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LIETUVOJE ir 

apie LIETUVĄ

— Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius vado
vauja delegacijai, kuri spalio 21 d. 
su oficialiu vizitu išvyko j JAV. 
Spalio 28 d. Pentagone ministras 
susitiks su JAV gynybos sekreto- 

,riumi Wlliam Perry, numatoma 
pasirašyti abišalį memorandumą 
dėl bendradarbiavimo gynybos ir 
karinių ryšių srityje. Linkevičius 
taip pat lankysis Pennsylvanijos 
nacionalinės gvardijos daliniuose, 
JAV jūrų akademijoje, dalyvaus 
Chicagoje vyksiančiame ALT kong
rese.

- Lietuvos ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius spalio 21d. 
susitiko su Apaštaliniu nuncijumi 
arkivyskupu Justo Mullor Garcia, 
kuris sugrįžo iš pasitarimo Romo
je. Pokalbio metu buvo aptartos 
bažnyčios problemos Lietuvoje.
- Lietuvos prezidentui A. 

Brazauskui spalio 21 d. sureng
tame Vilniaus technikos univer
siteto iškilmingame posėdyje įteik
tas Garbės daktaro diplomas.
- Valstybės gynimo tarybos 

posėdis, kuriam pirmininkavo Lie
tuvos prezidentas A. Brazauskas, 
įvyko spalio 21 d. Posėdžio daly
viai apsvarstė rengiamo susitari
mo su Rusija dėl pavojingų ir ka
rinių krovinių vežimo per Lietu
vos teritoriją tvarkos ir atsiskaity
mo už juos projektą. Susitarimo 
projektui iš esmės pritarta. A. Bra
zauskas numato susitikti su visų 
Seime atstovaujamų partijų vado
vais ir aptarti tranzito problemas.

— Teisininkas Liudvikas 
Sabutis yra vienintelis kandida
tas Kaišiadorių apygardoje lap
kričio 13 d. numatytuose surengti 
rinkimuose. Jį iškėlė Konservato
rių partija. Prieš tai jis tris kartus 
buvo įrašytas kandidatu šioje apy
gardoje, bet išrinktas nebuvo. "Aš 
noriu grumtis tol, kol valdžioje 
bus LDDP", - pasakė L. Sabutis.

- Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas spalio 26 d. UNESCO 
Generalinio direktoriaus Federico 
Mayor kvietimu lankėsi su oficia
liu vizitu šios Jungtinių Tautų 
kultūros ir švietimo organizacijos 
būstinėje Paryžiuje, kur UNESCO 
vykdomosios tarybos sesijoje pa
darė pranešimą. A. Brazauskas Pa
ryžiuje taip pat susitiko su Pran
cūzijos ministru pirmininku Ed- 
ouar Balladur ir Europos reikalų 
ministru Alain Lamassoure.

- Vito Lingio nužudymo byla 
toliau svarstoma Lietuvos Aukš
čiausiajame Teisme. Spalio 20 d. 
buvo apklausti liudininkai - buvęs 
Krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius, buvęs Vidaus reikalų 
ministerijos kontržvalgybos sky
riaus viršininkas Henrikas Marge- 
nis ir kt. Margenis patvirtino, kad 
paskutiniojo pokalbio su V. Lin
giu metu sužinojo, jog žurnalistas 
rengiasi publikuoti medžiagą apie 
"Vilniaus brigadą".
- Lietuvos Seimas spalio 20 

d. pradėjo svarstyti Nacionalinio 
saugumo koncepcijos projektus. 
Pateikti du alternatyvūs variantai. 
Vieną variantą pateikė darbo gru
pė, vadovaujama LDDP frakcijos 
seniūno Gedimino Kirkilo. Kitą 
parengė grupė, kuriai vadovauja 
buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas, ambasa
dorius Česlovas Stankevičius.
- Lietuvos Vyriausybė už 

nustatytos alkoholinių gėrimų įve
žimo tvarkos pažeidimą beveik 40- 
čiai Lietuvos firmų atėmė teisę 
įvežti į Lietuvą alų. Iš viso tokia 
teisė Lietuvoje buvo suteikta 95

SAVANORIŠKAS SUVERENITETO 
ATSISAKYMAS

Karinio tranzito per Lietuvą 
klausimas paskutiniuoju metu 
didelėmis LDDP pastangomis ima 
įgauti gana materialų pobūdį.

Kaip praneša ELTA, Seimas ir jo 
Nacionalinio saugumo komitetas 
palaipsniui nušalinami nuo svar
biausių Lietuvos užsienio bei vi
daus politikos klausimų formavi
mo ir kontrolės, pareiškė spalio 18 
d. spaudos konferencijoje šio 
komiteto narys, socialdemokratų 
frakcijos atstovas Nikolajus Med
vedevas. Kaip ir kitose postkomu
nistinėse šalyse, Lietuvoje stengia
masi vis labiau centralizuoti val
džią, sakė jis. Medvedevas iš es
mės patvirtino išvakarėse irgi spau
dos konferencijoje opozicijos ly
derio Vytauto Landsbergio pareiš
kimą, kad viena svarbiausių ka
rinių ir pavojingų krovinių per
vežimo taisyklių nuostatų, lei
džianti tranzitą oro erdve, buvo 
priimta, nieko apie tai nežinant 
Nacionalinio saugumo komiteto 
nariams. Mes buvome tiesiog ap
gauti, pasakė prelegentas. Social
demokratų nuomone, taisyklėse 
yra dvi priimtinos nuostatos: per
vežimų vienkartiškumo principas, 
įgalinantis nedelsiant nutraukti 
tranzitą, ir tai, kad ginklus ir žmo
nes leidžiama vežti tik atskirai. 
Tačiau leidimas naudotis Lietuvos 
erdve iš esmės panaikina šiuos, 
kaip sakė Medvedevas, pliusus. Tai 
- savanoriškas suvereniteto atsi
sakymas, pabrėžė jis. Prelegentas 
pateikė kai kuriuos duomenis apie 
Rusijos karinių lėktuvų skraidy

Šauliu Sąjungos 75-ečio paradas Vilniuje šalia Arkikatedros. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LATVIJOJ PAGERBTI LIETUVIAI KARIAI
Kiekviena kultūringa ir civilizuo

ta šalis gerbia žuvusius karius, nes
varbu kokioje pusėje jie kariavo. 
Pavyzdžių turime pakankamai, 
štai, už Tolminkiemio yra ne
didelės kapinaitės Pirmojo pasau
linio karo aukoms. Vienoje pusėje 
ilsisi rusų, kitoje - vokiečių kariai, 
o paminklėlis bendras, rusų ir vo
kiečių kalbom. Kaune buvusiose 
kapinėse Vytauto prospekte buvo 
vokiečių ir lietuvių karių kapai, du 
paminklai. Ir vieni, ir kiti kapai 
okupaciniais metais buvo sunaikin
ti, paminklai nuversti, šiaurės Af
rikoje prie Alamaino taip pat yra 
didelės kapinės ir įspūdingas pa- 

įmonėms.
- Privatizuojant valstybės 

turtą už tvirtą valiutą Lietuvoje, 
aukcionuose nuo 1992 m. rugsėjo 
mėn. iki šių metų spalio Lietuvoje 
privatizuoti 39 objektai už $20.7 
milijonus. 

mus virš Lietuvos. Balandžio 
mėnesį skridę kelios eskadrilės, 
kuriose buvo 194 lėktuvai. 
Gegužyje Lietuvos oro erdve "keli
avo" 143 naikintuvai. Visai ne
seniai spalio pradžioje, skrido 37 
sunkieji transporto lėktuvai, ga
lintys pakelti labai didelį žmonių 
ar karinių krovinių skaičių.

Aš netikiu, sakė Nikolajus Med
vedevas, kad Rusija kada nors iš
laipins Lietuvoje desantą, - tai 
pernelyg grubu ir neatitinka šiuo
laikinių Rusijos interesų, - tačiau 
kas gali duoti garantijas, kad virš 
Lietuvos teritorijos neatsitiks ava
rija... Pasak jo, yra ir kiti pavojai. 
Tai pirmiausiai Rusijos kariškių 
prekybinės avantiūros. Net Rusi
jos spaudoje nemažai pranešimų 
apie tai, kad jie prekiauja bran
duolinėmis bei cheminėmis me
džiagomis, nekalbant jau apie 
įprastą ginkluotę. Atsidūrus šiems 
kroviniams trečiose šalyse, į tarp
tautinius skandalus būtų įtraukta 
Lietuva, leidusi per savo teritoriją 
juos gabenti. Medvedevo nuomo
ne, svetimoms valstybėms naudo
tis Lietuvos oro erdve galima leis
ti, jeigu to prašo Jungtinių Tautų 
oranizadjos ir tai tik ypatingais - 
humanitarinės pagalbos teikimo, 
stichinių ar kitokių nelaimių pa
darinių likvidavimo - atvejais.

Septynios politinės partijos spa
lio 19 d. įteikė Lietuvos Preziden
tui A. Brazauskui pareiškimą "Dėl 
Lietuvos Vyriausybės patvirtintų 
karinio tranzito taisyklių ir ren
giamo susitarimo su Rusija". Jos 

pareikalavo, kad būtų iš esmės pa
taisytos pavojingų ir karinių 
krovinių pervežimo per Lietuvos 
teritoriją taisyklės, kurias prieš dvi 
savaites patvirtino vyriausybė.

Remdamiesi ekspertų išvadomis, 
pareiškėjai paruošė pataisas, kurias 
išdėstė pareiškime Prezidentui. Po
litinių partijų lyderiai rašo:

"Pirma, iš Taisyklių būtina iš
braukti straipsnį dėl kitų valstybių 
karo lėktuvų skraidymų Lietuvos 
oro erdve, kad Lietuvos oro erdvė
- o tuo pačiu ir teritorijos kontrolė
- nebūtų perduotos Rusijos karinėn 
žinion. Antra, Taisykles būtina 
pataisyti taip, kad viskas būtų su
reguliuota tik jose, be jokių nuo
rodų į dvišalį valstybių susitarimą, 
kuris yra ne tik nereikalingas, bet 
ir žalingas Lietuvai. Trečia, karinių 
krovinių vežimui geležinkeliu lei
dimų išdavimo procedūrą būtina 
pakeisti nustatant, kad kita valsty
bė, norėdama, jog jos karinis kro
vinys būtų vežamas tranzitu per 
Lietuvą, kiekvieną kartą privalo 
kreiptis į Lietuvos Vyriausybę savo 
prašymo bei įsipareigojimo nota ir 
gauti vienkartinį Lietuvos Respub
likos sutikimą atsakomąja nota".

"Mes reikalaujame, kad būtų nu
trauktos bet kokios sutarties su 
Rusija dėl jos karinio tranzito rengi
mas", baigia pareiškimą politinių 
partijų lyderiai. Pareiškimą pasira
šė Lietuvos centro sąjungos, De
mokratų, Krikščionių demokratų, 
Socialdemokratų partijų, Politinių 
kalinių ir tremtinių, Lietuvos Kon
servatorių vadovai.

minklas. Vienur anglai ir amerik
iečiai, kitur vokiečiai su italais. 
Negalima sakyti, kad Sovietų Są
jungoje nebūtų atiduodama pa
garba žuvusiems Antrajame pa
sauliniame kare, tačiau gerbiami 
buvo tik savi, sovietiniai kariai.

Neseniai gavau pranešimą iš 
Latvijos, kad prie Pavilostos mies
telio buvo pagerbti septyni lietu
viai kariai. Jie leido latviams trauk
tis į Švediją ir už tai vokiečių karo 
lauko teismo sprendimu buvo su
šaudyti.

O pagerbta buvo gražiai. Pasta
tytas naujas kryžius, bendras kapas 
papuoštas gėlėm, vainikais. Stovė
jo latvių karių garbės sargyba, gie
dojo Liepojos lietuvių kultūros 
draugijos "Rūta" ir latvių chorai, 
smuikavo dvi konservatorijos stu
dentės. Kalbėjo Liepojos ir Pavilos
tos savivaldybių atstovai. Gausiai 
dalyvavo Liepojos ir Pavilostos 
gyventojai, ypač lietuviai. Deja,

kryžius ir kapas liko nepašventin
ti, nes nebuvo surastas kunigas, 
kuris galėtų kalbėti lietuviškai. Tai 
būtų galima atitaisyti kitais me
tais, minint Antrojo pasaulinio 
karo baigties 50-tąsias metines.

Ši vietovė lietuvių batalionui 
nebuvo laiminga. Neaiškiom ap
linkybėm žuvo antrosios kuopos 
vadas Itn. Brazys, o žvalgyboje - 
eil. A. Michnavičius, kurio tėvas 
Lietuvoje dirbo užsienio reikalų 
ministerijoj, o motina Gražina, 
pedagogė, savo metu Varšuvoje 
dainavo M. K. Čiurlionio chore ir 
pažinojo kompozitorių. Pozicijose 
žuvo sportininkas Itn. J. Kamičaitis 
ir kt. Kur jie palaidoti, sunku 
pasakyt.

Už dabartinį lietuvių karių prisi
minimą reikia ypač dėkoti Liepo
jos kultūros draugios "Rūta" pir
mininkui Ambr. Jankui ir Pavilos
tos gyventojai E. Bigelei.

Viktoras Gu Imanas

Spalio 10 d. Lietuvos prezidento Kazio Griniaus palaikus 
amžinam poilsiui priglaudė gimtoji žemė. Nuotraukoje: 
Prezidento Kazio Griniaus palaikus iš Seimo rūmų Vilniuje 
išneša karių Garbės sargyba. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Iš Lietuvos misijos prie 
Jungtinių Tautų veiklos

Spalio 10 d. - JT-ose įvyko Vaikų teisių konvencijos prisijungusių 
valstybių neeilinė sesija, kurios metu nuspręsta išplėsti konvencijos 
organo, Vaikų teisių komiteto darbą. Lietuva kosponsoriavo šiuo reikalu 
iškeltą Švedijos rezoliuciją. Prie Vaikų konvencijos prisijungė rekordi
nis 166 valstybių skaičius. Lietuvos delegacijai atstovavo Misijos patarė
ja G. Damušytė.

Spalio 11 d. - Ambasadorius O. Jusys JT Misijoje priėmė New Yorke 
besilankančius LR atstovus: opozicijos lyderį V. Landsbergį ir iš Vokie
tijos atvykusius JAV Maršalo centro saugumo politikos stažuotojus, 
Prezidentūros darbuotoją P. Vaitiekūną ir Krašto Apsaugos Ministerijos 
Įeit. L. Suraučiūtę.

Latvijos Misijoje tarėsi trijų Baltijos misijų atstovai dėl tolimesnės 
veiklos JT Generalinėje Asamblėjoje keliant Rusijos kariuomenės 
išvedimo klausimą, toliau buvo derinamas rezoliucijos projektas, kuris 
sveikintų išvedimo susitarimų įgyvendinimą bei atkreiptų JT dėmesį | 
Baltijos šalių saugumo interesus. Rezoliucijos derinimo darbinėje grupėje 
Lietuvos Misijai atstovauja patarėjas D. Sužiedėlis.

Spalio 12 d. - Lietuvos Misijoje įvyko Baltijos šalių misijų Antrojo 
komiteto (Ekonominių ir socialinių reikalų) atstovų pasitarimas Buvo 
derinamas Baltijos šalių pareiškimų planas 49 Asamblėjos metu. Nutar
ta ruošti bendrus Baltijos šalių pareiškimus apie Baltijos valstybių 
laisvos prekybos sutartį ir ekonominių reformų eigą. Lietuvos delegaci
jai antrame komitete atstovauja patarėjas D. Sužiedėlis ir antroji sekre
torė D. Kraulytė.

Latvijos Misijoje įvykusiame Baltijos šalių misijų Trečiojo komiteto 
(Kultūrinių, socialinių ir humanitarinių reikalų) atstovų pasitarime 
buvo derinama pozicija ir planai dėl mažumų ir kitų žmogaus teisių 
klausimų, kurie iškils debatų metu. Darbinėje grupėje Lietuvos Misijai 
atstovauja patarėja G. Damušytė.

Spalio 13 d. - įvyko mėnesinis Baltijos ir Šiaurės valstybių ambasa
dorių susitikimas. Dalyvavo Ambasadorius O. Jusys ir antroji sekretorė 
D. Kraulytė. Aptarta rezoliucijos dėl užsienio valstybių ginkluotųjų 
pajėgų išvedimo iš Baltijos valstybių projekto ruošimas. Susitarta dėl 
konkrečių žingsnių stiprinant bendradarbiavimą tarp Baltijos ir Šiaurės 
valstybių atstovybių prie JT.

Ambasadorius O. Jusys pirmininkavo Baltijos misijų posėdyje, įvyku
siame Latvijos Misijoje, kuriame buvo aptartas JT komitetų darbas.

LR delegacijos atstovė Pirmajame komitete (Tarptautinio saugumo ir 
nusiginklavimo klausimai) patarėja G. Damušytė dalyvavo Vokietijos 
Misijos sušauktame pasitarime dėl Europos Sąjungos keliamos rezoliu
cijos "Pagalba minų išmontavimui". Lietuva, kuri kosponsoriavo šią 
rezoliuciją praėjusiais metais, yra kviečiama ir vėl tai daryti.

Misijos patarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo pasitarime su Generalinės 
Asamblėjos Biudžetinių klausimų pataramojo komiteto pirmininku 
Amb. Mselle, kuris informavo apie galimas reformas JT Taikos palaiky
mo operacijų biudžetų formavime.

Italijos JT Ambasadoriaus kviečiamas Ambasadorius O. Jusys dalyva
vo diplomatiniam korpusui surengtame retrospektyvinės parodos ati
daryme Gugenhaimo muziejuje.

Spalio 14 d. - JT Trečiojo komiteto svarstybose rasinės diskriminaci
jos klausimais Rusija kaltino kaimynines valstybes, ypatingai Estiją ir 
Latviją rusakalbių diskriminacija. Estijos atstovui priminus, kad JT-os 
paneigė Rusijos kaltinimus dėl žmogaus teisių pažeidimų, Rusija tvirti
no, jog Estijoje vykdoma etninio valymo politika.

r •;..

Įsteigtas genocido ir rezistencijos 
aukų rėmimo fondas

Spalio 20 d. Lietuvos Vyriausybė įsteigė Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos aukų rėmimo fondą prie Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro. Svarbiausias fondo tikslas - materialiai ir 
moraliai remti Lietuvos Respublikos piliečius - sovietinės, hitlerinės bei 
lenkų okupacijos metu buvusios rezistencijos dalyvius, genocido aukas 
ir jų šeimų narius, nukentėjusius nuo okupantų kovoje dėl nepriklau
somos, demokratinės Lietuvos atkūrimo.

Pagal patvirtintus nuostatus, fondas rems ir Lietuvos piliečius, 
nukentėjusius nuo Černobylio avarijos, taip pat prievartinės tarnybos 
okupacinių valstybių kariuomenėse metu, padės leisti literatūrą, susi
jusią su rezistencija ir genocidu Lietuvoje.

Planuojama, kad fondo lėšas sudarys lėšos, gautos iš valstybių, kurios 
buvo okupavusios Lietuvą, vyriausybių, taip pat valstybės biudžeto 
lėšos ir pinigai, gauti iš leidybos arba labdaros.

Fondo valdybos pirmininku paskirtas Vyriausybės patarėjas išeivijos 
klausimams S. Stungurys. ' .

_ ELTA



Vilniaus senamiestyje malonu šiltą rudens dieną pasėdėti lauko kavinėse.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Clintono principai kaip oras
Banditai 2 : Clinton 0

Advokato S. Povilo Žumbakio 
komentarai, transliuoti Chicagoje 
spalio 16 d. per Amerikos Lietuvių 
Radijo programą, kuriai vadovauja 
Anatolijus Siutas.

- o -
Pagal JAV Konstituciją užsienio 

politikos srityje Amerikos prezi
dentas vaidina pagrindinį vaid
menį. Ne JAV Kongresas ar teis
mai, bet jis nustato Amerikos tarp
tautinės politikos kryptį.

Kadangi šiandien bent laikinai 
yra likusi tik viena pasauline 
ekonomika ir karine technika ga
linga valstybė - JAV, jos tarptautinė 
politika yra ypatingai svarbi.

O kadangi JAV prezidentas nu
stato šios politikos kryptį, tai jis 
yra svarbiausias asmuo pasaulyje 
tarptautinės politikos srityje. Tad 
mums yra svarbu stebėti mūsų 
prezidento elgesį ir žinoti, ko gali
me iš jo tikėtis, ne tik Amerikos, 
bet ir Lietuvos atžvilgiu.

Prieš Boris Jelcin ir Algirdui Bra
zauskui atvykstant į Jungtinių 
Tautų atidaromąją sesiją, "The 
VVashington Times" paskelbė, kad 
prezidento B. Clinton užsienio 
politikos viršūnių biurokratai pa
ruošė memorandumą, pagal kurį 
JAV užleidžia buvusias Sovietų 
Sąjungos kolonijas - "respublikas" 
rusų įtakos zonai. Komentatoriai 
tai pavadino Yalta II.

Keli prezidento B. Clinton at
stovai paneigė tokį galvojimą, bet 
pats prezidentas nieko apie tai 
nepasakė. O jo elgesys rodo, jog 
toks galvojimas nėra nepagrįstas. 
Veiksmai yra daug svarbesni už 
žodžius, ypač kas liečia daug kal
bantį ir dažnai nuomonę keičiantį 
mūsų prezidentą.

Prezidentas Boris Jelcin, apsi
lankymo Jungtinėse Tautose pro
ga pasakė, kad Rusija turi pareigą 
išlaikyti taiką buvusiose Sovieti
nėse respublikose... O po susitiki
mo su prezidentu B. Clinton B. 
Jelcin pareiškė, jog Rusijos įtakos 
zona yra panaši kaip Amerikos jos 
hemosferoje...

(Douglas Jehl, "Clinton and Jel-
dn Smile and Hug and Sėt Bosnia 
Aside", "The Nevv York Times", 
September 28, 1994."At a White 
House briefing this evening, Sec- 
retary Christopher declined pub- 
licly to criticize Mr. Jeldn's speech. 
Būt Administration offidals said 
the differences betvveen the two 
countries over Russian peace keep
ing operations had been a focus of 
this afternoon's meeting betvveen 
the Presidents and their delega- 
tions".

R. W. Apple, Jr., "Clinton and Dėl Bosnijos:
Jelcin to Speed the Dismantling of 
A-Arms", "The Nevv York Times", 
September 29, 1994.

"Mr. Jelcin also refused to budge 
much on the issue of Russian in- 
tervention in unrest in other na- 
tions of the former Soviet Union... 
Instead he reasserted his claim to 
a Russian sphere of influence not 

unlike that vvhich Washington 
daims in its hemisphere".

"These are our neighbors... Yes- 
terday we lived in the šame house, 
in the Soviet Union. They are our 
blood, right? Come on, let's be 
honest".)

"Tai mūsų kaimynai. Vakar gyve
nome tuose pačiuose namuose, 
Sovietų Sąjungoje. Tai yra mūsų 
kraujo (giminystė), teisingai? Pa
galiau, būkime teisūs".

Pora dienų po paskutinio ne
garbingo JAV kareivio pasitrauki
mo iš Somalio, kur Amerikos ka
rinės pajėgos buvo netinkamai, 
neefektingai ir net gėdingai panau
dotos prieš žemiausio lygio bandi
tus (kurie liko valdyti kraštą, kaip 
ir anksčiau, tik įsigiję daug paliktų 
JAV prekių ir įrengimų) preziden
tas B. Clinton susikompromitavo 
su kita banditų gauja Haiti saloje. 
Tai jis padarė tęsdamas savo klin- 
tonietišką tradiciją.

B. Clinton žygis į Haiti buvo 
characteringas jo neapsisprendimo 
ir abejojimo pavyzdys.

Humoristas Mark Twain yra pa
sakęs, jog jeigu nepatinka oras, 
palauk keletą minučių ir jis pasi
keis. Prezidento B. Clinton politi
ka tikrai yra panaši į orą. Jeigu 
nepatinka, palūkėk ir sekančią die
ną buvusios griežčiausios jo pozici
jos bus (gavusios visai kitą atspal
vį. Tai yra ženklas žmogaus, ne
turinčio tvirtų principų, norinčio 
įtikti tiems, kurie tą dieną jį dau
giausiai spaudžia.

Mums dar teks pagalvoti apie 
būsimo Lietuvos prezidento cha
rakterio bruožus. Principingumas 
ir pasaulėžiūra yra svarbiausios 
vado savybės. Prisitaikymas ir ne
pastovumas yra pagrindinės ne
tikusio vado savybės. Žinoma, ne-
reiktų šių savybių maišyti su toler
ancija, kuri yra gera savybė. Bet 
reikia skirti žmogaus norą visada 
įtikti visiems dėl savo ambicijos 
nuo žmogaus, kuris supranta įvai
rias pozicijas ir toleruoja kitų žmo
nių nuomones.

Amerikos prezidento laikysena
užsienio politikoje yra nepastovi 
ir net pavojinga. Reikia tik pažiūrėti 
jo "kietas* pozicijas Bosnijos, So
malio, Haiti, Japonijos, Kubos, 
Šiaurės Korėjos atveju ir taip to
liau. _

Prezidento B. Clinton tarptauti
nės politikos nesėkmės jau yra 
globalinės apimties. Štai keletas 
ištraukų iš vieno laikraščio poros 
savaičių aprašymų apie tokius 
neaiškius ir nepasisekusius tarptau
tinius ėjimus:

William Safire, ’Leadership, Fare- 
well", "The Nevv York Times", Sep
tember 29, 1994.

"Not since World VVar II has the 
vvorld seen such callous betrayal".

"A Cynical Tum on Bosnia", 
Editorial, "The Nevv York Times", 
October 3, 1994.

’... the Clinton Administration 

finally yielded to Europe's cynical 
policy of keeping Bosnia defense- 
less, forcing it to submit first to 
ethnic cleansing, then territorial 
partition and finally to NATO 
peacekeepers enforcing a sūrely 
peace".

Elaine Sciolino, "Why U. S. Ac- 
cepts Nod to Serbia", "The Nevv 
York Times", October 6, 1994.

Dėl konfrontacijos su Japonija: 
Thomas L. Friedman, "What Big 

Stiek? Just Sėli", "The NevvYork 
Times", October 2, 1994.

"To put it bluntly, Mr. Clinton's 
foreign economic policy tends to 
be everything that the ręst of his 
foreign policy is not: The strategy 
has been fairly consistant, even if 
the tactics varied... When it carhe ’ riausiais vardais - žudikais, moterų 
to Bosnia, Somalia and even Haiti, išniekintojais, teroristais ir pana-
the President often seemed un- 
able to make a eonneetion be- 
tvveen his goals and the means he 
was ready to spend to achieve 
them".

Thoms L. Friedman, "Blinking 
First on Trade, The U. S. and Ja- 
pan Duel for High Stakes, as 
Clinton Wields the Threat of Sanc- 
tions", "The New York Times", Sep
tember 28, 1994.

Dėl Kinijos sutarčių ir nusilei
dimų diktatoriams:

Patrick E. Tyler, "Chinese Tęst 
Atomic Bomb Underground, U. S. 
Urges Beijing to Join Moratori- 
um", "The New York Times", Oc
tober 8, 1994.

Po eilės pataikavimų kiniečių 
diktatoriams, kiniečiai ir toliau 
elgiasi lygiai taip pat, kaip ir prieš 
JAV nuolaidas... O B. Clinton ad
ministracija tik "deeply regrets"...

Dėl Siaurės Korėjos derybų:
James Stemgold, "South Korea 

President Lashes out at U. S.", "The 
Nevv York Times", October 8,1994.

"... President Kim Young Sam of 
South Korea lashed out at the 
Clinton Administration in an in- 
tervievv for what he characterized 
as a lack of knovvledge and an 
over eagemess to compromise... 
Kim attacked Washington's basic
stance in the discussios with North 
Korea as naive and overly flexi- 
ble".

Dėl Haiti politikos ir kariniu jėgų 
panaudojimo "atstatyti demokrati
ją", kurios saloie niekada nebuvo:

"Don't Manipulate Haiti's Poli- 
ties", "The New York Times", Edi- 
torial, October 2, 1994. —

"For reasons of prindple and 
prudence, the United States should 
not be in the business of covertly
manipulating political debate in 
other countries..."

Stephen Engelberg, "a Haiti Lead- 
er of Paramilitaries vvas Paid by 
C.I.A., Group Linked to Abuses, 
its Protests Prevented Docking of 
a Troop Ship in 1993, Derailing U. 
S. Policy", "The Nevv York Times", 
October 8, 1994.

"Emmanuel (Toto) Constant, the 
head of the organization kriovvn 

as Fraph, was on the Central Intel- 
ligence Agency payroll in October
1993, when his group organized a 
violent demonstration that pre- 
vented the docking of the (U. S.) 
Navy ship Harlan County, the 
officials said*.

"It was not clear why the pay- 
ments to Mr. Constant continued 
after his group had played the 
leading role in temporarily derai- 
ling the Clinton Administration 
policy toward Haiti*.

Elaine Sdolino, 'C.I.A. Repor- 
tedly Taking a Role in Haiti*, "The 
New York Times", September 28,
1994.

Pozicijos - griežtai nustatytos ir 
apkalbėtos - keičiasi kiekvieną die
ną. Pasaulio vadai nežino, ko gali 
tikėtis iš Amerikos. Kai negali su
prasti JAV politikos, gaunasi geo
politinis pasimetimas, nes JAV eko
nomika, politika, karinės jėgos 
naudojimas daro įtaką visiems 
kraštams, viso pasaulio ekonomi
kai.

Politika Haiti atveju gal yra aiš
kiausias pavyzdys:

Rinkimų kampanijos metu kan
didatas B. Clinton visokiais būdais 
kritikavo prezidentą George Bush 
dėl to, kad pastarasis neįsileidžia 
Haiti pabėgėlių į Ameriką.

Ilk laimėjęs rinkimus, preziden
tas William Jefferson Clinton stai
ga pakeitė savo poziciją ir ne tik 
neįsileido pabėgėlių, bet netgi įsakė 
JAV pajūrio kariniam laivynui su
laikyti pabėgėlius jūroje, pervežti 
juos į koncentracijos stovyklas ir 
neleisti emigruoti į Ameriką... Yra 
gan aišku, jog prezidentas nenorė
jo įsileisti juodųjų Haiti gyventojų 
į Ameriką. Imigracijai ir politikai 
yra tam tikros rasinės ir politinės 
ribos...

Kai žmonės ir toliau masiškai 
bėgo iš krašto, rizikuodami gyvybe 
jūroje, B. Clinton paskelbė žodinį 
karą Haiti diktatoriams - teroris
tams. Jis išvadino pastaruosius įvai- 

šiai. Paveiktos Amerikos spaudi
mo, Jungtinės Tautos paskelbė vi
suotinę ekonominę ir politinę blo
kadą Haiti diktatoriams. Žinoma, 
daugiausiai nukentėjo ne diktato
riai, bet paprasti žmonės, kuriuos 
ir toliau skriaudė ir terorizavo mili
jonus susikrovę diktatoriai. Išba
dėję, nukankinti krašto gyvento
jai pradėjo masiškai leistis į jūrą 
nors ir žinodami, kad jų skubiai 
sulipdyti laiveliai tikriausiai pa
skęs...

Pagaliau, kai blokada ir tušti 
prezidento žodžiai nieko nepa
keitė, jis padarė sprendimą: galin
ga Amerikos kariuomenė užims 
Haiti salą, kurios karinės jėgos yra 
panašios į "Vilniaus brigados" gre
tas. Prezidento žodžiais, kalbų ne
bebus. Teroristai, žudikai turėjo 
galimybę pabėgti, o jis, preziden
tas, toliau nebesikalbės su jais. 
Kalbos baigtos! Laikas kareiviams 
parodyti, ką reiškia įžeisti Ameri
ką.

(Pagal JAV Konstituciją, karą 
paskelbti gali tik JAV Kongresas. 
B. Clinton elgesys yra aiškus karo 
žingsnis. Bet, vietoje kreipęsis į 
JAV Kongresą, iš kurio žinojo ne
gausiąs pritarimo, prezidentas B. 
Clinton kreipėsi į Jungtines Tau
tas. Prezidento šalininkai bando 
lyginti jo žygius su prezidentų R. 
Reagan ir G. Bush elgesiu Gra
nadoje ir Panamoje, tačiau tie žy
giai buvo iš esmės skirtingi. Vie
nintelis palyginimas galėtų būti 
su Irako karu, bet tuo atveju prezi
dentas G. Bush kreipėsi į JAV Kon
gresą prieš pradedant karą.)

Prabėgus tik vienai dienai, pa
aiškėjo, jog B. Clinton jau pakeitė 
savo nuomonę - iš JAV į Haiti salą 
išvyko buvęs prezidentas J. Carter
su dviem palydovais. "Nebesikal- 
bėsime* klintonietiškoje kalboje, 
reiškia "gal".

Po J. Carter derybų, santykiai 
tarp JAV ir Haiti diktatorių visiškai 
susimaišė. Pagal naują sutartį, dik
tatoriai turėjo tik pasitraukti iš 
pareigų, bet tai nereiškė, kad turi 
išvykti iš krašto (nors trys vyriau
sio rango valdininkai išvyko dėl 
savo saugumo). Clinton valdžia 

net JAV kariniais lėktuvais išvežė 
teroristus ir diktatorius, bei jų šei
mas, atidavė jų suvogtus pinigus 
(virš $70 milijonų) ir net išnuo
mavo, už $7,000 į mėnesį jų palik
tus namus ir vasarvietes Haiti salo
je... O teroristų gaujos vadinamos 
kareiviais ir "attaches" - ne tik nebu
vo nuginkluotos, bet tapo sąjun
gininkais su Amerikos galinga, bet 
sumenkinta kariuomene.

Visa tai yra tik pradžia. Galima 
tikėtis dar daug kraujo, daug chao
so. B. Clinton atstatydintas prezi
dentas Jean-Bemard Aristide nėra 
demokratas. Jo rankos nėra daug 
švaresnės už tų, kuriuos JAV prezi
dentas išvadino visokiais vardais. 
Per du prezidento B. Clinton valdy
mo metus garbinga JAV kariuo
menė du kartus buvo pasmerkta 
būti pašaipos taikiniu. Tai nėra 
kariuomenės kaltė. Tai yra poli
tikų ir Washingtono biurokratų 
darbas.

O ką tai turi bendro su Lietuva?
Boris Jelcin valdžia tuoj pat iš

naudojo miglotą mūsų prezidento 
politiką, neprincipingą jo mąs
tyseną. Į Haiti užėmimą Maskva 
žiūri kaip į aiškų Amerikos ženklą 
jiems kas liečia "artimąjį užsienį". 
Jei Amerika gali teisiškai kištis į 
kaimynų vidaus reikalus vardan 
teisingumo ir žmogaus teisių, kodėl 
negali Raudonosios armijos liku

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, 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.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM 
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
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.

rasolino
* MEMORIALS K

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
■ TAI M()SV VIENINTtLt VIETA - 

■ GAUSI PARODU SALĖ ■

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVV YORK. NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA____
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI

* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

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

čiai, kurie Rusijoje neturi ką veik
ti? Pradžia jau yra Gruzijoje,Armė
nijoje ir kituose pietiniuose buvu
sios sovietijos kraštuose... Ir tai 
yra tik pradžia. Reikia prisiminti 
eile grasinimų pabaltiečiams, kad 
Maskva netoleruos rusų kilmės gy
ventojų žmogaus teisių pažeidimų. 
O kas nuspręs, kada ir kaip tos 
vadinamos žmogaus teisės bus 
pažeistos? Pagal mūsų prezidento 
standartus, kurie keičiasi ne tik 
kas dieną, bet kartais kas valandą, 
kaip ir minėtas Mark Tvvain oras.

O po Somalio ir Haiti banditų 
laimėjimų, laukia eilė kitų, nuo 
Kubos iki Šiaurės Korėjos, nuo 
Serbijos iki Irako... Banditų ne
trūksta... Jiems tik reikia silpnų 
vadų, neaiškios tarptautinės poli
tikos iš didžiųjų.... Jie savo veiklai 
ras tinkamą areną.

- JT žmogaus teisių vyriau
siasis įgaliotinis Jose Ayala Lasso 
spalio 16-17 dienomis lankėsi 
Vilniuje. Jo vizitas yra jo pačio 
noras ir skirtas susipažinimui su 
žmogaus teisų padėtimi Lietuvoje. 
Spalio 17 d. Lasso susitiko su Lie
tuvos prezidentu A. Brazausku, 
premjeru A. Šleževičiumi, Seimo 
žmogaus teisių komiteto nariais. 
Lasso ypatingai domėjosi rusa
kalbių teisėmis Lietuvoje.

TASS
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Žemės žaizdos primena sovietinę okupaciją
Prieš metus ištarėme ilgai lauktą 

"sudiev" paskutiniam Rusijos ka-
riuomenės ešelonui. Pagaliau bai
gėsi Lietuvos okupacija, tačiau dar 
negreitai išnyks jos pėdsakai. Mūsų 
žemė dar ilgai gydys svetimųjų 
paliktas žaizdas.

Daugiau kaip 500 sovietinių ka
rinių objektų (įskaitant dalinius, 
apleistas karines teritorijas, komi
sariatus) buvo Lietuvoje - labiau
siai į vakarus nutolusioje, ties 
NATO prieangiu buvusioje SSSR 

Didelio projekto viltys ir pavojai

S
unku pasakyti, kas lėmė, kad didžioji Amerikos žur
nalistinė asmenybė Walter Cronkite panorėjo Baltijos 
kraštams padovanoti trijų valandų dokumentini filmą 

"Langai i Vakarus" ("Windows to the West"). Gal įtakos turėjo jo, 
kaip spėjama, giluminės lietuviškos šaknys arba jį patraukė pa
saulio istorijoje daug atitikmenų neturinti tematika. Filmų ben
drovė Cronkite, Ward & Co. suplanavo ir jau pradėjo filmo 
paruošiamuosius darbus.

Pirmoje vienos valandos dalyje, pavadintoje "Reluctant Hosts" 
(laisvai išvertus - "šeimininkai, kurie nesidžiaugia nepageidauja
mais svečiais") bus pavaizduota senoji Baltijos kraštų istorija su 
karais, okupacijomis ir tarpukario nepriklausomybės laikotarpiu. 
Antroje serijos dalyje - "The Dark Age Revisited - Soviet Occupation 
of the Baltic Nations" - fizinis, tautinis ir kultūrinis sovietų teroras 
ir lietuvių, latvių ir estų rezistencija. Trečioji - "Rebirth - Europe's 
Youngest Democracies Emerge" - Baltijos valstybės atidaro langus į 
Vakarus.

Filmo sėkmę galėtų nulemti dokumentinių filmų pastatyme daug 
konkurentų neturinti Cronkite, Ward & Co. bendrovė ir pats 
Walter Cronkite, kuris asmeniškai bus filmo interpretatorius. Ga
rantuota gausi žiūrovų auditorija, nes filmą platins trečia savo 
didumu Šiaurės Amerikoje viešosios televizijos bendrovė SCE/TV. 
Be to filmo versija bus pritaikyta švietimui. Naudosis vidurinių ir 
aukštųjų mokyklų studentai.

Tai išviršinės sėkmės sąlygos. Bet kaip su turiniu? Tokios apimties 
filmui, kurio biudžetas 2 milijonai dolerių, medžiagą telks bend
rovės, žurnalistai, samdomi istorikai, įvairių sričių ekspertai, patarė
jai, teisininkai. Ar akademikai - ekspertai sugebės įsigilinti į istori
nius faktus, ar panorės ieškoti istorinės tiesos ir sąžiningai vertinti 
aplinkybes, lėmusias trijų Baltijos tautų istorinį kelią? Netenka 
abejoti, kad centrinis dėmesys bus skirtas Lietuvai, turinčiai žymiai 
turtingesnę istoriją, senesnes valstybines tradicijas ir herojiškai 
tragišką rezistenciją prieš sovietų okupaciją.

Nusivylusi žemiau negu mėgėjiškai atlikto "Kovų ir kančių istori
jos" darbo neigiamais rezultatais, lietuvių visuomenė gali suabejoti 
ir filmo "Langai į Vakarus" sėkmingumu. Iš tikro, pagrindinę 
atsakomybę imasi Cronkite, Ward & Co. bendrovė. Bet mūsų viltis 
praskaidrina faktas, kad šio projekto konsultantu ir dalinai bendra
darbiu firma pakvietė Amerikos - Baltijos fondą (US - Baltic Foun
dation). Lino Kojelio vadovaujamas fondas savo rimtais projektais 
ir sąžiningai vykdomais įsipareigojimais yra įgijęs pagarbą Wash- 
ingtono finansiniuose, politiniuose ir kultūriniuose sluoksniuose.

Kaip esame informuoti, Amerikos - Baltijos fondo vadovybė jau 
sudarinėja lietuvių, latvių ir estų patariamąją komisiją, kuri kartu su 
Cronkite, Ward & Co. atstovais aptarinėja didįjį filmo planą.

Amerikos -^Baltijos fondas įsipareigojo filmo gamybai parūpinti 
250,000 dolerių. Pati filmų bendrovė investuoja savo 1,750,000 
dolerių. Visos tos 250,000 dolerių sumos Amerikos - Baltijos fondas 
nesistengs išlupti iš baltiškų kišenių, tačiau jam reikia ir mūsų 
pinigų, kad galėtų būti pajudinti didieji amerikiečių fondai ir kiti 
finansiniai šaltiniai. Linkėtina, kad mūsų visuomenė šį svarbų 
projektą paremtų.

respublikoje. Sovietmečiu Lietuvo
je buvo apie 40 raketų bazių, 10 
karinių aerodromų, 2 milžiniški 
desanto mokymo centrai, 3 strate
ginės kuro (tarp jų ir raketinio) 
saugyklos, 11 didelių (didesnių 
kaip 500 ha) poligonų ir šaudyklų, 
daugybė ryšių objektų, karinių san
dėlių. Karo reikalams dirbo didžiu
lės uždaros ir pusiau uždaros ga
myklos, įslaptinti mokslo centrai.
Net Lietuvos paukščių tyrinėtojai 
turėjo karinių pavedimų. Ypač 
daug karinių objektų buvo Kaune 
ir jo apylinkėse bei pajūryje. Iš 
viso beveik 90,000 ha mūsų žemės 
tiesiogiai valdė kariškiai (tai -1,5% 
mūsų šalies teritorios, daugiau, nei 
užima visi mūsų miestai, kartu 
sudėjus; panašų plotą okupacinė 
kariuomenė buvo užėmusi ir kitose 
Rytų Europos šalyse; beje, Kalinin
grado (Karaliaučiaus) srityje Rusi
jos kariuomenė užima oficialiais 
duomenimis, daugiau kaip 5%, 
neoficialiais - 30% krašto teritori
jos). Kariniai objektai buvo dis
lokuoti net 30 iš 44 Lietuvos rajo-
nų. Lietuvoje buvo nemaža objek- nio buvo paverstas žinybiniu. Tie- kurui iš karinės bazės prasisunkusį 
tų, pavaldžių toli už Lietuvos ribų sa, būtina priminti, kad pirmieji - aviacinį žibalą. Jo geologų skaičia-

Buvusiame kariniame Šiaurės miestelyje Vilniuje kuriasi parduotuvės, tačiau jose pirkėjų 
beveik nesimato. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Dr. Ričardas Baubinas

(Baltarusijoje, Rygoje, Riazanėje) 
buvusiems kariniams padaliniams. 
Pirmą kartą Lietuvos žemė Raudo
nosios armijos daliniams (9212 ha) 
buvo suteikta (SSRS ambasados 
pageidavimu) dar 1940 m. liepos 
25 d. Iš 45 pokarinės okupacijos 
metų net 33 metus buvo įvedami 

giauji kariniai daliniai. Ypač daug 
^28) įvesta 1959 - 1962 m. Pasku- 

*tiniai daliniai įvesti į Lietuvą jau 
1990 m. Beje, vienoje iš raketinių 
bazių prie Vilniaus tyrimų metu 
buvo rasti kariniai įrenginiai, pa
gaminti ir sumontuoti jau po Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo.

Sovietų kariuomenė paliko liūd
ną atminimą. Jos veiklos padari
nius atskleidė ir skubūs ekologi
niai tyrimai, kuriuos didžiausiuose 
kariniuose objektuose vykdė spe
ciali Geografijos instituto darbo
grupė tuometinio Aplinkos apsau
gos departamento AAD užsakymu. 
Gaila, kad Vyriausybė taip atsai
niai pažiūrėjo į būtinybę skubiai 
užfiksuoti (bent istorijai, jei ne 
deryboms su Rusija!) okupantų 
paliekamos žemės būklę ir neskyrė 
šiems darbams nė cento. Žinia, 
AAD lėšos tebuvo lašas jūroje, 
matant darbų apimtį ir svarbą. Jei 
ne mokslininkų ir gamtosauginin
kų pasiaukojimas bei entuziazmas, 
SSSR kariuomenės padaryta žala 
nebūtų buvusi tiesiogiai užfiksuota 
net kariniuose didžiausiuose ob
jektuose. Taigi net toks naciona
linės svarbos reikalas iš valstybi- 

dar 1991 m. - į mokslininkus šiuo 
klausimu kreipėsi Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos vadovai. 
SKAT iniciatyva ir lėšomis buvo 
organizuotas slaptas 4 karinių ob
jektų ekologinės būklės tyrimas, 
atskleidęs pasibaisėtiną mūsų že
mės nuniokojimą ir vėliau ne kartą 
pravertęs, tvarkant santykius su 
Rusija.

Ir tuomet, ir 1993 m. kariniuose 
objektuose radome visapusiškai 
pažeistą - suniokotą, užterštą - 
aplinką. Daugiau kaip 9200 ha 
plote suniokotas, giliai mechaniš
kai pažeistas dirvožemis. Jo rekul
tivacijos darbų mastas siekia 40 
mln. kub. metrų! Dirbtinai kariškių 
sukurti reljefo paaukštėjimai (kal
nai, iškasos) siekia 40 metrų. Kai 
kuriuose poligonuose atsivėręs Mė
nulio peizažas: atviri 1,5 - 2 tūks
tančių ha ploto pustomi smėlynai, 
išdarkyti sprogimų, skeveldros, 
bombų nuolaužos. Beveik 4000 ha 
plote teks išrinkti žemėje įstrigu
sius sprogmenis.

Sunku įsivaizduoti, kaip išvaly
sime savo žemėje karinius terša
lus. Aerodromuose, naftos saugyk
lose, tankų ir kituose daliniuose 
daugiau kaip 4 mln. kub. metrų 
grunto užteršta naftos produktais. 
Teršalai prasisunkė iki 15 m gylio 
ir su požeminiais vandenimis pask
lido toli už karinių dalinių ribų.
Ties garsiuoju Zoknių aerodromu 
prie Šiaulių esančiame karjere jau 
12 metų žmonės semia ir naudoja 

vimais, čia telkšo bene 6O,Q00 
tonų! Itin pavojingos buvo ir Pane
vėžio bei Kėdainių karinių aero
dromų kuro bazės: šiuose objektuo
se, buvusiuose prie mažai vande
ningų upių ir dar aukščiau miestų, 
naftos produktai turėjo itin palan
kias sąlygas sklisti į paviršinius 
vandenis. Karinių teritorijų grunte 
ir vandenyje daug sunkiųjų meta
lų, esama ir labai pavojingų chemi
nių medžiagų likučių (Tauragėje, 
Plungėje). Šie teršalai palaipsniui 
sklinda ir kelia pavojų kai kurių 
miestų vandenvietėms. Beje, dau
giau kaip 30 vietovių buvo išpiltas 
labai nuodingas raketų kuras. Pa
gėgių karinėje bazėje tokio kuro 
buvo laikoma apie 9000 tonų. Dalis 
jo liko Lietuvoje.

Ypatingą susirūpinimą kelia ra
dioaktyviosios taršos židiniai. Di
džiausius iš jų, spaudžiami aplin
kosaugininkų, Rusijos kariškiai lik
vidavo, tačiau preliminarūs tyri
mai įgalina teigti, kad įvairiuose 
techniniuose objektuoe, laužo są
vartynuose, netgi katilinėse yra 
nemaža silpno, tačiau gana pavo
jingo spinduliavimo šaltinių.

Beveik kiekviename kariniame 
objekte liko daugybė atliekų, šiukš
lių - iš viso daugiau kaip ketvirtis 
milijono kubinių metrų (arba 100 
didelių geležinkelio sąstatų). Vien 
Panevėžio karo aviacijos bazėje 
rasta 14 sąvartynų! Beje, laužas 
daug kur sumaišytas su sprogmenų 
likučiais, gausu paskubomis už
kastų šiukšlynų.

Ypač nukentėjo Lietuvos miš
kai. Juose tvarkėsi 6 karinės giri
ninkijos. Plečiant poligonus, ply
nai iškirsta 7250 ha miško, dar 
1140 ha - sužalota, 790 ha - žuvę 
dėl blogos priežiūros, 2000 ha - 
išdegę. Kariniuose plotuose vietoj 
gerų miškų atsirado daug men
kaverčių medynų. Net penktadalio 
išlikusių karinių miškų būkle yra 
nepatenkinama.

Pažeistuose kariniuose plotuose 
sunyko dideli augalijos ir gyvūni
jos ištekliai. Pažymėtina, kad spe
cialūs karinės medžioklės plotai 
Lietuvoje buvo 3 kartus didesni 
negu visos karinės teritorijos. Ver
ta paminėti, kad kariškiai užėmė 
geriausius, žmonių poilsiui tinka
miausius miškus prie Vilniaus, 
Kauno, pajūryje. Šių miškų rekre
acinis talpumas - 3,5 mln. poil
siautojų per metus!

Karinės bazės gerokai kenkė 
mūsų rezervatams ir draustiniams. 
Net pasaulinio garso gamtos uni-

(nukelta į 5 psl.)

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
Alfonsas Nakas
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Pas seserį pasivaišinę be alkoholio, net be šampano, sėdome su Jonu 
į seserėno automobilį. Jis vežė mus į mūsų butą Sakalų gatvėje. Dabar 
prakalbinau seserėną Alfredą:

- Kaip gi judviem su Vidute sekasi?
- Normaliai, dėde, - buvo jo mįslingas atsakymas. Tą "normaliai" dar 

keletą kartų iš jo girdėsiu kitomis dienomis, kalbantis susitikus, ar 
telefonu. Girdėsiu ir iš kelių kitų visokio amžiaus žmonių.

Gyvenu ir mokausi. Sąjūdžio pradžioje dažniausiai girdėjau žodį 
ŠAUNUOLIS. Užpernai ir šįmet - SIAUBAS. Šįmet, į mandagumo 
klausimą "kaip sekasi", atsako dviprasmišku ar daugiaprasmišku NOR
MALIAI...

Pirmieji Vilniaus įspūdžiai
Kas atidžiau skaitė pirmąją šio dienoraščio dalį, žino, kad Vilniuje 

nesu naujokas. Čia lygiai treji metai gyventa 1941 - 1944-siais. Ir 
priverstas tapti egzilu-emigrantu - išeiviu, Vilniuje lankausi ketvirtą 
kartą: 1977, 1988, 1992 ir štai 1994-siais. Kaip vaikai neatsivalgo 
saldumynų, aš neatsivaikštau Rudžių (tėviškės) laukais ir Vilniaus 
gatvėmis. Tik nedaugelio gatvių težinau vardus. Nė jaunystėje jų 
nežinojau- Visada užtekdavo, orientacijai, kelių-keliolikos, kaip Gedimi
no pr. (nors prospektu vadinti perdėta), Čiurlionio, Basanavičiaus 
(visose trijose teko gyventi), Piliečių - Didžiosios - Aušros Vartų, 
Vilniaus - Kalvarijų, dar viena kita, ir iš jų į kairę, į dešinę, dar kokiu 
puslankiu ar pusračiu, susirandi visą Vilnių, egzistavusi prieš baisųjį 

. sovietmetį. Dabartinis Vilnius, brač, iš lėktuvo, kad ir iš TV bokšto, 
panėši į kelių milijonų Europos ar Amerikos didmiestį. Bet kai papuoli 
į kurį daugiabutį pusdangoraižį Karoliniškių, Virušuliškių, Šnipiškių ar 
Žirmūnų priemiesčiuose, tai pasijunti kaliniu. Nėra parkų, nė gėlynų. 
Nėra daug kur net padorių šaligatvių pasivaikščiojimui. Lindėk mažame, 
kad ir gražiai apstatytam salonėly ir per langą stebėk pamišusių auto

mobilistų lenktynes.
Man pasisekė, apsigyvenau Žvėryne, Sakalų g-je, pas giminių drau

gus. Kone visą senamiestį ir prieškarinį naujamiestį pėsčiomis, jeigu 
netingi du - tris kilometrus paėjėti Šen ar ten, pasieksi.

Sūnus Jonas 1972-siais Vilniuje buvo penkias dienas, bet miesto matė 
labai mažai. Tuomet jį ir jo brolį Viktorą apspito beveik pusšimtis 
artimiausių mamos ir tėvo giminių. Visi norėjo pamatyti, kaip atrodo 
du jaunuoliai iš Marso, atsiprašau, iš Amerikos. Ir dar tokie, kurie 
lietuviškai kalba ne ką prasčiau už čionykščius pusbrolius ir pusseseres. 
Visi norėjo juos paliesti, pakalbinti ir pagirdyti. Apie tuos pagirdymus 
esu rašęs ankstesniuose "dienoraščiuose". Dabar Jonui buvo proga 
Vilnių pamatyti be "Inturisto" šnipelių ir be geranoriškų vaišingų
giminių, tik su tėvu. Man, prisiskaičiusiam, kad jau Vilniuje ir Kaune 
kai kam net kelnes numauna, d< 
saugiau. Tad ir marš, marš, pėstute 
iš Žvėryno, Mickevičiui bepaliktu 
tik gatvės gabalu iki tilto, o Gedi
minui, už tilto į rytus, iki pačios 
katedros.

Kai lankiausi 1992 vasarą lito 
Lietuvoj nebuvo, tik apie jį visi 
kalbėjo. Jį įsivedus, daugelis keikė 
keikė kriminalistų lengvai padir
bamus banknotus, nevykusias vi
sokių dydžių monetas. Man, trum
palaikiam turistui, labiau rūpėjo, 
kur ir kaip tenai dolerius į litus 
iškeisti. Gal reikės rodyti užsienio 
pasą? Gal pildyti kokias anketas? 
Pernai Lietuvoje buvę Sunny Hills 
draugai ramino, jog nesirūpinčiau: 
nėra nieko lengvesnio, kaip valiu
tos iškeitimas į litus.

Su Jonu įsitikinom, po gatves 
pasidairyti išėję. Jau Žvėryne, Kęs
tučio gatvėje, prie sukrypusio me
dinio namo pamatėm iškabą: "Pini
gų keitykla (Currency Exchange)".
Pirmą keitimą atlikome Gedimino

prospekte, netoli tilto. Aš už 200 USD, gavau 794 litus (vos 6,1., už 
patarnavimą). Jonui vieną 50 dol. banknotą atmetė, radę kampe rašalo 
dėmę. Transakciją abu atlikom per 2 ar 3 minutes. Tokių keityklų 
Vilniuje turbūt yra keli šimtai. Vien Gedimino pr. keliolika. Žinoma, 
keičia ir bankai. Ak, bankai! Jie - priešingybė šviesiems, vienaaukščiams 
Amerikos bankams. I vieną, dėl įdomumo, bene Pylimo gatvėje, užėjau. 
Pro kažkokios parduotuvės duris, tamsiu koridorium į antrą aukštą, 
kitais laiptais į trečią, pro suglumusius, bežadžius, uniformuotus sargus, 
į kažkokį sumautą tamsų kambarėlį. Pasisveikinęs, bet neatsveikintas, 
paniurusiai žmogystai ištiesiau 50 dol. banknotą. Jis (žmogysta buvo 
vyras) be žodžio pinigą labai kruopščiai apžiūrėjo, be žodžio padavė

imant, bankas atskaitė tris kartus daugiau už patarnavimą, negu keityk-
pluoštelį banknotų. Pasitraukęs suskaičiavau: 196 litai. Proporcingai

Vilniaus senamiestis, Pilies gatvė.



Aplink 
pasaulį

□ Portugalijos prezidentas Mario 
Soares su žmona spalio 17-18 die
nomis su dviejų dienų oficialiu 
vizitu lankėsi Latvijoje, kur jis susi
tiko su Latvijos prezidentu Guntis 
Ulmanis, Latvijos Seimo nariais, 
aplankė Rygos istorinius ir ar
chitektūrinius paminklus. Portu
galija iki šiolei, pasak Latvijos dip
lomatų, buvo "tuščia vieta" Latvi
jos užsienio politikoje.

□ Rusija planuoja pastatyti 15 
ledlaužių-tankerių, skirtų pristaty
ti naftos produktams i šiaurinius 
rajonus, pranešė Rusijos vyriausybė 
spalio 17 d. Užsienio firmos išreiškė 
susidomėjimą šiuo projektu. Rusi
jos konglomeratas "Lukoil" prašo 
iš vyriausybės $30 milijonų projek
to finansavimui.

□ Popiežius Jonas Paulius II spa
lio 18 d. susitiko su gydytojais ir 
prisiminė savo medicininę kovą 
bei kėlė gydytojų pasišventimą, 
kuriuo lengvinamos ligonių kan
čios. Popiežius nekomentavo savo 
sveikatos dabartinio stovio. "Jūsų 
pacientų pasitikėjimas suteikia 
jums ne tik pasitikėjimo mokslu, 
bet taip pat ir jūsų žmogiškumu ir 
jautrumu", - pasakė Popiežius gy
dytojams.

□ Vyriausieji Rusijos kariuo
menės atstovai spalio 18 d. neigė 
savo rolę žurnalisto, rašiusio apie 
korupciją armijoje, nužudyme. 
Dmitrij Cholodov, 27-erių metų, 
populiariausio dienraščio "Mos- 
kovskij Komsomoletc" žurnalistas, 
mirė nuo sužeidimų, kuriuos jam 
padarė spalio 17 d. jo kabinete 
sprogusi bomba, kai jis atidarė savo 
lagaminą. Lagaminą, kuriame bu
vo medžiaga apie korupciją armi
joje, jis laikydavo geležinkelio sto
ties saugomose kamerose. Daugu
ma jo kolegų mano, kad Cholodov 
mežiaga apie korupciją armijoje, 
kurią jis paskutiniuoju metu ruošė 
spaudai, yra jo žuvimo priežastis. 
Bomba, pagaminta Valstybinės 
kontržvalgybos tarnybos, buvo 
padėta lagamine, - spėja vyriau
siasis dienraščio redaktorius Pavel 
Gusev. Gusev sako, kad jis asme
niškai tirs nužudymą. Pagal "Glast- 
nost Defense" fondo duomenis, 
kuris registruoja duomenis nuo 
1991 m., mažiausiai 10 žurnalistų 
buvusioje Sovietų Sąjungoje buvo 
nužudyti šiais metais.

50 metų kaip žuvo poetas 
Vytautas Mačernis

1944 m. spalio 7-oji Lietuvai yra 
didžios netekties diena. Tą dieną 
įvyko lietuvių savanorių kariuo
menės paskutinės kautynės Sedos 
apylinkėje. Vien Sedos miesto kapi
nėse, esančiose prie bažnyčios, 
palaidota per 100 lietuvių karių. Iš 
ten žuvusiųjų težinomi tik aš- 
tuonių vardai ir pavardės. Visi kiti 
nežinomi kariai.

Tą dieną, spalio 7, šeštadienį, 
Žemaičių Kalvarijoje žuvo jaunas, 
iškilus poetas Vytautas Mačernis. 
Jis buvo tik 23 metų.

Sedoje neseniai vyko šios sukak
ties minėjimas, buvo kviečiami visi 
buvę savanoriai, vienokiu ar kito
kiu būdu dalyvavę Sedos kauty
nėse. Gal bus surastos ir kitų 
žuvusiųjų pavardės ir vardai. Spė
jame, kad vadovavę karininkai bus 
sunaikinę kautynių archyvinę me
džiagą. Ji nepateko į NKVD ran
kas, nes okupantai būtų persekio
ję dalyvavusių gimines ir artimuo
sius.

1944 metų vasaros pradžia
Po Staliningrado kautynių, ku

rias pralaimėjo vokiečiai, buvo 
aišku, kad vokiečių armija turės 
trauktis. Ir ji traukėsi. Lietuvos sie
nas ji pasiekė birželio gale ir liepos 
pradžioje. Žemaitijoje jau liepos 
pradžioje girdėjosi tolimas artileri
jos šaudymas.

Liepos mėnesio pradžioje Že
maičių Kalvarijoje būna dideli at
laidai, vadinami Didžiąja Kalvari
ja.

Žmonių buvo suvažiavę labai 
daug. Pamokslus sakė jėzuitas Tė
vas J. Bružikas. Pamokslą sakė 
lauke. Kalbėdamas jis trumpam 
nutilo. Tada ir pasigirdo artilerijos 
tolimas bildėjimas. Pamokslinin
kas sudramatino savo pamokslą. 
Štai ateina nauja nelaimė. Grįžta 
Raudonoji Armija. Žmonės suklu
po, verkė, o artilerija dundėjo.

Mudu su poetu Vytautu Mačer
niu stovėjome netoli klebonijos 
po aukštais topoliais. Jis staiga 
pasisuko į tą pusę, iš kur girdėjosi 
sprogimai, apkabino kelis tvoros 
statinius ir tarė:

- Nebenoriu gyventi. Koks čia 
gyvenimas! Reikia mirti!

Toks jo pasakymas mane su
jaudino. Jau nebemato gyvenimo 
prasmės, kai yra parašęs tiek gražių 
ir prasmingų eilių. Pradėjau jį ra
minti, kad gyvenimas prasmingas, 
kad verta jį gyventi. Juk gali daug 
duoti žmonėms per savo poeziją.

- Rašyti nebenoriu, - atsakė jis. - 
Noriu būti filosofu!

Jis norįs filosofuoti, atskleisti 
tragišką žmogaus gyvenimo pras
mę.

Vėl stengiausi išblaškyti jo tam
sias mintis, o jis atsakė, kad aš 
nepataisomas optimistas, o jis esąs 
pesimistas.

Taip, jis dažnai būdavo susi
mąstęs, liūdnas. Jis ieškojo užuo
vėjos, šilumos ir meilės. Kartais 
savo draugų tarpe jis buvo kupi
nas juokų, išdaigų. Jis mokėjo 
džiaugtis tomis valandėlėmis, bet 
jos buvo trumpos. Ne kartą jis 
skundėsi, kad jo nemyli net jo 
tikra motina. .

Taip buvo. Vytautu rūpinosi tė
vas, bet jį subadė jautis tą vasarą, 
kai Vytautas buvo baigęs 6 klases. 
Motina atsisakė jį globoti, remti. 
Ir mums, jo draugams, kurie ten 
atsilankydavome, buvo nejauku, 
nepatogu susitikti su rūsčiu moti
nos žvilgsniu.

Gimnaziją Vytautas baigė, pade
damas kapeliono kun. Petro Pada
bos, kuris po Antrojo Pasaulinio 
karo gyveno Amerikoje, mirė 1986 
m. balandžio 25 d. Hot Springs, 
AR.

Pabėgėliai ir tankai
Jau liepos mėnesį Raudonoji 

Armija užėmė Aukštaitiją, Šiaulius 
ir dalį Suvalkijos. I Žemaitiją su
plūdo daug pabėgėlių. Visur buvo 
pilna iš kitur privažiavusių žmonių.

Pas Vytautą sustojo trys 
Panevėžio teatro aktoriai: režisie
rius Juozas Miltinis, Banionis, Blė
dis.

Rugpjūčio 15 d. išgirdome kaip 
ūžia keliais mašina po mašinos. 
Pasirodė ir tankai. Tai buvo vo
kiečių garsioji divizija - "Das grosse 
Deutschland".

Vadinasi, vokiečiai organizuoja 
pasipriešinimą, grupuoja savo 
dalinius. Kalvų keterom pradėjo 
kasti apkasus. Mūsų miestelį pali
ko jau priešų pusėje.

I miestelį privažiavo įvairiausių 
mašinų. Čia įsikūrė, statėsi radijo 
siųstuvus, priimtuvus, medžio ša
kom maskavo blizgančias automo
bilių dalis

Pasirodo, kad tai buvo radijo 
kuopa, kurios baras buvo nuo Ry
gos iki Gardino.

Tragiškasis spalis
Atėjo ir spalio mėnuo. Pasidarė 

labiau neramu. Girdėjome, kaip 

labai aukštai skraido sovietų lėktu
vai. Jų nesimatė, bet buvo girdėti 
duslus ūžimas

Penktadienis, spalio 6 d., buvo 
paskutinė diena, kurią galėjai pa
vadinti diena. Vieškeliai buvo 
judrūs.

Ir ką darysime? Didelė nervinė 
įtampa! Žinai, kad pasilikti negali. 
Daug girdėjome baisybių apie karą. 
Čia tuoj pagriebs ir sumals karo 
girnos. Juk tūkstančiai taip žuvo. 
Ir dar ne galas. Žmogus jau toks, 
bėga ir slepiasi. Jau tiek turėjome 
nuotykių per karą, bet vis išsisuk
davome.

Pasirengimas kelionei
Vytautas gyveno apie 4 kilo

metrus nuo manęs. Per savaitę su
sitikdavom porą kartų. Tada buvo 
praėję kelios dienos, kaip mudu 
nesimatėme. Dabar štai būtinybė 
jį aplankyti. Šamelės kaimas buvo 
į šiaurės vakarus, į Sedos pusę 
arčiau.

Išaušus, apie 7 vai., išskubėjau 
pas jį. Jo didelė sodyba buvo kiek 
atokiau nuo vieškelio į Barstyčius. 
Pas Vytautą Mačernį eidavome 
įvairiais takais, trumpais keliais, 
kur tik praeiti gali, bet negali 
važiuoti. Vietovė kalvota, pilna 
krūmų krūmelių. Išėjau tokiais 
šunkeliais, kad greičiau pasiekčiau. 
Atėjau į jo sodybą ir sužinojau, 
kad jis išėjęs pas mane. Vadinas, 
mes ėjom skirtingais takais ir ap- 
silenkėm. Reikėjo skubiai grįžti.

Grižau. Vytautas sėdėjo mūsų 
didžiojoje troboje prie lango. Už 
jo pečių buvo langas, ir aš mačiau 
jo siluetą. Jis buvo labai liūdnas, 
kiek sumišęs. Abiejų rankų pirštai 
išskėsti, ir pirštų galais lietė stalą, 
lyg norėdamas kažką prispausti ar 
sulaikyti.

Jam papasakojau, kad padėtis 
be jokios vilties čia pasilikti. Karas 
ilgai nesitęs. Tik truputį pasitrauk
sime nuo fronto. Reikia pasiimti 
arkliuką ir važiuoti.

Vytautas dar vis abejojo, lyg ne
siryžo. Juk tokia kelionė į neži
nomybę.

Kai jam pakartojau, kad mes čia 
nereikalingi, kad mes turime trauk
tis į Vakarus, jis apsisprendė. Sun
kiai atsikėlė. Buvo sukrėstas. Vytau
tas taip dažnai būdavo surizgęs, 
kai reikėjo apsispręsti kelionei, o 
keliavome dažnai tai šen, tai ten.

Paulius Jurkus

(Pabaiga ateinančiame numeryje)

Lukiškių aikštė Vilniuje 1900 metais. S. Flerio nuotrauka

Leidžiama Lietuvos 
fotografijos istorija

J. Naviko leidykla "Austėja" tik ką baigė redaguoti "Lietuvos Fotogafi- 
jos Istorijos" I-ąjį tomą, apimantį 1854 -1940 metų laikotarpį, t. y., nuo 
fotogafijos atsiradimo Lietuvoje iki komunistinės okupacijos pradžios. 
Knygoje minimas pirmas fotografijos vadovėlis lietuvių kalba, išleistas 
1885 m. Amerikoje. Knygos leidėjai norėtų plačiau nušviesti lietuvių 
gyvenimą Amerikoje ir skirti tam vieną II-ojo tomo skyrių, juo labiau, 
kad II-asis tomas dar tik pradedamas ruošti spaudai. Manome, kad šį 
skyrių, apie 32 psl., sąlyginiu pavadinimu "Lietuva visur", galėtų parašy
ti lietuviai, gyvenantys Amerikoje. Jie, arba vienas konkretus autorius, 
parinktų ir fotografijas. "Lietuva visur" galima išskirti ir į atskirą leidinį, 
esant atitinkamam finansavimui. Tokio leidinio kaina būtų $1,5 už 1 
egz. esant tiražui ne mažiau 1000 egz.

"Lietuvos Fotografijos Istorijos" dvitomį numatoma išleisti geros 
kokybės, dalį knygų įrišti oda. I-os knygos savikaina planuojama apie 
12 litų ($3), pardavimo kaina 22 litai ($5.50).

Knygos leidėjai ieško mecenatų I-o tomo trūkstamai 4000 JAV 
dolerių sumai surinkti. Mecenato pageidavimu knygos priešlapiuose 
gali būti patalpinta jo pateikta reklama ar kitokia informacija bei 
fotografijos. Taip pat galima sudaryti generalinę mecenavimo sutartį I, 
II tomo leidybai, panaudojant Lietuvoje sukauptą ir Amerikoje atrinktą 
medžiagą. Šiuo atveju mecenatas - rėmėjas, pervedęs $10,000, gautų 
teisę 40% tiražo, t.y., po 1200 egz. I ir II tomo realizuoti savo nuožiūra. 
Visi knygos rėmėjai bus įvardyti atskirai leidinio pradžioje.

Pasiūlymus prašoma siųsti: J. Navikas, Goštauto 5/2 - 45, 2001 
Vilnius, Lietuva.

Mokėtojas, norintis pervesti pinigus JAV doleriais į leidyklos sąskaitą 
per banką - korespondentą JAV, nurodo tokius duomenis: Please pay to 
BANKERS TRUST COMPANY, New York, SWIFT; BKTR US 33 for credit 
to VILNIAUS BANKAS, Vilnius, SWIFT; CBVI LT 2X, account no. 04- 
094-649 for further credit to J. Naviko leidykla "Austėja" Acc. no. 
57084112.

Leidėjai: Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas, tarptautinės 
meninės fotografijos federacijos nusipelnęs menininkas St. Žvirgždas 
(tel. 67 - 40 - 54), Leidyklos "Austėja" savininkas J. Navikas (tel. 61 - 
62 - 33)

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
(atkelta iš 3 psl.) 

la.
Grįžtu prie pirmojo pasivaikščiojimo. B pinigų keityklos, kitame 

prospekto šone, atsidūriau kirpykloje. Darbavosi keturios moterys. Dvi 
kirpo vyrus. Antroji nuo lango, matyt savininkė, du kartu atsiliepė 
telefonu skambinusiems. Girdėjau, ji priėmė užsakymus kirptis, sutarė 
laiką. Priėjęs paklausiau ją, ar be užsakymo mane priims (prieš dvejus 
metus kitoje kirpykloje pasimokiau). Taip, priimsianti ir aš būsiąs 
sekantis. Bet paklausė: "Ar jūs tikrai norėsite čia kirptis? Mes brangiai 
imame. Netoli yra kita kirpykla, pigesnė’. Mano klausimas: "kiek 
imate"? Ji: "Visaip, po 10, 15 ir 20 litų". Aš: Ką klientas gauna už 20 
litų"? Ji: "Išplauname galvą, apkirpę sušukuojame..."

Manęs nei plauti, nei šukuot nereikėjo. Paėmė 10 litų ir 2 litus 
daviau "tipso". Kerpant ir ji, ir antroji šalia jos, labai domėjosi gyveni
mu Amerikoje. Kai pasisakiau, kad aš ten gyvenu nuo 1949 metų, abi 
labai stebėjosi, kad lietuviškai kalbu be jokio akcento. Net nosį užriečiau 
taip giriamas...

Kam šis kirpyklos epizodas? Paskaičiuokime. Mergina per dieną 
nukerpa 20 klientų, o per 20 mėnesio darbo dienų - 400 vyrų. Pajamų 
vidurkis iš kiekvieno kliento 15 1. Pajamų vidurkis per mėnesį - 6000 
(taip, šeši tūkstančiai!) litų. Sakykim, kad 50% išsibarsto (duoklė 
mafijos berniukams už "apsaugą", brangi patalpų nuoma, komunalinio 
aptarnavimo išlaidos, etc.). Vistiek, kirpėjai per mėnesį kišenėje lieka 
3000 litų. O mėnesinė pradžios ir vidurinių mokyklų mokytojų alga - 
200 lt., gydytojų - 300 lt. (sic!).

Nupėstinam iki Katedros. Parkas aplink ją pilnas turistų iš užjūrių. Tai 
artėjančių Tautinių šokių ir Dainų švenčių proga suskridusieji. Jonas 
prieš 22 metus Katedrą matė ne katedra, o paveikslų galerija. Norime 
į vidų (13:30 v.). Ant pagrindinių durų užrašas: "Prašome eiti pro 
šonines duris*, šiauriniame šone duris susirandame. Ir jos užrakintos. 
Užrašas: "Tvarkome. Atidarysime 15 valandą". Labai ačiū. Pusantros 
valandos nelauksime mes, nei būrelis kitų, mus sekusių.

Neatsivežiau skrybėlės, ar kokios kepurėlės. Kai vaikštome liepos 8, 
saulė jau spigina galvą. Nueiname i Vilniaus didžiausią universalinę 
parduotuvę prie "Lietuvos* viešbučio. Braunamės j galvos apdangalų 
skyrių. Ant durų užrašas: "Vyksta inventorizacija (ar patikrinimas, 
nebepamenu žodžio). Atidarysime liepos 8". Betgi šiandien yra liepos 8,

ir jau 14-ta valanda.
Vis pėsti, vis einame ir einame. Nusikasam iki geležinkelio stoties, 

pasitikriname traukinių tvarkaraštį, atvejui, jeigu prireiktų traukiniu į 
Ventą. Sužinome, kad Vilnius - Mažeikiai ruože kasdien tik vienas 
traukinys.

Grįžtame pro Aušros Vartus. Dar pietinėje pusėj būdami išgirstame 
nuostabiai gražiai giedant. Išvystame būrelį jaunų moterų. Gieda mums 
niekada negirdėtą giesmę ar maldą Marijai. Sustingstame, sulaikom 
kvapą. Giedoti baigę, visos persižegnoja, apsisuka ir eina Didžiosios 
gatvės link. Patenkam į jų būrį. Tai "Pastoralės" ansamblio dainininkės, 
koncertavę Amerikoje. Deja, nei Jonui, nei man neteko jų koncertuose 
dalyvauti. Kur jos eina, šios kaunietės? "Pasimeldėm. Padėkojom Mari
jai. Grįžtame į Filharmonijos salę", pasakoja viena po kitos. "Ką ten 
darysite"?, klausiame. "Ką darysime? Jau darėme... Dabar tik klau
sysimės kitų...’. Ir papasakoja, kad nuo pat ryto šiandien (liepos 8) 
Filharmonijoj vyksta visos Lietuvos chorų varžybos dėl pirmos, antros 
ir trečios vietų. Jos atidainavę prieš valandą. Premijos nesitiki, nes esą (Bus daugiau)
daug labai kompetentingų var
žovų. Pagarbinę Mariją, grįžtą lauk
ti pabaigos. Bedainuosią, po trum
pos pertraukos, paskutiniai 5 cho
rai. Siūlė ir mums užeiti, nieko 
nekainuosią, leidžią nemokamai. 
Stebėjosi, kad vilniečiai neparodę 
daug dėmesio, visą dieną buvę 
tuščių vietų.

Pastoralietes nusekėm. įėjom į 
atnaujintą, išgražintą salę, kurioje 
aš nebuvau 50 metų. Visiems cho
rams duota po 7 ar 10 minučių 
(gaila, neužsirašiau). Visi dainavo, 
prakaitą braukdami (deja, dirbti
nis vėsinimas, čia bjauriai vadina
mas "kondicionierium", Lietuvoje 
dar mažai kur naudojamas). Dai
navo nepaprastai gražiai. Kokios

• melodijos! Kokie dirigentai. Mudu 
su Jonu visus juos "premijavom".
Aš vis galvojau apie Alfonsą Mi- Žaliąjį tiltą Vilniuje vis dar "tebepuošia" raudonarmlečių-išvaduotojų skulptūros.

kulskį. Juk ar ne šioje salėje jis išgarsėjo? Kiek džiaugsmo jam būtų savo 
čiurlioniečiams dabar diriguoti!...

Visą dieną išvaikščioję, Filharmonijoj pailsėję, pajutome alkį. Čia pat, 
vis dar šalia Aušros Vartų, susiradom, restoraną giliame rūsy, tarp storų 
cemento ar akmens kolonų. Valgėme kažką mėsiško su daržovėm ir 
skania juoda duona. Išgėrėme po porą butelių alaus. Už viską sumokė
jome 42 litus. Dviems 10.50 dol. - visiškai pakenčiama.

Grįžome prie Katedros. Buvo jau arti 21:00 vai., bet saulė nenusilei- 
dusi. Panorome eiti į Kalnų parką. Ten šiąnakt preliudas į Tautinių 
šokių ir Dainų šventes. Bilietų neturėjome. Manėme, nusipirksią pake
liui. Mūsų pokalbi išgirdusi, prisistatė dienoraštį rašiusi kaunietė ir 
pasisiūlė į Kalnų parką eiti su mumis kartu. Pakeliui sužinojome, kad 
ji p. Naujokaitienė, kilimu suvalkietė, gyvenanti Kaune daugelį metų. 
Sovietmečiu buvusi kultūros vadovė ar direktorė (nepaaiškino, kokios 
įstaigos). Kalbant apie spaudą, buvo nepatenkinta, kai papeikiau "Tiesą", 
pasilikusią tą šlykštų vardą (dabar jau "Diena").



Worce$ter, MA
Bostono Vyrų sekstetas yra įkurtas kompozitoriaus Juliaus Gaidelio 

prieš 30 metų. J. Gaidelis buvo išvystęs sekstetui lengvos pramoginės 
muzikos repertuarą, kurį praturtino savo kūriniais.

Po kompozitoriaus J. Gaidelio mirties kurį laiką sekstetas buvo 
nustojęs veikti. Laimingu atveju, sutiko vadovauti Daiva Matulionytė. 
Sekstetas, nors vienas narys ir mirė, daugely valstijų su dideliu pa
sisekimu atliko daug gražių koncertų. Ypač plačiai apvažinėjo Atlanto 
pakrantes.

Kvintetas atliks meninę programą, minint Worcesterio Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos 100 metų sukaktį lapkričio 20 d.

J. M.

Put na m, QT

Tarėsi lietuviai kunigai
Metinis Kunigų Vienybės seimas 

šiemet vyko Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų vienuolyne, Put- 
nam, CT spalio 10-11 dienomis.

Pirmadienio vakare, po šeštos 
valandos vakarienės, kun. A. Kon- 
tautas, Kunigų Vienybės pirminin-' 
kas, vienuolyno salėje atidarė su
važiavimą, kuriam vadovauti pa
kvietė kun. V. Pikturną.

Savo įžanginėje kalboje kun. 
Kontautas pabrėžė, kad Kunigų 
Vienybė Amerikoje gyvuoja jau 75 
metus ir, kad per tuos ilgus metus 
ji yra atlikusi daug darbų lietuviš
kosios išeivijos išlaikymui. Jis pri
minė, kad Kunigų Vienybė yra 
įsteigusi ir visą laiką rėmusi eilę 
lietuviškų laikraščių, kaip "Draugą", 
"Darbininką" ir kt.

Vyskupas Juozas Preikšas, Pane
vėžio vyskupas ir Lietuvos Vys
kupų Konferencijos vicepirminin
kas, apžvelgė dabartinę Lietuvos 
Bažnyčios padėtį. Ne tik čia, bet ir 
visuose savo kituose pranešimuo
se, vysk. Preikšas pabrėžė, kad Lie
tuva yra politiškai laisva, jos žemės 
nebetrypia senosios santvarkos ver
gija. Ilgametė bedievybė palaužė 
dvasinį žmogaus gyvenimą, ku
riam atstatyti reikės daug laiko ir 
pastangų.

Antradienio rytą, po pusryčių, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, pa
darė išsamų pranešimą apie lietu

įvairios operacijos. Medicininė pa
galba bus teikiama net 24 valan
das per parą, teikiant geriausią 

Lietuvoje, kaip ir Amerikoje, buvo nutarta patikrinti jo sveikatą gydymą, naudojant moderniškas

Nauja klinika Vilniuje
žmonės vis labiau pradeda jaudin
tis - kas atsitiks kuomet susirgsiu? 
Gydymas ten darosi vis didesne 
problema, nes valdžios biurokrati
nės sveikatos įstaigos ja mažai 
domisi.

Tą buvo galima išgirsti iš Amer
ikoje besistažuojančio dr. Sauliaus 
Špokevičiaus, kurį teko sutikti 
Bostone per "Lietuviškos sodybos" 
atidarymo iškilmes. Jis papasako
jo, kad valdžios žmonės nesigilina 
į įvairiausius sveikatos padėties 
aspektus Lietuvoje.

Todėl dr. Špokevičius ir amerikie-
tis gydytojas iš Bostono dr. Ken- 
neth M. Leavitt sugalvojo įsteigti 
bendrą kliniką Vilniaus Antakalnio 
ligoninėje, kuri rūpintųsi lietuvių 
sveikatos reikalais. Ši klinika vadi- 
nasi "Baltic-American Medical & 
Surgical Clinic". (Ją galima pasiek
ti, rašant P. O. Box 1493, 124 
Antakalnio g., 2040 Vilnius, Lit- 
huania). Šios klinikos trečiuoju 
direktoriumi yra taip pat vilnietis
dr. Andrius Guobys. Dabar 
yra formuojamas visas medi
cininis ir techninis persona
las, kad klinika tuojau pat 
galėtų patarnauti pacien
tams.

Dalyvaudamas Vilniaus Ar
kikatedros Bazilikos klebono 
irvilniaus kunigų seminari
jos rektoriaus, prel. kun. K. 
Vasiliausko pagerbime rug
sėjo 25 d. Bostono piliečių 
klubo salėje, dr. L. Leavitt 
viešai iškėlė sveikatos prie
žiūros problemą Lietuvoje ir 
pasakė, kad jo vadovaujamo
ji klinika nemokamai rūpin
sis prel. Vasiliausko sveika
tos priežiūra. Tas pagerbime 
dalyvavusiųjų tarpe sukėlė 
didelę nuostabą, o ir pačiam 
prelatui tai išgirsti buvo staig
mena.

Dar prelatui esant Bostone, 

vių katalikų padėtį už Lietuvos 
ribų. Jis išvardino visas žinomas 
lietuvių kolonijas visuose konti
nentuose, nupiešdamas kiekvienos 
grupės religinį ir socialinį stovį.

Suvažiavime buvo svarstomas 
Amerikos ir viso pasaulio kunigų 
vardyno klausimas. Buvo nutarta 
neleisti atskiro vardyno, bet prisi
jungti prie panašaus vardyno, lei
džiamo Lietuvos kunigų. Taip pat 
nutarta nedalyvauti organizuotai 
kitais metais ruošiamose kunigų 
rekolekcijose Romoje.

Kun. Jonas Pakalniškis, Kunigų 
Šalpos Draugijos sekretorius ir iž
dininkas, pranešė apie teikiamą 
paramą varge esantiems kunigams.

Vėliau tarė žodį prel. Kazimieras 
Vasiliauskas, Vilniaus kunigų semi
narijos rektorius, 20 metų išken
tėjęs Sibire. Amerikoje jis lankosi 
šalpos reikalais. Pabrėžė, kad Lie
tuvoje tikrai yra alkstančių, ku
riems reikia duonos ir sriubos.

Užbaigiant suvažiavimą, buvo 
padėkota kun. V. Piktumai už nuo
taikingai pravestą suvažiavimą. 
Kun. V. Cukuras buvo suvažiavimo 
sekretorius ir suvažiavimo šeimi
ninkas. Už malonų svečių priėmi
mą ir jų vaišinimą suvažiavimas 
jam pareiškė padėką.

Suvažiavimas užbaigtas koncele- 
bruotomis mišiomis, kur pagrin
dinis celebrantas buvo vysk. J.

dr. Michael Bader kabinete New 
England Memorial ligoninėje (Dr. 
Bader priklauso prie Vilniuje įkur
tos "Baltic - American" klinikos 
patarėjų tarybos kartu su dr. Paul
Raslavičium ir dr. Richard Lofro- 
mento).

Vertėjaujant dr. Špokevičiui, dr. 
Bader padarė eilę tyrimų ir jų 
pasekmės lauks prelato K. Vasi
liausko Antakalnyje įsikūrusioje 
klinikoje, kuomet šis sugrįš iš savo 
daugiau negu mėnesį užtrukusios 
kelionės Amerikoje. Dr. Bader 
pažymėjo, kad svečio iš Vilniaus
bendra sveikatos būklė yra gana 
gera ir jo plaučiai yra sveiki, ne
žiūrint, kad prelatui teko apie 10 
metų praleisti, dirbant nežmo
niškose sąlygose anglių kasyklose
Sibire.

Čia aprašoma klinika Vilniuje 
bus pirmoji amerikiečių - lietuvių 
klinika ne tik Lietuvoje, bet ir Pa
baltijyje. Čia sergantieji bus ne tik 
apžiūrinėjami, bet ir daromos Edvardas Šulai t is

Prel. K. Vasiliauskas su jj apžiūrėjusiu dr. Michael Bader iš Bostono 
ir Hetuvių-amerikiečių klinikos Vilniuje steigėjais - dr. Sauliumi 
Špokevičiumi (kairėje) ir dr. Kenneth Leavitt rugsėjo 30 d. Bostone.

Worcesterio Šv. Kazimiero parapijos 100 metų sukaktuvių minėjime lapkričio 20 d. Mairo
nio Parke meninę programos dalj atliks vyrų kvintetas iš Bostono. Iš k.: Ričardas Lizdenis, 
vadovė Daiva Matulionytė, Gintas Simonaitis, Helmutas Lingertaitis, Bronius Banaitis, 
Norbertas Lingertaitis.

Lietuvos.Vyčių
Centro valdyboj pasitarimai

Lietuvos Vyčių centro valdyba 
spalio 15 d. posėdžiavo Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos salėje Philadel- 
phijoje, PA. Dalyvavo valdybos 
nariai iš Illinois, Maryland, Michi- 
gan, New Jersey, New York, Ohio, 
Pennsylvania ir Rhode Island vals
tijų.

Suvažiavimo šemininkais buvo 
Philadelphijos Lietuvos Vyčių tre
čia kuopa, veikianti prie Šv. Jurgio 
parapijos. Posėdžius pradedant, LV 
centro valdybos dvasios vadas kun.
dr. Juozas Anderlonis sukalbėjo 
maldą, pasveikino svečius ir linkė
jo sėkmės. Vietinės LV kuopos 
vardu sveikino Juozas Drumstas.

Preikšas. Po mišių sekė pietūs, po 
kurių Kunigų Vienybės valdyba 
turėjo savo posėdį. Buvo nutarta 
iš Lietuvos atvažiavusius svečius, 
vysk. J. Preikšą, prel. J. Vasiliauską 
ir Troškūnų kleboną S. Pilipavičių 
apdovanoti piniginėm dovanėlėm.

(ff)

priemones ir vaistus. Pradžioje 
veiks keturios lovos stacionariniam 
gydymui.

Visas patarnavimas čia kainuos 
tik maždaug pusę tiek, kiek jis
atsieitų Amerikoje. Jeigu vietiniai Los Angeles Lietuvių Fronto Bičiuliai gruodžio 4 d., sekmadie- 
lietuviai nesugebės patys už patar- nį, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje poetui, Vytauto Didžiojo
navimus atsilyginti, tai galės pada- •,universiteto garbės daktarui Bernardui Brazdžioniui pagerbti organi-
ryti jų giminės ar pažįstami Ameri
koje, pervesdami pinigus į Bosto
no Banką. Už gydymą bus galima 
mokėti čekiais ar kredito kortelė- 
mis. Taigi bus stengiamasi, kad ši ūretinis susirinkimas įvyks lapkričio 19 d., šeštadienį, 1:30 vai. 
klinika galėtų būti prieinama kuo įidpiet, 747 23-rd Street, Santa Monica, CA. Bus pateikti apyskaitiniai 
didesniam lietuvių (žinoma, ir ne- pranešimai ir svarstomos tolimesnės veiklos galimybės.
lietuvių) būriui.

Kalbantis su pirmuoju ameri
kiečiu gydytoju, kuris sutiko savo 
gyvenimą praleisti Lietuvoje - dr. 
Leavitt, paaiškėjo, kad jis yra di-
delis lietuvių draugas, sužavėtas 
lietuviais ir Lietuva, ir jis stengsis 
jiems padėti visokiais galimais 
būdais.

Posėdžiams vadovavo centro val
dybos pirm. Evelyna Oželienė.

-' -vSvečias Jim Schaefer (lietuvių 
-kilmės, buvęs prez. George Bush 
c administracijoje), LTYNX Invest- 
čifaent Advisory, Ine., steigėjas, 
,< apibūdino savo firmą. Dalyviai 

buvo supažindinti su nauja lietu
vių kalbos sekcijos pirmininke 
Virginija Vaitekonis Obando. Kun.

i į J* Anderlonis papasakojo apie susi- 
- tikimą su Lietuvos prezidentu A. 
• Brazausku Philadelphijoje, o gar

Keičia savo namus
c Laisvos Europos Radijas ir Laisvės Radijas, kuris dabar veikia 
Mūnchene, Vokietijoje, ateinančiais metais operuos iš Prahos, Čekijos 
Respublikos. Šių svarbių informacijos įstaigų metinis biudžetas buvo 

rjpukirstas dviem trečdaliais - nuo $210 mil. iki $80 mil. Tikimasi, kad 
Tių institucijų personalas nebus sumažintas tokiu pat mastu, nes jų 
..išlaikymas Prahoje kainuos žymiai mažiau, negu Mūnchene. Čekijos 
Respublika išnuomavo buvusio Čekoslovakijos parlamento pastatą 
šioms radijo žinių institucijoms už $ 1 metams. ;

’’ Popiežius kreipėsi lietuviškai
į Popiežius Jonas Paulius II bendrųjų audiencijų metu mėgsta kreiptis
ij besilankančius maldininkus įvairiomis kalbomis. Kai audiencijoje 
dalyvauja ekskursijos iš Lietuvos, kreipiasi ir lietuviškai. Spalio 12 d. Šv. 
Tėvas taip prabilo lietuviškai: "Brangieji! Apsilankymas Amžinajame 
mieste ir malda prie apaštalo šv. Petro kapo tesutvirtina jūsų tikėjimą, 
krikščionišką viltį ir brolišką meilę. Parvežkite mano nuoširdžius svei-
kinimus ir palaiminimą savo šeimoms, draugams ir visiems savo 
tėvynės gyventojams. Garbė Jėzui Kristui"!

Los Angeles, CA

iZųoja literatūrinę popietę - akademiją. Stalus užsakyti pas LF bičiulių 
"Sambūrio valdybos narius - Juozą Pupių (213 255 - 3654), Algį Rauli- 
naitį (818 842 - 9520) arba Kazį Šakį (818 243 - 0424).

Lietuvių Bendruomenės Santa Monica - VVest Los Angeles

Žemės žaizdos primena 
sovietinę okupaciją

<1 .< 
stzv.

i ei n
i \‘j-

.1 (atkelta iš 3 psl.)
i kūme - Kuršių nerijoje - buvo 13 
aplinką teršusių ir žalojusių ka
ilinių objektų. Kita vertus, dideli 

> gamtos turtai, unikalios gamtinės 
4 vertybės buvo mums nežinomos, 
/neprieinamos. Todėl Lietuvos gam- 

•i’tos fondas, ištyręs tolimiausius 
i karinių poligonų ir jų apsauginių 
<miškų užkampius, pasiūlė įsteigti 
"26 naujus draustinius gamtos rete- 
• ’rtybėms apsaugoti.
zi Okupacinė kariuomenė žalojo ne 
•tik gamtinę mūsų kraštovaizdžio 
•dalį. Štai statant didelį desanto 
mokymo kompleksą ties Kazlų 
Rūda nuo žemės paviršiaus buvo 
nušluoti 9 kaimai. Dėl karinių 
bazių plėtotės negalėjo normaliai 
vystytis Klaipėda, Šiauliai, Pane
vėžys, Alytus, Kėdainiai, liko ne
baigtas įgyvendinti Žirmūnų mik
rorajono Vilniuje projektas. Kariš
kiai ribojo ūkinę veiklą palei ka
rinius objektus, jų reikalavimu 
buvo nedirbama ir specialiai pri
žiūrima atsarginių nusileidimo 
aikštelių žemė. Karinė technika 
gadino kelius, nuo teršalų ir triukš
mo sirgo žmonės.

bės narys Algirdas Brazis - Chi- 
cagoje.

Po diskusijų, svarstymų ir nuta- 
binu-posėdį malda baigė "Pagal
bos Lietuvai" vadovas Robertas 
Boris. 5 vai. vak. Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje mišias aukojo klebo
nas kun. J. Anderlonis. Giedojo 
parapijos choras ir solistas A. Bra
zis. Po mišių parapijos salėje daly
viai pasistiprino Szczepanski še
imos paruošta vakariene.

Kitas Lietuvos Vyčių centro val
dybos suvažiavimas numatytas 
1995 m. kovo 18 d. VVorcester, 
MA. Regina Juškaitė

Išeidama okupacinė kariuomenė 
beveik nepaliko objektų planų, 
turėtos amunicijos cheminių ir ra
dioaktyvių medžiagų sąrašų. Tik 
vienas kitas objektas (pavyzdžiui, 
Alytaus desanto pulkas) juose tar
navusių lietuvių karininkų dėka 
buvo perduotas tvarkingai.

Buvo numatytas ir didelis ka
rinių teritorijų išplėtimas, pradė
tos statyti ir plėsti kelios raketų 
bazės, aerodromai. Beje, visuome
nei ryžtingai pasipriešinus, nuo 
kariškių kirvių buvo išsaugota 830 
ha gražaus miško šalia Čepkelių 
rezervato.

Dabar dar nelengva pasakyti, 
kokią žalą padarė mūsų žemei 
svetima kariuomenė. Tyrimai tę
siami, žala tebeskaičiuojama. Ži- 
rioma, kad vien nafta užterštam 
dirvožemiui išvalyti reikia apie 2,5 
milijardo litų! Tad nelengva bus 
nuniokotas žemes sutvarkyti. Tik 
didelis ir nuoseklus mūsų darbas 
bei visagalis laikas išgydys oku
pacijos paliktas žaizdas. Svarbiau
sia, kad ji niekada daugiau nepa
sikartotų.

(Perspausdinta iš 'Lietuvos aido*)

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugijos metinis susirinkimas, 
kultūrinės premijos įteikimas ir 
pietūs Clevelando Lietuvių namuo
se įvyks spalio 30 d. Prieš su
sirinkimą Dievo Motinos Nuolati
nės pagalbos lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus aukojamos mišios 
už mirusius narius.

— Poetas Vladas Šlaitas rug
sėjo 2J d. atšventė savo 74-ąjį 
gimtadienį Hove mieste, prie 
Brighton, senelių prieglaudoje. Ten 
jis vienintelis lietuvis tarp senelių 
anglų. Gimtadienio proga poetą 
aplankė ir Londono lietuvių klebo
nas kun. Jonas Sakevičius, MIC.

— Poetė Danutė Mitkienė 
(Mickutė), gimusi 1899 m. rugsėjo 
19 d. Alytaus apskr., pagerbta 1994 
m. rugsėjo 10 d. Los Angeles, CA, 
dukros Violetos Gedgaudienės ini
ciatyva. 95-ojo gimtadienio proga 
poetę sveikino Bernardas Brazdžio
nis, Alė Rūta ir kiti.

— Dail. Leono Pabedinsko 
kūrinių paroda vyko spalio 8-16 
dienomis Lietuvių Dailės muzie
jaus galerijoje, Lemont, IL.

— Vėlinių šventė Putnam, 
CT, Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų sodyboje bus švenčiama 
spalio 30 d., sekmadienį, prade
dant 11 vai. mišiomis. Tuoj po 
pietų vyks metinis rėmėjų su
sirinkimas, religinis koncertas, 
kurio programą atliks operos solistė 
Marytė Bizinkauskaitė. Po to pro
cesija į kapines, paminklų šven
tinimas, kapų lankymas, mišparai 
už mirusius.

- Vilniuje, Rašytojų sąjungos 
rūmuose, spalio 5 d. įvyko susi
pažinimas su clevelandiečio Hen
riko Staso knyga "Kelionių vynas". 
Knygą aptarė žurnalistė Julija Mo- 
šinskienė. Renginyje dalyvavo ir 
kalbėjo knygos autorius Henrikas 
Stasas, jo duktė Ingrida Bublienė 
ir Vilniuje gyveną buvę clevelan- 
diečiai Balys Gaidžiūnas ir Stefa 
Gedgaudienė.
- Dail. Domšaičio paroda 

spalio 22 d. atidaryta Lietuvių Dai
lės muziejuje, Lemonte. Rengia 
Lietuvių Fondas. Paroda tęsis visą 
mėnesį.

- Fotografijos darbų kasme
tinės parodos atidarymas įvyks 
spalio 28 d. Čiurlionio galerijoje, 
Chicagos Jaunimo Centre. Rengia 
"Budrio Lietuvių Foto archyvas".

- Lietuvių Fondo balius įvyks 
spalio 29 d. Lietuvių centre, Le
mont, IL.
- Amerikos Lietuvių Tary

bos kongresas įvyks spalio 29 - 
30 dienomis Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejaus patalpose.
- Šv. Kazimiero seserų rė

mėjų draugijos 75-tas jubilieji
nis banketas įvyks spalio 30 d. 
Pressman salėje, Chicagoje.
- "Ateities" studijinis savait

galis įvyks lapkričio 4-6 dieno
mis Chicagos Jaunimo Centre ir 
Ateitininkų namuose, Lemont, IL

— Literatūros ir muzikos va
karas įvyks lapkričio 4 d. Chica
gos Jaunimo Centro kavinėje.

- Režisierius J. Ivanauskas, 
pakviestas Chicagos "Vaidilutės" 
teatro vadovybės, atvyko iš Lietu
vos ir pradėjo K. Inčiūros veikalo 
"Vincas Kudirka’ repeticijas.
- Lietuvių Rašytojų Draugi

jos valdyba dabar sudaro ver
tinimo komisiją, kuri išrinks 1993 
metais išeivijoje išleistą geriausią 
lietuvišką grožinės literatūros kny
gą. Iš viso yra išleista 12 grožinės 
literatūros knygų. Premija - 2000 
doi. Jos mecenatas yra Lietuvių 
Fondas.



Apsupti savo draugų Snieguolė ir gražusis princas naujame 
Walt Disney World on Ice spektaklyje "Snow White and the 
Seven Dwarfs".

"Snieguolė ir septyni nykštukai
atvyksta į

Walt Disney, pralinksminęs spal
vingais pieštais filmais milijonus 
vaikų ir suaugusių visame pasau
lyje, savo karjerą pradėjo 1937 m. 
Pirmas jo pieštas filmas buvo "Snie
guolė ir septyni nykštukai".

Istorikai yra nustatę, kad ši pasa
ka Europoje jau buvo žinoma XVil
to amžiaus viduryje. Didžiausio

New Yorką
populiarumo ji sulaukė, kai 1830 
m. Broliai Grimai ją įtraukė į savo 
garsųjį pasakų rinkinį.

Šiais metais Walt Disney idėjų 
platintojai šia tema sukūrė didin
gą spektaklį ant ledo "Snow White 
and the Seven Dwarfs" ir lapkričio 
mėnesio pradžioje jį rodys New 
Yorko - New Jersey apylinkėse.

Vištos amžius
- Kaip galima atspėti vištos 

amžių?
- Pagal dantis.
- Kvailystė! Juk višta dantų ne

turi.

New Yorko miesto centre, Madi- 
son Square Garden, 4 Penn Plaza, 
New York, NY (prie 33 - 34 Sts.), 
lapkričio 2 - 6 dienomis įvairiomis 
valandomis vyks 10 spektaklių. 
Kasa atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vak. Dėl informacijos ska
mbinti 212 465 - MSG1. v J

Nassau Coliseum, 1255 Hemp- 
stead Tumpike, Uniondale, NY, 
lapkričio 15-21 dienomis vyks 11 
spektaklių. Dėl informacijos skam
binti 516 794 - 9303, ext. 168.

Byme Meadovvlands Arena, East 
Rutherford, NJ, lapkričio 22 - 27 
dienomis vyks 12 spektaklių. Dėl 
informacijos skambinti 201 934 - 
3900. Bilietų kainos: nuo $12.50 
iki $32.50. ‘u

Pagrindinėse rolėse čiuožia: Snie
guolės - Karen Preston iš Toronto, 
Kanados, o Prince - Sergej Tarty- 
kov iš Novosibirko, Rusijos. Spek
taklyje čiuožia 15 vaikinų ir 30 
merginų. Jie parinkti tarp geriausių 
čiuožikų iš įvairių kraštų: Rusijos, 
Kanados, Brazilijos, Čekoslovaki
jos, Australijos, Anglijos, Švedijos 
ir JAV.

- Bet aš juos turiu. -

Vienintelis būdas
- Girdėjau, ją vesi tik dėl jos 

pinigų.
- Tai kad nėra kito būdo juos 

gauti.

Sutaupė
- Turėtumei manimi didžiuotis, 

nes aš, bėgdamas paskui autobusą, 
sutaupiau 15 centų, - iš darbo grįžęs 
škotas sako savo žmonai.

- Bukaproti, reikėjo bėgti paskui 
taksi, tai būtum sutaupęs 60 cen
tų.

Gyvenimo nuotykiai
- Vedybos tai lyg uostas, kuria

me susitinka du laivai iš gyveni
mo jūros, - dėsto Kazys draugui.

- Tai matyt aš susitikau su karišku 
laivu, - atsiliepė draugas.

Graži praeitis
Priimant naują tarnautoją, pa

reigūnas teiraujasi:
- Kiek laiko tamsta išbuvai pas

kutinėje vietoje?
- Ketverius metus.
- O kodėl tą vietą palikote?
- Nebuvo pasirinkimo, nes pa

skelbė amnestiją.

Giminystė
Kai Dovydaičiams gimė sūnus, 

jie pasiuntė laimingosios motinos 
broliui tokio turinio telegramą:

"Tik ką atsirado nuostabus vai
kinukas, tavo giminaitis".

Labai greitai jie gavo atsakymą: 
"Jokio giminaičio neturiu. Vy

kite tą apgaviką šalin".

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 laikotarpį 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" U. Autorius Vytautas Vaitiekūnas. Išlei
do į Laisvę Fondas 1994. Tai Vytauto Vaitiekūno raštų antrasis tomas. 
Redagavo Antanas Sabalis. Suskirstyta i 5 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, kultūrą ir kt. Knyga skirta Lietuvos žmonėms, bet gali būti 
naudinga visiems, kurie neturėjo progos Ameriką artimiau pažinti. 
Kaina 13.50 dol. su persiuntimu.________________________________

New Yorkgs
Romas Kezys, "Laisvės Žiburio" 

radijo direktorius, yra pirminin
kas komiteto, kuris rengia kun. dr. 
Kornelijaus Bučmio, OFM, "Dar
bininko" vyr. redaktoriaus, kuni
gystės 45 metų sukakties minėjimą. 
Kiti komiteto nariai: Malvina Kli- 
večkienė, Marytė Šalinskienė, Pau
lius Jurkus ir Julius Veblaitis. Sukak
tuvinė šventė lapkričio 27 prasidės 
mišiomis 11 vai. ryto Apreiškimo 
lietuvių parapijos bažnyčioje. Mi
nėjimo pietūs 1:30 vai. Kultūros 
Židinyje.

Kultūros židinio kavinė 
veiks lapkričio 6 d. nuo 12 iki 5 
vai. p.p.

Prel. Kazimieras Vasiliaus
kas, Vilniaus arkikatedros klebo
nas ir kunigų seminarijos rekto
rius, lapkričio 1 d. atvyks į New 
Yorką ir svečiuosis Apreiškimo kle
bonijoje pas kun. Vytautą Palu
binską. Svečias lapkričio 6 d. Ap
reiškimo bažnyčioje atlaikys sumą 
ir pasakys pamokslą. Atsiveš do
kumentinį filmą, kuris po pamal
dų bus rodomas Kultūros Židinyje. 
Iš čia svečias važiuos į Mahanoy 
City, Washington, Los Angeles, 
apsilankys ir Floridoje. Į Lietuvą 
prel. Kazimieras Vasiliauskas išskris 
iš Bostono. Amerikoje numato sve
čiuotis apie porą mėnesių.

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ 
ŠĮ RUDENĮ ir ŽIEMĄ

Spalio Lapkričio -
mėn. kovomėn.

Iš New York, Boston nuo $725.00 $580.00
Philadelphia, Washington $760.00 $660.00
Cleveland, Chicago, Florida $800.00 $700.00
Los Angeles, San Francisco, Seattle $900.00 $800.00

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 (201) 947-2189

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
/TTrYpT7.\ 368 West Broadway, Boston, MA 02127
(HUPE) TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ T

O Siuntinių Agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per viena mėnesį.
O Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ Rudens sezono persiuntimui taikoma nuolaida - 1 svaro kaina nuo 69 centų.
O 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.
Siuntinius lapkričio mėnesį priimsime šiuose miestuose:

BRIDGEPORT, CT lapkričio 4 d. 7 - 8 vai. p.p
ATHOL-GARDNER, MA lapkričio 5 d. 9-10 vai. ryto
Gardner Ltthuanian Outing Assoc., 13 Airport Rd., Gardner, MA (508) 632-5507 f
WORCESTER, MA lapkričio 5 d. 11 - 3 vai. p.p.
Maironis park (508) 753-7232
BROOKLYN, NY lapkričio 5 d. 12 - 4 vai. p.p.
Darbininkas - Franciscan Fathers. 341 Hightand Blvd, Brooklyn, NY
ANTRACITE REGION, PA lapkričio 6 ir 7 d. >
CAPE COD, MA lapkričio 9 d. 3-5 vai. p.p.
Our Lady of Victocy Parish, 230 S. Main St, Centerville. MA (508) 775-5744 t ;
PROVIDENCE, Rl lapkričio 9 d. 6.30 - 8 vai. p.p.
Ltthuanian Club. 475 Smtth St., Providence, Rl (401) 621-1132
BROCKTON, MA lapkričio 10 d. 3.30 - 6 vai. p.p
St. Casimlrs Ltth. Church Hali (508) 586-2226 
LOWELL, MA lapkričio 11d. 11 - 1 vai. p.p.
DLKV Ltthuanian Club. 447 Central St.. Lowell. MA (508) 459-7381 
LAWRENCE, MA lapkričio 11d. 2 - 4 vai. p.p.
St. Francis Ltthuanian Church HaU, 94 Bradford St., Lowrence, MA (508) 687-7356
NASHUA, NH lapkričio 11d. 5 - 6 vai. p.p.
St. Casimlrs Ltthuanian Church HaH, 119 Temple St., Nashua, NH (603) 882-1317 
WATERBURY, CT lapkričio 12 d. 9 - 11 vai. ryto
St. Joseph's Church HaH, 29 John St., Woterbury, CT (203) 754-1557 
HARTFORD, CT lapkričio 12 d. 1-3 vai. p.p.
Holy Trintty Ltthuanian Church HaH, 53 Capital Avė., Hartford, CT (203) 246-4162 
PUTNAM, CT lapkričio 12 d. 4.30 - 6.30 vai. p.p.
Sisters of Immacukrie Conception, 600 Liberty Avė.. Putnam, Ct (203) 928-7955

Visi siuntiniai, priimti tomis lapkričio dienomis, bus pristatyti ligi Šv. Kalėdų.
Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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

Tarp kaimynu
Teisėjas:
- Ar jūs prisipažįstate, jog savo 

kaimyną išvadinote medine gal
va?

Kaltinamasis:
- Nieko panašaus! Aš tik pasa

kiau, kad jo galvai padaryti reikėjo 
gero rąsto.

Šeimoje
Barzdėnų bute suskamba telefo

nas. Pats Barzdėnas, trijų jaunų 
dukterų tėvas, pakelia ragelį ir, 
nespėjęs ištarti žodžio, girdi vyrišką 
balsą:

- Tai tu, mano paukštyte?
- Ne, - atsako ponas Barzdėnas.

- Tai paukštyno šeimininkas.

Mandagumo auka

- Tomo teta: "Ar nori, Tomai, 
dar vieną gabaliuką pyrago"?

- Tomas svečiuose: "Ačiū. Ne".
- Tomo teta: "Atrodo tave ka

muoja apetito stoka"?
Tomas: "Tai ne apetito stoka. 

Mane kamuoja mandagumas".

Taupant laiką
- Ar tu tikrai pamilai mane iš 

pirmo žvilgsnio!
- Aš visada taip darau. Daug 

laiko susitaupo.

S pharmacyK B
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA A VENŲ E 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

< Tel.: 296 - 4130 j

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti. 
Darbininko administracijai

9 vai. r. - 4 vai. p. p. 
tel. 718 827-1351

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd.
. Brooklyn, NY 11207

<__________ —_________/

STATEN ISLAND 
tai žalumoje paskendusi sala, 

tarp Manhattan, Brooklyn ir New Jersey, 
siūlo Jums miesto gėrybes ir užmiesčio aplinką. 

Aš padėsiu surasti Jums namą pagal Jūsų skonį ir 
Jūsų finansines galimybes.

Kalbu lietuviškai.
Skambinti:

Office (718) 979-3333 - prašyti Liną 
Home (718) 987-6407

VITALE SUNSHINE REALTY
1444 Richmond Rd.

Staten Island, NY 10304

New York-Vilnius-New York $550 r.t. 
Chicago-Vilnius-Chicago $550 r.t.

One way to Vilnius $430 
One way to Kaunas $430

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780



NEUŽMIRŠTINAS KONCERTAS
Prancūzas kompozitorius, Saint 

- Saens kartą yra pasakęs: "Nėra 
nieko sunkesnio, kaip kalbėti apie 
muziką". Su juo sutinkame, bet 
manome, kad rašyti apie muziką 
yra dar sunkiau. Pamėginsime. 
Rašysim, ką mums jausmai dik
tuoja.

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, Holy 
Child Jesus parapijos salėje, Rich- 
mond Hill, NY, pianistas William 
Smiddy surengė koncertą, kurį at
liko su kolegomis: sopranu Pame
la Casella, tenoru Michael Crouse, 
baritonu Laszlo Fogel, soprano 
Maria Guariglia, baritonu Craig 
Heath Nim, smuikininku Vilhel
mu Čepinskiu, jungtiniu The Sa- 
cred Music Sodety of Forest Hilk 
ir St. John's University chorais. 
Chorui dirigavo Richard W. Pretzer 
ir akomponavo David Close.

Pianistas VVilliam Smiddy yra 
Holy Child Jesus parapijos vargo
nininkas. Prieš metus jis įsteigė 
Holy Child Music Sodety, kuri 
šiuo metu turi apie 200 narių, kurie 
rengia įvairius koncertus Rich- 
mond Hill ir artimose apylinkėse. 
Šis koncertas buvo antrasis, su
ruoštas paminėti Richmond Hill 
rajono 100 metų sukaktį.

Sunku apibūdinti tokį koncertą, 
kuris susidėjo iš gausių dalyvių ir 
buvo gana ilgokas, nes visi pa
sirodė bent po kelis kartus. Pami
nėsiu padus įspūdingiausius.

Koncertą atidarė parapijos klebo
nas, prel. John Antondc, kuris 
padėkojo visiems dalyviams ir 
klausytojams ir palinkėjo geriau
sios sėkmės.

Pianistas VV. Smiddy pradėjo su 
savo (mūsų manymu) "signature 
piece" Schuberto "Marche Mili- 
taire", kuris tikrai buvo tinkama 
pradžia koncertui. Susiliejandoje 
melodijoje susivienijo pompastiš
kumas ir ceremonija, kuri lyg su- 
pažirYdiha'menininkUssu klausy
tojais. Po to buvo visiškas kontras
tas - Liszto "Liebestraum", spalvin
gas jausmų išsiliejimas, kuriame 
Smiddy išgavo kiekvieną kompozi
toriaus kūrinio niuansą.

Dainininkai atliko pasaulinio 
masto kūrinių ištraukas. Jausmai 
ėjo nuo pamaldumo, meilės, hu
moro iki pavydo, keršto ir žudynių 
(viso tai, kas sudaro tipišką operų 
siužetą).

Pamaldumą pristatė sopranas P.

A.t A.
ANELEI BALBATIENEI

mirus, jos vyrui Jurgiui ir jos broliams ir seserims 
Lietuvoje reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.

Nijolė ir Vladas Audėnai

Casella atlikdama Gounod "Avė 
Maria", Daug kartų girdėtas kūrinys 
pasirodė lyg kitoje šviesoje - iš
blizgintas. "Tai buvo tikrai dvigu
ba malda", - pastebėjo "Darbinin
ko" redaktorius Tėv. dr. Kornelijus 
Bučmys. Solistės skaidrus lyrinis 
sopranas kilo aukštyn lyg vaidi
lutės aukuro dūmai. Prie solistės 
prisidėjo virtuozas smuikininkas 
V. Čepinskis, pagrojęs "Avė Maria" 
prologą, išgaudamas iš smuiko ty
riausią perdavimą, (labai svarbų 
šiam kūriniui).

Abu baritonai klausytoją nuvedė 
į tamsesnes, žmogiškąsias būtybes. 
Prologą iš Leoncavallo operos "Pa- 
gliacd" atliko L Fogel. Šis Canio 
skundas duoda užuominą apie 
artėjančius kruvinus operos įvy
kius, kai žmogiški jausmai 
išsiveržia iš savo ribų. Manome, 
kad šis prologas truputį daugiau 
suspaudžia širdį, nei žinomas "Vesti 
la juba". L. Fogel nepasigailėjo iš
gauti iš veikalo pačius giliausius 
jausmus, puikiai naudodamas bal
so tamsų tembrą.

Puccini ariją "Nulla silenzio" iš 
"II Tabarro" atliko baritonas C. 
Nim. Šis Michaele's monologas 
apie savo neištikimą žmbną susi
deda iš tų pačių žmogiškų jausmų, 
kaip Canio prologas: keršto, mei
lės, pavydo. Abiejuose vyrai nu
žudo savo žmonų meilužius. įvy
kiai vyksta žaibišku greičiu. Mono
loge siaubą puikiai išreiškė C. Nim, 
kurio balsas išgavo operos šalta
kraujišką atmosferą, paliesdamas 
klausytojo giliausius jausmus, su
keldamas jame šiurpą ir baimę. 
Čia gerai galima pritaikyti ameri
kiečių posakį "acting with the 
voice". Juk Wagneris yra pasakęs, 
kad opera yra "musical drama". 
Šioje arijoje, koncerte, orkestro dalį 
atlieka pianistas, kuris turi atstoti 
didelį Puccini orkestrą. W. Smid
dy tai atliko pasigėrėtinai.

Iš tragedijos į komediją mus 
nuvede L. Fogel. Jo balsas skambė
jo visiškai kitaip, negu Leoncaval
lo Prologe. Čia pasireiškė optimiz
mas ir viltys į geresnį rytojų. Šioje, 
visiem pažįstamoje arijoje "Largo 
ai Factotum" iš "II Barbiere di Sivig- 
lia" solistas išgavo visus gražiausius 
jos atspalvius. Arijoje yra svarbu, 
neperdėta vaidyba (ypač koncerte, 
kur solistas yra pastatytas "nuogo
je scenoje" (ne taip kaip operoje 

kur daug netikslumų gali būti 
"uždengti" orkestro ir kitų solistų"). 
L. Fogel Figaro spalvingas balsas 
buvo čia ir ten, ir įstrigo klausyto
jo dėmesy.

Solistė Maria Guariglia pasirodė 
du kartus. Atliko Puccini operos 
"La Rondine" (Kregždė). Ši vieniš
kos atmosferos opera primena dau
giau operetę. Arijoje "Che bell sog- 
no di Doretta" solistė koketiškai 
supažindino su operos žaismingu 
libretu.

Prie solistės Gardella prisidėjo 
jungtinis choras su dirigentu R. 
Pretzer, atlikdami "Anthem for 
Spring" (žinomą "Intennezzo" iš 
"Cavalleria Rusticana"). Čia artė
jant tragedijai pranašaujama melo
diniu iškilimu, kuris vis garsėja ir 
garsėja, ir sunku įsivaizduoti, kad 
ši graži melodija baigsis siciliško 
kraujo išsiliejimu.

Choras vertas pagyrimo. Draus
mingas, sekantis dirigento kiekvie
ną mostą. Keliuose pasirodymuo
se atliko eilę žinomų kūrinių, į kai 
kuriuos įjungė ir klausytojus. Visi 
traukėme populiarias dainas nuo 
kalėdinių iki velykinių.

Pagaliau priėjome prie pačios 
sunkiausios aprašymo dalies - pro
gramos žvaigždžių. Vilhelmas 
Čepinskis ir VVilliam Smiddy, per 
palyginus trumpą bendravimą su
kūrė tokį puikų solidarų susigro- 
jimą. Programos "spiritus movens" 
- VVilliam Smiddy, kuris akom
panavo solistams, grojo kartu su 
smuikininku, bei atliko kelis solo 
kūrinius: Chopen, Rachmaninoff 
ir Scriabin, koncerto pabaigoje 
šluostėsi prakaitą, o laimingi klau
sytojai jam plojo.

Mums asmeniškai, programos 
centras buvo Čepinskio ir Smiddy

Apdovanotas Ambasadorius K. Lozoraitis

ELTA (spalio 24 d.) Popiežius Jonas Paulius II suteikė Lietuvos ambasa
doriui prie Šv. Sosto Kaziui Lozoraičiui aukštą Vatikano valstybės 
apdovanojimą - Pijaus IX ordino Didįjį Kryžių.

A.t A.
JONUI ČIUBERKIUI

staiga mirus, giliausią užuojautą reiškiame 
žmonai Reginai, dukterims Danutei ir Ilonai 
su šeimomis ir sūnui - mūsų geram draugui
Arūnui. Vytenis Čyvas

Gintė Damušytė
Antanas ir Rasa Razgaičiai 
Dalia Sakaitė 
Eglė Žygaitė

Keturiolikos metų 
mirties sukaktis

kolaboracija. Saint - Saens "Intro- 
duction and Rondo Capriccioso"
ir Sarasate "Carmen Fantasy". Pub
lika nepaleido jų nuo scenos. Tad, 
dar pagrojo liaudies dainą ’Danny 
Boy" (kurią Vilhelmas atliko pirmą 
kartą). Sarasate "Gypsy Aires", savo 
šokdinančiom melodijom tiesiog 
vertė klausytojus pradėti linksmą 
čigonišką šokį. Smuikininkas išga
vo iš instrumento visus tuos jaus
mus, paženklindamas juos savo 
asmenišku antspaudu.

Pianistas ir smuikininkas per 
trumpą laiką sukūrė spontanišką 
susigrojimą. Ta savybė ypač dvelkė 
"Carmen Fantasy", kurios dalys yra 
atliekamos žaibišku greičiu (tem
pas labai panašus į Figaro ariją). 
Abu vaikinai tikrai verti genijaus 
titulo. Vilhelmas, pagal William, 
yra taip pat puikus pianistas ir 
žino pianino vaidmenį smuiko ir 
pianino sonatose. Abu meninin
kai turi retą įpatybę (kuri yra įgim
ta, ne išmokta) - paliesti klausyto
jus, kurie daug kartų šoko ant kojų 
ir reiškė gausias ovacijas.
j. Linkime Vilhelmui geriausios 
Sėkmes Juilliard School of Music, 
kurioje jis dabar studijuoja ir kuri 
jam atidarys duris į naujus pasau
lius. Taip pat raginame neužmiršti 
The Music Society of the Church 
of the Holy Child Jesus. Nekant
riai lauksime kito koncerto - Vil
helmo ir VVilliam.

Koncerto pabaigoje klebonas 
prel. John Antanovic ragino: "Ry
toj bažnyčioje per mišias padė
kokime Dievui už šiuos talentus, 
kurie šį vakarą suteikė mums tiek 
džiaugsmo".

Kaip malonu iš šio kompiuterių 
greitumo ir tikslumo amžiaus "pa
sislėpti" šilumos ir meilės užuo
vėjoje. Juk Goethe yra pasakęs: 
"Muzika prasideda, kur žodžiai bai
giasi".

Dalia Bulvičiūtė

Neteko Tau sugrįžti į numylėta 
Tėviškę - Utena, Gudeniškes,- 
Amžina Tėvynė taip
Anksti, netikėtai 
Priglaudė Tave...

Dali. Česlovas Janušas Kultūros Židinyje New Yorke 1987 m.
V. Maželio nuotrauka

Dail. Česlovo Janušo mirties pirmos metinės sueina š.m. spalio 30 d. 
Velionis tapė jūros ir pajūrio motyvais ir dekoravo. Buvo gimęs 1907 
liepos 18 d. Kryme, baigęs Kauno meno mokyklą 1926 m. Mokytojavo 
įvairiose gimnazijose, amatų mokyklose, nuo 1931 m. dalyvavo visose 
dailininkų sąjungos parodose. į Ameriką atvyko 1949 m. Apsigyveno 
New Yorke ir čia aktyviai reiškėsi dailės gyvenime. Iš jo didelio 
palikimo galima surengti gerą apžvalginę parodą.

Mirė Leonardas Paršelis
Leonard Parzel - Leonardas Paršelis buvo gimęs 1911 m. lapkričio 3 

d. Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, turtingų ūkininkų šeimoje. į Ameri
ką atplaukė 1950 m. su DP banga. Apsigyveno Florai Park, NY.

Žmonai mirus, po kurio laiko persikėlė į Cleveland, Ohio, pas dukrą 
Mary Jane Horstman. Leonardas Paršelis paskutinius šešis mėnesius 
gyveno Paradise Oaks prieglaudoje, kur ir mirė spalio 17 d., sulaukęs 83 
metų amžiaus. Velionio kūnas buvo atskraidintas į New Yorką ir 
pašarvotas M. Shalins laidojimo koplyčioje. Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko spalio 20 d., o spalio 21 d., penktadienį po mišių Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje Leonardas Paršelis palaidotas Mount Mary kapi
nėse Flushing, NY, šalia savo žmonos Marijos, mirusios prieš 12 metų.

Velionis, gyvendamas Florai Park, NY, buvo susipratęs lietuvis patrio
tas, palaikė pranciškonų veiklą, lankydavo parengimus ir sielodavosi 
Lietuvos reikalais.

Liko duktė Mary Jane su vyru Paul, 2 anūkės ir 2 anūkai, giminės 
Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Brooklyne liko geras draugas Petras 
Juknys, su kuriuo lankė Ukmergės gimnaziją. Argentinoje, Buenos Aires 
mieste, gyvena pusbrolis, kurio sūnus yra universiteto vicerektorius.

Ona Barauskienė

LIETUVOJE
--Tris dienas su oficialiu vizi

tu Lietuvoje viešėjęs Vakarų Euro
pos Sąjungos asamblėjos preziden
tas Dudley Smith spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Lietuva šios 
sąjungos ir NATO nare gali tapti 
ne anksčiau kaip po 1996 m. vyk
siančios konferencijos. Pasak sve
čio, jis "negalįs net įsivaizduoti, 
kad Rusija protestuotų prieš Balti
jos valstybių, ieškančių savo sau
gumo garantijų, integravimąsi į 
šias struktūras".

-- Ispanijos baskų mieste 
Bilbao rengiamame "Europartena- 
riat" vienuoliktajame forume da
lyvaus ir Lietuvos verslininkai. Lie
tuvai atstovaus apie 40 kompani
jų. Mažoms ir vidutinėms firmoms 
tame forume stengiamasi padėti 
užmegzti verslo ir prekybos ryšius 
su Europos Sąjungos valstybių 
kompanijomis. 1996 m. panašų 
renginį ketinama surengti Vilniu
je.

A.t A.
VINCUI BLAŽAIČIUI,

LB New Yorko apygardos valdybos nariui, 
mirus, jo žmonai Birutei, seseriai Aldonai, 
broliams Jonui ir Juozui Lietuvoje ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

JAV LB New Yorko apygardos valdyba: 
Pirmininkas Kęstutis Miklus, Kęstutis Bileris, 
Paulius Jurkus, Malvina Klivečkienė, 
Linas Šidlauskas ir Raimundas Šližys

A.t A.
VINCUI BLAŽAIČIUI,

New Yorko šaulių kuopos valdybos nariui, 
mirus, jo žmoną Birutę, seserį Aldoną, bro
lius Joną ir Juozą Lietuvoje ir kitus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

New Yorko šaulių kuopos 
vadas Kęstutis Miklas ir valdyba

Š.m. lapkričio 5 d. sueina keturiolika metų, kai 
Viešpaties pašauktas užbaigė 

šios Žemės kelionę

A.t A.
Muzikas MYKOLAS CIBAS

Šviesiam jo atminimui bus aukojamos mišios už 
jo sielą:
- Brooklyne, NY, lietuvių pranciškonų koplyčioje 

lapkričio 5 d.,
— Clevelande, OH, lapkričio 8 d. mišias aukos 

prelatas Aleksandras Goldikovskis.
Nuoširdžiai prašau gimines, draugus ir pa

žįstamus prisiminti a.a. Mykolą savo maldose, 
kad Viešpats suteiktų jo sielai amžiną šviesą.

Žmona Eufemija


