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- Birželio 6 d. Vilniaus Rašy
tojų klube įvyko prozininko 
Juozo Apučio jubiliejinis vakaras 
bei naujo jo romano "Smėly
nuose negalima sustoti" prista
tymas. Dalyvavo rašytojas L. 
Gutauskas ir literatūros tyrinė
tojas A. Zalatorius.

- Birželio 7-8 d. Plungės ra
jone vyko renginiai skirti poeto 
Vytauto Mačernio gimimo 75- 
osiomis metinėms. Dalyvavo K. 
Bradūnas, J. Švabaitė-Gylienė,
T. Sakalauskas, V. Sventickas, P. 
Venslovas, V. Kochanskytė ir 
kiti.

- Už žurnalistinės etikos 
pažeidimus iš Žurnalistų są
jungos pašalinti "Europos" lai
kraščio vyriausias redaktorius 
Jaroslavas Banevičius ir redak
torius Povilas Gončaras.

- Atviros Lietuvos fondo 
žurnalistikos centre įpusėjo "Ra
dijo ir televizijos reporterio" 
kursas, kur žinias gilina 20 
žurnalistų iš penkiolikos Lietu
vos radijo ir televizijos stočių. 
Dėsto "Nordiskjournalistcenter" 
(Šiaurės šalių mokymo centras) 
atsiųsti žurnalistai praktikai iš 
Skandinavijos šalių.

- "Lietuvos avialinijos" 
(LAL) ir "Finnair" ketina glau
džiau bendradarbiauti. Baigėsi 
beveik metus trukusios šių ben
drovių derybos. Nuo rugpjūčio 
19 d. suomių lėktuvas DC-9 
turėtų skraidyti tris kartus per 
savaitę, LAL lėktuvas Boeing - 
du kartus maršrutu Helsinkis - 
Vilnius. Abi bendrovės par
davinės bilietus ne tik savo, bet 
ir partnerių skrydžiams.

- Prezidentas Algirdas 
Brazauskas per Lietuvos tele
viziją pareiškė, kad iki liepos 1 
d. visos skolos pensininkams 
turėtų būti likviduotos. Tam 
teks panaudoti Valstybės biu
džeto lėšas bei pajamų mokes
čius, sakė jis. Tačiau pastaruo
sius dar reikia surinkti, ir tai 
privalo reikliai daryti mokesčių 
inspekcijos. (Pensijų išmokėji
mas vėluoja dėl bankų krizės ir 
biudžeto problemų).

- Į tarptautinę Leipcigo 
knygų mugę išvyko grupė Lie
tuvos leidėjų. Vienoje seniausių 
knygų mugių mūsų šalis daly
vauja pirmą kartą. Lietuvos 
stende bus pristatyta trisdešimt 
penkių šalies leidyklų produkci
ja. Parodai atrinkta apie sep
tyniasdešimt Lietuvos knygų 
leidybą reprezentuojančių lei
dinių - originaliosios lietuvių 
poezijos bei prozos knygos, 
meno albumai, knygos vai
kams, pasaulio rašytojų kūrinių 
vertimai į lietuvių kalbą, mok
slo ir enciklopedijų leidiniai. Jai 
pasibaigus, Lietuvos knygų kole
kcija bus padovanota mūsų 
šalies ambasadai Vokietijoje.

- Vilniuje, Nacionalinėje ga
lerijoje atidaryta Antano Žmui
dzinavičiaus kūrybos paroda, 
skirta jo gimimo 120-osioms 
metinėms. Eksponuojama be
veik pusantro šimto paveikslų 
iš Lietuvos muziejų fondų.

- Š.m. rugsėjo pradžioje 
Kauno Vienybės aikštėje bus ati
dengtas paminklinis biustas bu
vusiam Lietuvos ambasadoriui 
ir miesto garbės piliečiui Stasiui 
Lozoraičiui. Paminklinis bius
tas (aut. skulpt. Juozas Šlivins- 
kas) bus nulietas ir pastatytas 
už suaukotas lėšas - 32,000 litų.

ARTĖJANČIŲ RINKIMŲ GAUDESYS
Vytautas Rubavičius specialiai DARBININKUI iš Vilniaus
Už kelių mėnesių prasidės 

rinkimai į naująjį Seimą. Lietu
vos konservatoriai savo suva
žiavime patvirtino programą, 
kurioje pabandė nusakyti, ką 
reikia daryti, kad Lietuva išeitų iš 
aklavietės. Bruzda ir kitos parti
jos. Valdančiajam "klanui" šiuo 
metu gana sunku - reikia bent 
jau kiek padažyti A. Šleževičiaus 
valdymo paliktus "stabilizavimo" 
pėdsakus, pabandyti į politinį 
gyvenimą įpūsti kuo daugiau 
miglos. Net skandalai šiuo metu 
naudingi valdantiesiems - prieš 
pat rinkimus bus galima skam
biai atsiriboti nuo tų "niekadėjų", 
rodant persitvarkymą ir, aišku, 
pasirengimą toliau valdyti visos 
liaudies labui. Dešiniosios jėgos 
niekaip negali susivienyti ir 
pasiūlyti bendros programos ir 
būsimos komandos, kad žmonės 
jau iš anksto žinotų, kas ir kokio 
intelekto ruošiasi valdyti Lietu
vą. Šia prasme buvę komunistai 
daug vieningesni, daug geriau 
dirba juodą organizacinį darbą. 
Kita vertus, jie kol kas savo ran
kose laiko visus ekonominius ir 
politinius svertus. Galima nujaus
ti jų veikloje du strateginius tik
slus: prastumti į Seimą kuo dau
giau savo "klano" žmonių ir visas 
jėgas sukaupti, kad prezidentu 
būtų perrinktas A. Brazauskas. 
Seimo rinkimų LDDP, matyt, jau 
nelaimės. Miglų pūtimo vir

Iš kairės: "Lietuvos aido" vyr. red., Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos 
pirmininko pavaduotojas Saulius Šaltenis, TS(LK) partijos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, TS (LK) partijos valdybos pirmininkas Gediminas Vagnorius. S. Laukio nuotr.

GANGSTERIAI SVAIGSTA NUO SUTEIKTŲ 
GALIMYBIŲ

Kvapą gniaužiantys praneši
mai beveik tą pačią dieną: iš "Lie
tuvos ryto" publikacijos aiškėja, 
kad gangsterių prieš Velykas prie 
namų nužudytas verslininkas S. 
Čiapas buvo Valstybės saugumo 
departamento agentas "daktarų" 
mafijos šeimoje. Agentą išdavė 
kažkas iš aukštų policijos komi
sarų.

S. Dubininko arba "Šato", suim
to tuoj po S. Čiapo nužudymo, 
herojinė nuotrauka be vyriausio
jo redaktoriaus žinios pasirodo 
"Veido" žurnalo viršelyje.

"Veido" vyriausiasis redakto
rius V. Vasiliauskas protestuoda
mas atsistatydina. Žurnalistė, 
dariusi interviu su S. Dubininku, 
iš karto tampa "Veido" vyriausią
ja redaktore.

Ar gali kas nors prieštarauti, 
kad lietuviško gyvenimo sūpuok
lės - ne pačios svaigiausios pa
saulyje? Kita vertus, ar gali kas 

tuozams, kurie vagiančius val
stybės pareigūnus sugeba pateik
ti kaip Tėvynės gelbėtojus, ko 
gero, nebepavyks įtikinti tau
tiečių, kad jie yra tikrieji dirban
čiųjų gynėjai. Begindami jie taip 
prisikimšo savo kišenes, kad ne
beliko iš kur net pensijų mokėti. 
Tačiau tai visiškai nereiškia, jog 
Seimo rinkimų negali laimėti to 
paties "klano" žmonės, prisidengę 
įvairiomis partijomis bei judėji
mais. Kuriamos įvairios kairiojo 
sparno partijėlės (Valstiečių, 
Ūkio, Moterų ir kt.), kuriose va
dovaujančius postus užima ar 
ideologinius svertus laiko komu
nistinės kilmės veikėjai. Yra lyg 
ir buvusių nepartinių, tačiau pra
sigyvenusių iš nomenklatūros 
malonės. Prieš rinkimus gali at
sirasti ir keletas LDDP kritikų, 
nutraukiančių su ta partija ry
šius ir pasisiūlančių žmonėms vėl 
atstovauti juos Seime. Lietuvoje 
tokie "praregėjusieji" yra mėgia
mi. Kai kurie jų prisiplaks prie 
didesnių dešiniojo sparno parti
jų, nes dešiniesiems atrodys, jog 
tie kritikai padeda įveikti LDDP. 
Tačiau busimajame Seime svar
biausi bus seni ryšiai, kartu "už
dirbtas" kapitalas.

O jei vis dėlto LDDP nepavyks 
gauti daugumos busimajame Sei
me? Realaus ekonominio ir po
litinio valdymo svertai vis labiau 
pereina į Prezidentūros rankas.

nors patikėti, kad reporterė be 
žurnalo šefo žinios viena būtų 
sugebėjusi pakeisti beveik jau 
spausdinamo žurnalo viršelį? 
Tokius dalykus įmanoma orga
nizuoti tik žinant, kad už tavo 
nugaros stovi savininkas.

"Veidas" keletą kartų keitė šei
mininkus. Dar visai neseniai žur
nalas priklausė EBSW grupei, ku
rios vadus taip pat terorizavo 
"daktarai". Prieš pat mirtį S. Čia
pas viename pokalbyje buvo pa
reiškęs, kad jis netrukus perims 
"Veido" žurnalą. Vadinasi, nesus
pėjo?

Kad nesuspėjo, rodo ir tai, jog 
tuoj po S. Čiapo nužudymo "Vei
das" ėmė eskaluoti jau pamirštą 
ir sunkiai įtikinamą versiją, kad 
verslininką G. Pluščiauską prieš 
keletą metų Hamburge nužudę 
S. Čiapo žmonės. Kas tada suspė
jo perimti žurnalo akcijų paketą?

Naujoji "Veido" redaktorė "Re

Ten sueina visų politinių spren
dimų ir finansinių aferų galai. 
Tad netolimoje ateityje ta insti
tucija turėtų tik stiprėti. Supran
tama, vadovaujant A. Brazaus
kui. Konservatoriai stebėtinai 
lengvabūdiškai kol kas leidžia 
laiką, lyg būdami jau užtikrinti 
savo pergale. Rodydami savo in
telektualinį pranašumą prieš 
oponentus teleekranuose ar 
spaudoje, jie neparemia to pra
našumo realiais darbais. V. Ad
amkaus figūra gali puikiai pasi
tarnauti buvusia j ai nomenklatū
rai. Savo potencialiam elekto
ratui jie jau sugebės įteigti, kad 
užsienietis nieko neišmanąs Lie
tuvos gyvenime, kad jis nesu
prantąs darbo žmonių lūkesčių, 
kad jis atiduos Lietuvą emi
grantams ir pan. Tokių labiau ar 
mažiau tikėtinų legendų bus 
prikurta daug. Už V. Adamkų 
balsuotų dalis nusivylusių vie
tiniais politiniais veikėjais ir jau 
nebevaikštančių balsuoti bei 
nedidelė dalis potencialaus de
šiniųjų centristų elektorato. O 
šitai naudinga LDDP. Kita ver
tus, pats V. Adamkus pernelyg 
mitologizuoja savo ateitį - tai jis 
eisiąs į Seimą, tai jis dar neapsis
prendęs. O laikas eina. Partijos 
bruzda. Valdantysis "klanas" kol 
kas laikosi užtikrintai.

spublikai" kalbėjo apie įmonių 
grupę, kurių pavadinimai sle
piami. Herojinė nuotrauka ir jos 
atsiradimo intriga "Veide" bei 
vyriausiojo redaktoriaus atsista
tydinimas beveik pirštu parodo, 
kas gali būti tų "įmonių" savinin
kas.

Bet kuris "klestintis verslinin
kas", kuris dar neturi "Sodros" 
knygelės ir duodamas pirmąjį 
išskirtinį interviu spaudai nenu
rodo nė vienos savo bendrovės, 
pabandęs patekti į spaudą bū
tent taip, kaip tai padarė "Ša
tas", turėtų konstatuoti, kad jam 
nepavyko.

Pagaliau gal ir ne tai svarbiau
sia. Gangsteriai ne kartą pripa
žino, kad spauda yra jėga. Tačiau 
dėl savo ribotumo, o gal ir dėl 
svaiginančios sėkmės verbuojant 
policininkus, muitininkus ir 
aukščiausius ministerijų valdi
ninkus, jie mano, kad spauda

LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKAS 
ANTANAS VAIČIULAITIS

Birželio 23-ąją Antanui Vai
čiulaičiui (1906-1992), lietuvių 
literatūros klasikui, sukaktų 90 m. 
Šis įstabios lyrinės prozos virtuo
zas, gyvenęs prancūzų meninės 
kultūros zonoje, be kitų į lietuvių 
prozos aukso fondą įrašytų ir skai
tytojų pamėgtų kūrinių, sukūrė ir 
pagrindinį savo opus magnum - 
poetinį romaną "Valentina", ku
riame (kaip ir I. Šeiniaus "Kupre
lyje") lietuviškasis impresionizmas 
pasiekė savo aukščiausiąjį pilnat

BALTARUSIŲ VALDŽIA KALTINAMA 
DĖL AMERIKIEČIŲ ŽŪTIES

JAV valstybės departamentas 
išplatino pareiškimą, kuriame 
Baltarusijos valdžia kaltinama dėl 
dviejų balionų lenktynėse daly
vavusių amerikiečių žūties 1995- 
aisiais.

1995-ųjų rugsėjo 12-ąją ame
rikiečių pilotuojamą balioną nu
mušė Baltarusijos karo sraigtaspar
nis.

55 metų Alan Frenkel ir 68 metų 
John Stuart Jervy, prieš tris die
nas balionu pakilę Šveicarijoje, 
dalyvavo tarptautinėse 17 balionų 
lenktynėse. Jie buvo numušti Bal
tarusijos teritorijoje netoli Lenki
jos sienos.

Įvykį tirianti komisija išaiškino 
nemažai baltarusių valdžios pro
cedūrinių pažeidimų.

Teigiama, kad baltarusių civi
linės aviacijos vadovybė pažeidė 
skrydžių paraiškų įforminimo pro
cedūras, o kariuomenė padarė 
klaidų, identifikuodama ir klasi- 

savaime yra jėga.
Spauda, kuri būtų verčiama lai

kytis gangsterių, o ne spaudos 
žaidimo taisyklių, vargu ar gali 
turėti ateitį. Laikraštis, žurnalas, 
televizijos ar radijo laida yra sub
tili prekė. Jos neįsiūlysi taip leng
vai, kaip tai daro gangsteriai su 
"apsauga" už 10%. Korumpuota 
policija čia menka pagalbininkė.

Kita vertus, tai šalutinė tema, 
padiktuota Spaudos atgavimo die
nos išvakarių. Kur kas įdomiau 
būtų išgirsti oficialių valstybės 
pareigūnų nuomonę apie S. Čia
po valstybės užduotis, jei jis to
kių turėjo.

Jei S. Čiapas iš tiesų atliko Val
stybės saugumo departamento už
davinį ir sumokėjo už tai gyvybe 
vien dėl išdavystės, valstybės po
pieriai ir įvaizdis atrodytų be galo 
bjauriai. Kas po to imtųsi vykdyti 
panašias užduotis, kurios valsty
bės gyvenime yra tiesiog neiš
vengiamos?

Kad ir kaip būtų, pasitikėjimas 
valdžia ir policija jau seniai yra 
mizeriškas. Naujasis vidaus reikalų 
ministras V. Bulovas gavo dar vie
ną antausį. Kaune susitikęs su 
miesto gyventojais, jis sužinojo, 
jog policininkai pavogtų automo
bilių savininkams ne tik nepade
da, bet iškart siūlo kreiptis į gangs
terius dėl išpirkos. 

vės tašką. A.Vaičiulaitis buvo 
ypatingai kryptinga, veikli ir 
jaunatviškos dvasios sklidina 
asmenybė: 1923-1933 m. Kau
no universitete studijavo lietu
vių ir prancūzų filologiją, reda
gavo katalikišką moksleivijos 
žurnalą "Ateitis", dirbo "Eltoje" 
redaktoriumi ir vertėju, talen
tingai vertė O.Milašiaus, A.Mau- 
rois, F.Moriac'o kūrinius, rašė 
katalikiška estetika pagrįstas re
cenzijas.

fikuodama balioną. Kariuome
nės atstovai taip pat nesiėmė 
reikiamų priemonių susisiekti su 
baliono įgula.

Komisija pateikė rekomenda
cijų, kuriomis siekiama page
rinti balionų lakūnų, jų žemės 
komandų bei vietos valdžios 
organų ryšį. Išvados pateiktos 
Tarptautinei civilinės aviacijos 
organizacijai. BNS

Pirmajame Rusijos prezi
dento rinkimų ture B Jelciną 
parėmė 35,06% Rusijos rinkėjų 
(26,000,057 balsai). Liaudies 
patriotinių jėgų bloko lyderis 
G.Ziuganovas gavo 31,96% bal
sų (23,697,740), Aleksandras Le
bedis - 14,7% balsų (10,- 
901,654), bloko "Jabloko" lyderis 
Grigorijus Javlinskis - 7,41% bal
sų (5, 496,960), Rusijos liberalų 
demokratų part. vadovas Vla
dimiras Žirinovskis - 5,76% 
balsų (4,274,728). TASS

Be jokios abejonės, ne visada 
ir ne dėl visko galima kaltinti 
aukščiausiuosius pareigūnus. Ta
čiau kai kurie jų sprendimai 
tampa tiesiog chrestomatiniais 
pavyzdžiais, kaip smukdyti 
valdžios institucijų orumą. Tu
riu galvoje premjero M. Stan
kevičiaus pasirašytą raštą, ku
riuo vienai įmonei, rengiančiai 
gražuolių konkursus, suteikia
ma išskirtinė teisė naudoti pa
vadinime žodį Lietuva.

Ar galima įsivaizduoti didesnį 
absurdą, kai vietoj ekonomikos 
reformų problemų premjeras 
imasi "mišių" sertifikatų?

Ar premjeras jau nebeturi ką 
veikti tuo metu, kai beveik mili
jonui šalies žmonių mėnesiu vė
luoja pensijos ar pašalpos?

Ar galima įsivaizduoti Jung
tinių Valstijų prezidentą B. Clin- 
toną, pasirašantį bilį, kam reng
ti "Miss America" rinkimus?

Bučiuojantis su "Miss Ameri
ka" B. Clintoną galima įsivaiz
duoti, bet pasirašantį tokį ab
surdišką popierių, - ne. Var
gas tam kraštui, kurio Ministras 
Pirmininkas domisi ne pačio
mis krašto gražuolėmis, o as
meniškai dalyvauja gražuolių 
rinkimo bendrovių intrigose.

Rimvydas Valatka LR
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Šienapjūtė Lietuvos kaime. V. Kapočiaus nuotr.

Daktarė iš ledinio pragaro
Įsižiūrėti ir įsiklausyti į žmogų 

kasdienybėje tarsi pritrūkstame 
laiko, pražiopsome likimo pasiųs
tas net ir nepaprastas sielas, 
neįžvelgę nei jų gelmės, nei 
grožio. O kaip dažnai tas kitoks, 
nepriklausomos dvasios žmogus 
teisiamas, apkalbinėjamas, 
smerkiamas! Žmonės daug at
leidžia menkiems ir pilkiems, bet 
prie vidutinybę gerokai praau
gusio jie tarsi nemokėtų pripras
ti. Ypač provincija sunkiai pa
kenčia savo artimo išskirtybę. Jos 
idealas - "būk kaip visi". Daugelis 
nesuprato ir Laukuvos daktarės - 
amžiną atilsį duok jai, Viešpatie! 
- Dalios Grinkevičiūtės.

Pirmoji mano pažintis su gy
dytoja Grinkevičiūte įvyko Lau
kuvos ambulatorijoje. Laukuvo
je buvau ne naujakurė, čia gyve
nau antruosius metus, bet nebu
vau iš artėliau pažvelgusi į dra
matiško likime asmenybę. Nė 

numanyti nenumaniau, kad čia 
tokia darbuojasi ir nepasiduoda 
ją persekiojantiems uoliems pik
to šeimininko pavaldiniams. Ir 
per aną apsilankymą dar nesu
vokiau, kokį žmogų seniai turi 
šis gana pilkas miestelis prie 
Žemaičių plento.

Ligi šiol stengiuosi gydytojų 
nevarginti dėl menkniekio, o ta
da buvau rimčiau sunegalavusi. 
Viena kolegė įspėjo: mane tik
riausiai išbars, daktarė pikta - ir 
ją išbarusi: "Kokia jūs inteligentė, 
kad sirgdama vaikštote į darbą!" 
Negirdėtas buvo dalykas už tokį 
atsidavimą pareigai gauti pylos. 
Anų dienų spauda ir valdininkai 
tiktai girdavo tuos, kurie viso
kius gripus ir kitas ligas atlaiky
davo be ligos patalo ir sveikų 
būrelius turbūt užkrėsdavo. Kai 
sirguliavusiai mokytojai susiregu
liavusi temperatūra, ji nuėjusi 
"uždaryti biuletenio", bet nepa
vykę. Eidama ji jaudinosi, ir 
ambulatorijoje termometras vėl 
rodė per daug temperatūros! Tai 
pasikartojo dar porą kartų, ir 
gydytoja tęsė nedarbingumo la
pelį.

Kad gydytoja griežtu žodžiu 
paauklėja pacientus, buvau gir
dėjusi ir iš kelių kaimiečių. Manęs 
nei barė, nei auklėjo. Atidžiai 
išklausinėjo, apžiūrėjo, parašė 
receptus ir išleido. Išsinešiau gerą 
įspūdį. Po kelių dienų tempe
ratūra nebekilo nei namie, nei 
laukiamajame, ir buvau "paleis
ta" į darbą. Tuo gal būtų viskas ir 
pasibaigę, jei ne naujos aplinky
bės gydytojos ir mano gyveni
me. Tiesa, nuo tos pirmosios pa
žinties pasidariau.kiek atidesnė 
žmonių kalboms apie daktarę.

Įstrigo epizodas iš vieno Lauku
vos pedagogų posėdžio. Paskuti
nis klausimas man buvo ir ak
tualus, ir įdomus: rūkantiems 
rūkyti kaip rūkius ar liautis rū
kius mokytojų kambaryje? Tai 
buvo senokai, bene 1972 metais, 
smulkmenų nebeatsimenu, tik 
tame susirinkime netiesiogiai 
dalyvavo ir gydytoja 

Grinkevičiūte su svariais argu
mentais, kodėl nedera smalyti 
mokykloje, taip pat ir mokytojų 
kambaryje. Raštas, rodos, buvo 
atėjęs per Švietimo ministeriją, 
dalies mokytojų pageidavimą ir 
daktarės rekomendaciją ji leido 
spręsti atviru balsavimu. Mačiau, 
didžioji mano kolegų ir kolegių 
dauguma pasipiktino tokiu rei
kalavimu. Ne tik dūly to j ai, bet 
ir nerūkančios jų žmonos įnir
tingai išmetė rankas į viršų ir 
nugalėjo.

Praslydo pro mano akis ne
pastebėtas straipsnis apie Dalią 
Grinkevičiūte Šilalės rajono laik
raštuke "Artojas". Apie jį kalbėjo 
visa Laukuva. Vieni pasidavė 
spausdinto žodžio hipnozei ir 
reiškė pritarimą, kad taip ir reikia 
(žmogų pamazgomis perlieti), 
kiti pečiais traukė, treti nei šiaip, 
nei taip nesakė. Daktarę atleido 
iš darbo, niekas jos negynė (ir 

nebūtų apgynę), mažai kas tada 
suprato, kas čia iš tikrųjų darosi. 
Pasklido ir nerašytų gandų, 
paskalų, žeminančių daktarės ir 
artimiausios jos draugės orumą. 
Laukuvoje gyvenau beveik vie
natvėje, kadangi daktarė nebu
vo gera pažįstama, su ja neben
dravau, todėl tada neįsigilinau į 
visą tą istoriją, nes ir jos šaknų 
nenumaniau.

Netrukus kaimynai ir apie 
mane ėmė kalbėti taip, kaip kas 
suprato mano idealus. Išgirdau, 
jog Šilalės partinių susirinkime 
mane apkaltino, kad mokinius 
vėžioju ne tais keliais, aprodau 
bažnyčias ir panašias netinka
mas vietas, kad esąs laikas pasa
kyti man - gana! Nepraėjo nė 
savaitė - gavau mandagų pasiū
lymą išsikelti iš Laukuvos. Man 
buvo pasakyta, kad esu nuolat 
stebima ir skundžiama, ir net 
kas tai daro. Padėkojau pata
riančiai pasitraukti ir išsikėliau į 
Darbėnus. Tada daktarė Grin- 
kevičiūtė ir panoro su manim 
pasikalbėti.

Gražią saulėtą vasaros pabai
gos dieną sutartu laiku susi
tikome Palangoje. Norinti mane 
supažindinti su savo rašiniu ir 
išgirsti nuomonę. Jau beveik iš
tuštėjusiame pušyne šiapus kopų 
įsitaisėme po medžiais ramioje 
vietelėje, čia ir išgirdau jos neį
kainojamą išpažintį bei liudijimą 
būsimam nusikaltėlių pelnytam 
įvertinimui. Klausiausi kančių 
kelius perėjusio, žemėje pragarą 
(ledinį) patyrusio gyvo istorinio 
ir - dabar aiškiai suvokiau: nepa
prasto - žmogaus. O ji skaitė ne 
tik lūpomis - visa savo esybe. 
Ten aš ją pagaliau ir pamačiau. 
Tiek daug iš karto: jos gelmę, 
didžiulę ir šiurpią patirtį, platų 
akiratį, šviesų protą, talentą iš 
Dievo malonės. Suvokiau jos 
tragediją nenutrūkusių senų per- 
sekicjimų grandinėje ir obsku
rantiškoje susovietėjusios pro
vincijos terpėje.

Savo prisiminimus apie tremtį 
tolimoje šiaurėje Grinkevičiūte

man perskaitė keleriopu tikslu. 
Norėjo pasitikrinti, ar jie gali 
lygintis su gera memuaristika. 
Aišku, jų vertę ir pati numanė, 
nes sarkastiškai minėjo tuo metu 
liaupsinamus Leonido Brežnevo 
atsiminimus "Mažoji žemė". Kal
bėjo: "Dabar atsiminimų rašy
mo laikas. O kodėl man nepara
šius? Ir aš turiu savo mažąją že
mę!.." Daktarės pageidavimu šiek 
tiek pataisinėjau rankraščio sa
kinių struktūrą, kad kuo mažiau 
liktų rusų kalbos įtakos. Pas- 
varstėme, ką čia padarius, kad 
šie stiprūs ir teisingi puslapiai 
plačiau paplistų. Autorė pak
lausė, kam iš rašytojų būtų gali
ma juos parodyti, kuriuo, mano 
manymu, galima pasitikėti. Su
pratau: ji drąsiai eis dar toliau, 
jau žvalgo tolumas ir platumas! 
Pati paminėjo Justino Marcin
kevičiaus pavardę. "O jeigu pavy
ktų rasti kanalą užsieniui per
duoti?! Kaip jums atrodo?" Ji bu- 
Vb humanistė ir ne kokia šbįa* 
cfenė pamotė. Mąstė, svarstė apie 
nepakenčiamą režimą. Jai nerū
pėjo nei garbė, nei kokie'men
kesni sumetimai. Ją žudė klaiku
sis praeities vaizdas, įsigalėjęs 
ciniškas melas ir įžūlus nesiskai
tymas su žmogum. Ji klausė, ar 
neturiu pažįstamų, kurie apsi
imtų jos memuarus perduoti į 
užsienį. Suvedžiau ją su vienu 
asmeniu; žinau, kad jie paskui 
susitikinėjo, o ar jis ką nuveikė, 
nesiaiškinau. Tik buvo nuosta
bu girdėti per Amerikos balsą, 
ką pirmiausia girdėjau iš pačios 
autorės Palangoje, po pušimis. 
Laisvės lyg oro ieškanti, gyvy
binga, nesudorojama laukuviškė 
prabilo iš Amerikos. Jos dvasia 
įsiveržė į eterį, ji iš ten liudijo 
Lietuvai jos nepelnytą likimą, 
ištikusį 1941 metų birželio 14

Lietuvos gyventojai 
turės deklaruoti turtą

Nuo 1998 m. visi Lietuvos Re
spublikos gyventojai privalės 
deklaruoti savo turtą ir pajamas. 
Tai numato Gyventojų turto ir 
pajamų deklaravimo įstatymas, 
kurį priėmė Lietuvos Seimas.

Visi pilnamečiai gyventojai 
kalendorinių metų pradžioje 
privalo deklaruoti turimą, per 
praėjusius metus įsigytą turtą, 
taip pat registruojamą kilno
jamąjį ir nekilnojamąjį turtą, 
neregistruojamą turtą - meno 
kūrinius, brangiųjų metalų dir
binius, kai jų vieneto vertė 
didesnė kaip 2,000 litų. Už nu
rodytų duomenų teisingumą 
turės atsakyti pats deklaruojan
tysis. ELTA

dieną. Ji, mažo ir nedėkingo 
miestelio didelė asmenybė, tau
tos istorijos atkarpos Baltoji Met
raštininke.

Kiek vėliau perdaviau žodžiu 
disidentų prašymą sutikti stoti į 
Lietuvos Helsinkio grupę; dak
tarė paprašė laiko apsigalvoti, bet 
paskui perdavė atsisakymą. Jau 
ir sveikatos stoka vis pasiguosda
vo, be to, Grinkevičiūtei atrodė, 
kad mūsų, lietuvių, disidentai 
kiek per siaurai žvelgia. Ir mūsų 
helsininkai jai nedarė labai dide
lio įspūdžio.

Keletą kartų apsilankė pas ma
ne Veiviržėnuose. Kartą su kel
miškiais Antanu ir Jadvyga Ra
čais, kitą - su savo bičiule Aldo
na Šulskyte. Įeina su rože ran
kose (mašiną pasistatydavo ato
kiau - kam erzinti šėtoną?), ir 
prisipildo valandos nekasdieni
nių minčių. Daktarė visada bū
davo sklidina emocijų, bet ir 
logiška; rodėsi, išsiilgusi ne lėkš
to bendravimo, o nuoširdžios ar
timo meilės. Nejučiomis ji pask- 
leisdavo ir lyg dovanų palikdavo 
kūrybinę nuotaiką. Godžiai jos 
klausydavausi, gero kai'vyri skers 

iš išorės ir manierų, originalios. 
Joje mačiau ir puikią aktorę, ir 
meno kritikę, ir mokytoją, ir ta
lentingą advokatę. Dalia Grinke- 
vičiūtė tada buvo nebejauna, bet 
žvelgė į pašnekovą ir pasaulį 
gyvomis žaliomis akimis.

Garbė (ne ta tuščioj i!) pati ją 
susirado ir nusilenkė prieš jos 
kapą netoli Kauno. Garbė apvai
nikavo jos sukurtą už bronzą 
patvaresnį paminklą - klasikinį 
"Lietuviai prie Laptevų jūros", iš
kentėtą, išnešiotą ir iš pačių ken
čiančios dvasios gelmių prasi
veržusį. Išėjo nepalydėta, tragiš
kai nesuprasta Dalia Grinkevi- 
čiūtė. Išėjo į amžinąją ramybę 
darbą atlikusi Baltoji Metraš
tininke. Kražiai

Elena Skaudvilaitė LA

- TAI MUSŲ VIENINTELĖ VIETA -
- GAUSI PARODŲ SALĖ

Lietuvė. V. Kapočiaus 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. Galchus & 
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'vvay St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, 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., Ridgevvood, 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, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

per.
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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Nepriklausomybės deklaracija 
ir saugumas

Nepriklausomybės deklaracijoje 1776 m. liepos 4 d. pabrėžta: 
"Kūrėjas yra suteikęs žmonėms tam tikras neatimtinas teises, tarp 
kurių yra teisė gyventi, būti laisvam ir siekti gerovės. Šioms teisėms 
užtikrinti sudaroma vyriausybė, kuri savo galią gauna iš valdomųjų 
sutikimo. Jei kuri valdžia pasidaro kenksminga šiam tikslui, žmonės 
turi teisę ją pakeisti arba nušalinti ir sudaryti naują vyriausybę, kuri 
laikytųsi anų principų ir valdytų taip, kad žmonės matytų, jog tai 
geriausiai atitinka jų saugumą ir gerovę".

Ši deklaracija padėjo pagrindus JAV demokratijai, kuri tebesilaiko 
iki šiol. Laikosi ne tiktai anais teisingais principais, kurie galioja 
visiems žmonėms ir visiems laikams, bet ir nusistovėjusioms tradi
cijoms. Iki šiol dar nereikėjo revoliucijos valdžiai keisti ar pašalinti, 
išskyrus skaudžias kovas dėl vergų išlaisvinimo. Bet tai, kas tada 
atsitiko, sutarė su deklaracijos vykdymu: kad visi žmonės būtų 
lygūs savo teisėmis. Vyriausybei niekada nebuvo prikišta, jog ji 
savo galią piktnaudoja žmonių laisvei varžyti. Dažni demokratiniai 
rinkimai sulaiko nuo pagundos pasidaryti kenksminga žmonių 
laisvei ir gerovei. Kiek kitaip yra su saugumu.

Krašto saugumas nesudarė problemos, kol JAV gyveno atskirtos 
didžiųjų vandenų nuo didžiųjų imperialistinių valstybių. Kiek tie 
vandenys buvo saugūs ir reikšmingi užsienio politikai, rodė Angli
ja, kuri dar po pirmojo Didžiojo karo traukėsi atatupsta nuo 
Europos rūpesčių, prisidengdama siauru kanalu. Ameriką nuo pa
saulinės politikos skyrė nebe kanalai, o vandenynai. Galėjo ramiai 
tesirūpinti savo žmonių laisve ir gerove. Deklaracijos užsimintas 
įsipareigojimas rūpintis krašto saugumu didesnio rūpesčio nesu
darė. O kai nebuvo to rūpesčio, tai nesunki ir nepaini buvo ir JAV 
diplomatija. Amerika daugiau tarpininkavo, negu vadovavo. Antai, 
po pirmojo Didžiojo karo padėjo įsteigti Tautų Sąjungą, bet pati 
joje nedalyvavo. Amerikos saugumui pakako izoliacijos.

Izoliacija buvo skaudžiai sudaužyta naujo istorijos vyksmo, kurį 
pati Amerika žymiai pastūmėjo į priekį. Ji labai daug prisidėjo prie 
civilizacijos pažangos ir naujų atradimų, įskaitant ir atominę jėgą, 
kuriai jau nebėra kliūčių pasiekti labiausiai izoliuotą kraštą. Antra, 
JAV daug padėjo ir leido iškilti Sovietų Sąjungos galybei, kuri 
pasidarė tiesiogine Amerikai grėsme. JAV atsidūrė tokioje tarptautinės 
politikos fazėje, kad Baltųjų Rūmų vadovams pasidarė pirmu ir 
pagrindiniu uždaviniu deklaracijos įpareigojimas rūpintis žmonių 
saugumu. Nuo to priklauso ir teisė gyventi, ir laisvam išlikti. Šios 
prigimtinės žmonių teisės yra jau pavojuje. Reikia jau gintis iš 
lauko, nes izoliacija daugiau nebegina.

Tokiomis aplinkybėmis JAV užsienio politika šiandien pasidaro 
pati reikšmingiausia tiek šiam kraštui, tiek ir kitiems - laisviems ir 
pavergtiems. Suprantama, dėl ko taip jaudinamasi, kai JAV diplo
matijai pristinga drąsos, ryžtingumo ir tvirtos linijos.

Apie Birželio 
14-ąją

Birželio 14-tą dieną, pirmosios 
sovietinės okupacijos pabaigoje, 
1941-ais metais, prasidėjo masi
niai trėmimai iš Lietuvos. Tai 
buvo pradžia lietuvių tautos 
genocido, bandymo fiziškai ir 
dvasiškai ją sunaikinti. Po tos 
išvežimo bangos pirmosios so
vietinės okupacijos metu masi
niai trėmimai vyko dar daugelį 
metų. Vyko ir kitoks tautos nai
kinimas. Birželio 14-toji - prisi
minimo ir gedulo diena.

Paprastai šią dieną rengiami 
minėjimai. Juos Sydnėjuje, Aus
tralijoje, paprastai rengiame kar
tu su latviais ir estais, tad kal
bama angliškai, kviečiami aus
tralų visuomenės veikėjai, poli
tikai. Kalbomis, dainomis ir sce
nos renginėliais prisimename 
visi kartu Baltijos kraštų tragedi
ja

Per tą pusę šimtmečio daug 
jau apie tai kalbėta, tad gal ir 
nieko naujo nesugebėčiau pasa
kyti. O tačiau šios dienos neva
lia pamiršti. Ir ne vien tik todėl, 
kad dera prisiminti žuvusius. 
Tokių skriaudų užmiršimas - tai 
gundymas istorijai pasikartoti.

Tad tik pasidalinsiu keliais savo 
asmeniniais prisiminimais.

Pirmuosius, birželio 14-tos, iš
vežimus mačiau Šiauliuose. Ėjau 
į gimnaziją ir nustebau pamatęs 
sunkvežimius, pakrautus su išsi
gandusiomis, aiškiai nelauktai 
užtiktomis šeimomis, su mažais 
vaikais, su pundeliais rūbų. Per 
keletą valandų sužinojau, kad 
sunkvežimiai veža į geležinkelio 
stotį. Jaunuolio protu vadovau
damasis, persirengiau odinuke su 
keistoka kepure ir nuėjau į stotį 
pamatyti savo akimis, kas vyko. 
Ką, būtent, vežė - niekas neži
nojo. Atrodė, kad veža bet ką, 
kas į pirmosios bangos sąrašus 
pakliuvo. Stotyje vaizdas buvo 
šiurpus. Susirinkusi nedidelė mi
nia stovėjo papilkėjusiais vei
dais. Tarpe jų ir traukinių stovė
jo sovietų kareiviai, irgi papil
kėjusiais veidais, su ant šautuvų 
užmautais durtuvais. Gyvuliniai 
vagonai turėjo po langelį, kuris 
buvo spygliuota viela apipintas. 
Pro tą langelį tiesė rankas - iš 
vieno vagono vyrai, iš kito mo-

Vilnius. Laiko dulkių nusėsta baisi praeitis...

terys. Vaikai tik iš kažkur klykė. 
Visi suimtieji prašė vandens, o 
mums neleido jo prinešti.

Ne tik niekas nežinojo, ką vežė, 
bet ir kur vežė. Kokis nors biu
rokratas Maskvoje nustatė, kiek 
iš Lietuvos reikia "liaudies priešų" 
išvežti, tiek ir vežė, vežė į nežinią. 
Mano šeima, neseniai pakeitusi 
gyvenvietę, visgi su baime klau
sėsi, kur sunkvežimiai naktį 
važiuoja, ar nesustojo prie prie
kinių vartelių. Miegojome savo 
lovose, bet apsirengę, nes išve
žamiems buvo duodama tik pusė 
valandos susirinkti reikalingiau
sią mantą. Visgi į pirmąją išve
žimų bangą nepakliuvome, o po 
to sekusios jau nebepasiekė ma
nęs, nes jau buvau jiems nepa
siekiamuose Vakaruose.

Ir per kiekvieną išvežimų 

minėjimą vis prisimenu, kad 
Maskvoje buvo nustatyta, kiek 
iš Lietuvos reikia išvežti. Prisi
menu, kad vežė visus, kurie tik 
pakliuvo - ne Joną, Petrą ar An
taną, o tik pagal sarašą, kurį 
sudarė anoniminiai NKVD ar 
KGB valdininkai, ar kaip kitaip 
jie save vadino. Tad kadangi aš 
nebebuvau Lietuvoje, ką nors 
išvežė mano vietoje, nes išve
žamųjų Maskvoje nustatytas 
normas reikėjo išpildyti.

Dar, regis, neseniai lankiau 
ligoninėje pažįstamą mirštantį 
bięiulį. Jis, jausdamas, kad tik 
kelios dienos jam beliko šioje 
žemėje, guodėsi, kad guli šva
rioje lovoje, mylinčios žmonos 
ir pažįstamų lankomas, gauda
mas visą pagalbą, kurią moder
ni medicina gali duoti. Ir prisi

minė savo tėvą, mirusį nuo 
bado ir šalčio Sibiro tremtyje, 
kur niekas juo nesirūpino, kur 
jis buvo tik dar vienas į vergiją 
atvežtas tremtinys.

Ir šiandien, pamatęs ar išgirdęs 
tautietį, kuris atrodo dvasiškai 
nusmukęs žemiau nulio, prisi
menu tuos sušalusius, badau
jančius Lietuvos ąmones, kurie 
nepalūžo tolimoje tremtyje, ne
prarado nei žmoniškumo, nei 
meilės savajai tėvynei. Tad ir 
jaučiu didelę skolą, dvasinę skolą 
mano gimtajam kraštui, Lietu
vai, ir ten gyvenantiems žmo
nėms. Prie jų dvasinio atgimi
mo prisidėti jaučiu ne tiek pa
reigą, kiek džiaugsmą, jei tik 
galiu, kad ir mažu saiku, tai pa
daryti.

Algis Kabaila

Biblinių šeimos funkcijų atkūrimas

Tėvo palai inimas
John ir Paula Sandford 1

Daugelis gyvybiškai svarbių šeimos funkcijų buvo prarasta dėl 
biblinio mentaliteto erozijos, kai materialistinė galvosena tikino 
žmones, kad tik tai, kas matoma, yra realu. Biblinės šeimos funkci
jos pareina nuo žinojimo, ko reikia dvasiai ir sielai. Kai patirtys, 
Dievo sukurtos tam, kad maitintų ir ganytų dvasią ir sielą, nebe
laikomos pirmaeilėmis, jos atrofuojasi ir miršta.

Šeima nestato sielos. Tai daro Dievas. Bet Jis planavo statydinti 
sielą per visa, kas vyksta šeimoje. O šėtonas trokšta sugriauti tai, kas 
statydina sielą. Be to, jis kėsinasi sugriauti tai, ką Dievas sukuria 
sielos maitinimui ir augimui (t. y. Bažnyčią, mokyklą, namus).

Kokios biblinės funkcijos yra susijusios su vaikų dvasių ir sielų 
maitinimu bei puoselėjimu?

Ko gero, pati svarbiausia dovana, kurią gali suteikti tėvas, yra jo 
teikiamas palaiminimas. Tėvo palaiminimas nukreipia Dievo ma
lonės veikimą. Dievas taip sutvarkė, kad tėvų maldos leidžia Jo 
malonei veikti. Principai yra paprasti. Dievas mums davė laisvą 
valią. Mums Jis patikėjo rūpinimąsi savo vaikais. Jis nesikiš ir 
nesieks pakenkti; Jis - džentelmenas. Be to, vaikų palaiminimui 
reikia išsakyti poreikį. Be j o'Jis sulaiko savo ranką, nors nori padėti 
mūsų vaikams labiau, negu įstengiame mes. Vaikas be tėvo palai
minimo klajoja dvasinėje sausroje ir bevaisėje žemėje. Net jei jis 
nėra patyręs tėvo prakeikimo, neturi pilnatvės, kuri būtų, jei jo tėvo 
palaiminimas lydėtų jį. Tėvo palaiminimas atveria dangaus srovės 
vartus.

Jokūbas kartu su motina varžėsi su Ezavu dėl tėvo palaiminimo 
ir laimėjo. Kai Jokūbas priėjo arčiau ir jį pabučiavo, jis užuodė jo 
drabužių kvapą ir jį laimino.

Izaijo palaiminimas Jokūbui nėra abstrakčios banalybės - jis 
neginčijamai ypatingas. Jokūbas klesti kaip žemdirbys, žmonės 
tarnauja jam, įskaitant ir jo brolius, ir kiekvienas, kurį jis palaimi
na, yra palaimintas, ir kurį prakeikia, yra prakeiktas. Kaip tik taip 
visa tai išsipildo jau šiandien.

Vėliau Jokūbas prakeikė ar palaimino savo sūnus (Pr 49). Kiekvie
nas nuosprendžio paskelbimas tapo nuteisimu ir pranašyste. Ir 
buvo ypatingas ir galingas, nes nešė suirimą arba darną, malonę ir

Juozapas globoja Kristų.

palaiminimą. Visa tai išsipildė iki smulkmenų. Juk Dievas nesulaužo 
laisvos savo sūnų valios, bet leidžia Jo žodžiui per juos kristi į dirvą.

Ezavas, netekęs palaiminimo, sušuko karčiai raudodamas: 
"Palaimink mane! Taip pat ir mane, tėve!" Bet tėvas atsakė: "Tavo 
brolis atėjo apgaulingai ir paėmė tavo palaiminimą". [Ezavas] 
pratarė: "Argi veltui jis buvo pavadintas Jokūbu? Juk mane jis du 
kartus apgavo! Pirma jis atėmė mano pirmagimystę, o dabar, 
žiūrėk, pasiėmė ir mano palaiminimą!" Jis pridėjo: "Nejaugi nebe
liko man jokio tavo palaiminimo? Izaokas atsakė Ezavui: "Matai, 
aš jį jau paskyriau tavo valdovu, padariau visus jo brolius jo tarnais 
ir jį praturtinau grūdais ir vynu. Ką tat dar begaliu padaryti tau, 
mano sūnau?" Ezavas maldavo savo tėvą: "Nejau tik vieną palai
minimą teturi, tėve? Palaimink mane, taip pat ir mane, tėve? 
[Izaokas nieko neatsakė], o Ezavas ėmė garsiai verkti. Tuomet jo 

tėvas Izaokas jam atsakė: "Žiūrėk, tavo buveinė bus toli nuo žemės 
derliaus ir toli nuo rasos ir aukšto dangaus. Iš kalavijo gyvensi ir 
savo broliui tarnausi. Bet, kai tu sukilsi, nusimesi jo jungą nuo 
sprando" (Pr 27, 34b-40).

Vėl Izaoko palaiminimas kartu yra ypatingas ir pranašiškas. Jis 
pranašauja, kad pagaliau Ezavas, vėliau žinomas kaip Edomo 
žemės tėvas, bus laisvas nuo Izraelio jungo, bet kadangi palaimin
imas buvo klaidingai duotas, liko taip, kaip buvo pasakyta, kad 
Dievo žodis išsipildytų. Kas padaryta, buvo padaryta, ir atsitiks 
taip, kaip pranašauta Izaoko palaiminime.

Vyresnio amžiaus žmonės prisimena, kad anksčiau niekas nė 
negalvojo apie merginos ištekėjimą, neatsiklausus tėvo leidimo ir 
palaiminimo. Kaip mes taip toli atkritome nuo Dievo Žodžio, kad 
praradome didžiausią ir svarbiausią tėvo įrankį?

Kartą lankiausi vieno krikščionio psichiatro namuose ir mačiau, 
kaip jo dukterys ir sūnūs, eidami gultis, klaupėsi prieš jį, prašyda
mi palaiminimo. Kai jis uždėjo savo rankas ir meldėsi, mano 
dvasia šoktelėjo iš džiaugsmo, o mano akyse susitvenkė ašaros. 
Dievas atskleidė man Savo dovanos didybę. Nuo to laiko Paula ir 
aš ėmėme melsti palaiminimo savo vaikams prieš išleidžiant juos 
į mokyklą. Mūsų sūnus Lorenas, išmokęs to namuose, kiekvieną 
vakarą dėdavo savo rankas ant žmonos pilvo ir melsdavosi už dar 
negimusį jų kūdikį. Lorenas prašė mano palaiminimo ir prieš 
vedant Beth. Jis dažnai iš toli skambindavo, prašydamas palai
minimo maldos ir dėl jo darbo bažnyčioje, ir Dievas teikė gerovę.

Kai mes rašėme pirmuosius šios knygos skyrius, Paula ir aš, 
melsdamiesi užtarimo malda, jautėme didelį tamsos jėgų slėgimą. 
Mūšis darėsi vis sunkesnis. Mes ir toliau klausėme Dievą ir vis 
gaudavome. "Nuo tos dienos pusė mano vaikų dirbo prie statybų, 
o kita pusė laikė rankose ietis, skydus, lankus ir šarvus" (Nehemijo 
4, 10). Po to mano tėvas persikėlė iš Missouri tam, kad galėtų su 
mumis gyventi ir melstis. Dievas siuntė jį melstis už mus ir už 
mūsų darbą. Tučtuojau patepimas ėmė pildytis, darbas darėsi 
šviesus ir mes buvome atgaivinti. Tuo metu mes rašėme skyrių: 
"Tėvo Meilės svarba".

Tėvai turėtų melstis, kad Dievas vestų juos, o būdami įsitikinę, 
kad yra Jo vedami, ištarti ypatingą palaiminimą savo vaikams. 
Palaiminimas nepraranda galios, jei tėvai iš pradžių paklausia 
vaikų, kodėl ir ko jie nori. Vienybė yra galios laidas (Ps 133). 
Senajame Testamente Dievas kalba apie pasilikimą varge ir 
nuodėmėje iš kartos į kartą. Bet Žodis kalba apie palaiminimo 
paveldėjimą per Kristų ir per žmogų. Palaiminimas yra perduo
damas iš kartos į kartą labiau, negu mes pajėgiame įsivaizduoti.

(Tęsinys kitame numeryje)



4 • DARBININKAS • 1996 birželio 28, Nr. 26

S •M 
’S 
s

pasaulį v

& 
Tį 
JS!
2
*

įjnusud J
■ Buvęs Prancūzijos komunistų 
partijos vadovas G. Marchais, 
sulaukęs 76 metų, pagaliau 
užleido kelią jaunesniam ir libe
ralesniam savo įpėdiniui R. Hue. 
1994 m. G. Marchais atsistaty
dino iš pirmininko pareigų, 
kurias ėjo 22 metus, bet liko 
politbiuro nariu ir, daugelio ma
nymu, trukdė partijai atsinau
jinti. Išėjęs į pensiją, nežada 
ramiai kapstytis sode: "Aš liksiu 
komunistas iki mirties ir steng
siuosi stiprinti savo partiją".
■Jungtinės Tautos pradeda įgy

vendinti su Iraku pasirašytą su
sitarimą: Irakas gaus teisę par
duoti naftos mainais į maisto 
produktus, vaistus ir kitas prekes. 
Per šešis mėnesius Irakas galės 
parduoti naftos už 2 mlrd. 
dolerių, tačiau grynų pinigų 
nematys: jie bus iškart sumokėti 
prekių tiekėjams. Prekės bus skir
tos jau kelerius metus dėl JT 
sankcijų pusbadžiu gyvenan
tiems irakiečiams. Manoma, kad 
įsigaliojus susitarimui, pasau
linės naftos kainos sumažės 2-3 
doleriais už barelį. JAV abejoja, 
ar pirks Irako naftą.
■ Slovėnija birželio 10 d. per 

žingsnį priartėjo prie Europos 
sąjungos. ES užsienio reikalų 
ministrai sutarė sudaryti su ja 
asocijuotos narystės sutartį, lei
džiančią plėtoti pelningus preky
bos ir ekonominius ryšius. Ma-

'/A v

noma, jog tai apdovanojimas 
Slovėnijai už jos gebėjimą neį
sivelti į Jugoslavijos konfliktą. 
1991 m. birželį Slovėnija karia
vo trumpą, dešimties dienų ne
priklausomybės karą, bet suge
bėjo išvengti kruvinų kovų, ko
kios nusiaubė Kroatiją ir Bosni
ja.
■Po 27 metų darbo JAV Senate 

respublikonų kandidatas Robert 
Dole atsisveikino su JAV Senatu. 
Senatorius iš Kanzas'o lapkričio 
mėnesį norintis nurungti dabar
tinį JAV prezidentą Bill'ą Clin- 
ton'ą ir įsikraustyti į Baltuosius 
rūmus, apie savo pasitraukimą 
iš JAV parlamento paskelbė dar 
gegužį.
■ Prie Baltarusijos generalinio 

konsulato Taline įvyko piketas: 
dalyviai pareikalavo paleisti sep
tynis Ukrainos piliečius, suim
tus per demonstraciją Minske. 
Apie 15 piketuotojų laikė plaka
tus ukrainiečių kalba bei Ukrai
nos ir Baltarusijos valstybines 
vėliavas. Baltarusijos generalinis 
konsulas nusiuntė notą Estijos 
užsienio reikalų ministerijai.
■Valdančioji valstybės vadovo 

Sali Berisha'os Demokratų parti
ja per ką tik įvykusius Albanijos 
parlamento rinkimus laimėjo 
triuškinančią pergalę. Kaip pas
kelbė šalies valstybinis radijas, 
Albanijos demokratų partija, 
pasak nacionalinės rinkimų ko
misijos, parlamente turės 95 iš 
115 tiesiogiai rinktų vietų. Al
banijos socialistų partija, di
džiausia šalies opozicinė grupė, 
gaus penkis mandatus. Rinki
muose dalyvavo 89 procentai 
rinkėjų. Visa opozicija rinkimų 
dieną dėl valdančiosios partijos 
klastojimų boikotavo rinkimus. 
Užsienio stebėtojų teigimu, rin
kimai nebuvo demokratiški.
■ Kaip per Jungtinių tautų or

ganizacijos nusiginklavimo kon
ferenciją Genevoje paskelbė Ki
nijos ambasadorius Zukan Ša, 
Pekinas laikinai atsisako vykdy
ti "branduolinius sprogdinimus 
taikiais tikslais". Taip pašalinta 
kliūtis, ligi šiol neleidusi pasi
rašyti sutarties dėl branduolinių 
bandymų uždraudimo.

Kiekvienas iš musų užsieniui skolingas
222 JAV dolerius

Ši suma gali ir bauginti, 
tačiau skolindamasis gyve
na visas pasaulis, o kreditai 
yra vienas pagrindinių fi
nansavimo bei investicijų 
šaltinių. Todėl ir skolos dau
gelyje valstybių yra gerokai 
didesnės. Iš savo ekonomiką 
pertvarkančių šalių, artimų 
Lietuvos kaimynių, Čekijoje 
vienam gyventojui tenka 
800 JAV dolerių, Lenkijoje - 
1300 JAV dolerių, o Vengri
joje - 2400 tūkstančių JAV dolerių 
užsienio paskolų. Tačiau jų 
gyventojai nesijaučia itin prasis
kolinę, nes daug svarbiau žinoti 
ne kiek pasiskolinai, o kaip su
gebėsi šią skolą grąžinti.

Pirmaisiais Lietuvos nepriklau
somybės metais užsienio pasko
los buvo daugiau skiriamos "pra
valgymui", o ne tokioms inves
ticijoms, kurios anksčiau ar vėliau 
galėtų duoti pelną ir sudarytų 
sąlygas skolas grąžinti. 1991-1994 
m. 40% užsienio paskolų buvo 
skirta kurui ir kitiems energeti
niams ištekliams įsigyti, skoloms 
už gamtines dujas sumokėti, 20%
- nacionalinei valiutai stabilizuo
ti ir tik 26% investiciniams pro
jektams, 9% paskolų - žemės ū- 
kiui. Smulkiam ir vidutiniam ver
slui skatinti per tuos metus teskir
ta 5% visų gautų užsienio pas
kolų.

Dabar padėtis keičiasi - kur kas 
daugiau paskolų naudojama ne 
"žuviai" pirkti, o "meškerei" įsigy
ti. Praėjo tik metai, tačiau paaiškė
jo, kad paskutiniu metu didžiau
sia visų užsienio paskolų dalis 
skiriama investiciniams projek
tams. Iki 1996 m. sausio 1 d. 
jiems buvo panaudota 43,7% visų 
1991-1995 m. gautų paskolų. 
28,5% užsienio paskolų skirta ku
rui ir kitiems energetiniams resur
sams. Valiutai stabilizuoti tenka 
15,3%, žemės ūkiui - 6,5% ir 
smulkiam bei vidutiniam verslui
- 6% visų paskolų.

Iš sėkmingai įgyvendintų in
vesticinių projektų reikėtų pami
nėti Panevėžio stiklo fabriką, ku
ris, įdiegęs naujas technologijas, 
ėmė pastebimai didinti produkci
jos gamybą ir eksporto apimtis, 
akcinę bendrovę "Oruva", prade
dančią gaminti nedidelio galin
gumo dyzelinius variklius, Lietu
vos ir Rusijos įmonę "Mida", pra
dėjusią gaminti naujo tipo stogų 
dangą, taip pat akcines bendroves 
"Alytaus tekstilė", "Rokiškio sūris", 
"Vektona" ir kitas.

Iš viso įvairiems investiciniams 
projektams finansuoti Lietuva iki 
šių metų pradžios pasiskolino 
393,69 milijono JAV dolerių. Iš 
jų - 210,42 milijono dolerių pas
kolų gauta valstybės vardu ir 
183,27 milijono JAV dolerių pas
kolų paimta su Vyriausybės ga
rantija. Ši suma turėtų pastebi
mai didėti, nes Vyriausybė yra 
nutarusi investiciniams projek
tams skirti ne mažiau kaip 70% 
visų gaunamų užsienio kreditinių 
išteklių. O pagal Lietuvos vidu
tinės trukmės užsienio skolini
mosi politiką turi būti garantuo
jama, kad skolintos lėšos ir ga
rantuotos paskolos pirmiausia 
būtų panaudotos tiems projek
tams, kurie skatina gamybos 
augimą ir produkcijos eksportą, 
taip pat turėtų didžiausią tikimy
bę sukaupti daugiau įplaukų, 
negu reikia paskoloms grąžinti ir 
palūkanoms mokėti.

Didžiausią paskolą - 38,39 mili
jono JAV dolerių - investiciniams 
projektams iki šiol Lietuvai su
teikė Tarptautinis valiutos fon
das (TVF), su kuriuo Lietuva yra 
pasirašiusi trejų metų Lietuvos 
ekonominės politikos memoran
dumą.

Beje, TVF šiuo metu yra pa
grindinis paskolų Lietuvai sko
lintojas. Iš daugiau kaip vieno 
milijardo JAV dolerių, numatytų

Kaip teigia Lietuvos statistika, Lietuva iki šių metų pradžios 
iš užsienio finansinių organizacijų buvo pasiskolinusi be
veik 1,4 milijardo JAV dolerių. Tokią sumą sudaro užsienio 
paskolos, suteiktos Lietuvos valstybės vardu, ir paskolos, 
paimtos su Lietuvos Respublikos Vyriausybės garantija. Iki 
to laiko gauta 901,66 milijono JAV dolerių, grąžinta 76,22 
milijono JAV dolerių, tad Lietuvos valstybės skola užsienio 
bankams, oficialioms finansinėms organizacijoms ir fir
moms sudarė 825,44 milijono JAV dolerių. Perskaičiavus šią 
skolą kiekvienam iš mūsų, ir mažas, ir senas Lietuvos gyven
tojas turi po 222 JAV dolerių skolos.

gauti sutartyse, 369,28 milijono 
JAV dolerių, arba 35,6%, sudaro 
TVF paskolos. Didžiausia TVF 
paskolos dalis - 138,55 milijono 
JAV dolerių - skirta valiutai sta
bilizuoti ir palikta užsienio ban
kuose, sudarydama nemažą dalį 
Lietuvos valstybės aukso ir kon
vertuojamos valiutos atsargų. 
80,51 milijono JAV dolerių TVF 
paskolos gauta kurui ir kitiems 
energetiniams ištekliams įsigy
ti, o 4,1 milijono JAV dolerių - Valstybės skolinimosi progra- 
smulkiam ir vidutiniam verslui 
plėtoti.

Antrąją vietą tarp skolintojų 
Lietuvai užima Europos Sąjun
ga, su kuria iki šių metų pradžios 
pasirašyta sutarčių 128,12 mili
jono JAV dolerių paskoloms gau
ti. Tai sudaro 12,3% visų Lietu
vos užsienio paskolų, gautų Lie
tuvos valstybės vardu. Iš jų ne
maža dalis - beveik 30 milijonų 
JAV dolerių bus panaudota 
smulkiam ir vidutiniam verslui 
plėtoti, o pagrindinė dalis - 54,6 
milijonų JAV dolerių - kurui ir 
energetiniams ištekliams įsigy
ti.

Iš viso kurui ir kitiems ėner- 
getiniams ištekliams įsigyti iki 

2Sė,75 bilijono JAV dolerių 
užsienio paskolų, kurias, beTVF 
ir Europos Sąjungos, suteikė Pa
saulio bankas - 46,64 milijono 
JAV dolerių, Japonijos ekspor
to-importo bankas - 45 milijo
no JAV dolerių ir "Vereins und 
VVestbank" bankas - 30 milijonų 
JAV dolerių. 96,8% šiam tikslui 
gautų paskolų jau panaudota.

Per 1991-1995 m. Vyriausybė 
suteikė 76 garantijas 37 užsienio 
bankams, oficialioms finan
sinėms organizacijoms ir fir
moms bendrai 352,54 milijono 
JAV dolerių sumai. Šių metų sau
sio 1 dieną gauta ir panaudota 
183,27 milijono dolerių, t. y. 
52% bendros suteiktų garantijų 
sumos. Vien praėjusiais metais 
buvo suteiktos 45 garantijos. Tai 
didžiausias garantijų skaičius per 
penkerius metus, kuris sudaro 
59,2% visų garantijų.

Nepaisant bankų krizės Lietu-

mos, parengtos ir patvirtintos 
Lietuvos vidutinės trukmės sko
linimosi užsienyje kryptys, 
kuriose nustatytas santykinis 
užsienio skolos dydis ir lėšų pa
naudojimas pagal ekonominius 
sektorius ir tikslus.

Jose numatyta, kad metinė už
sienio paskolų, gaunamų valsty
bės vardu ir su Vyriausybės ga
rantija, apimtis, sudarytų ne 
daugiau kaip ketvirtadalį 
metinių Lietuvos valstybės biu
džeto pajamų, o visa valstybės 
skola užsienio valiuta - ne dau
giau kaip 20% bendrojo vidinio 
produkto.

Tam daug dėmesio skiria ir 
septintoji, Mindaugo Stanke- 

sausio 1 dienos Lietuva gavo vičiaus vadovaujama Lietuvos 
Vyriausybė, kuri numato" limi
tuoti savo skolinimąsi ir garan
tijų išdavimą taip, kad valstybės 
užsienio skola 1996 m. neviršytų 
17% bendrojo vidinio produk
to. Todėl skaičiuojama, kad 1996 
m. pabaigoje Lietuvos skola 
išaugs maždaug iki 1,2 milijardo 
JAV dolerių.

Siekdama iš esmės sunorminti 
valstybės turtinių įsipareigojimų 
- valstybės vidaus ir užsienio 
skolų - juridinius klausimus, Vy
riausybė planuoja artimiausiu 
metu parengti ir pateikti Seimui 
turtinių valstybės įsipareigojimų 
įstatymo projektą, reglamentuo
jantį vidaus ir užsienio paskolų 
ėmimą, valstybės garantijų su
teikimą, valdžios ir valdymo in
stitucijų kompetenciją šioje sri
tyje.

V. Kapočiaus nuotr.Konservatoriai balsuoja seime.

A. Šleževičius pasitrauks iš politinės veiklos
Buvęs ministras pirmininkas 

Adolfas Šleževičius pareiškė, kad 
ketina išstoti iš LDDP ir visai 
pasitraukti iš politinės veiklos. 
Be to, jis teigia, kad su' juo ne-

voje, pasitikėjimas Lietuvos val
stybe nesumažėjo, todėl didėja 
ir skolinimosi galimybės, nes pa
saulio finansinės organizacijos 
gana atidžiai analizuoja ekono
minę Lietuvos būklę ir paskolas 
skiria tik tada, kai yra įsitikinu
sios, kad jos ekonomiškai bus 
tikslingai panaudotos.

Kad Lietuva iš tikrųjų nebūtų 
praskolinta, pradėtos reguliariai 
rengti Valstybės investicijų ir

Virgaudas Gudas
"Gimtasis kraštas"

buvo tartasi dėl jo įtraukimo į 
LDDP rinkimų sąrašą. Šleževičius 
pareiškė, kad ketina užsiimti 
vien tik verslo reikalais. Kaip 
rašo "Lietuvos rytas", šiuo metu

V. Kapočiaus nuotr.Lietuvos seimo rūmai.

Lietuviai susipažįsta su JAV energetika
Gegužės 12-24 dienomis JAV- 

ose viešėjo Baltijos šalių (Lietu
vos, Latvijos, Estijos) energetiką 
tvarkančių specialistų grupė. 
Amerikiečių įstaigos (USAID ir 
USEA) pakvietė po 10 specialistų 
iš kiekvienos Baltijos šalies 
susipažinti su JAV energetikos 
reguliavimo reformomis. Pakvie- 
tusios įstaigos apmokėjo kelio
nių ir pragyvenimo išlaidas.

Lietuvių grupė
Lietuvių grupę sudarė praeitais 

metais Lietuvos prezidento pa
gal priimtą energetikos įstatymą 
paskirtos valstybės energetikos 
išteklių kainų ir energetikos veik
los kontrolės komisijos nariai: 
komisijos pirmininkas Rimantas 
Lukoševičius, jo pavaduotojas 
Vidmantas Jankauskas, Lietuvos 
energetikos instituto mokslinis 
bendradarbis, komisijos sekreto
rius Algis Biekša, nariai - Vikto
ras Valentukevičius, energetikos 
ministerijos sekretorius Algiman
tas Stumbras, AB "Lietuvos En
ergija" vyr. inžinierius Anzelmas 
Bačauskas, Kauno technologijos 
universiteto docentas bei AB "Lie
tuvos Energija" direktorius eko
nomikai Anicetas Mikužis, Lietu
vos energetikos instituto darbuo
tojas Mindaugas Krakauskas, vy
riausybės patarėjas energetikos 

Vokietijos laivų statykla nenori 
sarkofago ant "Estonijos" kelto

Stokholmas (BNS). Vokietijos laiške žuvusiųjų giminių advoka- 
laivų statykla "Meyer-Werft", ku- tui. 
rioje buvo pastatytas keltas "Es- 
tonia", prisijungė prie kylančių 
protestų prieš sprendimą palai
doti katastrofą patyrusį laivą.

Nepaisydama katastrofos aukų 
giminių ir artimųjų protestų, 
Švedijos valdžia nutarė keltą 
palaidoti po specialiu sarkofagu.

Jei laivas bus palaidotas, nebe
liks jokių įrodymų, leidžiančių 
nustatyti, kas kaltas dėl laivo 
katastrofos, pareiškė laivų statyk
los atstovas Werneris Hummelis

jis dirba vienos Vokietijos firmos 
konsultantu ne tik Lietuvai, bet 
ir Baltijos valstybėms bei buvu
sioms sovietinėms respublikoms, 
įmonės pavadinimo Šleževičius 
nepaminėjo.

AGEP

klausimais Gediminas Vaičiūnas, 
vyriausybės patarėjas ekonomi
kos reformos klausimais Feliksas 
Knašas.

Baltiečiai pradžioje USEA išk
lausė FERC bei Ohio, Tennessee, 
Minnesota, Pennsylvania, Maine 
PUC paskaitų apie JAV energe
tikos reformas, konkurencijos 
sąlygų sudarymą elektros ener
getikoje. Po to savaitę praleido 
Vermonte. Montpelier susi
pažino su Vermonto Public Ser- 
vice Commission darbu, daly
vavo VPSC organizuotoje VIT 
tiesioginėje televizijos laidoje 
viešai svarstant reformas, savait
galį praleido Smuggler's Notch, 
po to Rutlande susipažino su 
CVPS korporacijos veikla.

Viešnagę užbaigė Washing- 
tone USEA bendrai aptardami 
vizito rezultatus, o su USAID ir 
WB tolimesnio bendradarbiavi
mo perspektyvas.

Daugeliui vizito dalyvių tai 
buvo pirma pažintis su JAV bei 
čionykščiu energetikos tvarky
mu. Nors situacija Lietuvos en
ergetikoje daug kuo skiriasi nuo 
JAV, tačiau reikia manyti, kad 
daugelis vizito dalyvių suprato, 
kaip turėtų būti tvarkoma ener
getika demokratinėje šalyje, ko
kia siekia būti ir Lietuva.

Anzelmas Bačauskas

Tarptautiniuose vandenyse 
esanti katastrofos vieta daugelio 
Baltijos jūros regiono šalių buvo 
paskelbta kapaviete. Nepaisant 
to, žuvusiųjų artimųjų pasam
dyti narai mažiausiai du kartus 
mėgino ištirti laivo nuolaužas.

Apie 40 žmonių neseniai su
rengė demonstraciją prie Šve
dijos ambasados Taline, protes
tuodami prieš planuojamą sarko
fago įrengimą. Pradėti laidoji
mo darbus planuojama gegužės 
mėnesį.____________________

"Lukoil" ketina 
savarankiškai įsisavinti
"D-6" naftos telkinį
Rusijos naftos kompanija "Lu- 

koil" ketina savo lėšomis finan
suoti naftos telkinio D-6 Balti
jos jūroje įsisavinimą, pareiškė 
kompanijos prezidentas Vagitas 
Alekperovas. Telkinio atsargos 
siekia 8,4 min. tonų.

Tačiau, pasak jo, "Lukoil" neat
meta kitų kompanijų dalyvavi
mo projekto įgyvendinime. Jo 
žodžiais tariant, "Lukoil" rinksis 
partnerius pagal jų galimybes 
suteikti projektui naujausias eko
logines technologijas.

D-6 naftos telkiniui įsisavinti 
pernai buvo sukurtas tarptauti
nis konsorciumas, į kurį įėjo Ru
sijos "Rosneft" ir "Kaliningrad- 
morneftegaz" bei Vokietijos 
"RWE-DEA" ir "Veba-oil".

Licencija telkiniui įsisavinti 
buvo suteikta "Kaliningradmor- 
neftegaz", kuri yra koncerno "Lu
koil" sudėtinė dalis.

Kaip žinoma, telkinys yra Lie
tuvos ir Rusijos ginčijamoje ir 
nedelimituotoje teritorijoje.

BNS
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X LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
1996 m. liepos mėn. 6 d., 1 vai. p.p. 

Rosemont Horizon, Rosemont, IL

Mugė ir Meno Paroda Susipažinimo
liepos mėn. 4 - 6 d. Vakaras

Hyatt Regency O'Hare liepos mėn. 5 d., 8 v. v.
Navy Pier

Krepšinio Rungtynės — Lietuvos ir Kroatijos Olimpinės Komandos
liepos mėn. 7 d., 1 vai, p.p. - Rosemont Horizon

Bilietai per Ticketmaster (312) 559-1212

Pokylis
liepos mėn. 6 d., 7 v.v.
Hyatt Regency O'Hare

Padėkos Mišios
liepos mėn. 7 d., 10:30 v. r.

Marąuette Parko ir Tėviškės parapijoje

Po-Šventinis Koncertas
liepos mėn. 9 d., 7 v.v.

Jaunimo Centre

I n f o r m a c i j a : 2715 W. 71st St., Chicago, IL 60629 
(312) 737-9504 Fax: (312) 436-6909

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pirmininkas A. Po 
viliūnas sesijoje kalba apie Atlantos olimpiadą.

V. Kapočiaus nuotr

Busimieji "Svajonių komandos" 
varžovai Atlantoje iš anksto 

lenkia galvas
Atlantos olimpinių žaidynių vyrų krepšinio turnyro medalių dalybas 

turbūt būtų galima pradėti jau šiandien, rašo žurnalas "FIBA Basket- 
ball". Juk niekas rimtai negalvoja, kad įmanoma nugalėti JAV "Svajonių 
komandą". O galbūt kitų šalių žaidėjai ir treneriai širdies gilumoje tiki, 
kad jiems pavyks laimėti svarbiausias rungtynes?

Amerikiečiai nenugalimi?
"Buvusių brolių" karas perskėlė 

į Kroatijos ir Jugoslavijos rink
tines vieną buvusių geriausių 
pasaulio komandų. Atlantoje jų 
keliai nesusikirs bent jau prieš 
atkrintamąsias varžybas: šios 
ekipos pateko į skirtingas grupes.

Galimybės, kad Jugoslavija žais 
prieš Kroatiją turnyro pusfi
nalyje, yra gana didelės. Visos 
trys Barselonos žaidynių prizi
ninkės JAV, Kroatija ir Lietuva 
pateko į A grupę, o B grupėje 
Jugoslavija yra pagrindinė favo
ritė į pirmąją vietą. Ši pozicija 
iki finalo "išskirtų" šią komandą 
su JAV krepšininkais.

A grupėje nė vieni "Svajonių 
komandos" varžovai nėra paten
kinti savo likimu - jų laukia 40 
minučių JAV vaikinų krepšinio 
pamoka. Išsvajotas šių komandų 
tikslas - antroji vieta. Ją užėmusi 
rinktinė taip pat išvengs dar vie
no mačo su JAV atstovais iki 

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - “DARBININKO”, 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

finalo, jei jį pasieks.
Ypač įdomi turėtų būti Kroa

tijos ir Lietuvos komandų, pas
kutinį kartą tarpusavyje žaidusių 
1995 metų Europos čempionato 
pusfinalyje, o Barselonoje laimė
jusių sidabrą ir bronzą, dvikova. 
Abi komandos turi gerų galimy
bių pelnyti medalius, kurias dar 
padidintų antroji vieta A grupėje. 
Trečioji pozicija jas nepalyginti 
apsunkintų - pusfinalyje reikėtų 
žaisti su "Dream Team", o vėliau, 
matyt, kovoti dėl bronzos.

Pagrindinė Jugoslavijos varžo
vė B grupėje turėtų būti Australi
ja, nors daugelis trenerių gerai 
vertina Puerto Rico ir Graikijos 
galimybes.

Dėl vieno dalyko visi treneriai 
sutaria: JAV rinktinė yra nenu
galima. Nežinia, gal tai yra triu
kas, kuriuo bandoma užliūliuoti 
amerikiečių budrumą. Aišku vie
na: antroji vieta Atlantoje būtų 
bene didžiausia visų laikų JAV 

sporto katastrofa. Amerikiečiai 
žygiuos aukso link, bet kova dėl 
sidabro šioje situacijoje netaps 
mažiau įdomi.

"Europoje niekas netiki, kad 
"Dream Team III" Atlantoje kam 
nors pralaimės, - sakė Lietuvos 
krepšininkas Šarūnas Marčiulio
nis. - Mes, lietuviai, taip pat 
neturime tokio tikslo. Pirmiau
sia mes norime atsirevanšuoti 
Jugoslavijai už pralaimėjimą Eu
ropos čempionato finale Atė
nuose".

"Mūsų tikslas - patekti į finalą, 
- aiškino Jugoslavijos rinktinės 
puolėjas P. Danilovičius. - Norint 
jį pasiekti, mums reikės pusfi
nalyje įveikti Lietuvos ir Kroati
jos rungtynių laimėtoją grupės 
turnyro varžybose. "Dream Team 
III" nenugalima ypač todėl, kad 
žais namie. Daugiau negu sidab
ro kitos komandos negali tikė
tis".

Burtai vertinami įvairiai
Lietuva, Kroatija, Jugoslavija 

ir Australija yra pagrindinės pre
tendentės į likusius du medalių 
komplektus. Šių keturių ekipų 
tikslai skiriasi nuo, pavyzdžiui, 
Kinijos rinktinės, kurios žaidėjai 
džiaugiasi vien tuo, kad galės 
rungtyniauti su JAV "Svajonių 
komanda".

"Tai - geriausia, kas mums galė
jo atsitikti, - teigė treneris Gong 
Lu Ming'as. - Kas mano, kad 
prieš JAV rinktinę galima laimė
ti, yra svajotojas. Bet žaidžiant 
prieš absoliutų pasaulio krepši
nio elitą, galima labai pagerinti 
savo sugebėjimus ir daug išmok
ti. "Dream Team III" yra ne blo
gesnė, o, mano nuomone, dar 
atletiškesnė komanda už tą, kuri 
rungtyniavo Barselonos žaidy
nėse".

Dėl busimųjų pralaimėjimų 
daug mažiau už Gong Lu Ming'ą 
džiaugiasi Lietuvos rinktinės vy
riausiasis treneris Vladas Garas
tas ir jo kolega iš Kroatijos Pete
ris Skansi. "Mes negalime lai
mėti grupės, kurioje žaidžia 
amerikiečiai, turnyro, - tvirtino 
V. Garastas, - tai labai mažina 
mūsų galimybes iškovoti meda
lius".

"JAV vaikinų neišgąsdinsi, - 
pritaria jam P. Skansi. - Jie ge
riausiu atveju paliks mums ant
rąją vietą grupėje".

Kitokios nuotaikos Australijos 
rinktinės treneris Barry Barne- 
sas, kurio auklėtiniai žais B gru
pėje: "Esu labai patenkintas bur
tais. Vienintelis dalykas, kuris 
mane jaudino, buvo išvengti 
mačo su amerikiečiais iki pusfi
nalio". Kad pasiektų šį tikslą, 
australai grupėje turi užimti 
antrąją vietą, į kurią, daugelio 
specialistų manymu, jie dabar 
realiai pretenduoja.

Favoritų nuotaika gera
Neginčytinų žaidynių favoritų 

amerikiečių vyriausiasis treneris 
Lenny Wilkens'as dar nešvenčia 
busimosios pergalės. "Mes turime 
laimėti, o ne kalbėti, kad lai
mėsime. - sakė jis. - Ten bus 

kelios geros komandos. Girdė
jau, kad Jugoslavija - viena sti
priausių pasaulio rinktinių. Kiek
vieną vakarą turėsime parodyti 
viską, ką sugebame, jei norime 
gauti tuos medalius".

Kitaip mano "Chicago Bulis" 
žvaigždė Scottie Pippen, atsto
vausiantis JAV komandai antro
siose olimpinėse žaidynėse. Jis 
neabejoja sėkme: "Džiaugiuosi, 
kad rungtyniausiu vienoje ko
mandoje su naujos kartos krep
šininkais ir parsivešiu namo 
antrąjį olimpinį aukso medalį".

"Galima sakyti, kad mes turime 
geresnes galimybes laimėti tur
nyrą negu kitos komandos", - 
šelmiškai šypsodamasis aiškino 
Anfernee Hardaway iš "Orlando 
Magic", kuriam jau dabar pra
našaujama vieno geriausių olim
piados žaidėjų šlovė.

"Utah Jazz" puolėjas Karlas 
Malone, kaip ir S. Pippen, rung
tyniavęs Barselonos žaidynėse, 
džiaugėsi, kad varžybos vyks JAV: 
"Juk nedažnai būna, kad į tokį 
turnyrą pas mus atvyktų geriau
si krepšininkai iš viso pasaulio".

Pretendentai į sidabrą
Kitų vienuolikos šalių atstovai 

įsitikinę, kad kovos tik dėl si
dabro. Kas gi yra pagrindiniai 
pretendentai į antrąją vietą?

Jugoslavija. Dabartiniai Euro
pos čempionai, Atlantoje siek
siantys dar vieno didelio tikslo. 
Jiems nereikia kovoti su Jung
tinių Tautų Organizacijos sankci
jomis. Jugoslavija - tokių žvaig
ždžių, kaip Vlade Divacas, Pre- 
dragas Danilovičius, Saša Djor- 
dijevič'ius, komanda, tačiau 
daug priklauso ir nuo to, kaip 
žais atsarginiai.

"Prieš ketverius metus mes ga
lėjome nuvežti į Barseloną puikią 
komandą, bet to neleido poli
tinė situacija, - prisiminė P. 
Danilovič'ius. - Dabar mes nu- 
vešime ją į Atlantą, ir esu įsi
tikinęs, kad mūsų galimybės 
nugalėti "likusį pasaulį" yra geres
nės už kitų komandų".

Kroatija. Barselonoje kroatai 
iškovojo sidabrą, bet kituose tri
juose svarbiausiuose turnyruose 
neįveikė pusfinalio barjero. Ko
mandoje gausu talentingų krep
šininkų (Toni Kukočas, Dino 
Radja, Arijanas Komazecas, Sto- 
janas Vrankovičius), bet jos 
treneriai visada susiduria su 
problema - kaip sujungti indi
vidualistus į darnų mechanizmą.

"Mūsų laukia didžiulės prob
lemos, - sakė treneris P. Skansi. -
T. Kukočas su "Bulis", matyt, 
pateks į NBA čempionato finalą 
ir į rinktinės treniruočių stovyklą 
iki liepos neatvyks. A. Koma
zecas Bolonijos "Buckler" galės 
palikti tik birželį, D. Radjai be
veik neliks laiko poilsiui. Neži
nau, kokie S. Vrankovičiaus iš 
Atėnų "Panathinaikos" planai. 
Vis dėlto esame pakankamai sti
prūs, kad bet kuriuo atveju 
laimėtume medalius".

Australija. Barselonoje jie buvo 
šešti, pasaulio čempionate To
ronte - penkti. Dabar Australijos 

krepšininkai kovos dėl medalių. 
Didžiausios komandos gerbėjų 
viltys slėgs snaiperio A. Gaze'o, 
"Bulis" vidurio puolėjo Luco Lon- 
gley (jei jis sutiks žaisti), univer
salaus Andrevv Vlahovo ir kelių 
jaunų talentingų krepšininkų pe
čius.

Lietuva. Barselonoje bronza, 
Europos čempionate Atėnuose - 
sidabras. Vyriausiasis komandos 
treneris V. Garastas po žaidynių 
Atlantoje ketina atsistatydinti, 
bet kai kurie specialistai mano, 
kad jis vadovaus komandai iki 
kitų metų Europos čempionato 
pabaigos. Jo žvaigždžių ansam
blyje - praėjusių metų geriausias 
Europos krepšininkas Arvydas 
Sabonis, nuo praėjusios vasaros 
žaidžiantis NBA "Portland Trail 
Blazers" klube, Šarūnas Marčiu
lionis iš "Sacramento Kings" ir 
Artūras Karnišovas.

"Dar niekada nebuvau Olimpo 
kalno viršūnėje, - pasakojo V. 
Qarastas. - Olimpinis turnyras - 
tai kopimas į tą kalną. Juo arčiau 
viršūnė, juo sunkiau ją pasiekti. 1 
Barselonoje mes žaidėme su 
"Dream Team I" ir džiaugėmės 
nauju patyrimu. Vis dėlto nesu 
įsitikinęs, kad turnyrui naudin
ga ta aplinkybė, jog nugalėtojas 
žinomas iš anksto".
____________________ LR 
XXVI vasaros olimpinių 
žaidynių (liepos 19 - 

rugpjūčio 4 d., Atlanta) 
vyrų krepšinio 

rungtynių tvarkaraštis
Liepos 20 d.
A grupė
Kini j a-Angola, 3 valandą po
piet (2)
Lietuva-Kroatija, 5 v.p. (2) 
JAV-Argentina, 10 v.p. (1)
B grupė
Australija-Pietų Korėja, 10 v.-
P. (2)
Graikija-Jugoslavija, 12 v.p. (2) 
Puerto Riko-Brazilija, 8 v.p. (1)

Liepos 22 d.
A grupė
Kroatija- Kinija, 12 v.p. (2) 
Argentina-Lietuva, 8 v.p. (1) 
Angola- JAV, 10 v.p. (1)
B grupė
Brazilija-Graikija, 10 v.r. (2)
Pietų Korėja-Puerto Riko, 3 v.p.
(2)
Jugoslavija-Australija, 5 v.p. (2)

Liepos 24 d.
A grupė
Kini j a-Argentina, 10 v.r. (1) 
Kroatija-Angola, 5 v.p. (2) 
Lietuva-JAV, 10 v.p. (1)
B grupė
Jugoslavija-Pietų Korėja, 12
v. p. (1)
v. Australija-Brazilija, 3 v.p. (2) 
Graikija-Puerto Riko, 8 v.p. (1)

Liepos 26 d.
A grupė
Angola-Lietuva, 12 v.p. (1) 
Argentina-Kroatija, 8 v.p. (1) 
JAV-Kinija, 10 v.p. (1)
B grupė

(nukelta į 7 psl.)

LR Misijos prie 
JT veiklos kronika

- Birželio 10-14 d. Patarėja 
Gintė Damušytė dalyvavo JT 
Saugumo tarybos reformos dar
bo grupės darbe, kurio metu 
delegacijos toliau aptarė siūly
mus dėl ST darbo metodų ir at
virumo gerinimo bei santykių 
su Generaline Asamblėja ir kitais 
JT organais stiprinimo.

- Birželio 11d. ambasadorius
Oskaras Jusys bei Vengrijos, 
Čekijos, Albanijos, Lenkijos, Es
tijos ir Latvijos ambasadoriai prie 
JT susitiko su naujuoju Australi
jos užsienio reikalų ministru 
Hon Alexander Downer. Susi
tikimo metu Australijos UR mi
nistras domėjosi ekonominiais, 
politiniais, užsienio politikos 
pokyčiais ir integraciniais pro
cesais, vykstančiais Vidurio Eu
ropoje, taip pat išreiškė naujos 
Australijos vyriausybės tvirtą* 
nusistatymą tęsti Australijos kan
didatavimą į JT nuolatines Sau
gumo Tarybos nares. Į ambasa
doriaus O. Jusio klausimą kaip 
Australija numato atspindėti Vi
durio Europos valstybių intere
sus Saugumo Taryboje, UR Mi
nistras atsakė, kad jo nuomone 
Australija gali būti geresniu Vi
durio Europos advokatu ST nei, 
pvz., Portugalija, kadangi šių 
valstybių bendruomenės Aus
tralijoje neleis jos vyriausybei 
nereaguoti į demokratinius pasi
keitimus šiose valstybėse.

- Birželio 12 d. Ambasado
rius O. Jusys ir patarėjas R. Pau
lauskas susitiko su Estijos ir Latvi
jos ambasadoriais prie JT, Esti
jos Ambasadoriumi Washing- 
tone, JAV-Baltijos Fondo prezi
dentu L. Kojelių bei Rytų-Vakarų 
studijų instituto prezidentu J. E. 
Mroz. Susitikimo metu aptartas 
pasiruošimas Baltijos valstybių 
prezidentų kelionei į JAV, apdo
vanojimo iškilmes.

- Birželio 13 d. ambasadorius
O. Jusys susitiko su Gajanos 
ambasadoriumi prie JT S. Insan- 
naly. Susitikimo metu Gajana 
prašė Lietuvos palaikymo 51 G A 
sesijos metu įvyksiančiuose rin
kimuose į Tarptautinio teismo 
teisėjus. Lotynų Amerikos ir Ka
ribų jūros baseino valstybių gru
pėje į vieną vietą pretenduoja 
penki kandidatai.

- Patarėja G. Damušytė su
sitiko su Kosta Rikos Misijos 
prie JT ambasadoriaus pavaduo
toju Jose M. Gutierrez. Amb. Gu- 
tierrez prašė LR paremti jo šalies 
kandidatūrą į nenuolatines Sau
gumo tarybos nares. Aptarti LR 
saugumo prioritetai bei mažųjų 
valstybių bendradarbiavimo 
klausimai JT sistemoje.

- Birželio 14 d. Ambasado
rius O. Jusys susitiko su Jamai
kos ambasadore prie JT P. Dur- 
rant. Susitikimo metu Jamaika 
prašė Lietuvos palaikymo 51 GA 
sesijos metu įvysiančiuose rin
kimuose į Tarptautinio teismo 
teisėjus.
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VVorcester, MA
Mūsų tautos genocido 

paminėj'imas
Birželio 9 d. Worcesterio apy

linkės Lietuvių Bendruomenės 
valdyba suruošė neužmirštamų 
tragiškųjų birželio ir kitų per eilę 
metų bolševikų vykdyto genoci
do įvykių paminėjimą.

10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje už tas visas 
aukas šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė parapijos admi
nistratorius kun. Antanas Noc- 
kūnas, MIC. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės. Da
lyvavo Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa su vėliavomis.

Po Mišių šventoriuje prie

paminklo vyko nužudytų aukų 
pagerbimo trumpos iškilmės, 
kurioms vadovavo šaulių kuo
pos vadas Arūnas Grigalauskas. 
Mišias aukojęs kunigas sukalbė
jo maldą. Šaulės Janina Miliaus
kienė ir Vanda Ramonienė padė
jo vainiką. Žodį tarė LB pirminin
kas Romas Jakubauskas. Sugie
dota giesmė "Marija, Marija".

Popiet Maironio parko patal
pose vyko minėjimo tęsinys. 
Vadovavo LB pirm. R. Jakubaus
kas. Kun. Antanas Nockūnas, 
MIC, sukalbėjo invokaciją.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
ilgametis Maironio Parko dr-jos

LIETUVA - BALTIJOS GRAŽUOLĖ

Pigiausios skrydžiu kainos! 

Pigiausios kainos viešbučiuose: 
LIETUVA, ŠARŪNAS, VILLON ir kt. 

Dar pamatysite Kopenhagą, Helsinkį, Vieną, Varšuvą 
Dėl skrydžių - prašykite ERIKĄ 

Dėl kelionių po Lietuvą ir Europą - prašykite ROBERTĄ 

Visi klauskite apie papigintas HERITAGE 

TOURS. Nuo 8 iki 15 dienu- $1175 ir daugiau

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

New York, NY 10016

Tel. (212) 683-9500, 800-451-9511

FAX: (212) 683-9511
ASTAnet: http://www.astanet.com/get7uniontrs

Member

Arnotam Sodely 
of lovttAgcnts

SCANDINAVIAN AIRLINES

pirmininkas Kazys Adomavi
čius. Savo kalboje jis faktais ir 
datomis glaustai priminė tų bai
sių trėmimų dienas, prasidėju
sias 1940 m. birželio 15 d. Lietu
vą okupavus komunistinės Rusi
jos raudonajai armijai, kurią pa
sitiko raudonus skudurus iškėlę 
komunistai, daugiausia žydai. 
Tuojau pradėjo suiminėti, žudyti 
ir tremti į Sibirą geriausius tau
tos sūnus ir dukras, o 1941 m. 
birželio 13-14-18 naktimis ėmė 
masiškai suiminėti kaimų ir 
miestų nekaltus gyventojus.

Stasio ir Elzbietos Rudžių dėka 
gauta vaizdajuostė "Tremtinių 
minėjimas Kaune", kuri čia ir 
buvo parodyta. Daugiau kaip 
pusantros valandos trukusioje 
juostoje pamatėme išlikusių gy
vų tremtinių surengtą minėjimą 
Sibire žuvusiems bendro likimo 
broliams, sesėms lietuviams at
minti. Kai kurie iš jų pasakojo 
savo, savo šeimos, giminių, ar
timųjų iškentėtas kančias Sibire. 
Kalbėjo ir buvę partizanai. Girdė
jome Sibire sukurtas dainas, gies
mes, maldas. "Viešpatie, mel
džiame Tave, kad niekada ne
būtų žmogui atimta Tėvynė". 
Kiekvienas, baigęs kalbėti, padė
davo žuvusių atminimui uždegtą 
žvakutę. Verkėme... iš jų lūpų 
girdėdami apie skaudžias kan
čias, badą, alkį, netektį amžiams 
pasilikusiųjų gulėti Sibiro tun
drose. Jų visų, gyvų ir mirusių, 
negalime pamiršti niekada.

LB pirmininkas padėkojo vi
siems taip gausiai dalyvavusiems 
ir pakvietė pasivaišinti kavute ir 
bandelėmis. Vaišes paruošė LB 
pirmininko žmona Teresė Jaku
bauskienė.J. M.

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

Vilniaus Sibiro tremtinių choras. V. Kapočiaus nuotr.

Miami, FL
Lietuvių klubo narių visuoti

nis susirinkimas įvyko balandžio 
21 d. ir nusprendė, kad, klubo 
narių skaičiui sumažėjus, klubas 
negali išsilaikyti ir jį reikia par
duoti. Šį sprendimą iš anksto 
pranešus nariams, gegužės 12 d. 
įvyko balsavimas raštu. Narių 
dauguma pasisakė už klubo par
davimą. Gaila, kad šis, dar taip 
neseniai veiklus, lietuviškas židi
nys bus parduodamas. Dabar klu
bas iki rudens uždarytas.

Motinos diena buvo paminėta 
Lietuvių klube gegužės 12 d. Apie 
motiną kalbėjo K. Kodatienė, 
paskaitė savo eilėraščių, duetą 
padainavo V. Norvaišienė ir O. 
Aleknienė. Po to skanauta M. 
Jakaitienės pagamintų pietų.

nas kun. Vytautas Pikturna išvy
ko vasarą darbuotis į New Yorką. 
Po vasaros kitos lietuviškos pa
maldos bus lapkričio 2 d.

"Dainos" choras irgi pradėjo 
vasaros atostogas. Choro vadovė 
Irena Manomaitienė išvyko atos
togauti, grįš tik spalio mėnesį.

Pabendravimo pietūs įvyko ge
gužės 12 d. Piccadely restorane, 
Pietūs bus ir per vasarą kiekvie
no mėnesio antrą antradienį, 1 
vai. Birželio 11d. bus paminėti 
tragiškieji tautos įvykiai. Algis ir 
Dalia Augūnai papasakos savo 
įspūdžius iš Lietuvos. L. B.

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS 

pavasarį ir vasarą, skrisdami į 
Vilnių ir Ryga!

1' . JF({

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą. 

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė. 
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

Juno Beach, FL 
----------------------------------—----------;——a—----------- > ij /į
LB, apylinkės vajęįy^a, naųįąi 

išrinkta, balandžio 21 d. pa
siskirstė pareigomis: pirmininkė 
Alicija Solienė, vykdomasis vi
cepirmininkas Marius Sodonis, 
vicepirmininkas organizaci
niams reikalams Vincas Šalčiū- 
nas, sekretorė Ona Šalčiūnienė, 
iždininkas J. Štaras, nariai: Vla
das Barius ir Jonas Garla. Pir
mininkė birželio, liepos, rug
pjūčio mėnesiais būna išvykusi. 
Ją pavaduoja Marius Sodonis.

Paskutinės lietuviškos pamal
dos buvo gegužės 3 d. Kapelio

atlanta IE, Ine.
800j 775 - SEND ▼ 914-258 -_5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėjq per 6 savaites, 

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

TŪLY SCHEDULE

VILTIS
(HOPE)

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

TEL.: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

□ Dabar siuntiniai pasiekia Lietuvą per naują Klaipėdos konteinerių terminalą.
lJ Greitai ir saugiai jūsų siuntiniai pristatomi gavėjams asmeniškai į namus po visą Lietuvą.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
H Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.

PASKUTINIS KONTEINERIS PRIEŠ VASARA IŠEINA LIEPOS 1 d.

Jei kas turite skubių paketų, skambinkite Algiui Jankauskui, tel. (718) 849- 

2260, jis paims. Paketai dar papuls į liepos 1-os konteinerį,
Liepos mėnesį VILTIES įsataiga ir krautuvė DOVANA bus uždarytos, Per tq 

laikg bus parengtas naujas rudens konteinerių išsiuntimo tvarkaraštis, kurį 
VILTIES agentūros siuntėjai gaus paštu asmeniškai. Siuntiniai vėl bus priimami 
rugjūčio-mėnesį. VILTIES įstaigoje siuntinius priimame nuo antradienio iki 
šeštadienio. Informacijos apie siuntinius ir skubų pinigų pervežimg į Lietuvę 

ii 
prašome teirautis telefonu: (617) 269-4455.

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA
368 West Broadvvay 

So, Boston, MA 02127 
(617) 269-4455

JULY 1 MON 
JULY 8 MON 
JULY 8 MON 
JULY 8 MON 
JULY 11 THU 
JULY 12 FRI 
JULY 12 FRI 
JULY 18 THU 
JULY 20 SAT 
JULY22MON 
JULY 22 MON 
JULY22MON 
JULY 25 THU 
JULY 25 THU 
JULY 26 FRI 
JULU 26 FRI

PUTNAM, CT. 
NEW BRITAIN, CT- 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ

11-12 NOON 
11-12 NOON
2 - 3 P.M.
4 - 5 P.M.
11-12 NOON 
11-12 NOON
1 - 2 PM 

11-12 NOON 
12 - 1 PM 
11-12 PM
2-3PM
4 - 5 PM 
11-12 NOON
4 - 5 PM
11-12 NOON
1 - 2 PM

Nevv 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

MES SIŪLOME 
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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

http://www.astanet.com/get7uniontrs
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J. Garlos nuotr.

XXVI vasaros olimpinių 
žaidynių (liepos 19 - 
rugpjūčio 4 d., Atlanta) 

vyrų krepšinio 
rungtynių tvarkaraštis
(atkelta iš 5 psl.)
Pietų Korėja-Graikija, 3 v.p. 
(D
Brazilija-Jugoslavija, 5 v.p. (1)
Puerto Riko- Australija, 10 v.r. 
(D

Liepos 28 d.
A grupė
Kinija-Lietuva, 10 v.r. (1) 
Kroatija-JAV, 7 v.p. (1) 
Argentina-Angola, 10:30 v.p. 
(2)
B grupė
Australija-Graikija, 12 v.p. (1) 
Jugoslavija-Puerto Riko, 5 v.p. 
(D
Brazilija-Pietų Korėja, 8:30 v.p.
(2)

Liepos 30 d. -
Ketvirtfinaliai

President: 
Vito A. Yucius

LITHUANIAN CITIZENS’ SOCIETY 
OF WESTERN PENNSYLVANIA

1721-25 Jane Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 15203

May 30, 1996
Charity Committee: 
Agnės Kuzin 
Josephine McCloskey 
Mathilda Milauskas 
Marge Turner

Tev. Franciskus Giedgaudas, OFM 
DARBININKAS
341 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207
Dear Father

The 
($2,000) is 
CITIZENS'

Giedgaudas:
enclosed check for two thousand dollars 
another donation from the LITHUANIAN 

SOCIETY OF WESTERN PENNSYLVANIA.
We are proud of our Lithuanian heritage and 

think that DARBININKAS is a fine Lithuanian 
pųblication bringing the news and happenings in 

Keep up the goodLithuania and elsewhere to us. 
work! It is appreciated.

Please acknowledge this 
available, may we have your tax 
number.

donation and, if 
identif ication

Florida Royal Palm Memorial Gardens kapinės.
Čia š. m. Memorial Day iškilmėse lietuviams atstovavo nešdami 

vainiką ir vėliavą (iš k.) LB Palm Beach apylinkės valdybos pirm. 
Alicija Solienė ir dail. Rimgailė Zotovienė, prie vėliavos - Amerikos 
karių veteranas Jonas Tamašauskas. Šiose kapinėse lietuvių kapinių 
sekcijoje yra lietuvių pastatytas paminklas, jo iniciatorius Jonas 
Jakubauskas.

A1-B4
B1-A4
A2-B3
B2-A3
Klasifikacija
A5-B6
A6-B5

/

Su geriausiais linkėjimais,

Vito A. Ytlelus 
President

Majoras VYTAUTAS BULVIČIUS.

Rugpjūčio 1 d. - 
Pusfinaliai

A1/B4 laimėtoja A2/B3 laimė
toja
B1/A4 laimėtoja B2/A3 laimė
toja
Klasifikacija
A1/B4 pralaimėtoja A2/B3 
pralaimėtoja
B1/A4 pralaimėtoja B2/A3 
pralaimėtoja

Rugpjūčio 2 d. -
Finalai

Rungtynės dėl 7-8 vietos
Rungtynės dėl 5-6 vietos 
Rungtynės dėl 11-12 vietos 
(A5/B6 pralaimėtoja B5/A6

Elizabeth, NJ

Plunksna - stipresnė už kalaviją
Prisimenant gen. št. mjr. Vytautą Bulvičių

Vėl švenčiame gražų birželio 
mėnesį. Tačiau lietuviams šis 
mėnuo persmelktas liūdesio. 
Niekados neužmiršime baisiųjų 
birželio dienų, kai tūkstančiai 
mūsų tautiečių buvo deportuoti 
į Sibirą kančiai ir mirčiai...

Tačiau birželis taip pat yra ir 
linksmas mėnuo. Per Tėvo die
ną mes pagerbiam savo tėvelius. 
Tačiau man birželis irgi yra liūd
nas, nes negaliu švęsti Tėvo die
nos. Tik užprašyti Mišias. Buvau 
keturių metukų, kai tėvelį išvežė 
ir sušaudė. Šiemet jis būtų šven
tęs 88-ąjį gimtadienį.

Vytautas Bulvičius gimė 1908 
m. gegužės 5 dieną Sūduvos 
knygnešio Juozo Bulvičiaus šei
moje, Bartininkų kaime. Augo 
septyniese. Tėvas - Lietuvos kai
mo šviesuolis, kaimo prekybos 
firmos steigėjas.

Vytautas buvo labai darbštus, 
gabus, pareigingas. Jis augo pa
triotinėje aplinkoje. Gal tai ir 
buvo paskata ruoštis karininko 
karjerai.

Karo mokyklą baigė 1927 m. 
Būdamas 25-erių, gavo kapitono 
laipsnį, o 30-ties jau buvo Gene
ralinio štabo majoras. 1937 m. 
baigė Vytauto Didžiojo aukštąją 
karo mokyklą. Paskutiniaisiais 
nepriklausomybės metais dirbo 
kariuomenės Generaliniame 
štabe ir dėstė karines disciplinas 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Daug rašė karine ir patriotine 
auklėjamąja tematika žurnale 
"Mūsų žinynas". Majoras Bulvi
čius tikėjo, jog išsimokslinęs 
karys bus geresnis karys.

1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, majoras V. Bulvi
čius - pirmosios rezistencijos 
organizatorius, Lietuvos Ak

tyvistų Fronto Vilniaus štabo 
viršininkas. LAF, suprasdamas, 
kad karas tarp Vokietijos ir So
vietų Sąjungos neišvengiamas, 
kruopščiai ruošėsi sukilimui prieš 
bolševikus.

LAF vadovybė numatė, kad 
naciams išvijus iš Lietuvos bolše
vikus, Lietuvai gresia nacių oku
pacija. Todėl V. Bulvičiaus vado
vaujamas Vilniaus LAF štabas, 
suderinęs su Vokietijoje veiku
siu LAF-u, parengė Lietuvos Lai
kinosios Vyriausybės sąrašą. Nors 
bolševikai Vilniaus LAF štabą ir 
areštavo, tačiau Lietuvos 1941 
m. birželio 23 d. sukilimas sėk
mingai įvyko - Lietuva, nors ir 
trumpam, tapo laisva.

1941 m. liepos 15 d. LAF orga
nizatoriai atvežami į Gorkio kalė
jimą. Žiauriai tardomi. Septyni, 
tarp jų Vytautas Bulvičius, nu
teisiami sušaudymui.

Jį sušaudė 1941 m. gruodžio 
18 d. Tėvelis buvo 33 metų, 
mamytė 28, mano sesutė Laima 
6, o aš 4.

Aš vos vos prisimenu tėvelį. 
Tik žinojau, kad jis visuomet 
buvo su knyga rankose. Ir tą 
meilę tautinei kalbai paveldėjom 
mudvi, abi jo dukros. Laima ir aš 
jau daugelį metų dirbame lietu
viškos spaudos baruose.

Dabar, kai Lietuva nepriklau
soma, pagalvoju, ar tai tokia Lie
tuva, už kurią tėvelis mirė. Nema
nau. Taip, ji yra nepriklausoma, 
tačiau ar laisva?

Mama pasakojo, kad tėvelis 
mėgo muziką, ypač vargonų. O 
aš - operą. Ir vienoje operoje - 
"Aidoje" - prisimenu tėvelį. 
Trečiame veiksme Aida dainuo
ja: "O patria, o patria quanto mi 
costi!" - ("O tėvyne, tėvyne, kiek

DARBININKO administracija ir leidėjai nuoširdžiai dėkoja Lithuanian 
Citizens1 Society of Western Pennnsylvania Prezidentui Vito A. Yiucius ir 
Charity Committee: Agnės Kuzin, Josephine McCloskey, Mathilda Milaus
kas and Marge Turner už mūsų darbų įvertinimą ir tokį reikšmingą finansinį 
įnašą DARBININKO išlaikymui. Mes ir toliau stengsimės pasilikti laisvojo 
lietuviškojo žodžio kelrodžiu ir visą dėmesį skirti lietuvių tautos dvasinės ir 
tautinės gyvybės reikalams.

DARBININKO Administracija ir leidėjai

pralaimėtoja)
Rungtynės dėl 9-10 vietos (A5/ 
B6 laimėtoja B5/A6 laimėto
ja)

Rugpjūčio 3 d.
Rungtynės dėl bronzos me
dalio
Rungtynės dėl aukso medalio

Graži šventė
Lietuvos Nepriklausomybės 78 

metų atgavimo sukaktis čia buvo 
paminėta vasario 23 dieną. Pa
maldų metu kleb. Alfredas Že- 
meikis savo pamoksle priminė 
Lietuvos okupaciją ir žmonių 
ryžtą kovoti už ilgai svajotą lais
vę.

Po pamaldų ėjome į mokyklos 
patalpas, nes dėl sniego audrų 
buvo aplaužytas ir sugadintas 
parapijos salės pastato stogas. 
Minėjimą atidarė LB Elizabetho 
apylinkės pirm. Julius Veblaitis. 
Jis paminėjo Lietuvos žmonių 
vargus, bet pasidžiaugė, kad ten 
yra ir gerų dalykų: laisvai veikia 
įvairios partijos, klesti spauda, 
nebėra persekiojimų ir t. t. Pa
pasakojo ir apie APPLE darbus 
Lietuvoje. Po savo įvadinių žo
džių pakvietė Audrę Dručkutę, 
kuri dabar dirba mokytoja šios 
parapijos mokykloje. Ji augo ir 
mokėsi sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Baigusi pedagogiką, dėstė 
matematiką Kauno mokyklose. 
Nors mums daug kas buvo ži
noma ar girdėta, tačiau buvo la
bai įdomu visa tai išgirsti iš "gy
vų lūpų". Jos papasakoti asme
niškai išgyventi įvykiai buvo vi
sų su dėmesiu išklausyti.

Rasa Juškienė perskaitė NJ gu
bernatorės Christie Whittman 
proklamaciją ir papasakojo apie 
Lietuvių Bendruomenės įvairių 
skyrių veiklą praeitais metais. Po 
to buvo parodytos dvi vaizda
juostės. Viena iš jų buvo pirmoji 
Chicagos lietuvių TV programa, 
o antroje matėme vaizdus iš pas
taraisiais metais vykusių Dainų 
ir Sporto švenčių Lietuvoje. Abi 
vaizdajuostės buvo savitos ir įdo
mios.

Po programos visi buvo pa
kviesti į mokyklos biblioteką, 
kur buvo paruošti užkandžiai. 
Prie atskirų staliukų dalyviai vai
šinosi ir užkandžiavo. Buvo ma
lonu dar kurį laiką pabendrauti 
su pažįstamais ar iš toliau atvy
kusiais. Vaišes paruošė Dalia Bi- 
tėnienė, Rimas Bitėnas, Audrė 
Dručkutė ir Rasa Juškienė.

Minėjime dalyvavo tik apie 25 
šeimos. Vieni jau yra išvykę į šil
tesnius kraštus arba į amžinybę, 
kitus slegia ligų antpuoliai, o vi
durinioji ar jaunoji karta nerodo 
noro jungtis į tėvų pradėtą veik
lą. Tačiau tie, kurie ateina, vi
suomet parodo savo didelį dos
numą ir geranoriškumą. Keletas 
geros valios tautiečių, negalėjusių 
dalyvauti minėjime, vėliau savo 
aukas atsiuntė paštu. Ir ta ne
didelė grupė žmonių suaukojo 
$2,165.00. Daugiausia aukų teko 
Lietuvių Bendruomenei -$1,315; 
APPLE - $610; Tautos Fondui - 
$ 160; Lietuvos našlaičiams - $80.

Julius Veblaitis
Balandžio 10, 1996

1 - Rungtynės vyks Georgia 
Dome
2 - Rungtynės vyks Morehouse 
College

TIK DARBININKE 
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

Fort Myers, FL

Pietvakarių Floridos lietuvių bū
relis neteko šios apylinkės "pio
nieriaus" Antano Patamsio, gimu
sio Lietuvoje 1908 m. vasario 2 d. 
Jis mirė vietinėje ligoninėje š. m. 
balandžio 3 d. po sunkios eismo 
nelaimės.

Velionis paliko sūnų, dukterį, 
anūkus, proanūkius Lietuvoje ir 
seserį Amerikoje.

Apsigyveno Fort Myers 1962 m. 
atvykęs iš Long Island, NY, bū

damas pirmuoju čia įsikūrusiu 
nauju ateiviu. Amerikoje daly
vavo Lietuvos vadavimo veik
loje. Paaugus apylinkės lietu
viškai kolonijai, A. Patamsis 
daug metų buvo Lietuvos Lais
vės Forumo iždininku. Tik svei
katos negalavimų prislėgtas, nu
tolo nuo lietuviškos veiklos. 
Daug skaitė ir rašinėjo lietuviš
kai spaudai, "Patrimpo" slapy
vardžiu. Rėmė lietuvišką spaudą 
ir lietuvius pranciškonus Lietu
voje ir čia, Amerikoje.

Iš Lietuvos A. Patamsis pasi
traukė 1944 m. rudenį, bandy
damas ginklu stabdyti Rau
donąją invaziją Lietuvon, daly
vaudamas Sedos kautynėse.

Iš Lietuvos yra atvykęs sūnus 
parvežti tėvo palaikus Lietuvon 
ir palaidoti gimtinėje.

Mes, Lietuvos Laisvės Foru
mo nariai, reiškiame giliausią 
užuojautą visai velionio šeimai.

Irena Lukauskienė

Nashua, NH

Nashua, NH lietuvių kolonija, 
kuri pasipildė 1949-1950 metų 
ateiviais, mažėja. Gegužės 14 die
ną mirė 88 metų Bronė Stončienė. 
Jos vyras Pranas mirė 1989 me-

tais.
Stončių šėma, apsigyvenusi 

Nashua 1949 metais, priklausė 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jai. įsikūrę amerikiečių tarpe, 
Stončiai rūpestingai puoselėjo 
lietuviškus papročius, globoda
mi senus tėvus iki pat jų mirties.

tu man daug kainuoji"). Tėve
liui jokia kaina buvo nesvarbi. 
Jis Lietuvai paaukojo viską, net 
savo gyvybę.

Dalia Bulvičiūtė

Elizabethe Vasario 16 mi
nėjime dalyvavusiųjų auko
tojų sąrašas:

250 dol. - D. ir R. Bitėnas; po 
200 dol. - Ieva Byla, I. ir J. Ve
blaitis; 150 dol. - O. ir V. Budni
kas; po 100 dol. - V. ir A. Jarmas, 
M. ir A. Kvedaras, G. ir V. Ma
ceikoms, B. ir A. Pocius, K. ir E. 
Šeštokas, G. ir K. Trečiokas; po 75 
dol. - E. ir K. Kaspariūnas, Vero
nika . Misiūnas; po 50 dol. - R. ir 
J. Juška, M. Macys, Albina Nor
mantas, M. ir J. Ramanauskas, A. 
Sruoginis, A. Stukas, D. Švenčiū- 
nas; po 25 dol. - A. Bitėnas, Geno
vaitė. Bitėnas, V. Bitėnas, B. & J. 
Linkus; po 20 dol. - VI. Audėnas, 
V. ir A. Bitėnai, A. Bražinskas, J. 
Kasauskas, F. & V. Obando, Anta
nina. Ragauskas, V. Raugas, J. ir 
V. Šernas; 5 dol. - B. & E. Sadonis.

1996 metų LSS vadovybės rinkimai
Teisę turinčių balsuoti sąrašai 

turėjo būti pristatyti Rinkimų pre
zidiumui iki š. m. birželio 3 die
nos. Registracijos lapai, kandidatų 
siūlymo ir pasisakymų formos 
balsuotojams bus išsiuntinėti iki 
liepos 8 dienos.

Registruotis balsavimui ir gauti 
teisę balsuoti galės LSS nariai ir 
narės, sumokėję nario mokestį už 
1994, 1995 ir 1996 metus pagal 
gautus sąrašus. Sąrašus pristatys 
šakų ir rajonų vadijos ir Tarybos 
iždininkas. Kviečiu kiekvieną pa
sitikrinti, ar esi susimokėjęs nario

mokestį. Primenu, kad LSS Rin
kimų prezidiumas nebeturi tei
sės rinkti nario mokesčio ir jo 
nepriims. Nario mokestis moka
mas vienetui, rajono ar šakų 
vadijai, ar Tarybos iždininkui.

Negavę registracijos lapo, pa
sitikrinkite pas savo vieneto ar 
aukščiau minėtą iždininką, ar 
jis/ji gavo jūsų nario mokestį. 
Kiekvieno pareiga palengvinti 
kito darbą, o taip pat ir parag
inti savo pareigūnus.

v. s. fil. Kęstutis Ječius
LSS Tarybos pirmininkas

A. t A.
PETRUI PUPIUI

mirus, skausmo valandoje reiškiame gilių užuojautų 
jo žmonai Zuzanai, dukroms Aldonai Brizgienei ir 
Marytei Ambrozaitienei, sūnums Antanui ir Juozui ir jų 
šeimoms.

Birute ir Antanas Pociai
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Darbininko įstaigos atosto
gauja nuo liepos 4 d. iki liepos 18 
d. Darbininkas neišeis liepos 
12 d. ir liepos 19 d. Poatostogi- 
nis numeris išeis liepos 26 d. Pas
kutinis priešatostoginis numeris 
išeis liepos 5 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. Žiūr. skelbimą šio 
puslapio apačioje.

Kęstutis Miklas birželio 10 
d. išskrido į Lietuvą, kur'dalyvaus 
Kauno Technologijos universite
to mokslo metų užbaigimo iš
kilmėse; lankysis pas Kauno mies
to merą, Šaulių Sąjungos vadovy
bės centre, Jurbarko vid. mokyk
los abiturientų išleistuvėse ir kt.

Lietuvos krepšinio ko
mandos 1996 metų 
olimpiniai suvenyrai

Trispalviai (geltona, žalia ir 
raudona) 100% medvilniniai 
marškinėliai 25 dol. Baltos bei 
juodos spalvos marškinėliai su 
tuo pačiu piešiniu - 20 dol. Juodi 
išsiuvinėti marškinėliai 20 dol. 
Marškinėliai išmieros XXL -1.50 
dol. priedas. Sagutė 5 dol. Išsiu
vinėta juoda kepurė 18 dol. Spal
votas kamuolys su Marčiulionio 
ir Sabonio parašu 20 dol. Pajamos 
už šias prekes pervedamos Lietu
vos Vaikų ir Lietuvos Krepšinio 
komandos fondams paremti. Če
kį rašykite: AIL, Ine. Siųskite ad
resu: Americans for An Indepen- 
dent Lithuania c/o Vilūne Bitė- 
nas, 11 Ridgevievv Road, James- 
burg, NJ 08831. Tel. (928) 521- 
9380. po 6 vai. vak. (sk.)

Agata Sinkevich, gyv. 
Queens Village, NY, š. m. birželio 
6 d. sulaukė 100 metų amžiaus. 
Ją sveikina sūnus, anūkai ir pro
anūkiai.

Prisiminti Birželio tragiškieji 
trėmimai

Tragiškieji birželio įvykiai 
Nevv Yorke prisiminti birželio 16 
d. pamaldomis ir akademine da
limi Apreiškimo parapijoje. Rengė 
LB NY apygardos valdyba, kuri 
anksčiau sutelkdavo dideles pa
jėgas, žymius paskaitininkus, pa
rengdavo įdomią meninę dalį, 
tuo prisimenant ištremtuosius, 
jų vargus ir kančias bei begalinį 
tautos ryžtą išsilaikyti ir atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę. Mi
nėjimai būdavo rengiami di
džiojoje, atvėsintoje Kultūros Ži
dinio salėje. Dalis programos bū
davo ir eisena prie lietuviško 
kryžiaus, pastatyto pievoje prieš 
Kultūros Židinį, kur buvo kal
bamos maldos, giedamas Lietu
vos himnas ir "Marija, Marija". 
Buvo padedamas gėlių vainikas 
prie kryžiaus kaip simbolinė 
mūsų visų išraiška, kad esame 
vieningi su išvežtaisiais broliais 
ir sesėmis ir jų niekados neuž
miršime.

O dabar jau antrus metus šių 
minėjimų programas atlieka LB 
"Versmės" apylinkė. Tai naujausi 
ateiviai, iš tų didžiųjų tautos 
sukrėtimų išaugę, patys vienokiu 
ar kitokiu būdu visa tai pergyvenę. 
Buvo tikėtasi, kad jie giliau su
pras šį mūsų tautos gedulą, stip
riau išreikš ateities viltį.

Pamaldos Apreiškimo 
parapijoj

Šia proga iškilmingos pamal
dos buvo aukotos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Iš anksto
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Redakc. FAX .. (718) 827-2964
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Maironio Lituanistinė 
mokykla baigė mokslo me
tus

NY Maironio Lituanistinė 
mokykla baigė šiuos mokslo me
tus gegužės 17 d. Tą dieną buvo 
surengta trumpa programa su 
eilėraščių deklamavimu ir dai
nomis. Mokykla veikė Kultūros 
Židinyje.

Šiais metais mokė penki mo
kytojai: Vytautas Pranckūnas - 
vyresnieji, 7-as skyrius; Rūta As
trauskaitė - 1-as skyrius; Irena 
Puidokienė - 2-as skyrius; Romas 
Bučius - dainavimas; Audrė 
Lukoševičiūtė - darželis.

1995/96 mokslo metais 
mokykla gavo paramos iš: Švie
timo Tarybos - 700 dol.; Lietuvių 
Fondo per atstovę Nevv Yorke L. 
Milukienę -1,000 dol.; Lietuvių 
Bendruomenės Great Neck apy
linkės -100 dol. Ši parama daug 
padėjo mokyklai. Nuoširdžiai dė
kojame.

Mokyklos vadovybė, kiek są
lygos leidžia, mėgina mokyklą 
gerinti, plėsti, stiprinti. Turime 
ir mokytojų, ir mokinių, čia gi
musių, ir iš Lietuvos atvykusių. 
Todėl reikia daug ką suderinti, 
pritaikyti dabartinėms sąlygoms, 
kad galėtume mokiniams duoti, 
ką mes galime.

Ateinančius mokslo metus 
pradėsime rugsėjo mėnesį. Apie 
tai bus paskelbta "Darbininke".

Visiems Maironio Lituanis
tinės mokyklos mokiniams ir jų 
tėveliams linkime gražios vasa
ros. Lauksime visų sugrįžtant ru
denį. Lauksime taip pat ir naujų 
mokinių.

 Audrė Lukoševičiūtė

Skaitykite
DARBININKĄ

ir pasiūlykite

jį savo draugams

joms rengėsi du chorai: Apreiški
mo ir V. Atsimainymo parapijų. 
Jie repetavo atskirai, o tą sekma
dienį jau nuo 10 vai. ryto su
sirinko į Apreiškimo bažnyčią. 
Chorams vadovavo muzikai A. 
Barkauskienė ir V. Barkauskas.

Mišias koncelebravo šeši ku
nigai: Apreiškimo par. klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas, prel. 
Pranas Bulovas, kun. Jonas Pa
kalniškis, kun. Vytautas Piktur
na, kun. Stasys Raila ir naujasis 
Apreiškimo par. vikaras Danie
lius Jenkevičius.

Pamokslą pasakė kun. Vytau
tas Pikturna, apžvelgdamas Bai
siojo birželio įvykius ir kitus 
trėmimus, lietuvių tautos gedulą 
ir naujas prisikėlimo viltis. Cita
vo ir lietuvių poetų eilėraščius. 
Pamokslas buvo prasmingas ir 
turiningas, suteikęs pagrindą vi
sam minėjimui.

Mišių metu įvairias giesmes 
giedojo jungtinis choras, o solo 
vieną giesmę pagiedojo Vytau
tas Alksninis. Mišių pabaigoje 
choras sugiedojo "Lietuva bran
gi" pirmą ir paskutinį posmą. 
Prie jų prijungė paskutinį posmą 
iš Maironio "Kur bėga Šešupė" 
(jis prasideda "Apsaugok Aukš
čiausias").

Po pamaldų žmonės išėjo į 
aikštelę prie bažnyčios, kur plies
kė karšta vasaros saulė. Čia buvo 
per šilta, visi tuoj rinkosi šneku
čiuotis į parapijos mokyklos apa
tinę salę.

Minėjimas salėje

Šeima susirinkus prie ką tik pastatyto koplytstulpio su užrašu: "Šioje sodyboje 1906 
m. gimė lietuvių literatūros klasikas Antanas Vaičiulaitis".

Rašytojo Antano Vaičiulaičio pagerbimas
Š. m. gegužės 30 d. Vilkaviškyje 

surengtas a. a. rašytojo Antano 
Vaičiulaičio minėjimas, įvykęs 
"Poezijos pavasario" šventės me
tu. Čia prisiminta, kad šių metų 
birželio 23 d. sueina 90 metų nuo 
rašytojo gimimo, o liepos 22 d. 
ketveri metai nuo jo mirties. 
Minėjime dalyvavo iš Amerikos 
atvykusi rašytojo duktė Danutė 
Vaičiulaity tė-Nourse.

Programa prasidėjo priėmimu 
pas Vilkaviškio merą Joną Macį. 
Po to visi dalyviai išvažiavo į čika- 
giškės poetės, ką tik laimėjusios 
Salomėjos Nėries premiją, Julijos 
Švabaitės programą, o iš jos nuvy
ko į Antano Vaičiulaičio tėviškę 
Didžiuosiuose Šelviuose, kur ligi 
šiol tebegyvena 88 m. sulaukusi 
rašytojo sesuo Elena. Pati sodyba 
per pusšimtį okupacijos metų per 
stebuklą išliko šeimos rankose: 
Vaičiulaičių šeima dar dabar ten 
tebegyvena ir dirba savo žemę.

Vaičiulaičių sodybos seklyčioj 
buvo įrengta paroda apie Antano 
Vaičiulaičio gyvenimą bei kūry
bą, paruošta p. Gabrielės Kara
lienės. Vilkaviškio Krašto Muzie
jaus direktorė P. Karalienė pra
vedė minėjimo programą, sveiki
no vicemeras, Lietuvos Rašytojų 
sąjungos pirmininkas Valentinas

Apatinė salė aptvarkyta, atre
montuota, išdažyta, įtaisyti tua
letai. O visos mokyklos patalpos 
nuomojamos kitai specialiai mo
kyklai. Lietuviai naudojasi tik apa
tine sale.

Anksčiau programos buvo or
ganizuojamos prie salės šoninės 
sienos, dabar antri metai - prie 
galinės sienos. Tas pakeitimas ne 
itin patogus.

Prie galinės sienos yra pastaty
tas didelis pano stiliaus paveiks
las, panašus į triptiką, nutapytas 
vienoje drobėje su gausybe dalių. 
Paveikslas dominuoja visą laiką, 
per programą, ir savotiškai trukdo 
visai minėjimo temai. Prie šių 
dekoracijų programos dalyviams 
sunku ir kalbėti ir atlikti savo dalį. 
Dar sunkiau tinkamai nusifotogra
fuoti, nes visur dominuoja tik 
paveikslas.

Programos vedėjui buvo pasta
tytas tik mažas staliukas ir mikro
fonas. Programą keliais sakiniais 
pradėjo LB NY apygardos pir
mininkė Laima Šileikytė-Hood, 
pakvietusi LB "Versmės" apy
linkės pirmininką dr. Algį Pliūrą 
pravesti minėjimą.

Jis trumpai apžvelgė trėmimus 
ir tuoj pradėjo numatytą pro
gramą. Pradžioje eilėraščius dek
lamavo trys mergaitės.

Apie išvežimus kalbėjo dr. Al
gio Pliūros motina - p. Pliūrienė. 
Pasisakė esanti gimusi 1927 m. 
Sovietinės okupacijos metais už 
patriotinę dainą patekusi į sau
gumą. Ją nuteisė 7 metams, paskui 
bausmę sumažino iki 2 metų. Be
kalbėdama ji susijaudino, širdis 
ėmė smarkiai plakti. Reikėjo net 
suteikti pirmąją pagalbą, paso- 

Sventickas. Rašytojo kūrybą 
skaitė Petras Venslovas, žinomas 
Lietuvos aktorius, kaunietis. Iš
kilmių metu sodyboje buvo pasta
tytas koplytstulpis, papuoštas 
Vilkaviškio mokinių nupintu vai
niku. Šia proga Vilkaviškio rajo
no vidurinė mokykla pavadinta 
Antano Vaičiulaičio vardu. Po 
iškilmių sekė vaišės, o vėliau Vil
kaviškio Kultūros rūmuose vyko 
"Poezijos pavasario" šventės bai
giamasis vakaras, skirtas Julijos 
Švabaitės - Gylienės 75-mečio ir 
Antano Vaičiulaičio 90-mečio

Didžiuosiuose Šelviuose pastatyta rodyklė, rodanti kelią į 
A. Vaičiulaičio tėviškę. Šalia stovi giminaitė iš Vilniaus.

dinti, dviem ventiliatoriais vė
sinti. Dr. A. Pliūra tęsė motinos 
pasakojimus iš užrašų.

Po jo kalbos bendrai padai
nuotos kelios dainos. Dviem 
dainom buvo iš anksto išdalinti 
tekstai. Programos vedėjas gerai 
groja armonika, ir jis palydėjo 
dainavimą. Tuo ir baigė minė
jimą, padėkodamas už atsilan
kymą.

Salėje žmonių buvo per šim
tinę, visi sėdėjo už stalų. Prie 
dešinės salės sienos ant stalų buvo 
sudėta pyragaičių ir kitokių už
kandžių, nemokamai galima bu
vo gerti kavą ar arbatą. Dauguma 
tuo ir pasinaudojo.

Prieš 2 vai. p.p. žmonės jau 
išsiskirstė.

- o -
Išsiskirstė išsinešdami ir nu

sivylimą. Programa buvo per 
menka. Tokia didelė tautos ne
laimė, tokie skaudūs įvykiai, o 
mes tik taip menkai tegalime su
sitelkti, prisiminti, pagerbti tuos, 
kurie per mirtį ir kančią nešė 
tautai prisikėlimą.

Žiūrovai skundėsi, kad minėji
mas buvo neorganizuotas, ne
parengtas, be rimtos programos, 
panašus į kaimo vakaronę. Ne
išryškintos tautos kančios ir var
gai, nepadarytos išvados apie tas 
vilties dienas, kai Lietuva išbris iš 
savo vargų. Labai pasigesta ug
ningos, padrąsinančios patrioti
nės kalbos, kuri suteiktų jėgos 
mums išsilaikyti neišsibarsčius. 
Tai girdėjome tik kun. Vyt. Pik
turnos pamoksle.

Pamaldose pirmiausia pasiges
ta giesmės "Pulkim ant kelių". Tai 
seniausia lietuviška giesmė, per 

gimimo sukaktims paminėti. Per 
meninę programą, aptarus vilka- 
viškietėsj. Švabaitės-Gylienės po
eziją, apie Antaną Vaičiulaitį kal
bėjo daktarantė Ramunė Marčiu
lionytė. Rašytojo kūrybą vėl iš
raiškingai skaitė Petras Venslo
vas, o apie savo tėvą papasakojo 
Danutė Vaičiulaitytė.

Antanas Vaičiulaitis iškeliavo 
amžinybėn, tačiau jo kūrybos 
žodžiai gyvuoja ir gyvuos lietu
vių literatūroje ir dabar, ir po 
daugelio metų laisvoj Lietuvoj.

du šimtus metų stiprinusi lietuvį 
dideliuose varguose. Šia giesme 
pradedamos visos iškilmingos 
pamaldos. Tai lyg raktas į visų 
širdis, į tautos istoriją.

Tokios pamaldos visada bai
giamos Tautos himnu - "Lietuva, 
tėvynė mūsų". Po jo dažniausiai 
giedama "Marija, Marija". Šį kartą 
visi labiausiai pasigedo himno. 
Kaip jo priedas galėjo būti ir su
giedota "Lietuva brangi", tačiau 
stebino šios giesmės - dainos už
baigimas: kodėl prie J. Naujalio 
kompozicijos prijungtas Č. Sas
nausko "Kur bėga Šešupė" pas
kutinis posmas?

Nebuvo nė iškilmių vėliavų, 
(pj)

sekmadienį, liepos 28 d.
Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: Tėv.Antanas Saulaitis,SJ 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
1:30 pp. Liaudies Šokiai Ir dainos: praveda Bostono SODAUTO 

3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA
Vėliavų nuleidimas

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti • 

pasikvieskite ir savo draugus!

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.

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

Reikalinga moteris prižiū
rėti 2 mažus vaikus nuo rugpjūčio 
mėn. pradžios. Gali gyventi šei
moje arba atskirai. Netoli Alba- 
ny, NY. Skambinti (518) 372- 
6529 arba (508) 294-4407). (sk.).

Ieškau žinių apie Uršulės 
Derenčiūtės - Samsonienės ir Juo
zo Derenčiaus (mano mamos se
sers ir brolio, kurie jau mirę) 
vaikus ir anūkus. Paskutinės ži
nios buvo 1957 m. iš Cleveland, 
Ohio (65th St.). Žinantieji apie 
juos ar jų likimą prašomi parašy
ti: Natalija Stočkaitė - Buraitienė, 
Kosmonautų 29, 4520 Marijam
polė, Lietuva - Lithuania. (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 pažymėtą jūsų prenu
meratos pasibaigimo datą EXP. 
Mieli skaitvtoiai nuoširdžiai pra
šomi laiku pratęsti prenumeratą 
ar sumokėti atsilikusi mokestį.

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

Mrs. B. Savickas, Nashua, NH
- 25 dol.;

Agnė Newcom, Fall River, MA
- 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.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims liepos 20 d., šeštadienį, 
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.

%25c2%25a9compuserve.com
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