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LIETUVOJE ir

apie LIETUVA
■

J

— Lietuvos Seimas nutarė pa
skelbti spalio 5-ąją tarptautine mo
kytojų diena. Ji įtraukta į atmin
tinų dienų sąrašą.
- Lietuvių tautininkų sąjun
ga rugsėjo 24 d. Kaune iškilmingai
paminėjo sąjungos įkūrimo 70-etį.
įgulos bažnyčioje buvo aukojamos
mišios, po to eisena patraukė prie
Nežinomo kareivio kapo, Laisvės
ir Vytauto Didžiojo paminklų, kur
buvo padėtos gėlės.
- Lietuvos Vyriausybė rug
sėjo 21 d. priėmė naujas taisykles
dėl užsienio karinio transporto ir
pavojingų medžiagų transporto
per Lietuvos teritoriją. Naujos tai
syklės taps pagrindiniu tašku Li
etuvos-Rusijos sutarčiai dėl karin
io tranzito per Lietuvos teritoriją.
Maksimalus karinio transporto
dydis, judantis per Lietuvos teri
toriją, bus 110 vagonų per 24 va
landas.
- Lietuvos prezidentas A.
Brazauskas rugsėjo 19-22 dieno
mis lankėsi Vokietijoje. Rugsėjo
19 d. A. Brazauską priėmė VFR
Federalins prezidentas Roman Herzog, rugsėjo 20 d. vakarą Lietuvos
prezidentas susitiko su Vokietijos
užsienio reikalų ministru Klaus
Kinkei. Rugsėjo 21d. vakare Lietu
vos prezidentas dalyvavo Lietuvos
Garbės konsulato Kilyje atidary
mo iškilmėse.
- Danijos valstybės kontrolės
institucijos yra pasiryžusios suteikti
pagalbą Lietuvos kontrolės orga
nams bei audito firmoms. Apie
valstybės kontrolės gerinimo dar
bą ir bendradarbiavimo galimybes
su Lietuvos valstybės kontrolės de
partamento bei Finansų ministeri
jos pareigūnais rugsėjo 22-23 d.
tarėsi Danijos generalinis audito
rius Jorgen Mohr ir Kontrolės insti
tucijos tarptautinių ryšių departa
mento viršininkas Henrikas Otbo.
-- Lietuvos premjeras A.
Šleževičius su vienos dienos darbo
vizitu rugsėjo 22d. lankėsi Sankt
Peterburge, kur susitiko su miesto
meru Anatolij Sobčak, įmonininkais ir verslininkais. Buvo pasira
šytas Lietuvos ir Sankt Peterburgo
ekonominis - prekybinis susitari
mas. Sankt Peterburgo miesto
meras paprašė svečių pasveikinti
su gimimo diena Lietuvos Respub
likos prezidentą ir perdavė Algir
dui Brazauskui oficialų laišką.
- I Lietuvos užsienio reikalų
ministeriją rugsėjo 20 d. buvo
pakviestas Baltarusijos ambasa
dorius Jevgenij Voitovič. Jam buvo
įteikta protesto nota dėl to, kad
šių metų rugsėjo 15 d. Baltarusijos
karinių oro pajėgų lėktuvai 31 kartą
pažeidė Lietuvos karine erdvę virš
Adutiškio gyvevietės. Šiais metais
tai jau ketvirta protesto nota Bal
tarusijai dėl oro erdvės pažeidimų.
- Lietuvoje prieš 15 metų
buvo 37 valstybiniai mokslo insti
tutai. Dabar jų yra 31. Tačiau liku
sių mokslo įstaigų gyvnimas nėra
paprastas, ypač trūksta lėšų. Apie
naujų technologijų įdiegimą studi
jose net nekalbama. 60% iš biu
džeto gaunama lėšų skiriama atly
ginimams, 35% ūkinėm išlaidoms,
o moksliniams tyrimams bei apa
ratūrai įsigyti lieka 5%. Nuo 1991
m. kasmet netenkama po 20%
mokslinių darbuotojų.
- Praėjusiu savaitę Lietuvoje
viešėjo Pennsylvanijos valstijos Na
cionalinės gvardijos generolas ad
jutantas majoras Gerald T. Sajer.
Jis susitiko su Lietuvos krašto ap
saugos sistemos vadovybe.

5,000 ŽMONIŲ REIKALAVIMAI
— Ar bus

įjuos

atsižvelgta po mėnesiais trukusio ignoravimo? —

Ruduo atkeliavo Lietuvon. Praė
jusioji vasara turėjo savo išskir
tinių bruožų: tai buvo pirmoji va
sara be Rusijos kariuomenės, tačiau
tai buvo ir pirmoji vasara, kada
tūkstančiai buvusių Lietuvos trem
tinių ir politinių kalinių savo noru
grįžo į buvusį KGB pastatą, į buvu
sias kameras, kur atrodo dar ir
dabar tebeskamba kankinamųjų
aimanos, kur paslaptys bandytos
paslėpti sienų perdažymu ir bylų
sunaikinimu ar išvežimu į Rusiją.
Į buvusį KGB pastatą susirinko
Lietuvos skausmas - žmonės išken
tę pragarą, ne tik fiziniai, bet ir
dvasiniai iškankinti. Kas šiandien
atrodo labiau turėtų būti gerbiami
jei ne jie - ant savo pečių išnešę
vargus ir terorą, skirtą visai Lietu
vai. Deja...
KGB rūmuose budinčių politinių
kalinių ir tremtinių, kurių lig šiol
budėjo jau 5,000, atstovai pasku
tiniąją rugpjūčio dieną pasiuntė
pareiškimą Lietuvos Prezidentui,
Seimo pirmininkui ir ministrui pir
mininkui "Dėl valdžios diktato
veiksmų, tvarkant ir naudojant
KGB archyvų dokumentus".
Pareiškimo įžangoje rašoma:
"Jau metai, kai KGB archyvų
dokumentų tvarkymo ir naudoji
mo darbais Lietuvos Respublikos
valdžia grįžta į senus laikus.
Pažeidus Seime bendru susitari
mu priimtus norminius aktus, ig
noravus dešimčių tūkstančių bu
vusių Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių teisėtus argumentuotus

reikalavimus, LDDP ir Seimo dau
guma vienašališkais sprendimais
paskyrė Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo centro
vadovą ir priėmė šio centro nuo
status.
Centro vadovas, pažeidęs įsta
tymą, suformavo vienašalę komisi
ją KGB archyvų dokumentams ap
rašyti ir inventorizuoti; neišskiria
mi svarbiausi dokumentai, ne visi
dokumentai aprašomi, pasirašinė
ja tik vienos šalies atstovai; padary
ta tik dešimta dalis metinių darbų.
Sužlugdžius aprašymą ir inventori
zavimą, dokumentai nemikrofil
muojami, matyti interesas valdžiai
nepalankius dokumentus naikin
ti. Darbuotojams tris mėnesius ne
mokėtas atlyginimas, sužlugyti
tyrimo darbai.
Nenuteistas nė vienas genocido
vykdytojas ar talkininkas. LDDP
siekia panaikinti moralinę ribą tarp
nusikaltėlio ir aukos, pridengti
nusikaltėlius".
Baigiamas pareiškimas reikalavi
mais:
"Griežtai laikytis priimtų normi
nių dokumentų reikalavimų.
Sudaryti sąlygas Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungoms
dalyvauti KGB archyvų dokumen
tų perdavimo priėmimo ir naudo
jimo procese.
Spręsti kartu su musų sąjungų
atstovais Lietuvos gyventojų geno
cido ir rezistencijos tyrimo klausi
mus, įskaitant istorikų-analitikų
kadrų komplektavimą.

Teigiamai spręsti mūsų sąjungų
atstovų dalyvavimo Centro tary
boje klausimą.
Tikimės, kad toliau nebus kiršinajmi Lietuvos gyventojai, nereikės
imtis radikalesnių priemonių, o
KGB archyvų dokumentai bus iš
saugoti ateinančioms kartoms.
Kviečiame politines ir visuome
nines organizacijas padėti mums
spręsti visai Lietuvai aktualias ypa
tingos reikšmės archyvų doku
mentų išsaugojimo ir naudojimo
problemas".
Pareiškimą pasirašė: V. Bukaus
kas (Vilnius), V. Eimontas (Kau
nas), V. Ūsas (Varėna), V. Čeida
(Kėdainiai), V Banienė (Šilutė), A.
Klaipėda. H. Manto gatvė. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
Galdikas (Jonava), J. Vasilytė 0oniškis), V. Grigavičius (Ukmergė),
B. Kalvelis (Panevėžys).
Politiniai kaliniai ir tremtiniai
tęsia budėjimą, neįleidžia į pastatą
Seimo patvirtinto Valstybinio Lie
tuvos gyventojų genocido tyrimocentro. direktoriaus V. Skuodžio ir
Pastaruoju metu kelia susirūpinimą stiprėjanti antireliginė kampani
jo paskirtų žmonių, iš kurių vie
ja kai kuriose masinės informacijos priemonėse, atskirų Seimo narių
nas yra V. Brandišauskas, doku
tendencingi pasisakymai iškreiptai interpretuoją Bažnyčios interesus,
mentų inventorizacjos teikimo
jos teisėtą siekį susigrąžinti nekilnojamąjį turtą. Labiausiai kelia nerimą
, skyriaus vadovas. Jis teigia, esąs
šių metų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimai, vie
apolitiškas žmogus, tiktai dirbąs
našališkai stabdantys Restitucijos akto vykdymą, pažeidžiantys šiuo
savo darbą ir kad visa susidariusi
Aktu deklaruotą Valstybės ir Bažnyčios bendradarbiavimo pariteto
situacija yra politinių partijų žai
pagrindais principą.
dimas, kuriame kenčia politiniai
Š.m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą
kaliniai ir tremtiniai. O iki abiems
Nr. 146 "Dėl pastatų grąžinimo religinėms bendruomenėms", kuriuo,
pusėms priimtino susitarimo, atropažeisdama 1990 02 14 įstatymą "Dėl maldos namų bei kitų pastatų
dytų tiek nedaug trūksta. Tačiau
grąžinimo religinėms bendruomenėms", sustabdė miestų, rajonų savi
lig šiol girdėti tik politinių kalinių
valdybėms teisę grąžinti pastatus religinėms bendruomenėms. Šiomis
ir tremtinių monologas. Kita pusė
dienomis Seime svarstomas "Lietuvos Respublikos religinių bendrijų
tyli...
A.J.
turto grąžinimo tvarkos" įstatymo projektas.
Pareiškiame: tokiu pavidalu, kaip buvo pateiktas Lietuvos Respubli
kos Seimui, jis yra nepriimtinas Katalikų Bažnyčiai. Šiuo įstatymo
projektu siekiama dviprasmiškai traktuoti 1940 metų nacionalizaciją,
siekiama įteisinti neteisėtos bažnytinio turto privatizacijos padarinius,
diskredituoti Bažnyčią, supriešinant ją, piliečius bei visuomenės grupes,
siūlant visus turtinius ginčus dėl privatizuoto valstybinio turto grąžinimo
religinėms bendruomenėms spręsti teismo keliu.
Lietuvos Vyskupų konferencijos nuomone, tik kantrus ir tolerantiš
kas dialogas padės sumažinti įtampos židinius, kilusius tarp Lietuvos
Katalikų Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos valstybės institucijų. Vado
vaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio 5-ąja da
limi, kuri teigia, kad bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė gali
būti nustatoma susitarimu, manome, kad neturi būti priimtas Bažnyčios
interesus liečiantis įstatymas, kol abi pusės, Bažnyčia ir Valstybė,
susitars dėl pagrindinių Restitucijos principų, dėl per ketvertą Ne
priklausomybės metų įvykdytų Restitucijos akto iškraipymų. Šiame
abipusiame susitarime turėtų būti fiksuotos pagrindinės nuostatos dėl
ateities įstatymų bei kitų norminių aktų, reglamentuojančių turtinius
Bažnyčios ir Valstybės santykius.
Lietuvos Vyskupų konferencija yra pasirengusi atsisakyti natūra to
Bažnyčios turto, kurį privatizavo Lietuvos Respublikos piliečiai, ir
sutinka tartis su Vyriausybe dėl kompensacijos už tą turtą.
Tačiau nesutinkame, kad kokiu nors būdu būtų įteisinta neteisėta
bažnytinio turto privatizacija, kurią vykdė valstybiniai ūkiniai-komerLietuvos kariai žygiuoja prie Seimo rūmų rugpjūčio 31 d., minint Rusijos kariuomenės ciniai subjektai (juridiniai asmenys) pagal atitinkamus Pirminio privati
išvedimo iš Lietuvos metines.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka zavimo ir Žemės ūkio įmonių privatizavimo įstatymus. Tokie atvejai
Bažnyčiaia yra labai skaudūs. Jokiomis kompensacijomis neįmanoma
atlyginti moralinės žalos Lietuvos visuomenei, kai, pavyzdžiui, pačioje
Vilniaus senamiesčio širdyje istorinis vienuolynas yra paverstas inves
ticinių bendrijų ir urmo prekybos lizdu.
(nukelta į 2 psl.)

Lietuvos Vyskupų konferencijos
pareiškimas dėl konfiskuotos
nuosavybės grąžinimo Bažnyčiai

ATSIŠAUKIMAS

DEL LIETUVOS SAUGUMO

Lietuvos piliečiai!
Susirūpinimas Lietuvos saugu
mu paskatino mus šiuo atsišau
kimu kreiptis į Jus. Gyvename
metą, nuo kurio priklauso, ar Lie
tuva įžengė į XXI amžių, įsitvirti
nusi Europos krikščioniškosios civi
lizacijos tautų šeimoje, ar liks vei
kiama Eurazijos grėsmės. Lietuvos
saugumas yra būtina sąlyga jos
demokratinei ir kultūros raidai.
Labai didelę reikšmę Lietuvos
raidai ir saugumui turi 50 metų
senumo ir iki šiol neišspręsta
tarptautinė problema - buvusiai
SSRS pavestas administruoti oku
puotas Karaliaučiaus kraštas. Tik
laisva ir savarankiška šio krašto
raida pasitarnautų Lietuvos ir Eu
ropos saugumui. Tuo tarpu Rusija
čia stiprina savo karines pajėgas,
siekdama išsaugoti savo karinės

jėgos veiksnį Europos viduje.
Nors okupacinė kariuomenė pa
sitraukė iš Lietuvos, tačiau Lietuva
tebelieka pavojingai - tarsi Rusijos
replėse - įsprausta tarp dviejų la
biausiai sukarintų Europoje terito
rijų - Karaliaučiaus krašto ir Balta
rusijos. Be to, Rusija trukdo Lietu
vai realiai užsitikrinti saugumą Va
karų Europos gynybos struktūrose
ir, pasak oficialių Maskvos pareiš
kimų, siekia pagrindinio strategi
nio tikslo - išsaugoti Rusijos "karinį
buvimą’ Baltijos valstybėse.
Visiškai aišku, kad tokiomis
aplinkybėmis pats Rusijos karinio
tranzito per Lietuvą įteisinimas iš
esmės nulemtų Lietuvos likimą,
nes tada Lietuvos teritorija ir jos
oro erdvė sujungtų Baltarusiją ir
Karaliaučiaus kraštą į vientisą Rusi
jos karinę sistemą, o Lietuva taptų

jos sudėtine dalimi.
Rusija ir kitokiais būdais sten
giasi pajungti Lietuvą: ji nesilaiko
pasirašytų sutarčių ir sudaro išskir
tinai nepalankias sąlygas preky
bai, stengiasi steigti Lietuvos teri
torijoje savo ekonomines bazes.
Per asmeniškai suinteresuotus tar
pininkus arba tiesiogiai Rusija jau
perima strategiškai svarbių Lietu
vos ekonomikai - ypač susijusių su
energetika - įmonių ir transporto
įrenginių nuosavybę. Rusijos vals
tybinės monopolijos "Gazprom" ir
"Lukoil" įgyja žymią Lietuvos vals
tybės nuosavybės dalį "Lietuvos
dujų", "Azorto" ir "Naftos" įmonėse.
Rusijos valdžia atvirai teigia, kad
Lietuvos naftos terminalo statyba
prieštarauja Rusijos interesams,
todėl šios statybos vilkinimu ne
reikia stebėtis. Lietuvos ekonomi-
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kos saistymas su Rusija stabdo
būtinus ir neatidėliotinus pramo
nės pertvarkymus, pasmerkdamas
šalį atsilikimui ir keldamas pavojų
Lietuvos saugumui.
Ne tik nuo valdžios, bet ir nuo
Lietuvos piliečių priklauso, ar Lie
tuva sustiprins savo saugumą, atsispirdama Rusijai ir ryžtingai įsi
jungdama į Vakarų Europos sau
gumo ir ekonomikos struktūras,
ar Rusija vėl pajungs Lietuvą sau.
Matydami iškilusį pavojų Lietu
vai, mes, pasirašiusieji šį atsi
šaukimą, kreipiamės į visus Lietu
vos piliečius, ragindami nelikti
abejingais Lietuvos saugumui ir
pačios valstybės likimui.
Mes remiame Lietuvos apsi
sprendimą ir visas konkrečias bei
ryžtingas pastangas jungtis į Euro
pos Sąjungą, tapti NATO nare.

nrniminirmmiiiin

>—hhiwwiih

Mes griežtai raginame Lietuvos
Vyriausybę jokiu būdu neįteisinti
Rusijos karinio tranzito per Lietu
vos teritoriją bei neleisti tam tiks
lui naudoti Lietuvos oro erdvės.
Kadangi valstybės sienos su NVS
gynyba yra neatskiriama dalis kraš
to apsaugos sistemos, aprėpiančios
visą valstybės sienos ir teritorijos
gynybą sausumoje, oro erdvėje ir
jūroje, todėl Seimo daugumos pri
imtą įstatymą, kuriuo faktiškai at
sisakoma valstybės sienos su NVS
gynybos ir naikinamos sienos ap
saugos karinės pajėgos, mes verti
name kaip sąmoningą krašto ap
saugos sistemos griovimą.
Mes raginame Lietuvos valdžią
neleisti Rusijai įsigyjant akcijas ar
kitu būdu - perimti Lietuvos įmo
nių nuosavybę, nesudaryti sąlygų

(nukelta į 4 psl.)

Advokatas P. Zumbakis ir žurnalistas Juozas Kojelis diskusijų metu LFB studijų savaitės
Dainavoje metu.
K. A. nuotrauka

"SVEIKAS” KOMERCINIS TRANZITAS
Advokato S. Povilo Žumbakio valstybėms.
komentarai, transliuoti Chicagoje
Kadangi po 50-ties sovietinės
rugsėjo 18 d. per Amerikos Lietuvių ekonomikos planavimo metų Lie
Radijo programą, kuriai vadovauja tuva ekonomiškai yra pririšta prie
Rusijos rinkos, toks manipuliavi
Anatolijus Siutas.
-omas muitais yra lygus ekonominei
Rusija spaudžia Lietuvą visokiais provokacijai prieš Lietuvą.
Lietuvos pramonės įmonės su
būdais: tarptautinėje diplomatinė
je plotmėje (net bando grasinti perka didžiąją dalį žaliavos iš Rusi
Vakarų demokratinėms šalims, kad jos (kai kurios žaliavos net iki
NATO praplėtimas į rytus, tai yra, 90%). Importas ir eksportas su
j buvusius sovietų okupuotus kraš Rusija kol kas yra pagrindinis Lie
tus, būtų provokacija. Nebent Rusi tuvos komercinis, ypač maisto
ja galėtų įstoti į NATO specialiom produktų, šaltinis. Tad vieno kraš
teisėm); kariniais grasinimais (daž to ekonomiškai nepateisinamų
nai ir įvairiose arenose priminda didžiulių muito mokesčių nusta
mi savo teisę ir pareigą ginti ru tymas yra neteisėtas ir aiškiai
sakalbių teises - ne tik rusų piliečių, politiškai motyvuotas. Ypač, kuo
gyvenančių svetimame krašte, bet met reikalas rišasi su didžiosios
net rusiškai kalbančiųjų!); ir, gal kaimynės karinėmis jėgomis. Ta
svarbiausiai, šiuo metu kišasi i provokacija yra nukreipta į Lietu
vos krašto saugumąff jos suvereni'mūsų šalies0ekonomiką.
Liefūvai šiandien praktiškai yra ” tetą.
V^. -’
Tarptautiniuose forumuose Rusi
taikoma ekonominė blokada. Ta
blokada yra muito mokesčių for ja stengiasi kaip nors įsibrauti į
civilizuotų, laisvos rinkos ekono
moje.
Maskva laikosi politinės - eko mika pagrįstų kraštų tarpą. Muitų
nominės linijos principų. Kol Lie karas tarp tokių kraštų yra nepri
tuvos valdžia neleis rusų kariuome imtinas. Rusijai spaudžiant Lietu
nei laisvai naudotis Lietuvos ge vą ir kitus išsivadavusius kraštus
ležinkeliais ir oro erdve savo ka (kitokiais būdais) didžiosios vals
riniam tranzitui, tol į Lietuvą ir tybės į tai žiūri per pirštus. Lyg
iš jos išvežamoms prekėms muitai būtų susitarta, jog artimieji Rusi
bus žymiai didesni, negu kitoms jos kaimynai priklauso jai ir kad

Lietuvos Vyskupų konferencijos
pareiškimas dėl konfiskuotos
nuosavybės grąžinimo Bažnyčiai
(atkelta iš 1 psl.)

Iki šiol neišspręstas ir bažnytinių
žemių klausimas. Liepos l-ąją die
ną įsigaliojęs Lietuvos Respublikos
Žemės įstatymas panaikino Lietu
vos Respublikos Vyriausybės 1991
12 05 nutarimu suteiktas Bažnyčiai
garantijas, kad buvusi bažnytinė
žemė yra neprivatizuotina. Ma
nome, kad kol bus pasiektas susi
tarimas dėl bažnytinių žemių, jos
turi būti neprivatizuojamos ir dalis jų suteikta Bažnyčiai neatlygin
tinai naudotis.
Bažnyčiai ir Valstybei gera valia
deklaravus šiuos įsipareigojimus,
- Klaipėdoje sulaikyį“ tas Seimo pirmininko asmens sargybinis Linas Kulbokas, gimęs 1962 m., prieš
pusmetį iš valstybės vadovybės apsaugos departamento
atleisti A. Česnakavičius,
Uj gimęs 1965 m., D. Brundza,
gimęs 1966 m., ir niekur
"■* nedirbantis V. Keidošius,
gimęs 1966 m., o jų automobilyje
"Audi" bei konspiraciniame bute
Klaipėdoje rasta ginklų, policinin
ko uniformų, kaukių, maskavimuisi reikalingų daiktų, antrankių.
Ypač įdomus radinys buvo japoniš
ka radijo stotis. "Jeigu tai, kas
parašyta, yra teisybė, tai labai liūd
nas faktas, ir jis tiktai patvirtins
kai kurių mano kolegų ankstesnius
įtarimus dėl apsaugos darbuotojų
moralės ir jų duotų pažadų Lietu
vai", - komentavo šį faktą Seimo
pirmininkas Č. Juršėnas.

išsispręstų daug moralinio ir juri
dinio pobūdžio problemų: tūks
tančiai Lietuvos žmonių lengviau
atsikvėptų, galutinai įgiję nuosavy
bės teisę į savo būstą, valstybė
ištaisytų savo klaidas dėl vienas
kitam prieštaraujančių įstatymų.
Manome, kad šis Lietuvos Vysku
pų konferencijos pasiūlymas yra
adekvatus abiem pusėm daromų
nuolaidų atžvilgiu, atitinka ben
dradarbiavimo pariteto principus.

Vakarai ten nesikiš.
Net Didžiosios Britanijos minis
tras pirmininkas pasisako už lais
vą rusų karinį tranzitą per Lietuvą.
Lygiai taip, kaip ir Amerika bei
kitos demokratinės valstybės rūpi
nasi likusių okupantų teisėmis, bet
visai nekreipia dėmesio į pavergtų
tautų mažumas Sibire ir kituose
buvusiuose sovietiniuose rojuose.
Dėl ekonominių ryšių Lietuva
turėtų laikytis labai aiškios politi
kos. Prezidentas A. Brazauskas tu
rėtų, tiesiog privalėtų kreiptis į
visas opozicines partijas, kad tuo
klausimu Lietuvos partijos būtų
vieningos ir jų pozicija būtų aiški
rusams bei kitiems kaimynams.
Komercinis tranzitas per Lietu
vą, kaip ir per kitus laisvus kraštus,
turi būti vienodas visiems kaimy
nams.
Komercinis tranzitas LietuvaiĮfa
naudingas, nes tai suteikia tau
tiečiams galimybę uždirbti, pra
plėsti savo prekių rinką į kitus
kraštus, taip pat prisijungti prie
Vakarų Europos, nenusisukant ir
nuo Rusijos. Lietuva galėtų būti
eknominiu tiltu tarp Vakarų ir Rytų
Europos. Lietuvos padėtį geriau
suprastų ir jai padėtų Vakarų de
mokratinės šalys, jeigu Lietuva
taptų laisvos rinkos kraštu, į kurį

Todėl prašome Lietuvos Respub
likos vadovybę:
- neatidėliotinai apsvarstyti šiuos
Lietuvos Vyskupų konferencios pa
siūlymus dėl bendrųjų Katalikų
Bažnyčios Lietuvoje Restitucijos
akto realizavimo principų, įverti
nant bažnytinio nekilnojamojo
turto grąžinimą bei santykį su kito
mis Lietuvoje vykstančiomis so
cialinėmis ekonominėmis permai
nomis;
- sustabdyti Lietuvos Respubli
kos religinių bendrijų turto grą
žinimo tvarkos įstatymo projekto
svarstymą iki bus pasiektas susita
rimas tarp Lietuvos Respublikos

plauktų Vakarų investicijos.
Tuo pačiu, Lietuva turi kviesti
visų kraštų rimtas firmas inves
tuoti kapitalą 1 Lietuvą. Deja, in
vesticiniai Įstatymai Lietuvoje kas
dieną yra keičiami ir nevienodai
pritaikomi. "Blatas" vis dar yra
pagrindinis biurokratų turto šalti
nis. Tai "atbaido" rimtas firmas ir
pritraukia "nešvarų" kapitalą.
Kodėl yra svarbu pritraukti rimtų
firmų kapitalą, nesvarbu iš kur?
Todėl, kad kapitalas neturi tauty
bės, turi tik vertą. Tačiau jų savinin
kai nėra vienodi. Nemanau, kad
kas norėtų padaryti Lietuvą kraš
tu, palankiu teroristų ir narkotikų
prekeivoms. Kur jie galėtų pasėti
savo firmų sėklas? Tokių kraštų
yra Pietų Amerikoje, Artimuosiuo
se Rytuose ir Azijoje. Daug tokių
firmų yra Rusijoje. Lietuva ne
turėtų tapti tokia piktžole Pabaltyjyje.
Kartais nėra labai lengva atskirti
rimtas firmas nuo narkotikais pre
kiaujančių teroristinių ar bendrai
nelegalių firmų. Tačiau, turint
norą, tai įmanoma.
Rusijoje šiuo metu "rimtų" firmų,
kuriomis Vakarai galėtų pasitikėti,
yra nedaug. Tokių firmų investici
jų Lietuva irgi turėtų vengti. Taip,
kaip turėtų vengti valdžių inves
ticijų į Lietuvos strategines įmones,
nesvarbu, ar tai būtų Rytų ar Va
karų valdžių investicijos.
Kalbant apie svetimtaučių ir jų
firmų kapitalo investicijas į Lietu
vos industriją, kai kurie yra linkę
pasityčioti iš Lietuvos rūpesčių.
Ypač Vakarų lietuvių tarpe kal
bama, kad lietuviai nesupranta
tarptautinės prekybos ir pagrindi
nių investavimo principų, todėl
neva bijo įsileisti svetimtaučius.
Iš dalies tai yra tiesa. Tai atsitin
ka dėl kelių priežasčių. Pagrindinė
priežastis yra 50 sovietinio auklėji
mo metų! Kita priežastis yra inves
ticijų tikslo nesuprafirriSrir baimė,
kad užsieniečiai išpirks’visą Lietu
vą - tą mažytį mūšų "Srautą.
Tačiau reikia suprasti tai, jog
investicijos sukelia ekonominį ju
dėjimą, be kurio Lietuvos žmonės
negalės pragyventi. Vien tik iš
žemės ūkio lietuviai neprasivers.
Lietuva nėra ekonomiškai sava
rankiškas kraštas gal tokio niekur
nėra. Tarptautinė prekyba ir užsie
nio investicijos Lietuvai yra gyvy
biškai būtinos. Kuo jų daugiau,

vadovybės ir Lietuvos Vyskupų
konferencijos dėl pagrindinių Res
titucijos akto realizavimo principų
bei atitinkamai pataisytas minėto
jo įstatymo projektas;
- pripažinti netekusiu galios Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės
1994 02 28 nutarimą Nr. 146 "Dėl
pastatų grąžinimo religinėms ben
druomenėms".

tuo geriaul
Tuo pačiu, kaip, minėjau, reikia
skirti normalias investicijas nuo
kriminalinių ir svetimų kraštų val
džių investicijų i strategines Lietu
vos Įmones.
Net kai kurie mūsų vakariečiai
užmiršta, jog visuose demokrati
niuose kraštuose užsienio kapitalo
investavimas i tam tikras Įmones
yra ribojamas, pavyzdžiui i oro
linijų ir kitas transporto kompani
jas, strategines inžinierines firmas,
jūros uostus, bankus ir panašiai.
Net žemės nuosavybės pirkimas
yra apribotas teisinėmis plonybė
mis. Nors, pavyzdžiui, Amerikoje
svetimtaučiai gali kontroliuoti nu
pirktą nekilnojamą turtą pagal
vietinius Įstatymus, daugumoje
valstijų turto nuosavybė yra vieti
nių asmenų ar firmų vardu.
Nežinia, kiek Lietvoje yra tokių
strategiškai svarbių Įmonių. Pa
vyzdžiui, ar Mažeikių naftos per
dirbimo gamykla yra strategiškai
svarbi,yra didelis klausimas. Ka
dangi tos firmos darbo technologi

ja yra labai atsilikusi nuo pasauli
nio lygio ir neekonomiška, gal ver
tėtų parduoti ją užsieniečiams?
Branduolinių jėgainių statymas ir
jų išlaikymas jau priklauso tokiai
sferai, kad visuotinis svetimtaučių
pasisavinimas gali kenkti Lietuvos
interesams. Tačiau gal dalies tos
Įmonės pardavimas nekenktų mū
sų krašto saugumui, gal tik page
rintų tos industrijos lygi?
Tarp politikų, prekybininkų ir
gamyklų savininkų labai trūksta
pasitarimų, diskusijų ir dialogų.
Trūksta nors ir minimalaus dia
logo tarp partijų. Kai nėra rimto
dialogo, atsiranda nesusipratimai,
nepasitikėjimas vieni kitais mūsų
pačių tarpe.
Tą suirutę gali išnaudoti tie,
kuriems Lietuvos Nepriklausomy
bė yra neparanki!
Karinio tranzito maišymas su
komerciniu ar neskyrimas užsienio
investicijų nuo svetimų valdžių ar
nešvarių firmų, prisideda prie to
kių nesusipratimų. O kas iš to turi
naudą?

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuvilkai kalbanti advokatė,
teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose.
The American Inunigration Lawyers 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,

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, 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, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andriulio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440.
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver BeU 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
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI l VISAS KAPINES
NEW YORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

1994 m. liepos mėn. 1 d.

Audrys Juozas Bučkis,
Vilniaus arkivyskupas metropolitas,
Vyskupų konferencijos pirmininkas.

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
QUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3ISO
■ TAI MCSŲ VIENTNTĖLĖ VIETA - GAUSI PARODU' SALĖ ■

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
* LĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)
» TRAUKINIAI (AMTRAK)
-r- AUTOBUSAI
» NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363
Buvusiame Vilniaus kariniame Šiaurės miestelyje, iš kurio kruvinąją sausio 13-uJą važiavo
tankai, dabar Įsikūrė automobilių remonto dirbtuvės bei parduotuvės.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

<i

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

FAX 718 423 - 3979

LB ISTORINĖS DIENOS WASHINGTONE
Šių metų rugsėjo mėnesio trečia
Kęstutis K.Miklas
sis savaitgalis Amerikos Lietuvių
Bendruomenės gyvenime yra is ja, pakviesdama Visuomeninių džiai nušvietė esamą Baltijos kraštų
torinis. Tą savaitgalį susirinko JAV Reikalų tarybos pirm. Algimantą padėtį ir kaip ją vertina VVashingLB XIV Taryba savo pirmai sesijai, Gečį tarti atidaromąjį žodį. Čia tono valdžios sluoksniai. Anot jo,
kurios metu buvo išrinkta nauja buvo pristatytas ir salėje esąs sve Lietuva yra gan blogoje geogra
Bendruomenės vadovybė ir pir čias iš Lietuvos - seimo narys ir finėje padėtyje, vidurkelyje tarp
moji moteris vadovauti Krašto LDDP vicepirmininkas Gediminas Rytų ir Vakarų, ir su tuo reikia
valdybai - advokatė Regina Na- Kirkilas. Buvo prisimintas ir pa susigyventi. Kalbėdamas apie Bal
rušienė.
gerbtas atsistojimu neseniai miręs tijos kraštų stovį, jo nuomone,
Dieną prieš šią sesiją, penktadie ambasadorius VVashingtone Stasys Estija sparčiai žengia į Vakarų pa
nį, rugsėjo 16 d., dėka JAV LB Lozoraitis, Jr.
saulį, Latvija bando tai daryti, bet
Visuomeninių Reikalų tarybos pas
Patį senatorių pagerbimą pravedė Lietuva eina kita kryptimi. Tačiau
tangų buvo surengtas įdomus stu Krašto valdybos vykd. vicepir jis tikisi, kad tai turėtų greitai
dijų seminaras, išklausant JAV val mininkė Regina Narušienė. Abu pasikeisti.
džios pareigūnų pasisakymus apie senatoriai į šį pagerbimą dėl anks
Antruoju kalbėtoju buvo dr.
opiežius Benediktas XV iškilmingai pareiškė, kad "šv. JAV užsienio politiką Baltijos kraš tesnių įsipareigojimų negalėjo Philip Petersen iš Potomac Foun
Pranciškus buvo ir yra tobuliausias Kristaus paveikslas, tų atžvilgiu, ypač dėl Rusijos po atvykti, bet atsiuntė savo įgalioti dation organizacijos, kuri rūpinasi
bet kada gyvenęs šioje žemėje. Jis buvo laikomas ant litinio ir ekonominio spaudimo nius, kurie ir priėmė senatoriams tarptautinio saugumo problemom,
Lietuvai, dėl Rusijos plano įtraukti skirtus Viktoro Veselkos medžio ekonominiu išvystimu ir mokslo
ruoju Kristumi ir apsireiškė savo bendralaikiams bei vėlesnėms
Baltijos kraštus į savo įtakos zoną drožinius - lietuviškas koplytėles. pagerinimu atsikeliančiuose kraš
kartoms tarsi prisikėlęs Išganytojas".
Pranciškus gimė 1182 m. turtingo pirklio Petro Bemardone šei ir užsitikrinti sau koridorių nevar Taip pat buvo įteikti ir paskuti tuose. Jo organizacija labai akty
moje Asyžiaus mieste, Italijoje. Iš pat jaunystės motina sugebėjo žomam tranzitui į Karaliaučių per nieji "Bridges" žurnalo numeriai viai dalyvauja su įvairių sričių pa
įskiepyti jautrioje Pranciškaus sieloje gilu pamaldumą ir meilę Lietuvos teritoriją. Seminaro posė su senatorių nuotraukomis bei tarėjais visuose Baltijos kraštuose.
vargšams. Sulaukęs 20 metų amžiaus, buvo įveltas į vietinius karus džiai vyko puikioje JAV Senato aprašymais apie jų nuopelnus Anot jo, Baltijos kraštuose de
mokratizacijos procesas žengia
tarp Asyžiaus ir Perugijos. Išgirdęs balsą, raginantį tarnauti verčiau Caucus Room salėje, priešais Kapi kovai dėl Lietuvos laisvės.
pirmyn. Kalbėdamas apie Kara
Viešpačiui negu tarnui, Pranciškus po karštos maldos tvirtai nutaria tolijaus rūmus, dalyvaujant suva
JAV užsienio politika
liaučiaus sritį, jis pabrėžė, kad tai
tarnauti Kristui ir visiškai atsisako pasaulio. Gyvendamas oloje, žiavusiems Tarybos nariams ir
Baltijos kraštų atžvilgiu
labai komplikuotas reikalas. Tuoj
rūpinosi ligoniais, ypač raupsuotaisiais, dalindamasis su kitais svečiams - iš viso per 100 lietuvių.
Po to prasidėjo pats seminaras, po karo Potsdamo konferencijoje
vargšais suelgetautą maistą.Turtingas ir išdidus Pranciškaus tėvas,
Senatorių pagerbimas
kurį moderavo JAV atsargos pulk. ši sritis buvo atiduota laikinai iki
žinoma, liko nepatenkintas tokiais sūnaus žygiais ir grasino nieko
Po pusryčių toje pačioje salėje Jonas Kronkaitis. Pirmuoju kalbė Taikos konferencijos administruoti
jam nepatiksiąs. Tačiau Pranciškus to neišsigando ir, grąžindamas iš
tėvo gautus drabužius, sušuko: "Dabar aš tikrai galėsiu pasakyti: įvyko dviejų, Lietuvai ypatingai toju buvo dr. Paul Goble, buvęs Sovietų Sąjungai. Vėliau Helsinkio
Tėve mūsų, kurs esi danguje..." Vėliau laikinai prisiglaudė prie nusipelnusių, senatorių - Michi- JAV Valstybinio departamento Bal konferencijoj buvo pripažinta So
Pordjunkulės bažnytėlės, kuri kaip tik ir tapo pranciškonų ordino gan Donald Riegle ir Arizona Den- tijos skyriaus viršininkas, Lietuvai vietų Sąjungos dalimi. į tą sritį
nis De Concini, nekandidatuo skelbiant nepriklausomybės atsta pretenzijų turi ir Lenkija, ir Vokie
židinys.
Susirinkus būreliui pasekėjų, Pranciškus kreipėsi į Popiežių, prašy jančio tolimesniam terminui, pa tymą, o dabar susirišusiu su Came- tija. O 40% tos srities gyventojų
damas užtvirtinti jo sudarytą pranciškonų vienuolių regulą. Tuometi gerbimas. Jį pradėjo Asta Baniony gie Endowment for International nori net nepriklausomybės.
Trečiasis kalbėtojas, dr. Don
nis popiežius Inocentas III sutiko tai padaryti ir netrukus naujasis tė, LB Washingtono būstinės vedė Peace. Savo kalboje jis labai vaiz
ordinas savo prieglobstyje turėjo net kelis tūkstančius vienuolių.
Šv. Pranciškus dar įkūrė moterims antrąjį ordiną, kuriam pradžioje
vadovavo šv. Kliara, o taip pat ir trečią ordiną pasauliečiams. Mirė
sulaukęs 44 m. amžiaus, tačiau spėjęs pasiekti aukšto šventumo
laipsnio ir patikdamas jau tūkstančiais skaičiuojamą pranciškonišką
šeimą.
Gana įprasta šv. Pranciškaus gyvenimą apipinti istorijomis ir
legendomis. Tiesa, jis mylėjo ne tik žmones, bet ir gyvulius, kalbėjo
paukščiams, plėšrus Gubio vilkas paklusdavo jo nurodymams. Bet
tai ne viskas.
.
........
Šv. Pranciškus mylėjo gamtą ir jos gyvius ne kaip sentimentalus
entuziastas, bet žvelgė daug giliau ir toliau. Jis žvelgė į gamtą, kaip
į dangiškojo Tėvo meilės apraišką mums. Visi kūriniai Pranciškui
priminė Dievą, ir jis savo giliame dėkingume visa tinkamai įvertino.
"Saulės giesmėje" jis dėkoja net ir už tokius dalykus, už kuriuos
tikrai retas iš mūsų susiprastų padėkoti. Jis žvelgė į gamtą, jos
gyventojus ir įvykius, kaip vaikutis, džiaugsmingai priimąs Kalėdose
jam teikiamas dovanas.
Nors kaip didinga ir plati šv. Pranciškaus meilė gamtai, jokiu
būdu jis negali būti apkaltintas naivumu. Net ir modernioje
visuomenėje pasitaiko asmenų, bijančių nuspausti nuodingą vabzdį,
tačiau nė kiek nesivaržančių savo klasta ar piktais liežuviais
medžiagiškai ir dvasiškai sužlugdyti ne vieną savo artimą. Šv.
Pranciškus išlaikė tinkamą vertybių klasifikaciją ir eilę - nors jis
Gubio vilkui draudė užpuldinėti žmones, tačiau nepeikė žmonių,
besistiprinančių įvairiais gyvulėlių mėsos kepsniais.
Pranciškus uoliai visur sekė Išganytoją, nors savo paprastume ne
Šv. Pranciškaus fontanas Kennebiunkporto vienuolyne. Turistų mėgstama ir lankoma vieta.
kartą žemės vaikams gal atrodė ir neprotingas.

Jis tikrai tikėjo Kristumi
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Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
Alfonsas Nakas

Liepos 3 vakare, laukdamas traukinio į Kauną, Palemone stebėjau
Vilniaus bombardavimą. Nors maždaug už 80 km (50 myl.), aiškiai
matėsi vis naujos pašvaistės, girdėjosi kurtinantys dundėsiai, ore lėktu
vų burzgimas. Tai buvęs didžiausias Vilniaus bombardavimas, pareika
lavęs daugelio gyvybių. Gal jau trečią kartą prakeiktojo karo metu
mane lydėjo laimė: kai pabėgau nuo transporto tarnybos, kai, vėlai
įstojęs, už poros dienų palikau Vietinę Rinktinę ir štai, kai pora dienų
negalėjęs apsispręsti, vis delsęs, liepos 3 vidudienį ar popietį, kelios
valandos prieš bombardavimą, išvažiavau iš Vilniaus. Laimė mane
lydės ir 1945 metų pirmaisiais mėnesiais, kai per Vokietijos miestų
griuvėsius irsiuosi vis dieną prieš bombardavimą, arba dieną po.
Kaune dieną pasisukiojęs ir sužinojęs, kad Vilniaus valdyba pradės
darbą gal už savaitės, per Radviliškį išvykau į tėviškę. Buvo nuostabiai
šiltos, saulėtos vasaros dienos. Brolis Vytautas buvo nušienavęs lankas
ir dobilienas. Pašarai sausi, "kaip parakas". Džiaugėsi manęs sulaukęs.
Myniau šieną ir dobilus ant vežimo, myniau ant prėslo. "Na,- sakė,
gyvulėliai ateinančią žiemą nebadaus"? Bet nuo Ukmergės ir Utenos
sklido dundesiai. Nerimas apėmė^čr kaimo žmones. Nors vis dar pats
savim netikėdamas, kaime subrandinau mintį, jeigu kas kaip, trauktis
į Vokietiją. Pas brolį palikdamas skurdžią savo mantą, iš Vilniaus
atsivežtą, palikau ir tuo metu brangiausią dokumentą, brandos atestatą.
Jį įdėjau į plačiakakti butelį ir pakasėm po lazdynu, kluono gale. Jį
brolis man Amerikon atsiuntė Chruščiovo laikais, "atlydžio" metu. Kai
Vokietijoje reikėjo stoti j universitetą, tik susiieškojęs vienuolyne
užsidariusį kun. Pijų Kirvelaitį, gimnazijos vicedirektorių, gavau
pažymėjimą, jog brandos atestatą turėjau, bet jis dingo karo sūkury..
Išvažiavau iš Rudžių liepos 10-tą, atsisveikinęs su seserim, broliu,
broliene ir jų maža dukryte. Brolienė laukėsi antrojo kūdikio. Neatsi
sveikinau su Tėvais. Mama ir Tėvas administravo Mamos sesers Teofilės
ir Antano Matulioniu ūkį, Mamos gimtinėje, Kunigiškiuose, netoli nuo

Svėdasų. Matulionius 1941 metais sušaudė Svėdasų partizanai už tai,
kad jų penki komunistuojantys sūnūs pabėgo į Sovietiją.
Brolio vežamas į Panemunėlio geležinkelio stotį, patarinėjau, jeigu
atėję bolševikai manęs ieškotų, nuo manęs visiškai atsiriboti; sakyti, jog
su manimi, Vilniuje apsigyvenusiu, jis niekada nieko bendro nebeturė
jo.
O tie kvapūs dobilai, galvijų taip mėgiami, už poros savaičių su
pleškėję su visu klojimu. Negana to, iš Kunigiškių grįžusi Mama (tą
kaimą bolševikai anksčiau užėmė) Rudžiuose buvusi sunkiai sužeista ir
ilgai gulėjusi ligoninėje. Rudžiai buvo patekę į kryžminę ugnį.

Tarp Kauno ir Virbalio
Štai liepos 15, šeštadienio įrašai dienorašty. Prirašyta net 6 puslapiai.
Kai ką cituosiu (ir imsiu tarp kabučių), kai ką atpasakosiu.
"Aš Kaune. Viešbuty, Vytauto prospekte. Tvanku dabar gatvėse,
krūtinėje, visur...
Traukia ir traukia sunkvežimiai su kariuomene, šarvuoti automobi
liai, pėsčių lietuvių ir vokiečių karių mažos vorelės. Ir dar kur ne kur
vienas kitas vežimas, pakrautas baldais bei drabužiais. Ant jų sėdi
iškankintais veidais moterys, mieguisti vaikai, vienas kitas vyras. Bet
tokių bėglių jau maža, jau miestas nuo jų tuščias. Čia paskutinieji, kurie
per ilgai galvojo: likti ar keliauti.
"Krautuvės beveik tuščios prekių atžvilgiu, bet moterų būriai jose vis
kažko ieško. Pardavėjai, kurių irgi maža, išpardavinėja likusius menk
niekius, kuriuos vis tiek visi graibsto, jeigu tai turi ką bendro su maistu:
acto butelius, kavos surogatų pakelius, miltus ant kortelių, po kilo
gramą - kitą. Duonos į krautuves atveža mažai ir ji išgraibstoma per
muštynes. Juodoj rinkoj duonos 2 kg kepaliukas kainuoja 25,30, net 50
RM, popirosų 10 št. - 10 RM, degtukų dėžutė - 2 RM, lašinių 1 kg - 200
- 300 RM.
"Jau kelios dienos, kaip stovi neprisukti visi vieši laikrodžiai. Vieni jų
rodo 12, kiti 5, dar kiti 5,30 ar kitokį laiką. Neveikia nė viena kirpykla.
Tik valgyklos dar duoda ant kortelių šuniškus pietus: lėkštę suplėkusių
kruopų ar kopūstų sriubos, lėkštutę bulvių su perrūgusiais grybais ar
burokėliais. Riebalų - niekur*.
Toliau džiaugiuosi dar veikiančiais kino teatrais, bet ir apgailiu, kad
filmai vokiški, jau be lietuviškų įrašų, nes dauguma žiūrovų - vokiečių
kariai (tai tau, vokiečių kalbos nesimokyti!).
Važiavau į Kauną tęsti geležinkelininko darbą ir labai nusivyliau. Jau

Herr, iš JAV Gynybos departamen
to, ekspertas NATO klausimais,
pareiškė, kad JAV pritaria Baltijos
bataliono sudarymui ir remta fi
nansiškai. JAV taip pat nori, kad
būtų pasirašyta sutartis su Rusija
dėl tranzito per Lietuvos teritoriją,
bet spaudimo nedaro. Kas link
Lietuvos priėmimo i NATO, jai
dar teks gerokai palaukti ir tik po
to, kai bus priimta Lenkija.

JAV teikiama parama
Lietuvai
Antroji seminaro dalis apėmė
informaciją apie JAV teikiamą pa
ramą Lietuvai įvairiose srityse. Pre
legentais buvo: Thomas Dine USAID direktorius Europai ir Ne
priklausomų valstybių sąjungai,
Jane Horsefield iš VCCA (Volunteers in Overseas Cooperative Assistance), Katherine Lane iš IRI
(International Republican Insti
tute) ir Nnamdi Ežerą iš CEELI
(Central Eastem European Law
System of American Bar Assodation, t. y. Amerikos teisininkų
sąjungos padalinys padėti Rytų
kraštams teisiniuose reikaluose).
Visi prelegentai pasisakė, kad yra
buvę Lietuvoje po kelis kartus, yra
gerai susipažinę su jos ekonomine
padėtim. Jų organizacijos turi savo
atstovybes Vilniuje ir dirba įvairio
se srityse padėti Lietuvai, ypač
žemės ūkio srityse: maisto produk
tų gamybos procese, pienininkys
tėje, energetikos taupyme, privati
zacijoje, teisiniuose reikaluose,
sutarčių sudarymo procese, admi
nistracijoje ir t.t. Buvo pasisakyta
ir dėl Ignalinos atominės jėgainės,
kad ją reikia likviduoti ir reikia
pereiti į kitus šaltinius elektros
energijai gaminti. Taip pat buvo
kalbėta apie demokratijos sustip
rinimą. Remiamos partijos, bet ne
kandidatai. Daug dirbama ir su
Lietuvos teisininkais, vykdant teis
mų reformą, paruošiant naujus
teisininkus ir supažindinant senuo
sius su tarptautine teise, ypač tarp
tautinių sutarčių paruošimu.

Su JAV administracijos
pareigūnais
Po pietų numatytas seminaras
Baltuose Rūmuose įvyko kitoje
pusėje gatvės Baltųjų Rūmų Trumano konferencijos salėje. Tas pa
keitimas buvo padarytas saugumo
sumetimais, kai prieš savaitę nele
galiai nusileido ir sudužo privatus
lėktuvas Baltųjų Rūmų sode.
Čia prelegentais buvo atstovai iš
(nukelta į 7 psl.)

Radviliškio stoty, keisdamas traukinį, susitikau būrius buvusių kolegų,
traukiančių į Šiaulius, į Žemaitiją.
"Kaune nuėjau į Betriebsamtą (dienoraščio įrašų neverčiu ir nedai
linu). Pasirodo, visi viską krauna į dėžes, ruošiasi kažkur išvežt. Kur
Vilniaus BA apsistojo, niekas nežino. Kiti juokiasi, jog aš vakarykščios
dienos ieškąs. Nueinu į kitą aukštą. Aha, čia daug vilniečių, laksto, kaip
be galvų. Pasirodo, pasilikusi viena vokietaitė iš VA. Ji dalina atleidimo
raštus iš eitų pareigų, su kuriais galima kitur (barake) užsirašyti darbams
Vokietijos geležinkeliuose...
"Bandau pagalvoti. Negaliu susikaupt. O visi ragina skubiai važiuoti,
nes frontas esąs jau čia pat. Bolševikai, apsupę Vilnių, žygiuoją Lent
vario bei Utenos kryptimis. Bolševikai tuoj bus čia. Išžudys, arba išveš.
Reikia bėgti, bėgti, bėgti nuo jų! Mobilizuotis per vėlu. Vokiečiai dėl to
kalti, nes išblaškė mūsų Vietinę Rinktinę. Beliko tik bėgti nuo bolševi
kinio maro, nuo žydų keršto..."
Tokie raginimai kasdien skambėjo mano ausyse. Bandau būti šaltas.
Analizuoti, svarstyti. Bet, panikos pagautų, už mane protingesnių ir
vyresnių balsai veikė. Užsirašiau išvažiuoti i Vokietiją. Paskirta data liepos 13. Nesiskubinu, delsiu. Kas ten laukia? Badas ir bombos. Už ir
prieš, už ir prieš. Paimta Utfena. Bolševikai žygiuoja į Gardiną. Krito
Alytus. Vakar, liepos 14, užėmė Vilnių. Vilniaus kritimą "pažymėdamas",
liepos 14, su kukliais ryšulėliais nueinu į stotį. Išvyksiu. Bet
geležinkelininkų verbavimo punkte sužinau, kad už Virbalio siena
uždaryta, susigrūdusius vyrus varo kasti apkasus. Mus, nuo VII. 13
transporto likusius, perregistruoja išvykimui VII. 17, bet žada vežti per
Kretingą. Laukiu."Neramu ir nuobodu. Žinios duodamos dažniausia tik
vokiečių kalba. Lietuviškai kalbama dažniausia apie Vakarų frontą ir
Vokietijos miestų bombardavimą. Apie frontą Lietuvoj tylima, kad
nekiltų dar didesnis sąmyšis. "Ateitis", Kauno dienraštis, užvakar nei
vakar nepasirodė, o VII. 12 išėjo tik vieno lapo (kur mano pusmečio
prenumerata?!)’.
Ilgąjį VU. 15 įrašą baigdamas, daug kaltės dėl Lietuvos kančių
suverčiu ant išgamų galvų, ant lietuviškų renegatų. Tai "išgamos, kurie
anuomet tenkino sadistinius jausmus, veždami į Sibirą nekaltus gyven
tojus, arba šaudydami žmones, Rusijon pasitraukdami; ir išgamos, po
savaitės - kitos jau žudę tūkstančius žydų, dažniausia keršto arba
grobuoniškumo vedami lietuvių tautai dėmę užtraukę visiems laikams.
Mes juos prakeikiame..." (kažkas panašaus į Tomo Venclovos mintis,
kai Tomas dar bėgiojo trumpomis kelnaitėmis^
(Bus daugiau)
t »
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Knyga apie 1941-ųjų
sukilimą

gūžės 1 - 10 d. Bet karo pradžia
buvo nudelsta, nes vokiečiams
reikėjo kariauti Balkanuose. Tik po
to karo jie susiorganizavo žygiui 1
Rytus.
Autorius pasakojimą pradeda
Apie 1941 metų sukilimą spau
Tas karo pradžios atidėjimas nei
doje rašyta nemažai. Dar ir dabar nuo gimnazijos dienų. Per mok giamai veikė lietuvių pogrindi.
kalbama Įvairiai: vieni sako, kad sleivių ateitininkų veiklą jis pa Vilniuje buvo suimtas visas LAF
sukilimas buvo heroiškas ir sėk mažu Įsitraukė į plačią visuomeni štabas. Sakoma, kad Sovietų Sąjun
mingas, kiti apie tai kalba neno nę veiklą. Jis buvo paskutinis lais gos saugumui juos išdavė vokiečių
rom, sumažindami sukilimo reikš vos Lietuvos studentų ateitininkų Gestapas - vokiečių saugumas. Vil
mę. Bet yra ir tokių, kurie teigia, sąjungos pirmininkas. Studentų niaus štabo nariai buvo suimti
kad sukilimo nebuvo. Jaunoji kar ateitininkų sąjunga buvo pats birželio 8-9 dienomis, išvežti j
ta, kuri neturėjo progos pažinti didžiausias organizuotas studentų Maskvą ir tų metų rudeni nuteisti.
Lietuvos istoriją, ųetnieko nežino, vienetas. Pilypas Narutis visą Didžioji jų dalis buvo sušaudyta.
arba žino tikkokį vieną faktą, sąjungą surikiavęs per Laisvės Alėją
Karas prasidėjo birželio. 22 d.
pavyzdžiui, kad darbininkai paėmė birželio 13 d. nuvedė i prezidentūrą Kauno studentai turėjo pasidarę
pasveikinti Lietuvos prezidentą trumpų bangų radijo siųstuvą.
Šančių metalo fabriką.
Bet sukilimas buvo. Tai yra is Antaną Smetoną. Prezidentas pa Paleido ji veikti. Tai sovietų oku
torinis faktas. Sukilo ne kokie vie sirodė balkone ir nekalbėjo. Tai pantam sumaišė galvą. Studentai
no fabriko darbininkai. Sukilimas buvo paskutinės nepriklausomos per trumpų bangų radiją skelbė,
buvo organizuotas, ir vokiečių Lietuvos valandos. Tuoj Įžengė So kad jau vokiečių desantai išsikėlė Šių metų A.P.P.L.E. kursuose Kaune Lietuvos mokytojai su lektore. L. R. Kulbienės nuotrauka
m
armija Įžengė jau j išlaisvintą vietų armija i Lietuvą ir okupavo. Kaime.
Okupuoti studentai sujudo. Taip
Kauną. Jau buvo paskelbtas ir Lie
Šiaip vokiečių kariuomenė žy
tuvos nepriklausomybės atstaty prasidėjo pogrindžio veikla. Pily giavo dideliu greičiu. Užėmė mies
mas. Buvo sudaryta ir laikinoji pas Narutis dar vadovavo studentų tą po miesto. Iš pasienio miestų
vyriausybė. Tas, žinoma, komp koalicijai, kurią sudarė keletas skir traukėsi visi, kas galėjo. Sovietų
JAV LB Švietimo tarybos sąsta
Montessori pedagogės J. Juknevi daugiau prenumeratorių. Anksčiau
likavo padėti, nes vokiečių kariuo tingų korporacijų, studentų vie armija, išgirdusi, kad vokiečiai jau tas nepasikeitė nuo kadencijos čienės knyga "Patarimai dirban buvo spausdinama 600 tiražu, bet
menė, kuri buvo kare su Sovietų netų. Ėmė kalbėtis, pradėjo treje Kaune, nieko nelaukė: paliko viską pradžios. Pereitų metų duomeni tiems su iki mokyklinio amžiaus apsimokančių prenumeratas yra
Sąjunga, Įžengė j nepriklausomą tukais ar penketukais, organizuo ir bėgo.Tada sukilėliai išnaudojo mis veikė 23 lituanistinės mokyk vaikais". Lietuvių kalbos pratimai tik 200. Pastebėta, kad žurnaliuką
Lietuvą. Tačiau vokiečiai vykdė tis.
progą: užiminėjo milicijas, paštą, los, kurias lankė 1000 mokinių. parengiamajam, IV, IX ir X sky daugumoje užsako savo vaikai
įgulos bažnyčios rūsyje jie turė radijo stotį. Birželio 23 d. per Kau Šių metų duomenis gausime gruo riams.
savo planą - nušalino laikiną vy
čiams seneliai.
jo net slaptą chorą, ir tas choras no radiją buvo paskelbta, kad at džio mėn., vedėjams atsiuntus
riausybę ir kraštą okupavo.
LB Švietimo taryba siūlo mokyk
Paruošti ir išsiuntinėjami moky
Apie pati sukilimą, jam pasiren repetavo, giedojo bažnyčioje per statoma Lietuvos nepriklausomy paramos prašymo anketas.
tojoms Lietuvių kalbos pratimų loms, kad "Eglutė" būtų pamokos
gimą ir pačią eigą nebuvo išleista studentų pamaldas.
bė, paskelbta ir laikinoji vyriau
dalis. Kiekviena šeima su mokyk
LB Švietimo tarybai rūpi litua atsakymai
Okupacija sunkėjo. Prasidėjo sybė. Kaunas pasipuošė lietuviš nistinių mokyklų išlaikymas, nau
didesnio veikalo. Dabar štai toks
Pratybų sąsiuvinys A. Kairio dra linio amžiaus vaikais privalėtų
veikalas pasirodė. Ji parašė Pilypas areštai. Ir Pilypą Narutį gaudė komis vėliavomis. Kaunu sekė vi jų mokinių įstojimas ir naujų mo mai "Krikšto Vanduo", tinkamas užsisakyti žurnalą. Lituanistinių
Narutis, buvęs vienas iš sukilimo NKVD, bet jis vis slapstėsi, nakvo sas kraštas. Visur buvo sukilimai, kyklų įsikūrimas. Pradedant šiuos vyresniųjų klasių mokiniams bei mokyklų vedėjai šiam reikalui tu
organizatorių ir vadų. Knyga vadi jo vis pas kitus asmenis.
atstatoma nepriklausoma Lietuva. mokslo metus, džiugu pranešti, aukštesniųjų lituanistikos kursų rėtų duoti prioritetą.
Lietuva apsisprendė kovoti, at
nasi "Tautos sukilimas 1941". Tai
Tuo ir baigiamas pirmasis to kad įsikūrė dvi naujos mokyklos: studentams. Paruošė pedagogė L.
yra pirmas tomas, kuris vadinasi statyti nepriklausomą valstybę. mas. Užsklandoje rašoma: "Teko Seattle, WA, ir Littleton, CO. Be Adomėnienė.
Mokytojų studijų savaitė
Ypač aktyviai ir sumaniai orga visą įvykdyti kuo savarankiškiau ir jau ankstyvesnių Švietimo tarybos
"Be šūvio".
Šį pavasarį kilo nemažai abe
Paruoštos garsajuostės dvikal
Narutis buvo pačiame sukilimo nizavosi studentai, jau išaugusi kuo slapčiau, ir anksčiau sukilti žinioje veikiančių lietuvių kalbos biams išleistai "Eglė, žalčių kara jonių ar bus įmanoma suruošti 28centre, vadovaujanti figūra. Tai jis nauja patriotų karta. Sudarytas Lie negu vokiečiai ateis, buvo šio su kursų suaugusiems, steigiąst<įkiji lienė". Paruošti įrašai - garsajuostės ją mokytojų studijų savaitę. Abe
pats turi daug meuziagos, dar su tuvos aktyvistų Frontas. Toji orga kilimo sėkmės pagrindas. Tas pa kursai Houston, TX. LB Švietimo keturiems "Eglutės" humeriams. jonių priežastis - daugelio paskai
sirinko iš spaudos, iš archyvų. Taip nizacija slapta veikė Vilniuje ir grindas yra paliekamas istoriškai ir taryba deda pastangas įkurti litua Baigiami ruošti balandžio - birželio tininkų, mokytojų ir studijų sasavo veikale atskleidžia plačią ano kituose miestuose. Susijungė su kitoms lietuvių tautos kartoms".
nistinę mokyklą Wisconsin valsti mėnesių numėridi. Tviokykloms vsitcs dalyvių isvyiciiii3$ į Lietuvą.
laiko panoramą. Knyga storoka, Berlyno aktyvistais. Iš ten buvo
Antrasis tomas vadinsis "Gele joje. Kiekviena naujai įsikūrusi litu Švietimo taryba yra išsiuntinėjusi Reikėjo tvirto savęs įtikinimo ir
pranešta, kad karas prasidės ge- žinę uždangą pakėlus". Bus aprašo anistinė mokykla rodo mūsų jau gautus iš Lietuvos pratybų sąsiu optimizmo, kad nenutrūktų studi
turi net 408 puslapius.
ma gynimasis ir kovos Kaune bei nosios kartos lietuvišką gyvastin vinius" Kūryba ir apybraiža", ku jų savaitės tęstinumas.
visoje Lietuvos teritorijoje, atsta gumą.
riuose aiškinamas rašymo įgūdžių
Studijų savaitės metu kasdien
tant laisvos Lietuvos valstybę ir
formavimas;'
vyko lietuvių kalbos kultūros tur
Lietuvių Aktyvistų Fronto kova su
Vadovėliai
Baigiamas ruošti ped. Dalilės tinimas, vedamas kun. J. Vaišnio,
vokiečių nacių okupacija.
Mokslo metų laikotarpy LB Švie Polikaitienės rūpesčiu konspektas, SJ, paskaitos, įvairios diskusijos,
Knyga gausiai iliustruota nuo timo taryba turėjo išleisti pakarto apimantis visų "Easy Way to dainų pamokos, tautinių šokių
traukomis iš studentų gyvenimo, tinai naujos laidos vadovėlių.
Lithuanian" vadovėlyje esančių pamokos, vakarinės programos,
veikėjų portretais. Knyga verta
Šiais mokslo metais (1993) išleisti veiksmažodžių asmenavimą viso paskaitos pedagogikos ir psicho
(atkelta iš 1 psl.)
dėmesio, nes visiems privalu šie vadovėliai bei skaitiniai jau se nuosakose.
logijos temomis. Vertingų pamo
Atiduota spausdinti ped. Jono kymų pateikė prof. dr. Dalia KatiRusijai ekonominėms bazėms steigti. Mes tvirtai pasisakome už stipri susipažinti su tautos įvykiais, jos nimui:
Vadovėlis 4-jam skyriui "Lietu Kavaliūno vadovėlis, norintiems liūtė-Boydstun. Specialios peda
nančias saugumą priemones - sudaryti reikalingas sąlygas Vakarų organizuotais žygiais, (p.j.)
vos
laukai". Prie jo pritaikyta puiki išmokti lietuvių kalbą.
gogikos magistrė Jūratė Krokytė kapitalui ir rimtoms Vakarų firmoms įsikurti Lietuvoje.
Knyga gaunama "Darbininko" Darbo knygelė, paruošta jaunų
LB Švietimo taryba suruošė jau Stirbienė vedė įdomių pedagogi
Mes raginame Vyriausybę pradėti tikrą kovą su ardomųjų ir kitų
Rusijos struktūrų veikla Lietuvoje, apsaugoti nuo jų poveikio Lietuvos administracijoje. Jos kaina 17dol., mokytojų V. Brazaitytės ir R. Poli- nos rašytojos Audros Kubiliūtės kos paskaitų ciklą. Prof. dr. Algis
pašto išlaidom pridėti 1.50 dol.
detektyvinės apysakos jaunimui Norvilą paskaitoje palietė tyri
kaitytės.
valstybes institucijas.
"Mįslingos kaladėlės" sutiktuves.
nėjimų rezultatus apie tautinių
Mes raginame Lietuvos prezidentą ir Vyriausybę tarptautiniu mastu
mažumų, jų kalbos ir tautinės są
siekti Karaliaučiaus krašto visiško demilitarizavimo ir savanoriškos jo
Mokytojų darbo
monės išsilaikymo galimybes JAV.
□ Keturi Latvi
raidos.
rengusi per me
konferencija
Dalyviai gėrėjosi rašytojos ir žur
jos
parlamen
titrai,
tus priimti ne
Primindami Lietuvos pareigūnams jų ištikimybės priesaiką Lietuvos
LB Švietimo taryba supranta, kad nalistės Aurelijos Balašaitienės pa
daugiau kaip
Respublikai ir jos reikšmę, mes norime juos įspėti, kad nepadarytų įtariami koopera400,000 mi yra būtinas reikalas ruošti moky skaitomis.
lemtingų klaidų ir, prisidėdami prie Rusijos karinio tranzito įteisinimo vimu su buvusia
tojus, tačiau užmojis sunkiai įgy
Svečiai iš Lietuvos - dr. Kęstutis
grantų.
bei kitų Lietuvai pražūtingų ar jos saugumą silpninančių sprendimų, KGB, bus teisiami
vendinamas.
Vietoje
pilno
parengi

Pečkus,Vilniaus
Pedagoginio uni
Latvijos
teisme,
ž
O Estijos po
neužsitrauktų sunkios asmeninės atsakomybės.
licija ruošiasi pa mo yra organizuojamos mokyto versiteto docentas, skaitė paskaitą
kuris vyks prie
keisti savo senus jams darbo konferencijos. Šiais apie švietimą Lietuvos mokyklose.
Iniciatoriai kviečia kuo daugiau užsienio lietuvių prisidėti prie šios uždarų durų. Bu
vusieji
KGB
agentai,
kurie
automobilius UAZ metais darbo konferencija įvyko Dr. Antanas Balašaitis, Mokslo ir
veiklos. Norintieji pasirašyti šį atsišaukimą prašomi parašyti trumpą
liudys
prieš
teismą
nori
iš

ir iš Japonijos kon vasario 27 d. Lemonte. Dalyvavo Enciklopedijų leidybos redaktorius
tekstą ir pasirašyti, pav.: "Aš (titulas, laipsnis ar profesija, vardas,
pavardė ir adresas) pasirašau po atsišaukimu dėl Lietuvos saugumo. likti anonimiški. Teismui labai cerno "Suzuki Motors Corporation" 37 dalyviai. Konferencijoje susi supažindino klausytojus su
trūks KGB dokumentų, kuriuos ru nusipirkti 100 džipų. Tokią sutartį pažinta su nauja metodika, nau didžiojo lietuvių kalbos žodyno
Parašas".
Tokį pasirašytą tekstą siųsti adresu: Dr. Vytautas Kubilius, Jakšto 9, sai išgabeno į Rusiją. Latvijos tei Estijos policijos atstovai pasirašė jais vadovėliais ir leidiniais, išlei istorija, jo leidimu, žodžių ir po
204 kab., 2600 Vilnius, Lithuania. (Siųsti oro paštu, pašto ženklas - 50 singumo darbuotojai norėtų gauti Japonijoje su šio koncerno eks stais šiame krašte ir gautais iš Lie sakių rinkimu.
Studijų savaitėje buvo pagerbti
bent tuos dokumentus, apie ku porto direktoriumi. Neoficialiais tuvos.
JAV centų).
Konkursai
prisiminimu ambasadorius Stasys
Pasirašiusiųjų pavardes ketinama skelbia masinės informacijos prie riuos asmeniškai susitarė Latvijos duomenimis, bendra pirkinio kai
LB Švietimo taryba kasmet skel Lozoraitis ir pedagogas, rašytojas,
ir Rusijos prezidentai savo susi na yra 25 milijonai Estijos kronų
monėse Lietuvoje.
bia
konkursus. Šiais metais piešinių nuolatinis studijų savaitės pas
($2
milijonai).
tikimų
metu.
Visi
keturi
parlamen

Per pirmąsias šešias dienas gauta apie tris tūkstančius parašų. Ypač
O Norvegija atsisakė išduoti ir rašinių konkursai praėjo su dide kaitininkas Vacys Kavaliūnas. Pa
daug laiškų parašė inžinieriai ir gydytojai. Laiškai siunčiami ne tik su tarai neigia bendradarbiavę su
KGB, tuo tarpu kai buvęs Latvijos įvažiavimo vizą Rusijos nacional liu pasisekimu. Dalyvavo daug skaitomis paminėta iškilių rašyto
parašais, bet ir su jaudinančiais tekstais. ("Lietuvos Aidas")
užsienio reikalų ministras Georgs istui Vladimir Žirinovskij dėl jo dalyvių: 187 pradinės mokyklos jų Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir po
Andrejevs atsistatydino ir prisi elgesio praėjusiuose užsienio vizi piešinių konkurse, 23 rašinių kon eto Vytauto Mačernio kūryba.
tuose. Sprendimą paskelbė Nor kurse, kuris buvo skelbtas pradi
Studijų savaitėje dalyvavo 36
pažino bendradarbiavęs su KGB.
□ Dabar Rusijoje gyvena dau vegijos užsienio reikalų ministeri nės mokyklos mokiniams pirmą "busimieji mokytojai", mokytojų
giau kaip 640,000 migrantų iš ja. Žirinovskij norėjo dalyvauti kartą, ir 18 dalyvių aukštesniosios vaikai, kuriems buvo pritaikyta
buvusių sovietinių respublikų, ku Norvegijos Gynybos draugijos mokyklos rašinių konkurse. Premi atskira visos dienos programa.
rie oficialiai pripažinti pabėgėliais seminare, kuris įvyks rugsėjo 26- jos, skirtos per Lietuvių Fondą iš
Studijų savaitėje turėjome moky
arba asmenimis, kurie buvo pri 29 dienomis. Norvegija tapo ket prel. Juozo Prunskio fondo, ir pa tojas iš Chicagos, Lemonto, Omaversti persikelti, pranešė Rusijos virtąja šalimi po Vokietijos, Pran pildytos iš Švietimo tarybos iždo, hos, Los Angeles, Baltimorės, Wafederalinės migracijos tarnybos cūzijos ir Šveicarijos, atsisakiusi buvo išsiuntinėtos mokyklų vedė shingtono, Philadelphijos. Būtina
spaudos atstovas Sergej Solncev. išduoti vizą Rusijos Lieberalų de jams. Laimėtojų darbai buvo išsta įrodyti mokyklų Tėvų komitetams,
Tarnybos duomenimis, daugiau mokratų partijos lyderiui. Norvegi tyti Čiurlionio galerijoje Chicago- jog mokytojų studijų savaitė yra
sia pabėgėlių iš Tadžikistano, Gru ja nesitiki kokios nors reakcijos iš je ir Dailės muziejuje Lemonte.
naudinga. Tėvų komitetai turėtų
LB Švietimo taryba dėkinga Lie finansiškai paremti atvykstančias
zijos ir Azerbaidžano. Toms trims Žirinovskij ar pačios Rusijos.
O Brangios operacijos, kaip pa tuvių Fondui ir prel. J. Prunskiui mokytojas į studijų savaitę. Pilnai
šalims tenka apie pusę visų mi
grantų. Daug pabėgėlių iš Čečėni vyzdžiui "bypass" operacija, neturi už finansinę paramą.
sutinku su JAV LB Krašto valdybos
jos. Pabėgėlių ir Baltijos šalių skai nieko bendro su gyvenimo truk
pirm. Vyto Maciūno teigimu, kad
Vaikų žurnalas "Eglutė"
čius ne toks didelis, kaip buvo mės prailginimu širdies smūgio
šių dienų mokinių tėvai yra profe
LB Švietimo taryba prieš dvejus sionalai ir yra pajėgūs remti savo
manoma. Jie sudaro tik 1.7% visų ligoniams, sako tyrimai paskelbti
žmonių, atvykusių gyventi į Rusi Journal of the American Medical metus perėmė žurnalo redagavimą vaikų lankomas mokyklas.
ją. Manoma, kad per artimiasius Association. Išvadose skelbiama, iš N.P.M. Marijos seserų kongre
Šių metu A.P.P.L.E. kursuose Panevėžio Balčikonio vardo du metus iš buvusių sovietinių res kad toks tokių operacijų skaičius gacijos. Nuo šių metų birželio mėn.
Mokyklų lankymas
mokykloje lektorė Amanda Muliolienė aiškina Lietuvos publikų | Rusiją atvyks apie 2-3 turėtų būti sumažintas, nes tik 8% perėmė ir administravimą. Per
Artimesniam švietimo tarybos
mokytojoms, kaip pritaikyti darbe kompiuterius.
milijonus žmonių. Dėl sunkios mažiau mirčių užfiksuota po pana ėmėme iždą su $174, todėl švieti ir lituanistinių mokyklų bendramo tarybos rūpestis yra surasti kuo
L R. Kulbienės nuotrauka ekonominės padėties Rusija pasi šių operacijų.
(nukelta į 7 psl.)

JAV LB Švietimo tarybos pranešimas

ATSIŠAUKIMAS
DĖL LIETUVOS SAUGUMO

Aplink
pasaulį

Partizanai keliasi iš
užmaršties
Okupantai, norėdami tvirtai
užvaldyti Lietuvą, žmones trėmė į
Sibirą, kad jie ten sunkiai dirbtų ir
žūtų. Lietuva pasipriešino okupaci
jai. Lietuviai pasirinko partizaninį
karą, kuris tęsėsi 8 metus. Žuvo
daug partizanų, kurie buvo taurūs
lietuviai, patriotai, dori ir geri žmo
nės. Lietuvių tauta apraudojo žu
vusius, nes okupantas neleido jų
krikščioniškai palaidoti. Jų palai
kai buvo išmesti į žvyrduobes, į
ežerus, kad amžiams liktų užmiršti
ir nežinomi. Okupantas buvo tik
ras, kad niekas jų neprisimins ir
nesuras.
Bet istorija pasisuko kitu keliu.
Jau keletas metų, kaip paniekin
tieji partizanai keliasi iš užmaršties.
Surandamos vietos, kur jie buvo
išmesti, palaidoti. Statomi prisi
minimų kryžiai. Visame krašte iški
lo paminklai, kurie byloja apie
patizaninį karą ir žuvusius musų
didvyrius.

North Brunsvvick, NJ, gyvena Ka
zimieras Čiurlys. Ten jis turi gražią
sodybą, keletą bičių avilių. Dažnai
atvažiuoja į New Yorką pas savo
žmoną, kuri yra dr. Regina Saldaitienė - Čiurlienė. Ji čia turi dan
tų gydymo kabinetą. Čia dažniau
siai ir tenka Kazimierą sutikti. Teko
aplankyti ir jo sodybą.
Prieš keletą savaičių susitikom
pas dr. Reginą, ir Kazimieras Čiur
lys papasakojo naują istoriją apie
partizanus.
Jis yra kilęs iš Kupiškio apylinkės.
Ten turi daug giminių. Šiemet
buvo penktas kartas, kaip jis nu
vyko į Lietuvą.

Praeitais 1993 metais lankėsi
ketvirtą kartą. Tik tada jo brolis
papasakojo, kas buvo praeityje,
kaip jis slėpė žuvusius partizanus.
Praeitį pridengė tyla, nes dar bijo
jo neaiškios dabarties.
Iš jo kaimo prie Kupiškio buvo
žuvę trys partizanai: Jonas Viksva,
kurio slapyvardis buvo Daktaras,
Lionginas Šaltis, slapyvardis - Zig
mantas, Leonas Stančikas, slapy
vardis - Bijūnas.
Viksvą ir Šaltį kartu pašovė. Jų
kūnai buvo numesti Kupiškyje prie
stribų būstinės, kad stribai per
langą galėtų sekti, gal kas aplankys
žuvusius. Ten numestieji išgulėjo
dvi savaites. Po to stribai žuvusiųjų
kūnus išmetė žvyrduobėje prie
Varležerio. Ten išmetė ir trečiojo
partizano, Leono Stančiko, lavoną.
Tai pamatė kiti žmonės ir nu
tarė rizikuoti - slapta palaidoti
žuvusius. Du broliai Užtupiai nak
ties metu atgabeno žuvusiųjų kū
nus į Gendvilių kaimą pas Joną
Blėką. Jis davė lentų ir jo daržinėje,
pasišviesdami žibintu, padarė
karstus.
Dabar reikėjo palaidoti. Buvo žie
mos metas, žemė buvo giliai įšalu
si, duobę slapta iškasti buvo neį
manoma. Reikėjo griebtis apsuk
rumo.
Neseniai buvo miręs tos apy
linkės žmogus ir palaidotas kaimo
kapinaitėse. Žemė ten buvo dar
nesušalusi. Jis ir atkasė jo kapą. Į
tą duobę ir sudėjo atsivežtus
karstus. Paskui užkasė, padarė nor
malų kapą, tokį, koks buvo anks
čiau. Liko daug žemės, kurią pa
siėmė į savo vežimą, išbarstė ant

Rūpesčių savaitė Dainavoje
— LFB stovyklos bruožai —
Lietuvių Fronto Bičiulių (LFB)
poilsio ir studijų savaitė Dainavoje
šimet buvo rūpesčių savaitė. Rug
pjūčio 21 - 28 dienos, vyraujant
saulei, nesimaišant lietums, au
droms, žaibams, buvo užpildytos
vienos temos pokalbiais - dabar
tinė Lietuva ir jos rūpesčiai, var
gai. Gausiai susirinkusiųjų kalbos
ir mintys ryte, po pietų ir vakare
apkeliavo visas gyvenimo sritis.
J. Kojelis aptarė Lietuvos valsty
binio saugumo klausimus. Prof. V.
Samonis nužvelgė ekonominę
dabartį ir ateitį. J. Pabedinskas lie
tė žemės ūkio vargus. J. Pečiūrienė
pasakojo apie kai kurių JAV gydy
tojų pastangas gelbėti fiziškai ne
sveikus vaikus ir Lietuvos medici
nos sistemos nenorą bendradar
biauti. J. Damušienė supažindino
su greitosios pagalbos ir ligoninių
veikla, nusistebėjusi kai kurių gydytojų-specialistų geru pasiruo
šimu. Užsienyje gyvenančius lie
tuvius skatino L. Rugienienė ir P.
Žumbakis peržvelgti savo darbus
ir pažiūras į Lietuvą. M. Reinienė
nušvietė Lietuvių Fondo darbus,
rūpesčius, santykius su Lietuvos
kultūrinėmis institucijomis. J.
Račkauskas supažindino su litua
nistikos tyrimo ir puoselėjimo eiga.
A. Raulinaitis išaiškino referendu
mo klausimus, palietė atsišaukimą
Lietuvos saugumo klausimais. V.

Samonis antrame pranešime pa
pasakojo apie partizanų veiklą Su
valkų trikampy. V. Volertas primi
nė Suvalkiečių sukilimą svarsty
damas, ar bloga ekonominė būklė
negali šiandien iššaukti panašių
įvykių. V. Naudžius pasakojo apie
dešinesnės spaudos platinimo sun
kumus Lietuvoje.
J. Ardys, K. Ambrozaitis, Z. Brinkis, V. Naudžius, V. Rociūnas, visi
ilgėlesnį laiką šią vasarą praleidę
Lietuvoje, perdavė savo pastebėji
mus atskirose gyvenimo srityse.
Vienas ilgas vakaras buvo pašvęs
tas vaizdajuostės iš Dainų šventės
apžiūrai, kitas - partizanų pagerbi
mo iškilmėms Lietuvoje.
Savaitė buvo gausi dalyviais. Ir
Florida, ir Kalifornija, ir Kanada
buvo atstovaujamos. Pokalbiai at
spindėjo tikrovę, nesipainiojant
profesiniuose žargonuose bei temų
neįvardinant suraizgytomis, neiš
siaiškinamomis frazėmis. Tikrovė
be fantazijos yra būdinga Bičiu
liams. Tačiau reikėtų rasti kelią,
kad tokius naudingus ir įdomius
pokalbius su svarstymais galėtų
girdėti (ir juose dalyvauti!) platesnė
visuomenė. Juk pažerta tiek daug
informacijos, tiek daug logiškų
samprotavimų, kad periodinė
spauda niekados negalėtų jų per
duoti.
Savaitę užbaigė šeštadienio va-

Gendvilių kaimo kapinaitėse prie Kupiškio š.m. liepos 2 d. pašventintas paminklas žuvusiems
partizanams, pašventino kunigas iš Kupiškio. Paminklo pastatymą organizavo Kazimieras
Čiurlys iš North Brunsvvick, NJ. Jis stovi prie paminklo sn šviesiu kostiumu.
kitų kelių taip, kad niekas neįtartų.
Kai Kazimierui Čiurliui tai pa
pasakojo 1993 metais, jis ėmėsi
organizuoti pastatyti partizanams
paminklą. Vietiniams paliko pini
gų. Dar prisidėjo ir kiti.
Kai šiemet nuvažiavo Kazimie
ras Čiurlys į Lietuvą, liepos 2 d.
iškilmingai buvo pašventintas žu
vusiųjų paminklas. Pašventino vie
tos kunigas, žmonių suvažiavo la
bai daug iš Kupiškio ir iš kitų vieto
vių. Paminklas yra iš didelio ak
mens. Viršutinė nenušlifuota da
lis. Ten įtvirtintas kryžius. Apatinė
dalis nušlifuota. Ten iškalta žu
vusiųjų vardai, pavardės, slapy
vardžiai, gimimo bei žuvimo da
tos.
Šventinant paminklą, Kazimieras
Čiurlys pasakė kalbą, apdovanojo
visus, kurie buvo vienokiu ar
kitokiu būdu prisidėję prie pamink
lo pastatymo. Visus pakvietė
vaišių, kurios buvo parengtos kai
mo klojime. Visi džiaugėsi, kad iš
pražūties iškilo partizanų vardai,
pavardės, tų žmonių, kurie žuvo,
kad tauta atgautų savo laisvę.
Džiaugėsi ir Kazimieras, galėjęs
tokiu būdu prisiminti ir pagerbti
žuvusius.
(p.j.)

karo literatūrinė programa. J. Švabaitės-Gylienės poeziją skaitė R.
Ardienė. Dalyvavo Jurgis Jankus ir
V. Volertas. Žodį trumpais muzi
kiniais intarpais (pianinu) paįvairi
no G. Gaškienė. Programa buvo
patraukli, neištęsta, nuotaikinga.
Vėl nėra vienos vasaros, vienos
studijų savaitės. Vėl sukrautas svar
bus minčių derlius, kuris vargu
bus tinkamai panaudotas. Derlius
po derliaus, metai po metų, Lietu
va nepriklausomybę jau turi, tačiau
jai dar stinga pilnos laisvės ir pa
kenčiamo materialinio būvio.
-vs

Naujasis Lietuvos
ambasadorius įteikė
kredencialus
JT Generaliniam
sekretoriui

Naujasis Lietuvos Ambasadorius
JT-ose Oskaras Jusys rugsėjo 22 d.
įteikė savo kredencialus JT Genera
liniam Sekretoriui Sutros Būt ros Gali, praneša . Lietuvos Nuolatinė
Misija Jungtinėse Tautose. Susiti
kime su JT Generaliniu Sekretoriu
mi Ambasadorius Jusys pažadėjo,
kad Lietuva aktyviai dalyvaus JT
veikloje, vykdant šios Organizaci
jos uždavinius ir stiprinant JT vaid
menį pasaulyje. Jis išreiškė Lietu
vos Respublikos ryžtą prisidėti prie
JT tikslų įgyvendinimo tarptau
tinės taikos ir stabilumo bei ekono
minio ir socialinių vystymosi sri
tyse. Sveikindamas Ambasadorių
Jusį su paskyrimu, Generalinis
Sekretorius ta proga padėkojo už
Baltijos valstybių taikos palaiky
mo batalioną, kuris buvo įsteigtas
Rašytojai Vytautas Volertas ir Jurgis Jankus Dainavoje, ir pareiškė, kad šį žygį vertina kaip
labai pozityvų ir konkretų įnašą į
Lietuviu Fronto Bičiulių stovykloje 1994 m.
Vyt. Maželio nuotrauka Jungtinių Tautų darbą.

1994 m. metinis visuotinis
ŠALFASS-gos suvažiavimas
1994 m. metinis visuotinis ŠALFASS-gos suvažiavimas įvyks 1994 m.
lapkričio 12 d., šeštadienį, Clevelando Lietuvių Namuose, 877 East
185th St., Cleveland, OH 44119. Telefonas 216 - 531-2131.
Suvažiavimo pradžia - 11 vai. ryto. Pagal ŠALFASS-gos Statutą,
suvažiavime sprendžiamuoju balsu dalyvauja sporto klubų rinktieji
atstovai, sporto klubų pirmininkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS-gos rink
tieji bei skirtieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos garbės nariai.
Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto darbuotojai, fizinio
auklėjimo mokytojai, sporto veteranai, lietuviškų organizacijų bei
spaudos atstovai ir visi lietuvių sportiniu judėjimu besidomį asmenys.
Organizacijos ar asmenys, nori gauti smulkesnių informacijų ar
pateikti pasiūlymų, prašomi kreiptis į ŠALFASS-gos Centro Valdybos
pirmininką Audrių Šileiką, 150 Colbeck St., Toronto, Ont. M6S 1V7,
Canada. Telef. 416 767-6520. Fax: 416 760-9843.
Šalia kasmetinių einamųjų ŠALFASS-gos reikalų, vienu iš svarbiausių
darbotvarkės punktų bus ŠALFASS-gos dalyvavimas V-se Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynėse, 1995 m. liepos 30 - rugpjūčio 5 d., Lietuvoje.
ŠALFASS-GOS centro valdyba

Kennebunkport, ME

Kultūrinis savaitgalis
Rugsėjo 3 - 5 dienomis lietuvių
pranciškonų vasarvietėje Kenneb
unkport, Maine, įvyko LŠS Išeivi
joje Trakų rinktinės kultūrinis sa
vaitgalis. Suvažiavo ne tik rink
tinės šauliai, bet atvyko ir svečių:
Kanados Vilniaus šaulių rinktinės
vadas g. š. Juozas Šiaučiulis, Kara
liaus Mindaugo šaulių kuopos vadė
g. š. Augustina Mylė (abudu iš
Montrealio), Romo Kalantos šaulių
kuopos g. š. Vladas ir Aniceta Gedmintai iš Floridos. Atvykstančius
šaulius ir svečius pasitiko LŠSI
Trakų rinktinės sekretorė Janina
Miliauskienė, kuri vykdė regis
traciją.
2 vai. p. p. šauliai ir svečiai,
vadovaujant komendantei Dr. Vin
co Kudirkos kuopos vicevadei Ele
nai Černienei, atžygiavo su vėlia
vomis į aikštę. įvyko trumpos ati
darymo ceremonijos, kuriose daly
vavo rinktinės kapelionas kun. Rafaelis Šakalys, OFM. Visus trumpu
žodžiu pasveikino rinktinės vadas
g. š. Algirdas Zenkus. Buvo sugie
dotas Lietuvos himnas ir sugrįžta į
salę. Vėliau didingoje, gražioje
pievoje vyko šaudymo varžybos,
nes kiekvienas šaudytojas stengėsi
surinkti kuo daugiau taškų.
Vakaras praleistas prie vaišių sta
lo aidint lietuviškos muzikos gar
sams. Buvo malonu susitikti su
sesėmis ir broliais šauliais susibūrus
į didesni būrį, nes mūsų gretos
palaipsniui ne daugėja, bet retėja,
kurių niekas naujais nariais ne
užpildo, bet kaip rinktinės vadas
pareiškė, svarbu ne kiekybė, bet
kokybė. Tad dirbkime pagal pa
jėgumą, padėkime Lietuvos šau
liams ir Lietuvai Tėvynei.
Sekmadienio rytą prieš pamal
das salėje turėjome susirinkimą,
per kurį žodį tarė Kanados Vilniaus
šaulių rinktinės vadas g. š. Juozas
šiaučiulis. Jis supažindino su Ka
nados šaulių veikla. Dalinomės
bendrai mintimis apie Lietuvos
Šaulių Sąjungą, kuriai dabartinė
vyriausybė nepritaria. Tenka visvien džiaugtis, kad ten šaulių gre
tos didėja.
12 vai. organizuotai su vėlia

vomis, vadovaujant komendantei
Elenai Černienei, žygiavome į pa
maldas. Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė rinktinės kapelionas kun.
Rafaelis Šakalys, OFM. Skaitinius
skaitė rinktinės sekr. Janina Mi
liauskienė. Po mišių fotografavo
mės. Po pietų atgaivai žiūrėjome
vaizdajuostę iš šią vasarą Lietuvo
je vykusios Dainų ir Tautinių šokių
šventės.
4 vai. p. p. klausėmės rinktinės
kapeliono kun. R. Šakalio, OFM,
paskaitos tema: "Kokie pavojai gre
sia Lietuvai dabar". Jono Vana
gaičio šaulių kuopos vadas g. š.
Stasys Augonis pasidalino minti
mis tema "Vytauto Didžiojo asme
nybė ir didelis lenkų pavydas".
Vakare laužas ir programa. Vado
vavo komendante Elena Černienė.
Scenoje buvo pastatytos trys žva
kutės, kurias uždegti pakvietė rink
tinės kapelioną Rafaelį Šakalį,
OFM, už visus žuvusius. Antrąją
uždegė rinktinės vadas g. š. Algir
das Zenkus už žuvusius Medininkų
pasienio sargybos poste karius. Tre
čią - Romo Kalantos kuopos g. š.
Vladas Gedmintas - už mirusius
Trakų rinktinės šaulius. Sekė links
mesnė programos dalis, per kurią
kiekvienas galėjo pasireikšti savo
talentu. Pabaigoje visi sustoję ratu
padainavome "Lietuva brangi".
Pirmadienio rytą dalyvavome
mišiose, kurias atnašavo rinktinės
kapelionas, ir po pusryčių susirin
kome į salę pabaigai. Rinktinės
vadas g. š. Algirdas Zenkus pa
sveikino šaulius laimėtojus šaudy
mo varžybose ir įteikė jiems
trofėjus. Pirmą vietą laimėjo Jono
Vanagaičio kuopos vicevadas Ale
ksandras Dubauskas. Antrą - rink
tinės vadas g. š. Algirdą Zenkus.
Trečią - rinktinės kapelionas kun.
Rafaelis šakalys, OFM. Ketvirtą Romo Kalantos kuopos g. š. Vla
das Gedmintas iš Floridos. Pirmą
kartą komendante buvo Dr. Vinco
Kudirkos kuopos vicevadė Elena
Černienė, kuri pasigėrėtinai atliko
savo pareigas. Rinktinės vadas
įteikė jai tautinę lietuvišką juos
telę, ir padėkojo visiems. J. M.

- Atviros Lietuvos Fondas
Vilniuje, vadovaujamas Vytauto
Gruodžio, paskyrė mokslinę sti
pendiją dr. Valdo Samonio, Toron
to universiteto profesoriaus, koor
dinuojamiems Lietuvos įmonių
pertvarkymo tyrimams.
- Vilniaus universitete su
rengta III tarptautinė konferencija
"Šiaurės Europos su indoeuropietinimas", skirta Califomijos uni
versiteto profesorei, daktarei, ar
cheologei Marijai Gimbutienei at
minti. Konferenciją organizavo Vil
niaus ir Califomijos universitetai,
Vilniaus dailės akademija, Lietuvos
kultūros fondas bei Antropologų
draugija. Pranešimus skaitė dau
giau kaip trisdešimt mokslininkų
iš užsienio ir Lietuvos.
- Česlovo Milašiaus, Nobelio
premijos laureato, įgaliotiniai, at
vykę į Kėdainių rajono savivaldy
bę, aptarė Č. Milašiaus tarptauti
nio konferencijų centro statybos
organizacinius reikalus. Centrą nu
matoma įrengti Šetenių dvare,
poeto gimtinėje. Darbus numato
finansuoti jis pats, o taip pat pla
nuojama Lietuvoje įsteigti šios sta
tybos fondą.
— Kompozitorius Bronius
Budriūnas, gyvenąs Los Ange
les, CA, liepos 29 d. artimų draugų
būrelyje atšventė 85 metų sukaktį.
- Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos 23-čiame seime,
įvykusiame Detroite, MI, rugsėjo
2 - 4 dienomis, perrinkta dr. Leo
no Kriaučeliūno vadovaujama val
dyba, kurią sudaro dr. Leonas
Kriaučeliūnas, Stasys Briedis, Petras
Buchas, dr. Laima Šimulienė ir
Oskaras Kremeris.
- Akademinio Skautų Są
jūdžio 70 metų veiklos jubilieji
nis banketas įvyks spalio 1 d. Condessa dėl Mar salėje, Cicero, IL
- Dail. Gėrio Jonaičio grafi
kos darbų paroda spalio 7 d. atida
roma Chicagos Jaunimo Centro
Čiurlionio galerijoje.
- Toronto "Gintaro" ansamb
lis spalio 9 d. koncertuos Chicagoje, Jaunimo Centre. Vakarą rengia
"Grandis".
-- Lietuvių Filatelistų Draugi
ja "Lietuva" spalio 21 - 23 dieno
mis rengia filatelijos parodą "Lithpex XXI"Chicagoje, Jaunimo Cen
tro žemutinėje salėje.
- Fotografijos darbų paro
da spalio 28 d. atidaroma Chicagoje. Jaunimo Centro Čiurlionio
galerijoje. Rengia Budrio Lietuvių
Foto archyvas.
- Lietuvių Fondo balius įvyks
spalio 29 d. Lietuvių Centre, Lemont, IL.
- Amerikos Lietuvių Tary
bos Kongresas įvyks spalio 29 - 30
dienomis Chicagoje, Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejaus patal
pose.
- Talentingiausių pasaulio
menininkų Interlocheno menų
stovykloje JAV tarp 18 laureatų septyniolikmetis Vilniaus Čiurlio
nio menų gimnazijos auklėtinis
Andrius Žlabys. Iš 120 pianistų
laureatais tapo 5, patys gabiausi.
A. Žlabio kelionę i stovyklą ap
mokėjo Amerikos lietuvis mili
jonierius M. Mitrius. Jaunasis pia
nistas gavo stipendiją studijuoti
Interlocheno akademijoje (moks
las už metus kainuoja $28 tūkst.).
- Dešimčiai dienų į Lietuvą, į
š. Marčiulionio krepšinio mokyklą,
iš JAV, Strethemo miestelio, NH,
atvyko 20 jaunųjų krepšininkų.
13 - 15 metų amerikiečiai bend
rauja su š. Marčiulionio mokyklos
auklėtiniais, treniruojasi kartu, su
sipažįsta su Lietuva.

NAUJOS KNYGOS
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga - Tautos sukilimas 1941",
pirmoji dalis "Be šūvio". Autorius Pilypas Narutis, pats organizavęs
sukilimą, aprašo savo kartos pastangas aršioje lietuvių tautos kovoje su
okupantais atgauti laisvę. Apima laikotarpi nuo 1940 m. iki 1941 m.
birželio 23 d. Knyga turi 404 psl. Spalvotas vršelis A. Sutkuvienės.
Gaunama "Darbininko* administracijoje. Kaina 17 dol. Persiuntimas 1.50 dol.
"Vidurnakčio sargyboje" n. Autorius Vytautas Vaitiekūnas. Išlei
do I Laisvę Fondas 1994. Tai Vytauto Vaitiekūno raštų antrasis tomas.
Redagavo Antanas Sabalis. Suskirstyta į S skyrius: Metinės politinės
apžvalgos (1974,1977,1979,1981 ir 1982 m.); Krikščioniškoji socialinė
etika; Lietuvos praeities vaizdai; Išeivijos rūpesčiai; Netolimos praeities
vaizdai. 374 psl. Kaina 10 dol. Persiuntimas 1.50.
Dėdės Šamo žemėje. Pažintis su Amerika (JAV). Autorius Vincas
Šalčiūnas. Lietuvoje išleista 336 psl. knyga, yra apie 90 nuotraukų.
Įdomios medžiagos bei faktų rinkinys apie JAV istoriją, gamtą,
ekonomiką kultūra ir kt. Knyga skirta Lietuvos žmonėms, bet gali būti
naudinga visiems, kurie neturėjo progos Ameriką artimiau pažinti.
Kaina 13.50 dol. su persiuntimu.

Atėjus pertraukai, jis nuslinko už
vargonų truputi pailsėti. Ten rado
senyvą poną, berūkanti pykę, po
vargonų dumplių mynimo. Senio
kas šypsojosi ir neiškentė, nepasi
gyręs:
- Matot, maestro, mes čia jiems
atliekam neprastą koncertą, ar ne?
Tokie žodžiai sudrumstė geni
jaus nuotaiką ir jis atkirto:
- Ką tai reiškia "mes”, seni? Aš
čia koncertuoju.
Po to vėl nuėjo i prieki, iškėlė
rankas prieš publiką, pasirengęs
groti. Bet nebuvo garso. Šoktelėja
už vargonų. O čia vyras ramiai sau
rūko pypkę. Tada nusilenkia geni
jus ir su šypsniu sutinka:
- Tamsta tiesą sakei, mes čia
koncertuojame.

Krikštas politikoj

APIE KRITIKĄ...
* Ką nubaudė, tas ir laikomas
kaltu.
* Yra du kritikos būdai: kritikuoti visus, bet ne visur, ir kritikuoti
visur, bet ne visus.

* Kai muša per nagus, daugiau
siai kliūva rodomajam pirštui.

* Kritikuok drąsiai, tik nieko
konkrečiai neužkliudyk.
* Pasėjęs saują kritikos, drąsiai
gali tikėtis maišo priekaištų.

* Kontorose nebetrankoma
kumščiais į stalus, - galų-gale išmokome gerbti ir vertinti inven
torių.

Prieš daug metų per senatorių
rinkimines varžytynes vienas iš
kandidatų buvo labai apšnekamas
- šmeižiamas. Vienas balsuotojas
pasiuntė telegramą: "Čia labai
plinta žinia, kad tamstos vaikai
nekrikštyti. Atsiųskite tučtuojau
paneigimo telegramą". Atsakymas
atėjo: "Gaila pasakyti, jog žinia
teisinga. Jokių vaikų neturiu".

* Nejaugi aš toks jau blogas, kad
manęs niekas nebekritikuoja?

A. Stevensonas
apie balsuotojus

Jungtinis koncertas

Kažkada, Adlai Stevensonui bai
gus savo kampanijos kalbą viena
džiūgaujanti moteris sušukusi:
- Jums teks visų galvojančių
amerikiečių balsai!
- To neužteks, - atsakęs Steven
sonas. - Man reikia daugumos.

Muzikas atliko puikų koncertą
garsioj nuo senovės bažnyčioj.

Churchill apie politikus

* Tas, kuris išvengė 700 klaidų,
bet padarė vieną, baudžiamas la
biau, negu tas, kuris visą gyveni
mą miegojo.

Paklaustas kokią politiko kva-

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ
ŠĮ RUDENĮ ir ŽIEMĄ
Iš New York, Boston nuo
Philodelphia, Washington
Cleveland, Chicago, Honda
Los Angeles, San Francisco, Seattle

Rugsėjo
mėn.
$760.00
$780.00
$820.00
$940.00

Spalio Sj Lapkričiomėn.
kovo mėn.
$580.00
$725.00
$660.00
$760.00
$700.00
$800.00
$800.00
$900.00

Kainos truputį brangesnės Kalėdų laikotarpyje.

- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas -

AIREX TRAVEL AGENCY
382 Broad Avė
Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273

(800) 955-7370

"Darbininko"
Administracijoje
parduodamos
knygos:
lietuvių - anglų kalbų žody
nas. B. Piesarskas, B. Svecevičius.
512 psl., kietais viršeliais. Turi apie
27,000 žodžių. Kaina 15 dol.

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

"Moteris su baltu chalatu".

Siuntinius spalio mėnesį priimsime šiuose miestuose:
ATHOL-GARDNER, MA spalio 1 d.
WORCESTER, MA
spalio 1 d.
BROCKTON, MA
spalio 6 d.
spalio 12 d.
CAPE COD, MA
spalio 12 d.
PROV1DENCE, Rl
LOWELL, MA
spalio 14 d.
spalio 14 d.
LAWRENCE, MA
spalio 14 d.
NASHUA, NH
spalio 15 d.
WATERBURY, CT
spalio 15 d.
HARTFORD, CT
spalio 17 d.
PUTNAM, CT
spalio 22 d.
BROOKLYN, NY

9-10 vai. ryto
11 vai. ryto - 3 vai. p.p.
4 - 6 vai. p.p.
3 - 5 vai. p.p.
6:30- 8 vai. vakaro
12-1 vai. p.p.
2-3 vai. p.p.
4 - 5 vai. p.p.
9-11 vai. ryto
1 - 3 vai. p.p.
4 - 6 vai. p.p.
12 - 4 vai. p.p. (Kult. Žid.)

«• Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

1994 m. rugpjūčio mėn.
2 x $25 Moritis Kathleen R., $25; Nalis Peter Gintautas, $25.
1 x $35 Gaižauskas Bronius atm.: Komius Albinas ir Angelė,
$1,360.
1 x $40 Petrauskas Jonas atm.: jm. 3 asm., $170.
5 x $100 Jautokaitė Regina, $100; Kačinskas Jeronimas ir Elena,
$1,050; Šaulys Linas Matas $100; Švažas Vitalis $100; Zukaitis dr R R.,

Kaip numesti svori

$100.
1 x $120 Ivanauskienė Elena atm. įn.: Ivanauskas Eugenijus ir

Pirmiausia reikia daug valgyti.
Daug valgydamas, dar labiau nu
tuksi. Aptukęs aptingsi. Aptingęs
nedirbsi. Tinginiaudamas neteksi
darbo. Netekęs darbo neturėsi iš
ko valgyti. Nevalgydamas numesi
svorį-

Regina
1 x
2x
2x

$80 ir 3 kt. asm., $120.
$150 Latvys Jonas ir Stasė. $500.
$200 Miieris dr. Paul, $200; Norvilas dr. Algis ir Jūratė, $200.
$500 X, $3,000; Varankaitė dr. Dalia, $500.

iš viso $2295.00.
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1994.VIII.31,
6,881,366 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
meną, kultūrų ir jaunimą 3,828,621 dol. Palikimai sudaro svarbią
Mamos kaltė
Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 2,684,674 dol. Sudarykime
- Tėte, kur yra Alpės ?
testamentus Ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. Testamente
- Klausk mamos, ji viską kažkur įrašykime šį tikslų pavadinimą:
■LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT FOR PROFIT
nukiša - atsakė tėvas.
TAX EXEMPT ILUNOIS CORPORATION’
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.
Darbas ir nervai

Vienas plieno darbininkas, kero
damas viršum miesto ant statomo
dangoraižio pastovų, korespon
dento paklaustas, kaip jis gavo tą

fe

Wm. Anastasi, B. S.

a)

(Cor. 77th Street)

V

□ 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.

Mačionis Antanas ir dr. Irena $25. Miklas Vytautas ir Bronė $25,

lifikaciją jis laiko pačia svarbiau
sia, Winston Churchill atsakęs:
- Tai gabumas pranašauti, kas
įvyks rytoj, kitą mėnesį ir kitais
metais, o paskui aiškinti kodėl
neįvyko.

(201) 947-2189

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ

UElIfll HIUS /^LnilANIMI FUIIAIUN

Dr. Konstancija Paprockaitė - Ši Paramsklenė Natalė $25, Šatienė Sofija $25, Šaulaitis Juozas ir Aldo
maitienė. 494 psl. didelio formato na $25, Vaškelis Aleksas ir Prima $25 ir 6 kt. asm., $500.
knyga kietais viršeliais. Čia telpa
1 x $26,249.28 Barkus Joseph (Juozas) patikimas, $26,249.28.
35 medicinos daktarės pasakoji
1 x $30,000 Stankuvienė dr. Janina testamentinis palikimas: Algio
mai apie išgyvenimus dirbant li Stankaus Fondas, $50,000.
goninėse. Kaina 20 dol.
1 x $169,799.49 Ramonas-Ramanauskas Juozas testamentinis
Užakant žodynus, pridėti po 1 palikimas, $194,243.95.
dol. persiuntimui; užsakant "Mote
Iš viso $226,923.77.
ris su baltu chalatu" - pridėti 2 dol.

VVoodhaven, N. Y. 11421

(HOPE)

Lietuviai esame visi Lietuvių Fonde ar esi?

tais viršeliais. Turi apie 30,000
Santrupos: otm.jn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio =
žodžių. Kaina 15 doL
aukotojas. Įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų
Lithuanian Cookery. Autorė
iš viso.
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleista 5-ji laida šios populiariausios
1994 m. liepos mėn.
lietuviškų valgių virimo knygos
3 x $25 Dailidė dr. Arvy J.. $25; Kuzmlckienė Valerija atm.:
anglų kalba. Kas norite pagilinti Rudaitis Teodoras Ir Ritonė, $125; Pollock Lhria, $25.
savo virimo žinias, - rasite labai
1 x $50 Bublytė Gaja. $100.
daug populiarių lietuviškų valgių
2 x $100 Borisą Bart. $100; Kadaitis Carol A, $100.
gaminimo receptų. Labai tinkama
1 x $250 Šulskis Benius C. atm. įn.: pirmų mirties metinių proga frn.
dovana lietuviškai nekalbantiems. Sulskienė Danutė Ir draugai, $750.
Kaina 15 dol. Persiuntimas -1.50.
1 x $300 Gasparams Kostas atm. įn.: RuteUonls Vytautas $40,

77-01 JAMAICA AVENUE

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

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

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

darbą, atsakė:
- Vairuodavau anksčiau mokyk
los autobusą, bet nervai neišlaikė.
Šeimos šaknys
Klausimas:
- Nieko nežinau apie savo šei
mos praeitį. Iš kur gauti žinių?
- Išstatyk savo kandidatūrą į
kokius nors miesto ar valstijos
pareigūnus.

Draudimas
j

Du atostogaują biznieriai Miami
pajūryje šnekėjosi, palygindami
savo sąskaitas.
- Aš čia esu apdraudos pinigais
gavęs 50,000 dol. už gaisro padary
tus nuostolius, - tarė vienas.
- Aš taipogi, - atsakė antrasis, bet aš gavau 100,000 dol. už
potvynio padarytus nuostolius.
Tada ilga susimąstymo pertrau
ka, o po to pirmasis prabilo:
- Sakyk gi, kaip pats padarai
potvyni?

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS
Jūs galite namuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradinių
dainų, jei įsigysite
trijų kasečių komplektą
(po 90 minučių kiekviena)
tik už 17 dol.
(Persiuntimui pridėti 2 dol.)
Dėl užsakymų skambinti.
Darbininko administracijai
9 vai. r. - 4 vai. p. p. -

New York-Vilnius-New York $650 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $675 r.t.
One woy to Vilnius $430
One woy to Kaunas $430
FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211
New York, NY 10107
Tel.: (212) 541-5707

tel. 718 827-1351
arba rašyti:

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
\_________ —.___________ >

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

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

(800) 654-2432

(201) 592-8780

Lietuvos bažnytiniame
gyvenime

LB ISTORINES DIENOS
WASHINGTONE
(atkelta iš 3 psl.)
JAV administracijos: specialus prez.
Clintono asistentas Nicholas Bums
iš JAV Tautinio saugumo tarybos,
John Briarly ir John Kumstater iš
Valstybės departamento Baltijos
reikalams.
Nicholas Bums savo junginiame
žodyje išgyrė Lietuvą, kaip pirmąją
pasitraukusią iš Sovietų Sąjungos,
ir Vytautą Landsbergį už parodytą

Advokatė Regina Narušienė,
pirmoji moteris 1994 m. rug
sėjo 18 d. išrinkta JAV lie
tuvių Bendruomenės Krašto
valdybos pirmininke.
Pauliaus Mickaus nuotrauka

drąsą atstatant Lietuvos nepriklau
somybę. Paneigė gandus, kad Bal
tijos kraštai yra Rusijos įtakos sfero
je. Tuo reikalu yra išleistas biulete
nis spaudai, kad JAV nepritaria
Rusijos planams dalintis įtakomis.
Kalbėjo ir dėl NATO narystės. Jo
nuomone, tai gali užtrukti keletą
metų. Liesdamas kitus Baltijos kraš
tus, gyrė Estiją dėl laisvos preky
bos ir mano, kad ir Lietuva ne
trukus eis tuo keliu.Visi buvo
nustebinti jo pareiškimu, kad Rusi
ja yra daug daugiau pažengusi JAV administracijos pareigūnai aiškino JAV valdžios pozici
ekonominėje reformoje, negu Lie ją Baltijos valstybių atžvilgiu. Iš k.: Valstybės departamento
tuva.
atstovai Baltijos Kraštų reikalams - John Kumstater ir John
Briarly ir Kumstater daugiausiai Briarly, ir prezidento Clinton specialus asistentas Nicholas
kalbėjo apie finansinę paramą Lie Būras.
Kęstučio Miklo nuotrauka
tuvos demokratizacijai. Dėl laisvo
Rusijos transporto per Lietuvos
teritoriją pasisakyta, kad neturėtų LDDP centro Komiteto vicepirm. Gečys, o antrosios dalies - Krašto
būti koridorius, bet tik kontro Gediminas Kirkilas, o opozicijai - valdybos pirmininkas Vvtas Maciū
liuojamas kelias transportui. JAV buvęs Lietuvos ministras pirminin nas. Kiekvienoje dalyje prelegen
administracija nori, kad Karaliau kas, seimo narys Gediminas Vag tams buvo leista kalbėti po 15
čiaus sritis būtų demilitarizuota. norius.
min. Po to jie atsakinėjo į klausi
Jau yra paskirta 160 milijonų dole
Šis seminaras buvo paskirstytas į mus. Keturias valandas užtrukęs
rių butų įrengimui grįžtantiems dvi dalis. Pirmoji dalis buvo politi seminaras tęsėsi iki vidurnakčio.
kariams į Rusiją.
nė, o antroji - buvo skirta ekonomi Jis buvo platus, labai įvairus ir net
kai. Seminaro pirmosios dalies kontraversinis.
Seminaras su Lietuvos
moderatorium buvo Algimantas
(Bus daugiau)

atstovais
Vakare Sheraton viešbučio patal
pose įvyko seminaras su svečiais iš
Lietuvos, atstovaujančiais dvi
seimo puses - poziciją ir opoziciją.
Pozicijai atstovavo seimo narys,

JAV LB Švietimo tarybos
pranešimas

(atkelta iš 4 psl.)
centą ateinančių iš Montessori mo
vimui lankomos mokyklos. Šiais kyklų mokinių į lituanistines momokslo metais pirmininkė aplankė
atsirado reikalas derinti
Chicagos, Lemonto lituanistines mokyklinę programą. Antras asmokykias, "Žiburėlio’ Montessori ^atvažiaVęLietuvi nauji
mokyklėlę, Vinco Krėvės litua mokiniai. Tokiu būdu lituanis
nistinę mokyklą Philadelphijoje.
tinėse mokyklose atsiranda trijų
skirtingų lygių mokiniai. Reikia
Vajus švietimo reikalams
paruošti programą, kuri tiktų vi
Rugsėjo mėnuo skirtas vajui švie siems trims lygiams.
timo reikalams. Rugpjūčio vidu
Būtina neatstumti vaikų iš mišrių
ryje buvo suorganizuota talka ir šeimų. Pastebėta, kad po kelerių
išsiųsta 12 tūkstančių laiškų. Gau mokslo metų jie yra pajėgūs įsi
ta suma išdalinama lituanistinių jungti į reguliarias klases. Šių mo
mokyklų paramai.
kinių tėvus būtina įtraukti į mo
kyklai remti veiklą.
Siūlymai sekančiai
Atkreipti ypatingą dėmesį į nau
LB Švietimo tarybai
juosius ateivius, juos integruojant
Atsižvelgiant į gan didelį pro į esamą lituanistinių mokyklų sis-

A. t A.
Dr. JUOZUI GIRNIUI
mirus, jo žmoną Onutę, sūnus Kęstutį, Ramūną,
Saulių ir brolį Antaną giliai užjaučiame.

Eugenija, Juozas ir Antanas Pažemėnai
______ ____ ________-__

__

-—__—_

i.

j

? r

A.+ A.
VITUI GERULAIČIUI
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taip netikėtai iškeliavus amžinybėn, di
džiam sielvarte likusią jo motiną ALDONĄ
GERULAITIENĘ, sesutę RŪTELĘ ir visus ar

timuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dali
namės skausmu.

Genovaitė ir Kazys Trečiokai

Mielam tenisininkui

AT A.
VITUI GERULAIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame motiną Aldoną,
seserį Rūtą Ir gimines gilaus skausmo valandoje.

temą. Būtina kviesti atvykusius
mokytojauti, mokinių tarpe ieško
ti talentų ir pan.
Suintensyvinti lituanistinėse
mokyklose lietuviškos spaudos
skaitymą pamokų metu. Dienraš
tis ar savaitraštis kiekvienoje kla
sėje turi būti nuolatinis objektas.
Žemesniuose skyriuose, moki
niams dar nepajėgiant gerai skai
tyti, apžvalgą apie Lietuvą, įdo
mesnes ištraukas apie sportą, or
ganizacijas galėtų perskaityti mo
kytoja.
Būtina' dvikalbiams ruošti dau
giau skaitinių su garsajuostėmis.
Tai yra naudinga tiek vaikams,
tiek suaugusiems, norintiems iš
mokti lietuvių kalbą.
Lituanistinių mokyklų išlaiky

Vytauto Didžiojo universitetas
mokslo metus pradėjo mišiomis
Mišiomis, kurias rugpjūčio 23 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje
aukojo Kauno arkivyskupas kardinolas Vincentas Sladkevičius, Kauno
vyskupas augziliaras Vladislovas Michelevičius ir mons. Vytautas Kaz
lauskas, Vytauto Didžiojo universitetas pradėjo šeštuosius nuo atkūri
mo mokslo metus. Šioje aukštojoje mokykloje šiuo metu veikia Aplinko
tyros, Biznio ir vadybos, Humanitarinių mokslų, Menų ir socialinių
mokslų fakultetai. Buvęs Teologijos ir filosofijos fakultetas pagal Va
tikano Švietimo kongregacijos reikalavimus pertvarkytas į Kauno Kata
likų Teologijos fakultetą prie Vytauto Didžiojo universiteto. Pagal vieną
programą jame studijuos pasauliečiai ir Kauno tarpdiecezinės kunigų
seminarijos auklėtiniai.
Per mišias universiteto dėstytojai bei studentai prašė Dievo palaimos
ir paramos per naujus mokslo metus, susikaupę išklausė kardinolo
Vincento Sladkevičiaus pamokslo, kuriame Kauno ganytojas ragino
atsiprašyti Dievo, "kad mes, Dievo kūriniai, apdovanoti didele dovana
- išmintimi, nepakankamai dėmesio skiriame Dievo teikiamoms malo
nėms". "Ar nenuvertiname patys savęs, nuolat dejuodami dėl blogos
materialinės padėties ir visai nesusimąstydami apie amžinąsias ver
tybes"? - klausė kardinolas. "Nedejuokime, bet darykime sąžinės są
skaitą, susimąstykime, ar ne per mažai dėmesio skiriame Dievui".

Išleisti nauji vadovėliai
Tarpdiecezinis katechetikos centras naujiems mokslo metams parengė
ir išleido III klasei skirtą s. Birutės Briliūtės vadovėlį "Tėve mūsų"
(45,000 egz.) ir s. Onutės Mikailaitės vadovėlį "Ateik, Šventoji Dvasia"
VIII klasei (30,000 egz.). Tikybos mokytojams ir katechetams taip pat
siūlomi užduočių sąsiuviniai prie vadovėlių "Dievas mane myli" I klasei,
"Tikiu" II ir IV klasėms ir "Tėve mūsų" III klasei. Išleisti ir krikščio
niškoms vertybėms įsisavinti skirti užduočių sąsiuviniai XI ir XII
klasėms. Parengtas pamokų konspektas vadovėliui "Dievas mane myli"
ir tikybos dėstymo programa ikimokyklinėms įstaigoms.

mui tėvai privalo įnešti didesnę
duoklę, nes vyresniosios kartos
parama silpnės.
Seminarijos pradeda naujus mokslo metus
Baigdama šią kadenciją nuo
Lietuvos
kunigų seminarijos pradėjo naujus mokslo metus. I Kauno
širdžiai dėkoju LB Krašto valdybos
Tarpdiecezinę
kunigų seminariją šiais metais priimti 37 nauji klierikai.
pirm. Vytui Maciūnui už patikėtas
Naujus mokslo metus čia pradės iš viso 183 jaunuoliai, norintys tapti
man pareigas.
Nuoširdi padėka Ld švietimo kunigais. Į Kauno Karaiikų Teologijos fakultetą prie Kauno Vytauto
tarybos nariams už gražų bendra Didžiojo universiteto šiais metais įstojo 60 pasauliečių ir 37 klierikai.
vimą ir jų darbingas valandas švie Studijas fakultete pradės 251 studentas.
Vilniaus kunigų seminarija priėmė 12 naujų kandidatų į kunigus.
timo reikalams.
Išskirtina padėka Lietuvių Fon Mokslo metus šioje seminarijoje pradės 34 klierikai. J Telšių kunigų
dui už teikiamą paramą lituanis seminarijos I licėjinį kursą priimta 15 jaunuolių, į II licėjinį kursą - 9,
į I filosofinį kursą - 14.
tiniam švietimui.
• r? c.
Dėkoju spaudai ir spaudos dar
Vilniuje
atidaryta antra katalikiška valgykla
buotojams už lituanistinių
Vilniuje,
Odminių
12, įrengta nauja Vilniaus arkivyskupijos Caritas
mokyklų svarbos ryškinimą.
Regina Kučienė, organizacijos katalikiška valgykla. Atidarymo iškilmėse dalyvavo ir
JA V LB Švietimo tarybos valgyklą pašventino Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis, kuris,
pirmininkė pasveikinęs visus susirinkusius, pažymėjo, jog antrosios katalikiškos
valgyklos atidarymas sostinėje rodąs visuomenės ir Bažnyčios bendra
darbiavimo suaktyvėjimą. "Bažnyčia turi rūpintis vargšais, kitaip jos
veikla tebus fariziejiška. Tačiau be pasauliečių pagalbos vieni kunigai
nieko nepadarys", - sakė arkivyskupas.
Naujosios valgyklos pastatas aštuonerius metus stovėjęs tuščias ir du
Šarūno Marčiulionio, Jungtinėse Amerikos Valstijose žaidžiančio metus be stogo, buvo iškeistas į du Bažnyčiai priklausančius namus,
profesionalo, vardo krepšinio mokykla buvo atidaryta rugpjūčio 28 d. kuriuose butus jau išsipirkę gyventojai. Pasak Vilniaus arkivyskupijos
Vilniuje, netoli "Šarūno" viešbučio, kurį įsteigė taip pat šis sportininkas. Caritas pirmininko kun. V. Rudoko valgykla aptarnaus per dieną apie
100 žmonių, pastate taip pat įsikurs Caritas biuras, Šeimos centras, keli
Mokyklos atidarymo iškilmėse dalyvavo daug žmonių - ne vien tik
kambariai
bus skirti gydytojams. Valgyklą įrengti padėjo Halės (Vokie
mokyklos jaunieji sportininkai su tėvais, bet taip pat ir svečiai, kurių
tija)
Maltos
ordino pagalbos tarnyba, Ignalinos atominė elektrinė bei
tarpe buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas, "Golden
kitos organizacijos.
State Warriors" pro
LKBIC
fesionalų komandos
treneris asistentas
Don Nelson, Jr.,
"Apple" kompiute
rio kūrėjas Steve
Vozniak. Paskutiny
sis šiai mokyklai pa
dovanojo 10 nau
jausių kompiuterių.
Šventės įvykius ties
iogiai perdavė Lietu
vos televizija.
Tarp daugelio
sveikinimų pats
Šarūnas Marčiulio
nis pasisakė, kad šia
proga jaudinosi
daugiau negu per
atsakingiausias
rungtynes. Buvo la
bai patenkintas, kad
išsipildė jo svajonė
- sudaryti sąlygas
lavintis Lietuvos
jaunųjų krepšinin
kų kartai.
Buvo sužaistos
krepšinio rungtynės
tarp dabartinių ir
buvusių Vilniaus
"Statybos" krepšinio
komandų žaidėjų.
Laimėjo dabartiniai
žaidėjai, įveikę vete
ranus 97 - 89, ne
žiūrint, kad už vete
ranus žaidė ir pats
š. Marčiulionis, pel
nęs 29 taškus (jų
tarpe 5 tritaškiai).

Atidaryta Š. Marčiulionio
krepšinio mokykla

Alfonsas, Donata ir Aldona Samušiai
E. Šulaitis

Š. Marčiulionis savo sporto mokykloje meta
pirmąjį krepšį. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
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kun. V. Palubinsko sukaktys
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Anglų kalbos kursai prasidės
spalio 7 d., penktadienį, 7 v. v.
Kultūros Židinyje, 341 Highland
Blvd. Brooklyne. Norintieji pra
mokti angliškai, pagilinti anglų
kalbos žinias bei susipažinti su
naujais ateiviais, maloniai kviečia
mi atsilankyti. Kursus globoja LB
Queens apylinkė. Dėl informaci
jos skambinkit 718 849 - 1581.
Kun. dr. Kornelijus Bučinys,
OFM, kunigystės 45 metų sukaktį
paminės lapkričio 27 d. Apreiški
mo lietuvių parapijos bažnyčioje
ir Kultūros Židinio salėje.
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.
"Darbininko" skaitytoju
galite tapti kiekvieną dieną! Pasiū
lykite "Darbininką" savo pažįsta
miems bei draugams! Prenumera
ta vieniems metams - tik $30.

Vito Gerulaičio
laidotuvės
įžymusis tenisininkas buvo
palaidotas rugsėjo 22 d., ketvirta
dienį. Pamaldos buvo Šv. Do
mininko bažnyčioje Oyster Bay,
L.I. Mišias aukojo vietos klebonas
amerikietis ir du lietuviai kunigai:
Jonas Pakalniškis ir Stasys Raila.
Mišiose dalyvavo apie 600 žmonių.
Klebonas po mišių pakvietė kalbė
ti iš publikos. Kalbėjo keletas as
menų. Paskutinė kalbėjo velionio
sesuo Rūta. Palaidotas Šv. Karolio
kapinėse, Farmingdale, NY, kur yra
palaidotas jo tėvas, jo seneliai ir
kiti giminės.
Karstą nešė žymiausi Amerikos
teniso žaidėjai, velionio draugai.
Televizijoje buvo parodytos ištrau
kos iš Vito Gerulaičio laidotuvių.
Ypač gražiai įvertino Vito Geru
laičio laimėjimus "New York Newsday" trečiadienio, rugsėjo 15 d.
laidoje.

Spaustuvė —(718)827-1350
Vienuolynas ...(718)235-5962
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ------ (710)827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

"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. žiūr. "Vilties* skel
bimą 6 psl.

"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.
ATLANTA Import Export,
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
mo bendrovės atstovai, į New
Yorką atvyks šeštadieni spalio 1
d., šeštadienį, spalio 15 d., ir šešta
dienį, spalio 29 d.; tomis dieno
mis siuntinius priims Kultūros
Židinio kieme, buv. spaustuvės
patalpose, nuo 12 iki 1 vai. popiet.
Jokių muitų nėra. Dėl informacijų
skambinkite tel. (914) 258-5133.
(Žiūr. skelbimą 7 psl., kada siun
tiniai bus paimami iš kitų vieto
vių.)
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.)

Dėkojame

Worcesterio Šv. Kazimiero
parapijos 100 metų sukaktuvių
minėjimo rengimo komitetas, per
Janiną Miliauskienę, atsiuntė "Dar
bininkui" paremti 50 dol. čekį.
Komitetas dėkoja už išsamų parapi
jos 100 metų veiklos aprašymą.
"Darbininko" administracija dėko
ja už auką mūsų laikraščiui.
Vaclovas Kronkaitis, New
Haven CT, atsiųsdamas 100 dol.
čekį, užmokėjo prenumeratą už
1995 ir 1996 metus. Nuoširdžiai
DAINAVOS AIDŲ Koncertų dėkojame
ištraukos '81 - '92 metų eigoje.
Jurgis Oniūnas, gyv. Londone,
Tinka ir suaugusiems ir vaikams. Anglijoje, atsiųsdamas 100 dol.
Dvi garsajuostės. Kaina $15.00. čekį, užmokėjo dvejų metų prenu
Skambinti: Rūta Language meratą ir dar parėmė laikraštį 40
Tutoring (517) 784-7834. (sk.)
dol. auka. Nuoširdžiai dėkojame.

New Yorko
Lituanistinė Maironio Mokyla
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Apreiškimo parapijos bažnyčia
Booklyne jau daugelį metų yra tar
tum lietuviškoji katedra, nes čia
dažnai lankosi lietuvių vyskupas
Paulius Baltakis, OFM, čia iškilmin
gai švenčiamos lietuviškos ir
bažnytinės šventės. Šį rudenį suei
na 80 metų, kaip ši bažnyčia tar
nauja lietuviams.
į Ameriką daugiausia imigrantų
atplaukė per New Yorko uostą.
Atplaukė čia ir lietuviai. Pirmiau
sia jie pradėjo kurtis Manhattano
salos vakarinėje pusėje. Tai buvo
gerokai prieš šimtą metų. Iš ten jie
sklido į rytus, persikėlė per East
River į VVilliamsburgą ir ten susto
jo. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą
Williamsburgo dalis buvo lietuvių
gausiai apgyventa. Jiems prireikė
savos bažnyčios ir savos parapijos.
Bažnyčia ir parapija atliko labai
svarbų vaidmenį - lietuvius jungė
į vieną didelę draugiją, kuri kalbė
jo lietuviškai. Žmonės jau nebuvo
taip vieniši svetimame krašte. Sa
vos parapijos organizavimas už
truko apie 10 metų. Pirmiausia
buvo suorganizuota Angelų Kara
lienės parapija. Ji buvo įkurta 1895
m. Naujų ateivių vis daugėjo. Žmo
nės nebesutilpo bažnyčioje. Per pa
maldas daug žmonių stovėjo lauke
ant šaligatvio. Parapijos pastatuo
se nebuvo vietos mokyklai, o jos
labai reikėjo. Taip žmonės ėmė
kalbėti, kad reikia kurti naują lie
tuvišką parapiją.
' c-'-S

Įkūrė naują parapiją
Sujudę lietuviai 1913 m. gegužės
5 d. Brooklyno vyskupui Charles
E. McDonnell įteikė prašymą, kad
leistų įkurti naują parapiją su kata
likiška mokykla. Buvo nurodyta ir
vieta - šiaurinėje WiHiamsburgd
dalyje. Prašymą pasirašė apie 1000
lietuvių* ’ ĮL
Minėtame Williamsbugo rajone
kadaise gyveno daug vokiečių. Jų
imigracija į Ameriką buvo gana
didelė. 1850 m. vokiečiai Ameri
koje turėjo 150 dienraščių ir gana
daug savaitraščių. Po 100 metų
1950-taisiais, beliko tik vienas
dienraštis New Yorke, vienas savai
traštis Chicagoje.
Katalikai vokiečiai imigrantai pir
mieji pradėjo kurti tautines parapi
jas. Ir Williamsburge jie 1863 m.
pasistatė didžiulius pastatus ir įkūrė
Švenčiausios Mergelės Marijos Ap
reiškimo parapiją. Čia buvo pasta
tyta nauja bažnyčia, klebonija,
didelis namas mokyklai ir - vie
nuolynas, kur gyveno seserysi mo
kytojos.
šio amžiaus pradžioje vokiečiai
ėmė trauktis iš Williamsburgo,
paliko jie ir Apreiškimo pastatus.

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.) j

Vyskupas turėjo pasirūpinti pasta
tais ir surasti žmones, kas perims
parapiją. Vyskupas ir pasiūlė lietu
viams pastatus nupirkti. Lietu
viams pasisekė susitarti ir nupirko
už $80,000. Taip ir buvo įkurta
nauja parapija. Lietuviai pasiliko
senąjį vardą - "Švenčiausios Mer
gelės Marijos Apreiškimo parapi
ja". Pavadinimas atitiko lietuvių
troškimus, nes per amžius Marija
globojo Lietuvą.
Pastatai buvo apleisti. Bažnyčia
buvo tik nuogos sienos. Naujieji
šeimininkai atremontavo visus pa
status. Naujos parapijos įkūrimu
labiausiai rūpinosi Benediktas Ščegauskas ir J. Miliauskas.

Buvę klebonai
Pirmuoju parapijos klebonu bu
vo kun. Nikodemas Petkus. Jis čia
klebonavo nuo 1914 iki 1923 m.
Buvo kilęs iš Sedos miestelio. Grįžo
į Lietuvą ir apsigyveno Klaipėdoje,
kur buvo klebonu.
Po jo buvo šie klebonai: kun.
Jurgis Pauliukas 1923 -1926; kun.
Antanas Kedis 1926 - 1929; kun
Kazimieras Paulionis 1929 - 1934;
kun. Norbertas Pakalnis 1934 1967 (jis klebonu buvo ilgiausiai,
net 33 metus); kun. Juozas Aleksiūnas 1967 - 1970; kun. Pranas
Raugalas 1970 - 1977; kun. Jonas
Pakalniškis 1977 - 1989.VI.1. Nuo
1989 liepos mėn. pradžios - kun.
Vytautas Palubinskas. Jis yra jau
devintas parapijos klebonas.

Parapijos mokykla
Parapijos aštuonmetė mokykla
pradėjo veikti 1915 m. Jai visą
laiką vadovavo lietuvės vienuolės
domininkonės. Mokinių skaičius
kasmet didėjo. 1923 m. mokyklo
je mokėsi 462 mokiniai. Per pir
mus 25 metus ją baigė 625 moki
niai. Iš jų buvo: 28 vienuolės, 6
kunigai, 2 gydytojai, 3 advokatai
ir eilė kitų profesijų žmonių, kurie
buvo pasiruošę tarnauti lietuviams
ir kurti Amerikos gerovę.
Nuo 1925 m. gyventojai iš Wil-

Visi kviečiami į
Lietuvių Atletų Klubo rengiamų

BLUSŲ TURGŲ

.

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

kevičius, Antanas Visminas ir Ksav
eras Strumskis. Choras tada šalia
bažnytinio giedojimo dalyvavo
Lietuvių Dienose, kurios pradėtos
rengti 1916 m.
Po Ks. Strumskio vadovu atėjo
Jonas Jankus, kuris su choru išdirbo
15 metų. Jam vadovaujant, choras
ir parapija šventė 25 metų sukaktį.
Choras tada turėjo 90 narių. Tada
choras rengė operetes, kantatas,
vaidinimus. Suvaidino tokius vei
kalus: "Genovaitė", "Kantri Elena",
"Gims tautos genijus", atliko DuParapijos choras
Parapijos choras irgi švenčia 80 bois garsią kantatą "Septyni pasku
metų sukaktį. Tada daug buvo tinieji Kristaus žodžiai".
Choras dainuodavo kitataučių
jaunų žmonių, ir chorai buvo dide
li. Buvo laikai, kai parapijos cho programose, dalyvavo lietuviškuo
se minėjimuose, dainų šventėse.
ras turėjo 90 narių.
Po Jono Jankaus chorui vadova
Choras 1914 m. savo veiklą
pradėjo su 30 choristų. Pirmasis vo Justinas Jankus, Povilas Sakas,
choro vadovas buvo Kazys Diržis. Vladas Baltrušaitis, Algirdas KaPradžioje chorvedžiai dažnai keitė čanauskas, Viktoras Ralys.
Dabar chorui vadovauja muzikė
si. Per pirmuosius 13 metų be
minėto pirmojo vadovo buvo šie Gintarė Bukauskienė. Choras turi
chorvedžiai: Stasys Sokodolsis, apie 30 narių, dalyvavo šių metų
Antanas Kvedaras, Aleksandras dainų šventėje Lietuvoje.
(Pabaiga ateinančiame numeryje)
Aleksis, Jonas Banys, Juozas Januš

VVestbury, 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.)

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Jūratei Balsytei - Spencer (212) 362-9291
Audrei Lukoševičiūtei (718) 849-6083

liamsburgo ėmė keltis į užmiestį.
Mokinių skaičius pradėjo mažėti. į
jų vietą atsikėlė kitataučiai, kurie
mažiau rūpinosi mokyklos išlaiky
mu. Lietuviams vis mažėjant,
mokykla 1972 m. uždaryta, išsikėlė
ir mokytojos vienuolės, o jų
vienuolynas parduotas.
Nuo 1950 m. čia veikė litua
nistinė šeštadieninė Maironio
mokykla, kuri 1972 m. persikėlė į
Richmond Hill, į Holy Child
parapijos mokyklą.

Rugsėjo 18 d. iškilmingas mišias koncelebruoja iš k.: kun.Vytautas Pikturna, klebonas kun.
Vytautas Palubinskas, vysk. Paulius Baltakis, OFM, kun. Jonas Pakalniškis, Tėv. Leonardas
Andriekus, OFM, ir kun. Stasys Raila.
Liudo Tamošaičio nuotrauka

kviečia visus tėvus dalyvauti pasitarime
dėl šių mokslo metų.
Susirinksime spalio 8 d., šeštadienį, 10 vai. ryto
Dėl daugiau informacijų galima skambinti:

Brooklyne prie Apreiškimo bažnyčios, prie laiptą j kleboniją
rugsėjo 18 d. buvo pašventintas lietuviškas kryžius. Šventini
mo apeigas atliko vysk. Paulius Baltakis, OFM.
Liudo Tamošaičio nuotrauka

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

Antradieni, 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.PJP.LJE. programas —

TALPINTUVAI PER TRANS
PAK siunčiami kas savaitę.
Skubius siuntinius siunčiame AIR
CARG0. Pinigai pervedami dole
riais. TRANSPAK, 2638 W. 69th
Street, Chicago, IL 60629. Telef.
312 436-7772. CONNECTICUT
valstijoje 203 232-6600. (sk.)

Paklauskite savo draugų
bei pažįstamų, ar jie
skaito "Darbininką"?
Prenumerata metams tik $30!

Antano Masionio al&minimų
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.

Lietuvių Bendruomenės Hartfordo Apylinkė ruošia
STASIO POVILAIČIO

Estradinių dainų koncertų
š. m. spalio 1 d., šeštadieni, 7 vai. vak.
Šv. Trejybės par. salėje 53 Capitol Avė., Hartford, CT
Šokiams gros Stasio Telšinsko orkestras
Auka: 10 dol. Iš anksto, 12 doL prie durų.
Bilietus Įsigyti ir stalus užsisakyti skambinant Jūratei
DiBenedetto 232*1236.
Bus pardavinėjami užkandžiai ir gėrimai, todėl prašome savos
atgaivos neatsinešti;-taip paremsite LB Hartfordo apylinkę.

