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— Seimo pirmininko pa
vaduotojas Juozas Bernatonis va
dovauja Seimo delegacijai, kuri
dalyvauja rugsėjo 12 d. Kopen
hagoje prasidėjusioje 92-oje Tarp
parlamentinės sąjungos konferen
cijoje. Ji vyks visą šią savaitę. Iškil
mingoje atidarymo ceremonijoje
dalyvavo Danijos karalienė Margaretė H. Lietuva į Tarpparlamentinę
sąjungą priimta 1991 m. rudenį.
- Seimo rudens sesija prasidė
jo rugsėjo 10 d. Kiekvieną mėnesį
įvyks po 8-10 plenarinių posėdžių.
Numatoma, kad bus pateiktos trys
konstitucinės pataisos. Bus siūlo
ma keisti Konstitucijos 65 straips
nį, nusakanti Seimo narių skaičių
- 141. Manoma, kad užtektų ir
100. tikimasi, kad šioje sesijoje
bus priimtas ir masinės informaci
jos priemonių naujas įstatymas.
Sesija baigsis gruodžio 23 d.
— Lietuvos premjeras A.
Šleževičius rugsėjo 8 d. spaudos
kohferendjoje pareiškė, kad lito ir
dolerio santykio pakeitimas nebus
svarstomas mažiausiai kelerius
metus. Savo nuomonę jis pagrindė
tuo, kad stabilumo ištekliai yra
gerokai didesni negu reikėtų ir
viršija 0.5 milijardo JAV dolerių
sumą aukso ir konvertuojamos
valiutos atsargomis.
- Australijos parlamentinė
delegacija rugsėjo 7-11 d. su ofi
cialiu vizitu lankėsi Lietuvoje. De
legaciją priėmė Lietuvos preziden
tas A. Brazauskas, Seimo pirminin
kas Č. Juršėnas ir užsienio reikalų
ministras P. Gylys. Rugsėjo 10 d.
Australijos Atstovų rūmų spikeris
Stephen Martin pasakė kalbą Sei
mo rudens sesijos pirmajame ple
nariniame posėdyje.
— Lietuvos tautininkų są
junga prieštaraus atsinaujinu
siems bandymams įteisinti žemės
pardavimą užsieniečiams, - rugsė
jo 6 d. Seimo rūmuose surengtoje
spaudos konferencijoje pasakė Lie
tuvos tautininkų frakcijos seniū
nas Leonas Milčius. Pasak jo, leidi
mas parduoti žemę užsienio pi
liečiams taptų "dar viena landa
korumpuotiems valdininkams".
- Centrinės privatizacijos
komisijos posėdyje patvirtinta pri
vatizavimo spalio mėnesyje pro
grama. Spalio mėnesį Lietuvoje
numatyta privatizuoti 90 įmonių,
kurių bendras indeksuotas valsty
binis kapitalas - 52 miljonai litų.
29 smulkios įmonės turėtų būti
parduotos aukcionuose, o 61 stam
bi arba vidutinė įmonė bus privati
zuojama, pasirašant akcijas.
- Lietuvos Vyriausybė sudarė
tarpžinybinę komisiją finansuo
jamiems iš užsienio paramos ir
biudžeto lėšų geodezijos ir kar
tografijos darbams koordinuoti.
Toliau vykdomas bendras visoms
Baltijos valstybėms Švedijos vy
riausybės finansuojamas projektas
- panaudojant palydovinę nuo
trauką sudaromi visų trijų valsty
bių žemėlapiai.
- Už nuolatini muitu tai
syklių pažeidinėjimą Lietuvos Vy
riausybė išbraukė valstybinę bend
rovę "Stumbras" iš įmonių, turinčių
teisę įvežti alkoholinius gėrimus į
Lietuvos Respubliką, sąrašo. Da
bar Šame sąraše yra 32 firmos.
- Lietuvos premjeras A. Šleže
vičius rugsėjo 9 d. priėmė Švedijos
Karalystės ambasadorių Stellan
Ottoson ir pasveikino jį su pasky
rimu. Švedijos Vyriausybė vien tik
Iganalinos elektrinės saugumui yra
paskytusi daugiau nei $10 mili
jonų.
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JAV KARIAI ANT RUSIJOS ŽEMĖS
— Šaltasis karas baigėsi Istorijos ratas greitai sukasi. Dar
neseniai dviejų stovyklų kariai
žiūrėjo vienas į kitą per Berlyno
sieną. Šiandien jos nebėra. Atro
do, tik vakar kiekvienas Rusijos
kareivis žinojo, kad didžiausias jo
priešas yra Amerikos kareivis. Šian
dien - jie draugai ir treniruojasi
kartu bendram taikos palaikymo
tikslui. Nei Rytų Vokietijoje, nei
Pabaltijo šalyse nebėra Rusijos ka
riuomenės. Rusų kariai grįžo namo
ir priima svečius...
Rugsėjo 2-10 dienomis 250 JAV
kareivių treniravosi kartu su Rusi
jos kareiviais netoli Totsk mieste
lio Rusijoje. Tikslas - suderinti
veiksmus būsimoms JT taikos pa
laikymo misijoms. Eddie Cox, 26
metų specialaus paruošimo karys,
pasakojo, kad jis pasakęs vienam
Rusijos kareiviui, kad jis visada
turėsiąs draugą Amerikoje ir pado
vanojęs jam savo šeimos nuo
trauką. Naujasis Cox draugas jį
stipriai apkabino. Žodžiai supra
timui nereikalingi. 22-ių metų Kyle
Trosdair keitėsi cigaretėmis, žemė
lapiais su Rusijos kareiviais ir gar
nizono gyventojais. "Jie tokie pat
žmonės kaip ir mes", - sakė jis.
19-os metų rusų karys Aleksandr
Piatnikov pareiškė, jog didžiausias
komplimentas JAV kariams yra tas,
kad jie yra profesionalai. "Niekas
prieš penkerius metus negalėjo net
įsivaizduoti, kad tokios karinės
pratybos galėtų įvykti", - sakė jis.
JAV kariai Rusijoje ne tik tre

niravosi. Laisvu nuo pratybų metu
Kariai iš abiejų pusių, po devynių
jie vyko į šalia esančius miestelius, dienų pratybų sutiko, kad Rusijos
pirko rusiškus suvenyrus, keitėsi kariai yra labiau agresyvūs, jie grei
ženkleliais arba net eidavo į kino čiau šaudo negu amerikiečiai. Rusi
teatrus, kuriuose dažniausiai ma jos kariai turi daugiau patirties tai
tydavo JAV režisierių filmus, tik kos palaikymo operacijose, įgytos
jie jau buvo įgarsinti rusų kalba.
buvusiose Sovietų Sąjungos respub
Tačiau ne visiems Rusijoje pa likose - Tadžikistane, Moldovoje
tinka, kad JAV ir Rusijos kareiviai ir kitur. Rusai sako, kad JAV karei
kariaus viename fronte. Netoli tre viai labiau triukšmauja ir vėluoja
niruočių bazės iškilo plakatai: "Ša šaudyti.
lin rankas nuo Rusijos", "Jankiai,
Bendros karinės pratybos neleng
namo". Keletas dešimčių kietosios va našta gulė ant Rusijos karinio
linijos šalininkų piketavo ir šaukė. biudžeto. Manoma, kad jos kaina Rugpjūčio 27 d. referendumo Lietuvoje balsavimui pasibaigus.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka
Tačiau amerikiečiai nekreipė dėme vo kelis milijonus dolerių. Šių metų
sio į šį būrelį žmonių. Juk Rusijos Rusijos karinį biudžetą sudaro $18
vaikai Amerikos kariams saliuta milijardų, tačiau jis yra nepakanka
vo, šypsojosi, sekiojo iš paskos. mas tam, kad patenkintų būtiniau
Auga nauja karta, nepamenanti . sius Rusijos kariuomenės poreikius.
ideologinio purvo, kuris dešimt Daug kareivių bei karininkų negau
mečiais Sovietų Sąjungoje buvo na atlyginimų. Tai gali iššaukti
pilamas ant JAV.
korupciją net aukščiausiuose Ru
Rugpjūčio 29 - rugsėjo 2 d. - Laikinoji reikalų patikėtinė G.
Rusijos gynybos ministras Pavėl sios kariuomenės sluoksniuose. Ru Damušytė dalyvavo Socialinio vystymosi konferencijos antrosios pa
Gračiov, lankęsis pratybose, rug sijos premjeras Viktor Čemomir- ruošiamosios sesijos darbe, kurio metu delegacijos toliau projektavo ir
sėjo 7 d. pareiškė, kad Rusijos ka dyn įsakė pravesti tyrimą tarp tikslino baigiamojo dokumento ir konferencijos deklaracijos tekstus.
riuomenės kontingentas, skirtas JT aukščiausiųjų karininkų, kurie, Valstybės - narės nusprendė tęsti darbą Generalinės Asamblėjos metu,
taikos palaikymo operacijoms,- spėjama, kareivių algas perveda į t. y. spalio 24 d. savaitę. Paskutinioji konferencijos paruošiamoji sesija
ateinančias metais bus padvigu Rusijos bankus, mokančius iki įvyks sausio mėn. New Yorke, o pati konferencija tų metų kovo mėn.
bintas iki 500 kareivių. Jis kritika 130% metinių palūkanų. Rusijos Kopenhagoje.
vo bendru karinių pratybų opo karinė vadovybė neigia kaltinimus.
L. r. patikėtinė G. Damušytė dalyvavo Rusijos Misijoje surengtame
nentus, kaltindamas juos trumpa Vien šiais metais kariniai tardyto atsisveikinime su JT ambasadorium J. Voroncovu, kuris skiriamas
regiškumu. Gračiov pareiškė: "Tie jai jau ištyrė vagysčių bylų už $29 Rusijos Federacijos Ambasadoriumi VVashingtone.
kas šiandien yra prieš taikos pa milijonus.
Rugpjūčio 30 d. - Diplomatinės notos dėl LR delegacijos sudėties į
laikymo pratybas, tegul atsimena
O JAV kariai kartu su naujais Tarptautinę gyventojų ir vystymosi konferenciją pasiųstos JT sekreto
1954-uosius". Tais metais netoli rusų draugais, tikriausiai, patrauks riui ir Egipto Misijai prie JT. Konferencija įvyko rugsėjo 5 - 12 d. d.
Totsk miestelio buvo išsprogdinta į taikos palaikymo operaciją Bosni- Kaire. Delegacijai vadovauja LR Socialinės apsaugos ir darbo Ministras
atominė bomba, kuri buvo išban joje-Hercogovinoje. Šaltasis karas Mindaugas Mikaila, dalyvaujant Statistikos departamento direktoriui
dyta ant neapsaugotų Rusijos ka- > baigėsi...
Kęstučiui Zaborskui, Statistikos departamento gyventojų statistikos
reivių.
AJ. tarnybos viršininkei Marijonai Karalienei ir Socialinės ir darbo apsau
gos m-jos šeimos klausimais viršininkei Aldonai Karčiauskienei. Pastarųjų
dviejų delegačių dalyvavimą finansuoja Jungtinių Tautų sekretoriatas
bei Tarptautinis gyventojų institutas VVashingtone.
Rugpjūčio 31 d. - Lr. patikėtinė G. Damušytė dalyvavo Kanados
Misijoje sušauktame demokratiškai orientuotų valstybių (GODOS) pa
sitarime besiruošiant ateinančios savaitės Pirmojo komiteto (tarptau
tinio saugumo klausimų) neeilinei sesijai. Susitikimo metu buvo deri
namos pozicijos.
L. r. patikėtinė G. Damušytė Bulgarijos ambasadoriaus kvietimu
dalyvavo Rytų Europos grupės ambasadorių tradiciniuose pietuose,
kurių metu grupės pirmininkavimas buvo perduotas Kroatijos atstovui.
Ta proga aptarti rinkiminiai klausimai į įvairius JT komitetus.
Misijos patarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo Vokietijos Misijos patarėjo B.
Ruge kvietimu pietuose, kurių metu kartu su atstovais iš Latvijos ir
Estijos misijų buvo pažymėtas Rusijos kariuomenės galutinis atitrauki
mas iš Europos ir aptartas galimas bendradarbiavimas ateinančios 49osios Generalinės asamblfeowrnetu.
Perduotos rekomendacfasflpURM Daugiašalių santykių skyrių dėl
remtinų kandidatūrų į ŽmS^lus teisių komitetą.
Rugsėjo 1 d. - Baltijos valstybių prezidentų pareiškimas Rusijos
kariuomenės išvedimo iš Estijos ir Latvijos proga buvo paskleistas JT
sistemoje kaip oficialus Generalinės Asamblėjos ir Saugumo tarybos
dokumentas. Lydraštį prie dokumento pasirašė Latvijos ambasadorius
bei Estijos ir Lietuvos laikinieji reikalų patikėtiniai Jungtinėse Tautose.
Buvęs politinis kalinys Antanas Terleckas pardavinėja savo knygas Gedimino prospekte,
Misija paskleidė komunikatą, priimtą Baltijos valstybių Užsienio
Vilniuje.Viktoro Kapočiaus nuotrauka
reikalų ministrų susitikime Palangoje š. m. rugpjūčio 30 d., ESBK narėm
Jungtinėse Tautose.
Iš JT Sekretoriato gautas patvirtinimas ir padėka Lietuvos Vyriausybei
už dalini Lietuvos mokesčių sumokėjimą paremti JT Taikos palaikymo
operacijos ir humanitarinės pagalbos programas pilietinio karo nu
Vilius Bražėnas
siaubtoje Ruandoje.
Prolonged" (Karas tęsiamas). "DTas karas tęsėsi du metus ilgiau,
Rugsėjo 2 d. - L r. patikėtinė G. Damušytė susitiko su Čilės
negu turėjo būti, ir iš to iškilo Sovietų m. pavasarį, kai eilė žymių bei Day minėjimai man priminė by
ambasadoriaus pavaduotoju, Misijos patarėju bei Čilės kandidate į
aukštų vokiečių, amerikiečių ir lose turimą didžiai neraminantį
imperija''.
Žmogaus teisių komitetą C. M. Quiroga. Čilė prašo LR paremti p.
Šen. Barry Goldwater britų žvalgybų pareigūnų bandė George Fowler straipsnį "Ar RooseOuirogos kandidatūrą per rugsėjo 8 d. rinkimus į šį Tarptautinio
veltas būtų galėjęs baigti AP Karą
Koks šiandien būtų pasaulis ir prie to privesti.
civilinio ir politinio pakto padalinį.
Tada buvo tik spėjama, jog esa anksčiau"? ("Human Events", 1985
kokia Lietuva, jeigu Antrasis Pa
Misijos patarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo Baltijos misijų patarėjų
saulinis Karas (trmp. APK) būtų ma nemažai vokiečių, kurie supra m. balandžio 20 d.)", rašiau laiške
pasitarime siekiant suderinti veiksmus ateinančios 49-os Generalinės
pasibaigęs, kaip galėjo ir turėjo to beviltišką Hitlerio beprotystę redakcijai. Nurodęs, kad anot
Asamblėjos metu, keliant Rusijos pajėgų pasitraukimo ir Baltijos regio
pasibaigti, ankstyvą 1943 m. va tęsti pralaimėtą karą ir žudyti abie straipsnio, Anglijos ir Amerikos
no saugumo klausimus.
jų pusių jaunimą. Ankstyvą 1943 žvalgybų aukšti pareigūnai nesėk
sarą?
Daugumas gal prisimena kur m. pavasarį, kaip Verslų Ūkio Val mingai bandė savas vyriausybes
juos užtiko 1944 metų birželio 6 dybos "energijos taupymo inži sudominti anti-nacių vokiečių siū santvarkos - altoriaus". Čia tenka
2. Kodėl APK nebuvo baigtas
d. žinia apie Vakariečių išsikėlimą nierius", lankiau "Drobės" fabriką lymais pasiduoti Vakarams, už pridurti, jog ant to "altoriaus" buvo dviem metais anksčiau, leidžiant
Normandijoje. Tada juk lietuviai Kaune. Ten sutikau iš Vokietijos daviau amerikiečiams skaitytojams paguldyta ir sukruvinta Lietuva... Vokietijai pasiduoti?
daugumoje dar tebebuvo savų atvykusį kultūringą vokietį civilį, klausimą: "Ar tai reiškia, kad jaunų Tad ir amerikiečiai ir lietuviai turi
Pagal minėtąjį "Human Events"
namų saugumoje, kiek tai buvo buhalterijos inspektorių. Matomai vyrų skerdynės Europoje ir Padrikę kartų pagrindą klausti - kodėl tai straipsnį, net dabartinės ČIA žval
įmanoma karo ir okupacijos metu. supratęs galįs manimi pasitikėti, galėjo būti sustabdytos dviem įvyko, kas už tai kaltas? Todėl gybos pirmtakūno OSS viršininkui
tautiečiams gal bus įdomus ir laiške Gen. VVilliam Donovan buvo iš
Kasdien buvo laukiama vokiečių jis prasitarė: "Mes jau esame pra metais anksčiau"?
pasidavimo Vakarams ir fronto lai laimėję karą..." Kodėl tad AP karo
Dar tebelaukiu atsiliepimo į šią kitai redakcijai ("Naples Daily VVashingtono įsakyta nutraukti
kymo Rytuose. Berods tokį spėjimą skerdynės nebuvo sustabdytos skausmingą provokaciją... Nu News") liepos 20 d. iškelti apylinkės Ispanijoje užmegztus ryšius su anti
diktavo jau aiškus Vokietijos pra dviem metais anksčiau, kaip dau rodęs, jog Sovietai, drauge su Hit kariniams ekspertams ir istorikams hitleriniais Vokietijos aukštais pa
laimėjimas ir sveika nuovoka bei gelio buvo tikimasi? Tokį klausimą leriu, buvo atsakingi už karo pra du klausimai:
reigūnais, siekiančiais pasidavimo
1. Kas ir kodėl nusprendė keltis Vakarams. Ryšius su Vokietijos
Vakarų kilniais šūkiais apie laisvę neseniai uždaviau laiškuose dviems dėjimą, išreiškiau įtarimą, ka^per
ir demokratiją paremta galvosena. Pietvakarių Floridos dienraščiams. tuos užtęstus du metus žuvusieji Normandijoje, kai būta rimtų siū pogrindžiu Istanbule, Turkijoje,
Pasirodo, jog tai neįvyko todėl kad Fort Myers *News Press" liepos 15 buvo "aukos avinėliai ant globa- lymų daryti invaziją pro Balka buvo užmezgęs buvęs Pennsytvani(nuketta į 2 psl.)
karas nebuvo sustabdytas jau 1943 d. rašinį patalpino užvardyje - "War listų utopijos - naujos pasaulio nus?

KARO UŽTĘSIMAS LĖMĖ LIETUVOS LIKIMĄ

Iš Lietuvos misijos prie
Jungtinių Tautų veiklos

pavyzdžiui, Amerika sutiktų to
branduolinių ginklų chemikalai?
V. Landsbergis.
Kaip A. Brazauskas žino, kad tuo kiomis sąlygomis leisti Meksikai
LDDP toms deryboms paskyrė
savuosius ir nutarę slaptai tartis su se skubiai Lietuvą kertančiuose pervežti branduolinius ginklus,
savo kolegomis Maskvoje, vaka vagonuose nėra kontrabandos, sprogstamąją medžiagą, šovinius
riečių tarpe partiečiai sukėlė didelį narkotikų ar branduolinių medžia ir panašiai per JAV į Kanadą? Ai
gų, vis dažniau ir dažniau įvairiais jie nemato teisinio skirtumo tarp
nepasitikėjimą.
Kai kurie darbiečių atstovai ir keliais atsiduriančių Vakaruose ir krašto karinio užėmimo ir ka
net mūsų vakariečiai bando aiškin taip reikalingų tarptautiniams tero riuomenės įsileidimo?
Vokietija ir Japonija pradeda
ti, jog modernioje Europoje nie ristams?
plėsti
savo karinius įstatymus, su
kas nevaržo traukinių tranzito (rei " Mes žinome, kaip Vakarų sau
teikdamos
savo kariuomenėms
gumo
žinybos
rūpinasi
tokia
bran

kia pabrėžti, kad jie paprastai
neskiria karinio ir komercinio tran duolinių medžiagų prekyba bei daugiau galių dalyvauti tarptau
zito), esą taip galvoti yra senama narkotikų pervežimu. Ar Lietuva tinėje veikloje su karo pajėgomis.
diška ir ekonomiškai nenaudinga. taps kokia Pietų Amerikos bananų Norėčiau paklausti visų bandančių
Bet jie mato tik dalį realybės.
valstybe, kurios pareigūnai krausis įtikinti mus, jog karinis tranzitas
Jeigu derybos vyktų viešai ar didelius turtus iš tokių pervežimų? yra paprastas reikalas, visai ne
bent derybų komandoje dalyvautų Be abejo, turtų atskleidimo įstaty pavojingas ir kad stabdyti ji būtų
opozicinių partijų atstovai, būtų mai dabartinei valdžiai nėra pri koks nors necivilizuotas užkie
daug lengviau suprasti, kas yra imtini. Gal slapto karo tranzito tėjusių landsbergininkų elgesys:
Paklausti rusų valdžios ir Raudo
daroma. Būtų lengviau pasitikėti. klausimai pinasi su brangių namų
Tuo pačiu, reikia skirti susisieki ir didžiulio turto krovimu Lietu nosios armijos generolų, ar jie su
mo ryšius tarp demokratiškų kraštų voje, kuomet daugumas gyvento tiktų, jei Vokietija ir Japonija staiga
ir kraštų, kuriuose vyrauja eko jų rūpinasi tik apie šiltą kambarį ir nutartų siųsti uždarus, netikrina
mus karinius traukinius per Rusi
Dusios ežeras Lazdijų rajone. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
nominė, politinė ir kriminalinė kepalą duonos?
suirutė. Kas kontroliuoja rusų val
Ar tie žmonės Vakaruose, per ją? Jeigu nesutiktų, ar mūsų šviesūs
džią? Ar dabartinė valdžia turi įta pirštus žiūrintys į karinį tranzitą ir liberalai išdrįstų kritikuoti rusus?
Apie rusų valdžios investicijas į
kos karinėms pajėgoms ir genero- vis primenantys mums, kad jeigu
lams, kurie elgiasi savarankiškai ir rusai tik norėtų, jie galėtų užimti Lietuvos įmones ir ekonominius
gan drąsiai, kaip anų laikų kiniečių mus per kelias dienas, galvoja, jog tranzito klausimus, kitą kartą.
karo Tord'ai". Rusijoje generolai
organizuojasi politiškai. Apie gene
Advokato S. Povilo Žumbakio po Lietuvos teritoriją kada tik jiems rūmo, prie suvereniteto pažeidimo. rolą Alexander Lebed'ą, vieną iš VTRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė,
teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose.
komentarai, transliuoti Chicagoje norisi, net nepaprašę jokio leidi
Antra, tai dabartinės valdžios kiečiausių buvusiųjų komunistų, The American Immigration Lawyers Association narė. Turi
rugsėjo 4 d. per Amerikos Lietuvių mo kirsti oro erdvę.
slaptumas dėl derybų su Rusija ir vis daugiau ir daugiau kalbama, leidimą praktikuoti Massachusetts ir Washington, D.C. One
Radijo programą, kuriai vadovauja
Specialios teisės Rusijai mūsų bendras nepasitikėjimas tos val kaip apie būsimą prezidentą, arba Bulfinch Place, Suite 100, Boston, MA 02114.
Anatolijus Siutas.
tautiečiams, Lietuvoje ir užsienyje, džios žmonėmis užsienio reikalų bent Gynybos Ministrą. Jis ir kiti Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.
-okelia didelį nerimą. Tas nerimas sferoje. Kadangi karinis tranzitas generolai esą numato didžiąją
Rusijos kariuomenė iš Lietuvos kyla dėl dviejų priežasčių:
turi ryšį su pačiomis svarbiausio Rusiją, panašią į buvusią Sovietų JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
pasitraukė prieš metus po ilgų ir
Pirmiausiai, toks laisvas karinių mis saugumo sritimis, LDDP val Sąjungą - su atominiais ginklais ir reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.
įtemptų Vytauto Landsbergio dery pajėgų pervežimas' ir nesiskaity džia, o ypač Algirdas Brazauskas karine jėga. O prarastas teritorijas
būsią
nesunku
atsiimti,
panaudo

bų su Maskva. Bet negalintys pa mas su Lietuvos erdvės teisėmis, turėtų suprasti, jog buvę paklus
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
leisti imperijos iš savo rankų gene primena Raudonosios armijos išrei nūs Maskvos biurokratai negali bū jant ekonominį, politinį spaudimą, P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
rolai ir jų remiami politikai šį pa kalautas teises Lietuvoje 1940-siais. ti neįtariami, kuomet jie tariasi (ir reikalui esant, karinę jėgą) ypač tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
sitraukimą vertino kaip taktinį, ne Būtų labai lengva sukelti provoka tokiais jautriais klausimais su Mask suteikiant dvigubą pilietybę vi
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
siems rusams, kurie to pageidautų
strateginį pralaimėjimą.
ciją, o po to atskubėti gelbėti nu va.
rius, Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel.
Šiandien per Lietuvą į Karaliau skriaustųjų. Tai yra du dideli Lie
Kai A. Brazausko valdžia perėmė Lietuvoje bei kitose "respublikose". 344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
Jeigu A. Brazausko valdžios at lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
čiaus sritį ir iš ten rusų kariniai tuvos suvereniteto pažeidimai. Kuo krašto valdymą, vienas iš pirmųjų
traukiniai rieda be jokio patikrini daugiau tokių pažeidimų, tuo silp žingsnių tarptautinių santykių ei stovai yra įsitikinę, jog tie nepa
mo. Jiems A. Brazausko valdžia nesnė Lietuvos suvereniteto teisė. goje buvo pašalinti derybų su tikrinti karinių prekių traukiniai JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj
davė leidimą vežti įvairius gink
Krašto nepriklausomybė ir lais Maskva grupę, kuri buvo Aukščiau nėra pavojingi, gal galėtų paaiškin - OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
lus, karinę amuniciją ir net bran vė yra pagrįsta daugeliu pasaulyje sios Tarybos sudaryta iš įvairių ti mums, ..kaip jie, yia pasiruošę Tel. 847-2323 (namųtel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
duolines medžiagas.
pripažintų teisių: teritorijos, eko pažiūrų žmonių. Į tą grupę įėj^-r apsaugoti gyventojus, gyvenančius kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.
Ką jie veža šalia tų prekių, nie nomikos, politinės teisėtvarkos ir tokie atstovai kaip K. Prunskienė, netoli tų pravažiuojančių traukinių
VYTAUTAS BELEČKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden
kas nežino.
t.t. Kiekvienos teisės apribojimas R. Ozolas, B. Kuzmickas, A. Abiša bėgių tuo atveju, jeigu sprogtų
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. TeL 821-6440.
Rusų kariniai lėktuvai skraido prisideda prie tų vertybių maži- la, A. Saudargas, C. Stankevičius ir gabenami šoviniai ar pasipiltų

Ne visi keliai vienodi - ne visos
prekės pelningos

Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, dnndami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

KARO UŽTĘSIMAS LEME LIETUVOS LIKIMĄ
(atkelta iš 1 psl.)

jos gubernatorius George H. Earle,
kuris buvo prez. F. D. Roosevelto
paskirtas JAV Laivyno atašė Turki
jai. Istanbul tuo metu knibždėjo
įvairių valstybių šnipais ir agen
tais.
Po keletos kitų apsiuostymų,
1943 metų pavasarį į "... George
H. Earle duris pasibeldė mažo ūgio,
vidutinio amžiaus, civiliais rūbais
apsirengęs vyras." Tai buvo Vokie
tijos žvalgybos viršininkas adm.
Wilhelm Canaris. "Canaris išreiškė
gilų susirūpinimą neseniai Roos
evelto padarytu besąlyginio pasi
davimo pareiškimu", straipsnyje
apie susitikimą rašo Geoge Fowler,
buvęs "Human Events, (neseniai
75 metų sukaktį atšventusio savai
traščio) redaktorius. "Jis (Canaris)
sakė, jog tai: išeis į naudą Sovie-^
tams, ir nieko gero nežada Vakarų
tautoms. Canaris nurodė, jog toks
(besąlyginis) pareiškimas nepalie
ka dėl ko besiderėti aukšto rango
antinaciniam sąjūdžiui. Jis pa
reiškė, jog tai reiškia karą iki karčios
pabaigos, Sovietų Sąjungai įsky
lant į vyraujančią įtaką Europoje".
Apie tai kalbant, įsidėmėtinas
1984 m. šen. Barry Goldvvater
spaudai padarytas pareiškimas:
"Roosevelto besąlyginis pasidavi
mo reikalavimas daug nulėmė mus
privedant prie dabartinės padėties.
Tas karas tęsėsi du metus ilgiau,
negu turėjo būti, ir iš to iškilo
Sovietų imperija". Ir George Earle
tada sutikęs su Canaris analize.
Canaris gi pridūręs, jog "Vokieti
jos generolai, nuo kurių tikrumoje
priklauso bet kokie ėjimai prieš
Hitlerį, niekad negalėtų praryti
tokios [besąlyginio pasidavimo]
politikos’. Pasirodo, jog pagrindi
nė sąlyga pasidavimui, kurios prašė
vokiečiai, buvo - neįsileisti Sovie
tų į Europą. Tokiu atveju, pavykus
atgaivinti Atlanto Chartos dvasią,
estams, latviams, lietuviams
ir len!

kams paveide jus pasitraukiančių
vokiečių ginkluotę, gi Vlasovo Ar
mijai grįžtant vaduoti nuo bolše
vikų Rusiją, turint mintyje demora
lizuotą Raudonąją Armiją ir karo
nualintą gyventojų daugumą, bu
vo didelė galimybė Lietuvai jau
1943 metais atstatyti Respublikos
nepriklausomybę. Tai galėjo įvyk
ti net dar ir po 1944 m. pučo prieš
Hitlerį, jeigu pučas būtų pavykęs
ir Vakarų valdovai siekę taikos. Tą
klausimą rugpjūčio 3 d. "Drauge"
atsitiktinai svarstydamas (pagal vo
kiečių spaudą) Kazys Baronas pa
daro, mano manymu, nepagrįstą
išvadą:"... Lietuva sovietinės oku
pacijos tikrai nebūtų išvengusi".
Priešingai, įdėjus į vokiečių spau
dos ir K. Barono formulę anksčiau
nurodytą scenarijų, buvo labiau
įmanoma, kad tokiu atveju pati
Sovietų Sąjunga būtų subyrėjusi, o
ne Lietuvą dar kartą okupavusi.
Deja, nei 1943 m. nei 1944 m.
vasaros įvykiai nepriklausė nuo
lietuvių, vokiečių, anglų ar ameri
kiečių žmonių. Kaip matėme, juos
nulėmė jau po Pirmojo Pasaulinio
Karo susiorganizavę ir "Vieno Pa
saulio" valdžią užplanavę Vakarų
globalistai su Kremliaus pagalba.
Kaip karo rezultatai rodo, jie siekė
ne vien tik karo prieš rfitlerį
laimėjimo, bet ir pasaulio tarp
dviejų blokų padalinimo, drauge
su Stalinu sukuriant pasaulinės
vyriausybės,užuomazgą - Jungtinių
Tautų Organizaciją. Prez. Rooseveltas ko gero siekė de facto pasaulinės
prezidentūros. Tad tokiam "kil
niam" tikslui nieko nereiškė paau
koti papildomus šimtus tūkstančių
amerikiečių ir kitų tautų karių.
Matomai ir Anglijos elitas buvo
panašių idėjų įtakoje. Sena patirti
mi išprususi Didžiosios Britanijos
žvalgyba jau tuoj po Staliningrado
mūšio ruošėsi Vokietijos pasidavi
mo Vakarams galimybei. Esą Britų
vyriausias šnipas "Gen. Stewart

Menzies patiekęs Londonui
("Home Office") projektą išgauti
Vokietijos pasidavimą Vakarams.
Projektas "buvo tuoj pat atmes
tas": "...dėl baiminimosi užgauti
Rusiją..." Generolo Menzies patikė
tinis, SIS Oro Žvalgybos viršinin
kas Frederick VVinterbotham štai
ką apie tą atmetimą pareiškė: "...
kodėl gi mes turime atsilošdami
net virsti atbulom, idant pataika
vus ("appease") tiems, kurie buvo
ir tebėra pasižadėję sunaikinti mū
sų gyvenimo būdą? Aš negaliu to
niekaip suprasti".
Ir niekas kitas negalėtų to su
prasti, jei nėra patyręs apie JAV,
Anglijos, Kanados ir, tikriausiai,
kitų Vakarų valstybių internacio
nalistų - globalistų ypatingas gru
puotes, kurios, nors ir būdamos

privačios, buvo suplanavę "Vieno
Pasaulio’ valdžios kūrimą "Naujo
je Pasaulio Santvarkoje". Tikrumoje
tai reikštų pirmiausiai mažų tau
tinių valstybių, gi po to ir didžiųjų,
sugrūdimą į Pasaulinę Socialistinę
Sovietų Sąjungą. Apie tai pradėta
plačiau ir garsiau kalbėti George
Bush prasitarus, ryšium su karu
prieš Iraką. Didžioji spauda tai
skelbė lyg "Nauja Pasaulio Sant
varka" būtų ką tik sugalvota sąvo
ka. Vienok JAV konservatoriai jau
seniai buvo įspėję amerikiečių
publiką, jog JAV elitas veda Ameri
ką "Vieno Pasaulio" link. Jau bent
nuo 1920 metų yra dokumentuo
ta eilė užsiminimų apie tai. Lietu
viai išeivijoje turėjo progos gan
anksti užtikti įspėjimus lietuviško
je spaudoje, ar bent jau 1975 m.
išėjusioje mano knygoje "Sąmoks
las prieš žmoniją".
(Bus daugiau)

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.

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM
90.5, .VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Fdnardas
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 718 423-3979.

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

rasolino
NENORIAIS

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
CĮUEENSN.Y. 11379
PHONES ( 718) 326 -1282; 326-3150
■ TAI MŪSŲ VTENTNTĖ1E VIETA - GAUSI PARODU SALE ■

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
* LĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)
•r TRAUKINIAI (AMTRAK)
•rAUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MASINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ vietų lankymas
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N* Y. 11363
Jaunimas uždarbiauja Viniaus gatvėse, valydamas
automobiliu langus.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS
FAX 718 423 - 3979

Ketvirtas laiškas Generaliniam prokurorui ir
Saugumo departamento vadovams
— Lietuviškas stiprios rankos scenarijus Žymi visuomenės veikėja, Kovo 11osios Akto signatarė Birutė Nedzinskienė š.m. rugpjūčio 25 d. iškeliavo
amžinybėn. Jos atminčiai perspaus
diname iš 'Lietuvos aido* vienu
paskutiniųjų jos straipsnių.
-o-

Motina Sopulingoji
ios savaitės ketvirtadienį, rugsėjo 15 d., katalikų Bažnyčia
savo liturgijoje minėjo Švč. M. Marijos Sopulingosios
šventę. Lietuvių liaudies mene neretai pastebime Mari
jos statulų, vaizduojančių skausmingąją Motiną, kurios širdį per
veria septyni kalavijai.
Marija, glaudžiai bendradarbiaudama su savo Sūnumi mūsų at
pirkime, ir pati perėjo skausmingą kelią, tuo lyg nusmaigstydama
gaires ir mūsų žemiškajai kelionei. Pasekime Dievo Motiną, pri
imančią septynių kalavijų smūgius.
Pirmieji trys Marijos skausmai jungiasi su Jėzaus vaikyste, gi
paskutiniaisiais keturiais ji dalyvauja Išganytojo kančioje ir agoni
joje.
Marija ir Juozapas nunešė kūdikį Jėzų į šventyklą. Atvyksta taip
pat ir senelis Simeonas, laukęs Išganytojo atėjimo. Nuostabos
apimtai Marijai Simeonas apreiškia skaudžią ateitį: "Štai šis skirtas
daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo
ženklas, ir tavo pačios sielą pervers kalavijas" (Luko 2, 34 - 35).
Simeono karti pranašystė išsipildė. Ji tebesipildo ir prieš mūsų akis,
nes Marijos Sūnui daug kur įvairiais būdais prieštaraujama ir mūsų
dienose.
Kristui gimstant, nebuvo jam vietos Betliejaus užeigose. Netrukus
nėra jam vietos ir visoje Judėjoje. Angelas apreiškia Juozapui, jog
reikia bėgti, kad išvengus Erodo žudančio kardo. Marija priima šią
skaudžią žinią paklusniai ir neprieštaraudama.
Istorija kartojasi. Net ir mūsų dienose pasitaiko beieškančių
prieglaudos ir apsaugos svetimame krašte. Mums patiems daugeliui
tai patyrus asmeniškai, gal labiau bus suprantama ir Marijos vargi
nanti kelionė per dykumą Egipto link.
Erodui mirus, Šventoji Šeima grįžo Judėjon ir apsigyveno Naza
rete. Kasmet Velykoms vykdavo į Jeruzalės šventyklą. Jėzui sulaukus
dvylikos metų ir jis paimamas kartu. Jis pasilieka šventykloje.
Grįžtant, neradę jo nei vyrų, nei moterų maldininkų grupėse,
Marija ir Juozapas skuba atgal į Jeruzalę jo ieškoti. Trys siaubingos
nerimo dienos^ pilnos skausmo ir rūpesčio,- Marijai buvo lyg simbo
lis trijų nuo Išganytojo atsiskyrimo metų, jo viešojo gyvenimo
pabaigoje. Prabėgo Evangelijos skelbimo metas ir štai Jėzus jau
Kryžiaus kelyje. Nuo dabar lygiagrečiai eina ir jo Motinos skausmo
kelias. Pro stumdančią ir piktžodžiaujančią minią Marija žvelgia į
Jėzų, sulinkusį po Kryžiaus našta. Jos sūnus apskelbtas piktadariu ir
šios jau paskutinės jo gyvenimo valandos.
Kryžiaus kelias jau prie pabaigos. Jėzaus kūnas, pakibęs ant vinių,
iškeliamas ant kryžiuotų rąstų. Jėzaus kraujo likučiai veržiasi pro
žaizdas. Marija su keliais ištikimaisiais dalyvauja šioje agonijoje ir
dalijasi mirštančio Išganytojo skausmu.
Jėzui mirus, jo Švenčiausioji Širdis perveriama ietimi. Marijos
Nekalčiausiąją Širdį skausmo kalavijai pakartotinai varstė jai dar
gyvai tebesant.
Tie, kurie yra grįžę į namus iš kapinių, palaidojus šeimos narį, yra
pilnai pajutę vienumos jausmą, nors gyventojais ir perpildytoje
vietovėje. Namuose vis dar jaučiama tuštuma, kurios niekas nepa
jėgia užpildyti. Ir šį paskutinį Marijos skausmą gal geriausiai galės
suprasti našlės motinos, palaidojusios savo vienatinį sūnų.

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
Alfonsas Nakas
1

Pradedu parafrazuodamas Ievos Simonaitytės romano "Aukštųjų Ši
monių likimas" pirmąjį sakinį:
Tuokart rašė vieną tūkstantį devynis šimtus ir keturiasdešimt ketu
ris...
Simonaitytės romanas vaizduoja 1710 metų baisų juodąjį marą ir jo
padarinius Mažojoje Lietuvoje, su preliudu 1709-siais. Juodąjį marą,
kuris išžudė kone pusę Rytprūsių lietuvninkų ir Vokietijos kaizeriui
suteikė progą apgyvendinti nelietuviais imigrantais. Raudonasis maras
kėsinosi nušluoti visą lietuvių tautą. <
Raudonojo maro, atvežto Raudonosios armijos gaujų 1940 metais,
bacilų veikimą Lietuva pajuto per trėmimus į Sibirą 1941-jų vidury.
Karo pradžioje su nacių Trečiuoju Reichu raudonosios gaujos buvo
išgrūstos už Volgos, iki Uralo. Manėme, kad jos į Lietuvą niekada
nebegrįš. Deja, deja! Kadangi naciai pasirodė nemažesni imperialistai
už bolševikus, o aliantai, norėdami bet kokia kaina karą kuo greičiau
baigti, besąlyginiai bolševikus rėmė. 1944-jų pavasarį raudonasis maras
priartėjo prie Lietuvos sienų. Dėl nuožmiųjų barbarų baimės šimtas
tūkstančių ar daugiau lietuvių panūdo trauktis į Vokietiją, karui pasi
baigus tikėdami sugrįžti. Raudonasis maras daugeliui atrodė baisesnis
už rudąjį. Ne visiems pavyko prie Vokietijos sienos priartėti, juoba ją
peržengti, bet apie 60,000 pasitraukė. Čia rašantis buvau vienas iš jų.
Likimo ironijai padiktavus, tapome egzilais - emigrantais, lietuviškai
išeiviais (be reikalo neišmanėliai šio gražaus, teisingo žodžio ėmė
kratytis). Ši 1994-jų vasara mūsų išeivystės sukaktuvinė, SO-oji. Mes
neturime teisės vadintis tremtiniais, nes į Vakarus patys traukėmės,
bėgome.
Reiktų stebėtis, kad 50 metų išeivystės sukaktį taip šykščiai mini
mūsų spauda (kai šiuos žodžius rašau, rugpjūčio gale, kol kas esu skaitęs
tik Juozo Žygo atsiminimų žiupsnį "Drauge”). Bet reikia ir pagalvoti,
kad apie įvykius 1944-siais šį tą ryškiau atminti gali tuo laiku turėję

Po kratų buvusių krašto apsau
gos darbuotojų butuose, aiškinan
tis Generalinės prokuratūros ir val
džios vyrų veiksmus, susidaryda
vo įspūdis, kad Lietuvos valdžia
išėjo iš proto. Tačiau pamažu, ren
kant ir analizuojant medžiagą,
išaiškėjo, kad vykdomas gerai ap
galvotas ir nuoseklus planas. Lie
tuvoje kuriama policinė valstybė,
kuri bus valdoma "stiprios ran
kos". Tam labai gera priedanga tapo
kova su organizuotu nusikalsta
mumu. Tai tokia ypatinga kovos
rūšis, kai garsiai šnekant iš esmės
nieko nedaroma. Tikintis, kad ma
fijos valdžios stiprėjimo įgąsdinti
žmonės patys reikalaus stiprios
rankos. Todėl palaipsniui griežti
nant įstatymus, bus galima įvesti

Birutė Nedzinskienė
stiprią ranką ne mafijai, o visuome
nei. Juk dabar laikraščiai mirgėte
mirga smulkių ir vidutinių mafi
jozų nuotraukomis, o mafijos va
dai, kaip vienoje spaudos konfe
rencijoje prasitarė A.. Paulauskas,
ramiai susitikinėja su generaliniu
prokuroru. Toks kovos su organi
zuotu nusikalstamumu būdas tik
didina stambiųjų mafijos grupių
įtaką ir valdžią.
Blogėjant politikos ir ekonomi
kos padėčiai, jau aišku, kad LDDP
kitų rinkimų nelaimės. Todėl vie
ni šios partijos nariai, stiprindami
struktūras ir kurdami naujas pro
gramas, ruošiasi artėjantiems par
lamento rinkimams, stengdamie
si, kad LDDP išliktų įtakinga parti
ja, o kiti apsėsti valdžios troškimo,
perfrazuojant V. Montvilą, gyve
na viena viltimi: ateina genijai ir
vėl išnyksta, o mes atėjome vi
siems laikams. Tokiems žmonėms,

Pieta, Aleksandrija, Skuodo valsčius, Kretingos apskr.
Nežinomo autoriaus darbas.

bent 20 amžiaus metų, o jau visai įvykius perprato, juos sąmoningiau
siai išgyveno 25 - 30 metų, arba dar vyresni žmonės. Deja, prie tokio
amžiaus 50 pridėję, matome, kad daugelis šios sukakties nebesulaukė,
kiti ligoti, dar kiti nebeturi noro ką nors rašyti. Visdėlto, tikiu, kad kai
kurie atsiminimus rašo ir šen bei ten juos skaitysime.
Nors 1944-jų vasarą buvau tik 23 metų, įvykius atsiminti man padeda
dienoraštis. Jį rašiau nuo žalios jaunystės, pirmųjų kelerių metų su
naikinau, nuo 1943 rugpjūčio 19 vėl pradėjęs, tęsiu 52-rus metus.
Gailiuosi, kad jaunystės dienoraštyje moteris miniu tik vardais, draugus
dažniausia irgi tik vardais, o šiaip žmones tik pavardėmis. Kruopščiai
datuoju kiekvienos dienos įrašus, pažymėdamas ir savaitės dieną.
Ši ilgesnė dienoraštinė apybraiža yra dviejų dalių. Pirmoje dalyje
paskubomis perbėgsiu visus sukaktuvinius 1944-sius metus, tai yra ne
tik pirmąjį pusmetį tėvynėje, bet ir pirmuosius išeivio žingsnius Vokie
tijoje.
Antroji dalis - Lietuvos dienoraštis 1994 metais, kai nuskridęs išeivys
tės 50-mečio pažymėti, tėvynėje mėnesį praleidau.
Abiejose dalyse stengsiuosi būti objektyvus, kuo mažiau girtis, kuo
šalčiau vertinti kitus žmones bei įvykius. Iš anksto skaitytoją atsiprašau,
jeigu kai kuriose vietose neatrodytų, jog pažado laikausi. Prašau patikė
ti, kad tai ne dėl blogos valios, o dėl žmogiško silpnumo.
I DALIS - 1944 METAI LIETUVOJE

1944-jų pradžia Jaunuolio akimis

Nuo 1941 vasaros gyvenau Vilniuje. Apie metus dirbau konservų
fabrike "Baltlka", ūkio vedėju (ajajai, koks titulas dvidešimčiamečiui!).
Kai vokiečiai pašaukė į transporto tarnybą (baisu ir pagalvoti: būčiau,
arkliuką pasikinkęs, vežiojęs amuniciją į pirmąsias fronto linijas!),
stojau į nepamenu kurią savisaugos (sakydavom "savismaugos") dalinių
kuopą. Gal dvi savaites uniformą padėvėjęs, legaliai pasitraukiau,
išvykau į tėviškę kaime. įsitikinęs, kad vokiečiai nebeieško, sesers
draugų įtaisytas, pradėjau dirbti Geležinkelių valdyboj. Iš ten kurį laiką
komandiruotas, du ar tris mėnesius raštininkavau Antanui Slučkai
(taip, vėliau partizaninio karo didvyriui Šarūnui!) Vilniaus geležinkelių
prekių stotyje. Į Valdybą sugrįžę: priešlėktuvinės apsaugos kursus
palankęs, tapau vienu iš trijų geležinkelių priešlėktuvinės apsaugos
inspektorių ir gavau nuolatinį antros klasės (sic!) bilietą visiems Lietu
vos geležinkelių ruožams. Antrą klasę, su minkštais suolais ir kitokiu

norint išlikti valdžioje, reikalinga
stipri ranka, įvedama konstituci
niu ar nekonstituciniu būdu. No
rint įvykdyti perversmą, reikia rem
tis jėgos struktūromis. Tam tiktų
vidaus reikalų institucijos su dviem
vidaus pulkais arba kariuomenė.
Tačiau kariuomene, susikūrusia
kovojant dėl Nepriklausomybės,
grupė draugų nepasitiki ir jos bijo.
Todėl buvo pasirinktas vidaus rei
kalams pavaldžių karinių struktūrų
stiprinimas ir didinimas. Taip pat,
turint tuos pačius tikslus, buvo
siūlomos ir priimamos Baudžia
mojo Kodekso pataisos. Daugiau
kaip prieš pusę metų vidaus reikalų
ministras R. Vaitekūnas pasiūlo
Seimo Baudžiamojo Kodekso
straipsnių pakeitimus, kurie leistų
atlikti kratas be kviestinių. Ir Par
lamentas šias pataisas, prieštarau
jančias žmogaus teisėms, priima.
Kratos be kviestinių darytos krašto
apsaugos darbuotojų, "Šeimos" pre
zidento ir buvusio krašto apsaugos
ministro A. Butkevičiaus butuose.
Tačiau kratos be kviestinių pavo
jingos ne tik valdančiųjų partijų
politiniams konkurentams. Dabar
galima kiekvieną žmogų pasodin
ti į kalėjimą, reikia tik turėti "savą"
prokurorą. Žmogui išėjus į darbą,
toks prokuroras su savo komanda
ateina į kažkam kliudančio žmo
gaus butą, atsineša įkaičių, juos
užprotokoluoja ir vėl išsineša. O
nieko nekaltas žmogus sėdi kalė
jime, priklausomai nuo to, kiek
asmeninis ar biznio konkurentas
sumokėjo prokurorui ir teisėjams.
R. Vaitekūnas pasiūlė ir Seimas
priėmė Baudžiamojo Kodekso pa
taisas, kuriomis sugriežtinamos
bausmės už ypač stambius valsty
binio turto grobstymus. Už šį nu
sikaltimą numatyta bausmė nuo
10 - 15 metų iki mirties bausmės.
Keista, kad toks įstatymas buvo
priimtas tuo metu, kai valstybinis
turtas įvairiais nešvariais keliais jau
nukeliavo į tam tikrų asmenų ran
kas, ir kai jo beveik neliko. Grobstytojų, pasisavinusių Lietuvos
žmonių uždirbtą turtą, buvo daug.
Tačiau kol kas, kiek žinau, tik "Šei
mos" prezidentui V. Laurinavičiui
iškelta baudžiamoji byla dėl ypač

stambių valstybes turto grobstymų,
tokia pat baudžiamoji byla gali
būti iškelta ir buvusiam krašto
apsaugos ministrui A. Butkevičiui.
Abu šie žmonės padėjo pigiais
ginklais ir laivais aprūpinti Lietu
vos kariuomenę. įdomus dalykas:
pasirodo, visoje Lietuvoje yra tik
du stambūs valstybinio turto grobstytojai, o didžiausias firmas val
dantys bosai, apiplėšę Lietuvos
žmones, nekalti avinėliai.
Seimas neseniai priėmė labai
įdomų įstatymą, kuriuo pasienio
tarnyba, anksčiau priklausiusi kraš
to apsaugai, perduota Vidaus rei
kalų ministerijai. Šį įstatymą iniciavo grupė draugų iš Nacionalinio
saugumo komiteto. Vidaus reika
lams perduotas ir Civilinės saugos
departamentas. Lietuvoje daugy
bė problemų, tačiau dabartiniams
vadovams aktualiausia - kariuo
menės silpninimas ir ginkluotos
jėgos persvaros teikimas Vidaus
reikalų vadovų rankose. Galima
aiškinti, jog kitose valstybėse sieną
saugo policija. Užsienio valstybėse
pasienio apsaugos klausimai spren
džiami įvairiai. Tačiau beveik nie
kur Vakarų Europoje nėra vidaus
kariuomenės pulkų, nes ten Kons
titucija draudžia prievarta versti
kareivį saugoti kitą savo valstybės
pilietį. Demokratinės valstybės
stengiasi išlaikyti pilietinę santarvę,
todėl kalinius ten saugo mokami
žmonės.
Tačiau mūsų valdžios vyrai pa
sirinko kitą kelią. Todėl vis labiau
plinta kalbos, kad Klaipėdoje bus
kuriamas trečias vidaus kariuo
menės pulkas, kuriame, matyt,
tarnaus daug kitataučių. Taip pa
tyliukais kuriama policinė valsty
bė. Ir vienintele jėga, kuri gali
pasipriešinti nekonstitudniam val
džios paėmimo būdui - tai kariuo
menė? Todėl ji nuolatos silpnina
ma, krašto apsaugai nuolat neiš
mokamos ir tos nedidelės biudžeto
skirtos lėšos.
Šiuo metu po Seimą klajoja įsta
tymo projektas, kad ir šios lėšos
bus sumažintos 20%. Vadinasi,
rudenį Krašto apsaugos ministeri
ja negalės papildyti kariuomenės
šauktiniais. Todėl kareivių ir ka
rininkų darbų krūvis bus dar di
desnis, nors žmonės, gaudami
nedidelius pinigus, dirba negailė(nukelta i 4 psl.)

komfortu, karo metu matėme, kaip savo ausis. Bet kai parodydavau
tokį bilietą, kad ir prekinio traukinio vyr. konduktoriui arba vad.
palydovui, nežinodamas, kiek galios aš ten, Valdyboje, turiu, priimda
vo į šiltą tarnybinį vagoną ir vadindavo ponu arba ponaičiu... Antrinės
pareigos buvo prižiūrėti daugiau kaip 400 kambarių, tuomet didžiausių
visame Vilniuje Valdybos rūmų, langų aptemdymą (kad nepastebėtų
šviesų priešo lėktuvai).. Lygiagrečiai, nuo 1942 rudens lankiau Suau
gusių gimnazijos septintą ir aštuntą klasę. Brandos atestatą gavau 1944
birželio 9.
Šitokį mane, 23-čius metus bebaigiantį jaunuolį, Vilniuje pasitiko
1944-ji metai. Kadangi nei politika, nei frontu dar nesidomėjau,
jaučiausi gana saugus. Mylėjau mergaites. Labai mėgau kino filmus. Kai
Vilniuje jų pritrukdavau, savaitgaliais nuvažiuodavau (antra klase, ha,
ha!) į Kauną ir iškart aplėkdavau du ar tris kino teatrus.
Sausio 13 dienoraštin įrašiau žinią, kad vokiečiai uber Reichs Gebiet
numušė 137 alijantų lėktuvus, bet kartu ir gandą, kad tokį derlių
nušienavo iš 3,000 bombardavimuose dalyvavusių. Kitas tos dienos
įrašas: "labai keistomis aplinkybėmis Amerikos J.V. mirė mūsų tautos
patriarchas ir ilgametis prezidentas Antanas Smetona". Žodis žodin
šitaip. Dabar stebiuosi, iš kur aš tą patriarchą ištraukiau?
Sausio 22-ą rašau, kad tris dienas Kaune praleidęs tarnybiniais reika
lais, neužmiršau nė savųjų: pamačiau keturis filmus, visiems metams
užsisakiau "Savaitę* (dabar nebeatmenu, kokio tai būta laikraščio ar
žurnalo), pusei metų Kauno dienraštį "Ateitį" sau ir 3 mėnesiams savo
Tėtei į kaimą. Aplankiau Karo muziejų (jo garbei paskyriau beveik visą
dienoraščio puslapį).
Vasario 3 d. visai savaitei tarnybos labui buvau išsiųstas į Rygą. Jai
prirašiau pusantro puslapio ir gale atsidusau: "Ach, kad tik greičiau
baigtųsi karas!...’
Vasario 20-tą miniu gimnazijos aštuntokų šimtadienį (liko 100 dienų
iki abitūros), sėkmes ir nesėkmes šokiuose. Keli puslapiai filosofavimų.
Keli įrašai apie keliones tai į Kauną, tai į Rokiškį. Vis traukiniais.
Ir štai kovo 30 įrašas: "Rytoj vėl važiuoju į Kauną. Pas Plechavičių...
Noriu stoti į Vietinę Rinktinę. Noriu ir bijau... Turės viskas greit
paaiškėti..." O balandžio 4:
"Ir išsisprendė: mobilizacinis lapelis kišenėje. Nerimas širdy. Viso
kiausi gandai aplinkui... Pirmą kartą reikalą pastačiau ant svarstyklių.
Svėrė po lygiai "už" ir "prieš".
(Bus daugiau)

- Lietuvos polito
logų asociacija priimta

į Tarptautinę politikos
mokslo asociaciją. Jos
būstinė Paryžiuje, jai
priklauso daugiau kaip
40 nacionalinių ir regio
ninių organizacijų. Lie
tuvos politologai daly
vaus tarptautinėse kon
ferencijose, bendruose
tyrimų projektuose, siū
lys savas mokslines
iniciatyvas.
-JAV panaikino ginklų par
davimo Baltijos valstybėms drau
dimą. Baltijos šalys numato pirkti
iš JAV ginklų ir transporto už 10
mln. USD.

□ Nors daugu
mas Rusijos poli
tikų jau grįžo iš
savo atostogų, Ru
sijos prezidentas
Boris Jelcin rugsė
jo 6 d. išvyko į
±
savo vilą prie Juo
dosios jūros dviejų
savaičių poilsiui. Nenu Jl
matytas Rusijos prezidento poilsis
iššaukė eilę gandų: apie preziden
to ligą, apie tai, kad jį ruošiamasi
pašalinti iš prezidento posto. Vie
nas didžiausių Rusijos dienraščių
"Izvestija" Rusijos prezidento elgesį
Berlyne, palydint Rusijos kariuo
menę, pavadino gėda milijonams
rusų. Per Rusijos televiziją daug
kartų buvo rodoma ištrauka, kur
Rusijos prezidentas raudonu vei
du dalino bučinius miniai, plačiai
mojavo ir palydėjo Vokietijos
orkestrą, smarkiai dainuodamas.
Iš karto po savo atostogų Rusijos
prezidentas aplankys Didžiąją Bri
taniją, pakeliui vykdamas į pasita
rimą su prezidenti Clinton Washingtone. Jelcin susitiks su Di
džiosios Britanijos premjeru John
Major rugsėjo 24-25 d.

- Vilniaus universiteto pro
fesorius, nuo 1992 m. Lietuvos
ambasadorius Belgijoje, Luxemburge ir Nyderlanduose Pranas
Kūris išrinktas Europos žmogaus
teisių teismo teisėju (išrinktas devyneriems metams). Europos Tary
bos Parlamentinė asamblėja vienu
šio teismo teisėju išrinko ir estų
advokatą Uno Lohmusą.
- Dešimti dienų Klaipėdos
universiteto studentams ekono
mistams JAV ambasados iniciaty
va paskaitų ciklą skaitė JAV jūrų
prekybos akademijos Kings Point
profesorius Fiazas H. Arainas. Pro
fesoriaus nuomone, Klaipėdos uos
tas, nors yra geroje strateginėje
padėtyje, atsilieka nuo Amerikos

□ Moldovos
žemės ūkio ir
maisto produktų
ministerijos Vynuogininkystės ir
7 vyno gamybos
valdyba su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku

pasaulį

“

*
sutarti stiklo fabrikui statyti. Šia statyba jau susi
domėjo Italijos, Ispanijos, Vokie
tijos ir Prancūzijos firmos. Fabriko
pajėgumas - 80 milijonų butelių
per metus. Jį pastačius, nebereikės
importuoti vynui butelių iš Bul
garijos, Rumunijos ir Ukrainos. Per
porą artimiausių metų Moldova
ketina eksportuoti į Vakarų šalis
apie 30 milijonų butelių vyno bei
šampano.
□ Čekijos Vyriausybė pradėjo
legalią akciją prieš tris buvusius
slaptosios policijos darbuotojus. Jie
kaltinami disidentų kankinimu.
Vienas iš jų minimas kaip Evzen
Z., kaltinamas tuo, kad 1949 m.
Pilzeno kalėjime elektra kankino
politinį kalinį Adolf Mzik. Kiti du
persekiojo, kankino ir nužudė ku
nigą Josef Tufar.

Ketvirtas laiškas
(atkelta iš 3 psl.)
darni jėgų ir sveikatos. Kariuomenę
stengiamasi išardyti iš vidaus, de
moralizuoti, nes grupė draugų, sva
jojanti apie stiprią ranką, jos bijo.
Kaip bijo ir buvusių krašto apsau
gos vadovų, nes tie žmonės sun
kiomis mūsų kraštui dienomis kūrė
kariuomenę ir žino, kaip elgtis
ekstremaliomis sąlygomis. Todėl
ir gimė garsioji ginklų pirkimo
byla, nes buvusius krašto apsau
gos vadovus reikėjo sunaikinti mo
raliai, o jei priešinsis - ir fiziškai.
Tam, buvo priimtas įstatymas dėl
ypač stambių valstybės turto grobs
tymų.
Kita vertus, policinės valstybės
kūrimo scenarijus taip primena
garsiojo astrologo P. Globos pra
našystę. Nuolat Lietuvoje pasiro
dantis P. Globa prognozuoja tokią
mūsų valstybės politikos ateitį.
1995 m. pavasarį įvyks priešlai
kiniai Seimo rinkimai. Seimas bus
nevykęs, jame dominuos mafijos
statytiniai. A. Brazauskas valdys
ilgiau už dabartinį Seimą, bet vi
sos kadencijos neišbus. 1996 m.
Lietuvą valdys diktatorius, taip pat
nežinoma dama iš Klaipėdos ar
Palangos. To valdymo metu bus
labai griežta sistema, politinė kont
rolė, tačiau bus leidžiamos didelės
ekonomikos laisvės. Tai, P. Glo
bos nuomone, normali civilizuota
diktatūra, kurios baimintis ne
reikėtų. Lietuvai vienodai pavojin
ga jungtis prie Vakarų, kaip ir Rytų.
Lietuvos geografinė padėtis taps
dideliu privalumu. Maskva, kaip
Rusijos sostinė, gyvuoja paskuti
nius metus. Naujų dvasinio at
gimimo centru taps Uralas. Bus
sukurta Euroazijos konfederacija,
kurią sudarys slavai, pabaltiečiai ir
vokiečiai. Kdnigsbergas taps bend
ru Rusijos ir Vokietijos protektora
tu, laisva ekonomine zona. Tai
bus nauja būsimos Europos sos
tinė. Taigi P. Globos Lietuvos atei
ties prognozėje skelbiama būsima
diktatūra Lietuvoje, o paskui - vi
suotinė laimė Euroazijos valsty
bėje. Matyt, Lietuvoje jau rengia

mi naujos pasaulinės imperijos ir
"naujos tvarkos" tarnai. 1997 m.
P. Globa skelbia avariją Ignalinos
atominėje elektrinėje ir potvynį
Kaune. Matyt, turi omenyje Kau
no HES, kurią susprogdinus toks
potvynis įvyktų. P. Globa, A. Zala
torienės žodžiais, net neslepia, jog
buvo KGB darbuotoju. P. Globa ir
jo mokinė P. Kelertienė, "Respub
likoje" skelbianti dienos horosko
pus, įkūrė P. Globos klubą Vilniu
je, dabar kartu su "garsiuoju pra
našu" kuria klubus visoje Lietuvo
je. Matyt, tam, kad vieną dieną
visoje Lietuvoje net žvaigždės pra
biltų, jog Lietuvai reikalingas dik
tatorius. Kai mūsų valstybę valdys
diktatorius, P. Globa teigia, jog jis
dalysis valdžia su nežinoma mote
rimi iš Klaipėdos ar Palangos. P.
Kelertienė kilusi iš Palangos. Ši
moteris turi didelių ambicijų ir
planų. Diktatūros įvedimo Lietu
voje scenarijus P. Globos buvo
šėtoniškai gudriai sugalvotas. Juo
lab kad astrologas iš Rusijos ir jo
mokinė nuolat lankosi vieno labai
aukšto Lietuvos pareigūno namuo
se. Galima tik įsivaizduoti, kokią
ateitį jie žada šiam valstybės pa
reigūnui. Deja, gudrus ir gerai in
formuotas P. Globa ir jo mokinė iš
"Respublikos" yra tik žmonės, ir
kaip visi daro labai rimtų klaidų.
Po pirmų dviejų Tele-3 laidų "Gink
lai ir prekyba" P. Globos nervai
neišlaikė, todėl kovo 23 d. jis
atsidūrė Kaliningrade. Statybų rei
kalais atėjęs pas aukštus rusų ka
riškius, "Šeimos" viceprezidentas P.
Ostasevičius ten sutiko P. Globą.
Būdamas tikras verslininkas, P.
Ostasevičius neturi laiko prana
šysčių skaityti. Kariškiams, prista
čius šį astrologą kaip didelį šios
srities specialistą, P. Globa pasiūlė
P. Ostasevičiui pasakyti ateitį, šiam
atsisakius, P. Globa pareiškė, kad
gerai žino "Šeimos" problemas. V.
Laurinavičiaus suėmimas yra atsi
tiktinis, kadangi labai nepalanki
žvaigždžių padėtis.
(Pabaiga sekančiame numeryje)

uostų kokius dvidešimt penkerius
metus.
- Panevėžyje, Baltoskandijos
akademijoje, vyko Danijai skirtas
seminaras. Jo tema "Danų kultūros
kelias į Baltiją*. Pranešimą skaitė
lektorė iš Kopenhagos Mette Daisgaard, dalyvavo Danijos kultūros instituto Lietuvoje direktorė Rikke
Helms, literatūrologas Larsas Gronbjergas.

klausimas
ES pasitarime
1 rugsėjo 7 d. įvykusį Europos
Sąjungos kraštų pasitarimą Jung
tinių Tautų klausimais pirmą kartą
buvo pakviestos Baltijos ir Cent
rinės Europos šalys, praneša LR
Nuolatinė Misija JT-ose.
Pasitarime, kuris įvyko Europos
Sąjungos pirmininkaujančios Vo
kietijos iniciatyva jos JT Misioje,
dalyvavo pilnateisės ir asocijuotos
narės bei Bulgarija, Čekija, Estija,
Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumuni
ja, Slovakija ir Vengrija.
Naujai paskirtas ir atvykęs Lie
tuvos Ambasadorius JT-ose, Os
karas Jusys padarė pareiškimą
apie Kaliningrado srities problemą,

Moteris - invalidė piketuoja prie Lietuvos Vyriausybės rūmų.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

ryškindamas jautrų Lietuvos Res
publikai karinio tranzito klausimą.
Ambasadorius Jusys išreiškė LR
vyriausybės rimtą susirūpinimą dėl
per didelės Rusijos karinių pajėgų
koncentracijos Kaliningrado sri
tyje. Jis pažymėjo, kad praėjusią
savaitę Baltijos valstybių užsienio
reikalų ministrai Palangoje paskel
bė bendrą komunikatą, kuriame

ragino Rusijos Federaciją imtis prie
monių demilitarizuoti Kaliningra
do regioną ir vystyti jo ekonomiką
kaip sudėtinę Baltijos jūros regio
no dalį.
Naujai paskirtas Estijos ambasa
dorius JT-ose Trivimi Velliste pa
darė pareiškimą trijų Baltijos vals
tybių vardu dėl svetimų karinių
pajėgų išvedimo rezoliucijos, kuri

bus svarstoma 49-toje Generalinės
Asamblėjos sesijoje.
Latvijos Ambasadorius Alvars
Baumanis nušvietė tikrąją žmo
gaus teisių padėtį Estijoje ir Latvi
joje, kviesdamas susirinkusias dele
gacijas paremti pastangas išvengti
šios padėties politizavimo Jung
tinių Tautų žmogaus teisių struk
tūrose.

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

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

SKAMBINKIT JŪSŲ
KELIONIŲ AGENTUI
ARBA ATA:

800-382-5892.

iš

NEW YORKO
.Savaitės dienomis

s399

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

Savaitaaliais

s429

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

Studentams

!349

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

Išskrendant
iš

Savaitgalį

Savaitės
dienomis

ATLANTA.................. .$561

$531

BALTIMORE.............. .$520

$490

BOSTON................... .$429
tCHICAGO................. .$484

$399

CLEVELAND............. .$520

$490

DALIAS...................... .$579

$549

DETROIT................... .$524
HOUSTON............... .$579
t LOS ANGELES.........
..$547

$494

MiAMI........................ ..$569

MINNEAPOLIS......... ..$479

$539
$449

NEW ORLEANS.........$569

$539

PHILADELPHIA........ ..$474
PHOENIX................. ..$547

<AAA

PITTSBURGH............ ..$479

$449

SANANTONIO...... ..$579

$549

SAN DIEGO............. ..$547
tSAN FRANCISCO.....$547

$517

SALT LAKE CITY...... ..$547

$517

SEATTLE.................... ..$549

$519

WASHINGTON D.C...$520

$490

$454

$549
$517

$517

$517

Visos kainos yra nustatytos perkant
skrydžius į abu galu

t Rer ATA.
Visi kiti miestai per TWA sujungti su New Yorko,
tęsiant į Rygę per ATA.

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

Musų kilmė mūsų stiprybė
Lietuvos Vyčių 81-mas seimas
vyko rugpjūčio 4-7 dienomis,
Marriott viešbutyje, Chicagoje, IL.
Globojo Čhicagos 16 kuopa. Su
sirinko 130 delegatų ir svečių iš 5
apskričių ir 29 kuopų. Seimo šūkis
- Lietuvos Vyčiai - mūsų kilmė mūsų stiprybė!
Ketvirtadienį, rugpjūčio 4 d. ati
darymo mišias Šv. Vardo katedro
je koncelebravo Čhicagos arkivys
kupas kardinolas Joseph Bemar
din ir keliolika lietuvių kunigų.
Pamokslą pasakė kun. dr. Juozas
Anderlonis, centro valdybos dva
sios vadas. Aukas prie altoriaus
nešė Lietuvos ambasadorius Washingtone dr. Alfonsas Eidintas,
Lietuvos ambasadorius Suomijoje
Petras Austrevidus, Lietuvos Vydų
centro valdybos pirmininkė Pranė
Petkuvienė, ir 16-tos kuopos pir
mininkė Mary Beth Slakis. Per
mišias giedojo Vydų choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios.
Po mišių kardinolas Bemardin
pasveikino Vydus ir palinkėjo, kad
seimas būtų "... a rime of renevval,
dedication to the important, fratemal, educational and cultural

goals of your outstanding organization'.
Per seimą būna 5 sesijos. Atidary
mo sesija įvyko ketvirtadienį popietų. Sveikino 16-tos kuopos pir
mininkė Mary Beth Slakis. Seimo
rengimo pirmininkas Robert Mar
tin supažindino su prezidiumu.
Pranei Petkuvienei, buvusiai pir
mininkei, kun. Anderlonis įteikė
gėlių puokštę ir visos organizaci
jos vardu jai padėkojo už tris ka
dencijos metus. Sekė įvairių orga
nizacijų sveikinimai. Tarp kitų,
raštu sveikino vyskupai Sigitas
Tamkevidus ir Paulius Baltakis,
OFM, "Draugas" ir "Darbininkas".
Diena baigta susipažinimo vaka
rone.
Rugpjūčio 5 d. po mišių už mi
rusius narius, antroje sesijoje dr.
Jonas Baltrus pristatė Lietuvos
ambasadorių Washingtone, dr. Al
fonsą Eidintą, kuris padėkojo Vydams už gausią pagalbą Lietuvai.
Per seimą, "Pagalba Lietuvai Ine",
vedėjas Robertas Boris pranešė, kad
iki birželio mėn. Vydai yra išsiun
tę $9,025,818 vertės medikamentų
ir vaistų į Lietuvą. Taip pat per šį

į IŠ
Nauja 1994-1995 m. Lietuvos Vyčių Centro Valdyba. Reginos Juškaitės nuotrauka

atminimui įamžinti
vos prezidentų paminklų pastaty
mo Kaune buv. Prezidentūros sode
lyje. Šiuo projektu rūpinasi Kauno
Karo Muziejus. Dr. Leonas Kriau
čeliūnas, lankydamasis Vilniuje ir
Kaune, gerai susipažino su šiuo
projektu.
Todėl nutarta skelbti vajų Lietu
vos prezidentų A. Smetonos, A.
Stulginskio ir K. Griniaus pamin
klų statybai Kaune buv. Prezi
dentūros sodelyje ir jų vardo mu
ziejaus kambarių įrengimui.
Aukas prašome siųsti Prano Povilaido (dr. Č, Masaido, Užs. Lietu
vių Krikščionių demokratų pir-

mininko įgaliotinio) adresu, pažy
mint: "Lietuvos Prezidentų įamži
nimui", 9050 Troy Avė., Evergreen
Park, IL 60642, USA.
Dr. L. Kriaučeliūnas,

JAV Lietuvių Tautininkų S-gos
pirmininkas
G. J. Lazauskas,

Lietuvos Valstybės Liaudininkų
S-gos pirmininkas
P. V. Povilaitis,

Užs. Krikšdonių Demokratų
pirmininkas, dr. Č. Masaido įgal.

Los Angele^ CA
Lietuviška radijo valanda

Denver, CO
Pagerbiamas Vytautas Beliajus ir
jo žurnalaster, "Viltis"
7111 Montview Blvd.: tautinių

Vytautas Beliajus, tautinių šokių
instruktorius ir žinovas ne tik lie
tuvių tarpe, bet ir daugelyje pa
saulio kraštų, gimė Lietuvoje 1908
m. Vytautas į JAV atvyko būdamas
15-kos metų amžiaus.
Savo veiklą įvairių tautybių tau
tinių šokių srityje jis pradėjo Chi
cagoje. Kai II-ojo pasaulinio karo
metu dauguma jo šokėjų išėjo at
likti karinę tarnybą, Vytas bandė
palaikyti su jais ryšį asmeniniais
laiškais. Bet tam pritrūko laiko ir
jis pradėjo spausdinti "bendrą"
laišką, kuris išsivystė į "Viltį".
šio žurnalo 50-ties metų jubi
liejaus proga Denver, CO, įvyks
eilė renginių:
Rugsėjo 23 d., penktadieni, 7:30
vai. vak. Mason Hali Gym, Montview ir Olive Streets: pasilinksmini
mas ir tautiniai šokiai publikai.
Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 5:30
vai. popiet Mason Hali Dining
Room - sukaktuvių banketas.
Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 7:30
vai. vak. Houston Fine Arts Cen-

šokių koncertas, dalyvaujant
dešimčiai grupių, jų tarpe ir
Brigham Young Universiteto gru
pei iš Utah, kuri duos ištrauką iš
Vyto anksdau statytų "Lietuviškų
vestuvių" Denveryje 1974 m.

Lietuvių kalbos pamokos suau
gusiems planuojamos pradėti vė
liau šį rudenį. Pamokas dėstys
Daiva Mickevidūtė. įvairiems klau
simams išsiaiškinti organizacinis
susirinkimas įvyko rugsėjo 11 d.
Daugiau informacijų teikia Daiva.
Jos telef. 730 - 6702.
Colorado lietuvių centras galėtų
patarnauti lietuviškam veikimui tiek lietuvių tautinių šokių grupės
repeticijoms, tiek ir lietuvių kal
bos pamokoms bei vaikų darželiui
reikalingos patalpos, šiuo reikalu
visų programų vadovės tarėsi su
LB valdyba. Visos programos vyk
tų sekmadieniais popiečių metu.
Žinys

J]

- Lietuvių Kunigų Vieny
bės metinis seimas įvyks spalio 10

seimą Vydai dosniai aukojo įvai
riom lietuviškom organizadjom
bei spaudai.
Narystės sekretorė Ann Cheplick apdovanojo kuopas, sutelku
sias daugiausiai naujų narių: Det
roito 102 ir 139; Los Angeles 133;
Anthradte 144; ir Čhicagos 36.
Vakare buvo koncertas - "Lietu
va ir klasika". Programą atliko Lie
tuvos Vydų garbės narys ir buvęs
New Yorko Metropolitan operos
solistas Algirdas Brazis, sol. Praurimė Ragienė, pianistas Manigirdas Motekaitis, čelistė Susan Stein
ir smuikininkė Linda Veleckytė.
Rugpjūdo 6 d., šeštadienio sesi
jos buvo pados įdomiausios. Visi
norėjo sužinoti kas bus mūsų nau
jas pirmininkas. Pirmininke išrink
ta veikli darbuotoja iš Čhicagos
Evelyn Oželis, kuri gerai kalba lie
tuviškai ir buvo ilgametė centro
valdybos narė įvairiose pareigose.
Jos vicepirmininkai: Tom Brūzga,
Robert Martin ir Pranė Petkuvie
nė. Taip pat išrinkti kiti valdybos
pareigūnai ir keliolika komitetų
pirmininkų.
Vicepirmininkas jaunimo reika
lams R. Martin supažindino su
jaunaisiais delegatais, kurie papasa
"Pagalbos Lietuvai" vadovas Robertas -Boris padovanojo kojo apie savo veiklą. Jų sesijos
George Perles išaustą Lietuvoj guostą su užrašu: "George būna atskirai, su "vyresniais* suei
Perles - Jurgis mėgsta kugeli". R. Juškaitės rfnotrauka
na tik per vakarinius pobūvius ir
mišias.
Vienąjaunuolė šiemet buvu nu
Ruošiami paminklai Lietuvos
siųsta Lietuvon atstovauti Vyčiams
Respublikos prezidentų A. Smetonos,
Jaunimo Kongrese. Ši veikli mer
gina iš Čhicagos - Christina Cius
A. Stulginskio ir K. Griniaus

Siekiant įamžinti buvusių Lietu
vos Respublikos prezidentų atmini
mą, 1994 m. birželio 1 d. sudaryta
tam tikslui komisija, įtraukiant ir
buvusių prezidentų politinių par
tijų atstovus Lietuvoje ir užsienyje.
Šioje komisijoje esantieji JAV
nariai: dr. Leonas Kriaučeliūnas Tautininkų s-gos pirm., Grožvydas
Lazauskas - Valstiedų Liaudininkų
S-gos pirm., Česlovas Masaitis Užs. Lietuvių Krikšdonių Demok
ratų pirm. 1994 m. rugpjūdo 29
d. nutarė kreiptis į užsienio lietu
vių visuomenę, kad savo aukomis
prisidėtų prie buvusių trijų Lietu

VISUR

Per eilę metų lietuviška radijo
programa Los Angeles, CA buvo
transliuojama šeštadienių rytais po
30 minučių. Jau kuris laikas ši pro
grama girdima ištisą valandą - nuo
12 vai. dienos iki 1 vai. popiet.
Priežastis - prancūzai negalėjo iš
laikyti toje radijo stotyje prancū
zišką pusvalandi, veikusį prieš lie
tuvišką pusvalandį. Radijo stočiai
pasiūlius, lietuviai parėmė ir pran
cūzų pusvalandį.
Pradžioje 30 minudų girdima
programa anglų kalba, tarpais įter
piant lietuviškus komentarus. Tiki
masi pritraukti daugiau lietuviško
jaunimo klausytis lietuviškos muzi
kos. Anglų kalba pusvalandžiui
vadovauja Kęstutis Reivydas. Lie
tuvišką pusvalandį redaguoja kele
tas asmenų.
Lietuvių Dienos

Tradicinės Kalifornijos Lietuvių
dienos Los Angeles Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos patalpose ir aikš
tėse vyks spalio 1 ir 2 dienomis.
Kaip paprastai vyksta kasmet, ir
šiemet tikimasi gausių dalyvių atsi
lankymo ir visos Kalifornijos, šias
Lietuvių Dienas rengia LB Los
Angeles apylinkės valdyba.

pasidalino įspūdžiais iš Kongreso,
bei kelionės po Europą. Malonu
buvo susipažinti su protėvių žeme
- Lietuva. Parodė skaidrių.
Robert Boris pakvietė delegatus
1995 metais rengti 82-rą seimą
Detroite. Jo kuopa (102) švęs 75
metų sukaktį. Seimas įvyks
rupjūdo 9-13 dienomis.
Loreta Stukienė, Vydų Fondo
pirmininkė, informavo apie jo
veiklą. Tarp kitko į Lietuvą buvo
nusiųsta Šv. Rašto 300 egz. anglų
ir lietuvių kalbomis.
Garbės narių vardu Loreta pra
nešė, kad šiais metais netekome 4
garbės narių: Juozo Laučkos, Stan
ley Piežos, dr. Jokūbo Stuko ir
amb. Stasio Lozoraido. Šiuo metu
yra 28 garbės nariai. Vydų orga
nizacija turi per 4500 narių.
Per iškilmingą banketą, kun.
Anderlonis "Lietuvos bidulio" žy
menį įteikė dr. Badyshagar Purri,
neonatologui iš Indijos, kuris pa
sižymėjo ypatinga pagalba Lietu
vos vaikams.
Garbės narystės suteiktos: Anna

*

Klizas Wargo, Elinor Sluzas ir kun.
Stasiui Railai, kuris negalėjo atvykti
bet atsiuntė padėką.
Sekmadienį, rugpjūdo 7 d., sei
mo uždarymo mišios buvo auko
jamos Visų Šventųjų/Šv. Antano
bažnyčioje. Koncelebravo kun.
Anderlonis, prel. Algimantas Bart
kus ir grupė lietuvių kunigų. Pa
mokslą pasakė kun. Anderlonis.
Jis taip pat pašventino 4-to laipsnio
medalius (Vyčių aukščiausias),
kurie buvo įteikti keliems kandi
datams.
Išleista programa, kurioje, tarp
kitų sveikino prez. Bill Clinton,
kardinolas J. Bemardin, Čhicagos
burmistras Richard Daley. Nuošir
di padėka priklauso 16 kuopai ir
seimo komiteto pirmininkui Rob
ert Martin bei jo komiteto štabui
už tokį nuoširdų delegatų globo
jimą.
Tikrai lietuvių sostinė JAV Chicaga mus neapvylė. Ar Detroi
tas mus taip gražiai priims 1995
metais? Pažiūrėsime!
Regina Juškaitė

St. Petersburg, FL
Rugsėjo mėnesi JAV Lietuvių Bendruomenė yra paskyrusi švietimo

ėnesiu, Lituanistinių mokyklų paramai St. Petersburgo LB apylinkė
renka aukas Lietuvių Klube kiekvieną sekmadienį.
"Saulės" lituanistinė mokykla naujus mokslo metus pradėjo
.rugsėjo 10 d. Adresas: Don Vista Community Center, 3300 Gulf Blvd.,
St. Petersburg Beach (šalia Don Caesar viešbudo). Pamokos vyks
kiekvieną šeštadienį nuo 9 iki 12 vai. Daugiau informadjų gali suteikti
mokyklos vedėja Aurelija L. Robertson. Jos telef. 321 - 4128.
Ansamblis "Kanklės" rugsėjo 23 d., penktadienį, 4 vai. popiet
Lietuvių Klube atliks koncerto programą. Ansamblio dalyviai yra pro
fesionalai, dėstytojai konservatorijoje.
Ropio Kalantos Šaulių kuopa rugsėjo 28 d., tredadienį, rengia
rudeninę išvyką į gamtą Veteranų Parko antrame paviljone. Pradžia
10:30 vai. ryto, karšti pietūs - 12:30 vai. Programoje muzika, dainos,
turtinga loterija.
Lietuvių Klubo pokylis rengiamas spalio 21 d., penktadienį,
sutikti sugrįžusius iš šiaurės. Karšta vakarienė. Gros "Lorelei" orkestras.
Lietuvos Dukterų Draugijos narės S. Salienė, E. Purtulienė, A.
Strijauskienė, A. Česnaitė ir E. Jasaitienė supakavo 7 dėžes drabužėlių
ir reikmenų mokinukams. Dėžės svėrė 275 svarus ir viskas buvo išsiųsta
į Šalčininkų rajono pradžios mokyklas. Persiuntimo išlaidų dalį pa
dengė LB St. Petersburgo apylinkė, paskirdama $100. Šią vasasarą į
Lietuvą skyriaus iniciatyva nuvežta $7,400 dviem vaikų ligoninėms ir
keliems invalidams - Sibiro tremtiniams.
Lietuvių Fondo naudai koncertas rengiamas lapkrido 2 d.,
tredadienį, 3 vai. popiet Lietuvių Klube. Programą atliks solistė Virgini
ja Muliolienė. Solistė St. Petersburge pasirodys pirmą kartą. St. Petersburge Lietuvių Fondo atstovė yra Janina Gerdvilienė.
L.Ž.K.F

Philgdelphią, PA

Sukaktis lietuvių parapijoje
Šv. Andriejaus lietuvių parapija (19th St. ir Wallace St. sankryžoje)
šiais metais švenčia 70-ties metų sukaktį. Šiai progai paminėti rugsėjo
25 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto bus aukojamos iškilmingos padėkos
mišios, po kurių bus pašventintas parapijos kieme naujai pastatytas
Lietuvoje sukurtas lietuviškas kryžius.
Po religinių iškilmių 1:30 vai. popiet įvyks sukaktuvinis banketas
Rosewood Caterers salėje, 8888 Frankford Avenue, Philadelphia.
Tėv. Timotiejus Burkauskas, šv. Andriejaus parapijos administrato
rius ir parapijos komitetas kviečia visus parapiedus bei visus Philadelphijos apylinkių lietuvius dalyvauti visuose sukaktuviniuose renginiuo
se. Mišiose ir kryžiaus šventinime moterys yra kviedamos pasipuošti
tautiniais drabužiais. Sukaktuvinio banketo bilietus ($30 suaugusiems,
$15 vaikams iki dvylikos metų) galima įsigyti pas Marytę Sušinskienę
sekmadieniais po lietuviškų mišių arba skambinant jai į namus tel. 215
927 - 2467.
Prieš tris metus arkivyskupija buvo numačiusi Šv. Andriejaus lietuvių
parapiją uždaryti. Visų parapiedų vieningas, greitas susiorganizavimas
ir Tėvo Timotiejaus Burkausko pasišventęs parapijos administravimas
parapiją išgelbėjo.
I sukaktuvines iškilmes yra pakviesti arkivyskupijos atstovai, kurių
sprendimai didele dalimi lėmė parapijos išlikimą. Labai svarbu jiems
pademonstruoti šv. Andriejaus parapiedų solidarumą ir gausų lietuvių
dalyvavimą, nes dabar jau nuo mūsų padų priklausys parapijos ateitis.
T.G.

- 11 dienomis lietuvių seselių vie
nuolyno sodyboje, Putnam, CT. I
seimą laukiama atsilankant ne tik
užsienio lietuvių vyskupo Pauliaus
A. Baltakio, OFM, bet ir Panevėžio
ordinaro vysk. Juozo Preikšo ir
Vilniaus Arkikatedros klebono ir
Vilniaus kunigų seminarijos rek
toriaus prel. Kazimiero Vasiliaus
ko. Ten pat vyks ir Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos direktorių
suvažiavimas, kuris prasidės spa
lio 9 d. vakare.
— Vytautas Kamantas, JAV
LB XIII-osios tarybos prezidiumo
pirmininkas, patyręs visuomeni
ninkas, sutiko kandidatuoti į nau
jos JAV LB Krašto valdybos pir
mininko vietą. Rinkimai įvyks JAV
LB XIV tarybos pirmosios sesijos
metu, kuri įvyks rugsėjo 17-18
dienomis Washingtone.
-JAV LB Visuomeninių stu
dijų seminaro rytiniame posėdyje

simpoziumo forma bus svarstoma
tema "JAV Užsienio politika ir Rytų
Europos saugumas". Kalbės dr. Paul
Goble, Camegie Endovvment for
International Peace mokslininkas,
buvęs Baltijos skyriaus viršininkas,
Lietuvai atstatant nepriklausomy
bę. Kiti kalbėtojai: dr. Phillip Petersen, Potomac fundacijos moks
lininkas ir Clarence Juhl, Europos
ir NATO biuro direktorius JAV
Gynybos departamente. Seminaro
pradžia - rugsėjo 16 d., 8:30 vai.
ryto, Russell Senate Office Bldg.
Caucus Room #325 (Delavvare &
Constitution Avenues, Washington, D.C.). Bendrų pusryčių metu
prieš seminaro pradžią bus pagerbti
JAV senatoriai Donald Riegle (MI)
ir Dennis DeConcini (AZ). Šen.
Riegle daugelį metų buvo rezoliu
cijų Baltijos valstybių reikalais ini
ciatorius ir Lietuvos reikalų gynė
jas JAV Senate. Šen. DeConcini,
būdamas JAV Helsinkio komisijos
bendrapirmininku, efektyviai kėlė
žmogaus teisių pažeidimus Sov.
Sąjungos okupuotoje Lietuvoje.
- Aleksandras Dundulis rug
pjūčio 23 d. mirė Chicagoje. Ve
lionis buvo gimęs 1910 m. gegužės
5 d. Trilusčių km., Švenčionių
apskr. Studijavo Švenčionių gim
nazijoje, Mokytojų seminarijoje
Slanime, Lenkijoje, Vilniaus ir
Tūbingeno universitetuose, buvo
veiklus kelių organizacijų vadovy
bėse. Jis yra vienas iš Vilniaus kraš
to lietuvių sąjungos steigėjų. Buvo
Pedagoginio lituanistikos institu
to direktorius.
- JAV užsienio parama Lie
tuvai, gausesnės paramos mobili
zavimo galimybės ir užsienio pro
gramų Lietuvoje efektyvumas bus
diskutuojama JAV LB Visuomeni
nių studijų seminaro antrame po
sėdyje rugsėjo 16 d. rytą. Kalbės
Thomas Dine, U. S. Agency for
International Development viceadministratorius Europai ir Neprik
lausomų valstybių sąjungai. Prak
tišką patirtį telkiant Lietuvai para
mą aptars trys JAV valdžios paramą
administruojantys ’kontraktoriai’
- Katherine Lane, International Republican Institute; Nnandi Ežerą,
American Bar Assodation; Jane
Horsefield, Volunteers in Overseas
Cooperative Assistance, Rytiniai
seminaro posėdžiai vyks Russell
Senate Office Bldg. Caucus Room
325, VVashington, DC.
- Lietuvos menininkų grafi
kos darbų paroda rugsėjo 1-18
dienomis vyko Argentinoje, Bue
nos Aires miesto "Centro Cultural
Recoleta", Junin 1930 salėje.

(nukelta i 7 psl.)
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Juk viršuj dega šviesa!

Tarpe vyrų
Bare kalbasi du vyrai:
- Ar tamsta žinai kokios aš
nuomonės apie vedybas? - klausia
vienas.
- Ar tamsta vedęs? - teiraujasi
antrasis.
- Taip, vedęs.
- Na, tai žinau.

Įėjimas ir išėjimas
Tūlas džentelmenas mėgina įeiti
į Monte Carlo kazino, bet duri
ninkas jį sustabdo ir nenori įleisti.
- Atleiskit, pone, bet be kak-

laryšio įeiti negalima.
- Kaip tai? - pykteli sustabdyta
sis. - Štai tenai, matai, net bemarškinių. Kodėl jam galima?
- Atsiprašau, bet jis neįeina, o
išeina, - ramiai paaiškina durinin
kas.

Netiesioginės išvados
Teisėjas: - Tamsta skundi savo
kaimyną už tai, kad jis tamstą
pavadino jaučiu. Ar taip?
Skundėjas: - Atrodo, kad taip.
- Teisėjas: - Bet ar tikrai jis tams
tą pavadino jaučiu?
Skundėjas: - Matot, jis aiškiai to
nepasakė, bet jis mano dukrą pri
lygino prie telyčios...

Nuotykis gatvėj
Polidninkas pažvelgia į girtuoklį,
kuris bando įkišti raktą į elektros
stulpą gatvėj.
- Nieko iš to neišeis! Nieko nėra
namuose! - pastebi policininkas.
- Kaip tai nėra nieko namuose?

Kam mokosi prancūziškai
- Kaip greit aš išmokčiau pran
cūzų kalbą? - klausė jauna mote
ris.
- Tai priklauso nuo jūsų, - atsakė
mokytoja. - Kodėl gi taip skubinatės?

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ
ŠĮ RUDENĮ ir ŽIEMĄ
Iš New York, Boston nuo
Philadelj^hia, Washington
Cleveland, Chicago, Florida
Los Angeles, San Francisco, Seattle

Rugsėjo
mėn.

Spalio
mėn.

$760.00
$780.00
$820.00
$940.00

$725.00
$760.00
$800.00
$900.00

Lapkričio kovo mėn.

$580.00
$660.00
$700.00
$800.00

Kainos truputį brangesnės Kalėdų laikotarpyje.

- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas -

- O, žinot, mes įsisūnijom pran
cūziuką kūdiki tiktai šešių mėne
sių, - aiškino moteriškė. - Tai, kai.
ims šnekėti, mes norėtume ji su
prasti. •

Laiškas redakcijai

Be reikalo baimė
-Juliau, mano padėtis baisi: man
skubiai reikia pinigų, o negaliu ir
įsivaizduoti, kur jų gauti.
- Malonu tai girdėti. Buvau išsi
gandęs, kad tu nusprendei pasi
skolinti iš manęs.

Reikia tik džiaugtis, kad Lietuvos žurnalistė Jūratė Stelionytė drįso
parašyti į Amerikos lietuvių laikraštį ("Darbininkas", 1994 m. rugpjūčio
26 d.) straipsnį "Leidinys, vertas KGB premijos", pacituodama ištraukas
iš Lietuvoje išleistos knygos "Lietuvos kovų ir kančių istorija*.
Dažnai asmenys, kurie tos knygos nematė ir neskaitė, spaudoje savo
straipsniais baltina jos turinį ir tuos asmenis, kurie išleido šią knygą. Tie
knygoje pateikti dokumentai visiems turėtų atidaryti akis.
J. Stelionytės žodžiais "įdomu, į kokį skaitytoją orientuojasi istorijos
leidėjai?", nereikia nei ypatingo talento, nei neeilinių sugebėjimų
pastebėti, kad dokumentai parinkti labai tendencingai ir prieštarauja
vieni kitiems.
Tų darbuotojų tarpe buvo istorikas Henrikas Šadžius ir kiti. O to
instituto direktorius tuo metu buvo dr. Alfonsas Eidintas, dabartinis
Lietuvos ambasadorius Wąshington.
Knygos 107 -109 psl. dokumentas sako, kad enkavedistai, sodindami
tremtinius į vagonus, elgėsi su jais labai mandagiai, o išvežamųjų
nuotaika "buvo žvali, niekas neverkšleno ir nesielvartavo".
Knygos 134 psl.: "Patvirtinti instrukciją dėl banditų ir banditų bend
rininkų buožių iškeldinimo už respublikos ribų".
Knygos 122 -126 psl. rašo: "Dorų žmonių neiškeldindavo, iškeldino
banditų šeimas... Ir ko čia stebėtis - visame pasaulyje su banditais
elgiamasi panašiai".
Straipsnio išvadoje J. Stelionytė pareiškė: "Gal kaikas norėtų atlaidžiai
žiūrėti į knygos "klaidas" ir "trūkumus". Deja, tokio pikto antilietuviško
leidinio pasirodymo neįmanoma pateisinti klaidomis". Tuo labiau
tokios klaidos nedovanotinos istorikams profesionalams.
Tikrai verta padėkoti žurnalistei J. Stelionytei už šią vertingą infor
maciją užsienio lietuviams.
Vytautas Šeštokas,

-

Ar gavai laišką?
Taip.
Iš ko?
Iš draugės.
Ką rašo?
Nieko. Mes nesikalbam.

Dėkingumas
- Ačiū, teta, už dovaną, - sako
Sauliukas.
- Neverta dėkoti, mano mielas
vaikuti, - nusišypsojo teta.
- Ir aš taip manau, bet mama
liepė.

Bausmės
Elzytei senelė pasakojo, kad, kai
ji buvo maža, dar nebuvo televi
zijos. Ketvertų metų Elzytė, kiek
patylėjusi, paklausė:
- Senele, tai ką jie išjungdavo,
kai tu būdavai negera?
Įspėjimas iš anksto
Būsimas uošvis: Ar tu galėtum
išlaikyti šeimą?
Būsimas žentas: Ne. Aš rengiuo
si išlaikyti tik jūsų dukrą. Likusieji
gi jūsų šeimos nariai gali patys
save aprūpinti.

Matematika
- Tomuk, jeigu tu turi vieną
obuolį ir aš turiu vieną obuolį, tai
kiek mes turime obuolių?
- Mažai.

AKTUALUS STRAIPSNIS

Los Angeles

New York-Vilnius-New York $675 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $675 r.t.
One woy to Vilnius $450
One woy to Kaunas $450

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

Nevertas patarimo
- Aš jums duosiu geriausią pata
rimą: nustokite gerti, - sako dak
taras savo gydomajam.
- Ne, daktare, duokite man kitą
patarimą, geriausio patarimo aš
nesu vertas, - atsakė gydomasis.

Geriausios kelionės į Pabaltijį

AIREX TRAVEL AGENCY

f0

382 Broad Avė
Leonia, NJ 07605
(800) 955-7370

(201) 944-1273

VILTIS
(HOPE)

(201) 947-2189

Dph™y
Wm. Anastasi, B. S.

01

77-01 JAMAICA AVENUE

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

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 - 1 svaro kaina nuo 69 centų.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES
DOVANA. Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro
tremtinį, vienišą žmogų.
Rugsėjo 17 d. VILTIES atstovai priims siuntinius Brooklyne, buv. "Darbininko" spaustuvės
patalpose nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet. Konteineris į Lietuvą bus išsiųstas rugsėjo 20 d.
Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 5:30 vai. popiet Bostono Lietuvių klubo pirmame aukšte įvyks iškilmingas
LIETUVIŠKOS SODYBOS ATIDARYMAS ir pašventinimas. Lietuviškoje sodyboje, kur įsikūrusi VILTIES
IŠTAIGA ir krautuvė DOVANA, pasijusite kaip Lietuvoje. Mintimis sugrįšite į senovišką lietuvišką
kaimą, kur susirinkdavo šeima ir kaimynai, pabaigę darbus, užtraukti skambią dainą. Nepraleiskite
progos pabūti lietuvių tarpe, pamatyti įdomią programą, paragauti lietuviškų valgių ir smagiai pašokti.
Visi Lietuvių Piliečių Draugijos namai bus atviri atsilankiusiems. Iškilmingame atidaryme dalyvaus ir
garbingas svečias iš Lietuvos - prelatas Kazimieras Vasiliauskas, Vilniaus Arkikatedros klebonas ir
Kunigų Seminarijos rektorius. Kviečiame visus susitikti su šiuo šviesiu žmogumi, 25 metus praleidusiu
tremties kalėjimuose, bet nepraradusiu vilties ir tikėjimo. Iškilmingas prelato K. Vasiliausko pagerbi
mas įvyks rugsėjo 25 d. 2 vai. popiet Bostono Piliečių klube po Mišių šv. Petro bažnyčioje. Svečio
garbei programą atliks Bostono etnografinis ansamblis Sodauto. Atsilankiusieji galės pavalgyti lietu
viškus pietus.
Bilietus į iškilmingą atidarymą galėsite įsigyti ateinančią savaitę VILTIES įstaigoje: 368 West
Broadway, South Bostone.

** Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas, Marius Vilkas ir VILTIES STABAS

V

f

Skambinkit mums suplanuosime Jūsų keliones!

Pigiausios kainos per Finnair ir SAS

(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

LIETUVA ’94/’95

Turistinė ir Biznio klasė

J

- Viešbučiai - Automobiliu nuomavimas -

GO BALTIC

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS

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

Klauskite apie mūsų naujas kainas į
Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511

UNIONTOURS
Įsteigta 1931
245 Rftti Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212-683-9500
-(.m
Fax:212-683-9511

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

(800) 654-2432

(201) 592-8780

Lietuvių Susivienijimas
Argentinoje paminėjo
80 metų veiklos sukaktį
Lietuvių Susivienijimas Argen
tinoje liepos 23 d. iškilingai pami
nėjo savo 80 metų jubiliejų su
turtinga programa, kurią pradėjo
Leopoldas Stankevičius ir Irenė Simanauskienė, programos vadovai.
Draugijos jaunimas ir vaikai visi
apsirengę tautiniais drabužiais,
įžengė į salę, nešdami Argentinos
ir Lietuvos vėliavas, grojant maršui.
Buvo sugiedoti Argentinos ir Lie
tuvos himnai. Tylos minute buvo
pagerbti mirusieji draugijos nariai.
Draugiją žodžiu sveikino Lietu
vos garbės konsulas inž. Alg. Rastauskas, iškeldamas draugijos nu
veiktus darbus per tuos 80 metų.
ALOS Tarybos vardu sveikinimo
žodį tarė vicepirm. Jurgis Brazaitis,
palinkėdamas daug sėkmės. Lietu
vos Centro vardu sveikino sekre
torė Sofia Bagdanavičiūtė, įteik
dama dekoratyvinę lentelę.Toliau
sveikino "Mindaugo" draugijos
pirmininkė Valentina Bukauskaitė
de Persico, įteikdama plaketę.
Sveikino taip pat "Nemuno" drau
gijos vardu Alfredas Dulkė, Senelių
Žydinio pirmin. Adomas Burga,
Aušros Vartų parapijos klebonas
kun. Augustinas Steigvilas, įteik

damas jubiliejinę juostą, "Argenti
nos Lietuvių Balso" redaktorė Emilia Ožinskienė, įteikdama specia
liai Kaune išaustą jubiliejinę lietu
višką juostą. Toliau draugiją sveiki
no Argentinos Lietuvių Jaunimo
Sąjunos pirmininkė L. Gaidimauskaitė, Argentinos lietuvių preky
bininkų ir pramoninkų kameros
pirmin. Jurgis Brazaitis, kuris Lie
tuvos verslininkų vardu įteikė
menišką ragą. S. Skrandžienė, ta
pytoja, įteikė vieną savo darbo
paveikslą, o Montevideo Moterų
Šokių ansamblio vadovas dr. Alf
redas Stanevičius įteikė 4 medali
us su bažnyčioms iš Lietuvos. SLA
veterenai pasveikino įteikdami
pergaminą su parašais.
Raštu SLA draugiją sveikio: Lie
tuvos Respublikos prezidentas Al
girdas Brazauskas. Užsienių Reikalų
ministras P. Gylys, Liet. Seimo
narys prof. Vytautas Landsbergis,
Liet. Ekonominių ryšių konsult
antas Arturas Mičiūdas, Argentin
os skautų vadovė - K. Stukaitė,
Švedijos LB pirm. K. Gumauskas,
Anglijos Liet. Sąjungos pirm. J.
Alkis, Kanados LB pirm. A. Vaičiū
nas, Lietuvos - Argentinos dr-jos

Bo/timore, MD
Kun. K. Pugevičius grįžta į Šv. Alfonso parapiją
Baltimorės arkiv. Keeler nuo rugsėjol d. kun. Kazimierą Pugevičių
paskyrė klebono pavaduotoju Šv. Alfonso lietuvių parapijoj, kurioje jis
yra buvęs vikaru nuo 1955 iki 1962 metų.
Kun. Pugevičius, šalia parapinių darbų, visada reiškėsi ir visuomeni
nėje bei žurnalistinėje veikloje. Kard. Shehen 1965 m. jį paskyrė
arkivyskupijos radijo ir televizijos direktorium. Po 9 metų intensyvaus
darbo toje srityje 1975 m. jis persikėlė į New Yorką Lietuvių Religinės
Šalpos direktoriaus pareigoms; kurias pasišventusiai ėjo iki 1992 metų.
Tada sugrįžo į Baltimorę ir buvo paskirtas į Šv; Klemenso parapiją,
Rosedale. Tačiau kun. Pugevičius surasdavo laiko kartais atlaikyti mišias
lietuviškai Šv. Alfonso bažnyčioj ir Washington lietuvių katalikų misi
joj.
Reikia tikėtis, kad su šiuo paskyrimu vėl atgis Baltimorės lietuviškoji
parapija, kuri jau buvo pradėjus slinkti išnykimo kryptimi. Dabar
išlaikyti lietuvišką parapiją yra ne tik lietuvio kataliko pareiga, bet ir
lietuviškojo susipratimo uždavinys.
J.A.S.

pirm. dr. V. Mukulis, Lietuvos
"Laisvės" jachtos kap. Ign. Minio
tas iš Havajų salų, Urugvajaus Liet.
Kultūros draugijos pirmin. Lidija
Petrauskienė, Luis Lemberis iš Li
etuvos atsiuntė dr. Vinco Kudir
kos portretą ir vėliavą, J. Jankūnas
iš Kordobos.
Meno programa susidėjo iš kelių
dalių. Pirmiausia pasirodė, mažų jų
grupė, vadov. Nelidos Zavickaitės
de Mahne ir N. Bratanich, suvaidi
no du vaizdelius: "Berneli mūsų" ir
"Traukinuką", kurie pralinksmino
publiką.Antroje dalyje pasirodė Montev
ideo moterų ansamblis, vad. A.
Stanavičiaus, meniškai atliko šiuos
šokius: "Rūtelė", "Dzūkija", "Že
maitukas" ir "Rolanderis" (naujas
šokis). Publika liko sužavėta.
Trečioje dalyje pasirodė jaunieji
šokėjai, vad. G; Kučinsko ir P.
Vogei, atlikdami keletą šokių. Pub
liką pralinksmino veteranai šokė
jai, vadov. Hektoro Levanavičiaus.
Meno paskutinę dalį atliko "Do
bilo" ansamblis, meistriškai atlik
damas šokių pynę. Visiems publi
ka nepagailėjo katučių. "Dobilo"
ansambliui vadovauja E. Čikota.
Buvo prisiminti senieji SLA kūrė
jai ir veikėjai. Lietuviškai spaudai
"Balsui" ir "Laikui" buvo įteikti pa
dėkos pergaminai.
Programą uždarė pirm. Raul Stalioraitis, padėkodamas visiems
sveikinusiems, meno programos
atlikėjams ir visiems svečiams.
Buvo praplautas didžiulis tortas ir
sugiedota "Ilgiausių Metų". Jubi
liejinė šventė baigėsi šokiais bei
užkandžiais.
"Laikas", Nr. 789.

Šimtmetis
naujosioms
olimpinėms
žaidynėms

Prieš šimtą metų baronas de
Coubertin, kalbėdamas Sorbonos
universitete, pasiūlė atnaujinti
Olimpines Žaidynes ir tą dieną
buvo sukurtas Pirmųjų naujųjų
laikų Olimpinių Žaidynių orga
nizacinis Komitetas.
Šio įvykio prisiminimui š. m.
- rugpjūčio 29 d. Prancūzijos
sostinėje iškilminga ceremonija
buvo pradėtas 12-asis olimpinis
Pasaulinė katalikų skautų Konferencija šiemet ruošia tris stambius kongresas.
tarptautinius forumus. Pirmas jų - seminaras, skirtas katalikiškai skauSavo įžanginėje kalboje Tarptau
tybei Afrikoje įvyks spalio 13 - 19 dienomis Burkina Faso sostinėje tinio Olimpinio Komiteto pir
Ouagadougou.
mininkas Juan Antonio SamaKitas tarptautinis katalikų skautų renginys numatytas lapkričio ranch išreiškė pasididžiavimą, kad
pradžioje Filipinų sostinėje Maniloje. Jo metu bus kalbama apie skautų Olimpinis judėjimas prisidėjo prie
dalyvavimą Pasaulinėje jaunimo dienoje, įvyksiančioje kitų metų sau teigiamų poslinkių šių dienų pa:
sio mėnesį Maniloje ir susitikime su Šv. Tėvu.
šaulyje. Prezidentas paminėjo rasi
Trečiasis minėtų renginių - pasaulinis katalikų skautų kapelionų nės segregacijos Pietų Afrikoje pa
suvažiavimas, lapkričio 7 - 10 dienomis rengiamas Romoje. Jame naikinimą ir pabrėžė savo ryžtą
dalyvaus kunigai - skautų kapelionai iš 61 pasaulio valstybės.
visomis jėgomis padėti kenčian
VRLS tiems žmonėms.
Bercy Sporto rūmuose vykusioje
ceremonijoje Samaranch pažy
mėjo, jog Olimpinio Judėjmo mo
ralinė jėga visų pirma glūdi jo
vienume, ir, nors pasaulis yra
pasikeitęs, vis dar tebesitęsia nesu
tarimai tarp didžiųjų industrinių
ir besivystančių pasaulio valsty
bių.
"Olimpinis judėjimas", - pasakė
Juan Antonio Samaranch, - "yra
sudėtinė mūsų visuomenės dalis.
Taigi, mes jaučiame moralinę ir
humanitarinę pareigą tarnauti
tarptautinei bendruomenei".
Keturias dienas trukusiame olim
piniame kongrese buvo kalbama
apie olimpinio judėjimo vietą mo
dernioje visuomenėje, apie šiuo
laikinio atleto sąvoką, sporto so
cialinę įtaką ir sporto santykį su
informacijos priemonėmis.
Kongrese dalyvavo delegatai iš
196 pasaulio valstybių.
VRLS

Skautų veikloje

Klaipėdoje prie Stiklorių (buvusio) namo trys Stiklorių iš
Philadelphijos, PA, generacijos. Iš k.: Jonas (tėvas), Jonas III
(vaikaitis) ir Jonas Jr. (sūnus).

- Regina Narušienė, ėjusi ir
einanti įvairias pareigas ameri
kiečių ir lietuvių visuomenėje,taip
pat kandidatuoja į JAV LB naujos
krašto valdybos pirmininkės pa
reigas.

Mirė kun. Petras Urbaitis
Kun. Petras Urbaitis, salezietis re buvo mokytojas ir dvasios tėmisijonierius, mirė liepos 10 d. vas.
Sao Paulo mieste, Brazilijoje.
Nuo 1977 m. gyveno Brazilijoje,
dirbo šv. Kazi
Velionis buvo
gimęs 1911 m.
miero lietuvių
kovo 15 d. Pakal
parapijoje Sao
niškių km., Šedu
Paulo mieste,
vos valsč., Pane
talkino "Mūsų
vėžio apskr. Mo
Lietuvos" re
kės Šeduvos prodakcijai, reda
gimnazijoje, o
gavo ir leido es
nuo 1928 m.
peranto kalba
Italijoje. 1931 trimėnesinį lei1951
metais
dinį "Brazilą
gyveno Kinijoje,
Katoliko".
studijavo HongYra parašęs ir
Konge, 1940 m.
išleidęs
šias
buvo įšventintas
knygas: stambų
kunigu ir nuo
iliustruotą vei
tada pradėjo
kalą "Kinija dirbti misijose.
Azijos milži
1951 m. buvo areštuotas ir kal nas" 1974 m.; monografiją "Petras
tinamas šnipinėjimu. 1952 m. Perkumas - dvasinio idealo keliu"
ištremtas iš Kinijos. Atvyko į Itali 1979 m.; iliustruotą "Lietuvių al
ją, kur Castelnuovo saleziečių cent- manachą" 1981 m.

Popiežius kreipiasi į skautus
Pirmąją rugpjūčio mėn. savaitę kalnuose, netoli Viterbo miesto, už
keliasdešimties kilometrų į šiaurę nuo Romos, vyko Europos skautų
susitikimas tema: "Kristuje kiekvienas žmogus yra mano brolis". Daly
vavo apie septyni su puse tūkstančio krikščionių - katalikų, protestantų
ir stačiatikių - skautų iš Vakarų ir Rytų Europos.
Kaip Europos Skautų judėjimo italų asociacijos pirmininkė Domenica Pezzato pareiškė, tokia tema šiam susitikimui pasirinkta dėl to, kad
skautybė iš esmės yra susijusi su krikščionybe. Prie Viterbo įvykusiame
susitikime pirmą kartą dalyvavo skautai iš beveik visu Europos valsty
bių. Šitaip, kartu su krikščioniška skautybės dimensija, liudijimas ir
europinis jos matmuo. Skautybė gimė Europoje ir po įvairių nepalankių
pastarųjų dešimtmečių istorinių sąlygotumų, šiandien vėl gali tarnauti
skirtingų Europos kraštų jaunimo susipratimui.
Popiežius skautams suteikė specialią audiencija Šv. Petro bazilikoje.
Labai džiaugiuosi galėdamas jus priimti šioje audiencijoje, - kreipėsi
Jonas Paulius II į skautus. Savo tarptautiniame susitikime apmąstote
temą: "Kristuje kiekvienas žmogus yra mano brolis'. Šį motyvą labai
darniai palydi dabartinė jūsų išvyka į Romą ir pažintis su apaštalų Petro
ir Pauliaus liudijimo ir kankinystės vietomis. Jūsų tarptautinis susitikiįmas ir šis apsilankymas Romoje, be jokios abejonės, padės sutvirtinti
'savo tikėjimą ir pripildys naujo uolumo, reikalingo jūsų skautiškai
misijai. Europos skautija, - kalbėjo Popiežius, - yra palaukta kurti tautų
Europą, yra pašaukta kurti tokią mūsų žemyno kultūrą ir tokias
visuomenes, kuriose būtų pripažįstamas kiekvieno žmogaus kaip Dievo
vaiko orumas. Kiekvienas sąmoningas krikščionis turi nenuilsdamas
kurti pasaulio ir Bažnyčios taiką ir vienybę. Skautų šeima yra pavyzdin
ga krikščioniško jaunimo bendruomenė. Dėl to prašau, - baigė savo
sveikinimą skautams Šv. Tėvas, - prašau, taip gyvenkite savo skautišką
ir krikščionišką pašaukimą, kad jūsų pavyzdžiu galėtų sekti bendraamžiai
ir visa socialinė aplinka, iš kurios jūs patys esate kilę. Gyvenkite taip,
kad visuomet jums tiktų Kristaus žodžiai: "visi pažins, kad esate mano
mokiniai".
______________________________________________________ VRLS

Reklamos katalikiškoje spaudoje
Popiežinės socialinės komunikacijos Tarybos pirmininkas arkivysku
pas John Foley, kalbėdamas tema "Reklama ir katalikiški žurnalai",
Floridoje įvykusioje kasmetinėje Amerikos katalikiškos spaudos asocia
cijos konferencijoje, pabrėžė, kad reklamą katalikiški žurnalai turėtų
spausdinti ne tik pajamoms gauti, bet ir pasitarnaudami savo skaityto
jams. Arkivyskupas Foley informavo konferencijos dalyvius, kad
popiežinė socialinės komunikacijos taryba rengia studiją apie reklamos
etiką ir pažymėjo, jog katalikiška spauda, priimdama j savo puslapius
kokią nors reklamą, turi kurti savo skaitytojų pasitikėjimą tuo, ką
reklamuoja, o iš kitos pusės reklamos agentūroms spausdinti reklamą
katalikiškuose laikraščiuose ir žurnaluose turėtų pasidaryti prestižo
reikalas. Šitai, - kalbėjo arkivyskupas Foley, pasiekiama garbingumu ir
patikimumu santykiuose tiek su skaitytojais, tiek su reklamų agentūro
mis.
VRLS

- JAV LB Visuomeninių
studijų seminaro, įvyksiančio
rugsėjo 16 d. Washingtone, DC,
vakaro programoje numatyta dvie
jų posėdžių diskusija "Lietuva jos
politinių partijų vizijoje". Diskusi
joje dalyvauja Seimo poziciją at
stovaująs Lietuvos Demokratinės
Darbo Partijos centro komiteto vi
cepirmininkas Gediminas Kirkilas
ir opozicinės Tėvynės Sąjungos
(konservatorių) tarybos pirminin
kas Gediminas Vagnorius, buvęs
Lietuvos ministras pirmininkas.
Seminaro posėdžiai 6 vai. vakare
vyks Sheraton National viešbutyje
(Columbia Pike & VVashington
Blvd., Arlington, VA.).
-JAV LB XIV tarybos pirmo
ji sesija įvyks rugsėjo 17-18 die
nomis Washington, DC. Rugsėjo
17 d. vakarą Sheraton National
viešbutyje, Arlington, VA, bankete
dalyvaus JAV LB Visuomeninių
studijų seminaro dalyviai, LB tary- bos nariai, Washingtono lietuvių
visuomenė. Banketo metu bus at
sisveikinta su sekančią dieną į Lie
tuvą išvykstančiu naujuoju JAV
ambasadoriumi Lietuvai James
Swihart, Jr. ir ponia.
- Didžiosios Britanijos lietu
vių sąskrydis - Tautos šventės
minėjimas - įvyks rugsėjo 17 d.,
šeštadienį, Lenkų socialinio klubo
patalpose, Stratford Road, Wolverhampton. Rengia Wolverhamtono DBLS skyrius ir DBLS centro
valdyba.
- Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seserys kviečia visus buvusius
stovyklautojus bei vadovus į 25
metų jubiliejinį savaitgalį spalio 7
- 10 dienomis Neringos stovykla
vietėje. Susirinkę iš įvairių vieto
vių galės ne tik atnaujinti ryšius,
pailsėti, bet ir panagrinėti svarbias
ir aktualias temas. Informacijos ir
registracijos reikalais skambinti
Antaninai Zmuidzinaitei. Jos teief.
718 237 - 4165.
- Hartford, CT, LB apylinkės
metinis balius įvyks spalio 1 d.,
šeštadienį, Švč. Trejybės lietuvių
parapijos salėje. Programą atliks
estradinės muzikos dainininkas
Stasys Povilaitis iš Lietuvos. Šo
kiams gros Romas S. Telšinskas iš
New Jersey.
- Amerikiečių - skandinavų
fondas skelbia konkursą jau
niems, Amerikoje esantiems, dai
nininkams nuo 21 iki 30 metų
amžiaus. Norintieji išbandyti savo
laimę, gali kreiptis į Wendy Street er telefonu 708 255 - 1935. Pa
reiškimai laimėti Birgit Nilsson
premijai turi būti įteikti iki spalio
3 dienos.
- Lietuvius maldininkus
Vatikane bendrosiose audienci
jose Šv. Tėvas Jonas Paulius II
dažnai pasveikina lietuviškai. Pvz.,
rugpjūčio 17 d. jis kreipėsi su šiais
žodžiais: "Nuoširdžiai sveikinu iš
Lietuvos atvykusius maldininkus.
Iš širdies laiminu jus, čia susirinku
sius, jūsų artimuosius, visus jūsų
tautiečius ir ypač šeimas, linkė
damas, kad visuomet jos būtų
doros ir kupinos meilės. Garbė
Jėzui Kristui"!
- Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos XXIII-sis seimas
vyko rugsėjo 2 - 4 dienomis, Detroit, MI. Seimas pagerbė Lietuvos
ambasadorių Jungtinėse Tautose
Anicetą Simutį, įvertino jo nuopel
nus tarptautinėje politikos areno
je ir priėmė dėmesin ambasa
doriaus siūlymą dėti pastangas per
Jungtinių Amerikos Valstijų vy
riausybę, kad Lietuva taptų pil
nateise NATO nare. Seimas taip
pat pasisakė prieš ruošiamą sutartį
dėl Rusijos kariuomenės pervežimo
per Lietuvą.
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Svarbi žinia: skaitytojai, kurie
gauna "Darbininką" labai pavėluo
tai, turėtų kreiptis į savo vietinį
paštą ir prašyti "Publication Watch
Note" formos. Užpildžius, įą reikia
grąžinti savam paštui. Formoje
reikia užpildyti informaciją apie
vieną laikraščio numerį, kurį Jūs
labai pavėluotai gavote, sekančius
klausimus: datą to numerio, ir kada
jis buvo atneštas į namus. Tada
paštas siunčia tą formą pirmiau
siai mums, ir mes įrodome, kada
tas numeris buvo nuvežtas į paštą.
Po to ieško toliau ir suranda, kur
tas pavėlavimas įvyko. "Darbinin
ko" skaitytoja Eleonora S. Pugh iŠ
Long Beach, NY, mums rašo: - Po
to, kai aš užpildžiau "Publication
Watch note" ir Jūs "Darbininke" tą
pačią formą irgi užpildėte, Dar
bininkas nesivėluoja ir jį dabar
gąunu kiekvieną penktadienį arba
šeštadienį." Ir jau ne vienas skaity
tojas tą patį atliko, ir yra paten
kinti rezultatais. Todėl mes siūlome
tiems skaitytojams, kurie labai
pavėluotai garma "Darbininką",
pasekti Mrs. E. Pugh pavyzdžiu.

Lietuvių pranciškonų tri
metinis persitvarkymas vyks

ta šiais metais. Juos lanko genera
linio vyresniojo Romoje paskirtas
įgaliotinis, arba vizitatorius. Tai
lietuvių kilmės pranciškonas Ro
bertas Karris (Kairys), iš Chicagos,
kuris dabar gyvena Romoje ir yra
pranciškonų ordino valdybos na
rys - generolo patarėjas. Vizitato
rius jau aplankė pranciškonus Lie
tuvoje. Dabar lanko Amerikos,
kiekviename vienuolyne pabū
damas po kelias dienas. Vizitacija
bagsis tik lapkričio 8-9 d.d. Iki to
laiko'jau bus išrinkta lietuvių pran
ciškonų vadovybė.
Dr. Danutė Saldaitytė, dr.
Reginos Saldaitienės - Čiurlienės
dukra, rugsėjo 9 d. drauge su mo
tina išvyko į Floridą, kur Cape
Kennedy gavo gydytojos darbą.
Jos motina padės jai įsikurti ir dar
pabus porą savaičių Floridoje.
Rašytoja Nelė Mazalaitė mirė
praeitais metais spalio 31d. Dabar
ji Lietuvoje prisiminta "Kultūros
barų" 7 numeryje, įdėta jos novelė
"Odisėjo lankas", nuotrauka, kurią
padarė V. Maželis. Įvadinį žodį
parašė prof. Albertas Zalatorius,
supažindindamas su autore. Čia
jos palikimas tvarkomas. Rank
raščiai bus pasiųsti prof. Zalato
riui, kuris juos suredaguos ir su
tvarkys, parengs spaudai. Nelės
Mazalaitės mirties metinės bus
paminėtos ir New Yorke. Jos testa
mento vykdytojai yra Salomėja
Narkeliūnaitė ir Juozas Andriušis.

Fordhamo universitetas New
Yorke pranešė Kęstučiui Miklui,
sėjo 18 d. Tą dieną bus minima LB New Yorko apygardos pir
šios parapijos 80 metų sukaktis. mininkui, kad USIA (United States
Drauge bus paminėta ir klebono Information Agency) paskyrė
kun. Vytauto Palubinsko kunigys $260,000 paramą studentų pasikei
tės 40 metų sukaktis. Sumą kon- timo programai tarp Fordhamo
celebruos vysk. Paulius Baltakis, jėzuitų vadovaujamo Creighton
OFM, su vietos kunigais. Po mišių universiteto Omahoje su Kauno
bus pašventintas kryžius, kuris bus Vytauto Didžiojo ir Vilniaus uni
pastatytas priešais kleboniją ir bus versitetais. Rugpjūčio 17 d. dešimt
matomas iš gatvės pusės. Kleboni studentų atvyko į Ameriką ir pen
jos kieme bus pašventintas koplyt ki amerikiečiai išvyko į Lietuvą
stulpis. Po to parapijos didžiojoje vieniems metams. Penki studentai
Prof. Juozas Brazaitis, ilga
salėje bus pietūs. Pietų metų apie iš Lietuvos: Erika Bujokaitė, Neri
parapijos 80 metų sukakti kalbės jus Dagilis, Darius Janulevičius, metis "Darbininko" redaktorius, žy
Paulius Jurkus. Programą praves Rasa Ostrauskaitė ir Vilma Žylytė mus visuomenininkas ir moks
Romas Kezys. įėjimo auka 20 dol. pasiliks New Yorke, o kiti penki: lininkas, mirė prieš 20 metų -1974
lapkričio 28 d. Palaidotas Putnamo
Pianistas William Smiddy Tomas Kairys, Diana Michaliova,
vienuolyno kapinėse. Buvę jo bi
Vladas
Pipiras,
Edita
Rumbaigė
ir
su komitetu rengia koncertą pami
čiuliai mano, kad sukakties proga
nėti Richmond Hill rajono 100 m. Živilė Sultonaitė vyks į Omahą,
reikia suorganizuoti jo prisimin
sukaktį. Koncertas įvyks šeštadie Nebraskos valstijoje. Pavasario se
imą. Apie velionį Algimantas Kezys
nį, rugsėjo 24 d., 7 v. v., Kūdikėlio mestrui NewYorke studijuojantieji
pagamino filmą. Sukakties proga
vyks
į
Omahą,
o
iš
ten
mokslus
Jėzaus parapijos salėje, 86th Avė.
būtų
galima suorganizuoti filmo
ir 112th St. Programoje dalyvaus tęsti atvyks į Fordhamą. Visi stu
Lietuvių Rašytojų Draugi
demonstravimą
ir surengti raštų
virtuozas smuikininkas Vilhelmas dentai yra 20 metų amžiaus ir
jos
valdyba dabar rūpinasi suor
parodą.
Čepinskis, pianistas William Smid gerai žino anglų kalbą. Studentai,
ganizuoti literatūros premijos pa
Dail.
Juozas
Bagdonas
dy ir New Yorko operų solistai. būdami Amerikoje, gyvens uni
atsidėjęs kiekvieną dieną tapo ir skyrimą. Sudaroma vertinimo ko
Bilietai baigiami išparduoti, tad versitetų bendrabučiuose, gaus pil
rengiasi naujai parodai. Kauno misija. Premija skiriama už 1993
rengėjai ragina kuo greičiau įsigy ną išlaikymą ir po $ 150 kas mėnesį
Čiurlionio muziejaus paveikslų m. išleistą geriausią grožinės litera
ti. Auka $12. Skambinti 718 805 - smulkiom asmeninėm išlaidom.
tūros kūrinį. Premijos mecenatu
5615 tarp 11 vai. ryto ir 3:30 vai. Jie čia studijuos humanitarinius galerija jį kviečia ateinančių metų
yra Lietuvių Fondas, tam reikalui
pavasarį
atvykti
į
Kauną
ir
ten
mokslus. Šiai studentų pasikeiti
popiet.
paskyręs 2000 dol. Mecenatų pa
surengti
apžvalginę
parodą.
Dai

mo programai vadovauja Ford
geidavimu premija paskiriama ir
Newark, NJ, LB apylinkė hamo universiteto viceprezidentė lininkas kvietimą priėmė, todėl
įteikiama vėlų rudenį.
dabar
rūpestingai
ruošiasi.
Nori
metinę gegužinę rengia rugsėjo akademiniams reikalams bostoniedrauge
išvežti
visus
savo
kūrinjus,
Apsipirkimas - "Blusų tur
25 d., sekmadienį, 1 vai. popiet tė lietuvaitė dr. Judith Arlauskaitė
net
ir
pačius
didžiuosius,
kuriuos
gus"
bus spalio 1 - 2, Šeštadienį ir
Algirdo Bražinsko sodyboje, 44 - Mills.
sekmadienį, Kultūros Židinio sa
buvo
išstatęs
čia
parodose.
Dabar

JAV
LB
Visuomeninių
studi

Kingman Road, So. Orange, NJ. Jo
jų seminare ir JAV LB XIV Tary tinė jo kūryba yra plačios apim lėse. Apsipirkimas tomis dienomis
telef. 201 762-4192.
bos pirmoje sesijoje rugsėjo 16 - ties, šalia abstraktų kuria daug lie veiks nuo 10 vai. r. iki 5 v. popiet.
"VILTIS", Lietuvos pagalbos 18 dienomis Washingtone New tuviškais motyvais. Tai daugiausia Rengia Lietuvių Atletų Klubas.
Rengėjai prašo paaukoti įvairių
siuntinių agentūra, atvyksta į New Yorkui atstovaus JAV LB Kultūros gamtos peizažai.
nebereikalingų, bet dar tinkamų
*
?!
Yorką rugsėjo 17 d., šeštadienį, ir tarybos ir Manhattano apylinkės
naudoti daiktų. Jie bus parduoti.
Dovana
Apreiškimo
siuntinius priims Kultūros Židinio pirm. Laima Šileikytė - Hood, LB
Skambinti Vidai Jankauskienei tel.:
klebonijai
kieme, buv. spaustuvės patalpose, Tarybos narys ir New Yorko apyg
Kanadoje Gananoųue, Ont., prie 718 844 - 2260.
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet. Jokių ardos pirm. Kęstutis Miklas, Tary
Dail. Kazimieras Žoromskis
muitų nėra. Konteineris išeis rug bos narė ir Queens apylinkės pirm. Šv. Lauryno upės, Petras Regina
prieš
kurį laiką gyvenęs New Yorke,
yra
įkūręs
lietuvišką
muziejų
sėjo 20 d. Stasys Povilaitis, Ramutė Česnavičienė, Tarybos
į
Lietuvą
persikėlė 1986 birželio
galeriją.
Savo
sodyboje
ant
kalniu

žinomas Lietuvos estradinis dai narė Daiva Kezienė ir Tarybos
nininkas, išpildys programą rug narys dr. Rimas Vaičaitis. Šioje ko sukūrė lietuvišką kryžių kalną. mėn. Jau prieš tai jis rašinėjo ir
sėjo 24 d., šeštadienį, Lietuviškos sesijoje bus renkamas naujas Kraš Laivai, kurie plaukia Šv. Lauryno dalis pasakojimų, pasirašytų
Sodybos atidaryme Bostone. Apie to valdybos pirmininkas. I šią vietą upe į didžiuosius ežerus, gerai mato slapyvardžiu, buvo išspausdinta
Lietuviškos Sodybos atidarymo rengiasi kandidatuoti ir LB New tą kryžių kalną ir stebisi jo egzoti "Darbininke". Dabar šalia tapybos
švente Bostone žiūr. "Vilties" skel Yorko apygardos pirm. Kęstutis ka. Petras Regina yra Apreiškimo vėl rašo. Leidykla "Egalda" išleido
parapijos klebono bičiulis, kuris jo hegzametru parašytą poemą
bimą 6 psl.
Miklas.
kartas nuo karto čia apsilanko. "Lato sakmės". Autorius rašo, kad
Lietuvė moteris ieško dar Dabar atvyko rugsėjo 8 d. ir atvežė poema sukurta remiantis lietuvių
NAUJA KNYGA
Ką tik išėjo iš spaudos nauja bo Washington, D.C. ar apy dideles dovanas - du lietuviškus mitologijos nuotrupomis ir Lietu
knyga - "Tautos sukilimas linkėse. Gali valyti namus, slaugy kryžius. Vienas jų yra koplytstul vos istorija, nuo lietuvių tautos
1941", pirmoji dalis "Be šūvio". ti ligonius, prižiūrėti vaikus ir kt. pis, kurį pastatys klebonijos kie vystymosi užuomazgų iki Vytauto
Autorius Pilypas Narutis, pats or Skambinti visą dieną tel. (703) 941- me. Gaila, kad kiemas iš gatvės yra Didžiojo mirties. Knyga turi 336
ganizavęs sukilimą, aprašo savo 3740 arba (202) 244-8437. (sk.)
nematomas, jis yra tarp bažnyčios psl. Viršelio paskutiniame pusla
Moteris iš Lietuvos ieško dar
kartos pastangas aršioje lietuvių
ir klebonijos pastato, turi didelį pyje įdėta K. Žoromskio nuotrau
tautos kovoje su okupantais at bo. Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti balkoną. Antra dovana yra tradici ka ir trumpas įdomus aprašymas
gauti laisvę. Apima laikotarpį nuo ligonius, dirbti namų ruošos dar nis lietuviškas kryžius. Jį pastatys apie jį.
1940 m. iki 1941 m. birželio 23 d. bus. Skambinti vakarais (718) 235- iš gatvės pusės prie laiptų į kle
TALPINTUVAI PER TRANSKnyga turi 404 psl. Spalvotas vršelis 3961. (sk.)
boniją, tarp laiptų ir bažnyčios. PAK siunčiami kas savaitę.
Moterims siūlomi darbai
A. Sutkuvienės. Gaunama "Dar
Čia yra paprotys, kad lietuviškų Skubius siuntinius siunčiame AIR
bininko" administracijoje. Kaina amerikiečių šeimose. Siūlo patiki parapijų bažnyčios savo fronte turi CARGO. Pinigai pervedami dole
ma agentūra. Moterys turi susikal
17 dol. Persiuntimas - 1.50 dol.
ir lietuvišką kryžių. Iki šiol Apreiški riais. TRANSPAK, 2638 W. 69th
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
mo parapija tokio kryžiaus neturė Street, Chicago, IL 60629. Telef.
BUTAI PENSININKAMS, namų ruošos darbus. Skambinti
jo. Dabar lietuviškas kryžius pa 312 436-7772. CONNECTICUT
modernūs, erdvūs, savarankiškai tek: (516) 377-1401. (sk.)
puoš ne tik kleboniją, bet ir visą valstijoje 203 232-6600. (sk.)
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Mari
Išnuomojamas kambarys
gatvę.____________________
"Darbininko" Administraci
jos Nekalto Prasidėjimo seserų vienam asmeniui. Galima naudo
Antano Masionio atsiminimų
joje parduodamos lietuviškos
priežiūroje. Pasinaudokite proga, tis virtuve. Arti susisiekimo ir par
knyga "Ateitininkų dvasia ne knygos:
kreipkitės: Vilią Maria, P. O. Box duotuvių. Skambinti (718) 235palūžo" gaunama ir "Darbininko"
Lietuvių - anglų kalbų žody
155, Thompson, CT, 06277. (sk.) 3961. (sk.)
administracijoje, 214 psl. knyga nas. B. Piesarskas, B. Svecevičius.
gausiai iliustruota. Kaina $10, per 512 psl., kietais viršeliais. Turi apie
Visi kviečiami į
siuntimo išlaidoms padengti pride 27,000 žodžių. Kaina 15 dol.
Lietuvių Atletų Klubo rengiamą
dama $2. Užsakoma adresu: "Dar
Anglų - lietuvių kalbų žody
bininkas", 341 Highland Blvd., nas. V. Baravykas. 590 psl., kie
Brooklyn, NY 11207.
tais viršeliais. Turi apie 30,000
Parduodamas namas su sodu
žodžių. Kaina 15 dol.
Kaune-Vilijampolėje. Gražioje vie
spalio 1 ir 2 d.d. nuo 10 vai. Iki 5 vai. popiet
"Moteris su baltu chalatu".
toje. Skambinti (718) 846-1210. Dr. Konstancija Paprockaitė - Ši
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Retos iškilmės Apreiškimo
parapijos bažnyčioje įvyks rug

BLUSŲ TURGŲ

Bus galima labai pigiai įsigyti Jums reikalingų daiktų:
rūbų, baldų, žaislų, virtuvės reikmenų, įrankių,
elektros ir elektronikos prietaisų ir kt.

- Galėsite skaniai užkąsti lietuviško maisto ir atsigaivinti Visus maloniai kviečia atsilankyti
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

<

(sk.)
Vyras ir žmona (legaliai imi

gravę iš Lietuvos) ieško bet kokio
darbo: gali dirbti atskirose šeimose
ir atskirai gyventi. Gali prižiūrėti
vaikus, slaugyti ligonius, dirbti
namų ruošoje ir kt. Vyras dar gali
atlikti nedidelius buto remontus ir
t.t. Skambinti (718) 429-5462 (sk.)

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

Šios vasaros karščiuose pasitinkamas iš Lietuvos grįžęs vizi
tatorius. Iš k.: Tėv. Placidas Barius, provinciolas, Tėv. Leonar
das Andriekus, Tėv. Robertas Karris, vizitatorius, Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas.
Albinos Žumbakienės nuotr.

Lietuvos prezidentas
atvyksta į New Yorką

— Su vienos dienos
darbo vizitu rugpjūčio

Lietuvos Respublikos preziden
tas Algirdas Brazauskas, lanky
damasis New Yorke šio mėnesio
pabaigoje, rugsėjo 30 d., penkta
dienį, 10 vai. ryto Jungtinių Tautų
Asamblėjai pasakys kalbą. Norin
tys Asamblėjos salėje išklausyti
Prezidento kalbos gali užsisakyti
nemokamus bilietus, paskambinę
į Lietuvos Misiją tel.: (212) 3547820

19 d. Lietuvoje lankėsi
Maskvos miesto delegaci
ja, vadovaujama Maskvos
mero Jurijaus Lužkovo.
Vyriausybės rūmuose įvy
ko svečių susitikimas su
A. Šleževičium ir Lietu
vos vyriausybine dele
gacija. J. Lužkov, kelerius

ATLANTA Import Export,
luc., siuntinių į Lietuvą persiunti

mo bendrovės atstovai, rugsėjo 20
d., antradienį, priims siuntinius
šiuose Connecticut valstijos mies
tuose: New Haven, New Britain,
Waterbury. Jokių muitų nėra. Dėl
informacijų skambinkite tel. (914)
258-5133. (Žiūrėkite skelbimą 7
psl., kada siuntiniai -paimami iš
kitų vietovių).
Sporto treniruotės po Darbo
šventės savaitgalio vėl prasidėjo
Kultūros Židinyje. Susirenka 35 40 jaunuolių. Jaunių krepšinis
būna pirmadieniais, vyresniųjų ketvirtadieniais. Tinklinis - antra
dieniais. Treniruoja pats klubo
sporto skyriaus vedėjas Pranas
Gvildys ir Pat Tumey. Kas norėtų
į šias treniruotes įsijungti, prašom
skambinti Algiui Jankauskui: 718
844 - 2260 arba Pranui Gvildžiui:
718 356 - 7871. Sportuodami sura
site sau lietuviškai kalbančių drau

gu___________________________

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ
Pažintis su Amerika (JAV)

Tai nauja Lietuvoje išleista Vin
co Šalčiūno knyga. 336 psl., apie
90 nuotraukų bei iliustracijų. Čia
ne kelionių aprašymai, bet platus
įdomios medžiagos bei faktų
rinkinys apie JAV kūrimąsi, istori
ją, indėnų likimą, geografiją, gamtą
bei jos įdomybes, ekonomiką, kul
tūrą, papročius, įžymybes, žmonių
gyvenimą ir t.t.
Ši knyga skirta Lietuvos žmo
nėms, tačiau ji gali būti naudinga
visiems, kurie neturėjo progos
Ameriką artimiau pažinti, nors joje
gyvena.
Autorius turi tik labai nedidelį
tos knygos kiekį ir siūlo ją nedel
siant įsigyti. Kaina $13.50. Užsakyti
ir čekį siųsti V. Šalčiūnas, 2268 S.
E. Camation Rd., Port St. Lucie,
FL. 34952. Persiuntimo išlaidas
apmoka autorius. Knygą galima
įsigyti ir "Darbininko" adminis
tracijoje už tą pačią kainą.

m
o
m

metus dirbęs Maskvos miesto agro
pramoninio komplekso vadovu,
patvirtino, kad Lietuvos maisto
produktų kokybė yra labai gera,
kad reikia plėsti prekybinius san
tykius. Pageidauta atidaryti Lietu
voje Maskvos prekybinę atstovy
bę. Lietuvos prekybos atstovas
galėtų dirbti Maskvoje. Seimo rū
muose Maskvos delegacija susiti
ko su Lietuvos Prezidentu A. Braza
usku ir Seimo Pirmininku Č. Jur
šėnu. Po to J. Lužkov lankėsi Šven
tosios Dvasios vienuolyne, susiti
ko su rusų kultūrinių organizacijų
atstovais, įteikė jiems 18 tūks
tančių vadovėlių rusų kalba.
Baigiantis vizitui, Lietuvos pramo
nės ir prekybos ministras K. Kli
mašauskas bei Maskvos miesto
mero pavaduotojas, Prekybinių
išteklių departamento vadovas V.
Morozov pasirašė sutartį dėl preky
binio ir ekonominio bendradarbia
vimo. Numatyta remtis abiems
pusėms didžiausio prekybinio pa
lankumo statusu. Taip pat pasira
šytas komunikatas, kuriame pusės
pareiškė, kad jos susitarė padėti
sureguliuoti visų rūšių nuosavy
bės ūkinių subjektų tarpusavio
santykius ir sukurti jiems kuo pa
lankesnį ekonominį režimą, ir kad
Maskvos ir Lietuvos santykių plė
tojimas prekybos gamybos, trans
porto bei kitose srityse atitinka
ilgalaikius abiejų pusių interesus.

Dėkojame
Lietuvos Vyčių 81-me su
važiavime, įvykusiame rugjūčio

4-7 d.d. Chicagoje, IL, tarp kitų,
buvo priimta ir rezoliucija, išreiš
kianti katalikiškam savaitraščiui
"Darbininkui" ir jo darbuotojams
padėką už spausdinimą žinių apie
Lietuvos Vyčių veiklą. Drauge su
padėka nutarta siųsti "Darbininkui"
ir 200 dol. čekį. Rezoliuciją ir čekį
gavome ir Lietuvos Vyčių orga
nizacijai nuoširdžiai dėkojame.
JAV LB Krašto valdyba

parėmė "Darbininko" leidimą 100
dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame
JAV LB Krašto valdybai ir iž
dininkei Dainai Krivickaitei, kuri
čekį atsiuntė.
Kun. Povilas Gillis - Gailevičius, Ocean Springs, MS, nors

"Lietuvos aidas”, patriotinės gyvena toli nuo lietuvių, mėgsta
minties, plačios informacijos dien lietuvišką spaudą ir ją nuolatos
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi dosniai remia. Ir šiemet jis atnau
jos lietuvių, dėl daugiau kaip jino "Darbininko" prenumeratą,
dvigubai pabrangusio pašto, buvo atsiųsdamas 100 dol. čekį. Lietu
priverstas pakelti metinę oro paš viškos spaudos stiprintojui kun. P.
tu prenumeratą iki $130 nuo 1994 Gailevičiui nuoširdžiai dėkojame.
Mary Ankudas, Baltimore,
m. rugpjūčio 1 d. Čekį $130 rašyti
"Lietuvos aido’ vardu ir siųsti JAV MD, atsilygino už dvejų metų "Dar
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo bininko* prenumeratą, atsiųsdama
delis, 239 Brookside Lane, Willow- 100 doL čekį. Nuoširdžiai dėko
brook, IL 60514. Tel. 708 986- jame už auką "Darbininko" išlaiky
mui.
1613.

