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LIETUVĄ
- Kaune S. Dariaus ir S. Girė

no stadione rugpjūčio 5 d. buvo 
iškilmingai uždarytos V pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės. Vakare 
žaidynių dalyviams buvo sureng
ta vakaronė Sporto halėje. Vaka
ronėje dalyvavo ir Prezidentas 
A. Brazauskas. Žaidynėms Lietu
vos valdžia skyrė 3 milijonus litų.

— JAV Fork Polk karinio 
parengimo bazėje rugpjūčio 8 d. 
prasidėjo didžiausios šių metų 
NATO ir partnerių sausumos pra
tybos "Cooperative Nugged-95". 
Pratybose dalyvauja ir 30-ties lie
tuvių karių būrys. Iš viso praty
bose dalyvauja 3780 žmonių. 
Pratybas aplankė JAV gynybos 
sekretorius J. Perry.
- Anglijos Export Credits 

sudarė pirmąją sutartį su Lietu
va. Kredito teikėjas Samuel 
Montagu&Co, Ltd. sutiko duoti 
$24.9 milijonų paskolą Philips 
Telekom, kuris Zoknių aerouoste 
netoli Šiaulių įrengs radijo tele
komunikacinę sitemą, radarus ir

Turime geriau vieni kitus pažinti
Popiežius Jonas Paulius II, iš 

Castelgandolfo vasaros reziden
cijos, kurioje šiuo metu gyvena, 
malūnsparniu atskrido į Romą 
susitikti su maldininkais, atvyku
siais į bendrąją audienciją. Šios 
audiencijos dalyviams Šv. Tėvas 
vėl kalbėjo apie ekumenizmą.

(ins. "di fronte alla dvisione...") 
Negalima pasyviai žiūrėti į su

siskaldymą, kuris jau nuo amžių 
slegia krikščionių pasaulį. Katali
kai ir nekatalikai negali nekentėti 
matydami kaip labai susiskaldy
mai prieštarauja Kristaus žo
džiams pasakytiems paskutinės 
vakarienės metu.

Vatikano II susirinkimas, - kal
bėjo Popiežius, - pirmiausiai mus 
ragina pripažinti maldos už vie
nybę svarbą ir veiksmingumą. 
Šis raginimas teka ir iš krikščio
nių bendruomenių kasdieniame 
gyvenime patiriamo žmogiškų 
pastangų nepakankamumo, ir iš 
įsitikinimo, kad žmogiškas pa
stangas viršija Dievo malonė, kad 
be Dievo malonės, žmonės vien 
savo jėgomis nėra pajėgūs atkur
ti pažeistos krikščionių vienybės.

Susirinkimas ragina, meldžiant 
vienybės malonės, kartu jos siekti

nančius mūsų santykius su jais" 
(UR 4).

Kad ekumeninis dialogas būtų 
sėkmingas, susiskaldę krikščio
nys pirmiausiai turi geriau vieni 
kitus pažinti ir gerbti vieni kitų 
įsitikinimus. Be pakantumo, rei
kia taip pat pripažinti, kad kitos 
krikščionių tradicijos irgi turi 
kilnių, Dievo Dvasios įkvėptų 
pradų, kad atsiskyrę krikščionys 
irgi pripažįsta to paties krikščio
niško lobyno vertybes ir jomis 
gyvena. Tačiau šitokio katalikų 
ekumeninio bendradarbiavimo 
esminė sąlyga turi būti tvirta iš
tikimybė savajai bendruomenei 
- katalikų Bažnyčiai. Jei jos pris
tigtų, tai ir dialogas virstų, ne 
dialogu, bet tik svarstymu kuri 
Bažnyčia geresnė o tai, savo 
ruožtu, prieštarautų paties eku
menizmo intencijai.

Šv. Tėvas, kalbėdamas bendro
sios audiencijos dalyviams, nu
rodė dar vieną, svarbų ekume
ninio nusiteikimo dėmenį: atsi
naujinimo troškimą. Susirinki
mas moko: "Visi katalikai turi 
siekti krikščioniško tobulumo ir 
kiekvienas pagal savo padėtį 
stengtis, kad Bažnyčia, nešio-

krikščionių vienybė vis dėlto 
nėra utopinė vizija, o ekumeniz
mas, nėra bergždžios pastangos. 
Tai patvirtina per pastaruosius 
ekumenizmo dešimtmečius pa
siekti vaisiai ir krikščionių są
monėje vis stiprėjantis įsitikini
mas, kad krikščionių vienybė yra 
mūsų visų šventa pareiga.

Kaip buvo minėta, popiežius 
Jonas Paulius II bendrosios au
diencijos katechezėje toliau na
grinėjo ekumenizmo temą. Tur
būt neatsitiktinai, ekumenizmui 
ir krikščionių tarpusavio san
tarvei italų katalikų dienraštyje 
"Avvenire" numeryje skirtas vi
sas puslapis. Pirmiausiai spaus
dinamas interviu su Smolensko 
ir Kaliningrado metropolitu Kiri
lu, taip pat einančiu Maskvos 
patriarchato ryšių su užsieniu 
departamento prezidento parei
gas. Šiose pareigose patriarchas 
Kirilas darbuojasi beveik 6 metai 
- paskirtas vietoj Minsko metro
polito Filareto 1989 metų lap
kritį, likus kelioms dienoms iki 
Gorbačiovo vizito į Vatikaną. 
Paprašytas įvertinti paskutiniuo
sius įvykius krikščionių ekume
niniame dialoge, metropolitas

Trakų ežeruose šiltą vasaros dieną.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

apšvietimą.
- Norvegijos gynybos mi

nistras Jorgen Kosmo rugpjūčio 
8 d. su vienos dienos oficialiu 
vizitu lankėsi Vilniuje, kur jis 
susitiko su premjeru Adolfu Šle- 
ževičiumi, užsienio reikalų mi
nistru Povilu Gylių, gynybos 
ministru Linu Linkevičiumi. Pag
rindinė vizito išdava - pasirašy
tas dvišalis susitarimas tarp gy
nybos ministerijų dėl bendradar
biavimo gynybos srityje. Lietu
va jau yra pasirašiusi panašius 
dokumentus su aštuoniomis ša
limis, dauguma iš kurių yra 
NATO narės.
- Vilniuje atidarytas pir

masis Lietuvoje medicinos ty
rimų centras. Rytų Europoje tokį 
centrą turi tik vengrai. Jame per 
vieną ar dvi dienas galima pilnai 
pasitikrinti savo sveikatą su pačia 
moderniausia medicinos įranga. 
Naujojo centro įranga kainavo 
virš 2 milijonų JAV dolerių. Pil
nas tyrimas kainuoja ne daugiau 
300 litų.
- Iš visų Lietuvoje plati

namų kredito kortelių populia
riausios yra VISA. Jas platinantis 
"Vilniaus Bankas" yra pardavęs

veikliomis pastangoms. Susirin-
kimo dekretas apie ekumenizmą 
"Unitatis Redintegratio", pir-

dama savo kūne Jėzaus nuolan-
kumą ir kentėjimus, diena iš die
nos valytųsi ir naujintus!, kol

Kirilas pradėjo labai iš tolo, pri-

meninėmis organizacijomis ir 
visas jėgas skirti vietinių prob
lemų sprendimui. Tačiau toks 
sprendimas nepateisinamas ir 
morališkai: kaip pateisinti ryšių 
nutraukimą su tais, kurie kančios 
metu buvo pasidarę artimi? Rusi
jos stačiatikių Bažnyčia, pasak 
metropolito Kirilo, negali užsi
daryti savyje, negali egzistuoti 
be ryšių su kitomis krikščioniš
komis Bažnyčiomis. Gi vertin
damas paskutinį didžiausią įvykį 
ekumenizmo plotmėje - popie
žiaus Jono Pauliaus II ir Kon
stantinopolio patriarcho Baltra
miejaus I susitikimą Vatikane 
apaštalų Petro ir Pauliaus šventės 
proga - metropolitas Kirilas nepa

gailėjo tik kritikos žodžių. Jo 
nuomone, tas susitikimas dauge
lio stačiatikių sielose sukėlė su
maištį. Šiaip, jo žodžiais tariant, 
kiekvieną tokio lygio susitikimą 
reiktų vertinti teigiamai, jei tik 
jo metu išsprendžiamos kokios 
nors problemos ir nesukeliama 
naujų. Žurnalisto paklaustas, ką 
turi galvoje, kalbėdamas apie ga
limas naujas problemas, metro
politas Kirilas pabrėžtinai pa
reiškė, jog Konstantinopolio pa
triarchas kaip nepriklausomos 
autokefalinės Bažnyčios vadovas, 
turi teisę užmegzti ir palaikyti 
dialogą su popiežiumi, bet nega
li kalbėti visų stačiatikių vardu.

VRLS

1500 kortelių. Antrosios pagal 
populiarumą yra Taupomojo
Banko platinamos "Eurocard/ 
MasterCard" kortelės. Norint jas 
įsigyti reikia padėti į banką ne 
mažiau 2000 USD. Lietuvoje 
parduodamos ir vietos kredito 
kortelės, kuriomis atsiskaityti 
galima tik litais.
- Lietuvoje šių metų pra

džioje buvo laikoma daugiau 
kaip 78 tūkstančiai arklių, iš jų 
daugiau kaip pusė - visuomeni
niuose ūkiuose. Labiausiai pa
plitę yra darbiniai Lietuvos sun
kieji (72 procentai) ir žemaitukai 
(26 procentai). Veislinių žirgų 
yra apie 2000, jie laikomi 7 
žirgynuose.
- Anksčiau iš Rusijos Vo

logdos srities lietuviai įsiveždavo 
nikelį. Dabar pagal apimtis ni
kelį pakeitė grybai. Rusijoje lie
tuvių prekeiviai perka voveraites 
po 4 litus už kilogramą, o skandi
navams parduoda po 40 litų.

— Respublikinis kraujo 
centras Vilniuje per dieną pri
ima kraujo iš 50-100 žmonių. 
Už beveik pusę litro kraujo moka
ma 70 litų. Daugiausia kraujo 
duoda mažai uždirbantys žmo
nės.

mindamas, kad Rusijos stačia
tikiai į ekumeninę veiklą įsijungė

miausiai ragina atsisakyti prieta
ringo nusistatymo brolių ne- 
katalikų atžvilgiu: ragina "šalinti 
žodžius, jnupmones ir veiksmus tradicijų skirtumų, nepaisant dėl ^šĮtkti. _
nėatitirikahčius atsiskyrusių bro- žmonių ribotumo atsirandančių -r sakė metropolitas 
lių padėties ir todėl apsunki- sunkumų, - kalbėjo Popiežius, - reikėtų nutraukti ryšius su eku-

Kristus ją sau parengs garbingą" 
(UR4).

Nepaisant visų mokymų ir

1961 metais. Sunkiais persekio- 
jiįnų metais tarptautiniai ryšiai 
sų kitomis Bažnyčiomis padėjo 
jšĮĮįjktl. šiandien pasigirsta balsų, ventajarne
^etrdpouS

Lietuviai diskutuos su Šv. Tėvu
Kryžių kalne, prie Šiaulių rugsėjo 9 d. bus aukojamos mišios, 

prisimenant Joi aus II apsilankymą prieš porą metų. Kas vyks 
iogiai galės stebėti daugelio Europ 
ir jodMMagtaii dklžtalis irfrYiiUo*

teletilto dalyviai galės tiesiogiai padiskutuoti su popiežiumi.
AGEP

Lietuvos "Boeing" duotas Stepono Dariaus vardas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Steigiamas Vinco Krėvės muziejus Vilniuje
Prof. Albertas Zalatorius

Didžiojo mūsų rašytojo, profe
soriaus, kultūros ir visuomenės 
veikėjo Vinco Krėvės atminimo 
įamžinimas Lietuvoje plečiasi. 
1992 m. atskira knyga išėjo jo 
atsiminimai, apie kurių leidimą 
sovietiniais metais negalima bu
vo net svajoti. 1993 m. išleistas 
visas romanas "Miglose", kurio 
antroji dalis gulėjo archyvuose 
ir negalėjo patekti į bostoniškį 
"Raštų" šešiatomj. 1992 m., mi
nint Krėvės 110-ąsias gimimo 
metines, iš Philadelphijos per
vežti į Lietuvą jo ir žmonos palai
kai ir iškilmingai perlaidoti Su- 
bartonių kapinėse. Ant kapo 
pastatytas Ipolito Užkurnio su
kurtas paminklas, kapą prižiūri 
vedėja Veronika Kisielienė. Kar
tu su palaikais į Lietuvą parga
benti iš Amerikos ir Krėvės ar
chyvai, kuriuos išsaugojo Kostas 
Ostrauskas, rašytojo dukra Ona 
Aldona Krėvaitė - Mošinskienė,

Vincas Masiūnas. 1994 m. Mer
kinėje atidengtas Krėvei pamink
las (aut. Petras Mazūras).

Šiuo metu Vilniuje pradedamas 
steigti Vinco Krėvės muziejus. Jo 
steigimu rūpinasi Vilniaus Savi
valdybės Kultūros skyrius ir spe
cialiai įsteigta Muziejaus taryba, 
į kurią įeina žinomi žmonės iš 
universiteto, švietimo ministe
rijos ir kitų organizacijų bei 
įstaigų. Muziejaus direktoriumi 
paskirtas buvęs pedagogas litua
nistas Antanas Chliebinskas. Pro
jektą rengia architektai Rūta ir 
Rimas Grigai.

Muziejus steigiamas tame bute, 
kuriame rašytojas su žmona 
gyveno nuo 1940 m. (Tauro g. 
10 - 1). šis Tauro gatvės namas 
yra reikšmingas kultūros pamin
klas. Jame kadaise gyveno Vil
niaus universiteto profesūra: My
kolas Biržiška, Balys Sruoga, Vin
cas Mykolaitis - Putinas ir kiti. 
Mykolaičio - Putino muziejus čia 
jau seniai veikia, Krėvei teko

palaukti Nepriklausomybės. Po
tvarkį dėl Krėvės muziejaus 
steigimo Vilniaus miesto meras 
jau buvo pasirašęs 1992 m., 
tačiau reikalai užsitęsė: reikėjo 
iškelti žmones, kurie čia nuo 
pokario metų gyveno. Tai pa
sirodė ne taip paprasta: jie vis 
kėlė naujas sąlygas. Pagaliau 
Savivaldybė problemą išsprendė, 
ir muziejus gali pradėti kurtis. 
Pirmiausia teks atlikti rimtą re
montą, nes butas gerokai apleis
tas. Po to bus galima įgyvendin
ti muziejaus koncepciją, kurią 
sukūrė Taryba kartu su architek
tais. Ji atrodo taip. Muziejus 
funkciškai dalijamas į dvi pa
grindines zonas: viešąją, kurią 
sudaro prieškambaris ir trys buvę 
gyvenamieji kambariai, ir tarny
binę, kurią sudaro virtuvė, tar
naitės kambarėlis ir vonia. Rašy
tojo darbo kabinetą bus stengia
masi atkurti kuo autentiškesni. 
Valgomajame bus sustatomi visi 
išlikę šio kambario baldai, be to,

Amerikos roko žvaigždė 
bus įamžinta Vilniuje

Lietuvos gyventojai ruošiasi išreikšti savo pagarbą Amerikos roko 
žvaigždei Frank Zappa, pastatydami jam šešių pėdų paminklą. 
Vilniaus miesto savivaldybės atstovai rugpjūčio 8 d. patvirtino 
akmeninės statulos pastatymą parke. Ši garbė dar visai neseniai 
būdavo suteikiama tik komunistams.

Zappa, žinomas visam pasauliui su savo satyrine muzika, išgarsėjo 
ir kaip kalbėtojas įvairiomis socialinių problemų temomis. Jis mirė 
prieš du metus nuo prostatos vėžio, sulaukęs tik 52 metus.

Paminklo garsiam muzikantui projekto autoriai yra Vilniaus 
Frank Zappa klubo nariai. Jie ilgai ginčijosi su projekto priešinin
kais, sakydami, jog Frank Zappa seniai norėjo atvykti į buvusią 
Sovietų Sąjungą, bet nespėjo savo kelionės įgyvendinti. Prieš giūvant 
geležinei sienai, Frank Zappa įgijo tiesiog kulto statusą, turėdamas 
didžiulį populiarumą Rytų Europos, tame tarpe ir Baltijos šalių 
studentijos tarpe.

Paminklas roko žvaigždei Vilniuje turėtų būti pastatytas jau šių 
metų pabaigoje.

čia veiks pagrindinė pastovi eks
pozicija, atspindinti Krėvės gy
venimą ir kūrybą. Kadangi mie
gamojo baldai neišlikę ir šiaip 
ne itin prasminga jį atkurti, nu
tarta čia įrengti nedidelę audito
riją, kur būtų galima lankyto
jams skaityti paskaitas apie Krėvę, 
rengti nedidelius renginius, skir
tus rašytojui, organizuoti studen
tams ar moksleiviams semina
rus, Tarybos posėdžius ir t. t. 
Auditorijoje numatyta vieta pia
ninui ir audio - video aparatūrai. 
Prieškambaryje bus įrengtos sie
ninės spintos ir suformuotas ka
mpas, tinkamas eksponuoti rašy
tojo biustui ar skulptūrai.

Tarnybinėje muziejaus dalyje 
bus dviejų vietų darbo kambarys, 
direktoriaus raštinė ir archyvas.

Visi naujai atsiradę muziejaus 
elementai: kėdės auditorijoj, 
šviestuvai, kabyklos, baldai tar
nybinėse patalpose atrodys šiuo
laikiškai, neįmantriai, kad ne
blaškytų lankytojų dėmesio ir 
nenustelbtų autentiškų ekspo
natų.

Muziejaus direktoriui, Tarybai

pagal AP

ir architektams šiandien iškilę 
dideli uždaviniai: ne tik deramai 
atlikti patalpų remontą, bet ir 
susitarti su įvairiais muziejais, 
bibliotekomis, privačiais asmeni
mis dėl išsklaidytų Krėvės daiktų 
bei knygų perdavimo muziejaus 
žinion. Muziejuje ras vietą ir visi 
iš Amerikos pargabenti Krėvės 
daiktai. Didžiausias Savivaldybės 
rūpestis - lėšos, kurių ji stokoja. 
Teks, be abejonės kreiptis į vi
sokius fondus, turtingesnes or
ganizacijas bei pavienius asme
nis. Tikimės, kad neliks nuošaly 
ir išeivija. Muziejaus reikalais 
gyvai domisi Philadelphijoje gy
venanti Krėvės dukra, žada teikti 
reikalingas konsultacijas, o kitais 
metais atvykti ir vietoje kai ką 
pakoreguoti.

įžymusis mūsų tautos sūnus 
Vincas Krėvė tokio muziejaus 
tikrai vertas, ir kiekvienas, bent 
kiek prisidėjęs prie šio projekto 
įgyvendinimo, jausis prisidėjęs 
ir prie Nepriklausomos Lietuvos 
kultūrinės ateities.

Vilnius
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Pasaulio lietuviu sporto žaidynių atidarymas Vilniuje, Kalnų parke.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Aistis ir Brazdžionis, parodę savo 
jėgą individualinių (Aistis) ir re
liginių (Brazdžionis) motyvų api
pavidalinime, neįtikimai silpnai 
apdoroja patriotinius motyvus" 
("Patriotų sukilimas“, Egzodo lite
ratūros atšvaitai).

(Naivūs žmonės gali paklausti: 
nejau čia cituotasis Maceina, ar 
panašiai apie tai kalbėjusieji filo
sofas Juozas Girnius, ar poetas 
Kazys Bradūnas, irgi buvo tos 
Kojelio puolamos liberalų są
mokslininku "grupės" dalyviai? 
Ir kodėl ne? Nesugebėjimas įžiū
rėti Kojeliui bei jo bendramin
čiams akivaizdžių tiesų galėjo ir 
dorus žmones bent laikinai nu
vesti į klastingų sąmokslininkų 
gultą).

Beje, toji estetikos - moralės - 
patriotiškumo santykiavimo te
ma ryškiai atsispindi visame šeš
tajame dešimtmetyje: "Žemės" 
antologijoje ir "žemininkų" pasi
sakymuose, "Literatūros lankuo
se", "kultūrinio nuosmukio" ma
nifeste ir kt. Literatūros esteri-

4. Kojelis rašo, jog tuos savo logofagija. Kaip doras lietuvis, 
žodžius apie Brazdžionio "Di- aš, pasipiktinęs, griežtai atsisakau 
džiąją kryžkelę" turėčiau "suval- veltis į tokias nešvankybes, 
gyti". Tai daryti reikštų užsiimti □

•— apie LIETUVĄ
- Liepos mėnesi baigėsi valstybinio turto pardavimas 

už visiems Lietuvos gyventojams išdalintus investicinius 
čekius. Nuo rugsėjo 1 dienos už investicinius čekius bus 
galima iš valstybės pirkti tik žemę ir privatizuojamus bu
tus. Paskutiniu metu investicinių čekių kaina ėmė augti. Jei 
birželio mėnesį vieną čekį buvo galima parduoti už 7-9 
centus, tai rugpjūčio mėnesį kaina paaugo iki 14 centų. Už 
vidutiniškai vienam Lietuvos gyventojui išduotus čekius 
dabar galima gauti 448 litus. Viso liko nepanaudota apie 8

i procentus investicinių čekių.
- Per visą privatizavimo už investicinius čekius 

laikotarpį Lietuvoje išvalstybinta 5700 įmonių, arba 85 procentai 
visų privatizuotintų objektų. Privatus kapitalas dabar sudaro 36 
procentus viso šalies kapitalo. Blogiausi privatizavimo rezultatai yra
parduodant įmones už laisvai konvertuojamą valiutą. AGEP

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galelius & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

"Skylėtos11 antologij’os 
ir literatūriniai sąmokslai
Algirdas Landsbergis

WATERGaTE, IRANGATE. o 
dabar... LiTEXLIBLITGATE (Lie
tuvių išeivių liberalų literatūri
nis sąmokslas). Savo straipsnyje 
“Literatūros kritikai ir advoka
tai" ("Darbininkas“, 1995.6.23), 
Juozas Kojelis aprašo tris to "są
mokslo' pavyzdžius: autobio
grafijų rinkini "Egzodo rašyto
jai" (Vilnius, LRS, 1995), kritikos 
straipsnių antologiją "Egzodo li
teratūros atšvaitai" (Vilnius, 
Vaga, 1989), ir joje perspausdintą 
Bernardo Brazdžionio eilėraščių 
rinkinio "Didžioji kryžkelė" re
cenziją (A. Landsbergis, 1954).

Tas paskiras "sąmokslo" apraiš
kas, anot Kojelio sieja "tam tikrų 
žmonių grupės dvasia”. Tų "vien
minčių advokatų" tikslas esąs 
dirbtinai, "be saiko" iškelti "sa
vus" rašytojus, nužeminti ar ig
noruoti nesavus, "iš kūrybos eli
minuoti moralinį motyvą", ir 
taip iškreipti lietuvių literatūros 
veidą. (Ambicingi nedorėliai!)

Tokios apimties sąmokslo ati
dengimas yra epiškas žygdarbis 
ir todėl nenuostabu, kad Kojelio 
tinklas kai ko neužgriebė. Kaip 
jo pasipiktinusiu pirštu bakstel- 
tas nedorėliu "grupės" kokonspi- 
ratorius, atsiliepiu keliomis pa
pildančiomis pastabomis.

1. Egzodo rašytojų" redakto
riai A. T. Antanaitis ir A. Mickie
nė prie šios antologijos triūsė 5 
metus. Jie patys ir kai kurie kny
gos recenzentai JAV-jose (pvz., 
V. A. Jonynas " "Drauge", 
1995.4.8) bei Lietuvoje paaiški
no, kodėl knygoje nerandame 
apie 30 autorių pavardžių. Rašę 
pakartotinus laiškus tiems auto
riams mirusiųjų ir autobiografi
jų neparašiusiųjų giminėms ir 
draugams, prašydami biografines 
medžiagos, ir nieko negavę, re
daktoriai pagaliau nuleido ran
kas ir nusprendė šių "skylių“ ne
užpildyti iš enciklopedinių šal
tinių sudurstytom žinelėm. Ko 
šis paaiškinimas bebūtų vertas, 
Kojelis jo nepasveria ir apie jį 
neužsimena. Kovoje prieš 
sąmokslininkus kaip prieš teror
istus, įprastinės elgesio taisyklės 
nebėra būtinos.

A. T. Antanaitis yra bene vie
nintelis mūsų rašto žmogus, per
skaitęs ir aptaręs visų išeivijos 
autonu Knygas. Vienas patrauk- 
liųių komentarų bruožų yra su
gebėjimas atskirti literatūrą nuo 
ideologijos, pagirti kitokios pa
saulėžiūros rašytojus ir papeikti 
bendraminčius. Kaip kaliforniš- 
kas perkūnas iš giedro dangaus 
Kojelis jį pamoko "objektyvumo 
tolerancijos, rašto žmonėms pri
valomo sąžiningumo".

2. L. MocKūno redaguota "Eg
zodo literatūros atšvaitų" rink
tinė buvo pirmas tokios apim
ties išeivių literatūros įsiveržimas

į Lietuvą, kai joje dar šmižinėjo 
cenzoriai ir partlitorgai, dar ne
praradę vilties kad partija - mai
tintoja išsilaikys ir juos tebe- 
žindys. Už tos rinktinės suda
rymą ir išleidimą jos redaktorius 
ir leidėjas nusipelno padėkos.

Bet "Atšvaitai" išėjo į pasaulį 
"skylėti" - be svarbių rašytojų, 
kritikų, literatūros tyrėjų (kurių 
daugelį išvardina Kojelis). Tokios 
nepilnos redaktoriaus asmenišką 
požiūrį atspindinančios antologi
jos literatūriniame pasaulyje yra 
įprastas dalykas ir dažnai labai 
įdomios. Tačiau kas, įskaitant 
patį Mockūną, nesutiks, kad ypač

Minėtieji kritikai (V. Kubilius, 
A. Zalatorius) nagrinėjo visą Braz
džionio poeziją; aš recenzavau 
vieną jo knygą. Šis svarbus skir
tumas praslysta Kojelio nepa
stebėtas. Brazdžionio poezijos 
gerbėju tapau jau Kaune gimna
zijos laikais. Recenzija išreiškia 
jos autoriaus patirtą nusivylimą 
poeto staigiu posūkiu iš kalbi
niai sudėtingų daugiaprasmių 
intymių ir drauge iškalbiai "tri- 
būniškų", tradiciškų ir drąsiai 
modernių posmų į plakatus ir 
šūkius. Ir tada tikėjau, kad ši 
knyga tėra laikinas nuklydimas. 
Tai rodo ir recenzijos užbaiga:

tais lemtingaisiais metais Lietu- "Mums, kurie tikime Brazdžionio 
vai reikėjo kuo’išsamesnės, įvat- tMento nekasdieniškumu, ""Ot
resnės, objektyvesnės rinktinės^ ^Sžiosios Kryžkelės“ kompromisas
kurioje deramai atsispindėtų pa- 
grindiniosios srovės ir skirtingos 
literatūros vertinimo perspekty
vos. Kodėl atsitiko kitaip? Koje
liui atsakymas aiškus: "liberalų" 
(ir "ateistų"!) sąmokslas. Tokia 
automatiška įžvalga neapdova
notieji tebeklausia klausimus:

Ar norint išleisti šią antologi
ją, reikėjo cenzoriams padaryti 
nuolaidą - kaip liūtams Kolizieju
je numetant "tabu" antspaudu 
paženklintus autorius? (Jeigu 
nereikėjo, kodėl jie pradingo?) 
Jei cenzoriai to reikalavo, ar 
redaktorius neatsimušė į dilemą: 
kas svarbiau, ar pateikti Lietuvos 
skaitytojams tuo metu labai 
drąsią, mūsų kultūrai ir Atgi
mimui naudingą, ir režimui pa
vojingą knygą, nors ir reikėtų 
kai ką paaukoti; ar atsisakyti eiti 
į moralinius bei estetinius komp
romisus su totalitarinės santvar
kos tarnais (kurie ir taip ne
trukus išgaravo)?

Ar toksai kompromisas buvo 
padarytas? Ar Mockūnui tomis 
dienomis dingtelėjo, kad gal 
reikėtų paieškoti "ekumeniškes- 
nio" redaktoriaus su didesniu 
kritiko literatūros tyrėjo auto
ritetu (kaip, pvz. Šilbajorio?) Ar 
jis paprasčiausiai nusprendė ne
praleisti vienatinės progos ir pat
sai griebti jautį už ragu - mūsų 
naudai ir žmonių gėrvbei? Čia 
mums visiems praverstų paties 
Mockūno ir "Vagos“ direktoriaus, 
nuoseklaus išeivių literatūros lei
dėjo A. Krasnovo, žodžiai.

3. Kojelį itin papiktino mano 
41 metų senumo neigiama Braz
džionio eilėraščių rinkinio "Di
džioji kryžkelė” recenzija. Paci
tavęs jos žodžius apie recenzuo
jamų eilėraščių formos ir pasau
lėžiūros "monotoniją" bei jų dek- 
lamacinį, kolektyvinį pobūdį, 
Kojelis primena, jog Brazdžionio 
"poezija" ne tiktai visai skirtin
gai vertina žymūs Lietuvos kriti
kai, bet ir kad mano teiginius 
atmetė "visa lietuvių tauta". Braz- 
džionį skaičiusioji slapta ir tylo
mis, o vėliau jį sutikusi su nepa
prastu entuziazmu.

su vidutiniškumu yra didžiai 
nemalonus. Kad tas kompromi
sas didžiai sudėtingas rodo šio 
vertinimo apimtis. Dar belieka 
pridurti, kad tik mažyčiai poetai 
neturi problemų ir 1955 m. apie 
šį Brazdžionio poetinį posūkį 
panašiai atsiliepė estetikos, mo
ralės ir patriotiškumo santykius 
išsamiai ir įžvalgiai nagrinėjęs 
filosofas ir poetas Antanas Ma
ceina. Jo žodžiai: "Prisipažinkime 
atvirai: patriotinė mūsų tremties 
poezija literatūrinės vertės ne
turi. Net tokie mūsų poetai, kaip

nio matavimo svarbą ten pabrėžė 
"kairieji" ir "dešinieji", "katalikai" 
ir "ateistai", "liberalai", "anar
chistai" ir "konservatoriai". Jie 
pasisakė ne prieš patriotiškumą 
literatūroje, bet, anot "Lit. lankų", 
prieš "prastos patriotikos inflia
ciją" ir siekė "grąžinti beveik to
taliai prarastą literatūros, kaip 
estetinės kūrybos nepriklauso
mybę". Kojelio straipsnis viena 
koja stovi tame dešimtmetyje, 
kai iš rašytojų Lietuvoje buvo 
reikalaujma "sovietinės patrioti
kos" ir "estetizmas" buvo laiko
mas viena didžiųjų nuodėmių.

Taip, Lietuvos nelaisvės de
šimtmečiais, Brazdžionio, kaip ir 
Bradūno, Nagio, ar kitų poetų 
posmai prasiskverbė į Lietuvą pro 
visas uždangas, atgijo Sibiro 
tremtinių, kalinių, partizanų šir
dyse ir lūpose, guodė, skatino, 
palaikė viltis, ir tai yra Viena iš 
poezijos stebuklo apraiškų. Lie
tuvių meilėsrir dėkingumo Braz
džioniui išsiliejimas 1989 ir 1991 
metais, apie kurį būta ironiškų 
atsiliepimų, yra neatjungiama 
Atgimimo grožio dalis. Tačiau 
tas išsiliejimas nei kiek nepadi
dina "Didžiosios kryžkelės" rin
kinio literatūrinės vertės.

Ar išeivijoje buvo paskelbta 
straipsnių, kuriuose išsamiau, 
negu manojoje recenzijoje, ap
tariama Brazdžionio po 1944 m. 
sukurtosios poezijos visuma? 
Taip. Ar toks straipsnis turėjo 
būti įdėtas į antologiją? Be abe
jo.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Stim
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.
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BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

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

VriAUlAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
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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., 
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LAISVES ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
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Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATŲĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 
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per:
Pope Leo XIII Literąry Pund. Jnc. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park. IL, 60642
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Šv. Tėvo pasisakymai apie karus
Visa Italijos spauda atkreipė 

dėmesį į trumpą Šv. Tėvo pasi- 
sakyma apie vadinamąjį "tei
singąjį karą“. Išvykdamas iš šiau
rės Italijos, kur atostogavo, Šv. 
Tėvas susitikęs su žurnalistais, 
priminė jog Bažnyčia savo mo
kyme nuo seno yra suformula
vusi du požiūrius į dvi skirtingas 
dalyvavimo kariniame konflikte 
situacijas. Yra neteisingas, smerk
tinas ir nuodėmingas karas - 
agresija, ir yra savigyna, savo 
paties gyvybės ir savo tautos 
gynimo karas, kuris radikaliai 
skiriasi nuo pirmojo ir intencija, 
ir moraliniu vertinimu. Užpultas 
žmogus ar tauta, turi teisę ginti 
savo gyvybę, turi teisę visomis 
priemonėmis, taip pat ir ginklu, 
saugoti savo egzistenciją.

Bosnijos žmonių tragedijai Šv. 
Tėvas taip pat skyrė dalį savo 
kalbos vidudienio maldos pro
ga.

Argi galime nekreipti dėmesio 
į iškankintus Bosnijos gyvento
jus? Argi galime negirdėti širdį 
draskančio pagalbos šauksmo? 
Visi drąsiai ir uoliai turime skubė
ti su pagalba, kad kuo greičiau 
būtų atkurtos bent minimalaus 
žmogiško sanbūvio sąlygos.

Tiems, kas asmeniškai kelia šios 
tragedijos našta, sakau: nepraras
kite vilties. Mes esame su jumis 
savo solidarumu ir pirmiausiai 
malda.

Spauda rašydama apie Balkanų 
karą, pirmiausiai informuoja, kad 
žuvus dar dviems prancūzų kar
iams, priklausiusiems Jungtinių 
Tautų taikos korpusui, Prancūzi
ja ir Didžioji Britanija nusprendė 
jau anksčiau Bosnijoje dislokuo
tus savo vadinamųjų greitojo 
reagavimo pajėgu dalinius pa
naudoti humanitarinės pagalbos 
tiekimo koridorių apsaugai. Nuo 
dabar, maistą ir vaistus į Sara
jevą gabenantys sunkvežimiai 
bus saugomi ne tik Jungtinių 
Tautų taikos korpuso karių, bet 
ir Prancūzijos bei Didžiosios Bri
tanijos reguliarios kariuomenės 
dalinių, turinčių teisę ginklu gin
tis nuo užpuolimų ir, reikaliu 
esant, patys pradėti susišaudy
mus.

Vos porai parų praėjus nuo 
Londono susitikimo, kuriame 
nebuvo priimta svaresnių spren
dimų, dabar, atrodo ir NATO 
santarvės griežtina savo pozici
ją. Trijų NATO santarvės kraštų - 
JAV, Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos emisarai, įteikė ulti
matumą Bosnijos serbų kariuo
menės vadui generolui Mladič, 
kuriame sakoma, kad jei bus 
pažeista nors viena iš vadina
mųjų saugumo zonų, NATO 
aviacija tuoj pat reaguos masiš
kais antskrydžiais prieš serbų 
pozicijas.
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Atomo ir žmogaus skaldymas

P
raėjusią savaitę visas pasaulis paminėjo 50 metų sukakti 
nuo dviejų atominių bombų susprogdinimo Japonijoje. 
Atminties varpai skambėjo Hirošimos ir Nagasaki mies
tuose, o istorijos klausimas - ar tai buvo būtina, vėl iškilo politinėse 

diskusijose.
- o -

Atomas šiandien yra labiausiai bauginąs ir daugiausiai vilties 
teikiąs žodis. Baugina milžiniška aptikta jėga, branduolinio atomo 
energija, kuri gali išsiveržti iš žmogaus rankų ir mirtinai nušluoti 
didelius žemės plotus. Ramina viltis, kad žmogaus protas ir valia 
įstengs tą jėgą panaudoti didesnei žmonijos gerovei ir aukštesnei 
civilizacijai. Jeigu žmonėms skirta ir įmanoma vis daugiau apvaldy
ti gamtą ir ją palenkti savo labui, tai ir atominė energija yra viena 
iš žmogaus priemonių žemėje viešpatauti. Reikia ne tiek baugintis, 
kiek džiaugtis, kad nuo amžių glūdėjusi jėga, toji Dievo gėrybė, yra 
dabar žmogaus rankose ir mūsų laikams duoda atominio amžiaus 
vardą.

Atominis amžius yra vos prasidėjęs. Dar taip neseniai tyrinėjimai 
privedė prie atomo branduolio skilimo atradimų grandinės. Tai 
įvyko Chicagos universiteto laboratorijoje 1942 m. gruodžio 20 d. 
3:30 vai. popiet. "Mažai kas iš Chicagos miesto gyventojų suvokė 
kas tą valandą atsitiko, - rašė amerikietis žurnalistas. - Žmonės 
daugiau rūpinosi degalais, apavu ir maistu; tik nedidelis būrelis 
mokslininkų sielojosi vadinamu "metalurgijos projektu". Taip buvo 
vadinami Chicagos universiteto atominiai bandymai, kai trečius 
metus jau ėjo karas. Amerika buvo į karą įtraukta 1941 m. gruodžio 
7 d. "Metalurgijos projektas visų pirma turėjo pasitarnauti karui.

Atominei bombai pagaminti dirbo apie 300,000 žmonių beveik 
pusantrų metų. Pirmoji bomba išbandyta 1945 m. liepos 16 d. Los 
Almos dykumoje, Naujojoje Meksikoje, kai karas Europoje buvo 
baigtas. Be bombos jis galėjo pasibaigti ir Azijoje, jei Sovietų Rusija 
nebūtų stengusis palaikyti Japonijos ir JAV nesantaikos. Tada krito 
pirmosios atominės bombos ir karo taikiniuose - Hirošimos ir 
Nagasaki miestuose pasėjo mirtį pusei milijono žmonių.

Kai sekančiais metais, 1946 m. vasarą, atominė bomba vėl buvo 
bandoma Bikini saloje, vienas anglų korespondentas rašė: "Kas gerai 
supranta, ką žmogus aptiko, tą sukrečia šiurpas". Baimė dar padidė
jo, kai atomines paslaptis išvogė Sovietų Rusija.

Atomų skaldymas nebūtų žmonijai žalingas, bet neštų naudos, jei 
tuo pačiu metu nebūtų skaldomas žmogus. Skaldomąja jėga yra 
žmogaus pasaulėžiūra arba jo apsisprendimas gyvenimo prasmės 
klausimu. Vienokia ar kitokia pasaulėžiūra daro žmogų kuriamąja 
arba griaunamąja jėga, kaip ir atominį reaktorių. Kuriamoji žmogaus 
dvasia, pajėgusi atomą suskaldyti, yra pajėgi taip pat palenkti jį 
gėriui. Griaunamoji imperinių siekių dvasia, pasinaudojusi atomin
io amžiaus atradimais, gali žmonėms pridaryti neapskaičiuojamo 
pikto. Velionis popiežius Pijus XII kartą įspėjo: "Gyvename didžiausio 
įtempimo valandas, nes kiekviena akimirka gali būti lemtinga. 
Tiktai Dievas gali žmones apsaugoti nuo baisios nelaimės".

Dirbkime ir melskimės, kad atominis amžius taptų visiems 
žmonėms didesnės gerovės ir laimės laikais.

Lietuvoje paliktas turtas ir musų gobšumas
imti savo turtus.

Išeivijos lietuvių tarpe buvo 
žmonių, kurie gyvendami Ameri
koje turtų nesukrovė. Vyresnio 
amžiaus žmonės nemokėjo kal
bos ir jų profesija netiko Ameri
kos gyvenimui. Šiaip taip susi- 
graibstė mažus namukus ir da
bar gyvena fš menkos pensijos.

Šiems žmonėms būtų pateisini
mas, kad grįžus į Lietuvą ir atsiė- 
mus savo ūkį ir namus būtų 
užtikrintas senatvės rytojus, ne
norint būti našta savo vaikams. 
Tačiau didelė išeivių dalis gyven
dama šiame krašte, gražiai įsikūrė 
ir padarė pinigo. Išėję į poilsį jie 
neturi vargti. Vieni tapo pus- 
milijonieriais, milijonieriais, yra 
ir bilionierių.
_.Dalies lietuvių, tas pinigo kir
minas ir toliau neapleido. Jų tik
slas ir dabar yra važiuoti į Lietu
vą ir atsiimti ką prieš 50 metų 
ten paliko.Išeiviams jau mirtis 
kebo ant nosies, bet reikia išnau
doti visas galimybes. Jų čia gimę

Vytautas Šeštokas

Prieš 5 metus Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę išeivijos lietu
viams atsivėrė nauji horizontai.

Daugelis iš mūsų tėvynės mei
lės vedini, visais keliais ir kele
liais pasileidome lankyti pasiilg
tą tėvynę. Važiavome pavieniai 
ar su ekskursijomis, vežėme ar
timųjų pelenų urnas, palaidoti į 
savo tėvų kapus. Lankėme gimi
nes, savo draugus ar pažįstamus, 
vežėme ar siuntėme materialinę 
pagalbą, pinigus ar rūbus. Kiti 
pirkome namus ar "condomi- 
nius".

Žvelgėme į esamą tvarką, poli
tiką, vyriausybę. Daug kas nepa
tiko. Turėtų būti taisytina. Ta
čiau, kaip sakoma, prieš vėją 
nepapūsi.

Daugelis iš mūsų gyvendami 
svetimuose kraštose, prasigyve
nome įsigijome namus, sklypus 
ar biznius. Išleidome vaikus į 
mokslus. Jie jauni, gabūs, gerai 
uždirba ir mūsų pagalbos ne
prašo.

Tačiau tarp mūsų yra žmonių, 
kuriems vidujinis kirminas ne
leido nusiraminti. Kadangi ne
mažai pabėgėlių Lietuvoje pali
ko namus, ūkius, sklypus ar biz
nius, dabar atėjo laikas juos atsi
imti.

Yra žmonių, kurie prieš keletą 
metų važiavo į Lietuvą priimti 
pilietybę, tik dėl to, tikėdamiesi, 
kad būdami Lietuvoje galės atsi- 

Sovietų kariuomenės apleistoje Ruklos tankų bazėje vaikai važinėja po tankų garažus.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

vaikai to tėvų turto neprašo. 
Jiems pilnai užtenka ką turi. O 
be to jie ir nemano važiuoti į 
Lietuvą ir ten nuolatos gyventi.

Ilgai buvo laukta kaip pasielgs 
Lietuvos vyriausybė. Staiga Lie
tuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas Vilniuje, birželio 22 die
ną nustatė, kad nuosavybės teisė 
į išlikusį nekilnojamą turtą at
statoma, tik tiems Lietuvos 
piliečiams, kurie nuolatos gyve
na Lietuvoje. Teismo sprendime 
sakoma, kad kiekvienas užsienyje 

gyvenantis lietuvis galėjo apsi
gyventi Lietuvoje ir susigrąžinti 
turtą. Lietuvos opozicijos Seimo 
atstovai sako, kad LDDP politika 
- nieko negrąžinti.

Pasak konservatorių, priėmus 
naują dėl namų grąžinimo įsta
tymą, praktiškai tokie pastatai 
nebus grąžinami natūra. Prieš 
porą savaičių Lietuvos vyriausybė 
nutarė iki liepos 1 d. kaime gyve
nantiems žmonėms baigti dalin
ti sklypus po 2 - 3 hektarus. Tik 
po to likusi žemė bus grąžinama 
savininkams. Žemės savininkams 
kol kas žadama kompensuoti tik 
už tą žemę, kuri buvo paimta 
1989 m. priimto Valstiečio Ūkio 
įstatymo.

Galima daug ginčytis ir nesu
tikti su šia vedama LDDP nuo
savybės grąžinimo politika. Kita 
valdžia būtų ir kitaip pasielgusi, 
kad patenkintų didesnį gyven
tojų skaičių, atsižvelgdama į visų 
gyventojų teisingus turto grą
žinimo faktus. Tačiau mes nepa- 
keisime pačio principo.

Jeigu užsienio lietuvis negy
vendamas Lietuvoje tik atvažiuos 
tuos savo buvusius turtus pasi
imti ir vėliau, žinoma, ne už 
dyką, perleisti kitiems savo gimi
nėms, draugams ar pažįsta
miems, o vėliau pats grįš į Ameri
ką gyventi.

Šios formos turto grąžinimas 
sąvininkams nebus tinkamai iš
spręstas Lietuvoje nuolat gyve
nančių tąutiečių atžvilgiu.

Svarbiausia, kad visi užsienio

lietuviai, kurie kovoja dėl jiems 
grąžinamo turto yra aukšta am
žiaus žmonės.

Todėl jeigu mylime Lietuvą ir 
nebijome ten vieną dieną grįž
tančių rusų - komunistų, tai 
važiuokime į Lietuvą ten atsiim
ti savo turtus, ten gyventi, nu
mirti ir pasilaidoti tėvų žemėje.

Lietuva yra mūsų tėvynė, mes 
ją mylime ir norime jai padėti, 
tačiau ir mūsų siekiai ir norai 
turi būti realūs. Pinigas yra geras 
dalykas, tačiau jis turi būti 
sąžiningai įgytas.

Atėjo laikas, kad per 50 metų 
pasikeistų ir mūsų galvosena.

— Lietuvos partijos 
savo veiklai iš valstybės 
nemokamai perėmė (pri
vatizavo) 91 patalpą. Iš jų 
beveik pusė (45 patalpos) 
atiteko valdančiajai LDDP 
(buvusiai kompartijai). Lie
tuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungai teko 22 

patalpos, Socialdemokratams - 8- 
nios. Tėvynės Sąjungai (Lietu
vos konservatoriams), Centro 
sąjungai ir kai kurioms kitoms 
teko po vieną patalpą.

- Iki šių metų liepos 20 
dienos visos bendros su užsieniu 
įmonės turėjo persiregistruoti. Iš 
3027 įmonių persiregistravo tik 
1328 įmonės (44 procentai). 
Didžiausia investuotoja Lietuvo
je, kaip ir anksčiau, lieka Didžioji 
Britanija, kurios kapitalas verti
namas 152 mln. litų, o ši šalis 
Lietuvoje turi 32 bendras įmo
nes. Antroji yra Vokietija, in
vestavusi 83.6 mln litų. Toliau 
eina Austrija (28 mln. litų), Rusi
ja (15.5 mln litų), JAV (15 mln. 
litų).
- Kretingos šv. Antano ko

legija gavo Vyskupų konferen
cijos palaiminimą ir sieks aukš
tosios mokyklos statuto. Kolegi
ja taptų Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos fakulte
to padaliniu. Čia bus rengiami 
tikybos mokytojai, kurie mokyk
lose taip pat dar galės dėstyti 
dailę, muziką, etiką, filosofiją. Šį 
Vyskupų konferencijos sprendi
mą dar svarstys Seimas. Kolegi
joje mokosi 94 moksleiviai, iš jų 
tik 5 vaikinai. Gabiausieji tęsia 
teologijos studijas Vokietijos, 
Austrijos, Italijos universitetuose. 
Rugpjūčio pabaigoje į pirmą 
kursą dar bus priimta 8-10 moks
leivių. Šią mokyklą gali rinktis 
jaunuoliai iki 35 metų, turintys 
parapijų rekomendačijas.
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Tačiau paguodos menas nėra -toks lengvas ir primityvus, kaip 
daugeliui atrodo. Kiek kartų, užuot paguodę, mes tik šliūkštelime 
žibalo į ugnį! Paguodos žodžiui gerai tiktų sena patarlė: septynis 
kartus atmatuok, aštuntą - kirpk.

Tik visa bėda, kad matuoti nėra kada. Ieškantis paguodos užklumpa 
tave netikėtai. Jam reikalingas paguodos žodis būtent dabar, šią 
akimirką. Neatsakysi gi jam: klausyk, seni, nūnai esu nepasirengęs 
guosti; kreipkis į mane poryt, lygiai tuo pačiu laiku. Tai būtų 
aukščiausio laipsnio biurokratizmas.

Vadinasi, draugas, nuo galo iki pradžios išpasakojęs savo nesėkmes, 
reikliai iškiša ausį iš po kailinės kepurės (tarp kitko, matant jį tokį 
pajuodusį, sušniurusį, sukežusį, ar nepasidaro tau kažkaip lengva, 
skaidru, ar nesugrįžta pilnavertiškumo jausmas ir tikėjimas Temi
de?).

Tu, kiek įmanoma žemindamas balsą, reziumuoji:
- Vadinasi, žmona tave veja iš namų... Ir sūnus susidėjo su vagišių 

gauja... Baigia užėsti viršininkas, o čia dar ir meilužė pametė... 
Taip... - Ir sau po nosimi sumurmi: - Ir gudri višta uodegą įsidilgina.

- Visiškai neverta gyventi, - lyg iš po žemių atsklinda bičiulio 
bosas. - Nieko, ničnieko gero, vien patyčios, skriaudos, išdavystės... 
Motin, kam pagimdei mane!

Jo ausis vėl reikliai kyšteli iš po lapinės.
- Na, na, negi jau taip nieko gero? - pasipriešini tu. - O

Januškevičiaus žmona? Jis kas vakarą pareina keturiom, o ji išmau- 
do jį pušų ekstrakte, paguldo ir galvūgaly ventiliatorių pastato. 
Nematuok pagal savąją! - >

- Taip?... - krūpteli bičiulis, lyg per ausį tvotas.
- Dėl sūnaus, - guodi toliau, - tai tik apsidairyk: auksinė ateina 

pamaina. Nežinau nė vieno pažįstamo, beje, išskyrus tave, kurio 
sūnus būtų išvirtęs vagišium...

Bičiulis vos nesukniumba. Laimė, čia pat suolelis. Atsisėdam.

- Viršininkus peikti madinga, - varai toliau. - Iš vieno sprendžia 
apie šimtus. Aure, manasis visada man prie atostogų primeta 
savaitę... Nėra taikęsi, kad peštumės lyg šuo su kate - kaip tu su 
savuoju. Yra, yra gerų vadovų, neliūsk.

Bičiulis neatsiliepia. Sėdi lyg negyvas.
- Nereikia niūriai žiūrėti į pasaulį, - papurtai jį. - Žinok, kad ir 

meilužės toli gražu ne visus pameta. Visi mano bičiuliai jas meta, 
o ne atvirkščiai. Gyvenimas daug gražesnis, negu tu įsivaizduoji! 
Aukščiau nosį! Pastarieji žodžiai bičiulį išjudina. Jis iš tikrųjų 
krusteli nosį, sunkiau keliasi - taip sunkiai, kad girdėti, kaip girgžda 
jo nugakaulis - ir eina kartis... argi dar gali būti abejonė, kad 
paguodos menui būtinas subtilumas, taktas, apdairumas?

Todėl kai bičiulis, grąžydamas rankas, suklinka:
- Ne, gyventi visiškai neverta!.. Motin, kam pagimdei mane? - ir 

kai jo ausis nežymiai išlenda iš po kepurės, tu tris ar keturis kartus 
pratisai atsidūsti ir sukuždi:

- Šventa tiesa, seni. Gyventi nėra jokio reikalo. Vien pasižvalgius, 
kūnas pagaugais eina! Antai užvakar Januškevičius grįžo truputį su 
kvapeliu, o žmona išstūmė jį pro langą. Žmogus iškrito iš trečio 
aukšto ir neužsimušė. Kaip jam po to gyventi?

- Šit kaip? - pramerkia vieną akį bičiulis. - Pro langą? Iš trečio? Tai 
boba! Cha!

- O paaugliai!.. - suspaudi smilkinius. - Pažįsti Veprį? Žmogus bijo 
namo pareiti, nes sūnus bute įkūrė recidyvistų lizdą.

- Lizdą? - atkunta bičiulis, - Veprys, sakai? įsidėmėsiu. - įsidėmi.
- Šiurpas krato! Cho!

- O meilužė... aš, tavim dėtas, rankas iš džiaugsmo trinčiau, taip 
lengvai ana atsikratęs. Dabar galėsi neskubėdamas susirasti jaunesnę, 
kuklaus būdo, proporcingo sudėjimo... Ko tik neatiduočiau, kad 
nusipurtyčiau savo Terese! Juk ji net į tarnybą ateina man akių 
draskyti, įsivaizduoji?

Bičiulis įsivaizduoja. Raukšlės jo kaktoje išsilygina, jis paima tave 
už alkūnės.

- Sakai, į tarnybą? - kartoja keletą sykių, prasišiepia ir negali 
susičiaupti. Kas gali būti patraukliau, kaip įsivaizduoti tarnyboje 
draskomą draugą? v

- Tavo viršininkas dar pusė bėdos, - baigi. - Manasis, va, nepasakęs 
nė už ką, įlipdė man trečią papeikimą.

Bičiulis skambiai nusijuokia.

- Net trečią! - dūsta iš juoko. - Tai krienas!
"Krienas" skamba kaip "šaunuolis".
- Na, - priduria, greitai pakildamas, - per ilgai čia su tavimi 

užsiplepėjau, lyg neturėčiau kur laiko dėti... - Jis atsistoja, išsitiesia 
ir iš aukšto, su blogai slepiama užuojauta žiūri į tave: gal ir 
paguostų, bet nėra kada.

- Užsiplepėjau, - kartoja ir kyšteli delną: atseit, su nevykėliais 
mums nepakeliui. Cingu lingu.

Ir nueina pasišvilpaudamas, kone pasišokinėdamas, gal ir niūniuo
damas; o. tu žiūri į jo tolstančią nugarą, - nors atsigrįžtų, niekšas 
(tarp kitko, kai matai jį tokį atkutusį, energingą, žydintį, ar nepasi
daro tau nyku, apmaudu, ar neapima tavęs nepilnavertiškumo 
jausmas ir įsitikinimas, kad teisybė vaikšto tik išdurtomis akimis?), 
- žiūri ir galvoji: tegu tik dar kartą jis pasiguos, tegu pabando! Tada 
jau ne septynis, o septyniolika kartų bus atmatuota, o aštuonioliktą 
kirpta!

Kaip aš rašau?
Šis klausimas niekad nebūtų atėjęs man į galvą, jei ne vienas 

literatūros vakaras. Ir toliau būčiau rašiusi kaip anksčiau, nesusi- 
mąstydama, kaip rašau, rašydama, ir tiek, jei ne anas atmintinas 
susitikimas su skaitytojais.

Nieko blogo nenujausdama, sėdėjau, kaip visi sėdi, scenoje, 
užsiklojusi kojas žalia staltiese ir žiūrėdama į brangius skaitytojų 
veidus. Jų akys spindėjo sveiku, nepasotinamu smalsumu. Dar 
rūpestingiau apsikamšiau kojas staltiesės kraštu ir pritraukiau va
zoną su chrizantemomis. Štai tada ir atskrido tasai klausimas:

- Kaip jūs rašote?
Aš ramiai išklausiau. Išklausiusi linktelėjau galvą: klausimą su

pratau.
- Vienas draugas klausia, - persakiau, - kaip aš rašau.
Dar kartą linktelėjau galvą, patvirtindama, kad klausimas man 

visiškai aiškus, ir pabarbenau pirštais į stalą.
- Klausiate, - reziumavau, - kaip aš rašau.
Salėje įsiviešpatavo gūdi tyla. Galėjai pagalvoti, kad neegzistuoja 

jokių kitų problemų, išskyrus vienintelę: kaip aš rašau.
- Hm... Vadinasi, kaip rašau... - Velniai rautų, man pačiai pasidarė

(nukelta į 4 psl.)



□ Didžiausio Rusijos banko 
Rosbiznesbank prezidentas ir 
politinę įtaką turinčios vers
lininkų grupės lyderis 46 metų 
Ivan Kiveldi, mirė rugpjūčio 4 
dieną, po trijų dienų komos būk
lės. Šią mirtį gydytojai ir policija 
vertina kaip nunuodijamą pagal 
užsakymą. Banko prezidento 
sekretorė mirė rugpjūčio 1 d. nuo 
tokių pat nunuodijimo simp
tomų. Gydytojai nustatė, kad abi 
aukos buvo nunuodytos su drus
komis, kuriose buvo kadmio. 
Rusijos televizija praskelbė įta
rimą, jog nuodai buvo patalpin
ti į arbatą. Tik prieš dvi savaites 
buvo nužudytas kito Rusijos ban
ko Jugorski bank prezidentas 
Oleg Kantor. Praėjusiais metais, 
kaip praneša Rusijos policija, 
buvo įvykdyta 500 žmogžu
dysčių pagal užsakymą. Daugu
ma iš jų iki šiol neatskleistos. 
Rusijos prezidentas Boris Jelcin 
nusiuntė savo užuojautą Kiveldi 
šeimai, vertindamas Kiveldi mirtį 
kaip didžiule netektį Rusijos bi
znio pasauliui.

O Estijos vidaus reikalų minis
terija ir žemės ūkio ministerija 
paskutiniuoju metu veda karą 
tarpusavyje dėl abiems joms 
svarbaus klausimo - ar aguonų 
laukai yra opiumo šaltiniai ar tik 
nekaltų sėklų, naudojamų pyra
gų gamyboje, gamintojai? Vidaus 
reikalų ministerija grasina nu
pjauti visus aguonų laukus, jeigu 
jie nebus apsaugoti nuo narko
manų. Tuo tarpu žemės ūkio mi
nistras sako, kad ūkininkai neda
ro nieko nelegalaus.

□ Estijos ir Latvijos transporto 
ministerijos reiklauja iš Lenkijos 
oficialių atstovų suteikti saugu
mo Lenkijos keliuose garantijas, 
kad apiplėšimo keliuose inciden
tai būtų panaikinti. Rugpjūčio 6 
d. 32 mylios nuo Varšuvos ban
ditai sustabdė autobusą, kuriuo 
važiavo estai, latviai ir vokiečiai, 
ir apiplėšę autobuso keleivius 
pabėgo su vertybėmis už 
$11,000. Latvija pasiuntė notą 
Lenkijos užsienio reikalų minis
terijai, prašydama paaiškinimo 
ir informacijos apie tyrimo eigą.

KARUSELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

įdomu, kaip aš rašau. - Na, ką gi, - guviai krestelėjau galvą, - atsakau 
į jūsų klausimą.

Kažko vildamasi, sušnairavau į greta sėdintį draugą rašytoją. Jo 
veidas švietė tylia palaima.

- Begalo džiugu, kad jūs domitės, kaip būtent aš rašau, - padėkojau 
salei ir pauosčiau chrizantemą.

Po to vėl pabarbenau pirštis į stalą.
- Taigi - rašau...
Gal vis dėlto imti ir papasakoti, kaip sėduos už rašomojo stalo, 

pasitiesiu popieriaus lapą, įremiu alkūnes į krėslo atlošas ir imu 
graužti pieštuko kotą? Bet ne, toks primityvus atsakymas reiklaus 
nūdienio skaitytojo nepatenkins. Tada gal šitaip: gūdi nakties 
vėluma... Nykuma... Danguje - vienui viena žvaigždė... Paslaptingas 
vėjo šuoras atplėšia duris... Ir pas mane įžengia Mūza, ir sako... sako: 
"Kaip jūs rašote"?

- Vadinasi, aš?
Pajutau artėjant katastrofą. Verčiau niekada nebūčiau rašiusi. Ir 

apskritai - likusi beraštė.
- Kaip? Salė atkakliai tylėjo. Matyt, dar ko vylėsi. Reikėjo pridurti 

kažką ypatingai svaraus.
- Taip!
Atsisėdau ir iš padilbų dėbtelėjau į sale. Pastebėjau skaitytojų 

veiduose neslepiamą pasitenkinimą. Rodės, kaip sykis tokio atsaky
mo ir troško reiklusis skaitytojas! Rodės, geriau ir negalėjau atsakyti! 
Rodės, iš šio susitikimo jis išeis ir pats nenusivyles, ir turės ką 
kitiems papasakoti. Labai daug papasakoti.

O mane nuo to vakaro tarsi kipšas apsėdo. Visą laiką tik ir bandau 
pagauti save: kaip aš rašau? Panašiai esti, kai šuo bando sučiupti 
savo uodegą. Ir dar vieno dalyko negaliu suvokti: kaip iki šiol aš 
rašiau ir tiek prirašiau, nežinodama, kaip rašau?

Pabaiga

Diplomatinio gyvenimo akimirka: Stasys ir Daniela Lozoj 
raičiai priėmime pas JAV prezidentą Bill Clinton ir jo žmoną
Hillary.

Daniela Lozoraitienė:
apie Viltį ir
Viljamą Sudikienė

(perspausdinta iš "Lietuvos aidas")
Tęsinys
Visus tuos metus Stasys Lozo

raitis atstovavo Lietuvai praktiš
kai be jokių pinigų. Net po ne
priklausomybės paskelbimo bū
damas Lietuvos ambasadoriumi 
JAV, jis neėmė jokios algos iš 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos. Ją pradėjo gauti tik pasku
tiniaisiais savo gyvenimo mėne
siais Romoje, kai tapo Lietuvos 
ambasadoriumi prie Italijos val
džios. Kai 1989 metais atvyko j 
Washingtoną, nebuvo likę jokių 
Lietuvos pinigų, jokio vadinamo
jo Lietuvos aukso. Jis sutelkė 
darbui daug naujų žmonių. Jie 
sutiko dirbti už juokingą algą. 
Mano vyras turėjo ieškoti dota
cijų, ir Amerikos lietuviai auko
jo. Įdomu, kad visi čekiai, ku
riuos Amerikos lietuviai siuntė 
ambasadai VVashingtone parem
ti, ateidavo Stasio Lozoraičio 
vardu. Žmonės juo pasitikėjo, 
davė pinigus, būtent jam. Iki pat 
tos dienos, kai mes išvykome iš 
Washingtono, Lietuvos Vyriau
sybė neišleido nė cento ambasa-

Lietuvą

dai išlaikyti.

Tačiau Lietuvos valdžia tvirtino 
priešingai: Stasys Lozoraitis 
iššvaistė Lietuvos pinigus, visiškai 
apleido pastatą. Spaudoje buvo 
daug rašoma apie kiaurą stogą ir 
naujojo ambasadoriaus žygius jam 
sutvarkyti.

Stogas tikrai buvo kiauras. 
Tačiau tokiam amžiaus pradžioje 
pastatytam ir niekada neremori- 
tuotam pastatui sutvarkyti reikė
jo milžiniškų pinigų. Man negė
da pasakyti, kad už viską, kas 
ten buvo padaryta po to, kai 
mes atsikraustėme, buvo užmo
kėta mano asmeniniais pinigais. 
Nelaukiau, kad man kas nors už 
tai dėkotų, nelaukiu ir šiandien. 
Bet nenoriu, kad žmonės sakytų, 
jog rado griūvantį pastatą. Kai 
mes atvykome, jo būklė buvo 
dar blogesnė. Padariau, ką galė
jau. Dabartinis ambasadorius 
Washingtone, kai jam reikia pi
nigų, gali jų paprašyti savo Vy
riausybės, savo ministerijos. Var
gu ar visokioms reikmėms jis 
ištraukia nors vieną centą iš savo 
kišenės. Šiame name gyvenau 
taip, kaip man atrodė, kad pri
dera gyventi. Niekieno nepra
šiau, kad apmokėtų mano sąs
kaitas. Net valytojai ar virėjai 
pasamdyti nebuvo jokių pinigų. 
Dėl to nesukau galvos. Viską 
dariau pati. Už savo pinigus 
įrengiau tris visiškai sutvarkytus 
vonios kambarius. Per visus pen
kerius metus neturėjome auto
mobilio. Vaikščiodavome pėsti 
arba važinėdavome autobusais, 
nes taksi buvo per brangu. Ir aš 
niekada nesiskundžiau. Naujasis 
ambasadorius atvykęs pirmiau
sia nusprendė, kad jam reikia 
mašinos. Ir tai puiku. Bet niekas 
negali sakyti, kad mes išeikvo
jome pinigus, nes tai netiesa. 
Gyvenome paprastai, galima 
sakyti, bohemišku stiliumi, bet 
visuomet tinkamai atrodydavo
me, niekas net neįtardavo, kad 
turime rimtų finansinių prob
lemų.

Tai dėl ko Stasys Lozoraitis buvo 
nušalintas nuo ambasadoriaus pos
to Amerikoje? Kaip po to jautėtės?

Kai kurių žmonių toks men
talitetas: manė, kad tokiu būdu 
gali jį nubausti, bet nesuvokė, 
kad šis veiksmas tarsi bumeran
gas grįš atgal. Juk galiausiai 
valdžia buvo priversta pripažinti, 
kad Lozoraičio nušalinimas buvo 
klaida. Lozoraitis buvo labai stip
rus, ypač Amerikoje, jį rėmė visi 

Amerikos lietuviai. Aišku, po viso 
to jis jautėsi labai bjauriai, nes 
viskas buvo prastai surežisuota. 
Neįtikėtinai žemas lygis.

Ar būdama Washingtone ap
lankote namus, kuriuose gyvenote 
penkerius metus?

Niekada nesu sutikusi naujojo 
ambasadoriaus, nematau reikalo 
lankyti žmogaus, kurio nepa
žįstu. Ypač tokio žmogaus, kuris, 
taip pat manęs nepažinodamas, 
yra pareiškęs apie mane ne labai 
puikių dalykų.

- o -
Po St. Lozoraičio mirties jo 

namų Romoje neaplankė nė vie
nas Lietuvos politikas. Tik pa
prasti žmonės.

Tačiau domisi juo - net ir po 
mirties - daugelis. Tebesiklauso
ma telefonų - nė kiek ne mažiau 
nei jam esant gyvam.

Kas galėtų paveldėti moralinį 
St. Lozoraičio palikimą?

Jis norėjo tik vieno - išvesti 
Lietuvą iš stagnacijos ir vairuoti 
ją atgal į Europą. Kad pagaliau 
baigtųsi korupcija ir žmonės 
pradėtų geriau gyventi.

Žmonės, kurie dabar turi val
džią, privalo pasitraukti. Jų lai
kas jau praėjo. Piliečiai gali atver
sti naują istorijos lapą. Yra me
todų, kaip tai padaryti be smur
to.

Neverta remontuoti seno na
mo, reikia statyti jį tokį, kokio 
norisi - su dideliais langais, erd
vų, apsuptą medžių, žolės.

Nereikia paminklų. Jei norite 
pastatyti paminklą Stasiui Lozo
raičiui, statykite Lietuvą.

Daniela Lozoraitienė dabar gy
vena viena - dideliuose namuo
se, tarp daugybės portretų, nuot
raukų, šeimos daiktų. Tik įėjęs į 
mažą prieškambarį, supranti, kad 
čia lietuvių namai: sienas puošia 
Vytis, Lietuvos kunigaikščių ir 
karalių atvaizdai, įrėmintas Lie
tuvos aprašymas lotynų kalba iš 
labai senos knygos. Anksčiau čia 
gyveno Stasio Lozoraičio tėvai. 
'Po jų mirties savininkas norėjo 
butą parduoti. 1989 metais Da
niela jį nupirko ir pradėjo kurti 
namus Stasiui Lozoraičiui, jo 
knygoms, jo darbui. Tokius ko
kius pritinka turėti Lietuvai at
stovaujančiam diplomatui. "No
rėjau, kad jau po pirmo susitiki
mo su Lozoraičiu žmonės susi
domėtų Lietuva, žinotų, kad ne 
visi lietuviai - valstiečiai, yra ir 
intelektualų, išsilavinusių žmo
nių, mokančių kalbas, - pasako
ja Daniela. - Tai buvo mano pro
fesija. Kai viena žurnalistė pa
siteiravo apie mano profesiją, 
pasakiau: "Esu ir visada būsiu 
Lozoraičio žmona. Nenoriu va
dintis Lozoraičio našle".

Kur buvę, kur nebuvę prisista
to ir Lozoraičių keturkojai drau
gai. "Jie yra tikrieji šios respubli
kos piliečiai", - sako Daniela, 
tapšnodama du savo šunis - Rū- 
tytę ir Liulytę. Su jomis Daniela 
kalba tik lietuviškai, kitaip jos 
nesupranta. Dar yra ir septynios 
katės. įsidėmėjau tik Karabachą 
ir Mimi. Visi dar Stasio priglaus-
ti iš gatvės.

Einame į valgomąjį. Čia būda
vo rengiami ir priėmimai. Vėliau 
nuotraukų albume pamatysiu tą 
patį didžiuli ovalų stalą iš Da
nielos senelių namų, padengtą 
dviem. Tai buvo paskutiniai Sta
sio ir Danielos Velykų pusryčiai.

šiame kambaryje pasigėrėjimo 
verta lietuviškų skulptūrų kole
kcija. Jas Daniela meiliai vadina 
Dievukais. "Labai man brangūs, 
priklausė dar Stasio tėvams. Jie 
saugo namus nuo blogio. Di
džiuojuosi šiais Lietuvos meno 
dirbiniais". Sienas puošia du di
džiuliai rėmai: "Neseniai atsi
vežiau iš savo tėvų namų. Prisi
menu juos dar nuo vaikystės". 
Klausiu apie Danielos šeimą. Prie 
durų skambučio pastebėjau dvi 
pavardes: Lozoraitis - D'Ercole. 
"Taip, tai mano šeimos vardas". 
Ar ta dalelytė D' reiškia aris
tokratišką kilmę? "Mano tėvo 
šeima kilusi iš Pietų Italijos smul-
kios aristokratijos. Nieko pom

pastiško. Dabar jau nebėra ko 
paklausti apie šeimos istoriją, nes 
visi mirę. Tik žinau, kad senelio 
šeimoje visi buvo intelektualai, 
turėjo graikų filosofų vardus. 
Mano tėvas buvo verslininkas, 
motina, kaip ir pridera tradi
cinėse šeimose, niekada nedirbo. 
Ji buvo labai graži, rūpinosi vai
kais - manimi ir seseria. Gimiau 
Genevoje, bet augau ir mokiausi 
Romoje. Tėvai mane atidavė į 
labai gerą prancūzišką mokyklą, 
skirtą diplomatų vaikams. Dėl 
to gerai kalbu prancūziškai".

Toje pačioje buto pusėje su 
langais į sodą - kambarys, kur 
Stasys ir Daniela pusryčiaudavo, 
kitas - kur sudėti jų drabužiai. 
Daniela praveria Stasio spintos 
duris - čia niekas neliesta, viskas 
taip, kaip jis paliko.

Centrinėje buto dalyje - du 
priėmimų kambariai, galima išei
ti į taip visų pamėgtą jaukų 
sodelį. Jame - svečių namelis su 
terasa. Citrinmedžius, apelsin
medžius, visus krūmus ir gėles 
prižiūri Daniela. Vasaras ji pra
leidžia namie: "Sėdžiu čia visai 
viena - tik paukščiukai, šuniu
kai, kačiukai ir aš". Po Lozoraičio 
mirties šių namų neaplankė nė 
vienas Lietuvos politikas, tik 
paprasti žmonės.

Nuo gatvės pusės - Lozoraičio 
darbo kabinetai, čia buvo ir am
basada. Gausybė knygų: politi
ka, meno katalogai. Stasio Lozo
raičio vyresniojo biustas. Šklė- 
riaus akvarelės, Romo Viesulo 
paveikslai, daug lietuvių grafikų 
darbų. Maži staleliai nukrauti 
nuotraukomis: čia Lozoraičių 
būdingiausios išraiškos, čia jis 
būrelyje Vatikano diplomatų - 
pats jauniausias. Iškalbingai by
loja Stasio ir Danielos fotografi
jos su Reaganais, kita - su 
Clintonais, Lozoraitis su Bushu, 
anoje įteikia kredencialus Romo
je, Daniela su popiežiumi, o štai 
ir rinkimų kampanijos epizodai.

Kasdien po darbo Stasys rašy
davo pro memoria. Visi rank
raščiai, laiškai, dokumentai uži
ma du namo kambarius coko- 
liniame aukšte. Čia yra ir didžiulė 
virtuvė. Daniela pati gaminasi 
valgį. "Turėjau to išmokti, nes 
Stasys mėgo ne daug, bet gerai 
valgyti. Pirkinių taip pat pati 
einu ir visa kita tvarkau, tik na
mams valyti turiu padėjėją".

Dabar prie Lozoraičio stalo 
dirba Daniela. Čia ji kas rytą 
peržiūri šūsnis laiškų iš Lietu
vos. Už lango siūbuoja palmės, 
ūžia gatvė. Joje įsikūrė daug 
ambasadų.

- o -
Stasys Lozoraitis visą gyvenimą 

buvo rakštis sovietams - ne tik 
diplomatas, bet ir politikas.

Jis buvo jų priešas. Žinau, kad 
mus stebėjo, kartais sekdavo. 
Buvo klausomasi mūsų telefo
no, tai daroma ir dabar. Taip. 
Kai kalbu apie tam tikrus da
lykus, ryšys staiga būna nutrau
kiamas.

Apie kokius dalykus?
Apie politiką, tam tikrus fak

tus. Bet į tai visai nekreipiu dėme
sio, kalbu laisvai ir nieko nebi
jau. Tokia mano prigimtis.

Koks tikslas taip daryti? Negi ir 
būdamas aname pasaulyje Stasys 
Lozoraitis tebėra pavojingas?

Kaip sakėte anksčiau, jis tapo 
legenda, o legenda gali būti la-
bai pavojinga. Galima sunaikin
ti žmogų, bet labai sunku su
naikinti legendą.

namo neverta remontuoti, reikia
Tuomet gal ir jūsų namuose esan- jį sugriauti ir statyti naują, toki, 

tiems Lozoraičio archyvams gresia kokio nori - su dideliais langais, 
pavojus? erdvų, apsuptą medžių, žolės.

Jūs absoliučiai teisi. Tačiau visi "Žinau, kad Lietuvoje yra norinčių
vertingi dalykai saugūs - mikro
filmai banke. Jei kas nors mano, 
kad gali ateiti ir viską sunaikinti, 
gali apie tai ir nesvajoti. Nepa
mirškite, kad esu italė, o italai - 
labai greiti žmonės. Tai padariau 
iškart po Stasio mirties.

Kas turėtų paveldėti moralinį
Lozoraičio palikimą, kas galėtų būti 

so įpėdiniu, tęsti pradėtus darbus?
To paties manęs klausia dau

gybė žmonių savo laiškuose. 
Dažniausiai rašo, kad Stasiui 
mirus nebeturi jokios vilties. 
Pasaulio istorijoje buvo didžių 
asmenybių, turėjusių didelės įta
kos. Jiems išėjus iš šio pasaulio, 
pasaulis nenustojo suktis. Ti
kiuosi, kad Lietuvoje atsiras žmo
nių, kurie tęs Lozoraičio pradėtą 
darbą. Jo skelbta žinia buvo la
bai paprasta. Mano vyras norėjo 
tik vieno - išvesti šalį iš stagnaci
jos ir vairuoti ją atgal į Europą, 
kad baigtųsi korupcija ir žmonės 
pradėtų geriau gyventi. Tikiu, 
kad tarp jo rėmėjų yra tokių, 
kurie turi tokių savybių, kokių 
turėjo Stasys Lozoraitis. Žinoma, 
tokių kaip jis nesutiksi kiekvie
name žingsnyje.

Žmonės, kurie dabar turi 
valdžią, privalo pasitraukti. Kuo 
greičiau, tuo geriau. Jų laikas jau 
praėjo. Jie negali nieko gero pa
daryti Lietuvai. Reikia atversti 
naują lapą. Žmonės kartu gali 
pradėti keisti Lietuvos istoriją. 
Tik žmonės pamiršta, kad jie yra 
tikrieji šalies vadovai. Nereikia 
manyti, kad atsiras kas nors, kuris 
nuspręs už mus. Reikia išmokti 
kitaip mąstyti. Jeigu išrinktieji 
nevykdo piliečių valios, jais reikia 
atsikratyti. Dabar yra metodų, 
kaip tai padaryti be smurto. Į 
skandalą įsivėlęs prezidentas 
privalo atsistatydinti.

Taip būna šalyse, kurios per daug 
metų sukūrė demokratines tradici
jas.

Mes dar nesame tokie, bet kai 
ką galime padaryti. Parlamento 
svarbiausia pareiga - tarnauti pi
liečiams. Tai reikia įsisąmoninti, 
to reikia mokyti vaikus mokyk
lose. Žmonės privalo išmokti būti 
piliečiais, žinoti ne tik savo pa
reigas, bet ir teises bei valdžios ir 
parlamento pareigas piliečiams. 
Pilietis tai ne avis. Pilietis yra 
didelė jėga. Žmonės tai užmiršta, 
reikia jiems nuolat priminti, kad 
tikroji valdžia yra jų rankose.

Tačiau reikalingi ir lyderiai.
Dažnai kartoju tokį pavyzdį: 

jeigu mes einame per dykumą ir 
turime vedlį, kuris žino, kaip mus 
išvesti, ir staiga jo netenkame, 
ką mes darome? Sustojame dy
kumoje, raudame ir laukiame 
mirties? Ne, turime eiti pirmyn. 
Nėra kito pasirinkimo, jei norime 
išgyventi.

Kaip ir mano vyras manau, 
kad vyresnioji karta nėra jokios 
šalies ateitis. Ateitis yra jaunųjų 
rankose, tų, kurie dabar baigia 
universitetus, turi pakankamai 
energijos ir idealizmo, kad nu
veiktų daug darbų. Jie galėtų 

. sukurti nuomonės judėjimą. Tas 
judėjimas privalo turėti progra
mą, pritraukti daugiau žmonių, 
sukurti tam tikrą sistemą. Dabar 
svarbu, kad Lietuvos žmonės 
galėtų garsiai kalbėti. Tas balsas 
turi būti stiprus. Kad jis būtų 
stiprus, reikia, kad jis būtų orga
nizuotas.

Toks buvo Sąjūdis, bet jis pasiekė 
savo tikslą ir tapo istorija.

Prisimenu, ką apie Sąjūdį kal
bėdavo mano vyras. Jis sakyda
vo, kad Sąjūdis jam primena 
didelį autobusą kuriuo važiuoja 
labai skirtingi žmonės. Pasiekus 
tikslą, prasideda peštynės. Ma
nau, kad dabar turi susiburti 
bendraminčiai. Iki šiol reikėjo 
sunaikinti neteisingą sistemą. 
Dabar reikia kurti naują. Seno 

statyti paminklą mano vyrui. 
Atvirai pasakiau, kad ši mintis 
man nepriimtina. Nemėgstu pa
minklų, jiė per daug primena 
Sovietų Sąjungą. Kiekvienas no
rėjo įsiamžinti. Žinau, kad ir 
mano vyrui toks dalykas nepa
tiktų.

(Pabaiga ateinančiame numeryje)



Darbuotojai iš~Lietuvos
Chicagoje

■ Chicagoje veikiantis Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centras, 
kuris yra įsikūręs Jaunimo cent
ro patalpose (5620 S. Clarernont 
Avė.) palaiko glaudų iylj su įvai
riomis Lietuvos įstaigomis ir 
dažnai suteikia galimybę pas save 
padirbėti. Lietuvos bibliotekų, 
archyvų bei kitų sričių darbuo
tojams. Čia jau yra lankėsi bent 
20 asmenų, kurie rinko medžiagą 
savo moksliniams darbams arba 
pagelbėjo tvarkant čia esamus 
archyvus ar atliekant kitus pro
jektus.

Šiuo metu šiame centre dar
buojasi Vilniaus Universiteto 
doktorantas Remigijus Misiūnas, 
kuris jau antrą karta čia yra 
atvykęs rinkti medžiagą jau 
baigiamai rašyti disertacijai "Lie
tuviškų knygų leidyba Vakarų 
Europoje 1945 - 1952 m." Šia 
tema R. Misiūnas jau yra paskel
bęs eilę rašinių "Lietuvos ryto" ir 
"Draugo" dienraščiuose. Dabar jis 
jau pradėjo kaupti medžiagą šios 
temos pratęsimui, apimant lietu
viškas leidyklas ir kitose valsty
bėse nuo 1952 iki 1990 m. Pažy
mėtina, kad R. Misiūnas yra 
studijavęs Vilniaus universitete 
bibliotininkystę, bibliografiją ir

Sunkiai susirgo dail. Feliksas Daukantas
Iš Vilniaus telefonu sužinota, 

kad sunkiai serga dail. Feliksas 
Daukantas, šių metų vasario 6 d. 
atšventęs savo 80-jį gimtadienį 
ir ta proga surengęs savo jubi
liejinę parodą. Ta paroda (dau
gumoje sudaryta iš gintaro dir
binių) buvo gerai įvertinta, o pats 
dailininkas, kuris buvo Dailės 
instituto (vėliau Dailės akademi
jos docentas), ga^o garbės profe
soriaus titulą.

F. Daukantas vienasis pirmųjų 
Lietuvoje, kurie kūrė taikomąją 
ir pramoninę dailę. Jis jau nuo 
1961 m. vadovavo Dailės insti
tuto Vilniuje pramonės gaminių 
modeliavimo katedrai. Jo di
džiausi sugebėjimai pasireiškė 
gintaro srityje, nors daug dirbo 
su metalu ir oda, o tai pat pa

Pirmoji Nelės Mazalaitės premija
Pernai vėlyvą rudenį Vilniaus Pedagoginio universiteto Lituanis

tikos fakultete buvo įsteigta pastovi Nelės Mazalaitės premija stu
dentui ar doktorantui, parašiusiam tais metais geriausią darbą apie 
išeivijos literatūrą. Rašytojos testamento vykdytojai tam tikslui 
padėjo į Lietuvos banką du tūkstančius dolerių, kad premija būtų 
mokama iš palūkanų.

Pirmoji premija ir laureatės diplomas šiemet atiteko VPU Litua
nistikos fakulteto diplomantei Laimai Sakelytei už diplominį darbą 
"Garsas ir spalva Henriko Radausko poezijoje". Premija buvo įteikta 
iškilmingoje aplinkoje-sausakimšoje aktų salėje įteikiant absolven
tams mokslo baigimo diplomus. Laureatė susilaukė karštų plojimų. 
Šiemetinės premijos dydis - 500 Lt. Tikimasi, kad kitą pavasarį 
premija jau bus gerokai didesnė.

Kasmetinė premija, be jokios abejonės, vis stipriau įtvirtins Nelės 
Mazalaitės vardą jaunimo sąmonėje.

A. Z.

Tinklininkės iš Chicagos kartu su treneriu Zigmu Žiupsniu dalyvavo Vilniuje vykusiose
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

knygotyrą. Jo moksliniu vadovu 
yra prof. Domas Kaunas.

I LTSC jau du kartus buvo 
atvykusi Mokslo ir Enciklopedi
jos leidyklos Vilniuje darbuoto
ja Jonė Liandsbergienė, kuri tęsė 
medžiagos rinkimą LSTC ir MEL 
Vilniuje kartu rengiamam Ameri
kos Lietuvių Biografijų Žinynui. 
Ji į Vilnių sugrįžo liepos 22 d., 
paruošusi nemaža rašinių - bio
grafijų apie pasižymėjusius lietu
vius. Tą medžiagą ji kartu su 
kitais darbotojais toliau redaguos 
Vilniuje ir yra vilčių, kad se
kančiais metais atliktas darbas 
bus atiduotas spaudai. Dar yra 
galimybių patekti į šį žinyną, 
jeigu netrukus bus atsiųsti duo
menys, pagal anksčiau išsiun
tinėtas anketas. Taip pat šiuo 
metu centre darbuojasi Lietuvos 
archyvų departamento konsul
tantė archyvų darbo organizavi
mo klausimais Dalia Rakaus
kienė. Ji čia atvyko kovo mėn. 
pabaigoje ir žada padirbėti iki 
šio rudens. Dalia Rakauskienė čia 
tvarko LSTC esamą archyvinę 
medžiagą, kuri per eilę metų 
buvo sukaupta, bet nesusiste
minta. Beje, LSTSC priklauso ir 
Žilevičiaus - Kreivėno muziko

ruošė nemaža proginių ženk
liukų, medalių, emblemų ir kt.

Yra įdomu, kad dail. F. Dau
kantas gimė 1915 m. Cicero 
miestelyje (tuo metu jis buvo 
labai'mažas) prie Chicagos. Čia 
jis išgyveno tik 12 metų, o tada 
kartu su tėvais ir kitu broliu grįžo 
atgal į Lietuvą, kur išgyveno visą 
laiką. Jis savo gimtinę Cicero 
buvo aplankęs tik vieną kartą - 
1992 m. vasarą, kuomet taip pat 
šiek tiek pakeliavo po Ameriką. 
Čia jis atvyko su JAV užsienio 
pasu, kurį gavo JAV ambasadoje 
Vilniuje. Jis čia per porą mėne
sių pamatė savo gimtinę, bet tuoj 
pat grįžo atgal į Vilnių, kur ne 
tik pats išsimokslino, bet kartu 
su žmona Genovaite užaugino 
tris vaikus (dvi dukras ir sūnų). 

logijos archyvas, kuris viešniai iš 
Vilniaus turi specialios reikšmės, 
kadangi žinomas muzikas kul
tūrininkas, visuomenininkas 
Juozas Kreivėnas (miręs 1987 m.) 
yra jos dėdė.

LTSC nuo pavasario taip pat 
darbavosi bibliotininkė Dalia 
Pečiulienė, kuri taip pat išvažiavo 
Lietuvon liepos 22 d. Liepos 21 
d. Centro patalpose įvyko abiejų 
grįžtančiųjų Lietuvon - J. Liands- 
bergienės ir D. Pečiulienės išleis
tuvės. Čia su išvykstančiomis 
atsisveikino Centro direktorius, 
prof. dr. Jonas Račkauskas, Jonas 
Dainauskas ir kiti. Beje, prof. 
Račkauskas visiems iš Lietuvos 
atvykstantiems sudaro visas rei
kiamas pragyvenimo sąlygas.

Reikia pažymėti, kad šiame 
Centre jau ilgesnis laikas dar
buojasi vilnietė Skirmantė Jakš- 
taitė. Raštinėje dirba Arūnas 
Zailskas iš Cicero. Centras turi ir 
daugiau vietinių darbuotojų bei 
talkininkų. Šį įstaiga turėtų susi
laukti daugiau lietuviškosios vi
suomenės dėmesio bei finansinės 
paramos, be kurios vargu ar atei
tyje ji galės tinkamai vystyti 
numatytus darbus.

Šia įstaigą pasiekti galima, 
rašant šiuo adresu: Lithuanian 
Research and Studies Center, 
5220 S. Clarernont Avė., Chica- 
go, IL 60636-1039.

Edvardas Šulaitis

Čia pažymėtina, kad prieš per
einant į dailės sritį, jis yra baigęs 
Lietuvos karo mokyklos 20-ją 
laidą, kuri yra paskutinė Ne
priklausomos Lietuvos laikotar
pyje. Todėl ir būdamas Ameri
koje jis dar turėjo proga susitikti 
su čia patekusiais šios laidos na
riais. Tie susitikimai jam primi
nė jaunystę ir buvo vieni iš įdo
miausiųjų šiame krašte.

Buvę tos laidos bendrakursiai 
bei kiti gausūs dail. F. Daukanto 
pažįstami savo kolegą gali pasiek
ti šiuo adresu: F. Daukantas, A. 
Jakšto 13-5, Vilnius. Jo telefo
nas: 62 - 49 - 46. Bet kokia žinia 
nuo draugų ir pažįstamų pa
lengvins sunkias ligos dienas.

E. Šulaitis

- "Lietuvos avialinijos" ir 
JAV kompanija "Empire Capital 
Corporation" pasirašė sutartį 
pirkti antrą lėktuvą "Boeing 737 
-200". 1982 m. pagamintas lėk
tuvas kainavo $8.4 milijono. Jis 
bus pavadintas Stasio Girėno var
du.

— Danijos firma "Coom- 
Reed" Šilutės rajone steigia nen
drių dorojimo įmonę. Planuoja
ma paruošti per metus per mili
joną nendrių ryšulių stogams 
dengti. Pastaraisiais metais Vaka
rų Europos šalyse pasidarė ma
dinga dengti gyvenamuosius na
mus, vasarnamius natūraliomis 
nendrėmis.

Chicagoje veikiančio Lituanistikos tyrimų ir studijų centre 
darbuotojos: Jonė Liandsbergienė, Stasė Petersonienė, Mag
dalena B. Stankūnienė; (stovi) Dalia Rakauskienė ir Dalia 
Pečiulienė. Liandsbergienė ir Pečiulienė neseniai grižo atgal 
J Vilnių. Ed. Šulaičio nuotrauka

Vytauto Didžiojo gimnazijos atkūrimo 
taryba ir Atkūrimo šalpos fondas

1995 metų rugsėjo mėnesį su
kanka 80 metų, kai Vilniuje buvo 
įkurta pirmoji lietuviška gimna
zija, kuriai 1921 metais suteiktas 
Vytauto Didžiojo vardas. Tai 
buvo svarbiausias lietuvybės ir 
prarasto valstybingumo atstaty
mo vilties židinys Vilniaus krašte. 
Gimnazijos mokytojais dirbo 
Lietuvos valstybės atkūrėjai, Va
sario 16-tosios akto signatarai: 
Jonas Basanavičius, Antanas 
Smetona, Mykolas Biržiška, Pet
ras Gaidelionis ir kt. Vadovau
jant ilgamečiam gimnazijos di
rektoriui Marcelinui Šikšniui, čia 
mokėsi daug Vilniaus krašto švie
tėjų. Kai kuriais jų, sulaukusiais 
garbaus amžiaus, džiaugiamės ir 
šiandien.

Gimnazijos jubiliejų minėsime 
šių metų rugsėjo 22 - 24 dieno
mis Vilniuje, kai bus grąžintas 
Vytauto Didžiojo vardas esan
čioms eksperimentinėms kla
sėms Antano Vienuolio viduri
nėje mokykloje. 1996 metais Vy
tauto Didžiojo gimnazijai įsikurs 
Senamiestyje, Augustijonų gat
vėje. Šiuo metu vyksta jos pro
jektavimo ir statybos darbai.

Vytauto Didžiojo gimnazijos 
atkūrimo taryba ir atkūrimo šal

Lietuvių radijo valandėlės
Chicagoje

Chicagoje lietuviai visą laiką 
yra turėję gana nemaža lietu
viškų radijo programų, nors 
paskutiniu metu jų kiek suma
žėjo, o viena iš dar duodamų - 
labai sunkiai girdima tiems, ku
rie gyvena toliau nuo radijo sto
ties. Nors tikimasi, kad "Mar
gučio" radijo programos nu
traukimas yra laikinas dalykas, 
tačiau tik ateitis parodys, kiek 
yra vilčių ją atgaivinti.

Gerai, kad šią spragą šiek tiek 
užpildo Anatolijaus Šluto ve-

Lietuva pasaulyje
- Prieš dvi savaites Kauno 

paveikslų galerijoje atidaryta 
Australijoje gyvenančių Jolantos 
ir Jurgio Janavičių šeimyninė ta
pybos, piešinių ir grafikos paro
da. Australijoje šie autoriai gerai 
žinomi, yra surengę nemažai 
parodų, ypač Sidnio avangardo 
galerijoje.
- Olandijoje vykusioje sep

tintoje tarptautinėje kompiuterių 
mokslo olimpiadoje dalyvavo ir 
Lietuvos komanda. Vilnietis 
moksleivis Linas- Medžiūnas ap
dovanotas vienu iš 20 aukso 
medalių. Dar trys moksleiviai 
iškovojo bronzos medalius.
- Airiško pilstomo alaus 

"Harp" ir "Cashel's CIder" galima 
paragauti airiškoje aludėje "Irish 
Pub The Twins O'Brien" Vilniu
je. Aludė talpina 120 žmonių 
salėje ir 84 lauko kiemelyje. Pin
ta "Guiness* alaus kainuoja 10 
litų.

pos fondas kreipiasi į Pasaulio 
lietuvių bendrijos, fondus, res
publikos žinybas, pavienius as
menis prisidėti ir materialiai pa
remti šią kilnią iniciatyvą.

Atkuriamam gimnazijos mu
ziejui maloniai prašytume siųsti 
mums išlikusią medžiagą, prisi
minimus apie mokytojus, mo
kinius, jų darbus ir gimnazijos 
gyvavimo laikmetį.

Gerbiami gimnazijos auklėti
niai, atsiliepkite ir papasakokite 
apie save, bendražygius. Iš anks
to nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie prisidės prie Vytauto 
Didžiojo idealų išsaugojimo ir 
stiprinimo.

Norintys dalyvauti iškilmėse, 
registruojasi paštu arba telefonu: 
Aušros Vartų g. 23, Vilnius 2030, 
tel. 62 99 46, 62 41 83, fax. 
(370-2) 72 56 92

Mūsų sąskaitos: Sąskaita Nr. 
700092 - litais, valiutinė sąskaita 
Nr. 410070163. Lietuvos Akci
niame Inovaciniame banke, ko
das 26011747, Šermukšnių 3, 
Vilnius 2600.

Vytauto Didžiojo gimna
zijos atkūrimo taryba ir 
atkūrimo šalpos fondas

damos programos. Viena iš jų 
jau nuo seno girdima sekmadie
nių rytais per VVCEV (1450 AM) 
radijo stotį. Iki liepos pabaigos 
per tą pačią stotį penktadienių 
vakarais buvo girdima jo vedama 
kultūrinė (be komercinių skel
bimų) programa, išlaikoma klau
sytojų. Po pusės metų bandymo 
nuo šios programos atsisakyta, 
tačiau vietoje jos - antradienių 
vakarais (nuo 8 iki 9 vai. vak.) 
yra girdima kita jo programa, 
leidžiama jau komerciniais pa
grindais. Tai yra smagi žinia, 
kuomet vedėjas A. Šlutas, dar 
pats tinkamai nuo poros operaci
jų neatsigavęs, ėmėsi tokio ne
lengvo darbo ir įsipareigojimo 
(kaip žinome, laiko samdymas iš 
stoties nepigiai kainuoja ir su
tartį reikia pasirašyti pusei metų 
į priekį).

Reikia manyti, kad A. Šluto 
pastangas parems mūsų tau
tiečiai, o gal net kuri nors lietu
vių visuomeninė - kultūrinė 
įstaiga. O gal dabar jau būtų 
pribrendęs laikas, kad bent vie
na reprezentacine Chicagos lie
tuvių radijo programa susido
mėtų pav. JAV Lietuvių Bend
ruomenė, kuri ar tai paremtų 
gyvuojančią radijo programą ar 
bandytų koordinuoti programų 
veiklą ir rūpintųsi finansine para
ma? Šis klausimas dabar kaip tik 
darosi aktualus, nenorint, kad 
lietuviškų radijo programų gy
vavimas sumažėtų iki minimu
mo.

E. Šulaitis

I IŠ VISUR

- Kun. Povilas Dilys, lietu
vių evangelikų reformatų genera
linis superintendentas, liepos 24 
d. mirė Christ ligoninėje, Oak 
Lawn, IL. Velionis buvo gimęs 
1905 m. rugpjūčio 2 d. Vilniuj. 
Dijakonu įšventintas 1930 m., 
kunigu -1931 m.

- Algirdas Titas Antanaitis 
užsienio lietuviams pažįstamas 
kaip "Antro kaimo" humoristinės 
grupės prievaizda, daugelio 
straipsnių, ypač kritikos temo
mis autorius. Šiuo metu jis dėsto 
išeivijos kūrybą Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune.

- Dail. Jurgis Račkus nuo 
1979 m. vadovauja menininkų 
grupei "Coiour and Form Socie- 
ty". Grupė, kuri dabar turi 80 
narių, liepos 15-16 dienomis 
po atviru dangumi surengė paro
dą, pavadintą "Art by the Lake", 
Port Credit, Ont., Kanadoje.

- Lietuvos pedagogų Kva
lifikacijos kėlimo institute šią 
vasarą APPLE organizuojami kur
sai vyko Vilniuje, Kėdainiuose, 
Šilutėje ir Marijampolėje. Iš Lie
tuvos dalyvavo 1700 mokytojų, 
o su jais savo patirtimi dalijosi 
apie 80.lektorių iš JAV.
- Alfred Erich Senn, JAV 

Wisconsin universiteto profeso
rius ir didelis lietuvių draugas, 
birželio 22 d. Vilniuje buvo pa
gerbtas Lietuvos mokslo aka
demijos užsienio nario diplomu. 
Inauguracijos metu A. E. Senn 
supažindino su gegužės mėnesį 
pasirodžiusia savo knyga "Gor- 
bachev's Failure in Lithuania".

- Algis Rukšėnas, Clevelan- 
do "International Services Cen
ter" vykdomasis direktorius, lie
pos 4 d. kalbėjo "Tėvynės garsų" 
radijo programoje. Jo vadovau
jamo centro pagrindinis darbas 
yra padėti politiniams pabė
gėliams įsikurti JAV ir padėti 
imigrantams teisiniais klausimais 
JAV imigracijos įstaigose.

- Grafikės Nelės Žukaus
kaitės kūrinių paroda liepos 1 - 
rugpjūčio 15 dienomis vyko Det
roito apylinkėje, Royal Oak, MI, 
esančioje Eve ir Elaine Redmond 
meno galerijoje.
- Aušros Vartų lietuvių pa

rapijos (Montrealyje, Que., Ka
nadoje) choras, minėdamas savo 
veiklos 45 metų sukaktį, išleido 
giesmių ir dainų kasetes viena
me komplekte.
- Stasio Baro 75 metų am

žiaus sukaktį paminėjo radijas. 
Lietuvoje. Muzikologai supa
žindino klausytojus su S. Baro, 
ne tik kaip solisto, bet ir kaip 
visuomenininko plačia veikla. Ta 
proga transliuotas jo įdainuotas 
G. Puccini operos Tosca’ pirma
sis veiksmas su sol. Prudencija 
Bičkiene ir trečiasis veiksmas su 
sol. Dana Stankaityte.
- Kun. Antanas Lubickas 

liepos 2 d. paminėjo savo kuni
gystės 40 metų sukaktį. Jubilia
tas kunigu buvo įšventintas 1955 
m. liepos 2 d. Romoje. Nuo 1958 
m. darbuojasi Argentinoje, Bue
nos Aires, šiuo metu dirba laik
raščio "Laikas" redakcijoje.

- Dr. Dalia Kučėnienė, ne
seniai lankėsi Lietuvoje su pa
skaitomis, ten minint rašytojos 
Žemaitės 150-tąsias gimimo me
tines. Savo knygoje "Žemaitė 
Amerikoje’ dr. D. Kučėnienė 
atskleidžia komunistų bandy
mus iškreiptai apibūdinti Že
maitės pažiūras. Daktarė šia tema 
kalbėjo ir mokytojų savaitėje 
Dainavoje.



Apie pinigus...
- Pone, kiek benzino telpa i 

jūsų automobilio baką? - klausia 
benzino kolonėlės tarnautojas.

visus pinigus pamestum iš kar
to.

Už viską apmoka tie, kurie nie
ko neturi.

******
Geriau mažiau, bet - doleriais!

******
Einame aukštai iškelta galva, 

kad matytume kainų augimą.
******

Nejaugi nuostabaus Sąjūdžio 
metu svajonės apie laisvę tapo

dymų nepakako, ir teismas ne
priėmė jokio sprendimo. Išėjęs 
iš teismo salės, Petraitis piktai 
sako Jonaičiui:

- Na tokių niekšų kaip jūs aš 
dar nemačiau! Tvirtinti, kad 
grąžinote man skolą, kada mums 
abiems gerai žinoma, kad tam
stai jokių pinigų neskolinau!

** ** •*
Juodai dienai ne šviestuvas, bet 

pinigai reikalingi.
- o -

Septintoji diena. Jis pagrasino, 
kad paskandins laivą, jeigu aš 
neatsakysiu i jo meilę.

Aštuntoji diena. Išgelbėjau 420 
keleivių gyvybes".

-o-
Mažą mergytę mokė, kad ji 

visuomet užleistų vietą autobuse 
vyresniems žmonėms. Kartą au
tobusu važiuojant ji sėdėjo savo 
tėveliui ant kelių. Pamačiusi j 
autobusą įlipusią storą ponią, 
mergaitė stryktelėjo nuo kelių ir

- Ponia, prašau užimti mano 
vietą!

- Tai bėda! Ir reikėjo atsitikti 
taip, kad į mūsų palatą pagul
dytų tikrą ligonį...

-o-
Per skyrybas teisėjas klausia 

ieškovės:
- Vyras, su kuriuo prieš pen

ketą metų sutikote tuoktis, turė
jo kuo nors patraukti?

- O taip! Bet per tą laiką viską

išleidome ligi skatiko.
-o-

Kodėl tamsta nepastatai bai
dyklės savo darže?

- Nereikia. Visą dieną darže 
būnu aš pati.

- Kaip tu gali tokią bjaurastį 
gerti?! - stebisi pati.

- Pagaliau įsitikinai! O vis kark
si, kad aš maloniai praleidžiu 
laiką.

- Supratimo neturiu. Aš niek
ad neturėjau pinigų pilnam 
bakui.

•* ** n

- Kas yra piniginė?
•^Piniginė - speciali vieta, kad

tik laisve kainoms?
N t* t*

Petraitis padavė į teismą Jon
aitį už tai, kad šis negrąžino jam 
skolos - tūkstančio litų. Jonaitis 
tvirtio, kad jis grąžino skolą, įro-

Jauna moteris plaukdama lai
vu rašo dienoraštyje:

"Pirmoji diena. Laivas nuosta
bus, o ypač kapitonas.

Penktoji diena. Kapitonas mei
linasi man. -

sako:

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

BLASK TRAVEL AGENCY
Skrydžiai į Lietuvą 

Skrydžiai iš Lietuvos į JAV
- Pigiausios kainos —

Kelionės kas savaitę j
Floridą $460 8 dienos
Washington, DC $110 2 dienos
Niagara $110 2 dienos

Siunčiame automobilius į Rytų Europa
Siunčiame siuntinius į Lietuvą, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją

187 Bedford Avė. 
Brooklyn, NY 11211 
Tel. (718) 388-5963

Imti "L" traukinį iš Manhattan o - pirma stotis Bedford Avė.

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ 
šiq VASARĄ

Rugpjūti. ,
, _ is New York arba iš Bostono nuo $886.00

Chicago arba Florida $942.00
Los Angeles, San Francisco, Seattle $1,062.00

Pensininkams - papigintos kainos dažnais atvejais. Kainose neįskaityti mokesčiai. ,

Mes siūlome papigintus skrydžius į Vakarų Europą, Australiją, 
Pietų Ameriką, taip pat keliones laivu ir skrydžius j Karibų salas.

AIREX TRAVEL AGENCY
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

Harvardo medicinos mokyklos 
dr. Arthur Kleinman vadovavo 
tyrimams, kurie parodė apie 
glaudžią abipusę priklausomybę 
tarp psichinių ligų ir socialinių 
problemų. Daugiau kaip 80 eks
pertų atliko tyrimus besivystan
čiose šalyse Azijoje, Afrikoje, Pie
tų Amerikoje.

Tyrimų rezultatai ir išvados 
buvo pateikti SNO generaliniam 
sekretoriui Boutros Boutros-Gha- 
li. Finansavo tyrimus Camegie 
Corp., MacArthur ir Rockefeller 
fondai, taip pat Milbank Me- 
morial fondas.

Štai keli pavyzdžiai iš tyrimų 
rezultatų:

Protinis atsilikimas pasitaiko 
nuo 2 iki 8-ių kartų dažniau 
skurdžiose nacijose dėka prastos 
mitybos ir gimdyvių prastų gyve
nimo sąlygų.

Iki 2000 metų žmonių, ser
gančių šizofrenija, skaičius pa
didės 45 procentais skurstančio
se šalyse.

Bendruomenės, kuriose pa
sitaiko politiškai įtaigotų nera
mumų, dažnai turi labai išpli
tusi alkoholizmą ir konfliktus 
šeimose.

Nusikaltimai etniniu ir re
liginiu pagrindu dažnai įtaigoja 
padidėjusi beviltiškumą ir nu
sivylimą, kas iššaukia savižu
dybių ir žmogžudysčių didėjimą, 
kuris dar labiau žaloja sveikus 
bendruomenės pamatus.

pagal AP

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ

Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 
o oro postu - per 14-a darbo dienų 

J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

AUGUST PICK-UP SCHEDULE
08/17 THURS 
08/19 SAT 
08/22 TUES

08/24 THURS 
08/25 FRID

10- 11 AM 
12-1 PM
11- 12noon 
2-3 PM 
4-5 PM

NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHELADELPHIA, PA 10-12noon 

ll-12noon 
1-2 PM 
10-11 AM

KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 

08/31 THURS NEWARK, NJ

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA 95
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!

Pigiausios kainos per
Finnair ir SAS

Turistinė ir Biznio klasė
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI

Prašykite mūsų naujos brošiūros GO BALTTC 
apie Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511

VILTIS
(HOPE)

LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadway, Boston, MA 02127 

TEL: (617) 269-4455

f g DPEhTmPacy 81 

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01JAMAJCA AVENUE 

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

WE DELIVER
V Tel.: 296 - 4130 J

UNIONTOURS
įsteigta 1931

245 Frfth Avė., Suite 1101, New York, N.Y. 10016 
Tel: 212 - 683 - 9500 « ' » . " Fax:212 - 683 - 9511

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

D Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
□ Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų.

jau baigiamas ruošti rudens konteinerių tvarkaraštis su konkrečiomis siuntinių paėmimo datomis 
įvairiuose miestuose. Kiekvienas Vilties siuntėjas šį tvarkaraštį su naujausia informacija apie Vilties 
veiklą gaus asmeniškai paštu. Kaip teko įsitikinti lankantis Lietuvoje, žmonių, kuriems reikalinga 
parama, Lietuvoje nemažėja.

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

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

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

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 v >

New York-Vilnius-New York S 750 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $770 r.t. 

One way to Vilnius $520

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

Siuntinius rugpjūčio mėnesį priimsime šiuose miestuose:
WORCESTER, MA 
CENTERVILLE, MA 
BROCKTON, MA

rugpjūčio 26 d. 
rugpjūčio 30 d. 
rugpjūčio 31 d.

11 - 3 vai. p.p.
4-6 vai. p.p.
3.30 - 5.30 vai. p.p

Siuntinius rugsėjo mėnesį priimsime šiuose miestuose:

PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, Rl 
LOWELL, MA 
LAWRENCE, MA 
NASHUA, NH 
WATERBURY, CT 
HARTFORD, CT 
BROOKLYN, NY 
BRIDGEPORT, CT 
NORWOOD, MA

rugsėjo 7 d. 
rugsėjo 7 d. 
rugsėjo 8 d. 
rugsėjo 8 d. 
rugsėjo 8 d. 
rugsėjo 9 d. 
rugsėjo 9 d. 
rugsėjo 9 d. 
rugsėjo 9 d. 
rugsėjo 11 d.

1 - 2 vai. p.p. 
4-6 vai. p.p. 
12-1 vert. p.p.
2 - 3 vai. p.p.
4- 5 vert. p.p. 
10-11 vai. ryto 
12 -2 veri. p.p.
12 -4 ved. p.p.
7 - 8 vai. p.p.
5- 6 vert. p.p.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

Ferrante Travel Center

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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

i



Dėl "Tauta ir Tautinė Ištikimybė" autoriaus
Lietuviškame JAV dienraštyje ■Drauge", birželio mėn. 17 d. 1995 

spausdintame rašinyje "Esame tos pačios tautos vaikai" (autorius dr. 
Leonas Kriaučeliūnas), vienas sakinys nustebino daugelį skaitytojų 
O sakinys skamba taip: Sugtauskim gretas bendram darbut, kaip 
pastebi Dr. Kazys Grinius savo knygoje "Tauta ir tautinė ištikimy
bė".

Jei tai būtų rašęs jaunas, dar mokslą einantis lietuvis jaunuolis, 
būtų lengvai priimtas jo nežinojimas, bet... čia jau kitas reikalas.

Kažin kodėl mūsų visuomenės dauguma i tokias klaidas nerea
guoja, laiko per daug "nereikšmingomis" bėgančiųjų tautos rūpesčių 
kelyje. Ar galima laikyti nereikšmingu spausdintą žodi, kuriame 
"atiduodama" veikalo autorystė kitamf nieko bendro su ta knyga 
neturinčiam asmeniui.

Ta knyga, parašyta mūsų tautos žymaus filosofo dr. Juozo Gir
niaus ir ji turėtų būti laikoma kiekvieno bendruomenininko šalia 
Šv. Rašto, kaip tautinė Biblija ir paskaitoma kasdien po pora 
puslapių.

Žinoma, a. a. dr. Juozas Girnius paskaitęs tą sakini, gal būtų tik 
nusišypsojęs (gal ir skaudžiai), kad yra bendruomenininkų 
nežinančių to veikalo, "Tauta ir Tautinė Ištikimybė", autoriaus. O 
veikalas buvo rašytas tam, kad būtų mūsų tautinės stiprybės šalti
niu, kad išstumtam iš Tėvynės lietuviui jis padėtų stipriam mūsų 
tautiniam išsilaikymui svetur.

Nereagavimas i šj "nereikšmingą" teiginį - sutikimas - priėmimas 
šios "tiesos"; reagavimas - konsekvendjos, bet... už tiesą, juk, ne
vienas mirė ir miršta.

Paraštėje norisi paminėti, kad už poros dienų, po šio straipsnio 
"Drauge", pilietis (niekad negirdėtas) Jurgis Gimis, laiškų skyriuje 
bandė šj teiginį pateisinti. Anot jo, "susimaišė" pavardės, nes ir jo 
pavardė dažnai sumaišoma - tai Grina, tai Girnius, tai Grinius ir dar 
kažkas. Gaila, nes neįtikino, juk, "sumaišant" pavardę turėjo ir 
vardai "susimaišyti", bet buvo aiškiai parašyta - "Dr. Kazys Grinius 
pastebi savo knygoje "Tauta ir tautinė ištikimybė", ne Juozas Gri
nius ir ne Kazys Girnius.

Jadvyga Damušienė
Lockport, IL

- o -

•* Garbė Jėzui Kristui!
Kaip liūdna buvo neseniai pastebėti nuotrauką pirmame "Dar

bininko" puslapyje, kur buvo matyti Lietuvos reginys, kai žmonės i 
šaligatvės kavinėje sėdėjo po "Marlboro" cigarečių reklamos skėčiais, j 
Aišku kad gamykla veltui "apdovanojo" restoraną su tokiais lietsar
giais ginti klientus nuosaulėš, bettud’pačiumetu labiau ir labiau 
siekia naikinti rūkorius' su "Marlboro“ produktais. Sovietmečiu 
daugybė lietuvių žuvo. Dabar Amerikos tabako įstaigos tęsia tą į 
žiaurų darbą. Kadangi šiame krašte rūkymas jau sumažėjo, taba- 
konieriai vis ieško Europoj naujų pirkėjų - naujų aukų, kurioms 
mes, kunigai, duodam šventą patepimą ant mirties patalo ir tada 
turim laidoti. Melskimės, kad Dievas apsaugotų Lietuvą nuo "Marl
boro" geradarių.

Kunigas Vincas Vaikavičius
Šv. Jurgio parapija

Nonvood, MA

- o -
Redakcija dėkoja skaitytojams už laiškus. Kviečiame ir kitus skaityto

jus parašyti savo atsiliepimus, pasiūlymus, pageidavimus, pastabas.

Toks prieštaringas 
ekonominis pasaulis

Pirmąją dieną po atostogų rugpjūčio 10-ąją dirbo Prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jis susitiko su Ministru Pirmininku Adolfu 
Šleževičumi bei Lietuvos banko vaidybos pirmininku Kaziu Rat
kevičiumi. Anot A. Brazausko, susitikimo metu daug kalbėta kaip 
vykdomas biudžetas, ir kokių priemonių reikia imtis, kad būtų 
likviduotas biudžeto deficitas.

Kauno vyriausiojo policijos komisariato ekonominių nusikaltimų 
tyrimo tarnyboje iškelta baudžiamoji byla pagal indėlininkų 
negrąžinimo faktą Kauno holdingo kompanijoje.
’ Investicinė bendrovė Kauno holdingo kompanija egzistuoja ketveri 
metai. Apytikslais duomenimis, savo indėlius jai yra patikėję apie 
30 tūkstančių piliečių ir 10 juridinių asmenų, kurių pretenzijos 
sudaro apie 30 proc. visų finansinių reikalavimų holdingo kompani
jai. Ir pagal indėlininkų, ir pagal surinktas sumas Kauno holdingo 
kompanija pralenkia "Sekundę" ir A^tašaičio kredito įmones kartu 
sudėjus. Spaudoje jau buvo skelbta, kad indėlininkams Kauno 
holdingo kompanija skolinga apie 19 milijonų JAV dolerių.

Lietuvos valiutos ir aukso atsargos nuolatos didėja ir pirmą kartą 
pasiekė 700 milijonų dolerių. Apie tai rugpjūčio 10 dieną spaudos 
konferencijoje pranešęs Adolfas Šleževičius tvirtino, kad pagal va
liutos kiekį Lietuva yra turtingesnė už Lenkiją.

"Vartotojai gali būti ramūs, kad litas ilgai bus stabilus. Jo tvirtu
mas paremtas daugiau negu pakankama valiutos ir aukso atsargų 
mase," - sakė premjeras. Jo nuomone dabartinis litas yra nemažiau 
stiprus negu prieškario metais. Dabar užsienio kreditai Lietuvai 
teikiami pigiau, negu Lietuvos bankas gauna palūkanų už valiutą, 
saugomą Vakarų bankuose.

Ministras Pirmininkas tai laiko dideliu Lietuvos banko nuopelnu, 
kuris efektyviai tvarko šias atsargas. Anot jo, tai pripažino ir užsienio 
ekspertai.

Tačiau premjeras pripažino - akivaizdu, kad šių metų infliacijos 
lygis viršys planuotus 25 procentus ir sieks 30 procentų. Tai jis 
pavadino optimistine prognoze.

Ministras Pirmininkas taip pat sutiko, jog biudžetinių įstaigų 
darbuotojų atlyginimai "nepasiveja* infliacijos, ir sakė, kad tai 
vienas didžiausių Vyriausybės rūpesčių.

AGEP

JAV LB Kultūros Tarybos
Spaudos Vajus rugsėjo mėnesi
Atpiginta metinė "Darbininko" prenumerata tik $20 

pirmiem 60 nauju prenumeratorių. Reguliari metinė 
prenumerata - $30 už 52 laikraščio egzempliorius.

Skaitytojo vardas, pavardė......—..................................................
Adresas............. .................. ...... .....................................

Sponsoriai: Lietuvių Fondas ir savaitraštis "Darbininkas". 
Prenumeratas kartu su kuponu siųsti adresu:

DARBININKAS 
341 Highland Blvd 

Brooklyn, NY 11207

Kun. Povilas Dilys 
išėjo amžinam poilsiui

Uoniu atsisveikino lietuvių eku-

Kun. Povilas Dilys, ev. re
formatų superintendentas, mirė 
Chicagoje liepos 24 d. ir buvo 
palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse liepos 28 d. Amžinybėn 
iškeliavo po sunkios ligos, likus 
nepilnoms trims savaitėms iki 
savo 90-j o gimtadienio, kurio dar 
labai norėjo sulaukti.

Kun. Dilys buvo gimęs Vilniu
je 1902 m. rugpjūčio 15 d. (pa
gal seną kalendorių - rugpjūčio 
2t,_d.) Pradžios mokyklą lankė 
Vilniuje, o gimnaziją Omske, 
vėliau - Vilniuje, Varšuvos uni
versitete baigė ev. teologijos 
fakultetą (1930 m.) Kunigu buvo 
įšventintas 1931 m. ir ėjo Vil
niaus ev. reformatų parapijos 
kunigo ir klebono pareigas. Vo
kietijoje Kielio universitete 1945 
m. jis baigė ekonomijos moks
lus. Nuo 1952 m. buvo Chicagos 
ev. reformatų parapijos kunigu, 
drauge dirbdamas Chicagos un- 
to bibliotekos R. Europos skyriu
je. Nuo 1967 m. ordinuotas ev. 
reformatu superintendentu. 
1966 m. Chicagoje pradėjo or
ganizuoti lietuvių ekumeninį 
ratelį. Beveik 10 metų dirbo Išga
nytojo parapijoje Toronto mies
te.

Kun. Dilys liepos 26 d. buvo 
pašarvotas Petkaus laidotuvių 
namuose Chicagoje. Čia su ve-

meninio būrelio vienas iš ak
tyviųjų darbuotojų kun. dr. 
Vytautas Bagdonavičius ir skautų 
veikėjas Jonas Damauskas. Lie
pos 27 d. jo kūnas buvo pervežtas 
į Ziono ev. Liuteronu bažnyčią 
Oaklawn, IL. Ten įvyko ilgesnės 
apeigos ir atsisveikinimas su 
mirusiuoju. Apeigas pravedė 
kun. Jonas Juozupaitis, kuris ats
kaitė maldas, pasakė gražų pam
okslą. Atsisveikinimo daliai vado
vavo iš New Mexico valstijos 
atvykusi Hypatija Yčaitė - Pet
kus. Taip pat atsisveikinimo 
žodžius pasakė Algis Regis, Kęs
tutis Ječius ir kt. Šv. Rašto skaitin
ius perskaitė iš Lietuvos atvykęs 
jaunas kunigas Virginijus Keler
tas ir angliškai - Ernest Friecke.

Liepos 28 d. ryte toje pačioje 
bažnyčioje įvyko laidotuvių apei
gos, kurias vėl pravedė kun. Jo
nas Juozapaitis. Čia irgi sukalbė
ta maldų ir sugiedota giesmių 
(abi dienas vargonininkavo muz. 
Arūnas Kaminskas). Tiek ketvir
tadienio atsisveikinime, tiek 
penktadienio laidotuvėse da.’y-w 
vavo didelis žmonių būrys, ku
rie pagerbė daug bažnyčiai ir i sie
tuvai nusipelniusi vyrą. Po pa
maldų bažnyčioje automobilių 
virtinė pajudėjo Tautiniu kapi
nių linkui, kur įvyko paskutinės 
atsisveikinimo apeigos.

Čia norisi išreikšti užuojauta 
mirusiojo žmonai Halinai Jaku
bėnaitei (komp. Vlado Jakubeno 
seseriai), dukrai Erikai Brooks I >ei 
kitiems artimiesiems. Tegul ilsisi 
kun. P. Dilio kūnas svetingoje 
Amerikos žemėje, kuria jis apie 
pusę savo gyvenimo metų vaikš
čiojo. Kun. Dilio pasiges ne tik 
jo artimieji, bet visi žmonės, ku
riems yra tekę su mirusiuoju 
bendrauti ir patirti jo gerą širdį 
ir norą visiems padėti.

E. Šulaitis

Musų korespondento Australijoje
KOMENTARAI

Lietuviu kariai JAV
Rugpjūčio 8 d. JAV Fork Polk 

karinio parengimo bazėje pra
sidėjo didžiausios šių metų 
NATO ir partnerių sausumos pra
tybos "Cooperative Nugged-95". 
Pratybose dalyvauja ir 30-ties li
etuvių karių būrys. Iš viso praty
bose dalyvauja 3780 žmonių. 
Pratybas aplankė JAV gynybos 
sekretorius J. Perry.

- o -
Šias pratybas rugpjūčio 10 d. 

parodė Australijos SBS TV nau
jienos, su komentaru, kad į 
NATO reikia priimti tik gerai 
kariniai pasiruošusias šalis.

Niekam neįdomu ginti tuos, 
kurie patys gintis nepasiruošę. 
Lietuvos LDDP vyriausybė palie
ka Lietuvą neapgintą ir neapgi
namą. Nuolatinis moralinis silp
ninimas Lietuvos gynybos pa
jėgų yra istorinė skriauda Lietu
vai, už kurią gali tekti skaudžiai 
mokėti visai tautai. Tai akivaizdu 
neapsiginklavusios Bosnijos kan
čioje, Kuris yra tokiame kontraste 
su apsiginklavusia Kroatija.

- o -
Baltijos iaiims -iki NATO dar

toli
Didžiosios Britanijos parlamen

to gynybos komitetas trečiadie
nį perspėjo, kad per greitas NATO 
išplėtimas tik pakenktu saugu
mui. Jo nuomone, nei vienos 
Rytų Europos šalies įstojimas 
neatneštų karinės naudos NATO. 
Apie Baltijos šalis sakoma, kad 
dar reikia palaukti, kol apie jų 
priėmimą bus galima galvoti ka
riniu požiūriu. (LR, 08.10.)

- o -
O ką veikia Lietuvos diplomati

nės atstovybės Britanijoje? Argi 
tokia britų politika nėra Lietu
vos ir kitų Baltijos kraštu "bal- 
kanizacija"? Kodėl Lietuvos dip
lomatai net nebando pasikviesti 
talkon užjūrio lietuvių, kad pra
dėtų tarptautinę veiklą, kad įti
kinti visus politiniai įtakingu 
kraštų politikus, jog Baltijos šalys 
yra Europoje ir NATO organiza
cijai jų reikia, o Baltijos šalims 
dar labiau reikia NATO narys
tės? O ir mūsų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei tai turėtu būti vie
nu iš pagrindiniu rimtų užda
vinių.

Dr. Algimantas Kabaila

Panevėžyje iš buvusio malūno perstatytas gražus restoranas 
"Malūnas '. Nuotraukoje: iš k.: Vitalija Drižienė, Adelė Grig, 
restorano vedėjas ir -mtanas Grig. Grigai dabar gyvena 
Spnng rlills. FL., anksčiau gyveno New Yorke.

Ateitininkų kultūrinė savaitė
Ateitininku kultūrinė savaitė Kennebunkporte prasidėjo šeštadie

nį rugpjūčio i. 2 d. pianistės Frances A. Kavaliauskaitės rečitaliu ir 
vasarvietės aomimstracijos paruoštom vaišėm. Stovyklos uždarymas 
- šeštadieni, rugpjūčio 19 dieną. Programoje - sol. Ginos Čapkaus- 
kienės koncertas.

Dalyvauja >0 su viršum (nuo 2 mėn. iki 90 metų amžiaus) 
žmonių, ’š Nevv forko atvyko: Juozas ir dr. Leonelė Giedraičiai, 
Kostas ir Juzė Norvilai, - ilgis Norvilą su šeima, dr. Juozas ir Irena 
Dičpinigaičiai. ir. Petras Dičpinigaitis su šeima, Kazys ir Elena 
Vainiai, Tomas Vainius su šeima, Liuda Gudelienė, Gražina 
Janušienė. Eug. Minkūmenė, Laima Lileikienė ir sūnus Aleksas, 
Petras ir Pranė Ąžuolai. Regina Kudžmienė, Mara Vygantienė (dr. V. 
Vygantas sunegalavęs nebeatvyko). Petras Ąžuolas

"Lietuvos- Oujų" inžinieriai lankosi 
Srooksyn Union bendrovėje

priežiūroje. Dujų tiekimo tinklasKai per \mencan Gas Associa- 
tion 'Amerikos Dujų sąjungą) 
buvo pasiteirauta, kuri >š jos 
nariu sutiktu priimti pora Lietu
os Inžinierių susipažinimui su 

Amerikos gamtiniu dujų pra
mone. Brookiyn Union buvo vie
nintelė bendrovė, neigiamai šį 
prašymą atsiliepusi.

Tai ne pirmas kartas kada 
Brooklvn Union r os 'arnauto- 
iai parėmė Lietuva. Pavyzdžiui, 
Lietuvai paskelbus nepriklauso
mybe ir Amerikos valdžiai nesku
bant to fakto pripažinti, šiose 
bendrovės tarnautojai paragino 
Kongreso narius į ai atkreipti 
dėmesį pasiųsdami jiems 300 su 
viršum i aišku. "Darbininko" skai
tytojai taip pat urisimins uos 
bendrovės per f-ilę metų vyk
doma paramą mūsų Kultūros 
Židiniui. Tai yra nuopelnas ten 
dirbančių ietuviu. kurie sugeba 
atkreipti savo bendraoarniu dė
mesį i Lietuvos reikalus.

"Lietuvos Dujos" šiuo metu vis 
dar yra valstybine Įmonė, vei
kianti Energijos Ministerijos

Lietuvoje susideda iš 1400 km 
(870 mylių) aukšto spaudimo 
vamzdyno ir 4300 km (2672 mi) 
ilgio skirstomųjų tinklų. Praėju
siais metais skirstomieji tinklai 
buvo praplėsti, pridedant apie 
500 km (311.mylių) įvairaus dia
metro vamzdžių. Kuro kainoms 
pakilus, jo naudojimas yra labai 
sumažėjęs ir aukšto spaudimo 
vamzdynais galėtų tekėti bent 
trigubai didesni dujų kiekiai. Lie
tuvos dujų tarnybų didžiausia 
problema yra, kad net 35% visų 
vamzdžių jau yra naudojami per 
30 metų be remonto ir, Vakarų 
akimis žiūrint, be tinkamos prie
žiūros. Todėl "Lietuvos Dujų" 
inžinieriai labai domisi Vakarų 
pasaulio energijos pramonėse 
naudojama technologija. I šį jų 
rūpesti dėmesį atkreipė Lietuvo- 
:e besilankantieji US Agency for 
nternational Development (US 

AID) atstovai, ir per savo agen- 
ūra Partners for International 

Education and Training (PIET) 
(nukelta j 8 psl.)

Pasibaigė ekologinis žygis
Lietuvos žaliui j jaėiimas r ekoiogąnč bendrija "Atgaja" Lietuvos 

žurnalistų sąjungoje surengė spaudos konferenciją šiomis dienomis 
pasibaigusiam ekologiniam lygiui "Išsaugokime Baltijos jūrą". Iš 
sostinės iki pajūrio nuvažiuota 600 kilometn; (keliolika žygeivių 
kelionę oratese Atvijo;e).

Išvykoje dalyvavo 200 dviratininku iš daugiau kaip 20 miestų ir 
rajonų. Daugiausia -120 dviratininku - vienu metu važiavo nuo 
Kauno iki Vilkuos. Pask Lietuvos žaliųjų iudėjimo pirmininko 
L Vainiaus, žygeiviams ilogiausia įspūdį paliko Vilniaus nutekamo
jo vandens biologinio valymo įrenginių statyba - lėšų ir dėmesio jai 
skinama daug mažiau, negu Kaune ir Klaipėdoje. Daug pastabų 
Lietuvos žalieji murėjo a uetuvos piliakaiinių tvarkytojams. AGEP

Paskirtas naujas konsultantas
Akacieminio jaunimo reikalais nuo šiol Vyriausybėje rūpinsis 

valstybės konsultantas Artūras Macijauskas. Jį į šias pareigas savo 
potvarkiu paskvrė Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius. Kaip 
korespondentui sakė naujasis valstybės konsultantas, jo darbas iš 
esmes neturėtų pasikeisti. Mat prieš dvejus metus Vilniaus univer
sitete gyles . ir.in.vo oectalvnę, A.Macijauskas vadovauja Šios 
aukštosios :noxvKios studentu atstovybei. Jis taip pat laikinai eina 
’lctuvos studentu a i angos prezidento pareigas. AGEP
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Adv. Povilas Žumbakis da
lyvaus Lietuvių Fronto Bičiulių 
rengiamoje studijų savaitėje "Dai
navoje", Manchester, MI, (rug
pjūčio 20 - 27 d.) ir rugpjūčio 25 
d., penktadienį, 10 vai. ryte kai 
bės aktualiu klausimu - apie spau
dos laisvę Lietuvoje.

Richmond Hill Block As- 
soc. rengia 22-jį Parko festivali - 
mugę, kuri bus šeštadieni, rugsė 
jo 9 d. 10-6 vai vak. Forest 
parke prie Jackson Pond (Myrtle 
Avė. ir 109th St. kampas). Ten 
vyks įvairūs žaidimai vaikams, 
gros du orkestrai, bus šokiai. 
Daug kas prekiaus, o taip pat 
veiks sveikatos tikrinimo sky
rius ir daug kitų įvairenybių. Toje 
apylinkėje gyvena daug lietuvių, 
kurie kasmet aplanko šį festivalį.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims rugpjūčio 19 dieną, šeš
tadienį, nuo 12 iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių 
žiūr. skelbimą 6 psl. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite tel. (914) 258-5133.

Marija Saukas - Saukienė, 
gimusi 1925 m. Lietuvoje, gyve
nusi Woodhaven, NY. mirė rug
pjūčio 5 d. Parkivay ligoninėje, 
sulaukusi 70 metų, fašarvota 
Shalins laidojimo namuose 
sisveikinimas įvyko rugpjūčio 8 
d., o rugpjūčio 9 d. po mišių 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
Brooklyne, palaidota Cypress 
Hills kapinėse, kur jau ilsisi jos 
vyras Jonas ir sūnus Antanas. 
Velionė dalyvaudavo lietuviš
kuose renginiuose, prenumera
vo "Darbininką". Nuliūdime liko 
sūnus Romas su žmona Terese, 
gyvenantys Anglijoje. Skubiai 
atskridę į New Yorką, jie pasirūpi
no mylimos mamos ir anytos 
laidotuvėmis.

"VILTIES" siuntinių agen
tūros atstovai siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, rugsėjo 9 d., šeštadienį, 
nuo 12 iki 4 vai. popiet. Dėl 
siuntinių paėmimo iš kitų vieto
vių žiūr. skelbimą 6 psl.

LSS - ASS maloniai kviečia 
visus narius dalyvauti didžiu
liame suvažiavime š. m. rugsėjo 
23 - 24 d., "Dainavos" stovykla
vietėje, Michigan valstijoje. At
vykstame penktadienio vakare, 
rugsėjo 22 d. Registruotis pas s. 
Juliją Taorienę - 17310 Harland 
Avė., Cleveland, OH 44119 - 
1924. Telef. (216) 531 - 9491, 
fax (216) 844 - 1419. Dalyvauti 
gali visi nariai, ne tik prityrusieji 
skautai(-ės). Bendra ir įvairių šakų 
programa, linksmavakaris. Atvy
kite pailsėti gamtoje ir atnaujin
ti senas pažintis, o gal užmegzti 
ir naujų. Budėkime!

ClAlniaus Senamiestyje..,
Po Jūsų ilgos kelionės Didžiąja gatve ir po sielos 

atgaivinimo prie AuSros Vartų užsukite į ROJAUS ARKĄ- 
restoraną esantį tarp Aušros Vartų ir Vilniaus gynybinės 
sienos. ♦..

ROJAUS ARKA
M. DwHoi g. 3, VILNIUS, tel. 220625

ATIDARYTA nuo 11 iki 23 vai.
Lietuviški valgiai ir gėrimai, karštų valgių kainos nuo 4 

iki 16 litų.

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

Popiežius Jonas Paulius II 
liepos mėn. pabaigoje paskyrė 
naują Romos Popiežinio Latera- 
no universiteto rektorių - vysku
pą Angelo Scola, kuris yra teo
logijos ir filosofijos daktaras. Ligi 
šiol rektorium buvo prandško- 
nas kun. Umberto Betti. Rekto
rius skiriamas ketvertų metų ka
dencijai.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta "Darbininko" nr. 29, 
aukojo:

Elena Jasaitienė, St. Petersburg, 
FL - 20 dol.; Dr. Aleksandras ir 
Laima Flateriai, Bethesda, MD - 
200 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Knygos - 
laisvalaikis vasarai

Lietuvių - anglų kalbų žo
dynas. B Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol - 1 dol. persiuntimui.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. + 1 dol.p.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Kas 
norite pagilinti savo virimo ži
nias, - rasite labai daug populia
rių lietuviškų valgių gaminimo 
receptų. Labai tinkama dovana 
lietuviškai nekalbantiems. Kai
na 15 dol. Persiuntimas - $1.50.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės laikotar
piu, okupacijomis ir rezistencija. 
Tai garsių lietuvių istorikų ir 
politikų straipsnių rinkinys. Kny
gą redagavo dr. Albertas Gerutis. 
1 anglų kalbą vertė Algirdas Bud- 
reckis. 456 psl. Kaina 25 dol., 
įskaitant persiuntimą.

"Moteris su baltu chala
tu". Dr. Konstancija Paprockaitė 
- Šimaitienė. 494 psl. didelio for
mato knyga kietais viršeliais. Čia 
telpa 35 medicinos daktarės pasa
koj imai apie išgyvenimus, dir
bant ligoninėse. Kaina 20 dol. 
Pridėti 2 dol. persiuntimui.

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Klaipėdos senamiestis iš paukščio skrydžio. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

. . . ."Lietuvos Dujų" inžinieriai 
lankosi Brooklyn Union bendrovėje

(atkelta iš 7 psl.) 
Washingtone, DC. nutarė tar
pininkauti ieškant, kas sutiktų 
dirbti su Lietuvos Dujų inži
nieriais.

Brooklyn Union aišku nėra 
universitetas su iš anksto pa
ruoštais pamokų planais ar pro
grama - detalią programą ketu
rioms savaitėms reikėjo supla
nuoti ir gauti tiek PIET, tiek "Lie
tuvos Dujų" pritarimą. Tą darbą 
atlikti apsiėmė Antanas A. Bobe
lis, PE, po 35 metų tarnybos į 
pensiją išėjęs BU Chief Scientist. 
įvairias problemas įveikus, Lietu
vos dujų atstovai atvyko į New 
Yorką liepos mėnesio 22, ir išvyks 
namo rugpjūčio mėn. 19 dieną.

Ponas Skirmantas Junevičius 
yra Techninės Informacijos sky
riaus viršininkas, tiesiogiai atsa
kingas už surinkimą ir perdavimą 
technologinių žinių "Lietuvos 
Dujų" tarnautojams. Taigi, bend
radarbiavimo santykių išvysty
mas su užsienio dujų organizaci
jomis yra viena iš jo svarbesnių 
darbo funkcijų. Skirmantas Ju
nevičius baigė Kauno Politech
nikos Institutą 1975 metais ir po 
to dirbo inžinieriusmi dujų pra

Naujas medicinos daktaras

Paulius Antanas Dičpini- 
gaitis, Aušros ir Zigmo Dičpini- 
gaičių sūnus, baigė labai gerais 
pažymiais New Yorko universite
to medicinos mokyklą birželio 
18 d. MD laipsniu. Specialiai 
atžymėtas už psichologiją ir neu
rologiją.

Paulius 1991 m. buvo baigęs 
Yale universitetą BS laipsniu 
suma eum Įaudė. Studijavo bio
logiją. Tuo pačiu metu jis baigė 
ir Amerikos karo aviacijos mo
kyklą jaunesniojo leitenanto 
laipsniu. Iš karinės mokyklos 
buvo gavęs ketverių metų sti
pendiją studijuoti mediciną. Taip 
pat gavo ir Air Force 4 metų 
stipendiją.

Paulius gimė 1969 liepos 1 d. 
Woodhavene, NY. Čia baigė Šv. 
Tomo pradžios mokyklą aukso 
medaliu ir aukščiausiais pagyri-

Skubėkite! Tik 60-čiai pirmųjų 
naujų skaitytojų sumažinta 

metinė prenumerata iki $20!

(žiūrėkite skelbimą 7-ame psi.) 

monėje. Lietuvos laisvės atgavi
mas sudarė progą jam parodyti 
savo talentą ir aukštesnėse vado
vavimo pozicijose.

Ponas Andrius Dagys baigė 
Vilniaus Technikos Universitetą 
1993 metais, gaudamas statybos 
inžinieriaus laipsnį. Jis dirba "Lie
tuvos Dujų" Priežiūros ir Tech
nologijos Skyriuje, kuris šiuo 
laiku bando išvystyt metodus 
tiek vamzdyno priežiūrai, tiek 
dujų apyskaitai, teisingo slėgio 
išlaikymui, ir panašiai - meto
dai, kurie galbūt turės dar di
desnę svarbą "Lietuvos dujoms" 
tapus privačia akcijų bendrove.

Pirmosios dvi savaitės buvo 
praleistos susipažįstant su Ameri
kos dujų pramone, jos organiza
cijomis, modernios dujų ben
drovės struktūra; su ekonomi
kos dėsniais valdančiais Ameri
kos komunalinių įmonių veiklą, 
mokslišku tyrinėjimu dujų nau
dojimo bei operatyvinio saugu
mo srityse, ir t.t. Nors oras buvo 
ir labai karštas, padaryta pora 
vizitų susipažinti su vamzdyno 
atnaujinimu naudojant plastiką; 
susipažinta su dujų matavimo 
stočių inžinerijos principais ir 

mais. Su stipendija buvo priim
tas į "Regis" jėzuitų aukštesniąją 
mokyklą, kur taip pat per visus 
ketverius metus išbuvo garbės 
sąraše. Pateko į National Dean s 
List ir "Who’s Who in American 
High School".

Laisvu laiku mėgsta žaisti šach
matais ir yra laimėjęs daug įvai
rių trofėjų, pagyrimo raštų.

Į diplomų įteikimą universite
tas sukviečia visus artimuosius. 
Diplomą įteikia ne dekanas, bet 
baigusiojo giminės, artimieji, 
kurie taip pat yra baigę šį uni
versitetą.

Woodhavene gyveną Dičpini- 
gaičiai visi giminiuojasi. Zigmas 
Dičpinigaitis yra dr. Juozo Dič- 
pinigaičio brolis, kurio sūnus 
Petras yra medicinos daktaras, 
baigęs šį universitetą. Jis ir buvo 
pakviestas dalyvauti diplomo 
įteikimo iškilmėse.

Dekanas pirma įteikė diplomą 
dr. Petrui Dičpinigaičiui, o šis 
perdavė naujajam daktarui, savo 
pusbroliui Pauliui.

Diplomo įteikimo proga Pau
lius Antanas buvo pakeltas į Air 
Force kapitonus.

Naujasis daktaras dirbti pasirin 
ko NY universiteto ligoninę, kur 
jis penkis metus specializuosis 
ortopedinėje chirurgijoje. Pau
lius dar turi brolį Zigmą, kom
piuterių inžinierių, kuris gyvena 
Smithtown, NY.

Sveikiname naująjį daktarą ir 
jo tėvelius, taip rūpestingai iš
mokslinusius savo vaikus. Nau
jajam daktarui linkime pasilikti 
lietuviškoje bendruomenėje, ku
riai taip pat labai reikalingi savi 
gydytojai. (p. j.) 

dujų slėgio kontrolės metodais. 
Po to bus susipažinta su dujų 
matavimo priemonių ir skaitiklių 
registracijos patikrinimo apara
tūra, kas Lietuvai yra dar naujas 
dalykas. Bus kalbama ir apie 
bendrovės paslaugas vartoto
jams, sugedus butų apšildymo 
ar maisto virimo aparatūrai. Bus 
apsilankyta ir St. Vincent ligoni
nėje, kur 200-kW galingumo 
elektros gaminimo aparatūra be 
jokio aplinkos užteršimo pa
verčia gamtines dujas tiesiog į 
elektrą, kas čia "fuel cell" vadina
ma. Planuojama nuvykti ir į JFK 
aerouostą, kur ne tik visa elektra 
(100 MW) yra dujinės turbinos 
pagalba labai pigiai pagamina
ma, bet išmetamojo vamzdžio 
šiluma yra panaudojama pastatų 
vėsinimui ir šildymui ("cogene- 
ration").

Lietuvai šiuo laiku kai kuri 
Vakaruose naudojama aukšto 
naudingumo (efektyvumo) tech
nologija gali atrodyti per brangi. 
Tačiau energijos kainoms kylant, 
į energijos taupymą turės būti 
atkreiptas tinkamas dėmesis. 
Šiuo laiku energijos naudojimo 
intensyvumas Lietuvoje, lygi
nant su Vakarų Europos šalimis 
yra labai didelis - 1993 metais 
Lietuva sunaudojo energiją pri
lygstančią 5885 metrinėms to
noms anglies kiekvieno milijo
no litų vertės produktų kiekio 
pagaminimui. Taigi, yra sunau
dojama maždaug 7 kartus dau
giau energijos, negu jos reikėtų 
tą patį bendrojo vidinio produk
to kiekį gaminant Danijoj ar 
Vokietijoj, ir maždaug 2-3 kar
tus daugiau, negu mažiau pažen
gusiose Norvegijoj ar Švedijoj. 
Jei ir toliau pinigai būtų išlei
džiami ne gamybos technologi
jos atnaujinimui, bet išeikvotos 
energijos sąskaitoms apmokėti, 
Lietuvoje pagaminti produktai 
kainuos perdaug, kad juos kas 
nors norėtų pirkti.

Brooklyn Union ir jos filialai 
svečiams atidarė informacines 
duris labai plačiai - jie gauna 
žinių lobyną, kuris anksčiau ar 
vėliau galės būti Lietuvai labai 
naudingas.

A. Bobelis

Katalikai JAV-ose
šiemet katalikų skaičius JAV- 

se viršijo 60 milijonų, - praneša 
Official Catholic Directory. Ofi
cialiais duomenimis 1995 m. 
katalikų yra 60,190,605, tai yra 
330,000 daugiau nei 1994 me
tais. Kunigų skaičius šiemet 
sumažėjo 1.1% - pernai buvo 
33,204, šiemet yra 32,834. Vie
nuolių kunigų skaičius irgi suma
žėjo 2.3%, iš 17,116 iki 16,717. 
Tačiau vienuolių broliukų skai
čius šiek tiek paaugo - iš 6,510 
iki 6,578. Vienuolių seserų skai
čius irgi sumažėjo: iš pernai bu
vusių 94,431 šiemet liko 92,107 
seserys.

Siuto darbą

"Darbininko* redakcijai reika
lingas darbuotojas. Reikalavi
mai: aukštasis žurnalistinis arba 
lituanistinis išsilavinimas, mokė
jimas dirbti su kompiuteriu. Re- 
sume prašome siųsti adresu: Dar
bininkas, Re: help wanted, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Prašome neskambinti.

Reikalingi moterys Ir vy
rai, kurie norėtų dirbti garsioje 
kosmetikos firmoje kaip grožio 
konsultantai (beauty consul- 
tants). Užtenka minimalaus ang
lų kalbos žinojimo. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti 
718 846-6895 - prašyti Laimą.

(sk.)

Nanny-Housekeeper wan- 
ted. Live in Stamford, CT, 6 
days. 2 children in school, 1 
baby at home. At-home Mother. 
Luxury travel. Mušt swim. Some 
English. (203) 968-8425. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 377- 
1401. (sk.)

Išnuomoja
Išnuomojamas didelis kam

barys 2-me aukšte Woodhaven 
rajone, tinkamas vienam asme
niui. Modernūs baldai. $225 į 
mėn. Skambinti Julijai (718) 296- 
1702. (sk.)

Paslaugos
TALPINTUVAI PER TRAN- 

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

Parduodamos knygos
Fighters for Freedom - 

Lithuanian Partisans Versus 
the U.S.S.R.’ - by Juozas Dau
mantas. Tai svarbi anglų kalba 
knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvo 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašo 1944 - 
1947 metų partizanų operacijas. 
Jis net prasimuša į Vakarus, pa
siekia Vokietiją ir Prancūziją, 
atneša daug žinių. Čia pasiruošia 
tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta į Lietuvą 
ir ten išduotas neužilgo žūva. 
Lietuviškai šios knygos išleistos 
kelios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
dol. su persiuntimu. (sk.)

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant 
laikraščio pažymėtą jūsų prenu
meratos pasibaigimo datą EXP. 
Mieli skaitytojai nuoširdžiai pra
šomi laiku pratęsti prenumeratą 
ar sumokėti atsilikus! mokestį.

"Darbininko" skaitytoju 
galima tapti kiekvieną dieną! 
Padovanokite "Darbininko" pre
numeratą savo pažįstamiems bei 
draugams! Naujienos iš jūsų apy
linkės lietuvių gyvenimo, Lie
tuvos, Pabaltijo kraštų ir viso 
pasaulio! Prenumerata iki rugsėjo 
mėn. pabaigos - tik $20.

Iš Vilniaus radijo užsieniui 
lietuvių kalba programoje buvo 
pranešta, kad nuo rugpjūčio 1- 
mos dienos programa šiaurės 
Amerikai transliuojama 7360 
KHz banga. (Trumpos bangos 41 
m). Laidos JAV girdimos 7 vai. 
vakaro rytinėje laiko juostoje 
(ĖST).

mailto:71712.107@compuserve.com

