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1943 METŲ DRAMOS DALYVIAI 
SUSITINKA NEVV YORKE

^LIETUVOJE-
-----v ir apie |

LIETUVA^
_ J-—))

- Vilnius. Priešnavikinių pre
paratų siuntą iš JAV organizaci
jos "Feed the children" gavo Lie
tuvos vaikų fondas. Labdaringos 
vaistų siuntos vertė - per 3 mln. 
700 tūkst. litų. Visa ši siunta 
perduota Lietuvos onkologijos 
centrui, susitarus, kad, jei reikės, 
priešnavikinių preparatų čia ga
lės gauti ir kitos onkologinius 
ligonius gydančios įstaigos. Lab
dara gauti vaistai gali būti ski
riami ligoniams gydyti staciona
riai ir ambulatoriškai.

- Pabradė. Kiniečiai, pakista
niečiai, somaliečiai ir kiti mi
grantai stumia savo dienas bu
vusioje sovietinės kariuomenės 
bazėje Pabradėje - toli nuo namų 
ir nuo išsvajotos Europos. "Čia 
ne Europa", - sakė Fiaqas, buvęs 
teisėjas iš Afganistano, gyvenan
tis Pabradės Užsieniečių regis
travimo centre. "Europoje žmo
nės yra laisvi". Fiaqas - vienas iš 
800 nelegalių imigrantų, kurie 
užtvindė Lietuvą per skylėtas 
rytines sienas. Pabradėje gyve
nantys imigrantai skundžiasi, jog 
su jais yra elgiamasi kaip su gy
vuliais, maistas prastas, sanita
rinės sąlygos baisios, o lietuviai 
prižiūrėtojai - žiaurūs. Centro gy
ventojai skundžiasi, jog juos vi
sus muša policininkai. Lietuvos 
pareigūnai šią informaciją neigia. 
Centrą aplankę Vakarų diploma
tai sutinka, jog jis perpildytas, 
tačiau užsimena, jog yra matę ir 
blogesnėmis sąlygomis gyve
nančių imigrantų. Dauguma Pa
bradės Užsieniečių registravimo 
centre laikomų nelegalių mi
grantų norėtų pratęsti savo ke
lionę į Vakarus ir neketina už
sibūti Lietuvoje. Mažiau kaip 
šimtas atvykėlių pasinaudojo 
įstatymu jiems suteikta teise pra
šytis prieglobsčio ir persikelti į 
kitą centrą Rukloje.

- Jurbarkas. A. Giedraičio- 
Giedriaus vidurinės mokyklos 
moksleivėms Guodai Petkinytei 
ir Rūtai Tamošaitytei rugsėjo 
pirmąją įteikta S. Velonskio pre
mija. Ją įteikė S. Velonskio pre
mijos fondo pirmininkas Kęs
tutis K. Miklas. JAV gyvenantis 
verslininkas S. Velonskis po 2000 
litų kasmet skiria geriausiai be
simokantiems moksleiviams, ku
rie pasiryžę mokytis aukštojoje 
mokykloje. Tai jau ketvirtoji 
premija, įteikta A. Giedraičio- 
Giedriaus vidurinės mokyklos 
moksleiviams.

- Klaipėda. Keturias dienas 
uostamiesčio Menininkų na
muose bei meno galerijose vyko 
fotografijos ir dailės parodos, 
kurios supažindino su bahajų 
tikėjimu, bendruomenės gyve
nimu, veikla. Bahajų tikėjimas 
yra religija, vienijanti daugiau 
kaip 6 mln. sekėjų visose pasau
lio šalyse. Latvija, Estija ir Lietu
va yra paskutinės valstybės, ku
riose susikūrė nedidelės bahajų 
bendruomenės.

- Rugpjūčio 22 d. Naciona
linėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje savo knygą "Lietuva 
kaip sapnas" pristatė Amerikos 
lietuvių rašytojas, kultūros veikė
jas Algirdas Gustaitis. Knygoje, 
kurią šiemet išleido "Viliaus" lei
dykla, A. Gustaitis aprašė savo 
viešnagę tuomet dar okupuoto
je Lietuvoje 1989-aisiais. Tada 
rašytojas organizavo ir atlydėję/ 
pirmąją JAV knygų parodą.

POKALBIS SU SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJU, 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS VALDYBOS NARIU 

FELIKSU PALUBINSKU
Rimantas Vara aus kas

Partija buvo atsidūrusi krizėje. 
Ar naujos valdybos išsirinkimas 
padės neiškristi į "žemesnę partijų 
lygą", kaip teigė kai kurie Jūsų par
tijos nariai?

Galėjote pastebėti, kad valdy
bos pakeitimas buvo įvertintas 
ir visuomenės, spaudos. Pas
kutinėse apklausose LKDP paki
lo net 4 punktais (nuo 3 iki 7).

Ar ne Jūs teigėte, kad nežinia kur 
yra dingę pinigai, kuriuos partijai 
aukojo išeivija? Ar jau atsirado 
aiškumo?

Apie tai kalbėjau todėl, kad 
sklando visokie gandai - kiek 
gavome, jei tiek gavome tikrai, 
tai nesimato kur buvo išleista. 
Finansinis aiškumas turi būti ne 
tik mūsų partijoje, bet ir visame 
viešajame gyvenime.

Tad LKDP j "žemesnę lygą" nekė
liam?

Ne, absoliučiai ne, kaip tik 
LKDP dar nėra pasiekusi savo 
potencialo. Turėtume būti pati 
didžiausia partija Lietuvoje, ka
dangi tam yra kultūrinis atitiki
mas - Lietuvos žmonių ir LKDP 
pažiūrų. Mes, lietuviai, šiaip ar 
taip esame individualistai. Kiek
vienas galvojame, kad kaip as
muo turime tam tikrą vertę, bet 
taip pat vertiname ir visuome
ninį aspektą. LKDP - taip pat 
vertina žmogaus asmeninį išsivy
stymą, išsiskleidimą. Kaip ir vi
suomenės susiorganizavimą. Dėl

ARTĖJA LEMIAMAS PRIVATIZAVIMAS
Vytautas Rubavičius

Konservatorių vyriausybė yra 
nusprendusi labai sparčiai pri
vatizuoti didžiąsias Lietuvos 
gamyklas bei įmones, kurias 
įprasta vadinti strateginėmis. 
Tiesa, nors ir sutariama, jog 
strateginis ekonomikos sekto
rius egzistuoja, tačiau valdžios 
vyrai kol kas nesiteikia paaiškin
ti, kaip jie tą strategiškumą su
vokia ir kokias įmones laiko 
strateginėmis.

Šiaip jau strateginis ekonomi
kos sektorius susiklosto iš tam 
tikrų energetikos, transporto, 
komunikacijų ir kitų šakų. Šiuo 
metu kalbama tik apie privatiza
vimo svarbą bei užsienio inves
ticijų būtinumą. Tačiau neaišku, 
nei koks ekonominės raidos, 
ekonomikos struktūros modelis 
yra numatytas bent jau artimi
ausiam dešimtmečiui, nei kaip 
šis privatizavimo etapas "veiks" 
mūsų nacionalinius interesus. 
Atrodo, jog vienintelis "naciona
linis interesas" yra kuo greičiau 
telekomunikacijas, energetiką, 
jūrų laivininkystę, naftos ūkį ir 
pan. parduoti užsienio firmoms. 
Nesiimsiu svarstyti, ką ir kaip 
reikia privatizuoti, ką būtina ar 
nebūtina išlaikyti valstybės ran
kose, kokios ekonomikos šakos 
yra gyvybiškai svarbios tautos 
išlikimui, kokie politinio ir eko
nominio poveikio mechanizmai 
turėtų užtikrinti, jog dabartinis 
privatizavimas ne susilpnintų, o 
sustiprintų Lietuvos valstybi
ngumą, Lietuvos ekonomikos 
konkurencingumą. Pabandysiu 
tik paryškinti vieną iš pirmo 
žvilgsnio keistą artėjančio di
džiojo privatizavimo ypatumą.

Privatizavimas skirtas vien už

Feliksas Palubinskas
R. Šuikos nuotr.

to matau didelį sutapimą - tai, 
ko lietuviai nori, tą mūsų partija 
siūlo.

Buvo atsiradusi tam tikra trintis 
su "vyresniaisiais koalicijos broliais" 
- konservatoriais. Kokie santykiai 
dabar - normalūs, įtempti, yra 
konkuravimo?

Natūrali įtampa egzistuoja, ką 
čia neigti. Ir tai visiškai norma
lus dalykas. Pagaliau mes esame 
dvi skirtingos partijos. Netgi la
biau skirtingos negu žmonės 
įsivaizduoja. Žinoma, tie skirtu
mai viešai mažiau pasirodytų, 
jeigu būtų didesnis koordinavi
mas prieš tai, nei dalykai pasiro
do Seime. Dabar yra daug sku
bėjimo priimant įstatymus ir 

sieniečiams. Privatizavimo ide
ologija - "pritraukti užsienio in
vesticiją". Užsienio kapitalas lai
komas nelygstama vertybe, ir 
visai nekalbama apie naciona
linio kapitalo galimybes šiame 
privatizavimo etape. Nekalbama 
ir apie lietuvių išeivijos kapitalą. 
Kodėl vis dėlto, privatizuojant 
strateginius ekonomikos objek
tus, atstumiamas vietinis, na
cionaliniu vadintinas kapitalas? 
Gal to kapitalo net nėra? Tačiau 
kai tik atviriau išsikalbi su rim
tais, tačiau spaudos puslapiuose 
nesilankan
čiais versli
ninkais, imi 
suvokti, jog 
ne tokia jau 
maža jų už
dirbto kapi
talo dalis jau 
investuota 
užsienyje. 
Dėl įvairių 
priežasčių. 
Pagrindinė - 
nelabai pa
lanki savoms 
investici
joms mo
kesčių politi
ka, valdinin
kų korum- 
puotumas ir 
savivalė, bai
mė rodyti 
uždirbtus pi
nigus. Suprantama, yra dalis ir 
kriminalinio kapitalo. Pradedant 
tokio masto privatizavimo etapą 
reikėtų bent jau pagalvoti ir apie 
nacionalinio kapitalo interesus, 
nacionalinio kapitalo augimo 
perspektyvas. Juk nacionalinio 
kapitalo galia tiesiogiai susijusi 
su valstybės sugebėjimu įtvirtin

Europos reikalų ministrė L. 
Andrikienė i būsimą privati
zavimą žiūri optimistiškai.

koordinacija nėra tokia efektyvi 
kaip turėtų būti. Tada nesutari
mai ir iškyla į viršų.

Kodėl taip skubama, kas nors 
vejamasi, tai, kas prarasta? Kiek 
teisus Č. Juršėnas, kai vartoja "bul
dozerio" terminą?

Tas "buldozeris" buvo ir pono 
Č. Juršėno laiku, jis ir dabar tam 
tikru atžvilgiu yra. Problema 
tame, kad keičiama visa sistema, 
reikia pakeisti daugybę įstatymų. 
Būtų žymiai geriau, jei kiekvie
ną įstatymą nagrinėtume ilgiau, 
žinotume, koks bus jo poveikis. 
Deja, yra tiek daug problemų... 
dėl to ir tas skubėjimas. Ateityje 
mes sulėtėsime, pasikeis ir įsta
tymų priėmimo būdai. Daugiau 
dirbsime komitetuose, o ne 
Seimo posėdžiuose.

Krikdemai lyg ir oponuoja kon
servatoriams dėl strateginių objek
tų privatizacijos. Ar skiriasi požiūris 
į tai, kas yra strateginis?

Problema viena - tai, kas 4 
metus buvo strateginiais objek
tais, staiga tapo ne strateginiais. 
Jau tai kelia klausimą - kodėl 
taip staigiai pasikeitė požiūris? 
Labai gaila, kad nebuvo apibrėžta 
- ką Lietuva laiko strateginiu 
objektu. Turėdami apibrėžimą - 
galėtume spręsti, kas yra, o kas 
nėra strateginis objektas. O ar 
monopolinė įmonė bus Lietu
vos, ar užsienio rankose - ji vis 
tiek turi būti kontroliuojama ne

(nukelta į 2 psl.)

ti ir ginti nacionalinius intere
sus. Tačiau iš šalies žiūrint kyla 
įtarimas, jog daroma viskas, kad 
strateginius objektus privati
zuotų vien užsieniečiai, o to pri
vatizavimo vadeles savo ran
kose laikytų aukštųjų valdininkų 
bei su jais susijusių verslininkų 
sluoksnis, kuris paskyrė save at
stovauti valstybei.

Beveik visos ekonomiką tvar
kančios valstybinės institucijos 
šiuo metu yra užsiėmusios vien 
užsienio investicijų paieškom ir 
privatizavimo projektų kūrimu.

Kaip didžiausi 
laimėjimai 
spaudoje pa
garsinami pa
sirašyti kon
traktai su už
sienio kon
sultacinėmis 
firmomis. 
Tuo užsiima 
Ūkio, Europos 
reikalų, Ryšių 
ir informati
kos ministeri
jos ir asmeniš
kai ministrai. 
Stengiasi ne
atsilikti ir kai 
kurių kitų mi
nisterijų pa
daliniai. Ko
dėl vis dėlto 
taip garbina
mas užsienio 

kapitalas (neneigiu jo svarbos 
mūsų ekonomikos plėtrai) ir 
kodėl taip demonstratyviai ne
galvojama apie konkurencingą 
nacionalinį kapitalą? Pabandysiu 
atsakyti į šį klausimą.

Vietinis kapitalas visiškai ne
reikalingas tam aukštosios val- 

(nukelta į 2 psl.)

Algirdas Landsbergis

Rugpjūčio 26 d. Kennedy aer
ouoste, New Yorke, su srautu 
atvykėlių iš Europos, Amerikos 
žemę palietė ir du kuklūs pen
sininkai iš Lietuvos. Tačiau juodu 
bematant apsupo būrys žurna
listų, įrėmino TV kamerų ir foto 
aparatų objektyvai.

Albino Žilevičiaus ir jo sesers 
Stasės Brazauskienės kelionė į 
New Yorką prasidėjo dar 1943 

Sima Katz (kairėje) ir Stasė Brazauskienė po ilgų nežinios 
metų susitinka Nevv Yorke. Hovvard Simmons nuotr.

m. lapkritį jų gimtajame ūkyje, 
Telšių apskrityje. Tą dieną jų 
tėvai nusprendė suteikti prie
glaudą septyniems Lietuvos žy
dams.

Natanas ir Simą Kacai prieš ke
letą dienų su penkiais savo gi
minėmis buvo pabėgę iš Šiaulių 
geto. Natano tėvo draugas, An
tanaitis, juos nuvedė į Žilevičių 
ūkį. Ten jie buvo paslėpti dar
žinėje iškastame, bunkeryje, o 
vėliau už poros dirbtinų sienų. 
Ir taip jie išliko gyvi iki sovietų 
atėjimo 1944 m. Visą tą laiką ne 
tiktai pabėgėlių, bet ir Žilevičių 
šeimos gyvybė kabojo ant plau
ko, nes žydų slėpimas buvo bau
džiamas mirtimi.

Kai po 53 metų lėktuvas su 
Žilevičiumi ir Brazauskiene nusi
leido Nevv Yorke, ten juos ap
kabino ir išbučiavo trys dar gyvi 
iš septynių pabėgėlių bei Kacų 
dukterys ir anūkės.

Natanui ir Simai Kacams po 
karo vargais negalais pavyko 
išvykti iš sovietų okupuotos Lie
tuvos. Jie atsidūrė Nevv Yorke, 
kur Natanas ėmė ^verstis nekil
nojamo turto paPdavimu. Su
laukęs 77 metų, jis tebevado
vauja savo įsteigtai firmai. Abu 
Kacai neblogai tebekalba lietu
viškai.

"Nepraeina diena, kad aš nepa
galvočiau, kaip mes išlikome gy
vi", kalbėjo Kacas. "Tam tėra vi-

KETINTA SURENGTI PROVOKACIJĄ 
PRIEŠ VILNIAUS KONFERENCIJOS 

DALYVIUS
Septyni Savanoriškosios kraš

to apsaugos tarnybos (SKAT) 
pareigūnai mėgino surengti pro
vokaciją prieš rugpjūčio 12 d. 
Vilniuje prasidedančios tarp
tautinės konferencijos dalyvius. 
Tai išaiškino Vidaus reikalų mi
nisterijos specialiosios tarnybos, 
pasitelkusios kitas šalies teisė
saugos institucijas.

Kaip pranešė Vyriausybės spau
dos tarnyba, sėkmingai užbaigus 
daugiau nei savaitę vykdytą op
eraciją, buvo sulaikyti septyni 
SKAT pareigūnai, tarnaujantys 
Šiauliuose bei Radviliškyje. Šio 
nusikalstamo, kruopščiai ruošto 
išpuolio organizatorius yra 
baigęs buvusios Tarybų Sąjun
gos Gynybos ministerijos aukš
tąją karo vadų mokyklą Lenin
grade ir savo veiksmus mėgino 

enintelis žodis - stebuklas".
Šį rudenį iš spaudos išeis knyga 

apie Kaco ir jo artimųjų išgyven
imus. Ją jis sudarė iš savo dar 
ryškių atsiminimų ir išlikusių 
dienoraščių.

Ilgus dešimtmečius išgelbėtieji 
ir išgelbėtojai nežinojo apie per
skirtuosius likimus. Jiems su
sižinoti padėjo Lietuvos nepri
klausomybė, atsivėrusios sienos. 
Natanas Kacas prisimena savo 
apsilankymą Lietuvoje ir pokal

bį su Vytautu Landsbergiu. Šis 
jam patarė susisiekti su Šiaulių 
žydų organizacija. Ir taip gyvy
biškas ryšys buvo atstatytas.

Svečiai iš Lietuvos Nevv Yorke 
praleis porą savaičių. Jų viešnagės 
viršūnė bus Kacų anūkės Bat 
Micva - religinė brandos cere
monija rugsėjo 7 d., Manhatta- 
no Piene viešbutyje. Ta proga 
Izraelio generalinis konsulas Nevv 
Yorke Žilevičiui ir Brazauskienei 
įteiks "tarptautinių teisuolių" žy
menis. Šventėje dalyvaus ir Lie
tuvos konsulas Petras Anusas.

"Kas jūsų tėvelius, visą šeimą, 
paskatino taip pasielgti?" pak
lausiau Žilevičiaus?

. "Tėvas paprastai pasakė: "Žmo
nes pavojuje reikia gelbėti", pri
siminė tada dar 15-metis jo sū
nus. "Mus tėvai taip išugdė. Mūsų 
namuose visi rasdavo prieglaudą 
- juos žmonės vadino 'gėrio na
mais' ".

Taip lietuvis ūkininkas iš Telšių 
apskrities po 54 metų tebedaly
vauja šiandienos dialoge apie lie- 
tuvių-žydų santykius. Jisai savo 
vaikams neaiškino, kad 1940 m. 
žydai išdavė Lietuvą ir taip patys 
užsitraukė pražūtį; jis necitavo 
"Siono išminčių protokolų" kaip 
rimto istorinio dokumento, jis 
nekalbėjo apie "žydus" - svetim
kūnius, bet apie "žmones pavoju
je", kuriuos "reikia gelbėti".

Taip statomi "gėrio namai".

dangstyti žinomų Lietuvos poli
tikų vardais.

Iškelta baudžiamoji 
byla, atliekamas 
kruopštus tyrimas

Valstybės saugumo departa
mento direktorius Jurgis Jurgelis 
sakė, kad jo vadovaujamos 
žinybos pareigūnai taip pat da
lyvavo teisėsaugininkų operaci
joje, tačiau išsamesnės infor
macijos apie incidentą nepa
teikė, nes "taip susitarta";

Vidaus reikalų ministerijos at
sisakė informuoti, kokia pro
vokacija buvo planuojama, 
tačiau garantuoja konferencijos 
dalyvių saugumą.

ELTA



(atkelta iš 1 psl.) 
tik paties monopolisto, bet ir 
visuomenės. Kai kurios sritys, 
aišku, turi būti monopoliais, 
bet tas nereiškia, kad visi sprendi
mai turi būti to monopolio ran
kose. Visuomeninės komisijos 
turėtų stebėti ar monopolis vei
kia visuomenės naudai.

Vis tik, ką laikytume strateginiu 
objektu?

Mes laikytume visus tuos ob
jektus, per kuriuos kita valstybė 
galėtų paveikti mūsų politiką. 
Pavyzdžiui, Būtingė galėtų būti 
laikoma strateginiu objektu. 
Jeigu, tarkime, Būtingė priklau
sytų Rusijai, tai žinome, kaip 
Rusija reaguoja į savo interesus. 
Visai įmanoma aplinkybė, kad 
kada nors bus pasakyta: "priva
lome apsaugoti savo objektą". 
Net ir įvedant savo sargus į mūsų 
valstybę. Panašūs grasinimai yra 
buvę. Panašūs dalykai buvo pa
daryti Kaukaze.

Vėlgi, jei naftą "užsuktų" iš 
Rytų, tai Būtingė būtų svarbus 
taškas gauti naftos iš kitur.

Iki kokio laipsnio jūs pasiryžę 
oponuoti koalicijos partneriams?

Koalicijos kuriamos tam tik
riems tikslams pasiekti. Ši taip 
pat. Vieną kartą tikslą pasiekus, 
kelsime klausimą, ar ir toliau 
mums reikės šios koalicijos. Jei

POKALBIS SU SEIMO PIRMININKO 
PAVADUOTOJU, KRIKŠČIONIŲ 

DEMOKRATŲ PARTIJOS VALDYBOS 
NARIU FELIKSU PALUBINSKU

bus dalykų, dėl kurių negalėsime 
sutarti, tai koalicija bus be
prasmė. Koalicija nėra tas pats, 
kas vedybos, koalicija nėra visam 
gyvenimui.

Prieš Prezidento rinkimus vėl 
paaštrės vieno (ar kelių) išeivijos 
kandidato problema. Ar reiktų keisti 
konstituciją, rinkimų įstatymą, kad 
išeivija galėtų laisviau įsitraukti į 
politiką?

Deja, šis reikalas pasidarė tik 
vieno žmogaus (V. Adamkaus - 
red.). Jei šis reikalas būtų iškeltas 
žymiai anksčiau, tai nebūtų 
atrodę, kad konstitucija keičia
ma tik vienam žmogui.

Ar žmogus turi kurį laiką 
gyventi Lietuvoje? Aš - nieko 
prieš. Tam tikru atžvilgiu, gyven
damas, geriau susipažįsti su situ
acija. Ir tą patirtį gali vartoti, kai 
darai sprendimus. Jeigu tas kan
didatas tikrai norėjo būti kandi
datu į prezidentus, kodėl negalė
jo grįžti į Lietuvą ir pagyventi 3 
metus. įsijausti į situaciją. Tas 
būtų buvę ir jam naudinga, ir 
Lietuvai.

0 bendrai - aš už tai, kad 
užsienio lietuviai būtų labiau 

įjungti. Ten yra daug žinių, pa
tirties. Be to, esame labai ne
didelė tauta ir turime branginti 
kiekvieną tautietį. Pririšti prie 
savęs, kad nutautėjimas neįvyk
tų taip greitai, kai į juos visai 
nekreipiame dėmesio. Tautiečiai 
užsienyje yra įvairiausiose pozici
jose, įvairūs profesionalai. Per 
juos galima prieiti ir prie tos 
visuomenės. Netolima praeitis 
rodo, kaip svarbu turėti kuo dau
giau Lietuvos situaciją atjau
čiančių žmonių. Sovietmečiu Lie
tuvos klausimas buvo keliamas 
užsienio lietuvių pastangomis. 
Jei ne jie, tai daugelį metų apie 
Lietuvą ne daug ką būtume ži
noję. Kaip, pavyzdžiui, apie 
kokią Gruziją.

Daug prikalbėta apie išeivių 
grįžimą Tėvynėn, bet vyksta lyg ir 
atvirkštinis procesas - lietuviai 
išvažiuoja į JAV. Asmeniškai jau 
dvi draugų šeimas "praradau".

Užsienio lietuviai čionai ne
skuba, nes migracijos tarnybos 
ir patys įstatymai buvo labai 
"nedraugiški". Man pačiam teko 
daug pastangų įdėti, kad gaučiau 
pasą. Tendencija buvo - "tu čia 

nereikalingas". Labai gaila! Nes į 
Lietuvą būtų sugrįžę nemažai 
pensininkų ir čia išleidę savo 
pensijas.

Kad mūsų jauni žmonės išvyks
ta į užsienį yra didžiulis nuosto
lis. Bet reikia bent naudotis tuo 
faktu, kad jie tenai, nes ir ten 
gali būti naudingi Lietuvai. Rei
kia palaikyti artimus ryšius tiek 
su ankstesnės, tiek su dabartinės 
emigracijos žmonėmis. Jeigu iš- 
vykusiems ekonomiškai pasisek
tų, o mes Lietuvoje sukurtume 
geresnes sąlygas verslui, tai gal
būt jie grįžtų ir taptų naujais 
investuotojais į mūsų ekono
miką.

Daug kalbame apie Lietuvos 
įėjimą Europon. Ar matote ją ten šį 
tūkstantmetį?

Neturime pasirinkimo. Be to, 

Aukšto pilotažo lakūnas - sklandytojas Jurgis Kairys prie 
savo lėktuvo prieš skrydį. Rimvydo Strikausko nuotr.

esame nedidelė valstybė. įde
dant pastangų ir esant norui su
sitvarkyti, galime gana greitai. 
Dėl to mums lengviau įeiti į Eu
ropą nei didesnėms valstybėms.

Vėlgi, pasaulis ieško artimesnio 
bendravimo, sienos griaunamos 
tarp tų, kurie esti vienoje grupėje. 
Jei atsidursi už sienos, tai ne
pateksi nei su savo gaminiais, 
nei kitų privilegijų turėsi. Tačiau 
eidami Europon turime prisi
minti, kad tautiniu atžvilgiu bus 
nemažai pavojų. Tam turėtume 
atitinkamai pasiruošti.

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose ir 
imigraciniuose reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 
West St., Simsbury, CT 0607CTTel. (860) 651-0261.

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

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.

Tūkstančiai Lietuvos vaikų šiemet mokyklos duris pravėrė pirmą kartą.
V. Kapočiaus nuotr.

Kadenciją baigusios PLB valdybos pareiškimas
Po penkerių metų įtempto 

darbo 1997 m. rugpjūčio 24 d. 
perdavėme pareigas Devintojo 
PLB seimo išrinktai naujai valdy
bai ir savo kadenciją baigėme.

Nors ilgi ir sunkūs buvo me
tai, tačiau Kraštų Bendruome
nių vadovybių, jų padalinių ir 
gausių talkininkų padedami, 
visuomenės remiami, savo už
davinį įvykdėme ir istorijai ver
tinti paliekame mūsų puoselėtas 
idėjas ir daug atliktų reikšmingų 
darbų. Mūsų idėjos, mintys ir 
darbai Devintojo PLB seimo 
buvo pripažinti, užgirti ir už 
veiklą PLB valdybai buvo pa
dėkota.

Tokį teigiamą įvertinimą pri
imdami dėmesin, iš savo pusės 
norime nuoširdžiai padėkoti vi
soms Lietuvos valstybės įstai
goms Lietuvoje ir užsienyje, Lie
tuvių Bendruomenės padali
niams, organizacijoms bei pavie
niams asmenims, PLB valdybai 
sudariusiems reikiamas sąlygas 
ir padėjusiems jai Aštunto PLB 
seimo nutarimus, PLB Konstitu
cijos ir savo įsipareigojimus vyk
dyti.

Pirmiausia dėkojame Lietuvos 
Respublikos Prezidentūrai, Sei
mui, Vyriausybei, Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų 
departamentui, ypač šių įstaigų 
vadovams, už šio istorinio, pirmą 
kartą Lietuvoje įvykusio, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Devin
to seimo priėmimą, globą ir pa
galbą lėšomis bei gausia pa
tyrusių žmonių darbo talka. Lie
tuvos Vyriausybės skirtos lėšos 
padėjo į seimą atvykti Rytų 

Kraštų Bendruomenių atsto
vams, o darbo talka PLB valdy
bai padėjo sukurti profesionalią 
organizacinę sąrangą.

Labai dėkojame PLB valdybą 
rėmusioms Kraštų Bendruome
nių bei jų padalinių vadovy
bėms, ypač padėjusioms lėšomis; 
finansinėms įstaigoms ir pavie
niams aukotojams, nuolat pa- 
pildžiusiems mūsų skurdų iždą; 
JAV Lietuvių fondui, parėmu
siam ne vieną mūsų darbą ir 
žurnalą "Pasaulio lietuvis". Dėko
jame Lietuvos ir užsienio lietu
vių televizijai, radijui, spaudai ir 
joje savo pranešimus bei raši
nius apie mus skelbusiems ben
dradarbiams padėjusiems supa
žindinti visuomenę su mūsų tiks
lais, idėjomis, užmojais, darbais.

Ilgai PLB valdybos narių min
tyse liks mus išrinkęs ir visada 
rėmęs bei palaikęs Aštuntasis PLB 
seimas, tačiau niekada nepa
miršime Lietuvos sostinėje Vil
niuje, Seimo Rūmuose, įvykusio 
istorinio Devintojo PLB seimo, 
pajėgusio susivokti prieštaringų 
nuomonių sraute, teisingai su-

ARTĖJA LEMIAMAS PRIVATIZAVIMAS
(atkelta iš 1 psl.)
dininkijos sluoksniui, kuris sa
vąją europinius standartus atitin
kančią gerovę susiejo ar sieja su 
užsienio firmomis, esamomis ar 
būsimomis užsienio investicijo
mis, įvairiais eurovaldininkijos 
sluoksniais. Užsienio kapitalas 
vienaip ar kitaip atlygina di
džiojo privatizavimo strategams. 

prasti dabartį, perkelti į ją 1949 
m. birželio 14 d. paskelbtos Li
etuvių Chartos principus išlaikyti 
iš jų išsirutuliojusią Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės sąrangą, jos 
Konstituciją ir taip ilgam laikui 
užtikrinti ypač mūsų puoselėto 
pagrindinio PLB uždavinio - lie
tuvybės išlaikymo tarp užsienio 
lietuvių tęstinumą.

Sveikiname IX Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimo išrink
tą naują PLB vadovybę, linkime 
sveikatos, ištvermės, jėgų ir Die
vo palaimos vykdyti Lietuvių 
Chartos, PLB Konstitucijos įpa
reigojimus bei Devinto PLB sei
mo nutarimus.

Jus gerbianti kadenciją 
baigusi PLB valdyba: Bronius 
Nainys - pirmininkas, Baniutė Kro- 
nienė - sekretorė, Rimas Česonis, 
Kostas Dočkus, Juozas Gaila, Va
cys Garbonkus, Vytautas Kaman
tus, Dr. Petras Kisielius, Milda Len
kauskienė, Paulius Mickus, Dr. Vi
talija Vasaitienė, Aleksas Vitkus

Lemont,
1997 m. rugpjūčio 24 d.

Ir negailėdamas. Perduodant 
ekonomiką į užsieniečių rankas 
atsiranda galimybės tapti di
džiųjų firmų atstovais, konsul
tantais, bendrų projektų ir pan. 
kūrėjais, dalyvauti eurovaldi
ninkijos žaidimuose, kaitalioti 
valdininko ir verslininko krės
lus. Kita vertus, išlaikoma gali
mybė administracinėmis prie-

Lietuvos 
Prezidentas 

apie incidentą 
su savanoriais

Algirdą Brazauską apie inci
dentą su sulaikytais Savanoriš
kosios krašto apsaugos tarnybos 
(SKAT) pareigūnais rugsėjo 4 d. 
rytą informavo ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius. 
Prezidentas tikina, kad savano
riai, rengę provokaciją prieš rug
sėjo 5 d. prasidedančios Vilriictus- 
konferencijos dalyvius; yra su
laikyti, todėl niekas niekam ne" 
gresia.

"Provokacijos nebuvo, buvo tik 
kalbos. Vyksta tyrimas, netrukus 
viską sužinosime", - sakė A.Bra
zauskas žurnalistams po susitiki
mo su Bulgarijos Prezidentu Peta- 
ru Stojanovu (Petar Stojanov).

Bulgarijos delegacija taip pat 
domėjosi SKAT pareigūnų su
laikymu.

Lietuvos vadovas svečius in
formavo, kad pagal reglamentą 
savanoriai turi teisę laikyti gin
klą savo namuose.

A.Brazauskas sakė, jog nėra in
formacijos apie tai, ar rengiamos 
provokacijos metu galėjo būti 
aukų. "Ji laiku užkirsta", - pa
žymėjo valstybės vadovas.

ELTA

monėmis valdyti vietinį kapi
talą. O šita galia taip pat turi 
savo kainą. įsivaizduokime, jog 
daroma viskas, kad stiprėtų vie
tinis kapitalas. Šitai jau savaime 
mažintų valdininkijos galias. Sti
prėjantis vietinis kapitalas su 
valdininkija vis primygtiniau 
stengtųsi bendrauti aiškia įsta
tymų kalba. Gal net stengtųsi 
įtvirtinti nuostatas, jog valdinin
kai yra finansiškai atsakingi už 
tą žalą verslininkams, kurią jie 
padaro savo neteisėtais, ne
kompetentingais ar aiškiai ko
rupciniais sprendimais. Ar gali
ma šitai įsivaizduoti Lietuvoje? 
Neįmanoma. Tad į visus ekono
mistų, žurnalistų, kai kurių poli
tikų keliamus klausimus, kurie 
susiję su greit prasidėsiančiu di
džiuoju privatizavimu, linksta
ma atsakyti taip, kaip Europos 
reikalų ministrė L. Andrikienė 
atsakė paaiškinimų laukiantiems 
socialdemokratams: "o mes vis 
tiek privatizuosim". Tokios yra lie
tuviško strateginio mąstymo vir
šūnės. Tačiau neabejokime pri
vatizavimo strategų sugebėjimais 
valstybės vardą ir galias pasitelk
ti savo interesams.

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 138OAM. Romas Kezys, 217-25'54th Avė., Bay$i‘dt,NYrr 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. :y

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

MEMOBIALS v
66-86 80 ST. M1DDLE V1LLAGE. 

QUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150
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VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 
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xLĖKTUVAI

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

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 
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KRISTAUS MAGNA CHARTA
Kun. dr. Kornelijus Bučmys

Ir koks žmogaus įžūlumas - 
dažnai atmesti paties Dievo 
įsakymus ir bandyti juos pakeis
ti sau prieinamesniais. Juk pats 
Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, savo 
Evangelijos naujuoju įstatymu 
jokiu būdu nepanaikino senojo 
įstatymo. Juk Dievas yra tik vie
nas ir Jis nesikeičia. Tarp Sina
jaus kalne duotų įsakymų ir

Konstitucijos įpareigojimus 
prisimenant

Amerikoje rugsėjo 17 d. bent valdiškieji pastatai bus papuošti 
vėliavomis. Federalinė vyriausybė, o taip pat atskirų valstijų vy
riausybės bei miestai, organizacijos paminės tą dieną pritaikytomis 
ceremonijomis. JAV prezidentas paskelbė rugsėjo 17 d. pilietybės 
diena ir pradžia konstitucijos savaitės, kuri baigsis rugsėjo 23 d.

Prezidentas savo proklamacijoje mini, kad JAV konstitucija sim
bolizuoja žmonių teisę patiems valdytis. Konstitucija, kuria remiasi 
šio krašto valdžia, nebuvo sukurta vieno įkvėpimo pagavimu. Kaip 
prezidentas savo pareiškime pabrėžia, tai buvo "už laisvę, teisin
gumą, lygybę ir žmogaus vertingumo pripažinimą ilgų kovų viršūnė".

JAV konstitucija pasirašyta 1787 m. rugsėjo 17 d. Tai dienai 
paminėti ir pilietinėms pareigoms bei teisėms įsisąmoninti 1952 m. 
vasario 29 d. Kongresas bendra rezoliucija rugsėjo 17 dieną pavadi
no pilietybės diena. 1956 m. rugpjūčio 2 d. bendra rezoliucija 
Kongresas pageidavo, kad kiekvienais metais JAV prezidentas ta 
diena prasidedančią savaitę paskelbtų konstitucijos savaite.

Konstitucija ir jos teisingumo, laisvės ir bendros gerovės idealai 
- primena prezidento proklamacija - privalo rasti palankaus atgar
sio visuose piliečiuose, nežiūrint jų etnografinės kilmės. Šių idealų 
puoselėjimas ir gynimas prieš bendrą priešą ypatingai naujiesiems 
piliečiams gali tapti egzistencinės svarbos klausimu.

Amerika laikoma dėl tautinės ar religinės laisvės persekiojamųjų 
priebėga. Ji taip pat patraukė ir priglaudė žmones, kurie bėgo nuo 
vargo ir ieškojo geresnio gyvenimo.

Panašių motyvų skatinami, šiame krašte susitelkė ir tie žmonės,
kurie kūrė šios šalies konstituciją. Susitelkę iš įvairių kraštų, buvo ir 
praktiškai patyrę, kaip yra negera, kai nesi saugus dėl savo gyvybės, 
nesi laisvas, neturi bent trupinėlio tos laimės, kurios ir šiame 
pasaulyje dar galima pasiekti. Sutardami, iškilmingai laisvės dek- 
laradjon įrašė, kad anie blogiai nebepasikartos: nebus prievartos 
žmogui, nebus kliudoma jam laisvai kurti savo laimę, nebus 
draudžiama kitam to paties siekti.

JAV tuo keliu ėjo nuo pat pradžios ir toliau juo tebeeina. Nors ir 
čia rasime trūkumų, - jų gi visur pasitaiko, - bet ir patenkintų 
žmonių čia rasime daugiausia. • ' •'**’*• '

"Konstitucija apšaugojaašmėris ir įsitikinimų laisvę. Šiamekrašte 
pilniausiai užtikrintos tikėjimo, žodžio, spaudos, kritikos ir veiki
mo laisvės. Bet JAV neapsiriboja tų laisvių vykdymu tik savo viduje. 
Šiandien JAV yra su visu pasauliu tampriai susijusios, nes visų 
kraštų buitis yra susisukusi į vieną kamuolį. Izoliacija nebeįmano
ma. Amerika jau nebegali išsaugoti savo laisvę, nesirūpindama kitų 
kraštų laisve ar net jų išlaisvinimu.

Suprantama tad Amerikon suplaukusių ir jos pilietybę turinčių

Kristaus linksmosios naujienos 
nėra pagrindinių skirtumų. Išga
nytojas pakartotinai priminda
vo, kad jis neatėjo įstatymo pa
naikinti, bet jo vykdyti.

Senajame įstatyme tilpusios 
dogmatinės ir moralinės tiesos 
nebuvo Kristaus panaikintos, bet 
tik įvairiais atvejais labiau išvys
tytos. Pavyzdžiui, žmogžudystės 
atveju dekalogas uždraudžia patį 
žudymą, kai tuo tarpu Kristus 
pasmerkia net ir pyktį, kuris gali 
būti žmogžudystės priežastis. 
Tokiu būdu Kristus patobulino 
senąjį įstatymą, pareikalaudamas 
ne Vien išorinio, bet taip pat ir 
vidinio prisitaikymo ir įstatymo 
užlaikymo. Nepanaikindamas 
moralinių įstatymų, Kristus juos 
tik patobulino. Nepakeisdamas 
dogmatinių tiesų, jas tik išvystė, 
plačiau paaiškino.

Pradinis Kristaus kalno pam
okslas tikrai gali būti laikomas 
Evangelijos skelbime Jo Magna 
Charta. Šv. Augustinas pastebi, 
kad šiame pamoksle randama 
visa, kuo grindžiama tema - tik
rasis krikščionio charakteris. Čia 

žmonių dvejopa pareiga:
- lojaliai vykdyti konstitucijos numatytas pareigas šiam kraštui;
- aktyviai prisidėti, kad šioje konstitucijoje minimomis žmogaus 

teisėmis bei laisvėmis galėtų naudotis žmonės ir kituose kraštuose, 
rūpintis pirmiausia tais kraštais, iš kurių jie ar jų tėvai yra kilę.

nusakomi Dievo karalystės įsta
tymai, kaip prieštaraują pasaulio 
vaikų norui.

Kalno pamokslas prasideda 
aštuoniais palaiminimais, kurie 
tampa tarsi viso pamokslo ve
damoji mintis ir esminė santrau
ka. Tai buvo naujo tautos vado 
naujas įstatymas, naujai pateik
tos taisyklės ir nurodymai, kaip 
jo sekėjai sėkmingai gali pasiek
ti Dievo artumą savo sieloje ir 
dalyvavimą jo laimėje amžiny
bėje. Būdinga, kad palaiminimai 
nieko nekalba apie nuodėmę, bet 
klausytojų dėmesį nukreipia į 
dorybių siekimą. Tikrai didelis ir 
esminis skirtumas tarp nusiteiki
mo daryti gera ir nusiteikimo 
vien tik vengti blogio. Gerumas 
nėra kas tai pasyvaus, negaty
vaus, bet turi pasireikšti aktyviai 
ir su pilna energija. Nėra tokio 

dalyko kaip neigiamos dorybės. 
Mūsų sielos ir kūno pajėgos 
mums yra suteiktos ne tam, kad 
mes pajėgtumėm vien tik išsi
laikyti nuo blogio, kad nepa
kenktume sau ir kitiems.Tos pa
jėgos mums yra suteiktos vei
kimui gėrio link.

Tamsybių vaikai
gudresni už šviesos vaikus 

- kerta i šaknis
Maskvos Valstybinis teatras 

1963 metų vasaros sezoną pradė
jo vaidinimu "Frakuotas Kristus". 
Jį turėjo pamatyti moksleiviai, 
darbininkai ir po to išdiskutuo
ti. Bet vienas garsiausių sovieti- 
jos artistų Aleksandras Rostovce- 
vas, laikytas ištikimu komunis
tu, laimėjęs kelis kartus Mask
vos Didžiąją premiją teatro sri
tyje, šio vaidinimo metu pakeitė 
rolės žodžius ir Dievą ne įžei
dinėjo, bet Jam meldėsi.

Rostovcevas šioje neva "dramo
je" turėjo vaidinti pagrindinę rolę 
- Kristų. Teatras buvo perpildy
tas žiūrovų. Pirmame veiksme 
matomas neva "altorius", kurio 
kryžius sudėstytas iš alaus, vyno 
ir degtinės butelių. Aplink alto
rių neva šoka kūningi popai, ant 
grindų vartosi storos vienuolės. 
Šis aktas beveik be garso: jis te
turi žiūrovą juokinti ir nuteikti 
pasityčiojimui iš religijos. An
trame veiksme į sceną išeina Ros
tovcevas Kristaus vaidmenyje, 
apsirengęs ilga tunika. Rankoje 
jis laiko didžiulę Naujojo Testa
mento knygą. Pagal iš anksto 
paruoštą tekstą jis turi perskaity
ti dvi pirmąsias Kalno pamokslo 
eilutes, po to trenkti Šv. Raštą ir 
savo tuniką į kampą ir sušukti:
"Duokite man fraką ir cilinderį!" 
Tačiau Rostovcevas vaidina vi
sai kitaip, nei tekste numatyta.' 
Jis oriai ir rimtai perskaito pirmą
sias Kalno pamokslo eilutes: 
"Palaiminti beturčiai dvasioje, 
nes jų dangaus karalystė. Palai
minti romieji, nes jie paveldės 
žemę". Užuot šioje vietoje nu
metęs knygą ir drabužį šalin, jis 
ramiai skaito toliau: "Palaiminti, 
kurie liūdi, nes jie bus paguosti".
Sufleris nežino ką daryti. Publi
ka jaučia, kad Rostovcevas čia 
vaidina ne pagal numatytą rolę. 
Artistas gi, susikaupęs vėl palen
kia galvą prie Šv. Rašto ir galin

gu balsu perskaito ne tik Kristaus 
palaiminimus, bet visą šv. Mato 
evangelijos penktą skyrelį baig
damas: "Būkite tad tobuli, kaip 
ir jūsų dangiškasis Tėvas yra to
bulas". Žiūrovai klausėsi įtemptai 
ir tyliai. Artistas gi, pamaldžiai 
persižegnojo ir didžiai susijau
dinęs sušuko: "Viešpatie, at
simink mane savo karalystėje". 
Ši neva "drama" scenoje daugiau 
nebepasirodė. Rostovcevo vardo

"Palaiminti beturčiai dvasioje, 
nes jų dangaus karalystė" - pasi-

artistų sąraše irgi nebeliko. Jo 
likimą galime suprasti. Bet jo

mimas. V. Kapočiaus nuotr.

didvyriškumo garsas nuskambė
jo per visą žemės rutulį.

(Apie tai buvo "Nėw York 
Times", Vokietijos žurnale "Neue 
Bildpost" 1963 m. rugpjūčio nu
mery, lietuviškoje Eltoje, Lon
done leistame "Šaltinyje" 9 -1963 
m. spalio mėn. nr. 5, psl. 167. ir 
kitur.)

-o-
Tai buvo diena prieš 2000 

metų, kaip ir kitos dienos, Pa
lestinoje. Minia apsupo kalną, 
kaip armija, pasirengusi pilies 
apgulimui ir laukė Pranašo žo
džių. Niekas nenujautė, kad ši 
diena virs viso pasaulio istorijos

kertiniu akmeniu, Virs kryžkele, 
pro kurią pravingiuos kiekvieno 
žmogaus ateities gyvenimas. Nie
kas nenumanė, kad šią dieną 
pasaulio proletariatui ir kapita
lizmo tarnams bus padiktuota 
programa, kuri pakeis pasaulio 
veidą ir milijonus širdžių. Tai 
buvo diena, kuriai nėra lygios 
žmonijos praeityje. Atėjo valan
da, kurios laukė pavargusi žmo
nija, kurią minės draugai ir prie
šai, kurioje gims naujas pasaulis 
ir nauja karalystė, - Dievo kara
lystė žemėje.

girdo dideli ir dar niekada ne
girdėti žodžiai. Minia stovėjo 
apstulbusL Žmones žiūrėjo vie
nas į kitą lyg netikėdami savo 
ausimis, lyg norėdami pasitikrin
ti ar jie gerai nugirdo ir suprato 
Pranašo žodžius. Nejaugi netur
tas galėtų būti palaima? Kaip jis 
būtų palaima, jei patriarchai, 
Izraelio karaliai ir Rašto žinovai 
turėjo tiek žemės, tiek gyvulių, 
kad jų niekas negalėjo suskai
čiuoti.

Dideli ir niekada negirdėti 
žodžiai aidėjo, skriejo per minią 
į plačius tolius. Palaiminti be-

(nukelta į 4 psl.)

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė

Vincas Krėvė 8

Papasakojau jam viską - savo pasikalbėjimą su Dekanozovu, su 
Merkiu. Šilingas atidžiai manęs klausė, kramtydamas iš susijaudini
mo nagus.

- Kas liečia Smetoną, tai Merkys labai klysta. Prezidentas žinojo, 
ką darė. Tremtyje jis Lietuvai bus naudingesnis, negu čia pasilikęs 
bolševikų pastumdėlis - pareiškė Šilingas man pabaigus pasakoti. - 
Jo vietoje aš taip pat būčiau pasielgęs.

- Bet ką tu man patarsi dabar? Ar turiu priimti Merkio pasiūlymą, 
ar galiu lengva širdimi nuo jo atsisakyti?

- Aišku kaip diena, kad privalai priimti, - atrėžė man Šilingas. - Aš 
netikiu nei vienu Dekanozovo žodžio ir manau, kad bolševikai jau 
yra susitarę su vokiečiais dėl Lietuvos ir apskritai dėl visų Pabaltijo 
valstybių likimo, bet turim gelbėti, kas dar išgelbėti galima...

- Vadinasi, patari man pasidaryti bolševikų "pastumdėliu", kaip 
patsai išsitarei, ir gal nieko nepasiekęs pasiimti visą atsakomybę už 
jų veiksmus Lietuvoje, būti ateityje apkaltintu dėl bendradarbiavi
mo su jais ir, ko gero, netekti doro vardo...

- Kokią turi reikšmę vieno žmogaus vardas ar net gyvybė, kai yra 
reikalas gelbėti valstybę ir tautą! - sušuko Šilingas. - Aš irgi buvau 
siūlomas ir būčiau nei vieną akimirką nesvyravęs, jei bolševikai 
nebūtų atmetę mano asmens. Ir žinai, kodėl privalai? Aš taip 
galvoju: anksčiau ar vėliau, be abejo, vokiečiai karą turės pralaimė
ti. Tada ir bolševikams, kaip ir vokiečių draugams, teks pasitraukti 
ir iš Lenkijos, ir iš Lietuvos, ir kitų sričių, kurias jie buvo užėmę su 
vokiečiais susitarę. Būtinai reikia, kad iki tam laikui nors formaliai 
išliktų Lietuvos vyriausybė.

Pareiškiau abejojimą, kad aš galėčiau pajėgti tokiam uždaviniui, 
kuris ir prityrusiam politikui nebūtų lengvas. Be to, negi žinau, kas 
yra tie primesti man bendradarbiai? Be abejonės, jų tarpe susiras 
komunistų, o gal net provokatorių...

Šilingas susirūpino, susimąstė.

- Vis tiek neturi tiesos atsisakyti. Gal teks nukentėti, bet ir mes 
visi senosios kartos inteligentai ir Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai 
jau esame pasmerkti. Būsime sunaikinti vienu ar kitu būdu visi, 
kurie nepanorės ar negalės pasprukti į užsienį, jei karas ilgėliau 
užtruks. Aišku, pirmoje eilėje politiniai veikėjai, kaip aš ir į mane 
panašūs, bet iš Lietuvos aš nebėgsiu.

- Tavo pranašavimai tiesiog siaubingi! - pasakiau jam. - Jie ir už 
mane drąsesnį siela galėtų atbauginti.

- Žinai, ką tau patarsiu, - pašokęs iš vietos ėmė bėgioti išilgai 
kambario. - Pamėgink patsai derėtis su bolševikais. Pareikalauk, kad 
į vyriausybę įsileistų nors Natkevičių, mūsų dabartinį atstovą 
Maskvoje, ar bent Ernestą Galvanauską. Jei bolševikams tikrai 
svarbu, kad nauja vyriausybė turėtų krašto pasitikėjimą, jie gali 
sutikti, jei griežtai pareikalausi.

- Manai, kad Galvanauskas tokiomis perspektyvomis sutiktų eiti 
į vyriausybę? - pareiškiau abejonę.

- Daug ką galima prikišti Galvanauskui, bet kad jis yra tikras 
patriotas, ištikimas Lietuvos sūnus, aš neabejoju.

- Paskambink jam ir sužinok, ar jis namie, - paprašiau. - Norėčiau 
su juo pasikalbėti.

Šilingas paskambino. Galvanauskas buvo namie ir sutiko su 
manim pasimatyti tuojau.

- Neužmiršk, kad sunkaus kryžiaus, kurį likimas nori užvelti ant 
tavo pečių, neturi tiesos nusikratyti, - atsisveikindamas kalbėjo 
šilingas. Jau duryse jis mane nutvėrė už kaklo, apkabino abiem 
rankom ir pabučiavo. - Tai mano tau palaiminimas į Golgotą 
kopti...

Galvanauskas pusryčiavo, kai aš atėjau. Pas jį suradau V. Sid
zikauską, buvusį mūsų atstovą Berlyne.

Pasakiau, kokiu reikalu atėjau.
- O ką mano Šilingas? - susidomėjo Galvanauskas.
Atpasakojau Šilingo nuomonę apie būtiną reikalą eiti į vyriausy

bę, bet nuslėpiau jo nuotaikingus pranašavimus, kuriais aš tuo 
metu ir pats netikėjau. Aš, kaip ir daugelis kitų, klydau, many
damas, kad bolševikai jau yra pamatę savo klaidas, kurias padarė 
pirmaisiais valdymo metais, ir jų jau nebekartos. Išorinius pakeiti
mus, daromus tik formaliai, laikiau tikros evoliucijos požymiais.

Taip manydamas, neabejojau, kad nebus kartojamos klaidos 
kituose kraštuose, kuriuose jiems pasiseks įsitvirtinti nors laikinai, 
išgyventos jau pačioje Rusijoje.

Pasakiau E. Galvanauskui, kokiu reikalu esu pas jį atėjęs.
- Aš visai pritariu Šilingo nuomonei, kad niekas mūsų neturi 

teisės atsisakyti nuo darbo, kuris gali būti naudingas Lietuvai, nors 
tasai darbas grėstų didžiausiu pavojum, - pareiškė Galvanauskas. - 
Neatsisakau įeiti į vyriausybės narius, jei tik jums pasiseks įtikinti 
dabartinės padėties viešpačius, kad aš esu reikalingas. Bet aš abejo
ju, kad jums tai pasisektų.

- Pamėginsiu, - pareiškiau.
- Neabejoju, kad bolševikai čia neilgai išsilaikys, jų karas su 

vokiečiais neišvengiamas, - įsikišo į mūsų pasikalbėjimą V. Sid
zikauskas. - Jie ir karą pradėjo tik todėl, kad užgrobtų derlingus 
Ukrainos plotus, kurių kolonizacijos planai seniai jau pagaminti. 
Karas su anglais ir kitais jų sąjungininkais - tai tik priemonė 
užnugariui apsaugoti. Vokiečiai visai neslepia savo siekimų ir 
tikrųjų tikslų. Jie mano, ir visai pamatuotai, kad bolševikams 
nugalėti užteks vieno kito mėnesio laiko.

- O jų draugiškumo sutartys su bolševikais, sutikimas atiduoti 
jiems didžiausius Lenkijos plotus, net tas Rumunijos dalis, kurios 
niekados nebuvo rusų valdomos, nekalbant jau apie Pabaltijo 
valstybes? - paabejojau jo teigimu.

- Ir naciams, ir bolševikams sutartys neturi jokios reikšmės, tuo 
įsitikinti turėjom ir mes, ir visas pasaulis pakankamai progų, - 
pareiškė Sidzikauskas. - Tiek vieni, tiek ir kiti jų mano, kad laikytis 
sutarčių, kai jos jau nereikalingos jiems, yra pasenęs buržuazinis 
prietaras, dargi labai negirtinas, o bolševikų akimis - netgi 
nusižengimas prieš partijos kodeksą.

- Vokiečių laimėjimas sudarytų mūsų tautai tikrą pavojų, - pastebė
jo Galvanauskas. - Jiems čia įsigalėjus, visa mūs tauta būtų pas
merkta išnykti.

- Niekuomet jie nelaimės karo! - karštai paneigė Sidzikauskas. - 
Anglai - šalti realistai. Negi jie ryžtųsi tęsti karą, kai beveik visa 
Europa šiandien vokiečių rankose, jeigu neturėtų užtikrinimo, kad 
į karą tikrai įstos ir Jungtinės Amerikos Valstybės su visa savo 
technikos ir išteklių galybe. Te tik vokiečiai įsivelia į karą su rusais 
ir įklimpsta į jų begalines erdves, pamatysite, kad amerikiečiai 
paskelbs jiems karą. įstoję, kai visų kitų jėgos jau bus išsisėmusios 
ar bent žymiai susilpnėjustos, jie nulems karo likimą ir su juo viso 
pasaulio.

- Jūsų samprotavimai, pone ministeri, visai realūs ir įtikinami, -
(nukelta į 4 psl.)



■ Ankstyvą rugpjūčio 31 d. ry
tą Paryžiuje autokatastrofoje 
žuvo princesė Diana ir jos drau
gas milijonierius Dodis Al Faye- 
das. Automobilį, kuriuo važiavo 
princesė, motociklais persekiojo 
fotografai. Vairuotojas, mėgin
damas pabėgti nuo įkyrių žur
nalistų, nesuvaldė automobilio 
ir rėžėsi į tunelio pertvarą. Prin
cesė Diana mirė ligoninėje dvi 
valandas trukusios operacijos 
metu. Jai buvo 36 metai. Septy
ni automobilį persekioję fotogra
fai sulaikyti, jiems pateikti kal
tinimai pavojingu elgesiu kelyje, 
tapusiu mirties priežastimi.
■ Pasaulio valstybių vadovai 

rugpjūčio 31 d. pareiškė užuo
jautas Didžiosios Britanijos ka
rališkajai šeimai ir žmonėms. Di
džiosios Britanijos ministras 
pirmininkas Tony Blair, Prancū
zijos prezidentas Jacąues Chi- 
rac, JAV prezidentas Bill Clinton, 
Pietų Afrikos prezidentas Nel- 
son Mandela, Jungtinių Tautų 
Generalinis sekretorius Kofi An- 
nan, Lenkijos, Kroatijos, Švei
carijos, Graikijos ir Turkijos va
dovai su giliu liūdesiu sutiko 
žinią apie princesės Dianos mirtį 
ir prisiminė ledi Dianą kaip vie
ną nuostabiausių pasaulio mo
terų, didelę dalį savo gyvenimo 
paskyrusią labdarai. Kai kurių 
valstybių vadovai negailėjo rūs
čių žodžių spaudai, daugelio 
nuomone, tiesiogiai atsakingai 
už princesės mirtį. Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl pareiškė, 
jog princesė Diana tapo "vis bru
talesnės konkurencinės kovos 
spaudos rinkoje" auka.
■ Europos komisijos narys, ku
ruojantis santykius su Rytų Eu
ropos šalimis, Hans van den 
Broek žurnalistams Briuselyje pa
sakė, kad ES sieks visiško ES ir 
Rusijos bendradarbiavimo susi
tarimo įsigaliojimo dar šiais 
metais, o taip pat aktyviai rems 
Rusijos pastangas tapti Pasaulio 
prekybos organizacijos nare. Se
kantis ES ir Rusijos vadovų su
sitikimas greičiausiai įvyks spa
lio mėnesį.

KRISTAUS MAGNA CHARTA
(atkelta iš 3 psl.)
turčiai dvasioje. Ne tie palaimin
ti, kurie nors mažai turi, bet yra 
įaugę į žemę kaip kurmiai, kurių 
visas gyvenimo tikslas yra su
sikrauti turtą ir numirti, jo nie
kam nepanaudojus. Ne tie palai
minti, kurie vien tik taupo pi
nigus ir užmerkia akis artimo 
vargui. Ne tie palaiminti, kurie 
mažai turi, bet daug nori. Ne tie 
palaiminti, kuriems pinigas ir 
turtas yra visuotinis išganymas, 
kurie mano, kad pinige yra laimė.

Palaiminti beturčiai dvasioje. 
Tai tie, kurie niekada neužmiršta, 
kad turtas ir pinigas yra tik prie
monė ir pagalba žemės kelionėje 
į amžinybę. Tai tie, kurie ne- 
prisiriša nei prie žemės, nei prie 
pinigo. Tai tie, kurie neieško 
laimės pinige, bet gerame darbe. 
Palaiminti tie, kurie patenkinti 
tuo, ką turi; kurie dalinasi duo
nos kąsniu su dar mažiau tu
rinčiais; kurie už savo dosnumą 
nereikalauja atlyginimo, bet savo 
ištekliais nuoširdžiai vykdo gerus 
darbus, mažina artimo vargą, šlu
osto ašaras.

Kol žmogus žmogui vilkas, kol 
jo širdis gobši ir nesidomi arti
mo gerbūviu, tol kalbėti apie ge
resnį socialinį rytojų yra bergž
džia. Neturto giliajai priežasčiai 
glūdint pačiame žmoguje, tenka 
reformuoti pirmiausiai ne įsta
tymus ir santvarką, bet žmogaus 
nusistatymą kito žmogaus at
žvilgiu socialinių ir ekonominių 
problemų srityje. Taigi, žmonijai 
reikia širdies reformos. O tai jau 
nebe socialinis, bet dvasinis ir 
dorovinis klausimas.

Kristus savo kalno pamokslo 
pradžioje tad ir apeliuoja į gerą 
sąžinę, skelbdamas antgamtinės 
dorybės - dvasinio neturto rei
kalą. Netikintieji, išjuokdami šį 
Kristaus palaiminimą, beturčius 
dvasioje vadina dvasios ubagais, 
t. y. kvailiais, silpnapročiais žmo
nėmis. Kristus gi, skelbdamas šį 
palaiminimą, apie tokią galimy
bę tikrai negalvojo.

Šio palaiminimo prasmės na
grinėjime galime pastebėti tris 
neturto dvasios atspalvius. Aukš
čiausias šio palaiminimo laipsnis 
- tai savanoriškas turto atsiža
dėjimas ir tapimas beturčiu iš 
meilės Kristui. Tokia išvada kyla 
iš paties Kristaus žodžių: "Kiek
vienas, kuris palieka namus... ar 
dirvas dėl mano vardo, gaus šim
teriopai ir paveldės amžinąjį gy
venimą" (Mato 19, 29). Že

mesnis palaiminimo laipsnis - 
tai nesavanoriškas neturtas, ta
čiau savanoriškoje dvasioje pri
imamas ir iš Dievo meilės noriai 
pakeliamas. Trečias palaiminimo 
laipsnis yra skiriamas medžia
giškai turtingiems, kurie vis dėl
to prie turto nėra prisirišę ir ku
rie nemano, kad jis yra aukščiau
sia vertybė, kurie jį laiko tik Die
vo Apvaizdos jiems duota prie
mone daryti gerus darbus kitų 
gerovei.

Turtas ir neturtas savyje yra 
abejingi dalykai. Viską čia nu
lemia dvasia, kaip tais turtais 
naudojamasi ir kaip jie vertina
mi. Daiktai savyje nėra blogi, tik 
jų vartojimas ar piktnaudojimas 
nustato mumyse moralinį nusi
kaltimą ar nuopelną. Neįsimylė
ti į turtus yra didelė dovana, bet 
niekas nenori prisipažinti trokš
tąs turtų. Visi ginasi, kad turtai 
reikalingi dėl vaikų, dėl įsikūri
mo, dėl senatvės. Ir niekad, gir
di, nebus per daug ir taip krau
nama. Kraunama ne tik teisingu 
darbu, panaudojant savo jėgas, 
bet kartais ir neleistinomis prie
monėmis.

Beje, šį palaiminimą vykdan
tieji gali tai patikrinti ir fizinė
mis priemonėmis. Ar žymiai pa
sikeis pulso dažnumas ir kraujo 
spaudimas staiga loterijoje lai
mėjus didelę sumą pinigų?

Antrasis palaiminimas klausy
tojų nustebimą dar labiau padi
dino, nes Kristus pareiškė: "Palai
minti romieji, nes jie paveldės 
žemę". Žydai gyveno ta minti
mi, kad vieną dieną jiems teks 
visa žemė, kai Mesijo nežemiška 
jėga sutriuškins romėnų legijo- 
nus ir pagonių puikybę sutryps į 
dulkes. Tačiau kuriam iš jų atėjo 
į galvą miritis, kad kantrumas ir 
romumas būtų kelias paveldėti 
žemei? Priešingai, jie aiškiai matė 
ir suprato, kad tik kardo ašme
nys, tik geležinis kumštis gali 
pavergti ir valdyti žemę. Todėl 
jiems nelabai patiko mintis, kad 
romumu ir kantrybe būtų gali
ma atstatyti Izraelio karalystę. 
Tas pranašas, siūląs romumą, turi 
būti nepraktiškas svajotojas ir 
idealistas.

(Tęsinys kitame numeryje)

DARBININKĄ laiškai 
pasiekia 

ir elektroniniu paštu 
(E-mail)!

jkeleras@aol.com

Juodojo kaspino dieną - vėl prie A. Mickevičiaus 
paminklo

Lietuvos Laisvės Lygos lyderis 
Antanas Terleckas’ teigia, kad 
kelias į Lietuvos nepriklausomy
bę prasidėjo prieš dešimt metų 
įvykusiame protesto mitinge Vil
niuje prie Adomo Mickevičiaus 
paminklo.

Tai jis dar kartą pareiškė rug
pjūčio 23 dieną toje pat vietoje, 
minint pirmojo mitingo dešimt
metį. Antanas Terleckas, trum
pai prisiminęs tas dienas, dau
giausia kalbėjo apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Jis apgailesta
vo, kad neišsipildė daugelio to 
mitingo dalyvių svajonės maty
ti tikrai demokratišką ir kles
tinčią Lietuvą. Lietuvos žmonės 
nuskurdinti, tauta naikinama fi
ziškai ir dvasiškai, kalbėjo Lygos 
vadovas. Jis kvietė "pasisemti 
drąsos ir kiekvieną dieną žygiuo
ti prie Vyriausybės rūmų, ku
riuose sėdi bailiai".

Minėjimo pradžioje prie Ado
mo Mickevičiaus paminklo su
sirinko apie du tūkstančius žmo
nių. Po pirmųjų kalbų, kuriose 
daugiausiai ir itin aštriai kritikuo
ta Seimo dauguma bei Vy
riausybė, dalyvių gretos ėmė pa
stebimai retėti. Pabaigoje jų liko 
apie 300-400. Į minėjimą buvo

Prisimename Juozą Kreivėną
(Jo mirties dešimtmečio proga)

E. bulaitis

Štai jau prabėgo^,dešimtmetis 
nuo žinomo Chicagos lietuvių 
veikėjo Juozo Kreivėno mirties. 
Gegužės 24-ji yra ta diena, 
kuomet jau prieš dešimtį metų 
sustojo jo širdis, plakusi tik tru
putį ilgiau negu 75-rius metus.

J. Kreivėnas visą laiką gyveno 
Chicagos pašonėje - Cicero lie
tuvių telkinyje, bet daugiausia 
darbavosi Chicagoje. Jį gerai 
pažinojo visa lietuviškoji Ame
rika, nes jo užsimojimai bei 
pasiekimai peržengė parapijines 
ribas. J. Kreivėnas buvo mu
zikologas, vargonininkas, diri
gentas, mokytojas, žurnalistas, 
redaktorius, J. Žilevičiaus-J. Krei
vėno Muzikologijos archyvo ve
dėjas, lietuviškos knygos uolus 
rinkėjas bei platintojas, didelis 
ir taurus lietuvis. Kaip per atsis
veikinimą su mirusiuoju buvo 
pažymėta, nežiūrint jo didžiulių 
nuopelnų įvairiose lietuviško

Antanas Terleckas mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo
Vilniuje metu. V. Kapočiaus nuotr.

atvykęs Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, tačiau po 
Antano Terlecko ir dar kelių kraš
tutinai nusiteikusių minėjimo 

gyvenimo srityse, pirmiausia J. 
Kreivėnas buvo Žmogus iš di
džiosios raidės.

Gerai atsimenu atsisveikinimą 
su velioniu 1987 m. gegužės 26 
d. Butkaus koplyčioje Cicero. Čia 
pradinį žodį tarė velionio ben
dradarbis, žurnalistas Vytautas 
Zalatorius, o pirmasis atsisveiki
no jaunasis dr. Petras V. Kisie
lius, kalbėjęs vardu šimtų jo mo
kinių, kuriems J. Kreivėnas die
gė lietuvišką žodį, skatino meilę 
lietuviškai dainai, Lietuvai ir 
visam, kas lietuviška. Nenuosta
bu, jog kita jo mokinė, Daiva 
Markelytė, milijoninį tiražą tu
rinčiame "Chicago Tribūne Ma
gazine" neseniai aprašė J. Kreivė
no pastangas šiose srityse.

Aš neseniai perklausiau gar
sinę atsisveikinimo iškilmių juos
tą, kurioje yra užfiksuoti tada 
kalbėjusiųjų žodžiai: dr. Leonar
do Šimučio, kun. Vaclovo Gu
tausko, Juozo Masiulionio, dr. 
Kazio Pemkaus (jo jau nėra 

dalyvių kalbų jis paliko skverelį 
prie Adomo Mickevičiaus pamin
klo.

ELTA

gyvųjų tarpe), Antano Gied
raičio, Jono Dainausko.

Čia norisi pacituoti tik mažą 
ištrauką iš žinomo Amerikos lie
tuvių veikėjo, muzikos veterano 
dr. Leonardo Šimučio atsisvei
kinimo kalbos (jo tėvas irgi buvo 
įvairių organizacijų veikėjas, 
žurnalistas):

"Susirinkome atiduoti pasku
tinę pagarbą lietuviui pedagogui, 
žurnalistui, muzikologui ir ar- 
chyvistui. Juozas Kreivėnas buvo 
aktyvus visose šiose srityse be
veik visą savo gyvenimą. Atvykęs 
į Cicero 1950 metais, jis įsijungė 
į Lietuvių Vargonininkų sąjungą 
ir buvo pakviestas redaguoti Są
jungos leidinį - "Muzikos žinias". 
Jis išplėtė jų turinį ir jas padidi
no. 1951 m. jis mane pavadavo 
kaip vargonininkas Aušros Vartų 
parapijoje ir vėliau buvo pakvies
tas tos parapijos vargonininku. 
Mes daugelį kartų giedodavome 
laidotuvėse ir susitikdavome 
koncertuose. Jis buvo labai akty
vus Vargonininkų Sąjungos na
rys".

Toliau dr. Šimutis teigė: "Kai 
Juozas Žilevičius gyveno pas Tė- 

(nukelta į 8 psl.)

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė

(atkelta iš 4 psl.)
lyg nusidžiaugęs pritariau jam. - Duok, Dieve, kad taip atsitiktų.

- Jūsų uždavinys - išlaikyti bent vyriausybės pavidalą, kol ateis 
vokiečiai. Tada jau jūs nebetiksit ir turėsite savo vietas užleisti 
kitiem, kurie stengsis eiti tuo pat keliu, kol pagaliau ir vokiečiai 
pralaimės. Tada tik Lietuva galės vėl atsistoti ant savo kojų ir 
sudaryti tikrą nepriklausomą vyriausybę.

- Gal tada Smetona sugrįš, - įterpiau savo pastabą.
- Ne. Smetonos dainelė, kaip ir visų kitų diktatorių ir diktato

riukų, jau bus sudainuota. Jo vaidmuo mūsų krašto gyvenime jau 
baigtas, - su įsitikinimu pabrėžė Sidzikauskas.

- Jis ir pabėgo staiga ne tiek bolševikų bijodamas, kiek savųjų, 
bent aš tokį įspūdį gavau, pasimatęs su juo Eitkūnuose, - pastebėjo 
Galvanauskas.

- Rodos, jūs jį vijotės? - klausiu.
- Vijomės su generolu Vitkausku, bet nepavijome. Kai atvykome 

į Kybartus, ten jau nesuradom Smetonos, - pasakoja Galvanauskas.
- Prie sienos jį buvo sulaikę šauliai ir gana nemandagiai su juo 
pasielgę, bet jis juos apgavo ir aplinkiniais keliais, per balas, basi 
perėjo su palydovais per sieną. Vitkauskas buvo uniformuotas, 
todėl negalėjo pereiti sienos, bet aš nuvykau į Eitkūnus ir suradau 
jį viešbutyje "Rus". Mėginau jį prikalbinti grįžti, bet šeimyna beveik 
išstūmė mane iš kambario. Taip nieko nepešę turėjome grįžti į 
Kauną...

Kai apie antrą valandą grįžau namo, man pranešė, kad jau kelis 
kartus buvo skambinę iš rusų atstovybės, vis klausdami, ar dar nesu 
grįžęs. Prašė paskambinti, kai tik sugrįšiu.

Maniau pirmiau papietaut ir tik tuomet paskambinti. Bet nespė
jau dar atsisėsti prie stalo, kai telefonas ėmė veikti. Man priėjus ir 
paklausus, kas skambina, atsiliepė atstovas Pozdniakovas. Jis tuojau 
perdavė ragelį J. Paleckiui, kuris paklausė manęs, ar jau esu apsis
prendęs priimti pasiūlytąsias pareigas ir ar jis galįs pateikti ein. 
Prezidento pareigas Merkiui naujos vyriausybės narių sąrašą ir 
prašyti patvirtinti jį?

Atsakiau, kad mano sutikimas pareis nuo sąlygų priėmimo, 
kurias turėsiu pateikti, ir prašiau paskirti vietą, kur galėčiau su juo 
susitikti ir pasikalbėti.

Paleckis ilgai tylėjo. Matyti, pridengęs ragelį tarėsi su savo patarė
jais. Paskui pasakė, kad patsai pas mane atvažiuosiąs.

Už pusės valandos atvyko, tik ne vienas, bet su Pozdniakovu.
Aš jau buvau pasiruošęs, kaip turiu kalbėti ir kokiu būdu pareika

lauti, kad į Ministerių Tarybą būtų pakviestas Galvanauskas. Todėl 
iš karto pradėjau pasikalbėjimą pareiškimu, kad, mano nuomone, 
svarbiausia Ministerių Taryboje vieta ir atsakingiausias vaidmuo - 
tai finansų ministeris. Kitose srityse padarytos klaidos lengvai 
išlyginamos, o finansų srityje jų beveik negalima atitaisyti, bent 
greitu laiku. Dažniausiai šioje srityje padaryti klaidingi žingsniai 
skaudžiai atsiliepia krašto gyventojams ir kuriam laikui net gali 
sužlugdyti viso krašto gerovę. Busimosios Ministerių Tarybos sąraše 
numatytas finansų ministerių asmuo man visai nėra žinomas kaip 
finansininkas, ir todėl negalėsiu juo pasitikėti ir tuo pačiu pasiimti 
atsakomybę prieš kraštą.

Paleckis pertraukė mano kalbą, kad į finansų ministerio vietą yra 
siūlomas gabus finansų ministerijos valdininkas ir liaudininkų 
partijos žymus veikėjas.

Atsakiau, kad valdininko sugebėjimas gerai atlikti pavestą jam 
darbą visai neįrodo, kad jis bus geras finansų ministeris. Metas 
dabar labai sunkus, nepaprastai gali būti painios darbo sąlygos, 
kurios pareikalaus, kad šiam atsakingam darbui vadovautų prityręs 
žmogus, turįs ne tik mano, bet ir viso krašto pasitikėjimą. Sutikčiau 
priimti siūlomas man pareigas - faktiškai ministerio pirmininko - 
tik tuo atveju, jei finansų ministerių būtų pakviestas E. Galvanaus
kas ar prof. Jurgutis.

Paleckis pasižiūrėjo į Pozdniakovą, lyg klausdamas jo patarimo.
- Aš manau, kad tamsta turėtum gerai apsvarstyti pono profeso

riaus pasiūlymą ir tik apgalvojęs duoti atsakymą, - patarė jam 
Pozdniakovas.

Paleckis pritardamas lingavo galvą.
- Gerai, po valandos kitos aš tamstai, ponas profesoriau, dar 

šiandien pranešiu savo nusistatymą šiuo klausimu, - pareiškė jis 
atsikeldamas.

Tuo mūsų pasikalbėjimas šį kartą pasibaigė.

Buvau tikras, kad jis nuvyko į Maskvos atstovybę tartis. Maniau, 
kad ten nesutiks įsileisti Galvanausko į Ministerių Tarybą, tokiu 
būdu atkris ir mano kandidatavimas, kuo būčiau labai patenkintas.

Bet atsitiko visai kitaip. Nepraslinko dar valanda, kai Paleckis 
paskambino, kad jis rado sąlygas priimtinomis. Užklaustas Gal
vanauskas sutiko paimti finansų ministerio vietą. Tikisi, kad dau
giau kliūčių nebeatsiras ir ryt dieną jis galėsiąs sukviesti pirmą 
naujosios vyriausybės pasitarimą.

Susirinkimas skiriamas dešimtą valandą ryto ministerio pirmininko 
raštinėje...

Atvykau į ministerio pirmininko raštinę anksčiau, negu buvo 
sutarta - apie devintą valandą. Mane sutiko Mašalaitis, Ministerių 
Tarybos reikalų vedėjas. Jis man papasakojo, kad Paleckis buvo čion 
atvykęs dar prieš aštuntą. Pasikalbėjęs su juo, Paleckis paskambinęs 
į rusų atstovybę, ilgai kalbėjosi telefonu, paskui pareikalavo auto
mobilio ir išvyko, pažadėjęs greitu laiku grįžti.

Mašalaitis buvo pateikęs jam atsistatydinimo pareiškimą, kaip jis 
visuomet darydavo, ministeriui pirmininkui pasikeitus.

- Kodėl norite pasitraukti? - paklausęs jį Paleckis.
- Gal neįtiksiu ponui pirmininkui, - atsakęs jam Mašalaitis. - Gal 

turite numatę savo žmogų, tinkamesnį sau. Nenorėčiau kliudyti...
- Jokių savų žmonių neturiu, - atsakęs jam Paleckis. - Jei laikotės 

dėsnio dirbti Nepriklausomos Lietuvos labui, galite pasilikti savo 
vietoje...

Niekas dar tada nežinojo apie slaptus Maskvos susitarimus su 
Hitleriu, kurie paaiškėjo tik karui pasibaigus. Todėl, išgirdęs šį 
Mašalaičio pasakojimą, pagalvojau, kad Paleckis nėra susirišęs jo
kiais pasižadėjimais bolševikų atžvilgiu ir mano taip, kaip ir mes 
manome: tikisi, kad laviruodami galėsime išsilaikyti, kol pasibaigs 
karas, ir tuo išgelbėsime Lietuvą ir jos nepriklausomybę.

Lengviau atsikvėpiau, pagalvojęs, kad Paleckio asmenyje turėsime 
ne priešą, bet bendramintį...

Dešimtą valandą jau buvo susirinkę beveik visi naujosios vy
riausybės nariai ministerio pirmininko kambaryje. Mūsų tarpe dar 
nebuvo vidaus reikalų ministerio M. Gedvilo ir švietimo ministerio 
Venclovos. Mane blogai nuteikė faktas, kad Paleckis visą laiką 
bėgiojo į raštinę ir iš ten, kaip man pasakė Mašalaitis, kalbėjosi su 
rusų atstovybe... (Bus daugiau)

mailto:jkeleras@aol.com


Onė Baliukonytė Dalia Juškienė janti Lietuva

*

Dagio žiedą - širdį keliu
Iš po kojų, kanopų, ratų - 
Su sieros kvapu... Pakeliui 
Mums Velykų vandens, Rarotų

Šilumos ir šviesos? Švarių 
Rankų motinos su kalėdaičiais? 
I krūtinę delčią veriu -
Ir gyvenimo fazė keičias...

Ak vaikystės viltie!.. Nūnai
£ Aš daužausi triukšminguos ringuos, 

O vis vien: ką paniūniavai - 
Net aitria buitimi užspringus

Išdainuosiu... Nors pailsau! 
Nebylystės įžadų verge - 
Iškukuoki dar sykį sau 
Žalią tėviškę... Vaikas verkia

Devintam skaistyklos aukšte 
Tarp daiktų kruvinai dulkėtų...
Tik atmink prieš pavirsdama paukšte:
Kristi būna skaudu ir kieta!

Pirmą kartą pasirodė tokia išsami ir visapusiška, prabangiai išleista, 
lietuvių kalbos gramatika anglų kalba "LITHUANIAN GRAM- 
MAR", skirta lietuvių kalba besidominčiam skaitytojui, nemo
kančiam šios vienos seniausių indoeuropiečių kalbų. 800 puslapių 
knygoje siekiama aprašyti dabartinės lietuvių kalbos gramatinę 
sistemą. Knygą išleido "Baltos lankos", remiamos Lietuvos vy
riausybės, Sorošo fondo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir 
Lietuvos tautinio mokslo fondo. Daugiau informacijos apie šį retą 
leidinį galite gauti paskambinę į "Darbininko" redakciją (718) 827- 
1352.

Pertvarkomas didžiausias Lietuvos kino teatras

Antrą rugsėjo savaitę pradėtas 
iš pagrindų remontuoti didžiau
sias Lietuvos kinoteatras "Lietu
va", eantis Vilniuje. Remontas tu
rėtų užtrukti iki lapkričio. Numa
toma rekonstruoti pastatą, per
dengti stogą, sutvarkyti interjerą, 
patobulinti techninę bazę, įrengti

dar vieną mažesnę salę, skaitme
ninę garso aparatūrą. Bilietai po 
remonto kainuos apie dešimt litų. 
Kinoteatro direktorė mano, kad ši 
kaina neatbaidys grįžtančių į kino 
teatrus žiūrovų, kurie, matyt, jau 
pajuto skirtumą tarp piratinių ir 
originalių filmų. R

Dailininkė Elena Lrbaitis prie savo skulptūros Plienas 
dabar" - 1996 metais Lietuvos technikos bibliotekos
kiemelyje Vilniuje.

Viskas poeto Jus
tino Marcinkevi
čiaus darbo kamba
ryje, regis, taip pat, kaip 
prieš penkerius metus: 
knygos, stalas su rašomąja 
mašinėle (poetas juokiasi - "ne
klauso" jo kompiuteriai, net ne
mėgina jais rašyti), skaitytojų 
meilę bylojantys dėmesio žen
klai, už lango į Antakalnio šlaitą 
kopiantys medžiai... Tik žvilgs
nis kitas - šviesesnis. Po tos vieš
nagės parengtame interviu neslė
piau nuostabos sutikusi jį liūd
ną. Tąsyk, 1992-aisiais, ir mano 
pašnekovas nerodė apsimestin
io žvalumo, apgailestaudamas, 
kad tarpusavio rietenos, nesuta
rimai mus padarė nebesustato- 
mus, nebesuvedamus į Baltijos 
kelią, kad tie pastarieji metai, 
atiduoti visuomeninei politinei 
veiklai, buvo pavogti iš kūrybos. 
Šįsyk, kai skola kūrybai mąžta, 
pašnekesį spėjau būsiant gied
resnį. Sutarėme dėl jo Kaune, 
kai neseniai Maironio literatūros 
muziejuje buvo pristatyta Just. 
Marcinkevičiaus draminė apysa
ka "Daukantas”. Jau tada regėjau 
jį tokį, kokį esame įpratę matyti: 
mylimą poetą tarp mylinčių skai
tytojų. Su begaline pagarba ir 
kantrybe dalinti autografai - jų 
pusantros valandos laukė eilėje 
visi, kuriems Justinas Marcin
kevičius - nuoširdaus, talentin
go poeto įvaizdis. Ir doro piliečio. 
Politika nepasigvelbė dar vieno 
kūrėjo, nors iki šiol atsiranda 
entuziastų, raginančių Justiną 
Marcinkevičių balotiruotis į Lie
tuvos prezidentus... Poetas kitaip 
tarnauja Lietuvai, o tas kultūros 
skydas tautiškumui apginti daug 
patvaresnis už tikram meni
ninkui svetimas politikų ambici
jas. Justinas Marcinkevičius yra 
išpažinęs, kad kūrėjo vaidmuo ir 
sudėtingiausiu laikotarpiu vie
nas - dirbti. Žinojau - dabar kal
bėsimės apie žodžio darbus, ku
rie nepalieka nuovargio ar kar
tėlio žvilgsnyje.

- Kartais išskiriame praeities 
tarpsnį, tiesiog įvardydami jį: buvo 
gera diena, geras mėnuo, geri me
tai. Ką Jums reiškia geri metai ir ar 
tokie buvo pastarieji?

- Gyvenimas nepriklauso vie
nam žmogui. Kai sakome, kad 
buvo geri metai, turbūt negalvo
jame tik apie save: galvojame 
apie artimus žmones, bičiulius, 
savo kraštą... Ir jau nebegali at
plėšti savęs nuo viso to, ką vadi
name gyvenimu. Šių metų praė
jo pusmetis, ir manau, kad man 
jis buvo visai neblogas. Pirmiau
sia aš džiaugiuosi, kad pavyko ir 
toliau sekasi paminėti jubilieji
nius mūsų pirmosios knygos me
tus, Mažvydo "Katekizmo" 450- 
ąsias metines. Nors ir kukliai, 
"prisidėjau" prie šio jubiliejaus - 
pakartotinai išleista mano trijų 
dalių giesmė "Mažvydas". Pagal 
ją naujai, netikėtai, tačiau įdo
miai "Vaidilos" teatre pastatytas 
spektaklis, režisuotas Algirdo La
tėno, suvaidinusio ir Mažvydą. 
"Santara" Kaune išleido prieš 13 
metų mano parašytą draminę 
apysaką "Daukantas", vokiečių 
kalba išėjo mano lyrikos rink
tinė. Šį tą parašiau. Susiklostė
nauja eilėraščių knyga, kurią 
vadinu "Rudens knyga". Rank
raštis jau paruoštas, bet kol kas 
nė vienai leidyklai nesu jo tvir-
tai pažadėjęs. Taigi negaliu pa
sakyti, kad šis pusmetis mano 
gyvenime buvo tuščias. Gyven
ta jame tiek, kiek pajėgta, kaip 
pajėgta. Jeigu ir antrasis pusme
tis būtų panašus į pirmąjį, tai 
galėčiau pasakyti, kad buvo der
lingi metai. Žinoma, būta ir nu
sivylimų, ir nesėkmių, ir apmau
do, ir pykčio. Tiesiog gyvenimas 
yra gyvenimas.

- Prieš penkerius metus prasita
rėte, kad ketinate surinkti tąsyk 
paskubomis rašytus eilėraščius į 
rinktinę, kuri būtų valstybės ir Jūsų

Justinas Marcinkevičius: 
žodžio darbai 

nepalieka kartėlio
asmeninio gyvenimo paliudijimas. 
Ar būsimoji Jūsų poezijos rinktinė - 
iš šių eilėraščių?

- Ne. Tai yra pastarųjų ketve
rtų metų eilėraščiai. Manau, kad 
knygos pavadinimas geriausiai 
nusako jos turinį. Tai "Rudens 
knyga". Rudens gamtoje, rudens 
žmoguje, rudens net ir meta
fizine prasme - jo pergalės prieš 
gyvybę, prieš formų gausą, tos 
pergalės beprasmiškumas. Ruduo 
paverčia mus krintančiais lapa
is, pažliugusiu arimu, apsiniau
kusiu dangumi. Taip jau yra.

- Prieš gerą dešimtį metų, at
sakydamas į vienos skaitytojos 
klausime nuskambėjusį pasiryžimą 
kviesti lietuvių poeziją į "teismą", 
gindamas ją turėjot argumentų: 
keliasdešimties tūkstančių poezijos 
knygų tiražus, šimtus poezijos 
vakarų, susitikimų su rašytojais ir 
pan. Ar tebeturėtumėte argumentų, 
jei reikėtų ginti šiandieninę poezi
jos mūzą ir jai tarnaujančius?

- Pagrindinis argumentas būtų 
skaitytojas. Laikas ir skaitytojas. 
Kitokių teisėjų turbūt nėra. Ži
noma, per šį laikotarpį poezija, 
kaip ir knyga apskritai, "gyny
bos" argumentų gerokai prara
do. Sovietiniais laikais poezijos 
knygų tiražai pasiekdavo net 50 
tūkst. egzempliorių. Prisime
name ir "Poezijos pavasario" 
šventes Kaune, Lakštingalų kran
tinėje, kai poezijos almanachai 
būdavo išgraibstomi, o poetai 
apgulami, prašant autografo. 
Dabar šito didele dalimi ne
tekome. Ir netekome šiek tiek 
demonstratyviai nusisukdami 
nuo skaitytojų, atsisakydami to 
kontakto, kuris buvo. Tais lai
kais poezija buvo užsikrovusi gal 
ir per didelę naštą - ji tarytum 
siekė pakeisti religiją, tikėjimą. 
Gal siekė to ne tiesiogine prasme, 
bet poezijos vakarai, skaitovai, 
knygų tiražai tartum liudijo, kad 
poezija gyvena žmonėse, sa
kyčiau, mistinį gyvenimą. Da
bar kartais labai dirbtinai užsi
šifruodami savotiškai atgręžiame 
nugarą skaitytojui. Neteigiu, kad 
turime kalbėti primityviai, kad 
turime aiškinti savo metaforas, 
skaidrinti vaizdinius ir t. t. Poe
zija visada turi žengti šiek tiek 
pirma žmogaus, tačiau jo negali 
prarasti savo horizonte. Tada po
ezijos gyvenimas netektų pras
mės. Juk yra šalių, kur poezija iš 
tikrųjų jau nebereikalinga. Gal
būt į tokią ateitį žengiame ir 
mes?.. Dabar vietoje 30-80 tūks
tančių egzempliorių išleidžiame 
tūkstantį, ir tai nieko nestebina. 
Aišku, dar ilgai bus žmonių, ku
rie skaitys poeziją, lauks poezi
jos, eis į susitikimus su rašančiai
siais poeziją.

- Beveik keturis dešimtmečius 
gyvenate vien "išpoezijos". Ar skal
si tai duona?

- Dabar gyvenu iš pensijos... 
Žinoma, susitikę su kolegomis 
kalbamės ne tik apie dangiškus, 
bet ir apie žemiškus reikalus. Ne 
sykį esu girdėjęs nusiskundimų, 
nevilties, įniršio. Gyventi iš kūry- 
bos žmogui, ypač rašančiam 
eilėraščius, yra labai sunku, todėl 
daugelis ieškosi tarnybos spau
doje, radijuje ar kitur. Gal tai ir
nėra blogai, nes tokiu būdu žmo
gus tarsi įmetamas į tą eketę, 
kurią vadintume tikrove. Už jos, 
tegul ir buitine prasme, atsiveria 
kur kas gilesni ir sudėtingesni 
žmogaus sielos užkaboriai. Ir 
tokiu būdu kaupiasi rašančiojo 
energija, patirtis. Ji gal net šiek 
tiek formuoja jo pasaulį, mėgina 
veikti jo kalbėseną, ieško jo kūry
bai, jo žodžiui adresato. Tokiu 
būdu gal tikriau, dramatiškiau 
pulsuoja tikroji kūryba. Žinoma, 
tam, kuriam reikia suktis dėl 
duonos kąsnio, tai nėra lengva.

Neskalsi tai duona. Manau, kad ūkiškai tvirtė
suras daugiau būdų 

remti kūrybos žmo
nes. Man regis, 

jei šiandien 
valstybė ir 
gauna tam tik
rų dividendų, 
tai daugiausia 
iš kultūros ir 

sporto. Išgirdome Europos Sąjun
gos nuomonę dėl mūsų pasi
rengimo narystei - manau, ten 
nėra nė menkiausio priekaišto 
mūsų kultūrai. Atsižvelgiant į tai, 
galima, matyt, daugiau remtis 
kultūra. Visai neseniai vienoje 
diskusijoje išgirdau ne tiek klau
simą, kiek teiginį: nejaugi mes į 
Europą eisime su Rumšiškių 
kultūra?! Aš nežinau, su kuo mes 
eisime į Europą, bet žinau, kad 
be Rumšiškių kultūros, be lietu
vių kalbos, be lietuvių liaudies 
dainų, be mūsų liaudies kera
mikos, tekstilės aš į Europą nei
siu. Man atrodo, tuo ir esame 
įdomūs. O visa kita, kas neturi 
tikro nacionalumo, veido, ats
palvio, formos - kaip kokia prekė, 
pvz., džinsai ar išaugintas cukri
nis runkelis, - tokie patys visoje 
Europoje.

- Bangavimas yra kultūros vyks
mas - tai Jūsų žodžiai. Šiek tiek 
pakeisdama kontekstą, noriu pri
taikyti juos klausimui apie kultūros 
administravimą. Ar, Jūsų many
mu, pernelyg dažnas "bangavimas" 
kultūros viršūnėse kartais nesuke
lia štormo?

- Penkerius metus buvau Kul
tūros ir meno tarybos narys prie 
Kultūros ministerijos, "pergyve
nau" kelis ministrus. Daugiau ar 
mažiau mačiau, jaučiau, kas vyk
sta kultūros pasauly. Stebėjau 
gana skaudžiai mėgintą vykdyti 
teatrų reformą. Ji nepavyko ir, 
tiesą sakant, nieko nedavė. Ma
nau, kad kultūros administravi
mas būtų visiškai atsisakyti ad
ministracijos ar valdymo, nes 
platus tas kultūros tinklas. Jis 
buvo gal dirbtinai sutraukytas, 
daugelyje rajonų, kaimo gyven
viečių uždaryti vadinamieji kul
tūros namai, kuriuose žmogus 
vis dėlto rasdavo laikraštį ar kny
gą, galėdavo stebėti vienokio ar 
kitokio kolektyvo ar atlikėjo gas
troles, ateidavo pažiūrėti kiną. 
Neįmanoma ant kultūros kūry
bos užnerti administracijos kilpą. 
Ji yra kaip šaltinis - neužgniau
žiamas ir nesutramdomas. Ad
ministravimas gali tik padėti jam 
sroventi, bet pakeisti jo tėkmės 
negali.

Antra vertus, nelengva pabūti 
ir "prie administravimo". Po pen- 
kerių metų baigėsi mūsų tarybos 
ir literatūros ekspertų komisijos, 
kurios pirmininku man teko 
būti, kadencija. Aš pasitraukiau. 
Tik todėl, kad ir kiti turėtų pa
vaikščioti į posėdžius, pavartyti 
rankraščius, knygas, leidyklų pla
nus ir nutarti, kurį leidinį remti 
valstybės dotacija, kurį ne. Tai 
visada sukelia konfliktinę situ
aciją. Kiekvienas, kuris prašo 
didesnės ar mažesnės dotacijos, 
yra įsitikinęs, kad jo kūrinys yra 
to vertas. O paramos negavus, 
kyla nepasitenkinimas ar net 
pyktis. Man atrodo, kad komisi
jos nariai bandė būti objektyvūs. 
Visi galvodavome apie tuos lei
dinius, kurie, mūsų supratimu, 
buvo gyvybiškai svarbūs Lietu
vos kultūrai, istorijai, šių dienų 
saviraiškai. Pirmoje eilėje žiūrė
davome į palikimo, į išeivių lite
ratūros leidimą, iki šiol neži
nomą Lietuvai. Turėjome tokius
kriterijus, kuriais remdamiesi 
seikėdavome lėšas, skirtas Vy
riausybės.

- Nors ir pasibaigė Jūsų kadenci
ja, klausiu buvusio literatūros ek
spertų komisijos vadovo: ar jau 
’parsivedėme" į namus visą Lietu
vą, ar jau sutelkėme jos po svečias 
šalis išblaškytą kūrybinį palikimą?

- Aišku, kad ne. Nesu geras 
žinovas to, kas išeivijoje sukurta 
ir sukaupta kaip muziejinės, ar
chyvinės ar mokslinės vertybės.
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MENO NAUJIENOS

- Viennoje neseniai baigėsi 
aštuntasis tarptautinis šiuolaiki
nio šokio festivalis "Im Puls 
Tanz". Tris savaites trukusiame 
ren-ginyje dalyvavo Billo T. Jone- 
so (JAV), Anne Terese de Keers- 
maeker (Belgija), Marie Choui- 
nard (Kanada), Maguy Marin ir 
Catherine Diverres (Prancūzija), 
kitos garsios Europos ir kitų 
žemynų trupės. Vienas festiva
lio akcentų buvo trys improviza
cijos vakarai, kuriuose, be kitų 
garsenybių, dalyvavo ir ameri
kietis šokio avangardistas Steve 
Paxton. Greta festivalio taip pat 
vyko du tarptautiniai edukaci
niai renginiai - "Pro Series" ir 
"danceWeb".

- Londono Hayward gale
rijoje - ekspozicija "Juodosios 
rapsodijos: Harlemo renesanso 
menas". Joje pateikta afrikiečių 
kilmės amerikiečių, trečiąjį šio 
amžiaus dešimtmetį dirbusių 
New Yorke, kūryba: tapyba, 
skulptūra, fotografija, kinas.

- Amerikiečių aktorė San
dra Bullock paneigė gandus 
apie savo romaną su Chris 
O'Donnell, kuris kartu su ja vai
dino biografiniame filme apie 
Emest'ą Hemingway. "Jeigu tu
rėčiau su juo romaną, vargu ar 
būčiau atvykusi į jo vestuves", - 
pasipiktinusi S. Bullock pareiškė 
Kelne. Ji teigė, kad nuotrauka, 
kurioje per filmavimo pertrauką 
ji guli Ch. O'Donnellio glėbyje, 
tebuvo tik draugiškas pasveiki
nimas su gimtadieniu. 32 metų 
aktorė, išgarsėjusi filme "Greitis", 
taip pat pareiškė ketinanti nusi
filmuoti vokiškame filme. Jos 
motina yra vokiečių kilmės, ak
torė jaunystėje nemažai laiko 
praleido Vokietijoje. Paklausta 
apie "Greičio" tęsinį "Greitis 2", 
S. Bullock pasakė, jog filmas būtų 
buvęs sėkmingas, net jeigu ji 
būtų neištarusi nė žodžio.

- New Yorko moderniojo 
meno muziejuje iki rugsėjo 2 
d. vyko brolių Stenbergų retros
pektyva. Dailininkai labiausiai ži
nomi dėl ryškių trečiojo dešimt
mečio sovietinio kino plakatų.

- Venecijoje tęsiasi 47 tarp
tautinė meno bienalė. Šiemet jo
je dalyvauja menininkai iš 58 
kraštų, kaip niekada gausiai ats
tovaujamos besivystančios vals
tybės. Ekspozicijos tema - "Atei
tis, dabartis, praeitis".

- Paryžiaus G. Pompidou 
centre - ankstyvojo modernis
to Femand Leger paroda. Antra
jame dešimtmetyje F. Leger nuo 
kubizmo perėjo prie abstrak- 
cionizmo, vėliau grįžo prie fi- 
gūratyvinės tapybos.

- VVashingtono naciona
linėje meno galerijoje - "An- 
koro ir senovės Kambodžos 
skulptūra: šlovės tūkstantmetis”. 
Eksponuojama apie šimtas VI- 
XVI amžiaus dirbinių. Tai - pir
moji khmerų meno paroda JAV.

- A. Landsbergio paskai
tos Long Island bibliotekose: 
"Uždraustųjų knygų savaitė "Len
kų poezija - kokybė po cenzūros 
padu". Freeport Library, W. Mer- 
rick Rd./ S. Ocean Avė. rugsėjo 
17 d., 7:30 vak.

- Legendinis juodosios ke
ramikos mohikanas prof. Levo 
Beketas, šiuo metu gyvenantis 
Berkman, Vesticijoje, skaitė ple
narinį vasaros paskaitų ciklą 
"Juodosios keramikos semiotika 
majų civilizacijoje’ Lietuvos Dai
lės Akademijoje, šia proga jis 
buvo apdovanotas neformaliais 
pirmojo laipsnio Simonos ir Ma
rijos ordinais. Juos įteikė grupės 
"52 molio motiejai" prezidentė 
Lina Liepaitė-Virinta.
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KODĖL SKELBIAMA KITOKIA PLB 
KONSTITUCIJA?

Kęstutis K. Miklas

Pastaruoju metu kompiuteryje 
per Internetą perduodama ne
paprastai daug įvairiausios in
formacijos apie Lietuvą ir net 
lietuvių kalba. Šalia kasdieninių 
žinių, telkiamų penkias dienas 
per savaitę, iš Lietuvos Tele
gramų agentūros "ELTA", iš dien
raščių "Lietuvos rytas" ir "Kauno 
diena", per "Lithuania-on-Line" 
skyrių galima daug ko sužinoti 
apie Lietuvos Respubliką, jos sei
mą, vyriausybę bei jos įvairius 
padalinius, apie Lietuvos spaudą, 
radiją ir televiziją, apie meną, 
muziką, įvairias pramogas, spor
tą, įvairias organizacijas, turizmą, 
biznį, bankus ir daug daug kitų 
sričių, kurių čia sunku visų iš
vardinti. Nemažai informacinės 
medžiagos yra apie Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, o ypač apie 
neseniai įvykusį Vilniuje PLB 
seimą.

Skyrius apie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę yra papuoštas PLB 
emblema. Yra ir turinys. Virš jo 
yra įrašas - "Puslapius paruošė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
ir Lietuvos Respublikos seimo 
kompiuterių duomenų tvarky

mo skyrius".
Labai nustebau, kai atkreipiau 

dėmesį į "naująją" Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės konstituci
ją, kur PLB vardas jau pakeistas į 
ULB, t. y. į Užsienio Lietuvių 
Bendruomenę, ir kad visas teks
tas neatitinka seimo priimtai 
konstitucijai.

Seime buvo priimta senoji PLB 
konstitucija, nekeičiant PLB yar- 
do, tik su valdybos pasiūlyta 
pataisa 4b straipsnyje ir su at
stovų pasiūlymu, kad ateityje 
seimai būtų šaukiami kas treji 
metai ir tam laikotarpiui būtų 
renkama PLB valdyba, kontrolės 
komisija ir garbės teismas.

Kompiuteryje reklamuojama 
"naujoji" PLB konstitucija yra 
viena iš seimo paminėtų projek
tų, kuris seimui net nebuvo 
pristatytas svarstymui. Šis pro
jektas, gan netobulai paruoštas 
trijų JAV atstovų, buvo padau
gintas ir išdalintas daugumai 
seimo atstovų, bet niekad nega
vo eigos.

Gan kietai atrodo, kad kom
piuteryje pateikiama pirmoji ver
sija pataisytos seimo darbotvar
kės, kurios niekas nesilaikė. Ji 
vėliau net porą kartų buvo keičia

ma ir papildoma.
Dėl virš minėtos visuomenę 

klaidinančios informacijos reikia 
kaltinti PLB Vilniaus įstaigos 
personalą, kuris, gal ne iš blogos 
valios, nepasitikrinęs seimo pre
zidiume, grynai savo nuožiūra 
viską perdavė LRS kompiuterių 
duomenų tvarkymo skyriui.

Redakcijos prierašas: Kaip 
mums pranešė gerai informuoti šal
tiniai, PLB Vilniaus įstaigos per
sonalas Lietuvos Seimo kom
piuterių duomenų tvarkymo sky
riui perdavė naują PLB konstituci
ją. Kodėl buvo įdėta senoji, matyt, 
pakliuvusi su kitom bylom, nėra 
žinoma.

Kathryn Kuzmich nuotr.Skirtingos kartos.

Sveikata - didžiausias turtas

TIKROS ISTORIJOS

Juokas pro ašaras
Balys Sruoga pokštininkas išli

ko visą gyvenimą.*Iš padaužos 
studenčioko plevėsuojančiais 
skvernais ir skambančiu auskaru 
ausyje pamažu jis tapo solidus 
rašytojas, dėstytojas, šeimos gal
va ir didis autoritetas daugybei 
kitų jaunų padaužų, tačiau į 
gyvenimą netoliau žiūrėjo tarsi 
nerimtai, tarsi juokais. Humoras 
jam padėjo ištverti kraupius karo 
metus, gelbėjo Štuthofo koncen
tracijos stovykloje. Grįžęs iš "Die
vų miško", B. Sruoga parašė kupi
nus satyros ir juodo humoro

prisiminimus, į kuriuos žiūrim 
pro ašaras, tačiau drauge nega
lim ir nenusišypsoti. Štai maža 
ištrauka apie tai, kokie buvo rašy
tojo ir lagerio "cenzoriaus" san

HBSįSS ŽEMIAUSIOS SKRYDŽIŲ
KAINOS Į JAV MIESTUS

Pavyzdžiai kainų iš New Yorko viena kryptimi 
perkant bilietą j abi puses:

Chicago $109 Tampa $97
Los Angeles $107 West Palm Beach $108
Las Vegas $110 Miami $74
San Francisco $145 Orlando $81

Nuolaidos galioja ir J kitus miestus, taip pat į dau
geli Europos miestų, Įskaitant ir Vilnių.' 

&

Nurodytos kainos galioja šio skelbimo paruošimo 
metu

Vytis Travel 
40-24 235 St. 
Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

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

j LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ.

tykiai:
"Viename laiške parašiau, kad 

velniai žino, kiek dar laikys ma
ne lageryje uždarę. Sudraskė jis

(nukelta į 7 psl.)

LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC. 
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (61*7) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• Skambučiai j Lietuvą - 62 c/minutę
• Pinigų pervedimas į Lietuvą
• Didžiausia lietuviška parduotuvė "DOVANA"

SEPTEMBER PICK-UP SCHEDULE
Brockton, MA SEPT. 4 4-6 PM
Brooklyn, NY SEPT. 6 1-4 PM
Philadelphia, PM SEPT. 7 1-5 PM
Gardner, MA SEPT. 9 4-6 PM
Centerville, MA SEPT. 10 3-5 PM
Putnam, CT SEPT. 11 1-2 PM
Providence, RI SEPT. 11 4-6 PM
Waterbury, CT SEPT. 12 9:3O-11AM
Hartford, CT SEPT. 12 12-2 PM
Worcester, MA SEPT. 13 12-3 PM
Kennebunkport, ME SEPT. 15 1-2 PM
Lowell, MA SEPT. 16 12-1 PM
Lavvrence, MA SEPT. 16 2-3 PM
Nashua, NH SEPT. 16 4-5 PM
Norwood, MA SEPT. 17 6-7 PM
Albany-Schenectady, NY SEPT 18 7-8 PM
Binghamton, NY SEPT. 19 9-11 AM
Scrancon, PA SEPT. 19 12:30-2 PM
Frackville, PA SEPT. 19 5:30-7 PM
Brooklyn, NY SEPT. 20 1-4 PM
Bridgeport, CT SEPT. 20 6:30-7:30 PM

Prarasi pinigus - nieko neprarasi, 
prarasi laiką - daug prarasi, 
prarasi sveikatą - viską prarasi!

Rytų išmintis

Senovėje žmogus turėjo būti 
stipruįįr ištvermingas. Jąm reikė
jo sumedžioti žvėrį, sukasti lau
ką, nesušalti, o tam reikalingi 
dideli fiziniai krūviai, užsigrū
dinimas.

Šių laikų gyvenimas nereika
lauja iš mūsų tokios aukos. Ne
trukus visiškai nebus fizinio dar
bo, tai kam tada kankintis, tre
niruotis grūdintis? Esi sveikas - 
džiaukis gyvenimo malonumais 
tiek, kiek gali; susirgai - kreipkis 
į gydytoją, kurį laiką pakentėk, 
paskui pasveiksi ir gyvenk kaip 
gyvenai, kol vėl susirgsi. Numir
si - vadinasi, taip jau lemta, nėra 
ko iš anksto pulti į paniką. Taip 
samprotauja ir gyvena dauguma 
žmonių, ypač kol dar jauni ir 
sveiki.

Tačiau turbūt retas iš mūsų 
norėtų sirgti, blogai jaustis ir 
tapti našta kitiems. Todėl kai 
kurie rūpinasi savo sveikata, seka 
įvairiomis rekomendacijomis, 
kurių šiais laikais yra be galo 
daug, o kartais net ir priešta
ringų.

Sveikos gyvensenos mokytojų 
buvo ir gilioje senovėje, ir vėles
niais laikais. Nemirštantis mūsų 
tautos švietėjas Vydūnas 1928 
metais Tilžėje išleido knygą

"Sveikata, jaunumas, grožė", kuri 
ir dabar mums yra tikra sveika
tos abėcėlė. Vydūnas teigė, kad 
sveikata yra jaunatvės esmė ir 
tas, kas yra sveikas, jaučiasi jau
nų. .Žmogus serga, kai nesilaiko 
gyvenimo dėsnių..Laukiniai gy
vūnai paprastai yra sveiki, jeigu 
jie gyvena vieni gamtoje, toli 
nuo žmogaus. Dievas davė žmo
gui stiprų kūną, kurį pats žmogus 
ardo, nesilaikydamas gamtos 
dėsnių, nesaikingai valgydamas 
ir gerdamas, kenkdamas sau tin
giniavimu arba žalingais įp
ročiais.

Žmogaus organizmas, jo orga
nai yra labai pajėgūs, turi didelę 
atsargą. Jie gali išlaikyti dešimte
riopai didesnį krūvį.

Sveikatos kiekis - tai ląstelių, 
organų, viso organizmo rezervi
nė galia. Rezervai užprogramuoti 
genuose labai gudriai: jie egzis
tuoja tol, kol treniruojamasi, o 
be treniruotės tirpsta. Todėl tik 
pats žmogus, norėdamas būti 
sveikas, turi dėti daug pastangų, 
nuolat treniruoti savo įgimtus
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Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421 
WE DELTVER 

V Tel.: 296 - 4130 J

3ER PICK-UP SCHEDULE

For more Information call 914-258-5133

September 2 New Britain, CT 11-12 noon
New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

September 4 Kearny, NJ 11-12 noon '
Paterson, NJ . 1-2 pm

September 8 Whiting, NJ 1-2 pm - --
September 9 Putnam, CT 1-2
September 11 Newark, NJ 11-12 noon
September 12 Philadelphia, PA 11-12 noon
September 13 Brooklyn, NY 12-1 pm
September 16 New Britain, CT 11-12 noon

New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

September 18 Kearny, NJ 11-12 noon
Paterson, NJ 1-2 pm

September 25 Newark, NJ 11-12 noon
September 26 Philadelphia, PA 11-12 noon

New York-Vilnius-New York $699 r.t.

One way to Vilnius $499

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS

pavasarį ir vasarą, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu i 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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

. Ferrante Travel Center
f • """ ——

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780
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Be jokios abejonės, 
rastume leidinių, 
rankraštinių veikalų, 
dalis kūrinių, kurie iki šiol 
nesugrąžinti ir vargu ar 
pavyks visus juos susigrąžinti. 
Nenoriu būti blogas pranašas, 
bet nežinau, kaip bus su Lietu
vos metrika, prie kurios atkak
liai veržėsi S. Daukantas. Yra ar
chyvų, kurie dėl mūsų apsileidi
mo ar kitų priežasčių neatga
benti į Lietuvą. Yra į ką tiesti 
rankas, yra ką priglausti. Man 
atrodo, kad nepelnytai, gal ir 
nekorektiškai skeptiško vertini
mo mūsų spaudoje susilaukė 
tremtinių kūryba. Tai yra mūsų 
istorijos dalis - mūsų širdies da
lis. Taip, tremtinių kūrybai sunku 
varžytis su moderniąja literatūra, 
tačiau ji liudija laikotarpi, 
žmonių likimus, jų kančią. 
Reikėtų ją priglausti ir įrašyti i 
mūsų literatūros istoriją. 
Norėčiau pasigirti, kad buvau 
pirmas, dar "anais" laikais prakal
bęs apie tremtinių kūrybą. Turiu 
galvoje Dalios Grinkevičiūtės at
siminimų pateikimą, kai dar apie 
tai išvis nebuvo kalbama. O da
bar, kai jau pasotinome savo 
smalsumą, lyg ir norėtume atsi
tolinti nuo to didelių išgyve
nimų, kančios laikotarpio...

- Regis, atida tam laikotarpiui 
išliko bent jau valstybinių švenčių 
pavidalu. Mūsų kalendorius nu
žymėtas ir gedulo, ir džiaugsmo 
dienomis. Kas Jums yra šios die
nos, kaip jas švenčiate?

- Iš vaikystės prisimenu, kad 
šventė tarsi suartindavo žmones, 
tarsi suvienydavo juos. Net vie
nas kitam nepakantūs žmonės 
per šventes suartėdavo. Man ne
patinka mūsų šventės, kai jos ne 
vienija, o skiria. Ypač tai galima 
pastebėti Vasario 16-ąją: viena 
šventė - vieniems, kita - kitiems. 
Iš tiesų, valstybinių švenčių šian- 
djen kiek daugokaĘjbet tai pakcn' 

kfiri iš tiesų yra-Liettivos žmortĄ 

eilėraščiu. Mėginau kurti fą-vie- j kelias valandas,paskirtas pašneke- 
r&uos gyvenimai;Pamatysime, kuri toli gražu ne visadas 
kuri iš tiesų yra-Lrettvos žmortĄ "man pavykdavo“^ tačiau"bent jau*
šventė, kuri daugiau ar mažiau 
atneštinė. Grubiai tariant, reikia 
daugiau dirbti negu švęsti.

Tas besitęsiantis susipriešini
mas per šventes mane ir atbai- 
do. Pagaliau švęsti galima ir
savyje. Gal net ir džiugesnė tam
pa šventė, kai jos vėliavą iškeli
savo dvasioje, su savo artimai
siais. O šventės didesnį ar ma
žesnį triukšmą, erzelį mėgsta 
jaunesni žmonės. Todėl šventę 
reiktų išnaudoti kaip priemonę 
jaunam žmogui formuoti, veikti 
jo dvasią, supratimą, kas yra Lie
tuva, tauta.

- Pamenu, kaip prisipažinote esąs 
abejingas apdovanojimams, kai 
1992-aisiais Jums buvo suteiktas 
Pasaulio žmogaus vardas. Šiemet 
buvote apdovanotas Gedimino or
dinu. Kaip priėmėte šį garbingą 
įvertinimą?

- Buvau labai sutrikęs. Iš pra
džių galvojau, kad tai kažkoks 
nesusipratimas, kad čia turėtas 
galvoje, ko gero, kitas Marcin
kevičius. Algimantas Marcin
kevičius - garsus širdies chirur
gas, sukūręs savo mokyklą, iš 
tikrųjų daugeliui žmonių pa
dėjęs. Bet, pasirodo, aš... Pasaky
siu, ką esu ne kartą sakęs, - ne 
medaliai ir ordinai atneša laimę

Sveikata - 
didžiausias turtas
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rezervus, stengtis juos didinti 
arba nors palaikyti geroje būk
lėje.

Geriausia sveikatos ugdymo 
priemonė - fizinis darbas arba 
fizkultūra iki prakaito, kad pulsas 
padažnėtų dvigubai.

Sveikatai būtinos sąlygos yra 
fiziniai krūviai, užsigrūdipimas, 
saikinga mityba, mokėjimas 
laiku ilsėtis ir, svarbiausia, mo
ralinė švara: tik dvasios ir kūno 
harmonija padarys žmogų sveiką 
ir laimingą.

Justinas Marcinkevičius: 
žodžio darbai 

nepalieka kartėlio
žmogui. Esu dėkingas, kad bu
vau pastebėtas, įvertintas. Kar
tais man atrodo, kad jau pačioje 
XX amžiaus pabaigoje pasaulio 
valstybės galėtų susitarti ir ap
skritai atsisakyti valstybinių ap
dovanojimų - visokių ordinų, 
medalių ar kitokių pažymėjimo 
ženklų, žinoma, tai turi įvykti 
visame pasaulyje, nes jeigu vie
noje valstybėje bus atsisakyta, o 
kitoje - ne, tai nieko iš to neišeis.

- Skaitytojų seniai esate apdo
vanotas meile ir pagarba, o šit Jūsų 
kolegė poetė Dalia Saukaitytė vien
ame interviu Jus pavadino Dievo 
"ruporu", sakydama, kad Jūs, kaip 
ir Kristus, savo kūryba mokote 
žmones meilės? Kaip įpareigoja 
tokie komplimentai?

- Kas yra nuo Dievo, tą žino 
tik pats Dievas. O šiaip apsišaun
ančių mūsų daug yra... Nesa
kiau, pelnytą ar nepelnytą, tačiau 
žmonių dėmesį, meilę gal ir 
nuolat jutau. Tik mylėdamas 
žmogus tampa žmogumi. Tai 
buvo vienas iš mano gyvenimo 
ramsčių. Dabar as jau mažiau 
susitinku su žmonėmis, nes su
mažėjo pačių poezijos vakarų. 
Be to, lyg ir nutolo tas pagrindi
nis motyvas, kuris suvesdavo 
žmones ir poetus anais laikais. 
Tai Lietuvos motyvas, tautos 
motyvas. Šiandien tai atrodo lyg 
ir pasenę, lyg ir nereikalinga, lyg 
ir atgyventa. Kai tapau rašančiu 
žmogumi, man gyvenimo idea
las buvo žmogaus ir kūrėjo vie
novė. Kiek pajėgdamas stengiau
si neleisti sau būti vienokiu tame, 
ką mes vadiname gyvenimu, o 
paskui jau kitokiu stotis preš 
skaitytoją savo vienu ar kitu 

pastangas žmonės pastebėjo. Tai 
taip pat daro mano gyvenimą ir 
eilėraščių kūrimą ne visiškai be
prasmį.

- Ne sykį ir ne viena proga esate 
šlovinęs lietuvišką žodį, tvirtinęs, 
jog tauta gyvena kalboje. Kaip Jus 
sužeidžia šiandieną gerokai pasili-
gojusi mūsų kalba?

- Tai turbūt mūsų dvasios liga. 
Žodis kaip niekas kitas liudija 
dvasios būseną, ir tai, ką gir
dime ar skaitome šiandien, man 
iš tiesų sukelia ir skaudulį, ir 
pyktį, ir sarkastišką juoką. Ne 
sykį esu sakęs ir rašęs, kad man 
visiškai nesvarbu, kas įveiks, 
nurungs lietuvių kalbą - ar rusų, 
ar anglų, ar kokia eskimų kalba. 
Lengviau laikėmės ir gynėmės, 
kai buvome puolami didžiulės, 
galingos rusų kalbos. Dabar tarsi 
išskėtę apkabinimui rankas su
tinkame anglų kalbą. Turbūt 
natūralu, kad tarptautinio ben
dravimo kalba taip įsiveržė ir 
taip sutinkama Lietuvoje. Taip 
turbūt ir turi būti, tačiau kitą 
kalbą sutikti derėtų su tam tikru 
atsargumu. Juk priimdamas į 
savo namus svečią, aš neišmėtau 
viso to, ką turiu namuose, kas 
man iki šiol tarnavo. Aš neišme
tu nei kėdės, ant kurios sėdėjau, 
net paveikslo, į kurį mėgdavau 
žiūrėti. Ir kitos kalbos priėmi
mas turėtų remtis būtent tokiu

Juokas pro ašaras
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mano laišką ir sako man:
- Laiške negalima velnio vardas 
minėti.

Parašiau kitą laišką. Vietoj 
velniai įrašiau dievai - laiškas 
taip pat eina krepšin. Ir dievų 
vardo minėti, pasirodo, negali
ma. <...>

Vieną laišką jis man konfiskuo
ja už tai, kad jame buvo parašy
ta: "Baisiai nuobodus biznis už 
surūdijusių vielų sėdėti..."

santykiu, tokiu požiūriu j ją. Taip, tai 
bendravimo kalba, tačiau

viešieji užrašai svetima 
kalba labai agresyviai 

braunasi į mūsų 
miestus ir jų vitri
nas, man tai kelia 
dideli nerimą. Brau
nasi, veikdami mū

sų mąstymą, lygiai taip, kaip ka
daise rusų kalba.

- Nuolatos nuoširdžiausiais 
sūnaus žodžiais grąžinate skolą 
savo tėvui už iš jo perimtas 
žmogiškąsias vertybes. Pats esate 
ir tėvas savo vaikams, ir senelis - 
vaikaičiams. Kaip jumyse dera šios 
trys priedermės?

- Negaliu liautis stebėjęsis, iš 
kur mano tėvas turėjo tiek liau
diškos, žmogiškos pedagogikos; 
Kaip jis nemokydamas, nevers- 
damas mokėjo auklėti, auginti 
žmones, savo vaikus, kaip ben
dravo su kaimynais, kaip pakėlė, 
išlaikė mūsų istorijos dramas, 
savo svajonių, planų ir pastangų 
žlugimą, bandymą pasikelti ir 
vėl žlugimą. Man tai didžiulė 
mįslė. Jeigu aš darką parašyčiau, 
tai norėčiau parašyti apie tėvą. 
Nežinau, ar pats buvau geras tė
vas, bet norėjau tokiu būti. Vai
kai, tapę tėvais, patiri a beveik tą 
patį, ką ir mes patyrėm. Keista, 
tačiau ryšys tarp senelių ir anūkų 
- tartum kažkokia kompensacija 
seneliams už tai, ko jie negavo, 
ko nebuvo lemta patirti iš savo 
vaikų. Kodėl stiprus buvo Lietu
vos kaimas? Todėl, kad po vienu 
gryčios stogu buvo mažiausiai 
trys kartos. Ir tai kažkaip cemen
tavo, jungė įvairaus amžiaus 
žmones. Tai, ko vaikas negauda
vo iš užimtų darbais ir kitokiais 
rūpesčiais tėvų, užpildydavo 
senelių išmintis, pasekta pasaka 
ar padainuota daina. Šito šian
dien mes jau atkurti negalėsime, 
tačiau aš džiaugiuosi, kad yra 
tokia "institucija" kaip seneliai.

P. S. Dėkojau gerb. poetui už 

siiay kurį Justinas Marcinkevičius 
vr'5° 'pertardavo: ar ne "jsisiū- 
bavome", ar ne per daug dėmesio jo 
asmeniui ir vertinimams? Žinojau, 
kad jokiais argumentais neįtikin
siu šio kuklaus žmogaus. Tiesiog 
kalbėjomės... 0 po pašnekesio Jus- 
tinas Marcinkevičius padėkojo už
pastangas praverti jo ganėtinai už
darą gyvenimą ir širdį. KD

Lietuvių piknikas^

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
tuoj po 11:00 vai. ryto šv. Mišių, 
Šv. Petro ir Povilo parapijos sve
tainėje, 216 Ripley Place, Eliza- 
beth, New Jersey 07206, įvyks 
didžiulis lietuvių piknikas. Bus 
skanių lietuviškų valgių (kuge
lio, koldūnų, šaltibarščių, ko
pūstų su dešromis, balandėlių) 
ir galima bus nusipirkti lietu
viškų skanumynų ir duonos. 
Džiugins mus ii graži lietuviška 
muzika. Veiks laimės loterija - 
bus daug įvairių laimėjimų!

Klebonas Alfredas Žemeikis 
visus kviečia apsilankyti, malo
niai praleisti sekmadienį ir kartu 
paremti lietuvišką veiklą ir pa
rapiją. Bilieto kaina tik $2.00 as
meniui ir juos galite įsigyti prie 
durų. Dėl tolimesnės informaci
jos galite skambinti į kleboniją 
908-352-0737. Ypač šiame 
renginyje laukiami neseniai at
važiavę iš Lietuvos.

- Kaip tu drįsti rašyti, kad už 
surūdijusių vielų sėdi? Ar nieko 
kita ir nematai lageryje? Ar 
nematai, berželiai auga?

Vėl jis man sako: Lauk! - Ir aš 
einu lauk...

Laišką penašiau. Rašau: mūs 
spygliuotų įelektrintų vielų tvo
ra spindi žaižaruoja kaip sidab
rinė, smulkiu cukrumi apibarsty
ta. Už tvoros matyti trys 
berželiai, du kelmai ir vienas 
grybas.

- Tu, niekše, čia vėl pribjauro
jai?

Amžinybėn iškeliavus

Vito J. Martusevičius

Šių metų rugpjūčio 25 d. Phi- 
ladelphijoje, Pa, sulaukęs 91 
metų amžiaus, mirė monsinjo
ras Vito J. Martusevičius, ilga
metis šv. Jurgio parapijos kle
bonas. Msgr. Martusevičius 
gimė 1905 lapkričio 27 d. Mi- 
nersville, Pa., 1923 m įstojo į 
šv. Karolio Boromėjo seminari
ją, Philadelphijoje, 1926-1932 
m. studijavo Romoje popie
žiškoje Laterano seminarijoje, 
įšventintas kunigu 1931 m. 
gruodžio 6 d. 1941 m. birželio 
19 d. msgr. Martusevičius buvo 
paskirtas šv. Jurgio parapijos 
klebonu, Phildelphijoje, Pa. 
Popiežius Paulius VI pakėlė jį 
monsinjoru 1965 m. spalio 
mėn. Išklebonavęs 40 metų šv. 
Jurgio parapijoje ir atšventęs 
50 metų kunigystės jubiliejų, 
msgr. Vito Martusevičius išėjo į 
pensiją 1981 m. ir pasiliko gy
venti šv. Jurgio klebonijoje. Visą 
gyvenimą buvo veiklus ir myli
mas parapijos kunigas, aktyviai

Ateitininkų Sendraugių Kultūrinės savaitės koncerto dalyviai kartu su Pranciškonų vadovybe po 
koncerto, įvykusio rugpjūčio mėnesį pranciškonų vasarvietėje Kennebunkport, Maine. Iš kairės: 
pianistas dr. Saulius E. Cibas, Tėv. Kornelijus Bučinys, OFM, pianistas William Smiddy, 
Tėv. Gabrielis Baltrušaitis, OFM, solistė Gina Čapkauskienė, Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, 
solistė Angelė Kiaušaitė, Tėv. Placidas Barius, OFM, provinciolas Tėv. Leonardas Andrįekus.

Angelės Kiaušaitės nuotr.

VVorcester, MA

Labdaros renginys
Nekalto Marijos Prasidėjimo 

vienuolijos Putname rėmėjai 
kartu su seselėmis spalio 5 d., 
sekmadienį, 1 vai. p. p. Mairo
nio Parke ruošia jų darbams 
paremti koncertą ir pietus.

Koncertą atliks Hartfordo vy
rų dainos vienetas, vadovauja
mas muziko Jurgio Petkaičio.

Rengėjai kviečia Naujosios 
Anglijos lietuvius į šį koncertą, 
į pietus, kuriuos paruoš pačios 
rėmėjos, o jos puikios šeimi
ninkės, taigi pietūs bus labai 
skanūs. Tai pirmas renginys po 
besibaigiančios vasaros. Bus 
malonu susitikti su draugais, 
pažįstamais ir pasidalinti vasa
ros įspūdžiais. Be to, rūpinamės 
prezidento rinkimais, kurie šiais 
metais gruodžio mėnesio pa
baigoje vyks mūsų Tėvynėje 
Lietuvoje. Jau rikiuojasi kandi
datai vienas po kito į eilę 

PADĖKA

A. t A.
BIRUTĖ KYNASTAITĖ- 

BAGDŽIŪNIENĖ
Mūsų brangią ir mylimą žmoną, mamytę, močiutę, Birutę Kynas- 

taitę-Bagdžiūnienę po sunkios ligos, 1997 m. kovo 21 d., pasišaukė 
Dangiškasis Tėvas.

Nuoširdžiai dėkojame jos Kauno gimnazijos kepelionui kun. J. 
Pakalniškiui už priešmirtini patarnavimą ir kartu su Apreiškimo 
parapijos klebonu kun. V. Palubinsku už atsisveikinimo žodžius ir 
atnašautas šv. Mišias.

Nuoširdi padėka giminėms, draugams, bei organizacijoms už 
taip gausiai išreikštus užuojautos žodžius asmeniškai arba raštu, už 
gausias šv. Mišias, aukas ir gėles.

Dėkojame p. M. šalinskienei ir p. O. Barauskienei už visas 
paslaugas per laidojimo apeigas.

Lieka nuliūdę - vyras Antanas, sūnūs Paulius, Giedrius, Andrius 
ir duktė Dalia Šileikienė su šeimomis.

dalyvavo lietuviškoje veikloje, 
draugai ir parapijiečiai jį vadin
davo Marty.

Msgr. Vitoj. Martusevičius buvo 
palaidotas Philadelphijoje, 1997

šiai vietai. Taigi Jūsų atsilankymo 
laukia rengėjai, seselių rėmėjai. 
Šaunus koncertas. Lietuviški pie
tūs, taip pat paremsite seselių vie
nuolijos darbus, nes ir jų santau
pos yra išsisėmusios - daug pa
reikalavo seselių naujų namų 
statyba Lietuvoje. Padėkime joms 
ir Dievui dėkokime, kad jas turime 
įsikūrusias Naujojoje Anglijoje, Į 
nes be jų būtų labai liūdna. Jos 
rūpinasi mumis visais, pradedant 
mažiausiais ir baigiant gyvenimo 
saulėlydžio sulaukusiais. Liepos 27 • 
d. per Susitikimo šventę matėme, | 
kiek ten gražaus jaunimo buvo 
suburta. Jų atliekama programa 
žavėjosi daugybė šios didingos 
šventės dalyvių. J. M. i

Paremdami lietuviškq j 
spaudq,

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje

m. Rugpjūčio 28 d. Laidotuvių 
iškilmėse dalyvavo Philadelphi- 
jos kardinolas Anthony Bevilac- 
qua, vysk. P. Baltakis, OFM, ir 
Philadelphijos vyskupai. ff

Balio Gaidžiurro 
poezijos konkursas

Pratęsiamas a.a. Balio Gai- 
džiūno vardo lietuviškos patrio
tinės poezijos konkursas JAV 
jaunimui (iki 35 m. amžiaus). Šį 
konkursą pravesti, pagal mece
nato B. Gaidžiūno valią, testa
mento vykdytojas Jonas Kazlaus
kas įgaliojo JAV LB Kultūros 
Tarybą. Premijų dydis: pirmoji - 
300 dol., antroji - 200 dol. Mece
natas, buv. "Dirvos" redaktorius, 
yra palikęs $2,500 penkiems 
metiniams konkursams.

Norintieji dalyvauti pirmajame 
konkurse, turi iki 1997 m. spalio 
1 d. atsiųsti savo kūrinį, niekur 
nespausdintą ir pasirašytą tik 
slapyvardžiu. Pridėto vokelio vir
šuje turi būti tik slapyvardis, o 
viduje - vardas ir pavardė su 
adresu. Siųsti: Stasė Petersonienė, 
2534 W. 40th Street, Chicago, 
IL 60632. Primenama, kad šis 
terminas, spalio 1 d., paskutinis.

Pirmauja Švedija, 
Danija ir Suomija

Trys Šiaurės šalys, garsėjančios 
savo skandinavišku socialinės 
rūpybos modeliu, pernai pirma
vo tarp visų ES šalių pagal mo
kesčių ir socialinių išmokų su
mos dalį skaičiuojant nuo ben
dro šalies vidaus produkto (BVP). 
Švedijoje šis statistinis rodiklis 
(surinkti mokesčiai plius socia
linės išmokos), pagal kurį dažnai 
vertinama vyriausybės veikla, su
darė 55,2% nuo BVP. Danijoje 
šis rodiklis 52%, Suomijoje - 
48,8%. Mažiausias rodiklis per
nai buvo Airijoje - 34,5%, o vidu
tiniškai ES - 42,4%. Duomenis 
pateikė ES statistikos valdybos 
Eurostat. Reuter

Skaitykite x 
Darbininką

ir pasiūlykite ji savo 
draugams!



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Motina Teresė, katalikė 
vienuolė, įkūrusi moterų vie
nuolyną Missionaries of Chari- 
ty - Lietuvoje vadinamą Moti
nos Teresės seserys - mirė š. m. 
rugsėjo 5 d. Kalkutoje, Indijoje, 
savo įkurtame vienuolyne, su
laukusi 87 metų amžiaus. Vie
nuolių tikslas yra pasiaukojan
čiai dirbti tarp pačių neturtin
giausių žmonių, varguolių, glo
boti sunkiausius ligonius, raup
suotuosius, AIDS liga sergan
čius, mirštančius žmones. Šie
met suėjo 51 metai nuo šio vie
nuolyno įkūrimo. Motina Teresė 
visą laiką buvo vienuolyno vy
resnioji. Š. m. kovo mėnesį, dėl 
pašlijusios sveikatos, ji šių pa
reigų atsisakė. Motina Teresė 
1979 m. gavo Nobelio Taikos 
premiją.

Kęstutis K. Miklas, Lietu
vių Žurnalistų sąjungos pir
mininkas, rugpjūčio 27 d. vėl 
išskrido į Lietuvą, kur rugsėjo 5- 
6 dienomis Vilniuje, kaip už
sienio lietuvių spaudos atstovas, 
stebės vykstančią Rytų ir Vidu
rio Europos šalių prezidentų 
konferenciją ir nuo rugsėjo 7 d. 
Talmudo tyrinėtojo Gaono Eli- 
jahu 200-ųjų mirties metinių 
minėjimą. Taip pat dalyvaus 
pasitarimuose su Kauno miesto 
meru bei su Lietuvos Šaulių 
sąjungos vadovybe ir Jurbarke 
įteiks New Yorko verslininko Si
mo Veionskio premijas dviem 
geriausiai baigusioms A. Gied- 
riaus-Giedraičio vidurinės mo
kyklos abiturientėms.

Woodhaveno mugė (Ja- 
maica Avė.) šiemet vyks rug
sėjo 21 d., sekmadienį, nuo 11 
vai. ryto iki 6 vai. popiet. Šiame 
rajone gyvena nemažai lietuvių, 
todėl būtų įdomu pamatyti daug 
lietuviškų prekių. Jeigu norėtu
mėte pateikti savo prekių, skam
binkite tel. (718) 805-0202.
"Darbininko" administra

cija pakartotinai prašo visų skai
tytojų laiku pratęsti prenumeratą 
ir sumokėti atsilikusį mokestį. 
Norėtume ypač paraginti tuos 
skaitytojus, kurie yra skolingi už 
porą ir daugiau metų, (adm.)

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo 1997 m. rugsėjo 7 d. jų 
programos lietuvių ir anglų kal
bomis girdimos 9810 kilohercų 
dažniu 8 vai. vakare.

"Sauja medaus", 1996 me
tais Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijuota knyga, kurios auto
rius Julius Keleras, gaunama 
DARBININKO administracijoje, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY, 11207. Tel. (718) 827-1351. 
Kaina - 12 dol. su persiuntimu.

Spalio 26 d. penktą valandą 
popiet Kultūros Židinio Didžiojoje 
salėje koncertuos legendinis AR
MONIKOS ansamblis.

IEŠKO PARTNERIŲ

Bukonių žemės ūkio bendrovė, Bukonys, Jonavos raj., 
Lietuva, turinti 3,000 ha žemės, gyvulių, grūdų 
kompleksus, bei kitos paskirties patalpas, kurias galima 
pritaikyti siuvimui, mezgimui, baldų gamybai. (Galimi ir 
kiti įvairūs variantai).

Pageidauja surasti bendraminčių, įsteigti Lietuvos-JAV- 
Rusijos bendrą įmonę, gaminti žemės ūkio produktus bei 
lengvosios pramonės gaminius - juos realizuoti Rytuose ir 
Vakaruose.

Besidominčius prašome kreiptis Lietuvos laiku nuo 
9AM-5PM.

Tel: 370-19543-23
Fax: 370-19-511-39

Direktorius: Lugauskas
New York tel: 718 438-4089 nuo 7pm-11pm

(Borisas)

E-mail: jkeleras@aol.com

Reda kcija ........ (718) 827-13$2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Administr.......... (718) 827-1351

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

Prieš vienerius metus 
Brooklyn, NY, mirė Petras 
Ąžuolas, veiklus New Yorko 
visuomenės veikėjas. Mirties me
tinių proga bus aukojamos mi
šios rugsėjo 21 d., 11 vai., Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyn, NY. Bičiulius ir pa
žįstamus prašome už Petro Ąžuo
lo sielą pasimelsti.

New Yorko Lietuvių At
letų Klubo organizuojamas 
"Blusų Turgus" šiemet įvyks spa
lio 4-5 dienomis, Kultūros Židi
nio didžiojoje salėje. Siekiant, 
kad renginys būtų sėkmingas, 
reikalinga įvairiausių, dar geram 
stovyje, daiktų: drabužių, avaly
nės, namų apyvokos reikmenų, 
įrankių, dviračių, žaislų, indų, 
užuolaidų, baldų, šaldytuvų ir t. 
t. Viską jau dabar galima atvežti 
į Židinį (pagal susitarimą), tačiau 
jei negalite atvežti, bet norite 
paaukoti, skambinkite Jankaus
kams (718) 849-2260.

Apreiškimo parapija ruo
šia šaunią gegužinę - pik
niką rugsėjo 14 d., sekmadienį, 
Kultūros Židinyje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
bus aukojamos mišios. Pikniko 
pradžia 1 vai. popiet Kultūros 
Židinyje. Savo muzika visus link
smins Stasys Telšinskas. Bus gali
ma gauti lietuviško maisto ir 
atgaivos. Visi laukiami!

Li t h uanian/American 
Club of Northern New Jer- 
sey rugpjūčio pabaigoje atsiun
tė 100 dol. čekį. Pinigai skirti 
DARBININKUI paremti. Drauge 
su čekiu buvo ir laiškelis, kuria
me klubo iždininkas George De
gutis dėkoja DARBININKUI už 
dedamas žinutes apie jų klubo 
veiklą.

Nuoširdžiai dėkojame klubo val
dybai už dosnią paramą mūsų 
spaudai.

Zigmas Dičpinigaitis, 
Woodhaven, NY, apmokėjo pre
numeratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame mielam skaityto
jui už mūsų pastangų įvertinimą ir 
didelę paramą spaudai.

Š. m. rugsėjo 7 d., sek
madieni, Putnam CT, 
mirė sesuo M. Consolata 
(Angelė Paplauskaitė). 
Palaidota trečiadienį, rugsė
jo 10 d. 10:30 ryte. Ji buvo 
viena iš penkių pirmųjų 
atvykusi steigti Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Vargdie
nių seserų 1936 m. JAV.

"Nemuno" ansamblio koncertas 
K. Židinyje

Prasidėjus vasaros atostogoms, 
buvo paskelbta, kad liepos 5 d. 
Kultūros Židinyje įvyks koncer
tas. Kaip tai? Tokiu laiku? Nie
kada taip nebūna! Šį kartą - iš
imtis: iš Lietuvos atvyksta kaž
koks ansamblis, pasivadinęs "Ne
muno" vardu.

Buvo galvota, kad koncertas 
nesutrauks publikos, nes rengia
mas atosto
gų metu. Bet 
jeigu taip siū
losi, tai gal ką 
nors ir paro
dys tas "Ne- 
m u n a s " ? 
Taip į Kultū
ros Židinį lie
pos 5 d. va
karą suvažia
vo apie 300 
žmonelių. Sa
lė buvo pil
nutėlė. Kon
certas tapo 
didžiausiu šių 
metų koncer
tu.

Prasivėrė 
uždanga, ir 
programa 
nustebino vi
sus. Koncer
tas buvo vie
nas iš ge
riausių, rengtų K. Židinyje.

Kas tas "Nemunas"?
Per K. Židinio sceną perėjo vi

sokiausių ansamblių, pasivadinę 
įvairiais vardais. Iš jų tik retas 
liko atmintyje. Ir buvo galvota, 
kad ir "Nemunėlis" nuplauks lė
nai kaip paryčių vanduo.

Bet įvyko kitaip. Į sceną at
plaukė didžiulis "Nemunas", neš
damas gaivius kūrybinius vėjus.

Jų atsivežtoje programoje pa
rašyta, kad "Nemunas" - Kauno 
technologijos universiteto tau
tinio meno ansamblis, įkurtas 
1949 m. Jo vardas neatsitiktinai 
buvo parinktas. Kaip Nemunas 
surenka Lietuvos upių ir upelių 
vandenis ir virsta galinga Lietu
vos upe, taip ir šis ansamblis 
užsimojo suburti geriausią Lietu
vos jaunimą, kad šis, puoselė
damas lietuvių tautinį meną, sti
printų visų kovingumą ir išsi
laikymą prieš okupantą.

Atsirado vadovų, kurie irgi il
gėjosi savo talentą įprasminti ir 
ieškoti naujų meno formų. An
samblis atsidėjęs dirbo ir tapo 
populiariu. Lankėsi Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Bulgarijoje, Vo
kietijoje, Graikijoje, Kanadoje,

Prisimename Juozą Kreivėną
(atkelta iš 4 psl.)
vus Jėzuitus ir tvarkė savo Mu
zikologijos archyvą, Kreivėnas 
aktyviai prisidėdavo savo talka. 
Panašų archyvą Kreivėnas turėjo 
savo namuose. Kaip žinome, jo 
archyvas buvo perkeltas į Jau
nimo Centrą ir sujungtas su 
Žilevičiaus archyvu. Kreivėnas vis 
važinėdavo ir dienų dienas pra
leisdavo tvarkydamas medžiagą 
tame archyve. Norintieji galėjo 
visuomet į jį kreiptis ir gauti bet 
kokios muzikinės medžiagos. 
Kreivėnas yra parašęs daug 
straipsnių apie lietuvius muzikus, 
kompozitorius, taip pat apie 
muzikos istoriją ir daug muzi
kinių recenzijų..."

Tai ištraukos iš vienos - muzi
kos srities darbuotojo kalbos. O 
kur visi kiti, kurie išskaičiavo 
kitose šakose Kreivėno atliktus 
darbus. Norint bent dalį jų su
rašyti, reikėtų prirašyti puslapių 
puslapius. Sunku net tikėti, kad 
vienas žmogus galėjo tiek daug 
atlikti.

J. Kreivėnas buvo kilęs iš Pa- 
dovinio kaimo, Marijampolės ap
skrityje. Jis mokėsi Rygiškių Jono 

Į gimnazijoje, o baigė Mokytojų 
seminariją ir Vilniaus Pedago

Suomijoje, Didžiojoje Britanijo
je, Ispanijoje, Šveicarijoje, Belgi
joje. Dalyvavo tarptautiniuose 
konkursuose, festivaliuose.

Ansamblį sudaro liaudies in
strumentų orkestras, lietuviškos 
muzikos kapela, šokių ir chorų 
grupės. Daugiau kaip 100 jaunų 
žmonių aktyviai dalyvauja an
samblio veikloje. Jie koncertavo

daugiau kaip 
1750 kartų, 
prieš atvyk
dami į Ame
riką, į kurią 
labai veržėsi, 
kad galėtų 
dalyvauti 
tarptauti
niame festi
valyje. Tad ir 
New Yorkas 
juos gundė, 
nes žinojo, 
ką reiškia šis 
didmiestis 
visų menų 
raidoje.

Atvykti ji
ems padėjo 
prof. dr. Ri
mas Vai
čaitis. Jis čia 
profesoriauja 
Columbijos
universitete, 

bet glaudžiai draugauja su Kau
no technologijos universitetu, 
ten dažnai lankosi, talkina įvai
riuose universiteto reikaluose. 
Prof. R. Vaičaitis tai ir suorga
nizavo - ansamblis atvyko, kon
certavo Kultūros Židinyje ir iške
liavo tolyn. (Apie jo gastroles 
parašysime kitame "Darbininko" 
numeryje.)

Koncerto programa
Atvykdami jie atsivežė ir at

spausdintą programą. Ten įrašy
ta: ansamblio meno vadovas H. 
H. Ganusauskas, šokių grupės 
vadovas J. Vansevičius, vokalo 
grupės vadovė V. Čepkutė. New 
Yorke koncertą rengė N.Y. LB 
apygarda, Tautos Fondas, LB 
apylinkė Versmė.

I programą sutelkta nemažai 
lietuviškų dainų, šokių, liaudiš
kos muzikos. Dauguma jų girdė
ta, žinoma, bet buvo ir neži
nomų, atliktų su nauja inter
pretacija.

Ir panaudodami žinomas dai
nas, šokius, muziką, jie kūrė vi
sai naują spektaklį. Jungė kelis 
šokius į vieną grandinę, ją išvedė 
savaip, su naujais kostiumais, 
nauju ritmu ir nauja režisūra. Jie 

ginį institutą. Be to, yra studi
javęs ir muziką. Jis lietuvino len
kus Vilniaus krašte, ten ilgą laiką 
buvo ir mokyklų inspektoriumi. 
Jis mokė vaikus lietuvių kalbos, 
istorijos, dainų ir kitų dalykų 
Vokietijoje pabėgėlių stovyklose 
ir laisvės krašte - Amerikoje. Jis 
visą laiką savo mokinius ragino 
būti gerais lietuviais ir prašė ne
pamiršti savo tėvų krašto.

Šio nusipelniusio žmogaus 
mirties dešimtmečiui paminėti 
Chicagoje buvo surengta aka
demija. Ji įvyko mirties išvaka
rėse - gegužės 23 d., 7:30 vai. 
vak., Jaunimo Centro kavinėje. 
Čia apie J. Kreivėną kalbėjo jo 
buvusieji mokiniai, muzikai, 
mokytojai bei kitų šakų spe
cialistai, su kuriais jam yra tekę 
dirbti. Gegužės 24 d. ryte Tėvų 
Jėzuitų kopyčioje buvo auko
jamos šv. Mišios už jo sielą. Taip 
pat Jaunimo Centre buvo pa
rnešta kavutė, vyko Žilevičiaus- 
Kreivėno vardo muzikologijos 
archyvo lankymas.

Šį minėjimą organizavo Litua
nistikos tyrimų ir studijų cen
tras bei komp. Vlado Jakubėno 
draugija, kuri buvo įsteigta J. 
Kreivėno rūpesčiu.

Lietuvė, baigusi Vilniaus Uni
versiteto Filologijos Fakultetą, 
gali prižiūrėti vaikus. Kalba 
angliškai, lietuviškai, rusiškai, ja
poniškai, vokiškai. Tel.: 201 697- 
9652. (sk.)

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

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Tel.: (908) 782-0167. 
Kviesti Elvyrą. (sk.)

ir persigrupavo, scenoje vyko 
veiksmas, palydėtas dainos, iš
daigos.

Paprastai įprasta tautinius šo
kius atšokti sena tvarka, neieš
kant gilesnės interpretacijos. 
Publika prie to priprato. Ir toks 
menas pasidaro rutina, be ža
vesio, be kūrybinio spindėjimo. 
Reikia naujų įžvalgių vadovų, 
kurie scenoje elgiasi drąsiai, tvar
ko pagalsavo kūrybinę nuojautą. 
Tada visi jaučia kažkokį plaz
dėjimą, patrauklumą. Tai naujas 
laukiamas lietuviškas menas!

Kadaise M. K. Čiurlionis šio 
amžiaus pradžioje, kai buvo ren
giama pirmoji lietuvių dailės 
paroda, spaudoje kėlė klausimą: 
kaip sukurti savitą lietuvišką 
meną? Galime kopijuoti šokius, 
dainas, bet tai ne kūryba, kuri 
reikalauja vis naujo įnašo. M. K. 
Čiurlionis teigė, kad reikia senus 
lietuvių liaudies meno pradus 
sujungti su moderniojo meno 
laimėjimais ir tokiu būdu gau
sime naują lietuvišką meną.

Ši formulė gerai žinoma ir ki
tose tautose. Pagal tą formulę, iš 
puoselėjus airių liaudies šokius 
ir juos sumoderninus, buvo suku
rtas vaidinimas "Riverdance".

Panašiai elgėsi ir "Nemuno" an
samblis. Žinomas dainas, šokius 
savaip interpretavo, kiek leido 
jų technikinis pajėgumas. Tokią 
Sadutę, tautinį šokį, parodė visai 
naujoje jungtyje.

Su medinėm klumpėm pap
rastai šokama keli šokiai, o sve
čiai surado visokiausių formų, 
niuansų, kaip padaryti įdomų 
programos vienetą, kuris truko 
apie 20 minučių.

Kai kas gal norėjo matyti ir 
kitokius tautinius drabužius, jau 
įprastine forma juos pritaikytus 
scenai. "Nemuno" vadovai tiks
liai atskyrė socialinės aplinkos ir 
teatro drabužius. Lietuviški dra
bužiai tinka vestuvėse, kitose iš
kilmėse ir masinėse dainų šven
tėse, kuriose nėra daug judesio ir 
kur kūrinio interpretacija palie
kama įprastoje formoje. Scenoje 
visi drabužiai pritaikomi veikalui, 
judesiui, muzikai. Ir čia buvo 
keičiami ir keičiami drabužiai pa
gal šokį, muzikos nuotaiką, rit
mą. Nenaudota margų spalvų, 
didelių jų derinių. Drabužiai 
spręsti teatrališkai, kad būtų ryš
kūs, netrukdytų pačiam šokiui 
ar dainai savo ornamentika. Kiek
vieno šokio drabužiai papildė 
patį šokį, jį labiau išryškino. Kaip 
grakščiai šoko kadrilį! Ten plas
tišką ritmą kūrė ir šokėjų jude
siai, ir jų pleveną drabužiai. Kaip 
darniai tai sukurta!

Kai kas kalbėjo, kad spektak
lyje esama ir rusiško meno ele
mentų. Gali būti, juk tiek metų 
tauta buvo okupuota, didysis 
brolis visur diktavo. Bet tai tik 
smulkmenos, kurios pačios nu
byrės nuo ansamblio. Jų darbas 
geras ir tvirtas - jie lietuvišką 
meną nori nauja kūryba atgaivin
ti, pagilinti. Ir tai jiems sekasi. 
Tie jaunieji ansamblio dalyviai, 
jų vadovai tikrai vertingai įpras
mino savo laiką, pindami naujai 
Lietuvai naują kūrybinį vainiką. 
Tik nepavarkite, nenutilkite! Te
gu jums visur ir visada sekasi!

Paulius Jurkus

Puiki proga gražiai įsikur
ti šeimai, teisėtai atvykusiai iš 
Lietuvos. Reikia vieno asmens 
pajėgaus sodybos priežiūrai, kito 
- virtuvėj, namų ruošoj ar prie 
ligonių. Kreiptis: Vilią St. Joseph, 
P. O. Box 155 Thompson, CT, 
06277. (sk.)

Dviem žmonėm išnuomo
jamas kambarys arti parduo
tuvių. Gali būti moteris, vyras 
arba pora. Tel.: (718) 235-9531.

(sk.)
Moteris, turinti aukštąjį hu

manitarinį išsilavinimą, gali 
mokyti lietuvių kalbos vai
kus ir suaugusius. Tel.: (718) 827- 
3913. (sk.)

Vertėja, dirbanti partnerys
tėje su emigracijos advokatu, siū
lo įvairių dokumentų, laiškų, 
bylų, vertimų paslaugas, dirba 
vertėja teisminėse bylose. Tel: 
(718) 739-8257. (sk.)

Reikalinga šeimininkė 
prižiūrėti senesnio amžiaus žmo
nes ir jų namą. Rašyti: Joseph 
Lugan, c/o John Conwood, P.O 
Box 210270, Jamaica, NY 11421, 
USA. Tel.: (718) 235-9531 (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos rietuvių, 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. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Josephine Lapšys, Dedham, MA - 
15 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims rugsėjo 13 d. šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mi
este. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu 
laiku. Tel. (718) 348-4709.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, rugsėjo 20 d., šeštadie
nį, nuo 1 vai. iki 4 vai. popiet.

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

Siuntiniai j Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas.

Maisto siuntiniai: 
šventinis $39.;
50 svarų įvairaus maisto 
siuntinys už $98.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

mailto:jkeleras@aol.com

