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(LlliTUVOjk
. ir apie į

LIEyFUVĄ-j
- Iki metų pabaigos grei

čiausiai bus įsteigtas pirmasis 
Lietuvos bankininkystės insti
tutas. 120 tūkst. ekiu šiam tiks
lui skiria Europos Sąjungos 
PHARE programa. Instituto stei
gėjai bus Lietuvos bankas (LB), 
Lietuvos komercinių bankų aso
ciacija (LKBA), Centrinis depozi
toriumas (CD) ir Finansų mi
nisterija. Baigę šio instituto pro
gramas gans tarptautinės vertės 
diplomus. Kol kas instituto stei
gimo klausimai svarstomi ir de
rinami Lietuvos banke. LB direk
torių taryba jo steigimui jau pri
tarė.

- Vilniaus universitetas ir 
Generalinė Prokuratūra pa
rengė specialią vyriausybės ap
mokamą jaunuolių, stojančių į 
teisės fakultetą, grupę. Į šią pri
vilegijuotą grupę atskiru kon
kursu priimami teisininkų ir 
aukštų pareigūnų vaikai. Kiek
vienas tos grupės studentas Gen. 
Prokuratūrai, t. y. mokesčių mo
kėtojams, kainuos 2,600 litų 
metams.

- Negalutiniais Statistikos 
departamento duomeni
mis, pernai šalies bendrasis vi
suminis produktas padidėjo 3%. 
I jį įskaityta ir šešėlinio sektori
aus dalis. Manoma, kad šešėlinė 
pramonė Lietuvoje 1995 m. su
darė 11%, o prekyba - 18%.

- Žemės ūkio bankas gavo 
Lietuvos banko pažymėji
mą, leidžiantį aptarnauti 30 
min. JAV dolerių Pasaulio ban
ko paskolą. Ji bus skirstoma per 
Vilniaus ir Žemės ūkio bankus. 
Lengvatinės paskolos bus teikia
mos privačioms žemės ūkio ben
drovėms, žemdirbiams bei kai
mo verslininkams.

- Liepos 22 d. i Lietuvą yra 
investuota beveik 400 min. do
lerių, o didžiausia investuotoja 
- Vokietija, iki šiol įsteigusi 181 
bendrą su Lietuvos kapitalu arba 
savo kapitalo įmonę. Vokietijos 
tiesioginės investicijos 1996 m. 
sausio 1 d. duomenimis siekia 
daugiau kaip 273,4 min. litų į 
vieną įmonę. Pagal Statistikos 
departamento tyrimą, naudo
jant tarptautinę OECD meto
diką, investicijos Lietuvoje su
daro 1 mlrd. 406 min. litų. Antrą 
vietą pagal investicijas užima 
JAV - ji yra įsteigusi 71 įmonę ir 
investavusi daugiau kaip 241,1 
min. litų arba vidutiniškai 3,39 
min. litų į vieną įmonę. D. Bri
tanija investicijų lentelėje - tre
čioje vietoje. Ji įsteigė 42 įmones 
ir investavo beveik 161,6 min. 
litų (vidutiniškai 3,8 min. litų į 
vieną įmonę). Po šių valstybių 
rikiuojasi Švedija, Rusija, Airija, 
Danija ir Suomija.

- Lietuvos banko užsienio 
valiutos ir aukso atsargos 
rugpjūčio pabaigoje bnvo di
džiausios per šešerius nepriklau
somybės metus ir siekė 852,5 
min. JAV dolerių. Praėjusį mė
nesį atsargos padidėjo 48,8 min. 
JAV dolerių, arba 5,7%, praneša 
Lietuvos bankas. Nuo metų pra
džios užsienio valiutos ir aukso 
rezervai padidėjo 33,5 min. do
lerių, arba 4%. Vien konvertuo
jamų užsienio valiutų atsargos 
rugpjūtį išaugo 53,4 min. JAV 
dolerių, arba 7%. Mėnesio pa
baigoje jos bnvo vertinamos
773,4 min. JAV dolerių. Aukso 
vertė praėjusį mėnesį nepasi
keitė ir buvo 62 min. JAV 
dolerių.

KAS SVARBU LIETUVOS VALDŽIAI
Prieš kurį laiką Lietuvos Prezi

dentas, kalbėdamas per televi
ziją, paragino žmones nebijoti 
Rusijos energetikos komplekso 
firmų. Argumentuodamas savo 
optimistinį požiūrį į santykius 
su būsimais (o iš tikrųjų esamais) 
partneriais, jis pasitelkė Slovaki
jos bei Estijos pavyzdžius. Pa
sirodo, tos šalys taip pat nebijan
čios Rusijos dujų bei naftos kom
panijų. Prezidentas pademonstra
vo tarptautinį išsilavinimą, tik 
užmiršo pamąstyti, o kokiu ap
skritai pagrindu mūsų šalis lygi
nama su anomis. Slovakijos geo
politinė situacija visai kita, daug 
tvirtesnės ir jos saugumo garan
tijos. Estija santykius su Rusija 
atsveria suartėjimu su Suomija, 
Švedija ir Vokietija, teisine na
cionalinių interesų apsauga. Mū
sų tikroji padėtis santykių sų 
Rusija atžvilgiu, švelniai tariant, 
kiek kitokia. O kur dar Baltarusi
jos veiksnys! Tad kam tie primi
tyvūs argumentai? Užsimena mū
sų Prezidentas ir apie korupciją. 
Vienu metu buvo postringauja
ma, kad tą "žvėrelį" labai sunku 
apibrėžti, o jau pagauti niekaip 
neįmanoma. Dabar jau lyg ir link
stama "sustiprinti" kovą, net 
kumštis teatrališkai suspaudžia
mas ir R. Ozolas pasikviečiamas 
pasitarti. Suprantama, Centro są
jungai neprošal prezidento para
ma, o LDDP-istams žūtbūtinai 
reikalingi ir atviri, ir slapti są
jungininkai. Nepaisant paties R. 
Ozolo drąsos, jo intencijų kilnu
mo šioks toks įtarimas dėl kovos 
su korupcija ateities kyla, tarp 

Skulptoriaus Vytauto Kašubos paminklas Didžiajam ku
nigaikščiui Gediminui papuošė Katedros aikštę Vilniuje.

V. Kapočiaus nuotr.

Rugsėjo mėnesį Vilniuje, Katedros aikštėje, buvo atidengtas paminklas Didžiajam Lietuvos 
valdovui kunigaikščiui Gediminui. Tūkstantinė minia susirinko pagerbti Gedimino 
atminimą. V. Kapočiaus nuotr.

Centro sąjungos kandidatų į Sei
mą lyderių išvydus buvusius 
Vilniaus savivaldybės veikėjus, 
kurių veikla prieš porą metų gar
sėjo spaudoje. Tačiau šita "kan
didatinė" bėda būdinga ir kito
ms partijoms. Nežinau, kaip kon
servatoriai nušvies tautai savo 
"Švarių rankų" programos vyk
dymą. Prieš rinkimus gera proga 
tai padaryti. Tačiau, manyčiau, 
jog savisaugos instinktas bus stip
resnis, nes, pradėjus skelbti "lai
mėjimus", spauda primintų daug 
nemalonių faktų, rodančių, jog 
"veikėjo" mentalitetas, psicho
logija, korumpnotnmas dažniau
siai nepriklauso nuo jo partinės 
priklausomybės.

Ragindamas Lietuvos žmones 
nesibijoti Rusijos kompanijų, 
Prezidentas teigė, jog valstybė 
visur išlaikysianti savo rankose 
pagrindinius valdymo svertus. Iš
girdus tokį argumentą, atrodė, 
jog čia jau kalba koks "Radijo 
šou" herojus. Juk valstybė tvirtai 
valdė ir "Jūrą", ir Valstybinį 
komercinį banką, ir daugybę kitų 
ekonomikos struktūrų, kurios ar
ba buvo išvogtos, arba buvo pa
verstos valstybės pinigų perpum
pavimo į "klano" kišenes kana
lais. Naujausias pavyzdys - Žemės 
ūkio ministerijos veikla. Juoką 
tad kelia kalbos apie valstybės 
garantijas, valstybės poveikį. Yra 
tik žmonių bei "klanų" poveikis, 
o jie jokių garantijų Lietuvos 
žmonėms neduoda, nes tą funk
ciją televizijoje turi atlikti ir at
lieka Prezidentas. 0 Prezidento 
garantijos, švelniai tariant, keis

tokos. Pasižymėjęs Maišiagalos 
memorandumo diplomatija ir 
parodęs tikrąsias Lietuvos va
dovų intelektualines galias, vė
liau jis atvira krūtine gynė jau 
visiškai susikompromitavusius 
A. Šleževičių bei buvusį vidaus 
reikalų ministrą R. Vaitiekūną, 
knris dabar sėkmingai darbuo
jasi uždarojoje akcinėje ben
drovėje, turinčioje ryšių sų "Vil
niaus brigada". Tiesa, nepavyko 
buvusį premjerą padaryti am
basadoriumi Anglijoje, tačiau 
kiti du anos pagarsėjusios tri
julės nariai puikiausiai darbuo
jasi iki šiolei. R. Šarkinas iš fi
nansų ministro kėdės persėdo į 
Lietuvos banko valdytojo kėdę, 
o K. Ratkevičius iš to banko 
perėjo į Valstybinį komercinį 
baigti tvarkyti EBSW reikalų. 
Nuo valstybės finansų jie rankų 
taip ir neatitraukė. Valstybinio 
komercinio veikla jau visiems 
žinoma, o pagrindiniai herojai 
šypsosi sau pro ūsus - dabar jau 
valstybė į jų kišenę pils naujus 
milijonus. Stebėtina, jog net 
aktyvioji opozicija nesigilino nei 
į Šarkino, nei į Ratkevičiaus veik
lą. Na, nerūpi jiems tie reikalai, 
tai turėtų rūpėti Prezidentui. Juk 
aiškinant Maišiagalos memoran
dumo svarbą pabrėžiama, jog 
Prezidentas "turįs teisę". Taip, 
Prezidentas turi teisę, bet juk 
turi turėti ir priedermių. Tačiau 
vargu kam kas galėtų pasakyti, 
kaip tos priedermės realiai atlie
kamos. Lietuva kaip jūrų valsty
bė sužlugdyta (net kontrolie
riai apie tai kalba) - Prezidentui 
neįdomu? Benamiai, mokyklų 
nelankantys vaikai - ar įdomu? 
Valdančiųjų moralė - įdomu? O 
ta moralė išties keistai atrodo. 
Ką jau čia kalbėsi apie buvusios 
ir esamos nomenklatūros mo
ralę, kai Vilniaus universiteto, 
mokslo šventovės, kuri, atro
dytų net juodžiausiais laikais 
turėtų puoselėti pagrindines hu
manistines vertybes, dorovinius 
principus, rektorius R. Pavilio
nis atvirai pareiškia, jog jam 
nesvarbu, kas finansuoja aukš
tąją mokyklą, jis mielai priimtų 
ir nusikaltėlių pinigus. Aišku, 
jis šitaip nekalbėtų Europos rek
torių konferencijoje, tačiau vie
tiniams - galima. Juk nurys ir 
nesusirauks. Nejau visiems uni
versiteto profesoriams būtų tas 
pat, jei jiems atlyginimus mo
kėtų nusikaltėlių pinigais. Žu
dikų, vaikų prievartautojų, va
gių, kurie prisidengia tokiu ne
kaltu verslininko vardu. Nejau 
tas pat būtų ir universitete dir
bantiems humanitarams, kūrė
jams, valstybinių premijų lau-

Gedimino paminklo atidaryme Vilniuje dalyvavo Lietuvos 
skautai. v. Kapočiaus nuotr.

BUS STEIGIAMAS KONCERNAS 
"LIETUVOS NAFTA"

Rugsėjo 24 d. Seimas priėmė 
įstatymą dėl akcinės bendrovės 
"Lietuvos nafta" steigimo. Jame 
numatyta steigti bendrovę, for
muojant įstatinį kapitalą Lietu
vos valstybei nuosavybės teise 
priklausančiomis naftos ūkio įmo
nių - AB "Mažeikių nafta", "Bū
tingės nafta", "Lietuvos kuras" ir 
specialios paskirties AB "Naftotie
kis" - akcijomis. Vardiniu balsa
vimu "už" šį dokumentą balsavo 
42 Seimo nariai, 32 - buvo "prieš", 
3 - susilaikė.

"Valstybei nuosavybės teise prik
lausantis "Lietuvos naftos" akcijų 
paketas, taip pat kiekvienoje su
darančioje ją įmonėje negali būti

PASIRAŠYTA SINDIKUOTOS
PASKOLOS SUTARTIS

"Lietuvos žmonės turėtų di
džiuotis savo finansininkais taip 
pat, kaip ir krepšinio komanda", - 
pasirašius paskolos sutartį sakė "J. 
P. Morgan" banko vykdantysis 
direktorius Jean Facon. Pasak jo, 
profesionalių Finansų ministeri
jos vadovų dėka, Lietuva ne
grįžtamai įžengė į tarptautinę fi
nansinę bendriją.

"J. P. Morgan" organizavo an
trąją sindikuotą 75 min. JAV do
lerių (300 min. litų) paskolą, kuriai 
lėšų skyrė 9 pasaulio valstybių 
bankai. Pasak Facono, bankai buvo 
pasirengę suteikti daugiau kaip 
100 min. JAV dolerių, tačiau Lie
tuvai apsiribojus 75 min. dolerių, 
kiekvieno kreditoriaus indėlis bu
vo sumažintas iki 7,5 min. dolerių.

reatams, kurie kartais taip gražiai 
padejuoja apie smunkančią doro
vę ar pasidalina įspūdžiais apie 
dvasines vertybes. Nesusirinko nei 
universiteto Senatas, joks profe
sorius neparodė jaunimui pilieti
nio "gesto" - neatsiribojo nuo to
kių savo kolegos profesoriaus žo
džių. Taigi moralė. Tokia tad ir 
kova su nusikalstamumu, korupci
ja, toks tad ir valstybės interesų 
gynimas. Jei jau Vilniaus univer
siteto dvasingiesiems nesvarbu, 
kas išlaiko, tai kodėl turėtų būti 
svarbu prezidentūrai ar Seimui?

Vytautas Rubavičius

PARODOJE - PASAULIO MEDICINOS 
PAŽANGA

Rugsėjo 24 d. Vilniuje, "Litex- 
po" centre, atidaryta ketvirtoji 
tarptautinė specializuota paroda 
"BaltMedica. BaltFarma. BaltDent. 
BaltOptika". Ją surengė Lietuvos 
parodų centras "Litexpo" kartu su 
Vokietijos firma "IEG - Solingen". 
Ši paroda, anot firmos "Ieg-Solin- 
gen" vadovo Norvilo Stratmano, 
priskiriama prie pačių reikšmin
giausiu parodų, rengiamų Baltijos 
valstybėse. Parodos atidarymo ju
ostelę perkirpo Lietuvos Respubli
kos ministras pirmininkas Min
daugas Stankevičius.

Parodos organizacinio komite
to pirmininkas Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministras Antanas Vin- 
kus pabrėžė, kad tokios parodos 
teikia ir apčiuopiamą naudą: dalis 
eksponuojamos aparatūros lieka 
Lietuvos gydymo įstaigose. Iš 

mažesnis negu 34%. Tačiau pir
mus trejus metus po šios ben
drovės įsteigimo jis negali būti 
mažesnis kaip 51%", - sakė 
Eltos korespondentei, komen
tuodamas naują dokumentą, 
Seimo ekonomikos komiteto 
narys Vytautas Zimnickas.

Įstatymas numato, kad spren
dimus dėl "Lietuvos naftos" lik
vidavimo gali priimti tik Lietu
vos Seimas, o dėl reorganizavi
mo - tik Vyriausybė. Ši akcinė 
bendrovė gali būti privatizuo
jama tik Lietuvos Respublikos 
valstybės ir savivaldybių turto 
privatizavimo įstatymo nusta
tyta tvarka. ELTA

Dar vieną sindikuotą paskolą 
"J. P. Morgan" ketina suteikti 
kitais metais. Banko atstovų 
nuomone, ji bus dar didesnė, ir 
dar labiau palankesnė Lietuvai. 
Neabejotinos teigiamos įtakos 
paskolos palūkanoms, pasak "J. 
P. Morgan" viceprezidento Fer- 
gus Elder, turės Lietuvai nusta
tytas gana geras valstybės kredi
to reitingas. Jo nuomone, jeigu 
valstybė nuolat dalyvaus tarp
tautinėje finansų rinkoje, marža 
sumažės.

Iš šios paskolos lėšų bus grą
žinta pirmoji 33 min. JAV do
lerių sindikuota paskola, kurią 
taip pat organizavo "J. P. Mor
gan". Paskola buvo suteikta ba
landį pusei metų. Tarp skolinto
jų, be "J. P. Morgan", buvo New 
Yorko bankas "Morgan Guaran- 
ty Trust Company of New 
York", Luxemburgo bankas 
"Dresdner Bank", "Nomura Bank 
International Plc." ir "The Bank 
of Tokyo Mitsubishi, Ltd." Pas
kola buvo suteikta už 8% me
tinių palūkanų. Grąžinti ją rei
kia rugsėjo mėnesį. ELTA

Užsisakydami

DARBININKĄ,
Jūs paremsite
lietuvybę

Amerikoje

praėjusios parodos nupirkta 5 
min. dolerių vertės eksponatų. 
Dabar, sakė ministras, gautas
12,7 min. dolerių kreditas, už 
kurį bus įsigijama medicinos 
technika iš šios parodos.

Ketvirtoje specializuotoje 
tarptautinėje medicinos tech
nikos ir farmacijos parodoje, 
užimančioje 6,5 tūkst. kv. metrų 
plotą, savo produkcijos pa
vyzdžius eksponuoja 560 firmų 
iš 35 pasaulio šalių. ELTA

Jeigu Jus domina naujausi 
įvykiai Amerikoje ir Lietuvoje, 
užsisakykite DARBININKĄ. Šis 
laikraštis tikrai neapvils Jūsų. 
Jau 80 metų Amerikos lietu
viai skaito DARBININKĄ. Skai
tykite DARBININKĄ ir pasiūly
kite jj kitiems.< ________ J
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Rašytojai padeda kultūroms bendrauti
vakarietiška dvasia ir rėmėsi 
didžiosios literatūros kriterijais. 
Ir būdavo visiškai nesuprastas, 
atstumtas, nors iš esmės troško 
padėti. Vėliau jis ėmė aiškintis 
šią situaciją, ir pirmiausia jam 
atėjo į galvą mintis, jog samių 
kultūroje apskritai neįprasta kri
tikuoti, kritiškas požiūris išreiškia
mas įvairiais netiesioginiais bū
dais. Samių kultūroje nelengva 
nusakyti ar fiksuoti požiūrių 
susidūrimą. Jis sutiko su išreikš
ta nuomone, jog priespaudą pa
tyrusių mažų tautų literatūrose 
knyga yra daug sudėtingesnis so
cialinis įvykis nei vakarietiškai 
suvokiamas kūrinys, o knygos rašy
mas ir leidimas yra ir savotiškas 
politinis veiksmas. Juk dar visai 
neseniai ir lietuvių raštija jautė 
priedermę išlaikyti tautos tapa- 
tingumą, tautinę dvasią, istori
jos ir valstybingumo pojūtį.

Daug diskusijų sukėlė Alman
to Samalavičiaus pranešimas 
apie galimybes kurti literatūrą 
mažumų kalbomis Lietuvoje, ka
dangi tarp seminaro dalyvių 
buvo Estijos ir Latvijos delegaci
jos. Bandyta atsakyti į klausimą 
- koks yra vietinio rusų rašytojo 
statusas Baltijos valstybėse, ko- 

bandomos pridengti įvairiais ste- kiai literatūrai jis priklauso? Ši- 
reotipais. Aiškiai jautėme samių 
rašytojų ir kultūros veikėjų pas
tangas skatinti tautinio tapatu
mo ugdymą, nacionalinės rašti
jos plėtrą ir sykiu naikinti per 
ilgą laiką susidariusius kultūrinių 
bei politinių stereotipų barjerus. 

Samiai patyrė didelę kultūrinę 
ir ekonominę priespaudą. Ypač 
moderniajame amžiuje. Pasku
tiniame praeito amžiaus dešimt
metyje jų kalba buvo uždrausta, 
ir tik XX a. aštuntojo dešimt
mečio pradžioje tie draudimai 
buvo panaikinti. Beje, panašus 
buvo ir suomių tautinės mažu
mos Švedijoje likimas. Tad kai 
mes kalbame apie demokratiją, 
demokratinių institucijų įsitvir
tinimą, turime nepamiršti, jog 
demokratijos lopšyje - Europoje 
daugelis "laisvių" yra visiškai ne
senos. Nors mes ir patyrėme ru
sifikavimo politikos "grožybes", 
tačiau mums, ypač nesusijus- 
iems su buvusia nomenklatūra, 
vis dėlto sunku įsivaizduoti griež
tus draudimus vartoti gimtąją 
kalbą.

Ir Danijoje, ir Švedijoje pas
taraisiais metais išryškėjo stipri į 
tas šalis persikėlusių rašytojų 
kūrybos srovė. Vieni jų jau rašo 
danų ar švedų kalba, kiti spaus
dina savo kūrybos vertimus. 
Danų kritikas E. Skyum-Nielsen 
parodė, jog tų rašytojų knygas 
skaitytojai suvokia kitaip nei savų 
rašytojų kūrinius. Recenzuojant 
dažniausiai nupasakojama sudė
tinga, kartais tragiška autoriaus 
biografija, tad knyga tik vienaip 
ar kitaip paliudija asmeninį li
kimą.

Nesigilinama į pačios knygos 
esmę, jos meninius ypatumus. 
Kitaip tariant, recenzuojant be
veik netaikomi literatūriniai kri
terijai. O imigrantų rašomus kū
rinius sunku suvokti jau vien dėl 
to, kad juose savaip derinamos 
dvi (kartais ir daugiau) kultūros - 
savoji ir naujoji, siejamos dvi 
socialinės ir kalbinės patirtys, 
galų gale dvi literatūros tradici
jos. Pagrindinis šių autorių tiks
las - bandyti suvokti save visai 
kitomis aplinkybėmis ir įsigyven
ti į tas aplinkybes. Tai tiesiog 
pamatinė hermeneutinė situaci
ja - būti ant ribos, išgyventi ri
bos būseną, savivokos akte su
derinti skirtingų kultūrų diskur
sus.

Profesorius Herald Gaski, pa
siremdamas savo patyrimu, kaip 
tik ir iškėlė "ribos" žmonių svarbą 
kultūrų bendravimui. Šis puikiai 
pažįstantis norvegų kultūrą ir 
sykiu ieškantis savojo samiškojo 
tapatumo vakarietis intelektualas 
papasakojo, kaip, būdamas jau
nas, kritikuodavo samių autorių 
kūrinius, neš buvo išauklėtas

Įvytautas"RubavičiusĮ

Susiruošti teko greitai, ir ket
virtadienį (IX.5) lėktuvu jau skri
dome į Kopenhagą. Iš ten - į 
Oslą, o iš Norvegijos sostinės - į 
tolimą šios šalies pakraštį, esantį 
ant 70-os lygiagretės, kuris dau
geliui pačių norvegų yra egzotiš
kas ir savotiškai nesuvokiamas 
kraštas. Į Altą atskridome vėlų 
vakarą, tačiau jau skrisdami spė
jome pajusti nenusakomai di
dingą Norvegijos grožį - vienoje 
vietoje vanduo, kalnai, sniegas. 
Trise - šių eilučių autorius, Al
mantas Samalavičius ir Regiman
tas Tamošaitis - vykome į Nor
vegijos literatūros kritikų sąjun
gos ir Norvegijos informacijos 
tarnybos Šiaurės Norvegijoje su
rengtą literatūros kritikų semi
narą, kurio tema buvo "Mažumų 
parašytos literatūros suvokimas". 
Daugiausia buvo kalbama apie 
mums visiškai nepažįstamą sa
mių literatūrą, tačiau pokalbiai 
palietė ir esminius kitos kultūros 
suvokimo, didžios ir mažos kul
tūrų sąveikos klausimus. Diskusi
jos buvo atviros, nevengta tų 
kultūros problemų, kurios yra 
labai politizuotos, skaudžios,

tai ypač jaudino latvius ir estus. 
Lyg ir prieita išvada, jog vieti
niai rusų rašytojai yra rusų 
kultūros marginalai. Tačiau ši 
problema daug sudėtingesnė. 
Juk šiuolaikiniame pasaulyje net 
kai kurių didžiųjų literatūrų 
žymiausi kūrėjai yra atvykėliai 
iš buvusių kolonijų ar kitų kraš
tų. Kaip tik tokie žmonės lėmė 
kalbinį anglų literatūros atsinau
jinimą. Tad kokioms šalims ir 
kokioms literatūroms priklauso 
tie autoriai? Į tai sunku vie
naprasmiškai atsakyti. O gal ir 
nereikia atsakyti. Juk jei rašyto
jas yra dviejų ar daugiau šalių 
literatūros proceso "veikėjas", 
tuo geriau toms literatūroms. 
Tokie rašytojai yra patys tikrieji 
kultūrinio bendravimo kanalai, 
suartinantys svetimus pasaulė
vaizdžius, tolimus dvasios pa
saulius.

Šeimininkai pasistengė ne tik 
laiduoti reikiamą diskusijų in
telektualinį lygį, bet ir kiek galė
jo rodė apylinkes, senosios kul
tūros liekanas. Tiesiog sting
dančiai nuostabi gamta. Lan
kėmės atstatytoje Ongajoksetros 
sodyboje, įsikūrusioje giliame 
upės slėnyje. Aplinkui miškingi 
kalnai. Po sočios vakarienės, 
kuriai buvo pasirinkta ypatingai 
paruošta menkė ir tirpstančios 
burnoje menkių kepenėlės, ark
lių traukiamais vežimais grįžome 
prie laukiančio autobuso. Staiga 
aiškiame danguje ėmė mainytis 
pašvaistės liežuviai. Jie lydėjo 
mus visą kelią. Pabuvojome ir 
tradiciniame samių būste, pa
našiame į jurtą ir čiumą, kur 
buvome pavaišinti elnienos troš
kiniu. Pagyvenusi šeimininkų

pora parodė, kokia yra tradicinė 
samių kasdienybė, šeimininkas 
savo pasakojimą vis paversdavo 
daina. Pastebėjome, kad norveg
ai labai mėgsta dainuoti. Žiūrėk, 
vakare bekalbant kuris ir užniū
niuoja kokią liaudišką melodiją. 
O samiai, atrodo, dainuoja nuo
lat. Jų pasakojimai, gyvenimo 
istorijos yra išdainuojamos. Dai
na - joikas - yra ir jų poezijos 
pamatas. Eilės kartais gali pa
sirodyti paprastos tiems, kurie 
pripratę prie moderniosios Va
karų poezijos. Tačiau reikia turėti 
omenyje, kad samių poeto ei
lėraštis visada turi "omenyje" 
tam tikrą gyvenimo situaciją ir 
reikalauja iš skaitytojo aktyvaus 
gyvenimiško atsako. Bevaikščio- 

(nukelta į 4 psl.)

Jei Lietuva su 
kaktom, laimės LUKoilas

G. Penikas iš New Yorko Europos Centro parke prie savo kūrybinio darbo - milžiniškos 
skulptūrinės kėdės. V. Kapočiaus nuotr.

Latvija daužysis

Lina Pečeliūnienė Būtent tuo ir teikia vadovautis.

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

Latvijos derybų dėl sienos de
legacija, siekdama pastumti sie
ną piečiau (kad naftingas jūros 
šelfas liktų Latvijai), pradėjo gin
čyti, kad Kuršių nerija yra Lietu
vos krantas. Nors ir pripažinda
mas 1982 metų jūrų konvenci
ją, Latvijos derybų delegacijos 
vadovas M. Riekstinis siūlė skai
čiuoti Lietuvos šelfo ilgį nuo 
Ventės rago.

LA kalbėjosi su buvusiu Latvi
jos užsienio reikalų ministru ir 
derybų delegacijos vadovu Juriu 
Sinka. Po Latvijos Seimo rinkimų 
keletą mėnesių vadovavęs Latvi
jos deryboms su Lietuva, liepos 
mėnesį J. Sinka buvo nušalin
tas.

Klausėme jo nuomonės apie 
dabartinę derybų eigą.

Juris Sinka: Mano manymu, 
reikia labai atsargiai tas derybas 
vesti. Žinoma, Latvija turi gal
voti apie Latvijos interesus, o 
Lietuva - apie Lietuvos. Tačiau 
kažkur tie interesai sutampa.

Kur jie sutampa? Kokie bendri 
mūsų šalių interesai?

Bendrai tvarkyti visų trijų Bal
tijos valstybių gamtinius ištek
lius. Gal kada nors, kai visos trys 
šalys būsime Europos Sąjungoje, 
tą bendrą interesą geriau su
prasime. Iš to, kaip dabar rea
guoja abi šalys (Latvija ir Lietu
va), darytina išvada, kad esame 
dar toli nuo tokio suvokimo. (Tai 
mano asmeninė nuomonė. At
siminkite, aš nebesu delegacijos 
vadovas.)

Be savo interesų, kiekviena ša
lis dar turi galvoti ir apie kitą 
pusę. Jau vien dėl to, kad egzis
tuoja mūsų nedraugai, kurie suin
teresuoti būtent mūsų nesutari
mais.

Kokių klaidų padarė abi derybų 
pusės?

Pernai buvo Maišiagalos susi
tarimas. Jūsų ir mūsų preziden
tai tada buvo įtraukti, ir tuo
metiniai premjerai... ir nieko gero 

(nukelta į 4 psl.)

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

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

Lietuvos parlamento rinkimai - 
nacionalinės mažumos

vos rusų asociacijos atstovas Va
lentinas Jefimovas pareiškė, kad 
jo organizacija papildys lenkų 
rinkimų akcijos planus reikala
vimu panaikinti vizas, vykstant į 
Baltarusiją, Ukrainą ir Rusiją. Lie
tuvos rusų asociacija, kurios at
stovų parlamente dar niekad 
nebuvo, taip pat pasisako už tur
to grąžinimą rusų pravoslavų 
Bažnyčiai bei Rusijos valstybinės 
televizijos ir radijo laidų trans
liacijos atnaujinimą Lietuvoje.

Iš 3,7 min. Lietuvos gyvento
jų, 7% sudaro lenkai, 8,5% - ru
sai ir 1,5% - baltarusiai. Beveik 
visi šalies nacionalinių mažumų 
atstovai turi Lietuvos pilietybę.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija 
savo rinkiminį sąrašą įrašys 

rusų ir baltarusių nacionalinių 
mažumų atstovų pavardes, rašo
ma Lietuvos spaudoje. Dalies 
parlamento rinkimuose spalio 
20 d. dalyvaus 31 lenkų rinkimų 
akcijos kandidatas. Pirmajame 
sąrašo dešimtuke buvo dviejų 
etninių rusų ir vieno baltarusio 
pavardės. Lenkų rinkimų akci
jos pirmininkas Jan Senkievvicz 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad jo organizacijos pagrindinis 
tikslas - užtikrinti vienodas tei
ses visiems šalies piliečiams, ne
paisant jų etninės kilmės. 1992 
m. į Lietuvos 141 vietos parla
mentą buvo išrinkti keturi len
kų rinkimų akcijos nariai. Lietu-
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150 
- TAI MUSU VIENINTELĖ VIETA - 

- GAUSI PARODU SALĖ - y

KVEČAS
JONAS 

1933 f 1976

DPA

E. Urbaitis iš New Yorko metalo skulptūrų paroda Lietuvos Technikos bibliotekos 
kiemelyje Vilniuje. V. Kapočiaus nuotr.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO

AGENTŪRA
<LĖKTUVAI

LAIVAI (CRUISES) 
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS

'?< VIEŠBUČIAI
X ĮDOMIU 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 

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979
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St. Xavier universiteto profesorius dr. Algis Norvilas.

Šilalės laikraščio pokalbis su St. Xavier 
universiteto profesoriumi, psichologijos 
katedros vedėju dr. Algiu Norvilu

Talka už taiką
Popiežiaus Pauliaus Vl-ojo ketvirtoji enciklika "Christi 

Matri Rosari" (Rožančiai Kristaus Motinai), paskelbta 
1966 m. rugsėjo 19 d., kai kurių komentatorių paminima 

kaip popiežiaus atnaujintas kreipimasis į pasaulį bendros taikos 
reikalu. Paulius VI 1965 m. spalio 4 d., šv. Pranciškaus šventėje, 
lankėsi Jungtinių Tautų sesijoje kaip tik tam, kad visus pakviestų į 
taikų valstybių bendradarbiavimą, užbaigiant jau iškilusius karus ir 
išvengiant naujų. Priartėjus to apsilankymo metinėms pritaikyta 
enciklika. Šv. Tėvas ir vėl atnaujino kreipimąsi taikos reikalu.

Šioje enciklikoje, šalia bendro kvietimo į taiką, Popiežius atkreipė 
tikinčiųjų dėmesį ir į maldos, ypač rožančiaus maldos, reikalą. Gal 
ne vienam ir iš katalikų, kurie norėtų dėtis "pažangesni" už Vatika
no Susirinkimą, laiko Marijos kultą bei rožančiaus maldą "atgyve
nus", šis Popiežiaus kvietimas nuskambėjo keistai ir nepatogiai. Bet 
Paulius VI tam paskyrė net pusę enciklikos.

Aiškiai paminėdamas karo nelaimę rytinėje Azijoje, Paulius VI 
enciklikoje primena eilę ir kitų blogybių, kurios drumsčia ramybę 
ir kitose pasaulio šalyse. Enciklikoje minimos "didėjančios lenk
tynės atominių ginklų gamyboje, nepažabota tautinė ekspansija, 
perdėtas savo rasės garbinimas, užsidegimas revoliucijoms, 
prievartinė piliečių segregacija, nekaltųjų žudymai" kaip dar didesnių 
ateities tragedijų priežastys.

Karui užbaigti ir keliui į minimas blogybes pastoti, Paulius VI 
kviečia į susitarimą, nors tai tektų įvykdyti "kai kurių nepatogumų 
ar nuostolių kaina". Tačiau tuoj Popiežius primena, kad "ši taika 
privalo remtis teisingumu ir žmonijos laisve bei atsižvelgti į as
menų ir bendruomenių teises, kitaip ji bus nepastovi ir nepatvari".

Kaip vyriausias ganytojas, Šv. Tėvas ragina taikos reikalu kreiptis 
į Kristų - Taikos kunigaikštį ir Jo Motiną Mariją, vadinamą taip pat 
ir Taikos Karaliene.

Didėjant nelaimėms ir nesantaikoms, turėtų pagausėti ir tikinčiųjų 
maldos. Tad Popiežius enciklikoje ypatingai kviečia spalio mėnesį 
paskirti kasdieninei rožančiaus maldai. Jis taip pat primena, kad ir 
Visuotiniame II Vatikano Susirinkime, dogmatinėje konstitucijoje 
apie Bažnyčią, rožančiaus malda jokiu būdu nebuvo atmesta, nes 
Susirinkimo dalyvių buvo priimta, jog "pamaldumo praktika Dievo 
Motinos atžvilgiu, rekomenduota Bažnyčios autoritetų amžių bė
gyje, laikytina aukštoje pagarboje".

Enciklikoje prisimenami persekiojami Bažnyčios nariai: "spalio 
mėnesyje, pašvęstame Rožančiaus Karalienei, mūsų maldos ir prašy
mai turėtų būti padvigubinti, kad Jos užtarimu prašvistų visiems 
žmonėms tikros taikos ir taip pat tikros religinės taikos aušra, nes 
šiuo metu, deja, ne visiems yra leidžiama laisvai išpažinti savo 
tikėjimą".

Netikintieji gali niekais nuleisti Popiežiaus kvietimą į taiką ir 
raginimą į maldą. Jiems medžiaga kalba aiškiau už dvasią. Tikinčiųjų 
gi tarpe Pauliaus VI balsas ras atgarsį ir pritarimą, kad malda tampa 
galingesnė, kai kviečiame su mumis į bendrą Taikos Kunigaikščio 
prašymą įsijungti ir Taikos Karalienę.

Malonu, kad mus čia, Šilalėje, 
aplankėte. Įdomu, ar pirmą kartą 
Lietuvoje lankotės ir kas jus paskati
no šį kartą atvykti?

Nuo nepriklausomybės atkūri
mo lankausi jau antrą kartą. Prieš 
trejus metus buvau vienai savai
tei atvykęs dalyvauti Vytauto 
Didžiojo universiteto Senato su
važiavime. O šį kartą vykau į 
Pasaulio lituanistų bendrijos 
konferenciją, kuri vyko Vilniu
je. Joje skaičiau pranešimą "Ar 
anglų kalba mus išgelbės?" (Šis 
pranešimas spausdintas "Dieno
vidyje" ir LKMA Suvažiavimo 
darbuose - Red.) Po konferenci
jos dar pasidairiau gerą savaitę 
po Lietuvą, beveik visą ratu ap
sukdamas, praleisdamas nemažai 
laiko ir Žemaitijoje, ypač Švėkš
noje, iš kurios esu kilęs, ir pas 
mielus gimines Šilalėje.

Įdomu, kaip nusprendėte - ar gali 
anglų kalba mus išgelbėti?

Ne, ne, anglų kalba tikrai Lie
tuvos neišgelbės, tik patys lietu
viai tegali Lietuvą pakelti. Taip 
pavadinau norėdamas pamasin
ti klausytoją, sakau, gal pavyks 
daugiau sudominti. Iš tikrųjų čia 
tik aptariau lietuvių kalbos, kaip 
Vienos iš mažesniųjų, padėtį 
dabarties pasaulyje, paliesdamas 
kai kuriuos jos rūpesčius. Aps
kritai kalbos klausimas jau se
niai mane domina. Jau daugelį 
metų domiuosi lietuvių kalbos 
išeivijoje išlaikymo bei dvikal- 
biškuųio klausimais. Šiuo metu 

dėmesį patraukė ir lietuvių kal
bos padėtis pačioje Lietuvoje. 
Ilgas Sovietmečio engimas yra 
gerokai lietuvių kalbą sužalojęs 
ir todėl jai nėra taip lengva da
bar atsigręžti į staiga atsivėrusį 
modernų pasaulį. Daug kas iš
eivijoje jaudinasi dėl didelio ant
plūdžio svetimybių, kurios, kai 
kam net atrodo, tiesiog skandi
na pačią lietuvių kalbą. Tačiau 
tikiu, kad lietuviuose vėl įsižiebs 
pasididžiavimo jausmas savos 
kalbos atžvilgiu ir mokėti gerai 
lietuviškai taps savigarbos rei
kalų.

Manau, augdamas toli nuo 
tėvynės, kūrėte jos įvaizdį tik iš 
tėvelių pasakojimo, skaitymų. Ar 
susikurtas vaizdas toli nuo tikrovės, 
kurią jūs pamatėte?

Žinote, pasitaikė tokių vaizdų, 
kuriuos tarsi pats būčiau jaunys
tėje išgyvenęs, nors taip iš tikrųjų 
ir nebuvo. Mat, šį kartą patai
kiau Lietuvoje būti per pačią 
šienapjūtę. Išvydau tik girdėtus 
ir paveiksluose matytus vaizdus: 
žmones, pjaunančius žolę su dal
giais ir kraunančius išdžiūvusį 
šieną į arkliais tempiamus veži
mus. Negalėjau atsistebėti ma
tydamas besidarbuojant ištisas 
šeimas kartu su mažais vaikais, 
arba žmones, ratu susėdusius, už
kandžiaujančius pietų metu. Ži
noma, daug kur šis darbas jau 
buvo atliekamas moderniom 
motorinėm priemonėm.

Tokių reginių, susijusių dau

giausia su žmonių buitimi, ir 
gamtovaizdžių, kurie atliepė iš 
kažkur susidarytą Lietuvos vaiz
dą, buvo nemaža. Dar dabar 
akyse mirga gailiai raudonom 
aguonom nusėtos Aukštaitijos 
pakelės ir pievos. Niekada ne
užmiršiu ir to nuostabaus pauk
ščių čiulbėjimo, kurį rytais nu
budęs išgirsdavau Vilniaus prie
miestyje. Bet gal užvis labiau
siai galvon įstrigo vaizdai iš at
laidų, vykusių Marijos šven
tovėje prie Inkanklių kaimo, Že
maitijoje. Ši šventovė pasiekia
ma, važiuojant dailiu plentu iš 
Švėkšnos į pietus, link Saugų. 
Tik pravažiavus Inkanklių kai
mą, keliu pradėjus leistis žemyn, 
kairėje pusėje ant kalnelio stovi 
nedidelė koplytėlė, o šlaite 
įrengta dailus Liurdas. Kiekvie
nam pravažiuojančiam linkė
čiau bent trumpam ten sustoti 
ir pasisemti nuostabios ramy
bės. I atlaidus buvo susirinkusi 
gausi, šventadieniškai pasipuo
šusi žmonių minia. Matėsi gau
sybė jaunimo ir daug jaunų šei
mų su prieaugliu. Prie šventiš
kos nuotaikos prisidėjo ir du 
kiti dalyviai. Priartėjus prie ko
plyčios, jau nuo kelio galima 
pamatyti stogo viršūnės galinėje 
pusėje susuktą gandrų lizdą, ku
riame per ištisus atlaidus tupi
nėjo gandrų pora. Švėkšnos kle
bonas, kun. Petras Stukas, mi
šias laikė atsisukęs į žmones ant 
lauke, priešais koplyčios duris, 

Žemaičių Kalvarijų koplytėlės gausiai lankomos maldi
ninkų. R. Požerskio nuotr.

pastatyto altoriaus. Jį supanti 
žmonių minia tiesėsi žemyn į 
pakalnę iki pat plento. Kunigo, 
žmonių maldos, giesmės, ir vėl 
maldos... Bet štai vienos giesmės 
metu įvyko, bent mano akimis 
žiūrint, neįtikėtinas dalykas: tarsi 
pralėkė šešėlis, ir nieko nelaukę 
gandrai pradėjo garsiai snapais 
kalenti ir kalenti. Taip ir tęsėsi 
gerą minutę: apačioje žmonės 
giedojo, o viršuje gandrai sna
pais kaleno. Pagalvojau, net ir 
pats Holivudas nebūtų galėjęs 
tokio nuostabaus vaizdo sugal
voti.

Tačiau kai kurie patyrimai kir
tosi su "paveldėtu" Lietuvos 
įvaizdžiu. Kažkodėl tikėjausi ma
tyti daug daugiau gėlių. Jau iš 
vaikystės Lietuvą įsivaizdavau 
kaip gėlėse skęstantį kraštą, tarsi 
kokią Olandiją, bet ten, kur lan
kiausi, tų gėlių tiek daug nesi
matė. Pagalvodavau, gausesnis 
gėlių auginimas galėtų Lietuvai 
suteikti daug grožio. Mat Lietu
vos gamta nepasižymi, kaip 
kokia Šveicarija, savo didingu
mu. Jos grožis glūdi jos švel
niam dailume, ir tas grožis tiek 
išryškės, kiek jis bus sukultūrin
tas. Sunku buvo susigyventi ir 
su tais daugiabučiais pastatais. 
Pasirodo, jų gausiai pristatyta ne 
tik miestuose, bet ir miesteliuo
se. Jų aplinka dažnai apšepusi, 
laiptinės nuniokotos. Nors pačių 
butų įranga dažnai skoninga ir 

(nukelta į 5 psl.)

Užrašai iš pasmerktųjų namų
SAULIUS STOMA

Susijaudinimo užtenka ilgam. Visi jau žino ir iškart įspėja, kad, 
gavus "kiešarą", po trumpalaikio džiaugsmo prasideda "davkės". Tai 
- prislėgta nuotaika, nervinimasis, noras kuo greičiau ištrūkti į 
laisvę. "Davkės" dažniausiai pasireiškia blaškymusi po kamerą pirmyn 
atgal, kibimu prie "muchamorų" ar daužymu kumščiais į sieną. 
Siuntinys primena namiškius, įrodo, kad jie tavęs dar nepamiršo, 
kad galvoja apie tave ir rūpinasi. Užplūsta sentimentai, kurie per 
daug kontrastuoja su aplinka.

Tokią dieną kas turi išsitraukia žmonos ir vaikų nuotraukas, rodo 
jas kitiems, dalijasi prisiminimais. Gražios spalvotos šeimos ar bent 
jau panelės nuotraukos - tai naujosios kalinių kartos mada. Šaunu, 
jei nuotraukos darytos kur nors užsienyje: Paryžiuje ar Romoje. 
Toks sentimentalumo rodymas visiškai nebūdingas seniesiems kali
niams, kurie labiau vertina asmeninės laisvės, neprisirišimo filosofiją. 
Naujasis sentimentalizmas, matyt, iš dalies ima pavyzdžiu "Krikš
tatėvio" tipo mąstyseną. Vaikai, o kartais ir žmona, - šventas da
lykas. Nesvarbu, kad aš kelerius metus pasėdėsiu, užtat jie gyvens 
kaip žmonės.

Bet šiaip sentimentalumo protrūkių stengiamasi išvengti. Būti 
sentimentaliam čia tiesiog per daug sunku.

Sujaudina ne tik maisto siuntinys, bet ir bet koks daiktas, pri
menantis namus. Gavęs iš namų patalynę ir pakeitęs nudrengtus 
kalėjimo skarmalus, niekaip negalėjau užmigti. Tyliai grojo irgi tik 
ką gauta sūnaus radijėlė. Kažkas nemiegantis pasiūlė išgerti žaliosios 
arbatos.

Prisiminiau ankstyvoje jaunystėje kurtus rytietiškus ketureilius. 
Galvoje ėmė dėliotis eilutės:

bliuzas staiga 
kameros nakty 
širdis tirpsta 

čefyro puodely.

Artimųjų vargai

Siuntinio atidavimas - taip pat labai ilga ir sudėtinga procedūra. 
Prie vieno langelio išsirikiuoja virtinė įvairiausių žmonių: suvargu
sios mamos iš visų Lietuvos vietų, žmonos, draugai su mobiliaisiais 
telefonais, mylimosios. Matyti, kad kai kurios moteriškės vos ne 
vos surinko leidžiamus 10 kilogramų, o kiti vieną po kitos pa
davinėja ikrų ir krevečių dėžutes. Triukšmas, riksmai, dalijimasis 
patarimais. Visi užsiėmę: reikia išvynioti iš popieriukų saldainius, 
išimti iš pakelių cigaretes, teisingai (o tai ne visiems lengva) 
užpildyti visus popierius. Negalima perduoti nieko skysto ar stiklinėje 
taroje.

Už langelio, panašaus į kameros "karmuškę", sėdi moteriškė - 
kartais su antpečiais, kartais baltu chalatu. Ji padėties šeimininkė, 
visos šios sumaišties valdovė. Nuo jos charakterio, tos dienos 
nuotaikos labai daug kas priklauso. Reikia mokėti nusižeminti, 
pamaloninti ją. Pabandęs elgtis kitaip, būsi pavarytas šalin, nes ką 
nors ne taip užpildei, ne tą ir ne tiek įdėjai. Ji viską sveria už 
langelio nematomomis svarstyklėmis ir atmeta, kas per daug. Tiesa, 
retkarčiais parodo palankumą ir leidžia šiek tiek viršyti normą. Bet 
kas ten žino, juk kalinys kameroje nepasvers, o kelias iki jos ilgas.

Rasti pažįstamo pažįstamą, kuris žino šitą moterį, - tas pat, kas 
rasti lobį. Kaip nors pamaloninta, ji gali nepažymėti kartotekoje, 
kad paima iš tavęs siuntinį. Tada nešk jų kiek nori ar kiek kišenė 
leidžia.

Per šitą langelį į vidų patenka ir kiti kaliniui reikalingi tardytojo 
leisti daiktai: drabužiai, patalynė, televizorius, radijo imtuvas. Čia 
stovi ir laukiantieji pasimatymo.

Laukti kartais tenka dvi ar tris valandas. Ir po to gali pasirodyti, 
kad tardytojas ant leidimo uždėjo ne tą, neherbinį antspaudą. Taip 
atsitiko vienai pagyvenusiai moteriai iš Kauno, po to jai reikėjo 
kviesti greitąją.

Per šios vasaros karščius moterys alpo tvankiame kambaryje. 
Telefono, žinoma, aplinkui niekur nėra. Moteriškė už langelio, 
tiesa, turi įspūdingą vietinio ryšio telefoną su klavišais, liestą, 
matyt, dar paties A. Sniečkaus. Atsiradus kokiam neaiškumui, ji 
skambina viršininkams.

Lygiai pusę keturių langelis visada užtrenkiamas, nepaisant, kiek 
žmonių dar būna likę. Taip pirmą penktadienį atsitiko ir prieš pat 
mano žmonos nosį. Ji prarado tris valandas eilėje išstovėto laiko, o 
aš tris dienas ilgiau laukiau siuntinio. Tačiau gerokai blogiau 
pasijuto už jos stovėjusi kalinio motina, atvykusi traukiniu iš 
Ignalinos rajono.

Jau birželio mėnesį, prieš išeidama atostogauti, tardytoja leido 

man atnešti knygų. Tačiau langelio šeimininkė užprotestavo. Mat 
knygoje, adata prabadžius skylutes ties žodžiais, galima pasiųsti 
slaptą žinią. Tik žmonai šiaip taip susisiekus su pačiu kalėjimo 
viršininku Jurijumi Andžela, buvo leista perduoti knygas.

Beje, ir kai kurie kaliniai apie kalėjimo viršininką yra neblogos 
nuomonės. Jį laiko iš pažiūros rūsčiu, bet neblogu ir netgi teisingu 
žmogumi. Visai kitaip atsiliepiama apie viršininko pirmąjį pa
vaduotoją Matvejevą. Šis net ir pagal išvaizdą lyginamas su Turki
jos kalėjimo viršininku iš garsaus filmo "Vidurnakčio ekspresas".

s

Lukiškių lauknešėliai
Kai tiek daug gėrybių sunešama vidun, sunku tikėtis, kad kažkiek 

jų nebūtų išnešama lauk. Pastovėjęs darbo pabaigoje prie kalėjimo 
durų, galėtum stebėtis - ką ten daugelis nešasi juoduose krepši
uose? Spėlioti galima įvairiai. Kaliniai turi savo versiją, kodėl 
maišeliai, kuriuose būna sudėti siunčiami daiktai, niekada ne
paliekami kameroje, o paimami atgal. Sako, maišeliai reikalingi 
personalui savai daliai nuo siuntinių parsinešti.

Šito aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, tačau kai ką pasakyti 
galiu. Atsidūręs vienutėje tarp nuteistųjų iki gyvos galvos, įgijau ir 
jų privilegijas. Tai grindinio aukštyje į kiemą išeinantis langelis, 
skirtingai nei tardomųjų kamerose, neuždengtas aklinomis 
žaliuzėmis. Pro jį kaip tik ir buvo matyti kalėjimo virtuvės durys.

Taigi, pasibaigus pamainai, moteriškės virtuvę palikdavo gerokai 
pasunkėjusiais krepšiais. Atvirai kalbant, stebėtis reikėtų, jei būtų 
atvirkščiai. Kai vagiama iš darželių, senelių namų ir ligoninių 
virtuvių, nenusukti nuo kalėjime sėdinčio nusikaltėlio davinio 
būtų net nepilietiška. Juk tas niekadėjas tikrai nevertas jam valsty
bės skiriamų trijų litų per dieną.

Aš pats į šitas moteriškes nebūčiau ir dėmesio atkreipęs, bet 
kaimynai, turintys gerokai ilgesnį sėdėjimo ir stebėjimo stažą, 
kiekvieną kartą laiku pabelsdavo į vamzdį. Vienas net teigė, kad 
mane pas juos perkėlus, moteriškės ėmė mažiau nešti, ir todėl 
pagerėjo košių skonis. Bet greičiausiai tai buvo tik naivus perlen
kimas.

Kitas neišsenkantis Klondaikas - tai kalėjimo parduotuvė. Du 
kartus per mėnesį, pateikęs raštišką užsakymą, kalinys gali čia 
nusipirkti maisto produktų ir cigarečių, jei kas nors iš laisvės 
padeda pinigų į jo sąskaitą. Čia yra apie 20 rūšių negendančių 
maisto produktų, sąsiuvinių, rašiklių. Tik kažkodėl nėra "krytni- 
kams", kuriems jau leista siųsti laiškus, labiausiai rūpimos prekės 
- pašto ženklų ir vokų. (nukelta į 4 psl.)
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Jei Lietuva su Latvija daužysis kaktom, 
laimės LUKoilas

■ Dvi žinomos Europos finan
sinės firmos "Coopers and Ly- 
brand" bei "Merrill Lynch" prog
nozuoja, kad Europos šalių vyri
ausybėms teks gerokai pasukti 
galvas iš kur gauti lėšų valsty
binėms pensijoms išmokėti. Eu
ropos vyriausybės vengs didinti 
mokesčius ir pasistengs išlaikyti 
biudžeto deficitą, todėl joms 
beliks pasekti Didžiosios Britani
jos pavyzdžiu ir sumažinti dos
nias pensijas. "Mažėjant gimsta
mumui per kitus 20 metų Eu
ropoje padaugės pagyvenusių 
žmonių, kurie taupys senatvei. 
Šis taupymas labai padidins pen
sijų, gyvybės ir senatvės draudi
mo bei kitų investicijų pak
lausą", - rašoma "Coopers and 
Lybrand" bei "Merrill Lynch" 
bendroje ataskaitoje.
B Italijoje laikoma, kad vidutinė 
šeima, turinti mažiau negu 30 
min. ITL (apytiksliai 19,000- 
20,000 USD) metinių pajamų, 
gyvena skurdžiai. Tokių šeimų 
yra apie 30%. Šis realus skaičius 
buvo pateiktas 1996 m. pradžio
je Italijos spaudoje ir TV.
B Buvęs Sovietų Sąjungos pre

zidentas Michail Gorbačiov pers
pėjo, jog Rusijoje kyla pilietinio 
karo grėsmė. Gorbačiovo tei
gimu, Rusija neturi vadovo nuo 
pat liepos mėnesį vykusių pre
zidento rinkimų pabaigos. Bu
vęs Sovietų Sąjungos preziden
tas tikisi, jog visos Rusijos poli
tinės jėgos "supras esančios at
sakingos už tai, kad susidariusi 
padėtis nevirstų pilietiniu karu". 
Valstybės vadovo problema Ru
sijoje pastaruoju metu buvo 
ypač opi, Gorbačiovo nuomo
ne.
B Rusijos prezidentas Boris Jel- 

cin širdies operacijos metu šalies 
"branduolinį mygtuką" laikinai 
perduos ministrui pirmininkui 
Viktorui Černomyrdinui. Černo- 
myrdin jį turės tik tol> kol Jelcin 
bus veikiamas narkozės. Atgavęs 
sąmonę, prezidentas šalies bran
duolinį arsenalą vėl pradės kon
troliuoti pats.
B Separatistinės Šiaurės Lygos 

lyderis Umberto Bossi Venecijo
je paskelbė, jog šiaurinė Italijos 
dalis simboliškai atsiskiria nuo 
likusios šalies ir pasivadina "Ne
priklausoma Padanijos Respub
lika".

(atkelta iš 2 psl.)
iš to neišėjo. Mat Lietuvos Sei
mas pasakė: tie susitarimai prieš
tarauja Lietuvos interesams. Lat
vija irgi padarė vienašališką spren
dimą - pasirašė susitarimą su 
AMOCO ir OPAB dėl naftos žval
gybos. Taip jau atsitiko pernai. 
Abi šalys kaltos.

Ir kokios nuostatos laikėsi Jūsų 
vadovaujama delegacija?

Mes su Lietuva pradėjom nuo 
pradžios, nuo fabula rasa. Visi 
žinojome tas padarytas klaidas, 
bet nusprendėm elgtis kaip niekur 
nieko. Suvokėm, kad abi šalys 
perlenkia, forsuodamos savo pa
čių interesus. Ir pamiršta, kad, 
pavyzdžiui, Rusija ir LUKoilas žiū
ri ir lūkuriuoja.

Kokia Jūsų nuomonė apie Latvi
jos Seimo ketinimą ratifikuoti su
tartį su AMOCO ir OPAB?

Pats šitas žingsnis visai nesvar
bus. Be reikalo Lietuva ji su
reikšmina. Sutartis įsigalios tik 
tada, kai siena bus nubrėžta.

Tai manote, kad nereikėjo Lietu
vos notos?

Dabar mūsų šalys svarsto ši
taip: jeigu jau tiek nutolome nuo 
bendros pozicijos, tai forsuokime 
kiekviena savo. Abi šalys persis
tengė.

Pirmiausia būtina susitarti dėl 
sienos. Reikia turėti omeny ir is
toriją. Po Pirmojo pasaulinio karo, 
kai tapom nepriklausomos šalys, 
juk nustatėme sieną. Kai kur mes, 
Latvija, tada nusileidom Lietu
vai. Kai ką ir gavome. Taip ir 
dabar reikia - su nuolaidom.

Aš p. Šidlauskui sakiau (jis tai 
įsidėmėjo ir, atrodo, persakė Pre

Rašytojai padeda kultūroms bendrauti
(atkelta iš 2 psl.)

darni su A. Samalavičium fiordo 
pakrante, ant akmenų aptikome 
priešistorinių (taip manome) 
piešinių. Vėliau visi buvom nu
vesti į gamtos muziejų, kur ak
menys tiesiog išmarginti maž
daug 6000 metų senumo pieši
niais. Manoma, kad tose vietose 
žmonės kūrėsi jau prieš 10 tūks
tančių metų. Žvejyba, elniai, 
medžioklė. Toks gyvenimo rit
mas išliko iki šiol. Neatsispyriau 
pagundai išbandyti skaidrų fior
do vandenį. Spėjau padaryti kelis 
grybšnius ir suvokiau nebejaučiąs 
nei rankų, nei kojų - viskas lyg 
ištirpo. Išlipau, ir tokia šilta pa
sirodė pakrantės uolos plokštė, 
ant kurios prisėdau. Norvegai 
sako, kad tie fiordai niekada 

zidentui Brazauskui): jeigu 
mums lietuviai duotų galimybę 
su AMOCO ir OPAB tęsti tyri
mus, Lietuva juk galėtų būti 
mūsų pirmoji partnerė.

Mes dar nežinom, ar ten yra 
naftos, nė vieno lašo negavom. 
Lietuva vis dėlto keletą metų 
šiek tiek jau gauna (iš Genčių 
telkinių - red.), apie 10 min. 
pradžiai šis tas. Mes neturime 
naftos perdirbimo gamyklos, 
"Mažeikių nafta" dirba ne visu 
pajėgumu. Galėtume dirbti kar
tu. Taip reikia į šiuos reikalus 
žiūrėti.

Lietuva pasiryžo steigti kon
cerną "Lietuvos nafta". Tam tik
ros jėgos atvirai propaguoja to
kio darinio sąsają su Rusijos 
LUKoilu.

LUKoilas visą laiką stengiasi 
įeiti į Baltijos šalių erdvę. Jau 
vien dėl to Lietuvai, man atro
do, irgi vertėjo pagalvoti.

Taip, mes norime normalių 
santykių su Rusija (manyčiau, 
kad Rusija galėtų kai ką daugiau 
padaryti ta linkme, bet tai kita 
tema). Ir Lietuvai, ir Latvijai la
bai svarbu, kad mūsų naftos 
versle būtų ir Vakarų valstybių 
interesas. Kad įeis AMOCO, to
kia didžiulė amerikiečių kom
panija, ir kad Švedija (OPAB) 
turės interesą - džiuginantis fak
tas. Prisiminkime istoriją ir mūsų 
valstybių santykius su Rusija.

Jeigu mes kietai laikysimės 
vien savo pozicijų (ir Lietuva, ir 
Latvija), tada bus štai kaip: 
skaldyk ir valdyk. Kai kas, tar
kim, Rusija ir LUKoilas, taps nu
galėtojais. Ir man tada būtų gai
la.

Ar gali Lietuva su Latvija (gal ir

neužšąla, tačiau niekada ir neįšy
la. Bet šilti yra tų fiordų žmonės, 
išmokyti sunkiai dirbti ir ramiai, 
nuosekliai tvarkyti savo gyveni
mą. Nors Norvegija yra laisvo
sios rinkos šalis, tačiau joje įt
virtintas principas, jog kiekvie
nas pilietis bet kada ir bet kur 
gali keliauti, statytis palapinę ir 
meškerioti. Joks privatus miškas 
ar ežero pakrantė negali būti 
atitverta ar uždaryta. Lietuva, 
kurioje išnuomojami ežerai, 
aptveriami laukai ir pakrantės, 
jau gerokai pralenkusi visas svei
ko proto rinkos šalis. Tačiau, 
kad ir kiek mūsų politikai bei 
valdininkai keliautų "pasisemti" 
patyrimo ir dienpinigių, sveiko 
proto Lietuvoje nedaug.

Baltijos jūra ir jos ištekliai tapo svarbiausia nesutarimų 
priežastimi tarp Latvijos ir Lietuvos. R. Šuikos nuotr.

Estija) mąstyti apie bendrą naf
tos koncerną, o ne atskirai, 
LUKoilo vedamos eiti viena 
prieš kitą?

Aš manau, kad tai visiškai 
įmanoma, net artimiausioj atei
ty.

Jeigu LUKoilas neateis anks
čiau?

Jeigu neateis anksčiau... Apie 
tai reikia rimtai galvoti.

Ar į Latviją irgi skverbiasi 
LUKoilas? Gal taikosi į Ventspilio 

Apsirūpinimo nafta klausimas - vienas svarbiausių Lietuvoje. Aptverta pajūrio teritorija 
būsimai naftos terminalo statybai Būtingėje, tačiau statybos darbai dar nepradėti.

V. Kapočiaus nuotr.

terminalo savininkus?
Aš smulkiai nežinau. Tačiau kai 

jūs lėktuvu atskrendate į Rygos 
oro uostą ir išlipate vakare - 
priešais didžiulis pastatas, ant 
kurio ryškiai šviečiantis pavadi
nimas LUKOIL. Tai simboliška, ar 
ne?

Kodėl Jus atleido iš derybų dele
gacijos vadovo pareigų? Kaip keisis 
Latvijos pozicija?

Neetiška komentuoti atleidimą. 
Žinau, kad kai kas derybose jau 
buvo pajudėję. Manau, mūsų ek

AIDS protrūkis 
Baltarusijoje

Baltarusijos mieste Svetlogors- 
ke per pastarąsias savaites dau
giau kaip 400 žmonių nustatyti 
kaip HIV viruso, kuris vėliau iš
sivysto į AIDS, nešiotojai. Apie 
tai pranešė Baltarusijos AIDS 
profilaktikos centras.

Centras teigia, kad infekuotų 
žmonių yra kur kas daugiau. Kas 
15-tas Svetlogorsko gyventojas 
yra HIV viruso nešiotojas. Svet- 
logorske gyvena 75,000 žmonių, 
ir miestas yra laikomas Balta
rusijos narkomanų sostine.

AIDS bangą sukėlė narkomanų 
naudojamos užkrėstos adatos. 
Miesto gatvėse tiesiog švirkštuo
se pardavinėjamos opijaus dozės. 
Populiarus aguonų stiebelių vi
ralas, pardavinėjamas švirkštuo
se, kartais ištrauktuose iš ligoni
nių šiukšlynų.

Baltarusijos sveikatos apsaugos 
ministerija nutarė Svetlogorskui 
skirti pinigų vienkartiniams 
švirkštams.

Iki šiol Baltarusijoje buvo įre
gistruota palyginti nedaug -130 
sergančių AIDS, o nuo šios ligos 
šalyje mirė 11. BNS

spertai tęs derybas ta pačia dva
sia. Sunkiau kalbėti apie mūsų 
premjero ir kitų... požiūrį. Dele
gacijos vadovas, užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekreto
rius - valdininkas.

Dabar kol kas, manau, toną 
duos mūsų ir jūsų premjerai.

Nežinau, ką jūsų premjeras 
nori padaryti prieš rinkimus. Tai 
jūsų reikalas. Bet jei jie susitars, 
būtų gerai abiem šalims. Ne
matau galimybės susitarti, jei abi 
šalys nedarys nuolaidų.

LA

Užrašai iš pasmerktųjų namų
(atkelta iš 3 psl.)
Toli gražu ne visi kaliniai šia parduotuve naudojasi. Vieni laisvėje 

neturi artimųjų, kurie galėtų pervesti pinigų, kiti ir patys to ne
prašo, sakydami, kad čia labai apgaudinėjama, o kartais pinigai 
apskritai dingsta.

Valgiaraštis laikraščiams
Prieš pradedant badavimą pats laikas pakalbėti apie kalinio maisto 

davinį. Palyginti su kitomis kalinimo įstaigomis, Lukiškėse, ko gero, 
vagiama mažiausiai. Matyt, gerai, kai didžiąją virtuvės darbuotojų 
dalį sudaro iš kalėjimo teritorijos išeiti negalintys "muchamorai".

Tačiau kalinys, sužinojęs, kiek pagal normas jam priklauso maisto, 
galėtų tik apsilaižyti. Anot spaudos, Lukiškių gyventojas vieną 
dieną gavo štai tokį valgiaraštį:

Pusryčiams:
2S0 g miežinių kruopų košės, 400 g juodos ir 150 g baltos duonos 

(vienos dienos norma), 1 g arbatos, 30 g cukraus, 15 g sviesto.
Pietums:
500 g burokėlių sriubos, 250 g bulvių košės su mėsa.
Vakarienei:
250 g perlinių kruopų košės, 100 g keptos žuvies filė.

Valgiaraštis atrodo visai neblogai, tačiau nusileiskime į realybę. 
Pradėsiu nuo to, kad šilto skysčio, vadinamo arbata, gauna tik 
"krytnikai", kurių Lukiškėse yra gal keli šimtai. Pamatyti sviestą 
būtų stebuklas, kokio aš per keturis mėnesius tikrai nepatyriau. 
Bulvių košė su mėsa, kurios pagal normas turėtų būti 80 gramų, irgi 
skamba labai gražiai. Tačiau ta mėsa visada taip smulkiai sumalama, 
kad įžiūrėti ją bulvių ar kokioje nors kitoje pliurėje gana sunku. Bet 
taukų į šią košę bei sriubą negailima.

Cukraus ir vakarienei būtinos keptos žuvies kiekis priklauso nuo 
"muchamoro" prisijaukinimo laipsnio ir gali labai įvairuoti. Tai ir 

yra svarbiausi produktai, dėl kurių vyksta nuolatinės varžytinės 
tarp kamerų. Košės ir sriubos normos kaliniai dažniausiai visos 
nepaima. Yra kamerų, kurios iš viso dažniausiai tenkinasi tik 
balta duona, cukrumi ir kartais žuvimi. Be to, koks trečdalis košių 
ir sriubų nesuvalgius išverčiamos į "parašą".

Vienintelis produktas, kuris visada dozuojamas gana tiksliai, 
yra duona. Balta forminė duona atvežama iš Vilniaus 1-osios 
kolonijos kepyklos ir kartais būna visai balta bei skani. Tačiau 
juoda duona, matyt, ne veltui vežama net iš Nemenčinės. Ji tokia 
rūgšti, kad kasdien suvalgius savo normą skrandžio žaizdos būtų 
garantuotos.

Aš stebinau kameros bendrus košių (išskyrus pietų) pomėgiu. 
Dabar net pasiilgstu jų primityvaus, be jokių priemaišų skonio. 
Skrandžiui toks maistas nesuteikia jokių problemų. Tiesa, kartais 
košę pakeisdavo sriuba -virintame vandenyje plaukiojančių kruopų 
sauja.

Vis dėlto labai norint Lukiškėse galima nutukti ir vien valdišku 
maistu. Košių ir sriubų, jei gali jas valgyti, visada gauni, kiek širdis 
geidžia.

Buvo gardaus juoko, kai į paskutinę mano sėdėtą kamerą 
pateko senas laikraštis, kuriame buvo aprašyta mano badavimo 
pradžia. Štai citata: "Lukiškių kalėjimo viršininkas J. Andžela 
pasakė, kad S. Stoma pusryčių neatsisakęs. Šeštą valandą ryto čia 
buvo pradėta dalyti duoną, sviestą, cukrų, arbatą, kruopų košę. Po 
pietų kalėjimo viršininkas vėl patvirtino, kad S. Stoma valgo. 
Vakar Lukiškėse pietums buvo sultinys su makaronais ir bulvių 
košė su mėsa".

Visi puolė klausinėti, kokiame specialiajame korpuse aš tada 
sėdėjau, kad gaudavau sviesto, arbatos ir netgi sultinio su ma
karonais.

Makaronų sriuboje tikrai kartais pasitaikydavo. Atsirasdavo ir 
mėgėjų, kurie juos išgraibstydavo iš valgyti beveik netinkamo 
skysčio, nuplaudavo, įdėdavo sultinio miltelių iš siuntinio ir 
užpildavo virintu vandeniu.

Tokie tad būdavo Lukiškių sultiniai. Truko tik bandelių su mėsa.

Per gerai izoliuotas
Bet badauti aš susiruošiau ne todėl, kad nepatiko Lukiškių maistas. 

Nenorėjau savęs išskirti iš kitų ir parodyti tarsi aš vienas esu nepaten
kintas buities sąlygomis. Tuo metu dar nebuvo kilusi mintis organi
zuoti visų kalėjime iki teismo laikomų tardomųjų bado streiką. Tokia 
idėja atsiras tik prieš pat paleidimą, rugpjūčio pabaigoje. Tada bus 
sugalvota organizuoti visuotinį bado streiką nuo rugsėjo pirmosios 
dienos, reikalaujant, kad kalėjimas nebūtų perpildytas, kad suimtieji 
bent jau nebūtų guldomi ant žemės. Viskas turėjo būti padaryta 
legaliomis priemonėmis, disciplinuotai, prieš tai perdavus pareiški
mus į laisvę, visuomenės informavimo priemonėms. Streikas būtų 
nukreiptas ne prieš kalėjimo administraciją, kuri pati negali atsisaky
ti priimti daugiau kalinių nei turi vietų, o prieš Tardymo departa
mentą, be jokio reikalo piktnaudžiaujantį sunkiausia kardomąja 
priemone. Užtektų pakeisti kardomąją priemonę ketvirtadaliui 
suimtųjų, ir Lukiškėse sąlygos gerokai sunormalėtų.

Tačau gegužės pabaigoje aš daugiau galvojau apie patį save. Pa
galiau įsitikinau, kad mano suėmimo absurdas nebus greitai pa
naikintas. Jau turėjome televizorių, ir per "Panoramą" kelis kartus 
išgirdau, kad, nepaisant Seimo narių, Žurnalistų sąjungos, Žmogaus 
teisių gynimo asociacijos ir kitų organizacijų protestų, kardomosios 
priemonės man pakeisti nesirengiama. Be to, išgirdau, kad "Lietuvos 
aide" pradėta revizija, o mano tardytoja ketina išeiti atostogų. 
Supratau, kad mane ruošiamasi užkonservuoti Lukiškėse visai vasa
rai.

Tai atrodė taip neįtikėtina, jog nežinojau, kur dėtis. Nutariau 
išsikviesti advokatą, kuris galbūt apie mano bylos eigą žinojo ką nors 
daugiau.

Parašiau pareiškimą ir ėmiau laukti. Pareiškime buvo nurodytas 
advokato Kęstučio Lipeikos telefonas, bet, net ir siunčiant iškvieti
mą paštu, jis turėtų nueiti per kelias dienas. Tačiau praėjo savaitė.

(Bus daugiau)
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Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "DARBININKO“,

Šilalės laikraščio pokalbis su St. Xavier 
universiteto profesoriumi, psichologijos 

katedros vedėju dr. Algiu Norvilukuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

Moterų krepšinis Lietuvoje taip pat populiarus. Lietuvos 
krepšinio čempionate sėkmingai debiutuoja Vilniaus 
krepšinio komanda "Svaja”. V. Kapočiaus nuotr;

Pavogtas Eurelijaus Žukausko 

olimpinis medalis
Kaip praneša dienraštis 

"Klaipėda", iš Lietuvos rink
tinės krepšininko Eurelijaus 
Žukausko buto Klaipėdoje pa
vogtas jo olimpinis bronzos 
medalis. Šis 218 cm ūgio krep
šininkas tuo metu su vietos 
"Neptūno" klubu buvo išvykęs 
rungtyniauti į Švediją. Su
grįžęs iš kelionės, rado išplėštą 
spyną ir sujauktą butą. Vagys, 
atrodo, ieškojo pinigų, ku
riuos paskyrė Lietuvos vy

riausybė už laimėtą III-ją vietą 
olimpiadoje. Bet krepšininkas už 
tuos pinigus buvo nusipirkęs 
įvairios aparatūros, kuri irgi buvo 
pavogta.

"Klaipėdos" dienraštyje į vagis 
kreipiamasi taip: "Tie, kurie bu
vote Žukausko bute naktį iš pir
madienio į antradienį, susimąs
tykite ir būkite malonūs - grą
žinkite (kokiu nors būdu) me
dalį tikram šeimininkui, kuris 
pats labai jūsų prašo. Mat jam 
tai atminimas ir relikvija visam 
gyvenimui".

Trys aukso medaliai 
klaipėdietėms

Tame pačiame "Klaipėdos" di
enraščio numeryje rašoma ir apie 
dvi klaipėdietes, kurios laimėjo 
tris aukso medalius Parolim- 
pinėse žaidynėse Atlantoje. Tai 
latvių kilmės Malda Baumgartė 
ir Aldona Grigaliūnienė. Pirmo
ji, kuri yra 31 metų amžiaus, yra 
gimusi Ventspilyje, Latvijoje, ir 
iškovojo du aukso medalius. An
troji, gimusi Telšiuose prieš 41 
metus, iškovojo auksą šuolyje į 
tolį. Malda laimėjimus pelnė 
disko metime ir rutulio stūmime.

Lietuviai paplūdimio 
tinklinyje

Lietuvos pora Vytautas Daili
dė ir Haroldas Čyvas, dalyvau
dami ketvirtajame Europos šalių 
pliažo tinklinio čempionate Švei
carijoje, iškovojo 9-ją vietą iš 
29-nių valstybių rinktinių. Mū
siškiai tarp kitų nugalėjo ir Vo
kietiją, kuri užėmė III vietą. "Mū
sų tikslas - atstovauti Lietuvai 
ateinančioje olimpiadoje Sidney 
mieste Australijoje", - sakė 27 
metų tinklininkas Vytautas Dai
lidė.

Lietuvos futbolo rinktinė

pralaimėjo Rumunijoje
Lietuvos valstybinė futbolo 

rinktinė rugpjūčio 31 d. Bu
karešte turėjo pirmąsias 1998 me
tų pasaulio čempionato atran
kos turnyro rungtynes. Prieš la
bai stiprius rumunus, kurių eilėse 
žaidė ne vienas tarptautinio ly
gio žaidėjas, lietuviai negalėjo 
atsilaikyti ir nusileido 3:0. Nuo 
didesnio pralaimėjimo mūsiš
kius gelbėjo gerai laikęs vartinin
kas Gintaras Staučė. Lietuvos 
rinktinėje nesimatė užsienyje 
rungtyniaujančių "žvaigždžių". 
Rungtynes stebėjo 14 tūkstančių 
žiūrovų, iš kurių 17 buvo atvykę 
įvairiomis vargingomis priemo
nėmis iš Lietuvos. Lietuvos fut
bolininkai su vadovais, treneriais 
ir palydovais skrido Lietuvos fut
bolo federacijos specialiai už
sakytu lėktuvu, kuris kainavo 
apie 60 tūkstančių litų.

Ten pat žaidė ir Lietuvos-Ru- 
munijos jaunimo rinktinės. Jose 
šeimininkai laimėjo mažesniu 
2:1 rezultatu.

Jurgis Kairys 
laimėjo sidabrą

Oklahomoje įvykusiame pa
saulio akrobatinio skraidymo 
pasaulio čempionato finale lie
tuvis lakūnas Jurgis Kairys tapo 
pasaulio vicečempionu ir gavo 
sidabro medalį. Absoliučioje įs
kaitoje, sudėjus visų rungčių 
taškus, mūsiškis liko ketvirtuoju 
pasaulyje.

Lietuvaičių sėkmė 
Prancūzijoje

Lietuvaitės dvynukės dvirati
ninkės Rasa ir Jolanta Polike
vičiūtės, po olimpiados Atlanto
je, varžosi įvairiose lenktynėse 
pasaulyje. Jos gerai pasirodė pres
tižinėse varžybose "Tour Cycliste 
Feminin" Čia Rasa užėmė antrąją 
vietą, o Jolanta buvo ketvirta.

Sabonis ir Marčiulionis 
žaidė Plungėje

Rugpjūčio 27 d. įvyko Že
maičių krepšinio centro Plungėje 
atidarymas, kuriame vietos "Že
maitijos olimpo" komanda rung
tyniavo prieš 1981 m. Sov. Sąjun
gos moksleivių spartakiadoje 
aukso medalius laimėjusius Lie
tuvos rinktinės vyrus, kurių sudė
tyje buvo ir garsieji žvaigždės iš 

(atkelta iš 3 psl.) 
patraukli.

Bet, manau, taip pat teko maty
ti ir ankstesnės lietuviškos staty
bos, apie kurią tėveliai pasakoda
vo?

Taip, lankiausi ne vienam to
kiam pastate. Jie dvelkė dideliu 
senoviškumu, todėl kėlė ypa
tingą smalsumą. Stebėjausi, kad 
įėjimas į gyvenamą namą veda 
per virtuvę, kurios kampe stovi 
didelis plytinis-mūrinis pečius. 
O už kelių žingsnių atsiveria 
erdvi seklyčia. Taip pat įdomu 
buvo pasidairyti ir po ūkio pas
tatus - tvartą, daržinę, ledainę 
ir kitus. Ir visur, kur dairiausi, 
pilna visokiausių senienų, pas 
mus "antiųues" vadinamų. Ir ko 
ten nebuvo: senų baldų, puoš
menų ir tikriausiai užmarštin 
grimztančių ūkio padargų bei 
apyvokos ir darbo įrankių. Tik
riausiai tos senienos patraukda
vo dėmesį, nes turiu brolį, kuris 
mėgsta senienom užsiiminėti: 
pirkti antikvarinius daiktus ir 
juos atnaujinti, paskui pasilaiky
ti kaip kokią įdomybę. Čia, 
Amerikoje, senienų supirkinėji
mas ir pardavinėjimas yra 
didelės apyvartos verslas. Ne
sistebėčiau, jei ir Lietuvoje tom 
senienom bus susidomėta. Gal 
su laiku ne viena jų puoš ne tik 
muziejų, namų, bet ir užeigų, 
valgyklų, įstaigų sienas. Senienų 
rinkimas - vertingas pomėgis, 
nes jis prisideda prie istorinio 
palikimo išlaikymo.

Iš daugelio atvykusiųjų galima 
išgirsti, jog "reikia mums laisvėti 
dvasia". Ar ir jūs tokiai minčiai 
pritariate?

Esu tą išsireiškimą "laisvėti* 
dvasia" girdėjęs, bet, prisipa
žinsiu, man vis buvo nelabai 
aišku, ką juo norima pasakyti. 
Mat toks išsireiškimas kartu ir 
viską, ir nieko nepasako. Jei jau 
turėčiau vienan žodin suvesti 
lietuvio įspūdį, tai jį pavadin
čiau "vienišium", stokojančiu 
bendruomeniškumo pojūčio. 
Nežinau, gal čia Sovietmečio 
palikimas, bet, kiek pats esu 
pastebėjęs, žmonės atrodo la
bai susvetimėję. Pavyzdžiui, pa
sitaikė, jog, besilankant pas 
žmones, šie net vengia supa
žindinti su sutiktu kaimynu. Ar
ba dar keisčiau - nesupažindina 
ir su kartu gyvenančiais tėvais, 
ar broliu, seserim. Niekaip ne
galėjau į tokią laikyseną įsijaus-

Amerikos - Sabonis ir Marčiu
lionis. Pirmame kėlinyje geriau 
sekėsi Žemaitijos atstovams ir 
jis buvo jų laimėtas 33:29, bet 
pačios rungtynės baigėsi bu
vusių čempionų naudai 62:55.

Ed. Šulaitis

DARBININKAS -
savaitraštis tautiečiams

Amerikoje ir svetur
< _______) 

Antanas Ilgauskas, sportininkas - veteranas iš Kauno, dar 1938 m. dalyvavęs autoralyje 
aplink Lietuvą. Šiais metais jis taip pat dalyvavo autoralyje aplink Lietuvą Prezidento 
taurei laimėti. V. Kapočiaus nuotr.

ti, ją suprasti. Aišku, kaip ir visi 
apibendrinimai, ir šisai ne Visi
ems taikytinas. Bet, kiek man te
ko patirti, tokio bendruomeninio 
atbukimo esama nemaža - reikėtų 
bandyti jį pergalėti. Manyčiau, ir 
išeivija galėtų prisidėti prie ben
druomeniškumo puoselėjimo. Pas 
mus daug kur yra paprotys po 
sekmadienio mišių susieiti ir prie 
kavos bei pyragaičių ar blynų so
cialiai pabendrauti. Pagalvoju, ot 
gražu būtų, jei pas mus veikią 
klubai, sudaryti pagal žmonių ki
limą (Panevėžiečių, Tauragiškių, 
Marijampoliečių ir kiti), bent vie
niems metams parūpintų savoms 
parapijoms kavos ir užkandžių, 
kad žmonės po šventadienio mi
šių galėtų susieiti, pabendrauti. 
Per tokius susiėjimus jie ne tik 
galėtų pasidalinti kasdienos rū
pesčiais, pasvajoti apie galimus 
planus, bet taip pat atnaujinti 
pažintis ir net sutikti naujų žmo
nių. Kur žmonėse įsigalės ben
druomeniškumo nuotaika, ten 
prasiverš ir žmogiškumo dvasia.

Ar, jūsų nuomone, galima pastebė
ti kažkokių pasikeitimų pačiuose 
žmonėse, jų mąstyme, darbe, o gal 
tebetūpčiojame vietoje?

Labai - ir į teigiamą pusę. Ir 
sakyčiau, kad tas pasikeitimas yra 
nemažas. Pirmiausia pastebėjau 
pasikeitimą pačiame žmonių nu
siteikime. Žmonės daug giedresni,, 
draugiškesni. Dar dabar prisime
nu, kaip Šilalės pašto tarnautojos 
man mielai padėjo, kai kreipiausi 
prašydamas nurodyti kelią, net 
planelį nupiešė, kad be vargo ieš
komą pastatą surasčiau. Panašiai 
man kantriai pagelbėjo ir du Kau
no policininkai. Niekur nebepa- 
tyriau to sovietinio raugo, kuris 
praeityje lydėdavo beveik kiekvie
ną susidūrimą.

Didžiai stebino ir žmonių suki
masis, pastangos imtis kokio dar
bo. Vaikščiodamas miestelių 
skersgatviais, užtikdavau visoki
ausių dirbtuvėlių, smulkaus vers
lo. Žiūrėk, vienoje vietoje dailidė 
gamina baldus, kitur žmogus įkū
ręs kepyklą, ir 1.1. Tas pats judru
mas matėsi ir turgavietėse. Turė
jau progos lankytis Rietavo tur
guje. Bet labiausiai prisimenu Ši
lalės turgavietę, kur nusipirkau 
lietuviško sūrio ir pintinėlę že
muogių, kurios priminė Vokieti
jos lageryje praleistas vaikystės 
dienas. Darbštumo yra, tik gal 
dar nėra valstybinių struktūrų, 
kurios sugebėtų tą darbštumą vai
singai pakreipti.

įspūdį darė ir plataus masto 
globos bei auklėjimo veikla. Ne 
vienoje lankytoje vietoje prie 
parapijos buvo įsteigti našlaitynai 
ar senelių namai. Vienus naš
laičiams rengiamus namus aprodė 
pats klebonas. Berčiūnuose, prie 
Panevėžio, apžiūrėjau jaunimui 
rengiamą stovyklavietę, o Pa
langoje - Telšių vyskupijos jauni
mo centrą. Ypač gražu, kad šiame 
darbe dalyvauja ir daugelis parapi
jiečių.

Gal kiek apvylė vykdoma staty

ba. Matėsi statoma nemažai gy
venamų namų, bet tie statomi 
namai man atrodė pernelyg dide
li, tikri gramozdai. Žmonės sakė, 
jog čia turtingieji juos statosi. 
Aišku, gal šiuo metu dar daugu
mai neįmanoma savus namus 
statytis. Bet, pagalvodavau, vis 
tiek gerai būtų, jei Lietuvos ar
chitektai sudarytų namų mode
lius, kurie būtų prieinamesnį 
platesniam žmonių skaičiui: to
kius, kurie, nors ne perdėtai dide
li, bet iš vidaus erdvūs, taupūs 
išlaikyti ir patogūs gyventi.

Kiek jums teko patirti, kokiom 
nuotaikom Lietuvos žmonės dabar 
gyvena?

Apskritai tos nuotaikos, ypač 
politinio gyvenimo atžvilgiu, la
bai niūrios. Žmonės aiškiai nu
sivylę esama ekonomine padėti
mi, valdžia ir trokšte trokšta ko
kių nors pasikeitimų, gal net ste
buklo. Atrodo, kiti tos padėties 
tiek paveikti, kad visai atsiriboja 
nuo valstybinių rūpesčių ir už
sisklendžia savam kieme. Pasaky
siu, kad nustebau, kiek sutiktų 
žmonių užklausdavo apie galimą 
Valdo Adamkaus kandidatūrą į 
Lietuvos prezidentus. Pagalvoda
vau, žmonės tiesiog laukia iš
gelbėtojo, kuris juos išvestų iš 
esamų klampynių. Su Adamkaus 
pavarde vis iškildavo ir Stasio 
Lozoraičio pavardė. Nelabai drą
siai, lyg kiek ir susigėdę, žmonės 
vis reikšdavo savo apgailesta
vimą, kad p. Lozoraitis nebuvo 
išrinktas prezidentu. Tegalėda
vau tam apgailestavimui tik pri
tarti. Mat su p. Lozoraičiu teko 
gana artimai susipažinti krikščio
nybės Lietuvon įvedimo iškil
mėse Romoje 1987 metais. Lozo
raičio asmenyje nuostabiai deri
nosi trys bruožai: gilus katalikiš
kas tikėjimas, nuoširdi meilė sa
vai tautai ir kilnus žmogiškumas. 
Man nėra jokio klausimo, kad jis 
Lietuvai būtų buvęs tauraus ir 
garbingo asmens pavyzdys. Neži
nau ar p. Adamkus susigundys 
kandidatuoti į prezidentus, bet 
tiek tai visai aišku: jo kandidatūra 
galima, nes ji remiasi Stasio Lo
zoraičio pečiais.

Taip, žmonių nuotaikos nera
mios, o rinkimai artėja: kurie kan
didatai jums būtų arčiau širdies?

Gyvenant svetur, aišku, ne ma
no vieta pasisakyti už vieną ar 
kitą kandidatą. Tačiau, jei reikėtų 
rinktis, prisipažinsiu, kad turiu 
gana aiškių nusistatymų už kokį 
kandidatą(-ę) balsuočiau. Pirma, 
remčiau religinių tradicijų puo
selėjimą valstybės gyvenime. 
Klaiku net pasidaro, skaitant, kad 
yra tokių, kurie norėtų religijos 
dėstymą pašalinti iš mokyklų. 
Jei jau nieko kito, tai bent šią 
vieną taisyklę reikėtų pasisavinti 
iš dabarties laikų ir juose ma
tomų poslinkių, būtent, kad re
ligijos slopinimas yra bendruo
menei žalingas, o valstybei pa
vojingas. Lietuvai reikia ne ma
žiau, o daugiau religijos, kad pa
dėtų apgydyti tas gilias žaizdas, 
nuo kurių tauta kenčia. Antra, 
atiduočiau balsą kandidatui, ku
ris siektų įvesti sveiką pusiaus- 

(nukelta į 7 psl.)

- Pianistas Andrius Kup
revičius, Cleveland, OH, rug
sėjo 30 d. atšventė amžiaus 75 
metų sukaktį.

- Operų solistė Elzbieta 
Kardelienė-Račiborskaitė, 
Montreal, Kanada, lapkričio 17 
d. švęs amžiaus 95 metų sukak
tį.

- "Moters savaitgalis” - pas
kaitų, simpoziumų, diskusijų 
junginys - šiemet Pasaulio Lie
tuvių Centre, Lemont, IL, ren
giamas spalio 25-27 dienomis. 
Iniciatyvos ėmėsi Pasaulio Lietu
vių Centro renginių komitetas.

- Koncertus partizanams 
šelpti Partizanų globos komite
tas spalio 18 d. rengia Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemont, IL, o 
spalio 20 d. - Jaunimo Centre 
Chicagoje.

- Lietuvių Fondo pokylis 
įvyks lapkričio 9 d. Pasaulio Lie
tuvių Centre, Lemont, IL.

- Pianistės Mūzos Rubac- 
kytės, gyvenančios Paryžiuje, 
koncertas įvyks lapkričio 10 d. 
Chicagos Jaunimo Centre. Ren
gia JAV LB Kultūros taryba.

- Lietuvių Operos tradicinis 
pokylis įvyks lapkričio 16 d. 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoje salėje.

- Šių metų gruodžio 2 die
ną pedagogui, visuomenininkui 
ir žurnalistui, buvusiam nacių 
oolitiniam kaliniui Juozui Ko
jeliui sukanka 80 metų. Si 
rudenį išeina jo publicistinių 
straipsnių rinkinys "Ir šviesa ir 
tiesa". Lapkričio 1-7 dieną Los 
Angeles, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje, įvyks Juozo Kojelio 
knygos pristatymas ir gimtadie
nio paminėjimas.

- A. Landsbergio paskai
tos Long Islando bibliotekose: 
Spalio 1 d. 2:00 p. p. - "Imperijos 
galas: Pamirštųjų tautų prisikėli
mas"; Freeport Library, W. Mer- 
riek R. & S. Ocean Avė., Free
port; tel. (516) 379-3274. Spalio 
2 d. 1:00 p. p. - "1001 nakties 
pasakos", filmo "Bągdado vagis" 
2 dalis; Roslyn Library, 2 Paper 
Mill Rd., Roslyn; tel. (516) 621- 
2240. Spalio 7 d. 7:30 p. p. - 
"Nuotykiai Pasaulio Literatūroje 
- Thomas Mann, "Dr. Faustus"; 
North Babylon Library, 815 Deer 
Park Avenue, North Babylon; tel. 
(516) 669-4020. Spalio 16 d. - 
"Šcherezadė - Atpirkimas pasa
komis"; Roslyn Library.

- Vytauto Mačernio 75-čio 
prisiminimą organizuoja moks
lo draugai. Komitetą sudaro G. 
Dzirvonienė, I. Smieliauskienė,
L. Baltrušaitienė, A. Smilga ir St. 
Žilevičius. Minėjimas įvyks Cbi- 
cagoje spalio 12 d.

- Ateitininkų medikų 
korp. "Gaja" kviečia visus į 
visuotinį susirinkimą spalio 27 
d. Ateitininkų namuose, Le
monte, IL. Susirinkimas prasidės 
Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje 
šv. Mišiomis už mirusius narius.

- Suėjo penkeri metai, kai 
amžinybėn išėjo poetė ir lite
ratūros kritikė Živilė Bilaišytė.

- Lietuvos Dukterų draugi
jos skyrius Detroite spalio 13 
d. Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre ruošia koncertą.I
Dalyvaus Clevelando Dievo Mo
tinos parapijos choras, vadovau
jamas Ritos Čyvaitės-Kliorienės, 
ir solistė Virginija Bruožytė-Mu- 
liolienė. Detroito ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai kviečiami ak
tyviai dalyvauti.
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Ne iš piršto išlaužta užuomina
Seimo ir Krikščionių demokratų partijos valdybos nario dr. Alber

to Šimėno 1996 m. rugsėjo 5 dieną Kultūros Židinyje padarytame 
išsamokame pranešime pasigedau žodžio apie Lietuvos sienas. Savo 
pastabose, kalbėdamas apie Lietuvos valdžios "maišiogališkąją" sienų 
politiką, be kitų dalykų, užsiminiau ir apie Lietuvos valdžios įsipa
reigojimą Rusijos Federacinei Respublikai prisidėti prie rusų ūkinio 
ir nacionalinio kultūrinio įsitvirtinimo Karaliaučiaus srityje. Prele
gentas, atsiliepdamas į mano užuominą, pakartotinai paneigė tokį 
Lietuvos valdžios įsipareigojimą Rusijos Federacijai, o pranešimo 
tvarkovas Algis Vedeckas mane nutraukė ir nebeleido paaiškinti bei 
pagrįsti mano užuominos. Taigi dr. Alberto Šimėno pranešimo 
klausovams galėjo susidaryti įspūdis, kad šis Lietuvos valdžios 
įsipareigojimas Rusijos Federacijai tėra tik iš piršto išlaužtas mano 
pramanas. Todėl čia pacituoju 1991 m. liepos 29 d. Maskvoje 
sudarytosios "Sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų

Sutartis
tarp

Lietuvos Respublikos 
ir

Rusijos Tarybų Federacinės 
Socialistinės Respublikos

Dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų
11 straipsnis

Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respubli
ka reiškia savo ypatingą suinteresuotumą, o Lietu
vos Respublika prisiima įsipareigojimą prisidėti 
prie palankių Kaliningrado srities ūkinio ir na
cionalinio kultūrinio vystymosi sąlygų išsaugoji
mo. Šios sąlygos bus sureguliuotos specialiame 
Aukštųjų Susitariančiųjų Šalių susitarime.

"Draugas", 1991 m. rugpjūčio 7 d.

Federacinės Socialistinės Respublikos dėl tarpvalstybinių pagrindų" 
atitinkamą nuostatą (11 str.), atšviečiančią mano pastabose 
užsimintą Lietuvos valdžios įsipareigojimą Rusijos Federacijai,

SKRYDŽIŲ KAINOS J LIETUVĄ

NY - VILNIUS - NY
Spalio mėn......... ............................. $550
Lapkričio 1 - gruodžio 12.. $500 
Gruodžio 13 - 31...........................$650
Sausio ir vasario mėn............ $500

CHICAGO - VILNIUS - CHICAGO

J

Spalio mėn.........................................$715
Lapkričio mėn.................................$570
Gruodžio 1 - 12 ............................. $605
Gruodžio 13 - 24......................... $715
Gruodžio 25 - vasario 28...... $570
Kovo 1 - 20..................................... $605
Kovo 21 - balandžio 30.......... $750

Plius mokesčiai

Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų. Vietų skaičius ribotas.

VYTIS TRAVEL
40-24 235 ST.

DOUGLASTON, NY 11363 
TEL. 718-423-6161 

800-77-VYTIS

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS
rudenį ir žiemą, skrisdami į 

Vilnių ir Rygą!
Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 

laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGENCY

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605

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

VĮĮJTĮ ft LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 

O1UF1M JEL.: (617) 269-4455

■■

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ 

SPALIO mėn. siuntinius paimsime šiose vietovėse:

BROCKTON, MA spalio 10 THU 3:30 - 5:30 PM
LOVVELL, MA spalio 11 FRI 12 NOON - 1 PM
LAVVRENCE, MA spalio 11 FRI 2:00 - 3:00 PM
NASHUA, NH spalio 11 FRI 4:00 - 5:00 PM
VVATERBURY, CT spalio 12 SAT 9;30 - 11,00 AM
HARTFORD, CT spalio 12 SAT 12 NOON - 2 PM
CAPE COD, MA spalio 16 VVED 3:00 5:30 PM
PUTNAM, CT spalio 17 THU 1:00 - 2:00 PM
PROVIDENCE, Rl spalio 17 THU 4:00 - 6:00 pm
VVORCESTER, MA spalio 19 SAT 12 NOON - 2 PM
NORVVOOD, MA spalio 21 MON 5:30-6:30 PM
ALBANY, NY spalio 24 THU 6:00 - 8:00 PM
BIRNGHAMPTON, NY spalio 25 FRI 9:00- 10:30 AM
SCRANTON, NY spalio 25 FRI 12:00 -1:30 PM
PITTSTON, PA spalio 25 FRI 2:00 - 3:00 PM
FRACKVILLE, PA spalio 25 FRI 4:00 - 6:00 pm
PHILADELPHIA, PA spalio 26 SAT 12 NOON - 2:00 pm
BROOKLYN, NY spalio 26 SAT 12 NOON - 4:00 PM
BALTIMORE, MD spalio 26 SAT 5:30 - 7:00 PM
VVASHINGTON, DC spalio 27 SUN 1:00 4:00 PM
BRIDGEPORT, CT spalio 28 MON 9:00 10:00 AM

f

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

būtent: "Rusijos Tarybų Fede
racinė Socialistinė Respublika 
reiškia savo ypatingą suintere
suotumą, o Lietuvos Respublika 
prisiima įsipareigojimą prisidėti 
prie palankių Kaliningrado sri
ties ūkinio ir nacionalinio kul
tūrinio vystymosi sąlygų sudary
mo". (Pabraukta mana - Br. N.)

Prašau "Darbininko" redakciją 
paskelbti ir minimos sutarties 
"Draugo" pagarsinto teksto čia 
pridedamą atitinkamą ištrauką, 
kad matytųsi, jog įsipareigoji
mas Rusijos Federacijai yra ne 
mano iš piršto išlaužtas, prama
nytas, bet Lietuvos valdžios suda
rytosios tarptautinės sutarties pa
gimdytas.

Tamstoms pagarbus, 
Bronius Nemickas

LIETUVOS
KOMPOZITORIŲ 

MUZIKA SKAMBĖS 
OLANDIJOJE

Rugsėjo 24 d. gastrolių į Olan
diją išvyko Mažosios Lietuvos 
simfoninis orkestras, susikūręs 
prie Klaipėdos muzikinio teatro. 
Lietuvos muzikantai kartu su 
juos pakvietusiu choru "Eigen 
Wijs" bei Amsterdamo operos 
solistais surengs keturis koncer
tus Olandijos sostinėje. Juose 
skambės G. Puccini, W. A. Mo- 
zarto, D. Šostakovičiaus ir lie
tuvių kompozitorių kūriniai. Lie
tuvių muzikai programoje atsto
vaus M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema "Miške", dabartinės kar
tos autorių - A. Remesos, N. Va
lančiūtės, J. Domarko simfoni
nės miniatūros. ELTA

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

k____________________

DEXTERPARK 
lįįįll PHARMACY .

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

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

WE DELIVER 
Tel.: 296 - 4130 J

Lietuvos pensininkai iš vyriausybės reikalauja bent mini
malių socialinės apsaugos garantijų.

OCT 3 THU
OCT 4 FRI
OCT 4 FRI
OCT 8 TUE
OCT 10 THU
OCT 12 SAT
OCT 15 TUE
OCT 15 TUE
OCT 15 TUE
OCT17 THU
OCT 17 THU
OCT 18 FRI
OCT 18 FRI
OCT 24 THU
OCT 25 FRI

PHILADELPHIA, PA 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEVV BRITAIN, CT 
NEVV HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY

11 - 12 NOON 
. 11 - 12 NOON

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

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

OCTOBER 
SCHEDULE t

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES J VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖSI

AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
z 1 ' ■ - . ■ . I I -

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780
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Šilalės laikraščio pokalbis su St. Xavier 
universiteto profesoriumi, psichologijos 

katedros vedėju dr. Algiu Norvilu
(atkelta iš 5 psl.)

vyrą tarp valstybės centro ir 
savivaldybių savarankiškumo. 
Taip, yra konstitucija, kuri saisto 
visus, tačiau jos rėmuose reikėtų 
sudaryti sąlygas kuo platesnei 
iniciatyvai. Pagaliau, balsuočiau 
tik už kandidatą su veidu. Steng- 
čiaus sužinoti, kiek kandidatas 
yra pasižymėjęs savo sumanu
mu, veiklumu, kiek jis garbin
gas, atjaučiantis vargan papuo
lusi žmogų. Tiesa, šyptelėdavau, 
kai per ankstesnius rinkimus kar
tais skaitydavau kvietimą bal
suoti už "specialistą". Tokiu pata
rimu labai suabejočiau. Ne spe
cialisto reikia, o doro ir išmin
tingo žmogaus, kuris, ir nebū
damas specialistu, visada reikalui 
iškilus galėtų jį pasikviesti talkon.

Įdomu būtų išgirsti, kokiomis 
charakterio savybėmis lietuviai 
panašūs į amerikiečius, o kokiomis 
- skiriasi?

Oi, tai įdomus klausimas, į ku
rį, deja, atsakymo neturiu. Čia, 
išeivijoje, pokario metais užau
gome su maždaug tokiu lietuvio 
įvaizdžiu: darbštus, patikimas, 
idealistas, sąžiningas, taupus - ir 
dar būtų galima pridurti eilę kitų 
teigiamų apibūdinimų. Net kur
suodavo toks juokas: jei darbda
vys sužinodavęs, kad ieškantysis 
darbo esąs lietuvis, tai iš karto 
pasamdydavęs. Ar toks apiben
drinimas taikytinas ir tėvynėje 
gyvenantiems lietuviams, neži
nau. Per mažai su jais susiduriu, 
kad galėčiau pasakyti. O naujai 
atvykusių vaizdas dar labai mar
gas: jų tarpe pasitaiko ir idea
listų, ir vagių.

Dėl to skirtumo tarp ameri
kiečių ir lietuvių mintin tik atei
na tos nusistovėjusios bendry

bės: amerikietis yra praktiškas, 
tiesus, draugiškas, lietuvis - už
daras, pastovus, svajingas. Bet 
kaip jie panašūs - gal, sakyčiau, 
ir vienas, ir kitas turi nemažą 
kiekį sveiko proto, ką ameri
kiečiai vadina "common sense".

Gal jūs, kaip atvykęs iš ame
rikietiškos aplinkos, galėtumėte 
pakalbėti apie spaudą, spaudos 
laisvę, konkurencinę kovą tiek 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek 
mūsuose.

Lyginti Ameriką ir Lietuvą 
spaudos atžvilgiu, prisipažinsiu, 
negalėčiau, nes nesu pakanka
mai susipažinęs su spaudos pa
dėtimi Lietuvoje. Amerikoje, ži
noma, jau iš seno vadovaujama
si kertine nuostata, kad spauda 
turi būti laisva. Pastaruoju metu 
spaudos pasaulyje yra labai suak
tyvėjusi konkurencinė kova. 
Steigiasi nauji žurnalai, kurie at
liepia gyvenimo reikalavimus, ir 
užsidaro tie, kurie paklausos ne
beturi. Ryškiai sumažėjęs didelių 
dienraščių skaičius, bet, iš kitos 
pusės, įgyja labiau populiarumo 
vietinio pobūdžio laikraštėliai. 
Vienus jaudina dienraščių prare- 
tėjimas, nes baiminamasi, kad 
kartu prarandamas ir pasaulė
žiūrinis įvairumas. Kalbant apie 
Lietuvą, esu pastebėjęs nuogąs
tavimų, jog ten esama per daug 
spaudos. Kam tiek daug jos rei
kia? Dėl tokio nuogąstavimo vi
sai nesijaudinčiau. Priešingai, 
jaudinčiaus, jei pasirodytų, kad 
per mažai jos esama. Kuo plates
nė spaudos apimtis, tuo labiau ji 
atlieps krašto gyventojų pažiūras 
bei patenkins jų domesius. O jei 
nesugebės atliepti gyventojų no
rų, tai su laiku tik turės užsi
daryti.

Kanados 
Lietuvių dienos 
34-tosios Kanados Lietuvių 

dienos vyks Toronte š. m. spa
lio 11-13 d.

Penktadienį, spalio 11 d., 7 
v. v. - literatūros vakaras Prisikėli
mo parapijos parodų salėje; 9 v. 
v. - jaunimo susipažinimo vakaras 
didžiojoje salėje; šeštadienį, spa
lio 12 d., 9:30 v. r. - mokytojų 
suvažiavimas Prisikėlimo parapi
jos patalpose; 10 v. r. - sporto 
varžybos (vieta dar nepaskelbta); 
11 v. r. - Tautodailės Instituto 
suvažiavimas Anapilyje, Missis- 
saugoje; 2 v. p. p. - Dramos po
pietė Lietuvių Namuose; 6 v. v. 
- meno ir tautodailės paroda Ana
pilyje; 7 v. v. - iškilmingas balius 
Anapilyje; sekmadienį, spalio 
13 d., 9:30 v. r. - Mišios (Liu
teronų Išganytojo bažnyčioje); 
10:15 v. r. - Mišios Prisikėlimo 
bažnyčioje; 11:00 v. r. - Mišios 
Anapilio bažnyčioje; 4:00 v. p. 
p. - K. L. Dienų koncertas Anap
ilyje; 8:00 v. v. - Atsisveikinimo 
vakaras Lietuvių Namuose. M. B.

Akcija prieš Būtingės 
terminalo statybą

Akciją "Tik švari jūra jungia", 
kurios negausūs dalyviai protes
tavo prieš Būtingės terminalo 
statybą, surengė Aplinkos apsau
gos klubas ir Latvijos buriuotojų 
draugija. Po akcijos atvykęs į 
Lietuvą su neoficialiu vizitu I. 
Emsis pareiškė, "kad nors ir lie
tuviai artėja prie darbų pabaigos 
sausumoje, tačiau laukia dar di
deli darbai jūroje, kurių nebus 
galima pradėti ir finansuoti be 
tarptautinių susitarimų, vadina
si - ir be Latvijos sutikimo". 
Pasak jo, Lietuva, nederindama 
statybos su Latvija, nesilaiko Hel
sinkio konvencijos reikalavimų, 
tuo pačiu aštrindama tarpvals
tybinius santykius.

Vilniaus miesto meras Alis Vydūnas įteikia 1996 m. Vilniaus premiją monsinjorui 
Kazimierui Vasiliauskui (dešinėje). V. Kapočiaus nuotr.

BALFas - Lietuvos kelias
"Draugo" Nr. 167 ir 177 išs

pausdintas išsamus, jaudinantis 
straipsnis apie BALFo 52 metų 
veiklą. Stilingai ir planingai rašė 
Povilas Vaičekauskas, buvęs par
tizanas, politinis kalinys, trem
tinys. Balfo darbuotojai, užsiėmę 
plačiašake labdaros veikla, ne
turi laiko apie ją rašyti, ir tuo 
labiau apie save. O tie, kurie 
turėtų informuoti spaudą ir skai
tytojus, turbūt "po lietaus laukia 
giedros, o po giedros - lietaus".

Šiame vertingame P. Vaiče
kausko rašinyje užsiminta: "Šiuo 
metu išeivijoje yra susikūrusių 
tiek daug visokių (labdaros - V. 
K.) organizacijų, kurių veikla ta
rytumei užgožia milžinišką BAL- 
Fo veiklą". 1940-1944 Amerikos

Naujasis ALTS-gos garbės narys - dr. Bronius Nemickas iš 
New Yorko kalba šios Sąjungos seimo metu jvykusiojo 
politinio simpoziumo tema "Lietuvos politinė padėtis 
1938-1940 metais" diskusijų metu. Ed. Šulaičio nuotr.
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Lietuva švytėjo ir dabar tebeš
viečia jų įgyvendinta vienybės 
samprata. Mums dabar belieka, 
vietoje dažnose kalbose kaišio
jam žodį "vienybė", ar jį rašan
tiesiems plunksnas griaužiant, 
prisiminti, kaip anų metų lietu
viai iš daugelio organizacijų su
kūrė vieną - Bendrą Amerikos 
Lietuvių Fondą, su seseryste - 
Amerikos Lietuvių Taryba. Anot 
politinių kalinių Balio Gajaus
ko, kun. Svarinsko ir kitų, mums 
vien tie žodžiai buvo lyg gyvy
bės eliksyras. BALFas nė vieno 
labdaros reikalingo neišskirda
vo, pirmuoju smuiku grojo gau
ti sąrašai partizanų, tremtinių, 
politinių kalinių. Kaip tvarkin
gai buvę 1941 m. sukilimo daly
viai, partizanai, politiniai kalin
iai ir tremtiniai praneša gavę 
BALFo paramą, rasite BALFo 
įstaigoje. Pirmą krovinį ir po to 
kelias kitas tokių anketų formas 
iš Lietuvos atvežė Juozas Poli- 
kaitis, B. Gajauskas. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Bronius Nainys sako, kad 
būnant Lietuvoje, buvo paprašy
tas, kad atvežtų į BALFo įstaigą 
užpildytas partizanų anketas. 
Galvojo, kad dar yra vietos odos 
krepšyje. O kai atnešė - žiūri, 
kad čia dėžė. "Ką gi - tempiau". 
Mokyt. Jonas Kavaliūnas taip pat 
lengvai pažadėjo tarpininkauti, 
bet gavęs didelę dėžę - suneri
mo. O kai BALFe peržiūrėjo tas 
anketas, nustebo, kaip tvarkin
gai partizanai ir politiniai kalin
iai remiami. Jis sakė: "Jei anks
čiau būčiau jas matęs, kai rinkau 
BALFo aukas, daugiau būčiau 
surinkęs". (Turėtų gnybtelėti są
žinę visiems rašantiems, ir man 
pačiam.)

Kas ta partizanų, politinių ka
linių, tremtinių anketa forma? 
Tai parašyti žodžiai prie atspaus
dintų eilučių apie partizanų da
linio vietą, vardą, dalyvius, liu
dininkus. Kokia parama gauta, 
kas buvo prašyta, kas ateityje 
reikalinga. Ši informacija gal nu
tildys bereikalingas kalbas, ruo
šiantis didžiajam BALFo rudens 
vajui. Būkime geraširdžiai ir au
kokime, kad našlaitėlis nusišyp
sotų, partizanas, politinis ka
linys, tremtinys, sergantieji ir visi 
kiti pagalbos reikalingi žinotų, 
jog jie nėra užmiršti ir jais rūpi
namasi.

Šio rudens vajaus metu tegu 
visų žvilgsniai krypsta į BALFą, 
nes "BALFas - Lietuvos kelias". 
Susikabinę rankomis, jauskime 
delnų šilimą ir nemeluotą vie
nybę puoš gražiausiai spalvoti 
rudens lapai.

Vytautas Kasniūnas,
BALFo direktorius informacijai

V. Kasniūnas, P. O. Box 475, 
Beverly Shores, IN 46301

"Baltic News
Service“ - Internete
Naujienų agentūra "Baltic 

News Service" pradėjo žinių tar
nybos darbą Internete. Čia gali
ma kas dvi valandas sužinoti vi
sas "karštas" naujienas anglų kal
ba iš Lietuvos bei lietuvių kalba 
- naujienas iš viso pasaulio.

Ir išeivija, užsieniuose besimo
kantys studentai, jaunimas, žmo
nės besidomintys Baltijos šalių 
gyvenimu turės geras galimybes 
gauti objektyvią ir operatyvią in
formaciją apie įvykius Lietuvo
je. "Baltic News Service" home 
page adresas: www.bns.lt.

BNS

BALTIC
TOURS

$ 475.00 j LIETUVĄ
New York/Newark - Vilnius - New York/Newark

$550.00 į LIETUVĄ
Chicago - Vilnius - Chicago

Plius mokesčiai
Kaina galioja lapkričio mėnesį ir 
Naujųjų Metų sutikimo proga. 
Dėl informacijos kreipkitės į 

Albiną ar Kristiną

BALTIC TOURS
77 Oak St. Suite 4

Nevvton, MA 02164 
Tel.: 617-965-8080 

800-216-5987
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Mirus giliam lietuviui patriotui 
ir ilgamečiu! TAUTOS FONDO 

REVIZIJOS KOMISIJOS nariui
A. t A.

PETRUI ĄŽUOLUI,
žmonai PRANEI, sūnums PRANUI IR GENIUI, 
dukrai MARYTEI, anūkams bei giminėms ir 

artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

TAUTOS FONDAS
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S tiem 17 muta be ugned
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Tauriam Lietuvos sūnui - visuomenininkui
A. t A.

PETRUI ĄŽUOLUI
Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame 

žmoną PRANĘ, šeimą ir gimines.

Su malda ir giliu liūdesiu

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKIŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA

PS Fom 3526, Saptambar tsss (A*iwmJ

http://www.bns.lt
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Aidas Bareikis - Fulbright studentas New Yorke

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

"Blusų turgus", rengiamas 
Lietuvių Atletų klubo, įvyks 
spalio 5 - 6 d. Kultūros Ži
dinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. Žiūr. skelbimą 
šiame puslapyje.

Kultūros Židinio metinis 
suvažiavimas - susirinkimas 
įvyks š. m. spalio 26 d. Kultūros 
Židinio žemutinėje salėje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Susirinkimo narių registracija - 
9 vai. ryto; susirinkimo pradžia 
- 10 vai. ryto. Programoje bus 
Židinio vadovybės metiniai pra
nešimai, diskusijos, užkandis ir 
Tarybos rinkimai. Visi nariai, 
rėmėjai ir norintieji dalyvauti 
kviečiami atsilankyti šiame XX- 
tajame metiniame Kultūros Ži
dinio suvažiavime.

Rašytojas Algirdas Lands
bergis skaitys savo kūrybą JAV 
LB New Yorko Queens apy
linkės rengiamoje kultūri
nėje popietėje š. m. spalio 13 
d., sekmadienį, Kultūros Ži
dinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. Programoje bus 
ir muzikinė dalis: jauna pianistė 
Guoda Gedvilaitė ir smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis. Paskir
kite šį pusdieni kultūrinei atgaivai!

Gražina Marija Braz- 
džionytė - Griniuvienė š. m. 
rugsėjo 22 d. mirė Spokane, WA. 
Liūdintis liko sūnus Algis su šei
ma. Velionė kartu su vyru gen. 
št. pik. Kaziu Griniumi į JAV at
vyko 1941 m. iš Vokietijos, kur 
jis buvo Lietuvos karo atstovu 
Berlyne. New Yorke Griniai įsi
jungė į lietuvių veiklą už Lietu
vos atstatymą. Pik. Griniaus ini
ciatyva buvo įsteigtas ALTo 
Amerikos lietuvių informacijos 
centras. Tam tikrą laiką pik. Gri
nius dirbo Amerikos Balso radi
juje New Yorke, o paskui Was- 
hington, DC, kur mirė 1965 m. 
gegužės 29 d. Vyresnioji lietu
vių visuomenė pažinojo jį iš jo 
karinių apžvalgų, kurias II pas. 
karo metu spausdino Amerikos 
lietuvių laikraščiai. Jis buvo Lie
tuvos prezidento dr. K. Griniaus 
vyresnysis sūnus.

Apreiškimo par. piknikas, 
įvykęs rugsėjo 15 d. Kultūros 
Židinyje Brooklyne, praėjo su 
dideliu pasisekimu. Dalyvavo 
daug žmonių, buvo skanaus 
maisto, pasitaikė labai gražus 
oras. Telšinskas visus linksmino 
savo vieno žmogaus orkestru. 
Loterijos prizų laimėtojai: 500 
dol. - Petras Švitra; 300 dol. - 
Petras Ąžuolas; 100 dol. - Mildred 
Bartkus (ji savo laimėtą prizą 
paaukojo parapijai); 100 dol. - 
Della Mari, Hevvitt, NJ.

Agentūra AIREX TRA
VEL AGENCY paskelbė nupi
gintus skrydžius į Vilnių nuo ru
gsėjo mėn. pradžios, (žiūr. psl.6)

. ----------------------------- ----------------- ------------

Visi maloniai kviečiami į
NY LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBO rengiamą

BLUSŲ TURGŲ
spalio 5 -6d. nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet

Kultūros Židiny, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
Žemos kainos Jus vilios apsipirkti.

Čia rasite naujų ir vartotų drabužių, 
baldų, 

elektroninių daiktų, virtuvės reikmenų, 
sporto priemonių, 

žaislų ir įvairiausių kitų daiktų.

veiks virtuvė - skanūs pietūs, kava, 
pyragai ir atgaiva
- Įėjimas nemokamas -

IL _J

Rima Laura Vaičaitytė 
šiais metais įsigijo magistro 
laipsnį pedagogikos srityje (Mas- 
ter of Education - Summa Cum 
Laude) iš Hunter College, City 
University of New York.

Ruošdama magistrą, Rima mo
kytojavo Joseph Pulitzer viduri
nėje mokykloje New Yorke, kur 
ir toliau dėsto anglų kalbą ir 
socialinius mokslus. Ši mokykla 
dažnai organizuoja moksleivių 
keliones į įvairias pasaulio šalis. 
Šiemet, Rimos lydimi, mokslei
viai aplankė Mykolo Biržiškos 
vidurinę mokyklą Lietuvoje.

Rima baigė Maironio Litua
nistinę mokyklą, šoko tautinius 
šokius su Tryptiniu ir sportavo.

Sėkmės darbe ir gyvenime Ri
mai linki jos tėvai, prof. Rimas 
ir Auksė Vaičiuliai, močiutė Bro
nė Miklienė ir senelis Kostas Vai
čaitis iš St. Petersburg, Florida.

Gintė Damušytė, LR Misi
jos prie JT patarėja ir buvusi il
gametė Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos darbuotoja ir Lietu
vių Informacijos Centro vedėja, 
spalio 2 d. išvyksta dirbti į Aus
triją. Ji paskirta patarėja LR Am
basadoje Vienoje ir Lietuvos Mi
sijos vadove prie Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Or
ganizacijos (Organization for Se- 
curity and Cooperation in Eu
rope). Naujas darbo adresas: Em- 
bassy of Lithuania, Lovvengasse 
47, A-1030 Wien, Austria. Tel. 
(43) (1) 718-5467.

Aidas Bareikis gimė 1967 m. 
Vilniuje. 1987 m. baigė M. K. 
Čiurlionio vidurinę meno mo
kyklą ir įstojo į Vilniaus Dailės 
Akademiją, tapybos katedrą. Ją 
baigė 1993 m., gavo Fulbright 
stipendiją ir atvykęs į New Yorką, 
Hunter College (City University 
of New York) ruošiasi magistro 
laipsniui, kurį turėtų įgyti 1997 
metais. 1993 m. yra gavęs iš At
viros Lietuvos Fondo (Soroso) 
vienkartinę stipendiją, bei pa
ramą iš Studijų užsienyje komi
sijos prie Lietuvos Ministrų Tary
bos. 1995 m. paramą suteikė Tau
tos Fondas New Yorke.

1995 m. dailininko pareiškime 
Bareikis rašo: "Turi būti neatsa- 
komybė gimusi iš reikalo, kad 
pilnatviška laisvė ekstatiškai ir 
demonstratyviai neigtų profana
ciją. Bet to negana. Turi būti 
atrastas būdas, kaip ištrinti krei
dos liniją tarp to, kas yra įmano
ma ir kas neįmanoma. Turi būti 
stebuklų nuostatai: vėjavaikišku- 
mas sublimacinėje plotmėje. Bet 
ir to negana". (Iš anglų kalbos 
vertė - A. K.)

Bareikis priešinasi viskam, kas 
jį verčia mąstyti ar veikti kitų 
nustatytuose rėmuose. Iš šio taš
ko žiūrint, kūryba (pačioj aukš
čiausioj plotmėj) tampa arena, 
kurioje anarchija ekstatiškai ir 
demonstratyviai gali neigti tradi
ciją bei konvenciją. Tačiau tuo 
atveju visus žaislus tenka su
sinešti į savo vienišą kiemą, kur 
atsiskyrėlio tyloje ir stebuklams, 
ir išradimams vietos yra. Bet to 
irgi negana. Nes tokiame lygyje 
kūryba reikalauja itin aštrių dis
ciplinų, taikomų tik sau pačiam, 
ir brandžių išraiškos formų, kad 
maištavimas neliktų tik pasi
švaistymu. Iš kitos pusės, tiktai 
tokioje būklėje gimsta reikalas 
savo gyvenimą komplikuoti ir 
atsakymų ieškoti pačiam ir 
savyje. Ir pasitaiko, kad darbo 
eigos atsitiktinumuose atsisklei
džia nenumatytos galimybės ir 
netikėtos įžvalgos. Tačiau ir to

Jaunuoliai - jaunuolės ren
giami Krikštui, Atgailos sak
ramentui, Pirmajai komu
nijai bei Sutvirtinimo sakra
mentui

Rugpjūčio 25 d. Apreiškimo 
parapijoje Brooklyne, NY, sumos 
metu Gintautas Rugienius, 
12-kos metų jaunuolis, iškilmin
gai priėmė pirmąją komuniją. 
Vasaros mėnesiais jis rengėsi tam 
žingsniui namuose, tėveliams 
padedant. Vakarais ir šeštadie
niais jis atvykdavo į Immaculate 
Conception Center, 2700 Doug- 
laston Pkway, Little Neck, NY 
11363. Čia kun. Stasys Raila as
meniškai parengė jaunuolį šiam 
svarbiam krikščioniškam - kata
likiškam gyvenimui - Atgailos 
Sakramentui, išpažinčiai ir Pir
majai komunijai. Apreiškimo 
par. klebonui kun. Vytautui 
Palubinskui maloniai talkinant 
ir globojant, G. Rugienius atliko 
Pirmąją išpažintį ir priėmė Pir
mąją komuniją, kurią suteikė 
abiem pavidalais kleb. kun. V. 
Palubinskas. Mišių metu drauge 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NY QUEENS APYLINKĖ 

maloniai Jus kviečia į 

KULTŪRINĘ POPIETĘ 

spalio 13 d., sekmadienį, 3 vai. popiet 

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

Programoje: 
rašytojas ALGIRDAS LANDSBERGIS 

pianistė GUODA GEDVILAITĖ 
smuikininkas VILHELMAS ČEPINSKIS 

Įėjimo auka - 12 dol.

- Po programos užkandžiai ir atgaiva -

negana - kad jas būtų galima 
panaudoti ir ugdyti, reikia ne tik 
žinoti, kas jau yra padaryta (is
torinis pagrindas), bet ir kas šiuo 
metu vyksta meno pasaulyje, kad 
būtų išvengta pasikartojimų.

Bareikis, atsisakęs įprastinių 
meno formų, pereina į instali
acijas, tikėdamas šioje srityje su 
laiku "sukurti iliuzijas, į kurias 
pats galėčiau įtikėti". Instaliaci
jose tapybinius įvaizdžius pa
keičia rasti arba dailininko paga
minti objektai; tradicinius kom
pozicinius principus atstoja ob
jektų išdėstymo metodika; o 
drobę - pasirinkta erdvė. Kai in
staliacija vykdoma ne gamtoj, 
bet pastate, architektūriniai ap
linkos elementai diktuoja darbo 
apimtį bei suteikia orientacijos 
taškus. Bareikis dažnai naudoja 
vidinį patalpos kampą, kuriame 
susiduria keturios plokštumos - 
grindų, dviejų sienų, lubų; ir su
bėga penkios linijos - keturios 
įžambinės ir viena vertikali. 
Kiekvienas tų elementų gali tap
ti vedamuoju organizaciniu prin
cipu, atsižvelgiant į tai, ką dai
lininkas nori pabrėžti - ar plokš
tumos plokštumą, plokštumų 
susikirtimą ar lūžį, įžambinių li
nijų perspektyvinę tėkmę, ar 
kampo vertikalumą; arba vizua
liai "įžengti iš anapus sienos". 
Visais atvejais aplinka tampa 
aktyviu darbo elementu.

Bareikio instaliacijoms paranki 
kampinė grindų plokštuma, sie
nos rečiau naudojamos. Jo in
staliacijos susideda iš daugelio 
mažų objektų, nudažytų, apta- 
pytų ir aptaškytų vienos spalvos 
atspalviais - spalva ir nudaikti- 
na, ir apjungia paskirus objektus 
į simbolinę visumą. Objektai, 
apšviesti stačiai iš viršaus, ne
meta šoninių šešėlių, tuo labiau 
įsijungdami į grindų plokštumą. 
Bareikis juos dėlioja lyg srovė
mis, tekančiomis ar iš kampo 
gilumos, ar nuo žiūrovo į kam
pą; o nuo stambesnio objekto, 
pabiromis ar ištiškimais - judėji Aleksandra Kašubienė

Gintautas Rugienius

su jaunuoliu Gintautu meldėsi 
jo tėveliai, giminės ir visi mišių 
dalyviai. Kun. St. Raila aukojo 
mišias Gintauto ir jo šeimos in
tencija. Po pamaldų jaunuolį visi 
sveikino, pradedant pilnutinį 

mas visumai sutelkia dinamišką 
įtampą ir drauge tarnauja kaip 
organizacinis, kompozicinis 
principas.

Proceso dinamikoje atsispindi 
ir darbo eiga - Bareikiui tai esmi
nis kūrybos poreiškis. Tad jo 
instaliacijos dvelkia jau įvykusio 
įvykio tyla, o proceso išdavoje 
gimęs darbas žiūrovui liudija 
dailininko užsimojimą, susi
kaupimo lygmenį bei pojūtį ap
linkai. Į paskirus objektus įsi
žiūrėjus, atsiveria kitas pasaulis, 
kurį Bareikis vadina "ateities ar
cheologiniais radiniais". Tai New 
Yorko miesto atmatos, nuo- 
plaišos ir nuotrupos, išmesti žais
lai, medicininiai protezai, reik
menys ir panašiai. Bareikiui daik
tai - civilizacijos liudininkai; jų 
atranka - dailininko socialinis 
komentaras. Tad Bareikio insta
liacijose menkaverčiai daiktai 
įgauna egzistencinį bei politinį 
balsą.

Kaip savaiminga meno šaka, 
instaliacijos pasirodė 7-tame de
šimtmetyje. Tačiau ši meno for
ma tik dabar rimtai gvildenama 
ir tarptautiniu mastu analizuo
jama, nes eksperimentus atsijoti 
ir suvokti esminius šios formos 
dėsnius reikėjo laiko. Instaliaci
jos iš dailininko reikalauja ki
tokio pasiruošimo: ryškaus po
žiūrio į pasaulį, visuomenę, gam
tą ar medžiagas; tinkamos sim
bolikos bei įvaizdžių sąskambio 
nuovokos; judėjimo/judesio cho
reografijos; ir jautrumo aplinkai 
bei erdvei. Kas šiuo metu vyksta 
meno pasaulyje, atskleidžia ir 
informuoja Bareikio siekimus.

Rugsėjo 5-28 dienomis New 
Yorke vyksta 1996 Soho Meno 
festivalis. Aidas Bareikis yra pa
kviestas sukurti instaliaciją 420 
W Broadway. Darbų atranką (iš 
magistro laipsnio mene siekian
čių studentų New Yorke) darė 
Modernaus meno muziejaus NY 
kuratorius Robert Storr.

katalikišką - krikščionišką gyve
nimą.

Kun. klebono rūpesčiu buvo 
surengti puikūs pietūs kleboni
joje, kuriuos paruošė Rasa Vili
mienė. Gintautui buvo palinkė
ta ir toliau gilinti savo religinį 
nusiteikimą, ypač uoliai daly
vaujant mišiose sekmadieniais ir 
šventadieniais, ir palaikyti lietu
viškas parapijas. Tai vykdyti jam 
padeda tėvai. Nors jie gyvena 
toliau nuo lietuviškos parapijos, 
bet sekmadieniais atvyksta daly
vauti lietuviškose pamaldose.

Pastaba: Jei kiti jaunuoliai 
norėtų lietuviškai pasirengti 
Krikšto, Atgailos ir Sutvirtinimo 
sakramentams, kun. Stasys Raila 
mielai jiems pagelbėtų. Norin
tieji jo paslaugų, prašomi kreip
tis laiškais arba telefonu šiuo ad
resu:

Kun. Stasys Raila
7200 Douglaston Pkwy
Little Neck, NY 11363
Tel. (718) 279-1034

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

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

BUTAI PENSININKAMS, 
modernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
globoje. Pasinaudokite proga. 
Kreiptis: Vilią Maria, P. O. Box 
155, Thompson, CT. 06277. (sk.)

Domiuosi lietuvių išeivi
jos spauda. Perskaitę laikraščius 
"Darbininką", "Draugą", "Dirvą", 
"Tėvynę", ir kt., neskubėkite jų 
išmesti. O gal užsilieka ir lietu
viškos spaudos iš Kanados, Ar
gentinos ir kt.? Skambinti tel. 
(718) 959-1653 Vilimui, (sk.)

Dabar tuoj reikalinga 
moteris prižiūrėti du vaikus. 
Galėtų gyventi drauge arba atski
rai. Tel. (518) 372-6529. (sk.)

Parduodami labai gražūs 
tautiniai drabužiai, dydis 8 - 
10. Skambinti tel. (212) 249- 
9215. (sk.)

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

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

Mrs. A. Laucius, Yonkes, NY - 
10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

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

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

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, spalio 26 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

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

Vilniaus radijas žinias į 
JAV nuo rugsėjo 2 d. transliuoja 
6120 klhz dažniu. Transliacijos 
vyksta 8 vai. vak. Pirmas pusva
landis - lietuviškai, antras - an
gliškai.

%25c2%25a9compuserve.com
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