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Tokiu pavadinimu buvo sureng ralų sąjunga, Centro sąjunga, So 1926 m. rinkimuose seiman lai
tas simpoziumas Amerikos Lietu cialdemokratai. Pirmoji yra pati mėje vietas Antanas Smetona,
vių Tautinės Sąjungos 23-čiojo konservatiškiausia ir remiasi ver Mironas ir kiti tautininkai buvo
suvažiavimo metu Southfield, slininkų luomu. Antroji panaši į pasodinti į vidurį.
Michigan, rugsėjo 3 d., kur kalbė- JAV demokratus. Socialdemokra
Pirmuose demokratiniuose rinki
jo Indianos universiteto politinių tai yra kairiausia Lietuvos partija, muose į seimą dabartinėje Lietu
- Lėktuvas su Lietuvos pre
mokslų profesorius Julius Šmulkš stojanti už darbininką. Tai yra voje nedalyvavo partijos, tik 3
zidento Kazio Griniaus pa
tys, New Yorko Pace universiteto kairioji vidurio partija. Yra net 3 grupės: Sąjūdis, persikrikštiję ko
laiki* urna spalio 7 d. apie S vai.
profesorius, teisės daktaras Bronius dešiniųjų atskalos: Lietuvių tau munistai iš LTSR KP į LKP, Švedo
popiet nušileis Vilniaus aerouoste.
Nemickas ir teisės studentas Aidas tininkų sąjunga, nuosaikieji ’ ir.. - Burokevičiaus grupuotė. Sąjūdis
Čia bus surengta iškilminga sutiki
Palubinskas iš Northern Illinois Krikščionių demokratų sąjunga.
laimėjo didžia persvara. Po neprik
mo ceremonija.
universiteto, moderuojant Petrui
Pagal Šmulkštį, turėtų sutvirtėti lausomybės iškovojimo pradėjo
- Šiaulių rajone prie Kryžių
Buckui.
politinis vidurys per savivaldybių dygti partijos, kaip grybai po lie
kalno rugsėjo 18 d. įvyko didelės
Pirmas kalbėtojas Julius Šmulkš ir seimo rinkimus. Tai atšaldytų taus. Spalio 25 d. rinkimuose 1992
Popiežiaus Jono Pauliaus II apsi
tys paaiškino, jog po Antro pa dabarties poliarizaciją ir įtrauktų m. dalyvavo net 39 partijos. Da
lankymo Lietuvoje metinių pami
saulinio karo Vakaruose politinės naujų idėjų. Efektyvaus vidurio bar jų yra koks 45. Konservaty
nėjimo iškilmės. 12 vai. prie Kryžių
partijos darėsi neideologiškomis, atsiradimas yra reikalingas Lietu viausi yra brazauskininkai, kurie
kalno įvyko iškilmingos mišios.
panašiai kaip yra JAV, kurios yra vai.
nori atstatyti status quo. Konser
Jose dalyvavo nuncijus arkivysku
"Catch alT junginiai, bandantys
Aidas Palubinskas, Amerikos lie vatyvūs ir krikdemai. Kairiausi yra
pas J. M. Garda, Lietuvos vysku
apjungti kiek galima plačiąją tuvis ir kartu Lietuvos Krikščionių socialistai. Tautininkai yra vidu
pai. Buvo pašventintas daugiau
visuomenę. Lietuvoje irgi tai pa Demokratų Partijos narys, pranešė, ryje. Iš tikrųjų mes neturime tikro
kaip keturių metrų aukščio iš Lie
stebima, nes partijų programos yra jog jau yra efektyvus politinis vi vidurio, o tik esame viduryje. Daug
tuvos ąžuolo padirbtas Popiežiaus
beveik vienodos. Ypač tokia "catch durys Lietuvoje ir tai yra LKDP. Ši yra ambicingų žmonių, kurie kuria
kryžius, iškilęs ant šlifuoto granito
alT partija yra LDDP. Nors iš pra partija atstatė Lietuvą prezidento savo partijas. Tautininkai padarė
pjedestalo.
džių ši partija sakė, jog ji yra dar Stulginskio laikais ir dabar ji tai ,klaidą, atstumdami jaunalietuvius.
- Austrijos ekonomikos mi
bininkų, o ne darbdavių partija, galės padaryti, nors dabartinės dvi Tuomet būtų gavę virš 4% balsų ir
nistro pavaduotojas Josef Tschach
tai šiandien ji turi savo gretose valdžios nugyveno Lietuvą. Krikš 'šiandien seime turėtų ne vien tik
ir Lietuvos užsienio reikalų minis
daug biznierių. Šiandien darbinin čionys demokratai eina valdžion |3 vietas, bet dvigubai daugiau.
terijos sekretorius Albinas Januška
kai protestuoja prieš vadinamąją nuosaikiai ir nuosekliai. Nei viena Reikia išmokti bendradarbiauti ir
rugsėjo 16 d. Vlniuje pasirašė su
kairiųjų valdžią. Kas iš tikrųjų šian partija Lietuvoje neauga, išskyrus sukurti politines koalicijas, kad
tartį dėl dvišalių tarptautinių eko
dien skiria kairiuosius nuo dešinių LKDP. Jis neigiamai charakteriza atsirastų politinis vidurys.
nominių santylių. Sutartis suteikia
jų, yra du klausimai: ką darei ir ko vo visas kitas partijas. J. Šmulkštys | Vyko gan gyvos diskusijos. Ju
didžiausio palankumo statusą dėl
nedarei praeityje ir kokie turi būti pastebėjo, jog dabar LKDP per Palu lius Šmulkštys pastebėjo, jog Lie
muitų ir su jais susijusių mokesčių,
santykiai su Rusija (per seimo rinki binsko lūpas sakosi esanti vidurio tuvoje žmonės yra nusivylę politi
įvežant ir išvežant prekes. Sutar
mus LDDP žadėjo geresnius san partija, ką Palubinskas savo atsaky ka ir politikieriais, nes Kaišiadotyje numatyta skatinti turizmą,
tykius su Rusija). Dešiniam spar mu dar kartą užakcentavo.
ryje negalima išrinkti atstovo į
keistis technologijomis. ,
nui Šmulkštys priskiria Tėvynės
Bronius Nemickas aptarė partiją seimą ir referendumas nesurinko
— Vilniaus universitetas
Sąjungą (Konservatorių partiją) ir kaip visuomeninį junginį, siekiantį pakankamo skaičiaus balsuotojų.
švenčia savo 415-ąsias metines.
Krikščionių demokratų partiją.
valdžios. Partija yra neišvengiamas Trūksta politinio sugebėjimo orRugsėjo 15 d. Šv. Jonų bažnyčioje
Šmulkštys ieško politinio vidu dalykas demokratinei visuomenei. ’ ganizuoti žmones. ................
buvo laikomos mišios už mirusius
rio Lietuvoje. Čia daug vadų ir Partija yra jungtis tarp visuomenės
Bronius Nemickas iškėlė
VU dėstytojus, pašventinta uni
mažai pasekėjų. Iš jų išryškėja Libe ir valdžios, atrenkanti žmones.
(nukleta i 4 psl.)
versiteto vėliava. Rugsėjo 16 d.
Universiteto Didžiajame kieme
įvyko studentų festivalis. Rugsėjo
17 d. surengta konferencija kara
liaus Stepono Batoro 460-osioms
metinėms. Senajame universitete
atidengta paminklinė plokštė šiam
universiteto įkūrėjui.
-- Lietuvos Vyriausybės nu
tarimu šių metų spalio-lapkričio
mėnesiais pakelbtas 1975 m. gi
musių naujokų, kuriems yra sukakę
19 metų, taip pat vyresnio amžiaus
Lietuvos Respublikos piliečių, ku
rie privalo atlikti tikrąją krašto ap
saugos tarnybą šaukimas tikrojon
krašto apsaugos tarnybon. Numa
toma pašaukti iki 4,500 naujokų.
- Kazachstano sostinėje Almaty rugsėjo 15 d. Lietuvos prem
jeras A. Šleževičius ir Kazachstano
premjeras Sergej Tereščenka pasira
Vilniuje atidaryta Šarūno Marčiulionio sporto mokykla. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
šė Lietuvos ir Kazachstano vyriau
sybių sutartį dėl investicijų ska
tinimo ir abipusės apsaugos ir su
sitarimą dėl Lietuvos ir Kazachstano ūkio subjektų atsiskaitymų.
J u oząs Kojelis
- JAV bendrovei ’Coca Cola
Užsienio lietuvių spaudoje šiuo
vos. Beveik visuose kraštuose, gal
Export Corporation" Lietuvos Vy metu labai madinga pasisakyti
būt išskyrus tik Australiją ir Veriausybė leido investuoti $3.5 mili prieš "išeivio" terminą. "Aš niekur gelius, karui pasibaigus, paėmė necuelą, pastarojo karo pabėgėliai
jono į steigiamą bendrą Lietuvos- neišėjau", paprastai argumentuo globoti, mums pavadinti tarp rado prieškario emigrantų didesnes
JAV įmonę - akcinę bendrovę "Aly jama, "aš tik pasitraukiau, gelbė "tremtinio" ir "emigranto" surado ar mažesnes bendruomenes. Gau
taus Coca-Cola gamykla". Bendra damas savo gyvybę". Narsesnieji tarpinę sąvoką - "išvietintas" (dis- siausia ir geriausiai organizuota
įmonė Alytuje gamins bealko patriotai suranda kilnesnę pasi placed person). Taip oficialiai bu buvo Jungtinėse Amerikos Valsti
holinius gėrimus ir jais prekiaus. traukimo priežastį: "Išvykau, norė vome vadinami, kai gyvenome jose. Bent Amerikoje, kasdieninėje
Iš viso planuojama sukurti iki 100 damas laisvajame pasaulyje kovo pabėgėlių stovyklose.
kalboje vienus vadinome "naujai
Po karo Vakarų Europoje karo siais", kitus - "senaisiais" ateiviais.
naujų darbo vietų.
ti dėl Lietuvos nepriklausomybės".
- Vilniuje atidarytas Moterų Nors sunku patikėti, bet reiktų pabėgėliai lietuviai intuityviai jau Gi kalbant apie visus lietuvius Va
draugijos paramos centras. Tai pir reikšti pagarbą, jeigu tokių būtų. tėsi esą tremtiniai ir taip save vadi karų pasaulyje, įsitvirtino "išeivių"
masis Rytų Europoje informacijos, Rašančiajam yra žinomi tik keli, no. Pabėgėlių stovyklose pradėjo terminas.
konsultavimo, mokymo ir švieti tarp jų žymiausias Juozas Lukša, organizuotis lietuvių tremtinių vie
"Išeivio" terminas nėra lietuvių
mo centras moterims. Centre kon kurie daug vėliau trumpam iš tėvy netai, kurie ilgainiui susijungė į kalbos naujadaras. Būdami paaug
sultuoja psichologės ir juristės, nės buvo išėję kovos dėl Lietuvos formalią Lietuvių Tremtinių drau liai Lietuvoje prieš karą skaitėme
veikia užsienio kalbų, sveiko laisvės organizuoti, bet ir vėl grįžo gija
iš anglų kalbos verstą Thomas
Politiniai pabėgėliai, arba trem Mayne Reid knygą "Išeiviai iš
gyvenimo būdo bei rankdarbių kovoti ir mirti. Tik vienas kitas
kursai.
grįžę tapo okupanto kolaboran tiniai, iš Vakarų Europos 1949 - Transvalio". Būriai iš Transvalio
- Norėdama garantuoti nea tais.
1950 m. nuolatiniam apsigyveni pietinėje Afrikoje, nuostabiai gra
tidėliotinų priemonių finansavi
Okupacijos metais sovietiniame mui masiškai pajudėjo i užjūrius, žaus krašto, kurį savo akimis teko
mą, Lietuvos Vyriausybė 22.7 mili žodyne žodžio "tremtinys" nebu nes vilčių greitai grįžti į tėvynę matyti, išėjo ne savanoriškai. Jie
jono litų sumažino šių metų rug- vo. Galima patikrinti "tarybines" nebuvo. Atvykusius naujieji kraštai geibėjos! nuo britų. Jų situacija
sėjo-gruodžio mėnesiais skirtus Lie enciklopedijas ir įsitikinti. Sovieti vadino "imigrantais", nors mes pa buvo gan panaši į mūsų. Marius
tuvos valstybės biudžeto asignavi nė spauda, kai II pasaulinio karo tys savęs emigrantais nelaikėme. Katiliškis daug autobiografinių ele
mus biudžetinėms įstaigoms ir pabėgėlius nustojo kolioti, vadino Nors iš Vakarų Europos j užjūrius mentų turinčiame "Išėjusiems ne
organizacijoms. Asignavimai turė juos "emigrantais", tarsi laisvanoriš vyko savo noru, tačiau iš tikro tai grįžti’ romane save irgi laiko išei
jo būti skirti pagrindinėms prie kai savo kraštą buvome palikę. buvo tąsa nesavanoriškos kelio viu, nors ėjo iš tėvynės vokiečių
monėms įsigyti.
Vakarų demokratijos, kurios pabė- nės, kuri 1944 prasidėjo iš Lietu karių saugomas ir apkasus kas
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IŠEIVIAI - EMIGRANTAI ir TREMTINIAI

Dr. Juozas Girnius

Amžinybėn išlydėjus
dr. Juozą Girnių
Rugsėjo 13 d.r antradienį, 8 v. r. savo namuose Bostone po sunkios
ligos mirė filosofas, daugelio knygų autorius, buvęs "Aidų" žurnalo ir
Lietuvių Enciklopedijos redaktorius dr. Juozas Girnius.
Atsisveikinimas su velioniu įvyko rugsėjo 15 d. o penktadienį,
rugsėjo 16 d. Šv. Petro bažnyčioje So. Bostone buvo atsisveikinimo
mišios, kurias aukojo vysk. Paulius Baltakis, OFM, su keletą kunigų.
Velionio palaikų pelenai amžinam poilsiui bus nuvežti į Lietuvą.
Liko žmona Ona Penkauskaitė Gimiuvienė, trys sūnūs, visi mokslo
daktarai: Saulius - istorikas, Ramūnas - fizikas, Kęstutis - filosofas.
Dr. Juozas Girnius gimė 1915 m. gegužės 25 Sudeikiuose, Utenos aps.
1932 m. baigė Utenos gimnaziją, 1936 m. VDU teologijos filosofijos
fakulteto filosofijos skyrių (filosofijos licenciato laipsniu, 1932 - 1936
m. studijas gilino užsienyje: metus klausė Louvaino universitete ir po
semestrą Freiburgo i. Br. (pas M. Heideggerį) ir Paryžiuje, Sorbonoje.
Trumpai dirbo VDU technikos fakulteto bibliotekoje, vėliau mokytoja
vo Kauno Aklųjų institute. Laikinosios vyriausybės paskirtas 1941 1944 VDU dėstytoju filosofijos fakulteto vyr. asistento titulu. Be
filosofinių dalykų, dėstė psichologiją ir bendrąją mokslinio darbo
metodiką. 1944 vasarą pasitraukė į Vokietiją. Po karo 1946 - 49
mokytojavo Nūrtingeno, o vėliau Schwebisch Gmuend lietuvių gimna
zijose. I Ameriką atvyko 1949 ir apsigyveno Greene, Maine, pas
pranciškonus. 1951 m. įsigijo filosofijos daktaro laipsnį Montrealio
universitete Kanadoje. Tada persikėlė gyventi į Bostoną. Nuo 1953 m.
Lietuvių Enciklopedijos redaktorius. Bostone įsitraukė į plačią visuo
meninę, mokslinę veiklą, parašė daug straipsnių žurnalams, L. Enciklo
pedijai, nuo 1965 m. iki 1980 m. redagavo "Aidų" žurnalą.
Licenciato darbe jis analizavo M. Heideggerio filosofiją (dalis buvo
išspausdinta "Logos" žurnale 1936). Doktorato disertaciją skyrė J. Jas
perso filosofijai. Santrauka buvo išspausdinta "Aiduose" 1951 - 1952,
atskirai išleista antrašte "Laisvė ir Būtis" 1953.
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Suvažiavimo darbuose II 1939
išspausdino "Egzistencialinė filosofija ir ateities filosofavimo rūpesčiai".
1939 - 40 bendradarbiavo "Židinyje", nuo 1946 savo straipsnius skelbė
"Aiduose", "Tremtinių mokykloje". Šalia filosofijos domėjosi estetikos ir
literatūros klausimais. Savo straipsnius dažnai pasirašydavo J. Aliaušiaus
vardu. Atskirai išleido "Lietuviškojo charakterio problema" 1947 (ats
pausta iš Žiburių") ir "Tautiniai mūsų uždaviniai tremtyje" 1947.
Be to, išleido šiuos veikalus: "Tauta ir tautinė ištikimybė" 1961,
vertimas latviškai; "Žmogus be Dievo" 1964, stambus veikalas, turi 564
psl.; "Idealas ir laikas" 1966; monografija "Pranas Dovydaitis" 1975,
knyga turi 808 psl. Suredagavo St. Šalkauskio raštų tris tomus. Parengė
(nukelta į 7 psl.)

damas. Prof. Juozas Brazaitis 1964
išleistoje "Vienų vieni" knygoje ir
savo straipsniuose ir dr. Juozas Gir
nius veikale "idealas ir laikas"(1966)
"išeivių" terminą taiko ne tiek
prieškario emigrantams, kiek II-jo
karo pabėgėliams ir jiems skiria
specialią misiją.
Sovietiniai žodynai išeivį tapati
na su emigrantu. Taip jiems politiš
kai buvo patogiau. Šia prasme so
vietinių terminų sužalotas ir di
dysis "Lietuvių kalbos žodynas".
Prof. Antanas Maceina filosofinėje-sodologinėje studijoje "As
muo ir laikas* vieną skyrių pa
švenčia išeivių klausimui, šios
studijos ištrauką, pavadintą "Išeivio
buvimas kitur’ 1980 (nr. nr. 79 80) paskelbė "į laisvę" žurnalas.
Maceina įtikinančiais istoriosofi
niais argumentais įrodo, kad emi
grantai ("duoneliautojai") ir poli
tiniai pabėgėliai yra išeiviai. Tik
•pirmieji ieškosi svetur geresnio
gyvenimo, antrieji gelbstisi nuo
persekiojimų ir mirties; pirmieji
trokšta duonos, antrieji - laisvės".
Studijos autorius eina dar toliau:
"Kai šalis yra pavergta, nutrūksta

laisvas santykis tarp išeivio ir jo
tautos... O kaip pavadinsime žmo
gų, prievarta netekusį tėvynės, jei
ne tremtiniu, nors jis savo šalį
būtų palikęs laisvai arba gimęs bei
augęs svetur? Nuosekliai tad kiek
vienas svetur gyvenąs išeivis, už
grobus priešui jo šalį, virsta trem
tiniu".
Vakaruose atsidūrę išeiviai, ku
rie išgyveno tremties jausmą, daž
nai net saviškių pajuokiami (*super-patriotai", "ekstremistai", "po
kiekviena lova matą tarybinį šni
pą"), ištvermingai dalyvavo Lietu
vos laisvinimo veikloje. Okupuo
toje Lietuvoje dėl laisvės kovojusi
tautos dalis, rezistentai, šiandien
pripažįsta, kad išeivijos įnašas j
laisvės kovą buvo reikšmingas.
Lietuvai laisvę atgavus, tėvynės
santykis su išeivija keičiasi. Kad ir
su tam tikromis kliūtimis, išeiviai
Lietuvon iš Vakarų galime grįžti.
Kurie negrįšime, jei ir buvome
išeiviai - tremtiniai, tapsime išei
viai - emigrantai. Bet ir emigrantu
būti nėra gėda. Juo labiau nėra
įžeidimas, jei kas nors mus arba
mes patys save vadiname išeiviais.

KARO UŽTĘSIMAS LEME LIETUVOS LIKIMĄ
(Pabaiga.
Pradžia praėjusiame numeryje.)
Tad visa ta "Vieno Pasaulio' ir
Jungtinių Tautų 1922 m. atnau
jinta propaganda, kurią ėmėsi pūsti
žinybos autoritetai, nebuvo jokia
naujiena tiems, kurie nesibijo pra
skleisti politinės scenos užkulisių
maršką. Kaltininkai, jų motyvai,
grupuotės ir konkretūs dokumen
tuoti pavyzdžiai dabar jau galima
rasti eilėje knygų, rašytų ir globalizmo gynėjų ir kritikų. Vienok gal
įdomiausias ir trumpiausias poka
rinio pasaulio kūrėjų atskleidimas
randamas viename iš jų pačių
kontroliuojamų "įtakingų" žurnalų
ilgo straipsnio vienos skilties treč
dalyje. Bet kas gali rasti didesnėje
bibliotekoje "U. S. News & World
Report", 1988 m. vasario 8 d. spe
cialią laidą apie "Naująjį Amerikos
Establishmentą", su lygiai įdomiu
klausimu viršelyje - "Wh.o Runs
America"? ("Kas Valdo Ameriką"?)
Lietuvių kalboje berods neturime
- pakaitalo žodžiui "establishment",
kuris reikštų valdančiąją grupuotę,
valdžioje įsitvirtinusius, ar val
dantįjį elitą. Ilgame to žurnalo
straipsnyje trumpas paragrafas ne
tik atsako į klausimą - kas tikru
moje valdo, tvarko ar įtaigoja Ame
rikos politiką, bet net - kas kaltas
bei atsakingas už pokarinio pa
saulio sukonstravimą. Juk visa tai
atnešė tautų vergiją, mirtinus Sibi
ro lagerius, negirdėtas skerdynes
Azijoje, Afrikoje ir net Pietų Ameri
koje; pagal Ukrainos pavyzdį,
marksistų diktatorių sukurtą badą
Etiopijoje, Sudane, Somalijoje bei
barbariškas skerdynes, kurios pa
galiau prasiveržė į TV ekranus šian
dieninėje Ruandoje.
"Po AP Karo buvo aišku, jog kraš
tui reikia kosmopolitų valstybės
vyrų, kurie galėtų padėti išvesti
Ameriką į globaluaėspolitLkosam:žiu", skaitome minėtame žurnale.
-"Gero išauklėjimo- mėiynkrau j ai
(blueblood"), kaip W. Averell Har
riman, kurio tėvas, geležinkelių
magnatas, jam pasakė "būti kuo
nors ir kuomi nors", puikiai atiti-

Vilius Bražėnas
ko tokiam reikalavimui. Nuo seno
buvę internacionalistais, kai Jung
tinės Valstijos pirmą kartą pradėjo
žvalgytis plačiau, negu tik para
piniai interesai, vienodos galvose
nos vyrų tinklas - daugelis jų viso
gyvenimo draugai ir kolegos - iški
lo prie AP Karo vedusiuose metuo
se, išsilaikė per pasaulinį gaisrą ir
tapo pokarinio periodo architek
tais. Jų pavardės - Harriman, John
J. McCloy, Robert A. Lovett, James
Forrestal - tapo garsiomis tarp
tautinėje plotmėje. Jie buvo tie
vyrai, kurie suplanavo Vokietijos
ir Japonijos atstatymą, kurie įsteigė
Jungtines Tautas ir suorganizavo
Tarptautinį Valiutos Fondą bei
Pasaulio Banką - ir visą tai aps
varstė Council on Foreign Relations (grupuotėje), net kai jie neb
uvo formaliais vyriausybės pa
reigūnais".
Straipsnio autorius nurodė net
atvejį, kai, po vieno Council on
Foreign Relations (CFR) posėdžio
tų draugų tarpe buvęs McCloy
paklausė jų: "Kuris mūsų pasakys
Dean, ką mes nusprendėme"?
Įsidėmėtina, jog "Dean" tada buvo
Valstybės Sekretorius Dean Acheson. Palyginus su kitom vyriau
sybėm - JAV ministeris pirminin
kas. Tai rodytų, jog dažnai sprendi
mai daromi ne Baltuosiuose Rū
muose, ne kabinetų posėdžiuose,
ne State Departamente, bet užku
lisinėse grupėse, kurių sprendėjai
nėra amerikiečių balsuotojų rinkti
ir neneša jokios atsakomybės prieš
tautą.
Pagal istoriko prof. Caroll Qųigley knygą "Tragedy and Hope",
"vienodos galvosenos vyrų tinklas"
karo metu buvo perėmęs State
Departmento karovedimo ir poka
rinio pasaulio planavimą. Tad rėiš-

balistų klika buvo (ir tebėra) atsa
kinga už bereikalingą ir nusi
kaltėlišką karo pratęsimą du me
tus ir už to sprendimo aukas tau-

tomis ir individais. Net ir išaiškin- ’
ti Sovietų Sąjungos agentai JAV
vyriausybėje, kaip Roosevelto pa
tarėjas Jaltoje Alger Hiss ir
Tarptautini Valiutos Fondą ir Pa
saulio Banką suorganizavęs Iždo
Sekretoriaus padėjėjas Harry Dexter White, buvo tos grupuotės
nariai.
Beskaitant paties JAV Laivyno
atašė George H. Earle straipsnį,
1960 m. kovo 24 d. "Human
Events", sunku abejoti, kad prez.
Franklin Delano Roosevelt turėjo
būti įtaigotas ne tik savo pasauli
nių ambicijų, bet ir globalizmo
planų bei Sovietų agentų JAV vy
riausybėje. Savo straipsnyje apie
likiminę Roosevelto klaidą "Ir kaip
aš bandžiau jos išvengti", George
Earle skundžiasi negavęs iš Baltųjų
Rūmų atsakymų į 1943 m. siųstųpranešimų apie Vokietijos bandy
mus pasiduoti, nors juos siuntęs,
kad nedingtų, Armijos, Laivyno ir
State Departamento kanalais. Vo
kiečių pogrindis jau buvo paruošęs
net lėktuvą, kuris George Earle
nuskraidintų iš Istanbulo į Vokie
tiją susitikimui su vokiečių aukšto1
lygio pogrindžiu. Pagaliau jis gavo
vienintelį, visą reikalą atmetantį,
Roosevelto pareiškimą: "Visi tokie
prašymai derėtis dėl taikos turėtų'
būti nukreipti į Aliantų vyriausiąjį
vadą generolą Eisenhovverį". Tai
patvirtino, jog Eisenhoweris gavo'
tas pareigas tik todėl, kad jis buvo
paklusnus politinis giobalistų gene
rolas. Tikriausiai todėl jis neleido
nei gen. George Patton, nei britų
gen. Bemard L. Montgomery žy
giuoti į Berlyną ar užimti Prahą,
leidžiant tai padaryti Raudonajai
Armijai.
t
jį '
Pagaliau, 1944 m. gegužį Earle
nuskrido į Washingtoną reikalą
asmeniškai pristatyti prezidentui.
Roosevelto prieškambary jo sutiktas tada Laivyno Sekretorius JadSfes

dentui nurodė, jog "... tikras pa
vojus yra ne iš Vokietijos, bet iš
Rusijos", FDR su šysena atsakė:
"George, Rusija yra 180 milionų
žmonių kraštas, kur kalbama 120čia įvairių dialektų. Kai karas pasi
baigs, ji subyrės į gabalus lyg sus
kilusi centrifūgos mašina didelia
me greityje".
įdomu, kas buvo FDR įkalbėjęs
tokią teoriją ir kas įtaigojo jį dar
du metus lieti kraują, praplėsti
Sovietų imperiją, aukoti tautas ir
milionus žmonių gyvybių, kad
įrodžius "centrifūgos mašinos" su
byrėjimo teoriją? Jeigu buvo tikrai
siekiama Sovietuos subyrėjimo,
kodėl nebuvo tai įvykdyta sustabdant juos už paties FDR pasirašy
tos Atlanto Chartos sienų, arba
bent vėliau užleidžiant ant jų gen.
George Patton tankus ir gen. Vlasovo diviziją? Manau,“ kad šie
duomenys,* kurie yra tik dalelė
George! Tu ir aš, ir Bill Bullijt, dokumentuotų duomenų apie AP
esame vieninteliai arti prezidento, Karą ir jo užtęsimą, padės lietu
kurie žinome, kas per paukščiai viams abiejose Atlanto pusėse ge
yra Rusijos vadai". Kai Earle prezi riau orientuotis minint šiais ir atei
nančiais metais įvairias APK sukaktis.'Jaū dabar matome, jog Mask
va, nusikratydama Sovietų Sąjun
gos atsakomybės už karo nusikal
timus, visur bando užsidėti ant
reikalais.
i
galvos laimėjimų laurų vainiką.
Kartą, veždamas į susitikimą
Šimkų su Rotomskiu, nugirdo tokį ketinimą reikalauti iš JAV žinių
pokalbį. Rotomskis bevažiuojant apie prezidento A. Smetonos mirtį,
pasakojo Šimkui savo įspūdžius’ nutariau apie Rotomskio pasako
patirtus per savo buvimą JAV, kur jimą pranešti Jums. Manau, kad
buvo jį išsiuntusi tuometinė Lie: tai bent kiek padės išaiškinti ap
tuvos vyriausybė rusų atitinkamų linkybes apie prezidento A. Sme
tarnybų nurodymu. Rotomskis kal tonos mirtį.
bėjo, kad jis buvo komandiruotas
Jus gerbiąs
į JAV organizuoti Lietuvos prezi
Kazimieras Aidukonis"
dento likvidavimą. Su pasidi
Manau, Lietuvos Vyriausybė tu'
džiavimu aiškino, kad užduotį
įvykdė labai sėkmingai, taip kad rėš ką nors daryti. Kreipimasis į
net šuo nesulojęs, o svarbiausia JAV - tai tik pirmas ir paprasčiau
neliko jokių pėdsakų.
sias žingsnis. Slaptųjų SSRS tarny
Apie šį Rotomskio pasakojimą bų archyvuose turi būti ir P. Ro
svainis prašė niekam nepasakoti. tomskio byla. Tai SSKP veikėjas,
Jis buvo labai atsargus, todėl ne parengtas Maskvoje, 1942 - 1944
žinau, ar dar kam nors yra pasako- m. buvęs pasiųstas į JAV kaip SSRS
diplomatas, be abejo, agentas. Pre
jęs.
Išgirdęs per televiziją apie Jūsų zidento nužudymo "operacija" tu
rėtų būti vėlgi atskiras, savarankiš
kai traktuojamas tokių tarnybų
veiklos objektas - byla arba bylos.
O iš Lietuvos išvežtas KGB bylas
Rusijos prezidentas 1992 m. sau
sio 17 d. derybose pasižadėjo grą
žinti, ir tai užfiksuota komunikate,
kurį mes abu tada pasirašėme. "At
sirado" juk Molotovo - Ribbentropo slaptieji protokolai, Lenkija
gavo dokumentus apie Katynės
egzekucijas. Lietuva irgi gali pa
reikalauti svarbesnių dokumentų,
negu Stalino ir Berijos rūpestis
tremtiniais užkaltuose vagonuose.

PREZIDENTO MIRTIS
Z

Redakcijos pastaba: Perspaus
diname Vytauto Landsbergio
straipsnį, atspausdintą rugsėjo 1 d.
"Lietuvos aide", Nr. 171. Jame at
pasakojamas liudijimas apie tai, kad
prezidentas A. Smetona buvo nužu
dytas Sovietų Sąjungos specialiųjų
tarnybų. Manome, kad Sis straipsnis
sukels susidomėjimą skaitytojų tarpe.

Antano Smetonos gimimo ir
mirties sukakčių metai grąžino
mūsų atmintį ir dėmesį į tą dieną,
kai neaiškiomis aplinkybėmis gais
ro dūmuose žuvo pirmasis (ir ket
virtasis) Lietuvos prezidentas. Ta
mirtimi turėjo būti labai suintere
suota SSRS, tačiau tuometinė JAV
valdžia (jaltinė!) palaikė kuo ge
resnius, net nuolaidžiavimo santykius su totalitarine sąjungininke
ir, kaip atrodo, išsamiai to įvykio

netynnejo. Žuvus JAV preziden
tui, būtų buvę visai kitaip.
Vis dėlto nepriklausomoji Lietu
va negali palikti šio klausimo
užmarščiai. Rugpjūčio 11 d. aš
pasiūliau, kad mūsų Vyriausybė
kreiptųsi į JAV Vyriausybę, prašy
dama atskleisti visus duomenis
apie Antano Smetonos mirtį ir galbūt net atlikti naują tyrimą. Tas
pareiškimas buvo paskelbtas "Lie
tuvos aide", ir štai gavau didelės
svarbos laišką - mokytojo pensinin
ko paliudijimą, datuotą Vilniuje
1994 m. rugpjūčio 23 d. Toliau
skelbiu tą tekstą:
"Gerb. prof. V. Landsbergiui
Karui pasibaigus, daug metų ma
no sesers vyras Jonas Jakubauskas
dirbo Rašytojų sąjungoje vairuo
toju. Vežiojo pirmininką bei kitus
rašytojus į susitikimus bei kitais

Kaunas, prie Pilies. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Kernavė. Atkasti senosios bažnyčios pamatai. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
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- Vilniuje ir Jelgavoje rug
pjūčio mėnesį atidengtos memo
rialinės lentos prezidentui Antanui
Smetonai. Lietuvos Seime sudary
ta Lietuvos prezidentų K. Griniaus,
A Smetonos ir A Stulginskio at
minimo įamžinimo komisija, ku
riai vadovauja Seimo pirmininkas
Česlovas Juršėnas.

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

S HALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel.
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namą pardavimas, visu rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andrįušio klientais.
t
VYTAUTAS BĖLEČKAŠTR SŪNUS JONAS;
Wlnter «arden
Tavem, 1883 Madison St?; Ridgevvood; NY11227. Tel, 821-6440.
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. TeL 508 753-7232
LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš
RDM 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,NEWJERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

rasolino

A MEMORIALS
66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
0UEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MtSV VIEVrVTtlT VIETA - GAUSI PASODU SALI. ■
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KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
_
LĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
-r AUTOBUSAI
** NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS Į 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
TEL: 718 423-6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS
FAX 718423 - 3979

Ketvirtas laiškas Generaliniam prokurorui ir
Saugumo departamento vadovams
— Lietuviškas stiprios rankos scenarijus —
Žymi visuomenės veikėja, Kovo Įl
osiąs Akto signatarė Birutė Nedzins
kienė š.m. rugpjūčio 25 d. iškeliavo
amžinybėn. Jos atminčiai perspaus
diname iš "Lietuvos aido" vieną
paskutiniųjų jos straipsnių.
-o-

Birutė Nedzinskienė

tautą pakerėjo nieko ypatingo misijos pirmininkas, labiausiai at
nenuveikęs E Bičkauskas. Reitingą sako už mafijos struktūrų kles
E. Bičkauskui pradėjo kurti "Res tėjimą Lietuvoje, nes turi kovai su
publika", vėliau ja pasekė sociolo mafija reikalingų įstatymų ruoši
(Pabaiga.
ginės tarnybos ir "Lietuvos rytas". mo iniciatyvos teisę ir gali kontro
Pradžia praėjusiame numeryje.)
E. Bičkausko reitingas buvo nuo liuoti teisėtvarkos struktūras, ku
lat skelbiamas, subtiliai veikiant rios turi kovoti su mafija. Tačiau
Reikia nekreipti dėmesio nei į žmogaus pasąmonę. Juk šimtą kol kas jokių rezultatų nematyti.
asaulyje nusikaltimai prieš žmoniją daromi, visiems prokuratūros veiksmus, nei į laik kartą pakartoti žodžiai žmogaus E. Bičkauskas labiau domisi, kaip
tylint. Karas Bosnijoje vyksta, tylint kaimyninėms Eu raščių išpuolius ir nieko nedaryti, atminty įsirašo kaip savi. Todėl vyksta ginklų pirkimo byla. Kai
ropos ir viso pasaulio valstybėms. Motulė Europa, balandžio pabaigoje. "Šeimos" pre rinkimų metu pati balsuojančiojo tardomi buvę krašto apsaugos va
pavargusi nuo pasaulinių karų, pergyvena dar vieną, kurj irzidentą,
ši kartą kaip atsitiktinai suėmė, ranka rinkimų biuletenyje iš visų dovai, jo automobilį gali nuolat
būtų galima pavadinti pasauliniu, nes išorinis pasaulis, atrodo, taip ir palas. Be to, P. Globa pasiūlė politikų pasirinks E. Bičkauską. pamatyti prie prokuratūros. Žmo
neteko balso...
sudaryti tikslesnę prognozę, jei Tačiau E. Bičkausko populiarumo nės kalba, kad Seimo pirmininko
1940 metais Sovietų Sąjungos kariuomenė įžygiavo į Baltijos "Šeimos" viceprezidentas atsakys į, mitą gerokai sumažino paskutiniai pavaduotojas E. Bičkauskas, "Res
valstybes, kurios tuo metu buvo daugelio pasaulinių organizacijų jo klausimus. Astrologo iš Rusijos rinkimai, kai seimo nariu jis tapo publikos" vyriausiasis redaktorius
narės, turėjo diplomatinius ryšius su dešimtimis pasaulio valstybių. vizito tikslas aiškus - paveikti "Šei antrame tinę. "Respublika" E. Bič V. Tomkus, Generalinis prokuro
Jos tylėjo... Kai kurios piktinosi, prisiekinėjo nepripažinsiančios mos" žmones, kad jie nieko kausko populiarumui padidinti ras A. Paulauskas ir aukštas Kali
aneksijos, kitos skelbė ateisiančios, išvaduosiančios... Bet esmėje nedarytų, nes tokiu būdu Genera surengė žaidimą, kai žmonės turė ningrado srities teisėsaugos pa
nieko neįvyko. Stipresniojo pusėje teisybė buvo ir pasirodo, tebėra. linė prokuratūra, padedama dien jo išrinkti sąžiningiausią valstybės reigūnas nuolat susitikinėja A. Pau
raščių, išloštų laiko. įdomu, jog pareigūną. Žinoma, juo tapo E. lausko tėvų namuose Dzūkijoje.
Politinių žaidimų rezultatai organizatoriams žinomi iš anksto.
Šių metų rugsėjo 12-16 dienomis Kopenhagoje vyko 92-oji Tarp Euroazijos pranašas taip susirūpi Bičkauskas, kuris žadėtosios premi
Neseniai buvęs liberalios pakrai
parlamentinės sąjungos konferencija. Joje dalyvavo ir Baltijos vals no ginklų pirkimo byla, nukreipta jos "kilniadvasiškai" atsisakė. Nese pos "Kranto" laidos kūrėjas V. Ma
prieš buvusią Krašto apsaugos mi niai "Baltijos tyrimų" sociologinė tulevičius netikėtai ėmėsi pro
tybės.
tarnyba atliko apklausą, kurioje E. paguoti "stiprią ranką". Vienos lai
Estijos delegacija buvo iškėlusi konferencijos dienotvarkėje punk nisterijos vadovybę.
Tačiau kelias į busimuosius dik Bičkausko reitingas buvo tik 11%. dos metu D. Teišerskytė, išsaky
tą "Dėl Sovietų Sąjungos aneksavimo Estijos ir Latvijos 1940 m.
pripažinimo". Dėmesį patraukia Lietuvos vardo nebuvimas. Gal tatorius veda ne tik per pranašystes Tačiau šios apklausos rezultatų dama visų Lietuvos motinų ir
estai nesitarė su lietuviais? O gal Lietuvos delegacija nenorėjo ir represinių įstatymų stiprinimą. kažkodėl neišspausdino laikraščiai, bobučių nuomonę, pareikalavo,
pykinti Rusijos ir savo vardą iš 1940 m. aneksuotų šalių išėmė? Diktatoriumi tapti gali padėti ši taip ilgai populiarinę šį politiką. E. kad Prezidentas įvestų Lietuvoje
Tačiau ne tai svarbiausia. Estijos delegatas jau pirmąją konferenci uolaikinės sociologinės tarnybos Bičkauskas būdamas Seimo pir ypatingąją padėtį. Tačiau pats A.
jos dieną buvo priverstas atšaukti šį siūlomos dienotvarkės klausimą, ir spauda. Dauguma politikų jau mininko pavaduotojas ir kovos su Brazauskas, jos nuomone, tokiam
kadangi dauguma konferencijos dalyvių nepalaikė šio punkto. kelinti metai stebisi, kuo mūsų organizuotu nusikalstamumu ko vaidmeniui netiktų, nes esąs per
Estijos delegacija apkaltino Rusijos vadovaujamą poziciją konferen
cijoje ir Rusijos pastangas užgniaužti panašaus pobūdžio diskusijas.
Estai vylėsi, kad diskusija apie 1940 m. Baltijos šalių aneksiją taps
pirmuoju žingsniu pasaulinėje plotmėje, užkertant kelią panašiems
įvykiams ateityje.
Rusijos atstovas parlamentaras Aleksandr Dzasokhov pareiškė,
kad Estijos problemos interpetavimas prieštarauja Kopenhagos fo
rumo tikslams ir užduotims. "Mūsų Estijos kolegos ir kaimynai
negali prieštarauti akivaizdžiam faktui, kad Rusija padėjo atstatyti
Baltijos valstybių nepriklausomybę".
.-. Taigi, pasirodo, kad Rusija padėjo Baltijos <šalims atstatyti
*
priklausornybę: su tankais, žudynėmis, provokacijomis. Žurr*^MM
iš įvairių kraštų transliavo reportažus, rašė, net patys nukentės
Pasauliui jie pranešė tiesą. Praėjus trejiems metams žudynių ir
provokacijų organizatorius - Rusija tankus ir sužvėrėjusius savo
kareivius vadina pagalba, atstatant Baltijos šalių nepriklausomybę.
Tai ką čia diskutuoti apie 1940-uosius. Kitų valstybių delegacijos su
palengvėjimu atsiduso, sužinojusios, kad diskusijos apie Baltijos
šalių aneksiją nebus ir didžiosios Rusijos pykinti pasaulio akivaizdo
je niekam nebus suteikta progos...
Kam rūpi mažytė Estija, ar Latvija, ar Lietuva, kuri pati šiuo atveju
kartu su visu pasauliu nutilo. Nėra nusikaltimo sudėties, jeigu nėra
aukos, pasakys bet kuris teisininkas. Nebesigirdi ir Lietuvos prezi
dento A. Brazausko prisiekinėjimų reikalauti, kad Rusija apmokėtų
okupacijos žalą.
Nusikaltimai daromi, pasauliui tylint, o pamatai naujiems kloja
mi, aukai nutilus...
Kernavėje, Lietuvoje, vykdomi archeologiniai kasinėjimai. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Kai pasaulis tyli...
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Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
Alfonsas Nakas
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Kelių dienų įrašuose Karo mokyklos temos. Rūpestis. Nuogąstavimai.
Apie artėjantį frontą, apie bolševikinį marą dar nieko, dar nieko. Ilk
balandžio 16 d. įrašyta: "O bolševikai vis eina, vis artėja, kaip juodas
siaubas. Jie žada mus paskandinti mūsų pačių kraujuje. Kur mes būsim
už metų, dvejų? Tikriausiai - po žeme..."
Balandžio 19, trečiadienį, į Marijampolę, išvažiavau. Ten pamačiau
dvokiančius kazematus, kariūnus, žygiuojančius be uniformų, išgirdau
gandų gandus apie Viet. Rinktinės likvidavimą. Apžvelgiau tvoras
aplink kareivines ir išeinančių leidimus tikrinančius sargybinius. Man
čia kalėjimas, kacetas! Buvo labai sunku ištarti bataliono vado adjutan
tui (pamiršau jo pavardę): "Noriu baigti gimnaziją. Noriu grįžti į
tarnybą..." Jis geraširdiškai nužvelgė mane, išbraukė, išrašė leidimą.
Penktadienį balandžio 21, sugrįžau į Vilnių. Buvo sunku grįžti į gimna
ziją, kiek lengviau į geležinkelių valdybą. Gegužės 13 džiaugiuosi, kad
prie egzaminų prileido, gimnaziją veikiausia baigsiu.
Kai gegužės 13 važiavau į Rokiškį, pagiry sprogo ant geležinklio baisi
mina. "Mačiau (žmones) sukniužintom kojom, dejuojančius, mačiau
užmuštus, stiklinėmis akimis. Ir. vis tai per plauką nuo manęs..."
Gegužės 26 įraše miniu, kad Vietinė Rinktinė likviduojama ar likviduo
ta, kad iš Karo mokyklos vieni išsilakstę, kiti -suimti, kad Vilniuje
nebematau nė vieno lietuvio kario.
Birželio 6 įrašas pradedamas alijantų invazija Prancūzijoje ir kad
"anglosaksai paėmė Romą". Visur aršios kautynės, žūsta tūkstančiai
karių. Spėlioju, kad gal baigsis karas netrukus, gal net šiemet. Bet apie
marą iš Rytų, apie raudonuosius hunus - nė žodelio. Birželio 11 įraše
džiaugiuosi, kad birželio 9, Suaugusiųjų Instituto salėje, šv. Ignoto g-vė,
Nr. 3 , gavau brandos atestatą. Toliau: "Jeigu karas manęs nenušluos,
arba neiššluos iš tėvynės, kelias į aukštąjį mokslą atviras". Dabar
stebiuosi, kas mano rankai padiktavo tą pranašišką sakinį, tuos

"jeigu...neiššluos iš tėvynės" žodžius?! Juk iki tol niekur, nė vienu
žodeliu nesu nuogąstavęs, kad tėvynės neteksiu, nors apie mirtį nuo
bombų, ar nuo minų ant geležinklio bėgių, ne kartą esu sau "pranašavęsis".
Dienoraščio citatos ar įrašų atpasakojimai rodo, kaip toli manęs
jauno būta nuo realybės, kaip nesidomėta, kas vyksta Rytų Fronte. Nors
antra vertus, ne tik skaitydavau, bet ir platindavau pogrindžio spaudą.
Mums, geležinkelių valdybos tarnautojams, dėvintiems bent uniformi
nę kepurę ir turintiems reikalų ruožuose, buvo tiesiog būtinybė
pogrindžio spaudą išvežioti. Ypač būdavo saugu ją vežti "antra klase",
tarnybiniame traukinio vagone. Jame niekada nebuvau krėstas ar
tikrintas. Spaudos gniužulus daugiausia gaudavau iš netiesioginio
viršininko Vytauto Eimaičio (jis jau miręs) ir berods iš Jurgio Ribinsko
(gyvena Detroite). Paskleisdavau Rokišky ir Kamajų apylinkėje. Kaip
minėjau, nekęsdamas nacių, ignoravau vokiečių kalbą. Su tiesioginiu
viršininku, priešlėktuvinės apsaugos organizatorium, Oberinspektor'ium
Hildebrandt'u, nepaprastai maloniu, kultūringu berlyniečiu, kalbėdavausi per vertėją lenkaitę, nors lenkiškai tik truputį tebuvau pramokęs,
vokiškai kur kas geriau suprasdavau...
Tarp Vilniaus ir Kauno

Asmeniški, intymūs įrašai dienoraštyje birželio 20 ir 24. Nieko apie
Rytų frontą ar kitus frontus. Nieko apie politiką.
Didžioji drama prasideda su penktadienio, birželio 30 įrašu, ir tai
Geležinkelių valdybos tarnautojo žvilgsniu. Štai: "Vakar ir šiandien mus
užplūdo Minskas! Iš ten evakuojami vokiečiai, mašinomis užtvindė
gatves, o traukiniais stotį. Stoty nebuvau, bet matę sako, kad pilna
sanitarinių traukinių su sužeistaisiais. ?
"Gatvėse tik benzinu tekvepia. MažtnoS, mašinos, mašinos! Visokiau
sios: automobiliai, sunkvežimiai, traktoriai su keliomis priekabomis,
motociklai. Ant priekabų prikrauta dviračių, pakietų, dėžių, rūbų,
baldų. Ant to viso balasto - išvargę, dulkėti žmonės, daugiausia unifor
muoti vyrai. Wehrmachto mažai. Daugiausia įvairūs partiečiai, Organisation Todt nariai, geležinkelininkai (pastarieji abiejų lyčių). Yra ir
vokiečių karininkų, ir vienas kitas baltgudžių kareivis ar policininkas.
"Priešais mus (t. y. priešais Valdybos rūmus) atsikraustė Reicho
Verkehrsdirektion Minsk. Su visais viršininkais, su tarnautojomis mo
terimis, vien vokietėmis. Dauguma sėdi ant dėžių, išvargę, gatvėje

minkšto būdo. Geriausiai stiprios
rankos vaidmeniui tiktų sąži
ningasis ir populiarusis E. Bičkaus
kas. Taip buvo nurodytas dar vie
nas pretendentas į stiprią ranką.
Vis mąstau, kas lėmė tokį stiprų
žurnalisto V. Matulevičiaus pažiūrų
pasikeitimą. Gal vertėtų tik trum
pam prisiminti šio dar jauno
žmogaus biografiją. Buvęs "Pravdos" specialusis korespondentas,
sugebėjęs Maskvoje baigti spe
cialiąją komjaunimo mokyklą, į
kurią paprastiems mirtingiesiems
nebuvo lemta patekti. V. Matu
levičius Maskvoje turėjo įtakingų
draugų. Šio žurnalisto prisibijojo
"Pravdos" žurnalistai, nes matyda
vo jį valandomis kalbantis su KGB
darbuotojais. Ne mažiau jo bijojo
tuometinės Lietuvos atstovybės
Maskvoje vadovai, nes gerai žinojo
šio žurnalisto būdą ir galią. V.
Matulevičiaus grįžimui į Tiesą"
prieštaravo A. Brazauskas, tačiau
nieko padaryti negalėjo. Taigi šis
žurnalistas iš tikrųjų įdomi asme
nybė. Neaišku, kas sieja "Kranto"
kūrėją ir Seimo narį E. Bičkauską.
Vis prisimenu videojuostą, kur E.
Bičkauskas tardo A. Svarinską. Ra
finuotas ir kietas tardomojo spau
dimas man kai kuo priminė ųios
knygose aprašytus fašistų tardyto
jus, kurie po tardymo grodavo
smuiku arba gėrėjosi meno kūri
niais. E. Bičkauskas buvo ypatingų
bylų prokuroras, todėl jį apklausė
Aukščiausiosios Tarybos Komisija
KGB veiklai Lietuvoje tirti. A. Bič
kauskas atsakinėjo, jog vaikystėje
jis buvo tikras pionierius ir kom
jaunuolis, tikėjo komunistų parti
jos politika ir nežinojo, jog Lietu
va buvo per prievartą prijungta
prie Sovietų Sąjungos. Todėl KGB
nurodymu sutiko dalyvauti politi
nėse bylose. Tačiau politinėms
byloms tardytojai buvo itin
kruopščiai atrenkami. Visi mūsų
kiemo vaikai žinojo, kad rusai
okupavo Lietuvą, o Kalantos įvykių
metu prieš okupantus sukilo didelė
dalis Lietuvos jaunimo. Tik vargšas
E. Bičkauskas nežinojo, kas vyksta
Lietuvoje. Ir šis žmogus tikisi įves
ti tvarką mūsų krašte. Taigi pre
tendentų į stiprios rankos vaidme
nį daugėja, scenarijus tęsiamas.
Tačiau dažnai žlunga net geriausių
meistrų sukurti scenarijai, o nie
kam nereikalingos marionetės iš
metamos į istorijos šiukšlyną.

priešais mūsų Valdybą. Kiti neša baldus į patalpas, triūsia. Tačiau visi
nusiminę, iškankinti... Atrodo, jie įsikurs čia, priešais mus (pastatas
skersai gatvę)"."Bet ar ilgam? Ar nereiks tuoj, gal už savaitės, ar už
mėnesio, bėgti ir mums kartu su jais tolyn, į Vakarus, į nežinomą
likimą, arba žūti miesto bombardavimuose'?
Po penkiasdešimt metų šį įrašą skaitydamas, karčiai šypsausi. Ne
reikėjo nei mėnesio, nei savaitės. Be reikalo tie rudmarškiniai, ir tie
mėlynom uniformom, auksiniais antpečiais geležinkelių Rat'ai bei
Oberrat'ai dėžes į patalpas kraustė. Negi niekas jiems nepasakė, kad
(tolimesnis įrašas birželio 30 dienorašty):
"Mieste didžiausias sąmyšis, panika. Daugelis jau palieka jį, bėga, kur
kojos neša. Kiti ruošiasi, tariasi bėgti, nors svyruoja. Visi vienas kitą
klausinėja, kas bus rytoj? Už savaitės? Už mėnesio? Tačiau bolševikų
bijo visi. Prisipažinsiu, bijau ir aš. Nežinia, ką jie su žmonėmis darys čia
sugrįžę, bet sklinda šiurpūs pasakojimai. Pagaliau, dar gyvi akyse 1940
-41 metais...
"Šiandien maistas Vilniuje pabrango nepaprastai: lašiniai, nuo 70
RM, (pašoko) iki 120 - 150 RM, o 2 kg kepalas duonos nuo 7 - 8 RM,
iki 20 RM."
"Susisiekimą (geležinkeliu, vienintele priemone) civiliams žada ne
trukus sustabdyti. Užtat pilna stotis, pilni traukiniai, daugelis nesutilpę
turi grįžti namo."
"O aš? Jaučiu, kad kažkas baisaus artinasi, tačiau visko aprėpti mano
sąmonė dar negali. Užtat kol kas man ramu. Žinau, ramumas tas neilgai
tęsis, kadangi artinasi baisi, baisi audra*.
Liepos 6 rašau tėviškėje, Rudžiuose, prie Kamajų. Pasakoju, kad
Vilnių, kartu su dauguma lietuvių, palikau pirmadienį, liepos 3. Kažkas,
veikiausia lenkai, sukėlė paniką. Pasklido gandai, kad bolševikų tankai
prasiveržę iki Vileikos ir Naručio. Aplink Vilnių ėmę siausti gaujos
lenkų partizanų. Liepos 1 ir 2 Vilniaus policija, gestapas ėmę deginti
savo raštus, ruoštis evakuacijai. Man, su daline geležinkelininko unifor
ma, vietos traukiny atsirado, tik neturiu užrašęs, keleiviniame, ar prekių
ešalone. Su pasipiktinimu rašau, kad pasilieka lenkai, su ironijos
grimasomis veiduose, mums mojuoja kepurėmis ir kažką įžeidžiančio
šūkauja. Vis dėlto, iš Vilniaus bėgdamas, turėjau tikslą. Valdyboje buvo
pasakyta, kad rinktumės Kauno geležinkelių įstaigose, kad ten kursimės
ir imsimės darbo (ha, kaip tie Minsko vokiečiai Vilniuje!).
(Bus daugiau)

- Norvegai domisi
Būtingės naftos termina
lo statyba ir užsienio
firmų galimybėmis joje
dalyvauti. Norvegijos
firmų ketinimai aptarti
laikinojo reikalų patikė
tinio A. B. Houningstado susitikime su Lietu
vos ministru pirmininku
A. Šleževičiumi.

- Švedai padeda
Lietuvos muitininkams:
lietuviai vyksta i Švediją mokytis,
Lietuvoje dirba Švedijos muitinių
inspektoriai, padovanota muitinių
įrangos, tarnybinio transporto.
Lietuvoje lankėsi Švedijos muiti

nės departamento vadovas U. Larsonas: numatoma dar šiemet pa
sirašyti muitinių bendradarbiavi
mo sutartį.
— Vokietijos gamyklos "Waggonbau" atstovai perdavė "Lietu
vos geležinkelių" įmonei keturis
miegamuosius vagonus, pirktus už
10 mln. Vokietijos markių. Jie bus
prikabinti prie tarptautinių marš
rutų sąstatų, pirmiausia riedės
maršrutu Vilnius - Berlynas.
- Šešias savaites truko tarptau
tinis skulptūros simpoziumas Gin
taro Karoso įsteigtame Europos par
ke. Dalyvavo 16 skulptorių - Lie
tuvos ir užsienio. Jų kūriniai liks
čia visam laikui.

- Pagal Danijos švietimo sis
temos modelį Vilniuje veiks suau
gusiųjų valstybinė mokykla. Ji
įsikurs buvusio 97-ojo vaikų dar
želio (Žirmūnuose) patalpose. No
rinčių čia mokytis - 60. Danijos

Huno grafystės administracija mo
kyklai padovanojo kompiuterių,
baldų, ketinama teikti metodinę
paramą.
- Lenkijoje surengtame tarp
tautiniame simpoziume dėl maisto

produktų ekologinės gamybos da
lyvavo ir Lietuvos organinės - bi
ologinės žemdirbystės bendrijos
"Gaja" atstovaL

- Klaipėdos žuvininkystės
tyrimų laboratorijai, žvalgančiai
Baltijos žuvų išteklius, paramą
pažadėjo Gdynės (Lenkija) jūrų
žvejybos tyrimo institutas. Iki šiol
Lietuva samdydavosi Latvijos ir
Kaliningrado mokslininkus.

- Prezidentas A. Brazaus
kas teikia Seimui svarstyti keleto
naujų įstatymų projektus - dėl val
stybės ir savivaldybių tarnautojų,
nekilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugos, religinių bendrijų turto
grąžinimo ir dėl prokuratūros. Visi
jie liečia vienaip ar kitaip įsiskaudėjusius, visuomenei itin opius
reikalus.

Iš Lietuvos misijos prie JT veiklos
Rugsėjo 5 - 9 d. - Visą savaitę vyko darbinio lygio Baltijos šalių
misijų patarėjų pasitarimai siekiant suderinti rezoliucijos projekto
tekstą dėl Rusijos karinių pajėgų atitraukimo iš Baltijos valstybių, kurį
svarstyti ketina artėjančioje 49-oje Generalinės Asamblėjos sesijoje.
Suderintas tekstas persiųstas į URM. Darbinėje grupėje Lietuvos misijai
atstovavo Misijos patarėjas Darius Sužiedėlis.
Taip pat vyko darbinio lygio misijų patarėjų pasitarimai dėl galimo
žmogaus teisių padėties Estijoje ir Latvijoje klausimo svarstymo JT-ose.
Žmogaus teisių darbinėje grupėje Lietuvos misijai atstovauja Misijos
patarėja Gintė Damušytė.
Rugsėjo 7 d. - Lietuvos Misijoje susitiko trys Baltijos valstybių JT
ambasadoriai. Susitikimas skirtas tarpusavio susipažinimui (naujai paskir
ti ir Lietuvos ir Estijos ambasadoriai), ir suderinti Baltijos misijų
pozicijos posėdyje su Europos Sąjungos ambasadoriais.
Ambasadorius Oskaras Jusys dalyvavo pirmą kartą New Yorke sureng
tame Europos Sąjungos Vidurio ir Rytų Europos bei Baltijos valstybių
ambasadorių lygio pasitarime. Susitikime Ambasadorius Jusys informa
vo dalyvius apie Lietuvos Vyriausybės susirūpinimą Kaliningrado srities
militarizacija. Ambasadorių į pasitarimą lydėjo Misijos patarėjas D.
Sužiedėlis.
Misijos patarėja G. Damušytė atstovavo Lietuvos delegacijai Kanados
sušauktame demokratiškai orientuotų valstybių (GODOS) pasitarime JT
Pirmojo komiteto (tarptautinio saugumo ir nusiginklavimo) reformos
klausimais. Dauguma susirinkusiųjų, įskaitant Lietuvos delegaciją, pri
tarė komiteto persitvarkymo procesams, siekiant suaktualinti komiteto
darbą. Rezoliucija apie tai buvo priimta konsensusu rugsėjo 9 d.
Rugsėjo 8 d. - Ambasadorius O. Jusys susitiko su JT Politikos
departamento Europos skyriaus direktorium D. Boothby. Susitikimo
metu Ambasadorius supažindino Boothby su LR politiniais, ekonomi
niais ir saugumo prioritetais. Taip pat buvo aptartas Generalinio
sekretoriaus pranešimas apie kariuomenės išvedimo rezoliucijos įgyven
dinimą. Pasistąrime dalyvavo Misijos patarėja ,G% Damušytė ir . JT
Politikos departamento patarėjas A. Matsouka.
Ambasadorius O. Jusys ir patarėja G. Damušytė atstovavo LR dele
gacijai Tarptautinio civilinio ir politinio pakto prisijungusių valstybių
keturioliktajame posėdyje, kurio metu buvo renkami devyni nariai į
pakto organą, Žmogaus teisių komitetą. Iš 30 kandidatų buvo išrinkti
Čilės, Egipto, Ekvadoro, Indijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Prancūzijos ir
Vokietijos ekspertai.
Rugsėjo 9 d. - Ambasadorius O. Jusys lankėsi pas JT Protokolo šefę
Ferraro-Waldner, kur tarėsi dėl savo kredencialų įteikimo JT Generali
niam Sekretoriui Boutros Boutros-Ghali. Sutarta, kad kredencialus
įteiks rugsėjo 23 d. Ambasadorių į pasitarimą lydėjo Misijos patarėjas
D. Sužiedėlis.
I URM išsiųsta pro memoria apie rugsėjo 7 d. vykusį Europos
Sąjungos, Vidurio ir Rytų Europos bei Baltijos valstybių ambasadorių
pasitarimą bendradarbiavimo JT-ose klausimais.
LR Misija painformavo JT Taikos palaikymo operacijų departamentą
apie dviejus Lietuvos kandidatus, deleguojamus dalyvauti JT Mozambi
ko rinkiminėje misijoje (ONUMOZ). Rinkimai įvyks spalio mėn.

□Šveicarijos
vyriausybė rugsė
jo 13 d. pranešė,
kad nutraukia nu
teisto JAV šnipo
Aldrich Ames tri
jų banko sąskaikaitų įšaldymą.
Sprendimas priimtas
sužinojus, kad Ames suti

Aplink
pasaulį

ko kooperuoti su JAV valdžia są
skaitų klausimu. JAV teisėjas Alexandria, VA, pareiškė, kad jis paskirs
bausmę Ames šio mėnesio pabaigo
je. Šveicarijos valdžia sako, kad
Ames nešnipinėjo prieš jų šalį,
tačiau pagal naujausius Šveicarijos
įstatymus jie kooperuoja su dauge
liu valstybių, kovoje prieš nusi
kaltėlius.
□ FBI pranešė, kad jie ištyrė
Napoleono plaukus ir nerado
pavojingo arseno kiekio, kuris įro
dytų, kad Napoleonas buvo nu
nuodytas. Napoleonas mirė 1821
m., sulaukęs 51 metus. Oficiali
mirties priežastis - skrandžio vėžys,
kuris buvo nustatytas ortopsijos
metu. Istorikai tiki, kad Napoleo
nas buvo nunuodytas ir kad plau
kai, kuriuos tyrė FBI, nėra Napo
leono. Dabar numatoma atkasti
Napoleono sūnėno Achille Murat,
palaidoto Tallahassee, FL, palaikus
ir atlikti DNA testą. Jį bus galima
lyginti su taip vadinamų Napoleo
no plaukų DNA testo rezultatais.
Tada bus galima pasakyti, ar plau

kai yra tikrai Na
poleono.
□ Latvija pra
nešė, kad cukri
nių runkelių der7 liūs šiais metais
bus tik 20 tonų iš hektaro
lyginant su praėjusiais metų
25 tonomis. Di
džiausią įtaką der

liaus sumažėjimui turėjo liepos ir
rugpjūčio mėnesiais siautusi saus
ra. Planuojama, kad ir ateinančiais
metais cukrinių runkelių derlius
bus 15% mažesnis.
□ Rusijos premjeras Viktor Černomirdyn atšaukė piniginę sąjun
gą su kaimynine Baltarusija. Prie
žastis - Rusija yra gerokai pasistūmėjusi į priekį ekonomiškai,
kai tuo tarpu Baltarusija ritasi že
myn. Vidutinis mėnesinis uždarbis
Baltarusijoje tesudaro $4 arba $5,
t.y. mažiau negu kad viena dešim
toji Rusijos vidutinio mėnesinio
uždarbio. Nežiūrint į visas Rusijos
bėdas, korupciją ir finansinius sun
kumus, Rusija pasistūmėjo žymiai
labiau į priekį negu, kad Ukraina
ir Baltarusija, kuriose vis dar tebestabdomos laisvosios rinkos inicia
tyvos. Rusai šiemet Ukrainos ku
rortuose jautėsi kaip karaliai, lan
kydami restoranus, ko jie neišgali
daryti namuose. Tūkstančiai bal
tarusių ir ukrainiečių yra priversti
dirbti juodus darbus, kurių rusai
jau nebenori atlikti.

— Žemdirbins smukdo per
dirbimo Įmonių įsiskolinimai, ne
tvarka superkant jų gaminius, ne
veiksminga muitų sistema. Skubo
tai ir neapgalvojus priimtas pri
dėtinės vertės mokesčio įstatymas.
Apie tai šnekėta Šakiuose sureng
tame Lietuvos žemės ūkio bend
rovių asociacijos antrajame suva
žiavime.
- Centrinė privatizavimo
komisija pasiūlė panaikinti prieš
taravimus tarp Valstybinio turto
pirminio privatizavimo įstatymo
ir Akcinių- bendrovių įstatymo.
Siūloma tobulinti pardavimo tvar
ką tų įmonių, kurių privatizavi
mas užtrunka dėl ypač didelės
akcijų paklausos arba atvirkščiai,
kai per. kelis etapus niekas nenori
jų įsigyti.
.

POLITINĖS PARTIJOS LIETUVOJE
(atkelta iš 1 psl.)
politines negeroves Lietuvoje. Lie
tuva nurašė mus išeivius kaip Lie
tuvos piliečius. Kad atstatytume
savo pilietybę, turime kreiptis su
prašymu į valdžią, kurią valdo buvę
bolševikai. Grįžę Lietuvon nusivi
lia savo politine padėtimi. O
reikėtų čia išeivijoje sukurti kokias

Rūpintojėlių drožėjas, žymus tautodailininkas Ipolitas
Užkurais Sąjūdžio mitinge.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

dvi seimo apygardas, kad žmonės
galėtų dalyvauti Lietuvos politinia
me gyvenime. Susirinkusieji savo
plojimais šiltai įvertino Nemicko
paskutinį pasiūlymą, tačiau jis
nebuvo įjungtas į suvažiavimo
rezoliucijas.

Saulius Šimoliūnas

VARTAI Į
PABALTIJĮ
SUPAZINDINAM SU ATA'S 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 maloniausio kelionę,
ėurię jūs tikrai užsipelnėt. Į vienę pusę
mainos iš New Yorko ne aukštesnės
taip $429, ir žemos—iki $279
spalio mėn., ATA yra vienas iš
geriausiy pasirinkimy tarp aukšty
kainy skrydžiy kampanijy.

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

SKAMBINKIT JŪSŲ
KELIONIŲ AGENTUI
ARBA ATA:

800-382-5892.

iš

NEW YORKO
^avaitės dienomis

399
| vienę pusę
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

Savaitgaliais

*429

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

.

Studentams

s349

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

/4Ii\

Išskrendant
iš

Savaitgalį

ATLANTA.............. ....$561
BALTIMORE.......... ....$520
BOSTON................ ....$429
tCHICAGO............. ....$484
CL E VE LAN D......... ....$520
DALLAS.................. ....$579
DETROIT................ ....$524
HOUSTON............ ....$579
YLOS ANGELES..... ....$547
MIAM1..................... ....$569
M1NNEAPOLIS..... ....$479
NEW ORLEANS... ....$569
PHILADELPHIA..... ....$474
PHOENIX.............. ....$547
P1TTSBURGH......... ....$479
SAN ANTONIO... ....$579
SAN DIEGO.......... ....$547
t SAN FRANCISCO ....$547
SALT LAKE CITY... ....$547

SEATTLE................. ....$549
VVASHINGTON D.C..$520

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

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

American Trans Air
Bilietai turi būti nupirkti 7 dienas prieš išskrendant. Taip pat yra šiek tiek brangesni bilietai turintys mažiau suvaržymų.
Valstybiniai mokesčiai $32.95 sumokami atsiimant bilietus. Studentų amžius nuo 18 iki z6m., parodant
mokyklos I.D.. ATA suteikia patarnavimus j Rygę iki Spalio 30, 1994.

Grįžusi atidavė rankraštį Juozui
Kapočiui - tegu spausdina. Knyga
buvo surinkta ir atspausdinta pran
ciškonų spaustuvėje 1952 kovo
mėn. Ji turėjo 192 puslapius. Iš jų
Salomėja parašė 106 puslapius,
Nelė - 95 puslapius. Rašant apie
dainas, buvo įdėta ir jų gaidos bei
tekstai.

1952 m. vasario 13 d. iš Švedijos atskridusius tris Lietuvos žvejus, 1951 m. vasarą pabėgusius
laivu iš Klaipėdos, New Yorko TWA oro linijų patalpose pasitinka Amerikos lietuviai. Iš k.:
"Amerikos Blaso" red. P. Labanauskas, žvejas E. Paulauskas, laivo kap. L.Kublickas, žurn. V.
Rastenis, ALTo Informacijos Centro direktorė M. Kižytė, Lietuvos vicekonsulas A. Simutis,
žvejas J. Grišmanauskas, Lietuvos Laisvės Komiteto narys J. Audėnas, to komiteto pirm. V.
Sidikauskas, BALFo reik. ved. P. Minkūnas, žurn. S. Narkėliūnaitė ir VLIKo atstovas dr. A.
Trimakas.
Donato Šulaičio nuotrauka

Trijų žvejų istorija vėl grįžo į spaudą
Tai buvo seniai, prieš 43 metus, kad spaudai reikia veržtis, kuo
kai pasaulio spauda rašė, kaip trys greičiau ir tiksliau informuoti. Tada
lietuviai žvejai laivu pabėgo į Švedi spauda turės pasisekimą. Ir štai
ją. Jie buvo: laivo kapitonas Lion kas nutiko.
ginas Kublickas, žvejai Juozas GrišBrooklyne, netoli Union Avė.,
manauskas ir Edmundas Paulaus Stagg gatvėje gyveno rašytoja Nelė
kas. Jų gimtasis uostas buvo Klaipė Mazalaitė su savo vyru Juozu Gabe
ir žurnalistė Salomėja Narkėliūnai
da, o žvejojo Baltijos jūroje.
Lietuva jau buvo okupuota 11 tė. Jie gyveno antrame aukšte. Tre
metų, kai dviese - Kublickas ir čiame aukšte pas Eleną Vaitie
Grišmanauskas apsisprendė pabėg kūnienę gyveno Juozas Kapočius.
ti į laisvą pasaulį. Prieš pat jų iš Jis išgirdo, kaip Salomėja išeina į
plaukimą į laivą pateko ir Edmun žvejų sutikimą. Atidarė savo buto
das Paulauskas, kuris taip pat puo duris ir sako: "Paklausyk, kaip jie
kalba, kuris iš jų sugeba geriau
selėjo tą mintį.
Jie į Švedijos krantą išlipo 1951 pasakoti. Pakalbėk. Reikėtų išleisti
liepos 17 d. Tai buvo didelė sen- knygą, kaip jie gyveno okupuotosacija. Apie jų pabėgimą rašė pa- je Lietuvoje, kaip jie pabėgo .
šaulio spauda. Visi trys žvejai 1952
Salomėja taip ir padarė - ji atimetų pradžioje atvyko į Ameriką, džiai klausėsi žvejų pranešimo ir
pirmiausia į New Yorką. Čia lietu.-<__susidarė jsp_ūdį, kad jie yra menko
viai surengė jų sutikimą. Jie_ Jšsilaviniųio. ..Sunku jiems būtų
aplankė įstaigas, apsilankė ir "Dar patiem parašyti. Iš jų geriausiai
bininko" redakcijoje. Tuo metu pasakojo Juozas Grišmanauskas.
"Darbininkas" buvo 680 Bushvvick Tačiau jų istorija buvo įdomi, tin
Avė., senajame name, įsikūręs ten kama žurnalisto plunksnai.
Salomėja užkalbino Grišmaprieš metus.
nauską, ar jis nesutiktų, kad būtų
parašyta knyga apie juos. Griš
Kaip kilo sumanymas
manauskas sutiko. Salomėja paaiš
išleisti knygą
Pranciškonų spaustuvėje dirbo kino, kad čia žurnalistai parašo
patyręs ir žinomas spaustuvinin knygas už kitus ir, kad šios knygos
kas Juozas Kapočius, kuris jautė, autorius būtų Juozas Grišmanaus-

kas.

Kapočius sumano
išleisti knygą
Juozas Kapočius buvo planuoto
jas, sugebėjęs vėliau suorganizuoti
ir išleisti Lietuvių Enciklopediją.
Jis pažadėjo padengti išlaidas. Svar
bu, kad knyga būtų greitai parašy
ta.
Salomėja griebėsi darbo. Su Juo
zu Grišmanausku kalbėjosi du kar
tus po 4 valandas. Viską susirašė.
Tada, grįžusi namo, užkalbino Nelę
Mazalaitę, ar ji neprisidėtų prie
knygos rašymo. Nelė sutiko. Juodvi pasidalino darbais: Salomėja
parašys apie gyvenimą Lietuvoje,
kuriamus kolchozus, žmonių var
gus, Grišmanausko gyvenimą ten.
Nelė parašys apie religijos persekio
jimą, lietuvių dainas, kurios dabar
dainuojamos, ir jūreivių pabėgimą
į Švediją. Ji rašytoja, sugebės
aprašyti jautrius dalykus.
Po dviejų savaičių rankraščio
pirmoji redakcija jau buvo baigta.
Kapočiaus siunčiama, Salomėja
nuskrido į Chicagą, kur tuo metu
ten apsistojo ALTo vadovybės įkur
dinti žvejai. Su Grišmanausku per
skaitė rankraštį. Jis tik poroje vietų
patikslino tekstą.

VVorcesfef MA

Šventė kunigystės auksinį jubiliejų
Kun. Vincentas Parulis, MIC,
vyriausias Vincento ir Agnietės
Paruliu sūnus, gimė 1914 m. spa
lio 8 d. VVorcester, MA. Kunigu
vienuoliu, marijonu įšventintas
1944 m. rugpjūčio 13 d. Savo gim
toje Šv. Kazimiero parapijoje, ku
rios klebonu yra septyneri metai,
rugpjūčio 28 d. šventė auksinį
kunigystės jubiliejų.
10 vai. ryto Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje su jubiliatu kun.
Vincentu Paruliu, MIC, mišias
koncelebravo Marijonų provinciolas kun. Donaldas Petraitis, MIC.
Jis sakė ir pamokslą anglų ir lietu
vių kalbomis. Kartu su jais konce
lebravo kun. Louis F. Dion, A. A.
Kiti celebrantai: Marianapolio ko
legijos direktorius kun. Timothy
Roth, MIC, kun. Jonas Petrauskas,
MIC, kun. Albinas Sheputa, MIC,
kun. Antanas Nockūnas.MIC, kun.
Albinas Yankauskas. Worcesterio
vyskupija turi tris vyskupus. Vysku
pijos valdytojas vysk. Timothy
Harrington negalėjo dalyvauti.
Atvyko vyskupas pagalbininkas
George Rueger, D. D., V. G. ir
vyskupas - emeritus Bemard Flanagan. (Jis yra buvęs Norwich vysku
pijos valdytojas, o Marianapolis
irgi tai vyskupijai priklauso).
Ceremonijų vedėjas ■ Stephen
VValinsky, Jr. Mišių skaitinius skaitė
jubiliato broliai: Eugenijus ir Jo
nas Pamilai, o psalmę • giminaitė
Teresė Alcom, tikintųjų maldą Joyce Ridick, SSC, Ph. D. Aukoji
mo dovanas nešė Angelė Parulie-

nė, Adelė Parulienė, Mykolas Pa
rulis, Paulius Parulis, Elaine
Wright, Ashley Alcom.
Mišios buvo atnašaujamos an
glų kalba, bet parapijos choras,
vadovaujamas vagonininkės Onos
Valinskienės, giedojo ištisai mišių
dalis lietuviškai.
Po mišių beveik visi dalyviai, o
jų buvo susirinkę gausiai, važiavo
į puošnią Maironio Parko salę,
kurioje parapijos taryba jubiliatui
surengė šaunų pokylį. Prisirinko
pilna salė svečių ne tik iš Worcesterio bet ir kitų vietovių, ypatingai
jubiliato plati giminė, draugai,
pažįstami, buvę parapiečiai iš Nia
gara Falls ir kt. Kunigų jų tarpe
buvo nemažas skaičius. Prel. Vytau
tas Balčiūnas, kun. dr. Valdemaras
Cukuras (abudu iš Putnam, CT.),
Šv. Petro parapijos kleb. kun. Al
bertas Kontautas iš Bostono. Šv.

Pranciškaus parapijos kleb. kun.
Albinas Janiūnas iš Lavvrence, MA,
Aušros Vartų parapijos kleb. kun.
Alfonsas Volungis, Worcester, MA.
Petras Molis visus pasveikino trum
pu žodžiu lietuviškai ir angliškai.
Programai vadovavo jubiliejaus
rengimo komiteto pirmininkas
Antanas Minikauskas - Miner. Pa
kėlėme putojančio šampano taures
už jubiliato sveikatą, sušukome
griausmingai tris kartus "Valio"! A.
Minikauskas - Miner perjuosė per
petį jubiliatą kun. V. Parulį, MIC,
jo paties parvežta iš Lietuvos, gražia
tautiniais motyvais su įrašu išaus
ta lietuviška juosta. Invokadją

sukalbėjo kun. Jonas Petrauskas,
MIC. Vaišes paruošė Maironio Par
ko virtuvės personalas.
Programos vedėjas buvo ir pa
grindinis kalbėtojas. Jis nušvietė
jubiliato nueitą gyvenimo kebą per
50 kunigystės metų, kuriuos pra
leido įvairiuose pastoracijos dar
buose. Linkėjo geriausios sveika
tos.
Meninę programos dalį atliko
solistė Daiva Mongirdaitė, kuri
pagal jubiliejaus rengimo komite
to pageidavimą dainavo lietuviš
kai ir angliškai bei keletą arijų iš
operų. Akompanavo muzikė Olga
Keršytė.
Parapijos choras, vadovaujamas
vargonininkės Onos Valinskienės,
taip pat dainavo lietuviškai ir ang
liškai. Ypatingai gražiai nuskam
bėjo paskutinė daina "Lauksiu aš
tavęs ateinant".
Antanas Minikauskas - Miner
perskaitė popiežiaus Jono Pauliaus
L apaštališką palaiminimą. Skaitė
ir kitus sveikinimus. Marijonų provindolo kun. Donaldo Petraičio,
MIC, nuo visos Marijonų vie
nuolijos. Atskiras sveikinimas nuo
kunigų marijonų Juozo Dambraus
ko, Jono Jančiaus, Antano Miciūno, Massachusetts valstijos seimo
atstovo William Glodžio iš Atstovų
rūmų, šv. Kazimiero parapijos cho
ro.
Lietuviškų kai kurių organizaci
jų pirmininkai ar jų atstovai sveiki
no žodžiu: Lietuvių Labdaros drau
gijos pirm. Kazys Adomavičius,

liepos 18 d. Chicagoje. Laidotu
vėm rūpinosi Lionginas Kublickas.
Rugpjūčio 6 d. "Draugas" pra
nešė, kad mirė ir Lionginas Kub
lickas. Jis mirė šiemet rugpjūčio 4
d. Jo žmona Krystyna, lenkiškos
kilmės, įdėjo į "Draugą" pranešimą
apie Liongino mirtį. Ten rašoma,
kad Lionginas buvo bendraauto
rius knygos Tolimieji kvadratai",
Kodėl "Tolimieji kvadratai”? kad esanti išleista ir antroji laida
Iš pateiktų vardų Kapočius pa ir, "velionio pageidavimu, bus pla
sirinko Tolimuosius kvadratus". tinama Lietuvoje".
Pavadinimas intriguojantis: kokie
Tuo pranešimu susidomėjo Salo
čia kvadratai, kodėl jie tolimi?
mėja Narkėliūnaitė. Ji man ir pa
Kapočius tuoj paprašė dail. V. K. pasakojo visą istoriją. Salomėja
Jonyną, kad padarytų viršelį. Kny sako, kad Kublickas nė piršto ne
ga buvo pavadinta Tolimieji kvad pridėjo prie knygos rašymo. Jis
ratai". Tai pasiūlė Nelė Mazalaitė. nebuvo joks bendraautorius. Tele
Pasirodo, kad jūros vandenys buvo fonu ji pasiekė Kublicko našlę ir iš
suskirstyti žemėlapiuose kvadra jos sužinojo, kad jos brolis turi
tais. Prie kranto buvo artimieji savo spaustuvę. Jis ir suorganizavo
kvadratai, o tolimieji buvo prie antros laidos išspausdinimą. Į Lie
Švedijos krantų. Artimuosiuose tuvą esą pasiųsta keletas šimtų
kvadratuose turėjo žvejoti lietu egzempliorių.
viai žvejai, o tolimuosiuose - tik
Svarbiausia - giminės nesilaikė
patikimieji. Tokiais buvo tik rusai. taisyklių. Antroji laida buvo išleis
Tik vienas kitas, kuris buvo patiki- ta dar Lionginui gyvam esant. Jis
mas ir sugaudavo daug žuvies virš viską žinojo, bet gal jau buvo per
normos, gaudavo leidimą žvejoti silpnas ką nors prieštarauti. Taigi
tolimuosiuose kvadratuose.
kalta tik žmona su broliu. Jie igno
ravo leidėją. Taip čia nedaroma.
Šiaip ar taip, antrą laidą leidžiant,
Vertimas i anglų kalbą
Kapočius greitai knygą išspaus reikėjo kalbėtis su pirmos laidos
dino. Jo sumanymas buvo tuoj leidėju J. Kapočiumi. Su juo susi
versti į anglų kalbą, supažindinti tarti, kaip čia bus daroma. Našlė
plačią visuomenę su gyvenimu Lie pranešė, kad Lionginas yra bendatuvoje ir su žvejų pabėgimu.
autorius. Bet tai neteisybė. Gimi
Pirmiausia reikėjo išsiaiškinti su nės padarė velionio vardui "meš
Grišmanausku, kaip bus su hono kos patarnavimą" užuot palikę jį
raru. Grišmanauskas pagalvojęs šventojoje ramybėje.
taip prabilo:
Leidėjas ir knygą rašiusi Salomė
- Skaičiau, kad Churchillis už ja Narkėliūnaitė yra nustebinti
savo atsiminimus gavo du milijo tokiu velionio giminių elgesiu.
nus dolerių, na, man užteks vieno Apie tai rašydamas, norėčiau at
milijono.
kreipti dėmesį, kad reikia laikytis
Kapočius tada kalbos nebetęsė. tvarkos ir nepažeisti leidėjo teisių.
Pamatė, kad nesusikalbės, nesusi Greičiausia leidėjas būtų sutikęs ir
tars. Jau buvo susitarta ir su vertėju neužsiprašęs "milijonų".
- rašytoju Algirdu Landsbergiu. Ta
sai net susinervino, kad atsisako
Dar reikia priminti, kad apie
ma vertimo. Tokia gera proga pa žvejų odisėją yra pasirodžiusi ir
garsinti Lietuvą! Bet Kapočius ne kita knygelė - pieštinė, paveiksliu
turėjo milijono dolerių.
kais pailiustruotas visas įvykis.
Leidėjas užmokėjo rašytojoms ir Knyga pavadinta "Voyage to FreeJuozui Grišmanauskui. Knyga turė dom". Jos išleidimu rūpinosi ALTo
jo ir tebeturi "Copyright". Buvo Informacijos centro vedėja Mary
atspausdintas nedidelis tiražas. tė Kižytė. Išleido Valstybės depar
Knygos kaina 2 dol. Knyga greitai tamentas pagal Povilo Labanausko
išparduota. Didelio pelno negau surinktą medžiagą. Tai buvo jiems
ta, bet išlaidos buvo padengtos. gera propagandinė medžiaga.
Taigi, visa tai nuėjo į istoriją, bet Reikia pažymėti, kad trečias žve
dabar spauda vėl prisiminė žvejus. jas, Edmundas Paulauskas yra li
gonis ir gyvena dr. Jono Adoma
vičiaus sodyboje Chicagoje. Visa
Žvejų likimas
Pirmasis mirė Juozas Grišma- tai jau bibliografinė retenybė.
Paulius Jurkus
nauskas. Jis palaidotas 1983 m.
ALRK Moterų Sąjungos 5-tos kuo
pos pirm. Jadvyga Spirauskienė,
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopos
pirm. inž. Arūnas Grigalauskas,
Lietuvos Vyčių 26-tos kuopos ir
parapijos tarybos vardu Stephen
Walinsky Jr. ir kt.
Pabaigoje žodį tarė jubiliatas
kun. Vincentas Parulis, MIC. Pa
dėkojo visiems ir už viską. Pami
nėjo tiktai Antaną MinikauskąMiner, nes jis dirba labai daug
visuose parapijos įvykiuose. Yra ir
kitų dirbančių, bet apsiribojo jų
pavardžių neminėti, kad ką nors
nepamiršus. Pasidžiaugė gausiu da
lyvių atsilankymu ir pareiškė, kad
artinamės prie parapijos 100 metų
pagrindinio sukakties minėjimo ir
tikime, kad sugrįš į ją tie, kurie iš

jos parapiečių tarpo yra išsiskyrę.
Dabar visi galėjo jubiliatą asmeniš
kai pasveikinti.
Nežiūrint daugelio parapijos dar
bų ir rūpesčių kleb. kun. V. Parulis
yra keletos organizacijų dvasios
vadovas ir kapelionas.
Per 50 metų pastoracinio darbo
kun. V. Parulis, MIC, daug prisidė
jo prie lietuviškos veiklos įvairiose
parapijose, "Draugo" įstaigose, bu
vo Marianapolio namų viršinin
kas ir pagaliau savo gimtosios Šv.
Kazimiero parapijos klebonas. Tad
sveikatos, ištvermės dar daug gra
žių metų darbuotis Šv. Kazimiero
parapijoje ir Šv. Kazimiero globoje
išlaikyti joje gyvą lietuvišką dva
sią.

J.M.

Lietuvos Vyčių veikla
Lionginas švelnis, Lietuvos Vyčių archyvo pirmininkas, pranešė per
seimą Chicagoje, kad Vyčiai jau "išaugo" savo archyvo kambary ALKoje, Putnam, CT ir reikia didesnio. Tarėsi su ALKos vadovybe. Taip pat
jis prašė, straipsnius ar nuotraukas siųsti datuotus su tiksliais paaiškini
mais. Adresas: Knights of Lithuanią, P. O. Box 608, Putnam, CT 06260.
Robert Boris, "Lietuvos Vyčių pagalba Lietuvai’ pirmininkas, pranešė,
kad 1993 -1994 m. į Lietuvą buvo išsiųsti 4 talpintuvai su 2 mil. dolerių
vertės medikamentais ir vaistais. Vykdamas į Dainų ir šokių šventę,
nugabeno į šv. Jokūbo ligoninę 39 dėžes vaistų už $100,000. Kovo
mėn. kartu su Mercy International Health Service atstovais vyko į
Lietuvą tartis apie galimybę įsteigti modernią ligoninę.
Anna Klizas Wargo, Lietuvos Vyčių šv. Kazimiero Gildos, kuri šelpia
šv. Kazimiero kolegiją, Romoje, paskelbė vajų, įsigyti kolegijai naujų
bažnytinių drabužių. Jau surinkta $4975. Aukas prašoma siųsti: A. K.
Wargo, 125 So. Morris Street, St. Clare, PA 17970. Vyčiai taip pat
užprašė 313 mišių per prel. Algimantą Bartkų. Mišios bus aukojamos šv.
Kazimiero kolegijoje. Per savo egzistencijos metus Gildą Šv. Kazimiero
kolegijai yra paaukojusi per $15,000.

Regina Juškaitė

IL IŠ
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- Pilietybės komisijos po
sėdyje, įvykusiame rugsėjo 16 d.,
kuriame dalyvavo ir Lietuvos pre
zidentas A. Brazauskas, 31-am as
meniui suteikta Lietuvos piliety
bė, tarp jų - Lietuvos misijos prie
JT nuolatinei patarėjai Gintei Ber
nadetai Damušytei, JAV lietuvių
tautininkų sąjungos pirmininkui
Leonui Kriaučeliūnui ir buvusiam
PLB pirmininkui prof. Vytautui
Juozui Bieliauskui ir prezidento
Aleksandro Stulginskio anūkei, Vil
niaus pedagoginio universiteto
anglų kalbos dėstytojai Ritai Mari
jai Račkauskas.
- Kazio Griniaus, Lietuvos
buv. prezidento, palaikai, vykdant
jo paties valią, kurią perdavė sū
nus Liūtas, bus perlaidojami Vil
niuje. Perlaidojimo ceremonija
prasidės JAV, kur spalio 1 d. lietu
vių kapinėse Chicagoje bus išima
ma urna. Iškilmėse kalbą turėtų
pasakyti prezidentas A. Brazaus
kas, numatantis tuo metu lankytis
Amerikoje.
-- Valdemaras Sadauskas,
Amerikos Lietuvių Tarybos reikalų
vedėjas, kartu su mama Birute
Šadauskiene rugsėjo 20 d. išvyko į
Lietuvą nuolatiniam apsigyveni
mui.
- Hartford, CT, LB apylinkės
metinis balius rengiamas spalio 1
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos salėje. Me
ninę programą atliks Stasys Povi
laitis, populiarus dainininkas iš
Lietuvos, Amerikoje gastroliuojąs
trečią kartą. Šį kartą jį pakvietė
JAV LB Krašto valdyba. Šokiams
gros Romas S. Telšinskas. Rezerva
cijas priima Jūratė DiBenedetto
(tel. 232 - 1236) arba Patricia 111ingworth (tel. 389 - 5403).

- A. a. ambasadorius Stasys
Lozoraitis bus prisimintas mišio
se, kurios bus aukojamos už visus
mirusius Washingtono apylinkės
Lietuvos Vyčius. Ambasadorius
Lozoraitis artimai bendravo su Lie
tuvos Vyčių organizacija ir buvo
jos garbės narys. Mišias užprašė
VVashingtono Lietuvos Vyčių kuo
pa. Washingtono Lietuvių Misijos
pirmos šio rudens mišios bus auko
jamos rugsėjo 25 d., 2 vai. popiet
Church of the Epiphany, 2712
Dumbarton Avė., NW, VVashington, DC.
- BALFo - Bendro Amerikos
Lietuvių Šalpos Fondo - 50 metų
jubiliejinis seimas įvyks spalio 22
- 23 dienomis Chicagoje, IL. Su
paskaita dalyvaus svečias iš Lietu
vos - Balys Gajauskas, buvęs politi
nis kalinys ir Lietuvos Seimo at
stovas. Platesnes informacijos tei
kia BALFo centro įstaiga. Jos telef.
312 776-7582.

- Amerikos Lietuviu Gydy
tojų sąjungos suvažiavimas, tu
rėjęs įvykti rugsėjo 3 - 4 dienomis
Lemont, IL, nukeliamas į 1995 m.
gegužės mėn. pabaigą, Memorial
dienos savaitgalį.
- Lietuvos Vyčių organizaci
jos ryšininke su visuomene ir spau
da nuo š. m. rugpjūčio 7 d. yra
paskirta centro valdybos narė Re
gina Juškaitė. Lietuvos Vyčių veik
los žinias, jų renginių kalendo
rius, nuotraukas ir kitą informacinę
medžiagą prašoma siųsti adresu:
Regina Juškaitė, 4538 51st Stret,
Detroit, MI48210-2725. Faksas 313
554 -1670. Telef. 313 5S4 - 3288.

- Kanados lietuvių katali
kų kunigu suvažiavimas įvyks
spalio 13 d. Lietuvos Kankinių
parapijos patalpose Anapilyje, Mississauga, Ont šiame metiniame
suvažiavime tarp kitų dalyvaus
užsienio lietuvių vysk. Paulius A.
Baltakis, OFM, iš New Yorko ir
Panevėžio ordinaras vysk. J. Preik
šas.
•'

Tai bent drąsa!
- Ar aš tau kada pasakojau, kaip
susitikau akis į aki su piktu liūtu?
- Ne. Kaip ten buvo?
- Buvau be jokio ginklo. Liūtas
vis artėjo ir artėjo.
- Ką darei?
- Pasitraukiau prie kito narvo.

Ką duoda, tą kišk kišenėn; ką
žada, tą mesk žemėn.

Dar apie pinigus
- Kas tau taip rūpi?
- Neturiu pinigų.
- Kaip gali rūpėti tai, ko neturi?
♦

Girtumas
- Kaip tu gali pasakyti, kad vyras
yra girtas?
- Jis tada pradeda bučiuoti savo
uošvę.

Tarp kitko
Tuščiai kišenei skylė netrukdo.
*

Dvasios elgetai nepadės net
karališkos dovanos.
Taikini mato daugelis. Bet kiek
iš jų sugeba pataikyti?
Kiekviena moteris yra mįslė,
išskyrus žmoną, kuri yra dviguba
mjslė.

Jeigu nusprendei kivirčytis su
viena kaimyne, pirmiausia susi
derėk su antra.

Ford, Lincoln automobiliai jau parduodami Lietuvoje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
man dar marmelado.

Tai mandagumas!
Viena ponia pasikvietė mažą
berniuką arbatos. Ponia jam pa
davė duonos riekę, apteptą svies
tu. Berniukas pasakė:
- Ačiū, ponia.

- Labai malonus ir mandagus esi
vaikas, - tarė ponia. - Man labai
patinka mandagūs vaikai.
- Puiku, - atsakė berniukas. - Jei
jūs norite dar kartą išgirsti mano
mandagų padėkojimą, tai duokite

Apie dydžius
Suskambėjus telefonui, mama
atsiliepia.
- Ar galėčiau kalbėti su Jonu?
- Su kuriuo Jonu - su mažu, ar su
dideliu?
- Su dideliu! Su tuo, kuris yra
antrame skyriuje.

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ
Š| RUDENĮ ir ŽIEMĄ
Rugsėjo
mėn.

Iš New York, Boston nuo
Phiiadelphia, Washington
Cteveioncl, Chicago, Florida
Los Angeles. San Francisco: Seattle

$760.00
$780.00
$820.00'
$940.00

Spalio
mėn.

S
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* Jeigu jus nubaudė už nieką,
reiškia teisintis beprasmiška.

* Kol pavaldinys gyvas, tol jis
kaltas.
"Iešmininkai kalti ir ten, kur nėra
geležinkelio.

Geriau kirvis be koto, negu vyras
be proto.

pSacy

>1

Wm. Anastasi, B. S.

77 -01 JAMA1CA AVENUE

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

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I 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.

VISI KELIAI VEDA J BOSTONĄ!
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: jums koncertuos žymus dainininkas iš
Lietuvos STASYS POVILAITIS. Savo muzikinę programą atliks ir Romas Telšinskas. Galėsite 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 pagerbimas įvyks rugsėjo 25 d. 1 vai. popiet Bostono Piliečių klube
po Mišių Šv. Petro bažnyčioje. 1 vai. p.p. Lietuviškoje Sodyboje bus rodomos vaizdajuostės apie
monsinjorą Vasiliauską. 2 vai. p.p. svečio garbei programą atliks Bostono etnografinis ansamblis
SODAUTO. Atsilankiusieji galės pavalgyti lietuviškus pietus. Visos prelato Vasiliausko pagerbime
dalyvavusiųjų aukos bus skirtos paremti Vilniaus Kunigų Seminariją. Kviečiame visus dalyvauti!
Bilietus į iškilmingą Lietuviškos Sodybos atidarymą galėte įsigyti VILTIES įstaigoje: 368 West
Broadway, South Bostone.

(617) 269 - 4455

* Nepažįstu - bet kritikuoti ga
liu.

Kantriai nešė savo kryžių, lauk
damas momento, kada prie jo galės
prikalti kaimyną.

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

Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas, Marius Vilkas ir VILTIES ŠTABAS

- Štai tau pinigai, maitinkis mė

* Kritika iš viršaus sunkesnė:
žodžio smūgį didina pagreitis.

•

(201) 947-2189

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

Plėšikas praeiviui:
- Pinigus! Ir greičiau!
- Paklausykit, jeigu aš grįšiu na
mo be pinigų, žmona mane ap
kuls!
- Užjaučiu, bet ir mano žmonos
toks pat charakteris...

* Nėra to gero, kas nesibaigtų
kritika.

Kad perprastum save, nepakan
ka viso amžiaus, kad perprastum
kitus, pakanka vieno žvilgsnio.

fe

382 Broad Avė
Leonia, NJ 07605

VILTIS

- Kodėl Jūs pageidaujate, kad
užmokestį Jums mokėčiau kartą
per mėnesį, o ne kas dvi savaites?
- Ponas direktoriau, man leng
viau bus pyktis dėl pinigų su
žmona kartą per mėnesį...

APIE KRITIKĄ...
* Nekritikuok be atodairos, nes
gali užkabinti ir savo viršininką.

Tvora atsiribosi nuo kaimynų,
bet ne nuo jų apkalbų.

r

AIREX TRAVEL AGENCY
(800) 955-7370

- įdomu, ponas Petraiti, jūsų
žmona rengiasi brangiai, o Jūs la
bai jau kukliai
- Taip. Žmona rengiasi pagal
madą, o aš pagal algą.
•

Keisčiausia mūsų laikais yra tai,
kad žmonės daugiau stebisi ne ste
buklais, o tuo, kad jų nėra.
•

$725.00
$580.00
$760.00
$660.00
$800.00 ' $700.00 ....
$900.00
$800.00

- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas

(201) 944-1273

- Kodėl piniginę laikai šaldytuve?
- Negirdėjai? Kalba, kad atlygini
mai bus įšaldyti.

- Mano žmona labai mėgsta
kailinius.
- Na, bet jiems reikia daug pin
igų!
- Ne pinigų, o laiko.
- Kaip - laiko?
- Ji negali praeiti pro kailių par
duotuvę ir valandomis išstovi prie
vitrinos.

Jeigu pokalbį pradeda žodžiais
'Jūs esate gudrus žmogus", galite
neabejoti - jums nori įkalbėti
kažkokią kiaulystę.

Lapkričio kovo mėn.

Kainos truputį brangesnės Kalėdų laikotarpyje.

Nereiklumas visada puošia žmo
gų, bet, deja, kuklumas retai jį
maitina.

-

nesį ir pasistenk, kad jų tau pakak
tų bent savaitei, - sako vyrui žmo
na, išvykstanti į turistinę kelionę.

V
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WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

J

The South Boston Savings
Bank’s famous postage peH
both ways benk by mali
planlseasy, convenient

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS

When the benk racaivat your tavinyt or

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.

šame day. Thousands at our euttomers
kava enjoyed thta frae tervica for yaart.
Whan you benk by mak, tha South
Boaton Savingt Bank it at ctoae ai the
Opanan accounttodaybyfKngouttht
coupon batow or v&ting ona Ot our convaniantfy locatad officat.

n/VE’LLN
PAYTHE
POSTAGE
BOTH
WAYS!
South Boston
Savings Bank
^■auatrs rw

SMMUntl.

tel. 718 827-1351
arba rašyti:

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

44*0210
WESTRQXBURY

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

5v. Antano Paduviečio

Pirmoji bažnyčia buvo labai viškai besupranta ir lietuviškų or
puošni, su dviem bokštais. Laikui ganizacijų nebelikoVienintelis iš
bėgant ir bažnyčią remontuojant, tų laikų likęs ir ten tebegyvenąs
jos išorinė išvaizda gerokai supa Charles Čižauskas įdėjo daug pas
prastėjo ir nebeturi pirmykščio tangų ruošiant šį jubiliejų. AtvyForest City, PA, yra lietuviška kun. Stungis, kun. Paukštis ir kiti. grožio.
/t
kusiems Antanaičiams bažnyčioje
Šioje parapijoje gimė, krikštyti
Šv. Antano Paduviečio parapija.
Pilni praeities gražių atsiminimų, buvo rezervuota vieta ir juos viešai
Prieš 100 metų ten Jono ir Cicili- ir pirmąją komuniją priėmė visi j sukaktuvines iškilmes atvyko a. paminėjo pamokslininkas kun. P.
jos Antanaičių bei kitų lietuvių, šeši Antanaičių vaikai - trys duk a. Jono ir Cidlijos Antanaičių vai Ališauskas. Antanaičiai gražiai gie
daugiausia angliakasių, pastango ros ir trys sūnūs. Visi trys sūnūs - kai - Marytė Antanaitis Shalins iš dojo per mišias kartu su vietiniais
mis buvo pastatyta bažnyčia. Pir dvyniai a. a. Boleslovas ir Jonas, o VVoodhaven., NY, Julytė Antan lietuviais, kurie dar atsiminė lietu
muoju šios parapijos klebonu buvo taip pat ir Edvardas buvo mišių aitis Kovrak iš Philadelphijos, PA, viškas giesmes.
kun. Antanas Ežerskis, o vikaru patarnautojai. Visi šios šeimos vai Edvardas Antanaitis iš CalifomiPo mišių banketas vyko švč. Šir
kun. Jonušas, Vėliau klebonavo kai ir tėvai giedojo parapijos chore. jos, mirusio a. a. Boleslovo Anta dies bažnyčios salėje. Dalyvavo
naičio žmona Phyllis iš Pennsyl--* * apie 200 asmenų. Banketo pradžio
vanijos ir kiti.
je su garbės svečiais supažindino
Dalyvavo svečių ir iš tolimesnių Robert Trusky, tostą pakėlė Jonas
vietų: Bill Kurnėta, Lietuvos Vyčių Gudaitis. Banketui baigiantis, An
41-mos kuopos pirm, iš Apreiški tanaičiai padainavo keletą lietu
mo parapijos, Brooklyn, NY, Vik viškų dainų, tuo paįvairindami
toras Stankevičius, Lietuvos Vyčių programą ir pakeldami susirin
3-čios kuopos pirm, iš Philadel kusiųjų nuotaiką.
phijos, PA. Diena pasitaikė labai
Banketo pradžioje invokadją sugraži, tad kelionė buvo nenuobo- J- kalbėjo prel. Casimir Sulickis, o
di, dairantis po pažįstamas apy- ' ^po baliaus palaiminimą suteikė
linkės į pravažiuojamus kalnelius “ prel. Daniel Hitchko. Forest City,
ir miestelius.
į PA, dar buvo ir kitas minėjimas^.
Marytė Shalins - Šalinskienė, dosni "Darbininko" rėmėja, ir
Sukaktuvinės padėkos mišios bu-1 Tai gimnaziją prieš 55-kerius meVilniaus Arkivyskupas Metropolitas Audrys Bačkis Kultūros
vo aukojamos rugsėjo 4 d. pirmą. tus baigusiųjų suvažiavimas rugŽidinyje š. m. birželio 14 d. Religinės Šalpos suruoštame
valandą popiet. Dabartinis klebo- ? -pjūčio 6 ,d. Čia dalyvavo taip pat
susitikime su visuomene metu.
Albinos Žumbakienės nuotr.
nas kun. Joseph Sitko (lenkų kil- ~ energingas ir judrus Edvardas Anmės) buvo pagrindinis celebran tanaitis iš Califomijos ir jo pusse
Per šimtą metą Šv. Antano Paduviečio bažnyčios vaizdas
tas. Su juo mišias koncelebravo - serė Irena Antanaitis iš Port Washneatpažįstamai pakito. Šv. Antano Paduviečio bažnyčia prieš
kun. Bernard Toloczko, buvęs Šv. ington, NY. Jie nutarė, kad 60-ties
šimtą metą (kairėje) ir dabar.
Antano parapijos klebonas kun. metų suvažiavimą švęs laivu plauk
Petras Ališauskas, prel. Daniel dami į West Indies salas.
(atkelta iš 1 psl.)
Malonu, kad buvusių Šv. Anta biografines apybraižas Pr. Kuraičio raštų rinktinei ir J. Keliuočio atsi
Hitchko ir kun. Joseph Saltry.
Mišios buvo koncelebruojamos no Paduviečio bažnyčios statytojų minimams. Rengė plataus masto monografiją apie Juozą Brazaitį, bet
anglų kalba, o pamokslą kun. P. Jono ir Cidlijos Antanaičių vaikai jos neužbaigė.
Ališauskas pasakė lietuviškai. Gai tebeturi tėvų įdiegtą religinį ir lie
Skaitė pagrindines paskaitas: Liet. Katalikų Mokslo Akademijos VIII
la, kad jubiliejuje negalėjo daly tuviškumo jausmą, ypač Marytė suvažiavime 1970 (atspaudas "Tauta kaip žmogiškoji tikrovė") I, II ir IV
Antanaitis Shalins, laidojimo na Mokslo ir Kūrybos simpoziumuose Chicago j e, Pasaulio katalikų kongrese
vauti vietos vyskupas.
Kadangi dabartinis klebonas ir mų direktorė Woodhaven, NY, Toronte 1984. 1972 gavo Ohio gydytojų premiją, 1975 Liet. Kat.
dar keli prieš jį buvę kunigai nelie pasižyminti savo būdo geromis Mokslo Akademijos premiją už mokslinį darbą.
tuviai, tai ir parapijoje lietuvišku- į savybėmis ir nuolat remianti lie
Kolektyviniuose veikaluose paskelbta: "Liberalizmas ir krikščionybė"
mo nedaug belikę. Bažnyčios sta tuvišką veiklą.
("Lietuviškasis liberalizmas" 1959), "Istorinė krikščionių atsakomybė"
Ona Barauskienė Liet. Kat. Mokslo Akademijos Suvažiavimo darbai V tomas, 1964;
tytojų vaikai ir anūkai mažai lietu-

lietuvių parapijos šimtmetis

Amžinybėn išlydėjus
dr. Juozą Girnių

"Visumos žvilgsnis į mūsų egzodo literatūrą" ("Lietuvių literatūra svetur" 1968).
1968 m. jam paskirta "Aidų" premija už veikalą "Žmogus be Dievo",
Ateitininkų sendraugių sąjungos įsteigta Šalkauskio vardo premija.
the ir buvo_ Šarūno Draugovės
Nuo gimnazijos laikų reiškėsi ateitininkuose. Gyvendamas Ameriko
skautų vadovais^Velionis Bitgnas. je, buvo Ateitininkų Federacijos taryboje ir Ateitininkų Federadjos
ypač daug dėmesio; skyrė savo vadas 1963 - 67 m. Skaitė įvadines paskaits aterthrinkų kongresuose.
vaikų lietuvių kalbos ugdymui. Jų Reiškėsi ir Lietuvių Fronto Bičiulių veikloje, buvo jų tarybos nariu.
pamokų ruoši Buvo ir JAV LB taryboje. Parašė įvadą į žemininkų kartos antologiją
mas būdavo "Žemė".
nuolatiniame
Velionis mėgo literatūrą, draugavo su rašytojais, poetais, nagrinėjo jų
tėvo dėmesio kūrybą.
centre.
Tik
Velionis buvo ir "Darbininko" redakcijos bičiulis, palaikė su redakcija
stropiai paruošę ryšius. Jo netektis yra didis nuostolis ne tik filosofijos mokslui bet ir
savo lietuviškas lietuvišiai visuomenei.
(p-j-)
pamokas, Bitėnukai galėdavo
eiti žaisti su savo
draugais. Todėl
Seselė domininkone Elena Matonis, sulaukusi 74 m. amžiaus, mirė
nenuostabu, liepos 18 d. motiniškame name Amityville, N Y. Po įžadų seselė Elena
kad visi keturi per 23 metus mokytojavo daugiausia Long Island, NY, mokyklose. Nuo
sūnūs šiandien 1970 m. dirbo motiniško namo sekretoriate ir finansų įstaigoje.
ne tik puikiai Sveikatai susilpnėjus, 1993 m. pasitraukė į Carlin Hali, seselių prie
kalba lietuviš glaudą. Palaidota liepos 20 d. seselių kapinėse. Iš giminių nuliūdime
kai, bet du iš jų, liko sesuo Frances Zelanis iš North Bellmore ir seselės domininkonės.
Rimantas ir Arū
nas, jau eilę me
tų yra įsijungę į
Lietuvių Bend
ruomenės veiklą.
Henrikas Bitėnas mylėjo Lietuvą
ne vien žodžiais, bet ir darbais.
Karui prasidėjus, jis Kaune įsijungė
į sukilėlių gretas ir gynė kraštą
nuo komunistinių gaujų, jom bė
gant iš Lietuvos. Buvo didelis
knygų ir spaudos mylėtojas. Rink
davo laikraščius ir dėdavo juos į
metinius komplektus ir nemažai
knygų pasiųsdavo į Lietuvą. Pa
prašytas aukos, niekada neatsisaky
davo ir pagal išgales visus parem
davo.
Atsisveikinimas vyko Bražinskų
laidojimo namuose. Artimas šei
mos bičiulis Kazys Kaspariūnas
apie velionį tarė keletą nuoširdžių
prisiminimų. Sekančią dieną šv.
Petro ir Povilo lietuvių bažnyčioje
dirbantis filipinietis kunigas atlaikė
reikalingas pamaldas. Mišių metu
Šventraščio skaitinius lietuviškai
paskaitė Aldona Noakaitė-Pintsch.
Amžinam poilsiui velionio Henri
ko Bitėno kūnas buvo palaidotas
Šv. Gertrūdos kapinėse.
šios apylinkės lietuvių visuo
menė neteko nuoširdaus ir doro
savo tautiečio. Ypač tai pajus jo
žmona Genovaitė ir sūnūs su šei
momis. Tebūna lengva jam gim
tosios šalies žemelė.

Palydėjus Henrikq Bitėnq
U'T7

Mirė dr. Genė Zavadzkas
Dr. Genė Zavadzkas, gimusi 1915
m. vasario 2 d. Lietuvoje, gyvenu
si Bayside, NY, mirė rugsėjo 15 d.
North Shore ligoninėje, sulaukusi
76 m. amžiaus. Dirbo Bulovan li
goninėje Astoria, NY, ir išėjo į
pensiją prieš 10 metų, ligoninei
užsidarius. Buvo pašarvota Shalins
laidojimo koplyčioje. Atsisveikini
mas buvo rugsėjo 18 d., sekmadie
ni. Po gedulingų mišių Apreiški
mo parapijos bažnyčioje pirmadie
ni palaidota Šv. Karolio kapinėse
šalia savo vyro Antano mirusio
prieš 11 metų. Nuliūdime liko
duktė Fiiina ir trys anūkai: Aušrelė,
Juozas su žmona Zuzan, Jonas su
žmona Emy ir kiti giminės bei
draugai.
Ona Barauskienė

Dr. Genė Zavadzkas

A. t A.

PRANUI KASPARAVIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiu broliams: Jonui ir
Kazimierui Amerikoje Ir Stasiui Lietuvoje bei jų
šeimoms.

Marija Žemaitienė
Kęstutis Sutkus ir šeima

Mirtis nesirenka asmens. Ji tik žiūri paslaptinga
taisykle nustatytos eilės. Mirtis gal net yra gyveni
mo tikslas. Tačiau su ja visada rišosi skausmas.

A.t A.

Dr. JUOZO GIRNIAUS
žmonai, sūnums ir visiems kitiems artimiesiems
reiškiame bičiulišką užuojautą, ir kartu žinome,
kad velionio mintys lieka gyvos.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

Elizabeth, New Jersey ligoninėj
įvairių ligų iškamuotas rugpjūčio
6 d. mirė taurus šios apylinkės ,
lietuvis Henrikas Bitėnas. Buvo
sulaukęs 85
metus amžiaus.
Kaip Ameri
kos pilietis jis į
šį kraštą atvyko
1948 metais;
vėliau prisijun
gė ir žmona su
vaikais. Buvo
gimęs Philadelphijoj, tačiau
tėvui anksti mi
rus, motina jį
penkerių metų
amžiaus par
sivežė į Lietuvą.
Čia Henrikas
augo, mokėsi ir
vėliau sukūrė
šeimą. Būda
mas savo tė
vynėje jis subrendo kaip didžiai
sąmoningas Lietuvos patriotas.
Kaip specialistas Nepriklausomoj
Lietuvoj jis daug dirbo plečiant
krašte telefono ir telegrafo tinklą.
Darbo reikalais išvažinėjo po visą
Lietuvą ir ją nuostabiai pamilo.
Kaip tūkstančiai kitų lietuvių,
taip ir jis su žmona Genovaite bei
dviem sūnums Algiu ir Vytautu
prieš antrąją sovietų okupaciją pa
sitraukė į Vokietiją, Čia teko patir
ti visus karo baisumus ir daug
pavojų, ypač Berlyne, didžiųjų
bombardavimų metu. Karui pasi
baigus iki išvykimo į Ameriką,
Bitėnai gyveno Seligenstadto pabė
gėlių stovykloje.
Atvykęs į Ameriką, Bitėnas apsi
gyveno Elizabeth ir greit įsijungė į
lietuvišką veiklą: daug dirbo Šarū
no Draugovėje su skautais, Lietu
vių Bendruomenėj ir buvo akty
vus Tautinės Sąjungos skyriaus
narys. Užaugino pavyzdingą ke
turių sūnų šeimą: Algį, Vytautą,
Rimantą ir Arūną. Visi vaikai baigė
mokslus ir dirba pagal savo pro
fesijas. Algis yra Elizabetho miesto
savivaldybės pareigūnas, Vytautas
dirba inžinerijoje, Rimantas yra
vidurinės mokyklos direktorius, o
Arūnas tapo gimnazijos mokyto
ju. Visi Bitėnų vaikai baigė lietu
vių šeštadieninę mokyklą Elizabe-

Mirė seselė Elena Matonis, OP

Julius VebUitis

DARBININKAS
Redakcija ------(718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr.......... (718) 827-1351

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Vyr. skaučių Židinio "Vili
ja" susirinkimas įvyks rugsėjo 28
d., trečiadienį, 7:30 vai. vak. Kul
tūros Židinio posėdžių menėje. Su
sirinkime s. Aldona Marijošienė
papasakos apie APPLE veiklą Lie
tuvoje. Bus planuojama Židinio
rudens veikla. Kviečiamos ir Mote
rų Klubo narės. Prie užkandžių ir
kavutės pasidalinsime vasaros įspū
džiais. Visas nares atsilankyti kvie
čia pirmininkė Aldona Žukienė.
Vilniaus radijas praneša, kad
Lietuvoje žiemos laikas įvedamas
rugsėjo 25 d., gi nuo rugsėjo 24 d.
radijo transliacijos į užsienį bus
duodamos 8 vai. vak. 7150 kilohercų dažniu arba 41 m. bango
mis.

LB Tarybos sesija
Washingtone
JAV LB Tarybos sesija posėdžiavo
Washingtone rugsėjo 17 ir 18 die
nomis. JAV LB krašto valdybos
pirmininke išrinkta advokatė Re
gina Narušienė iš Chicagos. Tary
bos prezidiumo pirmininku išrink
tas dr. Zigmas Brinkis. Kiti prezi
diumo nariai: sekretorius Antanas
Polikaitis, vykdomoji vicepirmi
ninkė Angelė Nelsienė, vicepirmi
ninkai: Vytautas Vidugiris, Viole
ta Gedgaudienė. Visi iš Los Ange
les. Tarybos ekonominės komisi
jos pirmininku išrinktas Kęstutis
Miklas. Išsamus sesijos aprašymas
bus kituose "Darbininko" nume
riuose.

"VILTIS", Lietuvos pagalbos
siuntinių agentūra, atvyksta į New
Yorką spalio 22 d., šeštadienį, ir
siuntinius priims Kultūros Židinio
kieme, buv. spaustuvės patalpose,
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet. Jokių
muitų nėra. Stasys Povilaitis,
žinomas Lietuvos estradinis dai
nininkas, išpildys programą rug
sėjo 24 d., šeštadienį, Lietuviškos
Sodybos atidaryme Bostone. Apie
Lietuviškos Sodybos atidarymo
šventę Bostone žiūr. "Vilties" skel
bimą 6 psl.
NAUJA KNYGA
Ką tik išėjo iš spaudos nauja
knyga - "Tautos sukilimas
1941", pirmoji dalis "Be šūvio".
Autorius Pilypas Narutis, pats or
ganizavęs sukilimą, aprašo savo
kartos pastangas aršioje lietuvių
tautos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpį nuo
1940 m. iki 1941 m. birželio 23 d.
Knyga turi 404 psl. Spalvotas vršelis
A. Sutkuvienės. Gaunama "Dar
bininko" administracijoje. Kaina
17 dol. Persiuntimas - 1.50 dol.

BUTAI

PENSININKAMS,

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

Spaustuvė ----- (718) 827-1350
Vienuotynas
(718) 235-5962
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ........ (718)827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

Pianistas VVilliam Smiddy
su komitetu rengia koncertą pami
nėti Richmond Hill rajono 100 m.
sukaktį. Koncertas įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 24 d., 7 v. v., Kūdikėlio
Jėzaus parapijos salėje, 86th Avė.
ir 112th St. Programoje dalyvaus
virtuozas smuikininkas Vilhelmas
Čepinskis, pianistas VVilliam Smid
dy ir New Yorko operų solistai.
Bilietai baigiami išparduoti, tad
rengėjai ragina kuo greičiau įsigy
ti. Auka $12. Skambinti 718 805 5615 tarp 11 vai. ryto ir 3:30 vai.
popiet

Nevvark, NJ, LB apylinkė
metinę gegužinę rengia rugsėjo
25 d., sekmadienį, 1 vai. popiet
Algirdo Bražinsko sodyboje, 44
Kingman Road, So. Orange, NJ. Jo
telef. 201 762-4192.

Dr. Juozo Girniaus laidotu
vėse rugsėjo 16 d. Bostone iš New
Yorko dalyvavo: vysk. Paulius Bal
takis, OFM, Tėv. Leonardas Andriekus ir Vytautas Maželis, buvęs
velionio klasės draugas.
Apreiškimo parapijos 80
metų ir kun. Vytauto Palubinsko
40 metų kunigystės sukaktys pami
nėtos rugsėjo 18 d. Mišias koncelebravo vysk. Paulius Baltakis,
OFM, su keliais kunigais. Po mišių
pašventintas kryžius prie kleboni
jos. Parapijos salėje buvo pietūs,
kuriuose dalyvavo per 150 žmonių.
Platesnis aprašymas bus kitame
"Darbininko" numeryje.
Vytas ir Rimas Keziai kaip
"Vyties" kelionių agentūros atstovai
rugsėjo 18 d. išvyko į Europą.
Aplankys Helsinkį, Taliną, Rygą,
Vilnių ir St. Petersburgą. Dalyvaus
Baltijos turizmo konferencijoje
Taline, į New Yorką sugrįš rugsėjo
26.
Vytautas Pinkas iš Santa Monica, CA buvo atvykęs į New Yoiką
ir svečiavosi pas savo žmonos brolį
Kazimierą Matuzą, Richmond Hill,
NY. Čia taip pat aplankė savo se
nus pažįstamus. I Santą Monicą
grįžo rugsėjo 20 d.

ATLANTA Import Export,
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
mo bendrovės atstovai, rugsėjo 27
d., antradienį, 11-12 vai. priims
siuntinius Putnam, Connecticut,
ir rugsėjo 28 d. 10-11 vai. Nevvark,
NJ. Jokių muitų nėra. Dėl infor
macijų skambinkite tel. (914) 2585133. (Žiūrėkite skelbimą 7 psl.,
kada siuntiniai paimami iš kitų
vietovių spalio mėnesį).

W ėstbūry, NY, lietuvių šei
ma išnuomoja "studio" butelį (2
kambariai). Antrame aukšte, apsta
tytas baldais, labai arti geležinkelio
stoties ir parduotuvių. Skambinti
tel: (516) 997-7225. (sk.)

Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Siūlo patiki
ma agentūra. Moterys turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Skambinti
tel.: (516) 377-1401. (sk.)

Visi kviečiami į

Lietuvių Atletų Klubo rengiamų

BLUSŲ TUDGŲ
spalio 1 ir 2 d.d. nuo 10 vai. iki 5 vai. popiet
Kultūros Židinyje. 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.
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

Lietuvių Religinė Šalpa
gruodžio 11 d. Kultūros Židinyje
rengia popietę, kur bus rodomos
Lietuvos katalikų televizijos pro
gramos vaizdajuostės apie religinį
ir visuomeninį Lietuvos gyvenimą.
Vaizdajuostės pagamintos profe
sionaliai. Popietėje dalyvaus ir
vysk. Paulius Baltakis, OFM.
Jonas Vilgalys, Tautos Fondo
valdybos pirmininkas, rugsėjo 8
d. susitiko su Europos Ben
druomenės ryšininku Lietuvai,
Latvijai ir Estijai Hans-Georg Gerstenlauer, JAV Informacijos Agen
tūros įstaigoje, tai įstaigai pakvie
tus. Beveik dvi valandas užtru
kusiame pasikalbėjime p. Gerstenlauer buvo supažindintas su Tau
tos Fondo organizacijos praeities
ir dabarties veikla, gairėmis. JAV
Agentūros svečias lanko Pabaltijo
kraštus kas keletą mėnesių ir yra
gerai susipažinęs su jų istorija ir
dabartine ekonomine bei valsty
bine padėtimi ir problemomis.
Stebėtina yra jo draugiška ir opti
mistinė pažiūra į šiuos atsilaisvi
nusius kraštus, išsireiškiant, kad
kiekvieno vizito metu jis randa
teigiamus pasikeitimus visose sri
tyse, o ypač ekonomikoje. Tai sri
tis, kuria jis daugiausia užsiima. Jis
yra tikras, kad 1995 metais Lietu
va, Latvija ir Estija, pirmos iš vals
tybių, buvusių už geležinės
uždangos, galės prisijungti prie
dabartinės 12 narių Europos Ben
druomenės laisvos prekybos (Free
Trade) Sąjungos.
Algirdas Brazauskas, Lietu
vos Respublikos prezidentas, atvyk
sta į JAV ir rugsėjo 30 d. 9:30 vai.
ryto Jungtinių Tautų Generalinėje
Asamblėjoje pasakys kalbą. Norin
tieji tą dieną sesijoje dalyvauti,
leidimą gali gaut prie turistų įėji
mo nemokamai.

Kun. dr. Kornelijus Bučinys,
OFM, kunigystės 45 metų sukaktį
paminės lapkričio 27 d. Apreiški
mo lietuvių parapijos bažnyčioje
ir Kultūros Židinio salėje.

Paklauskite savo draugų
bei pažįstamų, ar jie
skaito "Darbininką”? į
"Darbininko" skaitytoju
galite tapti kiekvieną dieną! Pasiū
lykite "Darbininką" savo pažįsta
miems bei draugams! Prenumera
ta skaičiuojama nuo užsisakymo
dienos. Prenumerata vieniems ni
tams - tik $30.
J.
------------------------------------------------r

Dr. Juozo Girniaus Į
laidotuvės
Rugsėjo 13 d. Bostone, kur visą
laiką ir gyveno, mirė žymus moks
lininkas - filosofas - redaktorius
dr. Juozas Girnius. Palaidotas rug
sėjo 16 d. Laidotuvių mišias laikė
ir kitas apeigas atliko vysk. Paulius
Baltakis. Tiek laidotuvių išvakarėse
šermeninėje, tiek pačiose laidotu
vėse dalyvavo didelis lietuvių būrys
iš Bostono ir tolimesnių vietovių.
Šermeninėje buvo perskaitytas
nuoširdus užuojautos laiškas,
atsiųstas Lietuvos prezidento Al
girdo Brazausko. Laidotuvių mišias
laikė, vadovaujant vyskupui, 8
kunigai. Pamokslą sakė Ateitininkų
dvasios vadas kun. dr. Valdemaras
Cukuras. Velionis paliko liūdinčią
šeimą - žmoną Oną ir tris sūnus
Ramūną, Kęstutį, Saulių su šeimo
mis.

"Lietuvos aidas", patriotinės
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, dėl daugiau kaip
dvigubai pabrangusio pašto, buvo
priverstas pakelti metinę oro paš
tu prenumeratą iki $130 nuo 1994
m. rugpjūčio 1 d. Čekį $130 rašyti
"Lietuvos aido* vardu ir siųsti JAV
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL 60514. Tel. 708 9861613.
Moteris ii Lietuvos ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti
ligonius, dirbti namų ruošos dar
bus. Skambinti vakarais (718) 235-

3961. (sk.)

Karaliaučiaus
srities
lietuvius
aplankius
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM,
šią vasarą lankėsi Lietuvoje, kur
dalyvavo eilėje renginių. Jis taip
pat aplankė St. Petersburgo ir Kara
liaučiaus srities lietuvius.
Tilžėje statomos lietuvių katali
kų Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
pamatus 1993 m. birželio 6 d.
pašventino arkivysk. T. Kondrusevičius su Telšių vyskupu A. Vai
čiumi. Rūsį pašventino ir pirmą
sias mišias ten aukojo vysk. Pau
lius A. Baltakis, OFM, 1994 m.
rugpjūčio 7 d. Dievui laiminant ir
sulaukus finansinės paramos iš
tautiečių, statybą numatoma baig
ti iki ateinančios vasaros.
Tai yra vienintelė lietuvių kata
likų bažnyčia Karaliaučiaus srityje.
Visi nuoširdžiai kviečiami paremti
šį Karaliaučiaus krašto lietuvių re
liginį ir kultūrinį židinį. Aukas
galima siųsti per Lietuvių Religinę
Šalpą, kad būtų galima nusirašyti
nuo JAV valdžios mokesčių, pa
žymint, kad aukos skiriamos Tilžės
Prisikėlimo bažnyčios statybai.
Kun. Anupro Gauronsko adresas:
Celiuloznaja 8-1, Kaliningrad
236017, Russia. Pinigines aukas
galima taip pat siųsti per šiuos
Amerikos bankus:
1) Pay to: AMERICAN EXPRESS
BANK, New York AEIB US 33,
USD account 722413 for credit

Netikėtai staiga
užgeso
lietuviškoji
teniso žvaigždė
Rugsėjo 18 d. 3 vai. po pietų
savo draugo namuose Southampton, L.I., buvo rastas negyvas Vi
tas Gerulaitis, 40-ies metų žymus
tenisininkas. Mirties priežastis apsinuodijimas anglies monoksidu (smalkėmis), kuris atsitiktinai
per oro vėdinimo sistemą pateko į
jo kambarį.
Vitas Gerulaitis gimė 1954 m.
liepos 26 d. lietuvių imigrantų šei
moje Brooklyne ir augo Howard
Beach, Queens. Jis išmoko žaisti
tenisą Brooklyno Highland parke,
kur jo treneriu buvo tėvas - Vitas
Gerulaitis, Sr., buvęs Lietuvos teni
so čempionas prieš Antrąjį pa
saulinį karą.
1975 m. Vitas Gerulaitis kartu
su Sandy Mayers laimėjo Wimbledon vyrų dvejetų varžybas. 1977
m. jis laimėjo Italian Open ir Australian Open teniso turnyrus. 1979
m. U.S. Open finale jis pralaimėjo
McEnroe, o 1980 m. French Open
finale - Borg. 1977-1983 m. Vitas
Gerulaitis buvo nenutrūkstamai
ranguojamas tarp 10-ies geriausių
pasaulio tenisininkų. 1977 m. jis
buvo trečias, o 1984 m. ketvirtas.
Prieš kelias savaites dar matėme
Vitą CBS studijoje, kur jis komen
tavo U.S. Open turnyrą, kalbėjosi
su turnyro dalyviais ir laimėtojais.
Jo šypsena ir draugiškas būdas
paliks ilgam atminty.
Nuliūdime paliko Vito Geru
laičio motina Aldona Gerulaitienė
ir sesuo Rūta.

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

Antano Masionio atsiminimų
knyga "Ateitininkų dvasia ne
palūžo* gaunama ir "Darbininko"
administracijoje, 214 psl. knyga
gausiai iliustruota. Kaina $10, per
siuntimo išlaidoms padengti pride
dama $2. Užsakoma adresu: "Dar
bininkas", 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207. ~

Prie Tilžėje statomos Kristaus Prisikėlimo lietuvių, parapijos
bažnyčios. Iš k.: Karaliaučiaus srities LB pirmininkas E.
Savickas, vysk. Paulius Baltakis, OFM, klebonas kun. Anup
ras Gauronskas.
Commercial Bank of Lithuania,
Vilnius, for further credit to Anup
ras Gauronskas Vilnius account
No. 07073874 American Express
Bank, New York USA AEIB US 33.
2) Pay to: BANKERS TRUST
COMPANY, New York BKTR US33
USD account 04 - 094 - 649 for
credit Commercial Bank of Lithua
nia, Vilnius, for further credit to
Anupras Gauronskas Vilnius ac
count No. 07073874 Bankers Trust
Company, New York, USA BKTR
US33.
3) Pay to: CITIBANK, New York
Cm US 33 USD account 36016952
for credit Commercial Bank of
Lithuania, Vilnius, for further cred
it to Anupras Gauronskas, Vilnius
account No. 07073874 CITI BANK,
New York USA CITI US 33.

"Darbininko"
Administracijoje
parduodamos
lietuviškos knygos:

Vysk. Pauliaus
A. Baltakio, OFM,
artimos veiklos
kalendorius
Rugsėjo 25 d. - Sutvirtinimo
sakramentas, Mississauga, Kanada.
Spalio 2 d. - Šv. Andriejaus
parapijos 100 m. sukaktis, New
Britain, CT.
Spalio 9 d. - Maldos diena už
Lietuvą, Hartford, CT.
Spalio 9 -10 d. - Religinės Šalpos
metiniai posėdžiai, Putnam, CT
Spalio 10 - 11 d. - Amerikos
lietuvių kunigų seimas, Putnam,
CT.
Spalio 13 d. - Kanados lietuvių
kunigų suvažiavimas Toronte.
Spalio 16 d. - "Alkanųjų vaka
rienė" - pagalba Lietuvai, pamal
dos ir renginiai, Toronto, Kanada.
Spalio 20 - 21 d. - Šv. Tėvas New
Yorke.

Lietuvių - anglų kalbų žody
nas. B. Piesarskas, B. Svecevičius.

Dėkojame

512 psl., kietais viršeliais. Turi apie
27,000 žodžių. Kaina 15 dol.

Marytė Shalins - Šalinskienė, savininkė Shalins Funeral Ho

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

me, 84-02 Jamaica Avė., Woodhaven, NY, yra dosni ir nuoširdi
"Darbininko" rėmėja. Ji net keletą
kartų per metus aukoja mūsų spau
dos išlaikymui. Ir šį mėnesį ad
ministracijai įteikė 200 dol. čekį
spaudai stiprinti. Nuolatinei "Dar
bininko" rėmėjai linkime puikios
sveikatos ir nuoširdžiai dėkojame.

tais viršeliais. Turi apie 30,000
žodžių. Kaina 15 dol.

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

A.A. dr. Genės Zavadzkas
atminimui "Darbininkui" $25 au
kojo NY gydytojų ir Dantų gydy
tojų draugija. Nuoširdžiai dėko
jame.

Rengia

Vilniaus Meno Muziejaus Ansamblis

"Kanklės"
Direktorė Lina Naikelienė

Penki Muzikantai ir Solistė
Lina Naikelienė
Virginija Alenskienė
Aušra Juškevičienė
Kastytis Mikiška
Eugenijus Čiplys

Regina Šilinskaitė

Koncertas įvyks šv. Andriejaus Parapijos salėje
ant kampo Stanley Ir Church Street, New Brttain, CT

Antradienj, Spalio 4-q d., 1994, 7:30 v.v.
Auka: $10.00 iš anksto, $12.00 prie įėjimo

Bilietų informacija: šv. Andriejaus parapija - 203 224-0341
Vaiva Vėbra-Gust - 203 347-7095
Juozas Karmūza - 203 466-6343

— Pajamos paremti A.P.P.L.E. programas —

