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- Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Amerikos Val
stijose Alfonsas Eidintas ge
gužės 14 d. įteikė skiriamuosius 
raštus Meksikos prezidentui Er
nesto Zedillo. Nuo šiol ambasa
dorius A. Eidintas atstovaus Lie
tuvai ne tik JAV ir Kanadoje, 
bet ir Meksikoje.

- JAV valdžia padovanojo 
Lietuvos kariuomenei 103 
kariškus lengvuosius amerikie
tiškus visureigius. JAV amba
sada Vilniuje pranešė, kad džipai • 
Lietuvai skiriami iš likviduoja
mos JAV karinės bazės Vokieti
joje. Automobilių atranką vyk
dė Lietuvos kariuomenės spe
cialistai.

- Psichologai apklausė visų 
aštuonių Marijampolės vidu
rinių mokyklų 249 abiturien
tus. Buvo tiriamas profesijos pa
sirinkimas. Psichologai nustatė, 
kad 30% apklaustų abiturientų 
yra verslininko tipo asmenys - 
pasitikintys savimi, apsukrūs, 
veiklūs, besidomintys politika 
ir ekonomika. Humanitarinių 
polinkių moksleivių Marijam
polėje yra 29%. Daugiausia 
kūrybingų ir originalių indivi
dualistu yra Rygiškių Jono, 2- 
oje vidurinėje mokykloje. Psi
chologai nustatė, kad mažiausiai 
Marijampolėje yra būsimų mok 
slininkų, tyrinėtojo tipo mok
sleivių - 7%.

- Susumavus paslėptas pa
jamas, fiktyvius kontraktus, 
kontrabandą, spekuliaciją va
liuta, kurią įteisino valiutų val
dyba, užsienio paskolų dalijimą, 
ekonomistai apskaičiavo, kad še
šėlinė Lietuvos ekonomika su
daro apie 40% bendrojo vidaus 
produkto. Šalia oficialios eko
nomikos, šešėlyje tokiu mastu 
dar kažkur juda pinigai, pro
dukcija, vyksta procesai, kurie 
yra už valstybės valdymo ribų.

- Kaip rodo Statistikos de
partamento surengtų namų 
ūkio biudžetų tyrimų duome
nys, du trečdalius Lietuvos šei
mų piniginių išlaidų sudaro 
išlaidos maistui ir būstui. Išlai
dos maisto produktams šių me
tų I ketvirtį sudarė 47,4%, išlai
dos būstui, kurui ir energijai - 
18,4% šeimų išlaidų. Drabu
žiams ir avalynei teko 7,6%, 
laisvalaikiui ir pramogoms - 
2,2%, švietimui ir kultūrai - tik 
1% namų ūkių biudžetų. Ben
drosios pajamos skaičiuojant 
vienam ūkio gyventojui I ket
virtį buvo 446 Lt per mėnesį. 
Miesto namų ūkių bendrosios 
pajamos, skaičiuojant vienam 
gyventojui, buvo 517 Lt per 
mėnesį, kaime gyvenančių šei
mų jos sudarė 403 Lt. Tačiau 
vienam namų ūkio nariui ten
kantis darbo užmokestis sudarė 
tik 102,4 Lt. (167 Lt mieste, 
61,9 Lt kaime). Tyrime dalyva
vo 2133 namų ūkių. Tik 4 iš 
apklaustųjų savo šeimos gyve
nimo sąlygas įvertino kaip la
bai geras. Labai blogai jas verti
no 6,1% apklaustųjų. Daugiau
siai - 62% respondentų teigė, 
kad jų namų ūkio gyvenimo 
sąlygos yra vidutiniškos.

- Visų šalies komercinių 
bankų bendras turtas ba
landžio mėnesį buvo 5,750 
mlrd. litų, ir tai 18,4 mln. litų 
(0,3%) daugiau nei vasario 
pabaigoje. Balandį palyginus 
sumažėjo bendras bankų akci
nis kapitalas bei paskolų suma.

KIENO RANKOSE LIETUVOS SAUGUMO 
GARANTIJOS?

Vytautas Rubavičius specialiai "Darbininkui" iš Vilniaus

Gegužės 28 d. Lietuvoje vyko 
labai svarbus Baltijos ir Šiaurės 
šalių gynybos šalių pasitarimas, 
kuriame buvo aptariamos regio
no saugumo prielaidos ir NATO 
plėtimasis. Tą pačią dieną Vilni
uje prasidėjo kelias dienas trukęs 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pre
zidentų susitikimas, siekiant ge
riau suderinti savo žingsnius ei
nant į Europos Sąjungą bei NA
TO. Gegužės 29 d. trijų šalių pre
zidentai susitiko su atvykusiais 
gynybos ministrais. Labai reikš
mingi politiniai įvykiai. Tačiau 
vis dėlto keliantys daug klausimų, 
į kuriuos sunku rasti vienareikš
mių atsakymų. Suprantama, bū
tina integruotis į ES ir NATO 
struktūras, tačiau klausantis mū
sų politikų neapleidžia įtarimas, 
jog ES ir NATO širdies gilumoje 
suvokiami kaip magiški veiks
niai, užtikrinsiantys ateityje gerą 
gyvenimą. Kartais net atrodo, jog 
valdininkų korupcija, bankų krizė 
(tiksliau, pinigų pavogimas), praš- 
vaistyti kreditai buvo ir yra skati
nama įsitikinimo, jog vėliau "Eu
ropa" viską sutvarkys. Dabar svar
bu tik teisingai, demokratiškai 
kalbėti, jungtis ir tuo pat metu 
griebti sau ką tik gali. Visi savi, 
visi žaidžia tą patį žaidimą. Rašau 
šitai turėdamas omenyje mūsų 
valstybės saugumo perspektyvas. 
Kažkodėl labiausiai ryškinamas 
karinis saugumo aspektas, tačiau 
jis net ne svarbiausias. Ar išnyk
stanti tauta (jau keleri metai dau
giau lietuvių miršta nei gimsta) 
neturėtų pirmiausia atkreipti dė
mesį į demografinę būseną. Juk 
tautos sukuriamos institucijos 
(tarp jų ir valstybė) turi vieną 
pagrindinį tikslą - užtikrinti tau
tos egzistenciją, jos tautinį tapa
tumą ir normalų (lyginant su 
kaimynais) gyvenimą. Deja, šitie 
nacionalinio saugumo aspektai 
mūsų politikų nedomina. Tačiau 
ir karinio saugumo sferoje yra 
daug "baltų" dėmių. Juk iki šiol 
nesukurta Lietuvos karinė dokt
rina, neaptarta Lietuvos dabar
tinė geopolitinė situacija, didžių
jų valstybių geopolitiniai intere
sai. Prieš kurį laiką žodis "geo
politika" buvo tapęs lyg ir blogo 
tono ženklu, tačiau pastarųjų 
metų politiniai įvykiai (ypač Bal
kanų karas, Rusijos politika Kau
kaze ir čečėnų tautos naikini
mas) suaktualino mąstymą geo
politinėmis kategorijomis. Lietu
vos armijos aukštoji karininkija 

gauna Rusijos kariškių pensijas, 
kurios kai kada didesnės nei tie
sioginis atlyginimas. Kitaip tari
ant, Rusijos ambasada išlaiko 
Lietuvos armijos generalitetą. Ne
žinau, ar kariuomenės vadas gen
erolas J. Andriškevičius (buvęs 
sovietų karinis patarėjas Etiopi
joje, vadinasi, labai savas žmo
gus) taip pat gauna iš rusų ko
kius priedus, tačiau tai padėties 
nekeičia. Tad kokio mentaliteto 
ir kokios orientacijos žmonės in
tegruojasi į NATO. Gal Rusijos 
priešiška politika NATO plėtimui- 
si yra tik žaidimas: kuriama di
delė įtampa, kad kuo daugiau 
"savųjų" sutekėtų į aukščiausius 
karinius postus ir po to visu būriu 
įsilietų į NATO struktūras? Yra 
pavojus, jog į įvairias Europos jė
gos struktūras patenka ir kri
minalinio pasaulio statytiniai. 
Dabartinis Vidaus reikalų minis
tras V. Bulovas ne viename in
terviu sakė, jog jis beveik niekuo 
ministerijoje nepasitikįs, žurna
listai rašė apie įtartinus aukš
čiausių VRM, Prokuratūros pa
reigūnų ryšius su Kauno mafijos 
vadeivomis. Tad nėra jau tokia 
visai nepagrįsta mintis, jog dalis 
tų korumpuotų pareigūnų sta
žuojasi užsieniuose, dalyvauja 
konferencijose, žodžiu, mokosi 
naujausių kovos su nusikaltėliais 
metodų, kad palengvintų nusi
kaltėlių gyvenimą. Kita vertus, 
E. Maldeikio tyrimų duomeni
mis, Lietuvoje sukasi apie 500 
mln. Lt šešėlinio kapitalo. Tai 
40% biudžeto. Kaip šitas kapita
las veikia valstybės saugumą, su 
kokiomis Europos struktūromis 
jis susieja Lietuvą? Galima pa
minėti ir dar vieną svarbų mūsų 
valstybės veiksnį - Rusijos naftą. 
Prieš kelerius metus buvo euforiš
kai džiūgaujama, jog Būtingės 
terminalas išlaisvinsiąs iš šios 
priklausomybės. Tačiau ta staty
ba stebėtinai nuosekliai "klim
po". O dabar pranešama, jog bus 
išleista trečioji "Būtingės naftos" 
akcijų emisija, ir valstybei iš 51% 
turėtų akcijų liks 34%. Pagrind
inės pretendentės į tas akcijas 
yra bendrovės "LUKoil" (Rusija) 
ir "Amoco" (JAV). Iš pirmo žvilg
snio - konkurentai. Tačiau nea
bejoju, jog čia pirmu smuiku 
grieš Rusija. Ir ne tik dėl to, kad 
ji Mažeikių naftos kombinatui 
parduoda naftą. "LUKoil" ir 
"Amoco" yra konkurentai ir sykiu 
partneriai. Šios firmos dalinasi 

akcijomis įvairiose pasaulio vie
tose, ir vienos firmos interesai 
viename regione kompensuoja
mi nuolaidomis kitame regione. 
O Lietuva - Rusijos geopolitinių 
interesų sferoje. Gali net pasiro
dyti, jog akcijas nupirks "Amo
co", tačiau koks jungtinis kon
glomeratas jas valdys ir kaip 
veiks Lietuvos politikus - vargu 
ar kas žinos. Lietuvos vyriausybė 
įtikinėja neturinti pinigų tai sta
tybai. Tačiau visiškai neraudo
nuojant tvirtinamas planas na
cionalizuoti savų veikėjų ir 
sukčių išvogtą Lietuvos akcinį 
inovacinį banką, kuris mokesčių 
mokėtojams kainuos apie 500 
milijonų litų. O gal ir bankų 
"krizės" kažkaip susijusios su bū
sima Būtingės terminalo akcijų 
emisija? Juk lygiai tokius pat 
pinigus būtų galima nukreipti į 
tą statybą, ir nuo to Lietuva 
tikrai taptų saugesnė. O dabar 
apie tai jau net neįmanoma kal
bėti. Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
prezidentai lyg ir supranta, jog 
didžiosios šalys į tris Baltijos 
valstybes žvelgia kaip į tam tikrą 
geopolitinį ir ekonominį vie
netą. Beje, Rusijos politikai visą 
laiką operuoja tokiomis sąvo
komis kaip "Pribaltika", "Pribal- 
tyjskije respubliki". Vakarų poli
tikai išsireiškia įvairiau, tačiau 
omeny turi tą patį. Tačiau pačios 
Baltijos šalys, nors ir suvokda- 
mos istorijos pamokas, kurios 
teigia būtinumą integruotis, de
rinti politinius sprendimus ir 
ekonominius modelius, niekaip 
negali atsikratyti noro pirmau
ti. Latvijos prezidentas G. Ul
manis išskyrė tokias neigiamas 
tendencijas - izoliavimasis ir 
ieškojimas savos politinės erd
vės. Estijos prezidentas L. Meri's 
kalbėjo net apie tam tikrą situ
acijos absurdiškumą, kai buvo 
galvojama, jog Baltijos regiono 
integracija prasidės tada, kai Lie
tuva, Latvija ir Estija taps pil
nateisėmis Europos Sąjungos 
narėmis. Jis pažymėjo, jog Esti
ja nuosekliai vykdė liberalią 
ekonominę politiką, o dviem 
kaimynėm šitai daryti buvo 
sunkiau dėl įvairių priežasčių. 
Jis pasidžiaugė, jog pagaliau pa
rafuotas susitarimas dėl laisvo
sios prekybos žemės ūkio pro
duktais. Prezidentai neįvardino 
dar vieno, mano galva, labai 
svarbaus veiksnio, trukdžiusio 
suartėti, - senoji nomenklatūra 
ir naujoji valdininkija puolė

ILGAI IŠLIKSIĄS LIETUVIŲ TAUTOS ATMINTYJE 

STASYS LOZORAITIS

Pareiškimas spaudai
Pastarosiomis dienomis mano vyrui a. a. Stasiui Lozoraičiui 

buvo metami šmeižikiški kaltinimai. Kadangi jie buvo melu 
pagrįsti, geros valios Lietuvos žmonės juos ryžtingai pasmerkė. 
Tiems žmonėms nuoširdžiai dėkoju. Šiandien, kuomet sukanka 
lygiai dveji metai, kai Stasio Lozoraičio netekome, kviečiu visus 
pagerbti jo atminimą ir iš naujo prisiekti idealams, už kuriuos jis 
visą gyvenimą kovojo - viltis ir vienybė vardan demokratinės, 
nepriklausomos ir saugios Lietuvos.

Daniela Lozoraitienė 
1996 m. birželio mėn. 13 d.

Putnam, Connecticut, JAV

dalintis buvusį "liaudies turtą", 
"socialistinę nuosavybę". Tam rei
kėjo laiko, ir visiškai nereikėjo 
kaimynų dėmesio.

Trijų Baltijos šalių politikai dai 
negreit pradės į iškylančias prob
lemas žvelgti iš tam tikro bendro 
taško. Integracija, veiksmų deri
nimas - būtinybė, tačiau jau yra 
išryškėjusios visiškai skirtingos 
raidos tendencijos. Nekalbėsiu čia 
apie buvusios komunistinės no
menklatūros įsitvirtinimą Lietu
voje, kur ji "nusavino" ir turtą, ir 
politinę valdžią. Galima sakyti, 
jog Lietuva "sugrįžo" į prieškario 
pozicijas: anos nepriklausomybės 
metais savo ekonomine galia ir 
išsivystymu ji buvo trečia ir šios 
nepriklausomybės laiku ji stebė
tinai sparčiai nusirito į istorijos 
jai lemtą galą. Paradoksalu, tačiau 
sovietmečio metais Lietuva eko
nomiškai aplenkė ir Estiją, ir Latvi
ją ir sykiu išliko etniškai viena
lytė. Atgavus nepriklausomybę, 
Lietuvai neiškilo rusakalbių gy
ventojų problema, kankinanti jos 
kaimynes. Ką turime dabar? Ener
getines, bankų sistemų krizes, 
socialinio draudimo sistemos ko-
(nukelta į 2 psl.)

KALTINIMAI
ATSIIMTI:

PROBLEMA
IŠSPRĘSTA?

"Sutinku atšaukti savo pa
reiškimą, jog Stasys Lozoraitis 
buvo KGB kolaborantas, kad 
Lietuvoje būtų ramybė ir taika", 
birželio 11 d. pareiškė Seimo 
narys dr. Kazys Bobelis. Tai jis 
pareiškė po knygos "Užkulisiai. 
Iš naujausios Lietuvos istorijos", 
kuria remdamasis apkaltino a.a. 
ambasadorių kolaboravus su 
KGB agentu, leidėjų - Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
pirmininko Balio Gajausko bei 
istorikų Dalios Kuodytės, Algio 
Kašėtos ir Daliaus Stančiko spau
dos konferencijos. Joje istorikai
K.Bobelio teiginius pavadino 
melu, kuriam jokio pagrindo 
nedavė knygoje pateikti doku
mentai apie KGB agento Juli
jaus Slavino veiklą. Jei K.Bobelis 
būtų neatšaukęs savo kaltinimų, 
knygos leidėjai ketino kreiptis į 
teismą.

Nors K.Bobelis savo pareiš
kimą atsiėmė, bet liko prie savo 
nuomonės, jog dokumentų, 
kurie gali būti ir KGB falsifika
tas, spausdinimas be aiškių ko
mentarų yra klaida. K.Bobelis 
sakė, jog jaučiasi įžeistas, kad jo 
"pavardė tempiama per mėšlą ir 
purvą visuose knygos pusla
piuose", kad apie jį, kartu augu
sį su Stasiu Lozoraičiu, jį gerbu
sį, šis galėjo pateikti tokius pa
reiškimus, apie kuriuos K.Bo
belis sužinojo tik iš "Užkulisių" 
knygos.

Absurdu dr. K.Bobelis pavadi
no Kaune pareikštą iniciatyvą 
paskelbti jį šiame mieste perso
na non grata: "Esu gimęs ir augęs 
Kaune ir, jei jau einame į Vakarų 
pasaulį, tokių teisinių absurdų 
nereikėtų daryti".

Po K.Bobelio viešai pareikštų 
kaltinimų 8 iš 16 jo vadovau
jamo Seimo užsienio reikalų 
komiteto narių pasirašė pareiš
kimą, pasmerkusį komiteto pir
mininko poelgį ir abejojantį, 
kad po to jis galėtų vadovauti 
komitetui.

Beje, iš KGB dokumentų įsi- 
(nukelta į 6 psl.)
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Žodžio laisvė Estijoje
"Pagaliau laisvė! Pasibaigė kru

vinosios sovietų cenzūros lai
kas!"- tokia džiaugsminga nuo
taika buvo apėmusi estų žurna
listus ir rašytojus 1990-1992 me
tais atgavus laisvę.

Tačiau 1994-aisiais jau girdėti 
balsų, esą mūsų laisvė yra perne
lyg didelė, o ore tvyro visiškos 
anarchijos pavojus. Geltonoji 
spauda darė, ką norėjo, - spaus
dino melą, įžeidinėjo ir jautėsi 
nebaudžiama. Klestėjo pornog
rafinių knygų ir žurnalų leidyba. 
Taline įvyko nekrofilinių filmų 
festivalis. Suomijoje ir Švedijoje 
tie filmai uždrausti. Džiaugsmin
gos mėgstančių nekrofiliją gau
jos iš Švedijos ir Suomijos suplū
do į Taliną. Talino pedagoginio 
universiteto studentai surengė 
demonstraciją prieš tuos filmus. 
Suomis, nekrofilijos specialistas, 
išvadino juos neostagnatoriais ir 
neobrežnevininkais. "Visame pa
saulyje studentai yra patys 
radikaliausi žmonės, kodėl jūs

tokie konservatyvus", - stebėjosi 
jis.

1995 metais nuslūgo pirmoji 
visiškos laisvės banga. Ėmė 
mažėti pornografinių leidinių. 
Morališkai nukentėję ir įskaudin
ti pradėjo teistis su geltonąja 
spauda ir kartkartėm laimėdavo 
solidžią pinigų sumą. Geltonoji 
spauda tapo atidesnė ir san
tūresnė.

Prostitucija nėra uždrausta, 
tačiau neleidžiama jos propaguo
ti, reklamuoti ir jai tarpininkau
ti. Sykį policija konfiskavo visą 
didžiausio Estijos savaitraščio 
"Eesti Ekspress" tiražą. Tačiau 
vėliau policijos prefektas nesu
gebėjo įrodyti, kad tame nu
meryje išties buvo tarpininkau
jama prostitucijai ir ji reklamuo
jama. Policija turėjo atlyginti 
konfiskuoto leidinio savininkui 
už nuostolius.

Vėliau buvo pakeistas įstaty
mas: jis tapo aiškesnis.

Iki 1995-ųjų gegužės mėnesio

Sovietinės ekonomikos palikimas - cemento gamykla 
Kundos (Estija) mieste, kuri eilę metų teršia ir nuodija ne 
tik miestą, bet ir visą Estijos teritoriją.

buvo draudžiama klausytis tele
fono pokalbių ir tikrinti paštą. 
To meto vidaus reikalų minis
tras, norėdamas sėkmingiau ko
voti su nusikaltėliais, pateikė 
įstatymo projektą, kuriame sa
koma, jog ypatingais atvejais 
prokuroras gali policijai leisti 
klausytis telefono pokalbių ir 
tikrinti laiškus. Parlamentas priė
mė šį įstatymą.

Netrukus estų saugumo polici
ja aptiko, jog ministras Savisaaras 
pats įrašinėja savo pokalbius su 
kitais politikais, neklausęs jų su
tikimo. Ministras neteko posto. 
O jis slapta įrašinėjo pokalbius 
su premjeru Tiitu Vahi'u ir už
sienio reikalų ministru Siimu 
Kallasu.

Po kurio laiko žurnalistas Ulo 
Russakas išsamiai išklausinėjo 
buvusio vidaus reikalų ministro 
sekretorę ir sykiu meilužę, ir 
didžiausias Talino dienraštis "Ee
sti Paevaleht" pradėjo spausdin
ti greit išgarsėjusios Vii jos Laa- 
naru atsiminimus. Panelė Laa- 
naru pateikė laikraščiui ieškinį: 
jos teigimu, ji esanti ne vien 
atsakinėjantis į klausimus as
muo, bet ir publikacijos ben
draautorė. Prasidėjo teismas. 
Tuos atsiminimus buvo už
drausta spausdinti, kol nebus 
paskelbtas nuosprendis. Leidi
nio vyriausiasis redaktorius pa
reiškė, kad labai spaudžia teisin
gumo ministras, kuris žino, jog 
tuose atsiminimuose apnuogi-' 
narni kai kurie aukšti pareigūnai/ 
Jis teigė, kad "teismas, bendra
darbiaudamas su teisingumo 
ministru, nori apriboti konsti
tucines žodžio laisvės teises". 
Nepaisant teismo draudimo, tie 
atsiminimai buvo spausdinami 
toliau. Kartu buvo skelbiami ir 
Savisaaro slapti įrašai, padaryti 
kalbantis su premjeru, užsienio 
reikalų ministru ir kitais politi
kais. Jei buvęs ministras žurna
listui atidavė juostas, tai gal jis 
dvigubai kaltas? Tas reikalas atro
do labai komplikuotas. Galimos 
kelios skirtingos baigtys. Ti
kėkimės, kad teismas vis dėlto 
viską išnarplios.

Neseniai spauda apkaltino Tar
tu universiteto rektorių prof. 
Peeterį Tųlvistę neteisėtai var
žant žodžio laisvę. Rektorius 
paskelbė, jog universiteto ad
ministracijos nariai neturi teisės 
spaudoje palaikyti politinių par

tijų. Jo manymų, tokia esanti 
Vakarų Europos tradicija. Jis kri
tikavo du kolegas profesorius už 
jų jausmingus politinius straip
snius. Buvusi socialdemokratų 
vadovė, sociologijos profesorė 
Marju Lauristin protestuodama 
atsisakė dekanės posto. "Kas yra 
universitetas, - klausė ji, - valsty
bės vadovaujamos švietimo sis
temos monada ar laisvos aka
deminės dvasios tvirtovė?"

Dar vienas keistas įvykis, susi
jęs su žodžio laisve. Pagarsėjęs 
skandalais poetas Kivisildnikas 
Internete paleido Estijos SSR rašy
tojų sąjungos 1981 m. narių 
sąrašą, kuriame daugybė netiks
lių ir absurdiškų duomenų bei 
biografijų. Keletas rašytojų pa
reiškė protestą. Kivisildnikas at
sakė, jog tai ne sąrašas, o jo ab
surdo poema, įdėta Interneto 
faile, kuris vadinasi "Kivisildni- 
ko poemų rinktinė".

Labai nemalonus įvykis - maža 
Tartu leidykla išspausdino "Sio- 
no išminčių protokolus". Žydų 
'kultūros draugija apskundė ją 
teismui. Teismas nusprendė, jog 
knygos turi būti sunaikintos, ir 
jos buvo sudegintos. Prokuroras 
reikalavo, kad leidėjai būtų 

"pripažinti kaltais, nes jie skatinę 
neapykantą žydų tautai, tačiau 

Teisėjas pareiškė, kad jie norėję 
tik uždirbti daug pinigų parduo
dami šią knygą ir niekas negali 

[įrodyti juos norėjus skatinti nea- 
’pykantą. Teismas nerado pagrin- 
’ do, kad galėtų apkaltinti leidėjus 
1 kursčius neapykantą. Intelektu
alai, pavyzdžiui, estų PEN prezi
dentas R. Raudas, protestavo 
prieš tokį švelnų Tartu teismo 
nuosprendį ir sakė, kad įstaty
mas pernelyg miglotas. O knygų 
deginimas jiems priminė Stalino 
laikų knygų laužus. R. Raudo 
manymu, geriausia išeitis buvo 
atiduoti visą tiražą Žydų kultūros 
draugijai. Dar vienas nemalonus 
įvykis - sudeginus tiražą,- vienas 
geltonosios spaudos laikraštis 
pradėjo spausdinti tuos melagin
gus protokolus su rubrika "Di
džiausios amžiaus klastotės".

Esama ir daugiau skandalų, 
susijusių su žodžio laisve Estijo
je, tačiau galima teigti, jog čia 
žodžio laisvė įtvirtinta, remian
tis mūsų Konstitucija. Reikėtų 
tik patobulinti keletą įstatymų.

Andresas Ehinas
LM

"Vadų likimai". Kažkada kaip šmėklos stovėję Vilniaus 
miesto centre, šiandien trūnija Vilniaus dailės kombinato 
kieme. R. Šuikos nuotr.

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.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N Y 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Kaip bus minimos Adomo Mickevičiaus į
200-osios gimimo metinės «

. 711
Apie tai buvo kalbama ba

landžio mėnesį Varšuvoje vyku
sioje tarptautinėje konferencijo
je, kurią surengė Lenkijos sos
tinėje esantis A. Mickevičiaus li
teratūros muziejus. Konferenci
joje dalyvavo žymūs lenkų lite
ratūrologai, A. Mickevičiaus kū
rybos tyrinėtojai M. Dernalo- 
wicz, Z. Stefanowska, A. Wit- 
kowska, Z. Libera, S. Makowski, 
Z. Sudolski, taip pat šios šalies 
muziejininkai, bibliotekininkai ir 
kiti. Pakviesti ir kraštų, su kuriais 
susijęs didžiojo poeto gyvenimas 
bei kūryba, atstovai. Daugiausia 
tai buvo literatūros muziejų dar
buotojai. Atvyko svečių iš Balta
rusijos, Ukrainos, Rusijos, Pran
cūzijos, Italijos, Vokietijos. Lie
tuvai atstovavo ir skaitė prane
šimą A. Mickevičiaus 200-ųjų 
gimimo metinių valstybinės ko
misijos narė, Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus direktorė A. 
Ruseckaitė. O šios informacijos 
autorė, Vilniaus apskrities A. 
Mickevičiaus viešosios bibliote
kos darbuotoja, trumpai supažin
dino konferencijos dalyvius su 
renginiais, įvyksiančiais poeto 
vardu vadinamoje bibliotekoje.

Konferencijoje dalyvavę įvai
rių valstybių atstovai dalijosi 
savo šalyse numatomų šventinių 
renginių planais. Apie Lenkijos 
jubiliejinę programą išsamiausiai 
kalbėjo A. Mickevičiaus 200-ųjų 
gimimo metinių komiteto pir
mininkas, A. Mickevičiaus litera

tūros muziejaus Varšuvoje direk
torius J. Odrowącz-Pieniączek. 
Šventės komiteto, įkurto Lenki
joje 1993 metais, garbės pirmi
ninkas yra žinomas A. Mic
kevičiaus kūrybos tyrinėtojas, 
Liublino katalikiškojo univer
siteto profesorius Cz. Zgorzels- 
ki, šioje konferencijoje, deja, 
nedalyvavęs. I komitetą įeina 
garsūs Lenkijos ir kitų šalių mok
slininkai, rašytojai, menininkai, 
taip pat A. Mickevičiaus palikuo
nis, Paryžiuje gyvenantis Roma
nas Gorecki. Lietuvai šiame ko
mitete atstovauja Vilniaus uni
versiteto Polonistikos katedros 
vedėjas doc. A. Kalėda.

Vadovaujant jubiliejiniam ko
mitetui, įgyvendinama įvairių 
renginių programa. Svarbią vietą 
joje užima šiai datai skiriami 
leidiniai. Pirmiausia minėtinas 
naujai parengtas, Lenkijos Pre
zidento patronuojamas septy
niolikos tomų A. Mickevičiaus 
raštų leidimas. Jau pasirodė ke
turi tomai. Artėja į pabaigą kelis 
dešimtmečius rašomos poeto 
gyvenimo ir kūrybos kronikos 
rengimas. Iki 1998-ųjų, jubi
liejaus metų, turėtų būti išleista 
"A. Mickevičiaus enciklopedija", 
naujas "Pono Tado" vertimas į 
rusų kalbą, sonetai italų kalba, 
dar keletas poeto gyvenimui ir 
kūrybai skirtų knygų, jo archyvų, 
esančių Paryžiuje ir Turine, kata
logai bei kita.

1998-aisiais iš pradžių Varšu

voje, o vėliau Maskvoje numa
toma surengti bendrą dviejų 
muziejų - A. Mickevičiaus lite
ratūros muziejaus Varšuvoje ir į 
A. Puškino Maskvoje - parodą I 
"Adomas Mickevičius. Aleksan
dras Puškinas. Naujas žvilgsnis". 
Varšuvoje dar ketinama suorga
nizuoti parodas "A. Mickevičius 
užsienio polonistikoje", "Vėlinės" 
lenkų scenoje: 150 metų", taip , 
pat ekspoziciją, atspindinčią poe
to biografiją XVIII - XIX a. isto
rijos ir kultūros kontekste. Turi
no muziejus eksponuos parodą, 
atkuriančią A. Mickevičiaus or
ganizuoto legiono istoriją.

Baltarusiai užsimoję atstatyti 
neišlikusius poeto gimtuosius 
namus Zaosėje. Net ir šiais ne
lengvais laikais sparčiai vyksta 
rekonstrukcijos darbai. Atstači
us sodybą, joje bus įrengta eks
pozicija. Jau baigiamos konser
vuoti Naugarduko pilies lieka
nos, jubiliejaus proga numato
ma restauruoti senamiestį. Ža
dama sutvarkyti ir pažymėti me
morialinėmis lentomis visas da
bartinės Baltarusijos teritorijoje 
esančias A. Mickevičiaus vietas.

Artėjant žymiajai datai, turėtų 
įvykti net kelios tarptautinės 
konferencijos, simpoziumai, A. 
Mickevičiaus skaitymai. Jie bus 
organizuojami Naugarduke, Var
šuvoje, Maskvoje, Paryžiuje, Rap- 
ersvilyje (Šveicarija), kur yra tur
tingas Lenkų muziejus ir didelė 
A. Mickevičiaus ekspozicija. Vyks

taip pat poeto kūrybos vakarai, 
rašinių, piešinių ir skaitymo 
konkursai, viktorinos, ekspedici
jos ir išvykos į A. Mickevičiaus 
vietas visoje Europoje.

Aptariamojoje konferencijoje 
kalbėta, kaip reikėtų pažymėti 
šias vietas. Siūlyta parengti vie
ną memorialinės lentos projektą 
visiems kraštams, tik daryti kitokį 
užrašą. Pirmiausia, žinoma, bū
tina tinkamai sutvarkyti poetą 
menančias vietas, kurių nemaža 
ir Lietuvoje.

Nijolė Sisaitė LM

KIENO RANKOSE 
LIETUVOS SAUGUMO 
GARANTIJOS?

(atkelta iš 1 psl.) 
lapsą, sveikatos apsaugos suiri
mą, žemiausią tarp šių Baltijos 
šalių pragyvenimo lygį, di
džiausią valstybės vidaus skolą... 
Lietuvos problemos gali pasiro
dyti esančios didžiausia trijų Bal
tijos šalių integracijos kliūtis. De
rinant žingsnius, priimant spren
dimus visada įvertinamas part
nerio pajėgumas. Juk ir į Euro
pos Sąjungą veržiamės tikėda
miesi pagerinti savo gyvenimą 
kitų sąskaita. Kaimynai taip pat 
žiūrės, kad "integruodamiesi" ne- 
imtume jų sąskaita lengvinti savo 
sunkumų. Intelektualinis mūsų 
vadovų "imidžas" kaimynams jau 
spėjo paaiškėti, ekonomika - sėk
mingai "sustabilizuota", valsty
bės raidos projektų - nulis. Tad 
ar įmanoma reali integracija? 
Tikėkimės, kad istorija dar ne 
visiškai nusisuko nuo mūsų.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

pinigais, Unitrust, testamentais.
-Tax Exempt #36-2927289-

pen .....r
Pope Leo XIII Literaiy Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
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IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

^asolinoA MEMORIALS
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PHONES (718) 326-1282; 326-3ISO
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ĮDOMIŲ vietų lankymas 

GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ 
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
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VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

tel.:718 423-6161, 1 - 800-77-VYTIS 
FAX 718 423 - 3979
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Sukilimas prieš raudonus budelius
"Raudonieji budeliai, žiauriai kankinę mūsų kraštą... siaubo apimti 

bėga... Artėja visų Lietuvos žemių išlaisvinimo valanda... Broliai 
lietuviai, imkitės ginklo! ... Tegyvuoja laisva nepriklausoma Lietu
va!"

Tokie žodžiai pasigirdo iš Kauno radijo stoties 1941 m. birželio 23 
d., antrąją karo dieną, vokiečiams puolus rusus, bet dar nepasiekus 
Kauno. Kaune jau veikė sukilėliai.

Sukilimas išplito visoje Lietuvoje. "Laisvės žygyje su ginklu rankoje, 
spėjama, dalyvavo apie 90,000... Žuvusių skaičius siekė apie 4,000... 
Visoje Lietuvoje gausiai pridygę partizanų kapai skelbė akivaizdų 
tautos karžygiškumą" - liudija to sukilimo dalyviai.

Kaune laidojant 85 žuvusius, Laikinosios Vyriausybės vardu buvo 
ištarti tokie žodžiai:

"Ne pirmas kartas šioje vietoje prasiveria duobės, kad priimtų 
kūnus tų, kurių kraujas reikalingas palaistyti tautos laisvei."

"Tačiau niekada toji duobė nebuvo tokia didelė, kaip šiandien. 
Tai rodo, kad Lietuvos žemė yra ištroškusi laisvės."

"Tai rodo, kokia stipri tėvynės meilė jau yra išaugusi jos vaikų 
širdyse, kad ištisi jų būriai... ryžtasi mirti, kad tiktai svetimiesiems 
nevergautų".

Svetimieji buvo vejami ir svetimieji brovėsi į kraštą: rusus stūmė 
vokiečiai. Lietuviai pasinaudojo ta jų tarpusavio kova, tačiau ne 
tam, kad vienus pavergėjus išvijus, kitiems tarnautų. Lietuvių tauta 
siekė laisvės. Ir nebe pirmą kartą istorijoje tokie sukilimai yra įvykę, 
pasikeičiant priešams ir siekiant visiškos krašto laisvės.

Lietuviams nepavyko laisvės pasiekti. Laikinoji Vyriausybė vok
iečių buvo užgniaužta. Prasidėjo nauja vergija. Bet tai nė kiek 
nesumažino sukilimo reikšmės. VLIKas (Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas) savo atsišaukimuose ne kartą primindavo: 
"Turime prisiminti ir įvertinti didžiąją ir ryškiausią prošvaistę - 
1941 m. birželio 23 d. visuotinį tautos sukilimą".

Verta prisiminti, kaip sukilimą tada vertino didysis Amerikos 
laikraštis - "The New York Times". 1941 m. liepos 1 d. rašė: 
"Sukilimai Baltijos valstybėse, pirmajai progai pasitaikius, buvo 
neišvengiami... Pakraščių valstybės neturi laisvo pasirinkimo poli
tikoje; joms tenka veikti žiauriausio teroro sąlygomis. Ne mums 
juos teisti jų tragiško pasirinkimo valandą".

Teisingai ir tauriai pasakyta žinant, kad amerikiečių simpatijos 
tada buvo rusų bolševikų labui, gi neapykanta - vokiečiams na
ciams. Nepasmerkė lietuvių už laisvės siekimą bet kokiomis sąlygo
mis.

Skaudu ir liūdna, kai atsiranda net laisvų lietuvių, kurie norėtų 
nuvertinti sukilimą, ko visais būdais siekia komunistai. Amžiną 
atilsį Povilas Žadeikis, Lietuvos ministeris VVashingtone, tuojau po 
sukilimo įspėjo: "Galimas daiktas, kad Sovietų ir jų simpatikų 
propagandos mašina bandys lietuvių sukilimą peikti bei dergti... 
Prikaišios naciškumą... Kiekvienas nuoširdus lietuvis, kiekvienas 
kenčiančios Lietuvos draugas laikys savo pareiga priekaištus atrem
ti".

Per šimtmečius ateinąs
Juozas Kudirka 3

Atvyksta Kauno "Ainių" ansamblis

(Pabaiga. Pradžia Nr. 23)

Dzūkai ir aukštaičiai, kad arkliai per metus būtų gražūs, Jurginių 
rytą juos išmaudydavo bėgančiame vandenyje, kad būtų ėdrūs, 
gražūs, neturėtų niežų. O kad arklys būtų obuoliuotas, tai kai 
kumelė apsikumeliuoja, per Šv. Jurgį reikia apdengti kailiniais 
(Veisiejai).

Jurginės - naktigonių šventė. Dar mūsų šimtmečio pradžioje 
Gervėčių krašte susiburdavo nakčia 18-19 metų vaikinai ir mer
ginos prie arklių, susinešdavo kiaušinių, užsikurdavo laužus, vaišin
davosi.

Šio šimtmečio pirmaisiais dešimtmečiais, - rašė B. Buračas, - per 
Jurginės Tauragės apylinkėje būdavo didelė arkliaganių šventė: 
"Arkliaganių baliui kaimo šeimininkės sudėdavo maisto: kiaušinių, 
lašinių, sviesto, sūrių, pyragų ir kitų skanėstų. Šventės pavakary 
kaimo bernai sulekia kieman, kur yra jaunų merginų, atsineša 
muzikas ir pradeda linksmą arkliaganių balių. Šeimininkė ištaiso 
baliaus pautienę ir kitus užkandžius, o kaimo jaunimėlis linksmi
nasi visą vakarą".

Jurginių laiką, t. y. nuo balandžio 23 iki 25 dienos, jaunimas 
vakarais susiruošdavo šokius. Gervėčių apylinkėse iki šimtmečio 
vidurio per Šv. Jurgį mergos pasamdydavo šokiams muzikantą. Prie 
jo statydavo krepšį, į kurį kiekviena merga įdėdavo po 5 - 6 
kiaušinius. Muzikantas jų prisirinkdavo pilną krepšį.

Bažnytkaimius, kuriuose buvo šv. Jurgio atlaidai, pagyvindavo 
Jurginių mugės - jose visų pirma buvo prekiaujama arkliais.

Juozas Kudirka

Pagarsėjęs lietuvių tautinės mu
zikos ansamblis "Ainiai", pakvies
tas Brighton Parko lietuvių festi
valio rengėjų, liepos mėnesį žada 
atvykti į Chicagą ir dalyvauti fes
tivalyje, įvyksiančiame liepos 26- 
28 d. tarp 43 ir 47 gt. prie Wes- 
tern gatvės.

8 žmonių "Ainių" kolektyvas, 
kuriam vadovauja akt. Petras 
Venclova, Chicagon atvyks lie
pos 16 d. Prieš festivalį numa
toma koncertuoti Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte ir Jauni
mo Centre Chicagoje.

Edvardas Šulaitis

Aušros Vartų klebono pokalbis su
kun. Kazimieru Ambrasu iš Montrealio

Kunige Kazimierai, prašyčiau 
papasakoti apie savo praėjusio 
kunigiško gyvenimo veiklą Lietuvo
je, Lenkijoje, Italijoje, Filipinuose 
ir dabar Kanadoje?

Kunigystė prasidėjo Latvijos 
pasienyje nuošalioje ir tuščioje 
Skaisgirio parapijos bažnyčioje, 
kurios klebonu anuomet buvo 
T. Leonardas Jagminas, dabarti
nis Kauno Tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos profesorius. Jis pa
sikvietė šalimais dvidešimt šeše
rius metus į gretimą Žagarės pa
rapiją ištremtą arkiv. Julijoną 
Steponavičių, kuris 1988 m. rug
pjūčio mėn. 16 d. vakare mud- 
viems su Vytautu Vaičiūnu su
teikė diakono šventimus. Iš pat 
ankstyvo ryto, kitądien, rug
pjūčio 17, mudu su Vytautu iš 
šio arkivyskupo tremtinio rankų 
gavome kunigystę ir iš jo lūpų 
išgirdome nuostabius pamokan
čius žodžius, kurie per visą gyve
nimą buvo ir dar dabar tebėra 
tarsi kelrodė žvaigždė.

Tada užsimetęs kuprinę ant 
pečių, sėdau į pirmą pasitai
kiusią mašiną ir vėlei grįžau pro
fesoriauti į Vilnių, kur univer
sitete dėsčiau lietuvių kalbą ir 
vertimo teorijos, praktikos ir ki
tas šio kolei dar saulė nebuvo 
patekėjusi, naujo mokslo disci
plinas. Pačias pirmąsias šv. Mišias 
vienų vienas ašarodamas auko
jau savo kambarėlyje ant savo 
darbo stalo, kur buvo uždegtos 
dvi žvakutės, kuklūs, iš virtuvės 
spintos paimti šiai iškilmingai 
akimirkai reikalingi indeliai ir 
uždangstytas langas, kad priešais 
gyvenantys žmonės nematytų, 
ką aš čia veikiu.

Kadangi Lietuvių kalbos kate
drai reikėjo siųsti dėstytoją Len
kijon į Poznanės Ad. Mickevi
čiaus universitetą dėstyti lietu
vių kalbos, prof. Z. Zinkevičius 
prašė mane važiuoti užsienin.

VVilkes universitete prisimintas profesorius 
Bronis Kasias

Pennsylvanijos Wyoming slė
nyje esančiame Wilkes-Barre 
mieste įsikūręs Wilkes univer
sitetas š. m. balandžio 13 d. iš
kilminga akademija - minėjimu 
prisiminė sausio 19 d. mirusį 
profesorių emeritą Bronį J. Kasią 
(Kazlauską). Minėjimas, dalyvau
jant universiteto prezidentui, 
kolegoms profesoriams, buvusi
ems velionio mokiniams, gimi
nėms ir būreliui lietuvių, vyko 
Wilkes universiteto prezidento 
įstaigos rūmuose - Weckesser
Hali. Prancūzų periodo gotiška 
architektūra išpuoštoje salėje bu
vo prisimintas dėl sovietinio 
okupanto tėvynę palikęs lietu
vis mokslininkas, eruditas, pa
rašęs visą eilę mokslinių veikalų.

Minėjimas pradėtas prof. Kas
lo mėgta Laros daina iš filmo 
apie dr. Zhivago, dainuojant 
solistei Trudy Check Tuhy. Trys 
velionį pažinę asmenys - VVilkes 
universiteto prez. Christopher N. 
Breiseth, sūnėnas Juozas Kazlas 
ir Algimantas S. Gečys - buvo iš 
anksto pakviesti ilgesnėmis kal
bomis prisiminti prof. B. Kasią. 
Pirmuoju kalbėjęs Algimantas S. 
Gečys, pakviestas minėjime at
stovauti JAV Lietuvių Bendruo- 

Tai ne pokarinis Vil
nius. Tai šių dienų 
Lietuvos sostinė - ad
ministracinis, kultū
rinis, politinis res
publikos centras su 
baigiančiu griūti, vie
nu gražiausių ir di
džiausių Rytų Euro
poje senamiesčiu.

R. Šuikos nuotr.

Šitaip su knygų pundu ant pečių 
atsidūriau Lenkijoje. Ir vėlei ank
stų rytą, kol dar žmonės miega, 
paaukojęs šv. Mišias savo kam
baryje, eidavau universitetan 
profesoriauti.

Po metų Dievo pirštu, Mergelės 
Marijos užtarimu, ūžtelėjus atšili
mo bangai, kardinolo V. Slad
kevičiaus buvau atšauktas iš Len
kijos ir pradėjau dėstyti Kauno 
kunigų seminarijoje, iš kur, pri
reikus Vatikano radijui jėzuito iš 
Lietuvos, buvau pasiųstas į Ro
mą, kur išbuvau ketverius me
tus, per kuriuos su Popiežių ly
dinčia žurnalistų grupe pabuvau 
Varšuvoje.

Kadangi jėzuitui prieš pasku
tinius įžadus reikia baigti vadi
namąjį terciatą, lietuviškai vadi
namą trimetį, šešiems mėne
siams vokiečių jėzuitų provinci
jos skirtomis lėšomis išvažiavau 
į vieną garsiausių Filipinuose 
jėzuitų vadovaujamą Ateneo 
universitetą, kur susipažinau su 
tenykšte kultūra, istorija, pa
pročiais, buitimi, įvairių vie
nuolijų gyvenimu ir šeimomis. 
Grįždamas Romon iš Filipinų, 
aplankiau jau beveik 50 metų 
Indijoje apaštalaujantį T. Donatą 
Slapšį. Po politinių permainų 
atsivėrus daugeliui naujų laisvo
jo pasaulio ir vietinių informaci
jos šaltinių, Vatikano radijas 
nustojo buvusios reikšmės. Tada 
buvau pasiųstas Kanadon, kur 
nuo 1993. 10. 28 dirbu Mont
realio Aušros Vartų parapijoje.

- Kokia veikla šalia kunigiško 
darbo Jus domina?

Studentaudamas domėjausi 
akordeonu, Morzės abėcėle, mo
kiausi pūsti dūdą, įsigijau teises 
vairuoti motociklą, automobilį. 
Verčiau iš anglų, rusų, lenkų k. 
knygas, rašiau eilėraščius, įvai
rius mokslo ir publicistinius 
straipsnius, važinėjau su mokslo 

menei, prisiminė kaip rūpestis 
dėl Lietuvos prieš nepilnus dvi
dešimt metų suvedė jį su prof. 
Kasiu. JAV LB tada jautė stoką 
informacijos apie pavergtą Lie
tuvą prancūzų kalba ir į prof. 
Kasią kreiptasi kaip į tarptautinės 
teisės istoriką - paruošti veikalą. 
Keletą metų trukęs artimas ben
dradarbiavimas 1981 m. buvo 
apvainikuotas Prancūzijoje išleis
tu prof. B. Kaslo 347 pusi, veikalu 
"La Lithuanie et La Seconde Gu- 
erre Mondiale" (Lietuva ir Ant

pranešimais į įvairius vertėjų 
kongresus, suvažiavimus, susi
tikimus, plenumus. Ypač man 
patiko ir nebenustojo patikti 
kelionės po įvairius kraštus ir 
žemynus.

- Kodėl pasirinkote žurnalisto 
veiklos sritį?

Nuo mažumės buvau kompo
zitorium, bet, deja, anuomet 
negalėjau nei savo kūrinių už
rašyti, nei pagroti, nei tapti 
muzikantu. Paskui svajojau būti 
diplomatu, bet iš sovietų užimtų 
šalių vien didelių komunistų 
vaikai tegalėjo siekti tokių mok
slų. Rinktis žurnalisto darbo ne- 
sirinkau, bet gyvenimas taip su
siklostė, kad pradėjau dirbti ne 
ten, kur norėjau, bet kur galė
jau ir kur mane priėmė. Dabar, 
kur būdamas ir keliaudamas, 
stengiuosi šį tą juodu ant balto 
sukrapštyti. Juk Lietuvoje ne
daug laikraščių ir žurnalų turi 
savųjų korespondentų svečiose 
šalyse.

- Ką Jūs bendrais bruožais galite 
pasakyti apie savo viešnagę Ar
gentinoje, apie mūsų lietuvių 
veiklą?

Kaip ir kitose šalyse - Ameri
koje, Kanadoje, Italijoje, taip ir 
Argentinoje pasitaiko neprastai 
įdomių ir nuostabių gimtąjį 
kraštą mylinčių, jam visą gyve
nimą pašventusių žmonių, ku
rie savo darbštumu, nagingu
mu, apsukrumu ir taupumu ne 
tik susirado darbą, bet dažnai 
kur pranoko eilinį čiabuvį ir iš
niro aukščiau kitų eilinių tiek 
politiniu supratingumu, tiek iš
silavinimu, tiek ir savo visuo
menine padėtimi. Argentiniečių 
lietuvių veiklai platumo, sa
kyčiau, užtenka: įvairūs susitiki
mai, paskaitos, minėjimai, spor
tas, nereti susitikimai, kelionės 
į Lietuvą, iš Lietuvos atvažia
vusių svečių viešnagės ir kt.

rasis Pasaulinis Karas). Veikalas 
buvo platinamas prancūzų kal
bą naudojančiuose kraštuose, 
įskaitant ir Afrikos valstybes.

Toliau, remdamasis Ant. Ma
sionio knygoje "Ateitininkų dva
sia nepalūžo" prof. Kaslo pateik
tais prisiminimais, A. Gečys 
iškėlė prieškarinės nepriklauso
mos Lietuvos jaunimo, tuo 
pačiu ir B. Kaslo, norą visomis 
jėgomis siekti aukštojo mokslo 
ir kovoti už demokratijos įkūni
jimą Lietuvos valstybėje. Toks

- Kokie Jūsų ateities pastoraci
niai planai?

Apie juos geriausiai žino Die
vas ir šiek tiek Lietuvos provin
cijos Jėzaus Draugijos provinci- 
olas, o aš pats - kur nujosiu, ten 
sustosiu, gal ir pas gerus žmones 
nakvynėlę ir duonos kriaukšlę 
gausiu...

- Kokie Jūsų linkėjimai mūsų 
lietuviškai kolonijai?

Pirmiausia norėčiau visiems 
kuo nuoširdžiausiai padėkoti. 
Nuo visų tų, kurie su iškelta 
knyga mane pasitiko Buenos 
Aires jūrų uoste, pakvietė mane 
į savo būstus, aprodė namus, 
supažindino su namiškiais, at
sakė į mano klausimus. Dėkui 
tiems, kurie mane vežiojo po 
miestą, vaišino, apdovanojo, 
sodino prie stalo, patarė, padė
jo. Ypač dėkingas tai svetingai 
marijonų pastogei, visiems jos 
įnamiams ir ypač šeimininkui
T. Augustinui Steigvilui, jo sekre
torei ir kitiems nuoširdiems įna
miams. Tepadeda Jums visiems 
dangus, Mergelei Marijai tar
pininkaujant, išlaikyti dar di
desnę vienybę, karštesnę meilę 
ir prieraišumą Nemuno ir Balti
jos šaliai, kad Jūs savo dora, vie
ningumu, papročių ir gražių 
tradicijų išlaikymu ir rodoma 
meile vienas kitam išsiskirtu- 
mėte iš visų kitų tautų, kurių 
atstovai apie Jūsų kiekvieną ga
lėtų pasakyti: kokie tie lietuviai 
bičiuliški, sąžiningi, darbštūs, 
uolūs katalikai ir ištikimi gimta
jai kalbai, papročiams, tradici
joms ir niekad neužmirštą sa
vosios žemės vaikai. Kuo nuo
širdžiausiai spaudžiu su padėka 
ranką jums visiems, net ir tiems, 
kurių nepažįstu, su kuriais ne
susitikau, bet visad jus visus 
prisimenu prie altoriaus. Telydi 
dangus jūsų darbus, mintis ir 
žingsnius. Visad jums dėkingas.

Buenos Aires, 1996. 04.23

Kalbėjosi
Augustinas Steigvilas, MIC 

jaunimo nusistatymas sudarė 
problemų Lietuvą valdančiam 
vadistiniam režimui. Pavasari
ninku vadovybėje buvęs B. 
Kasias buvo persekiojamas, po
licijos tardomas, suimtas, tre
miamas tėviškėn, neleidžiamas 
užimti valdinę tarnybą. B. Kas- 
lui, Vytauto Didžiojo univer
sitete baigusiam teisę ir dėl veik
los katalikiškoje jaunimo veik
loje negaunančiam valstybinės 
tarnybos (kadangi neturėjo "iš
tikimybės liudijimo"), prof. Pr. 
Kuraitis, parėmus vysk. M. Rein
iui, išrūpino stipendiją tęsti tarp- 

(nukelta į 4 psl.)
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■JAV kosminio palydovo fo
tografijos padėjo karo nusikal
timų tyrėjams Rytų Bosnijoje 
atrasti žaliuojančią pievą, kurio
je, spėjama, gali būti palaidota 
net 2700 nužudytų musulmonų. 
Tyrėjų grupė negalėjo tiksliai 
pasakyti, kiek palaikų gali būti 
palaidota kape prie Nova Kasa- 
vos, tačiau pradėjus kasinėti, 
rasti šešių žmonių palaikai. Kaip 
teigia liudininkai, 1995-ųjų liepą 
užimdami Jungtinių Tautų Or
ganizacijos ginamą Srebrenicos 
anklavą separatistai nužudė ma
žiausiai 3000 musulmonų vyrų.
■ Vokietijos pareigūnai kon

fiskavo 2 kilogramus gramų ura
no ir suėmė Slovakijos pilietį už 
radioaktyviosios medžiagos įve
žimą į Vokietiją. Žurnalo "Fo- 
cus" duomenimis, Vokietijoje 
pernai sulaikyti 198 asmenys, 
bandę nelegaliai įvežti radioak
tyviąsias medžiagas. Apie 70% 
tai buvo užsieniečiai, daugiau
sia iš Rusijos, Lenkijos, Lietuvos 
ir Ukrainos.
■ Baltijos jūros žvejai vis daž

niau skundžiasi, kad į jų tinklus 
patenka nuskandintų automo
bilių dalys arba ir viso automo
bilio laužas. Žvejų nuomone, tai 
dažniausiai yra vogti automo
biliai, kurie Rytų Europos šalių 
keltuose yra išmontuojami, 
išrenkamos vertingos detalės, o 
likusios dalys sumetamos į jūrą. 
Detalės vėliau panaudojamos 
senų legaliai pirktų automobilių 
remontui. Danijos Riodbio uos
to žvejų atstovas pareiškė, jog 
Baltija gali tapti tikromis auto
mobilių kapinėmis. "Tapo kasdie
niu dalyku, kad tai žvejams pa
daro apie 10 tūkstančių kronų 
nuostolio. Sudraskomi tinklai, 
prarandama daug laiko išgriebti 
automobilį ir nugabenti jį į 
krantą".
■ Ying Chen, nuo 1989 m. 

gyvenanti Quebece, laimėjo Prix 
Quebec-Paris premiją už romaną 
"L'Ingratitude", kuriame gvilde
nama dukters ir motinos san
tykiai. Ying Chen gimusi Shang- 
hajuje. Kritikai apibūdina ją kaip 
nepaprastų gabumų pasakotoją 
ir itin gerą rašytoją. Premija - 
$3,000, įkurta 1958 m.
■ G. Pompidou centro Pary

žiuje remontas kainuos 120 min. 
dolerių. Prieš 19 metų suręstas 
statinys apskaičiuotas 5000 lan
kytojų per dieną, tačiau dabar jį 
aplanko penkiskart tiek.
■Moterų kompozitorių muziką 
propaguoja Londono Ambache 
kamerinis orkestras, įsteigtas 
prieš 12 metų. Jo įkūrėja Diana 
Ambache teigia, jog tyrinėdama 
žymiausių vyrų kompozitorių 
kūrybos aplinkybes aptiko 
nepagrįstai užmirštų ir neįver
tintų, tačiau labai talentingų 
moterų kūrinių. Jos orkestras 
šiuo metu dažnai groja ir Gra
žinos Bacevič (lietuvių kompozi
toriaus V.Bacevičiaus sesers) 
kūrinius.
■ Paslaptinga teroristų grupė 

neseniai kreipėsi į rašytoją Gab- 
rielį Garcia Marąuez prašydama 
jį tapti Kolumbijos prezidentu. 
Garsusis rašytojas griežtai atsi
sakė: "Niekas dėl jokios prie
žasties negali taip nuspręsti kie
no nors spaudžiamas, ir niekas 
negali tikėtis iš manęs tokio 
neatsakingumo."
■ Karaliaučiuje (Kaliningrade) 

įregistruotas pirmasis mirties 
atvejis nuo AIDS. Kaip pranešė 
kovos su AIDS centras, mirusy
sis daugiau kaip prieš 10 metų 
užsikrėtė ŽIV (žmogaus imunite
to virusu) būdamas užsienyje.

Vatikano 
valstybė - 67 

metai
1929 metų vasario 11 dieną 

Šventojo Sosto ir Italijos vy
riausybės atstovų Laterano rū
muose, Romoje pasirašytomis su
tartimis, Italija pripažino Vatika
no Miesto Valstybę, buvo suda
rytas konkordatas, nustatantis 
Italijos Bažnyčios statusą ir su
reguliuoti Šventojo Sosto ir Ita
lijos diplomatiniai santykiai, ku
rie nebuvo palaikomi nuo pat 
Italijos susivienijimo ir bažny
tinės valstybės panaikinimo 1870 
metais.

Popiežius ir Šventasis Sostas iš 
tarptautinio gyvenimo scenos 
pasitraukė 1870 metų rugsėjo 20 
dieną, kuomet besivienijančios 
Italijos kariuomenė užėmė Romą, 
o popiežius Pijus IX pasiskelbė 
Vatikano belaisviu. Gana įtemp
ti susivienijusios Italijos ir Šven
tojo Sosto santykiai truko dau
giau negu penkis dešimtmečius. 
Po Pijaus IX-ojo tarp Vatikano 
sienų savo pontifikatą praleido ir 
kiti trys popiežiai: Pijus X, Leo
nas XIII ir Benediktas XV. 1922 
metais naujuoju Bažnyčios ga
nytoju buvo išrinktas Achille 
Ratti, pasirinkęs Pijaus XI-ojo

11 % ES gyventojų - bedarbiai =
Briuselis. Nedarbas Europos 

Sąjungoje vėl didėja. Europos 
Komisijos statistikos biuro atas
kaita, paskelbta gegužės 15 die
ną, rodo, jog šių metų kovo 

VVilkes universitete prisimintas profesorius Bronis Kasias
(atkelta iš 3 psl.)

tautinės teisės ir diplomatinės 
istorijos studijas bei įsigyti dakt
aratą Strasbourg universitete, 
Prancūzijoje. Prieš pat Antrąjį 
pasaulinį karą užbaigtos studi

jos, ir asmeniškai patirtos nuos
kaudos dėl visuomeninės veiklos 
užgrūdino dr. Kasią ir pavertė jį 
kovotoju už žmogaus ir valsty
bės teises. Būdamas juristu ir 
teisiniu istoriku, dr. Kasias dau
giau kaip 40 metų pašventė rašy
damas mokslinius veikalus,

"jd ony-- " ■ to Nsavo draugiškumo, europinių 
manierų ir savitų ekscentriš
kumų, prof. Kasias ilgai liks jį E. Hanish padainavo ariją "Une 
pažinusių atmintyje. Prez. Bre- Belle Die" iš operos "Madame 
iseth padėkojęs, kad testamente 
VVilkes universitetas buvęs prisi

mintas už suteiktas sąlygas prof. 
Kašlui kaip mokslininkui dar;1’ 
budtis svetimam krašte, primi-1' 
nė, kad kartu velionis nepamir-1' 
šo ir savo gimtojo krašto. Du 
trečdaliai prof. Kaslo palikimo 
yra skirta Kauno katalikų arki
vyskupijai, kuri yra prašoma jį rapijos klebonas kun. Petras 

straipsnius, skaitydamas paskai- naudoti studentų studijoms už-. Ališauskas, dalyvaujant gimi- 
tas apie okupanto vykdomus J sienyje?

Giminių vardu kalbėjęs sūnę-J5 
nas Juozas Kazlas prisiminė isv 
gausios ūkininko šeimos Dzūki-’ 
joje kilusį dėdę Bronį, kuris vp” 
sad rūpinosi broliais ir seseri
mis, o neturėdamas savų vaikų, 
sūnėnais ir seserėčiomis. Jis su
pažindino su minėjime dalyvau- 
jančiais broliais Leonu ir Stasiu? * 
Vienam iš jų teko eiti tremties 
kelią Sibire ir brolio Bronio dėka 
su šeima vėliau pavyko atvykti" 
ir įsikurti JAV-se. Trumpais anek- 
dotais pnsimme dėdės turėtus 
anglų kalbos sunkumus Ame- 
rikoje, iškeldamas dėdės atkak-; 
lumą ir sugebėjimą nepalūžtą 
blogiausioje situacijoje. Iškėlęs 
dėdės nepaprastą meilę Lietu
vai, jis pastebėjo, kad tai nesu
darė problemų mylėti ir savo tori jos katedros vedėjas. 1930- 

33 m. Pavasario s-gos centro 
valdybos narys. 1932-33 m. 
korp. Iustitia pirmininkas. Tarp
tautinės teisės ir R. Europos 
klausimais rašė "Židinyje", "Tei
sėje", "Ryte", "XX Amžiuje", 
"Rhin- Danube-Baltique", "Re
spublika", "Baltic Revievv", "Re- 
vue Generale Belge", "Wilkes- 
Barre Record", "Times Leader", ir 
kt. Išspausdino šiuos veikalus: 
"L'Entante Baltique", 1939 m.; 
"The USSR-German Agression 
Against Lithuania", 1973 m.; 
"The Baltic Nations-The Quest 
for Regionai Integration and 
Political Liberty", 1976 m.; "L' 
Experience Balte de Regiona- 
lism", 1978 m.; "Three Secret 
Protocols", 1980 m.; La Lithua- 
nie et la Seconde Guerre Mon- 
diale", 1981 m.

H

žmogaus teisių pažeidimus Lietu- 
voje ir klastingu Molotovo- 
Ribbentropo paktu įvykdytą Bal
tijos valstybių nepriklausomybės 
panaikinimą. Jo įdėtos pastan
gos atnešė rezultatus. 1989 m. 
Sov. Sąjungos Aukščiausioji Tary
ba prisipažino, kad Molotovo- 
Ribbentropo sandėrio tikrai būta. 
Paktas buvo paskelbtas negalio
jančiu. Tai palengvino sąlygas 
Sąjūdžiui vesti Lietuvą į ne
priklausomybę.

JAV LB-nės vardu A. Gečys 
dėkojo universiteto vadovybei, 
atvėrusiai duris politiniam pa
bėgėliui ir suteikusiam progą kilti 
mokslinės karjeros laiptais. įvil
kės universitete per 26 metus 
prof. Kasias skiepijo pagarbą de
mokratijos idealams ir teisės prin
cipams. Savo laisvalaikį jis galėjo 
panaudoti laisvajam pasauliui 
priminti sovietinio ir nacinio 
režimų Lietuvai padarytas skri
audas. A. Gečys reiškė viltį, kad 
prof. Kaslo testamentu, kaip pa
dėka, universitetui skirta paliki
mo dalis galės būti panaudota 
vienam ar keliems studentams iš 
Lietuvos siekti mokslo Wilkes 
universitete.

Antruoju kalbėjęs Wilkes uni
versiteto prez. C. N. Breiseth 
prisiminė nelengvus prof. Kaslo 
pirmuosius žingsnius Wilkes uni
versitete. 1949 m. įsidarbinus 
universitete, pirmuosius septyne
rius metus teko darbuotis instruk
toriumi dėstant vakarais. Vėliau, 
pastebėjus dr. Kaslo mokslinius 
gabumus, pradėta kilti, tampant 
pilnu profesoriumi ir istorijos de
partamento vadovu. Gerbiamas 
kolegų ir mėgstamas studentų dėl

Šv. Petro aikštė Romoje ir Vatikano rūmai.

vardą. Nuo pat vainikavimo die
nos naujasis Popiežius puoselė
jo viltį sureguliuoti santykius su 
Italijos valstybe ir grąžinti Šven- ‘ 
tajam Sostui suverenias teises 
tarptautinėje bendruomenėje. 
Šią nuostatą Pijus XI-asis aiškiai 
išdėstė pačioje savo pontifikatfo 
pradžioje paskelbtoje encikliko
je "Ūbi Arcano". Po ilgų derybų, . 
prasidėjusių 1925 metais, 192&- 
ųjų vasario 11 dieną, rūmuose s 
prie Šv. Jono bazilikos Laterane, s 
buvo pasirašytos sutartys: Šv. ; 
Sostas atsisakė pretenzijų į iki < 

I' q šalių yra 18,3 milijono žmonių, 
.;?n r; neturinčių darbo. Tačiau statis- 

mėnesį bedarbių ES šalyse buvo n tikos ekspertai įspėja, jog šį 
11%. Šių metų vasario mėnesį 
bedarbių ES buvo 10,9%, o per
nai metų kovo mėnesį - 10,8. Iš 
viso šiuo metu penkiolikoje ES

, y • -j- ■ - \ iž

studijų šalį - Prancūziją. Ten! 
turėjo gausių pažįstamų ir daž
nokai ten lankydavosi.

Po savo nuotaikingų prisimi
nimų, programai vadovavęs J. 
Kazlas pakvietė norinčius mi
nėjimo dalyvius pasisakyti, kaip 
gyvenimo kelyje prof. Kasias 
juos palietęs. Kalbėjo kolegos 
profesoriai, buvę studentai, as
meninis advokatas, artimi bi
čiuliai. Vieni papasakojo prisi
minimų žiupsnelį, kiti paskaitė 
savo sukurtus eilių posmus. Iš 
dalyvavusių lietuvių nuotaikin
gai kalbėjo senosios lietuvių 
emigracijos veikėja Nelė Bajo- 
ras-Romanas, priminusi, kad 
prof. Kasias buvo vienas iš LB 
apylinkės iniciatorių (įsteigta 
Scrantono LB apylinkė) ir vie
nas iš pagrindinių skatintojų, 
kad lietuviška veikla nedirvo
nuotų.

Italijos susivienijimo popiežių 
valdytas žemes; Italija pripažino 
Vatikano valstybę ir suteikė eks- 
trateritorialumo statusą kai ku- 

, riems kitiems už Vatikano ribų 
esantiems Popiežiaus objektams, 
tarp jų Castelgandolfo rūmams, 
kurie vėliau tapo Popiežių vasa
ros rezidencija. Kartu buvo pa
sirašytas konkordatas, nustatan
tis Italijos Bažnyčios statusą. 
Sutartis Pijaus XI-ojo vardu pa- 

; sirašė valstybės sekretorius kardi
nolas Pietro Gasparri; Italijos 
karaliaus Viktoro Emanuelio III- 

skaičių dar gali tekti koreguoti, 
kadangi iki šiol nėra tikslių 
duomenų apie nedarbo lygį Ita
lijoje. Mažiausiai bedarbių Lu-

Sekė sūnėno Stanley Kass gi
minių vardų tarta padėka. Solistė

Butterfly", o solistė T. C. Tuhy 
supažindino su giesmės "Marija, 
Marija" vertimu ir vadovavo jos 
giedojimui. Minėjimas baigtas 
universiteto prezidento suruoš
tomis vaišėmis ir svečių paben
dravimu.

Prieš iškilmes universitete bu
vęs Pittstono Šv. Kazimiero pa- 

nėms, atliko urnos su velionio 
pelenais laidojimo apeigas. Ve
lionis palaidotas šalia anksčiau 
mirusios žmonos Pranės Šepo- 
raitytės.

Pabaigai keliolika prof. B. 
Kaslo biografinių faktų. Gimė 
1910 III 27 Rudaminoje. 1930 
m. baigė Marijampolės marijonų 
gimnaziją. 1930-35 m. studija
vo teisę Vytauto D. universitete, 
kur gavo dipl. teisininko vardą. 
1939 m. Strasbourg univ. gavo 
daktaro laipsnį. 1939-40 m. EL
TOS redaktorius, 1941-43 m. 
Vytauto D. univ. asistentas, 
1945-6 m. Strasbourg univ. lek
torius, 1947-49 m. Grosse Point 
akademijos instruktorius, 1949- 
75 m. Wilkes kolegijos dėstyto
jas, profesorius, 1965-70 m. is- 

Alg. S. Gečys

ojo vardu - Italijos politinį gyve
nimą monopolizavęs fašistų par
tijos lyderis ir vyriausybės vado
vas Benito Mussolini.

Katalikų pasaulis labai palan
kiai priėmė Laterano sutarčių 
pasirašymą.Vis dėlto būta ir prie
šingų balsų, prognozuojančių, 
kad Vatikanas tebus tik mario
netinė valstybėlė fašistinės Ita
lijos glėbyje. Tuometinė Italijos 
valdžia gal ir turėjo tokių keti
nimų, tačiau Pijus XI labai greit, 
sumaniai ir ryžtingai, naują val
stybę išvedė į tarptautinę areną.

xemburge - tik 3%. Didžiausias 
nedarbas Ispanijoje - 22,5%. 
Kovo mėnesį kiek padaugėjo be
darbių vyrų, jaunesnių kaip 25 
metų. Kovo mėnesį tokių bedar
bių vidutiniškai ES šalyse buvo 
21,2%, vasario mėnesį - 20,1%.

Vilnius. Įvažiavimas į senamiesti kainuoja 1 litą.
R. Šuikos nuotr.

Vakarai nori, kad Baltijos šalys j 
NATO eitų vieningai

pasiekę kai kurių pranašumų".
Vizito dienomis surengtuose 

susitikimuose ir diskusijose JAV 
pareigūnai pareiškė maną, jog 
Lietuva yra perspektyvi NATO 
narė, ir pritarė, kad ji būtų įtrauk
ta į būsimų Šiaurės Atlanto val
stybių gynybinės organizacijos 
narių sąrašą. "Durys į NATO turi 
būti atviros, o ne praviros", kal
bėjo ministras L. Linkevičius. Jo 
nuomone, "Lietuva ne tik siekia 
saugumo garantijų, bet ir pati 
stengiasi būti naudinga kuriant 
saugumą bei demokratiją".

Penkias dienas viešėdamas 
JAV, ministras L. Linkevičius bu
vo susitikęs su JAV gynybos 

(nukelta į S psl.)

Vilnius, gegužės 27 d. Nors JAV 
pareigūnai mano, kad narystės 
NATO siekiančios Baltijos šalys 
turėtų konsoliduotis, tokia nu
ostata netrukdo Lietuvai "dirbti 
atskirai ir siekti pranašumų", pa
reiškė Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius po 
vizito JAV sugrįžęs į Lietuvą.

"Galima tikėtis įvairių NATO 
plėtimosi scenarijaus variantų, 
bet Vakaruose vyrauja požiūris, 
kad Baltijos valstybės turi vieny
tis ir ieškoti bendro vardiklio", 
Vilniaus aerodrome surengtoje 
spaudos konferencijoje teigė 
Krašto apsaugos ministerijos va
dovas. Tačiau, pasak jo, ir dirb
dami atskirai, "mes jau esame 

Vos po dviejų metų nuo Latera
no sutarčių pasirašymo įvyko 
pirma ir turbūt lemtinga Šven
tojo Sosto ir Italijos vyriausybės 
konfrontacija. Jos pretekstas 
buvo Italijos ketinimas uždrausti 
Katalikų akciją, kurią Mussoli- 
nio režimas laikė bažnyčios ir 
Vatikano palaikoma opozicine 
jėga. Atsiliepdamas į priekaiš
tus, 1931 metų birželio 29 dieną 
Pijus XI paskelbė encikliką "Non 
abbiamo bisogno", kurioje pirmą 
kartą išdėstė savo požiūrį į ita
liškąjį fašizmą.

Šventojo Sosto moralinis au
toritetas dar labiau sustiprėjo įl
ojo pasaulinio karo išvakarėse. 
Tas pats Pijus XI 1939 metais 
paskelbė kitas dvi enciklikas - 
šįkart nukreiptas prieš vokiečių 
nacionalsocializmą "Mit bren- 
nender Sorge" ir prieš komu
nizmą "Divini Redemptoris". Pa
sibaigus karui, Šv. Sostas įsijungė 
į visas susikūrusias tarptautines 
struktūras. Vatikano dalyvavimo 
tarptautiniame gyvenime svar
ba ypač išryškėjo pastaraisiais 
metais: Popiežiaus balsas, gal net 
labiau negu kiti balsai, turėjo 
įtakos Europoje ir pasaulyje 
įvykusiems pasikeitimams. Šven
tojo Sosto ir popiežiaus balsas 
garsiai aidi ir dabar, kai žmonija 
ruošiasi peržengti trečiojo krik
ščionybės tūkstantmečio slenk
stį. Radio Vaticana

Danijoje šių metų kovo mėnesį 
buvo 6,4% bedarbių - tiek pat, 
kiek ir vasarį. ELTA

Tik DARBININKE 
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.
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A. Sabonis. Tik t aukšti...

Lietuvos krepšinio rinktinė
žais Chicagoje

Šių metų liepos mėnesį pirmą struojami lietuvių tautiniai šo-
kartą mūsų sporto istorijoje pa
matysime žaidžiančią Lietuvos 
krepšinio rinktinę Chicagoje bei 
kai kuriuose kituose Amerikos 
miestuose. Tai bus prieš pat 
olimpines varžybas Atlantoje. 
Chicagoje vyks pirmosios rung
tynės - liepos 7 d., 1 vai. p. p., 
Rosemont Horizon salėje, ten 
pat, kur liepos 6 d. vyks Dešim
toji Lietuvių tautinių šokių šven
tė. Šiose rungtynėse Lietuvos 
rinktinė susitiks su Kroatija, su 
kuria mūsiškiai žais pirmąsias 
rungtynes ir olimpiniame krep
šinio turnyre Atlantoje. Per šių 
rungtynių pertrauką bus demon-

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "DARBININKO", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

Šv. Tomo Akviniečio vasaros mokykla
Š. m. liepos 1-10 d. Trakuose 

veiks trečioji Šv. Tomo Akvi
niečio vasaros mokykla. Šv. To
mo darbų žinovai, profesoriai iš 
Vokietijos, JAV, Lenkijos skaitys 
paskaitas, ves seminarus.

Mokyklos dalyviai gaus išver
stus į lietuvių kalbą paskaitų 
konspektus, šv. Tomo lotyniš- 
kus-lietuviškus tekstus, skirtus 
darbui seminarų metu. Išklau
siusiems kursus bus įteikti baigi
mo pažymėjimai.

Mokyklos rengėjai - Dominin
konų ordinas Lietuvoje ir "Log- 
os" žurnalas - dėkoja rėmėjams,

Vakarai nori, kad Baltijos šalys į 
NATo eitų vieningai

(atkelta iš 4 psl.) 
sekretoriumi William Peny, val
stybės sekretoriaus pavaduotoju 
Strobe Talbott, JAV prezidento 
padėjėju ir vyresniuoju direkto

kiai. Toje pačioje vietoje Lietu
vos rinktinė rungtyniaus dar 
kartą - liepos 15 d., 7:30 vai. vak. 
Taip pat Lietuvos krepšinio rink
tinės nariai žada dalyvauti įvai
riuose su Lietuvių tautinių šokių 
švente susijusiuose renginiuose, 
na, žinoma, ir pačioje Šventėje. 
Be to, mūsų reprezentantai daly
vaus ir jiems rengiamame susi
tikime Michaelo Jordono resto
rane Chicagoje.

Apie šias rungtynes ir kitus 
Lietuvos rinktinės pasireiškimus 
Chicagoje vėliau bus pranešta 
kiek plačiau.

E. Šulaitis

suteikusiems Lietuvos inteligen
tams galimybę prisiliesti prie 
krikščioniškos kultūros versmių.

Norintieji vykti į šią mokyklą 
registruojami ir išsamesnę infor
maciją bei atsakymą apie priė
mimą gaus šiuo adresu: "Logos" 
redakcija, Laisvės pr. 60, 2056 
Vilnius, tel. (8-22) 42 19 63, fak
sas (8-22) 42 94 54.

Mokyklos rengėjai

DARBININKO redakcijoje Jūs 
galite nusipirkti anglų - lietuvių 
kalbų žodyną. Tai puiki dovana 
besimokantiems anglų kalbą.

riumi Vidurio bei Rytų Europos 
klausimais Daniel Fried, lietuvių 
kilmės JAV Atstovų rūmų nariu 
Richard Durbin.

ELTA

Jaunučiai krepšininkai žaidė Toronte
Gegužės 25 ir 26 dienomis 

Toronte įvyko Šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunučių krepšinio pir
menybės, kurios buvo tęsinys 
kiek anksčiau Chicagoje vykusių 
vyrų bei jaunių varžybų. Toron
te buvo rungtyniaujama net 8 
klasėse ir čia susirinko daugiau 
negu 30 komandų, atstovavusių 
7 sporto klubams. Rungtyniavo 
jaunimas nuo 7 iki 16 metų 
amžiaus.

Į šias pirmenybes iš Chicagos 
buvo nuvažiavusios trys koman
dos su jų treneriais bei palydo
vais: Rimu Dirvoniu, Algiu 
Tamošiūnu, dr. Donatu Siliūnu 
ir Algiu Jonynu. Jos čia kovojo 
gana atkakliai ir užėmė tris trečią

Lietuviškos rungtynės
Efektingai prieš trejus metus pradėjusi savo veiklą šiandien 

Lietuvos krepšinio lyga skęsta savo vadovą nesantaikos 
akivaruose. Lietuviška amerikietiškų užmojų atomazga, kai 
rūpesti dėl šalies krepšinio ateities užgožia ambicijos, pavy
das ir pinigai.

Mafija besąlygiškai gerbia nera
šytą taisyklę - į laidotuves atvyks
ta visi tarpusavyje kariaujančių 
pusių nariai. LKL sezono pabaig
tuvės Kauno "Kolegų" kavinėje 
galėjo nors akimirkai sukurti ly
gos viršūnių susitaikymo iliuzi
ją, tačiau negelbėjo net mafijos 
pavyzdys. Kauno žalgiriečiai tre- 
čiąsyk iškovojo LKL čempionų 
žiedus, tačiau pagerbti jų į pa
baigtuvių balių neatvyko Vitas 
Klimas - Plungės "Olimpo" vi
ceprezidentas, Algimantui Ližai
čiui, lygos generaliniam sekreto
riui, oponuojančios grupės vado
vas. Šios pabaigtuvės dar sykį 
įrodė, jog nepaskelbtas LKL 
viršūnių karas tęsiasi, o buvusio 
gražaus bendradarbiavimo šer
menyse negalioja jokios tai
syklės.

Į Lietuvą sugrįžus Šarūnui Mar- 
čiulioniui, LKL prezidentui ir 
charizmatiniam oponentų lyde
riui, krepšinio kuluaruose rusenę 
karo žiežirbos įsiliepsnoja. Šalies 
spaudoje prezidentas kalba apie 
"finansinę drausmę Lietuvos 
krepšinio lygoje" ir "karčią šeše- 
rių metų bendravimo patirtį" su 
Ližaičiu, savo buvusiu patikėti
niu, o lygos generalinis sekreto
rius savo ruožtu žada jau rašo
moje knygoje atskleisti visus san
tykių su Marčiulioniu niuansus.

Juodos katės žingsniai
Konfliktas LKL viršūnėse tie

siogiai susijęs su Ližaičio ir Mar
čiulionio santykiais, nors abi pu
sės viešai stengiasi atsieti šį ryšį. 
Bruzdėjimai už LKL generalinio 
sekretoriaus nugaros prasidėjo 
būtent tuomet, kai jis oficialiai 
išsiskyrė su NBA rungtyniau
jančia krepšinio žvaigžde ir pali
ko Šarūno Marčiulionio krepši
nio fondą. Ko nepasidalino krep
šininkas ir šešis metus buvusi jo 
"dešinioji ranka"? Šio nelaukto 
išsiskyrimo priežastis gali įvar
dyti tik jie patys, tačiau ir Marčiu
lionio, ir Ližaičio pasisakymai 
spaudoje leidžia suprasti, jog 
nesantaikos obuolys - pinigai. 
Lygos prezidentas užsimena apie 
"tuos pačius finansinės krizės 
simptomus" ir "lygos panašų liki
mą", o generalinis sekretorius 
tvirtina dar niekam nesakęs, 
"kiek Š. Marčiulionis man sko
lingas".

Be jokios abejonės, ne vieną 
pūdą druskos kartu suvalgiusio 
dueto skyrybos skausmingesnės 
buvo Ližaičiui. Paprastas ekspe
rimentas - ką sunkiau įsivaizduo
ti eiliniam žmogui: Marčiulionį 
be Ližaičio ar Ližaitį be Marčiu
lionio? Marčiulionio pusėje - jo 
vardas, žvaigždės statusas, krep
šinio mėgėjų meilė, gerai rek
lamuojama mokykla ir labdaros 
programos. Tačiau faktas, jog 
Ližaitis nepaisydamas šių jam 
nepalankių aplinkybių savo noru 

sias vietas.
B klasėje žaidė 6 komandos ir 

čia I vietą iškovojo Toronto 
"Aušra", pabaigoje įveikusi Ham
iltono "Kovą" 49:41. Rungtynes 
dėl trečios vietos laimėjo "Litua- 
nica", nugalėjusi Toronto "Vytį" 
43:32. C klasės finale vėl rung
tyniavo tų pačių klubų koman
dos, tačiau čia hamiltoniečiai 
įveikė "Aušrą" 60:45. Dėl trečios 
vietos "Lituanica" buvo prana
šesnė prieš Clevelando "Žaibą" 
73:47.

D klasėje, kur rungėsi 7 ko
mandos, pirmosios trys išsirikia
vo taip: 1. Hamiltono "Kovas",
2. Clevelando "Žaibas", 3. Chi
cagos "Lituanica". E klasėje iš 

nenori palikti krepšinio lygos, 
verčia suklusti - vadinasi, gene
ralinis sekretorius tvirtai jaučiasi 
savo kėdėj ir neturi jokių "fi
nansinių" uodegų? Tuoj po tų 
nelemtų LKL prezidento ir gen
eralinio sekretoriaus skyrybų 
prasidėjusios įvairios LKL fi
nansinės veiklos revizijos, regis, 
nesurado pažeidimų, todėl Mar
čiulionio korta dėl "finansinės 
drausmės" greičiau bus mušta.

Valstybės smūgis gruodi
Šiandien LKL klubo biudžetas 

svyruoja apie 0,5 - 1 min. litų. 
Pirmąjį sezoną LKL gyveno be 
rūpesčių, nes šalies ekonomiko
je klestėjo "nepo" laikų tradici
jos ir klubų savininkai lengva 
ranka žarstė pinigus krepšiniui. 
Klubų norai, kad LKL pradėtų 
grąžinti pinigus, stiprėjo propor
cingai mažėjant savininkų gal
imybėms uždirbti "tuščių" pini
gų. Pirmoji opozicija Ližaičiui 
susibūrė iš karto po jo skyrybų 
su LKL prezidentu praeitą va
sarą, tačiau generalinį sekretorių 
gelbėjo nepaprastai stiprus už
nugaris - Lietuvos akcinis inova
cinis bankas. Teoriškai sampro
taudami apie lygos galimybes 
uždirbti iš krepšinio, opozicijos 
atstovai vis dėlto buvo priversti 
prikąsti liežuvį, kai LAIB, pagrin
dinis LKL rėmėjas, duodavo ly
gai apie 300 tūkst. litų, daugiau 
kaip trečdalį LKL biudžeto. Li
žaičio pozicijos dar labiau susti
prėjo, kai, tuo metu aktyviai svar
stomo LAIB ir "Litimpeks" bankų 
susijungimo atveju, lygos kulua
ruose ėmė klaidžioti dar įspū
dingesnė - 600 tūkst. litų - par
amos suma iš naujojo "Jungti
nio banko". Tačiau 1995 metų 
gruodį sustabdydama LAIB veiklą 
Vyriausybė išmušė iš LKL gene
ralinio sekretoriaus pagrindinį 
kozirį. Karštligiškos naujų ga
lingų rėmėjų paieškos vyko ne
sėkmingai, o pritilusi opozicija 
suprato sulaukusi savo šanso.

Šešėlinė vyriausybė
Natūralu, jog LKL prezidentas, 

beveik visą krepšinio sezoną pra
leisdamas JAV, savai LKL vysty
mo vizijai atramą turėjo surasti 
ir Lietuvoje. Susikirtus Marči
ulionio ir Ližaičio privatiems 
interesams, krepšinio žvaigždės 
šešėlyje iš karto atsirado naujų 
žmonių. Anot Juozo Jankausko, 
LKL direktorato vadovo, inter
viu "Lietuvos sportui", į LKL ge
neralinio sekretoriaus vietą pre
tenduoja Arnoldas Masalskis, da
bartinis Šarūno Marčiulionio 
patikėtinis, LKL direktoratui va
dovauti rengiasi Zenonas Kama- 
rūnas, buvęs Kauno "Laveros" 
viceprezidentas, o LKL biznio 
centrui - Vitas Klimas, Plungės 
"Olimpo" viceprezidentas. "Vei
do" turima informacija patvirti

penkių komandų pirmaisiais 
buvo Hamiltono "Kovo" vaikai. 
Pačių jauniausiųjų - F klasėje 
laimėjo pipirai iš Detroito "Ko
vo". Taip pat buvo rungtyniau
jama ir trijose mergaičių klasėse. 
C ir E klasėse nugalėtojomis tapo 
hamiltonietės, o D klasėje laimė
jo Toronto "Vyties" mergaitės.

Pačios pirmenybės buvo gerai 
suorganizuotos. Jų organizaci
niam komitetui vadovavo Rimas 
Miečius, o varžybiniam komite
tui pirmininkavo Andrius Kli
mas. Pirmenybes rengė ŠALFSS 
krepšinio komitetas, talkininkau
jant Toronto "Aušrai" ir "Vyči
ui".

E. Šulaitis

na šiuos "šešėlinės vyriausybės" 
narius, tačiau nurodo kiek kitokį 
portfelių pasiskirstymą: Klimas 
turėtų tapti generaliniu sekreto
riumi, o Kamarūnas - lygos biz
nio centro vadovu. Pirmoje opo
zicijos bangoje prieš LKL centrą 
Vilniuje buvo Kauno "Atleto", 
Kauno "Žalgirio", Plungės "Olim
po", Šilutės "Šilutės" ir Alytaus 
"Savy" atstovai. Pirmiausia šią 
kompaniją paliko "Žalgiris": 
Kaune juoda katė perbėgo tarp 
LKL čempionų ir "Atleto", savo 
nuomonę tikriausiai pasakė ir 
sugrįžęs Arvydas Sabonis. Dvi
prasmiška opozicijoje "Šilutės" 
padėtis: jos žaidėjus vilioja toje 
pat barikadų pusėje stovinti Aly
taus ekipa, todėl galima spėti, 
kad kol kas tik trys komandos - 
"Olimpas", "Atletas" ir "Savy" 
suinteresuotos "LKL reorganiza
cija".

Marčiulionio klaida
LKL steigiamajame posėdyje 

Vitas Klimas į lygos prezidento 
postą pasiūlė Adolfą Šleževičių. 
Pateikdamas Marčiulionio kan
didatūrą Ližaitis užblokavo bu
vusio premjero karjerą šalies 
krepšinyje. Paradoksalu, kad da
bar Klimas tapo tvirčiausiu LKL 
prezidento sąjungininku. Mar
čiulionis susidūrė su sunkiai iš
sprendžiama problema: nepai
sant milžiniško jo paties popu
liarumo šalyje, greta stovintys 
bendraminčiai neturi reikiamo 
autoriteto krepšinio visuome
nėje. "Olimpo" viceprezidentą 
lydi partinio instruktoriaus praei
ties šleifas. Klimas nevalingai 
priminė savo praeitį, kai rajono 
valdžiai atvirai siūlė "prispausti" 
futbolą, o ne krepšinį remiantį 
verslininką ar įtakojo, kad, pažei
džiant elementarias žmogaus tei
ses, Vilniaus aerouoste būtų su
laikytas Evaldas Jocys. Po Kama- 
rūno šuolio iš bankrutavusios 
"Laveros" į, atrodė, normaliai gy
vuojančią "Šilutę", šią lyg tyčia 
ėmė spausti finansinės proble
mos. Netgi krepšiniui pinigų ne
gailintis Zigmas Petrauskas, "Atle
to" prezidentas, prarado ne vie
ną gerbėją, ėmęs perdėm pasi
tikėti Borisu Karebinu, savo fan
tazijomis apie kasmet į NBA siun
čiamus tris lietuvius prajuokinu
siu ir Rimą Kurtinaitį. Abejotina 
komanda - sunkiausios girna
pusės LKL prezidento idėjoms.

Ližaičio klaida
Savo ruožtu didžiausia LKL 

generalinio sekretoriaus klaida - 
"prasnausti" mėnesiai po LAIB 
veiklos sustabdymo. Lygai at
sidūrus komos būsenoje, LKL 
smegenų centras Vilniuje nesu
gebėjo surasti naujų rėmėjų. 
Tačiau atsižvelgiant į spaudoj 
prasprūdusią informaciją, jog 
lygai apie 100 tūkst. litų yra sko
linga Alytaus "Savy", apie 50 
tūkst. litų - Baltijos TV, galima 
kelti hipotezę, jog lygai buvo 
blokuojama, ne tik šių skolų 
sugrąžinimas, bet ir naujų rėmėjų 
paieškos.
Konferencija 

be Marčiulionio
(nukelta į 6 psl.)

IŠ VISUR
- "Volungė”, Toronto lietu

vių choras, minėdamas 20 metų 
sukaktį, gegužės 11 d. Prisikėli
mo parapijos didžiojoje salėje 
surengė įspūdingą koncertą.

- Prof. Violeta Kelertienė, 
išrinkta Pabaltiečių studijų drau
gijos (Association for the Ad- 
vancement of Baltic Studies, 
Ine.) prezidente.

- Dr. Antanas Grina, finan
sininkas, neseniai grįžęs iš Lie
tuvos, kur Vilniaus universitete 
skaitė bankininkystės kursą, da
lyvaus Lietuviškų studijų savaitėj 
Dainavoje ir birželio 27 d. kal
bės apie dabartinę Lietuvos ban
kų padėtį.

- "Antras kaimas” Dešimto
sios tautinių šokių šventės pro
ga liepos 3 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoj, pasirodys su Antano 
Škėmos vieno veiksmo drama ir 
įvairiais komiškais škicais.

- Kun. J. Aranauskui, Mon- 
treal, Que., Aušros Vartų lietu
vių parapijos klebonui, švenčian
čiam 80 m. amžiaus sukaktį, Jūrų 
šaulių kuopa "Neringa" birželio 
30 d. rengia ypatingą pagerbimą.

- Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos 24-asis sei
mas vyks rugpjūčio 30-31 ir 
rugsėjo 1 dienomis Chicagoje, 
Balzeko Lietuvių Kultūros Mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.

- "Dainavos” ansamblio vi
suotinio susirinkimo Chicagoje 
išrinktoji valdyba gegužės 21 d. 
pareigomis pasiskirstė taip: pir
mininkė Aušra Jasaitytė-Petry, 
vicepirmininkai Jeronimas Gai- 
žytis ir Tadas Stropus, iždininkė 
Aldona Urbienė, narės Krista Šili- 
maitytė ir Danguolė Ilginytė.

- JAV LB Vakarų apygar
dos metinis suvažiavimas 
įvyks birželio 23 d. Los Angeles, 
CA, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos salėje. Šalia eilinių pra
nešimų viešnia iš Detroito, Lie
tuvos Respublikos Seimo ir JAV 
LB bendros komisijos narė, Liu
da Rugienienė papasakos savo 
įspūdžius iš neseniai įvykusių 
svarstybų Vilniuje.

-1996 m. kovo 27 d. Surrey, 
B. C. Kanadoje po ilgos ir sun
kios ligos mirė a. a. filosofas, 
profesorius dr. Vincas Vyči- 
nas.

- Urugvajaus lietuvių kul
tūros draugijos valdybą su
daro pirm. Vytautas Dorelis, I 
vicepirm. Mindaugas Mačanskas, 
II vicepirm. Stasys Tamošiūnas, 
sekretoriai Laima Debesytė, Ber
ta Sanchez, Albertas Kaluzevi- 
čius, ižd. Jane Šleivytė-Traki- 
mienė, jos padėjėjas Gabriel 
Vener, nariai Antanas Gudynas, 
Vima Vilimavičius, Roberto Ibar- 
ra Veta, Orlandas Anilionis, Jua- 
na Anilionis, Marta Alicia Ca- 
brera.

- Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Hageno apylinkė 
dar tebeturi pusšimtį veiklių 
narių. Jos valdybos pirmininkas 
yra Valdas Žielys. Gražia tradici
ja tapo kiekvieną mėnesį rengia
mi Hageno apylinkės narių susi
tikimai įvairiems renginiams. Į 
juos atvyksta lietuvių ir iš Bon- 
nos, Bochumo, Gelsenkircheno, 
Wuppertalio miestų. Didžioji 
Hageno lietuvių dalis iš Lietu
vos yra atvažiavus per pastaruo
sius penkerius metus.

- Jūratė Baronaitė, buvusi 
hamiltonietė, gavo Mūncheno 
universitete Vokietijoje žurna
listikos magistro laipsnį.
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MES SIŪLOME

PIGIAUSIAS KELIONES J VILNIŲ 
iŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
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Lietuviškos rungtynės
AMERIKOJE AR / 

KANADOJE
• 4 ..

»

Porte. NJ 07680
' • . T /-/■
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LIETUVA - BALTIJOS GRAŽUOLĖ
.. " g / i

Pilrtausias skrydžfa fcuhios/ 

Pigiausios kainos viešbučiuose: 
LIETUVA, ŠARONAS, VIUON Ir kt.

Dar pamatyste Kopenhagą, Helsinki, Vieną, Variuvą 
Dėl skrydžių - prašykite ERIKĄ 

Dėl kelionių po Lietuvą ir Europą - prašykite ROBERTĄ 
Visi klauskite apie papigintas HERITAGE

TOURį. Nuo 8 iki 15 diena. Į1175 ir daugiau

UNIONTOURS

<<

y ?.

245 Fifth Avenue 
New YoHų NY 10016 .

Tol. (212) 683-9600. 800-451-9511

FAX: (212) 683-9511

ASTAnet: http://www.a9tanet.com/gctlunlontrs
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SCANOINAVIAN AIRLINES

a

(atkelta iš 5 psl.)
Dabar abi konfliktuojančios 
pusės ruošiasi LKL konferenci
jai, kuri turėtų įvykti birželio 
mėnesį. Paskutiniajame LKL 
Vykdomojo komiteto posėdyje 
Kaune gegužės 3 d. buvo patvir
tinta, .jog ši konferencija vyks 
Vilniuje, tačiau konkreti jos data 
dar nenumatyta. Algimantas 
Ližaitis ir LKL darbo grupė ren
gia du alternatyvius lygos verslo 
planus. Abu planai turi būti įteik
ti visiems Vykdomojo komiteto 
nariams susipažinti. Po to, pra
ėjus 5-7 dienoms, bus šaukia
mas dar vienas Vykdomojo 
komiteto posėdis. Jame turėtų 
būti pasirinktas geresnis planas 
ir paskirta tiksli konferencijos 
data.

"Veidas" turi pirminį vasario 
22 d. datuotą darbo grupės vie
no puslapio apimties projektą, 
kuriame yra... per 40 gramatinių 
kalbos klaidų. Akivaizdu, jog 
pasitelkęs nepriklausomu savo 
plano ekspertu akademiką Edu
ardą Vilką, LKL generalinis 
sekretorius metė iššūkį jau pus
meti dirbančiai oficialiai LKL 
darbo grupei, kuri pateko į ceit
notą. įtikinamam planui paruoš
ti reikia laiko. Kadangi artėja 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
turnyrai Vokietijoje bei Ispani-

joje, o liepos 4 d. rinktinė jau 
išvyksta į JAV, LKL prezidentui 
taip pat velniškai stigs laiko 
nuodugniai susipažinti su LKL 
virtuve. Be Marčiulionio pa
ramos "LKL reorganizacija" neį
sivaizduojama.

Kas bus?
‘ Greičiausiai - mažas lietus iš 
didelio debesies. Norint LKL 
konferencijoje radikaliai keisti 
lygos kryptį ir jos vadovus, būti
na susilaukti 2/3 Vykdomojo 
komiteto narių pritarimo. Šiuo 
metu Vykdomasis komitetas 
"turi" 25 balsus (po 2 balsus 
dešimt LKL klubų, 2 - Direktora
tas, po balsą - LKL prezidentas, 
garbės prezidentas ir viceprezi
dentas), vadinasi, LKL generali
nio sekretoriaus oponentai turi 
surinkti 17 balsų. Paprasta arit
metika: Ližaitis gaus 2 Direkto
rato balsus (Ližaitis ir Jankaus
kas), dar 4 - iš Vilniaus klubų 
("Statyba" ir "Sakalai"), 1 - iš LKL 
viceprezidento (Eugenijus Ver- 
bavičius, LAIB tarybos pirminin
kas). Norint išlaikyti "status quo" 
Ližaičiui belieka užsitikrinti nors 
dviejų narių paramą iš į jo pusę 
linkstančių Klaipėdos, Panevėžio 
ir Šiaulių klubų turimų šešių 
balsų...

"Veidas"

KALTINIMAI ATSIIMTI: PROBLEMA IŠSPRĘSTA?
(atkelta iš 1 psl.) 

tikinę, kiek agentų buvo apsupę 
velionį S.Lozoraitį, ir perskaitę

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

pavasarį ir vasarą, skrisdami į 
Vilnių ir Ryga!

■ '; ■ V ' ' ; ' . • • . ‘ •
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Mes taip pat sifilome patogius skrydžius ir keliones 
laivu i Karibif salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau Informacllų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė. 
Leonia, NJ 07605 

(201)944-1273 (800)955-7370 (201)947-2189
.... . ................................ ................ .....—... . ............ .............................
... ................................................. —........——.. ............. ...................................................................................... ............................. ... .................. •------------------------------------------------------------------------------
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Danielos Lozoraitienės interviu 
"Lietuvos ryte" išsakytas abejones 
dėl vyro mirties priežasties, 
"Užkulisiu" leidėjai mano, jog 
būtų tikslinga ištirti S.Lozoraičio 
mirties aplinkybes.

Be kita ko, vadovaujantis 
K.Bobelio pasirinktu KGB doku
mentų vertinimo principu, K. Bo
belis gali apkaltinti ir save: juk 
jis bendravo su Algiu Klimaičiu - 
agentu Kliugeriu.

Pagal "Kauno dieną" 
Padovanokite "Darbi

ninko" prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieniems metams - tik $30.

VI LT IS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
(HOPE) i 368 W«st Broadway, Boston, MA 02127 

TEL.: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI siuntiniai 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

BIRŽELIO mėn. siuntinius paimsime llote vietovėse:

birželio 19 
birželio 19 

.birželio 20 
birželio 20 i 
birželio 21 
birželio 21 
birželio 21 
birželio 22 

-birželio 22 
. birželio 24 
.'

J* X’

&
V.
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1:00 - 2:30 v. p.p. 

4:00 - 6:00 v. p.p.

7:00 - 8:00 v. vakaro 

7:00 - 8:00 v. vakaro 

9:00-10:00 v. ryto

12:00- 1:00 v. p.p.

3:00 - 5:00 v. p.p. 

12:00 - 4:00 v. p.p.

6:00 - 7:00 v. vakaro 

6:00 - 7:00 v. vakaro

r
•t -M .

PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, Rl 
ALBANY, NY -

SCHENECTADY, NY 
BINGHAMMON, NY 
SCRANTON, PA 
FRACKVILLE, PA 
BROOKLYN, NY 
BRIDGEPORT, CT L 
NORWOOD, MA

. - . ■ ’<•« • .į. t.,.

Dėl pinigų pervedimo, dėl Air Cargo siuntinių ir 
kitokios informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
=
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Jeigu Jus domina naujausi 
įvykiai Amerikoje ir Lietuvoje, 
užsisakykite DARBININKĄ. Šis 
laikraštis tikrai neapvils Jūsų. 
Jau 80 metų Amerikos lietu
viai skaito DARBININKĄ. Skai
tykite DARBININKĄ ir pasiūly
kite savo draugams.

DEXTER PARK 
lP PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
1 Tel.: 296 - 4130

Dėl dr. K. Bobelio pareiškimo 
apie Stasį Lozoraitį

Kaip politikui ir kaip žmogui 
p. Bobeliui nedaro garbės pa
reiškimai, kurie neturi įrodymų. 
Tai viena. Antra, manyčiau, jog 
minėto pareiškimo šaknys siekia 
tolimesnius užsienyje buvusių 
radikalesnio VLIK'o ir nuo
saikesnių pažiūrų prieškarinių 
Lietuvos diplomatinių tarnybų 
atstovų pozicijų skirtumus dėl 
lietuviams viešos, dažniausiai 
dėmesį iššaukiančios, emocinės 
išraiškos tampa neatskiriama jų

esybės dalimi. Polinkis į sim
bolizmą?

Mindaugas Jurkynas

KALENDORIUS
Birželio 21 d.: Aloyzas, Va- 

sarė, Novaldas.
Birželio 22 d.: Paulinas N., 

Jonas F., Tomas Moore.
Birželio 23 d.:

12 metų sekm.
Birželio 24 d.: Jonas Krikšt.

Algimanas, Nemune.

WARTA
TRAVEL & SHIPPING AGENCY

536 Westfield Avenue & Elmora Elizabeth, NJ 07208 
Telephone (908) 527-1000 FAX: (908) 527-1122 
Garantuotas, greitas ir saugus siuntinių pristatymas 

NUO DURŲ IKI DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 5-6 savaites 

į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ 
Greitai ir saugiai Jūsų siuntiniai pristatomi 

gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą. 
Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitu nėra 

Minimalus mokestis už persiuntimą yra 20 dol. 
We deliver to

BALTIC STATĖS, POLAND, SLOVAKIA, BELARUS, 
UKRAINE, MOLDOVA, RUSSIA and CENTRAL ASIA.

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ.

TUNE PICK UP

06/20 THU NEWARK, NJ 11-12 Noon
06/21 FRI BROOKLYN, NY 12-1 FM
06/25 TUES NEW BRITAIN, CT 11-12 Noon
06/25 TUES NEW HAVEN, CT 2-3 PM
06/25 TUES WATERBURY, CT 4-5 PM
06/27 THU PHILADELPHIA, PA 11-12 Noon
06/27 THU BALTIMORE, MD 4-5 PM
06/28 FRI KEARNY, NJ 11-12 Noon
06/28 FRI PATERSON, NJ 1-2 PM

ECONOMY A|R

New York-Vilnius-New York $799 r.t.

One way to Vilnius $530

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

$2,144
1,499
2,099

Grupėms ir pavieniams 
pigiausios kelionės šią vasarą į

LIETUVĄ
14 dienų Grand Tour of Lithuania.......
9 dienų Lithuanian Economy Tour.......

10 dienų Baltic Capital Tour......................
ir kitos.

Galima užsisakyti kelionę, viešbučius ir t.t. ar vien tik 
skrydžius papigintomis kainomis iš visų JAV miestų.

VYTIS TRAVEL
40 - 24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718 - 423 - 6161

1-800-77-VYTIS

http://www.a9tanet.com/gctlunlontrs
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JAV LB Floridos apygardos suvažiavimas
JAV LB Floridos apygardos 

suvažiavimas, įvykęs š. m. ba
landžio mėn. 12-13 dienomis St. 
Petersburgo Lietuvių klubo patal
pose, praėjo darbingoje nuo
taikoje. Suvažiavimą rūpestingai 
globojo LB St. Petersburgo apy
linkė. Savo atstovus į suvažia
vimą atsiuntė šios apylinkės: 
Auksinio Kranto, Daytonos, 
Palm Beach, St. Petersburgo ir 
Sunny Hills. Iš viso suvažiavime 
dalyvavo 32 rinkti atstovai. At
lantos apylinkė savo Veiklos 
pranešimą atsiuntė raštu.

Balandžio 12 d., 11 vai. ryto, 
suvažiavimą savo sveikinamuo
ju žodžiu atidarė ir posėdžiams 
vadovavo Floridos apygardos 
pirnk L. Siemaška, sekretoriavo 
M. Šaulienė. Kun. dr. Čyvui su
kalbėjus maldą ir pasimeldus už 
praeitais metais apygardoje mi
rusiuosius ■ Bendruomenės na
rius, buvo sudarytas suvažiavimo 
prezidiumas:^ vyko sveikinimai 
žodžiu bei raštu. Sveikintojų 
žodžiu tarpe buvo Chicagos Lie
tuvos garbės konsulas V. Kleiza.

Tolimėsriis dienotvarkės punk
tas l-. apylinkių valdybų veiklos 
prąnešiųiąi. Iš pranešimų pa
aiškėjo, jog apylinkėse veikla bu- 
v$ gana gyva, net ir Atlantos 
apylinkėje narių skaičius paaugo 
ligi 80. St. Petersburgo apylinkės 
pirm, pulk, A. Garsys savo 
pranešime, tarp kitko, paminė
jo, jog numatoma iš Lietuvos 
atsikviesti vaikus, kuriems rei
kalingos operacijos, ir juos čia 
globoti.

Apygardos valdybos pirm. L.

Siemaška aptarė savo pranešime 
valdybos veiklą ir pabrėžė, jog 
buvo stengiamasi įvykdyti dar
bus, kuriuos praeitame apygar
dos suvažiavime sužymėjo nuta
rimų komisija savo akte. Po apy
gardos valdybos ižd. A. Bau- 
kienės ir revizijos komisijos pirm. 
D. Mackialienės pranešimų vyko 
diskusijos. Be to, pirm. L. Sie
maška pranešė, jog į nutarimų 
komisiją sutiko įeiti: V. Budrio
ms, E. Jasaitienė, J. Šulaitis ir G. 
Treinienė. Tada buvo paskelbta 
45 minučių priešpiečių pertrau
ka, kurios metu buvo galima ap
žiūrėti J. Taoro suorganizuotą 
Lietuvos pinigų parodėlę.

Po pertraukos vyko simpoziu
mas tema "PLB ir JAV LB veiklos 
gairės Lietuvai atgavus nepriklau
somybę". Moderatorė A. Kamie
ne pasikvietė 4 simpoziumo re
feruoto jus ir pateikė jiems klausi
mus, liečiančius JAV LB ir PLB 
veiklą, lėšas, turimas įstaigas, 
atstovus, Tarybų sudarymą bei 
komitetus. Atsakymui referuoto- 
jams buvo paskirta po 10 min. 
laiko kiekvienam. Jiems bei suva
žiavimo dalyviams aktyviai da
lyvaujant diskusijose buvo 
baigti pirmosios dienos posė
džiai. 6 vai. vakaro St. Peters
burgo apylinkė suruošė klubo 
didžiojoje salėje suvažiavimo 
dalyviams jaukų banketą su ska
nia vakariene, šokiais ir menine 
programos dalimi, kurią atliko 
"Linksmieji broliai" - A. Kusin- 
skis ir A. Ulbinas.

Antrąją suvažiavimo dieną, 10 
vai. ryto, buvo išklausyta Lietu

vos Respublikos Seimo narės 
Laimos Andrikienės paskaita "Ką 
žada Lietuvai artėjantys seimo 
rinkimai?" Į paskaitą susirinko 
apie 150 žmonių. Su prelegente 
supažindino apygardos pirm. L. 
Siemaška. Prelegentė įdomiai 
nupasakojo, kaip šiandien atro
do Lietuva, kokios yra partijos ir 
kaip jos ruošiasi rinkimams. Taip 
pat paminėjo ir apie galimus 
rinkimų rezultatus. LDDP parti
ja dabar susikompromitavusi, 
suskilusi, praradusi autoritetą. Po 
paskaitos prelegentė atsakinėjo 
į jai pateiktus klausimus, kurių 
buvo gana daug. Apygardos 
pirm. L. Siemaška prelegentei už 
įdomią paskaitą nuoširdžiai pa
dėkojo, o dalyviai savo padėką 
išreiškė atsistojimu ir gausiais 
plojimais.

Po vienos valandos pertrau
kos vyko paskutinis suvažiavimo 
posėdis, kuriame nutarta, jog 
ateinančiais metais Floridos apy
gardos atstovų suvažiavimas 
įvyks Sunny Hills apylinkėje, pa
liekant pačiai apylinkei pasirink
ti suvažiavimo datą. Apygardos 
pirm. L. Siemaška savo uždaro
majame žodyje padėkojo vi
siems suvažiavimo dalyviams, o 
ypač St. Petersburgo apylinkės 
valdybai už rūpestingą suva
žiavimo globą. St. Petersburgo 
apylinkės pirm. pulk. A. Garsys 
taip pat savo valdybos nariams 
padėkojo už darbą ir nuoširdų 
bendradarbiavimą. Suvažiavimas 
baigtas, visiems sugiedojus Lie
tuvos himną.

St. Všk.

I į

f .

JAV LB Floridos apygardos suvažiavimo prezidiumas. Iš k:. V. Salčiunas, L. Savaitienė, 
A. Garsys, ap. pirm. L. Siemaška, kun. dr. M. Čyvas ir A. Karnius.

Daytona Beach
Šioj patrauklioj Atlanto pajūrio 

apylinkėj lietuvių būrelis ne
didelis. Iš viso apie 120. Daugu
ma yra pensininkai, iš didesniųjų 
Amerikos telkinių čia atsikėlę 
praleisti taip vadinamą "auksinį", 
o gal tiksliau - "sidabrinį" amžių.

Pabaigus profesines pareigas ir 
Lietuvos vadavimo politiką, lai
kas būtų pailsėti, bet tas netinka 
lietuvių būdui. Todėl šiam kuk
liam telkiny gyvuoja bent trys 
organizacijos, trys atstovybės ir 
vienas politinės veiklos būrelis. 
Juose darbuojasi ne tik lietuviš
kos veiklos veteranai, bet ir nau
jokai.

Po ilgesnės pertraukos, ban
dysiu "Darbininkui" vėl parašyti 
apie čionykštį gyvenimą, kuris 
gal domina ne tik New Yorke 
pasilikusius, bet ir kitur gyve
nančius skaitytojus. Šį kartą 
trumpa įvykių apžvalga.

Štai pirmojo pusmečio apys
kaita: sausio 1 tradiciniai Naujų 
Metų pietūs, kuriuos, kaip ir visa
da, suruošė Lietuvių Klubas - 
seniausia ir gausiausia Daytona 
Beach organizacija.

Lietuvių Bendruomenės D. B. 
Apylinkė, antroji skaičiumi ir 
veikla organizacija, sausio 10 tu
rėjo kultūrinio pabendravimo 
popietę su Kauno VD Univer

siteto rektorium prof. Bronium 
Vaškeliu.

Sausio 14 - Lietuvių Klubo 
narių metinis susirinkimas. Pasi
liko ta pati valdyba: pirm. Jonas 
Daugėla, vicepirm. Aniceta 
Mažeikienė ir Algirdas Šilbajoris, 
sekretorė Ona Lanienė, iždininkė 
Danutė Šilbajorienė, nariai Al
fonsas Bacevičius ir Ona 
Daržinskienė.

Vasario 7 LB Apylinkė taip pat 
turėjo metinį susirinkimą, ku
riame pasikeitė beveik visa valdy
ba. Pasitraukus dvejus metus 
dirbusiai dr. Birutės Preikštienės 
valdybai, išrinkti tapo: pirm. 
Mindaugas Petrikas, vicepirm. 
Narcizas Kreivėnas, sekretorė 
Birutė Kožicienė, iždininkė Rima 
Gudaitienė, narė Regina Snars- 
kienė.

Vasario 11 įvyko Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo šven
tė, . kurią rengė L. Klubas. Po 
mišių buvo trumpas minėjimas 
ir muziko Antano Skridulio vado
vaujamo mišraus choro "Siety
nas" kasmetinis koncertas. Antroj 
minėjimo daly kalbėjo Tėvynės 
Sąjungos rėmėjų būrelio pakvies
tas svečias, Seimo narys Gedi
minas Vagnorius.

Antroji nepriklausomybės 
šventė įvyko kovo 7 ir sutapo su

vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, 
apsilankymu. Minėjimą ruošė L. 
Bendruomenė, kalbėtoju pasik
vietusi JAV atsargos pulkininką 
Algimantą Garsį. Vyskupas laikė 
pamaldas ir pravedė religinį 
gavėnios susikaupimą.

Kovo 13 - L. Bendruomenės 
suruoštas pabendravimas, ku
riame kalbėjo dr. Jonas Šalna iš 
Juno Beach.

Balandžio 3 pabendravimo 
popietėj kalbėtoja buvo farma
cininkė prof. Janina Budreikienė.

Balandžio 4 koncertą atliko L. 
Klubo iš St. Petersburgo pakvies
tas moterų "Kvartetas", vadovau
jamas Aloyzo Jurgučio ir Dalilos 
Mackialienės.

Gegužės 12 - Motinos dienos 
šventė. Po pamaldų - "Sietyno" 
koncertas, su Motinos dienai 
pritaikytom dainom. Klubo val
dyba rengė minėjimą, o Klubo 
šeimininkės paruošė vaišes.

Birželio 5 - L. Bendruomenės 
pabendravimo pietūs. Lietuvos 
istorinių temų paskaitininkas - 
Nerimantas. Karaša.

Birželio 16 - pamaldos ir 
tragiškų Lietuvos įvykių minėji
mas. Pasisako LB valdybos pa
kviestas žurnalistas Vilius Bra
žėnas.

Trečioji, nors mažesnė, bet 
veikli organizacija, tai "Saulutės" 
Daytona Beach skyrius, kuris šį

LMF Stamfordo ir Norvvalko klubo narės, susirinkusios pas Marijoną Ogden, Fairfield, 
CT. Klubas išlaiko Lietuvoje viėną našlaitį, aukoja ĄPPLE organizacijai, taip pat aukoja mergaičių dviejų 
mėnesių vasaros stovyklai, kurią remia SBS Lithuahian.TT.C. Fėderatiori'. — -
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itau^ttetu- 
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buvo 1991 metais paprastą lap- kyklų Pedagogų Asociacija. 
kričio 7 dieną, kuomet susirinko džiaugs^a^piąn ^fį^^i^ba- 
septynių atsikuriančių ir be
sikuriančių katalikiškų nič® 
direktoriai svarstyti bendrų lyvavo ne vien katalikiškų mo- veiks visuomenėje, 
rūpesčių ir siekių Lietuvai at- kyjklų.! * 
kūrus savo Nepriklausomybę. Tą 
lemtingą rudens dieną buvo jkur- Europos .Katalikiškų Mokyklų or
tą Katalikiškų Mokyklų Draugi' gdriizacifos: iJit^Aridrė;DeWolf'' 
ja, kuri per penkerius metil išhMni^^ 
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siėmė siuntinių organiką: 
apleistų vaikų Lietuvoj į;
Panašioj labdaros bei aukų rinki
nio veikloj dirbo BALFo, Vasario 
16-tos gimnazijos ir Lietuvių 
Fondo atstovybės.

macuos įsi

mokytojo pilietinę poziciją 
mokyl^^Ajibs©^8 lSQfps 

m pjtin reikšmin-

į 
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turis į Lietuvą

Tai tiek šiemet nuveikė-Da^tpgę^atalig^g!
na Beach lietuviai. Visi paben
dravimai, minėjimai, koncertai? 
neapsiėjo be repeticijų, organiza
cinių darbų ir be glaudaus’įsų-

sus 

priimta į Europos ^atOiliškų

cinių darbų ir be glaudauyisųmčĮau.injsa] 
grupių bendradarbiavimo.' Liekai' ^vos ddgartti A u

1 ,VDWbDO18tik džiaugtis, kad mažam;
vių telkiny dar verda visuomenę
inis, kultūrinis ir patriotinis gy
venimas. Liepos ir rugpjūčio mė- 
nesiais veikla aprimsta, ries 4tei> 
na užtarnautos vasaros afostę- 
gos. Atėjus rudeniui, gal pasida-. 
linsime mintimis ne tik apie 
įvykius, bet ir apie asmenis, ku
rie Daytona Beach veikloje dirba 
ir jai vadovauja.

A. Šilbajoris

; i

M . įlori J?)e
dukrą Danutę su vyru, seserį Zofiją Šatienę ir kitus 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

, ..........

Dėkojame visiems, kurie; . n >: <

dirigentui Vytautui Marijošiui atskyrus su šitiid 0OSaulhl;r
(t1996.ll.17) -v '
apgaubėte mus užuojauta per šermenis ir laįdatuvęęjr guodėte asmeniškai, gėlėmis, 
telefonu, laiškais ir per spaudą. .. - .

Nuoširdžiai dėkojame už užprašytas šv. Mišią^įr ųž ąukas fondui, kurįo fiėka Vytauto 
Marijošiaus vardu bus skatinami Lietuvos jdunūofidi <£iti muzikos keiid. '

Norime, kad visi, kurie ilgiau ar trurii^lau' bėHėravote su VyftiUfti Marijošiurir, 
žinotumėte, jog Jūs buvote gyvi - su ĮdomiadšioM^mdlkmenom - mūsą brangaus Tėvo 
pasigėrėtinoj atminty, ypatingai Jūs, su kuriais jis bendravo muzikos ir teatro pasauly.

Visiems, kurie kartu su mumis išgyvenate netektį, kartojame žodžius, kurie rytą po 
mūsų brangaus Tėvo mirties mums teikė paguodos per psalmę Mišiose, "Tegu Tau, 
Aukščiausias, mano muzika skamba".

Elona Marijošiūtė-Vaišnienė, Marijus ^rijošius^. Gražina Marijošiūtė - Sės. Igne 
Rimtis Vaišnyš, A Idona 'Šileikytė-Marijošienė 

T; '■ Marius, Dainius, Vydas
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Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, birželio 11d. išvyko į Lie
tuvą. Iš ten lankys lietuvius Latvi
joje, Estijoje, Ukrainoje ir Balta
rusijoje. Į New Yorką grįžta rug
pjūčio 7 d.

Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos Seserys rengia Susitikimo 
Šventę - Pikniką š. m. liepos 28 
d. Putnam, CT, savo erdvioje so
dyboje. 11 vai. koncelebruotos 
mišios, vėliau pietūs, meninė pro
grama ir kt.

Antroji Tarptautinė Pa
baltiečių Psichologų konfe
rencija įvyks Taline, Estijoje, š. 
m. rugpjūčio 24 - 27 d. Su
sidomėjimas šia konferencija yra 
didelis - jau užsiregistravo daly
viai iš visų trijų Pabaltijo kraštų, 
Švedijos, Vokietijos, Australijos, 
JAV, ir Kanados. Kas norėtų gauti 
daugiau informacijų apie šią kon
ferenciją, prašomi kreiptis į Asso
ciation for the Advancement of 
Baltic Psychology, 50 Beresford 
Avė., Toronto, ONT, Canada M6S 
3A8. Tel. (416) 604-9707; FAX: 
(416) 488-0470. Att. Dr. Jaan Rei- 
tav.

Kun. Kajetonas Sakalaus
kas, buv. Šv. Andriejaus parapi
jos klebonas Philadelphijoj, PA, 
širdies ligos pakirstas mirė birže- 
io 8 d. Palaidotas birželio 13 d. 
Philadelphijoj, PA.

A. a. Aleksas Vaškelis, 
gyvenęs St. Petersburg Beach, 
FL, po sunkios ligos mirė 1996 m. 
birželio 7 d., sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Nuliūdę liko: žmona Pri
ma, duktė Danutė, žentas Ric 
Krebs, sesuo Zofija Salienė ir trys 
seserys ir brolis Lietuvoje. Ge
dulingos mišios buvo aukotos 
Most Holy Name of Jesus baž
nyčioje Gulfport, FL, birželio 10 
d. Buvo palaidotas Tautinėse lie
tuvių kapinėse Chicagoje.

Kelionių agentūra Vytis, 
Douglaston, NY, skelbia šią va
sarą 3 skirtingas keliones po Lie
tuvą su palyda: 9,10 ir 14 dienų. 
Kainos skirtingos. Žiūr. "Vyties" 
skelbimą 6-tame puslapyje.

Lietuvių Atletų Klubas dar 
turi marškinukų, išleistų Atlan
tos Olimpiados proga. Marš
kinėliai yra balti, juodi, arba spal
voti (tie dye), suprojektuoti Great- 
ful Dead grupės krepšinio moty
vu. Norintieji užsisakyti prašomi 
skambinti A. Jankauskui 718 - 
849 - 2260 arba P. Gvildžiui 718 
- 356 - 7871. (sk.).

Skaitykite DARBININKĄ ir pasiūlykite 
jį savo draugams

Ryžto
(atkelta iš 7 psl.)

visų svarbiausia diegti krikščio
niškas vertybes, nes matome, 
kokios yra pasekmės visuomenėj 
bedieviško, agnostinio, grynai 
humanistinio požiūrio į gyve
nimą. Kova su sekuliaristiniu pa
sauliu sudėtinga. Dvasinės ver
tybės reikalauja gręžtis į gyvybės 
ir kūrinijos esmę, atpažinti Kū
rėją. O taip lengva viską suvesti 
į žmogišką pajėgumą ar išradin
gumą ir neretai atsimušti į akli- 
gatvę. Krikščioniškasis auklėji
mas "grindžiamas tokia švieti
mo filosofija, kurioje harmonin
gai siejama tikėjimas, kultūra ir 
gyvenimas. Bažnyčia per mo
kyklas evangelizuoja, moko ir 
prisideda ugdydama dorus bei 
kilnius žmones". Taip skaitome 
Katalikiškų mokyklų suvažiavi
mo aptarime. Ar ne to reikia Lie
tuvai? Ar ne to reikia visam pa
sauliui?

Yra pedagogų Lietuvoje, nors 
jų ir būtų nedaug, kurie žengia

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

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

ŽINIOS
iš Lietuvos Respublikos 

Nuolatinės Misijos 
Jungtinėse Tautose

Š. m. gegužės 30 d. Misijos 
patarėjas R. Paulauskas, kartu 
su Estijos ir Latvijos atstovais su
sitiko su Šiaurės šalių delegacijo
mis JT socialinio vystymo komi
sijoje. Susitikime dalyvavo Nor
vegijos Sveikatos bei socialinių 
reikalų ministerijos direktoriaus 
pavaduotoja C. Sundrehagen. 
Susitikimo metu aptarti minėtos 
komisijos rengiami dokumentai 
dėl skurdo panaikinimo, Šiaurės 
valstybių delegacijų taktika ko
misijos posėdžiuose. Norvegijos 
atstovai apgailestavo, kad Balti
jos misijos atstovų neremia ek
spertai iš kompetentingų žinybų, 
esančių valstybių sostinėse. Da
lyviai nusprendė toliau plėtoti 
neformalų nuomonių bei infor
macijos apsikeitimą 5 + 3 for
mate.

Gegužės 31 d. ambasadorius
O. Jusys dalyvavo Rytų Europos 
rinkiminės grupės susitikime, 
kuriame buvo pasikeista nuo
monėmis dėl JT reformos darbo 
grupėse nagrinėjamų klausimų 
bei patvirtinta Rytų Europos val
stybių rinkiminės grupės kandi
datūrų lentelė. Lietuva pirmi
ninkaus Rytų Europos rinkimi
nei grupei JT Generalinės Asam
blėjos 51-osios sesijos pradžioje 
rugsėjo - spalio mėnesiais.

Birželio 6 d. ambasadorius O. 
Jusys bei patarėjas R. Paulaus
kas kartu su Latvijos bei Estijos 
ambasadoriais susitiko su Rytų - 
Vakarų studijų instituto prezi
dentu J. Mrozu, US - Baltic Fondo 
atstovais ir aptarė Baltijos valsty
bių prezidentų vizito organiza
vimą. ______________

LB NY "Versmės" apylinkės 
vicepirmininkė Albina Banie
nė - Daukantas praneša:

Kadangi išvykstu iš New Yor
ko, neturėsiu galimybės toliau da
lyvauti LB veikloje bei atlikti 
visuomeninės pareigos "Versmė
je". Iki liepos 1 d. dar veiks "Vers
mės" telefonas 718 776-1201.

Dėkoju visiems, pagelbėju
slėms ir man, ir "Versmei" sun
kiomis kūrimosi dienomis.

Nesakau "Sudiev", bet "Iki pasi
matymo!"

Albina Banienė - Daukantas

vaisiai
ryžtingus žingsnius šia linkme. 
Sveikinam Lietuvos Katalikiškų 
Mokyklų Pedagogų Asociaciją, 
sveikinam asmenis, kurie sutin
ka eiti šias sunkias pareigas. Jų 
priešakyje pirmininką ir Kauno 
Jėzuitų gimnazijos direktorių 
kun. G. Vitkų, SJ, kuris du metus 
mokėsi JAV-ose, Fordham, New 
Yorke, katalikiškų mokyklų ad
ministravimo. Kiek pajėgsim (o 
tai priklausys nuo prijaučiančių 
išeivijoje lietuvių paramos), 
padėsime esamoms mokykloms 
įsigyti papildomų mokslo prie
monių, padėsim jiems organi
zuoti savas konferencijas, vykti į 
Europos mokslines konferenci
jas ir visaip lavintis, tuo susti
prindami esamas mokyklas. 
Norintys gali Lietuvoje besiku
riančias ir esamas katalikiškas 
mokyklas remti per Religinės 
Šalpos Ad Hoc komitetą, 351 
Highland Blvd, NY, 11207.

(s. Igne)

Garbingo amžiaus sukaktuvininkas

Šių metų spalio 15 d. 
veikliam ir energingam 
New Yorko Lietuvių gydy
tojų ir dantų gydytojų 
draugijos nariui, buvusiam 
(1956 m.) draugijos sekre
toriui dr. Juozui B. Dičpi- 
nigaičiui sukaks 80 metų 
amžiaus.

Nors metai pabarstė jo 
plaukus sidabru ir veide į- 
spaudė kelias raukšleles, bet 
tai nė kiek nesumažino gy
dytojo ryžto dirbti kultūrinį 
ir visuomeninį darbą mūsų 
taip sunkiai alsuojančiai 
Tėvynei.

Dr. Juozas B. Dičpini
gaitis išvydo šį pasaulį 1916 
m. spalio 15 d. Krūvelių 
kaime, Marijampolės aps
krityje, Kazlų Rūdos valsčiuje.

1928 m. jis baigė Bagotosios 
pradžios mokyklą ir įstojo į Mari
jampolės Marijonų gimnaziją, 
kurią 1936 m. baigė. Būdamas 
gabus, gilaus mąstymo, darbštus, 
jautrios širdies jaunuolis, jis pa
sirinko studijuoti mediciną.

1936 m. rudenį jis įstojo į 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
Medicinos fakulteto pirmąjį kur
są. 1937 m. jį baigęs, Juozas Dič
pinigaitis nutarė atlikti privalo
mą jaunuoliams karinę prievolę 
ir įstojo į Karo mokyklą kariūnu- 
aspirantu. 1938 metais ją baigė 
jaunesniojo leitenanto laipsniu.

Tų pačių metų rudenį jis su 
jaunatvišku entuziazmu sugrįžo į 
Medicinos fakultetą tęsti savo 
užsibrėžto tikslo.

1942 m. dr. Juozas Dičpini
gaitis išlaikė Valstybinius egzami
nus ir gavo medicinos gydytojo 
diplomą. Beliko tik atlikti priva
lomą vienerių metų gydytojo

Birželio 2 d., sekmadienį, Kul
tūros Židinio mažoji salė buvo 
ypatingai gražiai išpuošta, nes čia 
vyko kavinė. Tokios kavinių po
pietės vyksta kiekvieną pirmąjį 
mėnesio sekmadienį, su mažomis 
išimtimis. Jos rengiamos jau ant
ri metai. Pradedamos rudenį, lap
kričio pradžioje ir baigiamos 
birželio mėn. Per metus suren
giamos apie 6 kavinės popietės.

Salė kiekvieną kartą būna 
skirtingai dekoruojama, prisitai
kant prie metų laiko, prie švenčių. 
Šį birželio sekmadienį salė buvo 
ypatingai gražiai ir turtingai de
koruota, papuoštos lubos, sienos 
ir patys stalai. Ant sienų buvo 
sukabintos kelios didelio forma
to užuolaidos, prie jų pritaikinti 
paveikslai, vaizduoją Kauną, Vil
nių, Trakus. Prikabinta ir kitų or
namentų: juostų, vainikų, gėlių. 
Kampuose ant geltonų kolonų 
sudėtos ištaigios gėlių vazos. Sta
lai apdengti puošniom staltie
sėm.

Prie šio papuošimo dirbo ne
mažai žmonių, vyriausia puošėja 
buvo Vida Jankauskienė, jai talki
no Josephine Senken. Salė pradė
ta puošti 10 vai. ryto ir darbai 
vyko iki vėlaus vakaro. Puošimo 
darbuose uoliai talkino Algis 
Česnavičius. Paruošiant valgius 
dirbo Andželė ir Petras Petraičiai; 
pyragais rūpinosi Zita Jankaus
kaitė; baru rūpinosi Algis Jankaus
kas, jis supirko ir gėrimus ir kitus 
ūkio reikalus tvarkė, o Lionginas 
Vaitkevičius sutarkavo bulves.

Kavinė veikia sekmadieniais 
nuo 12 vai. iki 5 vai. vak. Lanky
tojai jau pripratę prie tų valandų, 
pimieji atvyksta gana anksti ir 
papietavę, pasisvečiavę, išvažiuo

Paroda Vatikane
š. m. gegužės 10 d. Vatikano 

bibliotekos Siksto salėje buvo 
atidaryta fotografo Gianni Gian- 
santi nuotraukų paroda, skirta 
popiež. Jono Pauliaus II 64 foto
grafijoms, kurios apima laiko
tarpį nuo 1978 m. spalio mėn. iki

dr. Juozas B. Dičpinigaitis

stažą. Stažuotis pradėjo jis Vytau
to Didžiojo Universiteto kliniko
je, o užbaigė naujoje moder
niškoje Marijampolės ligoninėje.

Atlikęs stažą, 1943 m. dr. Juo
zas B. Dičpinigaitis gavo iš Vy
riausios Sveikatos Valdybos lei
dimą verstis privačia praktika.

Tačiau likimo nebuvo lemta 
dr. J. Dičpinigaičiui dirbti savo 
Tėvynėje.

1944 m. raudonasis slibinas iš 
rytų vėl ėmė slinkti link mūsų 
Tėvynės. Lietuviai, pabūgę krau
jo trokštančių jo nasrų, paliko 
turtus ir masiškai ėmė trauktis į 
Vakarus. Jų tarpe buvo ir jaunas 
gydytojas dr. Juozas B. Dičpini
gaitis.

Pasitraukęs į Vokietiją, dakta
ras iš pradžių dirbo keliose ligo
ninėse su vokiečių, anglų ir ame
rikiečių gydytojais. Kiek ilgiau 
dirbo Spakenbergo D. P. ligoni
nėje, o įsikūrus šiame mieste 
tremtinių stovyklai, jis buvo tos 

KULTŪROS ŽIDINIO KAVINĖ

LB Queens apylinkės pirm. Ramutė Česnavičienė (kairėje) 
ir paskaitininkai dr. Vita Dičpinigaitienė ir dr. Petras 
Dičpinigaitis. S. Narkėliūnaitės nuotr.

ja, užleidžia stalus kitai - vėles
nei svečių grupei. Šią paskutinę 
priešatostoginę kavinę aplankė 
200 - 250 žmonių, nes tuo pat 
metu didžiojoje Kultūros Židinio 
salėje vyko dail. Juozo Bagdono 
paroda. O posėdžių menėje buvo 
daktarų paskaita.

Tokios kavinės Kultūros Ži
dinio išlaikymui atneša apie 600 
- 700 dol. pelno. Kavines organi
zuoja Kultūros Židinio adminis
tracija. Tai tikrai naudingas 
renginys - žmonės turi galimybės 
skaniai pavalgyti, pabūti gražioje 
nuotaikingoje aplinkoje, o ad
ministracijai susidaro ir neblo
gos pajamos.

Paprastai kavinės metu vyk
sta kokie nors kiti renginiai. Ir šį 
sekmadienį, 3 vai. popiet, LB 
Qųeens apylinkės valdybos pa
stangomis buvo suorganizuota

1995 m. sausio mėn. Nuotraukos 
yra išspausdintos knygoje "Jonas 
Paulius II - Popiežiaus pa-veik- 
slai". Leidykla "White Star" fo- 
toalbumą su Vatikano apžval
gininko Marco Tosatti komen
tarais išleido 13-ka kalbų. Italų 

stovyklos gydytoju.
1950 m. daktaras su šei

ma atvyko į JAV ir apsigyve
no New Yorke. Čia jis vėl 
turėjo atlikti užsienyje bai
gusiems gydytojams priva
lomą medicinos stažą. Dr. J. 
Dičpinigaitis jį atliko Šv. 
Jono, Wyckoff Heights, 
Peck Memorial ir St. Cathe- 
rine ligoninėse.

1953 m. dr. Juozas Dič
pinigaitis New Yorko valsti- 
j o j e išlaikė užsieniečiams gy
dytoj ams privalomus egza
minus ir pradėjo verstis 
privačia praktika. Ją tęsė iki 
1996 m. sausio 1 dienos.

Dieną prieš tai jis įrašė į 
savo ligonių ligų istorijas 
paskutinę datą. Įdėjo steto

skopą ir sfigmomanometrą į spin
tą ir užrakino kabineto duris. Du
ris, pro kurias metų metais ėjo 
tūkstančiai ligonių, ieškodami jo 
pagalbos.

Dr. Juozas Dičpinigaitis 1948 
m. sukūrė šeimą su Irena Kleme- 
jeryte ir išaugino tris sūnus. Ant
rasis sūnus Tomas Mindaugas 
žuvo, sulaukęs 19 metų amžiaus.

Dr. Juozas Dičpinigaitis išėjo 
užtarnautam poilsiui, bet jis ne
paliko spragos. Ją užpildė du jo 
sūnūs gydytojai: dr. Juozas To
mas Dičpinigaitis ir dr. Petras 
Dičpinigaitis.

Sveikiname Jubiliatą ir lin
kime, kad jo gyvenimą lydėtų 
šviesios, giedrios nuotaikos ir 
sveikatos žiburėliai.

Dr. Konstancija 
Paprockaitė- 

Šimaitienė,
New Yorko Lietuvių gydytojų ir 
dantų gydytojų draugijos vardu

Dr. Petro Dičpinigaičio ir jo 
žmonos Dr. Vitos Dičpinigai- 
tienės paskaita apie problemas, 
patekus į ligoninę: ligonių teises, 
įvairių dokumentų, surištų su li
gonių apdrauda, tvarkymą, Li
ving Wills, Medigap ir kt. Buvo 
atsakinėjama ir į klausimus. Pa
skaita buvo aktuali ir reikalinga. 
Malonu, kad LB Queens apylinkės 
valdyba pasistengė ją suorgani
zuoti. Džiugu buvo matyti jau
nosios kartos daktarus, padedan
čius mums.

Kavinėje buvo pakabintas įrė
mintas pranešimas, kad sekanti 
kavinė po vasaros atostogų nu
matyta lapkričio 3 d.

Kavinės lankytojai yra dėkin
gi visam šios kavinės štabui už 
kelias gražiai, jaukiai praleistas 
valandas.

 (pi)
žinių agentūra ANSA išskirtinai 
paminėjo dvi fotografijas: vieno
je jų matyti tuščias sostas Šv. Petro 
aikštėje, kai turkas Ali Agča 1981 
m. gegužės 31d. pasikėsino į po
piežiaus gyvybę. Antroje - po
piežius Jonas Paulius II 
Kryžių kalne Lietuvoje 1993 
m. rugsėjo mėnesį. Ši paroda veiks 
iki liepos 6 d.

Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401. sk.

Moteris, turinti darbą ir geras 
rekomendacijas, ieško kambario 
ramiame name. Skambinti nuo
6 vai. vakaro telefonu: (718) 441- 
3685. sk.

Gardus lietuviški cepeli
nai pagal užsakymą. Skambinti 
tel. (718) 348-4709. sk.

Skubiai parduodamas vie
nos šeimos namas Woodha- 
veno rajone. Yra 3 miegamieji, 
atskiras garažas, geroje vietoje, 
arti parduotuvių ir susisiekimo. 
Skambinti (718) 296-1912. Kal
bėti angliškai, (sk,).

Skelbkitės DARBININKE 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

Kaune, Vytauto prospek
te, parduodamas labai di
delis namas. Tinka parduotu
vėms, įstaigoms, viešbučiui, bu
tams ir panašiai. Kreiptis tel. (201) 
267-8329 6 PM - 9 PM. (sk.).

PINIGAI PERVEDAMI I 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
cargo. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (312) 436-7772. CON- 
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.)

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

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Adelė Bartkienė, Sun City, AZ 
- 100 dol.

Aleksandra Gylienė, Olympia, 
WA - 100 dol.

Petronėlė Dlugas, St. Pete 
Beach, FL. - 10 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.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613. ________

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims birželio 21d., penktadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. Firmos atstovas pai
ma siuntinius ir iš namų.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, birželio 22 d, šeštadienį, 
nuo 12 iki 4 vai. popiet. Brook
lyne mūsų atstovas yra Algis 
Jankauskas, tel. (718) 849-2260. 
Jis paima siuntinius ir iš namų.

%25c2%25a9compuserve.com
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