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LIETUVOJE ir

apie LIETUV
— Maskvos meras Jurij Lužkov
rugpjūčio 19 d. su darbo vizitu
atvyko į Lietuvą. Planuojama, kad
šio vizito metu bus pasirašyta su
tartis tarp Lietuvos pramonės ir
prekybos ministerijos ir Maskvos
miesto dėl prekybinio ir ekono
minio bendradarbiavimo.
-- Seimo Tėvynės Sąjungos
frakcijos narių grupė rugpjūčio 12
d. paskelbė kreipimąsi į pasaulio
šalių parlamentarus ir vyriausybes.
Jame išreikštas susirūpinimas dėl
virš Čečėnijos pakibusios Rusijos
karinės grėsmės. "Jau treji metai
nepripažįstama Čečėnijos neprik
lausomybė, šiurkščiai vykdoma
čečėnų tautos interesų ignoravi
mo politika", - sakoma kreipimesi.
- Lietuvos Respublikos am
basadoje Maskvoje rugpjūčio 10
d. Lietuvos ambasadorius Romual
das Kozyrovičius ir Čado ambasa
dorius Rusijos Federacijoje Al-Habbo Mahamat Salenas pasirašė pro
tokolą dėl diplomatinių santykių
užmezgimo tarp Lietuvos Respub
likos ir Čado Respublikos. Čadas 94-oji valsybė, su kuria Lietuva
užmezgė arba atkūrė diplomati
nius santykius.
- Klaipėdos rajono valdybai
leista ne konkurso tvarka išnuo
moti "Philip Morris" kompanijai
10 hektarų sklypą tabako fabriko
statybai.

-- Patvirtintos Nemuno del
tos regioninio parko ribos. Jos

KIEK KARŠČIO BUS ŽIEMĄ?
— Sausros padarytų nuostolių Išvengti neįmanoma Kaip pranešė Lietuvos hidrome
teorologijos centro viršininkė Jūra
tė Mikalajūnienė, šeštadienį, lie
pos 30 d., Pakruojyje buvo užfik
suotas Lietuvos karščio rekordas 39 ( apie 106 pagal Fahrenheit )
laipsniai šilumos. Tą pačią dieną
Zarasuose termometro gyvsidab
rio stulpelis pakilo iki 38 padalos.
Prieš tai didžiausia oro tempera
tūra Lietuvoje buvo užregistruota
1959 m. Varėnoje - 36,6 laipsnio
šilumos. Liepos mėnesio vidutinė
paros oro temperatūra Vilniuje
buvo 20,5, visoje Lietuvoje apie
20 laipsnių šilumos. Palyginkite 1961 - 1991 metų laikotarpiu vi
dutinė daugiametė liepos mėnesio
paros temperatūra Vilniuje buvo
18, visoje Lietuvoje -16,7 laipsnio
šilumos. Per visą liepos mėnesį
pajūryje ir beveik visoje Žemai
tijoje neiškrito nė vieno lašo lie
taus. Lietuva tapo vienu karščiausių
Europos kraštu - panaši kaitra laikė
si tik Lenkijoje ir Vokietijoje.
Kaip praneša ELTA, Žemės ūkio
misterijoje įvyko susitikimas su G24 šalių grupės ambasadoriais, re
ziduojančiais Lietuvoje bei kitų
tarptautinių misijų atstovais. Lie
tuvos žemės ūkio ministras Riman
tas Karazija atvykusius garbingus
svečius informavo apie įsisiautėjusios alinančios sausros padarytus
nuostolius žemdirbiams. Pasak
ministro, daugelyje vietų, ypač
Rytinėje Lietuvos dalyje, išdžiūvo
vasarojus, subrendo menkesnis
žiemkenčių grūdas. Labai nukentė-

jo bulvių pasėliai. Dvigubai ma
žesnės negu pernai cukrinių runke
lių šaknys: perdirbėjai, aišku, stokos vietinės žaliavos cukraus garny-,
bai. Išdžiūvo ganyklos, kai kur
bendrovės ir ūkininkai gyvulius
jau pradėjo šerti žiemai sukauptais
pašarais. Detali informacija apie
padėtį Lietuvoje dėl sausros, sakė
ministras, bus perduota ekonomiš
kai stiprių valstybių vyriausybėms.
Iš jų tikimasi sulaukti paramos. į
Šiemetinė sausra pakenks ir atei
nančių metų derliui. Tokius tyrimų
analizės duomenis pateikė Žem
dirbystės instituto direktorius Ri-.
mantas Dapkus Žemės ūkio minis
terijoje įvykusioje spaudos kon
ferencijoje.
Pirmiausia, prognozuojamas net
25 - 30% mažesnis javų derlius.
Todėl iškilo reali grėsmė, kad dau
gelyje rajonų žemdirbiai neturės iš
ko pasiruošti geros sėklos kitų metų
sėjai. Instituto mokslininkų atlikti
tyrimai parodo, kad kviečiai šie
met, nors jų ir išaugo mažiau negu
kitais metais, yra geresnės koky
bės, todėl ir kvietiniai miltai turėtų
būti geresni, tačiau bus menkesnė
salyklinių miežių kokybė, nes juo
se pagausėjo proteinų kiekis. Vi
durio Lietuvoje esantiems ūkiams
reikėtų pasilikti savą išaugintą javų
sėklą, o atliekamą parduoti labiau
nuo sausros nukentėjusiems ūkiams. Kita vertus, kol kas beveik,
neįmanoma ruošti dirvų žiemkenčių sėjai - ji beviltiškai perdžiūvusi ir sukietėjusi.

Kita bėda - žieminio rapso sėja,
kurios, jeigu dar pasilaikys tokie
karšti orai, jau bus neverta pradšs~~
ti: sausoje dirvoje jie nesudygs ir
antrus metus iš eilės bus patirti
dideli nuostoliai.
Blogai auga ir bulvės. Ankstyvo
sios bulvės dar dirvoje turėjo dau
giau drėgmės, todėl jų gumbai
stambesni. Tuo tarpu vėlyvosios
paveiktos sausros, visai menkos.
Bulvių pasėlius vargu ar pasiseks
išgelbėti, jeigu staiga ir pradėtų
lyti, nes lapai jau vysta, o kai kur
ir visai sudžiūvo. Beje, Vidurio Lie
tuvoje šiuo atžvilgiu padėtis daug
geresnė, negu kituose mūsų krašto
rajonuose, kur vyrauja lengvos
priesmėlio žemės.
Labai jautrūs klimatiniams pasi
keitimams linai išaugo neaukšti,
silpnai išsivystė, ploni. Manoma,
kad iš hektaro bus gautas apie 40
- 50% mažesnis, negu kitais me
tais, šios techninės kultūros der
lius.
Geras šeiminkas apie žiemą gal
voja jau vasarą, ypač kai vasara
gero derliaus nežada. Ką valgysime
žiemą? Šis klausimas jau dabar iš
kyla ne tik miestp, bet ir dažnam
kaimo gyventojui. O Lietuvos Vy
riausybei, atrodo, šis klausimas tik
rai neaktualus. Žinoma, važinė
jantis dažnai po užsienius galima
prasimaitinti. O ką valgys "pilkoji
masė" ne taip ir svarbu.
Žinoma, žmonėmis reikia "rūpintis" ir todėl nuo liepos 22 d. įsa(nukelta į 4 psl.)

apims kur kas didesne teritoriją
negu dabartinis Nemuno botani
nis zoologinis draustinis. Prie esa
mų plotų prisidės Žalgiriu miškas,
Medžioklės pelkė, Aukštumalų
durpynas su aplinkinėmis pievo
mis iki Tenenio upės.
— Satstistikos departamen
to duomenimis, liepos mėnesį la

biausiai pabrango elektros energi
ja - net 50%, šaltas vanduo - 26.5%,
komunalinės paslaugos - 20.9 %.
Todėl išlaidos būstui, kurui ir en
ergetikai padidėjo daugiausia 13.5%. Pagrindinių maisto produk
tų krepšelyje labiausiai pabrango
kiaušiniai - 34.4%.
— Iš Baltijos respublikų Lie
tuvos infliacijos procentas birželio
mėnesį buvo didžiausias - 2.1%,
pranešė Statistikos departamentas.
Latvijoje jis buvo 2%, Estijoje 0.7%. Per metus (1993 birželio
mėn. - 1994 m. birželio mėn.)
infliacija Lietuvoje siekė 61.8%,
Latvijoje - 37.7% ir Estijoje - 49.8%.
Minimalus darbo užmokestis,
skaičiuojant JAV doleriais, Lietu
voje birželio mėn. buvo $14, Latvi
joje - $40.11, Estijoje - $22.82.
Visose Baltijos šalyse sumažėjo
gyventojų. Per šių metų sausio birželio mėn. Lietuvoje gimė
22,160 naujagimių, Latvijoje 12,378, Estijoje - 7,359, o mirė
atitinkamai 24,477, 22,298 ir
10,913 žmonių. Taigi, per pusmetį
natūraliai Lietuvoje gyventojų su
mažėjo daugiau kaip 2,300, Latvi
joje - 9,900 ir Estijoje - 3,500
žmonių.
- Lietuvos darbo birža prog
nozuoja didelį nedarbo augimą
antrajame šių metų pusmety ir
teigia, kad metų pabaigoje ieš
kančių darbo nedirbančių žmonių
skaičius Lietuvoje išaugs iki 166.7
tūkstančio, o nedarbo lygis iki
7.8%. Turėtų pradėti veikti Bank
roto įstatymas ir dėl įmonių bank
roto antroje šių metų pusėje ne
dirbančiais gali tapti 34 tūkst., o
dėl grupinio darbuotojų atleidimo
30.3 tūkst. žmonių.

Šių metų javapjūtė Viduklėje, Raseinių rajone. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

KAS GRĄŽINS PINIGUS MIRUSIEMS?
"Sekundės" banko istorijos tęsinys
"Sekundės" banko indėlininkų,
apgautų žmonių piketai Kaune ir
Vilniuje daugeliui sukėlė ne tik
šypsnį, bet ir pasipiktinimą, kad
laiką gaišina, kad savo asmeninius
reikalus kelia aukščiau kitų žmonių
interesų. Kodėl indėlininkai imasi
tokių kraštutinių priemonių, paaiš
kėjo, išklausius Raimondą Biržį,
"Sekundės" banko indėlininkų tei
sių gynimo komiteto narį.
- "Sekundės" banko tragedija pra
sidėjo dar pernai gruodžio mėnesį.
Būtent tragedija, nes dėl patirtų
išgyvenimų jau mirė aštuoni in
dėlininkai, septyniasdešimt šeši
sunkiai susirgo, iš jų daugelis kritiškoje būklėjer* pasakė R. Bir
žys. Kiek neapsakomo skausmo
tenka išklausyti žmogui, sutiku
siam suregistruoti šiuos nelaimės
ištiktus žmones, kiek daug inva

lidų, pensininkų, žmonių, prara
dusių savo butus. Daugelio jų no
rai buvo kuklūs - šiek tiek pa
lengvinti sunkų šiais laikais gyven
imą. O tie, kas norėjo pralobti,
savo indėlius sugebėjo atgauti.
Priminsiu, kad 1993 m. lapkričio
3-12 dienomis buvo atliktas pa
tikrinimas "Sekundės" banke. In
spektavimo grupei, kurioje buvo 5
žmonės, vadovavo Lietuvos ban
ko komercinių bankų reguliavimo
ir priežiūros skyriaus viršininko
pavaduotojas P. Prakapas. Paskelbti
patikrinimo rezultatai buvo tokie:
abejoti "Sekundės" banku nėra
pagrindo. Plūstelėjo dar minia
žmonių, sunešė apie 4 mln.
dolerių. Nepraėjo nė mėnuo ir vėl
patikrinimas, o tada jau - "Sekun
dės" banke padėtis kritiška, š. m.
sausį bankas dar šiek tiek pulsavo,

po truputį išmoka, tačiau Lietuvos
bankas vasario 18 d. nutarimu Nr.
10 uždraudė "Sekundės" bankui
vykdyti visas operacijas, išskyrus
susigrąžinimą išduotų paskolų.
Praėjo 5 mėnesiai, per tą laiką
kreiptasi į įvairias vyriausybines
instancijas - prokuratūrą, Teisin
gumo ministeriją, teismus, Seimą,
Prezidentą. Tačiau atsako jokio,
išskyrus atsirašinėjimą. Dingo mili
jonai. G. Dilys ir V. Meškauskas,
banko vadovai, niekur ir nebėgo,
vaikšto Kaune, o kaltų nėra. Tad
sakykite, kur dabar indėlininkams
kreiptis, kokiu būdu atkreipti
visuomenės ir valdžios dėmesį?
Taip, piketas, užtveriant eismą, gal
ne pats geriausias būdas, bet kas
patars kitokį?
Nors aš atvykau į piketą jam
baigiantis, pasakojo R. Biržys, nes

Tėv. Justinas Vaškys, OFM

Palydėjus Tėv. Justiną Vaškį, OFM,
pranciškonų įkūrėją Amerikoje
Rugpjūčio 7 d., sekmadienį, 7:45 v. v. Matulaičio slaugos namuose
Putname mirė Tėv. Justinas Vaškys, OFM, pranciškonų vienuolijos
pagrindinis įkūrėjas Amerikoje. Velionis buvo pergyvenęs dvi širdies
operacijas, o paskutiniuoju metu sirguliavo. Laidoti buvo pervežtas į
Brooklyną. Buvo pašarvotas M. Shalins laidojimo namuose, paskui
pervežtas į Pranciškonų vienuolyną. Rugpjūčio 11 d., ketvirtadienį, po
laidojimo mišių pranciškonų vienuolyne palaidotas Šv. Jono kapinėse,
lietuvių pranciškonų sekcijoje.
Velionis buvo didelės veiklos žmogus, karo metu sugebėjęs pran
ciškonus įkurdinti Amerikoje, juos įteisinti, sukurti jų provinciją,
suorganizuoti spaudos centrą ir modernią spaustuvę.
-oTėv. Justinas Vaškys, OFM, gimė 1909 m. rugsėjo 20 d. Liepojoje,
Latvijoje. Jo krikšto vardas buvo Konstantinas. Pradžios mokslą pradėjo
Latvijoje. Tėvam persikėlus į Ylakius, čia 1923 m. baigė pradžios
mokyklą. 1923 - 1927 mokėsi Ylakių vidurinėje mokykloje. Penktąją
gimnazijos klasę baigė Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1928 m. įstojo į
pranciškonų vienuolyną Kretingoje. Atlikęs Kretingoje noviciatą, 1929
m. padarė laikinuosius ir 1932 m. amžinuosius įžadus. 1929 - 33 m.
mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, drauge 1932 - 33 studijavo filosofi
ją VDU teologijos - filosofijos fakultete. 1933 - 36 teologijos studijas
tęsė Austrijoje pranciškonų namuose Schwarzwalde, Tyrolyje. Kunigu
įšventintas 1936 m. 1936 - 39 studijavo filosofiją, istoriją ir pedagogiką
VDU Kaune. Baigė studijas, gaudamas filosofijos istorijos diplomą.
1939 m. paskirtas Kretingos pranciškonų gimnazijos rektoriumi, istori
jos, filosofijos ir tikybos mokytoju, provincijos patarėju, klierikų pran
ciškonų auklėtoju, "Pranciškonų pasaulio" redaktoriumi.
Užėjus bolševikams, ordino ir provincijos vadovybė 1940 m. rug
pjūčio mėn. paskyrė jį vykti į užsienį, į Ameriką ir suburti plačiai
išsiskleidžiusius pranciškonus, kad pasiruoštų ateities darbui Lietuvoje.
Slapta perėjo Vokietijos sieną ir 1941 m. sausio 29 d. atvyko į
Ameriką. Laikinai sustojęs Aušros Vartų parapijoje, Manhattan, NY,
pradėjo organizuoti pranciškonišką veiklą. 1941 m. rugpjūčio 2 d.
Pittsburghe įkūrė laikiną vienuolyną, į kurį pradėjo telkti pranciškonus.
1944 m. įkūrė pastovų vienuolyną Greene, Maine. Iš šio vienuolyno
rūpinosi Maino valstijoje gyvenančiais lietuviais, jų religiniais ir tauti
niais reikalais. Nuo pat atvykimo jis čia vedė misijas, rekolekcijas
dalyvavo visuomeninėje veikloje. Nuo 1942 m. atgaivino "Šv. Pran
ciškaus Varpelį", ir Tėv. Vaškys jį redagavo iki 1947 m. Tuo pačiu laiku
suorganizavo lietuvius tretininkus. Jų buvo per 90 kongregacijų su 3000
narių. 1946 m. įkūrė savarankišką nuo Romos priklausančią Šv. Kazimiero
lietuvių pranciškonų provinciją ir jai vadovavo iki 1952 m.
Per tą laiką jis suorganizavo plačią pranciškonų veiklą. 1947 m. įkūrė
vienuolyną Kennebunkporte, Maine, 1949 m. ir Angelų Karalienės
parapiją, St. Cathąrines, Ontario, Kanadoje. 1951 m. Brooklyne, NY
įkūrė vienuolyną, pranciškonų spaudos centrą su gražia spaustuve, čia
perkėlė sujungto laikraščio "Darbininko" spausdinimą. Laikraštis apjungė
Brooklyne ėjusią "Ameriką", Pittsburghe - "Lietuvių žinias". Iš Vokietijos
perkėlė čia "Aidų" žurnalą ir perėmė jo leidimą. "Aidu" žurnalas čia ėjo
net 40 metų, leidžiamas pranciškonu. 1949 m. perėmė administruoti
Šv. Antano parapiją, Bridgeville, PA.
Rūpinosi Toronto Prisikėlimo parapijos ir vienuolyno įkūrimu,
pranciškoniškos spaudos leidimu. Pasitraukęs iš provinciolo pareigų
1952 - 1958 m. buvo Greene, Maine vienuolyno viršininku, 1959 m.
Kennebunkporto vienuolyno gvardijonas, 1961 m. pašaukimo direkto
rius, nuol964 m. vasaros vėl Greene vienuolyno viršininkas. Paskuti
niu laiku, kiek sveikata leido, buvo Rochesterio, NY lietuvių parapijos
klebonas.
Tėv. Justinas Vaškys buvo išsilavinęs žmogus, mėgo mokslą, daug
skaitė, orientavosi ir sudėtinguose politiniuose įvykiuose ir kasdienio
gyvenimo sukūriuose, reiškėsi plačioje katalikiškoje veikloje, visada
rodė iniciatyvą.
Tik jis, begalinio veržlumo ir energijos žmogus, galėjo suorganizuoti
tokią pranciškonų provinciją, ją įteisinti, sutvarkyti. Velionis puoselėjo
katalikišką spaudą, ją rėmė, organizavo.
Pasitraukė iš mūsų tarpo neeilinė asmenybė, atlikusi didelius darbus
ir Bažnyčiai, ir visai išeivijai, ir Lietuvai, (p.j.)
teko klaidžioti teismo labirintais
dėl indėlininkų reikalų, tačiau pike
to dalyvių vardu, nors ir pavėluo
tai, noriu atsiprašyti visų žmonių,
kurie turėjo keblumų dėl trans
porto eismo. O sužinojęs, kas įvy
ko Vilniuje birželio 23-ąją, kada
tie vargšai, sielvarto iškankinti, iš
natūros taikūs, beginkliai žmonės

buvo užpulti policijos, norėčiau
paklausti, kas davė įsakymą mušti
žmones? Jei ir toliau būsime abe
jingi kitų nelaimei, nesivienysime
prieš blogi, greitai būsime kaip avių
banda suvaryti į gardus.
Irena Petraitienė

('Litas', liepos 26 d., 1994)

Ignalinos rajone uogautojos grįžta namo. Jos nuo ryto 7 vai. iki 4 popiet surenka po 4-5
kilogramus mėlynių ir parduoda jas po 2.60 lito už kilogramą. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

KAI MAGIJA UŽIMA TIKĖJIMO VIETĄ
Italijos televizijos komerciniu
kanalu rodomas filmas, nutraukia
mas reklama. Ekrane keičiasi pa
slaptingi vaizdai, virš jų išsklei
džiama kortų kaladė, ir balsas už
ekrano siūlo: "Jūs norite sužinoti
savo ateitį: jums padės profesio
nali būrėja". Toliau ekrane adre
sas, telefono numeris. Žurnalo vir
šelyje šypsosi pagyvenusi ponia,
kuri pristatoma kaip "labai gera
ateities pranašavimo specialistė".
Tik paskambinkite, tik kreipkitės.
Be abejo, pakanka ir skambinančių,
ir besikreipiančių.
Lietuvos leidiniuose irgi jau skel
biamos panašios reklamos. Valsty
binės Lietuvos televizijos "Vakaro
žiniose" buvo parodytas reportažas
iš Lietuvos "raganų" posėdžio. Laikraltis "Pirmadienis" pirmajame šių
metų numeryje irgi aprašė šį susi
ėjimą, palydėdamas reklama: "Lie
tuvos raganos, vienykitės"! Gali
ma būtų ir nusišypsoti, tačiau pa
našus dalykai kartu žadina ir kito
kias mintis.
Žmogus visuomet siekė tiesos,

siekė aukštesnio pažinimo, tačiau
vargu ar tai, kuo dabar daug kur
siekiama pakeisti tradicines religi
jas, galima pavadinti tikrai teisin
gu keliu; Šią problemą iškėlė italų
katalikų žurnalas "Jesus" 1993 metų
gruodžio mėnesio numeryje. Pa
teikiamas įdomus pasikalbėjimas
su Cecilia Gatto Trocchi, Panagia
universitesto antropologe, kuri
penkeris metus tyrinėjo įvairių
sektų, bendrai vadinamų egzoteri
nėmis, veiklą. Ji lankėsi satanistų
grupių sueigose, dalyvavo neopagoniškose apeigose, bendravo su
burtininkais, ufologais. Jos kelionė
prasidėjo prieš penkeris metus
Ganoje, kur ji susitiko su raganiais,
paskui lankėsi Brazilijos džiung
lėse, Kuboje, keliavo per visą Itali
ją, aplankė 200 su viršum būrėjų ir
okuitistų. Kaip tik šis paskutinis
kelionės etapas ir sukėlė didžiausią
nerimą.
Anot sinjoros Trocchi, negali
ma būtų sakyti, kad sektų nariai
Italijoje yra ypatingai gausūs. Jos
manymu, bendras visų egzoterinių

sektų narių skaičius neviršija 150
tūkstančių. Tačiau nerimą labiau
kelia kitas dalykas: Italija laikoma
katalikiška šalimi, ir tai natūralu,
tačiau apklausos sako, jog 35%
italų tiki astrologija, 30% reinkarnacija, 20% nuolat lankosi pas
būrėjas. Kartu jie save laiko katali
kais, dalyvauja sekmadienio pa
maldose.
Tai viena iš vadinamojo "New
Age" judėjimo charakteristikų. Jo
pasekėjai raginami išpažinti savo
tradicinį tikėjimą, kaip sakoma
"gali likti katalikais, musulmonais,
o kartu siekti aukštesnio dvasinio
patyrimo". Tai daug kam gali atro
dyti patrauklu, tačiau tas grynai
asmeniško patyrimo siekimas įsiur
bia žmogų, ir ateina momentas,
kai esi verčiamas pasirinkti. Ka
dangi visos egzoterinės grupės
Bažnyčios, sunekenčia Katalikų Bažnyčios^uprasdamos jos susitelkimą apie
vieną autoritetą, vienodą vidinę
tvarką, griežtus moralinius princi
pus, be jokios abejonės, žmogus,
įsivėlęs į tą veiklą jau yra verčia

ĮDOMI ŽYMAUS PAVEIKSLO ISTORIJA
Didelį susidomėjimą meno pa
saulyje sukėlė neseniai atrastas
septynioliktojo amžiaus italų ta
pytojo Michelangelo Merisi Cara
vaggio kūrinys "Jėzaus suėmimas".
Šis darbai buvo laikomas dingu
siu. Dailės istorikams buvo žino
mos tik kelios senos jo kopijos.
Originalaus paveikslo suradimo
istorija, aprašyta Jungtinių Ameri
kos Valstijų jėzuitų leidžiamame
žurnaie "Amerika", primena detek
tyvą.
1990 metų rugpjūčio mėnesį
Airijos sostinės Dublino jėzuitų
namų vyresnysis Noel Barber pa
prašė Airijos nacionalinės galeri
jos direktorių Brian Kennedy ap
žiūrėti ir įvertinti tėvų jėzuitų sau
gomą paveikslų rinkinį. Kelis tos
kolekcijos kūrinius reikėjo restau
ruoti ir kun. Barber norėjo kad
žinovai juos įvertintų. Kartu su
Nacionalinės galerijos direktoriumi
jėzuitų vienuolyne apsilankė ir
italų tapybos žinovas dailėtyrinin
kas Sergio Benedetti.
Vienas kolekcijos paveikslų "Jėzaus suėmimas" buvo laikomas
žymaus septynioliktojo šimtmečio
olandų tapytojo Gerrito van Honhorsto kūriniu. Paveikslas vaizda
vo Judą, bučiuojantį Jėzų ir būrį
ginkluotų kareivių. Visa scena
buvo apšviesta žibinto, kurį pa
kėlęs laikė jaunas vyras. Apžiū
rinėdamas šią kompoziciją Bene
detti greitai įsitikino, kad darbas,
ko gero, yra originalus Caravaggio
kūrinys.
Žibintą laikantis vyras buvo la
bai panašus į Caravaggio autoport
retus, kuriuos jis laiks nuo laiko
įkomponuodavo į savo paveikslus.
Bet kuriame moksliniame Cara
vaggio kūrinių kataloge galima

rasti ir jo dingusių darbų kopijų
reprodukcijas. Dublino jėzuitams
priklausantis paveikslas, žinoma,
galėjo būti dar viena kopija, bet,
paveikslą nuvalius, išryškėjo aukš
ta jo meninė kokybė. Paveikslas
tikrai negalėjo būti kopija, nes
jame buvo įvairių autorinių kom
pozicijos pataisymų. Kopijuotojas
gi nieko netaiso, jis tik kopijuoja.
Norėdamas savo spėjimą galuti
nai patvirtinti, dailės istorikas ėmė
si aiškintis dingusio Caravaggio
kūrinio istoriją.
Michelangelo Merisi Caravaggio
gimė 1573 m. netoli Milano. Iš
gimtojo miestelio jaunas, devynio
likametis tapytojas 1592 m. atvy
ko į Romą. Po kiek laiko daug
žadantį dailininką ėmėsi globoti

įtakingas kardinolas Dei Monte.
Jis ir jo broliai įsigijo tokius dabar
plačiai žinomus Caravaggio kūri
nius kaip "Paskutinė vakarienė",
"Šventasis Jonas Krikštytojas".
Jiems priklausė ir drobė "Jėzaus
suėmimas". Bet aštuonioliktojo
amžiaus pabaigoje dėl Monte šei
ma nusigyveno ir jų dailės kolek
cija, taigi ir Caravaggio kūriniai,
buvo parduoti iš varžytinių. Di
džiąją kolekcijos dalį nusipirko
škotų didikas ir meno mylėtojas
William Hamilton Nisbet. Jo kole
kcija buvo laikoma Edinburge, Biel
House pilyje. 1920 m. ir šis dailės
rinkinys buvo išparduotas. Paveiks
las "Jėzaus suėmimas", tada priskir
tas Honhorstui, buvo parduotas
už aštuonias gvinėjas - labai men

mas išduoti savo tikėjimą.
Daugeliui žmonių atrodo netgi
kiek juokingas Bažnyčios draudi
mas tikėti prietarais. Lietuvoje net
neįsivaizduojama, kiek tai gali su
daryti problemų, ypač jaunosios
kartos auklėjime. 50 metų ateistinė
propaganda tikėjimą vadino prie
tarais. Tačiau tikrieji prietarai, ku
rie taip suprantami visame pasau
lyje, buvo toleruojami. Rezultatus
galime matyti dabar, bendras krikš
čioniškųjų žinių lygis labai žemas,
daugelis galvoja, jog krikščionybė
paremta sausu moralizavįmu ar
draudimais. Tas daugeliui jaunų
žmonių atrodo nepriimtina, nes
jiems atrodo, kad privalu gyventi
pagal savo vidinius troškimus,
daryti tai, ką jiems liepia jų ins
tinktai, jų vidinis balsas. Dažnai
juos ir patraukia egzoterinių sektų
siūlymas išsilaisvinti iš visko, kas
kliudo.
Tai gražiai įvelkama į posakį:
"Mesk visa, kas trukdo tavo dva
siniam tobulėjimui". Deja, tai su
prantama labai konkrečiai: "Tavo
motina serga? Palik ją ir sek mu
mis"! Satanistų pagrindinis princi
pas: paaukoti artimą savo gerovei.
Kai kurios neoteosofistų grupės
aiškiai sako: "Jei turi vaiką, kurį
reikia prižiūrėti, atsisakyk jo, nes
jis sukliudys tavo dvasiniam tobu
lėjimui".
Daugelis pasakytų, jog į tokias
sektas niekas nestotų. Tačiau fak___________________________ '

o
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— Teisingumo mi
nisterijoje įregistruota

Lietuvos kariuomenės kū
rėjų sąvanorių sąjunga. Ji
buvo įsteigta 1927 m.,
veikla nutraukta 1940 m.
birželio 15 d. 1993 m.
sausio 23 d., Krašto ap
saugos, SKAT-o karinin
kai ir savanoriai, Parla
mento ir Televizijos bokš
to gynėjai, kurie prisiekė
tarnauti Lietuvai, surengė
atkuriamąjį Sąjungos su-

važiavimą. Tačiau ilgai^Teisingunio ministerija nėnorėjoregistruoti
sąjungos įstatų dėl straipsnio, kad
kariuomenės kūrėjų sąjungos na
riai, esant pavojui valstybei stoja
jos ginti. Dabar straipsnis perrašy
tas taip: "Iškilus grėsmei Lietuvos
saugumui, Sąjunga veikia pagal
Lietuvos kariuomenės bei civilinės
valdžios nurodymus".

ką sumą.
Dublino jėzuitams paveikslą "Jė
zaus suėmimas" 1971 m., prieš pat
savo mirtį, padovanojo žinomas
Dublino pediatras daktaras Lee
Wilson. Neaišku, ar drobę jis nu
sipirko iš Nisbet rinkinių išpar
davimo ar iš antikvariato, bet, tai,
kad paveikslas tikrai priklausė lor
dui Nisbet, liudija jo rėmai, kurie
yra lygiai tokie patys kaip ir kiti jo
kolekcijos kūrinių. Taigi ratas už
sidarė.
Anksti mirusio Caravaggio kū
rinių yra išlikę nedaug, tad dar
vieno jo darbo suradimas yra di
delės reikšmės įvykis. Jėzuitai per
davė paveikslą nuolatiniam saugo
jimui Dublino nacionalinei dailės
galerijai.
VRLS

tas, jog tokių sektų yra tikrai ne
maža, ir žmonės, bent jau buitiniu
lygiu tam labai padeda. Kai moky
toja savo mokiniams klasės va
landėlės metu labai rimtai skaito
apie tai, kas kuo anksčiau yra bu
vęs pirmesniajame gyvenime, kai
visi laikraščiai pilni demagogija
paremtų astrologų pranašysčių, ga
lima sakyti, jog tai ir yra tas buiti
nis lygis.
Tačiau sinjora Trochhi pastebi,
jog jos požiūris į žmones, priklau
sančius šioms sektoms, tyrinėjimų
metu kiek pakito. Ji sako: "Kad
tokie tikėjimai turi nemažai pa
sisekimo, rodo, jog tai kažkokio
realaus troškimo išraiška. Žmonės
rodo savo milžinišką poreikį kaž
kuo tikėti. Visuomenė yra pasida
vusi supasaulėjimui. Bažnyčia jau
čiasi kaip paskutinė to supasaulėji
mo auka. Tačiau vakuumo būti
negali ir tą vietą užpildo kiti daly
kai. Žmonės, kurie sekmadienį
nelanko mišių, visiškai nėra žuvę
katalikybei. Juose vistiek lieka mil
žiniškas dvasingumo troškimas.
Todėl ir yra žmonių, kurie savo

nemirtingumo aspiracijas išreiškia
tuo būdu, jog tiki, kad jų gyveni
mas tęsis, jiems įsikūnijus gal į
tarakoną, o gal i indų šokėją. E
tiesų galima pasakyti, jog tokios
grupės tęsia savo dvasinius
tyrinėjimus, trokšta transcen
dencijos, žmogaus išlikimo, bet
tie ieškojimai pasibaigia ten, kur
kaip tik transcendencijos neįma
noma rasti, nes atmetamas Die
vas".
Sinjora Trocchi yra įsitikinusi,
jog tuos žmones įmanoma atgau
ti. Tačiau reikia rasti atsakymą į
klausimus, kurie sudaro egzoterizmo pagrindą. Ji siūlo krikščionims
ir ypač kunigams, kreipti daugiau
dėmesio į grynai dvasines proble
mas, kurios susietos su pačia žmo
gaus egzistencija, o ne su sociali
niais klausimais. Tam labai gali
padėti neokatechumenato grupės,
apie kurias Lietuvoje dažnas nėra
dar net girdėjęs. Žmogui reikia
kalbėti jo kalba, kalbėti apie tai,
kas jį domina. Gi visų pirma tam
reikalingas nuoširdus savojo tikėji
mo pažinimas.
VRLS

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė,
teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose.
The American Immigration Lawyers Association narė. Turi
leidimą praktikuoti Massachusetts ir VVashington, D.C. One
Bulfinch Place, Suite 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.), Woodhaven, 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 ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440.
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtis 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.
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISUA —

Ji labai reikalinga
ew Yorkas yra miestas, kur rasi viską, ko tik nori, bet čia
jau nebėra lietuviškos šeštadieninės mokyklos. Dar taip
neseniai ji - Maironio šeštadieninė mokykla - veikė ir
kodėl šiandien jos nėra? Kas atsitiko?
Švietimo klausimai liečia visus. Nerasite tokios valstybės, kad
mokyklos būtų patikėtos tik tom šeimom, kurios turi vaikus. Reikia
mokymosi programų, kurias parengia mokytojai specialistai,
vadovėlių, patalpų, mokytojų, pagaliau ir tokio asmens, kuris degte
degtų mokyklos reikalais.
New Yorkas yra politikos miestas. Apie tai visi kalba. Ir lietuviai!
Apie lietuviškos mokyklos rūpesčius niekas nekalba. Nekalbama nei
apie lietuvišką kultūrą, knygas, lietuvišką meną. Lietuviška visuo
meninė veikla sugundo daugeli, bet lietuviško švietimo reikalai
mums tolimi. Kur yra asmenų, kuriems rūpi mokyklos reikalai, ten
gyvenimas tvarkosi kitaip. Ten mokyklos gyvuoja. Kai matai dabar
laikraštyje, kad ta ar kita mokykla jau suplanavo mokslo metų
pradžią, darosi tikrai skaudu. Todėl ir kartojame: New Yorkui reikia
lietuviškos mokyklos. Ir labai reikia!
Kas ją suorganizuos ir kaip?
Abu klausimai labai sunkūs. Metų metais buvo taip, kad mokykla
pati tvarkėsi. Tėvų komitetas parūpindavo patalpas, surasdavo moky
tojus, sutvarkydavo kitus reikalus, ir mokykla veikė. Tačiau bend
rinės mūsų organizacijos mažai tesirūpino. Taip ir pasidarė plyšys
tarp mokyklos ir tarp visuomenės.
Tiesa, visur mokinių skaičius mažėja, bet mokyklos veikia. Kad ir
nedidelės klasės, arba mokinių grupelės sugeba dirbti. New Yorke
sumažėjo dėmesys lietuviškai mokyklai, dingo entuziazmas vaikus
išmokyti lietuviškai.
Vaikam kalbą įsisavinti yra gana lengva. Jie greiti išmoksta kitą
kalbą, jei tik yra paskata iš tėvų pusės, iš aplinkos. Dauguma tėvų
patys lankė tokias mokyklas, dabar nebeturi entuziazmo aukotis
vaikų labui ir vežti vaikus į lietuvišką mokyklą. Dabar ieškoma
"kilmės šaknų", tai kodėl nuplauti jas? Tėvų kalba yra ir bus didelis
turtas jaunimui. Ji nebus našta, o taps pasididžiavimu. Tėvai turėtų
apie tai pagalvoti ir vaikus vežti į lietuvišką mokyklą. Už tai vėliau
jie bus dėkingi.
Į talką turi ateiti ir Lietuvių . Bendruomenė, Apylinkių valdybos
turi sudaryti sąrašus tų šeimų, kurios turi vaikų, kuriuos reikia leisti
į mokyklą. Tada reikia kalbėtis su pačiais tėvais, nuteikti juos
teigiamai, nugalėti visas kliūtis, kad tik vaikas galėtų lankyti lietu
višką mokyklą.
Čia jis susiras sau naujų draugų, ir jie bus lietuviai. Taip plėtosis
lietuviška bendruomenė. Jis pasijus tos lietuviškos bendruomenės
nariu.
Jei gyvens ir užsienyje, jis turės ryšius su tėvų kraštu. Tas kraštas
jam bus artimas.
Neleiskime savo brangiausio turto, savo jaunimo taip išsibarstyti,
išsiblaškyti po svetimus miestus, svetimas mokyklas. Išlaikykime jį
lietuviškoje mokykloje ir lietuviškoje draugystėje, kad jis sukurtų
lietuviškas šeimas. Tai galėsime padaryti tik per lietuviškas mokyklas.
Dėl to jos mums taip reikalingos.
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PIRMASIS ŠIMTMETIS WORCESTERIO
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAPIJOJE
Lietuviai imigrantai, atvykę į
JAV, nuo pat pradžios būrėsi i klu
bus, draugijas, neužmiršdami ir
religinių reikalų - ieškojo lietuvių
kunigų, steigė parapijas, statė baž
nyčias, kūrė mokyklas. Worcesteryje pirmieji imigrantai irgi laikė
si tokios nuomonės ir jau 1891 m.
susiorganizavo, įsteigė Šv. Kazimie
ro pašalpinę draugiją, kad galėtų
vieni kitiems padėti, o taip pat
steigti parapiją. Pirmą kartą čia iš
New Yorko atvyko lietuvis kuni
gas Andrius Juodiškius išklausyti
velykinės išpažinties.
1894 m. jis atsivežė ką tik įšven
tintą Seinų vyskupijos kunigą Juo
zą Jakštį. Šv. Kazimiero draugijos
susirinkime dalyvavo apie 30 ener
gingų iniciatorių, nutarė steigti
parapiją ir išrinko keturis atstovus,
kurie vyktų pas vyskupą ir gautų
leidimą kurti parapiją.
1895 m. buvo pastatyta medinė
bažnytėlė ir kun. Juozas Jakštys
tapo pirmuoju Šv. Kazimiero pa
rapijos Worcesteryje k^bonu. 1899
m. lietuviai pastatė ir kleboniją.
Nuo 1900 m. į Worcesterį atvyk
davo gausūs nauji imigrantai lie
tuviai. Turima medinė bažnytėlė
pasidarė per maža.
1903 m. pradėta statyti VVorcesterio Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos mūrinė bažnyčia. Kertinis ak
muo pašventintas gegužės 21 d.
Užbaigus rūsį, statyba sustojo. Rūsį
atitinkamai įrengus, pamaldos pra
dėtos jame laikyti lapkričio 8 d.
Šios nuosavybės įsigimui reikėjo

užtraukti didelę skolą, o tai labai
vargino ir parapiečius ir kleboną.
1908 m. atvyko naujas klebonas
kun. dr. Julius Radzevičius. Jam
nesisekė vadovauti parapijai. At
sirado agitatorių, kurie ragino žmo
nes atsiskirti nuo parapijos ir sukur
ti naują nuo Romos Bažnyčios
nepriklausomą, bendruomenę - Vi
sų Šventųjų parapiją. Atsirado kunigužis Stasys Mickevičius, kuris
atsiskyrusiems laikė pamaldas.
I Šv. Kazimiero parapiją atvyko
trečiasis klebonas kun. Vincentas
Bukaveckas. Mažino parapijos sko
las, kovojo su atsiskyrėliais, bet
nerado didesnio pritarimo parapiečių tarpe. Tikėjosi gauti vikaru
kun. Juozą Montvilą, bet šis, plauk
damas su "Titaniko" laivu, Atlante
nuskendo. Senyvo amžiaus ir silp
nos sveikatos varginamas, kun.
Bukaveckas irgi pasitraukė.
1913 m. vysk. T. Beaven nau
juoju klebonu paskyrė kun. Joną
Jeronimą Jakaitį. Jis pradėjo veikią
parapijoje nuo religinio atgimimo.
Kadangi tada buvo gavėnia, pra
vedė rekolekcijas. Vesdamas pa
rapiją iš sunkumų į šviesesnę ateitį,
atkreipė ir atsiskyrėlių dėmesį. Jie
grįžo į paliktą Šv. Kazimiero parapi
ja
Sėkmės apsvaiginti parapiečiai,
gyveną pietinėje miesto dalyje,
norėjo steigti antrą lietuvišką pa
rapiją. Visuotiniame susirinkime
klebonas įtikino parapiečius, kad
pirma reikia užbaigti Šv. Kazimie
ro bažnyčios statybą. Parapiečiai

ne tik paklausė, bet dar apsidėjo
specialiu mokesčiu, ir 1916 m.
vasarą statybos darbai, kainavę
$76,(XX), užbaigiami. Tais pačiais
metais kun. Jakaitis pietinėje mies
to dalyje nupirko žemę naujos
bažnyčios statybai.
Lietuviai dvylika metų meldėsi
rūsyje. Galima suprasti jų džiaugs
mą, kai 1916 m. spalio 12 d. buvo
paskirta naujos bažnyčios pašven
tinimui. Bažnyčioje buvo trys al
toriai. 1917 m. įsigyti dideli vargo
nai, o 1919 m. - du varpai.
Kun. J. Jakaitis su parapiečių tal
ka teikė paramą po Pirmojo pa
saulinio karo nuvargintai Lietu
vai. Du kartus lankėsi pas prezi
dentą Hardingą su prašymu pri
pažinti Lietuvą de jure.
1923 m. Worcesterio priemies
tyje prie Quinsigamond ežero
nupirko turtuolių buvusį ir gero
kai apleistą klubą už $19,000. Nau
ja nuosavybė pavadinta Maironio
vardu. 1924 m. įvyko Maironio
Parko atidarymas. Čia ir dabar
vyksta lietuvių kultūrinė veikla.
Kun. J. Jakaičiui rūpėjo ne vien
parapijos religiniai reikalai, bet ir
parapiečių švietimas. Tik atvykęs į
Šv. Kazimiero parapiją, 1913 m.
vasarą įsteigė vasarinę mokyklą
mokyti tikybos ir lietuvių kalbos.
Suaugusiems suorganizavo vaka
rinę mokyklą. Jo dėka aukštuosius
mokslus pasiekė daugelis studentų,
kuriuos jis globojo ir šelpė. 1924
m. pastatyta trijų aukštų moderni
mūrinė mokykla. Nuo pat mokyk

VH-ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso dalyviai senajame Vilniuje.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

1948 m. liepos 10 d. J. Žemaitis (Jūros srities vadas) pasirašė įsakymą
Nr. 1, kuriame buvo skelbiama apie Vieningos Laisvės Kovos Sąjūdžio
Organizacijos (VLKSO) įkūrimą. Įsakyme fiksuojama, kad laikinai vyri
ausiuoju vadu tampa J. Žemaitis - Vytautas (čia pirmą kartą J. Žemaitis
pasirašė šiuo slapyvardžiu), jo pavaduotojais - visi sričių vadai. Šis
Dalia Kuodyte
įsakymas, jo esminiai teiginiai ir tapo visos Lietuvos ginkluotų partiza
Perspausdinta iš "Lietuvos aido", Nr. 106, 107, 111
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nų vyriausiosios vadovybės performavimo pagrindu. (Buvo nutarta
BDPS pavadinimą toliau naudoti politinio atstovavimo lygiu.)
(Pabaiga)
Minėto įsakymo nuorašai buvo pasiųsti į Pietų ir Rytų Lietuvos sritis.
Kadangi visi ryšiai ėjo per Prisikėlimo apygardą (Šiaulių apskr.), jos
Dokumentą pasirašė visi dalyvavę atstovai. Tokiu būdu buvo sude štabe, Dūkto miške, buvo nutarta steigti bazę vyriausiajai vadovybei. Iki
rinti interesai ir pasiektas susitarimas, kuris, - deja, buvo išlaikytas labai 1948 m. pabaigos vyko vadų susitikimai, konsultacijos, buvo deleguo
jami sričių atstovai į būsimą vadovybę.
neilgai.
1948 m. rugpjūčio 4 d. įvyko Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo)
Sužinojęs, kad iš pogrindžio eliminuotas J. Markulis, ir VLAKo veikla
krašte nutraukta, J. Deksnys ėmėsi perorganizuoti šią veiklą. VLAK srities vadų sąskrydis. Jame buvo nutarta siųsti į vyr. vadovybę srities
Delegatūra buvo pavadinta Lietuvos Rezistencijos Sąjunga (LRS). Ši vadą J. Kimštą-Žalgirį ir J. Šibailą-Dieduką (DKA štabo viršininką).
Šie atstovai 1948 m. lapkričio mėn., po kelių nesėkmingų bandymų,
organizacija, turėdama ryšius su anglų ir amerikiečių žvalgybomis, vėl
atvyko
į Dūkto miškus. Lapkričio 12 d. įvyko BDPS Prezidiumo posėdis.
ėmė reikšti rimtas pretenzijas atstovauti krašto rezistencijai užsienyje.
Po to, kai 1949 m. buvo suimtas į Lietuvą atvykęs J. Deksnys, KGB Iš Vakarų Lietuvos dalyvavo J. Žemaitis - Vytautas ir P. Bartkus panaudojo jį ir jo vadovaujamą LRS kombinacijose su anglų ir amerik Žadgaila. VLKSO buvo pavadinta Ginkluotosiomis pajėgomis, aptarta
iečių žvalgybomis. Antai 1950 m. per Lenkiją ir Vokietiją į Anglija buvo sričių ir apygardų karinių struktūrų suvienodinimo klausimai bei šių
pasiųstas KGB agentas Liepsna. Jis prisistatė kaip BDPS atstovas, įgalio vienetų štabų problemos. Sričių vadai, patvirtinti BDFPS Prezidiumo,
tas derėtis su LRS, aptarti Lietuvoje vykstančios kovos taktiką. Anglijoje privalėjo sukomplektuoti štabus iš 2 narių.
Tačiau svarbiausias šio posėdžio rezultatas buvo Vakarų ir Rytų sričių
Liepsna užmezgė ryšius su S. Žakevičiumi - Žymantu (einančiu LRS
atstovų
protokolas, kuriame konstatuojama, jog atkuriama pogrindžio
pirmininko pareigas). Šis agentui papasakojo apie nesutarimus tarp LRS
ir VLIKo. 1950 m. lapkričio 19 d. Londone įvyko LRS ir agento Liepsnos vyriausioji vadovybė.
Posėdžio dalyviai padėkojo Pietų Lietuvos srities ir Tauro apygardos
pasitarimas. LRS atstovavo S. Žakevičius, J. Žilinskas, T. Vidugiris, F.
Neveravičius, J. Kuzmickas, taip pat dalyvavo St. Lozoraitis ir agentas vadovybei už darbą centralizacijos labui. Buvo nuspręsta organizacijai
Liepsna. Š.iame pasitarime buvo pasmerktas VLIKas. Užtai, kad kursto palikti senąjį BDPS pavadinimą, veikiantį statutą, pogrindžio schemą
terorizmą Lietuvoje, pritarta pasyviai BDPS kovos taktikai. Po pasitari su Tauro ir Dainavos apygardų vadų pataisymais. Pereinamajam laiko
mo agentas grįžo į Lietuvą. Iš jo parvežtų dokumentų KGB paaiškėjo tarpiui BDPS Prezidiumo sudėtis šiek tiek pakeista: politinis sektorius
nesutarimai tarp VLIKo ir LRS. Dėl KGB kombinacijų taip ir nepavyko tapo visuomenine dalimi, prezidiumas papildytas sekretoriaus pa
sukurti vieningo centro Vakaruose - sujungti LTS ir VLIKo. Negana to, reigybe, taip pat atkurta VGPŠ. Buvo numatyta Prezidiumo Pirmininku
dėl KGB kompromitacijos 1955 m. VLIKas iš Europos turėjo persikelti pakviesti Vytautą Steponaiti - Taurių, J. Žemaitį - Vytautą - Ginkluotųjų
Pajėgų vadu, J. Kimštą - Žalgirį - Ginkluotųjų Pajėgų štabo viršininku,
i JAV.
Tuo tarpu Lietuvoje būtinai reikėjo keisti vyriausiosios vadovybės P. Bartkų - Žadgailą - BDPS Prezidiumo sekretoriumi.
Tokiu būdu 1948 m. pabaigoje buvo suformuota vyriausioji vadovy
geografiją bei tobulinti principines nuostatas. Kaip jau minėta, Pietų
Lietuvoje sunaikinus intelektualiąsias jėgas, iniciatyvą perėmė J. Kęs bė - įgyvendintas ginkluotosios rezistencijos siekis.
tučio apygardos vadovybė.

Rezistencijos vyriausiosios karinės
ir politinės vadovybės kūrimas

los atidarymo iki jos uždarymo
per 60 metų su pasiaukojimu čia
dirbo Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys. I gyvenimą išleistas didelis
skaičius gražaus lietuviško jauni
mo.
Kun. J. Jakaitis atvyko į Šv. Ka
zimiero parapiją jaunas ir pilnas
energijos, bet parapijos atgaivini
mo, statybų, švietimo ir kiti dar
bai susilpnino jo sveikatą. Buvo
išvykęs pailsėti porai metų į Lietu
vą. Grįžęs, dar dvejus metus ėjo
klebono pareigas, o 1930 m. įstojo
į Marijonų kongregaciją, auksinį
kunigystės jubiliejų švęsti atvyko į
VVorcesterį. Mirė 1965 m.
Po kun. J. Jakaičio Šv. Kazimiero
parapijos vadovavimo darbą per
ėmė kun. Augustinas Petraitis, karš
tas lietuvis patriotas. Ypatingai
rūpinosi mokykla, kad joje būtų
išlaikyta lietuviška dvasia. Jis daug
padėjo lietuviams, atvykusiems po
antrojo pasaulinio karo, patvirtin
damas reikalingas darbo ir buto
garantijas. Kun. Augustinas Petrai
tis klebonu išbuvo 28 metus.
Kun. Jonas Bekanas buvo pir
mas jau Amerikoje gimęs ir iš Šv.
Kazimiero parapijos kilęs kunigas.
Tai buvo didelės tolerancijos hu
maniškumo ir gilaus patriotizmo
pilnas vyras.
1965 m. klebonu paskirtas jau
nas ir energingas kun. Jonas Jutkevičius. Jo klebonavimo pradžia
sutapo su Vatikano antrojo su
sirinkimo ką tik įvestų reformų
vykdymu. Nors labai reikėjo staty
ti naują kleboniją, kun. J. Jutkevičius apsisprendė pirmiausia atre
montuoti bažnyčią. Vyskupijos
liturginė komisija reikalavo pa
grindinai pakeisti bažnyčios vidų.
Atnaujinimo projektą sudarė prof.
Vytautas Jonynas, o techninius
darbus atliko inž. Apolinaras Treinys.
Bažnyčios atnaujinimas buvo
atliktas pagal visus liturginės ko
misijos reikalavimus. 1969 m. spa
lio 19 d. iškilmingai atšvęstas
parapijos deimantinis jubiliejus.
Kun. J. Jutkevičius, mėgėjas ke
liauti, 1971 m. su savo dviem bro
liais kunigais Antanu ir Juliumi
išvyko atostogų į Afriką. Ten jį
sukandžiojo nuodingas vabzdys.
Kun. Jonas skubiai norėjo grįžti į
Ameriką, bet pakeliui mirė Londo
no ligoninėje.
Taip netikėtai mirusio klebono
laidotuvės buvo nepaprastos. Nors
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1949 m. vasario 2 - 22 d. partizanų vadų suvažiavimas buvo neeilinis
- tiek atstovavimo prasme (dalyvavo atstovai iš visos Lietuvos), tiek
atliktų darbų kiekiu ir kokybe.
Suvažiavimas vyko Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje, tarp Bai
sogalos ir Radviliškio. Pietų Lietuvos sričiai jame atstovavo Adolfas
Ramanauskas - Vanagas (PL srities vadas) Aleksandras Grybinas Faustas (Tauro apygardos vadas), Rytų Lietuvos sričiai - J. Šibaila Merainis (BDPS Prezidiumo visuomeninės dalies viršininkas), Vakarų
Lietuvos sričiai - P. Bartkus - Žadgaila (BDPS Prezidiumo sekretorius),
Vytautas Gužas - Kardas (Vakarų sr. štabo viršininkas), Leonas Grigonis
- Užpalis (Prisikėlimoapyg. vadas), Bronius Liesys - Naktis (Prisikėlimo
apyg. štabo viršininkas), taip pat Jonas Žemaitis - Vytautas (BDPS
Prezidiumo pirmininkas).
Nors pusę metų buvo ruošiamasi suvažiavimas vyko ilgai - 20 dienų.
Buvo apsvarstyti 23 klausimai. Vienas iš jų - organizacijos pavadinimo
pakeitimas. Konstatuota, kad BDPS pavadinimą gali panaudoti KGB, ir
norint išvengti painiavos, 1949 m. vasario 10 d. organizacijai suteiktas
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžioi (toliau - LLKS) pavadinimas.
Suvažiavime buvo pristatyti svarbūs sąjūdžio dokumentai: statutas,
politinė programa, taktikos kryptys.
Sąjūdžio statutą buvo nutarta toliau tobulinti, priėmus 2 jo dalis.
Dvylikos punktų politinę programą pristatė jos autorius Merainis.
Programoje buvo akcentuojama, kad galutinis kovos tikslas - Lietuvos
parlamentinės respublikos atkūrimas 1920 - 26 m. pavyzdžiu.
Ši programa buvo išdėstyta Deklaracijoje, pasirašytoje vasario 20 d.
Svarbu, kad šiame dokumente išlaikyti PL srities vadovybės, BDPS
Prezidiumo deklaracijos principai, papildant juos naujais aspektais.
Taip buvo stengiamasi išlaikyti vyriausiosios vadovybės tęstinumą
(ypač svarbu dėl santykių su užsieniu).
Paskutinėmis darbo dienomis suvažiavimas patvirtino Prezidiumo
sudėtį: J. Šibaila - Merainis, P. Bartkus - Žadgaila, B. Liesys - Naktis, J.
Žemaitis - Vytautas. Prezidiumas turėjo būti papildytas dar 2 Pietų
Lietuvos srities atstovais.
Priėmę kreipimąsi į ginkluoto pogrindžio dalyvius, visus krašto
gyventojus, suvažiavimo dalyviai išsiskirstė į sritis.

(nukelta į 4 psl.)

Kiek Lietuvoje kainuoja poilsis
prie jūros?
Kokia situacija vidurvasaryje Palangos kurorte, šiuo metu, norė
damas pailsėti paprastame "Lino" poilsio namų vienvietyje, turi jau per
>arą mokėti 70 Lt. Uš šią sumą būsi ir pamaitintas. Na, o jei Jūs i kurortą
atvykote keturiese ir norite daugiau komforto, šiuose poilsio namuose
be 320 litų per parą jūsų kompanija neišsivers.
Panašios kainos ir "Rugelio" viešbutyje. Pačiame miesto centre daug
paslaugų siūlantys "Mėguvos" poilsio namai. Vienas asmuo už lovą ir
maitinimą per parą čia moka 45 litus. Trijų kambarių apartamentai, jei
čia nesimaitini, parai kainuoja - 145 litus.
Na, o štai Šventojoje "Filingės" poilsio namuose vienas asmuo parai
gali įsikurti už 9 litus, "Auksinėse kopose" - už 12 litų (už tokią sumą
papildomai dar ko nors ir užkąsti niekas nepasiūlys).
Beveik visuose Palangos viešbučiuose, poilsio namuose poilsis kartu
su maitinimu 3 - 4 asmenų šeimai kainuoja nuo 150 iki 300 litų per
parą.

□ Rugpjūčio 11
d. Čečėnijos prezi
dentas D. Dudajev
paskelbė nepa
prastosios padėties
stovį ir prisiekė
imtis ginklų, jeigu
Rusija bandys įsi
veržti į pietinių Rusijos
Kaukazo kalnų regioną. Ru
sija sako, kad ji nesiruošia pulti
nedidelės, tik 1.2 milijono gyven
tojų turinčios Čečėnijos. Bet Rusi
ja sustabdė visus savo skrydžius
virš Čečėnijos teritorijos ir sutelkė
kariuomeę kariniame stovyje ap
linkiniuose rajonuose. Čečėnijos
prezidentas išleido mobilizijos įsta
tymą visiems vyrams, kurie gali
laikyti ginklą. "Rusija ruošiasi sa
vaitės bėgyje įsiveržti į Čečėniją", pasakė Čečėnijos užsienio reikalų
ministras. Rusijos vyriausybė tebetraktuoja Čečėniją kaip Rusijos
dalį, nežiūrint į tai, kad Čečėnija
paskelbė savo nepriklausomybe
1991. Rusijos prezidentas Boris
Jelcin patikino, jog įsiveržimo į
Čečėniją nebus. Čečėnijos prezi
dentas pareiškė: "jeigu Rusija ban
dys išspręsti Čečėnijos klausimą
jėgos pagalba, tai bus karas Kauka
ze, kuris užtemdys Afganistaną".
□ Tuo metu, kai diplomatai ban
do įvesti taiką Bosnijoje - Her
cegovinoje, Bosnijos armija plečia
savo karinius aerouostus bei didi
na ginklų fabrikus, ruošdamasi il
gam karui. Gamyklos, kurios dar
neseniai gamino automobilių dais
dabar perorganizuojamos į ginklų
ir amunicijos gamyklas. Tačiau ir
tai nepatenkina augančios Bosni
jos armijos paklausos. Pavyzdžiui,
generolas Jovan Divjak sako, kad
tik 240,000 kulkų buvo pagamin
ta Bosnijos gamyklose antroje lie
pos pusėje -1.y. tik po vieną kulką
kiekvienam kareiviui iš 225,000

žmonių armijos.
□ Rugpjūčio
11 d. Maskvos
teismas išteisino
paskutįjį kaltiž namąjį dėl rug
pjūčio pučo Rusijoje (pučas
iššaukė Sovietų Sąjungos suby
rėjimą) organizavi
mo. Prokurorai Ru
sijos Aukščiausiajame Tesime nera
do įrodymų, jog Valentin Varennikov, buvęs Sovietų Sąjungos gy
nybos ministro pavaduotojas, pla
navo išduoti savo šalį. Michail Gorbačiov atstovas Vladimir Poliakov
pasakė, kad "tai gali būti susprantama, kaip panašių pučų palaminimas, t.y. pavojingas pavyzdys,
kuris gali paskatinti tokius mėgini
mus". Varennikov, buvo vienin
telis iš 12 kaltinamųjų, kuris atsi
sakė priimti amnestiją šių metų
pradžioje, varennikov buvo nariu
delegacijos, kuri nuvyko pranešti
prezidentui Gorbačiov, jog jis yra
nušalintas.
□ Rusija rugpjūčio 10 d. sutiko
atitraukti savo kariuomenę iš Mol
dovos per tris metus. Tačiau Mol
dovos gyventojai, kurių daugumą
sudaro etniniai rumunai, nori, kad
Rusijos kariuomenė paliktų Moldo
vą per 18-ka mėnesių. "Tai yra
kompromisinis sprendimas", - pa
sakė Moldovos užsienio reikalų
ministro pavaduotojas Nicolae Osmokescu.
O Kinija norėtų pirkti Rusijos
naujausiuossius bombonešius SU35. Šiam tikslui Kinija paskyrė $5
milijardus. Tačiau Rusija nesiruošia
parduoti savo naujausioj© karinio
lėktuvo, kuris praktiškai net pačio
je Rusijoje dar naudojamas tik de
monstraciniams tikslams. Rusija
Kinijai siūlo įsigyti tik SU-27 ir SU30 modelių lėktuvus, nenorėdama
pažeisti savo saugumo.

- Grupę Lietuvos
žurnalistų su naftos ter
minalo Lietuvos pajūryje
- Būtingėje - statybos
problemomis supažin
dino terminalo statybos
direktorius Vladislovas
Gedvilas. Kaip jau praneš
ta, iki spalio 1 d. ameri
kiečių firma "Fluor Daniel" parengs šio Lietuvai
strategiškai svarbaus objekto ba

jūros iki 1,5 km nuo kranto įrengtų finansavimo šaltinių.
- Socialdemokratu partijos
rezervuarų bus nutiestas po žemę.
Vamzdynu nafta 95 kilometrus ekonomistai prognozuoja, kad iki
tekės iki Mažeikių naftos perdirbi metų pabaigos gali būti pravalgy
mo įmonės ir atgal. Be to, per . tos beveik visos Lietuvos gyvento
terminalą tikimasi eksportuoti į jų valiutinės atsargos. Lietuvos
Vakarus Rusijos naftą, atitekančią užsienio prekybos balansas buvo
per Joniškio perpumpavimo stotį. neigiamas per tris praėjusius metų
Terminalo statybos pradžios ter- * ketvirčius ir tik paskutiniajame
minas dar nėra žinomas, nes nėra eksportas šiek tiek viršijo importą.

zinį projektą. Ji taip pat yra įsipa
reigojusi ieškoti statybos finansavi
mo šaltinio. Naftos žaliavą iš tank
laivių priims 4,7 km nuo kranto
įrengtas plūduras. Jis bus lanksčiu
vamzdynu prijungtas prie tvirto
pakloto jūros dugne. Toks pat, tik
mažesnis plūduras, įrengtas 12
metrų nuo jūros dugno ir 1,5 km
nuo kranto, priims lengvuosius
naftos produktus: benziną, žibalą
ir dyzelinį kurą. Vamzdynas nuo

KIEK KARŠČIO BUS ŽIEMĄ?
(atkelta iš 1 psl.)
galiojo nauji importo mokesčiai.
Apie juos kuklus premjeras A.
Šleževičius prasitarė tik liepos 28ąją. Jis mano, kad muito mokesčių
didinimo kelias yra teisingas, ypač
kai žemės ūkį vargina sausra. Pen
kis kartus - nuo 10 iki 50 procentų
padidėjo muitas bulvėms ir kruo
poms, agurkams vasaros metu, nuo
10 iki 40 procentų - pomidorams
vasaros metu ir pienui bei jo
produktams. Triskart didesnį mo
kestį teks mokėti, įvežant grūdines
kultūras, kvietinius ir ruginius
miltus, salyklą - jiems muitas pa
didintas iki 30%. Nuo 20 iki
60% apmuitinams sviestas, kiau
šiniams ir jų milteliams bus tai
komas 50% muitas, kai tuo tarpu
iki liepos 22 d. kiaušiniai buvo

Aplink
pasaulį

Rezistencijos vyriausiosios karinės
ir politinės vadovybės kūrimas
(atkelta iš 3 psl.)
LLKS Prezidiumo nariai vasario 22 d. dar liko pasitarti dėl vyriausio
sios vadovybės periodinio leidinio. Pagal statutą leidybinį darbą turėjo
dirbti LLKS visuomeninė dalis, todėl iniciatyva priklausė šio padalinio
vadui J. Šibailai-Merainiui. Jis ir pasiūlė leidinio pavadinimą - "Prie
Rymančio Rūpintojėlio" (LPKTS arch. dok. rink.). Laikraštėlis buvo
skirta eiliniams partizanams, visiems gyventojams.
Kiek vėliau, 1950 m., buvo pradėtas spausdinti tarnybinis leidinys
"Tarybos biuletenis" (išėjo tik keletas numerių).
Tuo tarpu partizanu padėtis krašte vis sunkėjo: kolektyvizacija, trėmi
mai, plataus masto MV akcijos mažino rėmėjų skaičių. Vis sunkiau
buvo susisiekti ne tik sričių štabams, bet ir greta veikiantiems būriams,
ryšius perimdavo KGB agentai ir dėl to vis daugiau partizanų žūdavo ar
būdavo suimami.
Vis dėlto vyriausiosios vadovybės nariai dar susirašinėjo, tobulino
sąjūdžio dokumentus.
1952 m. sausio 30 d. dėl ligos atsistatydino LLKS, Prezidiumo
pirmininkas J. Žemaitis - Vytautas. 1953 m. gegužės mėnesį jis buvo
suimtas ir sušaudytas.
1953 m. žuvo LLKS Prezidiumo Visuomeninės dalies viršininkas J.
Šibaila-Merainis. Dar keletą metų, iki 1956-ųjų, išsislapstė Ginkluotųjų
Pajėgų vadas, partizanų generolas A. Ramanauskas-Vanagas.
Taigi 1952 - 53 m. buvo lemiami ne tik Lietuvos ginkluoto pogrindžio
vyriausiajai vadovybei, bet ir visam sąjūdžiui. Toliau jau galima kalbėti
ne apie organizuotą, o apie pavienį pasipriešinimą.
Nepaisant klaidų, skaudžių netekčių, ginkluotosios rezistencijos cen
tralizacija, vyriausiosios vadovybės idėjos išsaugojimas ir jos realizacija
- didžiulis laimėjimas. Tai absoliučiai paneigia sovietinę propagandą
apie "banditus". Tobulinant bendrus taktikos principus bent iš dalies
pavyko išvengti tiesioginio KGB poveikio rezistencijai (ko, deja, neišven
gta Vakaruose). Žinoma, sujungus partizaninę struktūrą iškilo svarbi
ryšių problema. Tai buvo silpnoji grandis, trukdžiusi vyriausiosios
vadovybes darbui, o vėliau sudariusi sąlygas jos likvidavimui.
Kita vertus, tik vieninga vadovybė galėjo parengti tokio aukšto lygio
karinius-politinius dokumentus, įteisinančius rezistenciją kaip orga
nizaciją, atstovaujančią Nepriklausomos Lietuvos idėjai okupuotame
krašte.

Lietuviu Fondo spaudos konferencijoje Seklyčioje, Chicagoje, iš k.: tarybos pirm. Marija Reinienė, LF knygos redakto
rius žurnalistas Antanas Juodvalkis, Pelno skirstymo komisi
jos pirm. Daina Kojelytė ir šios komisijos narys dr. Gedimi
nas Balukas.

įvežami su 20% muitu. Mėsai
muitas padidintas nuo 25 iki 40%.
Galima spėti, kad Lietuvos val
džiai nesupirkus iš žemdirbių jų
taip sunkiai šiemet išaugintos pro
dukcijos bei padidinus muito mo
kesčius, Lietuvos rinka žiemą gali
tapti tuščia.
O gal žemės ūkio produkcijos
eksportuotojai į Lietuvą muito
mokesčius perkels į produktų kai
nas ir mokėti turės paprastas Lie
tuvos pirkėjas? Tai iš kieno kišenės
bus mokami muito mokesčiai į
Lietuvos biudžetą? Vyriausybei,
turbūt, tai nėra paslaptis.
Taigi, nenuostabu, jog dabar jau
vėstantis Lietuvos oras, atneš nau
jus "karščius" į Lietuvą viduržiemį.

AJ.

VARTAI Į
PABALTIJI
SUPAZINDINAM SU ATA'S TAUPIAUSIOM
SKRYDŽIŲ KAINOM Į PABALIUI
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 pinigų.
ATA's iš New Yorko į Rygę yra
greičiausias kelias. ATA paruošė
ums pigiausię ir maloniausię kelionę,
curię jūs tikrai užsipelnėt. į vienę pusę
mainos iš New Yorko ne aukštesnės
taip $429, ir žemos—iki $279
spalio mėn., ATA yra vienas iš
geriausių pasirinkimų tarp aukštų
kainų skrydžių kampanijų.

iš

NEW YORKO

J vienę pusę
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

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

SKAMBINKIT JŪSŲ
KELIONIŲ AGENTUI
ARBA ATA:

800-382-5892.

| vienę pusę
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

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

Isskrendant
iš

Savaitgalį

Savaitės
dienomis

ATLANTA............... ....$561
$531
BALTIMORE........... ....$520
$490
BOSTON ............... ....$429
$399
tCHICAGO..................$484
$454
CLEVELAND.......... ....$520
$490
DALLAS.......................$579
$549
DETROIT................ ....$524
$494
HOUSTON............ ....$579
$549
t LOS ANGELES..... .....$547
$517
MIAMI.................... ....$569
$539
MINNEAPOLIS..... ....$479
$449
NEW ORLEANS... ....$569
$539
$444
PHILADELPHIA..... ....$474
PHOENIX.............. ....$547
$517
P1TTSBURGH......... ....$479
$449
SAN ANTONIO... ....$579
$549
SAN DIEGO.......... ....$547
$517
t SAN FRANCISCO ....$547
$517
SALT LAKE CITY... ....$547
$517
SEATTLE................. ....$549
$519
WASHINGTON D.C..S520
$490
Visos kainos yra nustatytos perkant
skrydžius į aąu galu
t fer ATA.
Visi kiti miestai per TWA sujungti su New Yorko,
tęsiant į Rygę per ATA.

>4lk

American Trans Air
Bilietai turi būti nupirkti 7 dienas prieš isskrendant. Taip pat yra šiek tiek brangesni bilietai turintys mažiau suvaržymę.
Valstybiniai mokesčiai $32.95 sumokami atsiimant bilietus. Studentų amžius nu6 18 iki 26m., parodant
mokyklos I.D.. ATA suteikia patarnavimus j Rygę iki Spalio 30, 1994.

Clevelande atsikūrė "Grandinėlės" jaunių grupė. Po pirmojo pasirodymo "Grandinėlės"
vaikų grupė su vadovėmis (iš kairės paskutinėje eilėje): J. Bartkutė, A. Bublytė, muzikantas
R. Biliūnas ir R. Žiedonytė.
V. Bacevičiaus nuotrauka

"Lietuvos Gyventojų trėmimai
1941, 1945-1952 m." knygos žala
Laikraščiai "Draugas", "Darbinin
kas", "Diena" paskelbė "Pareiškimą
visuomenei" apie tai, kad "Lietu
vos kovų ir kančų istorijos" leidi
mas tęsiamas. Vėl rašoma, kad tos
Istorijos pirmoji knyga: "Lietuvos
gyventojų trėmimai 1941, 1945 1952 m." bus leidžiama nauja,
pataisyta laida, o sumanymas iš
leisti "16 tomų" bus vykdomas.
Deja, ir šį kartą nėra paskelbtas
visuomenei tų "16 tomų" turinys /
aprašymas.
Tos knygos esminė klaida ir žala
yra ne komentarų ar paaiškinimų
trūkumas, o joje paskelbtų "doku
mentų" parinkimas, kad įrodyti,

jog:
1941, 1945 - 1952 m. iš Lietu
1)
vos buvo išvežta į tolimus SSSR
rajonus specialiai tremčiai tik
120,924 žmonės (37,362 šeimos).
2) Sovietų valdžia su tais iškeli
amaisiais elgėsi humaniškai. Prie
tremiamųjų ešelonų buvo priskirti
būriai gydytojų bei medicinos se
serų. Tremiamųjų išlaikymui buvo
paskirta po 100 rb. žmogui, o
kiekvienam vaikui pienui po 5,5
rb. parai.
3) Darbo žmonės prašė valdžios
apsaugoti juos nuo buožių nacio
nalistų gaujų keršto ir užtat valdžia
trėmė banditus iš Lietuvos TSR.
4) Buvo iškeliami: represuotų
banditų šeimos, buožių banditų

Jonas Damauskas
bendrininkai bei jų šeimos, su
vokiečiais pabėgusių šeimos, krimi
nalinis elementas, prostitutės; tie,
kurie kovojo prieš ramius žmones.
5) Sovietų valdžia ypatingai rūpi
nosi iškeltųjų apgyvendinimu,
įdarbinimu tremties vietoje. Pake
lyje į tremtį iškeliamieji savo lėšo
mis, samdėsi krovikus savo didelei
mantai pakrauti. Garlaiviuose dau
gelis patys pirkosi bilietus į ke
leivių kajutes.
6) Atlikus masinį aiškinamąjį
darbą, vargingieji, vidutiniai vals
tiečiai, pramonės įmonių bei tary
binių ūkių darbuotojai, inteligen
tija vieningai pritarė sovietų vyri
ausybės vykdomoms priemonėms
prieš buržuazinius nacionalistus ir
jų ginkluotas gaujas.
7) LTSR žmonės džiaugėsi tų
banditų bei jų pagalbininkų trė
mimu ir sakė, jog reikia dar dau
giau iškelti. Sako, reikia visas ban
ditų šeimas išvežti iš LTSR. Sovie
tų valdžia banditų vaikus išauklės
- jie bus geri, ištikimi sovietinės
tėvynės sūnūs.
8) Išvežtųjų paliktu, konfiskuo
tu turtu valdžia ypatingai rūpino
si, kad tuo turtu padėti vargin
giesiems ir kolūkiams.
9) Daug ištremtųjų, o ypač krimi

nalinis elementas ir prostitutės
tremtyje nenorėjo dirbti, demor
alizavo aplinkinius žmones.
10) Esą, tik 10% nubaustų "ad
ministracine bausme" buvo nu
bausti nepagrįstai (t. y. visi kiti
buvo nubausti pagrįstai).
11) Dabar (t. y. 1988 m.) respub
likoje gyvena apie 60 tūkstančių
žmonių, grįžusių iš specialios trem
ties.
12) Dokumente Nr. 164 parašy
ta, kad 1941 m. buvo iškeldinta
3,000 šeimų, o dokumente Nr. 165,
kad 1941 m. buvo iškeldintos
7,439 šeimos. Dokumentas Nr.
165, be jokio parašo, yra neabejo
tinas fabrikatas.
13) 1941, 1945 - 1952 m. "iške-

liamųjų" skaičiais pridengiami visi
trėmimai vykdyti 1940 - 41, 1944
- 1952 ir vėlesniais metais.
Tai "Lietuvių kovų ir kančių is
torijos", Maskvos KGB nurodymu,
parengta tų kančių alternatyvinė
versija, kurios žalos jokie komenta
rai ar papildymai nepataisys, nes
knyga jau išėjo. Knygoje nuosek
liai pradedama nuo tremtinių skai
čiaus mažinimo. Jau yra žmonių,
kurie tuos fabrikatus priima už tik
rus pinigus. Štai laikraščio "Pirma
dienis", 1994, VI. 18 19 d. Nr. 23
(74) Regina Mikalauskaitė, straips
nyje "Mums niekas Lietuvos nepa
keis" rašo ... "Iš viso 1941 - 1952
m. už respublikos ribų buvo iškel
dinti specialiajai tremčiai j toli
mus SSSR rajonus 120,934 žmonės
(37,362 šeimos"), "Kaip sakė habili
tuota istorijos mokslų daktarė V.
Kašauskienė, spėjama, kad apie
10% Lietuvos gyventojų nukentė
jo nuo sovietinio genocido. Tačiau
tikslių duomenų dar nėra". O rašo
apie A. Miškinio bei G. Iešmanto
kalinimus.
Pagaliau, tūkstančiai Lietuvos
žmonių, Sovietinių karinių tribu
nolų ar "Trijulių" nusmerkti ir iš
gabenti į Vorkutos, Karagandos
kasyklas ar kitas vergų koncen
tracijos stovyklas sunaikinimui,
šioje knygoje visai neminimi. Jie į
tos knygos statistiką nepateko.
Pati knyga aiškiai parodė, jog
visų pirma reikia, galimai tiksliau,
nustatyti ištremtųjų skaičių, nors
čia reikia kalbėti ne apie ištremtųjų,
o apie suimtųjų skaičių, nes ir tie
"iškeliamieji", visų pirma net su
durtuvais užmautais ant šautuvų
ginkluotųjų NKVD kareivių, buvo
suimti ir smurtu suvaryti į gyvu
linius vagonus "iškėlimui". Būtina
galimai tiksliau nustatyti kiek Lie
tuvos žmonių ir ne 1941, 1945 1952 m., bet 1940 - 1941 (o
Vilniaus krašte ir 1939 m.), o
paskui 1944 - 1952 m. ir po 1952
m., net iki 1988 metų buvo suim
ta, ne tik lietuvių, bet ir žydų,
lenkų, rusų ir kitų Lietuvos žmo
nių. Toliau turi būti nustatytas tų
suimtųjų likimas, t. y. kiek jų buvo:

1) nužudyta, 2) dingo be žinios, 3)
pasmerkta kalėti, 4) pasmerkta į
koncentracijos stovyklas, 5) ištrem
ta, iškelta į Sovietų Sąjungos gi
lumą, 6) kiek jų mirė kalėjimuose
bei stovyklose, o ypač kiek jų mirė
badu ar nuo išsekimo. Čia neįeina
žuvę kovose prieš okupanto kariuo
menę. Tada gal nebus manipulia
vimo ištremtųjų ar iškeltų skaičiais.
Ši knyga taip pat priminė, kad
Maskva iki šiol neprisipažino prie
to, kieno nutarimu, kieno parašais
buvo nutarta užgrobti Lietuvą.
Keliasdešimtis metų Maskva neigė
Ribbentropo - Molotovo pakto
buvimą. Dar aršiau Maskva neigė
Katyno lenkų karininkų nužu
dymą. Stalinas net gen. Sikorski
pakaltino provokacija ir skelbė, kad
tai padarė vokiečiai. 0 vis dėl to
Maskva ne tik "surado" Ribbentro
po - Molotovo pakto savąjį eg
zempliorių, bet taip pat rado ir
Lenkijos vyriausybei perdavė Politbiuro protokolą, kuriuo, Stalino
bei kitų Politbiuro narių parašais
buvo nutarta nužudyti 15,000 len
kų karininkų. O tai yra valstybinis
banditizmas. Neabejotina, kad Lie
tuva buvo užgrobta Stalino ir Po
litbiuro nutarimu, kuris taip pat
turi būti pagarsintas kaip ir tas
nutarimas nužudyti lenkų karinin
kus.
1940.VI.14 Sovietu vyriausybė
įteikė ultimatumą Lietuvos vyriau
sybei, kur tiesiogiai buvo pakaltin
ti du Lietuvos piliečiai, LR VRM
gen. K. Skučas ir VSD Dir. A. Povi
laitis. Jie buvo pagrobti, "iškelti" iš
Lietuvos, enkavedistų kankinami
ir nužudyti. Tai buvo Lietuvos
Holocausto pirmos aukos, jų nu
žudymas irgi buvo valstybinis ban
ditizmas.
Tarybų Lietuvos Enciklopedijo
je, 3 t. (Vilnius, 1987 m.), 421 p.
parašyta, esą, A. Povilaitis 1939 40 su faš. Vokietijos, žvalgybos
agentais organizavo Lietuvoje dis
lokuotų Raudonosios armijos da
linių šnipinėjimą ir provokavimą.
Gi NKVD tardomas A. Povilaitis,
esą, parodęs, jog jisai 1940 m.
(nukelta į 7 psl.)

Įvykiai, kurie Lietuvai garbės nedaro

Daugelis iš mūsų skaitome di ir agentų pavardės būtų perduotos tųjų Lietuvos pareigūnų tikrąją
džiąją amerikiečių spaudą. Karts Lietuvai, yra tikras dalykas, kad ne praeitį.
Neturime kreipti dėmesio j ma
nuo karto ten parašoma apie Lie vienas Lietuvos pareigūnas, šian
dien užimantis aukštas vietas, žus nereikšmingus nusikaltimus
tuvą ir kitus Baltijos kraštus.
gyvenant ir dirbant komunistinėje
Š. m. rugpjūčio 2 d. milijoninio turėtų būti atleistas iš pareigų.
Apie buvusią Lietuvos ministerę santvarkoje. To nebus galima iš
tiražo dienraštis "Los Angeles
Times" įsidėjo straipsnį, pavadintą pirmininkę K. Prunskienę "Los vengti, nes yra faktas, kad dauge
"Ieškomi gyvi nusikaltėliai, buvę Angeles Times" laikraštis pažymi, lis žmonių turėjo prisitaikyti prie
kad ji yra iššifruota buvusi KGB komunistinės sistemos savo eg
KGB agentai ar informatoriai".
įdėtos nusikaltėlių ar įtariamųjų agentė - "Šatrija". Ji rašė slaptus zistencijos labui.
Tačiau tie, kurie stengėsi, dirbo
asmenų fotografijos, jų tarpe ir akademinius pranešimus KGB
Lietuvos buvusios ministerės pir įstaigai apie keliautojus į užsienį. kartu su komunistais ir jų dėka
Kazimieros Prunskienės žodžiais: daug lietuvių pateko į kalėjimus ar
mininkės Kazimieros Prunskienės
fotografija. Aprašyme pažymima, "Jeigu tokie dalykai, kuriuos aš Sibiro tremtį ir prarado savo gyvy
kad ji 1992 metais prarado savo dariau, būtų galima pavadinti ko- bes bei sveikatą, turėtų būti nu
ministerės pirmininkės pareigas, operavimas su buvusia Sovietų sis bausti.
Kitas dalykas, kodėl tie buvusieji
kada buvo išaiškinta kaip buvusi tema, tai mes visi galime būti kal
didieji kolaborantai neatsiprašė ir
tinami dirbę Sovietų naudai".
Prisikėlimo lietuviu parapijai Toronte vadovauja lietuviai pran KGB agentė.
Jos pasakymas esmėje nesudaro neprisipažino prie savo klaidų. Ge
ciškonai. Parapija Wasagos vasarvietėje prie ežero turi stovyklavietę
1990 metais, kada Lietuva, Latvi
"Kretingą" kur pakaitomis stovyklauja Toronto lietuviškas jaunimas. ja ir Estija atgavo savo nepriklau skirtumo, tačiau išeivijos lietuvi rą pavyzdį parodė Vokietijos prez
Šiemet liepos 10 - 23 dienomis stovyklavo 120 lietuviškai kalbančių somybes, tų kraštų gyventojai ste ams matyti K. Prunskienės fo identas Roman Herzog, kuris nu
vaikų. Stovyklą organizavo parapijos tarybos jaunimo sekcijos narė bėjo kaip iš KGB pastatų rūko tografiją amerikiečiu laikraščiuose vyko į Lenkiją ir oficialiai atsi
Lina Kuliavienė, stovyklos komendantas buvo Jurgis Valaitis, stovyklos dūmai, kada buvo deginami inkri kaip buvusią komunistų kolabo prašė lenkų tautos už Hitlerio pada
rytas nacizmo žaizdas. Kodėl to
kapelionas - kun. Edis Putrimas, muzikos vadovė - Rasa Poskočimienė, minuojantieji dokumentai. Ypač rante, yra negarbė.
Šiuo metu svarbiausias dalykas negali padaryti Rusijos preziden
o talkino eilė įvairių sričių vadovų. Toje pačioje stovyklavietėje lietuviš svarbu tai, kad daug daugiau ne
kai nekalbantiems lietuvių kilmės vaikams stovykla vyksta nuo liepos sunaikintų dokumentų slaptai bu yra Lietuvos prezidentui ir vyriau tas Jelcin ir atsiprašyti kitų tautų,
vo pervežti į Maskvą. Ten jie ir sybei daryti visas pastangas atgau jų tarpe ir lietuvių, už Stalino ir jo
24 d. iki rugpjūčio 6 d.
ti iš Maskvos slaptus Lietuvos ken sėbrų genocido žygius?
Maldininku kelionė į Midlando Kanados kankinių šventovę orga šiandien saugojami.
nizuoja Kanados Lietuvių Katalikų Centras. Kelionė vyko rugpjūčio 7
Jei tie slapti dokumentai apie kėjų dokumentus. Atėjo laikas vi
Vytautas Šeštokas
d. Mišios buvo aukojamos 3 vai. popiet. Pamokslą pasakė kun. Jonas Lietuvoje vykusius KGB veiksmus suomenei žinoti dabartinių aukš
Staškus. Per mišias giedojo Hamiltono Aušros Vartų lietuvių parapijos
choras, vadovaujamas Darijos Deksnytės. Kelionės tikslas - pagerbti
Lietuvos kankinius Ir melsti Lietuvai dvasinio atgimimo.
The Catholic Information Center šį rudenį pradės sutvirtinimo
sakramentui pasiruošimo kursus suaugusiems (18 m. su viršum). Kursus
baigę dalyviai savo parapijose galės priimti sutvirtinimo sakramentą.
Prisikėlimo parapijoje sutvirtinimo sakramentą suteiks vysk. Paulius
Baltakis, OFM, 1995 m. gegužės mėn. pradžioje.
Folklorinis vienetas iš Lietuvos, kurį sudaro Kretingos Šv. Antano
kolegijos, vadovaujamos pranciškonų, triūbininkai ir Vilniaus univer
siteto folklorinio ansamblio nariai, liepos 3 d. giedojo Prisikėlimo
parapijos bažnyčioje per 10:15 ir 11:30 vai. mišias. Kretingiečiams
vadovavo dr. Alfonsas Motuzas, vilniečiams - Egidijus Virbašius. Šis
vienetas buvo pakviestas dalyvauti Toronte įvykusiame folkloriniame
festivalyje.
Toronto tarptautinio karavano lietuvių paviljonas "Vilnius"
padarė $4000 pelno. Ši suma perduota Punsko lietuvių parapijai, kuri
šiuo metu remontuoja savo bažnyčią. Paviljoną suorganizavo Suvalkų
Krašto lietuvių išeivijos sambūris Kanadoje, kuriam pirmininkavo D.
Didžbalienė.
P.P.B. Clevelando Neringos tunto jauniausiosios sesės su vadove Vedegyte. V. Bacevičiaus nuotrauka

Toronto,
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- Kauno Petrašiūnų kapinėse
rugpjūčio 11d. palaidotas seniau
sias prieškario Lietuvos pulkinin
kas Jonas Andrašūnas. Tik prieš
mėnesį jis grįžo gyventi į Lietuvą
iš Amerikos. Vilniuje pašarvotą
seniausią pulkininką pagerbė Kraš
to apsaugos ministras Linas Lin
kevičius, kariuomenės vadas gene
rolas Jonas Andriškevičius, vyriau
siasis karo kapelionas monsinjo
ras Alfonsas Svarinskas.
-- Rašytojas Jurgis Jankus,
"Darbininko" dramos kūrinio
konkurso laimėtojas, taip pat rašęs
trečio puslapio atkarpoje ir kore
spondencijas iš Rochester, NY, šiuo
metu gyvena Detroit, MI. Liepos
27 d. J. Jankus atšventė 88-ąjį
gimtadienį. Sveikiname!
- "I Laisvę” fondas netoli
Kauno esančiame Mastaičių kaime
surengė politinių ir kultūrinių
studijų savaitę, trečiąją nepriklau
somoje Lietuvoje. Pagrindinė tema
buvo Lietuvos politinė kultūra,
nagrinėta įvairiais požiūriais. Tarp
pranešėjų - dr. V. Bieliauskas, prof.
B. Kuzmickas, dr. K. Girnius (jo
pranešimas skaitytas), prof. V.
Landsbergis ir kiti veikėjai iš Lietu
vos ir išeivijos.
- Lietuviu Opera Chicagoje
1995 m. pavasari Morton aukštes
niosios mokyklos salėje numato
pastatyti George Bizet operą "Per
lų žvejai".
- Rašytojo Česlovo Grincevičiaus, mirusio birželio 28 d.
Chicagoje, pelenai rugpjūčio 1 d.
buvo palaidoti Vilniaus Antakalnio
kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo
didelis velionio giminių, draugu
bei gerbėjų būrys.
- "Draugo", Chicagoje leidžia
mo lietuviško laikraščio, adminis
tratoriumi nuo rugpjūčio 1 d. tapo
Pijus Stončius.
-- Vytautas Dambrava, Lie
tuvos Respublikos specialiųjų misi
jų ambasadorius Lotynų Ameriko
je ir Karibų jūros šalyse, dalyvavo
Nikaragvos sostinėje Managvoje
vykusioje antrojoje tarptautinėje
Naujų ir atkurtų demokratijų kon
ferencijoje. Ambasadorius V. Dam
brava supažindino dalyvius su Lie
tuvos ekonomine būkle.
- Kun. Eigantas Rudokas,
besiruošiąs Romoje aukštesniam
laipsniui teologijos studijose, rug
pjūčio 7 d. atvyko į New Yorka ir
tuoj išvažiavo į Putnam. CT, kur
vadovavo Nekalto Prasidėjimo Ma
rijos seselių kongregacijos rekole
kcijoms.
— Lituanistiniu mokyklų
vedėjams, mokytojams ir Švieti
mo Tarybos nariams Lituanistikos
Tyrimo ir Studijų Centras ką tik
išsiuntė apie 150 laiškų prašydamas
atsiųsti mokyklų istorinės ir dabar
tinės veiklos medžiagos Centre
kaupiamam užsienio lietuvių švie
timo archyvui. Buvę mokytojai ir
mokiniai šiuomi irgi prašomi
prisidėti prie lituanistinio švieti
mo dokumentacijos apsaugojimo
nuo išnykimo, archyvui perleidžiant dar turimus raštus, nuo
traukas ir leidinius. Pasitarti gali
ma su dr. Kęstučių Pečkumi, ar
chyvo tvarkytoju, LTSC telefonu
(312 - 434 - 4545).
- Algirdas Titus Antanaitis,
literatas ir literatūros kritikas, prieš
išvykdamas j Kauną dėstyti išeivi
jos literatūros istorijos kursų Vytau
to Didžiojo Universitete, rado savo
paskaitoms praturtinti vertingos
medžiagos Lituanistikos Tyrimo ir
Studijų Centre. Pakviestas VDU
rektoriaus prof. dr. Broniaus Vaške
lio, jis dėsty s apžvalginį ir vieną iš
beletristikos kursų rudens semest
re.

Nemunas tarsi košmaras...
Voš ne kasdien - karščio rekordai! Sausra išsekino ne tik žemę, bet ir
žmones. Atostogauja Prezidentas ir Seimas, atostogauja Premjeras.
Svilinantis karštis daugel} išgujo } sodus, sodybas, kaimus, paupius ir
paežeres. Teko ir man su keliais draugais signatarais bei šeimomis
praleisti penkias dienas ant plausto, keliaujant Merkiu ir Nemunu nuo
Varėnos iki Nemunaičio. Pakeliui daug pamatėme - išsvilintus saulės
laukus, besigelbstančius upėse gyvulius nuo kaitros, dalį tautos, prade
dančią eilinė darbo dieną nuo... butelio degtinės paupyje. Bet labiausiai
pritrenkė Nemunas. Po švaraus šaltiniuoto Merkio Nemunas tarsi
košmaras, kuriuo plaukia lietuviški ir užsieniniai buteliai, srutos, aukš
tyn pilvais žuvys. Kontrastas - nuostabios Nemuno pakrantės, ypač
vakarais, po saulėlydžio. Turbūt vertėtų ant plaustų ar į baidares
susodinti Prezidentą, Premjerą, Seimo pirmininką su visais jo pavaduo
tojais, dalį Seimo su ekologijos komitetų ir paleisti juos žemyn Nemu
nu nuo Baltarusijos sienos iki Kuršių marių. Tegu pamato liūdną
Lietuvos padėti, kurios simboliu tapo mūsų visų mylimas Nemunas.
Egidijus Klumbys
"Kauno diena" rugpj. 2, 1994

Ieškojimai, pageidavimai
Esu kolekcionierius. Domiuosi pašto ženklais, banknotais, mon
etomis. Jei kas norėtų keisti ar susirašinėti, štai mano adresas: Vytautas
Eidukas, V. Mačernio 53 - 44 Plungė, Lithuania.
Ieškomi Pauliaus Stankaus giminės. Jis buvo kilęs iš Lieplaukės,
Žemaitijoje. Gyveno ir mirė 1992 m. New Yorke. Giminės labai
prašomi atsiliepti adresu: D. Polikaitis, 1501 Valeaoft Avė., Westlake
Village, CA 91361. Telef. 805 496 - 9711.

- Tuo labiau reikia mokytis ga
minti valgį.
- O kam? Juk mane veda šių
kursų dėstytojas.

Asmeninė biblioteka
Drožia! laukia svečių. Išvakarėse
tėtis didesnę knygų dalį išima iš
knygų lentynos ir paslepia rū
binėje.
- Ką tu darai? - nustemba žmona.
Juk ateis sąžiningi žmonės ir jie
;• nevogs tavo knygų.
- Taip, tai taip, - atsako vyras. Bet jie gali atpažinti savąsias.
’* 1
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Parduotuvėje
- Prašom įdėti man tą silkę
viršininkę...
\ -1?
- Nagi va tą, riebią, storą ir be
galvos...

įprotis
- Jaunuolis Petuko prašo mer
gaitės Micuko rankos.
-O ką tu darytum, jei aš
nepanorėčiau tapti tavo žmona? klausia Micuko.
- Pasidaryčiau charakiri, - atsako
Petuko.
- Ne, tu to nepadarysi!
- Būtinai padarysiu. Aš visada
taip elgiuosi panašiais atvejais.
Draugės
Dvi draugės apkalba trečiąją:
- įdomu, kodėl ji iki šiol neištekė
jo?
- Todėl, kad ji tiek protinga, jog
tekėtų „už vyro, kuris būtų tiek
kvailas, jog tuoktųsi su ja.

Policijos budrumas
- Jūs - tikri idiotai! Iš panosės
paleidote nusikaltėli, - tiesiog
Kam virti?
- Dukrele, kodėl tu nustojai lan "baubia policijos komisaras. - Aš
juk liepiau užblokuoti visus išėji
kyti kulinarijos kursus?
mus iš restorano!
- Aš gi išteku, mamyte!

VILTIS
(HOPE)

- Mes taip ir padarėme, ponas
komisare. Bet šitas tipas veikliau
siai paspruko per įėjimą...

Padės apsispręsti
- Peršasi du vyriškiai. Vienas turi
gerą galvą, bet tuščią kišenę. Ant
rasis - kvailą galvą, bet pilną kišenę.
Patarkite, už kurio tekėti?
- Patariame rinktis pagal tai, ko
jums labiau trūksta: proto ar pini
gu-

Altruistas
- Kas yra altruistas?
- Žmogus, neturintis nei skatiko
kišenėje, bet kviečiantis bičiulį
išgerti.

Priežastis
Viena Paryžiaus firmos darbuo
toja, paklausta, kodėl ji nuo midi
mados vėl sugrįžo prie mini, at
sakė:
‘ - Patogiau, kai šefas žiūri i mano
kojas, o ne į mano darbą.
Dvilypis jausmas
Pirmoji premija už atsakymą į
klausimą: "Kas tai yra dvilypis jaus
mas"?, buvo paskirta vienos Lon
dono mokyklos moksleiviui, kuris
parašė:
- Tai toks jausmas, kuris atsiran
da, kai pabudęs ryte per radiją
išgirsti, kad mokykla šiandien dėl
didelės miglos neveikia, ir pajun
ti, kad jau sergi gripu.

Alibi su akompanimentu
Viena JAV garsinių įrašų firma
pagamino kišeniniams magneto
fonams kasetes, kuriose įrašytas
fabriko mašinų gaudesys, rašomųjų
mašinėlių tarškėjimas, įvairūs ga
mybinės veiklos garsai.
Firma rekomenduoja vyrams
įjungti magnetofonus su tokiomis
kasetėmis tuo metu, kai jie tele
fonu praneša savo žmonoms:
"Šiandien užtruksiu darbe".
Mokykloje
Mokytoja aiškina pirmokui:
- Kai tu verti, sakai "aš verkiu". O
jei tavo sesutė pradės verkti, kaip
tu pasakytum?
- Nutilk! - atsakė vaikas.

Avių likimas
- Avytė buvo neklusni, pabėgo,
todėl ją k suėdė vilkas, - užbaigė
pasaką senelė.
- O klusnią būtume suvalgę mes,
- konstatavo anūkas.
Laisvė
- Kur tas Tomas lekia lyg šuo
nuo grandinės nutrūkęs?
- Jo. žmona vakar išvažiavo į
kurortą.
Bandymai
- Aivaras su Mara juk kartu gyve
na?
- Taip.
- Tai kodėl vestuvių nekelia?
- Bando, ar tiks į žmonas.
- Kodėl netiks. Valdžiui tiko,
Gunčiui tiko, ir jam tiks...

Piano garsuose
Klaikiai pianinu skambinanti po
nia aiškina savo bičiulei:
- Pagaliau savo pasiekiau - mano
vyras man nupirko pianiną. Da
bar galvą suku, kokio įžymaus
muziko portretą ar biustą ant jo
padėti. Kokį tu man patartum?
Mozartą ar Beethoveną?
- Geriau Beethoveną. Jis buvo
kurčias...
Teisme
Teisėjas klausia kaltinamąjį:
- Jūs įvykdėte vagystę būtent
taip, kaip nupasakojo prokuroras?
- Ne, ponas teisėjau. Nors proku
roro variantas taip pat vertas dėme
sio.

Trūkumai
- Joneli, juk tu kairiarankis!
- Na, ir kas? Kiekvienas turi kokį
nors trūkumą. Štai tu - kuria ranka
maišai arbatą?
- Žinoma, dešine.
- Matai! O normalūs žmonės
arbatą maišo šaukšteliu.
Žurnalistika
Vyriausias redaktorius skaito
žinutę apie automobilio katastrofą
ir sako jaunam korespondentui:
- Kam tiek daug bereikalingų
žodžių! Parašyk paprasčiau: "Nau
jo "Pontiac" savininkui buvo tik
dvidešimtpenkeri metai".

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ

□ Siuntinių agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per vieną
mėnesį.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25. Rudens sezono persiuntimui taikoma
nuolaida: priklausomai nuo siuntinio svorio ir siuntimo vietos 1 svaro kaina yra nuo
69 iki 89 centų.
□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami. Muito nėra.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA.
Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vie
nišą žmogų.

Sėkmė
Žvejas žmonai:
- įsivaizduok, dvi savaites tau
nereikės pirkti mėsos!
- Ką, ar sugavai-riek žuvies?
- Ne, pragėriau algą.
Apšepęs draugas
- Kodėl jau kelias dienas vaikštai
nesiskutęs? Juk turi elektrinę sku

timosi mašinėlę.
- Betgi ji namuose!...
Šeimoje
Po aštrių šeimyninių ginčų žmo
na žeria vyrui:
- Jūs, vyrai, visi idiotai!
- Ką tu, brangioji, - švelniai prieš
tarauja vyras. - Juk tik aš vienas
tave vedžiau.

Sudarydami testamentus, nepamirškite "Darbi
ninko". Tuo paremsite lietuvybę ne tik Ameri
koje, bet ir visose šalyse, kurias kas savaitę
lanko "Darbininkas".

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York S750 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $750 r.t.
One way to Vilnius $470
One way to Kaunas $470
Įjįjofel
-=rshg=-

FREGATA travel
250 West 57th Street, 12 H
New York, NY 10107
Tel.: (212)541-5707

Geriausios kelionės į Pabaltijį

Apsidžiaugė
Rytą mėgstančiam išgerti vyrui
žmona rodo butelį, kurį jis vakare
ištuštino:
- Su šituo reikia baigti! - sako ji.
- O ar dar yra koks lašelis? nudžiunga vyras.

LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadvray, Boston, MA 02127
TEL: (617) 269-4455

Taip Lietuvos Seimą piešia dail. Algirdas Radvilavičius, Kaunas

LIETUVA ’94

Dpharmacy
rnMKMACT

Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N. Y. 11421
V

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

Pigiausios kainos per
Finnair ir SAS
Turistinė ir Biznio klasė

- Viešbučiai -

J

BALTIJOS KRAŠTAI
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

Prašykite mūsų naujos brošiūros apie
Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511

UNIONTOURS
įsteigta 1931
245 Fifth Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212 - 683 - 9500
Mr - , t r
Fax:212 - 683 - 9511

Siuntinius priimsime šiuose» miestuose:
WORCESTER, MA
BROCKTON, MA
CENTERVILLE, MA
PROV1DENCE, Rl
LOWELL, MA
LAWRENCE, MA
NASHUA, NH
WATERBURY, CT
HARTFORD, CT
PUTNAM, CT
NORWOOD, MA
BROOKLYN, NY

rugpjūčio 27 d.
rugsėjo 1 d.
rugsėjo 7 d.
rugsėjo 8 d.
rugsėjo 9 d.
rugsėjo 9 d.
rugsėjo 9 d.
rugsėjo 10 d.
rugsėjo 10 d.
rugsėjo 10 d.
rugsėjo 13 d.
rugsėjo 17 d.

11 vai. ryto - 3 vai. p.p.
4-6 vai. p.p.
3-5 vai. p.p.
4 - 6 vai. p.p.
12-1 vai. p.p.
2 -3 vai. p.p.
4 - 5 vai. p.p.
9-11 vai. ryto
1 - 3 vai. p.p.
5 - 6 vai. p.p.
6-7 vai. vakaro
12-4 vai. p.p. (Kult. Žid.)

Rugsėjo 24 d. visus pakviesime į iškilmingą mūsų LIETUVIŠKOS SODYBOS atidarymą South
Bostono Lietuvių klube, kuriame dalyvaus ir monsinjoras K. Vasiliauskas, atvyksiąs iš Lietuvos
VILTIES kvietimu.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE
Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas ir VILTIES ŠTABAS

(800) 654-2432

(201) 592-8780

PIRMASIS ŠIMTMETIS WORCESTERIO
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAPIJOJE
(atkelta iš 3 psl.)

bažnyčios šventoriuje ’Žuvusiems
velionis niekada nebuvo matęs Lie už Lietuvos laisvę".
tuvos, jos žmonių vargai ir kančios
1984 m. lapkričio 25 d. atšvęs
komunistų priespaudoje jam buvo tos parapijos 90 metų ir Šv. Ka
labai suprantami. Dirbdamas su zimiero parapinės mokyklos 60
Lietuvos Vyčiais, Velionis įsteigė metų sukaktys. Deja, mokykla
Lietuvos reikalų komitetą, kuriam 1986 m. uždaryta.
ir vadovavo. Šis komitetas veikia
1987 m. rudenį kun. A. Miciūną,
ir dabar. Savo veiklos metu suor MIC, iš Worcesterio iškėlus, į Šv.
ganizavo šimtus tūkstančių laiškų Kazimiero parapiją klebonu atkel
JAV vyriausybei, kongresui, poli tas kun. Vincentas Parulis , MIC.
tikieriams įvairiais Lietuvos reika Jis sugrįžo į savo gimtąją parapiją
lais.
jai vadovauti. Tose pareigose jis
Kun. Albinas Yankauskas buvo tebėra ir šiuo metu. Jis rugpjūčio
paskutinis Šv. Kazimiero parapijos 28 d. švęs kunigystės auksinį jubi
klebonas prieš naują laikotarpį, kai liejų.
parapija buvo perduota Marijo
Parapijos pirmojo šimtmečio
nams. Vietos vyskupui pakvietus, sukakties minėjimo komitetas pa
Marijonų tuometinis provindolas vasari Šv. Kazimiero parapijos baž
kun. Juozas Dambrauskas sutiko nyčioje surengė religinį koncertą.
perimti Šv. Kazimiero parapiją ir Rudenį ruošiama parapijos gegu
pirmuoju klebonu paskyrė vicepro- žinė. Pačios didžiausios iškilmės
vinciolą kun. Antaną Miciūną, vyks lapkričio 20 d. Dalyvaus vie
MIC, o vikaru kun. Juozą Budzeiką, tos vyskupai ir lietuvių išeivijos
MIC.
vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM.
Netrukus prakasta žemė naujai Bus išleista ir jubiliejnė knyga.
klebonijai. Jos statyba baigta 1974
Per tą šimtmetį parapijoje pas
m. 1977 m. pastatytas paminklas toracijos darbe pasireiškė ir dau

giau kunigų, negu šiame rašinyje
suminėta. Iš šios parapijos yra kilęs
gražus būrys kunigų ir vienuolių.
Šv. Kazimiero parapijoje gausu
organizacijų - net 35. Vienos jų
grynai religinės, kitos pašalpinės,
socialinės ar tautinės. Organizaci
jos daug prisidėjo prie parapijos
statybos, išlaikymo ir tautinių rei
kalų. Dalis organizacijų jau nebe
veikia, kitų veikla labai uždara,
bet dar yra organizacijų, kurių pul
sas stipriai jaučiamas ne tik parapi
joje, bet ir visame Worcesterio lie
tuvių apylinkės gyvenime.
Nuo pat pradžios parapija turėjo
savo chorą. Jam vadovavo eilė
pasišventusių muzikų. Paskutinius
kelerius metus parapijos chorui va
dovauja vargonininkė Ona Valins
kienė, per daugelį metų vadova
vusi giedojimui per angliškas mi
šias šeštadieniais ir sekmadieniais.
Dabar jos vadovaujamas mišrus
choras gieda sekmadieniais per lie
tuviškas mišias. Džiugu, kad Šv.
Kazimiero parapijos choro tradici
ja neišnyko ir tvirtai palaikoma.
J.M.

Didžiausia žemaičių dailininkų paroda
Dalyvauja 130 dailininkų!
Liepos 16 d. Plungėje ir Telšiuo
se atidaryta turbūt didžiausia že
maičių dailininkų paroda. Daly
vauja 130 dailininkų. Plungėje
sutelkta plastinio meno kūriniai:
tapyba, grafika, skulptūra; Telšiuo
se - taikomasis menas. Dailininkai
sukviesti iš viso pasaulio kraštų.
Svečiai dailininkai išstatė po du
kūrinius, vietiniai - kur kas dau
giau. Paroda tęsis iki rugsėjo 16 d.
Parodą surengė Lietuvos Respub
likos kultūros ministerija, Plungės
rajono valyba, Telšių rajono valdy
ba ir Žemaičių dailės muziejus.
Parodos atidarymas
Paroda iškilmingai atidaryta
Plungėje, nes čia kunigaikščių
Oginskių miestas, jų rūmuose jau
įsitvirtino Žemaičių dailės mu
ziejus.
Tie kunigaikščio Oginskio rūmai
daug kam rūpėjo. Norėta čia įrengti
lošimo ir pramogų rūmus, nes vie
ta tam reikalui patogi. Bet kuni
gaikštis Mykolas Oginskis buvo
kultūros puoselėtojas, turėjo savo
orkestrą, muzikos mokyklą, kas
dieną klausėsi valandos orkestro
koncertą. Mokėjo jis lietuviškai,
rėmė lietuvių tautinį judėjimą,
draugavo su lietuviška liaudimi,
važiuodavo į krikštynas ir būdavo
krikšto tėvu. Jam tikrai nerūpėjo
lošimo pramogos ir kokios links-

Pasisekė apginti kultūros židinio
idėją ir rūmuose įsitvirtinti. I rū
mus įžengta 1993 metais, čia su
rengiant dail. Juozo Bagdono,
Amerikos lietuvio, parodą. Muzie
jaus kūrėjai atlaikė visus puolimus
ir dabar surengė parodą, kuri užė
mė du didžiulius rūmų aukštus.
Organizatoriai pasisiuvo net mu
ziejaus vėliavą. Vėliava buvo iš
kilmingai pašventinta liepos 16 d.
Plungės bažnyčioje. Iš bažnyčios
vėliavą nešė į kunigaikščio rūmus,
žygiavo daugybė žmonių. Dūdų
orkestras grojo Oginskių sukurtą
muziką. Visur iškabinti didžiuliai
plakatai, kurie skelbia Pasaulio že
maičių dailės parodą. Centre žemaičių herbas - meška, atkišusi
letenas, griebia už teptuko.
Telšiuose atidarymas vyko kitaip.
Taikomojo meno darbai sutelkti
kultūros namuose. Jų labai daug.
Atidarymo dieną nukeliauta į pra

AT A.
MARYTEI
MATULAITYTEI-KUNCIENEI
per anksti mirus, jos vyrui Jonui, dukrelei Ievu
tei, tėvui Antanui, broliui Jonui, seseriai Onutei
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą
ir kartu liūdime.
Dana ir fonas Bilėnai
Laura Bilėnaitė (buvusi a.a.
Marytės Matulaitytės mokinė)

AT A.
MARYTEI
MATULAITIS-KUNCIENEI
mirus, jos vyrą Joną, dukrelę Ievutę, tėvą An
taną Matulaiti, sesutę Onutę Miller, brolį Joną ir
jų šeimas, taip pat kitus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame.

Stasė ir Petras Rosimai

eitį - į pagoniškąją Lietuvą. Auto
busas (atrodo, kad buvo ir raite
liai) keliavo į Šatrijos kalną, kur
nuo senų senovės degė amžinoji
ugnelė ir ten ją saugojo vaidilutės.
Ir dabar buvo surengta tokia vaidi
lučių inscenizacija.
Autobusas turėjo pravažiuoti pro
Rainių miškelį, kur yra kankinių
koplyčia. Autobusas sustojo, ir
žmonės atnešė gėlių, jas padėjo,
pagerbdami kiekvieną kankinį.
Tada nukeliavo į Šatriją prie de
gančios ugnelės. Gal ta senovės
ugnelė įžiebs ir šių laikų naują
kūrybą.
Katalogas
Parodos proga išleistas ir dido
kas katalogas, kurį suredagavo Al
gimantas Švažas, Ada Bumblytė, o
tekstą parašė Morta Ulpienė.
Dailininkui skiriamas vienas pus
lapis. įdėta jo nuotrauka ir taip
pat kūrinio nuotrauka. Spaudos
technika dar gana kukli.

Dailininkai iš Amerikos
Labiausiai rūpėjo, kas čia daly
vauja iš Amerikos. Gal ko ir ne
pastebėjau, bet daugumą tikrai
surašiau: Paulius Augius, Juozas
Bagdonas, Adomas Galdikas, Vy
tautas Ignas, Alfonsas Dargis (da
bar gyvenąs Vokietijoje), Regina
Jautokaitė, Pranas Lapė, Petras
Vaškys, Romas Viesulas, Liudas

Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitė Kennebunkport,
OME, prasidėjo rugpjūčio
13 d. ir tęsis iki rugpjūčio
20 d. Iš New Yorko į
savaitę yra išvykę: Pranutė
ir Pranas Ąžuolai, dr. Juo4* k zas Dičpinigaitis, dr. Leonilda ir J uozas Giedraičiai,
Eugenija Minkūnienė,
Juzė ir Kostas Norvilai, Da
nutė Norvilaitė.
Paulius Jurkus ir Geriman
tas Penikas rugpjūčio 13 d. išvy
ko į Kennebunkportą, ME. Pirmas
skaitys paskaitą ir dalyvaus litera
tūros vakare ateitininkų sendrau
gių studijų ir poilsio savaitėje, ant
ras - į vaizdajuostę nufilmuos vie
nuolyno aplinką, patį vienuolyną,
meniškus religinius paminklus.
Apreiškimo parapija rugsėjo
18 d. minės savo veiklos 80 metų
sukaktį. Apreiškimo parapija buvo
įkurta 1914 m., prasidėjus pa
sauliniam karui. Prieš tai jau veikė
Angelų Karalienės parapija, bet jos
bažnyčia pasidarė per maža, nes
imigrantų vis daugėjo. Tada susi
daręs lietuvių komitetas nupirko
vokiečių bažnyčią, nes vokiečiai iš
to kvartalo išsikraustė. Drauge su
parapijos jubiliejumi bus paminė
ta ir dabartinio klebono kun. Vy
tauto Palubinsko .40 metų kuni
gystės sukaktis.
-- Dainius Pavalkis, M.D.,
Kauno Medicinos Akademijos įl
os Chirurgijos Klinikos vyresnysis
asistentas, laimėjo International
Union Against Cancer skelbtą kon
kursą mėnesį stažuotis Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center,
1275 York Avė, New York. Nuo
šių metų rugsėjo 12 d. prasidės
stažuotė. Gydytojui iš Lietuvos
mėnesiui reikalingas kambarys,
kiek galima arčiau ligoninės. Dėl
kuklios stipendijos jis galėtų mokė
ti apie $100 per savaitę. Jis prašo
galinčius padėti iki rugsėjo 5 d.
skambinti į Kauną tek: 310-3707253045, fax.: 310-3707-220733.

(atkelta iš 5 psl.)
vasario mėnesį, drauge su dr. P.
Meškausku, tariamai Lietuvos vy
riausybės pavestas, vyko į Berlyną
ir ten (Gestapo štabe!) kalbėjęs apie
Lietuvos Respublikos pasidavimą
III-jo Reicho globai!
Tardomas tokių "specų", kurie
sugebėjo priversti net Lenino ben
dradarbius prisipažinti, jog jie šni
pinėjo ko ne viso pasaulio žval
gyboms, galėjo ir A. Povilaitį pri
versti prisipažinti, kad "jisai iškasė
tunelį tarp Kauno ir Vilniaus". Joks
šnipinėjimas ir provokavimas So
vietų įgulų nebuvo daromas. O
taip pat, nei A. Povilaitis, nei dr. P.
Meškauskas 1940 m. vasario mė
nesį nevyko į Berlyną. Tai Sovietų
išgalvoti ir primesti melai.
Ikišiolinės kalbos apie tos kny
gos pataisymą, papildymą rodo,
kad kalbantieji net nežino, ką gi
konkrečiai toje knygoje reikia pa
taisyti, paaiškinti, kuo ją papildyti
ir ką toji "frizūra" visai Lietuvos

kovų Ir kančių istorijos problemai
duos? Toji knyga jokių reveliadnių "dokumentų" neturi, nes jų
esminė paskirtis yra dezinformaci
ja. O paaiškinimas ką reiškia žodis
"banditas", "buožė" ir panašiai tos
knygos esmės nepakeis, lygiai kaip
ir nepakeis paaiškinimas, jog "Liau
dies seime nebuvo jokio deputato
nuo krikščionių demokratų parti
jos". Naujų lapų irgi neįklijuosi!
Vieton tos knygos reikia turėti
kuo daugiau paskelbtų atsiminimų
ir net parodymų Lietuvos žmonių
apie: suėmimus, kalinimus, nusmerkimus, trėmimus, vergų darbą
tremtyje, senų žmonių ir vaikų,
kūdikių likimą, apie nužudytus,
dingusius be žinios, mirusius badu
ar nuo nualinimo, žuvusius kasyk
lose bei sniego pūgose, nuskandin
tus ir nuskendusius amžino įšalo
vandenyse, o taip pat ir apie tas
provokacines bylas, kurias fabrika
vo tremtiniams ir kaliniams, sie
kiant juos sunaikinti.

Ona Mikulskienė, a.a. kompozitoriaus Alfonso Mikulskio
našlė, pasakoja įspūdžius iš savo vyro palaikų perlaidojimo
Vilniuje. Alfonsas Mikulskis buvo "Čiurlionio" ansamblio
įkūrėjas Vilniuje 1940 m. sausio 15 d. Nuotraukoje iš k.:
Vladas ir Gražina Plečkaičiai, O. Mikulskienė, žurnalistė A.
Balašaitienė, K. Vaičeliunienė ir kiti. V.Bacevičiaus nuotrauka

Vilimas, Kęstutis Zapkus.
Iš Kanados: Telesforas Valius,
Anastazija Tamošaitienė. Iš Pa
ryžiaus - Antanas Mončys; iš Aus
tralijos - Valovas Ratas.
Kataloge įdėta Kazio Varnelio ir
jo kūrinio nuotraukos, bet parodą
lankęs teigia, kad jo kūrinių ten
nebuvo.
Parodoje dalyvaujančių lygis
nevienodas. Ir negali būti. Kai or
ganizuojamos didelės parodos,
sunku išlaikyti tinkamą aukštą
parodos lygį. Bet tai nesvarbu.
Paroda siekia išjudinti dailės gyve
nimą, sukelti kūrybini entuziazmą,
ir tai ji tikrai padarys. Tegu tai
išeina j gera ne tik žemaičiams,
bet ir visai Lietuvai:
Paulius Jurkus

AT A.
MARIJAI PRAPUOLENIENEI
mirus, jos vyrui STASIUI, vaikams ir anūkams ir kitiems
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Aleksandra ir Justinas Dubauskai
Cambridge, MA

A.t A.
MARIJAI PRAPUOLENIENEI
Iškeliavus amžinybėn, jos vyrui Stasiui Prapuoleniui
bei gausiai šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime.
Dr. Ona Vilpišauskienė
Auksė Budreckienė su šeima

At A.
HENRIKAS BITĖNAS,
gyvenęs New Jersey, mirė 1994 m. rugpjūčio 6 d.
Liko: žmona Genovaitė, sūnūs: Algimantas, Vytau
tas Raimundas ir Arūnas. Juos nuoširdžiai užjaučiu
ir drauge liūdžiu.
_
, .
Antanas Kavaliūnas
Cteveland, OH

"Lietuvos Gyventojų trėmimai
1941, 1945-1952 m." knygos žala

Buv. L.T.M. ansamblio kanklių muzikos orkestro vadovė,
našlė Ona Mikulskienė susimąsčiusi prie a.a. vyro kompozi
toriaus Alfonso Mikulskio urnos. Našlė O. Mikulskienė urną
nuvežė į Lietuvą, kur liepos 2 d. Vilniuje, Rasų kapinėse
palaikai buvo palaidoti.
V. Bacevičiaus nuotrauka
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New Yorko žinių dar yra 7 puslapyje.
Aktyvu sporto veikėją Algi
Daukšą pagerbti, Lietuvių Atletų

Klubo sportininkams paremti au
kojo: O. Stasys Mazilis - $50, R. K.
Čerkeliūnai - $50, A. Vacys Steponis - $50, Z. Raulinaitis - $50, E.
Balys Kondratai - $25, Sk. Ramū
nas Kondratai - $25, S. Saulius
Naujokaičiai - $25, D. Mindaugas
Petrikas - $25, V. A. Jankauskai $25. Atletų Klubas nuoširdžiai
dėkoja už dosnias aukas.

Dali. Vladas Žilius buvo iš
vykęs į Vilnių, kur Vartų galerijoje
buvo surengęs savo kūrybos par
odą, užtrukusią visą mėnesi. I New
Yorką grįžo rugpjūčio 9 d.
Algimantas Reivitis, gyvenąs
Westminster, MA, baigė Hallmark
fotografijos institutą Tumers Falls.
Studijavo portretūrą, komercini fo
tografavimą ir kaip sėkmingai va
dovauti fotografavimo bizniui. Jo
nuotrauką įdėjo vietos laikraštis.

Tėv. Justino Vaškio, OFM,
laidotuvės
Slaugos namuose Putnam, CT,
rugpjūčio 7 d. miręs Tėv. Justinas
Vaškys, OFM, laidoti buvo atvežtas
i Brooklyną, kur Šv. Jono kapinėse
yra lietuvių pranciškonų sekcija.
Pašarvotas buvo M. Shalins šer
meninėje. Atsisveikinimas įvyko
rugpjūčio 10 d., trečiadienio, va
kare.
Iš Kennebunkporto, ME, vienuo
lyno atvyko gražus jaunų pran
ciškonų būrys, iš viso net septyni.
Jie ten atlieka noviciatą, susipažįsta
su pranciškonišku vienuolišku gy
venimu. Atvyko ir jų mokytojas magistras Tėv. Juozas Bacevičius,
OFM. Taip pat ir-buvęs ilgametis
provinciolas Tėv. Jurgis Gailiušis,
OFM, dabartinis proviciolas Tėv.
Placidas Barius, OFM. Taip pat at
sisveikinime dalyvavo ir New Yor
ko vienuolyne esą vienuoliai ir
pora pasauliečių kunigų. Iš
Churchville, NY buvo atvykęs kun.
Domininkas Mockūnas su savo pa
lydovu.
Tėv. Leonardas Andriekus, OFM,
Brooklyno pranciškonų vienuoly
no viršininkas, ilgoje atsisveikini
mo kalboje nupasakojo velionio
gyvenimą ir jo atliktus darbus, kaip
Amerikoje organizavo pranciš
koniškus vienuolynus, kokius turė
jo sunkumus, kaip gyveno pasi
traukęs į vienumą, ieškodamas
poilsio ir ramybės. Per dvidešimt
metų jis buvo ir Rochesterio Šv.
Jurgio lietuvių parapijos klebonas
ir vienuolyno viršininkas.
Sveikata buvo neperstipriausia.
Pergyveno dvi širdies operacijas.
Paskutinius porą metų praleido
seselių slaugos namuose Putname,
kur ir mirė.
Taip pat atsisveikinimo žodį tarė
Lietuvos Ambasadorius Jungtinėse
Tautose Anicetas Simutis, kuris čia
buvo atvykęs su savo ponia. Pa
sirodo, kad jis velionį pažino iš

pradžios mokyklos laikų. Pažintį
atnaujino vėliau Amerikoje. Am
basadorius pasidžiaugė velionio
lietuviška religine veikla, kuri la
bai sutvirtino išeiviją Amerikoje.
Buvo sukalbėtos atsisveikinimo
maldos. Rožančių pradėjo Tėv.
Leonardas Andriekus, OFM, paskui
vis kitą paslaptį kalbėjo jaunieji
pranciškonai. Pabaigai sugiedotas
"Viešpaties angelas". Ypač gražiai
giedojo jaunieji pranciškonai.
Pamaldos vienuolyne

Karstas buvo parvežtas į vien
uolyno koplyčią šalia Kultūros
Židinio. Čia laidotuvių pamaldos
prasidėjo 10 vai., ketvirtadienį,
rugpjūčio 11 d.
Laidotuvių mišiom vadovavo
provinciolas Tėv. Placidas Barius,
OFM, drauge koncelebravo viceprovinciolas Tėv. Pranciškus
Giedgaudas, OFM, Tėv. Jonas
Bacevičius, OFM, novicų magis
tras. Kartu koncelebravo "Dar
bininko" vyr. red. Tėv. dr. Korneli
jus Bučmys, OFM, kun. Vytautas
Palubinskas, Apreiškimo parapijos
klebonas, kun. Stasys Raila, kun.
D. Mockūnas.
Mišių metu novicai labai gražiai
lietuviškai pagiedojo laidotuvių
psalmę. Švelnaus balso tenoras
vedė, o kiti kartojo rečitatyvą.
Kolyčia buvo pilna žmonių. Atsi
lankė būrys tų, kurie artimiau
bendrauja su vienuoliais.
įspūdingą pamokslą pasakė pro
vinciolas Tėv. Placidas Barius,
OFM, peržvelgdamas velionio
veiklą, plačiau nušviesdamas jo
veržlų veiklos charakterį, kaip jis
gyveno pasitraukęs iš veiklos ir
daug skaitydamas. Prisiminė kai
kuriuos savo pasikalbėjimus su
velioniu.
Koncelebruotos mišios baigėsi
laidotuvių maldomis. Uždarė karstą, ir jaunieji pranciškonai jį išnešė
"VILTIS", Lietuvos pagalbos iš koplyčios. Prie vienuolyno laiptų
siuntinių agentūra, atvyksta į New jau laukė laidotuvių automobilis.
Iš čia mašinos pajudėjo į Šv.
Yorką šeštadieni, rugsėjo 17 d. ir
siuntinius priims Kultūros Židinio
Reikalinga moteris slaugy
kieme nuo 1 vai. iki 5 vai. popiet. ti invalidę ligonę (invalido veži
WORCESTERY Maironio Parke, - mėlyje), 55 metų, kalba lietuviš
nuo 11 vai. iki 3 vai. popiet. Dėl kai. Turi gyventi šeimoje - West
informacijų skambinkite (617) Orange, NJ. Darbas prasidės nuo
269-4455.
spalio 1 d. Skambinti (201) 669ATLANTA Import Export,
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti

mo bendrovės atstovai, į New
Yorką atvyks r rugpjūčio 20 d.,
šeštadienį, 12 -1 vai. popiet. Siun
tinius priims Kultūros Židinio kie
me, buv. spaustuvės patalpose.
Jokių muitų nėra. Dėl informacijų
skambinkite tel. (914) 258-5133.
(Žiūrėkite skelbimą 7 psl., kada
siuntiniai paimami iš kitų vieto
vių).

0020. (sk.).
Ieškomi nuomininkai dalin
tis trijų miegamųjų namu. Galima
naudotis dideliu- salonu, virtuve,
skalbimo mašina. Prie namo yra
gražus sodelis, netoli traukinio,
gerame rajone. Skambinti po 8
vai. vak. tel. (718) 849 - 6354.
(sk.)
Išnuomojamas kambarys

Woodhavene vienam asmeniui.
Telef.: (718) 441-1215. (sk.)
BUTAI

Išuomojamas kambarys dir

bančiam vyrui. Gali naudotis vir
tuve. Netoli susisiekimo, Broklyne.
Skambinti Vladui (718) 857-3379.
(Jei nebus atsakymo, tai įkalbėti į
juostelę), (sk.)

PENSININKAMS,

modernūs, erdvūs, savarankiškai
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seserų
priežiūroje. Pasinaudokite proga,
kreipkitės: Vilią Maria, P.O. Box
155, Thompson, CT, 06277. (sk.)

Jungtinėse Tautose

Metropolitan opera laukia klausytojų

Rugpjūčio 2 d.- Misijos pa

1994 - 1995 m. sezonas - Puccini metai
tarėja G. Damušytė dalyvavo Itali
jos Misijos surengtame susitikime
Labai neseniai New Yorko Met Berbiere di Siviglia* (5), Giacomo Ushavv, Vladimir Chemov, Arine
su Europos Saugumo ir Bendra
ropolitan Operos pastovieji lanky Puccini "La Boheme* (11), Pietro Sofie von Otter, Carol Vaness
darbiavimo Konferencijos vyrės- .
tojai per paštą gavo abonentinius Mascagni 'Cavalleria Rusticana* ir (Karolina Vyšniauskaitė), Richard
niųjų pareigūnų komiteto pirmi
bilietus 1994 -1995 metų sezonui. Ruggiero Leoncavallo "Pagliacd* Leech, Kiri Te Kanavva, Cheryl
ninku Ambasadorium P. Bruni ir
Kiek anksčiau atsiųstoje brošiūro (16), Gaetano Donizetti "L'Elisir Studer, Teresa Stratas, Luciano
ESBK Generaliniu sekretorium Am
je buvo sužymėtos visos operos, D'Amore* (9), Johann Strauss, Jr. Pavarotti, James Levine, Marilyn
basadoriumi W. Hoynck. Susitiki
kurios bus pateiktos klausytojų "Die Fledermaus* (10), John Home, Frederica von Stade, Pladmo tikslas: supažindinti ESBK na
malonumui.
Corigliano "The Ghosts of Ver- do Domingo, Sharon Sweet, Franres su rugpjūčio 1 d. New Yorke
Naujajame sezone Metropolitan sailles* (6), Wolfgant Amadeus cisco Araiza, Gvvyneth Jonės, Aprile
įvykusiu posėdžiu dėl Jungtinių
opera veiks 30 savaičių ir bus 207 Mozart "Idomeneo* (8), VVolfgant Millo, Luis Lima, Ruth Anne SvvenTautų ir regioninių organizacijų
spektakliai. Iš viso bus statomos Amadeus Mozart *Le Nozze di Fi son, Jerry Hadley, Renee Fleming,
tolesnio bendradarbiavimo, ypa
23 operos (Cavalleria Rusticana" ir garo" (10), Richard Wagner "Pard- Gino Quilico, Bryn Terfel, Sustingai preventatyvinės diplomati
"Pagliacd* bus atliekamos tą patį fal" (3), Benjamin Britten "Peter anne Mentzer, Herrnan Pręy, Sherjos ir taikos palaikymo srityse.
vakarą). Sezono atidarymo vakarą Grirnes* (7), Giuseppe Verdi "Rigo- rill Milnes, Felidty Lott, James
Rugpjūčio 3 d.- Ambasadorius
(rugsėjo 26 d.) ir tos savaitės penk letto" (16). Richard Strauss "Der Conlon, Leo Nucri, Diana SovieA. Simutis oficialiai painformavo
tadienį vietoj "Cavalleria Rustica Rosenkavalier" (5), Giacomo Puc ro, Frank Lopardo, Anthony Rolfe
kitų valstybių ambasadorius, Jung
na" bus *11 Tabarro* (vienaveiksmė cini "Tosca" (12), Giuseppe Verdi Johnson, Michael Sylvester, Sergei
tinių Tautų organus ir specialias
Puccini opera).
"La Traviata* (14), Giacomo Pud Koptchak, Maria Ewig, Robert
agentūras, kad nuo rugpjūčio 15
Spektakliai vyks šešias savaitės rini "Turandot" (10).
Lloyd, Vladimir Atlantov, Ghena
dienos baigia eiti atstovybės vado
dienas, išskyrus sekmadienius. Šeš
Net ir labai skubų žvilgsnį Dimitrova, Juan Pons. Be abejo,
vo pareigas. Laikinosios reikalų
tadieniais bus po du spektaklius, o užmetus ant to sąrašo, galima kai kurie klausytojai ar skaitytojai
patikėtinės pareigas iki naujojo
tris dienas nei vieno - tai pirmo pastebėti, kad daugiausia bus atlie pasiges ir tokių garsenybių kaip
ambasadoriaus atvykimo eis Misi
sios savaitės ketvirtadienį, Padė kama "Madama Butterfly" - net 20 Nicolai Ghiaurov, Paul Plishka,
jos patarėja G. Damušytė. Ta pro
kos dieną ir Kūčių dieną.
kartų. Nenuostabu, kad ją pakai Alfredo Kraus nuotraukų.
ga pranešta, kad LR Nuolatinė
Kas domisi opera, nors ir ne tomis diriguos trys dirigentai. Vie
Dviem atvejais šiame sezone bus
Misija Jungtinėse Tautose persikėlė
gyventų New Yorke, gal susidomės nas iš jų bus Placido Domingo. atžymėtos dviejų artisčių 25 se
i naujas patalpas. Naujas LR Misi
ką Metropolitan opera parodys Kitos daugiausiai kartų šį sezoną zonų, išdainuotų Metropolitan
jos JT-ose adresas: Permanent
naujame sezone. Čia surinkau ži statomos operos: "Cavalleria Rus operoje, sukaktys: kovo 23 d.
Mission of the Republic of
nutes iš kelių šaltinių. Skliauste ticana" ir’Pagliacri" -16, "La Travia "Pelleas et Melisande" premjeros
Lithuania to the United Naliuose prie operos pavadinimo ta" - 14, "Tosca" - 12 kartų.
metu bus pagerbta Frederica von
tions, 420 Fifth Avenue, 3rd
Žvelgiant į operas pagal autorių, Stade, o balandžio 3 d. "The Ghosts
skaičius reiškia kiek kartų atei
Floor, New York, NY 10018,
nančiame sezone ta opera bus šiame sezone daugiausia dėmesio of Versailles" premjeros proga bus
Tel. (212) 354 - 7820, Fax (212)
rodoma ir dainuojama.
susilaukė Giacomo Puccini. Iš vi pagerbta Marilyn Home.
354 - 7833.
Kiekvieneriais metais Metropol ename sezone atliksimų 207 spek
Bejieškant naujovių, jau kelin
Parengta ir pasiųsta nota Kolum
itan opera stengiasi pateikti ką nors taklių Puccini bus pagerbtas 53- tas sezonas atidaromas su kelio
bijos misijai, kad rugpjūčio 7 d.
šviežio ir nepaprasto. Šio naujo uose spektakliuose (panaudotos jo mis vienaveiksmėmis operomis ar
Lietuvą naujojo Kolumbijos Prezi
sezono siekiai gana apriboti. Štai 4 operos). Kiti kompozitoriai, pa su atskirais veiksmais iš skirtingų
dento E. Samper inauguracijoje at
jie:
gal spektaklių gausą: Verdi - 3 operų. Kodėl? Kad būtų proga tą
stovaus LR Ambasadorius Vene-.
Nebus nei vienos pasaulinės operos, 42 spektakliai; Mozart - 3 patį vakarą pasirodyti abiem di
sueloje V. A. Dambrava.
premjeros, bet tik viena Metropol operos, 28 spektakliai; Richard diesiems tenorams: Placido Do
Parengta ir pasiųsta nota Ekva
itan operos premjera: Dmitri Shos- Strauss - 2 operos, 13 spektaklių. mingo ir Luciano Pavarotti.
doro Misijai, kad prezidentas A.
takovich "Lady Macbeth of Mt- Kitiems kompozitoriams teks pa
Tokiu būdu š. m. rugsėjo 26 d.
brazauskas rugpjūčio 24 d. Vilniu
sensk" (9). Kadangi visada Metro sitenkinti viena opera.
vakare bus atliekama Giacomo
je priims naują Ekvadoro Ambasa
politan operos programose pa
Solistų atžvilgiu šiame sezone į Puccini opera "II Tabarro" su Placi
dorių Lietuvai.
žymime kelintą kartą opera prista sceną grįžta daugelis tarptautinių do Domingo ir Ruggiero Leon
Rugpjūčio 5 d. URM-iai per
toma, tai kolekcijonierių dėmesį solistų. Viename iš katalogų iš cavallo opera "Pagliacd" su Luduota Rusijos Federacijos pasiūlo
galės patraukti užrašas, kad tai spausdinta 41 jų nuotrauka. Sura riano Pavarotti. Šalia jų abiejose
mas JT Generalinei Asamblėjai pri
"First performance". Kai kurios šau ta pačia eile, kaip parodyta operose pagrindiniai solistai bus
imti rezoliuciją ir specialią dekla
operos jau turi skaičius - 700, 650, brošiūroje: James Moris, Dawn Teresa Stratas ir Juan Pons. (k.b.)
raciją, atžymint Antrojo Pasauli
600 ir taip toliau. Iki šiol vis dar
nio karo 50 metų sukaktį. Kai ku
palaikoma Metropolitan operos
rioms Europos šalims, pergyvenu
tradicija. Pagal daugiausia išdai
sioms to karo pasekmes, nepasiten
nuotų spektaklių skaičių, tai yra
kinimą kelia Rusijos paaiškinamo
tokia eilė: A. B. C. Tai reiškia:
jo memorandumo karo įvertini
"Aida", "La Boheme", "Carmen".
mas, kad "fašizmo sutriuškinimas
Metropolitan operoje daugybę
reiškė didžiąją gėrio jėgų pergalę
kartų nudainuotos trys operos
prieš blogio jėgas".
šiame sezone sulaukė naujų
dekoracijų, naujų kostiumų ir nau
jų dirigentų bei artistų. Tai GiacoJono kapines prie pranciškonų ka
mo Puccini "Madama Butterfly"
pų sekcijos. Maldoms vadovavo
(20), Claude Debussy "Pelleas et
provinciolas Tėv. Placidas Barius.
Melisande" (6), Giuseppe Verdi
Visi sugiedojo "Viešpaties angelas’
"Simon Boccanegra" (12).
ir kapinių tarnautojai karstą nulei
O štai operos iš pasikartojančio
do į duobę. Taip ir atsisveikinta sū
repertuaro: Richard Strauss "Aravelioniu, kuris veikė, organizavo bella" (8), Gfoachino Rossini "II
Dievo garbei ir Lietuvos labui. O
saulė švietė toliau, ir vėjas pureno
baltus debesėlius...
i
"Darbininko”
Automobiliai sugrįžo į viėA dministrarijoje
nuolyną, kur buvo polaidotuviparduodamos
niai pietūs, puikiai paruošti Steponių šeimos.
lietuviškos knygos:
Po pietų jaunieji pranciškonai
novicai su savo magistru Tėv. Jonu
Lietuvių - anglų kalbų žody
Bacevičiumi išskubėjo į Putnamą,
o iš ten į Kennebunkportą. Likusieji nas. B. Piesarskas, B. Svecevičius. Šių metų liepos mėn. Vyskupas Paulius Baltakis, OFM, buvo
dar turėjo kalbos apie tą, kuris 512 psl., kietais viršeliais. Turi apie šiltai sutiktas Lietuvoje.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka
pasitraukė iš mūsų tarpo, palikęs 27,000 žodžių. Kaina 15 dol.
žymius savo veiklos pėdsakus.
Laidotuvėmis rūpinosi ir patar
navo Marytė Shalins. (p.j.)
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.).
TALPINTUVAI PER TRANSPAK 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.)
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.

Anglų - lietuvių kalbų žody
nas. V. Baravykas. 590 psl., kie

tais viršeliais. Turi apie 30,000
žodžių. Kaina 15 dol.
"Moteris su baltu chalatu".

Dr. Konstancija Paprockaitė - Ši
maitienė. 494 psl. didelio formato
knyga kietais viršeliais. Čia telpa
35 medicinos daktarės pasakoji
mai apie išgyvenimus dirbant li
goninėse. Kaina 20 dol.
Užakant žodynus, pridėti po 1
dol. persiuntimui; užsakant "Mote
ris su baltu chalatu" - pridėti 2 dol.

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

DARBININKUI PAREMTI
AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun CT; V. Milcius, Ocala, FL; Regina
tę metinę prenumeratą, prisidėję Talluto, Ft. Meyers, FL; Aurelia
aukomis laikraščiui stiprinti ir atsi Robertson, St. Petersburg, FL; Ele
lyginę už įvairius patarnavimus ar na Pūrelis, West Palm Beach, FL;
metinį kalendorių:
Teresa M. Boyce, VValpole, MA;
Po 30 dol.: Mrs. Marcele Spuras, Marta Stanaitis, Racine, WI.
Baltimore, MD.
Po 5 dol.: Br. Papsys, Los Ange
Po 25 dol.: Br. Nemicas, Weth- les, CA; J. S. Naujokaitis, San Die
ersfield, CT; A. ir E. Gražulis, go, CA; A. E. Šliogeris, MarlborClifton, NJ.
ough, CT; A. Mockus, Newington,
Po 20 dol.: Zita Dreslius, Hart CT; Mrs. B. Kaselis, Chicago, IL; A.
ford, CT; Maria Darey, Colonia, D. Kazakaitis, Sharon, MA; Mary
NJ; A. L. Jasaitis, Forest Hills, NY; Tamulis, Keene, NH; Mrs. Ann
Rūta Jauniškis, Northport, NY; Liu Kalibat, Freeport, NY; Eva Jankus,
cija Kurkulis, Rochester, NY; A. Woodhaven, NY; V. Morkūnas,
Madulaitis, Valley Stream, NY; Z. Woodhaven, NY.
Dičpinigaitis, Woodhaven, NY.
Po 15 dol.: Mary Yesukevich,
Hamden, CT; Aldutė Bulotaitė Už kiekvieną auką
Belzer, NYC, NY.
nuoširdžiai dėkojame.
Po 10 dol.: L Kapeckas, Hart
ford, CT; S. L. Marcavage, Milford,
Darbininko Administracija

