencingai, suplanuotai New Mexico, North Carolina,
nuskriaustas kitas žmogus, b) South Carolina, Oklahoma,
bet koks nusikaltimas, supla Tennessee ar Texas, siųskite:
nuotai ir piktnaudiškai padary Texas Service Center, P. O. Box
tas, sunaikinant valstybės tur 851204-1204.
tą, c) du ar daugiau padaryti
Jei gyvenate: Connecticut,
sunkūs nusikaltimai, dėl kurių Delavvare, Maine, Maryland,
buvote nuteistas 5 ar daugiau Massachusetts, Nevv Hampmetų laisvės atėmimu, d) nu shire, Nevv Jersey, Nevv York,
sikaltimas prieš kontroliuoja Pennnsylvania, Rhode Island,
mų narkotikų įstatymą, padary Vermont, Virginia, Washington
tą Amerikoje ar kitoje šalyje, e) D.C., Virgin Island, siųskite:
nuolatinis girtuokliavimas ir gir- Vermont Service center, 75
toje būsenoje mašinos vai Lovver Weldon Street, St. Alravimas, f) nelegalus lošimas bans, VT 05479-0001.
(gemblinimas), g) prostitucija,
Pirštų antspaudai
i) poligamija, j) melavimas-nuslėpimas įvairių faktų imigruo
Visi turi turėti pirštų ants
jant, k) nemokėjimas priteistų paudus. Išskyrus asmenis, ku
vaikui mokesčių arba ali- rie prašymo metu yra 75 metų
monijos, 1) buvimas kalėjime ar vyresni, jiems nereikia pirš
ar panašioje institucijoje 180 ar tų antspaudų.
daugiau dienų paskutinius 5
Po to, kai INS įstaiga gaus
metus (arba laike paskutinių 3 jūsų prašymą pilietybei, jums
metų, jeigu pilietybės prašoma atsiųs laišką, kuriame bus pra
pagal vedybas su Amerikos nešta, kur ir kada turite atvyk
piliečiu), m) neatlikimas ban ti padaryti pirštų antspaudus.
domojo laikotarpio (probation), Paprastai jus siųs pirštų ants
garbės žodžio - “parole”, arba paudus padaryti į Application
sumažintos bausmės, prieš Support Center arba į policijos
prašant pilietybės.
įstaigą. Einant į šias įstaigas
Jeigu jums buvo liepta apleis dėl pirštų antspaudų, turite pa
ti kraštą (removal) arba buvote siimti INS laišką, savo “žalią
deportuotas, negalite tapti pi kortelę” ir kitą tapatybę įrodan
liečiu. Jeigu jūs esate apleidimo tį dokumentą: vairavimo teises,
procese (removal proceedings), pasą arba valstijos asmens ta
negalite prašyti pilietybės iki patybės dokumentą. Ant ant
ta procedūra pasibaigs ir jums rojo tapatybės dokumento (pir
bus leista pasilikti Amerikoje masis yra “žalia kortelė”) turi
kaip legaliam gyventojui.
būti jūsų nuotrauka.
Šiuo metu pirštų antspaudai
Terorizmo darbai. Pasisakote
prieš kitą žmogų, jei jis yra ki daromi, naudojant rašalą. Atei
tos rasės, religijos, kilmės, poli tyje bus naudojama elektroni
tinių pažiūrų ar socialinės gru nė technika pirštų antspaudams.
pės, nusikalstant diskrimina
Pirštų antspaudus INS įstai
cijos įstatymui. Asmenys, kurie ga siunčia FBI įstaigai - pa
yra vedę/ištekėję už Amerikos tikrinti, ar žmogus nėra padaręs
piliečio ir gyvenę su sutuokti kriminalinių nusikaltimų. Kar
niu nuolatinai Amerikoje tre tais FBI grąžina pirštų antspau
jus metus, gali prašyti pilietybės dus kaip negalimus išskaityti po trejų metų. Vaikai iki 18 me atpažinti. Tada INS įstaiga jus
tų automatiškai tampa pilie siųs antrą kartą padaryti pirštų
čiais, kai jų tėvai gauna pilie antspaudus. Jeigu FBI įstaiga
atmes jūsų pirštų antspaudus
tybę.
du kartus, tada INS reikalaus
Pilietybės prašymas
iš jūsų, kad gautumėte iš savo
gyvenamos vietos, kurioje gy
Paduodant prašymą pilie venote paskutinius penkerius
tybei, reikia užpildyti formą metus, policijos liudijimą, kad
“N-400-Application for Natu- nesate nusikaltęs. Po to, kai INS
ralization Form”, kurią galite įstaiga gauna jūsų prašymą pi
gauti INS įstaigos ar apylinkės lietybei ir FBI įstaigos prane
organizacijos, kuri rūpinasi imi šimą, kad nesate padaręs kri
grantais, raštinėje. Užpildyta N- minalinių nusikaltimų, dar gali
400 forma pateikiama su šiais jūsų paprašyti kokių nors papil
priedais: 1. “žalios kortelės” domų dokumentų. Gaukite juos
kopija, 2. dviem nuotraukom ir nusiųskite.
(dydis pažymėtas N-400 for
Kada visi dokumentai bus
moje), 3. “Money order” $250 nusiųsti, pirštų antspaudai pa
sumai, išrašytoje “Immigration tikrinti, gausite paštu laišką iš
and Naturalization Service” INS įstaigos, nurodantį laiką ir
arba INS vardu, ir 4. jei jūs vietą, kur turėsite nuvykti į pa
esate vyras tarp 18 ir 26 metų, simatymą- egzaminą. Jeigu tuo
kariuomenės (Selective Service) laiku jūs negalėtumėte ten nu
j-emsteacriosIršbrmacij ą tTfoyuc vykti, paprašykite raštu, kaip
Prašyti, t. y. užpildyti formas, galima greičiau, kitos datos.
Kada bus paskirta nauja data,
« P^^k^ą^^įųtin^j Ijvl^.praneąjums atsiųsdama
gyvenimo reikalavimą, t. y. 4 paštu kitą laišką. Keičiant pa
metai ir 9 mėnesiai.
simatymo datą, prisideda keli
Užpildytą formą su visais mėnesiai laiko pilietybės gavi
reikalingais priedais siunčiate į mo procesui.
INS Service centrą. Yra keturi
Kad gautumėte laiku jums
centrai. Į kurį jūs turite siųsti, siunčiamus INS įstaigos laiš
priklauso nuo to, kurioje valsti kus, kiekvieną kartą, kai kei
joje gyvenate.
čiate savo gyvenamą vietą, pra
Jei gyvenate Arizona, Cali- neškite savo naują adresą INS
fomia, Hawaii, Nevada, Guam, įstaigai.

Kai einate į pasimatymą egzaminus, nuvykite ten prieš
laiką ir, jeigu nereikia, nesiveskite kito žmogaus, nes tos vie
tos paprastai yra perpildyto'š
žmonėmis.
Jeigu nepasirodote INS
įstaigoje pasimatymui skirtu
laiku, jūsų byla bus uždaryta
(“administratively closed”), ir
jeigu jūs nieko nedarysite nesusisieksite su INS įstaiga
per metus, jūsų prašymas pi
lietybei bus atmestas.
Per pasimatymą INS įstaigo
je bus tikrinamas jūsų anglų neišlaikote kalbos arba istorijos mėse, ir prašyti duoti tam reikalui viečių priima į darbą tik
kalbos, Amerikos istorijos ir ir valdžios sudėties egzaminų, jums kitą datą.
ima piliečius. Tik Amerikos pilie
valdžios sudėties žinojimas. Ar jums gali leisti iš naujo bandy
Kada nuvyksite duoti priesai- čiai gali dalyvauti valdžios pro
galite perskaityti angliškai: ga ti laikyti egzaminus, paprastai ką, INS įstaigaiturėsitėatiduo- cese - balsuoti. Turint U.S. pa
li duoti jums perskaityti kelis sa tai būna 60-90 dienų laiko ti savo “žalią kortelę” - ji jums są, yra lengva keliauti. Ameri
kinius iš jūsų formos N-400, tarpyje. Taip pat gali jūsų pa daugiau nebus reikalinga, nes jūs kos piliečiai, keliaujant kituose
ar duoti kelis sakinius perskai prašyti pristatyti dar kai ku gausite dokumentą Certificate of kraštuose, reikalui esant, gauna
tyti iš kokio valdžios dokumen riuos dokumentus.
Naturalization, įrodantį, kad JAV valdžios apsaugą ir pagal
to ir atsakyti į klausimą. Papras
Kada atmetamas pilietybės esate Amerikos pilietis. Yra pa bą.
tai duoda perskaityti kelis pa prašymas, paprastai parašoma tariama tuojau pat išsiimti U.S.
prastus sakinius. Rašyti - gali raštu, kodėl buvo atmesta. Ta Passport. Pasą lengviau ir pa
JA V LB Krašto valdybos So
duoti jums parašyti pora pa da galite apeliuoti ir prašyti togiau nešiotis, o jei pamesite cialinių Reikalų Taryba
prastų sakinių. Kalba - jie ten išklausyti iš jūsų pusės. Atsiųs Certificate of Naturalization do
Parengė B. Jasaitienė ir A.
pat mato, kaip jūs kalbate an dama pranešimą, kad jums kumentą, jį iš naujo gauti gali Smulkštienė
gliškai. Istorijos ir valdžios ži atmestas pilietybės prašymas, trukti apie vienerius metus.
Naudotasi U.S. Departanojimą tikrina, paprastai už įstaiga paaiškins, dėl ko tai
Turint Amerikos pilietybę,jūs ment of Justice, Immigration
duodami keletą klausimų arba padaryta, atsiųs ir instrukcijas, gaunate daug privilegijų. Mies and Naturalization Service lei
duodami raštu dvidešimt klau kaip galite prašyti apeliacijos tų, valstijų ar federalinės įstai diniu “A Guide to Naturaliza
simų - atsakymai yra kelių pa teismo šiuo reikalu.
gos ir taip pat daug kitų darbo tion” (1998 lapkr.).
sirinkimų. Prieš einant į pasi
Kai išlaikysite egzaminus •
matymą, yra patartina kelis kar ir sėkmingai praeisite pasima
NEW JERSEY NEVV JERSEY
NEW JERSEY
NEVV JERSEY
tus perskaityti ir atsiminti pa tymą INS įstaigoje, po to gausi SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.:
ruoštus klausimus apie istoriją te laišką, vadinamą “Notice (732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą,
ir valdžios sudėtį. Tuos klausi ofNaturalization Oath Ceremo- komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje New Jersey da
mus su atsakymais galima gau ny” (Form N-445). Tame pra lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINEti įvairiose vietose, specialiai nešime bus pasakyta, kada ir kur RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732)
tam tikslui yra paruoštos bro jūs turite nuvykti duoti Ameri 521-1916. Centrinė New Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms
šiūrėlės.
kos piliečio ištikimybės prie šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su
Po pasimatymo - egzaminų saiką ir gauti dokumentą - “Cer- prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
jums bus pranešta, ar bus tificate of Naturalization”. Jei menės.
duodama pilietybė, ar ne, arba gu negalite tuo metu nuvykti GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose
gal jūs turėsite perlaikyti eg šiai priesaikai, turite grąžinti reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI
zaminus. Dažnai tai yra prane iš INS gautą pranešimą ir and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas.
šama tuoj po pasimatymo, o kar paaiškinti, kodėl negalite daly Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside,
tais raštu vėliau. Jeigu jūs vauti priesaikos davimo iškil NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

Skrendančių keleivių
srautas 2001 metais
ICAO - Tarptautinė civili kad 1999 metais šis rezultatas
nės aviacijos organizacija. Tai pasieks 2739 mlrd, 2000 - 2875
1944 m. įkurta specializuota mlrd. ir 2001 - 3038 mlrd. Di
Jungtinių tautų organizacijos namika įvairiuose geografi
žinyba, nustatanti saugių, niuose regionuose bus skirtinga
veiksmingų ir reguliarių skry dėl įvairių vietos ir regiono
džių tarptautinius standartus veiksnių įtakos. Azijos/Ramiobei taisykles, o kaip forumas, jo vandenyno regiono oro ben
bendradarbiaujanti visose sri drovių keleivių srautas turėtų
tyse tarp 185 susitariančių val padidėti, nes jis 1998 m. buvo
stybių.
sumažėjęs dėl nepalankių eko
Lietuva į šią organizaciją įs nominių sąlygų; čia laukiama
tojo 1992 m. vasario 7 d.
didžiausių augimo tempų vi
Rugsėjo viduryje visą savai same ICAO regione, nors jie bus
tę Civilinės aviacijos direkcijo gerokai žemesni už ankstesnių
je atliko skrydžių saugos prie jų dešimtmečių rezultatus. Eu
žiūros audito darbą ICAO ropos oro bendrovių ir Lotynų
ekspertų grupė, vadovaujama Amerikos/Karibų baseino oro
p. Glenn’o HERPST’o. Tai bendrovių rinkos prognozės taip
jau antras toks patikrinimas. pat pakankamai džiuginančios.
Pirmąkart mūsų valstybės Lyginant su bendraisiais pa
skrydžių saugos priežiūros au saulio vidutinio lygio rodikliais,
ditas buvo atliktas 1996 m. Artimųjų Rytų ir Afrikos oro
Šiemet tikrinama, kiek ir ko bendrovėse tikimasi ryškių au
kiose valstybėse skrydžių sau gimo tempų. Šiek tiek žemes
gos priežiūros srityse pasis ni jie turėtų būti jau nusistovė
tūmėta. “Apsidairyta” ir pagrin jusioje Šiaurės Amerikos oro
dinėje mūsų oro bendrovėje bendrovių rinkoje. ICAO prog
“Lietuvos avialinijos”.
nozės regionų oro bendrovėms
Pagal Tarptautinės civilinės ir pasauliniai vertinimo rodik
aviacijos (ICAO) prognozes ir liai bus išspausdinti ICAO
susumuotus pasaulio bendro rinkinyje “Pasaulio civilinė avi
vių keleivių srauto rezultatus acija 1999-2001 m.”, kur taip
tikimasi, kad 1999 metais šis pat bus detaliai išdėstyti pagrin
skaičius kils iki 4%, o 2000 m. diniai tarptautinės aviacijos
- iki 5% ir 2001 m. - beveik iki įvykiai 1998 metais. Šį leidinį
galima įsigyti ICAO Doku
6%.
Bendras tarptautinių ir vie mentų pardavimo tarnyboje: tel.
tos keleivių srautas ICAO su (514) 954-8022, fax (514) 954sitariančių šalių oro bendrovėse 6769; tarptautinio tinklo adre
1998 metais siekė 2630 mlrd. sas: Sales_unit@icao.int
keleivių kilometrų. Tikimasi,
Civilinės aviacijos direkcija
Tiesioginės užsienio
investicijos smarkiai išaugo

Tiesioginės užsienio investi
cijos Lietuvoje šių metų liepos
1 d. buvo 7,4675 mlrd. Lt. Peri
nai liepą jos buvo 4,91 mlrd. Lt
Išankstiniais Statistikos de/partamento duomenimis, vięr.
nam Lietuvos gyventojui liepoj
pradžioje teko 2019 litų tiesiu
ginių investicijų.

Pagrindinės šalys investuoto
jos į Lietuvą yra Švedija, JAV,
Suomija, Danija ir Vokietija.
Švedijos investicijos sudarė
18,2% .visų tiesioginių investi
cijų, JAV - 14,5%,
Daugiausiai investuota' į apdirbamąją pramonę (32%),
prekybą (23%), pašto ir ryšių pa
slaugas (18%), finansinio tar
pininkavimo įmones (12%).
BNS

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose,
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai.
134 VVest St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way
St.), VVoodhaven, 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, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia nauj oj vietoj - OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N Y. Tel. 847-2323
(namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar norite būti
J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Tavern,1883Madison St.,Ridgewood,NY11227. 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, N Y11364. 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 #36-2927289per.
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine.
. 9050 Troy Avenue
>y< Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

,

LIETUVIŠKO S1ILIs
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI I VISAS KAPINES
NEVV YORK, NEVV JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Kova tarp tikėjimo ir
netikėjimo (6)
Šitos tikrovės akivaizdoje suprantamas pasidaro ir anksčiau
minėtasai dabarties netikėjimo priekaištas krikščionybei, kam ji
nedaranti gyvenimui įtakos. Prisipažįstamą šiuo priekaištu, tegul
ir patiems to nepastebint, kad žmoniškesnės ateities laukiama
ne iš savo stabų, paverčiančių meilę neapykanta, o tik iš To, kurio
vardas Meilė. Krikščionybė niekam žmogaus neuždaro: nei sa
vosios tautos meilei, nei socialinio teisingumo rūpesčiui, nei poli
tinei kovai už laisvę, nei tarptautiniam taikos siekimui. Bet
krikščioniškasis artimo meilės įstatymas apsaugo, kad visi ši
tie dalykai neišvirstų į neapykanta žėruojančius stabus. “Negalite
tarnauti Dievui ir Mamonai” (Mat 6, 24) neleidžia krikščioniui
suklupti prieš kapitalizmo stabą. Bet lygiai artimo meilės įstaty
mas pasmerkia ir marksistinę klasių neapykantos dogmą. Prieš
abu stabus - kapitalizmą ir marksizmą - krikščionybė perspėja,
kad žmogus yra gyvas ne viena duona. Panašiai krikščioniui ne
virsta stabais nei tauta, nei žmonija. Svetimas krikščioniui inter
nacionalizmas (gyvenimo tikrovėje paprastai išvirstąs tik vienos
didžiųjų valstybių nacionalizmu), nes krikščioniškasai brolišku
mas, nežinąs nei žydo, nei graiko - tai ne tasai blankus kosmo
politizmas, kuris visus prievartauja susilydyti į vieną masę. Bet
lygiai krikščioniui svetimas ir tasai nacionalizmas, kuris tautą pa
verčia malochiniu stabu, reikalaujančiu kitų tautų kraujo bei lais
vės aukų. Krikščionis negali užmiršti, jog visus sukūrė tas pats
Dievas ir visus atpirko tas pats Kristus. Šita prasme krikščio
niškoji meilės dvasia ir yra vienintelė versmė, iš kurios gali iškil
ti žmoniškesnės ateities viltis. Ir todėl, kada ilgimasi žmonišku
mo, iš tiesų ilgimasi to paties Kristaus, kurį stengiamasi iš gyve
nimo išstumti. Rytai jau išstūmė Jį...
Ne krikščionybė kalta dėl dabarties gyvenimo niūrumo, o tasai
netikėjimo šaltis, kuris meilę užgniaužia neapykanta. Ir kai kal
tiname krikščionybę dėl nedarymo įtakos gyvenimui, tai iš tiesų
mes kaltiname visi save pačius. Krikščionybė - ne abstrakti sąvo
ka ir ne Vatikano valstybė, o mes visi - visi, kuriuos Kristus savo
krauju atpirko. Beprasmiška todėl kaltinti krikščionybę ir nejaus
ti patiems nieko kaltiems, lyg ne mumyse būtų krikščionybė, o
kažkur už mūsų. Kada kaltiname krikščionybę, šis kaltinimas
gręžiasi tik į mus pačius: esame patys kalti, kam paliekame Kristų
už gyvenimo.
Štai kokį pavidalą tikėjimo ir netikėjimo kova yra įgijusi mūsų
dienomis. Galime dabar suprasti ir ankstesnį perspėjimą, kad la
bai dažnai netikėjimui uoliai patalkininkauja ir tūli tikintieji. Leng
va pačiam nepastebėti, kaip pasisiūlai į šią talką, nes šiandien ne
tikėjimas kreipiasi į žmogų nebe brutaliu Dievo neigimu, o kitais
šūkiais: kvietimu kovoti už proletariatą, ginti sąžinės laisvę, skir
ti visas jėgas tautai, ir 1.1. Visi šie šūkiai atrodo teisingi, ir susiža
vėti jais žmogui atrodo gražu. Bet visa jų tiesa išvirsta į klaidą,
kai jie skiriami nutoldinti žmogų nuo Dievo, kai jie nori užimti
žmogaus širdyje tą vietą, kuri priklauso vienam Dievui.
Nesame oazė šitoje tikėjimo ir netikėjimo kovoje ir mes, po
pasaulį išblaškytieji lietuviai.
(bus daugiau)

Juliaus Kelero ir Rimanto Varnausko pokalbis su LB Tarybos pirmininku, pulkininku Donatu Skuču
Julius Keleras Gerbiamas
Pulkininke, pradėkime mūsų
pokalbį išsyk nuo svarbiausio
taikinio - nuo NATO. Tai bene
labiausiai rūpi dabarties Lietu
vai.
Donatas Skučas Galime kal
bėti apie NATO. Buvau NATO
karininkas, tada “kariavau”
prieš Sovietų Sąjungą, bet
Lietuva nebuvo mano atsako
mybės zonoje.
JK Esama tokio mito, kad
Lietuva tol nebus priimta į
NATO, kol šioji neturės bent
eskadrilės dvylikos naikintu
vų, pavyzdžiui F-16. Kaip
Jums atrodo, ar Lietuva pajė
gi tą padaryti? Ar NATO to
reikalautų?
DS'NATO niekad to nereika
lautų ir Lietuvai tokių eskadri
lių nereikia. Ką ji turi dabar,
pilnai patenkintų NATO por
eikius. Tad aš nesiūlyčiau šiuo
metu plėsti karinę aviaciją, nes
išlaikyti vieną lėktuvą yra labai,
labai brangu. Kam geriau išlei
sti tą 1.9 ar 2% biudžeto - ben
zinui ar apmokymui sausumos
kariuomenei?
Rimantas Varnauskas Ar tik
dėl brangumo, ar todėl, kad to
kiai šaliai kaip Lietuva tai būtų
sunkiai pakeliama?
DS Taip, dėl pinigų. Naikin
tuvai yra itin sudėtinga tech
nika. Lietuva dar tam nėra pri
brendus. Ateityje - taip, bet tai
nėra NATO reikalavimas.
Pirmiausia reikia pasirūpinti
kitais dalykais, kurių reikalau
ja NATO. Aš atidėčiau visus
tuos naikintuvų, laivų ir 1.1,
pirkimus.
JK Jūs turbūt žinote, kad
Lietuvoje yra kilusi gana karšta
diskusija dėl bendro vidaus
produkto (BVP) procento, ski
riamo gynybinėms lėšoms. Ar
tą reikėjo daryti, Jūsų galva?
DS Aš taip griežtai neįsipa
reigočiau. Lietuvos bėda yra ne
karinis biudžetas, o tai, kad tas
BVP yra per žemas. Jeigu pad
vigubintume BVP ir suma
žintume gynybai skirtą procentą
iki vieno, absoliutūs skaičiai
liktų tie patys. Ir vietoj to, kad
tie procentai būtų patenkinti,
aš daugiau siekčiau pakelti
Lietuvos gamybą, tą BVP, o
paskui tie skaičiai savaime iš
sirutuliotų gynybai. O jeigu Lie
tuva turi bėdos, kaip, tarkim,
dabar yra su ekonomika ir dar
2% eina į karinį biudžetą, tai yra
per didelis įsipareigojimas.
RV Sakoma, kad tokia yra
NATO sąlyga, reikalavimas.

DS Tai nėra absoliutus rei
kalavimas. Tąbūtųga/zw« dary
ti. Tas parodo tam tikrą Lietu
vos ryžtą ir pasirengimą, bet
nėra iškalta akmeny, kad turi
būti du procentai. Čia aš būčiau
labai atsargus. Galbūt net pa
imčiau dalį tų dviejų procentų
ir pastatyčiau fabriką, kad Lietu
va pati pasigamintų savo amu
niciją, galbūt net ir savo šautu
vus ar dar ką nors. Tai sukeltų
darbo vietas, skatintų gamybą.
R V Ar negalėtumėte papasa
koti, ką Jūs NATO veikėte kaip
NATO karininkas?
DS Vokietijoje 1974-1977
m., tris su puse metų, aš dirbau
NATO štabe, kurio paskirtis bu
vo branduoliniais ginklais su
naikinti dalį Rytų Europos. Kaip
sakiau, Lietuva neįėjo į mano
atsakomybę, bet įėjo, sakykim,
pietinė Lenkija ir- aplinkinės
sritys. Buvo sąrašas taikinių ir,
kaip žinote, amerikiečiai būtų
kariavę branduoliniais ginklais.
RV Kariškiai skaičiuoja,
kiekviena pusė nori laimėti, bet,
tarkim, po dvidešimt penkerių
metų, kaip Jūs manote, kas būtų
paėmęs viršų - NATO ar Var
šuvos paktas?
DŠ Laimėtojų branduolinia
me kare nėra. Tačiau, kai pama
čiau sovietinę sistemą (niekad
anksčiau nebuvau susipažinęs
nei su sovietine sistema, nei su
sovietiniu mąstymu ir jų karininkija), tai man nebeliko jok
ios abejonės, kad mes būtume
laimėję Vakaruose. Kita vertus,
būtų pradėję kristi branduolinės
bombos ir visi mes būtumėme
žibėję. Labai čia girtis nei vie
nai, nei kitai pusei nėra ko.
JK Bet rusai beveik du treč
dalius biudžeto tuo metu, prieš
dvidešimt penkerius metus,
skirdavo SSSR karinei gyny
bai.
DS Nėra jokio klausimo kariškai Rusija buvo labai ga
linga ir kad ji būtų galėjus pa
daryti daug žalos, jokios abe
jonės. Užtai ir sakau, laimėto
jų kažin ar būtų buvę. Tačiau,
kaip žinote, Amerika visuomet,
kai pasibaigia karai, beveik
visuomet lieka nugalėtoja, išs
kyrus Vietnamą. Kažin, ar ver
ta šia tema toliau diskutuoti, nes,
kaip sakau, niekas nebūtų lai
mėjęs, o kad branduoliniais
ginklais Sovietų Sąjunga ir bū
tų sunaikinta, tas karas būtų su
niokojęs visą pasaulį. Jeigu jau
Černobylis padarė tiek daug
žalos, tai jūs galite įsivaizduo
ti, kad tūkstantį sykių didesnė

gyvena Lenkijoje.
O nerimo dienos slinko, praūžė karas ir kažkurią dieną pa
mačiau verkiančią mamą: sužinojome, kad iš Kašučių kaimo Dar
bėnų valsčiuje į Sibirą išvežta jos motina - mano senelė Budrikienė ir du mamos broliai su šeimomis. Broliai Konstantinas ir
Vaclovas Budrikai buvo atskirti nuo šeimų ir dingo be žinios. O
***
senelė su marčiomis bei jų vaikais atsidūrė Komijoje. Tais pat
Vytenis Rimkus, g. 1930.01.17 Šiaulių rajone, mokytojo Jaro metais mirė senelė, mirė du Konstantino sūneliai - trijų mėnesių ir
slavo Rimkaus šeimoje. Mokėsi Šiaulių berniukų (vėliau -Janonio) bene 8 metukų amžiaus. Be galo vargdama Konstantino žmona
gimnazijoje. 1949.03.25 su šeima ištremtas į Irkutsko sritį, 1951 Viktorija pirmaisiais pokario metais į Lietuvą slapta parsiuntė vy
m. su tėvu ir seserimis nuteistas 25-iems metams lagerių. 1958 m. resniąją dukterį Viktutę, kuri pradėjo Kretingoje lankyti mokyk
grįžo į Lietuvą. Dirbo šaltkalviu, 1966 m. baigė (neakivaizdiniu lą, bet buvo susekta, areštuota ir kalinių etapais grąžinta į Komi
būdu) Leningrado (dabar - Peterburgas) Dailės akademiją, meno ją. Nuo teismo ją išgelbėjo nepilnametystė. Užaugusi ji ištekėjo
tyros fakultetą. Pradėjo dirbti Šiaulių pedagoginiame institute, už politinio kalinio Puikaus. Grįžę iš Sibiro, teta Viktorija su duk
dabar - Šiaulių universitete.
ra Irute apsigyveno Palangoje, Puikų šeima - Vilniuje. Apie dėdę
Profesorius, habilituotas daktaras, Dailininkų ir Tautodailininkų Vaclovą kalbama, kad jis miręs lageryje iš bado, o štai apie dėdę
sąjungųnarys, nuo 1990m. - Šiauliųmiesto tarybos narys. Išleido Konstantiną gautas įdomus pranešimas, kurį verta pacituoti: “R.
virš 10 knygų, išspausdino virš 2500 straipsnių apie lietuvių meną Puikui (...) Pranešame, kad jūsų senelis - Budrikas Konstanti
lietuvių, rusų, vokiečių, vengrų ir kt. kalbomis.
nas, Viktoro, gim. 1898 m. buvo areštuotas 1941 m. birželio 14 d.
už tai, kad nuo 1918 m. iki 1920 m. tarnavo savanorių buržuazi
* **
nės Lietuvos armijoje, dalyvavo mūšiuose prieš Raudonąją Ar
Mano šeima
miją, apdovanotas “Savanorio” ir “Nepriklausomybės” meda
B
,
Jį
ZJ’£ AM ZAZIV 1 IMOi .
liais, o taip pat pinigine 2400 litų premija. Buvo aktyvus Šiaulių
Man buvo vienuolika metų, kai 1941 metų birželio viduryje sąjungos narys. TSRS VRLK Ypatingojo Pasitarimo 1942 m. rug
namuose supleveno nerimas: buvo išvežta už poros kilometrų sėjo 19 d. nuteistas aukščiausia bausme - sušaudyti. Nuosprendis
gyvenusio tėvo pusbrolio Vaclovo Vaitkevičiaus žmona Marija su įvykdytas. Dėl jo reabilitacijos siūloma kreiptis į Liet. TSR Proku
dviem mergytėm, mano antros eilės pusseserėmis. Pats šeiminin ratūrą. Skyriaus viršininkas A. Pečiulis. 1989.09.06". Prie to
kas, kažkieno įspėtas, jau kuris laikas slapstėsi. Vėliau jų likimas galėčiau tik pridėti , kad Lietuvoš savanoriai buvo ir senelis, ir
susiklostė taip - dėdei Vaclovui pokario metais pavyko išvykti visi trys jo sūnūs - Konstantinas, Vaclovas ir Juozas Budrikai.
To paties trėmimo metu buvo "ištremta artimiausių mūsų šei
Lenkijon, ten tapo keramiku. O teta Marija vargo Onguduose,
Altajaus krašte, ten užaugo dukros, abi ištekėjo už lietuvių: viena mos prietelių, buvusių tėvo globėjų Rimgailą šeima iš Bacaičių
- už politinio kalinio, kita - už tremtinio, sulaukė vaikų, atvažia kaimo Kuršėnų valsčiuje. Tai buvo jau seni žmonės, ir jie visi
vo į Kauną. Neminėsiu tų iš jų, kurie jau mirę, o pati teta išvyko ir labai greitai išmirė Altajuje.

Vytenis Rimkus

Atsiminimai

1

žala galėjo būti padaryta, jei
nedaugiau.
''
JK Gal pakalbėkime apie
JAV Lietuvių Bendruomenę
(LB), kurios viena galva Jūs
esate. Pakalbėkime apie ją
kaip apie politinę organizaciją,
ypač šiuo metu, Tai visai nese-

Donatas Skučas
njai, balandžio mėnesį įvyko
trijų naujų Europos šalių priėmi
mas į NATO.
DS LB iš dalies yra politinė
organizacija ir aš niekaip ne
galiu to paneigti. Ji buvo įsteig
ta kultūros ir švietimo tikslais,
siekiant išlaikyti lietuvybę
Amerikoje. Tai nevisiškai pa
sisekė, tačiau lietuvybė yra
dalinai išlaikyta ir dėka tos lie
tuvybės šiandien mes galime
veikti politiškai. O taip veikti
Washingtone yra labai sudėtin
ga, nes reikia žinoti ką darai.
Reikėjo užauginti visą kartą tų
vadinamų “dypukų”, kurie at
važiavo Čia daugiausia vaikais
būdami, išėjo mokslus, įgijo
patyrimą ir dabar gan sėkmin
gai gali veikti Washingtone.
Galbūt yra tuzinas ar daugiau
Amerikos lietuvių, kurie galė
tų pravesti politines programas
čia, Washingtone. Bendruo
menė veikia. NATO yra aktu
alus klausimas. Dirbam ir su
kitom Amerikos lietuvių ir pa
baltijiečių organizacijomis, bet
apskritai Lietuvių Bendruo
menės pagrindinis politinis
tikslas yra sekti, kas darosi
Washingtone, kad Lietuva ne
taptų kokiu nors “bargaining
chip” (jei Jūs girdėjot tą iš
sireiškimą). Jeigu čia Baltieji
Rūmai ar Valstybės Departa

mentas pradės galvoti apie šu
nybes, tai mes jiorim sužinoti
apie tai, kad galėtume atitinka
mai reaguoti.
R V Ar daug rizikos Jūs ma
tote, kad ta šunybė bus iškrės
ta? Kiek esama tos grėsmės?
DS Yra grėsmės. Ir kas at

J. Kelero nuotr.
baido Baltuosius Rūmus - tai
Amerikos Lietuvių Bendruo
menė ir kitos organizacijos,
kurios, kai tik kas nors praside
da, tuoj pat, kaip mes sakom,
stoja į kovą. Laiškų rašymas,
skambinimas ir, jei, būtų bėda,
tai būtų ir demonstracijos prie
Baltųjų Rūmų. Šiuo metu tai nė
ra iš tikrųjų taip aktualu, nes
Rusija yra didelėje krizėje ir ji
nelabai gali grasinti Lietuvai
tiesiogiai. Bet po metų, kitų,
penkių gali būti, kad, tarkim,
Baltieji Rūmai duos signalą,
jog jie nelabai priešinasi Rusi
jos investicijoms Lietuvoje.
Baltiesiems Rūmams tik reikia
žinoti, kad Amerikos lietuviai
nelabai prieštaraus, jeigu Bal
tieji Rūmai pasakys, kad Rusi
ja gali investuoti į naftą, dujas
ir kitus dalykus Lietuvoj. Rusai
pasigriebs tą ekonomikos dalį
ir anksčiau ar vėliau Lietuva
bus visiškai priklausoma nuo
Rusijos. Ir tada, žinoma, seks
politiniai sprendimai. Taip kad
čia nereikės, kad tankai riedė
tų ar pan.
RV Jūs gražiai palietėte
ekonominę pusę. Yra pakanka
mai rimtų lietuvių Amerikoje,
kurie galėtų investuoti (ne tik
didžiosios kompanijos, kaip,
pavyzdžiui, dabar ateinanti
(nukelta į 7psl.)

Vokiečių okupacijos metais nerimas nei kiek nesumažėjo - iš
Kauno pažįstami pranešė, kad gestapas domisi tėvo knyga “Vo
kiečių okupacija Lietuvoje 1915-1919 metais”, išleista
slapyvardžiu, bandoma iššifruoti autorių.
1945 metų pavasarį sužinome, kad iš Pašeikio kaimo Tverų
valsčiuje išvežtas trečias ir paskutinis mamos brolis, dėdė Juozas
Budrikas. Buvo kalinamas Užbaikalėje, prie Vladivostoko, tačiau,
nesuradus bylos, po poros metų grįžo kaip tik į žmonos Jadzės
teismą. O teisiamąjį buvo už tai, kad be vyro ir su mažais vaikais
likusi nevykdė prievolių. Kalėjo Murmansko ir Archangelsko la
geriuose. Keturi sūnai - Leopoldas, Cezaris, Aleksandras ir Eligijus pasklido ir blaškėsi pas gimines ir pažįstamus po visą Lietu
vą.
Atėjo eilė ir musų šeimai: 1949 metų kovo 25 dieną iš Pike
liškės Vienkiemio (Bazilionų valse., Šiaulių apskritis) buvome
ištremti į Irkutsko sritį, Alzamajaus rajoną. Paradoksas: pas mus
gyveno, be dokumentų slapstėsi dėdė Juozas, tas, kurio žmona
tuo metu kalėjo lageryje. Iš pradžių pamanėme, kad esame apsup
ti dėl jo, o kaip tik jam buvo pavesta saugoti mūsų sodybą. Sibire
po dviejų metų iš mūsų šeimos buvome areštuoti trys: aš, tėvas ir
nepilnametė sesuo Elytė už rašinėjimus, laiškus, rankraštinio
laikraštuko leidimą. Aš buvau nuteistas mirties bausme, vėliau
pakeista 25-kiais metais lagerio, tėvas Jaroslavas Rimkus ir sesuo
- po dešimt metų. Tremtyje liko mama su vyriausiąja dukra Irena
ir trimis mažamečiais - Vaidučiu, Elzyte ir Alfuku. Po Stalino
mirties praėjus keleriems metams, visi buvome grąžinti atgal trem
tim tėvą paleido kaip seną apakusį invalidą, seserį - kaip teistą
nepilnametę, mane - sumažinus bausmę ir kaip pakliuvusį amnestijon. Į Lietuvą dviem grupėmis grįžome 1958 metais. Sesuo
Elytė ištekėjo už buvusio mano bendraklasio, lageriuose praėju
sio ir ten sužaloto rezistencijos dalyvio Prano Barakausko, beje,
teistas buvo ir jo brolis Leonardas. Deja, visi trys jau mirę.
1951 m. pavasarį buvo ištremta paskutinioji iš Budrikų (nukelta į 4 psl.)
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-r a ■-------■ Pagal bendrojo, vidaus
produkto (BVPj vienam gyven
tojui lygį 1998 m. Latvija tarp
Rytų ir Vidurio Europos vals
tybių užėmė paskutinę vietą.
Tai pranešama eilinėje Tarptau
tinio valiutos fondo (TVF) ap
žvalgoje apie pasaulio ekono
mikos raidą. TVF duomenimis,
1998 metais BVP vienam Latvi
jos gyventojui buvo 5557 JAV
doleriai, Estijoje - 7607 JAV
dol., Lietuvoje - 6437 JAV dol.
(aukščiausias BVP vienam
gyventojui lygis šioje valstybių
grupėje yra Slovėnijoje -14 305
JAV dol.). Rytų ir Vidurio Eu
ropos šalių rodikliai du kartus
lenkia kitų pereinamosios eko
nomikos šalių lygį, tai labiau
siai išvystytas buvusio socbloko šalių regionas.
■ Europos Komisijos prezi
dentas R. Prodi sakė, jog busi
mosios Europos Sąjungos (ES)
narės nebūtinai paraidžiui turėtų
įvykdyti visus įstojimo reikala
vimus. Demokratijos, žmogaus
teisių, mažumų apsaugos, nuo
savybės teisią ir religijų laisvės
kriterijai negali būti pakeisti, žurnalui Der Spiegei sakė Prodi.
Tačiau reikia “protingai supras
ti kitus, socialinius ir ekonomi
nius kriterijus”, - teigė Prodi.
Dešimt buvusių komunistinių
šalių plius Kipras bei Malta ti
kisi įstoti į ES kito šimtmečio
pradžioje.
■ Po 18 mėn. trukusios są
lyginės ramybės derybose dėl
ES plėtros į Rytus prasidėjo
lenktynės tarp kandidačių.
Nuo derybų pradžios 1998 m.
kovo mėn. Lenkija, Vengrija,
Čekija, Slovėnija, Estija ir
Kipras ėjo viena greta. Tačiau
praeitą savaitę skirtumai tarp
pasiruošusių ir “mažiau gerai
pasiruošusių” kandidačių tapo
akivaizdūs. Šios lenktynės ga
li pasidaryti dar intensyvesnės,
jeigu gruodžio mėn. Helsinky
je įvyksiančiame ES viršūnių
susitikime bus nutarta pradėti
derybas su Slovakija, Lietuva,
Latvija, Bulgarija ir Rumunija.
Penkios ES šalys remia Vokie
tijos reikalavimą, kad Helsin
kyje būtų nustatyta naujų narių
priėmimo data, tačiau Europos
Komisijos prezidentas R. Prodi
laikosi atokiai nuo šios minties.
ES plėtros komisaras G. Verheugen sakė, kad jis tikisi, jog
ES galėtų priimti Lenkiją, Če
kiją, Vengriją ir Kiprą 2004 m.,
kai tuo tarpu Vokietijos kanc
leris G. Schroeder sakė, jog ES
bus pasiruošusi naujų narių pri
ėmimui 2003 m.
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damas telkė bendraminčius
tolesnei kovai su okupantais.
Tačiau
buvo savo bendražygių
Atidengtas paminklas įžymiam Lietuvos pasipriešinimo kovų vadui
išduotas.
Neįkainojamą pa
;n
'1JŽL<'
i:: o
“Tik Tu ir aš težinom,
slaugą saugumiečiams sutei
kas mane gyventi skatina. ”
kė J.Kukauskas, tapęs NKVD
agentu, bei jcr ryšininkas Ka
Tai eilutės iš Juozo Lukšos-Daumanto eilėraščio “Lauk manęs”, kurį jis parašė savo
raliūnas, enkaVėdištų lėifferiąnžmonai Nijolei Bražėnaitei, prieš išvykdamas iš Miuncheno į Lietuvą su grupe žvalgybos
tas. Per parengtą pasalą'J.Lukmokykloje parengtą kovotoją. Palikęs vieną mylimąją užsienyje (su Nijole juodu susituokė
ša žuvo. Tą išdavystės krauju
1950 m. liepos 23 d.), vienas iškiliausią pasipriešinimo sovietinei okupacijai vadą 1950 m.
pažymėtą įvykį prie paminklo
rudeni priglaudė prie savęs kitą mylimąją - Lietuvą. Deja, Juozas Lukša-Daumantas 1951
prisiminė gyvas išlikęs provo
metą rugsėjo 4-ąją neteko irjos - šalia Pažėrą gyvenvietės, Pabartupio kaimo pamiškėje, jis
kacijos liudininkas P. Pečiulaipakliuvo į NKVD pasalą ir žuvo.
tis, kuris po to buvo suimtas ir
nuteistas kalėti lageriuose 25
Virginija SKUČAITĖ
metus.
Juozo Lukšos žūties dieną galų gyvenimą
Atidengiant paminklą daly
jo brolio Antano iniciatyva toje Kaune, paliko uni
vavo ir kaunietė Nina Nausė
vietoje rugsėjo pirmą savaitgalį versitetą, pasitrau
daitė, išlikusi gyva partizano J.
buvo pastatytas ir atidengtas kė į Suvalkijos miš
Lukšos ryšininkė, Kazimieras
paminklas (skulptorius J.Sli- kus ir įsijungė į
Bendzinskas, kurio bunkeryje
vinskas, architektas J^Mikėnas), Lietuvos partizanų
1951 m. gyveno ir rugsėjo pa
kurį pašventino monsinjoras sąjūdį. Jam buvo
baigoje išėjo į žūtį J. Lukša.
Alfonsas Svarinskas.
patikėtos Lietuvos
Trisdešimtmečio Juozo Luk
- Jis pastatytas ne tik mano partizanų sąjūdžio
šos žūties vietoje kalbėjęs Pa
broliui, bet ir visiems Lietuvos organizacinio sky
saulio lietuvių bendruomenės
partizanams, žuvusiems už jos riaus viršininko,
atstovas Lietuvoje Gabrielius
laisvę, - sakė atidengiant pa Vyriausiojo gink
Žemkalnis pažymėjo, kad mūsų
minklą Antanas Lukša, LPKTS luotųjų pajėgų šta
dienų prakticizmo sąlygomis
valdybos pirmininkas. - Ženg bo vado adjutan
Juozo Lukšos asmuo šviečia
ti šį žingsnį mane paskatino to, Tauro apygar
kaip pavyzdys žmogaus, kuris
ir Juozo Lukšos fondas, buvusi dos Geležinio vil
neieškojo naudos sau, o siek
Juozo žmona Nijolė, bendra ko rinktinės spau
damas Lietuvos laisvės paauko
žygiai.
dos ir propagandos
jo ant jos aukuro savo gyvybę.
Į Pažėrų bažnyčią (šv.Mišias skyriaus viršininko
Juozas Lukša Lietuvai pa
už žuvusįjį aukojo vyriausiasis ir kitos pareigos.
aukojo ne vien savo gyvybę, bet
kariuomenės kapelionas Alfon Jis demaskavo į
ir savo anaiptol negimnazistišsas Bulotas) ir paminklo ati Vyriausiąjį partiza
ką meilę. Jo niekada neapleido
dengimo iškilmes susirinko be nų vadovybės štabą
stoiška savitvarda, nors fata
galės žmonių, neabejingų tau prasiskverbusį so
liško skrydžio į Lietuvą išva
tos istorijai, jos iškiliausiems vietinį agentą Juozą
karėse buvo aišku, kad ginksūnums, kuriems kova už Tė Markulį.
luotas pasipriešinimas okupa
Juozas Lukša
vynės laisvę tapo jų likimu.
1947 m. J.Lukša
__
cijai turi tik taurią, herojišką
paskiriamas Tauro
ir moralią prasmę - partizaninė
apygardos Birutės rinktinės va Mokydamasis užsienyje, jis kova Lietuvoje po Juozo Luk
Biografijos pėdsakais
Juozas Lukša gimė 1921 m. du. Jam pavesta suformuoti parašė knygą “Partizanai už šos žūties nesulaukė jokio Va
Juodbūdžio kaime Veiverių pa Birutės rinktinę, kurios centras geležinės uždangos”, o 1950 m. karų dėmesio. Tačiau mūsų
rapijoje, kai jo tėvas, mirus pir Kaune. Netrukus jis buvo pa spalio 3 d. išskrido su grupe istorijoje liko ryškūs Juozo Luk
majai žmonai, vienas negalėjo siųstas į užsienį, kad susisiek paruoštų žvalgybos mokykloje šos ir jo fatališkos meilės Lie
auginti trijų vaikų ir vedė Oną tų su Vakarų valstybių vyri kovotojų į Lietuvą.
tuvai pėdsakai.
Vilkaitę. Ši valinga ūkininko ausybėmis ir visuomeninėmis
Atidengiant paminklą, žy
dukra pagimdė Lietuvai 4 sūnus, organizacijomis. J.Lukša, atvy
Paskutinis skrydis į
mintį Juozo Lukšos žūties vie
kurie visi dalyvavo žūtbūtinėje kęs į Vakarus, Prancūzijoje bai
Lietuvą
tą, kalbėjo iš užsienio atvykusi
kovoje už laisvę. Visi žuvo, iš gė prancūzų žvalgybos mo
Grįžęs į Lietuvą, J.Lukša buvusi jo žmona Nijolė. Ji ra
skyrus Antaną, kuris pratęsė tą kyklą, Vokietijoje - amerikie stengėsi kuo ilgiau nepakliūti į gino susirinkusiuosius ir visą
kovą 1989 m., kai Lietuva dar čių žvalgybos kursus. Būdamas saugumiečių akiratį, nepails- Lietuvą įsijausti iš visos širdies
bendro demokratinio pasiprie
kartą pakilo žygiui už laisvę.
1940 m. Juozas Lukša baigė šinimo sąjūdžio prezidiumo įga
Kauno “Aušros” gimnaziją, o liotinis Vakaruose, jis artimai
studijuodamas VDU architek bendravo su prelatu M. Krupa
tūrą nedvejodamas tapo Lietu vičiumi, V.Sidzikausku, P.Karvos aktyvistų fronto nariu. Jo veliu ir kitais Lietuvos emigra
veiklą greit pastebėjo saugu cijos politiniais veikėjais. J.Lukmiečiai ir 1941 m. įkalino, ta ša buvo rengiamas tam, kad su
čiau Juozą Lukšą nuo kalėjimo darytų Lietuvoje vieningą va
ar tremties išgelbėjo prasidė dovaujantį ginkluoto pogrin
jęs karas. Vokiečių okupacijos džio centrą. Tad neatsitiktinai
metais Juozas Lukša tęsė ar turėjo ryšių su VLIK’o at
chitektūros studijas, buvo ak stovais. 1948 m. vasarą Baden
tyvus antihitlerinės lietuvių or Badene jis pasirašė su jais su
ganizacijos narys. Jam talkino sitarimą, pagal kurį kovai už
Lietuvos laisvę Lietuvoje turi
visi broliai.
vadovauti
krašto kovotojų su
1944 m. vasarą, kai Lietuva
vėl tapo sovietinė, broliai Luk darytas organas, o užsienyje šos nenutraukė pogrindžio veik VLIK’as. Po metų J.Lukšą
los, tęsė ją Lietuvos išlaisvi Lietuvos partizanų vadovybė
nimo taryboje, kuri, kaip ir ki paskyrė Lietuvos laisvės ko
tos pasipriešinimo okupacijai votojų sąjungos atstovu ry
organizacijos, stojo į žūtbūtinę šiams su užsieniu ir šios orga
kovą už Lietuvos laisvę. 1946 nizacijos visuomeninės dalies
Paminklas Juozo Lukšos žūties vietoje
m. Juozas Lukša nutraukė le politinio skyriaus viršininku.

Vytenis Rimkus

Atsiminimai

1

Sunkus likimas ir išbandymai teko mūsų - tėvų ir vaikų kartai,
daugelio iš jų nebėra gyvųjų tarpe. Tačiau gyvenimas tęsiasi,
suaugo vaikų vaikai, o pastarųjų vaikų būrys gausėja, giminė ša
kojasi. Bendras represuotųjų skaičius - apie trisdešimt, o su jau
naisiais atstovais giminaičių priskaičiuojama jau virš šimto. Ir ar
mūsų šeimos gyvenimas ir likimas - ne mūsų tautos gyvenimas ir
likimas?

į Juozo ir jo bendražygių auką
Lietuvai ir atsakyti jai tuo pa
čiu - besąlygiška meile.
Ponia Nijolė prisiminė, kad
jai apie Juozo likimą, praėjus
šešeriems metams po fatališ
kojo skrydžio į Lietuvą, pirmas
k,offf^ffe^mehią's
'J: •' Kė&t’dtir Bfrtdhf
^^jb^Nydldi'Tiikšienei etŠIgruoti į JAV, stengėsi atskleis
ti nepopuliarias ir JAV visuo
menės, deja, nedominusias ko
munistų niekšybes Lietuvoje.
“1976 m. minint Juozo Lukšos
žūties 25 metų sukaktį Čikago
je ir Toronte, - prisimena me
tų naštos nejaučianti Nijolė
Lukšienė, - pirmą kartą išdrįsau
paskaityti Juozo man rašytų
laiškų ištraukas. Vėliau tie laiš
kai ir mano prisiminimai buvo
išleisti JAV ir Lietuvoje. Ti
kiuosi, kad juos perskaitęs jau
nimas pajus ir supras, kokią
didelę auką ant Lietuvos lais
vės aukuro padėjo ir Juozas, ir
jo bendražygiai”.
Šimtus Lietuvos patriotų
sutraukusiame renginyje daly
vavo Lietuvos laisvės kovų są
jūdžio pirmininkas Jonas Če
ponis, Seimo atstovas, LPKTS
pirmininkas Povilas Jakučionis,
Gražina Ručyte-Landsbergienė,
viešnia iš Australijos, žinoma
išeivijos veikėja Genovaitė Kazokienė, Vilniaus apskrities
viršininkas Alis Vidūnas su
žmona, Kauno apskrities sekretorius Valerijonas Senvaitis,
Juozo Lukšos sūnėnas Algi
mantas Tutlys ir kt. Svarbiau
sius J.Lukšos gyvenimo mo
mentus priminė Garliavos
J.Lukšos gimnazijos direkto
rius istorikas Vidmantas Vit
kauskas, subūręs apie save
Lietuvos praeitį gerbiančią
moksleiviją, įkūręs mokykloje
J.Lukšos muziejų.
Atėjusieji pagerbė 30-metį pasipriešinimo kovų architek
tą, kuris asmeninę laisvę ir
meilę be deklaracijų paauko
jo fatališkai mylėtai Lietuvai.

Irkutsko sritį. Ir štai jis atsiuntė man siuntinį - tai buvo vienas
vienintelis siuntinėlis per visą mano kalėjimo laikotarpį. Ir tikrai,
iš kur man bebuvo galima parama, kai tremtyje mama vargo su
trimis mažais vaikais, o senas tėvas ir nepilnametė sesuo, kaip ir
aš, klajojome lageriuose.
Kur tu dabar, Juozai, ar tebegyveni? Tai tu mane pamokei tin
kuoti, mūryti krosnis, dirbti visokius darbus, padėjai išlikti, iš
gyventi...

(atkelta iš 3 psl.)
jauniausioji mano teta Irena Pikelienė iš Slišų kaimo Bazilionų
valsčiuje. Ji su vyru ir keturiais vaikais atsidūrė Krasnojarsko
krašte. Lietuvon grįžo 1958 metais pagausėjusi - su mažuoju Al
giuku, Ir taip susiklostė, kad jų vyriausioji duktė Česlava-Regina,
Geografas docentas
Atsiminimų fragmentai apie lagerius
mano puseserė, tapo dar ir mano žmona.
Į
106-ąjį
lagerį
buvo
atvežtas nuteistas 10-čiai metų senukas
Slišai buvo vos du kilometrai nuo mano tėviškės. Mus išve
1951-1956 metais
žydas,
geografas,
Irkutsko
universiteto docentas. Neva j is paskai
dus, pas juos perėjo gyventi ir slapstėsi dėdė Juozas. Išvežus ir
tos metu prisiminęs caro laikų studentavimą, neva jis pasirodęs
Pikęliųs, jam pavyko gauti padirbtus dokumentus, nuvažiavo pas
106-asis lageris (1951 m.)
geresnis už dabartinį, na. štai ir antitarybinė agitaciją. Į darbą jo
Brangusis mano Juozas
grįžusią iš lagerio žmoną, prisiglaudusią Klaipėdos krašte,
jau
nevedė, vaikštinėdavo po zoną ir tiek. Dažnai jį lankydavo,
„Priekulės apylinkėse, Čia bųyo ųž, tuos dokumentus areštuotas,
Pirmasis mano lageris -106-asis, ant Baikalo kranto. Blogą vardą
jteisitasrir,.tri^metuąkalėjęs,Šilutės ,lageryje, ten gavęs džiovą ir jis turėjo - tai buvo nedidelė vagių, recidyvistų karalystė, du pu atrodo, duktė, atveždavo jam maisto, rūbų. Atvežė jam gražias
sparčiai jos galutinai pakirstas.
siau į žemę įkasti barakai kalno šlaite ir grupelė tarnybinių bakūžių. pirštines, kurias čia pat vagišiai jam ir pavogė. Ir prasidėjo tųpiršO kaip nepaminėti mažeikiškės giminių atšakos - senelės Kažkur tolumoje matėsi Baikalo kampelis. įrašė brigadon, kurio tinių odisėja - vienas vagišius nudžiauna, kitas siūlo išpirkti, už
Budrikienės brolio Konstantino Rudnickio šeima taip pat buvo je atradau dar vieną lietuvį, Juozą Kaupą nuo Kėdainių, gal kokia saldainių porą, ar sausainių pakelį. Žiūrint, ką tuo metu senukas
;
ištremta iš Bugenių, jo žmona senelė Kazimiera mirė ir buvo dešimčia metų už mane vyresnį. Jis jau buvo apsipratęs su lagerio turi.
Jis.
ilgai
žiūrėdavo
į
Baikalo
pusę,
kviesdavo
kitus,
ne
kartą
ir
gyvenimu,
teistas
taip
pat
25-rįems
metams,
tad
iš
karto
ėmė
mane
palaidota Taišeto rajone. Į tremtį pas mūsų sūnų Zigmą Rudnicką
mane,
žavėtis
gamtovaizdžio
grožiu,
didingumu.
Žinoma,
mes
tik
savo noru atvyko žmona Adelė su sūneliu, gyveno ten ir kartu globoti. Dalinomės maistu ir šiaip viskuo, ką turėjome: pieštuku,
grįžo Lietuvon. Duktė Vacė dar prieš tėvų mirtį buvo nuteista popieriumi, voku. O svarbiausia - mes buvome jau du, jau rėmėmės pasijuokdavome.
Iš laiko perspektyvos negaliu juo nesižavėti, kai ir tokiomis są
dešimčiai metų, po lagerių dar buvo tremtyje. 1990 metų rugsėjo vienas į kitą, turėjome apie ką kalbėti, net pasvajoti.
lygomis
ne tik pats atsiduodavo estetiniams jausmams, bet bandė
8 d. senelės Kazimieros palaikai buvo parvežti ir palaidoti šeimos
Likimas buvo maloningasr- kiek mes kartu praėjome etapų,
ir
kitus
patraukti.
Šiandien gaila, kad ir aš tomis minutėmis jį
kape Žemalėje.
kartais išsiskirdami ir vėl susitikdami, kpl kažkada, jau po Stalino
(bus daugiau)
Sausi, protokoliški žodžiai... Na ir šeimynėlė, kai pagalvoji. mirties, staiga išlydėjau jį laisvėn, tiesa, ne pilnon, o tremtin į palaikydavau apkvailėjusiu seniu...
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Sveikatos kertė

Auksučių projekto įkurtuvių šventė

Apie skydinę liauką
Suaugusio žmogaus skydinė
liauka (Thyroid gland) sveria
,ąpie 30 gramų ir yra viena di
džiausių endokrininių vidaus
sekrecijos liaukų. Ji yra prieša
kinėje kaklo dalyje, po “Adomo
obuoliu”, ir gamina hormoną ti
roksiną, kuris valdo visą gy
venimą: fizinį ir protinį, laiduo
ja žmogaus organizmo veiklą
normaliomis ir sudėtingomis
sąlygomis, nuolat besikeičian
čiomis gyvenimo situacijomis.
Tiroksinas (tyroxin) - sky
dinės liaukos hormonas, val
dantis visą žmogaus biologinę
struktūrą: nervų sistemą, kau
lus, medžiagų apykaitą, turin
tis įtakos atsparumui ligoms,
lytinėms funkcijoms, senėjimo
procesui. Normali skydinė liau
ka pagamina reikiamą hormo
nų kiekį, o ilgą laiką trunkan
tis tiroksino hormonų trūkumas
arba perteklius neigiamai vei
kia žmogaus organizmą ir pa
čios skydinės liaukos veiklą.
Tai atsitinka, kai skydinė liauka
suserga arba sutrinka. Liga ar
sutrikimas sukelia dvi svarbiau
sias pasekmes.
Pirma, kai skydinė liauka pra
deda gaminti per daug hormo
nų, tada žmogus pasidaro per
aktyvus, per judrus, kitaip sa
kant, nebežino, kur dėtis. Pa
grindinis fizinis požymis (simp
tomas) - labai pagreitėjęs šir
dies plakimas. Medicinos ter
minologija ligonio būklę gali
ma vadinti “organine psicho
ze”. Akivaizdus ir žinomas pa
vyzdys: organine psichoze sir
go JAV prezidentas Bush per
garsųj į Persų įlankos karą su Ira

ku. Medicinos pasaulyje tai
buvo labai gerai žinoma, nuo
visuomenės buvo labai slepia
ma, prezidentas gydomas. Ta
čiau neaišku, ar išgydė, ne vi
sai išgydė arpergydė?..
Antra, kai skydinė liauka
gamina per mažai hormonų,
reiškiniai yra priešingi: žmogus
nejudrus, nebenori gyventi,
širdies plakimas sulėtėjęs.
Flinders universiteto profesorė
Crocker teigia, kad skydinės
liaukos ligos-sutrikimai yra
viena iš protinių ligų priežasčių.
Pabaigoje norėčiau pabrėžti,
kad prieš keletą metų nustatyta,
kad kai kurių motinų (4-8%),
ypač po pirmojo gimdymo, sky
dinė liauka nustoja gaminti
pakankamai tiroksino, ir jos su
serga “post partum tyroiditis” pogimdyviniu skydinės liau
kos uždegimu. Moteris nejau
čia jokių simptomų ir šį sky
dinės liaukos sutrikimą galima
nustatyti tik padarius kraujo ty
rimus. Manoma, kad, jei sutri
kimo nerandama ir moteris ne
gydoma, tai kito nėštumo me
tu vaikas gali būti, pabrėžiu (!)
- gali būti, pažeisto protinio
vystymosi. Tikslaus atsakymo
nėra, tyrinėjimai tebevyksta, ir,
kaip visada, tyrėjų nuomonės
skiriasi.
Visiems žinomas faktas, kad
kai kurioms moterims po gim
dymo būna sunki depresija arba
psichozė - jos priežastis lig šiol
nežinoma, spėliojimų daug.
Vienas iš jų - skydinės liaukos
sutrikimai nėštumo metu. Kas
nebuvo atrasta, nebuvo ir gydoAlfonsas Viliūnas

“Lietuvos aidui” suėjo

aštuoniasdešimt dveji metai
(atkelta iš I psl.)
nusiteikę laikraščiai, skeptiški gero, vienas iš nedaugelio, ku
valstybės atžvilgiu, su daug riame žodžiai “patriotizmas”,
pagiežos, laukiantys, kada žlugs “pilietiškumas” niekada nebu
naujoji valdžia - o kartu ir val vo rašomi su tam tikromis
stybė. Bet valstybė neturėjo dviprasmybėmis ar kokiu nors
tribūnos, kad galėtų kreipti į niekinančiu atspalviu. Todėl
piliečius, paaiškinti, kas iš noriu padėkoti, kad esate čia,
tikrųjų daroma. Todėl buvo kad neišėjote kitur, ir palinkėti,
įsteigtas kitoks laikraštis negu kad šito leidinio geriausios
visi kiti - arba opozicinis”.
dienos - dar ateityje, ir-ti
Anot Vytauto Lndsbergio, pa kėkimės, artimoje ateityje”.
naši situacija išlieka ir dabar.
Vyr. redaktorius R. Vainaus
“Turite gražų vardą, turit gražų kas garbiems svečiams primi
namą, ir galima daug ką pada nė, jog prieš kiekvieną gimta
ryti. Reikia dirbti, reikia darbš dienį “Lietuvos aide”, o ir Lie
tumo, reikia pasiutimo darbe. tuvoje, vis būdavo kalbama,
Šito jums ir noriu palinkėti. Ir kad galbūt tai jau paskutiniai
tada laikraštis eis”, - linkėjo ai- metai. “Mes įkyriai, įžūliai,
diečiams V. Landsbergis.
atkakliai laikomės, ir tikiuosi,
Į “Lietuvos aido” gimtadienį kad dar laikysimės”, - sakė
atvykusio Konservatorių val “Lietuvos aido” redaktorius.
dybos nario parlamentaro Au
“Nepasiduodančio “Lietuvos
driaus Ažubalio dėmesį pa aido” kolektyvas linki savo pre
traukė pirmojo “Lietuvos aido” numeratoriams dvasios stipry
numerio pagrindinė antraštė - bės. Tik Jūsų palaikomi eisime,
“Karas”.
tik Jūsų palaikomas bus Lietu
“Iš principo, bent jau mano voje kitoks dienraštis.
nuomone, jau seniai Lietuvoje
Seniai patyrėme - “Lietuvos
irgi vyksta tikras karas. Ir vie aido” skaitytojai yra savotiški
nas iš šio karo taikinių visada Biblijos raupsuotieji. Ne vienam
buvo “Lietuvos aidas”, - sakė A. Jūsų savo kolegų ar artimųjų
Ažubalis. - Jis buvo niekina rate prisipažinti esant “Lietu
mas, kartais sąmoningai palie vos aido” skaitytoju reiškia sa
kamas be rimtesnės pagalbos, votišką žygdarbį.
paramos. Bet svarbiausia tai,
Tačiau tvirtai tikime, ir tai įrokad jūs per šitą laikotarpį, šiuos dėte Jūs, ištikimi “Lietuvos ai
pačius sunkiausius mėnesius do” skaitytojai - Lietuvoje egz
atsilaikėte ir neišsilakstėte. Ži istuoja vienintelis klubas, kurio
noma, koks nors cinikas galėtų nariams ištarus “LA” bur
pasakyti, jog protingiausi išėjo, tažodį, atsiveria visos durys,
pasiliko idiotai (Seimo Pirmi prabyla visos sielos, - Druski
ninkas replikavo - “patriotai”). ninkuose, Marijampolėje, Klai
Vis dėlto manau, kad liko tie, pėdoje ar kur kitur.
kurie nenori, kad Lietuvoje
Tas klubas vadinasi - “Lie
kaip senais laikais būtų kalba tuvos aido” skaitytojai. Esame
ma vienu balsu, ir šiuo požiū vienos dvasios žmonės. Ti
riu manau, kad jūs ir tik jūs kėkimės, kad žmonės, nuo kurių
ateity galite atstovauti ir plėtoti priklauso “Lietuvos aido” atei
dešiniųjų konservatoriškų libe tis, yra tos pačios dvasios, kad
ralių idėjų frontą, kuris padėtų jie priklauso garbingam “Lie
žmonėms susiorientuoti rausvo tuvos aido” klubui.
je kitų dienraščių šviesoje. Pa
Būkime kartu. ”
galiau jūsų laikraštis yra, ko
LA

Liepos 16 d. Auksučiuose nimų laiškai buvo gauti iš p. Al
(Šiaulių rajone, netoli Kuršėnų) mos Adamkienės, kuri pati
oficialiai atidarytas Auksučių negalėjo įkurtuvėse dalyvauti,
žemės ūkio parodomasis ir nes su vyru - Lietuvos Respub
miškininkystės ekologinio tvar likos Prezidentu - turėjo išvyk
kymo centras. Įkurtuves, ku ti Vokietijon; ir iš Leland H.
riose dalyvavo virš 50 svečių, Ruth, Farm Cooperatives kon
aprašė du valstybiniai, keturi sultanto iš Sacramento, CA.
vietiniai ir trys vien ūkininkams
Kuršėnų miškininko Vlado
skirti laikraščiai, parodė per Kavaliausko iniciatyva neto
televiziją ir pranešė per Lietu liese pievoje buvo pasodinti
vos radijo pirmąjį kanalą; trum septyni tradiciniai ąžuolai,
pas reportažas buvo pateiktas ir simbolizuojantys tvirtybę. Juos
per Laisvosios Europos radiją. sodinti buvo kviesti svečiai iš
Vienos ilgos dienos iškilmės Amerikos: prof. C. Qualset, L.
vyko busimojo Centro vietoje Clement, prof. G. Hartman, Al
Auksučių ūkio laukuose, o po dona Echaniz ir Heather Whipietinė dalis persikėlė į netoli te; iš Lietuvos: prof. L. Ka
mos Gruzdžių ūkio mokyklos džiulis, prof. V. Rimkus, prof.
M. Treinys, dr.V. Žoštautiepatalpas.
Rytinė neoficialioji progra nė, D. Malinauskas, E. Gas-

nupirkome penkiasdešimt hek
tarų žemės, tai dabar Centras jau
turės 104 hektarų, rudenį
Gruzdžių ž. ū. mokykla sua
rė dalį tos žemės, parengėme
verslo ir miško tvarkymo pla
nus, architektė pateikė Centro
pastatų projektą, o dabar jau
GYVENVIETĖS
pradedame pirmojo pastato Lietuvoje yra apie 24 tūkst.
ūkvedžio namo statybą...
gyvenamųjų vietovių-miestų,
Apskrities vadovai savo neveik
miesto tipo gyvenviečių, kaimų
lumą bando teisinti pinigų sto
ir vienkiemių.
ka, bet juk ne viskas pagrįsta
Seniausia gyvenvietė, mi
vien tik pinigais. Kur gi sava
nima rašytiniuose šaltiniuose, noriškumas ir geranoriškumas?
Apuolė. 854 m. Brėmeno-HamKur duoto žodžio išlaikymas?
burgo arkivyskupas Rimbertas
To valdžios biurokratams stin
ją aprašė kronikoje “Ansargo
ga. Mūsų Centras - tai ne pel
gyvenimas”.
no siekianti organizacija. As
Seniausi vietovardžiai, pir
meninės naudos iš to neturėsiu.
mą kartą minimi istorijos šalti
Man jos ir nereikia. Noriu tik
niuose: Apuolė - 854 m., Del
tuva (Deltuvos žemė) -1219 m.,
Ukmergė - apie 1225 m., Šiau
liai (Šiaulių žemė, galbūt ir vie
tovė) - 1236 m., Tverai (buvo
ne visai toje vietoje, nes čia nė
ra piliakalnio) - 1251 m., Voru
ta (pietryčių Lietuvoje) -1251
m., Klaipėda - 1252 m.
1253 m. ir vėlesniuose rašy
tiniuose šaltiniuose minima
daug vietovardžių, bet, kaip
matyti, seniausieji šaltiniai ne
mini svarbiausiųjų Lietuvos,
centrų, išskyrus Vorutą. Jie pra
dedami minėti palyginti vėlai:
Kernavė -1279 m., Vilnius 1323 m., Trakai - 337 m., Kau
nas - 361 m.
Naujausi miestai ir miesto
tipo gyvenvietės: Venta, Ak
menės raj. - teisės suteiktos
1978 m.; Visaginas, Ignalinos
raj., - 1977m.; Panemunė, Ši
lutės raj., - 1968 m.; Naujoji
Akmenė, Akmenės raj., - 1965
m.; Elektrėnai, Trakų raj.,-1962
Egėliškių-Auksučių kaimo vaikai, vadovaujami mokytojos J. Grucinienės, su gėlėmis
m.; Neringa - 1961 m.; Nauja
ir dainomis pasitinka į “Auksučių” projekto įkurtuves važiuojančius svečius
miestis, Panevėžio raj., - 1959
V. Šliūpo nuotr.
m.; Žemaičių Naumiestis, Ši
mos dalis prasidėjo 9 vai., ka paraitis, V. Kavaliauskas, E. vieno - padėti aplinkiniams lutės raj., - 1959 m.
1958 m. devynioms gyven
da Kalifornijoje gyvenantis inž. Šliūpas. “Auksučiai Founda- ūkininkams sparčiau žengti į
Vytautas J. Šliūpas, P. E., pro tion” viceprezidentas Lawrence Europą... Egėliškių kaimo vietėms suteiktos miesto ir
jekto sumanytojas, padėjo gė Clement sakė: “Mes tikrai žmonės prašo čia steigti prad miesto tipo gyvenviečių teisės,
lių puokštę prie savo tėvo auš nuoširdžiai norime padėti jūsų inę mokyklą, nes dabar pirmo todėl dešimties naujausių
rininko dr. Jono Šliūpo sto smulkiesiems ūkininkams, sto kėlius vežioja 15 km. Mano miestų ir miesto tipo gyven
gastulpio Rakandžių kaimo kojantiems valstybės paramos, draugai amerikiečiai stebisi to viečių sąraše jos neišvardintos.
Dažniausiai pasikartojan
vietovėje. Čia, stebimas būre pirmiausia tiems, kurie patys kiu apskrities vadovų elgesiu,
nori
dirbti
ir
užsidirbti.
Yra
ne

tokiu
savanaudiškumu.
..
Auk

tys
gyvenamųjų vietų vardai
lio vietinių gyventojų, žodį tarė
mažai
sodiečių,
kurie
nenori
sučių
Centro
atidarymas
yra
pa

(gyvenviečių skaičius): Kal
ir Gruzdžių seniūnas J. Dun
dulis. Po to inž. Šliūpas padė nieko veikti ir tik reikalauja demonstravimas, kaip sun niškiai - 34 kartus, Pakalniš
jo gėlių puokštę prie kryžiaus, paramos iš valstybės”. L. Cle ku Lietuvoje įgyvendinti nors kiai - 34, Gudeliai - 31, Juo
kur dėdė aušrininkas Štanis- ment panašų centrą prieš porą ir gerą idėją, pademonstravi zapava - 28, Miškiniai - 28,
lovas Šliūpas 1911 metais bu metų įkūrė St. Peterburgo sri mas, kaip valdžios žmonės ne Pagiriai - 27, Slabada - 25, Go
vo kaimyno nušautas Auksu tyje. Ten buvo panaudota apie sirūpina smulkiųjų ūkininkų jus - 24, Trakai - 24, Bajorai čių ūkio pamiškėje. Vykstančių 4 mln. JAV dolerių, kuriuos gerbūvio pakėlimu. Bet nepa 23, Girelė - 23, Naujasodis - 23.
Ilgiausi vieno žodžio vie
į oficialią programos dalį lau skyrė Amerikos vyriausybė. “Į siduosime tiems, kurie norėtų
Auksučių
projektą
mes
keti

sužlugdyti
šį
projektą.
Nepasi

tovardžiai,
po 16 raidžių, yra
kė siurprizas - prie Egėliškių
name
investuoti
irgi
nemažas
duosime
ir
tiems,
kurie
nori
trijų Respublikos kaimų: Balkaimo juos su gėlėmis ir dai
nomis pasitiko 15-kos vaiku sumas, - tęsė amerikietis pa matyti sužlugdytą Yolo-Šiaulių tramiejiškiai (Tauragės raj.),
čių grupelė, vadovaujama mo šnekovas, - tačiau nė cento apskričių bendravimą. Mes Skirsnemuniškiai (Jurbarko
raj.) ir Žvaigždžiakalnis (Mo
neišleisime, kol neįsitikinsime, laimėsime”.
kytojos J. Grucinienės.
jog
jūsų
valdžia
tikrai
nori
to

Laukų
iškilmėse
nesimatė
nei
lėtų raj.). Skirsnemuniškiai
Oficialią įkurtuvių šventės
dalį 11 vai. pradėjo Kuršėnų kio Centro, nori bendrauti. Kol Šiaulių apskrities, nei rajono at kaimai yra trys. Jų pavadini
kaimiškosios seniūnijos seniū kas nuoširdaus bendradarbia stovų. Kodėl? Vietinė spauda mai rašomi taip: Skirsnemu
nas dr. Edvardas Gedvilas, tar vimo iš Šiaulių apskrities val rašė: “matyt, jiems gėda pa niškiai I, Skirsnemuniškiai II
damas: “Lietuviai įkurtuves džios pusės nėra. Mus, ameri žiūrėti žmonėms į akis...daug ir Skirsnemuniškiai III.
Ilgiausias sudėtinis (kelių
švenčia, kai virš galvos - stogas. kiečius, tiesiog stebina toks lie žadėjo, bet nieko nepadarė, ką
Auksučių Centro įkurtuves tuvių valdininkų abejingu buvo žadėję padaryti...” Sklido žodžių) - gyvenvietės pavadini
kalbos, kad buvo boikotuota ir mas Aukštutiniai Suvalkėliai
pradedame naujoviškai - įmū mas...”
dėl politinių sumetimų, susiju (23 raidės). Tai kaimo, esančio
Į
laukuose
vykusių
cere

rydami į pirmojo pastato pama
tus pirmuosius akmenis. Jeigu monijų pabaigą, švelniam lie sių su vėliausiu Ministro Pir Marijampolės raj., vardas.
Trumpiausi vietovardžiai visi būtume dirbę ranka rankon tučiui krapnojant, atlikta pas mininko pakeitimu. Apie tai
spauda
išsireiškė,
kad
toks
kutinioji
simbolinė
dalis
į
Aza
ir Ūta. Pastarąjį vardą turi
- tokią šventę jau būtume šven
Centro
pastato
pamatus
įmū

apskrities
pareigūnų
elgesys
tai
10 Respublikos kaimų.
tę pernai”. Sekė kiti kalbėtoSeniausia sostinė - Kernavė.
jai-sveikintojai: projekto inici ryti pirmieji akmenys. Juos įdė tikras politinis trumparegišku
Rašytiniuose šaltiniuose ji pir
atorius inž. V. Šliūpas ir prieš jo Vyt. Šliūpas, po to architek mas, neįžvalgumas!
Įkurtuvių dalyviams pietūs mą kartą paminėta 1365 m.
tai žemę valdęs Jonas Bitke- tė Rasa Budrytė ir visi kiti te
nai
dalyvavusieji.
Vyt.
Šliūpas
buvo
surengti Gruzdžių “Apy
Didžiausias senamiestis vičius. Apie Auksučių kaimo
padėtį kalbėjo buvęs kaimynas sakė: “Veiklos pradžia kur kas nėlio” restorane. Pietautojų 359,5 ha ploto - tai XIII-XX a.
poetas Stasys Daunys. Kalbėjo sunkesnė, negu įsivaizdavome. buvo daugiau negu vietų, kai pirmoje pusėje susiformavusi
iš Amerikos atvykę svečiai: Vietos valdžia savo pažadų ne kuriems garbingiems svečiams Vilniaus miesto dalis. 1997 m.
Kalifornijos universiteto, Da- įvykdė. Prieš trejus metus dėl teko valgyti prie baro. Sekė čia buvo 1492 pastatai. Kaip
vis, CA, prof. Dr. Calvin O. projekto įgyvendinimo kalbė daug sveikinimų ir kalbų. Vai paminklai, turintys urbanisti
Qualset; Ūkininkų patarėjas, jomės su įvairiais žmonėmis, šėms vadovavo Eduardas Gas- nę, architektūrinę ir istorinę
Yolo ir Solano apskričių Kali visi tvirtino, kad tokio projekto paraitis, Gruzdžių žemės ūkio vertę, valstybės saugomi 1224
pastatai: 8 archeologijos, 181
fornijoje direktorius Lawrence reikia, visi žadėjo bendromis mokyklos direktorius.
Po skanių pietų visi persikėlė istorijos, 241 architektūros ir
D. Clement; stambi ūkininkė jėgomis dirbti, bet dabar biu
iš Venezuelos p. Aldona Echa rokratai savo pažadų netęsi. į erdvias ir gražias Gruzdžių ž. 794 dailės paminklai.
1994 m. Vilniaus senąmiesniz; S.W. Texas Statė Universi- Šiaulių valdžia užtikrino, kad ū. mokyklos patalpas, kuriose
prasidėjo
seminaras
“
Žemdir

tis įrašytas į UNESCO Kultū
ty, San Marcos, TX, prof. Dr. laiku, dar iki įkurtuvių, bus
Gary Hartman; Vokietijos ūkio atvestas kelias, privesta elektros bystės plėtra Šiaurės Lietuvoje”. ros ir gamtos paveldo apsaugos
atstovybės Lietuvoje įgalioti linija, atliktas drenažas... Kol Šios mokslinės programos ren konvencijos pasaulio paveldo
nis Aldas Kikutis; ir keletas kas nei elektros, nei kelio ne gėja buvo Žemės ūkio ministe sąrašą. Iš viso šiame sąraše tė
Lietuvos garbių mokslininkų privedė, nors žada ir toliau... rija, vadovaujama dr. Virginijos ra apie 400 planetos kultūros
(nukelta į 6 psl.) bei istorijos paminklų.
bei vietos gyventojų. Sveiki 'Mes savo žodį ištesėjome: dar
aifii
ifirėbv!-:: ssiste .?sL'iirn
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Auksučių projekto
įkurtuvių šventė
(atkelta iš 5 psl.)
Žoštautienės, Kaimo plėtros
departamento direktorės. Se
minare kalbėjo: Žemės ūkio
universiteto prof. Mečislovas
Treinys, tema "Lietuvos kaimo
plėtros problemos Kaliforni
jos universiteto, Davis, prof.
Calvin O. Qualset,_“Jpze Auk
sučių centrą LŽŪ Konsulta
vimo tarnybos dr. Alfonsas Ma
linauskas, "Smulkią ir didelią
privačią ūkią perspektyva"',
LŽŪ universiteto prof. habil. dr.
Petras Lazauskas, "Netradici
niai žemės ūkio verslai Lietu
voje ”; Valst. miškotvarkos ins
tituto habil. dr. Andrius Kulie
šius, "Ūkininkavimo privačiuo
se miškuose problemos Gruz
džių ž. ū. mokyklos direkt. Edu
ardas Gasparaitis, "Žemės ūkio
mokyklą mokomieji ūkiai realybė ir perspektyvos
Gan ilgai užsitęsusį, bet la
bai įdomų seminarą uždarė L.M.
Tarybos pirm., Liet, žemdir
bystės instituto narys ir “Auk
sučiai Foundation” Garbės di
rektorius prof. habil. dr. Leonas
Kadžiulis. Klausytojų pasiūly
mas buvo surinkti visų pre
legentų paskaitas ir jas atspaus
dinti specialiame leidinėlyje.
Penktą valandą svečius pa
linksmino iš Šiaulių atvykusi
liaudies dainų ir muzikos gru
pė. Po to svečiai lankė iš

komis, tačiau iki šiol lietuviai, http://home.earthlink.net/~sliusu keliomis išimtimis, palygin pasvyt/auksuciai. htm arba pa
ti nedosniai aukoja. Jeigu vi siteiravę per E-mail:
suomenė, pamačiusi, kad pro sliupasvyt&.earthlink, net.
jektas auga ir yra naudingas,
“Auksučiai” piojekto Garbės
kilmėms pritaikytą Gruzdžių jį paremtų dovanomis, pasko rėmėjai yra: p. Alma Adamk
ž. ū. mokyklos paruoštą paro lomis arba palikimais, tai ne ienė, Lietuvos Prezidento
dėlę, kuri pristatė daugelį iš būtų problemos įrengti vaiku žmona; Prof. emeritus Dr. CzGruzdžių apylinkės kilusių vei čių mokymui pritaikytas patal eslaw Milosz, Nobelio premijos
kėjų. Vienas iš įdomesnių bu pas.
laureatas, Univ. of Califomia,
vo specialiai šiai parodai gra
Prašome visuomenę paremti Berkeley; ir Dr. Algirdas Avi
fikės Gražinos Ožkinytės nu šią idėją, pasiunčiant nuo mo žienis, Pirmasis Vytautas Mag
pieštas “Šliūpų šeimos genea kesčių nurašomas (tax exempt) nus Universiteto Rektorius bei
loginis medis”, apėmęs virš aukas: “Auksučiai Founda Univ. of Califomia, LosAnge100 dokumentuotų šeimos na tion”, 2907 Frontera Way, Burk- les, profesorius.
rių, einančių per aštuonias ge ingame, CA 94010. Daugiau
Jūs irgi galėtumėte paremti šį
neracijas (nuo 1730 m. iki šių žinių galite rasti Interneto labdaringą projektą nuo
dienų).
svetainėje:
širdžiomis aukomis!
Svečiai, kurie išlaikė ilgą
V. J. Š.
dienos programą, pabaigai mo
kyklos direktoriaus buvo dar
pavaišinti skaniais užkandžiais
ir atsigaivinimais.
Statement of Owr>Brshlp, Management, »nd Clrculatlon
3 Feno Data
P. S. Po įkurtuvių į “Auksu
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čiai Foundation” direktorius
4 Anrv* StMaCflpeort Pnca
a
4
2n4 4 3,4
to July
$30.00
kreipėsi Egėliškių-Auksučių
CorudFmcn
apylinkės mokytoja, kad žie
Rev. F.Ciedgaudaa
341 Sl.hl.nd Blvd.. Irooklyn. KY 11207
mos metu, kada Centro patal
(nsrott-nso
*. Cemgtata taang AūMeaa ai Head*w*a M Gere*
Oi
pos nenaudojamos, leistume
341 Hlghlaod llvd., Brooklyn. NY 11207
jai panaudoti dvi sales vaikų
mokymo reikalams. Dabar,
Franciican Fathari* 361 Highland Blvd.. Brooklyn. NY 11207
skundėsi ji, nuo 12 iki 15 vai
Edaor
kučių yra vežami autobusu
Nr. Julius Kol«raa. 341 Hlghlind Blvd.. Brooklyn. NY 11207
15 km į Kuršėnus; tai nemaža
problema mažiems vaikams,
Bav. Francis Clidgaudas. 361 Highland Blvd.. Brooklyn* NY 11207
ypač žiemos metu. Projekto di
1fiaKan/arava affta aatfantounf afatara »notUacorft>raaan.a*anr
rektoriai linkę jos prašymą pa
ntnumunun ^fimaniatvn taanaaara pamatatip ar cnar tavnearparatrr am. aarrtnamaandaataaaaa aata*rtoaaof
tenkinti, tik yra vienas keblu
mas - nėra pakankamai pinigų.
361 Highland Blvd..
Franciscan Fathera
Brooklyn* NY 11207
(Mon-Froflt Corp.)
Pelno nesiekianti “Auksu
čiai Foundation” organizacija
yra išlaikoma visuomenės au-

Rokiškis šventė jubiliejų
Rugsėjo pabaigoje Rokiškis Gruodžio kūrybos talentas - vi
šventė miesto 500 metų jubi sa tai jau seniai tapo visos Lituliejų. Ta proga Nepriklauso vos pilietinės ir tautinės bran
mybės aikštėje buvo atideng dos, kultūros ir meno istorijos
ta skulptoriaus Leono Žuklio dalini i. s Rokiškėne gąrsi kino
Jubiliejinė arka. Mieste vyko aktorė Vaiva Mainelytė užsi
gausybė šventinių renginių, su minė, kad galbūt senatvę pra
važiavo daugybė svečių. Ro leis Rokiškyje. Ruošiantis mies
kiškėnus pasveikino Lietuvos to jubiliejui Rokiškis buvo la
Prezidentas Valdas Adamkus bai gražiai remontuojamas. Ro
ir Seimo pirmininkas Vytautas kiškio dvaro rūmuose - krašto
Landsbergis. Prezidentas kal tyros muziejuje - demonstruo
bėjo, kad garsių Lietuvos di jami XVIII - XIX a. didikų
dikų giminės ir garbingi praėju rūbai. Juos išlaikė ir vėliau ati
sio amžiaus sukilėlių žygiai, davė muziejui buvę dvarinin
stiprūs aukštaičių ūkininkai kų tarnai. Rūbus puikiai restau
ir gražiausiai Europos gotikai ravo Prano Gudyno restaura
prilygstanti Šv. Mato bažnyčia, vimo centro darbuotojos.
Lietuvos aidas
Miko Petrausko ir Juozo
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Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel: 718-423-6161
800-778-9847
Fax: 718-423-3979
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RigaVen Travel Ine.
• Complete Travel Service •

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

• Ali Indusive Vacationp •
• Cruises and Tours •
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Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites,
o oro paštu - per 14-a darbo dienų
i UETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ
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ATLANTIC EXPRESS CORPORATION PICK-UP
SCHEDULE FOR OCTOBER OF 1999

October 6

1.

October 7
October 8
October 9
October 12
October 18
October 19

X

4.

6.
7.

CHRISTMAS CONTAINER TO LITHUANIA
OCTOBER PICKUP SCHEDULE
Oct. 8
Brocton, MA
3:30-5:30 PM
Worcester, MA
Oct.9
12-3 PM
Kennebunkport, ME
Oct. 12
12-1 PM
Centerville, MA
Oct. 13
3:30-5 PM
Putnam, CT
Oct. 14
1-2 PM
Providence, RI
Oct. 14
4-5:30M
Lowell, MA
Oct. 15
12-1 PM
Lawrence, MA
Oct. 15
2-3 PM
Nashua, NH
Oct. 15
4-5 PM
Waterbury, CT
Oct. 16
9:30-11:00 AM
Hartford, CT
Oct. 16
12AM-2 PM
Norwood, MA
Oct. 26
6-7 PM
Albany, NY
Oct. 28
7-8 PM
Binghamton, NY
Oct. 29
9-10:30 AM
Scranton, PA
Oct. 29
12-2 PM
Frackville, PA
Oct. 29
5-6 PM
Philadelphia, PA
Oct. 30 10:30 AM-12:30 PM
Brooklyn, NY
Oct. 30
12-4 PM
Baltimore, MD
Oct. 30
6-7 PM
Washington, DC
Oct. 31
1:30-4 PM
Bridgeport, CT
Oct. 31
8-9 PM

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

150

5.

VISŲ SIUNTĖJŲ DĖMESIUI: Kadangi šiemet siun
tinių surinkimo datųs yra sudarytos visiems 1999
metams, papildomo siuntimo paštu rudenį nebus. Pa
geidaujantys gauti papildomų tvarkaraščio kopijų gali
kreiptis į “Vilties” įstaigą.

914 - 258 - 5133

nuo DURŲ iki DURŲ
150

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

▼

100

oi CM* Cteaa* Maead TNough Pta USPS
OvtaMa Vta MM įDaaian aronarnaafa)

Atlantic Express corp.
800 ■ 775 - SEND

44

9/29/99

UTHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.

J

SCHUYLER SAVINGS BANK

October 20
October 21
October 22
October 23

Philadelphia, PA
Baltimore, MD
Elizabeth, NJ
Kearny, NJ
Brooklyn,NY
Putnam, CT
Paterson, NJ
New Britain, CT
New Haven, CT
Waterbury, CT
Philadelphia, PA
Elizabeth, NJ
Kearny, NJ
Brooklyn, NY

11-12 noon
4-5 pm
11-12 noon
11-12 noon
10-11 am
1-2 pm
11-12 pm
11-|2 noon
2-3 pm
4-5 pm
11-12 noon
11-12 noon
11-12 noon
10-11 am

Mes siūlome:

•Taupymo sąskaitas Taupymo certifikatns
*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...

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-NeWfY<jrki$406r.t.
' -įsi zum anH .jbsyvsų

-si zmum isi ii .žiliais zovui:

One way to Vilnius

$ 400

Mūsų adresas:

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

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211
New York, NY 10107
Tel.: (212) 541-5707
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skautų stovykla

“Veikti VVashingtone
yra labai sudėtinga.,.”
(atkelta iš 3 psl.)
Williams), bet ir parodyti pri-

■ j U .pįeil
tuvą Amerikos pinigų - ne užsidtrtO$ tūiidįdbii&'skirtumas, Airiėfrikdk!|lietūviai!:Wesk'u-b'a tajf'čioaUf’tė^u-Sifefvisi protingi
inVostu'otiįLietuvos prainorlę. žmotiės i Lietuvos Seime ir< Vy
-gailu
riausybėje apskąięiuoja, aš iki
čių. Tarkim, Juozas Kazickas šiol ncgitdėjadfjokių sumų.
Čia turbūt\galima žiūrėti
arine 75 min. litų buvo in
į analogiją sWLenkija: kiek
vestavęs į Omnitel.
DS Yra, yra tų pavienių in Amerika yra inVfestavusi į Len
vestuotojų. Kodėl neinvestuo kiją.
i
'
JK Prieš dešimt metų kiek
ja? Aš atsakysiu bendresne
prasme - kodėl Amerikos lie vienas Lenkijos'gyventojas tuviai neinvestuoja. Nepaisant, tiek vyresnio amžiaus, tiek ką
ką Lietuvos valdžia sako, o ji tik gimęs - buvo skolingas už
kalba labai gražiai, Lietuva in sieniui 2000 dolerių. Per tą laiką
vesticijoms nėra patrauklus toji skola yra kone visai išny
kraštas. Užtenka tik palyginti kusi. 1988-aisiais Baltstogės
skaičius. Duosiu kelis pavyz universiteto kvietimu man teko
džius. Jūs minėjote Williams lankytis Lenkijoje, švenčiant
kompaniją. Ji turėjo ir tebeturi Adomo Mickevičiaus 200-ųjų
labai daug bėdų, kad galėtų gimimo metinių jubiliejų. Len
įeiti. Ir dabar dar neaišku, kaip kų profesūra tuomet labai
jinai ten įėjo ir ar ji ten nori bū skundėsi, kad lenkai stengiasi
ti. Kitas dalykas, pavyzdžiui, sprukti į JAV, Angliją, Vokieti
tas elektros laidų tiesimas iš Ig ją, vengdami sunkios ekono
minės padėties. Dabar situacija
nalinos į Lenkiją.
yra kardinaliai pasikeitusi JK PowerBridge.
DS PowerBridge. Ten labai Lenkija atsigavo. Aišku, ne be
sujauktas dalykas, kas Ame investicinių finansinių injekci
rikoje būtų labai paprasta. Da jųDS Ekonomiką, Lietuvos
bar, jeigu Amerikoje reikėtų sta
tyti 200 km elektros laidų li ekonomiką, reikia kelti ir tada
niją, tai ta kompanija surastų fi išsispręs daug socialinių bėdų
nansavimą ir tas būtų pastatyta bei karinių bėdų. Kai nebereikės
be jokių didelių manipuliacijų, skolinti užsienyje pinigų Vy
kyšių ir pan. Ten visokių kalti- riausybei, tada galima plėtoti
nimų esama. Dabar ar taip yra, politiką, kitas programas. O to
ar ne, aš nežinau. Bet įvaizdis! aš nematau. Nes Lietuvos vy
Jis yra neigiamas. Duosiu Jums riausybė ir toliau skolinasi iš
trečią pavyzdį. Lietuvos val užsienio, nes kraštas vidujai ne
džia apmokestina visus inves gali susitelkti tokias lėšas. Kai
tavimus 15 proc. Ar eis kas nors po trijų metų ateis vėl eilė kal
į Lietuvą, jeigu jis gali gretimoj bėti apie NATO, jei Lietuvos
Lenkijoje investuoti ir išsivežti ekonomika nebus pakilus, tai
savo pelną, nemokėdamas mo toji kalba bus labai sunki.
JK Dar pakalbėkim apie tą
kesčių? Yra daug geresnių vie
tų. Štai Vengrija. Atvažiavai ką aš pradžioj užsiminiau su savo milijonu doleriu, inves apie jaunimą. Apie tai esame
tavai, sukėlei darbo vietas, ir bene keletą kartų su Jumis
žmonės turi darbą. Žinoma, ir jie kalbėję privačiai. Jūs turite sa
moka mokesčius už pastatus ir vo filosofiją ir strategiją ir labai
t.t. Bet to pelno, kurį tu išsive gražią viziją. Kad tą jauni
ži iš Vengrijos, jie neapmokes mą reiktų įkinkyti ne tik į
tina. Be abejo, reikia mokėti politines struktūras, bet ir į so
Amerikos ar kitos valstybės cialinį Amerikos gyvenimą ir
mokesčius. Lietuva apmokesti pasiekti, kad tas jaunimas vis
na... Investuotojai neis. Tarp tiek liktų lietuvišku.
DS Atminkite, yra ir čia
kitko, man teko kalbėti su di
delių fondų direktoriumi, kuris Amerikoje gimęs ir augęs jau
buvo nuvykęs į Lietuvą ištirti nimas, kuris nekalba gerai lie
investavimo klimato. Jo fondas tuviškai. Jų problemos yra šiek
visame pasaulyje tvarko dau tiek kitokios, negu tų, kurie
giau kaip 50 milijardų dolerių. atvažiuoja iš Lietuvos. Aš labai
Ir jis sako: jokiu būdu mes gerai jaučiuosi dėl tų, kurie
neisim į Lietuvą dėl to klimato. atvažiuoja. Jokiu būdu jiems
negalima daryti kaltinimo, kad
JK O turizmas?
DS Turizmas. Lietuvoj turiz atvažiuoja dėl ekonominių pa
mas galėtų būti plėtojamas. Bet grindų. Mūsų seneliai, pirmoji
štai prieš dvi savaites mačiau banga, prieš pirmąjį pasaulinį
per televiziją: atvažiavo turistas karą irgi atvyko ekonominiais
anglas ir Šiauliuose apsistojo sumetimais. Buvo politinių, ku
didžiausiam viešbuty. Jo lempa rie bėgo nuo caro kariuomenės,
kambary neveikė, lempa prie bet iš esmės jie atvažiavo čio
lovos neveikė ir televizorius ne nai dirbti, užsidirbti pinigų. Dir
veikė. Jis, paprastas turistas, bo labai sunkiai. Aš taip pat
iš Anglijos, sakė, kad tai užsi matau lygiagretiškumą tarp tų
likęs Inturisto viešbutis. Ame žmonių, kurie dabar atvažiuoja,
rikoje egzistuoja tam tikras ir tų vadinamųjų “dypukų”,
viešbučių standartas. Lietuvoje atvykusių prieš 50 metų. Kai
jau yra kitaip. Tai galima bū atvažiuoja žmogus, pirmiausia
tų ištaisyti, bet, kaip ir į viską jam reikia susirasti darbą vie
kita, reikia investuoti. Iš kur tie tą gyventi ir išmokti anglų kal
pinigai? Pastatė Astoriją - bą. Nes be tos kalbos prasimuš
puikus viešbutis. Tokių reikia ti Amerikoje beveik neįmano
dar dešimt ar dvidešimt. Ne ma. Kai tas atsitinka ir žmogus
tįktai Vilniuje - reikia visur. užsigarantuoja pragyvenimą,
Reikėtų, kad SAS linija staty- kaip mes sakom, tada jisai
tų viešbutį Vilniuje - Radison, pradeda dairytis į kultūrinius
daugiaaukštį. Yra tani tikras dalykus. Lietąv^ė^buvo kitokia
požiūris iš Lietuvos pusės ir tai pažiūra į kultūrą ir tai atsispintrukdo ir investicijoms, turizmui di žmonėse, kurie čia atvaifjapškri$i Misl&m; O Čial Tžhiejo š/juėtsi duosi u vieną
Lietuvos ateitis. Ir tai mums la pavyzdį. Pas mus labai aukštai
bai rūpi. Užtai, kad Lietuvos yra vertinamas vasario 16-osioę
gyvenimo gerinimas priklauso minėjimas. Žmonėse, kurie čia
nuo užsienio investicijų, nes atvažiuoja, kadangi 50 metų
žmonės Lietuvoje neturi iš kur jie negalėjo šios šventės švęstiĮ
tų pinigų sukelti - tarkim, fab nėra išugdytas Vasario 16-osios
riko, kuris duotų tūkstantį dar svarbumas. Su laikų Jie pa
bo vietų, statybai. Reikia iš matys, kad Vasario jB-oji yn
užsienio tą kapitalą pritraukti, svarbi. Aš daugiau žiūrėčiau
o tam reikia atitinkamų sąlygų. kultūrinę prasmę.
JK Dėkoju už pokalbį.
Kiek reikia investuoti į Lie-

-ecĄ tlan t on ikisą mnbn ūsika u tų
stovykla įvyko V'renųpsaulėtą
r u g p įūč iix\^ŪMarteAg-ifažia m e
pušyne Boltonu MA-jAtkyko ir
skautės iš iBoStoųo, Philtįdelphiaį_.Nie.w: Jersey .ir AVhshington; D. C.iPirmąkartąmjaunos
šeimos<dalyvavo Atldrtto re.liifrfo'lilfO to .vii?;; .zfih:.

mai ieskąio paparčio.žiedo,
šįv/ęsdani i .Jonines;. Kodėl rJ o t
njnės rUgpjūčiormėnesĮ?. Sto
vyklos vaidas buvo Lobynas, tai
į (-stovyklos programas įtraukė
kai kuriuos papročius ir šventes
iš lietuviątautosakos.'
-1 r Stovyklas komendantas,.s. v.

liūs Dambauskas. O prityrusios
sesės iš Brangenybių Alėjos
pastovyklės džiugino visus su
savo švelniais šūkiais ir ypa
tingai' įdortirais raportais. Joms
vadovavo
D^liŠ
ir Audrė MirorižitlS
<9^6
Karūnos pastWJ^fek^ft2
ibį ži asnaiV .ųįšji

i *' i

L*
L"

Sesės skautės “Lobyno” stovykloje. Pirmoje eilėje iš k. į deš.: Adrija Bagdonavičiūtė,
Katarina Bacevičiūtė, Audra Mickūnaitė, Lia Šukytė, Audra Neidhadt. Antroje eilėje:
Gina Walat, vadovė, Kamilė Bizinkauskaitė, Lina Kazakaitytė, Laura Kazakaitytė, Joa
na Arentaitė, Liana Bielkevičiūtė ir vadovė Rūta Mickūnienė

giono stovykloje. Jos atvežė en
ergijos ir daug skautiško patyri
mo kartu su savo prieaugliu.
Savaitės metu visi stovyk
lautojai mokėsi, linksminosi,
šoko, iškylavo, statė lietuviško
motyvo kryžius, kūrė velnio
kaukes, ruošėsi švęsti lietuviš
kas vestuves ir visi labai links-

Kazys Adomkaitis, rikiuotėje
paprašęs stovyklos šūkio, su
laukdavo garsaus ir entuziastin
go šūkio: “Praeitis, dabartis,
ateitis - Lobynas!” Prityrusių
skautų pastovyklės - Piliakal
nio - skautai stebino visus sa
vo sumaniais kasdieniniais šū
kiais. Jiems vadovavo s. v. Sau-

“Kamertonas” aplankys
“ ir
■rftignlt*

£

vadovaujamos vyr. sk. Rūtos
Mickūnienės su pagalbininke
vyr. sk. Gina Walat, ir Kardų
pastovyklės skautai, su ps. Jo
nu Bielkevičium, stebino visus
savo pastovyklių tvarka ir itin
meniškai sukurtu lietuvišku
kryžiumi. Lobyno jauniausi
stovyklautojai, krykštaujanti

grupelė paukštyčią apsigyveno
Lietuvos Turto pastovyklėje
kartu su vadovėmis vyr. sk. Eg
le Šukiene ir s. Janina Matulai
tiene ir pagalbininke vyr. sk.
Angelika Kazakaitytė. Ten ple
vėsavo spalvingos vėliavėlės, o
ptriapmių^apuoširnai^befijų
^YiQi!i8WWsigdMšViAu,kršfari
^t^lnb'/VfikIukfiį>ašWkI&C
jėtad^IhtUkU-®aio^^aūžgėjd
jtetfl vilkai,^rudšdafrii' meškeres,
sfaty ddftii ki^žiiišUr- *kurdami
v'člhilį'kaukes. O jų tarpe, vis su
šypsenom, sukinėjosi jų vado
vai, ps. Tomas Štuopis ir vyr. sk.
Rita Štūopiėnė su talkininkais.
Ketvirtadienio ryte išdygo
jaunų šeimų pastovyklė - Gry
bų Miškas - ir stebuklingai šis
miškas buvo papuoštas meniš
kais vartais, paparčiais ir vėlia
vomis. Vadovės ps. Joana Šim
kienė ir ps. Paulita Alinskienė
paruošė įdomius bei linksmus
užsiėmimus jauniems stovy
klautojams ir jų tėveliams. Jie
net papuošė stalus ir salę vestu
vinei puotai.
Stovyklos metu teko dažnai
maudytis, plaukti laiveliais ir
net šaudyti! Prie laužų mes dai
navome, vaidinome ir šūkius
šaukdami prarasdavome balsus.
Įsigijome specialybes, išėjome
patyrimo laipsnių programas ir
davėme įžodžius. Pasisėmėm
daug skautamokslio ir sustiprinom draugystės ryšius. Ruo
šiantis išsiskirti ir keliauti į na
mus, jauni ir seni atsisveikino
su žodžiais “iki sekančios va
saros”. Liko tik 320 dienų iki
sekančios stovyklos! Iki pasi
matymo! Stovyklos viršininkai
buvo ps. Gloria Adomkaitienė
ir v. s. Vytautas Dilba.
GRA

Senos elektrinės antklodės kasmet
Didžiojoje Britanijoje nutrenkia
20 žmonių

Kasmet Didžiojoje Britani
Rugsėjo pradžioje Marija Petrą Burkauską. Gal būtų ga- joje maždaug 20 žmonių žūva
Remienė, LB Kultūros Tarybos Įima koncertuoti Šv. Andriejaus naudodamiesi senomis arba
pirmininkė, paskambinusi Phi- bažnyčioje? “Kamertono” re sugedusiomis elektrinėmis ant
ladelphijos LB pirmininkui pertuare - daugiausia bažnyti klodėmis.
Vytui Bagdonavičiui, pranešė, nė muzika, o Sv. Andriejaus
Rugsėjo 23 d.paskelbtoje ofi
jog spalio mėnesį atvažiuojąs bažnyčios akustika tokiai mu cialioje ataskaitoje rašoma, jog
į Ameriką iš Kauno mišrus cho zikai ideali. Klebonas Bųrkaus- Darbo ir pramonės departamen
ras “Kamertonas”, kuris, sa- kas sutinka su entuziazmu, o po tas nustatė senesnes nei 10 mekoma, yra vienas iš geriausių koncerto dar siūlo ir salę pachorų Lietuvoje, apvažinėjęs bendravimui su choristais,
su koncertais didesnę dalį va- • Klebonas, pats geras vargokarų Europos. Ar gali Phila- nininkas ir buvęs chorų vadodelphija surengti “Kamertono” vas, džiaugiasi, kad bus dar
koncertą spalio 23 d., šeštadie vienas iškilus renginys Šv. An
Hamiltoniečių teatralų, tal
nį? Mariją Remienė išdėstė driejaus 75-taįs jubiliejiniais kinant svečiams iš Šiaulių, pa
Vytui informaciją apie patį metais. Jis turi daug pažinčią sirodymais buvo atidarytas kul
chorą ir apie labai palankias tad koncertą pareklamuos ir tūrinių renginių rudens sezonas
gastrolių sąlygas. “Kamerto amerikiečių tarpe. Parapijos Lemonte. Pirmąją dieną, rug
nas” susikūrė 1995 metų vasa rengiami kasmetiniai kalėdi sėjo 11-ją į naująją Pasaulio
rą. Chore dainuoja 35 įvairių niai koncertai Šv. Andriejaus Lietuvių Centro, Lemonte, sa
profesijų dainininkai, jų vado bažnyčioje sutraukia daug lę, kuri yra pavadinta Lietuvių
vas muzikas Algirdas Viesu amerikiečių publikos.
Fondo vardu, sugužėjo tiek
las. Repertuare XVI-XX am
Iškyla viena problema. Bus žmonių, kiek rengėjai, PL Cen
žiaus kūriniai, didesnė dalis išlaidą gal ir chorą reiktų šiek tro renginių komitetas, nesiti
bažnytinės muzikos. Patys su tiek apdovanoti, pabendravimo kėjo. Teko pristatyti nemaža
sitvarkę keliones autobusu, vaišės kainuos, o bažnyčioje
patys užsako nakvynes viešbu negalima pardavinėti koncerto
tyje. Rengėjams tenka tik sa bilietų... Tačiau klebono Burlę užsakyti, bilietus atspausdin kausko entuziazmas nuramina.
ti ir koncerto klausytojus suk Po koncerto paliksime aukų.
viesti.
Ęo puikios programos žmonės
-4. - ■
Vytui Bagdonavičiui viskas bus dosnūs. “Pamatysite, bus
pasirodė neblogai, tik dėl salės gerai”, taip klebonas atsako į
- neaišku. Reikia pasitikrinti, ar gerą projektą.
spalio 23 d. Lietuvių Namų salė S?. Sutarta, kad koncertą rengia
laisva. O Vytui tai Lengva Piiiladelphijos LB apylinkės
padaryti. Jo tėvelis, VladąąBag- jv^aldyba su Sv. Andriejaus liedonavičiuą?V.aų)-.tik if.-j^arko -/įivių pasija. Sutartas ir konLietuvių Namų nuonąąyimą. gerto laikas - 2 vai. p. p.,.šešDeja, paaiškėja, kad vi^spalio padienį, spalio 23 d. Vyresi mėnesi visos
'jatfidoai iš n?ėms žmonėms bus gerai dieHamiltono
chicagiečių
Ką dS6W daį bevdBcrniėsto centre esan™ti?-^S©žSr<ft^^alMWtttt&'kiąbažK$£rą nūVhžiuoti irisu pridėtinių kėdžių. Čia vyko hugerą progą išgirsti tokio.gįygio. sj|vįesa namo grįžti. Tiems, ku-: rįioro vakaras, kuriame pasiro
Cįorą. Be to, nuo “Ratilio” an- ' fie nežino, Šv. Andriejaus pa- dė hamiltoirįečių talkininkai simblio viešnagės pri8šJWveik>dV^>ijos:adresas yra toks: 19-tą tl gtralai iš Šjąulių.
;ll) metų, PhiladelptUJVfilėr^ ,ynWalface Streets, PhiladelpH
Tačiąų pagrindinis pasirodyrpačiusi stambesnio vieptų iš- ^(lįjos Aleno muziejaus rajone.
las buvo kitądieną - rugsėjo 12
I: eti
V1S4 su draugais, lie- V ., kuomet $uvo
» v o
suvaidintas
v* v
r ais
įs valdybos nariai^atoi;najgtĮggąis, ir amerikiečiais, kurie '5 tasio Ląųeįaus 4 veiksmų kūręintis ikreiptis
į Šv. As
—
a
mėgsta ir vertina geros muzikos r hys “Ponięč Žydrienės ben;ūn.
A
TOficerfus!
1:
d įabutis”. Jį režisavo prieš 50
BMHor1
Teresė Gečienė

tų elektrines antklodes kasmet
sukeliant 5 tūkst. gaisrų.
“Jei jūsų elektrinė antklodė
yra senesnė nei 10-ties metų, tu
rėtumėte labai rimtai pagalvo
ti apie jos pakeitimą nauja ar
bent patikrinimą pas specia
listą”, sako ekspertai.
BNS

Hamiltono “Aukuro” teatro
viešnagė Lemonte

m.*

►

OMsaRKaBsan

metų Hamiltono “Aukure” pra
dėjusi darbuotis Elena Kudabie
nė. Vaidino ne vien tik hamiltoniečiai, bet ir aktoriai iš tėvynės:
A. Venckus, S. Jakubauskas, S.
Pauliukonis, G. Udrėnas.
Šiauliečiai buvo gražiai įsi
jungę į hamiltoniečių vaidinto
jų būrį. Tik gaila, kad veiksmas
atrodė ištęstas ir reikalingas
dar didesnio apkarpyrųo. Tačiau
publika vis tiek vaidintojus

,hnowirnVi I i
šiltai priėmė, nemažai plojo ir
gausiai apdovanojo gėlėmis.
Prieš spektaklį ir po jo prabi
lo mūsų scenos veteranė - E.
Kudabienė, kuri kalbėjd labai
jautriai. Tai buvo lyg ir atsisvei
kinimas su chicagiečiais, kurie
hamiltoniečius jau yra sutikę
bent dešimtį kartų.
Ed. Šulaitis
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Atsisveikinta su gen. konsulu dr. Petru Anusu
Tik 33 centai už minutę ska
mbinant į Lietuvą; 8,9 cento -

mail:Darbininka@aol.com
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Vienuolynas: ,$*(718) 235-5962

JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tarptautinė telefono bendrovė IE

Vyskupas
(718) 827-7932
Salė (kor.)’^219. (716) 827-9645
Salės adm. . w.. (718) 235-8386

zimųiinri f picrnAS beeinu (juro

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

i—L——-

Vysk. Paulius A. Baltakis,
OFM, spalio 10 d. dalyvauja

Viešpaties Atsimainymo
parapijos žinios
kun. V. Kriščiunevičiaus 50 m.
Albertui Klimui ir sūnui
kunigystės jubiliejaus šventėje Jonui Klimui, Lietuvos Vyčių
Southfield, MI.

JAV Lietuvių Bendruome
nės XV Tarybos trečioji se
sija vyksta spalio 8 - 10 d.
Sheraton. Four Points Hotel,
General Mitchell International
Airport, Mihvaukee, WI. Pradžia
penktadienį, spalio 8, 5 vai.
popiet. Iš New Yorko skrenda
Rainutė Česnavičienė, Laima
Šileikytė-Hood ir Jonas Bilėnas.
Jie atstovauja LB New Yorko
apygardai.
Julius Keleras, "Darbinin
ko" redaktorius, su žmona Vai
da dalyvauja LB XV Tarybos
trečiojoje sesijoje Mihvaukee,
WI, kaip stebėtojai. Redakcijoje
nebus nuo spalio 6 d. iki spalio
13 d. Tuo metu visais redak
cijos reikalais prašome ska
mbinti tel. 718-827-1351.

"Kamertono" choro kon
certą rengia Kultūros Židinio
taryba spalio 8 d., 7 vai. vak.
didžiojoje Kultūros Židinio
salėje. Choras atvyksta gas
trolėms iš Lietuvos su 35 cho
ristų sąstatu. Chorui vadovauja
muz. Algirdas Viesulas.

Atšaukiamas tradicinis
rudens piknikas, rengiamas

110 kuopos nariams, rugsėjo 26
d. 11:15 vai. lietuviškų mišių
metu buvo įteikti Lietuvos Vyčių
trečiojo laipsnio garbės medaliai.
Džiaugiamės turėdami uolius
Vyčių kuopos narius savo para
pijoje. Sveikiname ir linkime sėk
mės jų darbuose.
Spalio mėnesį parapijos
draugijų susirinkimai įvyks se
kančia tvarka:
Holy Name Society nariai spalio 10 d. renkasi į salę tuojau
po 10 vai. ryto mišių. Auksinio
Amžiaus draugijos nariai - spa
lio 13 d. ir taip pat spalio 27 d.
tuojau po 12 vai. mišių.
Spalio 31 d. Lietuvos Vyčių
110 kuopos nariai rengia pietus
- šokius tuojau po 11:15 vai.
mišių. Gros Joe Thomas. Bilietų
kaina 25 dol. Dėl daugiau infor
macijų skambinti Juozui Stel
mokui, 516-485-1073; Bruno Rutkūnui 516-628-2292 arba Elenai
Matulionytei tel. 718-326-3398.

Maironio Lituanistinės
mokyklos New Yorke atidary

(32 Dominick St., New York,
NY 10013) tradiciniai rudens
pietūs įvyks spalio 17 d. tuo
jau po 11:15 vai. mišių parapi
jos salėje. Skanus maistas ir at
gaiva. Auka dvidešimt penki
doleriai. Vietas užsisakyti iš
anksto skambinant į kleboniją
tel. (212) 255-2648.

mas įvyko rugsėjo 18 d. Kultūros
Židinyje. Pamokos vyks kiekvie
ną šeštadienį nuo 10 vai. ryto iki
1 vai. popiet. Kviečiami tėveliai
atvežti mokyklinio amžiaus
vaikus. Informacijų galima gauti
skambinant Audrei Lukoševičiūtei, tel.: (718) 849-6083.
Dr. Vinco Kudirkos 100
metų mirties minėjimas, ren
giamas NY Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdybos,
įvyks spalio 17 d. 3 vai. popiet
Kultūros Židinyje. Programoje dr.
Irena Slavinskaitė, aktorė Vikto
rija Kochanskytė, solistas Danie
lius Sadauskas. Daugiau infor
macijų žiūr. skelbimą šio pusla
pio apačioje.

Halloween kaukių dis
koteka, rengiama Lietuvių

Marijos Nekalto Prasidėji
mo Seserų Rėmėjų sąskrydis

Atletų klubo, įvyks spalio 29 d.
Kultūros Židinyje. Pradžia 8 vai.

bus Putname, CT, seselių vie
nuolyne, sekmadienį, spalio 31
d. Šio sąskrydžio šv. Mišias aukos
ir pamokslą pasakys (11 vai. r.)
svečias iš Lietuvos kunigas Vid
mantas Kareckas, Panevėžio
vyskupijos Vaškų miesto Švento
jo Juozapo bažnyčios klebonas.
Po pietų bus Rėmėjų posėdis ir
savo prisiminimais pasidalins iš
Lietuvos atvykusi sesuo Veroni
ka Beišytė, buvusi Vienuolijos
vyriausioji vadovė komunistų
priespaudos laikais, dirbusi ka
talikų bažnyčios pogrindyje, bu
vusi Sibire, o pastaruoju metu
ėjusi novicijų magistrės pareigas.
Be to, bus Mirusiųjų prisimini
mas: kapinių lankymas ir miš
parai už mirusius seselių koply
čioje.

LB Great Neck ir Long Island
apylinkės, turėjęs įvykti sekma
dienį, spalio 10 d. Kings Point
parke (Area 24), Great Neck,
NY. Piknikas atšaukiamas dėl
uodų purškimo, kuris vyksta iš
malūnsparnių.

Aušros Vartų parapijos

Apreiškimo par, žinios
Kun. Jono Pakalniškio,
mūsų klebono emerito, 60 metų
kunigystės sukaktis bus pa
minėta mūsų par. salėje spal
io 24 d. (ne spalio 26 d., kaip
klaidingai buvo pranešta). Po
11 vai. mišių parapijos salėje
bus iškilmingi pietūs. Daugiau
informacijų žiūr. skelbimą šio
puslapio apačioje.
Parapijos piknikas rugsė
jo 19 d. praėjo su dideliu pa
sisekimu. Dalyvavo apie 200
žmonių. Pikniko pelnas - apie
3,500 dol. Loterijoje laimėjo:
500 dol. - A. Vytuvis; 300 dol. I. Lapurka; 100 dol. - J. Eidukaitis; 100 dol. -1. Lapurka.

Brooklyno Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos Taryba
rengia klebonui emeritui

Pakalniškiui
jo 60-ųjų kunigystės rrietinių proga
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tadienj, spalio 24 d.

Šv. Mišios -11 vai. Apreiškimo bažnyčioje kampas No. Sth St. ir Metropolitan Avė., Brooklyn, NY
Po Mišių, 12:30 vai. pietūs parapijos salėje.
Bilieto kaina 20 dol.
Vietas užsisakyti iš anksto skambinant Malvinai Klivečkienei
718 296-0406 arba sekmadieniais po 11 vai. mišių parapijos
kavinėje.
Kviečia
PARAPIJOS TARYBA
š)

t

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

2373.

Atsisveikinimo popietėje: ( stovi) Lietuvos gen. konsulas dr. Petras Anusas, Lilė Anusienė;
(sėdi iš k.) Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM, Janina Simutienė, Ambasadorius Anicetas
Simutis, Ambasadorius Jungtinėse Tautose Oskaras Jusys
V. Kelerienės nuotr.
Lietuvos gen. konsulas dr.
Petras Anusas New Yorke išbuvo
penkerius metus. Dabar jis per
keliamas į Užsienio reikalų mi
nisteriją Vilniuje naujiems dar
bams. New Yorke būdamas jis
bendravo su vietos lietuviais,
dalyvavo jų renginiuose, orga
nizavo kultūrinę veiklą, visiems
buvo paslaugus, sukalbamas. Jo
triūsą įvertindama ir pagerbda
ma New Yorko Lietuvių Ben
druomenė Kultūros Židinyje
rugsėjo 26 d. surengė įspūdingą
atsisveikinimą, į kurį atsilankė
per 170 žmonių. Tie rengėjai
buvo: NY LB apygardos valdyba
ir Manhattano, Queens, Long
Island apylinkės.
Renginys prasidėjo 3 vai. po
piet K. Židinio didžiojoje salė
je. įvadinį žodį tarė Manhattano
LB apylinkės pirmininkė Laima
Šileikytė-Hood. Ši apylinkė dau
giausia bendravo su konsulatu.
Programą pravesti buvo pakvies
tas Romas Kezys.
Jis stilingu žodžiu ir pradėjo
programą, pabrėždamas, kad
New Yorko lietuviai džiaugiasi
savo tarpe turėdami tokį
išskirtinį generalinį konsulą veiklų organizatorių, paslaugų,
visiems prieinamą.
Toliau sekė invokacija, kurią
sukalbėjo Tėv. Pranciškus Gied
gaudas, OFM. Tai buvo origina
li, vietai ir laikui pritaikyta mal
da, kurioje gražia ir aiškia kalba
buvo atspindėti mūsų laiko
rūpesčiai.

Konsulo biografija
Apie konsulo dr. Petro Anuso
gyvenimą ir veiklą kalbėjo dr.
Rimas Vaičaitis, Columbijos uni
versiteto profesorius. Dr. Petras
Anusas yra gimęs 1946 m. rugsė
jo 26 d. netoli Klaipėdos. Vidu
rinį mokslą baigė Klaipėdoje,
aukštąjį - Vilniaus universitete.
Studijas gilino Oxforde, Anglijo
je, ir Amerikoje. Studijavo anglų
kalbą ir buvo parengtas profesū
rai. Buvo Vilniaus universiteto
Anglų kalbos katedros narys. Pro
fesoriavo nuo 1982 m. iki 1994
m. 1994 m. buvo paskirtas gen.
konsulu New Yorke.

Čia būdamas teikė įvairią in
formaciją, patarnavo lietuviams,
kurie kreipėsi į konsulatą. Plėtė
veiklą ir už konsulato ribų. New
Yorko miesto bibliotekoje su
rengė M. Mažvydo katekizmo
450 metų minėjimą. Jo iniciaty
va drauge su Lenkijos konsula
tu surengtas poeto Adomo Mic
kevičiaus 200 metų gimimo
sukakties minėjimas.
Daug dėmesio skyrė ir lietu
viškai kultūrinei veiklai. Jo ini
ciatyva sukurtas filmas apie Ani
cetą Simutį, kuris, kai Lietuva
buvo okupuota, New Yorke il
gus metus buvo gen. konsulu, o
Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, tapo jos Ambasadoriumi prie
Jungtinių Tautų. Filmas sukur
tas Ambasadoriaus 90 metų
sukak ties proga ir rodytas per
Lietuvos televiziją.
Konsulo žmona Lilė taip pat
baigusi Vilniaus universitetą, kur
studijavo kalbas. Pristatyta ir
konsulo dukra, dalyvavusi šiame
pobūvyje.

Linkėjimai konsului
Šis pobūvis ir buvo rengtas,
kad būtų kuo nuoširdžiau atsi
sveikinta su gen. konsulu, pa
dėkota už jo veiklą, palinkėta
sėkmės naujose pareigose.
Pasakyta eilė atsisveikinimo kal
bų. Pirmas kalbėjo Ambasa
dorius Anicetas Simutis, kuriam
teko gana daug bendrauti su
gen. konsulu įvairiuose dar
buose bei projektuose. Toliau
kalbėjo dr. Oskaras Jusys, Lietu
vos ambasadorius prie Jungtinių
Tautų, pažinojęs dr. P. Anusą
dar iš universiteto laikų.
Kęstutis Bileris, LB New Yorko
apygardos pirmininkas, kalbėjo
apygardos vardu. Toliau atsis
veikinimo kalbas pasakė: Jonas
Vilgalys - Tautos Fondo tarybos
pirm.; dr. Jonas Bilėnas Kultūros Židinio tarybos pir
mininkas; Julius Keleras - "Dar
bininko" vyr. redaktorius; Gie
drė Stankūnienė - skaučių var
du; Kęstutis Miklas - Lietuvių
žurnalistų sąjungos vardu; Vla
das Sidas - Apreiškimo parapijos
tarybos pirmininkas; Aldona

Lietuvos Himno autoriaus

Dr. VINCO KUDIRKOS
1858 - 1899

100 metų mirties minėjimas
įvyks sekmadienį, spalio 17 d., 3 vai. popiet
Kultūros Židinyje, 361 Hilghland Blvd., Brooklyn, NY

Pintsch - Lietuvių moterų klubų
federacijos pirmininkė; Vytautas
Alksninis - Connecticut valsti
jos LB rytinio pakraščio apylinkės
pirmininkas; Julius Veblaitis New Jersey lietuvių vardu; Algi
mantas Gečys - Philadelphijos
lietuvių vardu.
Raštu savo linkėjimus pareiš
kė: vyskupas Paulius A. Baltakis,
OFM; Algirdas Landsbergis dėko
jo už bendradarbiavimą; Irena ir
Aleksandras Vakseliai iš Floridos;
Vytautas Daugirdas iš Floridos;
dr. Juozas Kriaučiūnas - Alkos
muziejaus vardu.
Rengėjai Petrui Anusui pado
vanojo atmintlentę už 5 metų
darbą visuomenės labui ir dail.
Vytauto Igno grafikos kūrinį
"Lietuva".
Koncertinę dalį atliko smui
kininkė Edita Orlinytė iš Stamford, CT, jai akompanavo piani
stas Gabrielius Alekna; solistė
Angelė Kiaušaitė atliko 4 dainas,
akompanuojant muzikui Virgi
nijui Barkauskui; pianistė Goldą
Veinbergaitė-Tatz paskambino
Chopeno noktiurną.
Pakėlus šampano taures, su
giedota "Ilgiausių metų". Toliau
sekė pietūs, visiems stalams iš
eilės einant prie gausiai patieka
lais nukrauto bufeto.
Po pietų atsisveikindamas kal
bėjo ir gen. konsulas dr. Petras
Anusas. Kalbėjo jautriai ir šiltai,
prisimindamas savo darbą New
Yorke, visiems dėkodamas už
talką, visokeriopą pagalbą. Dėko
jo ir savo žmonai Lilei.
Tuo ir buvo baigti gen. konsu
lo dr. Petro Anuso atsisveikini
mo pietūs. Rengimo komitetas
savo darbą gerai atliko, sukvietė
daug svečių, kad čia lietuviškoje
draugijoje pasidžiaugtume tau
tine veikla, kad visi pabūtume
kaip viena tauta - Lietuvos ir
išeivijos lietuviai. Tiems ryšiams
stiprinti daug padėjo ir gen. kon
sulas dr. Petras Anusas. Apie jo
tolimesnę veiklą dar turėsime
progos išgirsti, kai jis atsilieps iš
Vilniaus.
Po vaišių, kaip įprasta, visi dar
ilgai šnekučiavosi, lankėsi prie
pažįstamų stalų. Visi turėjo pro
gos asmeniškai pasikalbėti, nusi
fotografuoti su gen. konsulu. Itin
šiltą atmosferą atsisveikinimo
pobūviui suteikė gražiai papuoš
ta salė - įspūdingas gėlių puokštes
sukūrė Gintas ir Žydrūnė But
kevičiai.
.
New Yorko lietuviai ir "Dar
bininko" laikraštis linki dr. latrui

Anusui Lietuvoje stiprinti demdkratiją, kulfufmę veiklą ir
kūrybą. Linkime ir mūsų čia
neužmiršti. Visada težydi Lietu
va!

Įėjimo auka - 10 dol. Jaunimui iki 18 m. - nemokamai

Programoje'
-- docentė Irena Slavinskaitė
- aktorė Virginija Kochanskytė
-- solistas Danielius Sadauskas

Paulius Jurkus

Visus atsilankyti kviečia
NY LIETUVIU BENDRUOMENĖS APYGARDA

J

Lietuvos gen. konsulo dr. Petro
Anuso padėką žiūr. pirmame šio
numerio puslapyje.

Moteris iš Lietuvos ieško
darbo prižiūrėti ligonius.
Turi gerą patyrimą. Skambinti
(718) 348-4709.
(sk.)

LIETUVOS STUDENTŲ
CENTRAS
patikimai ir garantuotai
** keičia vizas JI, BĮ - B2 į F1
arba Ll;
** padeda gauti Sočiai Security
su leidimu dirbti;
** ruošia visus pakvietimo do
kumentus;
** K-l & K-2 vizos iš Lietuvos.
Dėl papildomos informacijos
teiraukitės telefonu nuo 13

val,:212-725-8807.

(sk.)

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

Kretingos pranciškonų
labdaros valgyklai, kuri buvo
aprašyta DARBININKO Nr. 29,
aukojo:
Algis Tursa, Long Branch, NJ 50.00 dol.
Norintieji prisidėti prie šios
valgyklos išlaikymo, prašomi
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.
Pažymėkite, kad tai jūsų auka
Kretingos vienuolyno labdaros
valgyklai.
1

VILTIES siuntinių agentū
ra praneša, kad į Brooklyną Vil
ties atstovai atvyks š. m. spa
lio 30 d. ir nuo 12 iki 4 vai. p.p.
priims siuntinius Kultūros
Židinio kieme, buv. spaustuvės
patalpose. Brooklyne mūsų ats
tovas yra Alg. Jankauskas,
tel. (718) 849-2260. Susita
rus paims siuntinius iš namų.
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siuntinių į Lietuvą persiuntimo
bėndrdVėį- siuntinius
vai. iki 11 vai/ryto
Kultūros
Židinio kieme. Dėl informacijų -

tel. (914) 258-5133.

—---- -----
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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.

