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- Pagal užregistruotų nu
sikaltimų skaičių per aštuo
nis šių metų mėnesius Lietuva 
smarkiai lenkia Latviją ir Estiją. 
Lietuvoje per minėtą laikotarpį 
užregistruota 43,697, Latvijoje 
- 24,837, Estijoje - 22,964 
nusikaltimai. Tačiau daugiausiai 
nusikaltimų 10 tūkstančių gy
ventojų užregistruota Estijoje - 
156, Lietuvoje -118, Latvijoje - 
100. Estijoje mažiausiai nusikal
timų išaiškinama - tik 29,7%, 
Lietuvoje išaiškinama 41,8%, 
Latvijoje - 38,5%.

- Šiaulių miesto valdyba 
pritarė nevalstybinių vaikų glo
bos namų "Mažoji bendruome
nė" steigimui. Prašymą steigti 
šiuos globos namus pateikė Se
serų Švenčiausiosios Jėzaus Šir
dies Tarnaičių kongregacija, idė
jai pritarė miesto Tarybos svei
katos ir socialinių reikalų ko
mitetas. "Mažoji bendruomenė" 
pirmaisiais savo gyvavimo me
tais ketina auginti 5 vaikus nuo 
gimimo iki pilnametystės, o au
gintiniui pageidaujant ar esant 
būtinybei - ir ilgiau. Kongre
gacija prašo skirti vienam vaikui 
pusę tų lėšų, kurios yra ski
riamos valstybinių kūdikių na
mų vaikui - 1997 metais tai 
būtų 30,000 litų.

- Spalio 29 dieną Prezi
dentui Algirdui Brazauskui 
skiriamuosius raštus įteikė nau
joji Lenkijos ambasadorė Lietu
voje Eufemia Teichmann. Savo 
kalboje ambasadorė pabrėžė, 
kad abi valstybės turi daug ben
drų interesų. "Ateina metas kon
krečiai realizuoti pasiekto po
litinio dialogo kokybę, tai yra 
plėtoti bendradarbiavimą įvai
riose srityse, ypač bankininkys
tėje, prekyboje, užsienio ir in
frastruktūros vystyme, išorinio 
ir visuomeninio saugumo siste
mose", - sakė ji. E. Teichmann 
yra gimusi 1939 metais. Ji yra 
ekonomikos profesorė, daug 
metų dėsčiusi Vyriausiojo pla
navimo ir statistikos mokyklo
je. 1984-1990 metais E. Teich
mann buvo Užsienio prekybos 
mokyklos prodekanė, vėliau - 
tos mokyklos dekanė. Nuo 1993 
metų ji yra Pasaulinės ekonomi
kos mokyklos dekanė.

- Vilniaus Rasų kapinėse 
spalio 29 d. pašventinta pamin
klinė lenta 1941 metų sukilimo 
prieš sovietų okupaciją dalyvių 
atminimui. 55-ųjų sukilimo me
tinių proga Vilniaus arkikate
droje bazilikoje buvo aukojamos 
Šv. Mišios, po jų bendra eisena 
žmonės nuėjo į Rasų kapines. 
Vilniaus meras Alis Vidūnas ir 
kiti kalbėjo apie pasipriešinimą 
sovietiniams okupantams, apie 
sukilimą, nusinešusį daugiau 
kaip 4 tūkstančius gyvybių. 
Maždaug tiek pat šiame sukilime 
buvo ir sužeistųjų.

- Klaipėdoje 205 hektarų 
plote 49 metams steigiama lais
voji ekonominė zona. Paskelb
tą tarptautinį konkursą laimės 
Lietuvos arba užsienio įmonė, 
kuri pateiks geriausią verslo pla
ną, numatantį realias investici
jas, naujų darbo vietų sukūrimą, 
naudingą visai šaliai ir Klaipėdos 
miestui veiklą, jūros uosto apk
rovimo didinimą, zonos infras
truktūros plėtojimą, vietos ver
slo skatinimą. Išrinktoji ben
drovė reguliuos visus zonos 
veiklos reikalus.

KAS SU KUO SUSITARĖ?
Vytautas Rubavičius
Specialiai "Darbininkui" iš Vilniaus

Iš visų priešrinkiminio dešimta
dienio politinių įvykių neabejo
tinai išsiskyrė Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) ir Lietu
vos pramonininkų konfederaci
jos memorandumas, kuriuo pra
monininkai pareiškė remią rin
kimuose konservatorius, o šie ji
ems pažadėjo po rinkimų atsiž
velgti į jų siūlymus formuojant 
vyriausybę. Konservatoriai tad 
konfederacijai už paramą suteikia 
didelės politinės jėgos statusą. Šį 
memorandumą pasirašė abiejų 
pusių vadovai, buvę premjerai 
G. Vagnorius ir B. Lubys. Patys 
jie per daug neaiškino šio aljan
so motyvų ir galimų padarinių. 
Kai kurie motyvai ir padariniai 
yra akivaizdūs. Suprantama, kon
servatoriai, kaip dešinioji jėga, 
politiškai sutvirtėja, gavę didžiųjų 
verslininkų pritarimą ir palaimin
imą. Savo ruožtu jie pasižada ne
sigilinti į tų verslininkų turto kil
mę ir sutinka tuos buvusios no
menklatūros ryklius laikyti savo 
kraujo žmonėmis. Tad abi pusės 
prisideda sau "dešinumo" ir soli
dumo. Tačiau yra ir dalykų, ku
rie ne tokie jau akivaizdūs, tačiau 
anksčiau ar vėliau "išlįs" iš šio 
susitarimo.

Pradėti norėčiau kiek iš toliau. 
Svarbūs politiniai sutarimai, al
jansai visada "perauga" pradines 
juos rengusių veikėjų ar grupių 
intencijas. Vėliau juose išryškėja 
naujų galimybių, atsiskleidžia 
užslėptų "semantinių" mygtukų, 
leidžiančių veikti politinę šalies 
raidą. Nežinau, kokios buvo tik
rosios dviejų buvusių premjerų 
intencijos, tačiau norėčiau at
kreipti dėmesį į tai, jog pasirašė 
kaip tik buvę premjerai, pa
brėždami tam tikrą savo artimu
mą. Pasirašyta buvo prieš pat rin
kimus, tad rinkėjai (ypač konser
vatorių elektoratas) tiesiog ne
turėjo laiko apmąstyti šio parti

SEIMUI PATEIKTAS 
1997 M. VALSTYBĖS 

BIUDŽETO 
PROJEKTAS

Lietuvos valstybės biudžeto 
projekte 1997 metams numato
ma 6376,4 min. litų išlaidų, t. y. 
596,0 min. litų daugiau negu 
pajamų (biudžeto deficitas 1996 
metais - 701,8 min. litų). Pla
nuojamas valstybės biudžeto de
ficitas nuo bendrojo vidaus pro
dukto sudaro 1,7%. Tai numaty
ta 1997 metų valstybės biudžeto 
ir atskaitymų į savivaldybių biu
džetus normatyvų ir dotacijų pa
tvirtinimo įstatymo projekte, ku
ris buvo pateiktas Seimui.

1997 metų valstybės biudžeto 
deficitas, palyginti su šiais me
tais, kaip teigia finansų minis
tras Algimantas Križinauskas, ma
žėja. Didžiausia valstybės biu
džeto išlaidų dalis - 14,8% - nu
matyta skirti viešajai tvarkai 
palaikyti ir visuomenės apsaugai 
garantuoti. Palyginti su šiais me
tais, šios išlaidos padidintos 88,5 
min. litų. Švietimui planuojama 
skirti 709,7 min. litų arba 11,1% 
visų valstybės biudžeto išlaidų, 
socialinei apsaugai, globai ir 
rūpybai - 7,4%. Kadangi kitais 
metais didžiausia sveikatos apsa
ugos išlaidų dalis bus dengiama 
iš Privalomojo sveikatos draudi
mo fondo biudžeto lėšų, šių iš
laidų lyginamoji dalis valstybės 
biudžete sumažėja iki 7,4%. Šie
met jos sudarė 8% visų valstybės 
biudžeto išlaidų. ELTA 

jos žingsnio. Konfederacija - ne 
partija, jai tik buvo pripažinta 
teisė daryti politinį poveikį. Tai 
jau laimėjimas. Konservatoriai, 
turėję padėti rinkėjams atskirti 
pelus nuo grūdų, turėję kiek gali
ma labiau apšviesti politinių ori
entyrų sceną, ją tik dar labiau 
sujaukė. Ir štai kodėl. Juk Pramo
nininkų konfederacijoje daug 
Ūkio ir kitų mažųjų partijų na
rių. Ūkio partijos vadovas - K. 
Šeputis - yra ir tos konfederaci
jos viceprezidentas. Tad Ūkio par
tijai suteikiama galimybė veikti 
ir per konfederaciją. Manau, vi
siems aišku, kas čia laimi. Kita 
vertus, ir kai kuriems politikams, 
ir kai kuriems verslininkams la
bai patogu būti tai konfederaci
jos, tai Ūkio ar kitos partijos at
stovais. Tokia politinė dviguba 
buhalterija. K. Šeputis gana grei
tai paskelbė pareiškimą, kuriame 
priminė B. Lubio oficialų nuta
rimą "rekomenduoti Konfede
racijos nariams moraliai ir mate
rialiai remti Lietuvos ūkio parti
jos kandidatus į Seimą", suabejo
jo, ar konservatoriai neapgaus, 
tačiau sutiko, jog "iš esmės Me
morandumas - istorinis įvykis". 
Drįsčiau manyti, jog abejonės, 
ar konservatoriai "vėl neapgaus 
pramonininkų", yra vaidybinis 
triukas, norint nuslėpti savo 
džiaugsmą ir sykiu sugluminti 
žiūrovus, paryškinant menamą 
Ūkio partijos ir Konfederacijos 
atskirumą. Kyla klausimas ir dėl 
to, ar^partija, pretenduojant? būti 
Seimo dauguma ir vykdyti tau
tos politinę (pabrėžiu!) valią, turi 
moralinę teisę pasirašyti įsipa- 
reigojantį dokumentą su ekono
mine finansine grupuote. Juk 
tokiu atveju žmogus, balsuojan
tis už konservatorius, į Seimą 
įsileidžia ir kofederacijos galią. 
O gal tam pačiam žmogui visai 
ne prie širdies buvusių direkto
rių, partijos sekretorių ir kitų 
komunistinių funkcionierių veik
la susikraunant sau turtą.

Vilniaus Bernardinų bažnyčios skliautai.

DIDINAMA BAZINE PENSIJA 
IR KITI MINIMALŪS DYDŽIAI

Lietuvos Vyriausybė nuo lap
kričio 1 d. didina bazinę pensiją 
dešimčia litų - iki 110 litų. Spalio 
17 d. spaudos konferencijoje Mi
nistras Pirmininkas Mindaugas 
Stankevičius informavo, kad ati
tinkamai didėja ir bazinė alga, 
pašalpos bei kitos išmokos.

Didėjančioms minimalioms iš
mokoms numatyta lėšų valsty

Aiškus yra dabartinių didžiųjų 
Lietuvos verslininkų noras už
baigti "prichvatizavimo" istori
ją ir visiems laikams ją legali
zuoti. Šito nori ir konservatorių 
partijos verslininkai bei funk
cionieriai, spėję susikurti asme
ninę gerovę. Tačiau ar gali vals
tybė imti ir vienu kartu įteisinti 
visą tą procesą? Juk tas pats G. 
Vagnorius ilgą laiką "Lietuvos 
aido" dienrašty skelbė valdan
čios daugumos priimtus įstaty
mus, poįstatyminius aktus bei 
nutarimus ir aiškino, kokioms 
grupėms, kokiems "klanams" 
šitai buvo naudinga. Korumpuo- 
ta valstybė tapo "klanų" veiklos 
legalizavimo įrankiu. Tad kaip 
kurti nekorumpuotą valstybę, 
kuri tarnautų tautai, piliečiams, 
puoselėtų nacionalinius intere
sus? Pasikviečiant į talką tuos, 
kurie pralobo iš korupcijos, 
"prichvatizacijos"... - kokią tei
singumo plėtros ir socialinio tei
singumo atkūrimo perspektyvą 
mums atveria pasirašytasis me
morandumas? Nesakau, jog 
naujoji valdžia turi viską "tei
singai" atkurti. Tai neįmanoma. 
Visiškai suprantamas ir ver
slininkų noras legalizuotis, ki
taip tariant, užbaigti vieną neš
variausių Lietuvos istorijos tarp
snių. Tik klausimas - kaip už
baigti? Manau, kad valstybė tu
rėtų pareikalauti tam tikro už
mokesčio už tą užbaigą. Iš to 
užmokesčio būtų galima bent 
kiek atlyginti nuskriaustiesiems. 
•M?iau pareikalauti gali tik stip
ri ir morali valstybinė valdžia, 
žinanti, kaip viskas vyko, ir 
atleidžianti, nes šitai verčia da
ryti pati gyvenimo logika. Di
dieji verslininkai, ypač pramo
nininkai, "pereina" į civilizuotą 
būvį. Tačiau "pereiti" jie gali tik 
kuriantis civilizuotai valstybei, 
kurioje laikomasi tam tikrų mo
ralios politikos normų. Korum- 
puotoje valstybėje niekas nie
kada netapo civilizuotas.

bės biudžete - papildomai ši
oms reikmėms bus išmokėta 210 
min. litų.

Pagal naujausius ekspertų ver
tinimus, metinė infliacija šalyje 
neviršys 20%, o ekonomikos 
ekspertų teigimu, ji gali siekti 
18,1%. Per devynis šių metų 
mėnesius infliacijos lygis šalyje 
buvo 10,7%. ELTA

Lietuvos Respublikos seimo rinkimus laimi Tėvynės sąjun
ga ir jos lyderis Vytautas Landsbergis Kauno kaimiškoje 
apygardoje (Nr. 66) surinkęs 59,18% balsų.

Mieli Lietuvos Seimo rinkėjai!
Jūsų apsisprendimas ir tvirta 

ramybė, netgi kantrus laukimas 
eilėse prie prikimštų balsadėžių 
grąžino mūsų visų Tėvynei Lietu
vai daugiau vilties. Ačiū Jums už 
tai, kad einame kartu. Yra begalė 
darbo atgaivinti pasitikėjimą vie
nu kitais ir savo šalimi, jos ne
priklausoma europietiška ateitimi. 
Bet pirmiausia reikia pabaigti rin
kimų darbą - jis dar tik įpusėtas, 
dar Seimas neišrinktas. Ateikite 
lapkričio 10-ąją vėl taip pat apsis
prendę ir dar tvirčiau, dar gau
siau!

O ligi tol neklausykite visokių 
gąsdinimų neva permainos, kurių 
taip laukiate, gali išvirsti į bloga.

JAV BANDO UŽKIRSTI KELIĄ JT 
VADOVO PERRINKIMUI

Jungtinės Valstijos vis labiau 
tikisi, kad joms pavyks užkirsti 
kelią Boutros Boutros-Ghali per
rinkimui į Jungtinių Tautų vado
vo postą.

73 metų Egipto diplomato B. 
Boutros-Ghali kadencija baigiasi 
gruodžio 31 dieną. 15-kos narių 
Saugumo Taryba (ST) turi paskirti 
kandidatą į generalinio sekreto
riaus postą, kurį po to tvirtins 185 
narių Generalinė Asamblėja.

JAV teigia, kad B. Boutros-Ghali 
skyrė nepakankamai dėmesio JT 
pertvarkymui, ir žada pasinaudoti 
savo veto teise, jeigu bus bando
ma jį perrinkti. Amerikos pasiun
tiniai bando įtikinti kitas šalis, 
kad Washingtono priešiškumas

AMBASADORIUS DAMBRAVA - 
UTENOS GARBĖS PILIETIS

Utenos miesto įkūrimo 735 
metų sukakties proga, Utenos ra
jono savivaldybės taryba, vado
vaujama mero Rimanto Dijoko, 
vienbalsiai nutarė suteikti Utenos 
miesto garbės piliečio vardą Lie
tuvos Respublikos Nepaprastajam 
ir įgaliotajam ambasadoriui dr. 
Vytautui Antanui Dambravai. 
Aukščiausias uteniškių įvertinimas 
pelnytas "už aktyvią politinę ir 
visuomeninę veiklą Lietuvos vals
tybės labui išeivijoje ir įvertinant 
atkurtos Lietuvos Respublikos vals
tybingumą".

Toks pats įvertinimas suteiktas 
mieste gyvenančiam pedagogui ir 
literatui Rapolui Šalteniui, Norve
gijos Karalystės pagalbos centro 
pirmininkui V. A. Tangen ir jo 
žmonai, o taip pat Lietuvos gene
raliniam konsului Hagoje R. Si
mui ir jo žmonai.

Sveikinimo rašte Utenos rajono 
meras R. Dijokas palinkėjo amba
sadoriui dr. V. A. Dambravai "svei
katos, gerų dienų ir dar daug metų 
tarnauti mūsų Tėvynei - Lietu
vai".

Nepaisykite vis naujai išran
damų ir platinamų baugių gan
dų, kurie skirti sutrikdyti Jūsų 
mintį. Nepykite vėl girdėdami 
variacijas tema "jie grįžta", ne, 
grįžta teisingesni laikai. Tėvynės 
sąjunga - ne pelno ir ne keršto 
organizacija. Pasiryžome tar
nauti Tėvynei, ir kai matysime 
ją laimingesnę, čia ir bus mūsų 
svarbiausias atlyginimas. Parem
kite Lietuvą savo balsais už Tė
vynės sąjungos kandidatus an
trajame Lietuvos Seimo rinkimų 
rate!

Jūsz/,
Vytautas Landsbergis

dabartiniam vadovui nėra tik 
rinkimų propaganda.

Vienas aukštas JAV atstovas 
sakė, kad JT vadovo rinkimai 
buvo vienas svarbiausių klausi
mų, kurį šį mėnesį Jungtinėse 
Tautose svarstė įvairių šalių pre
zidentai, premjerai bei užsienio 
reikalų ministrai. "Asmeninės 
nuomonės, kurias sužinosime 
iš daugybės žmonių, dramatiš
kai skiriasi nuo to, kas pasako
ma viešai", teigė atstovas. Pasak 
jo, JAV vis labiau įtraukia kitas 
nares į diskusijas apie gene
ralinio sekretoriaus rinkimų 
procedūrą ir siūlo datas šiems 
rinkimams aptarti. Pirmosios 

(nukelta į 7 psl.)

Ambasadorius yra baigęs Ute
nos valstybinę gimnaziją. Šei
ma 1941 m. buvo ištremta į 
Sibirą. Šeimos namai yra sugrą
žinti, bet juose gyvenantieji 
nuomininkai dar iki šiol nėra 
iškeldinti.

Miesto sukakties proga buvo 
pašventinta Utenos vėliava. Šve
ntės išvakarėse Prezidentas Al
girdas Brazauskas pasirašė dek
retą, patvirtindamas naują Ute
nos herbą - auksinę pasagą su 
sidabrine kibirkštimi tamsiai 
mėlyname skydo fone.

Iškilmėse pasirodė dainų ir 
šokių ansamblis "Lietuva", pu
čiamųjų orkestras "Trimitas", 
muzikos ir teatro grupės ir eks- 
libristų, fotografų, tapybos bei 
kitos parodos.

Lietuvių ambasados Caracase
Spaudos skyrius

DARBININKĄ^ 
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Išeivės keliu: Marijos Aukštaitės 
palikimą apžvelgiantGediminas Lankauskasl

(Pabaiga. Pradžia Nr. 40)
1951 metų gegužės mėn. "Ne

priklausomoje Lietuvoje" ji rašė: 
"Mes rūpinomės Ottavvoje, kad 
būtų įleisti visi, nežiūrint politi
nių pažiūrų ir religinių įsitiki
nimų... Vienybės darbas... buvo 
bendras darbas. Jame ne taip žy
mūs buvo ir visokie skirtumai". 
Pabėgėliams atvykus į Kanadą, 
poetė atvėrė savo namų duris 
visiems tiems, kuriems trūko pas
togės, užtariančio žodžio. Pati 
patyrus išeivės dalią, ji visa šir
dimi užjautė naujuosius atvykė
lius. Su viena "dypukų" banga 
1948 m. į Kanadą atvyko Aukštai
tės vyro Antano giminės.

Nesustojančiame įvykių ir per
mainų sūkuryje, neapleisti liko 
ir kultūros reikalai. 1948 m. gruo
džio mėn. Aukštaitė savo bute 
sušaukė Kanadoje gyvenusių lie
tuvių Rašytojų draugijos steigia
mąjį susirinkimą. Be literatūros 
ir meno vakarų rengimo naujai 
susikūrusi draugija užsibrėžė tik
slą įsteigti piniginį fondą, kuris 
remtų rašytojus, nes, kaip pa
brėžė vienas susirinkimo kalbė
tojų, "kūrybiniu keliu einąs in
telektualas... savo darbu neiš
vengiamai tarnauja tautai, o per 
tautą - žmonijai". Taip pat buvo

nutarta pradėti leisti literatūrinį 
metraštį. Draugijos įsteigimą su 
dideliu entuziazmu sutiko kle
bonas J. Bobinas, pats "suvažiavi
mą labai draugingai pasvei
kinęs".

Nors per porą dešimtmečių 
buvo nuveikta galybės prasmin
gų darbų, nors įvyko daugybė 
teigiamų permainų, Aukštaitė 
tebematė pairusią, išsisklaidžiu
sią, silpną Montrealio lietuvių 
bendruomenę. "Nepriklausomos 
Lietuvos" puslapiuose su kartė
liu ir nusivylimu ji rašė: "Ligi 
šiol Montrealį supa susiskaldy
mo bangos... Draugijos, srovės, 
kuopos ir pavieniai asmenys 
jaučia tarp savęs lyg sieną, pro 
kurią kad ir pavojingiausiose 
Lietuvai valandose, lietuvis lie
tuviui nedrįsta ištiesti rankos".

Tuo pat metu ji suvokė, kad 
nedaug ji tegali pakeisti, kad 
neišvengiamai turi užleisti kelią 
jaunesniajai kartai, naujiesiems 
pokario imigrantams, kurie, be
je, ne visuomet pritarė jos pažiū
roms, dėl įvairių priežasčių ne 
visuomet ją teisingai suprato. 
Su naująja atvykėlių banga at
sirado nauji susiskaldymai bei 
prieštaravimai, daugiausiai sąly
goti socialinių-kultūrinių skir
tumų, egzistavusių tarp dviejų

tė pradėjo trauktis iš aktyvaus 
visuomeninio gyvenimo, vis dau
giau laiko skirdama kūrybai, ret
rospektyviems apmąstymams,

imigrantų kartų. Apie vieningą, Amžius ir šlubuojanti sveikata ją 
harmoningą lietuvybės tęstinu- vertė daugiau užsiimti savo as- 
mo darbą Kanadoje, bendrą vi
ziją buvo sunku kalbėti. "Senieji” 
lietuviai, atvykę tarpukario laiko
tarpiu, neretai žiūrėjo į "dypu- 
kus" su nepasitikėjimu ar įta
rimu. Beje, ankstesnieji imi
grantai teigė, jog jie esą "tikres
ni", "geresni" lietuviai nei "dypu-c 
kai". Pastarieji gi savo ruožtu 
"senuosius" Kanados lietuvius 
kaltino kairuoliškomis pažiūro
mis ir pan. Reikia pabrėžti, kad 
tokias abipusio nepasitikėjimo 
tendencijas šiandien galima ne* 
sunkiai įžvelgti tarp pokario 
atvykėlių kartos ir naujųjų imi
grantų, per pastaruosius kelis 
metus įsikūrusių Šiaurės Ame*
rikoje. Istorija stebėtinai karto* Težiūrą, siekiant nusakyti jos ver- 
jasi. Aukštaitės žodžiai, parašyti 
beveik prieš pusę amžiaus, ne
prarado savo aktualumo. Vieny
bės stoka, bendro tikslo ar net 
aiškesnės veiklos krypties ne* 
turėjimas, tebelieka tiek Kana* 
dos, tiek JAV lietuvių bendruo
menių pagrindinė problema. !>- 

Po vyro Antano sunkios ligoš 
ir mirties Aukštaitė palaipsniui 
atsiribojo nuo lietuvių bendruo
menės, ieškodama vienatvės, ūž* 
sisklęsdama savo pasaulyje. Šeš
tojo dešimtmečio pradžioje poe- 

oi

meniniais reikalais. Iki 1967 m. 
Aukštaitė gyveno Montrealyje ir 
jo apylinkėse, po to persikėlė į 
Torontą ir pagaliau 1983 m. į 
Port Hope miestelį pietrytinėje 
Ontario provincijos dalyje. Ten 
poetė ir mirė 1987 m. balandžio 
26 dieną, ten ir palaidota Šv. 
Marijos kapinėse.
> Išsamesnė Marijos Aukštaitės 
visuomeninės veiklos bei kūry
binio palikimo analizė pareika
lautų atskiros biografinės-lite- 
ratūrinės studijos ir todėl yra neį
manoma šio apžvalginio straips
nio rėmuose. Tačiau nereikalin
gi atskiri tomai, norint apiben
drinti Marijos Aukštaitės pasau- GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi

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

lybes. Pagarba žmogui, besąly- 
•giškas tikėjimas juo, sugebėjimas 
-Suprasti bei užjausti kitus, meilė 
^gimtinei sudaro jos egzistencinį 
.■credo, kuris raudona gija bėga 
.per visą jos biografiją ir lite
ratūrinį palikimą. Anot Marijos 
r Aukštaitės, tik gyvenimas, parėm
imas tokiais humanistiniais prin- 
y.tipąis, turi prasmę bei žmogišką 
•išliekamą vertę.

1996 sausis, Torontas.

aitis. Referentė šiai temai buvo 
Aurelija Pilotienė (LKDP), kuri

Lietuvos moterys: valstybei ir šeimai
Rasa Razgaitienė

. Rugsėjo 20 d. į Vilnių suvažiavo 
225 atstovės iš įvairių Lietuvos 
miestų ir kaimų dalyvauti JAV 
Tautos Fondo iniciatyva suruoš
toje dviejų dienų konferencijoje 
"Lietuvos moterys - valstybei ir 
šeimai". Darbo komitetą Vilniu
je sudarė pagrindinių dešiniųjų 
partijų moterų sekcijų vadovės: 
pirm. dr. Gražina Paliokienė ir 
Stasė Šukienė (Lietuvos Krikščio
nių Demokratų partija), Vilija 
Aleknaitė ir dr. Ramunė Traky- 
mienė (Tėvynės Sąjungos Mote
rų Sekcijos vicepirmininkės) ir 
Nijolė Jankauskienė (Moterų 
Tautininkių Santalkos pirminin
kė).

Konferencijos dalyvės svarstė 
svarbias krašto ir valstybės bren
dimo problemas. Konferencijos
metu veikė ir dailininkių paro
da. Buvo išstatyti Aldonos Jonuš- 
kaitės-Šaltenienės imponuojan
tys keramikos darbai ir dail. 
Ramunės Vėliuvienės ofortų cik
las "Evangelija".

Konferenciją su invokacija ati
darė msgr. Vasiliauskas. Susi
rinkusias sveikino Tėvynės Sąjun
gos pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos Krikščio
nių Demokratų Partijos pirmi
ninkas Algirdas Saudargas ir Lie
tuvos Tautininkų Sąjungos pir
mininkas Rimantas Smetona.

Tautos Fondo vardu sveikino 
Tarybos nariai Vacys Steponis ir 
Rasa Razgaitienė iš Nevv Yorko. 
Raštiškas sveikinimas buvo pers
kaitytas iš Tautos Fondo Tarybos 
pirmininko Juozo Giedraičio.

Konferencijos metu buvo pris
tatoma ir gvildenama visa eilė 
svarbių temų. Pirmos dienos pro
grama buvo pradėta dinamiško 
adv. Povilo Žumbakio paskaita 
"Valstybė ir demokratija", kurio
je jis ragino konferencijos daly
ves prisiminti, kad demokratija 
yra formuojama iš pačių žmonių, 
iš apačios, o ne primetama iš 
valdančiojo elito iš viršaus. Jis 
pabrėžė optimizmo svarbą vys
tant demokratiją ir žiūrėjo į Lie
tuvos jaunąją kartą ir ją auklė
jančius, kaip optimizmo ženklą. 
Prelegento nuomone, pesimiz
mas yra demokratiją griaunantis 
reiškinys, kurį buvę komunistai 
gerai supranta ir išnaudoja ir 
kuriam nereikia pasiduoti.

Adv. Žumbakis konstatavo, kad 
yra įvairių rūšių okupacijų ir tik 
dėl to, kad dabar Lietuvoje nesi

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

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

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.

, pareiškė, kad jaunos, dirbančios 
šeimos yra sąrašų gale įsigyti savo 
butus. Šiuo metu Vilniuje yra 
25,000 žmonių, belaukiančių bu
tų. Kreditai per bankus nepriei
nami.

Dr. Ramunė Trakymienė (Tė
vynės Sąjunga) kalbėjo apie "Šei
mos sveikatą". Jos duomenys ro
dė, kad Lietuva nestato sveikatos 
apsaugos į prioritetinę poziciją, 
nors oficialiai sako, kad tai? yra 
daroma ir kad paskirtos lėšos nėra 
taupiai naudojamos. Pavyzdžiui, 
Lietuva turi daugiau lovų pagal 
pacientų dydį, negu Latvija, Es
tija ar net Norvegija. Lietuva sa
vo žmonių slaugai paskiria ma
žiau negu Afrika ar Azija. Prele
gentė pabrėžė, kad sveikatos ap
saugos sistemoje niekas nepa
darys tvarkos, išskyrus pačius 
žmones, pilietiškai sprendžian
čius šią problemą.

V. Kapočiaus7 nuotr,- Diena bai8ta su International 
-----------------------Republican Institute (IRI) atsto-

Tėvynės Sąjungos pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis 
(deš.) sveikinasi su Tautos Fondo Tarybos nariais Rasa 
Razgaitienė ir Vaciu Steponiu Vilniuje, Tautos Fondo 
surengtoje konferencijoje "Lietuvos moterys - valstybei ir 
šeimai".

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction BlVd'., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156. ’ ’ x <
— j- |----------------------------r----------
LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš c: 
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.

mato uniformuotos okupacijos, 
nereiškia, kad šalis atsikračiusi 
svetimų įtakos. Tai ypač aki
vaizdu pažvelgus į Vilnių, kur 
privilegijuotieji ekonomiškai 
valdo karštą, kol kiti skursta.

Tema "Valstybės parama jau
nai šeimai" kalbėjo Socialinės 
apsaugos ir paramos šeimai 
skyriaus viršininkė A. Karčiaus
kienė. Jai referavo Tėvynės Są
jungos Seimo narė Vilija Alek
naitė. V. Aleknaitė plačiai ir gi
liai kalbėjo apie Lietuvos sąmo
ningą skurdinimą. Šiuo metu net 
70% Lietuvos piliečių gyvena 
ties skurdo riba arba žemiau jos. 
Šis skurdas yra LDDP naudoja
mas kaip šeimos, tautos ir vals
tybės ardymo įrankis. Tai ypač 
paveikia jaunas šeimas, kurios

neturi kaip šiais laikais išsivers*s^vo Lietuvoje Daniel- Grabausko 
ti. _  kalba, tema "Komunikacija ir sėk-

Lietuvos darbo biržos Genedkmė", kuri buvo pritaikyta rinki- 
ralinio direktoriaus pavaduotos < mams. Tautos Fondas padovano
ja N. Mackevičienė kalbėjo temafeT jo kiekvienai konferencijos daly- 
"Darbo rinka ir moterų nedar- vei IRI išleisto vadovėlio "Mo- 
bas". Šiuo metu 55% ieškančii&likomąsis vadovėlis politinėms 
darbo asmenų yra moterys. D&lEipąrtijoms" egzempliorių, o IRI 
Gražina Paliokienė pabrėžė prį-ni^dar pridėjo knygelę "Rengiantis 
vačios iniciatyvos svarbą šiaj&į ?. debatams ir viešiems pasisaky- 
sunkiais ekonominiais laikais irimams".
teikė pozityvių pavyzdžių, kaip: I Vakare įvyko kultūrinė progra- 
moterys pačios gali padėti viena ma. Poetės Judita Vaičiūnaitė ir 
kitai, pvz., steigiant anglų kai-į n-Marytė Kontrimaitė skaitė savo 
bos arba kompiuterio apmoky- kūrybą. Dailininkės Jonuškaitė ir 
mo kursus. Vėliuvienė supažindino su savo

Sekanti tema buvo "Būsto darbų gilesne prasme. Čiurlionio 
problema ir valstybės parama", j-,muzikos mokyklos mokiniai atli- 
Statistiką pristatė Statybos ir ur- . {ko įvairius kūrinius. Vakaras už- 
banistikos ministerijos Būsto de-orbaigtas maloniu siurprizu - prof. 
parlamento direktorius V. Jon- . j ? (nukelta į 5 psl.)

Dešiniųjų partijų moterų konferencijoje "Lietuvos moterys - valstybei ir šeimai" Vil
niuje susitinka: (iš k. į d.) Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijos pirm. Algirdas 
Saudargas, Tautos Fondo Tarybos nariai Rasa Razgaitienė ir Vacys Steponis ir Msgr. 
Vasiliauskas. V. Kapočiaus nuotr.

r

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais.
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Bendruomenės idėja ne nauja

Prisimintina, kad Lietuvių Bendruomenės idėja jungti 
lietuvius į vieną būrį padėti išlaikyti savo tautybę nėra 
išrasta vadinamųjų "dypųkų". Priešingai, ši mintis yra 
dygusi tarp ankstesniųjų Amerikos lietuviu beveik prieš 

šimtą metų.
Lietuva tada buvo prispausta Rusijos caro, uždrausta spauda, 

neleista steigti jokių draugijų. Norėta lietuviu tautą surusinti. Nuo 
rusų priespaudos ir vargo bėgdami daug kas atsidūrė Amerikoje. Bet 
čia, laisvėje, sutiko naują pavojų - sutirpti tarp kitų imigrantų. Tada 
ir kilo mintis jungti Amerikos lietuvius ne tiktai tarpusavio šalpai, 
bet ir savo tautiškumui išlaikyti.

Taip atsirado žinomieji Amerikos "lietuvių susivienijimai" (1886 
m.). Nariams buvo dedama pareiga išlikti lietuviu, šviestis, rūpintis 
kultūrine pažanga, remti Lietuvos reikalus, nors tuo pačiu metu 
"susivienijimai" buvo ir pašalpinės draugijos. Keliolika metų veikė 
tiktai vienas bendras "Susivienijimas Lietuvių Amerikoje", tartum 
dabartinė Bendruomenė, siekianti apjungti visus lietuvius bendram 
tautiniam bei kultūriniam darbui.

Nepriklausomoje Lietuvoje, nukritus rusiškos priespaudos pan
čiams, visus jungė jau sava, nepriklausoma valstybė, atsirėmusi į 
tautinius pamatus. Nutautimo pavojus šiame krašte buvo praėjęs, 
bet jis tebetykojo užsieniuose likusių lietuvių. Užmegzti su jais 
tampresnius ryšius ir padėti išlikti ištikimiems savo tautai buvo 
įsteigta "Draugija Užsienio Lietuviams Remti" (1932 m.).

Šios draugijos rūpesčiu 1935 m. rugpjūčio 11-18 d. Kaune buvo 
sušauktas pirmasis pasaulio lietuvių kongresas. Jis nutarė steigti 
Pasaulio Lietuvių Sąjungą, išrinko laikiną vadovybę. Tai buvo lyg ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės užuomazga.

Antroji bolševikų okupacija savo grėsme neleido į tėvynę grįžti 
dešimtims tūkstančių lietuvių, kurie išsisklaidė po įvairius svetimus 
kraštus, ypač daug emigravo į Ameriką. Kas juos dabar turėjo ir 
galėjo jungti, kai nebeliko nei laisvos valstybės, nei normalaus 
ryšio su gimtuoju kraštu, nei viso pasaulio lietuvių apimančios 
organizacijos?

Dar prieš emigravimą į kitus kraštus Vokietijoje (didžiojoj Hanau 
stovykloje) 1946 metų pradžioje buvo sukviestas suvažiavimas, 
priėmęs Lietuvių Bendruomenės konstituciją, o po trijų metų 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas paskelbė ir Lietuvių 
Chartą. Jos pagrindinė mintis: "Lietuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt". Bendruomenės siekimas - jungti visus už 
Lietuvos sienų atsidūrusius lietuvius bendram tautiniam kultūri
niam darbui ir kovai už Lietuvos laisvę.

Bendruomenė tad nėra kokia nauja idėja, o tiktai nauja lietuvių 
susivienijimo forma. Bet kiek ji gali mums padėti, priklauso nuo 
mūsų pačių: mūsų sutarimo, sąmoningumo ir veiklumo. Ben
druomenė spiečia ir kviečia visus. O kuo didesnis bei veiklesnis bus 
mūsų spiečius, tuo našesni bus ir darbo vaisiai.

1951 m. lapkričio 18 d. New Yorke buvo surengta didelė šventė, 
kurios metu buvo pasirašytas JAV Lietuvių Bendruomenės įkūrimo 
aktas. Su nuoširdžiu solidarumu sveikiname JAV Lietuvių Ben
druomenę, švenčiančią 45 metų sukaktį.

Užrašai iš pasmerktųjų namų
SAULIUS STOMA 17

Priimti kiekvieną akimirką, kiekvieną įvykį su džiaugsmu. Ir taip, 
ir ne. Juk negali priimti su džiaugsmu savo ar savo artimo nelaimės. 
Tačiau turi suprasti, kad joks išorinis įvykis negali pakenkti tikrajai 
tavo esmei, tavo sielai. Tau iš tikrųjų pakenkti gali tik vienas 
vienintelis žmogus ir tas žmogus esi tu pats.

Taigi gyvenime nereikia bijoti nieko kito, tik paties savęs. Ne
reikia bijoti kitų žmonių. Nereikia bijoti karų, marų ir visokių 
kitokių nelaimių ar šiaip nepasisekimų. Sėkmė dažnai būna 
pavojingesnė. Bet labiausiai tavo dvasią migdo pilkas, abejingas 
gyvenimas.

Ataušusią košę išspjauna net ir Dievas. Bet šioje žemėje Jam nėra 
pasmerktųjų.

Vaisingo bendravimo pradžia
Antrą ar trečią savo gyvenimo žmogžudžių rūsyje dieną staiga 

išgirdau beldimą į šildymo vamzdį. Garsas sklido iš tos pusės, kur 
buvo tuščia kamera, - ta pati, kurioje buvau paslėptas per Seimo 
delegacijos vizitą. Atsiliepiau bilstelėdamas kelis kartus į tą patį 
vamzdį.

"Pagarba badaujantiems, - išgirdau. - Čia kalba "Trumpas". Kaip 
laikaisi? Kaip sveikatėlė? Bus malonu su tavim pabendrauti. Mane 
tik ką pervedė iš "triumo", tai yra iš karcerio. Aš čia esu garsus".

Taip prasidėjo mano draugystė su žmogumi, kurį visi vadino 
trumpai - "Trumpas". Iki penkiasdešimties jam trūko tik kelerių 
metelių, tačiau iš išvaizdos jo amžius buvo sunkiai nusakomas. Jis 
buvo nedidelis, apkūnokas, o veidas buvo beveik kaip vaiko.

Tiek aš spėjau pastebėti per kelias susidūrimų akimirkas eidamas 
pasivaikščioti ar grįždamas iš lauko. Tuos trumpučius pasimatymus 
įvairiausiomis gudrybėmis organizavo pats "Trumpas". Juk įdomu 
pamatyti, kaip atrodo žmogus, su kuriuo tu kasdien ir gana inten
syviai bendrauji šešias savaites. Pagal kalėjimo tvarką kamerų 
kaimynai nesusitinka net pirtyje - jie ten vedami skirtingu metu.

Šiaip jau susidariau vaizdą, kad bendravimas tarp kamerų niekur 
nėra toks intensyvus, kaip labiausiai saugomame "padvale". Jau

Herojiška mirtis lietuvių istorijoje
Dr. Vytautas Berenis
Prancūzų istoriko Phillippe 

Aries darbai apie mirties sam
pratą ir jos modifikacijas paver
tė "mirties" temą madingu da
lyku Vakarų Europos kultūros 
tyrinėjimuose. Tokių sąvokų kaip 
"prijaukinta mirtis", "uždrausta 
mirtis" nagrinėjimas suteikia ga
limybę šiuolaikiniam skaityto
jui susimąstyti apie trapų ir trum
pą žmogaus buvimą šiame pa
saulyje. Niekam, atrodo, nekyla 
abejonė, kad praėjusių amžių 
žmonės daugiau mąstydavo apie 
mirtį negu šiuolaikinis homo sa- 
piens. Lietuviai čia irgi nėra išim
tis.

Lietuvių kultūros tyrinėtojai 
retai imasi šios temos dėl spon
tanišku natūralizmu paženklin
tos liaudiškos pasaulėjautos, o 
gal dėl gana stipriai ideologi
zuotos mūsų humanitarinės kul
tūros. Išimtis yra religijotyrinin
ko G. Beresnevičiaus studija 
"Dausos".

Iš tiesų mirtis žmones natūra
liai skiria ar jungia tik prisimini
muose, tapdama herojišku pa
vyzdžiu. Tokie pavyzdžiai gerai 
žinomi kiekvienam lietuviui. Tai 
visų pirma Pilėnai: realus 1336 
m. vokiečio Vygando kronikoje 
užfiksuotas faktas - pilies gynėjų 
susideginimas (tiesa, nesupran
tama, koks ryšys yra tarp šios 
pilies ir taip pat pavadinto res
torano). Šis įvykis buvo atgaivin
tas lenkiškai rašiusių Lietuvos 
romantikų kūryboje, o vėliau 
tapo lietuvių nacionalinės ideo
logijos konceptu. Man jau teko 
keletą kartų rašyti apie lenkiško 
romantizmo poveikį lietuvių ide
ologijai, kuri formavosi praei
tame šimtmetyje.

Lenkų istoriografijoje egzistuo
ja 1863 m. sukilimo "martirolo
gas". Pavyzdžiui, sukilėlio Liud
viko Narbuto prieš mirtį pasaky
ti žodžiai "Dulce ėst pro patria 
mori" ("Malonu mirti dėl tėvy
nės") atkartoja antikinį herojiš
kos mirtis idealą, kuris kultūriš
kai lietuviui buvo artimas, bet 
ideologiškai - svetimas. Tiesa, šie 
žodžiai buvo visiškai supranta
mi lietuviams, tų įvykių amži
ninkams - Mikalojui Akelaičiui 
ar Antanui Baranauskui. Tačiau 
lietuviams svetimas dar anks
tesnių amžių (XVI-XVIII a.) he
roizmas karuose su turkais, šve

dais, rusais. Prisimenamos tik 
lietuvių kovos su Ordinu, 1918- 
1920 m. nepriklausomybės kovų 
laikotarpis ir pokario partizanų 
rezistencija. Vartant trečiojo de
šimtmečio periodikoje paskelb
tus straipsnius, kuriuose aprašy
tos 1918-1920 m. kovos, galima 
įsitikinti, kad paprastas kareivio 
sumanumas ir drąsa privalomi 
kiekvienam geram kariui, verti
nami kaip herojiškas poelgis. Ka
ruose tokius poelgius iš tiesų 
dažnai lydi mirtis. Autentiškiau
siai mirtis pergyventa pokario 
metais. Nenorėdamas pakliūti į 
ideologinius spąstus, reikalau
jančius griežto vertinimo, no
rėčiau priminti, kad pokario Lie
tuva - tai ne tik svetima okupa
cinė valdžia, bet ir laukas, ku
riame buvo taikoma marksistinė- 
lenininė klasių kovos teorija, 
nukreipta prieš "reakcingąją kla
sę" - valstiečius. Naikinta vals
tietiška gyvenimo sankloda - že
mės nuosavybė, bažnyčia, kas
dieninio gyvenimo papročiai. 
Pasipriešinusiems šiai tvarkai bu
vo atimama net teisė į valstie
tišką mirtį: būti pašarvotam, ap
giedotam ir palaidotam, lydint 
kunigui. Pasipriešinusiųjų lavo
nai buvo niekinami, užkasami 
slaptose vietose, užliejami kalkė
mis ir asfaltu.

Čia norėčiau aptarti dviejų po
kario partizanų - Juozo Lukšos- 
Daumanto ir Broniaus Krivicko

anksčiau minėjau pirtį, pasivaikščiojimus, "arklius", "kojas". Tačiau 
"padvale" ypač ištobulintos ir tokios komunikacijos sistemos, kurių 
eiliniai kaliniai beveik nenaudoja. Tai vamzdžiai ir"skvozniakai".

Kolegų pagąsdintas nutylu
Vamzdžiai, ypač šildymo ir kanalizacijos, yra labai geri garso 

laidininkai. Kadangi iš kameros jie eina į visas puses, gali nesunkiai 
pasikalbėti su visomis aplinkinėmis kameromis: ne tik šoninėmis, 
viršutinėmis ir apatinėmis (jei tu ne pats apatinis), bet kartais ir su 
esančiomis įstrižai - mat Vilniaus Lukiškių kalėjimo santechninė 
sistema labai sudėtinga.

Tiesa, prižiūrėtojai, nugirdę ilgesnį ir garsesnį šūkaliojimą, ima 
bartis.

"Skvozniakais" siunčiami laiškai, arbata, tabakas, "ratai" (stipriai 
veikiančios tabletės) ir kiti panašūs dalykai.

Vienas laikraštis, pasipiktinęs, kad juodinu šviesią Lukiškių realy
bę, kartu subarė kodėl atskleidžiu mažytes kalinių gyvenimo paslap
tis. Tad gerbdamas vieną to laikraščio slaptųjų šeimininkų (manau, 
iš jų sąžiningiausią), ne be kompanionų žinios paverstą atpirkimo 
ožiu ir pasodintą į Lukiškes, nepasakysiu, kas tai yra "skvozniakas".

Nors tai, aišku, juokingi žaidimai. Kalėjimo administracija yra 
puikiai informuota apie tas visas mažytes paslaptis. "Skvozniaką" ji 
gali panaikinti, bet netrukus jis vėl atsiras. Mat Lukiškėse irgi veikia 
gamtos dėsniai. Taip yra ir su visomis kitomis "paslaptimis". Tokia 
daugiaaukštė konspiracija, kaip dėl tikrosios kai kurių Lietuvos 
dienraščių priklausomybės ir finansavimo šaltinių, čia tikrai ne
reikalinga.

Pradedančių rašytojų būrelis
"Trumpas" garsėjo kaip kalėjimo originalas ir filosofas. Praleidęs 

šioje "blogio sistemoje", kaip jis vadino, didelę savo gyvenimo dalį, 
jis buvo užkietėjęs kovotojas, nemažai laiko praleidžiantis "triume". 
Man perduotoje išsamioje savo biografijoje jis teigė visada įkliū- 
davęs dėl per daug aistringo polėkio ginti gėrį nuo blogio.

Galima suprasti, kad gindamas gėrį jis dažnai peržengdavo 
visuomenėje priimtas ribas. Teistas buvo jau keturis kartus, du iš jų 
už žmogžudystes.

Jis ir dabar teigia, kad "šlapi reikalai jam buvo prisiūti". Nesiimu 
spręsti, tačiau bet kokiu atveju jo biografija yra labai įdomi ir 
apdorojus verta publikuoti. Honorarą tarėmės dalytis per pusę. 
Beje, pasklidus žiniai apie tokius mano sumanymus, "padvale" ėmė

Labanoro girioje (Molėtų raj.) paminklas partizanams 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. V. Kapočiaus nuotr.

- gyvenimo ir mirties tapatumo 
išgyvenimą. Buvę studentai, jie
du buvo išauklėti prieškarine 
patriotizmo dvasia: pirmasis va
dovavo lietuvių partizaniniam 
judėjimui, antras buvo eilinis 
partizanas. Pasiekęs Vakarus, 
Daumantas stenografiškai grei
tai parašė partizanų istoriją, grį
žo į Lietuvą ir žuvo. B. Krivic
kas, filologas, bunkeryje leido 
laikraščius, rašė eilėraščius ir 
vertė Goethe. Dabar jau yra iš
leistas jų epistolinis palikimas. 
Tai paprasti, nepretenduojan
tys į filosofinius apibendrini
mus tekstai, kurie vis dėlto iš
reiškė daugumos tautiečių ne

norą "susitaikyti" su brutalios Is
torijos dėsniais. Ar istoriniai he
rojiškos mirties pavyzdžiai turi 
kokią nors prasmę? Ar tai tik as
meninės (žmogus miršta be savo 
artimųjų) mirties egzistencinis 
išgyvenimas, kai beveik nėra ga
limybės išlikti gyvam. Vilties nu
galėti nėra - tai suprato daugelis 
partizanų.

1950 m. vasario 16 d. Dau
mantas rašo savo žmonai: "Kai 
aš sveikinau šia proga Ursą (Joną 
Kupstą), jis pasakė: "Tai ne dau
giau kaip numirusio kūdikėlio 
gimimo dienos šventimas. Daug 
tiesos jo žodžiuose". 1949 m.

(nukelta į 4 psl.)

Lietuvos partizaninio pasipriešinimo vadai pasitarimo metu. Pirmoje eilėje pirmas iš 
kairės - Juozas Lukša-Daumantas. Pasitarimo vieta, nei laikas nežinoma.

skrebenti rašikliai. Susidarė savotiška artelė rašytojų, dirbusių ne 
dėl honoraro, o dėl nesuvaldomo noro išsipasakoti. Dauguma, 
tiesa, skundėsi neteisingais nuosprendžiais, bet buvo ir įdomių 
biografijos detalių, netgi eilėraščių rusų kalba. Kai kuriuose jų 
laiškuose buvo tokių faktų, kad juos reikėjo įsiminti, o laišką 
sunaikinti. Bet prisirinkau ir pakankamai tekstų, nepavojingų jų 
autoriams.

Slėpiau po truputį juos savo daiktuose, bet nelabai tikėjau, kad 
pavyks viską išnešti į laisvę. Ir pats beveik nieko neužsirašinėjau, 
nes jaučiau, kad išvedus pasivaikščioti mano kamera būna 
apžiūrima. Nenorėjau dirbti veltui.

Dabar negaliu atsidžiaugti, kad pavyko visą tą turtą išsinešti. Tai, 
žinoma, jau antrosios "Užrašų iš Pasmerktųjų namų" knygos 
medžiaga.

"Padvalo" publicistas
"Trumpas" iš visų mano korespondentų išsiskyrė stiliaus savitu

mu ir filosofinių apibendrinimų pomėgiu. Nežinau, ar jis dažnai 
kam nors rašydavo anksčiau, bet dabar aiškiai pajuto visą rašymo 
malonumą ir svaigulį. Jis tiesiog užvertė mane savo laiškais. Netgi 
ėmė vengti pašnekesių per vamzdį, kad galėtų visa tai parašyti. 
Nustojo žodžiu atsakinėti į paprastus mano klausimus, apsimetęs, 
kad jį seka ir bara budėtojas. Tačiau po kurio laiko atsiųsdavo 
išsamų atsakymą raštu, pilną barokinių variacijų, dažniausiai pa
sibaigiančių jo pamėgta gėrio ir blogio kovos tema.

Štai vienas tipiškas neredaguotas pavyzdys:
"Žmogaus teisės - kurių nėra!?
Kodėl taip?.. Visiškai paprastas ramsas, kurį galima būtų išspręsti 

lygiai kaip kad aritmetikos dėsnį. Kiek bus du kart du - bus keturi. Mes 
visi tai žinome, suprantame, bet nedarome - tikrovėje.

Paprasčiausiai yra propaguojama ir prisilaikoma formulės: kiek reiks 
tiek ir bus. Tai štai kodėl mes miname tą mėšlą metų metais - 
dešimtmečiais. Todėl, kad nesiekiame gėrio visuomenės bendrai. O 
tikrai kiekvienas sau bando statyti, daugumoje ir sėkmingai, savo pilį 
ant svetimų kaulų. Žmogus, kuris tikrai siekia, propaguoja, bando, 
įrodinėja, vargsta, yra ignoruojamas, šmeižiamas, visapusiškai ban
dant jį sugluminti ir priversti loti, tai yra daryti blogį.

O tada jau visų tų, kurie statosi savo karjerų pilis, ant svetimų kaulų, 
kulminacijos taškas pasiektas sėkmingai, nes tiek blogio platintojai, 
daugumoje būna valdžios struktūrose, nesvarbu, kokiu viršininku, bet 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Lenkijos vyriausybė pritarė 
ilgalaikei programai, skirtai bu
vusios nacių mirties stovyklos 
Auschvvitze ir jos apylinkių 
tvarkymui. Programa buvo pra
dėta kurti po tarptautinio skan
dalo, kurį sukėlė vietos verslinin
ko mėginimas pradėti statyti 
šalia buvusios mirties stovyklos 
prekybos centrą. Programa api
ma laikotarpį iki 2007 m., jos 
vykdymui vien pirmame etape 
(iki 2001 m.) numatoma skirti
20.7 min. dolerių.
■Rusija pagrasino nutrauksian
ti diplomatinius santykius su ša
limis, kurios pripažins Čečėni
jos nepriklausomybę arba ves 
atskiras derybas su jos vadovais. 
Grasinimą pareiškė Rusijos už
sienio reikalų ministras Jevgenij 
Primakov. Pasak vieno iš rusų 
vyriausybės vadovų, preziden
tas Boris Jelcin davė naujus nu
rodymus Rusijos atstovams de
rybose su Čečėnija, dar kartą 
patvirtindamas, kad nepritaria, 
jog Čečėnijai būtų suteikta visiš
ka nepriklausomybė.
■ Ukrainos parlamento bran

duolinės politikos ir branduo
linio saugumo komisija svarsto 
projektą, numatantį giliai palai
doti Černobylio atominės elek
trinės energobloką, sugriautą per 
1986 m. katastrofą.
■ Vokietijos gynybos ministe

rija pranešė, kad išminuotas 
"mirties ruožas" palei sieną tarp 
buvusių abiejų Vokietijos vals
tybių. Siena buvo atidaryta dau
giau kaip prieš 6 metus. Tiek 
laiko buvo šalinamos minos, ku
riomis VDR atsitverė nuo VFR. 
Kaip pranešė gynybos ministe
rija, prie 1378 kilometrų ilgio 
buvusios sienos jau nėra jokių 
sprogmenų. Išminavimas ir sie
nų įtvirtinimų išmontavimas 
kainavo per 250 milijonų mar
kių. Rasta 1100 minų. Išminavi
mo metu nebuvo incidentų.
■ Už ko britų moterys labiau

siai trokšta ištekėti?
Šlagerių dainininkas Cliff Ri- 

chard yra labiausiai geidžiamas 
Didžiosios Britanijos viengun
gis, praneša DPA-ELTA. Kaip pa
rodė paskelbta moterų žurnalo 
"Bella" apklausa, penktadalis iš 
1,000 apklaustų moterų norėtų 
tekėti už šio dainininko. Antro
je vietoje, surinkęs 15% balsų, 
yra aktorius Hugh Grant.

Virtuali bankininkystė -
netolimos ateities paslaugos

Neseniai Vienoje vyko Pasaulio 
taupomųjų bankų ir Europos tau
pomųjų bankų grupės Marketin
go ir komunikacijų bei Bankų 
technologijų komitetų posėdžiai. 
Juose dalyvavo ir šių organizaci
jų nario - Lietuvos taupomojo 
banko atstovai. Kaip Eltos kores
pondentei papasakojo LTB val
dybos pirmininko pavaduotojas 
Gediminas Valančius, pagrindi
nė Bankų technologijų komite
to diskusijų tema buvo "Virtuali 
bankininkystė". Šiuo metu pa
saulyje yra apie 20 min. kompiu
terinių "Internet" tinklo vartoto
jų. Ši technologija skverbiasi ir į 
bankus, suteikdama jiems naujų 
galimybių paslaugų teikimui. Ir 
nors bankai yra gana konserva
tyvūs pasirinkdami tokias tech
nologijas, jie mėgina panaudoti 
"Internet" tinklus geriau aptar
nauti savo klientus. Kaip ir kiek
viena nauja sritis, virtuali banki
ninkystė dar neturi nei vienin
gos sampratos, nei bendrų tai
syklių. Pasak G. Valančiaus, Eu
ropos taupomieji bankai diskusi
jose mėgino atsakyti į klausimus, 
kas yra virtuali bankininkystė. 
Ar tai realiai egzistuojančių ir sa
vo šalyse registruotų bankų ope
racijos, atliekamos kompiuterių 
tinkluose, ar tai tik tinkluose eg
zistuojančių ir ten operacijas at
liekančių bankų veikla? Aiškin
tasi, kaip prižiūrėti ir kontroli
uoti tokias bankų operacijas, kas 
ir kaip turi kontroliuoti "kiberne- 
tinių dolerių" ar "elektroninių pi
nigų" emisiją bei apyvartą, ar 
visiškai saugios tokios operacijos 
ir ar saugūs "Internet" tinklais 
dirbantys bankai? Vienas iš svar
besnių komitete svarstytų klau
simų - kokiais būdais teiks paslau

Vėlinių dieną buvo pagerbtas Lietuvos patriarcho daktaro Jono Basanavičiaus kapas.
V. Kapočiaus nuotr.

gas savo klientams Taupomieji 
bankai. Svarstyta, ar verta atsisa
kyti įprastų paslaugų teikimo 
kanalų - skyrių, filialų, banko
matų, pinigų keitimo automatų 
- ir pereiti prie telefoninės bei 
kompiuterinės bankininkystės. 
Pasak G. Valančiaus, bankai nus
prendė, kad, turėdami Europoje 
daugiau kaip 200 min. klientų, 
jie neturėtų atsisakyti senų pas
laugų teikimo būdų dėl naujų. 
"Olandijos, Belgijos, Danijos, Is
panijos taupomo jų bankų patir
tis aiškiai parodė, jog įvairioms 
klientų grupėms reikia taikyti 
joms priimtinus paslaugų teiki
mo būdus. Kartu jiems turi būti 
sudarytos sąlygos pasirinkti ke
letą būdų", - sakė G. Valančius. 
Anot jo, Ispanijos pensininkai 
Taupomojo banko filialuose pen
sijų mokėjimo dienomis ateina 
ne tik pasiimti pinigų, bet ir sū- 
sitikti su senais bičiuliais. Jiems 
nereikia bankomatų. Tokie klien
tai turi daug laisvo laiko, ir jiems 
nėra poreikio tvarkyti savo sąs
kaitos telefonu ar kompiuteriu. 
O jaunimas, verslininkai, tarnau
tojai mieliau tvarko finansinius 
reikalus neišeidami iš įstaigos ar 
namų. Šiose diskusijose Lietuvos 
taupomasis bankas neatrodė 
naujokas - nuo praėjusių metų 
LTB pradėjo įgyvendinti du nau
jus telefoninės ir kompiuterių 
bankininkystės projektus. "Šie
met pradėsime testavimus Vil
niaus mieste", - sakė G. Valan
čius. Nuo šių metų pradžios LTB 
pradėjo įgyvendinti bankomatų 
pajungimo projektą. Iki antrojo 
pusmečio Lietuvoje bankas tikisi 
įrengti 10 grynųjų pinigų išdavi
mo automatų. "Jau metų pabai
goje kai kurių miestų LTB klien-

Profesorius V. Skuodis pristato savo knygą "Žaidimas KGB tinkluose" Lietuvos rašytojų 
sąjungoje. V. Kapočiaus nuotr.

Informacijos politikos taryba 

susirūpino Lietuvos įvaizdžiu "Internete"
Gegužės mėnesį prie Lietuvos 

prezidento įsteigta Valstybės in
formacijos politikos taryba spa
lio 9 d. konstatavo, kad infor
macija apie Lietuvą pasaulinia
me kompiuteriniame "Internet" 
tinkle yra nepakankama ir neko
kybiška, ir nutarė sukurti Na
cionalinį informacinių duome

TIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

. _______pasaulio._______

tai galės bendrauti su banku ir 
per bankomatus bei telefono ir 
kompiuterių ryšiais", - įsitikinęs 
G. Valančius. ELTA

DARBININKAS -
savaitraštis tautiečiams

Amerikoje ir svetur< J 

nų centrą.
"Daugiausia Lietuvos įvaizdį 

darko informacijos stoka arba jos 
nepakankama kokybė "Internet" 
tinkle", sakė tarybos posėdyje ry
šių ir informatikos ministras Vai
dotas Abraitis. Šiuo metu infor
maciją apie Lietuvą "Internet" tin
kle platina per dešimt savo pus
lapius turinčių vartotojų.

Tačiau pilnos informacijos ne
pateikia niekas, teigė Statistikos 
departamento direktorius Kęs
tutis Zobarskas.

Taryba nutarė sukurti vieningą 
kompiuterių tinklais platinamos

Herojiška mirtis lietuvių istorijoje
(atkelta iš 3 psl.)
gegužės 16 d. - iš Paryžiaus: "Pro 
atvirą langą ištisomis dienomis 
skverbiasi į mano urvą nerūpes
tingas, pilnas pasitenkinimo gar
sus juokas, laukinės muzikos gar
sai ir koketuojančių klykavimai. 
Jiems visiems kažkodėl jaučiu ne
apykantą". Kaip žinoma, tuo me
tu Prancūzijoje buvo paplitusi 
egzistencializmo filosofija, rašy
tojai ir menininkai eksperimen
tavo su "mirtimi". Lietuvoje egzis
tencinė laikysena buvo tylėjimas 
arba beviltiška kova.

Pokario partizano gyvenimo 
formulė buvo labai paprasta - 
kiekviena akimirka išgyvenama 
mirties akivaizdoje (B. Krivickas: 
"Nes laikas baigias man"; "Mano 
dienos nebūtin pasvirę"). Pasaulis 
yra gražus, kai žmogus žino, jog 
greitai mirs. Ypač ši pajauta sus
tiprėja rudenį, kai miško medžiai 
numeta lapus ir NKVD daliniai 
gali daug lengviau persekioti miš
kuose pasislėpusius partizanus.

Iš prieškario Lietuvoje plačiai 
paplitusio neoromantizmo kovo
jantis pokario jaunimas perėmė 
svarbiausią didaktinę temą - as

informacijos apie Lietuvą tvar
kymo bei pateikimo sistemą bei 
įteisinti Nacionalinį informaci
nių duomenų centrą.

Šios tarybos narys ir preziden
to patarėjas vidaus politikos klau
simais Rimgaudas Geleževičius 
interviu BNS sakė, kad šio centro 
veikla nepažeis kitų informaciją 
"Internet" tinkle skleidžiančių 
vartotojų veiklos.

Jokios kontrolės funkcijų cen
tras nevykdys, tačiau gaus įgalio
jimus skleisti informaciją Lietu
vos vardu, sakė prezidento pa
tarėjas. Pasak jo, centrui finan
suoti biudžeto pinigų nereikės.

BNS

meninę Tėvynės Lietuvos meilę. 
Tai galima pastebėti Daumanto 
laiškuose savo žmonai, kuri jam 
yra "antroji žmona", pirmoji - 
Tėvynė. Kaip žinoma, lietuvio 
sąmonėje valstybė - tai etnocen- 
trinis darinys, be kurio negali 
egzistuoti tauta ir jos kultūrą. 
Todėl B. Krivicko poezijoje gali
ma rasti daug motyvų iš Senojo 
Testamento, lyginami žydų ir lie
tuvių tautų likimai.

Lietuvių istorinėje sąmonėje 
individuali mirties topika glau
džiai buvo susijusi su pasišven
timu tautai, Tėvynei. Formaliai 
žiūrint, tai - atskirybės pajungi
mas bendrybei. Pati Istorija įsak
miai bylojo lietuviui apie mirties 
nekasdieniškumą. Lietuvoje per
laidodama mirusių Sibire lietu
vių ar žuvusių partizanų palai
kus, tauta lyg antrą kartą pergy
veno tą gyvenimą ir mirtį. Nors 
dabartiniai Vakarų civilizacijos 
ritmai atnešė į Lietuvą "staigios", 
anemiškos mirties pojūtį, isto
rijoje kaip vienoje iš kolekty
vinės sąmonės formų dar galima 
užtikti archajinius mirties vaiz
dinių fragmentus.

Užrašai iš pasmerktųjų namų
(atkelta iš 3 psl.)

jis viršininkas ant paprasto žmogaus, tai yra nuteistojo, už tai sėkmingai 
lipa laiptais į savo karjeros paaukštinimus, rodydamas, faktais, doku
mentaliai, štai žiūrėkite, kaip jie neklauso, daro nusikaltimus, o aš dirbu 
"sąžiningai" dieną naktį.

Kad visa tai, šias bacilas daugelio dešimtmečių įgyvendintas mumyse, 
išgydyti, reikalinga visai nedaug.

Štai vienas paprasčiausias pavyzdys, tai yra gėrio siekimo tikslas. 
Reikalinga, pavyzdžiui, čia šioje sistemoje, tai yra kalėjime, įdarbinti 
vieną vienintelį žmogų - iš organizacijos žmogaus teisių!!! Patikėkite 
manimi, viskas pasikeis momentaliai.

Tik tokiu būdu mes palaipsniui išsigydysime. Kitaip jokių perspektyvų 
nėra ir nebus. Mes ir toliau vieni kitus naikinsime, kas ir yra daroma, 
jau rašiau minėjau, karjeros siekėjų. Įsivaizduokite atėjo į darbą naujai 
baigęs karininko kursus, o pas jį tik jauniausio leitenanto laipsnis. Štai 
čia ir prasideda nesąmonių ir blogio ratas kopti karjerų laiptais, o tuo 
labiau, kada šis jaunesnysis, yra pavaldus didesniam vadovui, kuris jau 
nuo senų laikų duoda nurodymus, aš jau taip pat rašiau - propaguoja 
blogį. Tai kaip mes galime sukurti sveiką visuomenę, ateities ir panašiai. 
Susimąstykite, gerbiami žmonės, kurie sėdite krėsluose ir esate iš tiesų 
žmonės, bet jums trūksta įgaliojimų, kad visą šią nešvarią, neapykantos 
bacilų ligos židinį sutramdyti ir laikui einant išgydyti, ar bent jau 
užslopinti. Tai štai čia tik viena nuomonė ir tikro teisingumo prognozė.

Patikėkite nepadės jokie šventieji kapeljonai, kurių dabar yra kalėjime 
keletas. Aš ne prieš juos, bet, supraskite, meldžiasi visas pasaulis, o 
tikrumoje nėra įgyvendinama. Tad taip ir čia. Šiame mūsų gyvenimo 
egzistavime, kur esame pasmerkti myriop, tai yra iki gyvos galvos.

Su pagarba - Trumpickas".

Pamiršti iki gyvos galvos

Dauguma paskutinio Lukiškių pragaro rato - "padvalo" gyventojų 
iš tikrųjų yra ne tik pasmerkti kalėti iki gyvos galvos, bet ir visų 
pamiršti. Kai kurių jau nelanko net patys artimiausi giminaičiai. 
Kokia nauda iš žmogaus, kuris niekada neišeis į laisvę, negalės 
atsimokėti už gerą geru?

Jais jau nesirūpina niekas. Neateina čia nei vienuolės, nei psi
chologas, nors pasišnekėti tikrai būtų labai įdomu.

Anksčiau buvo geriau - norintiems duodavo darbo, buvo galima 
užsidirbti bent jau arbatai. Tačiau tų darbų organizatorius buvo 
sučiuptas vagiliaujant. Dabar jis jau vaikšto po Lukiškes be 
žvaigždučių, o kaliniai sėdi be darbo.

Teisinės institucijos nuteistuosius iki gyvos galvos taip pat jau 
yra nurašiusios. Nebent kuriuo nors rūpinasi draugai, esantys 
laisvėje.

Štai kokia istorija atsitiko vienam nuteistajam iki gyvos galvos, 
pasekusiam mano pavyzdžiu ir paskelbusiam bado streiką. Jau 
antrą dieną visi ėmė džiaugtis, mat buvo pasakyta, kad jis bus 
vežamas teisti iš naujo.

Tai buvo 39 metų smulkutis vyriškis, vardu Sergejus. Anksčiau jis 
buvo teistas Rusijoje, bet tai jau kita ilga istorija. Prieš kelerius 
metus kalėdamas Pravieniškėse įsivėlė į grupines muštynes, po 
kurių buvo rastas vienas lavonas. Pasak Sergejaus, tą lavoną jam 
"prisiuvo", nes jis neturėjo jokių užtarėjų, o nieko nenubausti buvo 
neįmanoma.

Taigi jis buvo nuvežtas peržiūrėti bylos. Sugrįžo visiškai 
sugniuždytas. Jam liepė pasakoti viską, kaip buvo, o patys tuo 
metu plepėjo kažką tarpusavyje. Kai jis baigė, dar pavartė popie
riukus ir po kurio laiko paskelbė, jog nuosprendis buvo teisingas. 
Po tokio peržiūrėjimo dabar jis jau net skųstis negali.

Sergejus sakė: "Jie nieko negirdėjo, ką pasakojau. Žiūrėjo į mane 
kaip į šiukšlę, ne kaip į žmogų. Aš jiems buvau tuščia vieta. Reikėjo 
atlikti dar vieną formalumą - atliko nė kiek nesivargindami. Kad 

porą valandų sąžiningo jų darbo galbūt išgelbėtų keletą dešimčių 
mano gyvenimo metų, jiems nė motais".

Visi yra aukos
Ne vien mano kaimynas, turintis publicisto talentą, bet ir visi kiti 

žmogžudžių rūsio gyventojai buvo šventai įsitikinę, kad jie yra 
sistemos aukos. Negirdėjau nė vieno, kuris būtų prisipažinęs pa
daręs sunkų nusikaltimą ir todėl pelnytai patekęs į "padvalą". 
Aukomis jautėsi netgi tie, kurie nesigynė padarę baisiausią nusikal
timą - žmogžudystę. Iš pradžių man tai pasirodė labai keista. Pasak 
psichologų, net ir didžiausias nusikaltėlis nesąmoningai nori būti 
išaiškintas ir nubaustas. Prisipažinęs jis pajunta didelį palengvėjimą. 
Taigi ir po teismo nuteistajam daug lengviau būtų gyventi, jei jis 
susitaikytų su savo padėtimi ir jaustųsi nubaustas teisingai. Bet 
Lukiškėse taip galvojančių nėra.

Tik vėliau ėmiau suprasti - kodėl.
Aukos jausena yra būdinga represinės valstybės tikriems ar taria

miems nusikaltėliams. Čia nebelieka skirtumo, ar tu iš tikrųjų esi 
padaręs nusikaltimą, ar ne - vis tiek esi traiškomas antihumaniškos 
teisėtvarkos sistemos. Ta sistema yra taip akivaizdžiai neteisinga ir 
nežmoniška, kad nusikaltėliui nepalieka atgailos ir susitaikymo su 
pasauliu galimybės.

Kiekvienas, net ir šiurkščiausias žmogus turi kažką vaikiška. 
Baudžianti valstybė atlieka lyg ir tėvo vaidmenį. Kai neklaužada 
vaikas žino, kad tėvas yra teisingas, bausmę jis priima visai kitaip 
nei tada, kai jį muša siautėjantis alkoholikas, pats neturintis jokio 
moralės supratimo. O jeigu baudžia dar netgi ne tikras tėvas, o 
nekenčiamas patėvis? Kas gali išaugti iš tokio vaiko?

Penkiasdešimt metų mus engė ir gero elgesio mokė iškrypęs 
patėvis. Ir štai atgavome savo valstybę. Bet nusileidus į jos pilvą, į 
pačią jos apačią, aiškiai matyti, kad ten niekas nepasikeitė.

(Bus daugiau)
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Byla dėl Vito Gerulaičio mirties

Vitas Gerulaitis
JAV teniso žvaigždė Vitas Ge

rulaitis, sulaukęs vos 40 metų, 
1994 m. rugsėjo 17 d. buvo ras
tas negyvas jo draugo rezidenci
joje, svečių namelyje South- 
hamptone, apie 100 mylių nuo 
New Yorko miesto, Long Islande. 
Buvo nustatyta, kad jis mirė nuo 
anglies oksido dujų, patekusių į 
miegamąjį iš baseino vandens 
apšildymo sistemos. Prokuratūra 
nusprendė, kad Gerulaičio mir

JAV teniso žvaigždė Vitas Gerulaitis.

Lietuvos moterys: valstybei ir šeimai
(atkelta iš 2 psl.) 

Vytautas Landsbergis sutiko at
likti tris Čiurlionio preliudus.

Konferencijos antrosios die
nos programa pradėta Baltijos 
instituto vedėjos prof. Lili j anos 
Astros (Lietuvos Tautininkių 
Santalka) paskaita "Jaunų žmo
nių vertybės ir tikėjimas". Pre
legentė liūdnai nušvietė dabar
tinio jaunimo dvasinių vertybių 
nesupratimą, nevertinimą. Šak
nys tam buvo giliai įleistos bu
vusio sovietinio režimo, kur 
žmonės išmoko gyventi dvivei
diškai - vieną veidą atsukdami 
savo šeimai ir draugams, o kitą 
oficialiam gyvenimui. Dabar 
naujasis uždavinys yra suderinti 
šiuos du gyvenimus ir kurti pi
lietiškumo jausmą. Jaunimui 
sunku išaiškinti ir dar sunkiau 
jiems suprasti, kodėl viskas taip 
blogai Lietuvoj. Net 40% apk
lausto jaunimo yra pareiškę norą 
iš Lietuvos emigruoti. Prelegentė 
skatino jungtis į pilietiškumo

Pasaulio futbolo čempionato atrankinės rungtynės Vilniuje. Susitiko Lietuva - Islan
dija. Rungtynes rezultatu 2:0 laimėjo Lietuva. V. Kapočiaus nuotr.

tis dėl blogos ventiliacijos gali 
būti laikoma žmogžudyste. Dėl 
to tą sistemą įrengusiai firmai 
"East End Pools and Courts" ir 
jos mechanikui Bartholomevv 
Torpey buvo iškelta baudžiamoji 
byla. 1996 m. spalio 4 d. New 
Yorko valstijos Suffolk apskrities 
aukščiausias teismas išteisino ap
kaltintuosius, nes buvo įrodyta, 
kad kažkas buvo padaręs siste
moje pakeitimus be jų žinios.

Bus dar ir kitas 
teismas. Žuvusiojo 
motina ir sesuo 
yra iškėlusios civi
linį ieškinį Man- 
hattano aukščiau
siame teisme prieš 
šią firmą, jos me
chaniką, reziden
cijos savininką ir 
kitus asmenis, rei
kalaudamos 63 
milijonų dolerių. 
Gerulaičių šeimos 
advokatas sako, 
kad ankstyvesnis 
teismo sprendimas 
neturėsiąs įtakos 
šiai civilinei bylai.

(kkm)

mokymą ir ypač atkreipti dėmesį 
į bendravimo svarbą, jį skatinti 
tarp jaunų žmonių, tarp visuo
meninių organizacijų, tarp par
tijų.

Viceministras R. Motuzas kal
bėjo tema "Mokyklos ir šeimos 
ryšys". Nors jis pasidžiaugė mo
kyklos reformomis, konstatuo
damas, kad švietimo krizė jau 
praėjus, jam prieštaravo Tėvynės 
Sąjungos Seimo narė Romualda 
Hofertienė. Nors referentė pri
pažino žinių teikimo aukštą lygį 
mokiniams ir studentams, tačiau 
jinai smarkiai sukritikavo tai, kad 
mokyklos nesuteikia vaikams do
rovinio auklėjimo, kas yra būti
na norint išugdyti ir dorą valsty
bę.

Likusios dienos paskaitos buvo 
dalykiškai susietos su pasiruo
šimu rinkimams. Vyriausios Rin
kimų Komisijos narys A. Sapiega 
detaliai supažindino dalyves su 
rinkiminiu biuleteniu, kuris bu
vęs apibūdintas kaip toks su-

Ar jau žinot, ar supratot:
Pupų Dėdei - šimtas metų!

Sukanka šimtas metų, kai 
gimė Petras Biržys (1896-1970), 
pagarsėjęs Pupų Dėdės slapy
vardžiu. Dėl jo gimimo mėne
sio nesutariama. Pats Pupų Dėdė 
rašė, kad yra gimęs rugpjūčio 
22-ąją, o enciklopedijose nuro7 
doma gruodžio 22-oji. Pupų Dė
dė - eilėraščius rašęs literatas, 
armonikos vituozas, šmaikščių 
humoristinių kupletų kūrėjas ir 
atlikėjas, kraštotyrinių apyb
raižų apie kai kurias Lietuvos 
apskritis autorius, aktorius mė
gėjas, pokario metais vaidinęs 
keliuose lietuvių filmuose.

Pupų Dėdė labai išgarsėjo 
nepriklausomybės laikais, prieš
kario metais. Kai tuometinis 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Juozas Tūbelis Prienų valsčiuje 
nusipirko ŠliusbergO dvarą, Pu
pų Dėdė, pritardamas armoni
ka, uždainavo:

Tūbel Tūbel Tūbeliukas
Nusipirko dvareliuką!
Visiems buvo labai smagu 

klausytis. Linksma pasidarė net 
pačiam Juozui Tūbeliui - nusi
pirktą dvarą jis Linksmakalniu 
pavadino. Ir dabar ta vietovė 
taip vadinama, o ŠliusbergO var
das užmirštas. Palyginti lengvai 

Lietuvių televizijos programa Chicagoje
Nuo šių metų pavasario 

(balandžio 23 d.) Chicagoje ir 
apylinkėse per 23-jį kanalą 
(WFBT stotį) kiekvieną šeštadie
nio rytą nuo 7 iki 8 valandos 
galima matyti lietuvišką televi
zijos programą. Ji trumpai va
dinasi ALTV vardu ir jai vado
vauja Arvydas Reneckis, dar ne 
taip seniai atvykęs su šeima iš 
Lietuvos, kur dirbo Lietuvos ki
no studijos dokumentikos sky
riuje. Dabar jis su žmona Lore
ta ir keturiais vaikais (viena iš 
dukrų gimusi jau Chicagoje) 
gyvena Chicagos vakariniame 
priemiestyje Dovvners Grove.

Pravedant programą jam talki
na dar trys žmonės - du irgi ne
seniai iš Lietuvos atvykę (Karilė

dėtingas, kad turėtų rasti vietą 
Guinesso Rekordų knygoje - 
kaip sudėtingiausias visame pa
saulyje. Tėvynės Sąjungos at
stovė spaudai Rasa Rastauskienė 
ir LKDP atstovas spaudai Artūras 
Vazbys kalbėjo tema "Visuo
menės informavimo priemo
nės" apie bendravimą su žinias- 
klaida. Buvęs prez. Landsbergio 
spaudos atstovas Audrius Ažu
balis teikė minčių apie "Politi
nio įvaizdžio formavimą". Prof. 
Romas Vaštokas iš Kanados bai
gė darbo sesijas tema "Sėkmin
gos strategijos politikoje".

Dalyvės išreiškė gražius padė
kos žodžius Tautos Fondui už 
progą susirinkti, pabendrauti, 
susipažinti ir rasti bendros kal
bos valstybei svarbiais klausi
mais. Konferencija užbaigta 
Tautos Himnu.

Šiandien DARBININKĄ g 
užsisakę,
kitą savaitę

turėsite namuose! 
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iš šios istorijos uodegą išsuko ir 
pats Pupų Dėdė: pasėdėjo šalto
joje pusmetį - ir vėl laisvas.

Ypač drąsiai Pupų Dėdė jausda
vosi Šiaulių apskrityje. Ne vien 
dėl to, kad Šiaulių "Rūtos" fabri
kas gamino saldainius su jo at
vaizdu. Jam pasisekė! Garsusis 
dainininkas Kipras Petrauskas sa
vo atvaizdą regėdavo ant muilo 
popierėlių, o jis - Pupų Dėdė - ant 
Šiaulių "Rūtos" saldainių. Sėdi Pu
pų Dėdė su savo armonika, o ša
lia užrašas: "Tu dovanėlę, vaikeli, 
gausi - "Rūtos" saldainį, užvis 
gardžiausią". Bet kartojame, ne 
vien dėl to Šiauliuose jis jausda
vosi drąsesnis negu kur nors ki
tur. Svarbiausia, kad jis čia, apskri
ties centre, turėjo gerai pažįstamą 
didelį viršininką Danauską. Gai
la, kad dabar niekas nebeprisime
na jo vardo ir tikslių pareigų. Bet 
atrodo, kad Danausko rankose bu
vo visa apskrities policija.

Viename savo koncerte kaž
kuriame Šiaulių apskrities mieste
lyje Pupų Dėdė pamatė unifor
muotą nuovados viršininką su šu
nimi. Suskambus akordams, šuo 
ėmė garsiai skalyti. Pupų Dėdė 
pritildė armoniką ir sako:

- Gerbiamoji publika! Salėje yra

Vaitkutė ir Rytis Januška), o vie
na (Audrė Budrytė) gimusi Chi
cagoje, bet ilgokai gyvenusi Lie
tuvoje.

Ši programa išsilaiko (gana sun
kiai) iš pinigų, gautų už reklamas 
(o jų dar nedaug) ir iš aukų. "Ta
čiau vos vos galima galą su galu 
sudurti", - sako vedėjas A. Re- 
neckis. Todėl lėšų sukėlimui spa
lio 12 d. Jaunimo Centre, Chi
cagoje, yra rengiamas balius ir ti
kimasi, kad iš jo liks pelno. Chi- 
cagiečiai ir apylinkių gyventojai, 
ypatingai tie, kurie šią programą 
žiūri, turėtų pasistengti čia daly
vauti ir savo įnašu prisidėti prie 
jos egzistencijos užtikrinimo.

Čia reikia pažymėti, jog toliau 
gyvenantieji tautiečiai šią pro
gramą gali matyti videokasetėse

Skulptoriaus S. Kuzmos skulptūra "Krepšininkas" keliaus 
į Graikija, kur prieš šimtą metų įvyko pirmosios olimpinės 
žaidynės. Skulptorius S. Kuzma (kairėje) ir Lietuvos olimpinio 
komiteto prezidentas R. Poviliūnas. V. Kapočiaus nuotr.
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Šitokiu obalsiu New Jersey Ra- 
mapo liberaliųjų mokslų kolegi
ja, Mahwah mieste, 25 mylios 
nuo New Yorko, savo 25 metų 
įsikūrimo sukakties proga, spalio 
2 d., bendradarbiaujant su Lietu
vos generaliniu konsulu New 
Yorke dr. Petru Anusu, surengė 
minėjimą, skirtą 1986 m. miru
siam, buvusiam Japonijos konsu
lui Kaune Chiune Sugihara ir jo 
žmonai Yukiko už pagalbą žydų 
tautybės bėgliams iš Lenkijos į 
Lietuvą. Judviejų dėka, nežiūrint 
griežto Japonijos draudimo, Vo
kietijos ir Lenkijos karo metu 
1940 metais nuo liepos 31 d. iki 
rugpjūčio 28 d. buvo išduota 3000 
su viršum tranzitinių vizų per 

du šunys: vienas loja, kitas tyli...
Kad ims visi ploti, džiaugtis! 

Nuovados viršininkas iš pykčio 
pabalo, sugriebė savo šunį ir - 
lauk iš salės. Po koncerto Pupų 
Dėdę tuoj pat griebia policija:

- Tai ką! Mūsą nuovados virši
ninką šunimi laikai!

Kalėjimo išvengti padėjo šiau
liškis bičiulis Danauskas. Jam Pu
pų Dėdė paaiškino, kad tada sa
lėje tikrai buvo du šunys: antra
sis, mažesnis, trynėsi tarp ber
niukų, stovėjusių prie lango. Tik 
tas kvailys nuovados viršininkas 
to šunelio nenorėjęs matyti.

Rūstus pokaris Pupų Dėdę nu
tildė. Penkiasdešimt metų jo ne
minėta. Su Lietuvos atgimimu 
atgijo ir tas jau daugelio primirš
tas vardas. 1991 m. Vilniuje 
išleistas Jono Paulausko sudary
tas rinkinėlis "Iš Pupų Dėdės 
kūrybos". 1992 m. pasirodė Eu
genijaus Danilevičiaus knyga 
"Pupų Dėdė kraipo ūsą...", irgi iš
leista Vilniuje.

Dabar Lietuvos kultūros fondo 
Šiaulių krašto "Saulės deltos" lei
dykla spausdinti jau yra paren
gusi Pupų Dėdės šimtosioms gi
mimo metinėms skirtą Stasio 
Bulzgio apysaką. Knygą, kuri ne
trukus pasirodys, nuotaikingais 
piešiniais iliustravo dailininkė 
Eurika Balsytė. ŠK

padarytais įrašais. Vienos pro
gramos kasetė kainuoja 20 dol., 
o nuolatiniams prenumeratori
ams -15 dol. Vadovas pažymėjo, 
kad kai kuriuose miestuose (pvz., 
New Yorke) ši programa bus 
rodoma per vietinę televiziją. 
Taip pat ir kitų vietovių lietuviai 
imasi iniciatyvos tai padaryti.

Per šią programą buvo parody
tas neseniai pagamintas filmas 
(jo autorius Vytautas Landsber
gis, jaunesnysis) apie ambasa
dorių S. Lozoraitį, pavadintas 
"Vilties prezidentas". Filmas su
montuotas ALTV studijoje Chi
cagoje, kuomet čia buvo atvykęs 
V. Landsbergis. Šį filmą galima 
gauti ALTV raštinėje. Dėl visų 
klausimų reikia rašyti: ALTV 215 
P. O. Box, Downers Grove, IL 
60515 arba skambinti telefonu 
(708) 969-2777. E. Šulaitis

Vizos gyvenimui
Rusiją ir Japoniją į Kiniją arba į 
įvairias olandų kolonijas, dau
giausiai į Curacao salą. Mano
ma, kad šitaip išsigelbėjo per 
6000, tarp jų ir dalis Lietuvos žy
dų.

Minėjimas įvyko kolegijos Hali 
of Friends salėje, kur ant sienų 
buvo iškabintos padidintos nuo
traukos iš Sugiharos šeimos gy
venimo ir darbo Mandžurijoje, 
Karaliaučiuje, Berlyne ir Kaune. 
Paroda veiks iki spalio 26 die
nos.

Minėjimas prasidėjo 5 v. v. 
priėmimu ir vaišėmis įvairių tau
tybių svečiams, kurių buvo per 
100. Jų tarpe buvo ir lietuvių. 

(nukelta į 7 psl.)

- 1886 m. Drobūkščiuose, 
prie Varnių, gimė Ramūnas 
Bytautas, bene pirmasis lietu
vių filosofas profesionalas, rašęs 
lietuvių kalba. Kražiuose baigęs 
pradžios mokyklą, mokėsi Per
mės ir Vilniaus gimnazijose. 
1911 m. už konkursinį darbą
Maskvos universitete jis gavo 
pirmo laipsnio diplomą ir aukso 
medalį. 1908 m. Bytautas išs
pausdino pirmuosius savo dar
bus lietuvių kalba.

- Prieš 500 metų Lietuvoje 
įsikūrė Oginskių giminė. 
Lietuvos didysis kunigaikštis Ale
ksandras dovanojo jiems Ogin- 
tus Žiežmarių paviete. XVII-XVI- 
II a. ši giminė politine galia pri
lygo Radviloms, Sapiegoms, Pa
cams. Istorikai žino, kad Myko
lo Kleofo Oginskio tėvas Andre
jus Oginskis buvo Ašmenos se
niūnas, turėjo Lietuvos kardinin
ko titulą. Vėliau jis tapo di
džiuoju Lietuvos kancleriu, Tra
kų kaštelionu ir pagaliau Trakų 
vaivada. O jo dėdė Mykolas Ka
zimieras Oginskis buvo Lietuvos 
didysis etmonas, išplėtojęs eko
nominę ir kultūrinę veiklą. O 
garsiojo polonezo "Atsisveikini
mas su Tėvyne" autorius Myko
las Kleofas Oginskis ir iki šiol 
nepamirštamas.

-1595 m. Žemaitijoje gimė 
Zigmantas Liauksminas, pir
masis lietuvių muzikos teoreti
kas. Liauksminas buvo Plocko, 
Polocko ir Kražių kolegijų rekto
rius. 1638 m. jam suteiktas fi
losofijos daktaro laipsnis. Liauks
minas tapo Vilniaus akademijos 
profesoriumi. 1667 m. akademi
jos spaustuvėje buvo išspausdin
tas jo veikalas lotynų kalba "Ars 
et praxis musicae" ("Muzikos me
nas ir praktika"). Toji knyga - 
lietuvių muzikos teorinės lite
ratūros pradininkė.

- 1885 m. spalio 1 d. Bal
bieriškyje (Marijampolės 
apskr.) gimė Mykolas Kru
pavičius, kunigas, visuome
nininkas, politikas, valstybinin
kas. 1905 m. baigė Veiverių mo
kytojų seminariją. Mokėsi Seinų 
dvasinėje seminarijoje ir Petra
pilio dvasinėje akademijoje. 
1917 m. paskirtas kapelionu į 
lietuvių Martyno Yčo vyrų gim
naziją Voroneže. 1920-1926 m. 
visų Lietuvos Respublikos seimų 
atstovas, juose Lietuvos krikš
čionių demokratų bloko lyderis 
ir partijos pirmininkas, 1923- 
1926 m. žemės ūkio ministras.
Klebonavo įvairiose parapijose, 
buvo Vilkaviškio dvasinės semi
narijos profesorius. Vos išvengė
NKVD arešto 1941 m. Už me
morandumus vokiečių okupaci
nei valdžiai suimtas, kalintas, po 
to internuotas karmelitų vie
nuolyne Regensburge. 1945 m. 
išrinktas Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto pirminin
ku, 1950 m. - Pasaulio lietuvių 
krikščionių demokratų sąjungos 
pirmininku ligi gyvos galvos. 
Mirė 1970 m. Chicagoje.

- 1935 m. spalio 2 d. Tau
ragėje gimė Romas Vašto
kas, antropologas. Kanadoje ap
sigyveno 1951 m. Antropologiją 
studijavo Toronto universitete, 
studijas gilino Kolumbijos uni
versitete. Nuo 1965 m. asist. 
profesorius Trento universitete, 
antropologijos skyriaus vedėjas. 
Dalyvavo ir vadovavo archeolo
ginėms ekspedicijoms įvairiose 
Kanados vietovėse. Pirmininka
vo Toronto filmo ir dramos sam
būriui "Alka". Buvo vienas "Litua
nus" redaktorių, Ontario Heri- 
tage Foundation ir Kanados 
Cultural Property Export vado
vybės narys, Kanados uolų įrašų 
tyrinėjimų draugijos pirminin
kas. 1971 m. dirbo Kanados val
stybinėje įstaigoje lietuvių ben
druomenių istorinei medžiagai 
rinkti ir parašyti "Lietuviai Ka
nadoje".
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Š. m. spalio 18 dienos "Dar
bininke" Gediminas Lankauskas 
savo straipsnyje "Išeivijos keliu: 
Marijos Aukštaitės palikimą ap
žvelgiant" suklydo (p. 7, antra 
skiltis, 33 eilutė), teigdamas: 
"...leitenanto J. Navikevičiaus va
dovaujamas Gedimino pulkas, 
perkeltas į Pabradę..." Toliau sa
koma, kad Navikevičiaus vyrai 
traukėsi slapstydamiesi, bet buvo 
persekiotojų apsupti...

1938 m. baigęs PLP Karo mo
kyklą, buvau paskirtas į 1 p. DLK 
Gedimino pulko 1 kulkosvaidžių 
kuopą, kurioje būrio vado parei
gose tarnavo ir j. ltn. J. Navi- 
kevičius. 1938 metų spalio 28 
dieną Gedimino pulkas, vado
vaujamas gen. št. pulkininko 
Gustaičio, įžengė į Vilnių. Lietu
vos kariuomenę susovietinus, 
1941 m. pradžioje pulko vadu 
paskirtas pulkininkas leitenan
tas Rajeckas, kuris gegužės vidu
ryje buvo išsiųstas Maskvon neva 
tai į "pasitobulinimo kursus", o 
pulko vado pareigas "laikinai eiti" 
perėmė rusas majoras Černikov. 
Jis ir išvedė pulką į Pabradės po
ligoną, o ltn. Navikevičius kaip 
buvo, taip ir liko 1 kulkosvaidžių 
kuopos būrio vadu.

Apie leitenanto Jono Navike
vičiaus, gimusio 1917.01.02 ir 
išgyvenusio tik 24 su puse metų, 
mirtį gediminėnai patyrė birželio 
pabaigoje, daugumai laimingai 
pasitraukus iš žygio į Sovietuos 
gilumą ir susirinkus į Vilniaus 
kareivines.

Ano meto Gedimino pulko

Taisytina klaida
leitenantas J. Abraitis, dabar at
sargos majoras, savo knygoje 
"Gedimino pulko likimas", išleis
toje 1994 metais Vilniuje, (p. 
64) jo mirtį aptaria šiais žodžiais: 
"Vykdant įsakytą pasitraukimą, 
pulke įvyko keletas tragiškų savi
žudybių. Vieno postovio metu 
Švenčionių apylinkėse ant upe
lio kranto nusišovė kito dalinio 
karininkas ir ltn. Jonas Navike
vičius. Tragiško žuvimo priežastį 
galima tik atspėti: atrodo, atsi
palaiduoti jau negalėjo, o iš Tė
vynės Lietuvos išvykti nenorėjo, 
taigi pasiliko tėvų žemėje..."

Balys Raugas

Dovanos atskleidžia šį tą apie vyrus
Prancūzai nukreipė savo skvar

bų žvilgsnį į dovanas. Tiksliau - 
į vyrus, kurie ko nors tikisi iš 
apdovanotųjų damų.

Juvelyrinius dir
binius dovanoja ga
lantiški gero skonio 
džentelmenai. Tuo jie
tarytum sako moteriai kompli
mentus ar net prisipažįsta mei
lėje. Ir tikisi, kad širdies dama 
vis daugiau dėmesio skirs savo 
išvaizdai - greta jo žmonėse bus 
tikras papuošalas.

Svajotojas, gyvenantis šia die
na, negaili gėlių. Tai rodo, kad 
jis stokoja švelnumo ir dėmesio.

Mėgėjai dovanoti namų apy
vokos reikmenis yra žmonės, 
mąstantys apie savo ateitį, so
lidūs ir rimti. Nori būti gaubia
mi rūpesčio ir dėmesio.

Knygas perka vyrai, kurie 
mėgsta iki vėlyvos nakties be-

Kaip latviai reagavo į Lietuvių Seimo 
rinkimų pirmąjį "turą"?

Televizija jau nieko nebesako 
šiuo klausimu, o laikraščiai, ku
riuos aš gaunu, beveik visi - apie 
komerciją ir finansus.

Bet reakcija buvo tikrai nega
tyvi.

Latviai išsigando dėl sienų su 
Lietuva klausimo sprendimo. 
Ypač kai p. Landsbergis pareiškė, 
kad Lietuva dabar spręs šį klau
simą vienašališkai. Tai kol kas 
viena man žinoma reakcija.

O šiaip tarp Lietuvos ir Latvi
jos yra kardinalių nesutarimų: 
siena Baltijos jūroje ir Būtingės 
naftos terminalo statyba kelių 
kilometrų nuotolyje nuo Latvi
jos sienos.

Po eilinio derybų turo dėl sie
nos, vienas centrinių Latvijos 
laikraščių išspausdino "įdomią"

lentelę. Vienoje pusėje Latvijos 
kariuomenės duomenys: 2.3 lėk
tuvų, 1.03 tankų, kuriem variklį 
reikia remontuoti ir t. t., kitoje 
pusėje - Lietuvos armija. Taip 
kad maži čia juokeliai...

Bet tai vyriausybės lygio prob
lemos. Eiliniai lietuviai su lat
viais sugyvena labai gerai (ko 
negalima pasakyti apie Latvijos 
lietuvių santykius).

Bet Latvija paskendusi savose 
problemose. Dabar visur pilna 
informacijos, kuriuose miestuo
se prasidės apšildymo sezonas, 
kuriuose - ne. Liepojoje, kur aš 
gyvenu, šią žiemą apšildymo gali 
ir visiškai nebūti.

Dar ką norėčiau paminėti apie 
Latviją, gal kas gali pasinaudoti 
šiuo būdu savo šalyje:

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

rudenį ir žiemą, skrisdami į 
Vilnių ir Ryga!

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

VILTIS
(HOPE)

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

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

KALĖDINIAMS KONTEINERIAMS
LAKRIČIO MĖNESI siuntinius paimsime šiose vietovėse:

Paskutinis priešikalėdinis konteineris išeis iš Bostono lapkričio 18 d. ir 
pasieks Klaipėdą gruodžio 10 d. Dėl pinigų pervedimo, Air Cargo irkt. informacijų kreipkitės:

BROCKTON, MA Lapkr. 7 3:30 - 6:00 PM
LOVVELL, MA Lapkr. 8 12:00-1:00 PM
LAVVRENCE, MA Lapkr. 8 2:00 - 3:00 PM
NASHUA, NH Lapkr. 8 4:00 - 5_00 PM
VVATERBURY, CT Lapkr. 9 9:30 - 11:00 AM
HARTFORD, CT Lapkr. 9 12:00-2:00 PM
VVORCESTER, MA Lapkr. 9 11:00-3:00 PM
CAPE COD, MA Lapkr. 13 3:30 - 5:00 PM
BROOKLYN, NY Lapkr. 16 12:00-4:00 PM
BRIDGERPORT, CT. Lapkr. 16 7:00 - 8:00 PM

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA
368 WEST BROADAY 
BOSTON, MA 02127 
(617)269-4455

sitęsiančias diskusijas. Jei tai 
knyga, kurią jis pats skaitęs, - 
vadinasi, trokšta dvasinio ben

drumo. Jei pats tokios 
knygos neatsiverstų, - 
tikisi iš moters sava
rankiškumo ir ryžto. 
Kvepalus moterims

perka suvedžiotojai, kurie siekia 
neriboto dėmesio. Aromatas 
kiekvieną savaitę turi priminti 
apie juos.

Apatinį trikotažą dovanoja 
tikri meilės profesionalai. Jų no
ras - kad dama sugundytų pagal 
visas taisykles ir nešykštėtų ero
tinių eksperimentų.

Kelionę moteriai gali dova
noti egzotikos ir erotikos mėgė
jas, nuolat ieškantis nuotykių. 
Jis nori, kad santykiai įgautų nau
ją prasmę, galbūt nusprendęs pa
sipiršti.

Neryžtingieji ir nesavarankiš
ki linkę dovanoti pinigus. Jis 
pats norėtų būti tikras, kad sun
kią minutę susilauks paramos.

Bilietus į teatrą moteriai 
įteiks vyras, linkęs pasiaukoti. 
Jis tikisi pakantumo ir savo po
mėgiams - futbolui ir pan.

(Paremdami lietuvišką 
spaudą,

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje.

2001 metais Rygos miestas švęs 
800 metų jubiliejų. Iki to laiko, 
visi, kas paminės Rygą komer
ciniais tikslais (firmos pavadini
mas, prekių pavadinimas...), 
turės mokėti mokesčius.

Gintas Janušonis 
Liepoja, Latvija

JONO MEKO 
SEMENIŠKIŲ IDILĖS 

ir 
REMINISCENCIJOS 

lietuviškai 
ir 

VYT. BAKAIČIO 
vertimai 
angliškai 

vienoje knygoje 
su 

Czeslavv Milosz 
įžanga 
180 p.

Knygos kaina 14.95 dol. 
persiuntimas 3.00 dol. 

Black Thistle Press 
491 Broadway 

New York, NY 10012 
Tel. 212-Ž19-1898

Padovanokite DARBI
NINKO prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieniems metams - tik $30.

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
V Tel.: 296 - 4130 J

Vaikystė be vaikystės. Berniukas elgeta Vilniaus gatvėje.

Steigiama Kauno laisvoji ekonominė zona
1053,99 ha teritorijoje 49 me

tams steigiama Kauno laisvoji 
ekonominė zona. Tai numatyta 
Seime priimtame Kauno laisvo
sios ekonominės zonos įstatyme.

Šios zonos įsteigimo tikslas - 
veiksmingai panaudoti Kauno 
regiono potencialą, gretimą Kau
no oro uostą, skatinti užsienio 
investicijas. ELTA

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

NOVEMBER
SCHEDULE

NOV. 7 THUR 
NOV. 9 SAT
NOV. 12 TUE 
NOV. 12 TUE 
NOV. 12 TUE 
NOV.14 THUR 
NOV. 14 THUR
NOV. 15 FRI 
NOV. 15 FRI
NOV. 21 THUR
NOV. 23 SAT 
NOV. 26 TUE
NOV. 26 TUE 
NOV. 26 TUE
NOV. 28 THUR
NOV. 29 FRI 
NOV. 29 FRI

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

NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 11 - 12 NOON 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 11 - 12 NOON 
KEARNY, NJ 11 - 12 NOON
PATERSON, NJ 1 - 2 PM

4 - 5 PM
11 -12 NOON
I - 2 PM
II - 12 NOON
12 - 1 PM
11 - 12 NOON
1 - 2 PM
4-6PM

®ONOMY.AlRFAi«B>lLB

New York-Vilnius-New York $490 r.t.

One way to Vilnius $320

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE
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Lietuvos kariuomenės paradas. V. Kapočiaus nuotr.

į \ *i 13a n v Lietuvos Vyčių Vidurio centro rajono 
suvažiavimas ir maldos kelionė

Lietuvos Vyčių 96 kuopa, vei
kianti Dayton, Ohio, §. m. rugsė
jo 27-29 d. globojo L. V. Vidurio 
centro rajono suvažiavimą ir 
maldos kelionę. Suvažiavime da
lyvavo 49 vyčiai, atstovavę 7 
kuopoms iš Michigan, Ohio ir 
Pennsylvanijos valstijų. Susipa
žinimo vakaras vyko penktadie
nį, rugsėjo 27 d., Howard Joh
nson viešbučio priėmimo kam
baryje. Priėmime dalyvavo gražus 
būrelis svečių ir vietinių vyčių. 
Visi gražiai pabendravo pasi
vaišindami skaniu maistu ir gė
rimu.

Šeštadienį, rugsėjo 28 d. rytą, 
vykome į Šv. Kryžiaus lietuvių 
bažnyčią, kur Pranė Petkuvienė, 
viena šio suvažiavimo ir maldos

VVorcester, MD
Lietuvos Kariuomenės šventė

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa lapkričio 24 d. rengia Lietu
vos kariuomenės atkūrimo 78 
metų sukakties minėjimą.

10 vai. ryto uniformuoti šauliai 
su vėliavomis dalyvaus šv. Mišio
se Šv.’ Kazimiero parapijos baž
nyčioje, kurias už visus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės užprašė šau
lių kuopa. Šv. Mišias aukos ir 
pamokslą pasakys LŠSI Trakų 
rinktinės kapelionas kun. Rafae- 
lis Šakalys, OFM.

Po Mišių vyks trumpos žuvusių 
pagerbimo iškilmės prie pamink
lo. Užbaigus grįšime atgal visi

po bažnyčia į parapijos salę, ku
rioje toliau vyks minėjimas. 
Vadovaus šaulių kuopos vadas 
inž. Arūnas Grigalauskas. Pas
kaitininkas kun. Rafaelis Šakalys, 
OFM.

Po minėjimo šaulės visus da
lyvius pavaišins kavute ir už
kandėliais.

Rengėjai kviečia visus dalyvau
ti žuvusių karių, šaulių, partiza
nų pagerbime. Jų žuvo labai daug 
dėl Lietuvos laisvės ir jie negali 
būti pamiršti. Ne tik patys daly
vaukime pamaldose, minėjime, 
bet pakvieskime ir kitus. J. M.

(atkelta iš 5 psl.)
Oficialiąją dalį pravedė kolegi
jos prezidentas dr. Robert A. 
Scott/' Į minėjimo prezidiumą 
pirmuoju buvo pakviestas dr. 
Aiiusas. Po jo sekė Japonijos 
ambasados atstovas, Lenkijos 
konsulas, šio minėjimo finansi
niai rėmėjai - Matsushita, Mi
nolta, Sanyo, Seiko ir Sharp ja
poniškų firmų atstovai, šios ko
legijos fondo vadovė ir Chiune 
Sugiharos sūnus Hiroki. Prezi
dentas, pristatęs prezidiumą, vi
siems jo nariams įteikė plaketes 
su įrašo tekstu, kuris yra išgra
viruotas lentoje prie specialiai 
pastatyto japoniško stiliaus ak
meninio suolo kolegijos parke.

Pagrindinę kalbą pasakė Hiro
ki Sugihara, vaizdžiai nušvies
damas savo tėvų pastangas pade- i;

Vizos gyvenimui
ti žmonėms, bėgusiems nuo ho
lokausto, taip pat apie savo tėvų 
vargus, gyvenimą Sovietų kon
centracijos stovyklose, apie Ja
ponijos vyriausybės užsirūstini- 
mą ir jo tėvo pašalinimą iš diplo
matinės tarnybos ir vėliau įvy
kusį reabilitavimą.

Po oficialiosios dalies kolegi
jos koncertinėje salėje įvyko reči
talis, kurį atliko pagarsėjusi pia
nistė Goldą Vainbergaitė-Tatz, 
gimusi Lietuvoje, kurios tėvus 
išgelbėjo Rokiškio klebonas kun. 
Vytautas Guobys. Koncertas bu
vo tikrai aukšto lygio. Pianistė 
pademonstravo savo virtuoziš
kumą, nepriekaištingai atlikda
ma Haydno, Šumano, Bacho ir 
Debussy kūrinius.

Minėjimas buvo užbaigtas 9 
vai. vak. (kkm)

Kostas Nenortas

Vilniuje - Amerikos lietuvių centras?
Prezidentas Algirdas Brazaus

kas sveikina JAV Lietuvių Ben
druomenės iniciatyvą įsteigti 
Vilniuje Amerikos lietuvių cen
trą. A. Brazausko nuomone, jau 
kitų metų pradžioje jis galėtų 
pradėti funkcionuoti. Apie tai 
prezidentas pareiškė savo susi-

tikime su Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovų komisi
jos nariais.

A. Brazauskas pageidautų, kad 
Vyriausybė kuo greičiau priimtų 
nutarimą dėl Amerikos lietuvių 
centro įsteigimo. "Nutarime būtų 
nustatyta, kokios yra to centro

LIETUVA - BALTIJOS GRAŽUOLĖ
*-?■

Pasidžiaukite ilgesniu žiemos savaitgaliu 
Vilniuje 

tik 610 dol. asmeniui
| kainą įeina: skrydis iš New Yorko ir atgal; trys naktys 

viešbutyje LIETUVA; pusryčiai; pervežimai iš aerouosto į 
viešbutį.

Pasiklauskite apie papigintas kainas viešbučiuose 
ŠARŪNAS ir STIKLIAI.

Skambinkite Erikui: 1 -800-451-9511

I UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

New York, NY 10016
Tel. (212) 683-9500, 800-451-9511

FAX: (212) 683-9511

ASTAnet: http://www. uniontours. com 
Member

Amtrtooft Sodtty 
oftevttAgero

JPW
SCANDINAVIAN AIRLINES

A. a. Kostas Nenortas
Bostono lietuvių visuomenė je. Inž. Nenortas buvo Institute 

neteko ištver
mingo veikė
jo, o draugai 
ir giminės - 
mielo bičiulio, 
inžinieriaus 
Kosto Nenor
to. Jis mirė 
1996 m. rug
sėjo 26 dieną 
Weymouthe, 
prie Bostono, 
pasirgęs vos 
du mėnesius, 
pusiau supa- 
raližuotas. Pa
laidotas rugsė
jo 30 d. Bos
tono Forest 
Hills kapinėse.
Kostas Nenortas, be kitko, buvo 
"Darbininko" korespondentas 
daugelį metų, nuo atvykimo į 
Bostoną 1949 metais.

Pagal Lietuvių enciklopediją, 
Kostas Nenortas gimė 1920 m. 
balandžio 3 dieną Rutkos kaime, 
tada Antnemunio valsčiuje, 
Alytaus apskrityje (dabar Alytaus 
rajone). 1938 metais baigęs gim
naziją Alytuje, K. Nenortas studi
javo Kaune, V. D. universiteto 
Technologijos fakultete, elektros 
inžinerijos specialybę. Studijas 
pagilinęs JAV (Bostone, North- 
eastern universitete), 1961 m. 
įregistruotas profesiniu inžinie
rium Massachusetts valstijoje. 
Dirbo vyr. inžinieriaus pareigo
se General Electric ir Raytheon 
bendrovėse, kiek trumpiau Stone 
and Webster inžinerijos firmo-

funkcijos, numatytas jo finan
savimas iš biudžeto", sakė prezi
dentas.

Valstybės vadovas tikisi, kad 
Amerikos lietuvių centras galėtų 
spręsti daugelį Lietuvos ir išeivi
jos problemų.

ŠK

of Electrical 
Engineers na
riu, taip pat 
Amerikos lietu
vių inžinierių ir 
architektų są
jungos (ALIAS) 
nariu nuo 1949 
metų Bostone. 
Vienu metu jis 
pirmininkavo 
ALIAS Bostono 
skyriui.

Lietuvių vi
suomenėje Ko
stas Nenortas 
gal daugiausiai 
žinomas kaip 
Lietuvių skautų 
sąjungos parei

gūnas. Skautas iš jaunystės, Lie
tuvoje jis buvo VDU korporaci
jos Vytis narys ir filisteris. At
sidūręs Bostone, tuoj pat ėmėsi 
organizuoti lietuvius skautus ir- 
ilgus metus ėjo visokias parei
gas, 1978-1981 metais L. skautų 
sąjungos tarybos rinktas narys. 
Paskutiniuosius 21 metus vyr. 
skautininkas K. Nenortas buvo 
Lietuviškosios skautybės fondo 
iždininku. Čia jis dirbo su ypatin
gu atsidėjimu. Atžymėtas skau
tiškais Padėkos ir Geležinio vilko 
ordinais. Šalia skautiškos ir inži
nerinės veiklos, Kostas Nenortas 
buvo uolus Lietuvių Bendruo
menės, parapijos ir Kultūros klu
bo dalyvis, lietuviškų renginių 
lankytojas. Kartais parašydavo 
"Technikos žodžio", "Skautų aido" 
ir "Mūsų vyčio" žurnalams. Atsi
minsime velionį kaip itin man
dagų, pareigingą, judrų žmogų. 
Liko našlė Ina Nenortienė ir sū
nus Rimas Nenortas Bostone, du 
broliai ir sesuo Lietuvoje. Su gi
minėmis Lietuvoje Nenortai pa
laikė artimus ryšius, kelis kartus 
lankė juos ir priėmė savo namuo
se Bostone.

Jurgis Gimbutas

kelionės vadovių, 96-tos kuo
pos vardu pasveikino atsilankiu
sius ir pristatė kleboną Michael 
Halloran, kuris pravedė religinę 
programą "Šventą valandą" (Ho- 
ly hour). Suteiktas palaiminimas 
ir sugiedotos giesmės.

Vidurio Centro rajono pirmi
ninkė Lillian Petravičius vado
vavo susirinkimui. Ji pakvietė 
kun. Michael Halloran sukalbė
ti maldą. 96 kuopos pirmininkė 
Elena Mikalauskas sveikino vi
sus atvykusius ir linkėjo geros 
viešnagės Ohio. Dvasios vadas 
kun. Gediminas Kijauskas nega
lėjo dalyvauti, bet perdavė savo 
sveikinimus ir linkėjimus per 25- 
tos kuopos pirmininką Richard 
Marks.

Delegatai pranešė apie š. m. 
rugpjūčio 8-10 d. Brockton, MA, 
vykusį 83-ąjį metinį seimą.

Buvo nutarta kad 1997 m. pa
vasario seimas/kėgliavimo tur
nyras gegužės mėn. vyks Mic
higan, ir jį globos L. V. 102 k- 
pa. Rudenio maldos kelionė vyks 
1997 m. rugsėjo mėn. Ją globos 
79 k-pa, veikianti Southfield, MI; 
abiejų suvažiavimų datos bus 
praneštos vėliau.

"Pagalba Lietuvai" vadovas 
Robertas Boris pranešė, kad 40- 
tas talpintuvas, kuriame siun
čiama 34 naujos mechaninės li
goninės lovos, kartu su virš 300 
naujų paklodžių, pagalvių ir 
antklodžių, bus skirta naujai 
įsteigtai Šv. Klaros mirštančiųjų 
žmonių ligoninei (hospice), Ute
noj. Jis bus išsiųstas spalio 15 d. 
iš World Medical Relief, .Inc. 
įstaigos, Detroite. Šiai ligoninei 
vadovauja CARITAS ir seselės 
pranciškietės. Š. m. rugsėjo 21 
d. Chicagoje Pasaulio Lietuvių 
Katalikų Bendrijos valdyba Ro
bertui Borisui įteikė Lietuvio 
Kataliko Visuomenininko pre
miją -1000 dol. Šią premiją įgali
no prel. Juozo Prunskio dosni 
auka PLK Bendrijai. Robertas 
Boris pranešė, kad visas 1000 
dol. bus paaukotas "Pagalba Lie
tuvai" veiklai - toliau siųsti tal- 
pintuvus sergantiems sesėms ir pietums. Maldos kelionės vado- 
broliams Lietuvoje. Trečias Ge
orge Perles golfo turnyras buvo 
sėkmingas, ir buvo nutarta ruošti 
ketvirtą golfo turnyrą 1997 m. 
Laikas ir vieta bus pranešta vė
liau.

Sekė Vidurio centro rajono 
valdybos rinkimai, kuriuos pra
vedė Richard Marks, Clevelan- 
do 25-tos kuopos pirmininkas. 
Naująją 1996-97 m. valdybą su
daro: dvasios vadas - kun. Gedi-

minas Kijauskas; pirmininkė - 
Elena Mikalauskas; I vicepirm. - 
Brian. Johnson; II vicepirm. - 
Regina Juškaitė; III vicepirm. - 
Elinore Mantz; sekretorė - Aldo
na Bunikis; iždininkas - Mark 
Bell; maršalkos - Ruth Grazaus- 
kas, Joan Ortman, Robert Pant; 
kultūros k-tas - Theresa Žalia- 
giriutė-Medonis; lietuvių reikalų 
k-tas-John Baltrus; ritualų k-tas
- Pranė Petkuvienė; patikėtiniai
- Dolly ir Tony Oberaitis, ry
šininkė su visuomene, "Vytis" 
žurnalu - Andrea Baltrus; "Pagal
ba Lietuvai" vidurio centro rajo
no atstovė - Pranė Petkuvienė.

Posėdis baigtas Lietuvos Vyčių 
himno sugiedojimu.

Vakare vyko "Lietuviškas spa
lio balius" (Octoberfest) parapi
jos salėje. Salė šventiškai išpuoš
ta. 96 k-pos tautinių šokių gru
pė, "Vėjelis", gražiai atliko šo
kius. Toliau šokėjai įtraukė ir da
lyvius kartu su jais pašokti. Sekė 
bendras dainavimas - gražios, 
senos lietuviškos dainos.

Sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
vykome į Šv. Kryžiaus bažnyčią, 
kur organizuotai su vėliavomis 
dalyvavome šv. Mišiose, kurias 
aukojo klebonas Michael Hallo
ran už visus gyvus ir mirusius 
vyčius. Jis pasveikino susirinku
sius maldininkus. į trečiąjį laip
snį buvo pakelta Ida Kavey, iš 96 
k-pos, Dayton, Ohio. Naujai 
išrinkta valdyba davė priesaiką.

Po šv. Mišų vyko specialių Vi
durio centro rajono medalių 
įteikimas. Apdovanotieji: John 
ir Boyce Berczelly, Elena Miką-, 
lauskas, Sally Miller, Bernadette 
Noreikus, Veronica Omlar, Judy 
Periokas, Catherine Prasmantas, 
Stefanija Rastilus ir Aldona Ryan, 
visi iš 96 k-pos, Dayton.

Sekė mirusiųjų vyčių prisimi-
— mmas. Išvardinus mirusius na

rius sukalbėtos maldos. Maldos 
kelionės savaitgalį baigiant, su
giedotas L. V. himnas.

Po šv. Mišių važiavome į Gar
bės narės Elinor Služienės res
toraną, "Elinor's Amber Rose"

vai Pranė Petkuvienė ir Robert 
Pant padėkojo visiems, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo prie su
važiavimo sėkmės. Elinor Slu- 
žienė sveikino atsilankiusius ir 
papasakojo savo restorano ir apy
linkės rajono istoriją. Kvietė vai
šintis. Maldą sukalbėjo kun. Mi- 
chael Halloran. Po gardžių pietų 
visi palinkėjo saugios kelionės 
grįžti į namus ir iki kito su
važiavimo. R. Juškaitė

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais - 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 

per 2-5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI

Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 
už $98 ir šventinis už $39.-

$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg.

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mūsų atstovybė Lietuvoje:
Vilnius 26-28-27, 26-24-27

JAV BANDO UŽKIRSTI KELIĄ JT VADOVO 
PERRINKIMUI

Iki šiol Saugumo Tarybos na
rės dukart atsisakė rimtesnių dis
kusijų šiuo klausimu, o kelios jų 
pareiškė, kad JT neturi tapti "fut
bolo kamuoliu" JAV rinkimų 
kampanijoje.

(atkelta iš 1 psl.) 
neoficialios derybos nuo spalio 
14 d. turėtų būti rengiamos per 
neformalius pietus, o lapkričio 
mėnesį po JAV prezidento rin
kimų bus pereita prie konkre
tesnių svarstymų. BNS

Mirė dailininkas
Algirdas Steponavičius

miją Vilniaus knygos meno trie
nalėje (1981), Jono Kazimiero 
Vilčinskio diplomą ir premiją 
Vilniuje (1988), pirmojo laipsnio 
diplomą XXI tarprespublikinia
me knygos meno konkurse Ry
goje. A. Steponavičiaus kartu su 
bendraautoriais sukurtos freskos 
pasakų motyvais puošia Vilniaus 
"Nykštuko" kavinę, Valkininkų 
"Pušelės" vaikų sanatoriją. ELTA

Spalio 21 d., sulaukęs 69-erių 
metų, mirė garsus knygų ilius
tratorius, grafikas, tapytojas, Na
cionalinės premijos laureatas 
Algirdas Steponavičius. Už kny
gų iliustracijas jis yra pelnęs 
"Aukso medalį" tarptautinėje 
Leipcigo knygų mugėje (1965), 
"Aukso obuolio" prizą tarptauti
nėje knygų iliustracijų parodoje 
Bratislavoje (1967), pirmąją pre-

Mūsų mielam bičiuliui teatralui

VINCUI DACIUI-DOVYDAICIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai EMAI, 

dukroms RŪTAI ir GIEDRAI su šeima.

Irena ir Vytautas K. Jonynas
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DARBININKAS PRISIMINTAS AKTORIUS HENRIKAS KAČINSKAS
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341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Julius Keleras, "Darbininko" 
redaktorius, š. m. lapkričio 7 d. 
išvyko į 63-ąjį Tarptautinio PEN 
klubo suvažiavimą, Guadalajara, 
Meksika. Šiųmetinio suvažiavi
mo tema "Literatūra ir demok
ratija: demokratija postkomunis
tinėse valstybėse". Tarptautinio 
PEN klubo narys J. Keleras šiame 
suvažiavime oficialiai atstovaus 
Lietuvai. Suvažiavimas baigsis 
lapkričio 13 d.

Lietuvos Partizanų ir 
Tremtinių kvarteto "Girių 
Aidas" koncertas įvyks š. m. 
lapkričio 17 d., sekmadienį, 4 
vai. popiet, Kultūros Židinyje. 
Kvartetą papildys Lietuvos Vals
tybinės operos solistas Vincas 
Kuprys, taip pat buvęs tremtinys. 
Koncertą rengia Katalikių Mo
terų Kultūros Draugija. Pelnas 
skiriamas Partizanų ir Tremtinių 
Globos fondui.

A. + A.
ELENOS LEGECKIENES 

atminimui aukojo:
- Pranciškonų labdaros val

gyklai Kretingoje 100 dol. auko
ja Elvira ir Algis Ošlapai, 
Old Greenwich, CT.
- Mielai Lietuvos laukų duk

rai, buvusiai mūsų skyriaus na
rei Elenai Legeckienei mirus, 
vietoj užuojautos Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštienės 
Birutės draugijos New Yorko 
skyrius per pirm. Malviną Kli- 
večkienę aukoja Kretingos pran
ciškonų labdaros valgyklai 100 
dol.

Pranciškonų labdaros valgyklai 
Kretingoje 50 dol. aukoja Van
da Bagdonienė, Daytona Be
ach, FL.

Pranciškonų labdaros valgyklai 
Kretingoje 25 dol. aukoja Nijo
lė ir Kazys Varnas, Slidell, 
LA.

Architektas Mykolas Mo
lynas, gimęs Lietuvoje, gy
venęs Kew Garden Hills, NY, 
mirė spalio 28 d., sulaukęs 76 - 
rių metų amžiaus. Buvo pašar
votas Shalins laidojimo kop
lyčioje. Atsisveikinimas įvyko 
spalio 29 d., o spalio 30 d., po 
mišių Apreiškimo par. bažny
čioje, buvo nuvežtas į Fresh 
Pond krematoriumą. Lietuvoje 
liko du broliai ir dvi seserys su 
šeimomis. Pelenai bus palaidoti 
Lietuvoje. Šermenimis rūpinosi 
draugai.

Albert R. Menderis, g. 1941 
m. Brooklyn, NY, mirė savo 
namuose Middle Village, NY, š. 
m. spalio 30 d., sulaukęs 55-rių 
metų amžiaus. Buvo pašarvotas 
Shalins laidotuvių koplyčioje. 
Atsisveikinimas įvyko lapkričio 
3 d., o lapkričio 4 d., po mišių 
Apreiškimo par. bažnyčioje, bu
vo palaidotas St. Charles kapi
nėse Farmingdale, NY. Liko dvi 
dukterys, du sūnūs ir kiti gimi
nės.

NY Maironio Litunistinė 
mokykla jau pradėjo mokslo 
metus. Pamokos vyksta šeštadie
niais nuo 9:30 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet Kultūros Židinyje.

L1ETUVIŽKI RAGUOLIAI 

kepame virš 30 metų 
siunčiame į visas JAV valstijas
3 dydžiai: 5, 10 ir 15 svarų.
Laikas dabar užsisakyti šventėms.

Skambinkite:
Juozui Liūdžui (860) 223-2380
New Britain, CTV--.......   -J

E-mail:103517,1071 ©compuserve.com

Redakcija ....... (718) 827-13J2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr...........(718) 827-1351

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

Lietuvoje pagerbtas 
komp. Alfonso Mikulskio 

atminimas
Rugsėjo 29 d. Pušaloto baž

nyčioje pagerbtas iš šio krašto 
kilusio iškilaus išeivijos kom
pozitorius Alfonso Mikulskio 
atminimas. Tą dieną vyko šv. 
Arkangelo Mykolo atlaidai. Šv. 
Mišias šia proga aukojo Pa
nevėžio vyskupas Juozas Preik
šas. Iškilmėse dalyvavo šiuo 
metu Vilniuje gyvenanti kom
pozitoriaus našlė Ona Mikuls
kienė, mons. Kazimieras Vasi
liauskas, ansamblis "Lietuva", 
daug Pušaloto parapijos tikin
čiųjų.

Iškilmės prasidėjo komp. Alf. 
Mikulskio garbei šventoriuje pa
statyto kryžiaus pašventinimu. 
Kryžių pašventino vyskupas J. 
Preikšas, o ansamblio "Lietuva" 
choristai pagiedojo kompozito
riaus sukurtą giesmę "O, Dieve 
geriausias". Po to bažnyčioje bu
vo surengtas sakralinės muzikos 
koncertas, kuriame dalyvavo so
listės Rita Preikšaitė, Irena Petra
vičiūtė, Jolanta Mikniūtė ir an
samblis "Lietuva". Po koncerto 
buvo aukojamos mišios, kurias 
koncelebravo vysk. J. Preikšas, 
mons. K. Vasiliauskas ir Pušalo
to klebonas Albinas Pipiras. Pa
mokslą pasakė mons. K. Vasi
liauskas, kuris komp. Alf. Mikuls
kį apibūdino kaip sąmoningą ka
taliką ir tikrą patriotą, savo gy
venimą pašventusį Dievui ir Tė
vynei. Mišių metu giedojęs 
"Lietuvos" choras atliko komp. 
Alf. Mikulskio mišias "Už ken
čiančią Lietuvą". Po pamaldų Pu
šaloto kultūros namuose vyko 
"Lietuvos" ansamblio koncertas, 
vėliau susirinkusiems kalbėjo 
kompozitoriaus našlė Ona Mi
kulskienė. B.Ž.

Š. m. spalio 26 d. gavome se
kantį laišką:

"Darbininko" administracijai,
JAV LB Cape Cod Apylin

kės valdybos nutarimu, siun
čiu 50 dol. auką spaudai parem
ti.

Valdyba linki ir toliau sėkmės 
Jums, dirbantiems kilnų darbą.

Su geriausiais linkėjimais
(pas.) Irena A. Jansonienė 
iždininkė
Priedas: 50 dol. čekis.
Nuoširdžiai dėkojame JAV LB 

Cape Cod Apylinkės valdybai už 
mūsų spaudos rėmimą ir iždininkei 
už laiško ir čekio atsiuntimą.

Paieškomas Gintaras Vait
kus. Paskutinioji gyvenamoji 
vieta - 4022 18th Avė., Apt. 2F, 
Brooklyn, NY. Skubiai prašau su
sisiekti su Algiu Giedriu, (216) 481- 
8205 dėl svarbios ir jums rei
kalingos informacijos iš Lietu
vos.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo iniciatyva spalio 20 d. 
Kultūros Židinyje Brooklyne pri
simintas čia kadaise gyvenęs ak
torius Henrikas Kačinskas, prieš 
10 metų, 1986 rugsėjo 23, miręs 
Sunny Hills, FL. ■

2 vai. popiet pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje aukotos mi
šios. Velionio gerbėjų prisirinko 
pilna koplyčia. Mišias aukojo 
vienuolyno viršininkas Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, savo 
pamoksle prisiminęs velionį.

Po mišių visi perėjo į Kultūros 
Židinio mažąją salę. Čia susirin
ko apie 60 žmonių. Salėje buvo 
pakabintas aktoriaus Henriko 
Kačinsko portretas - fotografo 
Vytauto Maželio padaryta nuo
trauka.

Minėjimą trumpu žodeliu 
pradėjo klubo pirmininkė dr. 
Marija Žukauskienė.

Žvilgsnis į aktoriaus 
gyvenimą ir kūrybą

Apie aktoriaus Henriko Kačins
ko gyvenimą ir jo teatrinę veiklą 
kalbėjo aktorius Vitalis Žukaus
kas, turėjęs progos velionį gerai 
pažinti, kartu dirbti lietuviškoje 
teatro scenoje.

Pradžioje aktorius V. Žukaus
kas perskaitė Vinco Krėvės "Arą" 
(iš knygos "Dainavos šalies senų 
žmonių padavimai"). Aras buvo 
didis ir galingas,, kai buvo lais
vas, pasiekė aukščiausius kalnus. 
Kai vėtros nubloškė į žemę, žmo
nės jį uždarė narve, ir jis nelais
vėje mirė.

Skaitinys simbolizavo aktorių 
Henriką Kačinską. Jį gyvenimas 
iškėlė į lietuviškojo teatro vir
šūnes, o turėjo atsidurti tremtyje 
ir suglausti plačiuosius sparnus...

Kalbėtojas trumpai prisiminė 
jo gyvenimo svarbiausias datas. 
Gimė 1903 m. sausio 23 d. Vi
duklėje. Jo tėvas buvo vargoni
ninkas. Šeimoje buvo ir brolis 
Jeronimas, gimęs 1907 m. ba
landžio 17 d., žinomas muzikas 
kompozitorius, dabar gyvenąs 
Bostone.

Henrikas Lietuvos nepriklauso
mybės pradžioje mokytojavo, 
1922 m. įstojo į A. Sutkaus dra
mos studiją Kaune. Iki 1925 m. 
vaidino Vilkolakio satyros teatre, 
1926-1934 m. - Kauno valstybi
niame treatre. Kūrybiškai susi
formavo Andriaus Olekos-Žilins- 
ko ir režisieriaus Mykolo Čecho
vo teatrinėje vadovybėje, tap
damas garsiu lietuviškojo teatro 
aktoriumi. 1936-1938 m. dirbo 
su režisieriumi Romualdu Jukne
vičiumi Klaipėdos teatre, paskui 
su juo Kauno teatre (1938-1940) 
ir Vilniaus teatre (1940-1944).

1944 m. vasarą pasitraukė į Vo
kietiją, po karo aktyviai reiškėsi 
tremtinių dramos kolektyvuose - 
Augsburge, Detmolde ir vėl Augs
burge. Į Ameriką atvyko 1949 m. 
Iki 1951 m. gyveno Bostone, pas

"DAINA BUVO JŲ PROTESTAS"

Lietuvos partizanų ir tremtinių 
vyrų kvartetas "Girių aidas", ku
riame dainuoja ir Lietuvos vals
tybinės operos solistas bosas Vin
centas Kuprys, su koncertais lan
kosi įvairiuose JAV lietuvių tel
kiniuose. Atlikę programas Chi
cagoje, Detroite, Los Angeles, Flo
ridoje ir kitur, prieš išvykdami 
atgal į Lietuvą, sustos New Yorke 
ir sekmadienį, lapkričio 17 d., 4 
vai. popiet, Kultūros Židinyje, 
Brooklyne dainuos New Yorko 
lietuvių visuomenei.

Vyrų kvartetą "Girių aidas" 
suorganizavo ir jam vadovauja 
buvęs partizanas Vytautas Balsys 
- "Uosis", partizanų eilėse išbuvęs 
ketverius metus. Kautynėse su
žeistas pateko į priešo rankas ir 
sovietiniuose lageriuose iškentė
jo 19 metų. Kvartete, be paties 
vadovo, dainuoja politinis ka
linys Antanas Lukša - buvęs par
tizanas "Arūnas" (legendinio par
tizano Juozo Lukšos-Daumanto

kui New Yorke. Amerikoje tęsė 
teatrinę veiklą, vaidino, režisavo, 
su dailiuoju skaitymu dalyvavo 
literatūros vakaruose, vaidino 
rusų dramos teatre, dirbo "Ame
rikos balse". Pasitraukęs į pensi
ją, kurį laiką dar gyveno New 
Yorke. Į Sunny Hills išsikėlė 1979 
m. Ten 1983 m. buvo paminėta 
jo 80 metų sukaktis.

Prelegentas suminėjo visą eilę 
jo sukurtų vaidmenų, veikalus, 
kuriuose jis vaidino. Pabaigoje 
vėl grįžo prie V. Krėvės "Aro": di
dysis aras mirė...

Aktoriaus skaitymai
Tadas Alinskas mėgo akto

riaus Henriko Kačinsko skaity
mus, rūpestingai užrašinėdavo 
juos į garsiajuostės. Taip sudarė 
nemažą archyvą. Geros apara
tūros dėka, klausantis įrašų atro
do, jog pats aktorius skaito mūsų 
tarpe.

Pradžioje Tadas Alinskas per
davė Jurgio Jankaus novelės "Kry
žius" įrašą. Skaitinys ilgokas, bet 
visų su dėmesiu buvo išklausy
tas. Po to sekė H. Kačinsko mėgs
tamas Baranausko "Anykščių ši
lelis". Spalvinga ir įspūdinga toji 
ištrauka, daug kartų girdėta, taip 
vaizdžiai, gyvai priminusi ir patį 
aktorių...

Viskas tuo ir turėjo baigtis. Bet 
programa buvo pratęsta, nes pu
blika norėjo išgirsti daugiau dek
lamacijų.

Pirmininkė visus pakvietė vai
šių. Prie sumuštinių, pyragų, 
vyno ir kavos gyvai vyko pokal
biai ir prisiminimai apie Hen
riką Kačinską.

Antroji dalis

brolis), tremtinys muzikas Anta
nas Paulavičius (Kauno tremtinių 
choro vadovas) bei politinis 
kalinys muzikas Vladas Šiukšta 
(Jonavos tremtinių choro vado
vas). Solistas Vincentas Kuprys 
jau anksčiau yra buvojęs JAV, o 
1991 m., Chicagos lietuvių ope
rai statant Ponchieli operą "Lie
tuviai", dainavo Viltenio vaid
menį. V. Kuprys su tėvais paaug
lystėje buvo išvežtas į Sibirą. Ten 
jam Uralo konservatorijoje, buv. 
Sverdlovske, dab. Jakaterinburge, 
teko ir studijuoti. Po to devyne
rius metus dainavo Jakaterinbur- 
go Operoje.

Džiugu, kad kvartetas, pami
lęs dainą, nutilti nesirengia. Mat 
"daina buvo jų protestas miš
kuose, tremtyje ir tardymo izo
liatoriuose", - rašė Marija Re
mienė ("Draugas", 1996, Nr. 19) 
o Vladas Šiukšta sakė, kad su 
daina nesiskyrė nei šaltuose va
gonuose, nei Sibiro toliuose.

Publikai prašant pratęsti Hen
riko Kačinsko skaitymus, Tadas 
Alinskas ėmėsi organizuoti ant
rąją programos dalį. Paulius Jur
kus perskaitė aktoriaus prisimi
nimus, kaip jis rengė vieną vaid
menį - žvejo Kobiaus "Vilties" 
dramoje. Aktorius draugavo su 
jūra, vaikščiojo pakrantėmis, 
plaukė su žvejais, kad įsijaustų į 
žvejo sielą. Ir kai Henrikas Ka
činskas scenoje suvaidindavo šį 
monologą, salėje būdavo di
džiausia tyla, o paskui - ovaci
jos. Ne kartą Henrikui Kačinskui 
tekdavo kartoti šį monologą. O 
dramoje tokie kartojimai neį
prasti, didelė retenybė. Tai rodo, 
koks talentas buvo Henrikas Ka
činskas.

Tadas Alinskas pademonstra
vo keletą eilėraščių įrašų: Fausto 
Kiršos, kitų poetų eilių. Tai buvo 
tarsi sentimentalūs anų dienų 
prisiminimai. Baigta poeto Jono 
Aisčio, kuris irgi čia kadaise gyve
no, eilėmis.

- 0 -
Esame dėkingi, kad Liet. Mo

terų Klubų Federacijos New Yor
ko klubas prisiminė šį mūsų ak
torių, kuriam rūpėjo lietuviškoji 
kūryba, kuris pats visada talkino 
lietuviškiems renginiams. Savo 
menu jis troško atskleisti lietu
viškos kūrybos gelmes, kad mes 
labiau pajustume lietuviškojo 
žodžio grožį ir galią.

Reikia pastebėti, kad Tado 
Alinsko sukauptą medžiagą būtų 
prasminga ir naudinga išleisti 
kasetėse, prieinamose visiems, 
kurie domisi lietuviška kūryba. 
Kiek ten gražių dalykų įdek- 
lamuota, įskaityta!

(P-j)

Būdami gyvieji lietuviškų miš
kų ir sibirinio tremties siaubo 
liudytojai, jie yra pasiryžę dai
nos garsais ir žodžiais visa tai 
išpasakoti.

Nepraleiskime progos lapkričio 
17 d., sekmadienį,4 vai. popiet 
atsilankyti Kultūros Židinyje ir 
išklausyti "Girių aido" koncerto. 
Savo atsilankymu prisiminsime 
ir pagerbsime visus Lietuvos 
miškuose bei Sibiro toliuose 
neapsakomas kančias iškentėju- 
sius mūsų tautiečius.

"Girių aido" koncertą rengia 
New Yorko Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija.

p. palys

Vilniaus radijas 
žinias į JAV nuo rugsėjo 2 d. 
transliuoja 6120 klhz dažniu. 
Transliacijos vyksta 8 vai. vakaro. 
Pirmas pusvalandis - lietuviškai, 
antras pusvalandis - angliškai.

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

Domiuosi lietuvių išeivi
jos spauda. Perskaitę laikraščius 
"Darbininką", "Draugą", "Dirvą", 
"Tėvynę" ir kt., neskubėkite jų 
išmesti. O gal užsilieka ir lietu
viškos spaudos iš Kanados, Ar
gentinos ir kt.? Skambinti tel. 
(718) 956-1653 Vilimui, (sk.)

Anksčiau 
Dr. Stefa Dimas 

dabar 
Dr. Chin-Chee Hu 

Dantų gydymo 
kabinetas 

354 St. Nicholas Avė. 
Ridgewood, NY 11385 

tel. (718) 821-1825
(valandos pagal susitarimą)

Dr. Hw suteikia profesio
nalų, rūpestingą dantų gy
dymo patarnavimą visai šei
mai. Nelaukite, kol dantys 
pradės skaudėti.< ____ )

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

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

Dr. A. Savickas, Monticello, NY 
- 400 dol.;

Stefanija Savukynas, Wood- 
haven, NY - 100 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.

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant laik
raščio pažymėtą jūsų prenume
ratos pasibaigimo datą EXP. Mie
li skaitytojai nuoširdžiai prašomi 
laiku pratęsti prenumeratą ar su
mokėti atsilikusį mokestį.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims lapkričio 9 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, lapkričio 16 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

%25c2%25a9compuserve.com
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