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Liepos 7 d. Kaune įvyko Pasaulio reguoti kompozitorių bei poetų, o vykusią Kaune.
lietuvių dainų šventės atidarymo šokiai ir žaidimai taip pat surinkti
Vėliau į bendrą šokį jungėsi sim
iškilmės, kurios prasidėjo Vytauto iš senųjų lietuvių liaudies tradicijų bolinė šeimyna - trys šokėjų kar
Didžiojo karo muziejaus sodelyje, lobyno.
tos - seneliai, vaikai ir tėvai - šoko
į kurį iš Kauno muzikinio teatro
Liepos 9 d. Vilniaus "Žalgirio ’ "Mikituką", "Senobinį spaciejų",
— Jungtinės Didžiosios Brita
sodelio atžygiavo šventės dalyvių stadione įvyko Pasaulio lietuvių "Subatėlę^
nijos ir Šiaurės Airijos Karalystės
eisena. Meno vadovai ir vyriausieji dainų ir šokių šventės Šokių die
Išeivijos lietuviai Šokių dienos
ministras pirmininkas John Major
dirigentai Dalia Skrinskaitė-Vis- nos koncertas "Mes buvome, mes koncerte nutarė parodyti "Tėviškės
rugpjūčio 2 d. su darbo vizitu lan
kontienė (Kanada) ir Petras Binge esame, mes būsime". Pirmoji jo pastogėj", kurią parengė išeivijos
kysis Lietuvoje. Susitikime su Lie
lis (Lietuva) nuo Nežinomo ka dalis "Saulės giesmė" buvo skirta Tautinių šokių institutas. Tautiečiai
tuvos premjeru A. Šleževičiumi sve
reivio kapo amžinosios ugnies au pagoniškosioms tautos šaknims. Į iš JAV, Kanados, Australijos, Ar
čias apsvarstys dvišalių santykių
kuro uždegė Dainų šventės fakelą. aikštę įeina Saulė, lydima septynių gentinos ir kitų kraštų parodė
bei tarptautines problemas. Numa
Skambėjo Laisvės varpas, buvo savo dukrų. Ji neša ugnį auksu žinomų išeivijos choreografų - Jad
tomas J. Major susitikimas su Lie
atliekamas Lietuvos himnas. Šven spindinčiame inde. Septyniais ta vygos Matulaitienės, Genovaitės
tuvos Prezidentu. J. Major ketina
tės dalyviai padėjo gėlių prie Lais kais į aikštę susirenka visi šventės Breichmanienės, šios Šokių die
geriau susipažinti su visų trijų Bal
vės paminklo.
dalyviai, uždega fakelus. Šventės, nos meno vadovės išeivijai Ritos
tijos valstybių problemomis, taigi
Su Vilniaus arkikatedroje pašven ugnis suliepsnoja ir aikštės vidų- * Karasiejienės kompozicijas.
į Vilnių atvyks ir Latvijos bei Esti
tinta Pasaulio lietuvių dainų šven ryje stovinčiame aukure. Prie jo'
Šokių dieną baigė smagus "Sujos vyriausybių vadovai.
tės vėliava ir liepsnojančiu fakelu rymo Lietuva - Motulė su savo batvakaris", kuriame kartusu Lie
— Pirmasis Ignalinos atomi
užsienio lietuvių ir Kauno chorai vaikais, pasakoja apie tautą, nuo tuvos saviveiklininkais smagiai
nės elektrinės blokas, kuris buso
miesto gatvėmis nužygiavo į dainų seno prie Baltijos gyvenančią, gar trypė ir Chicagos "Grandies" bei
sustabdytas profilaktiniam remon
slėnį. Čia buvo uždegtas šventės binusią Saulę, Žvaigždes, Perkūną, Melburno "Gintaro" šokėjai.
tui balandžio pradžioje, liepos 22
aukuras ir įvyko Dainų dienos kon Ąžuolą, Ugnį. Skamba Vydūno
Šventę labai papuošė išeivijos
d. buvo įjungtas darbui. Šią savaitę
certas.
žodžiai: "ugnis - tai šviesa ir gyvy šokėjų pasirodymas, kuriame kardirbs tik pirmasis blokas, nes ant
Liepos 8 d. Vilniaus Kalnų parke bė: ugnį kurti - tai pasaulį kurti, rtu su lietuviais iš Vakarų šoko
rasis iki liepos 30 d. bus sustabdy
vyko šventės Ansamblių vakaras gyvenimą". Pagoniškąją programos grupė iš Punsko, šešios Pelesos
tas planiniam remontui.
"Saulės ratu", susidedantis iš trijų dalį pakeitė choreografinė kom šokėjų poros. Šokių dienos kon
— Pirmoji tarptautinė Raudo
dalių - "Pavasario šventė", "Nuo pozicija "Pūtė vėjas ąžuolą".
certe dalyvavo šeši tūkstančiai Lie
nojo Kryžiaus jaunimo stovykla
aušros iki sutemos" ir "Gegužinė".
Viena iš labiausiai jaudinančių tuvos ir penki šimtai išeivijos
liepos 25 d. prasidėjo Anykščiuose.
Programoje dalyvavo beveik 20 koncerto akimirkų buvo šokių ve šokėjų.
Septynias dienas čia bendraus ir
dainų ir šokių ansamblių iš Vil teranų pasirodymas. Pirmąjį, be
Liepos 10 d. Vilniaus Vingio
mokysis jaunimas iš Lietuvos,
niaus, Kauno, Alytaus, Šiaulių ir veik prieš devyniasdešimt metų parke įvyko beveik savaitę truku
Latvijos, Estijos, Švedijos, Norvegi
kitų Lietuvos miestų. Vakaro scenoje atliktą lietuvišką šokį sios pasaulio lietuvių dainų šventės
jos, Suomijos ir Danijos.
įžanginėje dalyje buvo deklamuo "Aguonėlė" šoko anksčiau vykusių paskutinysis - Dainų dienos kon
— Lietuvos Krašto apsaugos
jami pagoniškos tematikos ei švenčių dalyviai, tarp kiurių buvo certas. Jame į bendrą, galingai
ministras Linas Linkevičius liepos
lėraščiai. Dvi valandas truko įs ir 1937-1939 metų Šokių švenčių skambančią dainą susijungė dau
22 d. išvyko į Londoną, kur daly
pūdingas koncertas su akustiniais organizatorė Antanina Šlekienė. giau kaip trylikos tūkstančių dain
vaus Wilton Park politinių konfe
bei vizualiniais efektais. Nauja "Blezdingėlė" ir "Kubilas" priminė, ininkų balsai. I Vingio parko est
rencijų centre surengtoje konfe
šiame koncerte buvo tai, kad jo jog šiais lietuviškais šokiais dar radą jie susirinko iš visos Lietuvos
rencijoje: "Rusijos ir Baltijos ryšiai:
programoje daugiausia skambėjo prieš karą žavėjosi Paryžiaus, Lon ir dar 10 pasaulio valstybių. Svei
kylanti įtampa ar normalizacija?"
autentiškos liaudies dainų melo dono, Prahos publika, o "Kalvelis" kinimo žodį tarė Lietuvos prezi
— 25 asmenų Hamburgo vers
dijos ir žodžiai, tik truputį pako - pirmąją šokių šventę, 1937 m. dentas Algirdas Brazauskas. Dainų
lininkų delegacija liepos 21 d. atvy
ko į Vilnių. Vokietijos verslininkai
ir politikai Vilniuje surengė semi
narą Lietuvos verslinikams tema
"Bendradarbiavimas investicijų ir
prekybos srityse".
— Krašto apsaugos ministeri
joje akredituotas naujas Danijos
karo atašė pulkininkas Michael
Hesselhoit Clemmensen, reziduo
siantis Rygoje. Naujasis atašė teigė,
kad jo šalis yra bendradarbiavimo
projekto koordinatorė ir finansuos
dalį Lietuvos karių dalyvavimo
tarptautinėse operacijos išlaidų.
— Seimo užsienio komitetas
liepos 20 d. nutarė Lietuvos ir Len
kijos tarpvalstybinės sutarties ra
tifikavimo klausimo svarstymą
atidėti iki rudens, kai Seimas su
sirinks naujai sesijai, kuri prasidės
rugsėjo 10 dieną. Lietuvos Seimas
pavasario sesiją baigė liepos 21 d.
— Seimas ratifikavo Lietuvos
Šokių diena Vilniaus Žalgirio stadione. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
ir Ukrainos sutartį dėl teisinės pa
galbos ir teisinių santykių civili
nėse, šeimos ir baudžiamosiose
bylose. Ji buvo pasirašyta pernai
vasarą. Analogiška sutartis pasira
šyta ir su Rusija, tačiau Rusijos
parlamentas jos dar nepatvirtino.
- 55 miestų ir rajonų refe
rendumo komisijos pradėjo dar
Mes, Pasaulio Lietuvių Bend Zigmas Pocius, Lietuvos gyvento jų atranka ir išdėstymo tvarka. Kiek
bą. Jos organizuos ir rugpjūčio 27 ruomenės valdybai atstovaujantys jų represijų tyrimo centro vadovė įmanoma, būtina patikrinti doku
d. vykdys Konservatorių partijos asmenys - valdybos pirmininkas Birutė Burauskaitė, dvejuose po mentų autentiškumą ir aptarti tu
inicijuotą referendumą įstatymui Bronius Nainys, vicepirmininkai sėdžiuose apsvarstėme padėtį, susi rinio patikimumą. Prie dokumentų
"Dėl neteisėto privatizavimo, nu Vytautas Kamantas, dr. Petras Ki dariusią išleidus dokumentų rin būtinai pridėtini išsamūs komenta
vertintų indėlių ir akcijų bei pa sielius, vicepirmininkė dr. Vitalija kinį "Lietuvos gyventojų trėmimai rai ir autentiški tremtinių liudiji
žeistos teisėsaugos" priimti. Nu Vasaitienė, Pasaulio Lietuvių Ben 1941, 1945 - 1952 metais", pava mai.
matoma, kad referendumą aptar druomenės atstovas Lietuvoje Juo dintą "Lietuvos kovų ir kančių is
2. Sumanymą išleisti "Lietuvos
naus daugiau kaip 21 tūkstantis zas Gaila ir Lietuvos kovų ir kančių torijos" kioju tomu, ir nutarėme: kovų ir kančių istorijos’ 16 (dau
visų lygių komisijos nairų, kuriems istorijai lėšų telkimo vadovas dr.
1. Išleistame dokumentų rinkiny giau ar mažiau) tomų seriją reikia
iš biudžeto bus mokamas viduti Antanas Razma bei Seimo narys iš serijos "Lietuvos gyventojų trė sveikinti ir visokeriopai palaikyti.
nis mėnesinis uždarbis. Prelimina prof. dr. Vytautas Landsbergis, Sei mimai 1941, 1945 -1952 metais", Pasitarimo dalyviai, dėkodami išei
riniais paskaičiavimais, referendu mo narys, Politinių kalinių sąjun padaryta esminė klaida - tai ko vijos lietuviams už paramą šiam
mas kainuos daugiau kaip 4 mili gos pirmininkas Antanas Stasiškis, mentarų ir paaiškinimų trūkumas. leidiniui, pabrėžia, kad jo suma
jonus litų.
Seimo narys, Politinių Kalinių ir Nors nėra pagrindo abejoti, kad nytojas ir padėjęs daug pastangų
— Seimas priėmė nutarimą tremtinių sąjungos prezidentas Ba paskelbti dokumentai yra parašyti jam įgyvendinti PLB pirmininkas
leisti Lietuvos kariuomenės taikos lys Gajauskas, Lietuvos Istorijos pačių okupantų ir jiems parsida Bronius Nainys yra pernelyg as
palaikymo būrį dalyvauti Jungtinių instituto direktorius prof. dr. An vusių lietuvių, tačiau jie nepa meniškai puolamas, nes šio leidi
Tautų taikos palaikymo operacijose tanas Tyla, buvęs laikinasis Geno vaizduoja tikrovės, kančių ir siau nio trūkumai - tikrai nėra jo kaltė.
Kroatijoje. Jis veiks Danijos bata cido ir rezistencijos tyrimo centro bo, kurį patyrė tremiamieji. Todėl Vieši ir neatsakingi išpuoliai prieš
liono DANBAT sudėtyje. Keturias vadovas Juozas Starkauskas, Lais manome, kad reikia ruošti to rin daug metų lietuviškai veiklai paau
dešimties karių būriui leista daly vės kovų archyvo redkolegijos kinio pataisytą ir papildytą laidą. kojusį Bronių Nainį ne tik skaudi
vauti operacijose Kroatijoje iki narė Nijolė Gaškaitė, Mokslo ir Naujoji laida turėtų būti papildyta na jj, bet dėl vienoje knygoje es(nukelta i 2 psl.)
1995 metų kovo 1 d.
enciklopedijų leidyklos direktorius naujais dokumentais, patikslinta
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"Lietuvos kovų ir kančių istorijos" leidimas tęsiamas
PAREIŠKIMAS VISUOMENEI

Chorų dirigentai: R. Cyvaitė-Kliorienė iš Clevelando (kairėje),
G. Burokaitė-Pranauskienė iš Australijos ir V. Ralys iš Los
Angeles Dainų dieną Vingio parke.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka
dienos koncerte skambėjo senosios klubo lėktuvėlis su plazdančia Lie
liaudies dainos, lietuvių muzikos tuvos vėliava, kurią keliautojas ir
klasikų, • taip pat specialiai šiai alpinistas Vladas Vitkauskas buvo
šventei sukurti kūriniai. Tūks užnešęs į aukščiausią pasaulio
tančiai choristų ir žiūrovų traukė viršukalnę - Everestą.
"Leiskit į tėvynę" ir kitas Sibiro
Daugiau kaip tris valandas truku
ledynuose, tolimose tremties vieto sio koncerto pabaigoje danguje
se gimusias dainas. Buvo atlikta sušvito septyniasdešimt saliuto sal
nemažai ir išeivijos kompozitorių vių, simbolizuojančių septynias
kūrinių. Dainų dienos koncerte, dešimt metų, praėjusių nuo pir
keisdami vieni kitus, dirigavo dau mosios dainų šventės. Ji buvo su
giau kaip keturios dešimtys Lietu rengta Kaune 1924 m.
vos ir išeivijos dirigentų.
Buvo sveikinami Pasaulio lietu
Jungtinis pučiamųjų orkestras vių dainų šventės vadovai ir vy
atliko nepriklausomos Lietuvos ka riausieji dirigentai.
riuomenės kapelmeisterio Broniaus
Šventė baigėsi. Išsiskirstė jos da
Jonušo ir kitų kompozitorių mar lyviai ir svečiai, išsiveždami nau
šus, polkas, valsus. Tuo metu, kai jas pažintis, draugystės, brolybės
estradoje vieni chorai keitė kitus, ir džiaugsmo nuotaikas. Puiki šven
virš Vingio parko ratus suko visų tė ilgam pasiliks kiekvieno dalyvio
karštai sveikinamas Vilniaus aero ir žiūrovo atminty...
-'.V

LIETUVOS KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKA
Tarėsi Lietuvos Vyskupai
Kauno arkivyskupijos kurijoje gegužės 24 d. įvyko Lietuvos Vyskupų
konferencijos posėdis, kuriame dalyvavo Kauno arkivyskupas kardino
las Vincentas Sladkevičius, Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis,
visi Lietuvos vyskupai, taip pat konferencijos generalinis sekretorius
mons. Vytautas Kazlauskas.
Pradžioje vyskupai aptarė A. Jakšto spaustuvės padėtį. Arkivysk. A. J.
Bačkis pranešė, kad Umberto Seregni, kuris yra dešimties Italijos
spaustuvių savininkas bei vadovas ir kuriam Italijos Vyskupų konferen
cija yra patikėjusi spausdinti savo dienraštį, sutiko dvejus metus ad
ministruoti spaustuvę. Visi Lietuvos vyskupai, remdamiesi A. Jakšto
spaustuvės įstatais, pasirašė dokumentą, kuriuo U. Seregni skiriamas A.
Jakšto spaustuvės generaliniu direktoriumi. I posėdį su savo kolegomis
pakviestas U. Seregni kalbėjo: "Mes sutikome perimti spaustuves admi
nistravimą tiktai norėdami pasitarnauti Lietuvos Bažnyčiai ir pasidalyti
savo patirtimi. Norime pastatyti spaustuvę ant kojų ir tada ją perduoti
lietuviams". Kardinolas V. Sladkevičius ir arkivysk. A. J. Bačkis padėkojo
italų spaustuvininkams už pažadėtą pagalbą. Tikimasi, kad spaustuvė
pradės veikti liepos mėnesį.
Toliau buvo svarstyti Kauno Tarpdiecezinės seminarijos reikalai.
Negalėdamas dalyvauti posėdyje, apaštalinis nuncijus arkivyskupas
Justo Mullor Garcia atsiuntė vyskupams laišką, kuriame išsamiai aptar
ta, į ką būtina kreipti didžiausią dėmesį ugdant būsimus kunigus. J
Vyskupų konferencijos posėdį buvo pakviesta Kauno kunigų seminari
jos vadovybė - rektorius mons. P. Tamulevičius, vicerektorius kun. A.
Jagėlavičius ir Teologijos fakulteto dekanas kun. V. Vaičiūnas. Dekanas
informavo apie Romoje įvykusio pasitarimo su Katalikiškų studijų
kongregacijos vadovais dėl Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir
filosofijos fakulteto rezultatus. Vyskupai pritarė visoms būtinoms refor
moms, kuriomis siekiama pertvarkyti VDU Teologijos fakultetą pagal
Katalikiškų studijų kongregacijos keliamus reikalavimus.
Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius kun. A.
Jagėlavičius supažindino vyskupus su padėtimi seminarijoje per praėju
sius mokslo metus. Vyskupai pritarė nuomonei, jog didelį-ūemesi reikia
skirti kandidatų atrankai, drausmei ir atsakingumo ugdymui. Nuspręs
ta, kad šiais metais stojamieji egzaminai 1 Kauno Tarpdiecezinę kunigų
seminariją vyks rugpjūčib 18 d.

Lietuvoje viešėjo sektų ir pasaulėžiūrų ekspertas
Gegužės 1-7 d. katalikų jaunimo organizacijos "Actio Catholica
Patria" kvietimu Lietuvoje viešėjo Kolno arkivyskupijos referentas sektų
ir pasaulėžiūrų klausimais teologas VVerneris Hobschas. Tarpdieceziniame katechetikos centre ir Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje
svečias susitiko su katechetais ir klierikais, skaitė paskaitas Kauno
Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, o Vilniaus peda
goginiame universitete surengė pratybas būsimiems tikybos mokyto
jams.
Savo pranešimuose ekspertas analizavo sektas bei naujus religinius
judėjimus, jų kilmę, atsiradimo priežastis, veiklos būdus. Visuose
susitikimuose svečias akcentavo sektų patrauklumo problemą, dalijosi
su klausytojais asmeniška tiesioginių susidūrimų su sektomis bei jų
nariais patirtimi. Daugybė prelegentui keliamų klausimų liudijo šios
temos aktualumą Lietuvoje. Matydamas dideli informacijos ir patyrimo
šioje srityje trūkumą, W. Hobschas pažadėjo padėti užpildyti esamas
spragas, bendradarbiauti su Lietuvos katalikais ir ateityje.

Keliais žodžiais
apie religiją
Lietuvoje

Vingio parko didžioji estrada dainų dieną sutalpino visus chorus, susirinkusius ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš įvairių pasaulio šalių.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

plaukęs Prancūzijos
karo laivas "Amy-ot
d'Inville". Svečiai vie
šėjo Klaipėdoje, lankėsi Nidoje,
Palangoje, Kaune bendravo su "Ge
ležinio vilko" batalionu, Vilniuje
susitiko su Prancūzijos ambasados
darbuotojais.
- Dešimt lietuvių ir dvidešimt
du vokiečiai ketina rengti nuo 1994
lapkričio 25 d. iki 1995 m. vasario
2 d. ekspediciją "Juodasis žemynas"
- kelionę į Afriką, Maroką, Mauri
taniją, Senegalą, Gambiją, Malį,
Gangą, Togą, Nigeriją, Kamerūną
ir kt. Ketina sukurti šešis doku
mentinius filmus įvairių Vokieti
jos ir Prancūzijos telekompanijų
užsakymu.
- Olandijoje, Elburgo mieste,
vykusiame tarptautiniame Hanzos
miestų vargonininkų konkurse
kaunietis Juozas Grigas laimėjo
trečiąją vietą. Konkurse varžėsi
vargonininkai iš Olandijos, Švedi
jos, Norvegijos, Vokietijos, Balti
jos valstybių ir Rusijos. J. Grigui
trečioji vieta pripažinta profesio
nalų grupėje.
- Palangos miesto valdyba
nusprendė pritarti grafo A. Tiške
vičiaus prašymui - perduoti jam
vieną iš pastatų kurorto senamies
tyje. Tik reikia Vyriausybės bei Sei
mo sutikimo (mat grafas gyvena
ne Lietuvoje) Tai būtų vietoje Tiš
kevičiams priklausiusio nekilno
jamojo turto likusio Palangoje:
jiems priklausė ir prieš porą metų
Lietuvai padovanoti rūmai - dabar
tinis Gintaro muziejus.
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- I Dainų šventę

Vilniaus vadovai pasi
kvietė 40-ties pasaulio
miestų, susigiminiavusių
su Vilniumi atstovus. At
vyko apie 20 svečių iš
Chicagos, Madison, Er
furto, Duisburgo, Helsin
kio, Joensu, Rygos, Tali
no ir Strasbūro. Svečių
programai Savivaldybė iš

savo biudžeto skyrė 64 tūkst. litų.
--JAV žurnalas "Newsweek"

išleido specialų priedą apie Lietu
vą. Rašoma apie ekonominę-socialinę padėtį, privatizavimą, in
fliacijos mažėjimą. Du puslapiai
skirti užsienio investitoriams. Rašo
ma apie verslininkus, pateikiami
interviu su A. Brazausku ir A. Šle
ževičiumi, aprašomi įdomiausi Lie
tuvos turistiniai maršrutai ir kt.
- Su oficialiu vizitu Lietuvą
aplankė Turkijos užsienio reikalų
ministras Hikmetas Cetinas.
-- Vilniuje, buvusiame Pran
ciškonų vienuolyne (Pranciškonų
g. 3/6), įkurtas Amerikos kultūros,
švietimo ir spaudos centras. Čia
moderni biblioteka, dvi didelės
salės renginiams. Centro direkto
rius -JAV ambasados kultūros atašė
V. Sidabras, jam talkina dar 12
darbuotojų. Bibliotekoje - 2,5 tūkst.
knygų, 35 pavadinimų žurnalai ir
kt.
-- Trijų dienų draugiškam

vizitui į Klaipėdos uostą buvo at-

— Švedijos branduolinės sau
gos inspektoratas pateikė vadi
namojo Barselinos projekto rezul
tatus. Trijų šalių ekspertai parengė
Ignalinos atominės elektrinės ant
rojo reaktoriaus saugumo analizę.
Kai kurios pasiūlytos priemonės
jau įgyvendintos. įgyvendinus ki
tus pasiūlymus, gedimų galimy
bės turėtų mažai skirtis nuo pasi
taikančių Vakarų elektrinėse. Buvo
įvertinti ne tik elektrinės defektai,
bet ir privalumai. Tačiau pažymėta,
kad RBMK reaktoriai nėra visiškai
saugūs ir kelia grėsmę aplinkai.
— Belgijos karalius Albertas II
priėmė Lietuvos Respublikos ne
paprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių
Praną Kūrį, baigiantį Briuselyje
diplomatinę misiją. Karalius domė
josi Lietuvos politine ir ekonomi
ne padėtimi, užsienio investicijų,
privatizavimo reikalais, Baltijos
valstybių bendradarbiavimu. Ap
tarti Lietuvos ir Belgijos santykiai,
jų plėtojimo perspektyvos.

Telšiai. Telšių vyskupas Anta
nas Vaičius kunigystės šventimus
suteikė trims Telšių seminarijos
auklėtiniams Arūnui Bladžiui, Kęs
tui Vainoriui, Stasiui Šlepavičiui,
Kretingos pranciškonų vienuoly
no broliui Gediminui. Naujieji
kunigai paskirti dirbti Tauragės,
Kretingos, Klaipėdos Taikos kara
lienės bažnyčiose ir Telšių kated
roje. Telšių seminarija parengė ir į
parapijas išleido jau 11 kunigų.
Kaunas. Birželio 14-ąją, Gedu
lo ir Vilties dieną, iškilmingas mi
šias Kaimo arkikatedroje baziliko
je aukojo Kauno vyskupas augzi
liaras Sigitas Tamkevičius, kuris
kvietė melstis už tautą, kad nepa
sikartotų mus naikinusios ir sklai
džiusios tragedijos.
Vilnius. Birželio 25 d. Vilniaus
arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis
į kunigus įšventino Gintarą Grušą,
baigusį Šv. Kazimiero popiežiškąją
kolegiją Romoje. G. Grušas ank
sčiau dirbęs IBM firmoje kom
piuterių prekybos techniniu pa
tarėju, 1983 - 1987 m. buvo Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkas, rengė šeštąjį ir sep
tintąjį pasaulio lietuvių jaunimo
kongresus, pernai dirbo Popiežiaus
apsilankymo komiteto generaliniu
sekretoriumi.
Telšiai. Birželio 25 - 26 d. čia
vyko renginiai skirti prieš 53 me
tus Rainių miškelyje įvykusiai

paskolos lėšų, mokant 7,25% palū
kanų. Skolą ministerija privalo
grąžinti iki 2009 metų rugsėjo 1 d.
- Tėvynės sąjunga (Lietuvos

konservatoriai) supažindino
visuomenę su savo "Programa ir
- - Lietuvos užsienio reikalų,
ministerijoje surengtas pirmasis veiklos kryptimis 1994-19?7 me
jungtinio komiteto posėdis dėl tams". "Mes įsitikinę, kad politi
Lietuvos ir Šveicarijos laisvosios nės bei ekonominės iniciatyvos ir
prekybos sutarties vykdymo. Per moralinės atsakomybės šaltinis yra
laisvas pilietis. Tai žmogus, ne
žiūrėti sutarties priedai ir protoko
lai. Ypatingas dėmesys skirtas kaustomas baimės, kad valstybė
prekybai žemės ūkio produktais, nesugebės apginti jo teisės į gyveni
muitinių bendradarbiavimo, pre mą, į laisvę ir į nuosavybę. Tai
žmogus, kuris supranta, kad vals
kių kilmės klausimams.
tybė turi tiek įgaliojimų, kiek jis,
-- Londone, Taline ir Alma
Atoje Lietuvos užsienio reikalų laisvas pilietis, jai suteikia", - sako
ministerija perka pastatus amba ma programoje. Joje išdėstyti
sadoms. Jie kainuos 1,9 mln. USD. bendrieji Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) principai, už
Pinigai skiriami iš Pasaulio banko
sienio politika, ekonominė ir so
cialinė programa, žemės ūkio, Lie
tuvos nacionalinio saugumo ir
krašto gynybos, teisinės reformos
švietimo, mokslo ir kultūros kūno
kultūros, sporto ir turizmo, sveika
tos apsaugos, socialinės rūpybos,
KomitetCKginpininkais kviečia vaiko globos ir apsaugos, energet
mi: Antanas Stasiškis (Lietuvoje) ir ikos, aplinkos apsaugos klausimai.
Šią Tėvynės Sąjungos programą
dr. P. Kisielius (išeivijoje).
Komiteto sekretore pakviesta 30,000 egz. tiražu išleido "Lietu
vos aidas".
Birutė Burauskaitė.
— Šiaulių miesto tarybos
Pasitarimas dėkoja visiems, parėmusiems "Lietuvos kovų ir kančių pirmininkas A. Lankauskas išrink
istorijos" leidimo sumanymą bei tas Tarptautinės sugrautų ir atsta
jo įgyvendinimą ir kviečia toliau tytų miestų asociacijos viceprezi
visokeriopai remti. Tik bendromis dentu. Asociacijos būstinė Lorienvisų Lietuvos patriotų pastango to mieste Prancūzijoje. Jos nariai mis galėsim deramai atlikti šį nuo karų bei stichinių nelaimių
nukentėję miestai.
būtiną ir neatidėliotiną darbą.

"Lietuvos kovų ir kančių istorijos" leidimas tęsiamas
PAREIŠKIMAS VISUOMENEI
(atkelta 1 psl.)
ančių trūkumų gali sužlugdyti visą
sumanymą ir tolimesnį knygų lei
dimą. O leidimo darbą reikia nea
tidėliotinai tęsti, kol tebėra gyvi
represijų ir genocido liudininkai,
kurių autentiški prisiminimai turi
papildyti, praplėsti ir patikslinti
čekistų dokumentuose iškreiptą
tikrovės vaizdą.
3. Tolimesniam "Lietuvos kovų
ir kančių istorijos" ruošimui ir lei
dimui PLB valdybos Lietuvos isto
rijos instituto, Tremtinių ir po
litinių kalinių sąjungos, Politinių
kalinių sąjungos vadovybių bend
ru sutarimu yra sudaromas specia
lus koordinacinis priežiūros
komitetas, į kurį pakviesti:
Dr. Petras Kisielius - Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės vice
pirmininkas,
Dr. Kęstutis Girnius - "Laisvo
sios Europos" radijo skyriaus vedė
jas Europoje,
Dr. Rasa Mažeikaitė - istorikė
(Kanada),
Prof. dr Benediktas Mačiuika istorikas (JAV),
Prof. dr. Antanas Tyla - Lietuvos
Istorijos instituto direktorius,
Balys Gajauskas - Lietuvos Poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos
prezidentas, Lietuvos Respublikos
Seimo narys,
Antanas Stasiškis - Lietuvos Poli
tinių kalinių sąjungos pirminin
kas, Lietuvos Respublikos Seimo

narys,
Prof. dr. Zigmas Zinkevičius akademikas,
Birutė Burauskaitė - Lietuvos
Gyventojų represijų tyrimo Cen
tro vadovė,
Nijolė Gaškaitė - Laisvės kovų
archyvo redkolegijos narė,
Prof. dr. Vytautas Landsbergis Lietuvos Respublikos Seimo narys,
Kunigas Jonas Boruta, SJ - Lietu
vos Katalikų Mokslų Akademijos
narys.

tragedijai paminėti. Mišias už kan
kinius katedroje aukojo Telšių vys
kupas Antanas Vaičius.
Panevėžys, Nuo rudens čia
pradės veikti šv. Kazimiero kolegi
ja, kurią įsteigė Panevėžio vysku
pas Juozas Preikšas ir Lietuvos atei
tininkų federacijos vicepirminin
kas kun. Rimantas Gudelis. So
cialinę Bažnyčios doktriną studi
juos 30 katalikų jaunuolių kuriems
po ketvertų metų bus suteikta so
cialinio darbuotojo kvalifikacija.
Pasvalio parapijos pastoracinės
'tarybos iniciatyva birželio 23 - 26
dienomis iškilmingai paminėta
Pasvalio parapijos 500metų sukak
tis. Keturias dienas parapijoje vyko
įvairūs renginiai, kurie buvo prade
dami mišiomis, aukojamomis už
geradarius, parapijos mirusius ku
nigus ir bažnyčios tarnus. Švento
riuje pašventintas jubiliejaus pro
ga pastatytas paminklas, centrinėje
miestelio bibliotekoje atidaryta
religinio meno paroda, kur lanky
tojai gailėjo pamatyti eksponuoja
mus liturginius drabužius, nuo
traukas bei parapijos istoriją ilius
truojančius paveikslus.

. Naujasis JAV
ambasadorius
Lietuvos
Respublikai
Liepos 20 d. JAV prezidentas Bill
Clinton paskelbė, kad jis ketina
paskirti James W. Svvihart, Jr., iš
Virginia, Vyriausiosio užsienio tar
nybos narį, ambasadoriumi Lietu
vos Respublikai.
Svvihart tarnavo JAV ambasado
je Vienoje nuo 1991 rugpjūčio.
Nuo 1988 iki 1991 m. jis buvo
Rytų Europos ir Jugoslavijos reikalų
kabineto Valstybės Departamente
direktoriumi.
Anksčiau Svvihart tarnavo Jugo
slavijoje, Vokietijoje ir Belize, taip
keletoje pozicijų Valstybės depar
tamente. Jis yra apdovanotas Aukš
čiausiuoju Garbės apdovanojimu
ir yra baigęs Aukštesnįjį seminarą.
Svvihart kalba vokiečių, serbųkroatų ir ispanų kalbomis. Jis yra
vedęs ir turi sūnų bei dukrą.
Baltųjų Rūmų
Press Sekretoriaus
kabinetas

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė,
teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose.
The American Inunigration Lavvyers Association narė. Turi
leidimą praktikuoti Massachusetts ir Washington, D.C. One
Bulfinch Place, Saite 100, Boston, MA 02114.
Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P'way St.), Woo«lhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel.
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas, (staiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andrinšio klientais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440.
Salė vestuvėms ii* kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pinuos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIOVARPO 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.
LIETUVI!] KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Ctirtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232
LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY
11364. Tel. 718 229 9134 arba 718 428-4552. Fax 718 769-3302.

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI I VISAS KAPINES
NEVY YORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

'

66 - 86 80 ST. M1DDLE VILLAGE,
OįJEENS N.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150
■ TAJMtSU VlENINTtl.fc VIETA GAUSI FAKODU SALĖ

KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
~ LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ vietų lankymas
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ
MOKYTI GALIM A VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
Dainų dieną choristai, atvykę iš JAV, žygiuoja j Vingio parką. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
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1994 m. rugsėjo mėnesį Kaire tikėtis, kad gyventojų skaičius il tarptautinės politikos išeities taš
įvyks Jungtinių Tautų^ sušaukta gesnį laiką bus stabilus.
kas beveik visada yra tik atskiras
POSTMASTER: Send Address Change to:
"Tarptautinė konferencija gyven
2. Kovojant su dideliu gyvento asmuo. Šeimos reikšmė aptariama
DARBININKAS, 341 Highland Btvd., Brooklyn, NY 11207
tojų ir vystymosi klausimais". In jų prieaugiu silpnai išsivysčiusiose tik atsitiktinai; jos teisės ir intere
— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA — •
tensyvios šios "Pasaulinės gyven šalyse, jokiu būdu negalima imtis sai visada nustumiami į paskutinę
tojų konferencijos" išvakarėse or gyventojų kontrolės politikos, kuri vietą. O šeima juk yra pagrindinė
ganizuojamos diskusijos ir dery tiesiogiai ar netiesiogiai prievartau visuomenės ląstelė ir "didžiausias
Sveiki, Lietuvos Vyčiai!
bos negali nejaudinti ir Europos ja tėvus. Tarptautiniu mastu pri žmonijos turtas" (popiežius Jonas
Vyskupų Konferencijų Tarybos: per pažinta porų teisė laisvai, infor Paulius II). Visa politika ir ypač tos
ietuvai sunkiausiais laikais Vincas Kudirka rašė, kad,
daug didelis iššūkis, kurį daugeliui muotai ir atsakingai spręsti, kiek priemonės, kurios yra tiesiogiai ar
eidamas per tėvynės dirvonus, randa daug piktžolių, ir
šalių ir visai žmonijai metė turėti vaikų ir kada juos gimdyti, netiesiogiai susijusios su apvaisini
apgailestavo, kad reikia apie tai rašyti. Daug linksmiau smarkus gyventojų prieaugis ir per
niekada neturi būti pažeista. Todėl mo ir gimdymo, šeimos planaviyra ką gera, gražaus pastebėti ir visa burna apie tai prabilti.daug abejotinos kai kurios ten mes pritariame tam, kad Kairo »mo ir seksualinio švietimo klausi
Šiapus ir anapus Atlanto lietuviškame gyvenime šią vasarą yra dencijos nurodytos šiuo metu
konferencijos baigiamojo doku mais, svarbiausiu dalyku turi laikyti
labai gausu įvykių, kurie verti buvo ir yra visa burna minėti. Tarp vykstančių pasaulio gyventojų mento projekte daugiau dėmesio šeimos orumą ir atsižvelgti į ele
jų su malonumu galima pažymėti rugpjūčio* 4 - 7 dienomis Chi- konferencijos akcijų plane. Teisin būtų skiriama porų teisėms ir mentarias tėvų teises, ypač auklė
cagoje įvykstantį Lietuvos Vyčių 81-ąjį metinį seimą. Lietuvos gai Šv. Tėvas yra įspėjęs valstybių poreikiams dėl jų vaikų skaičiaus jant vaikus.
Vyčiai mažiau garsinasi, nei jų darbai to verti.
bendriją vengti kelių, kurie gali ir stengiamasi kovoti prieš bet
4. Pateiktame dokumento pro
Lietuvos Vyčių iniciatorius, ilgametis pirmininkas buvo Mykolas nuvesti į "pralaimėjimą, kurio pir kokios prievartos politiką.
jekte etikos požiūriu nepriimtinai
A. Norkūnas, atvykęs į Ameriką 1892 m. Jo mintis sukurti lietuvių moji auka bus pats žmogus".
Taip pat mes pritartume, kad kalbama apie abortą. Jame yra la
katalikų jaunimo organizaciją rado pritarimo steigiamajame seime
1. Smarkus gyventojų skaičiaus būtų atkakliau ir didesnėmis pa bai aiški tendencija proklamuoti
Lavvrence, MA. Jau pirmais 1913 metais buvo 12 kuopų su 700 didėjimas kai kuriuose pasaulio stangomis siekiama suteikti mote savotišką teisę į abortus. Kartu su
narių. Apyskaitose 1926 m. narių skaičius minimas jau 3,000. 1953 regionuose ir dėl to didelis gyven rims lygias teises visose visuo Šv. Tėvu mes reiškiame besąlygini
m. minimos 49 kuopos. Per Lietuvos Vyčių organizaciją perėjo tojų prieaugis visame pasaulyje menėse.
ir ryžtingą protestą prieš tokius
didžioji dalis iškiliausių Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kata kelia dideles problemas, kurių nie
3. Pripažindami šiuos pozityvius siekius. Žmogaus gyvybė niekada
likų vaikinų ir merginų.
kas negali paneigti. Žemėje gyve pasirengimo pasaulinei konferen neturi priklausyti nuo kito žmo
Lietuvos Vyčių organizacija buvo aktyviai ištikima Amerikai ir nančių žmonių skaičius ateinan cijai proceso aspektus, mes privalo gaus teisės valdyti. Jos apsauga,
Lietuvai. Kai Amerika įstojo į Pirmąjį pasaulinį karą, Lietuvos Vyčiai čiais dešimtmečiais dar padvi me išreikšti didelį savo susirūpin nuo prasidėjimo iki pat mirties,
raštu pareiškė JAV prezidentui VVilsonui savo pasiryžimą ginti gubės. Tačiau išsami ir dalykinė imą bei abejones. Apskritai šio turi būti valstybės autoritetų ir
"Amerikos vėliavą". Tada tai nebuvo populiaru tarp "internaciona analizė neturi nutylėti to fakto, dokumento, kuris bus svarstomas visuomeninių organizacijų užda
listų", kurie ragino boikotuoti karą. Ištikimybę Lietuvai Vyčiai rodė kad vaikų skaičius vienai moteriai užbaigiant Kairo konferenciją, pa vinys.
simboliniais ženklais ir realiais darbais: 1919 m. nupirko auksinį daugelyje besivystančių šalių šiuo grindas yra labai individualizuoto
5. Busimoji pasaulinė gyventojų
kardą Lietuvos kariuomenės vadui generolui Žukauskui; organizavo metu aiškiai mažėja, todėl galima žmogaus paveikslas. Valstybinės ir konferencija, sakoma, bus konfeekskursijas į Lietuvą, susirišo artimai su Lietuvos jaunimo katalikiš
ka organizacija pavasarininkais. Kai Lietuvą užgrobė bolševikai,
Lietuvos Vyčių nutarimuose skaitome pasiryžimus kovoti dėl Lietu
vos laisvės. 1946 metais nutarta įsteigti "Lietuvos reikalų komisiją".
Jai iš pradžių vadovavo kun. J. Jutkevičius. Nuo šios veiklos pradžios
iki dabar tos komisijos iniciatyva Lietuvos Vyčiai yra parašę Ameri
kos politikams ir viešosios nuomonės formuotojams šimtus tūks
tančių laiškų, reaguodami kiekviena proga, kai tik iškildavo Lietu
vai artimesnis klausimas. Tai milžiniška parama Lietuvos kovai
šiame krašte, kur taip vertinamas individualus atsiliepimas.
Kultūrinėje srityje randama tokia iniciatyva, kaip 1958 m. nutari
mas suorganizuoti stipendijų fondą lietuviams studentams.
Lietuvos Vyčių organizacijos steigėjų karta žymia dalimi jau
nuėjo į kapus. 'Rąktas,'-kad atėjo jaunoji karta ir tęsia organizacijos
darbus, daug pasakei Pasako tai, kad Lietuvos Vyčiai, čia gimę, čia
išėję į gyvenimą, o višriek jaučiasi esą lietuviai, jaučia sentimentus
tėvų ir protėvių kraštui iNjo reikalams. Kitas ir kalbėti lietuviškai
nebepakalba, bet traukia vistięk į tą patį būrįTautiniam priklausymui vis saugiau ir daugiau turi reikšmės
laisvas ir sąmoningas žmogaus nusistatymas ir apsisprendimas. Kas
apsisprendžia būti lietuviu, ištikimas tam kraštui ir tautai, kuriai
priklausė jo tėvai ir seneliai, tas ir tėvų žemės nematęs ir net jų
kalbos nebeįkirsdamas, gali jaustis toks pat tos tautos aktyvus
narys.
Tokių apsisprendusių ir pasiryžusių lietuvių organizuotas būrys
rinksis rugpjūčio 4 - 7 dienomis į Chicagą. Jais galime pasidžiaugti
ir palinkėti gražios sėkmės planuojant tolimesnę veiklą, kaip geriau
Šventes ugnies estafetėje j Vingio parką Algis Nausėdas iš Kanados.
padėti Lietuvai.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

L

Rezistencijos vyriausiosios karinės
ir politinės vadovybės kūrimas
Dalia Kuodyte
Perspausdinta iš "Lietuvos aido", Nr. 106, 107, 111
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Gen. M. Pačiulionio teigimu, į Vokietijos žvalgybos mokyklas išsiųsta
apie 100 LLA vyrų. Šis faktas sukėlė daugybę kontraversijų ne tik
sovietinėje, bet ir išeivijos spaudoje. LLA vadovybė buvo kaltinama
atviru bendradarbiavimu su nacių okupantais, bet tai buvo greičiau
gudrus karinis - taktinis ir diplomatinis žingsnis: vieno priešo interesus
išnaudoti kovoje su kitu priešu. (Nėra žinių apie tai, kad grįžusieji į
Lietuvą iš Vokietijos žvalgybos mokyklų būtų dirbę vokiečių karinės
žvalgybos tarnyboms.) Jie įsijungė į kovojančias rezistentų struktūras ir
savo patirtį panaudojo kovai už savo krašto laisvę.
Taigi galima laikyti, kad 1944 m. rudenį buvo sutvarkyti vyriausiosios
ginkluoto pasipriešinimo vadovybės reikalai (kiek leido fronto sąlygos).
1944 m. pabaigoje pradėjusiame eiti LLA laikraštyje "Karžygys" (nuo
3 numerio - "Laisvės karžygys" rašoma: "... LLA netiki jokiomis
kaimyninėmis valstybėmis. Ji ruošiasi apginti senosios Lietuvos ginklo
garbę ir padėti pagrindus būsimai Lietuvos kariuomenei..." (Ar nepa
našu į 1918 - 1920 m. laisvės kovų savanorių siekius.)
Laikraštis taip pat sakosi, kad jo užduotis - skleisti LLA dvasią, kelti
patriotizmą ir drąsą, ugdyti konspiracinius partizanų įgūdžius, gilinti
nacionalinę ir valstybinę savimonę. Šios nepasirašytos, greičiausiai
HA vado ir ideologo K. Veverskio mintys, pakankamai aiškiai rodo LLA
organizacijos nuostatas.
Po K. Veverskio žūties 1944 m. gruodžio 29 d. LGK veikla nutrūko.
Kovojančias pajėgas organizuoti ir joms vadovauti bandė keli centrai,
išlaikę LLA tradiciją. K. Veverskio pavaduotojas A. Eidintas ėmėsi
ginkluotųjų LLA pajėgų, tvarkė nutrūkusius ryšius, užmezgė naujus su
Kaune veikusia Lietuvos Išlaisvinimo Taryba (toliau - LIT), kuri preten
davo į politinį vadovavimą ir turėjo pakeisti LGK. Deja, šie planai liko
neįgyvendinti - 1946 m. balandžio mėn. buvo suimti LLA ir LIT
vadovai: A. Eidintas, A. Kubilius, L. Dambrauskas, M.Btoznelis, ir kiti.
Gen. M. Pečiulionis, žuvus K. Veverskiui ir pasitraukus Snarskiui, liko

vienas, be ryšių (juos tvarkė K. Veverskis). Pusmetį jis slapstėsi: iš
pradžių Kalviuose (K. Veverskio tėviškėje), vėliau Šakių apskrityje, apie
Lekėčius. Čia 1945 m. rugpjūčio mėn. formaliai buvo atkurtas vyr. LLA
štabas. Pasitarime dalyvavo M. Pečiulionis, LLA nariai - Stasys StarkusStarkevičius, A. Ruzgys ir K. Veverskio brolis Aleksandras.
Buvo numatyta, kad štabą sudarys 4 skyriai (operatyvinis, žvalgybos,
mobilizacijos, tiekimo) ir štabo viršininko pareigybė.
Pasak M. Pečiulionio parodymų, štabo suformuoti nepavyko dėl
narių arešto (lapkričio mėn.), tačiau buvo atliktas reikšmingas darbas.
Štabo nariai A. Ruzgys ir St. Starkevičius buvo užmezgę ryšį su Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetu (įkurtas Tauro apygardoje - Suvalkijoje) per jo
narį pik. Liudą Butkevičių, su Laisvės Gynėjų Sąjunga, veikusia Raseinių
apskr. ir Algimanto apygardos štabu (per Kryževičių-Strazdą). Planuo
jamiems ryšiams su užsieniu buvo numatytas V. Laurinaitis iš Jurbarko.

Beveik tuo pat metu, 1945 m. rugsėjo 16 d., Marijampolės apskr.
Skardupių kaimo klebonijoje įvyko Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto
(toliau - LIK) steigiamasis posėdis. Komiteto steigimo prielaidas ir
priežastis apibūdino jo steigėjas ir narys kun. A.Ylius: "...Viena apygar
da (Tauro - Red.) negali kalbėti visos Lietuvos vardu. Vienos apygardos
vadovybė negali diktuoti visai Lietuvai ir ją juridiškai tvarkyti. Per vieną
posėdi mes nusprendėme, kad būtinai reikia sudaryti visai Lietuvai
Išlaisvinimo Komitetą, į kurį įeitų visa Kaunija, Žemaitija ir visas
Vilniaus kraštas. Tai būtų politinis veiksnys, kuris galėtų kalbėti visos
Lietuvos vardu. Taip pat iškilo reikalas įkurti visai Lietuvai generalini
štabą, kuriam priklausytų visoje Lietuvoje veikiančios miškinių grupės
ir kuris siektu vieno tikslo(...) Steigiamąjį susirinkimą numatėme 1945
lapkričio 11 d..."
Steigiamajame posėdyje dalyvavo pik. L. Butkevičius, kpt. L. Taunys,
kun. A. Ylius, Itn. V. Bacevičius, J. Pileckis. Be šių asmenų, komitetą
numatyta papildyti partizanu ir visuomenės atstovais, kurių skaičius
turėjo priklausyti nuo aplinkybių.

Kyla klausimas, kodėl, esant tiek panašumų programose, LLA štabas
ir LIK nederino veiklos? Kaip minėta, tarp ju buvo ryšys, taigi ir sąlygos
dirbti kartu. Galima tik spėti, kad šis susivienijimas būtų įvykęs, jei ne
MVD areštai tiek vienoje, tiek kitoje organizacijoje.
Svarbu tai, kad LIK vadovybės programa numatė politinio atstovavi
mo derinimą su kariniu vadovavimu. Tą nuostatą turėjo išreikšti

rencija apie "gyventojus ir vys
tymąsi". Tačiau aktualiausi vysty
mosi klausimai šiame dokumente
nėra svarbiausi. Tai griežtai kri
tikavo ne tik Šventasis Sostas, bet
ir daugelis specialistų. Tik smar
kiai padidinus pastangas, siekiant
visapusiškai suprasto vystymosi,
žmonija galės išvengti grėsmingų
gyventojų prieaugio padarinių. Čia
būtinos ne tik besivystančių šalių
pa-stajigos, bet ir turtingųjų tautų
pasirengimas prisiimti atsakomy
bę ir rūpesčius.
6. Daugelyje Europos visuome
nių reiškiasi demografinės proble
mos, kurių priežastis - priešingai
nei besivystančiose šalyse - yra,
labai mažas gimstamumas. Šitokia
raida per ekonominius ir sociali
nius padarinius gali sukelti neigia
mų reiškinių mūsų šalyse: senė
jančiai Europai gali prapulti ryžtas
gyventi ir ateities perspektyva. Dar
ir dėl to valstybės ir visuomeninės
organizacijos turi dėti pastangas ir
ugdyti iš tikrųjų šeimas gerbiančią
ir vaikus mylinčią visuomenę. Eu
ropos Katalikų Bažnyčios visoke
riopai rems šį siekimą ir darbą.
Sankt Galenas, 1994 06 04
Vyskupas Kari Lehmann,

Mainco vyskupas,
Viceprezidentas
Arkivyskupas Istvan
Seregely,

Egerio arkivyskupas,
Viceprezidentas
Arkivyskupas Miroslav
Vlk.

Prahos arkivyskupas,
Prezidentas
- Pučiamųjų instrumentų

orkestras "Trimitas" aplankė Balta
rusijos lietuvius, koncertavo Pele
sos lietuvių namuose, grojo Šv.
Lino bažnyčioje, lankėsi Varenave,
Rodūnioje.
- Centrinėje P. Kriaučiūno

bibliotekoje Marijampolėje sureng
ta Vokietijoje gyvenančios dai
lininkės Meilės Veršelienės paro
da. Dailininkė išvykusi iš Lietuvos
1980 m., gyvena Hūttenfeld. Ek
spozicijoje - akvarelės ir aliejinės
kompozicijos.

Memorandumas keturių ministrų pasitarimo dalyviams, kuri rengti
pavesta teisininkui Lenkaičiui, o nugabenti į Vakarus mjr. L. Tauniui.
Šis planas liko neįvykdytas - spalio mėn. visi buvo areštuoti.
Politinės-atstovaujamosios vadovybės problema kilo dar LGK vadovy
bei, bet ten politinė vadovybė galėjo atlikti pagalbinį vaidmenį ir tas
funkcijas, kurias jai suteiks ginkluotųjų pajėgų vadai. LIKo atveju visa
organizacija turėjo būti valdoma "iš viršaus", t. y., pavaldi politinei
vadovybei. Šios nuostatos laikėsi ir kai kurie vėliau susikūrę centrai. Be
abejo, tokius problemos sprendimus sąlygojo nestabili tarptautine ir
vidaus padėtis: besitęsianti okupacija, stichiškas ginkluotųjų partizanų
būrių kūrimasis. Potsdamo taikos konferencija nedavę lauktų rezultatų,
todėl reikėjo pergalvoti kovos taktiką, strategiją, pagaliau - pačią
pasipriešinimo prasmę. Juk partizaninis karas galėjo būti efektyvus tik
vykstant ginkluotam konfliktui tarp Rytu ir Vakaru. Tokia ir buvo LIKo
strategija.
1946 m. tam susiklostė ypač palanki situacija. Dar 1945 m. rudenį į
Lietuvą nelegaliai atvyko du VLIKo atstovai - J. Deksnys ir inž. Klemen
sas Brunius. Ši pirmoji kelione buvo tarsi pažintine-žvalgybinė, nes iki
tol Vakaruose buvo mažai žinoma, kas vyksta krašte. Greičiausiai šie
asmenys atvyko savo iniciatyva, atstovaudami VLIKui oponuojantiems
sluoksniams - tai liudija J. Deksnio-Hektoro PROMEMORIA išsakytos
mintys, kritiškai vertinančios VLIKo neveiklumą. Tos keliones metu J.
Deksnys ir K. Brunius susitikinėjo su partizanų vadais (su A apygardos
vadu J'. Vitkumi - Kazimieraičiu), pogrindžio veikėjais, dalijosi su jais
informacija. Susitikęs su Kazimieraičiu J. Deksnys jam pasiūlė sudaryti
vyr. štabą ir palaikyti tarpusavio ryšius. Atrodo, kad tada J. Deksnys dar
neturėjo tvirtos nuomonės apie kovos taktiką. Vis dėlto jau eme ryškėti
pagrindinė jo idėja - pirmenybė intelektualiajai "miestu rezistencijai",
pasyvaus pasipriešinimo idėja. Tai buvo bandymas panaudoti antinacinės rezistencijos patirtį, deja, neįvertinus pasikeitusios situacijos. Ši
patraukli ir logiška idėja tapo savotišku pleištu, leidusiu KGB įvykdyti
savo planus.
Kodėl Lietuvoje nebuvo įmanoma pasyvi (pogrindinė) rezistencija?
Pirma priežastis ta, kad daugelis pasitraukusiu į mišką, nebegalejo vėl
gyventi legaliai dėl gresiančios mobilizacijos ir represijų. Antra - į
menkiausią krustelėjimą KGB reaguodavo žaibiškai. Agentų ir skundikų
dėka bet kokia veikla būdavo užgniaužiama ar panaudojama KGB
tikslams. (Taip vėliau atsitiko J. Deksniui.)
(Bus daugiau)

VILNIAUS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ
CHORUI- PENKERI METAI
Menininkų rūmuose gegužės 16
d. įvyko Vilniaus politinių kalinių
ir tremtinių choro šventinis kon
certas, skirtas choro penkmečiui
paminėti. Per penkerius metus
dalyvauta daugiau kaip 200 įvai
rių renginių.
Pirmą kartą choro daina viešai
suskambo 1989 m. gegužės mėnesį,
minint Motinos dieną. Labai sun
kūs laikai tada buvo mūsų Tėvy
nei, dar trempė jos šventą žemę
okupanto batai, bet ji jau budo,
grūdinosi kovose už savo laisvę.
Maža mūsų Tėvynė niekam negra
sino, bet ji pati priešų turėjo daug.
O prieš juos galingas ginklas tada
buvo daina.
Su dideliu entuziazmu buvo pra
dėtas organizuoti choras. Pradžia
buvo sunki, bet choras pamažu
augo, stiprėjo. Organizuojant la
bai daug nuveikė garsi Vilniaus
operos teatro solistė tremtinė Ni
jolė Ambrazaitytė, tačiau pats sun
kiausias darbas teko choro vadovei,
taip pat tremtinei, Paulinai Griga
liūnienei. Ji choro kertinis akmuo.
Grįžusi iš tremties, ji baigė Vilniaus
konservatoriją, o muziką ir dainą
pamėgo dar vaikystėje..
Choro veikloje dalyvauja apie
50 žmonių - vien tik politiniai
kaliniai ir tremtiniai. Nieko bai
saus, kad choristai jau žilagalviai,
kad ir chorisčių galvas puošia si
dabro gijos.
Choristų gyvenimo keliai ir liki
mai įvairūs. Buvęs Kauno konser
vatorijos trečio kurso studentas
Balys Radžius, perėjęs Vorkutos ir
kitus lagerius ir tremtį, tapo Per
mės operos teatro solistu. Tačiau
Tėvynė jo nepasigedo, todėl savo
talentą daug metų jis turėjo auko
ti svetimiesiems. Vos aštuonioli
kos metų sulaukusiam sunki kali
nio dalia teko ir chormeisteriui
Stasiui Gudaičiui. Jau 1945 metais
čekistams pakliuvo Viktoras Jon
kaitis, kalėjimuose ir lageriuose iš
agronomo tapęs statybininku, ge
ležinkelio tiesėju. Kalinio, vėliau
tremtinio dalią patyrė Dzūkijos
miškų partizanas Juozas Tolvaišą,
Žąslių 5-tos klasės gimnazistas Al
binas Liutkevičius, Apolonija Liekytė-Navickienė.
Iš tremties į Lietuvą pabėgusios
Genovaitė Starkevičiūtė-Olšauskienė, Aldona Skomskytė-Spruogienė vėl buvo sugautos ir per
kalėjimus grąžintos į eas pačias
tremties vietas. Tardymu, išmėgi
nimus, o vėliau tremties sunku
mus patyrė Osvaldas Šuminas,
Vytautas Žukas. Išvežti buvusieji
mokytojai Juozas Laika, Vladas
Malijonis, universiteto pirmo kur
so studentas Pranas Launagas, an
trakursė Vena Andriušytė-Petrulienė, Kauno kunigų seminarijos
klierikai Vytautas Anelauskas, Jo
nas Stašaitis. Pastarieji norėjo tap

ti kunigais, bet tapo Baikalo ežero
Olchon salos gyventojais ir žvejais.
Grūdo į kalėjimus, trėmė ne tik
suaugusius, stiprius, bet ir senus
senutėlius, kūdikius, kartais Lietu
voje dar ir užgimti nesuspėjusius.
Onutė Rastenytė-Gliebienė dar
buvo negimusi, o jau priešas, jau
nusikaltėlė! Jos tėvai 1949 metų
pavasarį išvežti i Irkutsko sritį, kur
po ketverto mėnesių ji ir išvydo šį
pasaulį. Išvežta vienerių metukų
Viginija Škadauskaitė-Jackūnienė,
antrus pradėjusi Nijolė Pocevičiūtė-Krivickienė, 3 metų Vlada Ripskytė-Žukienė, Danutė VileitaitėBastienė, choro vadovė Paulina
Keparutytė-Grigaliūnienė, Adelė
Kananavičiūtė-Kasteckienė, Ro
mualdas Grigalis, Angelė Povilėnaitė-Gaidelienė ir daugelis kitų,
visus sunku ir suminėti.
Vežė į atšiauriausias vietas, kur
blogiausias klimatas, kur norma
liau gyventi žmogui neįmanoma.
Vežė ne gyvenimui, bet pražūčiai.
Trėmė įvairiausius Lietuvos gy
ventojus, tačiau daugiausia nuken
tėjo ūkininkai, mokytojai, įvairių
tautinių, organizacijų nariai, in
teligentija. Paprastai vežimai buvo
organizuojami anksti rytais, dar
prieš auštant. Atvažiuoja į ūkinin
ko sodybą, apsupa kareiviai ir
stribai, prikelia žmones iš miego ir
įsako per 2 valandas pasirengti
kelionei. Žmonės pasimetę, ne
žino už ko griebtis. Kiša žmogus į
maišą, ką tik paskubom sugalvoti
gali, tai drabužį sau ar vaikams, tai
lašinių gabalą, tai duonos kepalą.
Ką čia ir besugalvosi per tokį
trumputį laiką. O, žiūrėk, jau ant
tavęs ir šaukia - greičiau, greičiau.
Juk planai dar neįvykdyti, dar
laukia savo eilės kiti! Sodina į
vežimus ar automašinas ir ... į va
gonus. O vagonai be komforto, tai
paprasčiausi gyvuliniai, kokiuose
vežiodavo karves ar kiaules. Su
grūda ten po 50 - 60 į vieną,
aklinai uždaro, ir keliauk. Nežiū
rint, ar vasaros karščiai, ar žiemos
speigai. Ir visus stropiai saugo
NKVD sargybiniai ir šunys. Kol
nuveš į paskirties vietą, gyveno
ten žmonės savaitėmis, gimdė,
bado ar troškulio kamuojami mirė.
Lavonus iš vagonų stotyse išmes
davo, o traukinys su gyvaisiais
judėjo sau tolyn. Daugelio mūsų
brolių, kauleliai ir šiandien ilsisi
kažkur Sibiro platybėse.
Kai jau pradėjo leisti grįžti į Lie
tuvą, tremtinių čia išskėstom ran
kom irgi niekas nelaukė. Bet Tė
vynė traukė. Grįžusieji kūrėsi, dir
bo, o kai kurie ir mokslus sugebėjo
baigti, nors mokslo įstaigų durys
jiems sunkiai atsiverdavo. Cho
ristų tarpe įvairių specialybių žmo
nės. Tai muzikai, medicinos ir vete
rinarijos gydytojai, mokytojai,
inžinieriai, agronomai, matemati-

LIETUVOJE
— Teisingumo ministerijoje įregistruota Lietuvos kariuomenės

kūrėjų sąvanorių sąjunga. Ji buvo įsteigta 1927 m., veikla nutraukta
1940 m. birželio 15 d. 1993 m. sausio 23 d., Krašto apsaugos, SKAT-o
karininkai ir savanoriai, Parlamento ir Televizijos bokšto gynėjai, kurie
prisiekė tarnauti Lietuvai, surengė atkuriamąjį Sąjungos suvažiavimą.
Tačiau ilgai Teisingumo ministerija nenorėjo registruoti sąjungos įstatų
dėl straipsnio, kad kariuomenės kūrėjų sąjungos nariai, esant pavojui
valstybei stoja jos ginti. Dabar straipsnis perrašytas taip: "Iškilus grės
mei Lietuvos saugumui, Sąjunga veikia pagal Lietuvos kariuomenės bei
civilinės valdžios nurodymus".
-- Tekstilės kompleksą Panevėžyje pasiūlė statyti bendra Lietuvos
ir Ukrainos įmonė "Prekom" ir prancūzų firma "Vetek", veikianti
Šveicarijoje. Numatoma sukurtilSOO naujų darbo vietų. 65 mln. USD
kreditą ketina suteikti Rotšildo bankas, bet reikia, kad garantuotų
Vyriausybė. Per metus naujajame komplekse būtų pasiuvama 4 mln.
vyriškų marškinių ir 2,7 mln. kelnių eksportui.
— Olandijos firma "Tabodin" laimėjo konkursą Klaipėdos naftos
įmonės rekonstravimo projektui rengti. Siūlėsi tai daryti dar penkios
užsienio firmos, bet Lietuvos energetikos ministerijos ekspertai pasirin
ko olandus.
— Bendrą veiklą su JAV advokatų firma "Ballard Spahr Andrevv
and Ingersol" pradeda kauniečių advokatų kontora "Pūkas, Zabiela ir
partneriai". Amerikiečiai atidaro čia savo atstovybę.
~ -- Švedijoje, Gotlando saloje, gyvenančio dailininko Eugenijaus
Budrio (gim. 1925 m. Marijampolėje) paroda surengta Vilniuje, Na
cionalinėje galerijoje. Ekspozicijoje - tapybos ir grafikos darbai, "skir
tingų žanrų ir technikos, bet vieno stiliaus - abstraktaus meno variaci
jos".

kai, chemikai, farmacininkai, poiigrafininkai ir kitokie specialistai.
Choristų tremties geogafija la
bai plati. Tai Pečiora, Vorkuta, Per
mė, Sverdlovskas, Tiumenė, Oms
kas, Tomskas, Irkutskas, Magada
nas, Krasnojarsko, Altajaus kraštai,
Kazachstanas, Tadžikistanas, tai
Obės, Jenisiejaus upių baseinai,
taiga, tundra ir pelkės. Visokių
sunkumų čia turėjo patirti busi
mieji choro dalyviai.
Choro repertuare daug mūsų
jaunystės dainų, taip pat nelaisvės
metų dainos, išreiškiančios sus
ikaupusį skausmą, Tėvynės ilgesį,
prisimenant jos mėlyną padangę,
Nemuno krantus. Nepamirštos
partizanų ir karių žygio dainos.
"Vežė mane iš namų", "Liki sveika,
sesute mano", "Sudie, motule, tu
brangioji", "Norėčiau grįžti į Tė
vynę", "Partizanai miškais eina" i
kitų dainų melodijos jaudina žmo
nes iki širdies gelmių.
Daug daug dainų išdainuota Vil
niaus aikštėse, prie Seimo rūmų,
lemtingomis Lietuvai 1991 metų
Sausio dienomis ir naktimis. Jos
teikė tūkstančiams žmonių stiprybės. Tačiau choro dainos skamba

ne tik Vilniuje, minėjimuose, pa
žymint reikšmingesnes Lietuvos
gyvenimo datas. Choras su kon
certais aplankė daug Lietuvos mies
tų ir miestelių. Išgirdė, liūdnas re

zistencijos laikų ir tremties dainas
ne vienas prisimena tada tėvą,
sūnų, broli, ar mylimąjį, išėjusi
ginti Lietuvos laisvės ir dažniausiai
nebesugrižusį i gimtųjų namų pa
stogę. Klausydamas tokių dainų
ne vienas ir karčią ašarą nubraukia.
Choras dažnai koncertuoja ir
mokyklose. Moksleiviai, jaunimas

su dideliu dėmesiu klausosi žiau
rios Lietuvos tragedijos gyvų liu
dininkų prisiminimų ir dainų.
Tikėkime, kad Vilniaus politinių
kalinių ir tremtinių choro dainos
Lietuvos padangėjė skambės dar
ilgai, ilgai.
Viktoras Jonkaitis,

Vilnius

Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių choras birželio 14 d. Naujosios Vilnios geležinkelio
stotyje bėgius nuklojo gėlių žiedais.

PVRA
KIWt/

VARTAI Į
PABALTIJĮ
SUPAZINDINAM SU ATA'S TAUPIAUSIOM
SKRYDŽIŲ KAINOM Į PABALTIJĮ
Ar Jūs skrendate biznio reikalais,
ar pasimatyti su giminėmis Pabaltyje,
Jūs nenorite gaišti laikę persėsdami
Maskvoje ar Frankfurte. Norite
nukeliauti kuo greičiau, be reikalo
neišleidžiant dar daugiau pinigy.
ATA's iš New Yorko į Rygę yra
greičiausias kelias. ATA paruošė
ums pigiausię ir maloniausiu kelionę,
curię jūs tikrai užsipelnėt. į vienę pusę
mainos iš New Yorko ne aukštesnės
caip $429, ir žemos—iki $279
spalio mėn., ATA yra vienas iš
geriausiy pasirinkimy tarp aukšty
kainy skrydžiy kampanijy.

PATOGŪS PERSĖDIMAI JAV
Naudokitės ekonomiškais ATA's
skrydžiais į Rygę iš JAV miesty.
Pasirinkite patogius TWA skrydžius,
kurie sujungia New Yorko ATA's
su Ryga.

SKAMBINKIT JŪSŲ
KELIONIŲ AGENTUI
ARBA ATA:

800-382-5892.

iš

NEW YORKO
^avaitės dienomis

s399

j vieny pusę
KęĮĮouįant nuo 6/1 iki 9/30

Savaitgaliais

$429
į vieny pusę
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

.

Studentams

s349

| vienę pusę, savaitės dienomis
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

Išskrendant
iš

Savaitgalį

ATLANTA................ ..$561
BALTIMORE............ ..$520
BOSTON................. ..$429
tCHICAGO............... ..$484
CLEVELAND........... ..$520
DALLAS.................... ..$579
DETROIT................. ..$524
HOUSTON.............. ..$579
t LOS ANGELES.......
..$547
MIAMI...................... ..$569
M1NNEAPOLIS....... ..$479
NEW ORLEANS..... ..$569
PHILADELPHIA....... ..$474
PHOENIX................ ..$547
PITTSBURGH........... ..$479
SAN ANTONIO..... ..$579
SAN DIEGO............ ..$547
t SAN FRANCISCO .. ..$547
SALT LAKE CITY..... ..$547
SEATTLE.................. ..$549
WASHINGTON D.C..5520

Savaitės
dienomis
$531
$490
$399
$454
$490
$549
$494
$549
$517
$539
$449
$539
$444
$517
$449
$549
$517
$517
$517
$519
$490

Visos kainos yra nustatytos perkant
skrydžius į abu galu
f Per ATA.
Visi kiti miestai per TWA sujungti su New Yorko,
tęsiant į Rygę per ATA.

American Trans Air
Bilietai turi būti nupirkti 7 dienos prieš išskrendant. Taip pat yra šiek tiek brangesni bilietai turintys mažiau suvaržymy
Valstybiniai mokesčiai $3z 95 sumokami atsiimant bilietus. Studentu amžius nuo 18 iki z6m., parodant
mokyklos I.D.. ATA suteikia patarnavimus į Ryga iki Spalio 30, 1994

, LFB ir DAINAVA
Mūsų visuomenėje šiais laikais mintys sklinda dviem kryptimis - kaip
tvarkytis svetimuose kraštuose ir kaip geriausiai suprasti Lietuvą bei
kaip jai pagelbėti. Kai kurie sambūriai stengiasi ir savo pokalbius
geografiniai perskirti: pasitarimus veda Lietuvoje ir čia.
Lietuvių Fronto Bičiuliai (Į LAISVĘ fondas Lietuvoje) liepos mėnesį
turėjo konferenciją prie Kauno, Aleksote. Rugpjūčio 21-28 dienomis.
Šiaurės Amerikos LFB rinksis į Dainavą poilsio ir studijų savaitei, į kurią
yra kviečiami visi lietuviai. Iš anksto galima registruotis šiai stovyklai
pas V. Naudžių, telef. 312-275-4222, 5733 N. Sheridon Rd„ Chicago, IL
60660. Su pranešimais iš Lietuvos atvyks Aldona Žemaitytė, "Naujojo
dienovidžio" redaktorė, ir Petras Pliumpa, ateitininkų iškili asmenybė.
Kiti pranešėjai: Marija Remienė, LF Tarybos pirmininkė, prof. Valdas
Samonis iš Kanados. Juozas Kojelis, Liuda Rugienienė, Juozas Ardys ir
visa eilė šią vasarą buvojusių visuomenininkų, kurie ne vien įspūdžiais
dalinsis, bet daugiau stengsis apibendrinti viso krašto padėtį. Kūrybos
vakare dalyvaus poetė Julija Švabaitė, labai šiltai vertinama Lietuvoje ir
čia, kiti rašytojai ir solistė Rasa Krokytė-Veselkienė.

Lietuvoje bus pagerbtas
Alfonsas Jurskis

LOS ANGELES, CA
Kun. Gintaras Grušas, birželio 25 d. gavęs kunigo šventimus
Vilniaus arkikatdCroje, Los Angeles, CA. Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joje pirmą kartą mišias aukos liepos 31 d., sekmadienį. Po sumos vaišės
parapijos salėje.
Dail. Jonas Andrašūnas su žmona Veronika išvyko pastoviam
apsigyvenimui į Lietuvą.
Inga Angelė Nelsaitė birželio 25 d. susituokė su Vitu Andrium
Rugieniu. Jų santuoką palaimino kun. a. Volskis.
Nauji mokslo metai Šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje prasidės
rugsėjo 10 d. I Kiškiukų darželį priimami vaikučiai nuo trijų su puse
metų. Mokyklos 45 metų sukakties minėjimas įvyks spalio 9 d.
Vasaros metu ateitininkų stovykla vyks Santa Barbara, CA,
rugpjūčio 7 - 14 denomis, o skautų stovykla - Big Bear, CA, rugpjūčio
mėnesį.
Dvasinio susikaupimo savaitgalio išvyka šiemet įvyks lap
kričio 4 - 6 dienomis San Luis Rey pranciškonų vienuolyno patalpose
prie Oceanside, CA. Savaitgalio programai Vadovaus kun. Aloyzas
Volskis. Registracijos reikalais galima kreiptis į Dalilę Polikaitienę 805
496 - 9711.
L.Ž.K.
/'

i/

□ Liepos 24 d. iš
JAV lėktuvų buvo
išmetama pagalba
Katale, Zaire, esan
tiems pabėgėliams
iš Ruandos. Tačiau
pagalba nebuvo
suteikiama taip
kaip tikėjosi patys
pabėgėliai. Iš pradžių jie
pagalvojo net, kad yra
bombarduojami. Pieno miltelių,
miltų įpakavimai plyšo. Gyvybės
vertę pabėgėliams turintis maistas
išsipylė į purvą. Trys JAV lėktuvai
C-130 išmetė apie 10 tonų maisto
produktų.
□ Latvijos parlamentas liepos
23 d. patvirtino Latvijos pilietybės
įstatymo pataisas, atsiliepdamas į
žmogaus teisių grupių kritiką, kad
šis įstatymas diskriminuoja etni
nius rusus. Kaip ir anksčiau
įstatymas nustato griežtas ribas,
kas gali tapti Latvijos piliečiu.
Latvijos prezidentas Guntis Ulma
nis buvo tarp tų, kurie ragino
parlamentarus peržiūrėti įstatymą
ir panaikinti sistemą, pagal kurią
tik 2,000 Latvijos gyventojų per
metus galėjo tapti Latvijos pilie
čiais. Už įstatymo pataisas, pa
naikinančias kvotų sistemą, balsa
vo 58 parlamentarai, 21 - prieš, 4susilaikė.
□ JAV ir Japonija liepos 24 d.
užbaigė prekybos derybas be jokio
susitarimo, likus vienai savaitei iki
to laiko, kada JAV pasakė, jog ji
paskirs ekonomines sankcijas prieš
Japoniją. Washingtonas suteikė
Japonijai laiko iki liepos 31 d., kad
ji sutiktų palengvinti savo taisykles
dėl pirkimo importuotos medicini
nės ir telekomunikacinės įrangos.
□ Rusijos prezidentas Boris Jel-

VMS

cin liepos 23 d.
paskyrė naująjį
Rusijos ambasa
dorių JT-om. Jis
- Jurij Voroncov, 64 metų
amžiaus, yra
tarnavęs ambasadoriumi Pran
cūzijoje ir Italijoje, taip pat ir
Afganistane, ku
riame jis matė So
vietų Sąjungos kariuomenės iš
vedimą 1988-89 metais.
□ Du vyresnieji policijos pa
reigūnai, vienas iš kurių buvo
Meksikos Interpolo vadas, liepos
23 d. buvo areštuoti savo kabine
tuose, pranešė vyriausiojo proku
roro kabinetas. Areštas aiškinamas
"disciplinarine priemone adminis
tracinio charakterio", kadangi "jie
ignoravo aukštesniųjų instrukci
jas". Tolimesnių paaiškinimų nese
ka.
□ Popiežius Jonas Paulius II "Šei
mos metu" proga ruošiasi atvykti į
JAV ir spalio 20 d. pasakyti kalbą
Jungtinėse Tautose, New Yorke.
Po to Šv. Tėvas aplankys Newark,
NJ, ir Baltimore, MD. Tai bus ant
rasis Jono Pauliaus II apsilankymas
JT, pirmą kartą jis lankėsi 1979 m.
spalio mėnesį.
□ Didžiosios Britanijos moks
lininkai tiria teiginius, jog arbata
gali sumažinti riziką susirgti vėžiu.
Amerikos mokslininkai sako, jog
jie turi įrodymų, gautų iš testų,
kad mėgstamiasias anglų gėrimas
mažina odos vėžio augimą. Jie
teigia, jog arbata sumažina vėžio
išsiplėtimą, blokuodama tas vietas
kraujotakoje, per kurias liga plinta.
Britanijos mokslininkai artimiau
siu metu ketina paskelbti savo
tyrimų rezultatus.

Aplink

pasaulį

-- Ričardas Bačkis paskirtas
Lietuvos ambasadoriumi Prancūzi
jos Respublikoje, Ispanijos Kara
lystėje ir Portugalijos Respubliko
je. R. Bačkis pakeis beveik dvejus
su puse metų dirbusį Lietuvos
ambasadoriumi šiose šalyse
kompozitorių Osvaldą Balakauską.

Kanados lietuviai eisenoje i Vingio parkų, į Dainų dieną Vilniuje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Š. m. rugpjūčio 4 d. sueina 100 metų kaip Akmenytės vienkiemyje,
Pumpėnų valsčiuje gimė Alfonsas Jurskis. Mirė jis prieš 28 metus, liepos
31 d. Philadelphijoje.
Tarp šių dviejų datų Alfonsas Jurskis spėjo atlikti labai daug. Buvo jis
inžinierius, visuomenininkas, Vytauto Didžiojo Universiteto docentas,
elektrotechnikos katedros vedėjas ir technikos fakulteto prodekanas,
pirmosios Lietuvos radio stoties įrengėjas (1928 m.), radiofono organi
zatorius, radiotechnikos pradininkas Lietuvoje ir pirmojo tos srities
vadovėlio autorius, Temple Universiteto lektorius, išeivijos veikėjas.
Velionio tėviškėje, po išlikusiu šimtamečiu ąžuolu, kur prieš penke
rius metus kraštotyrininkai pastatė jam koplytstulpį, rugpjūčio 8 d.
velionio prisiminimui yra rengiamos iškilmės ir Jurskių genties sąskry
dis. Iš Philadelphijos į minėjimą rugpjūčio 2 d. išskrido lietuvių
visuomenininke Snieguolė Jurskytė su dviem broliais.

"

IŠ VISUR VI

PRISIMINTAS GENEROLAS K. SKUČAS
1994 m. kovo 14 d. Kaune buvo
kukliai, bet gražiai paminėtos
brigados generolo Kazio Skučo šim
tosios gimimo metinės. Prie me
morialinės lentos, pritvirtintos prie
buv. vidaus reikalų ministerijos
pastato, ir papuoštos gėlėmis, su
sirinko būrys kauniečių. Kalbėjo
Kauno burmistras A. Račkauskas,
miesto savivaldybės paminklotvar
kos skyriaus vedėjas V. Daugėla,
vyr. kariuomenės kapelionas pik.
A. Svarinskas, ats. pik. A. Malijonis ir kt. Visi šiltais žodžiais prisim
inė gen. Skučą.
Ta pačia proga Vytauto Didžiojo
karo muziejuje ir technikos uni
versitete buvo surengtos memori
alinės pamaldos. Minėjimo iš
vakarėse giminaitė Virginija Sku
čaitė per televiziją pravedė laidą
"Praeitis", pažėrusi įdomių faktų iš
K. Skučo .gyvenimo.
Tebūnie leista šių eilučių auto
riui pasidalnti savo apmąstymais
apie šią neeilinę asmenybę.
Suvalkijos lygumos užaugino
Lietuvai daug šviesių žmonių, ku
rie daug prisidėjo kuriant Lietuvos
valstybę, kovojant dėl jos laisvės.
Tarp šių šviesuolių ir nemažas bū
rys karinėje srityje iškopusių iki
generolų. Užtenka paminėti tokias
pavardes, kaip Jonas Bulota, Ze
nonas Gerulaitis, Antanas Gus
taitis, Jonas Juodišius ir kt. Jų gre
tose matome ir tragiškos lemties
sukaktuvininką Kazį Skučą.
įdomiu sutapimu iš Mauručių
yra kilęs ir kitas buvęs karininkas majoras, Lietuvos bosų karalius

Antanas Kučingis, jų sodybos sto
vėjo netolies, bendravo tėvai ir
vaikai. Ir vienas, ir kitas mokėsi
Veiverių mokytojų seminarijoj,
abu savo darbuotę pradėjo moky
tojaudami, bet vėliau pasirinko
kitus kelius.
K. Skučas pasižymėjo neeiliniais
gabumais. Labai gerai baigęs sem
inariją, vienas iš pirmųjų Čuguįevo karo mokykloje. Buvo paskir
tas į pulką Rumunijos fronte, 1918
birželio grįžo į Lietuvą. 1924 m.
baigė aukštuosius karininkų kur
sus, dirbo gen. štabe, divizijos va
das, Kauno miesto ir apskrities
komendantas... 1934 m. paskirtas
karo atstovu Maskvoj. Ten stebėjo
tarybinės armijos manevrus, Mask
vos politines ir karines bylas, su
sipažino su komunistų taktika ir
strategija. Grįžęs Lietuvon 1938
m. karo mokyklos viršininkas,
pakeltas į brigados generolus, išė
jo atsargos ir 1939 - 1940 vidaus
reikalų ministras.
Gali kilti klausimas, kodėl Skučas
buvo suimtas ir po metų, 1941
liepos 30, sušaudytas Maskvoje?
Mano nuomone, tie visi kaltini
mai tarybinių kareivių tariamu
grobimu ir kankinimu, siekiant
išgauti kokių tai žinių, neturi rim
to pagrindo. Tai rodo naujausi
tyrimai, archyvinė medžiaga, liu
dininkų parodymai. Visa tai ank
sčiau buvo tik gudrus diplomati
nis kabliukas, kurį Lietuvos vyri
ausybė nurijo.
Pagrindinė priežastis, mano gal
va, buvo ta, kad Skučas perdaug

Ar Vatikanas palengvina skyrybas?
Nuo šių metų spalio pirmosios nys, pirmiausiai konkrečios bylos
pradės galioti Romos Rotos apaš abi šalys bus nuosekliai informuo
talinio tribunolo naujosios proce jamos apie bylos eigą.
dūrinės normos. Romos Rotos tri
Prel. Jose Serrano Ruiz taip pat
bunolą sudaro 18 teisėjų, iš kurių pakomentavo spaudoje šiomis die
vienas yra tribunolo dekanas. Šiuo nomis pasirodžiusius komentarus,
metu aštuoni Rotos teisėjai yra jog neva Vatikanas palengvinan
italai; kiti - po vieną iš skirtingu tis bažnytines skyrybas.
Europos, Amerikos ir Azijos kraštų.
Pirmiausiai, - pasakė prelatas, Romos Rotos tribunolas yra ape Bažnyčioje nėra skyrybų, o tik tam
liacinis Bažnyčios teismas; tai yra, tikrais atvejais paskelbiamos ne
tiriantis bylas, gautas iš viso pa galiojančiomis tos santuokos, ku
saulio pirmosios instancijos baž rios buvo sudarytos, pažeidžiant
nytinių teismų. Romos Rota taip Bažnyčios kanonines normas. Nau
pat svarsto pirmosios instanacijos josios Romos Rotos tribunolo nor
bylas, liečiančias vyskupų, vien mos neliečia kanoninės tvarkos, o
uolijų vadovų ir tiesiogiai Popiežiui tik pertvarko ir palengviną pačias
pavaldžių bažnytinių institucijų bylų nagrinėjimo procedūras, kad
reikalus.
jos būtų kiek jmonoma lanks
Praktiškai, Romos Rotos tribuno tesnės, mažiau biurokratiškos ir tuo
lo svarstomų bylų dauguma yra pačiu trumpesnės.
apeliacijos dėl santuokos negalioTaip pat nereikėtų kaltinti spau
jimo. Praėjusiais metais buvo pa dos, kad ji klaidina savo skaityto
skelbti 125 nuosprendžiai: 57 nuo jus, rašydama apie žadamas leng
sprendžiais pripažintas santuokos vesnes skyrybas. Spauda ne tik
negaliojimas ir 68-ais patvirtintas formuoja visuomenės kultūrą, bet
santuokinio ryšio neišardomumas. pirmiausiai ją atspindi.
Apie naujas procedūrines nor
Mūsų kultūroje skyrybos ir san
mas, kurios įsigalios nuo spalio 1 tuokos konvenciškumas, tai yra
dienos, praneša Romos Rotos tri tik sutartinis jos pobūdis, deja yra
bunolo narys prelatas Jose Serrano labai paplitęs, tad nenuostabu, kad
Ruiz.
žmonės tiesiog nežino, jog pati
Naujosios normos pirmiausiai sąvoka "bažnytinės skyrybos' yra
palengvins biurokratinius formalu absurdas.
mus ir pačias bylas padarys labiau
VR.
viešas. Tai yra, suinteresuoti asme-

buvo išstudijavęs komunistinę tak
tiką bei strategiją ir siekė, kad to
kie dalykai nepasikartotų Lietu
voj. Toks žmogus Maskvai aiškiai
buvo neparankus, nes galėjo at
skleisti daug ką, kas Maskvą pa
saulio akyse būtų galėję demaskuo
ti.
Žiūrint šiuolaikinėmis akimis į
visą įvykių raidą, tuometinis mi
nistras pirmininkas Antanas Mer
kys būtų galėjęs atleisti Kazį Skučą
nuo duoto karininko garbės žodžio
iš Lietuvos nesitraukti, bet kaip
žinom, beveik paskutinę minutę
Merkys priminė Skučui jo duotą
garbės žodį. Tada jau viskas
savaime išsisprendė, nes, kaip sako
lotynų priežodis "alea acta sunt" burtai buvo mesti.
Gerai prisimenu tuos metus,
kada Kazį Skučą ir jo bendražygį
Augustiną Povilaitį vadino išdavi
kais, fašistais ir 1.1. Žinoma, tada
nežinoti visi užkulisiai. Šiaip ar
taip, K. Skučas ir A. Povilaitis įėjo
į Lietuvos istoriją, kaip pačios pir
mosios tarybinės agresijos aukos.
Viktoras Gulmanas

Visos Šv. Tėvo
kalbos
viename
CD-ROM diske
Romoje birželio 15 d. buvo pri
statytas CD-ROM diskas, talpi
nantis visas Jono Pauliaus II-jo
kalbas. Disko pristatyme kalbėjo
Popiežinės socialinių komunikaci
jų tarybos prezidentas arkivysku
pas John Foley. Diske patalpinti
visi popiežiaus Jono Pauliaus II-jo
pasisakymai, apaštaliniai laiškai,
kreipimaisi, kalbos, bendrųjų au
diencijų ir sekmadienio vidudie
nio maldos katekezės nuo 1978
metų spalio 16-osios, kada jis buvo
išrinktas popiežiumi iki šių metų
gegužės pirmosios dienos sveikini
mo darbininkams.
CD-ROM diskas yra puikus in
formacijos saugojimo ir platinimo
įnagis.
CD-ROM diskų sistema užvaldo
mokslo ir kultūros sritis, kur nau
dojama archyvinė medžiaga ir vi
sokių kitų rūšių tekstai. CD-ROM
diskai jau tapo nebe naujiena ir
kasdieniniame Amerikos bei Va
karų šalių piliečių gyvenime. I juos
jau įrašytos ištisos enciklopedijos,
įvairios knygos, puikūs grafiniai
žaidimai bei mokomoji medžiaga.
CD-ROM technologija jau plačiai
naudojama ir Bažnyčios gyvenime.
Pastarasis diskas, talpinantis šv.
Tėvo raštus ir kalbų tekstus, turi
du vardynus - bendrąjį ir Po
piežiaus kelionių. Be to, diske įrašy
ta medžiagą galima naudoti pagal
vadinamąjį laisvąjį raktą, tai yra
ieškoti tekstų pagal paties vartoto
jo nustatomus teminius paramet
rus.
Diską parengė ir pagamino Va
tikano knygų leidykla ir Italų bend
rovė "Unitalm".

- Liudas Sagys, ilgametis
"Grandinėlės" vadovas, Cleveland,
OH, telegrama buvo pasveikintas
Lietuvos Respublikos Ordinų kanc
lerio Andriaus Meškausko. Tele
gramoje, šalia sveikinimų ir lin
kėjimų, pranešama kad Lietuvos
Respublikos prezidento liepos 1 d.
dekretu Liudas Sagys apdovanoja
mas Lietuvos D. Kunigaikščio Ge
dimino 4-ojo laipsnio ordinu.

- Kun. Feliksas Jokubauskas, kadaise buvęs PasvAlio gim

nazijos kapelionas, mirė birželio
30 d. Brazilijoje išgyvęnęs 42 me
tus.
-- Kun. Petras Urbaitis, sale
zietis, mirė liepos 10 d., Sao Paulo.
Tą pačią dieną jis buvo ir palaido
tas. Velionis buvo misijonierius
Kinijoje, parašė knygą apie Kiniją,
keletą kartų lankėsi Amerikoje.
Lankėsi ir "Darbininko" redakcijo
je.
-- Šarūnas Marčiulionis, žai
dęs krepšinį Golden State Warriors komandoje, dėl kojos sužei
dimo buvo praleidęs 124 žaidimus.
Dabar jį nupirko Seattle Super
Sonic krepšinio komanda. Tikima
si, kad jis jau bus atgavęs savo
žaidimo formą.
-- Kun. Edis Putrimas bus
moksleivių ateitininkų stovyklos,
kuri įvyks Dainavoje rugpjūčio 714 dienomis, kapelionas.
— JAV Lietuvių Bendruo
menės XFV tarybos pirmoji sesi

ja šaukiama 1994 m. rugsėjo 1718 dienomis Lemont, IL, Pasaulio
Lietuvių Centro patalpose. Naują
tarybą sudarys ką tik išrinkti 60
narių ir 10 LB apygardų pirmi
ninkų.
-- Dr. Leonidas Ragas ir dr.
Romualdas Povilaitis yra tarp

kitų 90 Amerikos gydytojų bei
odontologijos studentų, kurie bu
vo pagerbti ADA (Amerikos dantų
gydytojų sąjungos) žymenimis už
jų pastangas pakelti dantų gydy
mo lygį už Amerikos ribų. Dr. R.
Povilaitis ir dr. L. Ragas kartu su
kitais DAFL (Dantų sveikatos talka
Lietuvai) valdybos nariais tiesia
tiltus į glaudesnius ryšius su Kau
no Medicinos akademijos Stoma
tologijos fakultetu.
-- "Eglutės" skaitytojai nuo š.
m. sausio numerio gali įsigyti garsajuostes, kuriose gražia lietuviška
tarsena yra įskaitytas visas žurnalo
turinys. Galima klausytis ir skaity
ti tuo pačiu metu. įrašus padarė
PLB vicepirmininkė švietimui Mil
da Lenkauskienė. Del tolimesnių
informacijų galima kreiptis į "Eg
lutės" administraciją, telef. 708
301-6410.
-- Lietuviai jėzuitai Kaune
1991 m. vėl atkūrė savo gimnazi
ją. Šiemet rugsėjo 23-24 dienomis
gimnazijoje vyks retos iškilmes bus švenčiamos septyniasdešimto
sios gimnazijos įkūrimo metinės.
Kiekvienas gimnaziją baigęs ar joje
mokęsis auklėtinis kviečiamas at
siliepti adresu: Rotušės a. 9, Kau
nas 3000, Lithuania. Telef. 3707
22-00-98, fax 3707 22-99-61.
— Vasario 16-osios gimnazi
joje ateinančiais metais yra nu

matytos tokios atostogos: liepos 3
- rugpjūčio 28 dienomis, rudens:
spalio 29 - lapkričio 1 dienomis,
Kalėdų: gruodžio 18 - sausio (1995
m.) 8 dienomis, Velykų: balandžio
8 - 24 dienomis.

t

14911 127th Street
Lemont, IL 60439
Tel.: (708) 257-1616
Fax.: (708) 257-1647

Lietuviai esame visi Lietuvių Fonde ar esi?

ni mus /< iniimm Fumnii
Santrupos: atm.įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio =
aukotojas, jm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų
iš viso.
1994 m. gegužės mėn.
1 x $55 Jasėnas Kazys (miręs) ir Liudvika, $510.
3 x $100 Šaulys Aras Juozas, $100; Strasdas Zigmas ir Marta,
$400; Upchurch Robert Claud IV: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona,
$100.
1 x $105 Dūdienė Marija atm.: National Institute of Standards
and Technology $60, Surdokas Cezaris ir Stasė $25 ir 1 kt. asm., $225.
1 x $170 Baluta Pranas atm. įn.: Peteris Viktoras ir Ilona $75,
Baluta Bronė $65, Pierce Richardas ir Nijolė $25 ir 1 kt. asm., $305.
2 x $500 liekis Alfonsas atm.: Ilekienė Teodora, $1,000; Mičiūnienė
Danutė O. atm. įn.: Rugienius V. ir J. $100, Karvelis K. R. $50, Morris H.
ir M. $30, Skiotys E. Z. $30, Butkūnas A. ir A. $25, Zaparackas A. ir J. $25
ir 15 kt. asm., $500.
1 x $10,000 Blynas Stepas testamentinis palikimas, $11,000.
Iš viso $11,630.00

1994 m. birželio mėn.
2 x $10 Bankauskienė Valerija atm. įn., $10; Noreikienė Marija,
$460.
1 x $20 Vaitekūnienė Valerija atm. įn., $20.
3 x $100 Baluta Pranas atm. įn.: Tracanelli Francais ir Julia, $405;
Bučmienė Augulytė Vida, $350; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas:
įm. Oniūnas B. ir B., $8,770.
1 x $245 Patersonas Gustavas atm.: La Turno drs. Donald ir
Sandra $50, Vaitas dr. Otonas $50 Kutkus Vytautas ir Emilija $25 ir 9
kt. asm., $345.
1 x $425 Gaižauskas Bronius atm.: Plikaitis dr. Juozas ir Barbara
$50, Vyrų Dainos Vienetas St. Petersburge $50, Mačionis Antanas ir
dr. Irena $25, Nakas Alfonsas ir Bronė $25, Paramskienė Nathalie $25,
Šulaitis Juozas ir Aldona $25, Vaškelis Aleksas ir Prima $25 Ir 15 kt.
asm., $1,325.
1 x $1,000 Lapienė Vilhelmina atm. įn.: Lapas Edvardas $695,
Baras Stasys ir Elena $50, Elsbergas Dana $50, Lukas Jonas $50,
Drungienė Birutė $25, Remienė Marija $25, ir 6 kt. asm., $1,000.
1 x $3,010 Masiokienės Kolupailaitės Evelinos lituanistų studentų
šalpos fondas: įm. Masiokas inž. Bronius $3,010.
Iš viso 5,020.00
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1994.VI.30,
6,652,147 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
meną, kultūrą ir jaunimą 3,828,621 dol. Palikimai sudaro svarbią
Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 2/458,626 dol. Sudarykime
testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. Testamente
įrašykime šį tikslų pavadinimą:
’LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION."
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

Negi vagystė
- Ir kaip jūs galėjote pavogti
dviratį, stovėjusį prie kapinių
vartų?
- Aš maniau, kad jo savininkas
numirė.

Vaistų nauda
Kalbasi dvi senutės:
- Kaip gaila, kad jums neskauda
inkstų! Aš turiu labai gerų vaistų
nuo jų.
Džiunglėse
Žymų medžiotoją, sugrįžusį iš
Afrikos, paklausė:
- Ar tiesa, kad plėšrūs žvėrys
niekad nepuola žmogaus, kuris
neša rankoje degantį fakelą?
- Tiesa, jei tik neša jį pakanka
mai greitai.

S

DEXTER PARK
PHARMACY

Dalybos
- Sveikinu! Jau susitaikei su savo
žmona! Mačiau, kaip vakar abudu
sutartinai skaldėte malkas.
- Kur tau... Mudu po skyrybų
dalinomės baldais.

Sutaupė
- O štai čia, - sako škotas, - mano
dvynukų nuotrauka.
- Dvynukų? - Bet juk čia tik
vienas vaikas.
- Bet jiedu taip panašūs, jog

IEŠKOJIMAI, PAGEIDAVIMAI
Ieškau tetos Bronės Bartašienės - Rupšlaukaitės, kuri gyveno

Chicagoje. Ji turėjo dvi dukras. Lietuvoje yra 12 hektaru žemės.
Norėčiau sužinoti ar teta arba pusseserės norėtų atvažiuoti i Lietuvą.
Mano adresas; Mockuvienė Stasė, Kvėdarna, Žalioji .3-20, Šilalės regio
nas, Lithuania.

žmonėmis Amerikoje, besidominčiais radijo ryšio aparatūra, kom
piuteriais, lietuviška spauda, gyvenimu Lietuvoje. Mielai atsakysiu į
kiekvieną laišką angliškai, lietuviškai, rusiškai, lenkiškai. Mano adresas:
Antanas Ramonas, P. O. Box 15, LT-5030, Kėdainiai, Lithuania.
Ieškomas dr. Adomas- Sketeris-Tyrlaukis, gimęs Joniškėlio
valsč., Biržų apskr., gyvenęs Vilniuje, gydytojas-chemikas. Paskutinė
mis žiniomis gyveno Floridoje. Jis, jo giminaičiai ar žinantieji apie jį
prašomi pranešti jo sesers, Kotrynos Sketerytės-Salkauskienės dukteriai,
Mildai Didžiulienei, Vilnius 205S, P. Vileišio g. 12-10, Lithuania.

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!
Pigiausios kainos per
Finnair ir SAS
Turistinė ir Biznio klasė

- Viešbučiai Ieškomas Čičiurka Viktoras, sūnus Stanislovo ir Onos, kilęs iš

Galinių k., Kaltinėnų parapijos, apie 70 m. amžiaus. Ieško sesers Elenos
sūnus, kun. Juozas Čeberiokas, Vytauto g. 43, 4915 Kuktiškės, Utenos
rajonas, Lithuania.
nutarėme sumažinti išlaidas ir ne
daryti dvigubos nuotraukos.

Toks tipažas...
Pakvietė suvaidinti kvailį.
- Ką turiu daryti? - paklausiau.
- Nieko, - atsakė. - Būkit savi
mi...
Nedelsk, tamsta
Pagyvenusi moteriškė įstaigoje
užpildo atsakymus į anketos klausi
mus. Kai atėjo eilė pasakyti amžių,
moteriškė susvyravo, kandžiojo
pieštuką, mąstė, į lubas žiūrėjo.
Šalia stovįs valdininkas jai pa
tarė:
- Drąsiau, ponia, negaiškite!
Delsimas jums ne į naudą.

Prieš operaciją
Pacientas anestezuotojui:
- Aš labai nervinuosi, man baisu.
Mat, pirmąsyk mane operuos.
Anestezuotojas:
- Dėl to perdaug nebūkštaukit.
Pažiūrėkit, kaip ramiai laikosi chi
rurgas, nors ir jis pirmą operaciją
darys.

Nieko tokio
Tėvas:
- Sūnau mano, ar tu nesigaili
trejus metus sėdėdamas toje pačio
je klasėje?
Sūnus:
- Trejus metus... didelis čia daik
tas! Mano mokytojas toje pačioje
klasėje jau dvylika metų dirba, ir
visi jį laiko labai protingu.
Na, ir kas?
J gydytojo kabinetą įeina žmogus

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite mūsų naujos brošiūros apie
Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

ir sako:
- Išgydykite mano kiaulę. Ji kaž
kuo susirgo.
- Aš ne veterinorius, o chirugas,
- atsako gydytojas.
- Na ir kas? Kiaulė juk nesupras.

1 - 800 • 451 - 9511

UNIONTOURS
įsteigta 1931

Nėra kam, paskaityti
- Seneli, būk geras, paskaityk
man pasaką - prašo anūkėlė.
- O tu pati nemoki?
- Moku.
- Tad kodėl nenori skaityti?
- Nėra kam skaityti: juk aš anū
kėlės neturiu.
Laimėjimas
Žmogus nusipirko du loterijos
bilietus. Vienas buvo laimingas išlošė automobilį. Tačiau žmogus
vis tiek buvo nepatenkintas.
- Kas tau? - klausinėjo pažįstami.
- Nepatenkintas laimėjimu?
- Patenkintas, - atsakė jis, - bet
negaliu atleisti sau, kad pirkau dar
ir antrą bilietą.
Banginių maistas
- Pasakyk, Gintarėli, kuo minta
banginiai? - per gamtos pamoką
klausia mokytoja.
- Laivais.
..

Apie greičius
Vienas keliautojas klausia sutik
tą valstietį:
- Bičiuli, sakykite, jei šį lauką
pereisiu, kiek užtruksiu kol pasiek
siu miestelį!
- Jeigu jus pamatys mano bulius
- per penkioliką minučių, jeigu jis
jūsų nepastebės - per vieną va
landą...

245 Fifth Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212 - 683 - 9500
mmu
Fax:212 - 683 - 9511
-- 1
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ITSEASYTO
BANKBYweilS
The South Boston Savings
Bank’s famous postage paid
both ways bank by mail
plan is easy, convenient
and sensible.

PAYTHE
BOTH
WAYS!

When the bank receives your savings or
checking account transaction rt's
processed and mailed back to you the
šame day. Thousands of our customers
ha ve enjoyed this free Service for years
When you bank by mail, the South
Boston Savings Bank is as etose as the
nearest mail box

Open an account today by filling out the
coupon below or visiting one of our conveniently located offices

South Boston
Savings Bank
THE leaoer

SKiNATufte ___

MEMBER FDIC and DtFM ALL DEPOSITS INSURED IN FULL

MAJHOFFKE
460 We$t 3<oa<?way
South Boston
268-2500

WEYUOUTM OFFICE

NEPOHSET CIRCLE
740 Gan-van BNd
825-9090

MEEDHAM OFFICE
355 CMMnui St
4490210

OUIMCY OFFICE
690 Adams 9

WEST »OXBU«V
1833 0011.51
323-5000

337 1050

479-9660

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $750 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $750 r.t.
One way to Vilnius $470
One way to Kaunas $470
s- ~ : w'|-■ ■

Į- ? jfe-

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

ijž?
®

VVm. Anastasi, B. S.

atlanta▼IE,
Ine.
914 -258 - 5133

800 - 775 - SEND

Skubus ir patikimas siuntinių persiuntimas

į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.
Žemos patarnavimų kainos, greitas, paslaugus servi
sas, garantuotas siuntinių saugumas, labdaros siun
tinių persiuntimas.
NAUJOVĖ: CT, NY, NJ valstijose gyvenantiems siūlo
mas siuntinių paėmimas iš namų!!!
JUMS patogiu laiku, JUMS patogią dieną, j JUMS
patogią vietą MUSŲ atstovas atvyks paimti JŪSŲ siun
tinių. 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, 365
dienas j metus!

SKAMBINKITE MUMS NEMOKAMU telefonu

1 - 800 - 775 - 7363

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

VV’E DELIVER
Tel.: 296 - 4130

Tuo prisidėsite prie lietuvybės palaikymo ne tik
JAV, bet ir visuose lietuvių židiniuose, kuriuos
kiekviena savaitę lanko "Darbininkas*.

-o53-jų metų radijo mėgėjas norėtų susipažinti su panašių interesų

77 - 01 JAMAICA AVENUE

\

SUDARYDAMI TESTAMENTUS,
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"!

J

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS
Jus galite namuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradinių
dainų, jei įsigysite
trijų kasečių komplektą
(po 90 minučių kiekviena)
tik už 17 dol.
(Persiuntimui pridėti 2 dol.)
Dėl užsakymų skambinti
Darbininko administracijai
9 vai. r. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351
arba rašyti:
Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

arba kreipkitės į MUSŲ atstovą S.Y. valstijoje tel:

1 - 914 - 258 - 5133
AUGUST PICK-UP SCHEDULE
8/3 WED
8/6 S AT
8/9 TUES

8/10 WED
8/11 THURS

Ferrante Travel Center

8/16 TUES
8/17 WED
8/20 SAT
8/23 TUES

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650
8/24 WED

(800) 654-2432

(201) 592-8780

8/25 THURS

8/31 WED

NEWARK, NJ
BROOKLYN, NY
NEW BRITAIN, CT
NEW HAVEN, CT
VVATERBURY, CT
KEARNY, NJ
PATERSON, NJ
PHILADELPHIA, PA
BALTIMORE, MD
PUTNAM, CT
NEVVARK, NJ
BROOKLYN, NY
NEW BRITAIN, CT
NEW HAVEN, CT
VVATERBURY, CT
KEARNY, NJ
PATERSON, NJ
PHILADELPHIA, PA
BALTIMORE, MD
NEVVARK, NJ

10-11 AM
12-1 PM
ll-12noon
2-3 PM
5-6 PM
10-12noon
1-2 PM
10-12 AM
4-5 PM
ll-12noon
10-11 AM
12-1 PM
ll-12noon
2-3 PM
5-6 PM
10-12noon
1-2 PM
10-12 AM
4-5 PM
10-11 AM
----------------------------- J

Lietuvos Šaulių Sąjungos
vadovybė dėkoja
Jau prabėgo viešnagei Jungtinėse
Amerikos Valstijose skirtas laikas
ir mums belieka tik atsisveikinti
su bičiuliais mums tapusiais
šauliais ir šaulėmis, tautiečiais ir
tautietėmis. Mums džiugu, kad
Išeivijos šaulių vado Mykolo Aba
riaus pastangomis teko pabuvoti
antroje lietuvių tėvynėje - Jung
tinėse Valstijose. Daugybe Įspūdžių
išsivežėme j Lietuvą ir jie maloniai
.mums primins dienas, praleistas
čia tarp mielų tautiečių.
Teko dalyvauti Išeivijos šaulių
visuotiniame suvažiavime, kuria
me dalyvavo nemažai garbingų
svečių: ambasadorius dr. A. Eidin
tas, konsulai V. Kleiza ir L. Kučin
skas, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas B. Nainys, Tau
tinės Sąjungos pirmininkas dr. L.
Kriaučeliūnas. Aplankėme Chicagos Jaunimo Centrą, konsulatą,

Balzeko muziejų, Šv. Kazimiero
kapines, "Draūgo" ir "Lietuvių bal
so" redakcijas, Niagaros krioklį,
Kennedy Space Center, Dysney
World, Karinės aviacijos muziejų
Dayton, Ohio, Švyturio jūrų šaulių
kuopos stovyklą "Pilėnus" prie
Žalgirio kuopos, Naujosios Angli
jos Trakų rinktinės, New Yorko S.
Kudirkos kuopos, St. Petersburg
R. Kalantos ir Palangos jūrininkų
kuopų, Detroito šauliais, dalyva
vome Gen. T. Daukanto kuopos ir
Vytauto Didžiojo rinktinės šaulių
organizuotose vakaronėse, R. Ka
lantos mirties metinėms skirtame
minėjime St. Petersburg, šokių
kolektyvo "Audinys" 15 metų ju
biliejiniame baliuje, Motinos die
nos minėjime Šv. Antano parapi
jos salėje Detroite, kalbėjome Det
roito ir Clevelando radijo valan
dėlėse.

Baigė mokslus
Gida Zikaitė, Algirdo ir Dalios
Zikų dukrelė iš Canton, MA, ši
pavasari baigė University of Massachusetts, Amherst, kur įsigijo
bakalauro laipsni iš mechanikos
inžinerijos. Gidai taip pat teko
studijuoti vieną semestrą Louisiana State University.

Jonas Zikas

Jonas Zikas, Algirdo ir Dalios
Zikų sūnus iš Canton, MA, šj pava
sari baigė Boston College High
School vienas iš dešimt pirmų
mokinių. Jonas yra baigės Bosto
no lituanistine mokyklą, yra skau
tas vytis,' ir daugelio metų Bosto
no šokių grupės narys. Jonas lie
pos mėnesio pradžioje pradėjo
mokslus United States Navai Academy, Annapolis.

Gidą Zikaitė

Paminėta
Tėv. L. Andriekaus 80 metų sukaktis
Tėv. Leonardas Andriekus liepos 15 d. sulaukė 80 metų. Sukakties
proga Mažvydo bibliotekoje Vilniuje surengta jo kūrybos paroda.
Drauge buvo surengta ir rašytojo Algirdo Landsbergio kūrybos paroda,
nes jam suėjo 70 metų.
Tėv. Leonardas Andriekus mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje, kurią
baigė 1933 m. Praeitais metais, lankydamasis Lietuvoje, jis apsilankė ir
Sedos vidurinėje mokykloje, susipažino su direktoriumi, mokytojais ir
mokiniais. Dabar šios sukakties proga liepos 15 d. bažnyčioje buvo
surengtas minėjimas. Mišios buvo 8 v. v. Po mišių istorikas P. Šverebas
kalbėjo apie L. Andriekų kaip Sedos mokyklos mokinį, kun. Saulius
Katkus, parapijos klebonas, papasakojo apie pranciškonus ir apie Tėv.
L. Andriekų. Poeto kūrybą skaitė mokytojai ir mokiniai.
"Lietuvos Aidas" liepos 14 d. išspausdino Stasio Jonausko straipsnį
"Pasilikęs mėlyną dangų". Straipsnyje aprašomas poeto gyvenimas,
suminimos jo išleistos poezijos knygos, primenama, kada jis lankėsi
Lietuvoje. Minimi Skuodo literatai ir kad Skuodo bibliotekoje surengta
jo leidinių paroda.
Brooklyne liepos 17 d., sekmadienį, Apreiškimo parapijos bažnyčioje
mišiose dalyvavo Tėv. L. Andriekus, pamokslą pasakė kun. Stasys Raila,
prisimindamas sukaktuvininką ir jį pasveikindamas. Tėv. L. Andriekus
padėkojo už sveikinimus.
Rudeni, praėjus karščiams, numatoma surengti platesnio masto akademiją.

40 metų sukaktis nuo
Kersteno komiteto
įsteigimo
Šiemet sueina 40 metų nuo ALTo
suorganizuotojo Kersteno komite
to darbo. 1953 m. ALTo pastango
mis buvo įsteigtas Jungtinių Ameri
kos Valstijų Kongreso komitetas
tirti Pabaltijo valstybių prijungimą
prieTarybų Sąjungos. Tuomet bol
ševikų nusikaltimams demaskuoti
buvo surinkta dokumentacija iš
1,706 Amerikoje ir Europoje gyve
nusių liudininkų.
Tuo metu ALTas buvo įsteigęs
specialią ištaigą, kurioje buvo pa
ruošiami liudininkų dokumentai.
Toje ištaigoje dirbo teisininkai Jo
nas Talalas, Jonas Rimašauskas ir
dokumentų vertėjas i anglų kalbą

Vytautas Bildušas.
Iš viso buvo paruošta, į anglų
kalbą išversta ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų Kongreso komitetui
atiduota 755 puslapiai liudininkų
parodymų ir 444 puslapiai doku
mentacijos.
Tuometinis Lietuvos generalinis
konsulas New Yorke Jonas Budrys
atliko didelį darbą atspausdin
damas 1941 m. birželio mėn. i
Sibiro tremti deportuotų 18,580ties lietuvių sąrašą, pažymėdamas
jų gyvenamas vietoves ir kitus
duomenis. Šis 18,580 asmenų
sąrašas buvo tikslus, detalus, tačiau
nepilnas: reikia atsiminti, kad jis

Ar ne per toli nueita?

Iš kairės : LŠS Išeivijoje Garbės vadas Vaidievutis Mantautas,
Vinco Kudirkos šaulių kuopos vadas inž. A. Grigalauskas,
LŠS vado pavaduotojas Stasys Ignatavičius, LŠS vadas Rimvy
das Mintautas.

Viską išvardyti ir neįmanoma
kiek buvo malonių susitikimų ir
akimirkų, kurios lydėjo mus nuo
Chicagos, Detroito iki Floridos ir
atgal. Mes pažinome JAV gyveni
mą iš vidaus ir matėme visas to
gyvenimo šviesiąsias ir tamsiąsias
puses, lietuvių gyvenimą toli nuo
tėvynės.
Mums džiugu, kad Jūs 50 metų
dirbote Lietuvos Nepriklausomy
bės iškovojimo labui, išlaikėte
šventą viltį sulaukti tos akimirkos,
kuomet bus paskelbtas Lietuvos
Nepriklausomybės Atstatymo Ak
tas. Lenkiame galvas tiems, ku
riems nebuvo lemta sulaukti 1990
m. kovo 11-osios.
Grįžtame į Lietuvą, kur laukia
atsakingas darbas stiprinant ir gi
nant Lietuvos Nepriklausomybę.
Juk padėtis tiek Lietuvos viduje,
tiek ir išorėje nėra pilnai palanki
tautai ir valstybei, todėl nuolat
turime budriai stovėti šauliškame
poste.
Atsisveikinant norėtume nuošir
džiausiai padėkoti Išeivijos šaulių
vadui Mykolui Abariui ir jo mielai
žmonai Onutei, LŠSI centro valdy
bos nariams, Vytauto Didžiojo
šaulių rinktinės vadui A. Paukštei,
broliams Kl. ir V. Stravinskams,
rinktinės nariams, Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos vadui,
LŠSI jūrų šaulių vadovui Ed. Veng-

ianskui, kuopos moterų vadovei
G. Kuzmienei, kuopos nariams,
Žalgirio kuopos vadui V. Čečiui,
jo žmonai Norai, kuopos nariams,
Trakų rinktinės vadui A. Zenkui,
kuopų vadams S. Augoniui, S.
Gofensienei, A. Grigalauskui ir
rinktinės nariams, New Yorko S.
Kudirkos kuopos vadui K. Miklui,
šauliui J. Sakalui ir kuopos na
riams, Palangos jūrų šaulių kuo
pos vadui B. Valiukėnui, pavaduo
tojui J. Kinčiui ir kuopos nariams,
S. Butkaus kuopos vadui E. Milkui
ir kuopos nariams.
Tariame nuoširdžiausią AČIŪ vi
siems maloniu žodžiu, miela šypse
na priėmusiems mus, parėmusiems
Šaulių Sąjungą ir mus nuostabios
kelionės po JAV metu.
Laukiame Jūsų Lietuvoje. Būda
mi Kaune, aplankykite Šaulių Są
jungos centro valdybos būstinę
(Laisvės ai. 34) ir mes Jus visada
maloniai priimsime ir, reikalui
esant, šauliškai padėsime.
Iki malonaus pasimatymo, bran
gūs lietuviai.

Lietuvos Šaulių Sąjungos
vadas
Rimvydas MINTAUTAS

Lietuvos Šaulių Sąjungos
vado pavaduotojas
Stasys IGNATAVIČIUS

Atsisveikinus su rašytoju
Česlovu Grincevičiumi
Chicagos Šv. Kryžiaus ligoninėje
birželio 28 d. mirė rašytojas Česlo
vas Grincevičius. Jis buvo aristo
kratiška asmenybė, vienišas, ramiai
kalbąs, be galo darbštus ir pareigin
gas. Taip pat mėgo keliauti. Vie
nas važiuodavo j tolimas keliones,
dalyvaudavo suvažiavimuose.
Velionis buvo gimęs 1913 m.
sausio 17 d. Vilkijoje, Kauno apsk.
Gimnazijos mokslus ėjo Kėdai
niuose 1926 - 28 ir Jėzuitų gimna
zijoje Kaune 1928 - 31. Vytauto
Didžiojo Universiteto teologijos filosofijos ir humanitarinių moks
lų fakultetuose 1933 - 38 studijavo
prancūzų ir slavų literatūrą, peda
gogiką ir teatro mokslą, 1941 - 43
studijavo ir bibliotekystės mokslus.
Buvo teologijos - filosofijos fakulte
to, filosofijos bibliotekos ir semi
naro bibliotekininkas 1936 - 40,
bibliotekos direktoriaus pavaduo
toju.1941 - 44, 1944 m. vasarą
pasitraukė Austrijon, 5 metus pra
leido Salzburge, dirbdamas lietu
vių komitete ir Lietuvių Raudono-

jo Kryžiaus valdybose, mokytoja
vo lietuvių gimnazijoje.
Ateitininkas nuo 1927 m. Studi
juodamas reiškėsi ateitininkų "Šat
rijos" meno draugijoje, buvo jos
pirmininku 1937 - 38. "Šatriją" jis
atgaivino Amerikoje 1952 m. ir jai
kurį laiką vadovavo.
I Ameriką atvyko 1949 m. Pra
džioje buvo sustojęs Bronx, NY,
paskui persikėlė į Chicagą ir įsi
traukė į platų visuomeninį darbą.
Jis reiškėsi bent keliose srityse.
Kaip rašytojas jis bendradarbia
vo spaudoje, rašė teatro, istorijos
ir literatūros temomis. Rašė "Atei
tyje", "XX amžiuje", "Naujoje Ro
muvoje", "Aiduose", "Drauge", "Eg
lutėje". 1953 m. pasirodė jo pasa
kojimų knyga "Vidurnakčio vargo
nai", 1970 m. mozaikinis romanas
"Geroji vasara". Jaunimui parašė
knygą "Vyskupo katinas". 1985 m.
išleista "Vidudienio varpai".
Spaudai paruošė keliu autorių
knygas. Kartu su Alina Skrupskeliene suredagavo 6 tomus prof. Juo-

buvo sudarytas New Yorke tuo
metu, kada Lietuva buvo okupuo
ta sovietų. Tačiau ALTo pastango
mis šis sąrašas buvo prijungtas prie
Kongreso komiteto protokolų.
Kersteno komiteto darbo rezultatar buvo 1954 m. Amerikos
valdžios atspausdinta 678 puslapių
knyga apie Pabaltijo valstybių
klastingą inkorporavimą i TSRS ir
apie tragiškus tos niekšiškos klas
tos padarinius - masinius areštus,
žudyms ir deportacijas į Sibirą.
Taigi, ALTo pastangomis visi šie

faktai buvo sudokumentuoti Amer
ikos valdžios institucijose ir pa
skelbti laisvojo pasaulio dėmesiui.

- Gdanske (Lenkija) vyks
tančiame tarptautiniame renginyje
"Europartenariat Polska - 94", tarp
1530 kompanijų iš 60 valstybių
Lietuvai atstovauja 35 įmonių at
stovai, daugiausia iš statybinių
organizacijų. O užsieniečiai labiau
siai domisi firmomis, vežančiomis
i Lietuvą maisto prekes.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba ir jos pirmininkas
Bronius Nainys atkreipė reikiamą dėmesį i visuomenės pasisaky
mus ir reikalavimus ryšium su padarytomis klaidomis paskubom
išleidus "Lietuvos kovų ir kančių istorija" dokumentų rinkiniSpaudoje skaitėme PLB valdybos pareiškimą ir sutikimą su pozi
tyvia rinkinio kritika. Skaitėme prisipažinimą prie klaidų ir pažadą
klaidas atitaisyti.
Už klaidas PLB valdyba atsiprašė. Spaudoje skaitėme PLB valdy
bos, JAV ir Kanados kraštų valdybų pareiškimus. PLB valdyba kartu
su JAV LB ir Kanados LB valdybomis sutarė sudaryti specialistų
komisiją iš tremtinių ir politinių kalinių atstovų, Lietuvos ir išeivi
jos istorikų pertvarkyti dokumentų rinkinį.
Po pranešimų, dar net nesuspėjus sudaryti komisijos, ir susitarti
kaip pertvarkyti rinkinį, kritika dar labiau sustiprėjo.
Skaitant dabartinius pasisakymus bei apmokėtus skelbimus, pa
sidarė nebeaišku ar ši dabartinė sustiprėjusi kritika rašoma su noru
atitaisyti rinkinio netikslumus ar čia vyksta kokie nors asmenišku
mai. Dabartiniai kaltinimai yra žiaurūs ir išmetinėjimai be jokio
pagrindo.
Broniaus Nainio keturiasdešimt penkerių metų veiklos tikslas
buvo prisidėti prie atkūrimo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos ir
išlaikymo lietuvybės išeivijoje.
Taip, kaip beveik kiekvienai lietuviškai šeimai, taip ir Broniui
Nainiui kančia nesvetima. Jo šeimos artimųjų ašaromis ir krauju
irgi palaistyta Lietuvos žemė.
Broniaus Nainio siekis buvo ir yra atskleisti pasauliui ir ateinan
čioms kartoms lietuvių tautai padarytas skriaudas. Jis norėjo ir nori,
kad Lietuvai ir lietuviams okupanto padaryta žala nebūtų pasaulio
užmiršta. Jis rūpinosi ir rūpinasi, kad išeivija liktų gyva.
Mes šiuos Broniaus Nainio norus, tikslus, ir jo asmeniškas,
Lietuvoje gyvenusių ir mirusiųjų artimųjų kančias žinome, nes mes
esame jo šeima.
Kažin ar tik jau nenueita per toli su dabartiniais kaltinimais ir
žiauriais išmetinėjimais? Mums atrodo, kad kai kuriais atvejais net
ir pasisavinta Kūrėjo galia teisti kitus?
Vietoje, kad toliau būtų skleidžiama neapykanta, gal jau atėjo
laikas siekti vienybės ir taikos išeivijoje. Visi kartu ar atskirai, bet
dirbkime pozityvų darbą. Pamirškime skirtumus, suraskime bendrą
kelią, nes mes visi esame tos pačios labai daug nukentėjusios tautos
vaikai.
Bronė Nainienė
Laima ir Vacys Garbonkai
Rūta ir Kęstutis Sušinskai
(sk.)

zo Brazaičio raštų. J. Brazaitis ilgą
laiką buvo "Darbininko" redakto
rius. I "Darbininko" redakciją atvy
ko Č. Grincevičius ir sklaidė tomą
po tomo, rinkdamas medžiagą Bra
zaičio knygoms.
Mirus A. Baronui, Grincevičius
paruošė ir suredagavo pomirtinį
jo veikalą "Mirti visada suspėsi".
Nuo 1969 iki 1978 buvo "Drau
go" dienraščio pirmojo puslapio
redaktorius, redagavo mėnesinį
"Spyglių ir dyglių" skyrių, vasaros
metu pavaduodavo į atostogas
išvykusius redaktorius ir vyriausią
redaktorių kun. Pr. Garšvą. Buvo
"Draugo" nuolatinis bendradarbis,
rašė įvairius straipsnius ir veda
muosius.
Nuo 1972 m. Č. Grincevičius
buvo Pasaulio lietuvių archyvo di
rektorius. Lietuviškos bibliografi
jos reikalais padėdavo kiekvienam.
Yra redagavęs bibliografijos žinias.
Leidinyje "Lietuvių literatūra sve
tur" paskelbė 1945 - 67 dailiosios
literatūros bibliografiją.
Dažnai dalyvaudavo lietuvių li
teratūros konkursų vertinimo ko
misijose, keletą metų pirmininka

vo Lietuvių Rašytojų draugijai.
Kaip mokytojas pedagogas buvo
Cicero aukštesniosios mokyklos
mokytojas nuo 1960 m„ direkto
rius 1963 - 67. Lietuviškųjų studi
jų instituto lektorius ir vedėjas nuo
1967 m. rudens.
Dalyvavo Lietuvių Fronto Bičiu
lių veikloje, lankė jų studijų sa
vaites, dalyvavo renginių prog
ramose. Vilniaus televizijos studi
ja pagal jo pasakojimą sukūrė
vaizdajuostę "Vilniaus laikrodis".
Vaidino Vilniaus teatro aktoriai.
Juosta buvo rodoma per Vilniaus
televiziją. Jos kopiją atsiuntė ir
autoriui.
Visi, kas pažinojo Česlovą, pri
simins jį kaip džentelmeną, kuris
su lengva šypsena pamažu vaikš
čiojo, kalbėdavo gana tyliai, bet
visada būdavo jaukus, rūpestin
gas, nesibijąs lietuviško visuome
ninio darbo. Jis mielai visa savo
būtybe nešė, glostė, kad tik būtų
geriau ir gražiau padaryta. Todėl ir
lietuvių literatūroje, ir visuomeni
niuose darbo baruose visi pasiges
mielojo Česlovo.

(pi)

Rašytojas Česlovas Grincevičius

DARBININKAS
Redakcija ----- (718) 827-13$2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Adminlstr..........(718) 827-1351
Spaustuvė ...... (718) 827-1350
Vienuolynas ._ (718) 235-5962
Vyskupas ...... (718) 827-7932
Salė (kor.) ........(716)827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Dainų ir šokių, šventės Vil
niuje vaizdajuostė bus rodoma lie
pos 31 d., šį sekmadienį, 2 v. po
piet Kultūros Židinyj e. Rodymą or
ganizuoja Romas Kezys, pats vado
vavęs ekskursijai į Lietuvą. Bus
demonstruojamos ištraukos iš svar
biausių tų švenčių momentų. Žiūr.
skelbimą šiame puslapyje.
Romualdas Visokavičius,
buvęs Lietuvos banko valdytojas,
liepos 22 d. atskrido į Nevv Yorką.
Čia susitiks su dr. Juozu Kazicku.
Iš čia skrenda j Floridą pas Vytautą
Dudėną, buvusį vieno Vilniaus
banko direktorių, su kuriuo jis
dabar bendradarbiauja.
Anicetas Simutis, ilgametis
Lietuvos gen. konsulas Nevv Yorke
ir dabartinis Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose, nuo
rugpjūčio 15 d. pasitraukia iš dar
bo ir išeina pensijon. į jo vietą
paskirtas Oskaras Jusys, kuris
atvyks rugsėjo 1 d. Tas dvi savaites
Jungtinėse Tautose Lietuvos charge
d'affaires bus Gintė Damušytė.
Aleksandras Vakselis su
žmona liepos 23 d. išvyko atos
togų į pranciškonų vasarvietę Kennebunkporte.
Lietuvių Katalikių Moterų
Kultūros draugijos susirinkimas
įvyko liepos 24 d. sekmadienį,
pirmininkės Birutės Lukoševičienės
bute. Kalbėtasi apie ateities veik
los planus.
"Dienovidis”, savaitinis ilius
truotas 16-kos puslapių laikraštis,
bus platinamas Lietuvių Dienoje
šį sekmadienį, liepos 31 d., Putname. Laikraštį už 5 dol. galima
užsakyti savo giminėms ir drau
gams Lietuvoje. Krikščioniškos
minties laikraštis yra įdomus, stip
rinąs demokratijos įsitvirtinimą
Lietuvoje. Jo platinimą organizuo
ja Vytautas Maželis.
"Laisvės Žiburio” radijas jau
antrą sekmadienį programą trasliavo iš naujos radijo stoties - KDM
1380 AM banga. Ji girdima kiekvie
ną sekmadieni 9 v.r. Praeitą sek
madienį, liepos 17 d., programos
vedėjas RomasKezys pasakojo savo
įspūdžius iš dainų šventės ir davė
jungtinio choro ištraukų.
Paroda, kurioje savo kūrinius
išstatė Jonas Mekas, Laima Sprangauskaitė, Girmantas Ragus, Vir
ginijus Poshkus ir Sabastian Mek
as vyksta "Broome Street Gallery"
patalpose, 498 Broome St., Nevv
York City, (netoli West Broadvvay).
Paroda vyksta nuo liepos 26 d. iki
liepos 31 d. Informacijai telef. 212
226 - 6085.

Organizuojamas autobusas
į Lietuvių susitikimo šventę - pikni
ką į Nekaltai Pradėtosios Marijos
seserų sodybą, Putnam, CT. Pikni
kas įvyks liepos 31 dieną. Autobu
sas tą dieną išvyksTiuo Marytės R.
Shalins laidojimo namų 7 vai. ryto.
Atgal sugrįš tą pačią dieną vakare.
Kelionės kaina $27, įskaitant ir
įėjimą į pikniką. Kelionę užsisakant
skambinkite Marytei R. Shalins,
telef. 718 296-2244. Šiuo pikniku
bus paminėtas Neringos stovyklos
25-erių metų sukaktis.

Kun. Vytautas Palubinskas
liepos 20 d. grįžo iš Buenos Aires,
Argentinos, kur lankė savo brolį ir
kitas gimines ir kur atšventė savo
kunigystės 40 metų sukaktį.
Dail. Elena. Kepalaitė labai
aktyviai dalyvauja amerikiečių dai
lės gyvenime. Su savo kūryba ji
dalyvavo sausio ir balandžio mėn.
bendrose parodose. Dabar su
dviem tapnos darbais dalyvauja
bendroje parodoje, kuri.vyksta nuo
liepos 18 d. iki rugpjūčio 9 d.
Leverhouse galerijoje, 390 Park
Avė., prie 53 St. Galerija šeštadie
niais Ir sekmadieniais uždaryta.
Lankymo valandos nuo 10 v. iki 5
v. popiet. Vienoje šio pavasario
parodoje ji pardavė skulptūrą.
Vytis, kelionių agentūra,
pamažu jau keliasi į naujas patal
pas. Rugpjūčio 1 d. jau bus pilnai
persikėlę. Naujas agentūros adre
sas bus: 40 - 24 235 St., Douglaston, NY 11363. Tel. 718 423 6161. Per šią agentūrą į dainų bei
šokių šventę Vilniuje keliavo 110
asmenų.
ATLANTA Import Export,
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
mo bendrovės atstovai, į Nevv
Yorką atvyks rugpjūčio 6 d. ir taip
pat rugpjūčio 20 d., šeštadieniais,
12-1 vai. popiet. Siuntinius pri
ims Kultūros Židinio kieme, buv.
spaustuvės patalpose. Jokių muitų
nėra. Dėl informacijų skambinkite
tel. (914) 258-5133. (Žiūrėkite skel
bimą 6 psl., kada siuntiniai paima
mi iš kitų vietovių).

"Lietuvos aidas", patriotinės
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, 1994 metams paliko
tą pačią metinę prenumeratą
$85 oro paštu. Čekį $85 išrašyti
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, VVillovvbrook, IL 60514. Tel. 708 9861613.

Apreiškimo
bažnyčioje
giedojo "Psalmos"
Liepos 10 d., sekmadienis,-11
vai. ryto. Atvykusieji j pamaldas
žmonės laukia mišių pradžios.
Staiga bažnyčios prieangyje pasi
girsta nepaprastai malonaus są
skambio giesmė, kurią giedodami
procesija link altoriaus įžygiuoja
penkiolika jaunų dainininkų. Tai debiutuojantis Amerikoje jaunimo
choras iš Lietuvos, atstovaujantis
klubui "Jauna muzika".
Chore 14 dainininkų, Vilniaus
Muzikos Akademijos studentų,
vadovaujamų jauno gabaus muzi
ko Modesto Pitrėno.
Kadangi parapijos choras yra
išvykęs Lietuvon į Pasaulio lietu
vių dainų šventę, jo pareigas mišio
se maloniai sutiko atlikti "Psal
mos". Kun. S. Railai baigus aukoti
mišias, su didžiuliu malonumu po
jų visi klausėmės choro atlieka
mos koncertinės programos. Baž
nyčios skliautais aidėjo su jau
natvišku žavumu atliekami Vakarų
klasikų ir šiuolaikinių kompozito
rių kūriniai. Visus pavergė koncer
to pabaigoje subtiliai atlikta "Kur
giria žaliuoja".
Nepastebimai prabėgo susitiki
mo su šiuo mielu kolektyvu lai
kas. Publika ilgai ir karštai plojo
"Psalmos" giesmininkams. Po kon
certo parapijos klebonijoje svečiai
iš Lietuvos buvo pavaišinti kavute.
Gaila, kad į susitikimą su svečiais
atvyko labai mažai Nevv Yorko lie
tuvių jaunimo, o jų labai pasigedo
Vilniaus studentai, turėję viltį ar
timiau susipažinti ir pabendrauti
su mūsų miesto studentais.
Mes, Apreiškimo parapiečiai,
džiaugiamės turėję progą išgirsti
aukšto meninio lygio kolektyvo iš
Lietuvos koncertą. Esame nuošir
džiai dėkingi "Psalmos" daininin
kams, linkėdami sėkmingos kon
certinės viešnagės Amerikoje ir
laimingai sugrįžti į Tėvynę.
Joana Vilkaitienė

Vysk. Pauliaus A. Baltakio
artimos veiklos kalendorius

Liepos 1 - rugpjūčio 16 dieno
mis - lankymasis Lietuvoje ir Rusi
joje - dainų šventė, VIII Pasaulio
Lietuvių jaunimo kongresas, Cari
tas suvažiavimas, Anykščių gim
nazijos sukaktis, Maskvos, Sankt
Peterburgo ir Karaliaučiaus srities
lietuvių lankymas.
Rugsėjo 11 d. - Sutvirtinimo
sakramentas, London, Canada.
Rugsėjo 25 d. - Sutvirtinimo sak
ramentas, Mississauga, Canada.
Spalio 2 d. - Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos 100 metų sukaktis,
Nevv Britain, CT.

TALPINTUVAI PER TRANS
PAK siunčiami kas savaitę.
Skubius siuntinius siunčiame AIR
CARGO. Pinigai pervedami dole
riais. TRANSPAK, 2638 W. 69th
Street, Chicago, IL 60629. Telef.
312 436-7772. CONNECTICUT
valstijoje 203 232-6600. (sk.)-

Dainų šventės Popietė
Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

liepos 31 d., sekmadienį, 2 vai. popiet
Bus rodoma videojuosta iš kelių renginių liepos 7-10 d.:
ansamblių vakaras,
folkloro grupių dainos,
Tautinių Šokių diena,
žygis iš Katedros aikštės į Vingio parką,
Dainų diena Vingio parke.
- Visi

kviečiami dalyvauti —
įėjimo auka $5.

Užkanda ir atgaiva - prieš ir po.
Rengia LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
1380 AM. sekmadieniais 9 vai. ryto

"Psalmos" choras iš Lietuvos liepos 19 d. koncertavo Lincoln Center Plaza, New Yorke.
Liudo Tamošaičio nuotrauka

Algirdas Daukša (1925 -1994)
Sporto veteranų eilėms retėjant,
liepos 4 d. po ilgokos ligos vienoje
Nevv Yorko ligoninėje mirė Algir
das Daukša. Žaidęs krepšinį, fut
bolą ir stalo tenisą, jis buvo pajė
gus sporto žurnalistas: Atleto sla
pyvardžiu kas savaitė rašė "Dar
bininkui", buvo artimas žurnalo
"Sportas" (Nevv Yorkas, 1959 1969) bendradarbis, ten turėjęs
nuolatinę skiltį "Skeveldros".
Algirdas Daukša gimė 1925 spa
lio 29 d. Kaune, mokėsi, Aušros
gimnazijoje, vėliau pas pranciško
nus Kretingoj. 1942 Kauno miesto
stalo teniso pirmenybėse su Jurgelyte laimėjo mišrų dvejetą, o vyrų
vienete užėmė trečią vietą (1.
Dzindziliauskas, 2. Andriuškevi
čius). 1943 - 1944 žaidė krepšinį
LFLS L kl. komahdoj. Pasitraukęs į
Vokietiją, žaidė krepšinį už Rebdorfo-Eichstaetto Sakalą (be Dauk
šos, broliai Ošlapai, Butvilą, Kikilas), su Puzeliu talkino Offenburgo prancūzų karių klubo penke
tukui. Atvykęs į JAV Daukša daly
vavo Brooklyno Lietuvių Atletų
Klubo stalo teniso komandoj (joje
žaidė ir Garunkštis), kuri 1952
laimėjo German-American lygos
pirmenybes, 1955 ir 1957 padėjo
LAK laimėti Š. Amerikos lietuvių
vyrų krepšinio meisterystę, trenira
vo klubo vyrų bei moterų krepši
nio komandas, buvo klubo valdy
bos narys, žaidė ir futbolą.
Itin ryškų pėdsaką Daukša įmyYiė sporto žurnalistikoj. Buvo įžval
gus, turėjo gerą sportinę patirtį ir
atmintį, lengvai plaukiantį savitą
stilių. Daug pasimokė iš rinktinės
užsienio sporto spaudos, nuolat
sekė Paryžiaus dienraštį "L' Eųuipe",
vokiečių žurnalą "Kicker". Daukša
ištikimai vartojo tarpukario Lietu
vių Kalbos Draugijos terminologi
jos sekcijos priimtus sporto termi
nus. Sekcijoj dalyvavo visi žymesni
ano meto kalbininkai (Juozas Bal
čikonis, Petras Jonikas, Antanas
Salys ir kt.; sekcijos pirmininkas

Dėkojame
M.
Aleksandravičienė,
Bloomfield, CT, kaip kasmet, taip
ir šiemet apmokėjo "Darbininko"
prenumeratą, prisiųsdama 100 dol.
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už
nuolatinį mūsų spaudos stiprin
imą.

Antano Masionio atsiminimų
knyga "Ateitininkų dvasia ne
palūžo" gaunama ir "Darbininko"
administracijoje, 214 psl. knyga
gausiai iliustruota. Kaina $10, per
siuntimo išlaidoms padengti pride
dama $2. Užsakoma adresu: "Dar:
bininkas", 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207.
Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, atlikti
namų ruošos darbus, slaugyti ligo
nius. Skambinti (718) 235-3961.
Prašyti Rimą.(sk.)

Algirdas Daukša

buvo Pranas Skardžius). Dėl vieno
priimto termino "žaidikas“ Daukšą
per vieną ginčą parėmė ir pats
prof. dr. Pr. Skardžius straipsnyje
"Žaidikas ir žaidėjas" ("Draugas",
1960 rugpjūčio 13). Daukša sugal1
vojo naują terminą "nevykėliai"
(krepšinio), kuris nuskambėjo ir
Lietuvos sportos spaudoje. Daukšai
nesvetimas humoras ir savikritika.
Kai žurnale "Sportas" (16 nr.,
1966 liepa) Daukša rašė nekrologą
Lietuvos sporto veteranui Nikode
mui Čerėkui, užsiminė ir apie tai,
kaip žinoma, gerbiama futbolo
asmenybė atsiliepė apie Daukšą futbolininką. Nevv Yorko lietuvių
vienuolikė German-American ly
gos pirmenybėse kartą žaidė Stamforde, Connecticut. Ten gyvenęs
Čerėkas buvo tarp negausių žiū
rovų ir vėliau prisipažino, kad jį
jaudino tautiečių iš Nevv Yorko
uniformos - geltonai-žalios, kaip ir
Čerėko LFLS (seniausias klubas
Lietuvoj). Lietuviai Stamforde
tąsyk gavo pylos, 6 Čerėkas po to
juokavo: "Specialiai atėjau pažiūrėti
Daukšos. Na, ir kągi? Ūgi "genera
linis špicas": Toliau Daukša taip
rašo: "Žaidžiant antrajam rate prieš
tą pačią vienuolikę, nekasdieniai
stengtąsi, pavyko įskelti net ir
įvartį, ir rungtynių įkarštyje taip ir
Palangoje, naujame rajone
parduodamas 3 kambarių ir vir
tuvės butas su baldais, trečiame
aukšte. Kambariai nepereinami, yra
du balkonai. Skambinti: 908 5215784. Palangoje skambinti: 31757.
(sk.)
Ieškoma moteris prižiūrėti du
vaikus 5-6 dienas savaitėje.
Gyventi vietoje. Butas ir maistas.
Dėl atlyginimo susitarti. Skambin
ti (dienomis) 516 663 - 0333 ir
paklausti dėl nr. 158 (dr. Coudry).
Vakarais skambinti 516 742 - 6001.
(sk.)
Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Siūlo patiki
ma agentūra. Moterys turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Skambinti
tel.: (516) 377-1401. (sk.).
Reikalinga moteris slaugy
ti invalidę ligonę (invalido veži
mėlyje), 55 metų, kalba lietuviš
kai. Turi gyventi šeimoje - West
Orange, NJ. Darbas prasidės nuo
spalio 1 d. Skambinti (201) 6690020. (sk.).

pagalvojau apie Čerėką. Laimė
jome ir, susitikęs su Čerėku, tuo
jau pasigyriau.
- Tai kągi - "fuksas", - juokėsi
Čerėkas, toliau traukdamas per
dantį...". (Maža pastabėlė: "Genera
linis špicas" (tas, kuris spiria ka
muolį tik bato smaigaliu) ir "fuksas" (atsitiktinis, netikėtas pasiseki
mas) - yra senojo Kauno futbolo
mėgėjų žargonas).
Ne veltui sakom, kad Daukša,
pats sportuodamas, rašydamas
spaudoj ar gelbėdamas organi
zacinėj veikloj, ką paimdavo, visur
įdėdavo visą širdį ir sugebėjimus.
Labiausiai - dūšia ir kūnu - jis
buvo atsidavęs Brooklyno (vėliau
Nevv Yorko) Lietuvių Atletų Klu
bui. Daukša buvo sportininkas,
sporto darbuotojas pačia gerąja to
žodžio prasme. Gaila, kad iš spor
to žurnalistikos ankstokai pasi
traukė, nes jį perdaug skaudino
grafomanija.
Kai Daukša jau buvo pašarvotas
pas Marytę Šalinskienę, žmona
Sofija švarko atlapan įsegė ką tik iš
Kauno atvežtą Lietuvos krepšinio
federacijos 70 metų sukakčiai pa
minėti ženkliuką - kamuolį virš
Gedimino stulpų. Mums atrodė,
kad tada Daukšos veidu nubėgo
kuklus pasitenkinimo šypsnys.
Kun. Stasys Raila religinėse apei
gose vis minėjo Petrą (tai antrasis
vardas) Daukšą ir meldėsi už jo
vėlę. Mums, kurie Daukšą menam
dar iš Lietuvos laikų, su kuriuo
bendravom Vokietijoj ir JAV, jis
buvo ir liks Algis. Dėl to Nevv
Yorko Cypress Hills kapinėse laidojom tik Petrą Daukšą, nes Algis
tebėra su mumis.
O dar birželyje besidairant Spor
to muziejuj Kaune, įsiminė vienoj
stiklo spintoj priglausta nuotrau
ka - sporto žurnalistas Daukša lan
ko buv. pasaulio sunkaus svorio
bokso meisterį Jack Sharkey Žukauską jo namuoSe-Nevv Hampshire - toks/Daukša pasilieka ir
Lietuvoje./
Kęstutis Čerkeliūnas

Reikalinga vaiki) prižiū
rėtoja - namų tvarkytoja. Reikės
gyventi šeimoje Stamford, CT.
Dirbti 5 ir pusę dienos, 2 vaikai.
Turi būti atsakinga, kalbanti an
gliškai, mokanti plaukti. Skambinti
(203) 968-8425. (sk.)

Povilo Žumbakio, "Darbinin
ko" bendradarbio, radijo programų
komentarai, papildyti ir sureda
guoti, išleisti knyga "Balionai, ba
nanai ir biurokratai". Tai 205 psl.
su 207 išnašomis ir 11 psl. indekso
knyga, minkštais valiais, vidu
tinio formato. Komentarai datuoti
nuo 1992 m. liepos 2 d. iki 1993
m. lapkričio 28 d. Knygos komen
tarų temos liečia įvairius politi
nius, teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsienyje
ir Lietuvoje. Knyga gaunama, at
siuntus "Darbininkui" 15 dol. auką.
Visas pelnas skiriamas lietuviškų
radijo programų rėmimui ir lietu
viškos spaudos darbų išlaikymui.

