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LIETUVOJE ir 
apie LIETUVĄ

V J
- Lietuvos ir Danijos kariai 

po bendrų dvi savaites trukusių 
pratybų rugpjūčio 1 d. išskrido į 
Daniją, kur toliau tęs mokymus, o 
iš ten po trijų savaičių vyks į Chor- 
vatiją. Vykimo j Chorvatiją kon
traktą pasirašė 32 Lietuvos kariai.

— Lietuvoje - sausra. Lietuvos 
Vyriausybė liepos 29 d. nutarė 
sudaryti vyriausybinę komisiją 
neigiamiems sausros padariniams 
įvertinti ir šalinti. Šios komisijos 
pirmininkas - premjeras Adolfas 
Šleževičius, pavaduotojas - žemės 
ūkio ministras Rimantas Karazija, 
įsisiautėjusi sausra pakoregavo ir 
geležinkelių darbą: ribojamas ke
leivinių traukinių greitis iki 60 ki
lometrų per valandą, o prekinių - 
iki 50. Bijomasi, kad įkaitę bėgiai, 
esant dideliam trauknio greičiui 
gali išlinkti, o sąstatas - nuvirsti.
- Bendras JAV ir Lietuvos karių 

150 kilometrų žygis, trukęs 11 die
nų, baigėsi liepos 28 d. Pėsčiomis 
ėjo Lauko kariuomenės brigados 
"Geležinis vilkas" pėstininkų būrys, 
valtimis Žeimenos upe plaukė 
SKAT vyrai, dviračiais važiavo 
Šiaulių Motodesantinio bataliono 
žvalgai. Kiekvienoje lietuvių gru
pėje žygiavo ir JAV specialiųjų pa
jėgų "Žaliosios beretės" karininkai, 
jūrų pėstininkai ir Pennsylvania 
valstijos nacionalinės gvardijos 
motodesantininkai.

— Klaipėdoje liepos 29 d. 
atšvęsta Jūros šventė. Klaipėdos 
jūrų muziejuje atidarytos jubi
liejinės parodos, atnaujinta kom
pozicija. Surengtas varpų muzikos 
festivalis, koncertavo saviveiklinin
kai, muzikos ansamblis "Jonis". 
Pirmą kartą Jūros diena pradėta 
švęsti Klaipėdoje 1934 m.
- Seimo valdyba liepos 27 d. 

svarstė galimybę sušaukti neeilinę 
Seimo sesiją rugpjūčio pabaigoje. 
Ja sušaukti pareiklavo apie 50 val
dančiosios LDDP partijos bei jos 
frakcijos Seime narių. Sesijoje tu
rėtų būti priimtas nutarimas su
rengti savivaldybių tarybų rinki
mus, kuriuos siūloma surengti lap
kričio pabaigoje arba gruodžio pra
džioje.
- Vyriausioji rinkimų komi

sija pateikė vyriausybei referendu
mo, įvyksiančio rugpjūčio 27 d., 
sąmatą. Ji paprašė 4.5 milijono 
litų. Maždaug pusė šios sumos bus 
išleista balsavimo biuletenių ir refe
rendumui teikiamų įstatymų pro
jektams atspausdinti.
- Lietuvos jaunių krepšinio 

rinktinė Tel Avive iškovojo Euro
pos čempionų titulą. Lietuvos 
krepšininkai finalinėse rungtynėse 
įveikė kroatus. Liepos 28 d. Lietu
vos premjeras A.Šleževičius Vyriau
sybės rūmuose priėmė Lietuvos 
jaunių krepšinio rinktinės sporti
ninkus ir trenerius, juos pasveiki
no bei įteikė dovanas. Rinktinei 
paskirta 25,000 litų premija.
- Maskvos meras Jurij Lužkov 

ketina atvykti rugpjūčio viduryje 
su darbo vizitu į Lietuvą. Planuo
jama, kad šio vizito metu bus pa
sirašyta sutartis tarp Lietuvos Re
spublikos pramonės ir prekybos 
ministerijos ir Maskvos miesto dėl 
prekybinio ir ekonominio bendra
darbiavimo. šią savaitę į Lietuvą 
atvyksta Maskvos ekspertų grupė, 
kuri su ministerijos atstovais pa
ruoš sutarties tekstą. Kadangi Mask
vai, kaip ir keliems kitiems didie
siems Rusijos miestams taikomas 
palankesnis įvežamų prekių ap
mokestinimo režimas, ši sutartis 
turėtų suaktyvinti prekybą tarp 
Lietuvos ir Rusijos sostinės.

PUOLAMOSIOS OPERACIJOS
PLACDARMAS

Kiekviena valstybė nori žinoti 
ką kalba kaimyninė, ypatingai jei 
toji neseniai buvo priešu, o dabar 
nori tapti draugu. Tačiau taisyklė 
turi išimtis, kurių viena - Lietuva.

Karinio Rusijos tranzito per Lie
tuvą klausimas iškilo vos į valdžią 
grįžo "buvusieji". Tik išvedus Rusi
jos kariuomenę valdžios sluoks
niuose, atrodo, sužibo viltis vėl ją 
susigrąžinti. Žinoma, tai skatina 
ekonominės sąlygos bei gero ben
dradarbiavimo su kaimynėmis bū
tinybė.

Pasiklausykime, ką kaimynas 
šneka. Rusijos karinis ekspertas Mi- 
chail Jelistarov interviu radijui 
"Svoboda" kalbėdamas apie Kara
liaučiaus sritį pareiškė: "Šioje ka
rinėje situacijoje grėsmės atveju 
vienintelė išeitis - aplenkti prie
šininką, įvedant kariuomenę į Pa
baltijį ir Baltarusiją, sukurti arba 
savotišką lauką, kuriame bus gali
ma vykdyti pirmąsias gynybos 
operacijas, arba puolamąsias gy
nybos operacijas, arba puolamo
sios operacijos placdarmą".

Atrodo, Lietuvos valdžia šių Rusi
jos planų negirdėjo. Žinoma, tikė
tis kad Rusijos prezidentas ar gy
nybos ministras atskleistų pana
šius planus, būtų naivu. Bet, kodėl 
neįsiklausius į eksperto, patariančio 
Rusijos valdžiai, nuomonę?

Įdomu, kiek toli pažengta Lietu
vos derybose su Rusija dėl karinio 
ir "visokio kitokio" tranzito? Lietu
vos ambasadorius V. Bulovas spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
Rusijos karinio tranzito "klausimas

Liepos 11 d. Konservatorių partijos akcija prieš Rusijos karini tranzitą per Lietuvą.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

AR POPIEŽIUS DAR TIKI KRISTUMI?
Jono Pauliaus II knyga "Peržengti vilties slenksti" 

lapkričio 8 d. pasirodys 25 kalbomis

Dr. Alfonsas Eidintas, Lietuvos ambasadorius JAV, buvęs sovietinis 
istorikas, eilės straipsnių ir knygų autorius, atsiųstame labai ilgame 
"laiške redakcijai" puola "A.J." dėl straipsnio "Istorijos užkulisiuose" 
patalpinto "Darbininke 1994 m. liepos 1 d.

Nors ilgo laiško pradžioje autorius ir pamini, kad "Šias polemines 
pastabas rašau ne kaip Lietuvos Valstybės pareigūnas, o kaip žmogus ir 
istorikas...", dr. A. Eidintas įvadiniam lydraščiui naudoja oficialų "Lietu
vos Respublikos Ambasados Washingtone" lapą ir pasirašo "Dr. Alfon
sas Eidintas, Ambasadorius".

Dr. Eidintas laiško viduryje išsireiškia: "Būtų įdomu sužinoti, ar 
pirmame "Darbininko" puslapyje išspausdintas "A.J." straipsnis yra 
redakcijos ar jos asmeninė nuomonė"? Toje pačioje laiško pastraipoje 
dr. Eidintas save mini kaip "daugiatomės "Kančių istorijos" rengimo 
koordinatorių ir organizatorių".

Šiuo klausimu negali būti nuomonių skirtumo tarp "A. J." ir "Dar
bininko" redakcijos, nes čia nėra privati laisva kūryba, bet cituojamas 
išsireiškimas iš prof. Juozo Juzeliūno straipsnio "Kančių istorijos vin
giai", išspausdinto "Lietuvos aide" 1994 m. birželio 4 d., nr. 109, psl. 15. 
Tik sovietinio mentaliteto istorikas, cituodamas šaltinį, gali turėti "savo 
nuomonę".

Toliau savo laiške dr. Eidintas įžūliai aiškina "recenzento" ir "projekto 
koordinatoriaus" sąvokų skirtumą. "Darbininko" straipsnyje, ir su ke
liais žibintais ieškodamas, gerb. istorikas nesuras žodžio "recenzentas".

Tai koks tikslas tų Lietuvos ambasadoriaus priekabių prie JAV piliečių 
ir prie išeivijos lietuvių spaudos?

"Darbininko" redakcija

Italų "Mondadori" leidykla šių 
metų rudenį - lapkričio 8 d. išleis 
popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
knygą, antrašte: "Peržengti vilties 
slenkstį". Apie knygą, jos turinį ir 
neįprastas jos parašymo aplinkybes 
gana išsamų straipsnį liepos 15 d. 
išspausdino italų katalikų dienraš
tis "Avvenire".

Kokiam žanrui reikėtų priskirti 
Popiežiaus parašytą knygą? Ar tai 
enciklika, magisteriumo dokumen
tas? Ar asmeninis liudijimas? Bend
rai, ar Popiežius gali rašyti grožinę 
literatūrą, neįterpdamas į ją tikin
čiuosius įpareigojančių tikėjimo 
tiesų? Knygą redagavęs katalikų 
žurnalistas Vittorio Messori, api
būdindamas Jono Pauliaus II vei

nepradėtas spręsti". Derybos, pa
ged jį, dar nėra pradėtos, tebevyks
ta "paruošiamieji darbai". Pagal jau 
parengtą susitarimo projektą ka
riniams Rusijos ešalonams kont
roliuoti numatyta "maksimai sar
gyba" - 8 žmonės, kurių ginklai 
bus užrakinami specialiose dėžėse, 
saugomose vieno Rusijos kariškio.

"Situacija mūsų po rinkimų Bal
tarusijoje ir Ukrainoje nėra bliz
ganti", Rusijos demokratai sunkiai 
kovoja su imperijos šalininkais, 
todėl Lietuvos opozicijai reikėtų 
susimąstyti apie ateitį - "užsienio 
politika nėra vienos partijos reika
las, bet keista, jog kaltinama viena 
partija, lyg ji viena tą darytų". 
Bulovo žodžius būtų galima ir pa
komentuoti, jog užsienio politika 
neturėtų būti vienos partijos rei
kalas, o viena partija kaltinama 
todėl, kad būtent ji viena taiji 
daro.

Lietuvos premjeras A. Šleževi
čius, LDDP pirmininkas, atsaky
damas į klausimą dėl rengiamos 
pavojingų krovinių ir karinio tran
zito per Lietuvą tvarkos, pareiškė, 
kad iki šiol mūsų šalis buvo "perei- 
nams kiemas", todėl tranzito tvar
ka turi būti patvirtinta kuo greičiau 
ir ji galios visoms valstybėms. Tai
gi, Lietuvos kaip "pereinamo kie
mo" statusą reikia patvirtinti įsta
tymu.

Premjeras kažkodėl nesigilina į 
klausimą, kas iki šiol važinėjo ir 
tebevažinėja per Lietuvą. Daž
niausiai -- Rytiniai kaimynai. Rusi
jos kompartijos lyderis neseniai 

kalą, pasakė: "yra jame ir magisteri- 
jumo ir privačių pažiūrų; aukštos 
teologijos ir žmogiško, tėviško 
jautrumo; ortodoksiško griežtumo 
ir atvirumo dialogui".

Apie ką iš tikrųjų rašo Popiežius 
savo knygoje, redaktorius ir leidė
jai kol kas tyli. Juos saisto au
torinių teisių paslaptis. Tai beveik 
visiškai pateisina šios leidybinės 
inciatyvos mastai. Kaip minėta, 
nauja Popiežiaus knyga itališkai 
bus išleista lapkričio 8 d. Beveik 
tuo pačiu metu pasirodys vertimai 
į 24 kalbas. Pavyzdžiui didžiulė 
amerikiečių leidykla "Random 
House" sumokėjo net 6 milijonus 
dolerių, kad užsitikrintų knygos 
platinimo monopolį Jungtinėse 

pareiškė, jog Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin ruošiasi artimiausiu 
metu paskelbti "inicityvą", kuria 
bus pasiūlyta naujajai Baltarusijos 
ir Ukrainos vadovybei susijungti 
"tris buvusias Sovietų Sąjungos 
respublikas į sąjunginę valstybę". 
LDDP lyderiai turėtų prisiminti, 
jog Sovietų Sąjunga 1921 metais 
susikūrė būtent iš šių valstybių. 
Istorija kartojasi?

Neseniai, viešėdamas Minske, 
Lietuvos prezidentas A. Brazaus
kas prižadėjo Rusijos premjerui V. 
Černomirdyn skubiai sutvarkyti 
"visokio tranzito reikalus tarp Rusi
jos ir Karaliaučiaus krašto". Opozi
cijai protestuojant, Lietuvos prezi
dentas susitiko su Seimo frakcijo
mis. Susitikimo metu jis pareiškė, 
kad karinis Rusijos tranzitas bus 
įteisintas, o pats prezidentas šios 
temos daugiau neaptarinėsiąs.

Liepos 11d. apie 5 tūkstančius 
žmonių susirinko į protesto mitin
gą Nepriklausomybės aikštėje. Mi
tingas buvo taikus, žinoma, žmo
nės laikė karinį tranzitą per Lietu
vą smerkiančius plakatus. Kitą die
ną Seime vidaus reikalų ministras 
R. Vaitiekūnas padarė politinį pa
reiškimą, grasindamas perspek
tyvoje įvardinti ir patraukti atsa
komybėn "už konkrečius veiksmus 
tokių renginių metu" - tarp kitų ir 
Seimo narius, turinčius imunitetą.

Raudona šviesa - mitingams ša
lies viduje, žalia šviesa - Rusijos 
kariniams ešalonams per Lietuvą. 
Politika - dvi šviesos, tik jų tvarka 
panaši į buvusiąją. AJ.

Amerikos Valstijose, Didžiojoje 
Britanijoje, Australijoje ir Naujo
joje Zelandijoje. Amerikiečių lei
dėjas mano už knygą gauti apie 
100 milijonų dolerių pelno ir viską 
atiduoti Popiežiui. Jau dabar Va
tikano banke yra atidaryta speciali 
sąskaitą. ] ją plauks už knygą gau
namos lėšos ir jos visos bus skirtos 
Šv. Tėvo labdaros projektams.

Knygos genezė, kaip minėta, yra 
neįprasta. Pernai rudenį, kai buvo 
ruošiamasi paminėti Jono Pauliaus 
II pontifakto 15 metų sukaktį, Itali
jos valstybinės televizijos bendrovė 
RAI nusprendė parengti didesnį 
interviu su šv. Tėvu. Italų televi
zija pasikvietė minėtąjį Vittorio 
Messori, katalikų žurnalistą ir rašy-

Vaikų bažnytiniai chorai Kretingoje. Aprašymą skaitykite 7 psl.

ATVIRAS LAIŠKAS 
AMBASADORIUI A. EIDINTUI

Niekada nemaniau, kad man bus suteikta tokia garbė - pats Lietuvos 
Ambasadorius užsiims mano asmens tyrimu. Dėkoju, kad esu taip 
aukštai įvertinta, ačiū už ilgą ir išsamų A. Eidinto straipsnį, atspausdintą 
liepos 23 d. "Drauge", Nr. 142.

A. Eidintas, minėdamas buvusių bendrapartiečių elito ir ankstesniųjų 
"mokslinių" darbų bendraautorių - V. Kašauskienės, H. Šadžiaus nuveik
tus darbus, sudarant "Lietuvos kančių ir kovų istoriją" kaltina Amerikos 
lietuvius rėksmingomis kampanijomis, isteriškais puolimais, komunis
tiniu mentalitetu, tuo pačiu pripažindamas klaidas, tačiau neslėpdamas 
ir savo džiaugsmo, jog knyga jau išėjo, ji išplatinta JAV ir platinama 
Lietuvoje. Atrodo, kad nuo išeivijos lietuvių skiriuosi tik tuo, jog turiu 
atsivežtą sovietinį mentalitetą, kai tuo tarpu jie turi, pasak A. Eidinto, 
veikiantį komunistinį mentalitetą. Už savo mentaliteto sovietinę dalį 
kaip tik turiu būti dėkinga gerb. A. Eidinto kolegoms.

Kaip sovietinis produktas negaliu polemizuoti su su gerb. A. Eidintu, 
o siūlau skaitytojams susipažinti su J. Kelero straipsniu šiame "Dar
bininko" numeryje. Aurelija Janavičiūtė

AMBASADORIUS A. EIDINTAS 
IEŠKO DINGSTIES

toją, kad jis parengtų klausimus ir 
pravestų patį interviu. Pateikus 
pasiūlymą Vatikanui, greit buvo 
gautas atsakymas, kad Šv. Tėvas 
sutinka.

1993 m. rugsėjo 3 d. interviu 
rengėjus - žurnalistą Vittorio Mes
sori, televizijos režisierių Pupi 
Avanti ir RAI bendrovės direktorių 
Fuscagni - Jonas Paulius II pasikvie
tė vakarienės. Buvo aptartos visos 
smulkmenos ir įteikti klausimai 
būsimam interviu. Kaip prisimena 
jų autorius Vittoirio Messori, klau
simai nebuvo nei lengvi, nei pa
togūs. Popiežiui įteiktame pluošte 
buvo klausiama apie bažnyčių 
tuštėjimą po Vatikano II-ojo Su
sirinkimo; apie tariamas ar tikras 

nuolaidas, Bažnyčios padarytas 
moderniojo pasaulio atžvilgiu; 
buvo netgi paklausta paties Kris
taus žodžiais: "ar žmogaus Sūnus, 
antrą kartą atėjęs, dar ras žemėje 
tikėjimą". Visi klausimai tarytum 
vedė į vieną didžiulį tiesiogiai 
neužduotą klausimą: "ar Kristaus 
vietininkas tikrai tiki Kristumi? Ar 
dar įmanoma pažodžiui interpre
tuoti krikščionišką Credo?"

Keletą dienų po anos vakarienės 
iš Vatikano buvo pranešta, kad 
žadėtas interviu neįvyks. Kai kas 
tuoj pat pamanė, kad gal Popiežių 
įžeidė per daug tiesmukiški klausi
mai; kiti spėliojo, kad Popiežius 
nenori konfrontacijos su žuma-

(nukeita j 2 psl.)



Liepos 2 d. Vilniaus Arkikatedroje šalia komp. Alfonso Mikulskio palaikų "Lietuvos" 
ansamblis atlieka jo kūrinius. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kraštų atstovų 
suvažiavimo

REZOLIUCIJA
1994 m. liepos 1 - 4 d. d.

Anykščiai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kraštų atstovų suvažiavimas nu
taria:

I. Prašyti Lietuvos Respublikos 
Seimą ir Vyriausybę:

1. įstatymu įtvirtinti prigimtinę 
lietuvio pilietybės teisę nepasisant, 
kur lietuvis gimęs arba gyvena. 
Visiems lietuviams ir jų palikuo
nims, nepaisant kodėl ir kaip jie 
atsirado už Lietuvos ribų, turi būti 
pripažinta Lietuvos pilietybė bei 
lygios balsavimo teisės.

2. įstatymais laiduoti visiems lie
tuviams ir jų palikuonims gyve
nantiems už Lietuvos ribų, ne
teisėtai atimtos nuosavybės grą- 
žiriimą ir pratęsti prašymų padavi
mo laiką bent vieneriems metams.

3. Visokeriopai remti lietuvių 
grįžimą į Lietuvą, nesvarbu iš ko
kios šalies grįžtama. Kasmet nu
matyti lėšas valstybės biudžete 
tremtinių grįžimo programai vyk
dyti 1995 m. valstybės biudžete 
numatyti grįžtančių tremtinių:

3.1 Aprūpinimo butais progra
mai įgyvendinti (250-ties butų sta
tybai - 17.5 mln. litų.

3.2 Socialinės programos prie
monių finansavimui (įdarbinimo 
programai lietuvių kalbos kursams, 

persikėlimui, įsikūrimui ir 1.1.) - 2 
mln. litų.

4. Tarpvalstybiniais susitarimais 
išspręsti lietuvių įvažiavimą be 
vizų, gyvenamojo ploto privatiza
vimo ir pensijų klausimus deri
nant su atitinkamo krašto lietuvių 
bendruomene.

5. įteisinti Lietuvos Respublikos 
Seime du pasaulio lietuvių ben
druomenės atstovus - Seimo na
rius ir vieną atstovą Lietuvos Res
publikos Vyriausybėje.

6. Palaikyti Lietuvos visuomenės 
ir užsienio lietuvių atstovų siū
lymą įsteigti Lietuvos sostinėje 
Vilniuje Tautos namus visuomeni
nį lietuvių kultūros tradicijas sau
gojantį ir plėtojantį centrą.

7. Priimti Tautos namų įstatymą, 
laiduojantį Tautos namų idėjos 
įgyvendinimo ilgalaikę programą, 
bei valstybinę paramą tautinės 
kultūros draugijomis ir sąjungoms.

8. Steigiant Lietuvos Respubli
kos diplomatines tarnybas tuose 
kraštuose, kur yra lietuvių ben
druomenės, panaudoti daugiametę 
jų darbuotojų patirtį ir pagalbą.

9. Suteikti platesnes galimybes 
Lietuvos ir užsienio lietuvių jau
nimui stažuotis diplomatinėse tar
nybose.

II Rekomenduoti regioninių 
problemų ir tautinių mažumų de
partamentui:

1. Parengti visuotinę užsienio 
lietuvių rėmimo programą deri
nant ją su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba ir kraštų bend
ruomenėmis.

2. Parengti ir patvirtinti lietu
viškų mokymo įstaigų kūrimo 
užsienyje koncepcijas lietuviams, 
gyvenantiems etninėse žemėse, 
buvusiose SSSR šalyse, Rytų Eu
ropoje ir Vakarų pasaulyje.

3. Parengti lietuvių kultūros (in
formacijos, turizmo, veršio) visuo
meninių centrų užsienyje kūrimo 
programą, derinant ją su PLB ir jos 
kraštų bendruomenėmis bei Lietu
vos visuomeninėmis kultūros or
ganizacijomis.

4. Planuoti šių programų apmo
kėjimą iš 1995 m. valstybės biu
džeto, numatant jame konkrečią 
materialinę paramą bendruome
nių nariams, daugiausia nuveiku- 
siams lietuvybės labui.

PLB kraštų atstovų suvažiavimas 
dėkoja visiems, kurie padeda 
užsienio lietuviams, ragina visas 
kraštų bendruomenes tarp užsienio 
lietuvių skleisti lietuvių kultūros 
centrų užsienyje ir Tautos namų 
steigimo Vilniuje idėją.

Atskiroji nutartis 
"Dėl H. Manto paminklo"
PLB kraštų atstovų suvažiavimas 

prašo Lietuvos Respublikos Vyriau-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės krašto atstovų 
suvažiavimo nuostatos

dniornenėmis, neišskirdama nei1994 m. liepos 1 - 4 d. d.

Anykščiai

1. Pasaulio lietuvių bendruo
menė nuo pat jos įsikūrimo 1949 

sybę kreiptis į Karaliaučiaus (Kali
ningrado) srities administraciją iš
saugoti Herkaus Manto paminklą.

Atskiroji ntitartis
"Dėl tremtinio statuso 

apibrėžimo"
Tremtinio statusas turi būti pri

pažįstamas grįžtantiems:
1) tremtiniams, politiniams kali

niams, rezistentams, pasitraukusi
ems iš Lietuvos nuo represijų;

2) jų vaikams ir vaikaičiams, 
nepriklausomai nuo jų gimimo 
laiko, gimimo ir dabartinės gyve
namosios vietos už Lietuvos ribų.

Pagrindiniai dokumentai, reika
lingi tremtinio statusui pripažinti: 
tremtiniams, politiniams kali
niams, rezistentams, pasitrauku
siems iš Lietuvos dėl represijų - 
kompetetingų valstybinių insti
tucijų archyvinė pažyma apie rea
bilitaciją arba nustatyta tvarka jai 
prilygstantys dokumentai. Jų vai
kams ir vaikaičiams - aukščiau iš
vardinti dokumentai įrodantys 
tėvų ar senelių tremtinio statusą 
bei giminystės ryšį liudijantys do
kumentai (gimimo liudijimas, do
kumentai apie pavardės pakeitimą 
ir t.t.)

Lietuvos Vyskupų 
konferencijai

Daugelyje šalių, kur lietuvių 
bendruomenės yra itin negausios, 
lietuvybės išlaikymo veikla buriasi 
apie lietuviškas katalikų parapijas, 
buvo remiama ir skatinama lietu
vių kunigų. Nerimaudami dėl lie
tuviškų parapijų užsienyje nyki
mo, kreipiamės į Lietuvos Vysku
pų konferenciją, prašydami skirti 
lietuvių kunigus į parapijas, kuri
ose jie yra labiausiai reikalingi ir 
laukiami, pirmiausia Brazilijoje, 
Karaliaučiaus krašte, Ukrainoje, 
Rusijoje, Latvijoje.

Prašome ir tolesnio Jūsų nuola
tinio dėmesio lietuvių sielovados 
reikalams atskirtose nuo Tėvynės 
ir Lietuvos vyskupijų lietuvių kata
likų parapijoms. 

m. birželio 14 d. nesieja savęs su 
jokia politine partija ar judėjimu 
ir siekia tik bendrų tautai tikslų. 
Visą laiką PLB gynė lietuvių tautos 
teisę į valstybingumą ir vietą pa- 
šaulio tautų bendrijoje. Atkūrus 
Lietuvos valstybingumą, dalis PLB 
uždavinių ir veiklos formų keičia
si, tačiau, pripažindami jog lietu
viai gyvena ir gyvens ne tik Lietu
voje, privalome išlaikyti pasaulyje 
gyvenančių lietuvių jungtinės - 
Pasaulio lietuvių bendruomenės - 
sąrangų tęstinumą.

2. Žmoniškumas, tautiškumas ir 
pilietiškumas - neatskiriamos sąvo
kos. Todėl Lietuvos valstybė priva
lo ypatingą dėmesį į globą teikti 
tautos dvasinei ir kultūrinei savi
raiškai, tradicijoms, pripažindama 
tai individo ir valstybės išlikimo 
užtikrinimu,, rūpintis Lietuvoje ir 
pasaulyje esančiomis lietuvių ben- 

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė, 
teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose. 
The American Immigration Lavvyers Association narė. Turi 
leidimą praktikuoti Massachusetts ir Washington, D.C. One 
Bulfinch Place, Suite 100, Boston, MA 02114.
Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Stim
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. VVilson 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 
Tavera, 1883 Madison St., Ridgevvood, 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, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 769-3302.

vienos iš dvasinės tautiškumo ir 
valstybingumo erdvės.

3. Teisinga valstybės politika 
svetur pasaulyje gyvenančių lietu
vių atžvilgiu turi būti subrandinta 
pačioje tautoje, jos visuomenin
ėse sąrangose, sutvirtinta įstaty
mais, teisingai vykdoma valsty
binėse institucijose ir palaikoma 
visuomenės dorovinių bei pilie
tinių nuostatų.

4. Suvažiavimas patvirtina, jog 
dabartinės PLB valdybos veikla 
atitinka svarbiausius PLB tikslus ir 
uždavinius, iš kurių svarbesniuoju 
naujomis aplinkybėmis tampa in
formacijos apie Lietuvos valstybę, 
jos kultūros skleidimas, lietuvių 
tautos autoriteto palaikymas pa
saulyje, tarpininkavimas Lietuvos 
tarptautiniams interesams visuo
meniniame lygyje.

t

AR POPIEŽIUS DAR TIKI KRISTUMI?
(atkelta iš 1 psl.)

listais prieš televizijos kamerą. Jau 
gerokai primiršus spėliojimus ir 
patį sumanymą, 1994 m. sausio 
mėnesį Vatikano spaudos salės 
direktorius leidėjui Mondadori pra
nešė, kad Šv. Tėvas jau parengė 
atsakymus į jam rudenį pateiktus 
klausimus, žurnalistas Vittorio 
Messori gavo 180 paties Popiežiaus 
parašyto mašinraščio puslapių. Da
bar, jau suredaguotą knygą sudaro 
35 skyriai - 35 klausimai ir Šv. 
Tėvo atsakymai į juos; iš viso - 230 
puslapių.

Popiežius nepraleido ir pačių 
sunkiausių, pačių polemiškiau' 
klausimų. Atsakė ne tik į juos, bet 
į visą pesimizmo persunktą kul
tūrinį kontekstą, kuris mūsų laikų 
žmonėse gimdo tokius klausimus. 
Visa knyga yra tarytum ketinimas 
įtikinti skaitytoją, kad iš tikrųjų 
yra visą žmoniją mylintis Dan
gaus Tėvas, kad Popiežius ir Baž
nyčia Jį tiki ir kad jaučia pareigą 
šiuo savo tikėjimu dalintis su pa
sauliu.

Kaip sako Popiežiaus knygos ant
raštė: "Peržengti vilties slenkstį", 
visas jos turinys sukasi apie mūsų 
kultūrą skatinančią ir, pagaliau, 
visų laikų žmonijos kultūros kryp
tis skatinusią vilties ir nevilties dia
lektiką. Viltis yra kultūros pažangos 
variklis. Šiandien, be jokios abe
jonės, vilties mums trūksta, dėl to 
Bažnyčia, žinodama kultūros 

dėsningumus, žinodama žmonijos 
lūkesčius ir jos turimas galimybes, 
ir svarbiausia - žinodama savo 
pašaukimą skelbti viltį, labiau ir 
karščiau negu bet kada ragina 
peržengti vilties slenkstį. Šis, į Šv.

<į>
'o.

Lietuvą
Baltarusijos 

aukščiausiosios tarybos 
prezidiumas priėmė nu
tarimą, įpareigojantį savo

Garsusis "Stiklių" restoranas ir aludė, įsikūrę Viniaus senamiestyje.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Tėvo knygą sudėtas raginimas yra 
dar gyvesnis ir patikimesnis, nes į 
viltį ragina ne kultūros dėsnin
gumų teoretikas, bet Popiežius - 
vilties bendruomenės - Bažnyčios 
galva. VRLS 

šalies vyriausybę iki šių metų rug
sėjo 1 d. "užtikrinti perdavimą Bal
tarusijos geležinkelio žinion visų 
geležinkelio atkarpų ir stočių, įs
kaitant Adutiškio, esančių Balta
rusijos teritorijoje, bet pavaldžių 

Lietuvos geležinkeliams". Jei Adu
tiškio stoties problemos sprendi
mas "toliau bus vilkinamas", Bal
tarusijos vyriausybė įpareigojama 
"išnagrinėti galimybę stoties rajone 
Baltarusijos teritorijoje nutiesti 
papildomą lygiagrečią geležinkelio 
atkarpą". Adutiškio geležinkelio 
stoties priklausomybė tebėra 
svarbiausia kliūtis baigti delimi-

SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI f VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEVV JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 

IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

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

PHONES (718) 326-1282; 326-3ISO
■ TAI MCSV VIENTNTĖLĖ VIETA - 

- GAUSI PARODU SALĖ

tuoti daugiau kaip 720 kilometrų 
Lietuvos ir Baltarusijos sieną.

- Lietuvos Banke š.m. birželio 
30 d. buvo 2522,10 milijonų litų 
aktyvų, grynieji pinigai sudarė 0,65 
mln Lt, auksas ir taurieji metalai - 
253,92 mln. Lt.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ vietų lankymas 

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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

TEL: 718 423-6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS
FAX 718 423 - 3862
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Apie žmogaus ir tautų išlaisvinimą

Šventosios tikėjimo kongregacijos dokumentas apie "išlais
vinimo teologiją", popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pa
tvirtintas ir paskelbtas 1984 m. rugpjūčio 6 d. Dešimt

mečio sukakties proga pakartojame kai kurias dokumento mintis.
Jėzaus Kristaus Evangelija yra laisvės naujiena ir išlaisvinimo jėga. 

Šią esminę tiesą pastaraisiais metais teologai tyrinėjo su atnaujintu 
dėmesiu, kuris atveria daug žadančius akiračius.

Šitas išlaisvinimas pirmiausia ir svarbiausia yra išlaisvinimas iš 
nuodėmės, kuri yra jsišakinijusi žmoguje. Jo tikslas yra Dievo vaikų 
laisvė, kaip dieviškosios malonės dovana. Iš jo kaip logiška išvada 
išplaukia išlaisvinimas iš daugelio kitų vergijų, kurios gali būti 
kultūrinio, ekonominio, socialinio ir politinio pobūdžio. Visos šios 
vergijos galutinai kyla iš nuodėmės. Jos yra kliūtys, kurios neleidžia 
žmonėms gyventi taip, kaip reikalauja jų žmogiškasis orumas.

Stiprus, beveik nenugalimas tautų veržimasis į išsilaisvinimą yra 
vienas iš pagrindinių laiko ženklų, kuri Bažnyčia turi tyrinėti ir 
aiškinti Evangelijos šviesoje...

Toks veržimasis išreiškia tikrą, nors dar neapibrėžtą, žmogaus 
orumo nuovoką, žmogaus, kuris yra sukurtas "pagal Dievo paveikslą 
ir panašumą" (Prad 1, 26 - 27). Tasai žmogaus orumas šiandien yra 
išjuoktas ir paniekintas įvairių priespaudos - kultūrinės, politinės, 
rasinės, socialinės ir ekonominės priespaudos - apraiškų, kurios 
dažnai jungiasi į vieną visumą.

Išsilaisvinimo troškimas negali nerasti plataus ir broliško atgarsio 
krikščioniškoje širdyje ir krikščioniškoje dvasioje... Išsilaisvinimo 
troškimas siejasi su pagrindine Senojo ir Naujojo Testamento tema... 
Dievas yra pripažįstamas kaip Išlaisvintojas ... Jėzus Kristus yra 
solidarus žmogui kiekvienoje nelaimėje; kiekviename sielvarte jis 
yra su žmogumi... Tie, kurie kenčia ar yra perskiojami, yra iden
tifikuojami, sutapatinami su Kristumi... (...)

Tikrojo išlaisvinimo nepamainomas pagrindas yra tiesa apie Jėzų 
Kristų, žmonijos Atpirkėją, tiesa apie Bažnyčią, tiesa apie žmogų ir 
jo orumą... (...)

Visi tie, kurie nuoširdžiai trokšta tikro savo brolių išlaisvinimo, 
. turi giliai susimąstyti vieno labai ryškaus mūsų laikų fakto akivaizdo
je. Milijonai mūsų bendraamžių teisėtai trokšta atgauti tas pa
grindines laisves, kurias iš jų yra atėmę totalitariniai ir bedieviški 
režimai. Valdžią jie paėmė revoliucijos ir prievartos keliu kaip tik 
tautos išlaisvinimo vardan. Negalima užmerkti akių šios mūsų laikų 
gėdos akivaizdoje: prisidengiant išlaisvinimo skraiste, ištisos tautos 
yra laikomos žmogų pažeminančios vergijos padėtyje...

Reikia, kad krikščionys, tikėjimo šviesoje pasiryžę pilnai gyventi 
savo krikščioniškąjį gyvenimą, įsipareigotų kovoti už teisingumą, 
laisvę ir žmogaus orumą, už savo beturčių, priespaudą kenčiančių it 
persekiojamų brolių meilę. Šiandien labiau negu bet kada Bažnyčia 
smerkia piktnaudžiavimą, neteisingumą, pasikėsinimus prieš laisvę 
visur, kur jie bevyktų ir kas bebūtų jų autoriai...

Popiežius Paulius VI enciklikoje "Popularum progressio" rašo: 
"Netiesa, kad žmogus, kaip kad kas mano negali pasaulio organi
zuoti be Dievo. Bet yra tiesa, kad be Dievo suorganizuotas pasaulis 
galutinai visuomet nukrypsta prieš patį žmogų".

112 SSRS MT 1949 m. sausio 29 
d. nutarimas "Dėl buožių su Šeimo
mis, nelegaliai gyvenančių, nukautų 
per ginkluotus susirėmimus ir nu
teistų banditų bei nacionalistų še
imų, legalizuotų banditų, tebetęsian- 
čių priešišką veiklą, ir jų šeimų, taip 
pat represuotų banditų talkininkų 
šeimų iškeldinimo iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos teritorijos".

Maskva, Kremlius, 1949 m. sau
sio 29 d.

(...)
SSRS ministrų taryba nutaria:
(...)

< 8. Įpareigoti SSRS prekybos minis
teriją (drg. Žavoronkov'ą) per 
geležinkelių bufetus pasirūpinti karš
tu maistu iškeldinamųjų ešelonams, 
mokėti iš lėšų, SSRS vidaus reikalų 
ministerijai skirtų (...).

9. SSRS sveikatos apsaugos minis
terija (drg. Smimov) privalo kiekvie
nam iškeldinamųjų ešelonui skirti po 
vieną medicinos gydytoją ir po dvi 
medicinos seseris su pakankamai 
vaistų ir tvarsliavos medicininei pa
galbai iškeldinamiesiems kelionėje 
teikti.

10. Įpareigoti Jakutijos ASSR min
istrų tarybą, Krasnojarsko ir 
Chabarovsko kraštų, Omsko, No
vosibirsko, Tomsko ir Irkutsko darbo 
žmonių deputatų tarybų vykdomuo
sius komitetus teikti paramą SSRS 
vidaus reikalų ministerijai įkurdinant 
iškeldinamuosius ir tvarkant jų ūkį 
bei buitį, taip pat esant reikalui steigti 
invalidų ir senelių namus, kuriuose 
būtų įkurdinami vieniši invalidai ir 
seneliai iš atvykusių iškeldinamųjų, 
skirti lėšų šiems namams steigti ir 
išlaikyti.

SSR Sąjungos ministrų tarybos 
pirmininkas J. Stalin

SSRS ministrų tarybos reikalų 
valdytojas J. Čadajev

"Lietuvos kovų ir kančių is- 

va", Čikagos "Draugas", "Akiračiai", 
"Lietuvių balsas", "Laisvoji Lietu
va", Niujorko "Darbininkas", Vil- 

torija", t. I (Vilnius, 1994), p. Aniaus "Naujasis Dienovidis", "Lie-
303, 305.

"Tremiamųjų saugojimui buvo 
paskirti traukinio palydovai jau su 
"stažu" - patys aršiausi sadistai. Jie 
buvo ginkluoti automatais, šautu
vais su durtuvais ir dresiruotais 
vilkšuniais. Be to, turėjo specialiai 
pagamintus medinius kūjelius 
žmonėms mušti. Kūjelio kotas 
maždaug 1,20 m ilgio. (...)

Juo ilgesnė kelionė, juo sunkesnės 
kančios dėl stokos vandens. Kaliniai 
uždaryti tvankiuose vagonuose ir, 
neturėdami vandens atsigerti, ranką 
iškišę pro užkalto vagono langelio

PATIRTI TIESA
Dar apie "Lietuvos kovų ir kančių istorijųJulius Keleras

plyšius, ėmė gremžti nuo vagono sto
go kabančius suodinus ledų varvek
lius ir gelbėtis nuo troškulio. Bet nuo 
to ėmė sirgti viduriavimu. Traukinys 
retkarčiais sustodavo, bet niekas jau 
netikrino, ar kas nepabėgo, ir ne- 
siteiray&r^-turite ką valgyti ir van
densatsigerti.

Taip kankindamiesi privažiavome 
Novosibirską (...)

Mūsų "butas" atrodė panašus į 
kokią pašiūrę. Durys neužsidaro, 
grindys pusiau išluptos, langų stiklai 
apdaužyti, o šaltis mus pasitiko apie 
-25 C. Buvusi krosnis apgriauta, 
vandens nėra. (...) ...netrukus kali
niai pradėjo sirgti, dažniausiai dez- 
interija. Ir ne tik sirgti, bet ir mirti. 
Manau, kad daug kas susirgo nuo 
vagone čiulptų nuodingų varviklių, 
kuriuos lauždavo nuo vagono stogo. 
O gal ir nuo ištirpinto sniego neš
varaus vandens. (...) Jokio daktaro, 
jokios pagalbos ir jokių vaistų nėra. 
Tą patį bjaurų vandenį reikia gerti ir 
valgyti ir sveikiems, ir ligoniams. 
Taigi susirgęs jau esi pasmerktas 
mirti. Būdavo šiurpu vaikščioti pro 
stirtą nuogų lavonų. Pasižiūrėjęs visa
da pagalvoji, kad ryt ar poryt ir tu čia 
gulėsi".

Stanislovas Andriušis. "18 
parų po žeme” (Kaunas, 
1991), p. 143 - 148.

Iš šių dviejų ir giminingų ir 
drauge priešiškų citatų galima nu
vokti, kodėl karštis, kilęs dėl šios 
knygos išleidimo, ne mažėja, o vis 
kyla, aprėpdamas vis didesnes 
geografines teritorijas (Kanados 
"Tėviškės žiburiai", Klivlendo "Dir- 

tuvos aidas").
įtaresniam skaitytojui natūraliai 

gali kilti klausimas: o gal ir negali 
būti jokio deramai rimto pasiaiš
kinimo, jokių komentarų, jokio 
nepatogumo - gal taip knyga ir 
buvo sumanyta. Galbūt jie, grįžę į 
valdžią, norėjo kaip tik tokios 
knygos, kaip tik tokios nekomen
tuojamos dokumentų šūsnies, iš 
kurios skaitytojai sužinotų, kaip 
skausmingai broliška SSSR gelbėjo 
lietuvių tautą, savo lėšomis per
keldama pasauliniam komunizmo 
idealui (o, laimės žibury) truk
dančią, išpuvusią lietuvijos dalį. 

Gal. Nebeliktų apskritai jokių dve
jonių, jei p. 5-10 galima būtų 
išplėšti panašiai kaip lapelius iš 
bloknoto. Tuomet visai jokių abe
jonių galima būtų nepalikti ir be 
priekaištų indoktrinuojamam atei
ties skaitytojui. Nors šia proga p. 
Nainio tekstelis mažai tetrukdo. 
Menkiau susigaudančiam busima
jam lietuvių skaitytojui (o toks 
šaltinių rinkinys negalėjo būti ren
giamas siauram istorikų rateliui) 
daug kas bus nežinoma ir todėl 
neaišku. Skubotame p. Nainio 
įvadėlyje jis teras tik bendrybes, 
labai abstrakčiai įvertinančias tuo
metinį lietuvių tautos būvį. 
Žinoma, p. Nainys nėra istorikas, 
tačiau tuo atveju ar verta buvo 
gadinti tegul ir ne pačios aukščiau
sios rūšies popierių, kad skaitan
tieji (ar dar paskaitantieji) pasaulio 
lietuviai sužinotų ir su paleng
vėjimu atsidustų:

PLB pirmininkas yra gyvas, pa
reigas užima ir moka pasirašyti. 
Bene reikėjo tą vertingąją, į kelias 
eilutes sutelpančią p. Nainio in
formacijos dalį pateikti leidinio 
pabaigoje, kaip paprastai ir yra 
daroma, jei, žinoma, nėra kam 
tokios svarbios knygos pradžiai 
parašyti rimtą, išsamų, istorinę 
perspektyvą brėžiantį įvadą, tik
sliai ir be publicistinio patoso (tą 
palikim publikai), faktografiškai, 
detaliai ir be skubos įvertinti laiko
tarpi, pateikiant nedviprasmiškus 
apibrėžimus ir išvadas. įžanginės 
istoriko G. Rudžio pastabos - "Pra
tarmė" - neabejotinai profesiona
lesnės, tačiau neatstojančios būti
nų tokios knygos atveju komen
tarų ar bent jau, kaip anksčiau 
minėta, publikuojamų dokumentų 
vertei prilygstančio įvado.

Beje, gal ir būtų normalu skelbti 
tokią "kovų ir kančių’ istoriją kaip 
stalinizmo eros dokumentus, jei 
trėmimų istorija jau būtų sugulusi 
į daugiatomius politinių kalinių ir 
tremtinių liudijimus, profesionalų 
istorikų atliktus tyrinėjimus, mo
nografijas, studijas, kur lagerių 
imperijai, pasmerkusiai sunaikini
mui ir ištrėmimui nevien lietu
vius, būtų perskaitytas jos vertas 
nuosprendis. Tad nenuostabu, jog 
šiuomet taip parengta (ar ne
parengta?) knyga sukėlė audringą, 
nebūtinai visada racionaliai pagrįs
ta visuomenės nepasitenkinimą.

If

Buvęs tremtinys iš Klaipėdos Pra
nas Jankauskas rašo: "...(sąmonin
gai ar ne) dokumentai knygoje 
taip pateikti, kad perskaičius juos 
susidarytų įspūdis, jog... jokių 
kančių, jokio smurto, netgi trė
mimų, kaip tokių, mūsų tauta ir 
nepatyrė" ("Naujasis Dienovidis", 
1994 m. balandžio 29 d., Nr. 17).

Dokumentai geriausiu atveju yra 
faktų paliudijimai, juos galima 
nebent iškraipyti. Daugeliu atve
jų, atsimenant sovietinės moralės 
principus (kurie neišsikraustė iš 
Lietuvos podraug su sovietine ka
riuomene), tokia galimybė nuolat 
tvyro ore, skaitant įdėmiau šį ne
komentuotų dokumentų rinkinį. 
Galima buvo paieškoti galbūt dar 
gyvų liudininkų, kurie pateiktų 
savo išgyvenimo versiją lygia gre
ta skelbiamiems dokumentams, 
tuo būdu skaitytojams sudaryda
mi pilnesnį padėties ar įvykio 
vaizdą. Nejučiom pagalvoti: iš 445 
dokumentinių šios knygos pus
lapių dar bent pusę tiek privalo 
sudaryti išsamūs visapusiški 
komentarai, kuriuos greičiausiai 
turėjo parengti ne Vanda Kašaus- 
kienė ir ne Henrikas Šadžius.

Pateikiu kelis faktus, kurie bent 
jau čia, ačiū Dievui, komentarų 
nereikalauja: "Henrikas Šadžius (g. 
1930 XI 28 Jonavoje) tyrinėja Pa
baltijo tarybinių respublikų dar
bininkų klasės istoriją, socializmo 
ir komunizmo kūrimo Lietuvos 
istorijos problemas. (...) Raštai: 
"Vilniaus pramonės darbininkų 
kultūrinio techninio lygio kilimas 
socializmo statybos laikotarpiu 
(1940 - 1953 m.)" - "Iš lietuvių 
kultūros istorijos", t. 4, Vilnius, 
1964; "Lietuvos istorijos tarybinio 
laikotarpio periodizacijos klau
simu". - Komunistas 1966, Nr. 6; J. 
Žiugžda, H. Šadžius, "Lietuvių 
emigrantinė istoriografija apie 
1918 - 1919 m. tarybų valdžios 
įtvirtinimą Lietuvoje". "Istorijos 
klausimai", Maskva, 1969, Nr. 2" 
(Mažoji lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija, t. 3, R - Z, Vilnius, 
1971, p. 357).

Čia pateikta tik mažoji dalis 
draugo, kaip anksčiau būdavo pri
valu sakyti, Partijai ir Vyriausybei. 
Tačiau didžiausia bėda ne ta. Ha
bilituotas daktaras H. Šadžius (už 
ką jam patvirtintas laipsnis, abejo
ju, ar žino p. Nainys) kaip ponas 
Lietuvos istorijos labui nepadarė 
nieko, bet kaip draugas pakanka- 

(nukelta į 4 psl.)

Rezistencijos vyriausiosios karinės 
ir politinės vadovybės kūrimas 

Dalia Kuodyte
Perspausdinta iš "Lietuvos aido", Nr. 106, 107, 111 3

Stebint tolesnę centralizacijos raidą aiškėja, kaip stiprėjanti viena ar 
kita apygarda stengiasi jungti visas krašto pajėgas, kaip keičiasi požiūris 
į politinį atstovavimą.

1946 m., kai dėl areštų ir pertvarkymų susilpnėjo Žemaitija, Pietų 
Lietuvoje buvo susikūrę stiprūs štabai, pajėgūs ne tik generuoti idėjas, 
bet ir jas vykdyti.

Tiek buvusių centrų likvidavimas, tiek užsienio emisarų vizitas rodė, 
kad pogrindžio vadai stengėsi įkurti vyriausiąją vadovybę kuri gerai 
organizuotų pasipriešinimą. Tada KGB kabinetuose gimė mintis per 
savo agentus perimti vyriausiosios vadovybės kūrimo iniciatyvą. Tokiu 
būdu, panaudojant "legendą" apie sutriuškintos LTT atkūrimą, 1946 m. 
balandžio mėn. savo veiklą pradėjo agentas Noreika (Kudirka, Ąžuolas) 
- J. Markulis (pogrindyje žinomas Erelio, daktaro Narutavičiaus 
slapyvardžiais). Jau gegužės mėnesį Erelis užmezgė ryšius su Didžiosios 
Kovos apygarda, o per jos ryšininkus - su Tauro ir Dainavos apygardų 
štabais. Tą patį mėnesį Tauro apygardos štabe įvyko Rytų ir Pietų 
Lietuvos partizanų vadų susitikimas, kuriame dalyvavęs Erelis išsakė 
savo mintis dėl pasyvios kovos būdų pranašumo (šis požiūris "sutapo" 
su J. Deksnio požiūriu). Jis primygtinai siūlė vyriausiosios vadovybės 
štabo funkciją suteikti "komitetui", kuriam pats atstovavo.

Partizanų atstovybė tuos pasiūlymus atmetė.

Birželio 6 d. Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabe buvo 
surengtas pasitarimas. Jame dalyvavo vėl i Lietuvą atvykęs J. Deksnys,
S. Stanevičius, J. Markulis, J. Lukša, A. Varkala ir kiti partizanų vadai, 
šiame pasitarime J. Deksnys išdėstė savo planą - kovos centrą iš 
užsienio perkelti į Lietuvą (1944 m. Vokietijoje atkurtas VLIKas 
pretendavo atstovauti Lietuvai užsienyje egzilinės vyriausybės teisė
mis), įkurti Vyriausią Lietuvos Atstatymo Komitetą (toliau - VLAK), o 
VLIKui suteikti užsienio delegatūros įgaliojimus. VLAKas turėjo tapti 

aukščiausiu tautos organu, vadovaujančiu politinei ir karinei veiklai 
Lietuvoje. VLAK per kuriamą Lietuvoje rezidentūrą, kurią sudarė Bend
ro Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdis (toliau BDPS) - pogrindžio 
atstovai ir Generalinio karinio štabo - karinių formuočių atstovai, 
turėjo sujungti visą pogrindį ir jam vadovauti. Buvo nutarta, kad kol 
bus sukurtas VLAKas, jo funkcijas vykdys Erelio "komitetas", kurio 
pirmininku bus jis pats. Tokiu būdu aukščiausias rezistencijos vadovo 
postas atiteko saugumo agentui.

Rugpjūčio mėnesį Ereliui pasiūlius, J. Deksnys atvyko į Vilnių ir 
apsigyveno "konspiraciniame" bute, kurį KGB specialiai parengė. Būtent 
J. Deksniui reikalaujant, rugpjūčio 12 d. įvyko partizanų vadų 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo Žemaitijos, Aukštaitijos, Vilnijos, 
Didžiosios Kovos apygardos, VLAKo ir užsienio delegatūros atstovai. 
Buvo suformuotas ginkluotųjų pajėgų štabas (VGPŠ), jo viršininku 
paskirtas pik. J. Vitkus - Kazimieraitis, štabo viršininko pavaduotoju 
karo reikalams - kpt. J. Gužaitis, 2-ojo skyriaus viršininku - A. Zaskevičius
- šalna, štabo nariais - Z. Drunga - Mykolas - Jonas ir Vytauta^Savėnas
- Vampyras.

VGPŠ įkūrimo deklaracijoje rašoma: "...VGPŠ yra BDPS žinioje, nes 
BDPS vadovauja krašto kovoms ir nurodo kelius, susirišusi su užsienio 
delegatūra. Kova pervedama į griežtus konspiratyvinius rėmus. Kar- 
dinalinis dalykas - išsaugoti tautiečius krašto atstatymui. Tokia central
izacijos forma, kai partizanų formuotės visiškai pavaldžios politinei 
vadovybei (tada - KGB "filialui"), reiškė KGB pergalę, kurios tiesa 
nepavyko pasiekti iki galo. Nors VGPŠ deklaravo, jog vienija visas 
ginkluotų partizanų pajėgas, iš tikrųjų taip nebuvo. Ne visi partizanų 
vadai pritarė tokiai centralizacijai. Pavyzdžiui, Kęstučio apygardos 
vadas J. Kasperavičius-Visvydas buvo parašęs laišką 1947 m. sausio 
mėn. įvyksiančio suvažiavimo dalyviams, kuriame teigė, kad "...pog
rindžio vadovybė gali būti sudaryta iš ginkluotų partizanų, esančių 
nelegalioje padėtyje. Legalioje padėtyje esantys pogrindžio veikėjai gali 
vadovybei padėti, bet negli į ją įeiti". Vėliau, maždaug nuo 1948 metų 
rudens, šios idėjos tapo kertiniu akmeniu, kuriant vyriausiosios vadovy
bės struktūras.

BDPS ir VGPŠ 1946 m. dokumentuose deklaruojamas perėjimas į 
konspiratyvią veiklą vykdant vadovybės, sudarytos iš legaliai gyve
nančių asmenų, nurodymus. Pagal šį planą partizanų vadams reikėjo 
padaryti dokumentus. Tokiu būdu KGB neišleido jų iš akių ir net 
panaudodavo, jiems to nežinant (KGB žargonu - "vtiomnuju"), kaip

1946 m. rugsėjį J. Lukšą ir A. Zaskevičių.
Taip 1946 m. vasarą buvo užtikrintas KGB agentų įsiskverbimas į 

vyriausiąją vadovybę ir tolesnė plataus masto agentūrinė veikla.
Šiame kontekste aiškėja, kodėl nebuvo areštuoti į Vilnių atvykę 

partizanų vadai, kodėl buvo leidžiama veikti, o vėliau ir išvykti iš 
Lietuvos J. Deksniui: tikėtasi juo pasinaudoti užmezgant ryšius su 
Vakarais, taip pat skaldyti išeivijos organizacijas.

Tokiu būdu 1946 m. (iki 1947 m. sausio) KGB panaudojo rezistenci
jos siekį suvienyti kovojančias krašto pajėgas savo tikslams. Žinoma, 
VLAK, BDPS, VGPŠ įkūrimą inicijavo ir vykdė pasipriešinimo jėgos, 
tačiau 1946 m. vasarą susivienijimo iniciatyvą visiškai perėmė KGB 
agentūra. Taigi šis bandymas sukurti vyriausiąsias vadovaujančias struk
tūras buvo nesėkmingas.

Iki 1946 m. pabaigos agentas Erelis-Markulis aktyviai dirbo BDPS. 
Buvo sukurta ryšių su visomis Lietuvoje veikusiomis apygardomis 
sistema. 1946 m. gruodžio mėnesį buvo pakeista VGPS sudėtis žuvo 
Kazimieraitis, J. Gužaitis atsisakė nuo pareigu - Nepavykus susitarti su 
pik. T. Vidugiriu, pik. M. Mačioku, buvo pasirinkta pik. A.Kamarausko 
- Vyčio (saugumo agentas Vlasov) kandidatūra. Ji turėjo būti patvirtinta 
visų ginkluotųjų pajėgų vadų suvažiavime, kuris turėjo įvykti Viniuje
1947 m. sausio 18 d. Suvažiavime taip pat turėjo būti sudarytas naujas 
štabas.

Gruodžio pabaigoje atėjo žinia apie J. Deksnio brolio Juozo areštą. J. 
Lukša, A. Zaskevičius ir Kauno universiteto docentas Bronius Barzdžiukas 
aptarė situaciją ir Erelio veiklą. Pasirodė, kad visi ji įtarė bendradarbi
avimu su KGB. įtarimai rėmėsi keliais faktais: Erelis visada turėjo 
nežinia iš kur gautų pinigų, lengvai keitė butus, labai domėjosi parti
zanų štabų dislokacija, savo namuose "apsaugai" laikė 2 žmones, Juozo 
Deksnio areštas jo nė kiek nesujaudinv - aiškino visiems, kad tai dėl 
neteisėtos prekybos degalais. Kilus tokiems įtarimams, reikėjo skubiai 
veikti: pavojus buvo iškilęs tiek pogrindžio vadams, tiek visai rezisten
cijai.

Per ryšininkus 1947 m. sausio pradžioje buvo perspėti žemaičiai, 
Tauro apygardos vadovybė bei legaliai gyvenantys pogrindžio veikėjai.

Kadangi bijota suvažiavimą rengti nustatytą dieną - galėjo būti 
paspęstos pinklės - jis įvyko 1947 m. sausio 15 d. Pilviškių kaime 
(Suvalkijoje - Tauro apygardos ribose), A. Vabalo- Gedimino bunkeryje.

(Bus daugiau)



Ekspozicijos atidarymo metu pirma iš dešinės muziejaus 
direktorė D. Žalpienė, svečiai iš Vokietijos ir muziejaus
lankytojai.

KARL MAY 
MUZIEJUS KELMĖJE

PATIRTI TIESA
(atkelta iš 3 psl.) 

mai pasižymėjo. Kita habilituota 
daktarė (p. Nainy?!) - Vanda Ka- 
šauskienė, kurios biografijos čia 
nepateiksiu, idant pernelyg nesi- 
kartočiau. Siūlyčiau dar syki per
mesti akimis daktaro Šadžiaus nuo
pelnus, ir tuo būdu nesunku bus 
susidaryti, kad ir nepilną ir ne 
visai tikslų, buvosios Partijos isto
rijos instituto prie Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komiteto di
rektorės, Vilniaus Vinco Kapsuko 
universiteto Tarybų Sąjungos ko
munistų partijos katedros vedėjos 
portretą.

Spėju, skaitytojams tikriausiai 
bus smalsu sužinoti, jog garsieji 
Lietuvos komunistų partijos vadai 
Mykolas Burokevičius ir Juozas 
Jermalavičius (nežinau, ar p. Nai
nys girdėjo, jog šis dabar jau ganė
tinai apkriošęs duetas atsakingas 
už 1991 m. sausio 13 d. žudynes 
Vilniuje?) irgi yra buvę hab. dr. 
Kašauskienės pavaldiniai. Tokiu 
būdu... Jeigu kitus, būsimus to
mus paruoštų ką tik paminėti pro
fesoriai, šiuo metu turintys nemaža 
laisvo laiko, greičiausiai nebūtų 
kam nustebti. Ir čia galima panau
doti p. Nainio vedamojo (tiesa, 
nepasirašyto) jau minėtame "Pa
saulio lietuvyje" pavadinimą - 
"Nuosekliu niekinimo keliu". O kas 
juo žengia, pagalvokit patys...

Vietoj epilogo
Vytautas Kubilius yra rašęs, jog 

lietuviai gali skaudžiai didžiuotis 
turėdami, ko gero, pačią turting
iausią kalinių, ir tremtinių poezi
ją, išbudintą kaip atsparą staliniz
mo baisybėms. Ar didžiuojamės? 
Ir kaip?

Mes turime justi pagarbą visiems 
žuvusiems, dingusiems ir tebegy

venantiems lagerininkams, trem
tiniams, politiniams kaliniams (ofi
cialiai Sovietų Sąjungoje jie ne
egzistavo), visiems tiems, kas anuo
met kasdien, kasnakt, kasryt laukė 
mirties, nelegaliai svajodamas apie 
Lietuvą, kurie kasė kanalus sveti
moje žemėje, neišsižadėdami sa
vosios, Sibire kirto miškus, tiesė 
geležinkelius, rišo sielius. Mes 
turime nors taip pagerbti tuos, 
kuriems buvo atimta balso teisė, 
kurie neturėjo jaunystės ar vaikys
tės, kurių gyvenimas iki pat raudo
nojo slibino gaišties buvo pažy
mėtas nepilnaverčio žmogaus - 
paniekos ir prakeikimo - ženklu. 
Tiems, kurie kaip tremtinė Agota 
Daugnoraitė - Vičiulienė (1929 - 
1971), nuteista kartu su grupe stu
dentų lituanistų, vietoj paskutinio 
žodžio teisme padeklamavo Lietu
vai skirtą eilėraštį. Tiems, kurie 
ten augino būsimajai Lietuvai vai
kus, rašė eilėraščius, taupė savo 
gyvenimus Lietuvai, tiems, ku
riems buvo sakoma: "jei gerai dirb
site, palaidosime su marškiniais", 
tiems, kurie liko invalidais. Ar jie 
iš tų dokumentų supras, kodėl jie 
buvo išvežti? Ar jie supras? Juk 
pirmiausia jie, lagerininkai, yra šios 
tragiškos dramos personažai, ku
riems būtina patirti tiesą, ir ne 
tokią, kokios kažkas kažkodėl nori 
(kaip paranku tokią knygą versti į 
užsienio kalbas, kas ir buvo pla
nuota - Stalinas atsisuks į skaityto; 
jus su baltuoju Mesijo - žmonijos 
gelbėtojo apsiautalu), bet tiesą, 
kurios pavidalas būtų adekvatus 
žmonių patirtoms kančioms ir šiur
piai istorinei tikrovei.

(perspausdinta iš "Dienovidžio", 
1994 m. liepos 15 d., Nr.28)

Prieš porą metų, 1992 balandžio 
8 d., vienuolikos asmenų inicia
tyvinė grupė dienraštyje "Lietuvos 
aidas" paskelbė šauklį apie Kari 
May muziejaus įkūrimą Kelmėje, 
Kas tas Kari May ir kodėl Kelmėje?

Kari May (1842 -1912) yra vokie
čių rašytojas, savo nuotaikingais 
kūriniais jaunimui vienas iš popu
liariausių Europoj. Prieškarinis Lie
tuvos mokyklinis jaunimas Kari 
May knygas labai mėgo skaityti, o 
jas į lietuvių kalbą vertė dar stu
dentu būdamas, vėliau Kelmės 
mokytojas ir krašto tyrminkąs Jo
nas Vadeikis. Jo dėka Lietuvoje 
nuo 1929 m. galėjome skaityti 
šiuos Kari May kūrinius: "Per dy
kumą" (3 tomai), "Sidabro ežero 
turtai" (2 t.) ir indėnų klasiką 
"Winnetou" (6 tomai).

Teigiama, kad Kelmė penktasis 
miestas pasauly, turėsiantis Kari 
May muziejų. Pradžia padaryta, ir 
1994 m. gegužės 28 d. dviejuose 
kambariuose atidaryta Jono Va- 
deikio, Kari May ir indėnų kultūros 
bei istorijos ekspozicija. Ji yra prisi
glaudusi Kelmės krašto muziejuje, 
kuris užima visą senovinio, Gru-

ževskių dvaro pastatą. Dvaro rū
mai - reikšmingas istorijos-archi- 
tektūros paminklas, Lietuvoje nėra 
daug panašių dvarų su gana gerai 
išlikusia aplinka ir pastatais.

Dabar atidarytoj ekspozicijoj pa
sakojama apie kraštotyrininką ir 
vertėją Joną Vadeikį, apžvelgiamas 
Kari May gyvenimas ir kūryba, 
supažindinama su daugelio Kari 
May knygų herojų - indėnų buiti
mi ir kultūra.

Dar reikės daug darbo, lėšų ir 
entuziazmo, kol dabar turimi du 
kambariai išplis į savarankų Kari 
May muziejų. Užmegzti ryšiai su 
Kari May knygų leidykla Bamberge, 
Vokietijoj, su Floridoj veikiančia 
organizacija Pan-American Indi- 
ans, talkina pavieniai asmenys 
Europoj ir Šiaurės Amerikoj. Eks
pozicijoj yra ietigalis, indėnų pie
šinių ant mušto medžio plaušo, 
papuošalų, meno kūrinių repro
dukcijų, literatūros apie indėnus... 
Tikimasi, kad muziejus būtų skautų 
judėjimo centru, nes Amerikos 
indėnų idėjos panašios į skautų.

Kelmės krašto muziejaus direk
torė Danutė Žalpienė savo sva-

Ekspozicijos dalis apie indėnų kultūrą ir istoriją.

jonėse jau mato didelį muziejų, iš 
kurio sklis geros kultūros spindu
liai. To jai galima nuoširdžiai palin
kėti.

Atidaryme, be lietuviško žodžio, 
buvo galima išgirsti vokiečių, švedų 
šnekas. Rašytojo Jokūbo Skliutaus- 
ko nuomone, Kari May muziejaus 
sukūrimas padės Kelmei iškilti į 
europinį miestą, nors ir dabar jis 
esąs šaunus ir visai ne užkampis... 
Čia galime pridėti, kad 1701 Kel
mėje buvo sustojęs Švedijos kara
lius Karolis XII.

Svečias iš Vokietijos, A. Loeza,

taip pasakė: "Jeigu Kari May dėka 
pavyktų nutiesti dar vieną tiltą 
tarp Vokietijos ir Lietuvos, mes 
daug gero padarytume ir Lietuvai, 
ir visai Europai".

Kažkada, dar per Antrąjį pa
saulinį karą, vienas lietuvis, atsir
adęs Dresdene, būtinai stengėsi 
pasiekti Radabeulį, kur buvo Kari 
May muziejus. Ir kaip buvo smagu, 
tarp kitų eksponatų, pamatyti kad 
ir vieną lietuvišką "Winnetou" 
tomą. Dabar gi kelias aiškus - į 
Kelmę!

K. Čerkeliūnas

□ Rusija ir Estija 
liepos 26 d. susita
rė, kad Rusija išves 
savo kariuomenės 
likučius iš Estijos 
iki š.m. rugpjūčio 
31d. Rusijos prezi
dentas B. Jelcin

Aplink

ūkio bendrovių 
neturi pinigų al
goms. Dažniau
siai vėlavimas 
trunka 1-2 mėne
sius, bet viena

pasakė, kad Buvusių sovieti- J] Sį 11
nių karininkų-pensininkų r

žemės ūkio bendrovė Tolimuo
siuose Rytuose nemoka algų

savo darbininkams 
jau nuo praėjusių

is^RYGA,
VARTAI Į
PABALTIJĮ

SUPAZINDINAM SU ATA'S TAUPIAUSIOM 
SKRYDŽIŲ KAINOM į PABALTIJĮ

teisės buvo sutartos per sunkias 
derybas su Estijos prezidentu Len- 
nart Meri. Išvedus likusius 2.(XX) 
Rusijos kariuomenės iš Estijos, joje 
pasiliks 9.000 buvusių Sovietų 
Sąjungos karininkų-pensininkų, 
kurių daugelio amžius svyruoja 
nuo 40 iki 50 metų. Pasirašytame 
susitarime numatyta, jog jų teisės 
bus tokios pačios kaip Estijos 
piliečių.

□ Pagal Buckingam Rūmų pra
nešimą, Didžiosios Britanijos kara
lienė Elzbieta nuo spalio 17 iki 20 
dienos lankysis su oficialiu vizitu 
Rusijoje. Tai bus pirmasis Anglijos 
monarchų oficialus apsilankymas 
Rusijoje. Karalienę ir jos vyrą prin
cą Filipą kelionėje lydės Didžiosios 
Britanijos Užsienio reikalų minist
ras Douglas Hurd.

□ Dešimtys tūkstančių Rusijos 
įmonių neturi pakankamai pinigų 
mokėti algom savo darbuotojams, 
kurie yra verčiami dirbti po kelis 
mėnesius be atlyginimo. Neiš
mokėtų algų dydis visoje Rusijoje 
jau pasiekė $1.6 milijardą. 33,000 
pramonės įmonių ir 20,000 žemės

metų rugpjūčio mėnesio. Ilgiau
siai gauti atlyginimus trunka Ark
tikos ir Sibiro darbininkams.

□ Praėjus dviems mėnesiams po 
to, kai Vatikanas paskelbė, jog mo
terų šventinimo kunigais klausi
mas yra išspęstas ir baigtas, po
piežius Jonas Paulius II liepos 27 
d. vėl gynė Bažnyčios opoziciją 
tam, kad moterys galėtų tapti kuni
gais. Šią Bažnyčios nuostatą Šv. 
Tėvas pavadino Kristaus valia.

O Rūkantys žmonės, kurie valgo 
daug žuvies gali sumažinti susir
gimo chroniškomis plaučių ligo
mis riziką, šiuos tyrimų rezultatus 
liepos 27 d. paskelbė mokslininkai 
New England Journal of Medicine. 
Rūkantys, kurie valgo daug žuvies 
turi trečdaliu mažesnę riziką susir
gti bronchitu ir dviem trečiosios- 
mis - emfizema. Emfizema ir bron
chitas kasmet nusineša 75,000 
gyvybių JAV. Rūkymas yra šių ligų 
pagrindinė priežastis. O kol kas 
"geriausias būdas apsisaugoti nuo 
šių ligų yra nerūkyti" - sako gydy
tojas Sharah ir jo kolegos iš Min
nesota universiteto.

Ar Jūs skrendate biznio reikalais, 
ar pasimatyti su giminėmis Pabaltyje, 
Jūs nenorite gaišti laikę persėsdami 
Maskvoje ar Frankfurte. Norite 
nukeliauti kuo greičiau, be reikalo 
neišleidžiant dar daugiau pinigy. 
ATA's iš Nevv Yorko į Rygę yra 
greičiausias kelias. ATA paruošė 
ums pigiausię ir maloniausię kelionę, 
curię jūs tikrai užsipelnėt. į vienę pusę 
mainos iŠ New Yorko ne aukštesnės 
taip $429, ir žemos—iki $27# 
spalio mėn., ATA yra vienas iš 
gieriausiŲ pasirinkimy tarp aukšty 
ainy skrydžiy kampanijy.

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

SKAMBINKIT JŪSŲ 
KELIONIŲ AGENTUI 
ARBA ATA: 

800-382-5892.

iš
NEW YORKO
^avaitės dienomis

’399
| vieny pusę 

Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

. Savaitaaliais$429
| vienę pusę 

Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

. Studentams

s349
| vienę pusę, savaitės dienomis 

Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30
Visos kainos yra nustatytos perkant 
skrydžius į abu galu 
t Per ATA.
Visi kiti miestui per TWA sujungti su New Yorko, 
tęsiant j Ryga per ATA.

Išskrendant 
iš Savaitgalį

Savaitės 
dienomis

ATLANTA.............. ....$561 $531
BALTIMORE.......... ....$520 $490
BOSTON............... ....$429 $399

tCHICAGO............. ....$484 $454
CLEVELAND......... ....$520 $490
DALLAS.................. ....$579 $549
DETROIT............... ....$524 $494
HOUSTON............ ....$579 $549

t LOS ANGELES..... .....$547 $517
MIAMI.........................$569 $539
M1NNEAPOLIS..... .....$479 $449
NEW ORLEANS........$569 $539
PHILADELPHIA..... .....$474 <AAA

PHOENIX............. ......$547 $517
PITTSBURGH........ ..... $479 $449
SAN ANTONIO........ $579 $549
SAN DIEGO......... ..... $547 $517

t SAN FRANCISCO ....$547 $517
SALT LAKE CITY.. ..... $547 $517
SEATTLE............... ..... $549 $519
WASHINGTON D.C..5520 $490

American Trans Air
Bilietai turi būti nupirkti 7 dienas prieš išskrendant. Taip pat yra šiek tiek brangesni bilietai turintys mažiau suvaržymę. 

Valstybiniai mokesčiai $32.95 sumokami atsiimant bilietus. Studentę amžius nuo 18 iki 26m., parodant 
mokyklos I.D.. ATA suteikia patarnavimus į Ryga iki Spalio 30, 1994.



Juno Beach, FL
Lietuviai miesto valdybos 

namuose
Didelė ir karščiu alsuojanti va

sara eina Atlanto pakraščiais Flori
doje. Šiluma daug ką išvarė j šiau
rę. Likę čia turi taikytis prie gam
tos, gyventi apšaldytuose butuose, 
turi daug maudytis Atlante, kuris 
vasaros mėnesiais būna draugiš
kas ir nepiktas.

Čia vasarai likę žmonės gyvena 
kitaip - vaikšto pamažu lyg aptin
gę. Vidurdieniais būna ramu, gyve
nimas sujuda pavakariais arba pa
čiame vakare.

Pasigavo mane dail. Rimgailė Zo- 
tovienė ir nusivedė į miesto valdy
bos namus. Ten esą daug lietuviš
ko meno. Savivaldybės rūmai nau
ji, pastatyti prie ežerėlio, kur kada
ise buvo metodistų bažnyčia. Stat
inys stilingas, gražus ir erdvus. Čia 
veikia visos miesto savivaldybės 
įstaigos ir policija. Didžiuliai lan
gai atveria vaizdą į ežerėlį. Čia 
viskas sutvarkyta, apsodinta gėlė
mis, palmėmis.

įžengęs į pirmąją prieškambarių 
salę, pamatai ant sienų lietuvišką 
ornamentiką: įvairios lietuviškos 
juostos, papuošalai, medžio dro
žiniai. Skoningai išdėstyti, tvarkin
gai sukabinti. Tame pačiame aukšte 
dešinėje yra salė. Čia vyksta su
sirinkimai, posėdžiauja miesto 
taryba. Ir čia daug lietuviškų pap
uošalų, drožinių, paveikslų. Prie 
kiekvieno yra jo kortelė, kieno tai 
nuosavybė ir ką jis vaizduoja.

Parodos tema buvo: kuo žmonės 
puošia savo butus. Parodos orga
nizavimui vadovavo Rimgailė Zo- 
tovienė. Ji ir surinko tuos ekspona
tus ir pasirūpino jų išdėstymu, iš
kabinimu.

Dailininkės dvi akvarelės kabo 
miesto burmistro kabinete. Jis pats 
paprašė, kad Rimgailė jas sukurtų 
darbo kambariui.

Peržvelgęs tuos papuošalus, 
paveikslus, pamatai, kad lietuviai 
čia turi gerą vardą.

Pokalbis apie Lietuvą
LB apylinkės iniciatyva lietu

viai kiekvieno mėnesio antros sa
vaitės antradienį susirenka į Picca- 
dilly restoraną. Čia jie pavalgo pie
tus ir išklauso kokios nors progra
mos. Salė erdvi, niekas iš svetimų 
ten neužeina. Galima kalbėti, dek

Koncertai pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkport, ME

Liepos 24 d. koncerto programą atliko solistas Antanas Keblys, 
tenoras iš Kanados. Dainavo lietuvių liaudies dainas, palydimas tau
tinių instrumentų muzikos, įgrotos į juostą.

Rugpjūčio 1 d. koncertavo solistė Angelė Kiaušaitė, sopranas iš Nevv 
Jersey. Smuiku palydėjo Julius Veblaitis, o pianinu - Jūratė Veblaitytė.

Rugpjūčio 13 d., šeštadienį, 8 vai. vak. įvyks ateitininkų studijų ir 
poilsio savaitės atidarymo programa, kurioje dalyvaus tenoras Randy 
Kuliūnas ir baritonas Frank Walker. Pianinu palydės Lorraine DeGrego-
rio.

Rugpjūčio 19 d., penktadienį, 8 vai. vak. įvyks solistės Ginos Čapkaus- 
kienės, koloratūrinio soprano iš Montrealio, koncertas. Jai akom
panuos dr. Saulius Cibas, kuris taip pat atliks ir keletą kūrinių solo.

Šokėjai iš Chicagos Dainą ir Šokią šventėje Vilniuje.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

lamuoti, žiūrėti vaizdajuostes. Pir
mininkas dr. Vytautas Majauskas 
buvo išvažiavęs, tai vadovavo ki
tas valdybos narys p. Štaras. Pra
džioje buvo kalbėta apie Vytauto 
Landsbergio kuriamą partiją. Jis 
čia neseniai lankėsi. Informavo iš 
Miami atvykusi Jonušienė, kaip 
čia organizuojamas naujas skyrius.

Čia savo butą turi Eglė ir Vytau
tas Dudėnai. V. Dudėnas dirbo 
banke, Vilniuje, vadovavo vienam 
bankui ir ^erai pažįsta Lietuvos 
ekonominį gyvenimą. Valdžia tą 
jo banką uždarė. Sako, kad ji pati 
nori kažką panašaus suorganizuo
ti. Jis plačiai papasakojo, kaip ten 
tvarkosi bankai, kokie ekonomi
niai vargai slegia Lietuvą. Skurdi ir 
varginga Lietuva, tik nedidelė da
lis gyventojų gyvena gerai, o dau
guma vargsta. Susirinkę buvo apie 
50 ar kiek daugiau. Tai buvo ir 
nemažai klausimų apie gyvenimą 
Lietuvoje. Visi stebėjosi, kad kraš
tas taip nesugeba tvarkytis ir atsi
gauti.

Judėjimas vasarą
Vienoje Tequesta bažnyčioje 

vargonininkauja Liudas Stukas. 
Bažnyčia, didelė, pilna žmonių. 
Liudas sumaniai tvarkosi ir vado
vauja visam giedojimui. Teko su 
juo pabuvoti, papietauti.

Dalis išvyko į Lietuvą, į dainų ir 
šokių šventę. O Dalia ir Algis 
Augūnai rengiasi važiuoti į Euro
pos lietuvių studijų savaitę, kuri 
bus Austrijoje. Iš ten keliaus į Lie
tuvą. Tai rugpjūčio mėnesį šie pa
jūrio miesteliai bus dar tuštesni. 
Daug kas išvyksta pas draugus į 
šiaurę. Vienas kitas turi ir kokį 
namelį kur nors Kanadoje prie 
miško ar prie ežero. Ten jo laukia 
meškerės.

Dar visi čia dažnai prisimena 
velionę Bronę Oniūnienę, kuri mė
go sukiotis tarp žmonių. Jos na
mai buvo pilni žmonių ir svečių iš 
Lietuvos. Ji žinojo visas apylinkės 
naujienas, kas išvažiavo, atvažiavo, 
kas naujo Lietuvoje. Dabar vienas 
likęs jos vyras Bronius tvarkingai 
pakuoja velionės daiktus, dra
bužius ir siunčia giminėms į Lietu
vą'. Ir dabar tylu namuose, o nese
niai čia žmonės linksmai kalbėjo.

(p-i)

Žurn. Ed. Šulaitis prie pagrindinio jėjimo j Chicagos "Soldier 
Field", kur vyko Pasaulio futbolo pirmenybių atidarymo 
iškilmės.

Brazilija - pasaulio futbolo čempionas
Lietuva pasitraukė gan anksti

Nuo birželio 17 d., kuomet Chi
cagos "Soldier Field" stadijone įvy
ko Pasaulio futbolo pirmenybių 
atidarymas ir pirmosios rungtynės 
Vokietija - Bolivija, iki liepos 17 d. 
baigminio susitikimo Los Angeles, 
CA, tesėsi didžiojo sportinio įvykio 
varžybos. Čia varžėsi 24 valstybių 
rinktinės kurios prieš tai du metus 
rungtyniavo atskirų kontinentų 
skirtingose grupėse ir išsikovojo 
teisę dalyvauti šiame finaliniame 
etape, kuris buvo pravestas devy
niuose JAV miestuose.

Preliminarinėse rungtynėse, dėl 
kvalifikavimosi į šį finalinį etapą, 
dalyvavo ir Lietuvos rinktinė. Ji 
žaidė Europos trečiojoje grupėje, 
kurioje dvi pirmas vietas užėmė 
Ispanija ir Airija. Ši grupė buvo 
viena iš didžiausių (dalyvavo 7 
valstybės) bei stipriausių. Joje trečią 
vietą užėmė buvęs Europos čem-

Pas Chicagos lietuvius
Paminėtos dvi sukaktys

Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus patalose Chicagoje liepos 
15 d. buvo paminėtos dvi suskak- 
tys. Tai Žalgirio mūšio 584-osios, 
o taip pat Dariaus ir Girėno skry
džio per Atlantą 61-osios metinės.

Ta proga buvo išstatyta šias 
sukaktis liečianti paroda su įdo
miais eksponatais. Be kitu kalbėjo 
ir aviacijos žinovas ir istorikas

Edmundas Jasiūnas.

Vilniaus koncerte ir 
VI. Jakūbėno kūrinys

Pasaulio lietuvių dainų šventės 
renginių rėmuose liepos 8 d. Ope
ros ir baleto teatre įvyko lietuvių 
simfoninės ir chorinės muzikos 
koncertas. Čia buvo atliekami pro
fesionaliosios lietuvių muzikos 
šedevai, kurių tarpe buvo ir VI. 
Jakūbėno kūrinys - poema miš
riam chorui ir simfoniniam or
kestrui - "Mano pasaulis". Be to 
dar buvo atlikti B. Dvariono, E. 
Balsio, V. Barkausko, B. Kutavi
čiaus, M. K. Čiurlionio ir V. Bace
vičiaus kūriniai.

Komp. VI. Jakubėnas buvo vie
nas iš dviejų išeivijoje gyvenusių 
ir kūrusių muzikų, kurių kūryba 
buvo atlikta šiame prestižiniame 
koncerte. Tai didelis Chicagoje 
gyvenusio ir kūrusio kompozito
riaus pagerbimas.

Irgi reklamuoja Lietuvą
"Chicago Tribūne’ dienraštyje 

liepos 8 d. su gana stambia an
trašte (’U.S. nabbes Lithuanians 
on gun charges’) pagarsinti trys 
mūsų tautiečiai. Iš čia skaitytojai 
sužinojo, kad liepos 7 d. buvo 
areštuoti trys lietuviai: Arūnas Kra
sauskas, Henrikas Malukas ir Dar
ius Stankevičius. Jie sulaikyti už 
mėginimą nelegaliai pasiųsti į Lie
tuvą ginklus. Rašoma, kad pirmieji 
du iš pardavėjais apsimetusiu fede
ralinės policijos agentų nupirko 

pionas Danijos komanda, kuri 
turėjo likti namuose. Lietuva su 7 
taškais liko penktąją, o po jos ėjo 
Latvija ir Albanija. Iš Lietuvos 
pogrupio abi komandos - Ispanija 
ir Airija - pateko į 16 komandų 
baigminę grupę, kurioje kovota 
vieno minuso sistema.

Beveik visos Europos komandos 
pasirodė puikiai išskyrus Graikiją. 
Ketvirtfinalyje matėme 7 Europos 
vienuolikes ir tik vieną iš kito kon
tinento (Braziliją).

Iš viso JAV buvo sužaistos 52 
rungtynės ir dauguma stadijonų 
devyniuose miestuose buvo pri
pildyti žiūrovų, kuo nelabai kas 
tikėjo. Amerikos spauda, kuri iki 
šiol futbolą (arba sokerį) diskrimi

nuodavo, šį kartą jam skyrė gana 
didelį dėmesį. Netrūko gražių žo
džių šiai sporto šakai, kuri, deja, 
JAV vis dar nėra populiari.

Ed. Šulaitis

22 automatinius pistoletus ir du 
Uzi kuokosvaidžius už 12,850 dol. 
Kai jie šiuos ginklus nešė į vieną 
lietuvių siuntinių bendrovę, dar 
lauke buvo sulaikyti ir areštuoti. 
Laikraštis informuoja, kad jauni 
tautiečiai (nuo 24 iki 30 metų 
amžiaus) į JAV yra atvykę nelega
liu keliu. Pažymima, kad kelios 
amerikiečių federalinės įstaigos

St. Petersburg, FL
Kostas Gasperaitis po ilgos ir sunkios ligos mirė birželio 5 d. savo 

namuose? Šioje apylinkėje išgyveno 15 metų. Buvo gimęs 1912 m. 
balandžio 8 d. Joniškyje. Baigė Šiaulių gimnaziją ir Karo mokyklą 
Kaune. Tarnavo 7-tame pulke Tauragėje. Pasitraukė į Vokietiją, į Ameri
ką atvyko 1949 m., apsigyveno Clevelande. Vertėsi namų statyba. I 
pensiją išėjo 1976 m. ir apsigyveno St. Petersburg Beach. Po trijų metų 
mirė žmona. Nuliūdime liko sūnus dr. Arūnas su šeima, dvi seserys 
Lietuvoje. Po gedulingų mišių Šv. Vardo bažnyčioje palaidotas Memo- 
rial Park kapinėse.

Tautininką skyriaus metinis narių susirinkimas įvyko birželio 8 
d. Lietuvių klube. Minutės tyla pagerbti mirusieji nariai: Antanas Rūkas 
ir Valerija Vaitekūnienė. Per 18 mėnesių laikotarpi buvo keturi skyriaus 
renginiai ir Juozo Žvynio pagerbimo vakarienė, kurioje dalyvavo per 80 
jo draugu. Vakarienė buvo 85 metų amžiaus sukakties proga. Susirinki
mo metu išrinkta nauja skyriaus valdyba: Juozas Šilkaitis pirm., Dalila 
Mackialienė vicepirm. kultūriniams reikalams, Leokadija Žvynienė 
vicepirm. ir parengimų vadovė, Antanas Jonaitis - sekretorius, Aldona 
Česnaitė - iždininkė.

Rugpjūčio 3 d. 3 v. popiet Lietuvių Klube buvo šaukiamas skyriaus 
susirinkimas.

Iš Gudijos birželio pabaigoje dviejų savaičių atostogų buvo atvykęs 
dr. J. Petriko pusbrolio sūnus kun. Jeronimas Petrikas. Šiuo metu jis yra 
Gervėčių parapijos klebonas. Liepos 3 d., jis pasakė turiningą pamokslą. 
Vėliau po sekmadieniniu pietų klube papasakojo apie Gudijos lietuvių 
gyvenimą.

Lietuvos Dukterų Draugija, buvusiai Klubo virėjai išvykus į kitą 
valstija ir laikinai nesant naujų virėjų, liepos 10 ir 17 sutiko pagaminti 
pietus. Jos ne tik puikiai pagamino maistą, vadovaujant E. Purtulienei, 
bet kartu gražiai išpuošė stalus, patarnavo prie maisto padalinimo, 
atliko stalų paskirstymo funkcijas ir surinko visus indus ir pakvietė 
moterų vienetą "Kvartetą* atlikti programą. Liepos 7 d. surengė loteriją. 
Gautas pelnas bus padalintas našlaičiams Lietuvoje. Šiemet Lietuvos 
Dukterų Draugijai vadovauja Sofija Šatienė.

Lietuvių Klubo pirmininkas Mačys šilkaitis su žmona liepos 26 
d. išvyko į Lietuvą, grįžti rugpjūčio 18 d. Pirmininkui išvykus, klubui 
vadovauja vicepirmininkas Bronius Bartkus.

L.Ž.

Philadelphia, PA
Pagerbtas Antanas Masionis

Antanas Masionis, pedagogas, 
"Ateitihinkų dvasia nepalūžo’ kny
gos autorius, sulaukė 85 m. am
žiaus. Ta proga buvo gražiai pa
gerbtas pobūviu, suruoštu žentų ir 
dukterų (Teresės Gečienės ir Dan
guolės Navickienės). Pobūvis vyko 
Gėčių namuose, dalyvaujant duk
raitėms dr. Gintarei ir Aušrai, 
abiems su vyrais, šiame krašte įsi- 
kūrusiems giminėms bei bičiu
liams. Pobūvio metu dalyviai gerb
dami A. Masionį, jo vardu paauko
jo APPLE veiklai 300 dol., o pats 
A. Masionis dar pridėjo 200 dol.

A. Masionis Lietuvoje ilgą laiką 
dėstė Kretingos pranciškonų gim
nazijoje, vėliau buvo Lazdijų gim
nazijos direktorius. Atvykęs į JAV, 
dėstė lietuvių kalbą' ir kultūros 
pagrindus specialiai lituanistikos 
klasei, įsteigtai prie Morristovm, 
NJ, aukštesniosios mokyklos.

A. Masionį Philadelphijos ir 
apylinkių lietuviai pažįsta, kaip 
visada gerai nusiteikusį, maloniai 
besišypsantį, tvirtai atrodantį, vi
suose lietuvių renginiuose daly
vaujantį dzūką.

Pagalba Lietuvos 
mokytojams 

tęsiasi
Vilniuje, Mokytojų tobulinimo

si institute liepos 29 d. baigėsi dvi 
savaites trukę APPLE (American 
Professional Partnership for Lithua- 
nian Education) kursai mokyto
jams. APPLE kursai Lietuvoje buvo 
surengti jau ketvirtą vasarą.

Nuo rugpjūčio 1 d. prasidėjo 
savaitės kursai Kėdainiuose, Pa
nevėžyje ir Marijampolėje.

Birštone rugpjūčio 13 d. rinksis 
mokytojai, jau anksčiau dalyvavę 
APPLE kursuose. Savo patyrimą 
Lietuvos kolegoms perteikia ne tik 
JAV gyvenantys lietuvių kilmės 
pedagogai, bet ir amerikiečiai.

ELTA

šiuos žmones sekė porą mėnesių 
prieš areštavimą. Ed. Šulaitis

"Chicago Sun-Times" dienraštis 
liepos 21 d. rašo, kad teismas kal
tinimus Dariui Stankevičiui pa
naikino ir jis išteisintas, tačiau spa
lio mėnesi jam gali būti užvesta 
deportacijos į Lietuvą byla. Arū
nas Krasauskas iš kalėjimo buvo 
išleistas už užstatą, o Henrikas 
Malukas tebelaikomas kalėjime.

IŠ VISUR J
— Dr. Adolfas Damušis 

birželio mėn. pabaigoje išvyko į 
Lietuvą dalyvauti XII-jame Atei
tininkų Kongrese bei kituose ren
giniuose. Liepos 8 d. sunegalavo ir 
buvo paguldytas Lazdynų ligoni
nėje, prie Vilniaus. Tos ligoninės 
neurologas liepos 12 d. sėkmingai 
jam atliko galvos operaciją. Po ope
racijos dr. Damušis stiprėja. Su juo 
Lietuvoje lankosi žmona Jadvyga 
ir dukra Gintė.

-Jurgio Burkšaičio, dailinin
ko iš Lietuvos, grafikos darbų pa
roda atidaroma rugpjūčio 5 d. Bal
zeko Lietuvių kultūros muziejuje, 
Chicagoje. J. Burkšaitis šiuo metu 
dėsto estampo meną Galerijoje 37, 
Chicagos - Vilniaus miestų drau
gystės komiteto kvietimu. Dai
lininkas yra gimęs 1959 m. Mari
jampolėje, baigė Čiurlionio meno 
mokyklą ir Lietuvos Dailės insti
tute Vilniuje grafikos specialybę.

- Juozas Kojelis Prancūzijoje 
mirusio ir Lietuvoje palaidoto 
skulptoriaus Antano Mončio kūry
binio palikimo muziejaus Palango
je įkūrimui paaukojo 5,000 litų. 
Mončys buvo baigęs Kretingos 
gimnaziją, o Kojelis buvęs tos gim
nazijos mokytojas ir vicedirekto
rius.

- Raimundas (Ray) Kybar
tas, kaliforniečių Danos ir Edmun
do Kybartų sūnus, yra žymus spor
tininkas; higieną, mankštą, dietą, 
plaukymą sveikatos palaikymui jis 
gerai suderina. Anksčiau gyveno 
Hollyvvoode, o dabar Pacific Pali- 
sades, CA. Ten gyvena nemaža 
filmy "žvaigždžių" ir aktoriai kaip 
Sean Penn. Madonna ir kiti Rai
mundą samdo kaip sporto trenerį. 
Raimundas nepasiduoda blogai įta
kai ir Hollyvvoodo spaudoj pasisa
ko, jog yra tvirtos šeimos žmogus.

-- Religinio konkurso komi
siją šiais metais sudaro: kun. R. 
Krasauskas, dr. Mirga Gimiuvienė, 
Eligijus Sužiedėlis, Liuda Žiaug- 
rienė ir sesuo M. Bernarda Matu- 
kaitė.

- New Haven, CT, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 85-oji 
gegužinė įvyks rugpjūčio 28 d., 
sekmadienį, lenkų parke, 194 West 
Spring Street, West Haven, CT, 
nuo 12 vai. dienos iki 6 vai. vak. 
Veiks turtinga valgykla, gros Vyčių 
seimų orkestras, tautinių šokių an
samblis "Vėtra" pašoks šokių iš 
didžiosios šventės Lietuvoje. Pel
nas skiriamas Šv. Kazimiero parapi
jos remonto fondui.

- Lietuvos ambasadoriui 
Stasiui Lozoraičiui mirus, pa
gerbiant diplomatą, Chicagoje Bal
zeko lietuvių kultūros muziejaus 
mažojoje galerijoje Lietuvos gar
bės generalinio konsulo V. Kleizos 
dėka buvo pasirašoma velionio 
atminimo knyga. Gedulo puokštė
mis papuoštoje galerijoje kasdien 
gausiai lankėsi Chicagos lietuviai 
bei iš toliau muziejaus apžiūrėti 
atvykę turistai. Knyga perduota 
ambasadoriaus Lozoraičio šeimai.

- Tarptautinis keramiką 
simpoziumas surengtas Pane
vėžyje. Jį globojo panevėžiečių stik
lo fabrikas. Be Lietuvos dailininkų, 
dalyvauja keramikai iš Australijos, 
Italijos, Šveicarijos, Airijos, Latvi
jos. Simpoziumo globėjas - kerami
kas iš JAV Rimas Visgirdą.

- Sesuo kazimierietė Ber
narda, kompozitorė, savo kūri
nio "Lietuviška rapsodija" orkestro 
gaidas perdavė Lietuvių Muziko
logijos archyvui.

- Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija Amsterdam, NY, spalio 22 
d. švenčia veiklos 90 metų sukak
tį. Parapijai vadovauja kun. dr. 
Juozas Grabys.



Konservatorių partija liepos 11 d. suorganizavo akcija prieš LDDP politiką, remiančią 
karini Rusijos tranzitą per Lietuvą. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

SKAITYTOJŲ laiškai
Gerb. "Darbininko“ administracija,
Siunčiame paramą laikraščiui $100.00, tai padaryti paskatino NY 

lietuvių įvykdytas patriotiškas sumanymas viešai sunaikinti melų bei 
pasityčiojimų knygą apie tremtinius ir apie kankinius Baisiojo birželio 
paminėjimo metu.

Skaitytojai didžiuojasi tokiais darbais, o ne tik gražiais žodžiais.
Su malonumu skaitome Jūsų teikiamas žinias ir straipsnius.
Su geriausiais linkėjimais,

Danutė ir Kazys Krivickai
Clarks Summit, PA

Gerb. “Darbininke",
Gyvuokite dar ilgus metus lietuvių džiaugsmui ir Lietuvos gerovei!
Pridedu savo metinę auką.

Alf. Samušis
Richmond Hill, NY

Gerb. “Darbininke",
Labai gerai, kad pradėjote sąskaitas vesti per kompiuterį. Ačiū už 

priminimą, kad per neapsižiūrėjimą atsilikau su prenumerata. Užmoku 
skolą ir į priekį.

Gediminas Slaujokaitis
Horsham, PA

Gerb. Administracija,
Siunčiu prenumeratos mokestį už 1995 metus. Laukiu kiekvieno 

"Darbininko" numerio. Seku žinias apie gyvenimą Lietuvoje, o taip pat 
apie tą nelemtą knygą "Kančių ir kovų istoriją", kurios išleidimas bus gal 
viena iš didžiausių klaidų išeivijos gyvenime. Labai patinka nuotraukos 
iš Lietuvos.

D. Aleknienė
Estes Park, CO

Redakcija ir administracija dėkoja už prisiųstas aukas ir įdomius 
laiškus. Laukia atsiliepimų, laiškų ir iš kitų skaitytojų.

Mintys apie kėdes
Kėdžių deficitas: kuo aukščiau - 

tuo anksčiau.
Nuodėmė geisti ne tik svetimos 

moters, bet ir svetimos kėdės.
Finišas greičiausiai pasiekiamas 

bėgant, mokslo viršūnės - kopiant, 
sostas - šliaužiant.

Apie jį visi sakydavo: "Jis čia 
sėdi", bet niekas: "jis čia dirba".

Galvodamas apie svetimą kėdę, 
neužmiršk pagalvoti apie savo 
kailį.

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausiu 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 

\___________ _ ____________ /

Pažanga
- Vakar posėdyje nutarėme, kad 

visas kolektyvas kovos už gamy
bos kokybės gerinimą.

- [domu! O kas dirbs?

Drausmė
- Petrėnas tapo pastebimai draus- 

mingesnis. Šią savaitę į darbą jis

Uždirbo
Vienas škotas sako kitam:
- Tu žinai, ką japonai daro su 

apelsinų žievelėmis?
-Ne.
- Užmokėsi už mano kavą, jeigu 

pasakysiu?
- Sutinku.
- Jie daro tą patį, ką ir mes: 

išmeta.

Išeitis
Susitiko du bičiuliai: Vienas jų 

klausia:
- Sakyk, kaip tu gali gyventi taip 

dažnai įsiskolindamas!
- Visai paprastai. Senų skolų nie

kad negrąžinu.
- O naujas?
- Palaukiu tol, kol jos pasensta!

Apie smulkmenas
- Mes su vyru niekad nesiginči

jame dėl pinigų. Ta smulkmė, kurią 
jis parneša, neverta, kad dėl jos 
gadintume nervus.

pavėlavo tik keturis kartus.
- O penktadienį?
- Penktadienį visai nepasirodė.

Pragyvenimo šaltinis
- Iš ko jūs gyvenate?
- Iš pensijos.
- Dvidešimt penkerių metų jūs 

gaunate pensiją?
- Ne aš - tėtė.

Pramogos
- Kaip jūsų kaime su pramogo

mis?
- Prieš dvejus metus buvo saulės 

užtemimas, vasarą supleškėjo par
duotuvė, o stotelėje kasdien stabte
li traukinys.

Kandidatas j šventuosius
- Kas iš lietuvių realiausias kan

didatas į šventuosius?
- Šleževičius!
- O už ką?
- Už vargą, kai slapta tuokėsi 

bažnyčioje ir slapta krikštijo vaikus.
- Bet stebuklų jis tai nedaro.
- Ir šv. Kazimieras, kol buvo gy

vas, jų nedarė.

Kodėl konservatoriai?
- Kodėl Tėvynės sąjunga dar va

dinasi ir konservatoriais.
- Todėl, kad jų įkvėpėjas 

glaudžiai susijęs su konservatorija.

Nuolankumas
- Nebeliko, visai nebeliko 

krikščioniškojo nuolankumo.
Ką tu! Pasižiūrėjęs į mūsų 

prezidentą to nepasakysi.

Nėra tvarkos
Moteriškė guodžiasi draugei:
- Niekaip negaliu pripratinti vyro 

prie tvarkos. Kiekvieną kartą pini
ginę jis deda į kitą vietą.

Skonio reikalas
Turtingas verslininkas nuspren

dė vesti ir kreipėsi į pažinčių kon
torą, kad jam surastų turtingą 
našlę.

- Ir gražią, suprantama?
- Taip. Tokią, kad būtų galima 

pasakyti, jog ji lyg iš paveikslo, - 
patikslino savo norus jaunikis.

Po to, kai jį suvedė su išrinktąja, 
verslininkas piktas atėjo pas kon
toros vaidytoją.

- Aš prašiau gražios, kaip iš 
paveikslo. O ką jūs man pakišote: 
ausys - kaip dramblio, nosis žemiau 
smakro, akys žvairos.

- Pone, nereikia taip triukšmau
ti! - ramina valdytojas... tai skonio 
reikalas. Kam, patinka Rafaelis, o 
kas dievina Picasso!

Pažanga
- Ar mes dar toli nuo JAV 

ekonomikos lygio?
- Kai kuriais požiūriais jau pri

artėjome.
- Kokiais gi?
- Pavyzdžiui banke jau užtenka 

vairuotojo pažymėjimo.

[b
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130 J

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $750 r.t. 
Chicago-Vilnius-Chicago $750 r.t.

One way to Vilnius $470 
One way to Kaunas $470

t ' ' y
! 4 i FREGATA TRAVEL 
Į. 250 West 57th Street, 1211
g? New York, NY 10107

Tel : (212) 541-5707

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

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

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

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

MODERN, TOTAL HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS 
ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALTIC STATES IN 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS < 
THAT HAVE BEEN TRAINED IN THE U5.
RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT, 
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DELIVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVIA, ESTONIA AND 
LITHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE U.S. OR IN THE INDIVIDUAL REPUBLIC.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGL1SH) 
BY CALLING 203 - 757 - 5052 OR BY’MAIL TO 1201 WEST 
MAiN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo! 

Pigiausios kainos per 
Finnair ir SAS 

Turistinė ir Biznio klasė
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite mūsų naujos brošiūros apie 

Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 • 9511

UNIONTOURS
Įsteigta 1931

245 Fifth Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212 - 683 - 9500 hfmm Fax:212 - 683 - 9511

Integnty in Traiet

atlanta IE, Ine.
800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Skubus ir patikimas siuntinių persiuntimas
j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ. 
Žemos patarnavimų kainos, greitas, paslaugus servi

sas, garantuotas siuntinių saugumas, labdaros siun
tinių persiuntimas.

NAUJOVĖ: CT, NY, NJ valstijose gyvenantiems siūlo
mas siuntinių paėmimas iš namų!!!

JUMS patogiu laiku, JUMS patogią dieną^ j JUMS 
patogią vietą MUSŲ atstovas atvyks paimti JŪSŲ siun
tinių. 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, 365 
dienas j metus!
SKAMBINKITE MUMS NEMOKAMU telefonu

1 - 800 - 775 - 7363
arba kreipkitės i MUSŲ atstovą N.Y. valstijoje tel:

1 - 914 - 258 - 5133
AUGUST PICK-UP SC H EDUI, E

8/6 SAT BROOKLYN, NY 12-1 PM
8/9 TUES NEVV BRITĄFN, CT 

NEVV HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT

ll-12noon 
2-3 PM 
5-6 PM

8/10 WED KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ

10-12noon 
1-2 PM

8/11 THURS PHILADELPHIA, PA 
BALTTMORE, MD

10-12 AM 
4-5 PM

8/16 TUES PUTNAM, CT ll-12noon
8/17 WED NEVVARK, NJ 10-11 AM
8/20 SAT BROOKLYN, NY 12-1 PM
8/23 TUES NEVV BRTTAIN, CT 

NEVV HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT

ll-12noon
2-3 PM
5-6 PM

8/24 WED KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ

10-12noon 
1-2 PM

8/25 THURS PHILADELPHIA, PA 
BALTTMORE, MD

10-12 AM 
4-5 PM

8/31 WED NEVVARK, NJ 10-11 AM



Nuo Lietuvos iki Naujosios Gvinėjos
£>r. Leono Petrausko prisiminimui

Iš Australijos ataidėjo žinia, kad 
dr. Leonas Petrauskas dar kartą 
pakėlė sparnus (kaip ir dera tarp
tautiniam sklandytojui - lakūnui), 
bet šį kartą negrįžtamai, nes atėjo 
laikas skrydžiui į Anapus.

šia proga sužibsi kelios nuotru
pos iš Lietuvos, Vokietijos, Naujo
sios Gvinėjos ir dar kartą Lietuvos.

Kaune, dar būdami gimnazijos 
suole, ypatingai spaudėm nykš
čius už du žaidėjus Europos krep
šinio pirmenybėse Rygoje 1937, 
nes Zenoną Puzinauską (Gaurą) ir 
Leoną Petrauską (Liuką) mes lai
kėm savais. Po 1937 pergalės Švie
timo ministerija Zenoną atleido 
nuo baigiamųjų egzaminų Jėzuitų 
gimnazijoj. Tai buvo simbolinis 
aktas, nes egzaminai kažin ar būtų 
problema - Zenonas buvo pirmu
tinis mokinys. O Petrauską, nors 
jis nežaidė pirmame penketuke, 
mes mėgom ir dėl jo normalaus 
ūgio, už eleganciją bei paslėptą 
humorą.

Pasitraukę į Vokietiją, abu dvigu
bi Europos pirmenybių (1937 ir 
1939) laimėtojai krepšinio neuž- 
metė. Puzinauskas su kitais Kemp- 
tene rengėsi Europos pirmenybėms 
Ženevoje 1947 (deja, lietuviai ten 
negalėjo dalyvauti), o Petrauskas, 
jau medicinos gydytojas, gyveno 
Stuttgarte, bet dažnai talkino Tue- 
bingeno Akademiniam Sporto Klu
bui Vytis. Iki 1947 gegužės 15 Vytis 
sužaidė 52 rungtynes (laimėjo 43, 
lygiomis 1, pralaimėjo 8, taškai 
2252-1322). Petrauskas, įprastinėj 
gyniko pozicijoj, buvo komandos 
kapitonas 25 rungtynėse ir įmetė 
98 tšk.

Pokarinės kelionės traukiniais, 
po prancūzų ir amerikiečių zonas 
Vokietijoj ne visad buvo sklan
džios, bet visad nuotaikingos. Tuo 
pasirūpindavo išbaigtas džentel
menas Petrauskas ir greitos orienta-

Leonas Petrauskas
"Sporto" nuotrauka

cijos humoristas stud. medikas 
Vytautas Dargis.

Po to pabirom po pasaulį. Pet
rauskas daug metų gyveno Lae, 
Naujojoj Gvinėjoj, buvo tropikinių 
ligų specialistas gydytojas. Iš ten 
žurnalui "Sportas" (1961, spalis) jis 
atsiuntė laišką, kuriame taip rašė:

"Naujojoj Gvinėjoj yra 35 vyrų 
krepšinio komandos. Geriausias iš 
jų prilygtų 1943 ar 1944 Kauno 
komandų, pvz. Perkūno, lygiui. 
Kaip ir visur, didžiausia pažanga 
padaryta metimuose. Dar praeita
me sezone (1960) teko pasirodyti 
krepšinio aprangoj ir žaisti už Ar- 
my penketuką, kuris Lae pirmeny
bėse (8 komandos) užėmė 4-tą
vietą. Army vienete lygis turbūt 
kiek silpnesnis už Tuebingeno ASK 
Vytį, kurio eilėse yra tekę žaisti 
Vokietijoj (1945 - 1948).

Anksčiau, 1952 - 1954, kai tar-
nybiniais reikalais buvau Manus 
saloj, teko vadovauti laivyno ko
mandai įgulų pirmenybėse. 1961 
jau sudie krepšiniui ir perėjau į 
golfininkus.

Nors klimatas karštokas, bet ka
dangi darbas fiziškai nesunkus, be 
to, iš darbovietės namus pasiekiu

A.t A.
LIUDUI BALČIŪNUI

Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą jo 
broliui Broniui ir Onutei Balčiūnams, jų šeimai 
bei giminėms Lietuvoje. Liūdime kartu.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

A.t A.
ALGIRDUI PETRUI DAUKŠAI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą 
jo mylimai žmonai Sofijai bei giminėms Lietu
voje ir kartu liūdime.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

A.t A.
AGOTAI GURSKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą Birutei Pocie
nei, Reginai Alkevičienei ir jų šeimoms.

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai

A.t A.
POVILUI DRESLIUI

Vokietijoje mirus, jo seseriai Janinai Zdanienei, bro
liui Pranui ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Tėra ir Vytautas Trečiokai 

pro buv. Metropolio viešbuti, kai 
pro duris išbiro keli vyrai, ir vienas

per 4 minutes automobiliu, nėra 
minios stumdymosi, skubėjimo, 
tai sąlygos džiaugtis laisvalaikiu ir 
sportuoti - išskirtinės. Iš viso, gy
venimas Naujojoj Gvinėjoj pana
šus į tą, kurį Somerset Maugham 
aprašo savo novelėse ar romanuo
se, tik gal ne tiek romantiškas’.

Tiek dr. Petrausko laiško iš egzo
tiško krašto.

iš jų netikėtai šūktelėjo:
- Kęstuti, tu čia?
Po 42-jų metų vėl akis į akį su 

Leonu Petrausku - vienas iš tų 
džiaugsmingų susitikimų, kur taip 
lemtingai grojo bendra praeitis. 
Tai buvo mūsų paskutinis pašneke
sys, nebent iki kito - Anapus?

Kęstutis Čerkeliūnas

KREIPIMASIS
Į masinės informacijos priemones ir žurnalistus
Pernai rugpjūčio mėnesį Lietuvos spauda ir politinės partijos sutarti

nai ir aktyviai veikdamos padėjo prezidentui Algirdui Brazauskui atsi
sakyti plano įteisinti Lietuvoje okupacinę kariuomenę iki jai pasitrau
kiant.

Dabar norima įteisinti Rusijos karinį tranzitą per Lietuvos teritoriją, 
kurį mes vertiname kaip pražūtingą Lietuvos įjungimą į Rusijos karinę 
sistemą. Laisvas žodis yra vienintelis laisvų piliečių ginklas. Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos valdyba kviečia masinės informacijos 
priemones bei kiekvieną žurnalistą plačiai skelbti faktus ir nuomones 
apie šį Lietuvai gyvybiškai svarbų reikalą.

Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdyba
Vilnius, 1994 m. liepos mėn. 11d.

KREIPIMASIS Į LDDP NARIUS
LDDP valdžia yra pasirengusi suteikti Rusijai teisę naudoti suverenią 

Lietuvos teritoriją Rusijos kariniams pervežimams į Karaliaučiaus kraštą. 
Tokiu būdų Lietuva bus faktiškai įjungiama į Rusijos strateginę sistemą 
jos kariniame regione tarp Baltarusijos ir Karaliaučiaus krašto, bus 
įtvirtinta nauja Lietuvos priklausomybė nuo Rusijos.

Už šį veiksmą atsakomybė neišvengiamai tenka ir kiekvienam LDDP 
nariui. Todėl Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdyba kreipiasi 
į kiekvieną iš Jūsų.

Jūs dabar dar galite pasirinkti: ar būti savo partijos vadovybės, ar 
Lietuvos nepriklausomybės pusėje. Jūs dar galite pareikalauti iš savo 
vadovybės, kad ji nedarytų šio pražūtingo Lietuvai veiksmo. Jeigu
vadovybė jūsų nepaklausytų, Jūs turite dar vieną galimybę - pasitraukti 
iš šios partijos.

Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdyba
Vilnius, 1994 m. liepos mėn. 11d.

IV-oji LIETUVOS VAIKŲ 
BAŽNYTINIŲ CHORŲ ŠVENTĖ

KRETINGOJE
Saulėtą gegužės 28-sios rytą Kre

tinga pražydo vaikų klegesiu, kaip 
spalvinga pavasario puokštė. Ir vėl 
- šį kartą jau ketvirtoji - Lietuvos 
bažnytinių vaikų chorų šventė, 
skirta Švenčiausiai Mergelės Mari
jos garbei. Ši šventė jau tapo tradi
cine, ją organizuoja bažnytinės 
muzikos Šv. Cecilijos draugija 
(pirmininkas Jeronimas Alvidas 
Remesa, OFS, pav. Gilvydas Ben- 
doraitis). Šį kartą atvyko net pen- 
kiasdešmt bažnytinių katalikiškų 
mokyklinių ir net darželinukų 
chorų, buvo sulaukta chorų ne tik 
iš visos Lietuvos įskaitant didžiau
sius miestus bei rajonines parapi
jas, bet ir iš tolimųjų Smalininkų. 
Šventėje dalyvavo apie vieną tūks
tantį giedorėlių.

Šventė prasidėjo Švenčiausios 
Mergelės Marijos pagarbinimu prie 
Kretingos pranciškonų vienuoly
no Lurdo. Čia jauniesiems giedo- 
rėliams, suskridusiems iš visos Lie
tuvos pasveikinimo žodį tarė Tė
vas Rokas Atkočiūnas, OFM, Šv. 
Cecilijos draugijos pirmininkas br. 
Jeronimas Alvidas Remesa, OFS, 
bei draugijos pavaduotojas Gilvy
das Bendoraitis. Pagarbinę Mergelę 
Mariją ir giedodami "Dangaus Ka
raliene" chorai pajudėjo į pranciš
konų vienuolyno bažnyčią. Mišias 
aukojo Tėvas Rokas Atkočiūnas,

OFM. Vaikai jose įspūdingai giedo
jo paruoštą repertuarą, o Tėvas 
Rokas, OFM (vienuolis, kunigas ir 
poetas), mokantis įtaigiai ir jaut
riai bendrauti su vaikais, pasakė 
prasmingą pamokslą (daug vaikų 
ėjo išpažinties ir priėmė Šven
čiausiąjį Sakramentą. Mišiose ir 
giesmėms prie Lurdo akompana- 
vo-Klaipėdos Šv. Kazimiero parapi
jos instrumentinis ansamblis, va
dovaujamas vargonininko Prano 
Mačernio, vargonavo vargoninin
kė Virginija Navickienė. Po pert
raukos - arbatėlės, kuria vaikai 
vaišinosi čia pat prie Lurdo nuo 
paruoštų stalų, rinkosi prie Lurdo 
grotos, kur dvidešimt penkių pa
rapijų stipriausi chorai atliko savo 
koncertinį repertuarą.

Koncertą vedė br. Jonas Gedimi
nas Numgaudis, OFM. Begaliniam 
vaikų džiaugsmui bei brolio Jono 
Gedimino, OFM, išradingumui 
nebuvo ribų - pasitelkęs Kretingos 
pranciškonų Šv. Antano kolegijos 
jaunimą, kuris koncerto metu įtai
giai improvizavo katino ir kiškio 
kaukėmis, sugebėjo jauniesiems 
giedorėliams suteikti daug džiaugs
mo.

Visi, prisidėję prie dvasinės šven
tės, yra nusipelnę pagarbos - tai 
katalikiškos pranciškonų gimnazi
jos direktorė Asta Radikienė, pa-

Pranešame, kad š.m. liepos 31 d. po sunkios 
ligos Danbury, CT, ligoninėje mirė mylima mano 
žmona, brangi mūsų motina, rūpestinga močiutė 
ir miela sesuo

MARIJA PRAPUOLENIENE,
buvusi New Yorko gyventoja. Neseniai ji buvo su 
šeima persikėlusi į Connecticut valstiją.

Velionės šeima

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos valdybos 
REZOLIUCIJA

dėl Rusijos karinio tranzito
Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdyba,
pažymėdama, kad LDDP valdžia 1994 m. birželio mėn. 28 d. priimtu 

valstybės sienų apsaugos įstatymu faktiškai atsisakė valstybės sienos su 
NVS gynybos, naikina krašto apsaugos pasienio kovines pajėgas,

matydama, kaip Rusijos interesus remianti valdančiosios partijos 
grupuotė Seimo Nacionalinio saugumo komitete savo veikla kenkia 
prasidėjusiam Lietuvos bendradarbiavimui su NATO,

žinodama apie naują grėsmę - dabartinės valdžios pasirengimą įtei
sinti Rusijos karinį tranzitą per Lietuvą į Karaliaučiaus kraštą,

susirinkusi į neeilinį posėdį priėmė šią rezoliuciją.
Lietuvos krikščionių demokratų partija dar kartą patvirtina savo 

nekintamą nuostatą, kad Rusijos karinio tranzito į Karaliaučiaus kraštą 
per Lietuvos teritoriją negalima jokiu būdu įteisinti ir nei karinis 
tranzitas, nei jo sąlygos negali būti derybų su Rusija objektas, nes:

- pavojų Lietuvai kelia pats teikimas Rusijai teisės jos kariniams 
tikslams naudoti suverenią Lietuvos teritoriją, nepriklausomai nuo 
karinių pervežimų dažnumo bei kitų aplinkybių;

- kitos šalies karinį tranzitą per savo teritoriją leidžia tik nuo jos 
priklausoma šalies arba valstybė-sąjungininkė;

- teisės naudoti Lietuvos teritoriją Rusijos kariniams poreikiams 
suteikimas faktiškai įjungs Lietuvą į Rusijos strateginę sistemą jos 
kariniame regione tarp Baltarusijos ir Karaliaučiaus krašto.

Leisdama naudoti suverenią Lietuvos teritoriją, valdančioji partija 
faktiškai padeda primesti Lietuvai Rusijos vadinamojo artimojo užsienio 
vaidmenį. Rusijos karinio tranzito įteisinimas pavojingai siejamas su 
Lietuvos ir Rusijos prekybos sutarties vykdymu.

Lietuvos krikščionių demokratų partija reikalauja, kad bet kokios 
derybos su Rusija dėl jos karinių krovinių ir kariškių gabenimo tranzitu 
per Lietuvos teritoriją ar jos oro erdvę būtų nedelsiant nutrauktos, o 
karinį tranzitą reglamentuojančios taisyklės nebūtų rengiamos.

Jeigu valdančiosios partijos pareigūnai, nepaisydami perspėjimų, 
kokiu nors būdu įteisintų Lietuvos teritorijos ar jos oro erdvės naudo
jimą Rusijos kariniams pervežimams į Karaliaučiaus kraštą, Lietuvos 
krikščionių demokratų partija vertins tokį veiksmą kaip neteisėtą 
sandėrį, vėl primetantį Lietuvai priklausomybę nuo Rusijos, todėl 
niekuo Lietuvos Respublikos neįpareigojantį.

Povilas Katilius
Valdybos pirmininkas

Vilnius, 1994 m. liepos mėn. 11d.

vaduotoja Banga Vinkutė bei vy
resniųjų klasių moksleiviai, už ką 
organizacinis šventės komitetas 
nuoširdžiai dėkoja.

Prasminga šventė baigėsi. Dvasi
nis susikaupimas bei rimtis, pagar
ba amžinoms vertybėms, lydėjusi

sakralinę vaikų šventę teikia vil
ties, jog V-ji Lietuvos bažnytinių 
vaikų chorų šventė bus dar geresnė.

Genovaitė Maironlenė
Šv.Cecilijos draugijos valdybos 

narė, dirigentė

Chorai gieda prie pranciškonų vienuolyno Lurdo grotos.

Tėv. Gediminas Numgaudis, OFM, birželio 12 d. aukojo savo 
pirmąsias mišias Kretingos bažnyčioje.



DARBININKAS
NEVV

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Apreiškimo parapijos cho
ras po vasaros atostogų vėl pradė
jo darbą. Šį ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio 7 d. choras giedos su
mos metu. Choro dalis buvo 
išvykusi į Dainų šventę Vilniuje ir 
parsivežė gražius prisiminimus. 
Chorui vadovauja muzikė Gintarė 
Bukauskienė.

Laisvės Žiburio radijas liepos 
24 d. savo programoje transliavo 
giesmę "Parveski, Viešpatie, ir 
mus". Giesmė buvo atlikta dainų 
šventėje Vilniuje. Giesmės tekstą 
parašė Paulius Jurkus, gyvendamas 
Vokietijoje, gi muziką sukūrė kom
pozitorius Juozas Strolia, trijų Stro- 
lių muzikų tėvas, taip pat gyven
damas Vokietijoje. Giesmei diriga
vo Faustas Strolia, kompozitoriaus 
sūnus.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
iš savo didelių kelionių po Lietu
vą, Rusiją, Karaliaučiaus kraštą į 
Brooklyną sugrįš rugpjūčio 15 d.

"Vyties", kelionių agentūros, 
naujas adresas yra: 40-24 235 St., 
Douglaston, NY 11363. Tel. 718 
423-6161; Fax 718 423 - 3862. 
Taip pat lieka veikti Vyties skyrius 
ir senojoje vietoje: 2199 Knapp 
St., Brooklyn, NY. 11229. Tel. 718 
769 - 3300.

Putnamo seselių piknikas 
liepos 31 d. sekmadienį, praėjo 
sėkmingai su visom tradicinėm 
programos dalimis. Publikos šie
met buvo kiek mažiau. Autobusas 
iŠ New Yorko suvažinėjo sėkmin
gai. Grįžo 9:30 v.v. Autobusą orga
nizavo Marytė Shalins. Šiuo pikni
ku buvo paminėta Neringos 
stovyklos 25-erių metų sukaktis. 
Neringoje stovyklaujančios mer
gaitės atliko programą.

Kavinė Kultūros Židinyje 
rugpjūčio 7 d. neveiks dėl orga
nizacinių kliūčių. Kada kavinė 
veiks, bus pranešta per radiją ar 
per spaudą.

Marija Prapuolenienė mirė 
liepos 31 Danbury, CT ligoninėje. 
Su šeima gyveno Redding, CT. Liko 
vyras Stasys ir gausi šeima. Pašar
vota buvo Pethel, CT, rugpjūčio 2 
d. palaidota Worcester, MA, kur 
anksčiau gyveno. Prapuolenių šei
ma iš VVorcester buvo atsikėlusi į 
New Yorką, kur vaikai lankė litua
nistinę mokyklą. Iš čia išsikėlė į 
Redding, CT. Velionė buvo veikli, 
daug padėjo skautams ir sporti
ninkams.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, 1994 metams paliko 
tą pačią metinę prenumeratą 
$85 oro paštu. Čekį $85 išrašyti 
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
mo bendrovės atstovai, į Nevv 
Yorką atvyks rugpjūčio 6 d. ir taip 
pat rugpjūčio 20 d., šeštadieniais, 
12-1 vai. popiet. Siuntinius pri
ims Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambinkite 
tel. (914) 258-5133. (Žiūrėkite skel
bimą 6 psl., kada siuntiniai paima
mi iš kitų vietovių).

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

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

Spaustuvė -----(718) 827-1350
Vienuolynas ._ (718) 235-5962 
Vyskupas ------(718)827-7932
Salė (kor.) ------(716)827-9645
Salės adm.__ (718) 235-8386

Simas Velonskis, Globė Tech
nology Group, Ltd., savininkas, 
Jurbarko 735 metų sukakties pro
ga įkūrė premijų fondą to miesto 
gimnazijos, dabar vadinamos A. 
Giedraičio - Giedriaus vidurinės 
mokyklos, abiturientams. Fondo 
dydis - $10,000. Iš jo kasmet bus 
skiriamos dvi premijos po $500 
porai geriausių aukštojo mokslo 
siekiančių šios gimnazijos absol
ventų. Šio premijų fondo įkūri
mas buvo viešai paskelbtas minėji
mo metu Jurbarko Kultūros Rū
muose liepos 1 d. Tai padarė Kęs
tutis Miklas, kuris dalyvavo šio 
miesto sukakties iškilmėse ir pas
veikino jurbarkiškius JAV LB var
du.

Kęstutis Miklas, pakviestas 
kaip buvęs ilgametis BATUNo 
pirmininkas, dalyvavo Baltijos vie
nybės Lietuvos organizacijos stei
giamojoje konferencijoje, kuri įvy
ko liepos 2 d. Kaune. Jis savo kal
boje supažindino suvažiavusius at
stovus, atvykusius net iš Latvijos 
ir Estijos, apie jungtinių baltiečių 
organizacijų veiklą, jos siekimus ir 
problemas, dirbant kartu Jungti
nėse Amerikos Valstijose.

LB Nevv Yorko apygardos 
valdybos posėdis įvyks trečiadie
nį, rugpjūčio 17 d. 7 vai. vak. 
Kultūros Židinio posėdžių menėje. 
I posėdį prašomi atvykti visų 
apylinkių pirmininkai ir naujai 
išrinktieji JAV LB Tarybos nariai.

"Lietuvos Kovų ir Kančių 
Istorijos" pirmojo tomo sudegini
mas Nevv Yorke plačiai nuaidėjo 
Lietuvoje. Visos Lietuvos spauda 
aprašė šį įvykį ir citavo LB Nevv 
Yorko apygardos valdybos pa
reiškimą, kuris buvo perskaitytas 
prie paminklo Kultūros Židinio 
sodelyje. Plačiau straipsnius su 
knygos sudeginimo nuotraukomis 
patalpino "Respublikos", "Lietuvos 
Ryto" ir "Tiesos" dienraščiai.

A. a. Liudo Balčiūno švie
siam prisiminimui Marina ir Zig
mas Raulinaičiai skiria $50 auką 
Kultūros Židiniui paremti.

Išnuomojamas kambarys 
Woodhavene vienam asmeniui. 
Tel.: (718) 441-1215 (sk.)

Reikalinga moteris slaugy
ti invalidę ligonę (invalido veži
mėlyje), 55 metų, kalba lietuviš
kai. Turi gyventi šeimoje - West 
Orange, NJ. Darbas prasidės nuo 
spalio 1 d. Skambinti (201) 669- 
0020. (sk.).

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

Palangoje, naujame rajone 
parduodamas 3 kambarių ir vir
tuvės butas su baldais, trečiame 
aukšte. Kambariai nepereinami, yra 
du balkonai. Skambinti: 908 521- 
5784. Palangoje skambinti: 31757.

(sk.)
Ieškoma moteris prižiūrėti du 

vaikus 5-6 dienas-savaitėje. 
Gyventi vietoje. Butas ir maistas. 
Dėl atlyginimo susitarti. Skambin
ti (dienomis) 516 663 - 0333 ir 
paklausti dėl nr. 158 (dr. Coudry). 
Vakarais skambinti 516 742 - 6001.

(sk.)
Antano Masionio atsiminimų 

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

Lietuvių - Amerikiečių Š. 
Nevv Jersey klubas, įsisteigęs 
1987 m., stengiasi puoselėti so
cialinę, švietimo ir kultūrinę veiklą 
tarp lietuvių. Viena iš veiklos sričių 
- skirti metinę stipendiją lietuvių 
kilmės studentui ar studentei. Šiais 
metais tokia, jau penktoji, $500 
stipendija liepos 9 d. įteikta Brian 
Jevvell, Randolpn, NJ, pradedan
čiam lankyti Ruthers, the State 
University of Nevv Jersey. Šiemet 
stipendijai gauti prašymus padavė 
10 studentų - 5 merginos ir 5 
vaikinai. Stipendijų komitetui 
vadovauja Elzbieta Tomolaitis Di- 
Andriole. Laimėtojo atrinkime jai 
talkino Aldona Skrypa, Susan Co- 
valesky ir Maria Strazdis.

PASKIRTAS LIETUVOS 
AMBASADORIUS PRIE JT
Prezidentas A. Brazauskas savo 

dekretu Oskarą Jusį paskyrė Lietu
vos Respublikos nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi Jung
tinėse Tautose nuo š. m. rugsėjo 1 
d. Jam susteiktas nepaprastojo pa
siuntinio ir įgaliotojo ministro 
diplomatinis rangas.

O. Jusys gimė 1954 m. Anykščių 
rajone, baigė Vilniaus universiteto 
Teisės fakultetą. Vėliau - aspiran
tūrą Maskvos Lomonosovo univer
sitete, apsigynė teisės mokslų kan
didato laipsnį, 1985 - 1986 m. 
stažavosi Kolumbijos universiteto 
U A V) Teisės fakultete. 1990 -1992 
m. dirbo Užsienio reikalų minis
terijos Teisės departamento direk
toriumi, pastaruoju metu - užsienio 
reikalų ministro patarėju (pusę 
etato) ir JAV teisinių paslaugų 
kompanijos "MC Dermott Will and 
Emery" filialo Lietuvoje direktoriu
mi.

Nevv Yorko arkivyskupas 
kardinolas John O'Connor liepos 
22 d. pareiškė, kad net jeigu už tai 
būtų pasodintas į kalėjimą, Nevv 
Yorke bus uždarytos visos katal
ikiškos ligoninės, jeigu sveikatos 
apsaugos sistemos reforma Ameri
kos Jungtinėse Valstijose įstatymiš
kai įteisins aborto išlaidų kompen
savimą valstybės sąskaita. Kardi
nolas O'Connor taip pat išreiškė 
įsitikinimą, jog jo poziciją parems 
ir kiti Amerikos vyskupai. Šiomis 
dienomis Amerikos vyskupų kon
ferencija pasiuntė laišką JAV Kon
greso vadovams, kur protestuoja
ma prieš bet kokio įstatymo pro
jekto, numatančio automatišką 
lėšų už aborto darymą sugrąžini
mo, įteisinimą.

"Darbininko" skaitytoju 
galite tapti kiekvieną dieną! Pasiū
lykite "Darbininką" savo pažįsta
miems bei draugams! Prenumera
ta skaičiuojama nuo užsisakymo 
dienos. Prenumerata vieniems me
tams - tik $30.

Nuolatinės Lietuvos 
Respublikos Misijos 
prie Jungtinių Tautų 

darbų kronika
Liepos 28 d. - Čilės Ambasa

doriaus Juan Somavia kviečiamas, 
Ambasadorius A. Simutis dalyva
vo jo pavaduotojo Ambasadoriaus 
Aivaro Zuniga išleistuvėse ir nau
jojo jo pavaduotojo Ambasado
riaus Juan Larrain sukaktuvėse.

Ambasadorius A. Simutis daly
vavo išvykstančio Rumunijos Am
basadoriaus Mihai Botez Jung
tinėse Tautose suruoštam atsisvei
kinimo pobūvyje. Ambasadorius 
perkeltas į VVashingtoną atstovu 
JAV-jose. Pasikalbėta apie Lietu
vos ir Rumunijos ekonominių san
tykių plėtimą.

Misijos patarėja G. Damušytė 
dalyvavo Socialinio vystymo kon
ferencijos paruošiamųjų darbų bry- 
finge. Konferencija įvyks atei
nančių metų kovo mėn. Kopen
hagoje.

Liepos 29 d. - Ambasadorius A. 
Simutis dalyvavo liepos mėnesį 
Rytų Europos valstybių grupei 
pirmininkavusio Bosnijos ir Her
cogovinos Ambasadoriaus Ivan 
Misic Jungtinėse Tautose suruoš
tuose tradiciniuose atsisveikinimo 
pietuose.

Lietuvių futbolo komanda 1953 metais
Kas prisimena anuos gražius laikus, kai čia veikė futbolo komanda, kai sekmadieniais būdavo rungtynės?!

Ir tai buvo prieš 40 metų! Kokia graži tada buvo jų jaunystė!
Susipažinkime su buvusia 1953 metų sporto klubo futbolo komanda:

Antroje eilėje iš k.: Jonas Atkočius - sekretorius, Karlis Jančevskis (latvis), Herolds Jėgers (latvis), Vladas 
Adomavičius, Vytautas Sabaliauskas, Vytautas Kalašinskas, Albinas Gražys, J. Simonevičius, Algirdas Jokūbaitis, 
Kazys Brazauskas - treneris. (Nuotrauka iš "Darbininko" archyvo)

Pirmoje eilėje klūpo iš k.: Lionginas Vaitkevičius, Stasys Modzeliauskas, Vytautas Saldaitis, Stasys Kugys, 
Charlie Simonavičius, Vacys Steponavičius, Antanas Ragdžifinas

apie LIETUVĄ -Z™ C“ 
-------------- mėnesį, Lietuvos žmo
nių pasitiki bažnyčia. Pasitikėji
mas masinėmis informacijos prie
monėmis sumažėjo dviem punk
tais ir yra 66 procentai. Lietuvos 
banku pasitiki 35 procentai gyven
tojų - vienu procentu daugiau, nei 
prieš mėnesį. Krašto apsaugos rei
tingas liko toks pat - 35 procentai. 
Labiausiai smuko Prezidento tar
nybos ir Vyriausybės reitingai - 
abu sumažėjo keturiais punktais. 
Prezidento tarnyba pasitiki 34 pro
centai, Vyriausybe - 31 procentas 
apklausos dalyvių. Policija pasitiki 
28 procentai gyventojų - dviem 
procentais mažiau, nei prieš mė
nesį. Savivaldybėmis pasitiki 25

- Bendra Lietuvos 
ir Didžiosios Britani
jos rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimų kom
panija "Baltijos tyrimai" 
tyrė Lietuvos gyventojų 
požiūrį į visuomenės ins
titutus. Sociologinė ap
klausa vyko birželio 8 - 
15 dienomis. Apklaustieji 

parinkti taip, kad atitiktųbuvo
vyresnių nei 15 metų šalies gyven
tojų sudėtį pagal lytį, amžių, išsi
mokslinimą, tautybę, gyvenvietės 
tipą. Apklausos duomenimis, 77

Marytė Matulaitytė-Kuncie- 
nė po ilgos ir sunkios ligos mirė 
rugpjūčio 1 d., pirmadienį, 3.15 
vai. popiet savo namuose. Nu
liūdime paliko dukrelę, vyrą, tėvą, 
seserį, brolį ir kitas gimines. Pašar
vota buvo Leo Kearns laidojimo 
namuose. Atsisveikinimas įvyko 
rugpjūčio 3 d. Palaidota rugpjūčio 
4 d. iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Long Island kapinėse 
šalia savo mamos.

Truputis statistikos

Katalikų skaičius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose 1993 metais 
padidėjo beveik iki 60 milijonų. 
Biuletenio "Official Catholic Di- 
rectory" duomenimis, metų pa
baigoje jų buvo 59,9 milijono - tai 
yra 600,000 daugiau negu metais 
anksčiau. I katalikybę perėjo apie 
160,000 kitų konfesijų atstovų.

Katalikų Bažnyčia Lenkijoje at
gavo gyventojų pasitikėjimą. Vals
tybinės radijo komisijos OBOP at
liktos apklausos duomenimis, 70% 
apklaustųjų pareiškė pasitikį 
Bažnyčia. Panašioje apklausoje, 
atliktoje prieš ketverius metus, 
teigiamai į šį klausimą atsakė 41% 
apklaustųjų.

"Kirche in Not" ("Aid to the 
Church in Need", "Vargstanti Baž
nyčia"), išaugo į didžiulę Katalikų 
Bažnyčią remiančią organizaciją. 
1993 metų metinė apyskaita rodo, 
kad 1993 metais buvo surinkta iš 
15 kraštų 78.8 mil. dolerių. Dau
giausia aukojo: Vokietija - 18.8 
mil., Prancūzija - 14.4 mil., Švei
carija - 8.9 mil (!), Belgija - 7.4 
mil., JAV - 1.5 mil. Organizacijos 
centras yra Vokietijoje. Parama 
paskirstyta tarp 114 kraštų baž
nyčių - viso 65,4 mil. Stipriausiai 
paremtos Rytų Europos atsi
kuriančios bažnyčios: Vengrija - 
3.04 mil. dolerių, Lietuva - 2.0 
mil., Latvija - 106,000, Estija 
31,000, Lenkija - 6.8 mil., Rusija - 
3.1, Slovakija - 2.3, Ukraina 2.8, 
Čekija - 1.6, Kroatija - 1.6. Lietu
vai nupirkta ir baigiama įrengti 
spaustuvė Kaišiadoryse, paremtos 
mokyklos, apmokėtas vadovėlių 
spausdinimas ir kt.

Povilo Žumbakio, "Darbinin
ko" bendradarbio, radijo programų 
komentarai, papildyti ir sureda
guoti, išleisti knyga "Balionai, ba
nanai ir biurokratai". Tai 205 psl. 
su 207 išnašomis ir 11 psl. indekso 
knyga, minkštais viršeliais, vidu
tinio formato. Komentarai datuoti 
nuo 1992 m. liepos 2 d. iki 1993 
m. lapkričio 28 d. Knygos komen
tarų temos liečia įvairius politi
nius, teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsienyje 
ir Lietuvoje. Knyga gaunama, at
siuntus "Darbininkui" 15 dol. auką. 
Visas pelnas skiriamas lietuviškų 
radijo programų rėmimui ir lietu
viškos spaudos darbų išlaikymui.

DARBININKUI PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai atsiun
tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 35 dol.: Aldona Bodiya, W. 
Bloomfield, Ml; A. A. Reventas, 
Huston, TX.

Po 20 dol.: Fr. Anthony Valius- 
ka, Vista, CA; V. Mantautas, Hart
ford, CT; J. Dlugauskas, New Bri
tam, CT; Kazimiera Kulisauskas, 
VVaterbury, CT; A. Aidukas, Largo, 
FL; A. Andrulis, Ormond Beach, 
FL; A. V. Staknis, Stuart, FL; Dr. & 
Mrs. L. J. Ragas, Bloomingdale, IL; 
Zosė Korkutis, Dorchester, MA; 
Ged. J. Velyvis, North Adams, MA; 
Veronika Misiūnas, Elizabeth, NJ; 
J. Norvilą, Brooklyn, NY; Mrs. S. 
Plechavičius, Dobbs Ferry, NY; 
Regina Balsienė, Montauk, NY; M. 
Slavinskas, New Hyde Park, NY; 
Aldona Kepalaitė, New York, NY; 
Stasė Marcinkevičius, Queensbury, 
NY; Daiva J. Bobelis, St. Davids, 
PA.

Po 15 dol.: T. Zebertavicius, 
Treasure įsi., FL; Mrs. E. Liobe, 
Woodhaven, NY; V. šilėnas, Euc- 
lis, OH; Al. Burba, Philadelphia, 
PA.

Po 12 dol.: Violeta F. Boreisis, 
Lakevvood, NJ. 

procentai arba vienu procentu dau
giau respondentų. Lietuvos Seimu 
pasitiki 25 procentai gyventojų - 
trimis procentais mažiau, teismais 
- 22 procentai arba vienu procen
tu mažiau, nei prieš mėnesį.
- Apie dešimt iš šimto ke

turiasdešimties Lietuvos Seimo 
narių jau pareiškė norą įsigyti šau
namąjį ginklą. Teisę apsiginkluoti 
jiems suteikė Vyriausybės nutari
mas, pagal kurį parlamentarams 
leidžiama laikyti ir nešioti tarny
binį šaunamąjį ginklą. Seimo kanc
leris Neris Germanas pasakė, kad, 
jei susidarys maždaug dvidešim
ties norinčių įsigyti ginklą Seimo 
narių grupė, parlamento vadovy
bė su atitinkamu prašymu kreipsis 
į Vidaus reikalų ministeriją. Ar 
Seimo nariai ginklus pirks patys, 
ar gaus juos nemokamai, kancleris 
atsakyti negalėjo. Pats Neris Ger
manas apie ginklo įsigijimą sakė 
"dar rimtai negalvojęs". Tarp de
šimties norinčių turėti tarnybinį 
ginklą parlamentarų - viena mote
ris.

- Vienas iš keturiu didžiausių 
Lietuvos dienraščių "Tiesa" nuo lie
pos mėnesio pakeitė pavadinimą į 
"Diena". Laikraščio vyriausiasis 
redaktorius D. Šniukas pranešė, 
kad pakeisti pavadinimą nus
prendė uždarosios akcinės ben
drovės "Tiesa" valdyba."Tiesa", kaip 
komunistų partijos laikraštis, buvo 
leidžiamas nuo 1917 metų. Sovie
tiniais metais jis buvo komparti
jos oficiozas.

Po 10 dol.: B. Kliorienė, Pasa- 
dena, CA; J. Tiskus, Greenvvich, 
CT; F. Rajackas, Waterford, CT; 
Lucy Tiskus, Cleanvater, FL; M. 
Bajorūnas, Pampano Beach, FL; 
Aldona Stasiūnas, St. Petersburg, 
FL; Elena Okas, Baltimore, MD; V. 
Leveckis, Canton, MA; Marcella 
Shirko, Sarasota, FL; Bronė Maci
jauskas, Sunny Hills, FL; J. Dionas, 
S. VVestfield, MA; A. Juskys, Brick 
Tovvnp. NJ; J. Iškauskas, Clifton, 
NJ; J. Pitrenas, Nutley, NJ; E. Juch
nevičius, Roselle, NJ; Regina 
Hartvigas, Amsterdam, NY; Dalia 
R. Bulgaris, Nevv York City, NY; A. 
Abramavitchus, Yonkers, NY; I. 
Povilauskas, Yonkers, NY.

Po 5 dol.: J. Stonkus, Hot 
Springs, AR; Danutė Domkus, Los 
Angeles, CA; Bronė Liaudanskis, 
Los Angeles, CA; Katryna Sodonis, 
No. Palm Beach, CA; P. Zickus, 
Boston, MA; P. Ambraziejus, No. 
Falmouth, MA; J. Kasauskas, Lin- 
den, NJ; P. Remeza, Ozone Park, 
NY; G. Vidmantas, Rochester, NY; 
Vitalija Sližys, VVoodhaven, NY.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko Administracija


