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PRANCIŠKONŲ PAREIŠKIMAS KULTŪROS 
ŽIDINIO REIKALU

T. Pranciškaus Giedgaudo, OFM, kalba Kultūros Židinio metiniame 
susirinkime 1997 lapkričio 1 d. Kultūros Židinyje, Brooklyn, NY

- Lapkričio 3 d. Vilniuje 
lankėsi Europos Komisijos Pre
zidentas Jacąues Santer. Per šį 
vos šešių valandų trukmės vizitą 
svečiui dar kartą pareikšta apie 
Lietuvos siekį pradėti realias 
derybas dėl narystės Europos 
Sąjungoje.

- Vilniuje surengta tarptau
tinė konferencija "Baltijos šalys 
ir Europos Sąjungos išplėtimas". 
Ją organizavo Europos profesinių 
sąjungų konfederacija ir Lietu
vos profesinių sąjungų integraci
jos į ES komisija.

- Pasaulinio masto verslo 
informacijos kompanija "Reu
ters" teiks Lietuvos taupomajam 
bankui paslaugas prekiaujant 
užsienio valiuta. Tai numatyta 
spalio 31 d. abiejų pusių pasi
rašytoje ilgalaikio bendradarbia
vimo sutartyje.

- Lapkričio 4 d. Vilniuje 
įvyko mokslinė konferencija "Li- 
tuvos bankininkystės raida", skir
ta Lietuvos banko ir lito 75-me- 
čiui. Prieš konferenciją Vilniuje, 
Didžiojoje gatvėje, prie namo, 
kur gyveno pirmasis Lietuvos 
banko valdytojas profesorius 
Vladas Jurgutis, atidengta me
morialinė lenta.

- Lietuvos valstybės sienos 
apsaugą padės užtikrinti "Land 
Rover Defender" visureigiai. Spe
cialiai Lietuvos sąlygoms pritai
kytus 152 visureigius pasienio 
policija įsigijo už Didžiosios Bri
tanijos kompanijos "Land Ro
ver" suteiktą maždaug 2 mili
jonų svarų sterlingų (13 mili
jonų litų) paskolą, kuriai garan
tiją suteikė Lietuvos Vyriausybė. 
Ši kompanija laimėjo konkursą, 
kuriame dalyvavo iš viso 12 fir
mų.

- Nuo lapkričio 2-osios įsi
galiojo Lietuvos ir Suomijos bevi
zio režimo sutartis, pasirašyta 
prieš tris mėnesius.

- Buvusio dienraščių re
daktoriaus Sauliaus Stomos 
advokatas Kęstutis Lipeika mano, 
kad Vilniaus 1-osios apylinkės 
teismas "nepagrįstai padarė iš
vadą", esą jo ginamojo kaltė įro
dyta. Spalio 31 d. teisėjos Rasos 
Gudžiūnienės nuosprendį jis 
apskundė Vilniaus apygardos 
teismui. 43 metų laisvas žur
nalistas Saulius Stoma apkaltin
tas iš "Lietuvos aido" bendrovės 
pasisavinęs 62 tūkst. 563 litus ir 
80 centų, apgaulingai tvarkius 
apskaitą bei pažeidus valiutinių 
operacijų tvarką.

- Europos Sąjungos plėtros 
klausimus ir Lietuvos perspekty-
vas tapti šios organizacijos nare 
Europos reikalų ministrė Laima 
Andrikienė spalio 28 d. Hel
sinkyje aptarė su Suomijos diplo
matais ir parlamentarais.

- Vilniuje spalio 28 d. 
iškilmingai atidarytas naujasis 
Šilo tiltas, jungiantis Neries upės 
atskirtus Žirmūnų ir Antakalnio 
mikrorajonus. Šis tiltas pradėtas 
statyti 1989 metais - jo statyba 
atsiėjo apie 20 milijonų litų.

- Vienas žymiausią lietuvių 
poetų Henrikas Nagys lapkričio 
3 dieną buvo perlaidotas gimto
joje Lietuvoje, Vilniaus An
takalnio kapinėse. Vėlinių iš
vakarėse urną su pernai rugpjū
čio mėnesi Montrealyje mirusio 
poeto pelenais iš Kanados i Lie
tuvą parlydėjo jo šeima.

"Kultūros Židinio" sąvoka
Planuojant Kultūros Židinio 

statybą ir renkant aukas, vado
vautasi pagrindine mintimi, kad 
vienoje vietoje būtų patalpos, 
kurios sutalpintų: pranciškonų 
vienuolyną, spaustuvę, "Dar
bininko" rec&kciją ir adminis
traciją, salę, kurioje galėtų klestė
ti lietuviškoji veikla, Religinės 
Šalpos patalpas. Kultūros Židinys 
buvo planuojamas kaip vienas 
Kultūros Centras. Ir visa buvo 
suprasta, ir valdžios patvirtinta 
kaip viena, ištisa, nuo mokesčių 
atleista pranciškonų nuosavybė.

Norint palengvinti pranciš
konams atskirų vienetų admi
nistravimą, Kultūros Židinio salė, 
atskiru susitarimu, buvo išnuo
mota specialiai tik tam tikslui 
sukurtai korporacijai "Lithuanian 
Cultural Center, Ine." už $1.00 
metams. Todėl šiandien šnekė
dami apie Kultūros Židinį, 
turime mintyje tik Kultūros Ži
dinio dalį, būtent tik Kultūros 
Židinio salę, kartu su kitomis 
pagalbinėmis patalpomis jai ad
ministruoti.

Pranciškonų ir Kultūros Židi
nio Centro nuomos sutartyje - 
"Lease" - yra pažymėta: visa 
Brooklyno vienuolyno nuosavy
bė priklauso panciškonams.

Dalis tos nuosavybės - Kultūros 
Židinio salė - yra išnuomojama 
Kultūros Židinio Centrui trims 
metams. Nuomos sutartis atnau
jinama kitiems trims metams 
automatiškai. Bet kuriai pusei 
pareiškus norą sutarties nebeat
naujinti, visi įsipareigojimai 
abiem pusėm baigiasi.

Tai buvo prieš 25 metus. Da
bar pasikeitus sąlygoms, Brook
lyne tokiose didelėse patalpose 
liko tik du pranciškonai. Todėl 
dėl pranciškonų vienuolių trū

Vilniaus bokštai. V. Kapočiaus nuotr.

LIETUVOS AMBASADŲ PASTATAI PARYŽIUJE IR ROMOJE 
ARTIMIAUSIOMIS DIENOMIS NEBUS GRĄŽINTI, - TEIGIA RUSIJOS 

AMBASADORIUS
Rusijos ambasadorius Vilniuje 

Konstantinas Mozelis mano, kad 
buvusių Lietuvos ambasadų 
pastatų Paryžiuje ir Romoje 
grąžinimo problema turi būti 
sprendžiama tik po to, kai bus 
išspręstas klausimas dėl papil
domų patalpų rusų diplomati
niam korpusui Lietuvoje. Apie 
tai ambasadorius pareiškė spalio 
31 d. spaudos konferencijoje.

K. Mozelis informavo žurna
listus, kad prie Lietuvos ir Rusi
jos' tarpvyriausybinės komisijos 

kumo ir dėl ekonominių sun
kumų buvo nutarta Brooklyno 
nuosavybę parduoti. Tad pran
ciškonai nuomos su Kultūros 
Židinio Centru šį kartą jau ne
beatnaujina ir tuo pasibaigia Kul
tūros Židinio Centro teisė į salę.

Pranciškonams, apsisprendus 
parduoti vienuolyno nuosavy
bę, Kultūros Židinio Taryba ke
lia klausimą (cituoju p. Bilėno, 
KŽ Tarybos pirmininko, žodžius) 
apie "viso turto bendrą pasidali
nimą". Ji reikalauja nustatyti, ko
kia parduoto turto dalis prik
lauso Kultūros Židiniui, nepai
sant, kad viso komplekso viena 
dalis - salė - buvo tik išnuomoja
ma.

Juridiškai pranciškonai nepri
valo savo turtu dalintis su nie
kuo.

Tačiau pranciškonai ir pardavę 
K. Židinį neatsisako remti lietu
viškos veiklos.

Tarybos pirmininko praneši
mas per "Laisvės Žiburio" radiją 
ir pakartotas "Draugo" rūgs. 25 
d. numeryje apie pranciškonų 
nusistatymą Židinio atžvilgiu 
buvo netikslus ir klaidinantis vi
suomenę..

Nenorėdami pažeminti pirmi
ninko, neatsakėme į jo klaidi
nantį ir kiršinantį Kultūros Židi
nio problemos pristatymą.

Taip pat neskelbėme spaudoje 
redakcijai atsiųstų laiškų, reiš
kiančių pasipiktinimą dėl pirmi
ninko nediplomatiško ir visuo
menę klaidinančio bei dezinfor- 
matyvaus pranešimo, paskelbto 
spaudoje ir per radiją.

Pranciškonai visuomet tvirti
no, kad, pardavę nuosavybę, jie 
geranoriškai, nevaržomi jokių 
teisinių įsipareigojimų, pasižada 
pagelbėti New Yorko lietuvių 
visuomenei.

yra sukurta speciali darbo grupė 
vadinamiems "diplomatinio ne
kilnojamojo turto klausimams 
spręsti". K. Mozelis teigė, jog 
negalima kalbėti apie lietuviškų 
pastatų Prancūzijos ir Italijos 
sostinėse sugrąžinimą, kol nėra 
pusiausvyros tarp Lietuvos diplo
matinio korpuso užimamų patal
pų Rusijoje ir atitinkamų rusų 
patalpų Lietuvoje. "Vien Maskvo
je Lietuvos diplomatinė atstovy
bė užima triskart didesnį plotą 
nei mes ūžimam čia, Vilniuje. Šį

Kokiu būdu ta parama bus 
teikiama, reikės tartis su New 
Yorko lietuvių visuomene, spren
džiant pagal jos reikmę ar laiko 
sąlygas. O reikalingumas ir laiko 
sąlygos kinta.

Pvz. senesnioji karta - mes ir 
Jūs - kurie statėme K. Židinį, 
buvome gana veiklūs ir mums 
turėti jį buvo gyvybinis reikalas. 
O antroji karta jau gana anksti 
tapo Kultūros Židiniui apatiška. 
Niekuomet mums nepavyko 
įtraukti mūsų jaunimo į lietu
višką veiklą. Trečiosios kartos 
visai neturime. Kur mūsų moki
nukai - lietuviškoji išeivijos atei
tis?..

Mūsų veikla siaurėja ir jos rei
kalavimai mažėja. Laikas pripras
ti prie mažiau grandiozinio cen
tro. Reikia ribotis tuo, ko tikrai 
mums reikia. Susidaro įspūdis, 
kad ir tie, kuriems išnuomota 
salė, stokoja entuziazmo tvar
kingai ją prižiūrėti. Klausiama, 
kada paskutinį kartą buvo vaš
kuotos grindys... ir kaip jos atro
do?..

Siūloma Kultūros Židinio vie
toje mažesnes patalpas, būtent 
Maspeth lietuvių parapijoje. 
Viešpaties Atsimainymo parapi
joje yra moderni, apšaldoma salė 
su 300 sėdimų vietų. Joje sutilp- 

-tų dvigubai daugiau "Armoni
kos" koncerto klausytojų, negu 
jų buvo Kultūros Židinyje praė
jusį sekmadienį. Taip pat Mas- 
pethe yra mažai naudojamas re
liginėms pamokoms seserų vie
nuolių namas. Jis tinka viso
kiems posėdžiams ir mokyklai.

Ir Father Rooney, airis, yra 
priminęs mūsų vyskupui Pauliui 
Baltakiui, kad Brooklyno vysku
pas Thomas Daily, skirdamas jį

(nukelta į 3 psl.)

klausimą reikia išspręsti", - tvirti
no ambasadorius. Diplomatas 
mano, kad iš dalies problemą 
galėtų išspręsti Rusijos konsu
latų Kaune ir Klaipėdoje atidary
mas.

"Bet kuriuo atveju pastatai 
Paryžiuje ir Romoje nebus grą
žinti rytoj ar artimiausiomis 
dienomis, nes su tuo susijęs vi
sas kompleksas klausimų", - sa
ko K. Mozelis.

ELTA

Antropologijos profesorė Liuci
ja Baškauskaitė dar kartą mėgins 
išsiaiškinti, ar dvigubą pilietybę 
turintys išeiviai gali būti kandi
datai Seimo ir Prezidento rin
kimuose.

Spalio 28 d. L. Baškauskaitė 
jau antrąjį kar
tą surinko 
penktadalio - 
29 Seimo na
rių parašus, 
būtinus krei
pimuisi į Kon
stitucinį Teis
mą.

Prieš kelias 
savaites JAV 
antropologė 
jau kreipėsi į 
Konstitucinį 
Teismą, prašy
dama išaiškin
ti, ar reikalavi

Liucija Baškauskaitė
mas preten
dentui į Prezi
dentus atsisa
kyti priesaikos kitai valstybei 
susijęs su pilietybės priesaikos, 
ar su priesaikos įvairoms ka
rinėms struktūroms, atsisakymu. 
Tokį paklausimą tada rėmė 31

KANDIDATAI J PREZIDENTUS TURĖS 
INFORMUOTI APIE SLAPTUOSIUS 

RYŠIUS
Spalio 14 d. Seimas papildė 

Prezidento rinkimų įstatymą, 
todėl nuo šiol pretendentai į šį 
postą privalės Vyriausiajai rin
kimų komisijai (VRK) pateikti 
duomenis apie savo bendradar
biavimą ir darbą SSRS ar bu
vusių sovietinių respublikų 
NKVD, NKGB, MGB, KGB bei 
kitų užsienio valstybių atitinka
mose tarnybose arba mokymąsi 
šių tarnybų mokyklose.'- ■ • - -

Šiuos duomenis VRK skelbs 
viešai. Ji taip pat įgaliota nu
spręsti, ar pateikti duomenys yra

LIETUVOJE TIRIAMOS NAUJOS 
TARPTAUTINIŲ AFERŲ APLINKYBĖS
Lietuvos krašto apsaugos mi

nisterija tiria neseniai gautus 
papildomus dokumentus apie šią 
vasarą plačiai nuskambėjusią 
branduolinių ginklų prekybos 
aferą. į ją buvo įsitraukę ir du 
Lietuvos piliečiai - Aleksandras 
Pogrebežskis bei Aleksandras 
Daričevas. Juos JAV Muitinės 
tarnybos agentai Miami, FL, su
laikė už mėginimą parduoti 
branduolinius ginklus.

Krašto apsaugos viceministras 
Edmundas Simanaitis lapkričio 
4 d. žurnalistams sakė, jog pa
pildoma medžiaga gauta iš Lie
tuvos generalinio konsulato New 
Yorke. Šie dokumentai atsklei
dė, kad dažniausiai juose mi
nimą firmą "Phoenix Arms in- 
temational" specialiai įkūrė JAV

SIŪLOMA IŠPLĖSTI CENTRINIO BANKO 
ĮGALIOJIMUS

Lapkričio 4 d. Vilniuje vyku
sios mokslinės konferencijos me
tu Lietuvos bankų asociacijos 
prezidentas Eduardas Vilkelis pa
ragino suteikti Lietuvos bankui 
konstitucinę teisę inicijuoti nau
jų įstatymų leidybą ir galimybę 
jų projektus tiesiogiai pateikti 
Seimui.

Pasak E. Vilkelio, apie kokį 
centrinio banko nepriklausomu

ĮSISIŪBUOJA ŽEMĖS REFORMA

Siekiant paspartinti žemės re
formą, iš esmės keičiama jos vyk
dymo ir sprendimų priėmimo 
tvarka. Tai neseniai spaudos kon
ferencijoje pabrėžė Žemės ir 

parlamentaras.
Konstitucinis Teismas nepradė

jo nagrinėti kreipimosi bei grą
žino jį dėl nepakankamo doku
mento teisinio tikslumo. L. Baš
kauskaitės kreipimesi tada buvo 
neteisingai formuluojamas pak- 

laušimas teis
mui, todėl jis 
negalėjo būti 
svarstomas.

Kaip žinoma, 
Vilniaus apy
gardos teismas 
spalio 8 dieną 
atmetė kelti 
kandidatūrą ar- 
tėj ančiuose 
Prezidento rin
kimuose keti
nusios antro
pologijos pro
fesorės skundą 
bei pripažino, 
kad jos neregis
travusi Vyriau
sioji rinkimų 

komisija elgėsi teisėtai. įregis
truoti L. Baškauskaitės kandi
datūrą sutrukdė tai, kad ji yra 
davusi JAV piliečio priesaiką ir 
neketina jos atsisakyti. ELTA

teisingi. VRK galės kreiptis į Vil
niaus apygardos teismą, prašy
dama nustatyti faktą, kad pre
tendentas būti kandidatu ar kan
didatas į Prezidentus nuslėpė 
arba nurodė neteisingus duome
nis apie savo ryšius su užsienio 
specialiosiomis tarnybomis.

Visais atvejais Vyriausioji rin
kimų komisija turi priimti spren
dimą ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas po informacijos gavimo. 
Teismas VRK pareiškimą turi iš
nagrinėti per 72 valandas.

ELTA

Muitinės tarnyba. Pseudo- 
kompanija turėjo tapti "masalu" 
minėtiems dviem aferistams ir 
kitiems asmenims, kuriuos JAV 
specialiosios tarnybos įtarė nele
galia prekyba. Pasak viceminis
tro E. Simanaičio, iki lapkričio 
25 dienos bus patikrinti visi 
1996-1997 metais Krašto apsau
gos ministerijos pareigūnų pa
sirašyti dokumentai, kuriuose 
bus ieškoma užuominų apie 
firmą "Phoenix Arms Interna
tional".

Be to, siekiant ištirti, ar nebu
vo piktnaudžiaujama kai kurių 
Lietuvos krašto apsaugos siste
mos darbuotojų įgaliojimais ar 
tarnybine padėtimi, numatyta 
apklausti visus su šia byla susiju
sius asmenis. ELTA

mą ir pinigų politikos savarankiš
kumą galima kalbėti, jei Lietu
vos banko įstatymo projektas 
pirmiausia turi būtų svarstomas 
Vyriausybėje ir tik sulaukęs jos 
pritarimo gali patekti j Seimą. 
Bankų atstovai diskutuoja, ar 
nereikėtų bankininkystę išma
nantiems šalies piliečiams pa
rašyti tuo klausimu kreipimosi į 
įstatymų leidėjus. ELTA

miškų ūkio 
ministerijos 
pareigūnai.

Teisės departamento direkto
rius Aloyzas Raudonius teigė, 
kad, nepaisant visų sunkumų, 
žemės reforma Lietuvoje pamažu 

(nukelta / 5 psl.)
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ŠILTAS IR PATOGUS BŪSTAS NORVEGAMS SENIAI REALYBĖ, LIETUVIAMS KOL KAS - SVAJONĖ
Stasys Jokūbaitis

Norinčiųjų gyventi 
"harlemuose" mažėja

Gyventi blokinėje dėžutėje, 
kurias daugiau keliaujantys tau
tiečiai jau pradėjo vadinti "har- 
lemais", ir atskirame individua
liame name ne vienas ir tas pats. 
Tačiau netgi "kepant" didžiulius
blokinius namus iki šiol taip ir 
nepavyko Lietuvoje įgyvendinti 
kažkada politikų mesto šūkio: 
kiekvienai šeimai po atskirą butą. 
Gelžbetoninių monstrų statyba 
šalyje, galima sakyti, numirė, o 
individualius būstus, bent jau 
iki šiol, rentėsi kaip kas išmanė 
ir sugebėjo. ‘

Kai maždaug prieš metus Kau
no savivaldybė ir bendra Lietu
vos - Norvegijos įmonė uždaroji 
akcinė bendrovė "Scantrade" 
pasirašė ketinimų protokolą sta
tyti lęgr&asinius individualius 
gyvenamuosius namus Jiesios 
kvartale, po žinutės apie tai "Kau
no dienoje" į savivaldybės ad
ministraciją tuoj pat pasipylė 
skambučiai. Žmonės teiravosi, 
kaip atrodys tie namai, kiek kai
nuos, per kiek laiko bus pastaty
ti, ar jau galima kur nors už
sirašyti į eilę tokiam būstui įsi
gyti. Tačiau ketinimų protoko
las - dar ne sutartis, todėl ne
kantriesiems gali tekti ir palauk
ti. Savivaldybės administrato
riaus Ramūno Noreikos teigimu, 
jei būtų registruojami visi norin
tys įsigyti norvegiškus karkasi
nius namus, "Scantrade" tikriau
siai jau turėtų apie 70% poten
cialių užsakovų.

Pirmiausia bus pastatyti 
ekspoziciniai namai

"Kauno dienoje" jau buvo rašy
ta apie planuojamą karkasinių 
individualių namų statybą Jie
sios kvartale. "Scantrade" čia keti
na sumontuoti maždaug 180 
šiltų, jaukių su visais patogu
mais būstų. Bendrovės vadovo 
Kaare Birkeland manymu, jie 
turėtų kainuoti apie 50 tūkst. 
JAV dolerių.

Pirmiausia planuojama pasta
tyti pora ekspozicinių namų kur 
nors arčiau miesto centro, kad 
kiekvienas norintis galėtų juos 
gerai apžiūrėti, įsitikinti, ar to
kie būstai jiems tiks, pasirinkti 
atitinkamą projektą, apdailos 
medžiagas, interjerą ir kt. Kaare 
Birkelando teigimu, parodo
mieji karkasiniai namai Kaune 
galėtų būti pastatyti dar šiemet, 
o Jiesios kvartalo statyba turėtų 
prasidėti kitų metų vasarą. Iki to 
laiko tikimasi ištirti tokių namų 
paklausą, sudaryti sutartis su 
partneriais Norvegijoje, sutvar
kyti statybos finansavimo reika
lus.

Būtina kreditavimo 
sistema

50 tūkst. JAV dolerių, kurie 
reikalingi įsigyti šiltą karkasinį, 
visus Europos Sąjungos standar
tus atitinkanti būstą - kol kas ne 

Tokie namai daugeliui pasiturinčią Lietuvos gyventoją jau tampa realybe.
* V. Kapočiaus nuotr.

kiekvienai Lietuvos šeimai pagal 
kišenę. Todėl, Kaare Birkelando 
nuomone, turėtų būti numatyta 
tam tikra finansavimo ir kredita
vimo sistema, kuri leistų žmogui 
įsigyti būstą išmokant paimtą 
paskolą per keliolika metų. Kaip 
finansavimo reikalus pavyks su
tvarkyti Jiesios gyvenamųjų na
mų statybos kvartale, Kaare Bir- 
kelandas "Kauno dienai" dar

Įsigyti butą, kad ir tokiame blokiniame name, daugeliui jauną šeimą vis dar 
neįgyvendinama svajonė. V. Kapočiaus nuotr.

negalėjo pasakyti. Galbūt ben
drovė statys namus savo arba 
skolintomis iš bankų lėšomis, gal, 
pastačius būstus, juos po to pirks 
patys gyventojai.

Daug kas priklausys nuo 
partnerią ir valdžios 

geranoriškumo
Bendros Lietuvos ir Norvegi

jos įmonės UAB "Scantrade" 
vadovas, praeityje buvęs politi
kas ir hidroelektrinių tunelių sta
tytojas, neslėpė, jog įgyvendi
nant šią programą daug kas 
priklausys nuo partnerių ir Lie
tuvos valdžios geros valios. Kaip 
panašūs reikalai tvarkomi Nor
vegijos Karalystėje, šiomis die
nomis viešėję Osle ir Vestfoldo 
grafystėje Kauno apskrities vir
šininkas Kazimieras Starkevi
čius, Kauno miesto savivaldybės 
administratorius Ramūnas Norei
ka, kiti apskrities, UAB "Scan
trade" specialistai bei pora Lietu
vos žurnalistų galėjo pamatyti 
savo akimis. Norvegijoje panašus 
karkasinis būstas, kokius ketina
ma statyti Kaune, kainuoja du 
tris kartus brangiau negu prog
nozuojama Lietuvoje. Netgi 8 ar 
10 kartų daugiau už lietuvius 
uždirbantiems norvegams be 
atitinkamos kreditavimo siste
mos įsigyti tokį namą būtų sun
koka.

Norvegai būsto reikalais 
j savivaldybę nesikreipia 
Jau keletas dešimtmečių Nor

vegijoje veikia Oslo butų staty
bos ir taupymo organizacija 
Obos. Po karo šalyje daug kas 
norėjo statytis savo būstus, tik 
ne visi turėjo tokią galimybę. 

Kiekvienas norintis statytis būstą 
tapdavo Obos nariu, per metus 
mokėdavo 150 kr. mokestį ir 
laukdavo palankaus momento, 
kada galės įsigyti savo atskirą 
būstą. Šiuo metu Norvegijoje 
Obos turi 120 tūkst. narių, kurie 
dar yra susibūrę į savarankiškai 
veikiančius kooperatyvus. Obos 
kaupia pinigus, visuomet sąskai
toje turi tam tikrą sumą lėšų,

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namą pardavimas, visą rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namą 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., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 
pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

Lietuviška "brazilka" Vilniaus senamiestyje.
V. Kapočiaus nuotr.

kurias po to lengvatinėmis sąly
gomis skolina kooperatyvams ir 
gautomis palūkanomis vis pa
pildo savo kasą - kasmet apie 40 
mln. kronų. Šiuo metu po Obos 
"skėčiu" yra 375 gyvenamųjų 
namų statybos ir eksploatavimo 
kooperatyvai, kuriems teikiamos 
įvairios lengvatos pigiau įsigyti 
medžiagas, įrengimus, kurą ir kt. 
Iš savivaldybės Obos pigiau per
ka žemės sklypus ir už tai vėliau 
įkurtuose kooperatyvuose apie 

25% ploto skiria socialiai remti
niems žmonėms.

Ši darniai veikianti sistema nuo 
miesto valdžios pečių nuima vi
sus būsto rūpesčius. Norvegai, 
anot Obos vicedirektoriaus Arvi- 
do Svellno, būsto reikalais į 
valdžios institucijas nesikreipia.

Įkurtuvės už trečdali 
buto kainos

Viešėdami Norvegijoje apsi
lankėme viename po Obos 
"skėčiu" įkurto kooperatyvo na
me pačiame Oslo centre. Pir
miausiai, nupirkus sklypą su ga
nėtinai apgriuvusiu namu, buvo 
parengtas rekonstrukcijos projek
tas, išleistas bukletas, kuriame 
nurodyta, kaip atrodys po re
monto šis namas, kiek laiko vyks 
darbai, kiek kainuos butas ir Lt. 
Nors žemės sklypas nedidukas, 
vidinis namo kiemelis atrodo 
labai jaukiai, po pastatu įrengti 
garažai, tinklo tvora atskirti 
gyventojų sandėliukai, jaukios 
terasos ir t. t. Paskelbus apie 
būsimą rekonstrukciją, dar ne
pastatyti butai buvo išpirkti per 
vieną vakarą. Didelių pinigų tam 
nereikėjo. Sudarydami kontrak
tą, žmonės sumokėjo po 2% buto 
vertės, o po 10 mėnesių (tiek 
truko namo rekonstrukcija) dar 
30%. Likusieji pinigai - kreditai 
iš valstybinio banko, kuriuos teks 
grąžinti per 15-20 metų. Žinoma, 
prieš suteikdamas kreditus, ban
kas įsitikina, kokias pajamas gau
na tas žmogus, ar turi nuolatinį 
darbą ir ar pajėgs grąžinti pas
kolą.

Mažuma besąlygiškai 
paklūsta daugumai

Lietuvoje atitikmens norveg

iškai Obos butų statybos ir taupy
mo organizacijai kol kas nėra ir 
nežinia kada bus. Butų savininkų 
bendrijos glaudžiasi po savi
valdybių institucijų "skėčiu", nes 
visuomeniniais pagrindais vei
kianti bendrijų asociacija tėra 
tik moralinės vienybės išraiška. 
Pakeisti visą šią sistemą reikalin
ga tam tikra įstatyminė bazė. 
Būtent todėl taip sunkiai Lietu
voje kuriasi bendrijos, dar sun
kiau skinasi kelią namų reno
vacijos bei šiltinimo projektai.

Norvegijoje visa tai spren
džiama radikaliau. Nutarė, saky
sim, du trečdaliai kooperatyvo 
narių renovuoti ar šiltinti namą, 
tam turi paklusti ir likusieji. Jei 

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

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

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.

ne - teks parduoti savo būstą ir 
kraustytis gyventi kitur, kur są
lygos tokiam gyventojui priim
tinesnės. Tokia tvarka įtvirtinta 
įstatymais, todėl nereikalingo 
tampymosi bei ginčų nebūna. 
Kiekvienas supranta, jog gyven
ti reikia pagal savo kišenę.

Naujas būstas - per tris 
savaites

Keliasdešimt kilometrų už Oslo 
statomas Branasalos karkasinių 
gyvenamųjų namų kvartalas. 
Žemė čia uolėta, tačiau vietovė 
labai vaizdinga. Iš viso čia bus 
apie 60-70 namų. Dalis jau pasta
tyta. Vieni - visiškai atskiri, kiti - 

(nukelta į 6 psl.)
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Politika ir religija

L
igi Kristaus laikų politinė bendruomenė arba val
stybė nebuvo skiriama nuo religinės. Valdovai ir 
valdiniai pagoniškame pasaulyje tikėjo tuos pačius 
dievus ir dalyvavo religinėse apeigose. Tai buvo 
. laikoma pilietine pareiga. Galima dėl to suprasti 
persekiojimą pirmųjų krikščionių, kurie nauju tikėjimu iš

siskyrė iš oficialaus valstybės kulto. Jie buvo laikomi valstybės 
bei tautos priešais. _ __

Krikščionybė atnešė išskyrimą. Kristui įsteigus visuotinę 
(graikiškai, katalikišką) religinę bendruomenę, savo Bažnyčią, ji 
apėmė visas valstybes ir tautas, bet nė su viena nesutapo. Šiuo 
atžvilgiu net Izraelio tauta buvo laukusi ko kito. Lūkuriavo 
Mesijo, kaip politinio vado, kuris tautą išvaduotų iš svetimųjų 
valdžios. Kai Kristus to nedarė, skirdamas dangiškąją ir žemiškąją 
valdžią, Jis buvo nukryžiuotas.

Krikščioniškos minties poveikyje išaugęs supratimas, kad 
Bažnyčią ir valstybę reikia skirti, ilgainiui nuvestas iki kraštuti
numo. Bažnyčia imta išjungti iš politinio gyvenimo, valstybei 
pasiskelbus, kad ji esanti viršesnė, visagalė ir turinti teisę bei 
kompetenciją tvarkyti savo piliečių visus reikalus bei santykius. 
Toksai valstybės totalizmas pagaliau grąžino senus laikus, tiktai 
iš atvirkščio galo: užuot privalomo tikėjimo senais laikais, imta 
skelbti privalomas netikėjimas naujais amžiais. Sovietinė sant
varka yra mūsų laikų ryškiausia ir kraštutinė valstybinio ateiz
mo apraiška, bet kartu ir logiška klaidos pasekmė.

Klaida yra ta, kad negalima politikos ir religijos nei visiškai 
išskirti, nei visiškai sulieti. Kristaus pamokymas, kad reikia 
atiduoti ciesoriui, kas yra ciesoriaus, ir Dievui, kas yra Dievo, 
nurodo, kad žmonėms yra dvejopa valdžia ir dvejopi reikalai.

"Bažnyčiai yra skirta tvarkyti dieviški dalykai, - sako savo 
enciklikose popiežius Leonas XIII, - valstybei - žemiški. Kiek
viena iš tų dalių savo srityje yra aukščiausia... ir kiekviena savo 
srityje veikia bei tvarkosi savarankiškai". Abi apima tuos pačius 
žmones, kurie vienu atžvilgiu priklauso bažnyčiai, o antruoju - 
valstybei. "Valstybė atveda žmogų ikiJDiewxprobleihos, - paste
bi prancūzų sociologas Andre Latreille, - ir perlekia jį Baž
nyčiai".

Bažnyčios ir valstybės uždavinių skyrimas nereiškia tų dviejų 
galių visiško išskyrimo, o juo labiau priešingumo. Priešingai, 
reikalinga ir būtina jų santarmė, kad žemiški reikalai būtų 
palenkti dieviškiems įstatymams. Bažnyčia turi teisę įsiterpti į 
žemiškų reikalų tvarkymą, jeigu jie užgauna tikėjimą ir dorą.

"Kai gyvenamasis momentas liečia tiktai žemiškąją tvarką, 
Bažnyčia gali palikti klausimą spręsti politikos žmonėms, - sako 
popiežius Pijus XI. - Bet kada parlamentas ima spręsti žmogaus 
sielos klausimus, Bažnytinė vyriausybė turi duoti tam tikrų 
nurodymų".

Kristaus Valdovo šventė, paskelbta popiežiaus Pijaus XI1925 
metais, ir yra vienas iš tokių nurodymų. Nurodyta, kad pa
saulinių valdovų totalistinis valdymas, kuris siekia užvaldyti ir 
žmonių sielas, yra nusikalstamas veiksmas. Sielos reikalai ne
priklauso politikai, bet religijai. Kristaus gi religija saisto ir 
politiką, nes ir ji turi būti klusni Viešpaties ir Valdovo valiai.

Orvidų muziejaus eksponatai Salantuose.
-.. ' V. Kapočiaus nuotr.

Meno rinka: ne panacėja, 
bet būtinybė

Alis Balbierius

"Laissez faire" teoretikas, pran
cūzų ekonomistas, publicistas ir 
politikas, gyvenęs XIX amžiuje, 
Frederic Bastiat kadaise rašė apie 
neišvengiamą naudą, kurią gau
na žmogus iš savo užsiėmimo: 
"Laivyno savininkas turi naudos 
iš kliūties, vadinamos atstumu; 
žemdirbys - iš to, kas vadinamas 
alkiu; audėjas - iš šalčio; mokyto
jas gyvena iš tamsumo; juvelyras 
- iš puikybės; notaras - iš galimo 
nesąžingumo, panašiai kaip medi
kas - iš žmonių ligų". Tačiau gai
la, kad laisvosios rinkos ir liber- 
tarizmo apologetai savo veikalu
ose retai teužsimena apie meno 
vietą laisvosios rinkos visuo
menėse, nors meno rinka yra 
tokia pat sena kaip ir kitos. Iš ko

I gali gauti būtina pragyvenimui* 
naudą menininkas? F. Bastiat 
nuomone, juvelyras gyvena iš 
kitų puikybės. Tačiau geras juve
lyras, be abejonės, yra ir menin
inkas. Jis su-kuria ne tik puiky
bę, bet ir grožį, tačiau šiuo atve
ju vis viena dominuoja puikybė. 
Garsus (nebūtinai geras) šių di
enų menininkas (dailininkas, 
skulptorius, fotografas), kurio 
kūriniai vertinami daugia
ženkliais skaičiais, vis dėlto dau
giau gyvena iš puikybės, nes 
meno vartotojas užsienyje 
dažniau perka tuos kūrinius, 
kurie yra brangūs, smarkiai rek
lamuojami ir, jo nuomone, tin
ka investuoti pinigams. Bet čia

slypi dar viena detalė - pirkėjui 
tas kūrinys dar turi patikti, jei jis 
bent kiek susigaudo meno ženklų 
esmėje, o ne tik kainose.

Tačiau menas - labai įvairi pre
kė. Kaip nusipirkti teatro spek
taklį, simfoninį orkestrą arba 
rašytojo dvasios energiją ir vaiz
duotę, įkūnytą jo kūrinio žo
džiuose? Vien tik knygos ar bi
lieto į koncertą įsigijimu tos dva
sinės energijos nenusipirksi, kad 
ir kiek galėtum mokėti. Menas 
yra specifinė prekė, kurios kūrė
jas gali gyventi ne tik iš kitų 
puikybės, bet ir iš daug gilesnių 
dvasinių, estetinių, etinių pa
skatų. Tačiau, nepaisant šio spe
cifiškumo, daugumoje meno 
sričių, ypač tų, kur kuriami 
gražūs, originalūs ir dvasingi 
"daiktai", galioja pasaulyje vieš
pataujantys laisvosios rinkos 
dėsniai. Žinoma, jei pats meni
ninkas nori dalyvauti toje rinko
je arba tas dalyvavimas jam yra 
gyvybiškai būtinas. Gali būti (ir 
pasitaiko) menininkų, kurie turi 
pakankamai pinigų ir kuria savo 
malonumui, saviraiškai, tačiau 
tai retokos išimtys. Normaliame 
pasaulyje meno rinka yra gerai 
suderintas mechanizmas, sutei
kiantis galimybę menininkui joje 
konkuruoti, o sėkmės atveju pra
gyventi ar net pasipelnyti iš savo 
užsiėmimo.

I klausimą, kurį esu pateikęs 
ne vienam bičiuliui - ar yra Lie
tuvoje meno rinka, sulaukdavau 
įvairių atsakymų. Amžinatilsį

PRANCIŠKONŲ PAREIŠKIMAS 
KULTŪROS ŽIDINIO REIKALU

(atkelta iš 1 psl.)
Maspetho klebonu, pakartotinai 
yra jam sakęs, kad Viešpaties 
Atsimainymo parapija yra lietu
vių, ir visais atvejais lietuviams 
turi būti teikiama pirmenybė. 
Jis tikisi, kad lietuvių bendruo
menei perkėlus čia savo veiklą, 
atsigautų ir parapija, lietuviškos 
pamaldos. Dabar parapijoje lie
tuvių riko tik 5 proc.

Father Rooney kvietė vysk. 
Baltakį ir lietuvių benduomenės 
atstovus atvykti ir apžiūrėti pa
rapijos patalpų ir susipažinti su 
veikimo galimybėmis. Klebonas 
taip pat priminė, kad netoliese 
esantis tuščias trikampis žemės 
sklypas tiktų automobiliams pa
statyti.

Vyskupo Baltakio paklaustas, 
ar parapija turi sportuojančio 
jaunimo, klebonas Rooney at
sakė, kad parapijoje yra graži 
sportininkų grupė ir kad krepši
ninkai naudojasi netoliese esan
čia Liuteronų sale. Prieš savaitę 
vyskupas Baltakis gavo laišką iš 
Brooklyno vyskupijos kurijos. Jis 
prašomas painformuoti apie lie
tuvių pasitarimus su klebonu.

Turime pripažinti, kad, sie
kiant išlaikyti lietuvybę išeivijo
je, lietuviškos parapijos tebėra 
pagrindiniai lietuvybės židiniai. 
Praktiškumas verčia mus glaus
tis prie lietuviškų parapijų, nors 
ne visiems iš jūsų gal būtų tai 
paranku.

KŽ Taryba grasina reikalą spręs
ti teisme, taip pat graso išreika
lauti iš teismo "injunction", tai 
yra nuosavybės pardavimo lai
kiną sustabdymą.

Taip reikalams susiklosčius, 
pranciškonai pakvietė du ad
vokatus. Vienas jų rūpinasi mū
sų Kennebunkport, ME, ir visos 
pranciškonų provincijos reika
lais. Kitas yra Brooklyno dioce-

zijos oficialusis advokatas. Abu 
yra tos nuomonės, kad KŽ Tary
ba neturi jokių juridinių teisių į 
pranciškonų nuosavybę.

Brooklyno vyskupijos advoka
tas iš savo patyrimo nurodo vie
ną jo vestą bylą. Kai buvo par
duota viena lenkų parapijos 
bažnyčia, parapijiečiai reikalavo, 
kad jiems būtų leista pasidalinti 
gautuosius pinigus, nes jie savo 
aukomis bažnyčią statė ir per 
eilę metų ją išlaikė. Parapijiečiai 
bylą teisme pralaimėjo.

Dar viena pastaba dėl "injunc
tion". Vienas mūsų advokatų už
siminė, kad jei kaltintojas, norin
tis nudelsti nuosavybės parda
vimą, reikalauja "injunction", tai, 
kaltinamajam prašant, teismas 
gali reikalauti iš kaltintojo 
"bond" - užstato. "Bond" yra 
drauda, kuri garantuoja kalti
namajam nuostolio padengiirią" 
už patirtą kainos skirumą nu- 
delsimo laiku. Tokia garantija - 
"bond" - esanti labai brangi. Pa
gal advokatą, jei nuosavybė būtų 
parduodama už $3 milijonus, tai 
"bond" gali kainuoti apie 51 mil.

Jūs esate Visuotinis Susirinki
mas, jūsų balsai - Jūs - turite ab
soliučią galią nubalsuoti, ką Jūs 
norite ir įsakyti Tarybai tai vyk
dyti. Jūs esate tikroji jėga. Nuo 
Jūsų viskas priklauso.

Siūlau Susirinkimui:
Nepritarti bet kokiam Tarybos 

ėjimui į teismą su pranciškonais 
Židinio reikalu. Bylinėjimasis 
įveltų į bereikalingas išlaidas ir 
praturtintų vien tik advokatus.

Mes, pranciškonai, tarnavome 
New Yorko visuomenei 47 me
tus. Iki šiol tarp mūsų nėra buvę 
jokių nesutikimų. Dabar, kritišku 
laiku ir mums, ir Jums, ban
dykime spręsti reikalus realiai 
ir draugiškai.

Vaidotas Daunys manė, kad tos 
rinkos dar nėra, nors šalyje yra 
daug gerų menininkų, ypač dai
lininkų, tačiau pirkėjų labai maža 
dėl menkos visuomenės kul
tūros. Kitaip mano tapytojas Al
girdas Griškevičius, kuris sėkmin
gai parduoda paveikslus ir čia, ir 
užsienyje. Tačiau dauguma ma
no, kad meno rinka dar tik prade
da atsirasti, dar tebėra vystyk
luose. Mano nuomone, kiek ge
resni vaizduojamojo meno rei
kalai. Jau veikia daug galerijų, 
kurios ne tik rodo meną, bet ir 
parduoda ar siūlo pirkti kūri
nius. Šiokia tokia apyvarta yra,

tačiau galerijų savininkai teigia, 
kad ji beveik neprognozuojama. 
Tačiau ir tose galerijose dar rete
nybė tokia menų rinkos detalė 
kaip aukcionas, įvairios temati
kos komercinės parodos, sieki
ant pritraukti, agituoti poten
cialų pirkėją.

Kalbėdami apie meno rinką, 
beveik visi sutinkame, kad tu
rime daug gerų menininkų - ta
pytojų, grafikų, skulptorių, fo
tografų, režisierių, poetų, kom
pozitorių ir 1.1. Bet geras menas 
perkamas retokai, šių dienų
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Bolševikų invazija ir liaudies 
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Klaipėdos kraštas, vadinamas Mažoji Lietuva, buvo atskirtas pa- 
. gal Versalio sutartį nuo Vokiečių Reicho ir turėjo atitekti Lietuvai. 
Bet Lietuva tada buvo aljantų, kuriems vadovavo Prancūzija su Ž. 
Klemanso priešakyje, nemalonėje. Klemanso dėjo visas pastangas 
priversti Lietuvą susidėti su Lenkija į vieną valstybinį vienetą. 
Lietuvos tuometinei Vyriausybei teko sunkiai kovoti su šiuo Prancū
zijos prievartavimu ir patirti daugel skriaudų. Viena iš tokių skriau
dų buvo ir nenoras Klaipėdos kraštą prijungti prie savo kamieno - 
Didžiosios Lietuvos. Klaipėdos kraštas buvo Prancūzų okupuotas. Jį 
valdyti buvo paskirtas gubernatorius prancūzų pulkininkas Petisnė, 
labai nepalankiai Lietuvos atžvilgiu nusiteikęs, kaipo didelis lenkų 
draugas.

Vyriausybė turėjo pakankamai žinių ir įrodymų, kad Klemanso 
rengiasi prijungti šį kraštą prie Lenkijos: neva tai turėjo būti 
priemonė paspausti lietuvių Vyriausybę nusileisti ir įsijungti į 
Lenkijos valstybę, prisilaikant dėsnio "lygūs su lygiais", kurį skelbė 
ir palaikė visi Lenkijos sluoksniai, Lenkijos spauda ir lenkų Vy
riausybė. Lenkai svajojo apie senosios Rzeczpospolitos atgaivinimą 
senose sienose, kurias turėjo iki pirmo Rzespospolitos padalinimo.

Jei toji spaudimo priemonė nebuvo įgyvendinta tuojau, tai tik 
dėka Anglų ministerio pirmininko Loido Džordžio, kuris nemėgo 
lenkų ir nelaikė naudinga jų naudai skriausti mažą Lietuvą.

Bet pavojus buvo didelis ir tuo susirūpinusi buvo Lietuvos Vy
riausybė, kurios priešakyje tuomet buvo Ernestas Galvanauskas. 
Jam pasisekė išjudinti ir dalį lietuviškos Klaipėdos inteligentijos ir 
įkalbėti prisidėti į kovą už Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietu
vos pagreitinimą.

Abelnai Klaipėdos krašto gyventojai, dauguma jų, net lietuviškai 
kalbantieji, laikėsi gana abejingai ir dėl galimybės susijungti su 
Didžiąja Lietuva jokio džiaugsmo nerodydavo.

Nors Klaipėdos krašte iš pat pradžios buvo įsteigtas Šaulių sąjun
gos skyrius ir jos vadu buvo paskirtas klaipėdietis p. Bruvelaitis, bet 
tas skyrius buvo visai neskaitlingas ir nerodė jokių padidėjimo 
žymių. Todėl laukti, kad Klaipėdos krašto gyventojai patys imtųsi 
kovos priemonių dėl savo "išlaisvinimo", nebuvo vilties. Ar Klaipėdos 
kraštas bus sujungtas su Lietuva, ar su Lenkija, ar pasiliks kaip 
atskiras vienetas - nesvarbu, nes tokia ar kitokia padėtis vis tiek 
laikina. Vėliau vis tiek Klaipėdos kraštas grįš prie Vokietijos.

Taip daugumas klaipėdiečių tuo metu galvodavo.
Tai gerai žinojo ir Lietuvos Vyriausybė, ir Šaulių sąjunga, kuri 

tuomet vaidino Lietuvos gyvenime ir net jos politikoje nemažą 
vaidmenį.

Kai mūsų Vyriausybė gavo iš Paryžiaus aliarmuojančias žinias, 
kad Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos pakibo ore, jai 
pasisekė sulipdyti iš pačių klaipėdiečių, inteligentiškesnių lietuvių, 
delegaciją, kuri turėjo vykti Paryžiun ir pareikšti, kad jie, kaipo 
klaipėdiečiai, reikalauja, kad jų kraštas gautų galimybę susijungti su 
savo lietuvišku kamienu - Didžiąja Lietuva. Priešakyje tos delegaci
jos buvo Simonaitis ir Stikliorius.

Sugrįžus delegacijai iš Paryžiaus į Kauną ir padarius pranešimą 
Vyriausybei, jos nariai buvo pakviesti į Šaulių sąjungos būstinę 
pasidalyti atvežtais iš Paryžiaus įspūdžiais.

Delegacijos nariai papasakojo, kad jiems buvo duota nedvipras
miškai suprasti, kad Klaipėdos kraštas nebus sujungtas su Lietuva, 
nes pastaroji dar nesusitvarkė. Jos gyventojai, kaipo buvusi Rusijos 
dalis, nėra įpratę prie kultūringos tvarkos ir todėl būtų nedovanoti 
[na] atiduoti kultūringą Vokietijos kraštą Lietuvos žinion ir nuo
savybėn. Kad Klaipėdos kraštas gaus savistovumo statusą ir patsai 
valdysis Lenkų ir Prancūzų prižiūrimas.

Šiame pasikalbėjime iš Šaulių sąjungos valdybos dalyvavau aš, 
Klimaitis, šaulių sąjungos ginkluotų jėgų viršininkas, prof. Vailio
nis ir prof. Graurokas. Buvome visi gerokai pritrenkti ir nusiminę. 
Nepamenu kuris mūsų - Vailionis ar Graurokas - pareiškė, kad 

klaipėdiečiams nieko kito nelieka, kaip ginkluotu sukilimu pa
sipriešinti Prancūzų vyriausybės klastai. Ji inspiravo ir organizavo 
lenkus Vilniaus kraštą užgrobti, dabar nori dar lenkams atiduoti ir 
Klaipėdos kraštą.

Klaipėdiečių delegacijos nariai pareiškė, kad būtų neprotinga 
griebtis prievartos: reikalo tuo nepagerintume ir nieko nepasiek
tume, tik veltui suerzintume ir įpykintume prancūzus, kuriems 
užtektų sukilimui numalšinti tų jėgų, kurias dabartiniu metu turi 
Klaipėdos krašte.

Nereikia nusiminti ir nustoti vilties. Ko jie neišgaus diplomatiniu 
keliu, iškovos kultūrine veikla.

Maždaug tokios nuomonės buvo visi klaipėdiečiai, neišskiriant ir 
Stiklioriaus, kuris nuo seniau buvo žinomas kaip karštas lietuvis ir 
veiklus patriotas.

Kol jie kalbėjosi su mumis, nė žodžiu neprasitarė delegacijos 
pirmininkas Simonaitis. Jis mane nuteikė gana nepalankiai ir savo 
išvaizda, ir savo laikysena. Stambus vyras, griežtų veido bruožų 
man atrodė, kad jis yra greičiau vokietis negu lietuvis.

Tik mus įtikinėjant Stiklioriui ir kitiems delegacijos nariams, kad 
jie laimėsią krašto laisvę ir jo prisiglaudimą prie Lietuvos, pagaliau 
prabilo ir jisai. Jo pasakyta kalba buvo maždaug tokio turinio. Jis 
netikįs Klaipėdos krašto kultūrine veikla ir, jei tokia galimybė 
išsivystytų, - jos pasisekimu. Klaipėdos krašto lietuviai per ilgus 
amžius siela suvokietėjo, tapo net praktiškesni ir didesni mate
rialistai negu vokiečiai. Jie sutiktų įsitraukti į patriotinį darbą, bet 
tas darbas nebūtų nuoširdus ir brangiai atsieitų Didžiajai Lietuvai. 
Patriotini lietuvybės naudai [darbą] klaipėdietis supranta kaipo 
galimybę šį tą pelnyti sau, įsidėti [didesnį] ar mažesnį skaičių litų, 
kuriuos galima bus pakeisti vėliau į markes.

Su šia nuotaika reikia skaitytis. Be to, krašte yra stiprios vokiečių 
ir suvokietėjusių lietuvių politinės organizacijos, su kuriomis 
klaipėdietis priprato skaitytis, ir jei jos nepritars, tai [nepritars ir] 
klaipėdietis, net ir būdamas prisiglaudimo prie Didžiosios Lietuvos 
idėjai palankus. Klaipėdietis, kaip ir Reicho vokietis, yra discipli
nuotas ir paklusnus valdžiai, o kol [kas] toji artimiausia valdžia,
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■ Aleksandras Solženicynas 
paskelbė įsteigęs kasmetinę 
premiją, kuria sieks atgaivinti 
rusų literatūros tradicijas. 25 
tūkst. JAV dolerių premija bus 
finansuojama iš autorinio 
honoraro už "Gulago archipe
lagą". Visas už knygą gautas 
pajamas rašytojas nuo 1974 
metų skiria sovietų politinių 
kalinių šeimoms padėti, o po 
SSRS žlugimo lėšos buvo ski
riamos daugiausia Rusijos kul
tūrai bei maždaug 1 tūkst. li
gotų buvusių politinių kalinių 
remti. Naujoji garsaus 79 metų 
disidento vardo literatūros pre
mija, kaip sakoma pareiškime, 
bus skiriama už darbus, kurie 
padeda Rusijos visuomenei 
suprasti save pačią bei "yra 
svarbus įnašas į rusų literatūros 
tradicijų puoselėjimą".
■ Mūncheno meno rūmuose 

- Ellsworth Kelly, amerikiečio 
tapytojo abstrakcionisto ir 
skulptoriaus, retrospektyva. 74 
metų E. Kelly, laikomo vienu 
iškiliausių iš tebegyvenančių 
dailininkų, parodą parengė 
Gugenheimo muziejus.

■ Minint 200-ąsias pirmojo 
šuolio parašiutu metines, Pa
ryžiaus centre kartu su 76 
parašiutininkais nusileido ir 
prancūzų aktorius Jeanas Pau
lis Belmondo. Jis žemę pasiekė 
paskutinis. Įspūdingame pasi
rodyme dalyvavo Prancūzijos 
ginkluotųjų pajėgų parašiuti
ninkai.
■ Geriausiu 1997 metų gamtą 

fotografuojančiu menininku 
pripažintas suomis Tapanis 
Raesaenenas. Jam paskirta pre
mija "Wildlife Photographer of 
the Year" -15 tūkst. svarų ster

Vilnietis profesorius Levas Vladimirovas šiemet atšventė 85- 
erių metų sukaktį. Didžiąją savo gyvenimo dalį profesorius paskyrė 
Vilniaus universitetui, į kurį atėjo pokario laikotarpiu. Jo pastangų dėka 
Vilniaus universitete buvo įkurta Bibliotekininkystės katedra, kuri 
dabar peraugo į Komunikacijos fakultetą. Jis suformavo lietuviškąją 
knygotyros mokyklą, šešerius metus vadovavo Jungtinių Tautų 
Organizacijos bibliotekai ir ją kompiuterizavo. L. Vladimirovo pas
tangomis iš Odesos (Ukraina) universiteto į Lietuvą buvo sugrąžintas M. 
Mažvydo "Katekizmo" titulinis puslapis.

Vienas žymiausių Lietuvos teatro režisierių Eimuntas Nek
rošius. V. Inčiūtės nuotr.

lingu. Apie tai Londone paskel
bė konkurso organizatoriai - 
specializuotas žurnalas "BBC 
Wildlife Magazine" ir Londo
no gamtos muziejus. Suomio 
nuotraukoje užfiksuota iš van
dens su žuvimi snape išne- 
rianti ir vandens purslų ap
gaubta žuvėdra.

Kuršių mariose - ekologinė "bomba"
kiojančios mechaninės dirbtuvės, 
prilygstančios nemažam laivui, 
užimančiam net 150 metrų 
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Lietuvos žmonės Meno rinka: ne panacėja, 
bet būtinybė
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vidutinis pilietis ar verslininkas 
savo biurui ar butui papuošti 
mieliau perka kokį nors vietinį 
kičą ar spalvingą užsieninę re
produkciją, nesuvokdamas, kad 
už tą pačią kainą gali įsigyti iš 
tiesų originalų kūrinį. Skeptikas 
pasakytų, kad taip buvo ir bus. 
Ir Lietuvoje, ir kur nors Ame
rikoje, kur toji meno rinka ban
guoja it plati jūra. Tačiau pirkė
jo problema posovietinėse ša
lyse vis dėlto sudėtingesnė negu 
gali pasirodyti iš pirmo žvilgs
nio. Tie žmonės, kurie mielai 
pirktų gerus kūrinius, šiam tiks
lui dažniausiai neturi pinigų. 
Tie, kurie turi, dažniau pasikliau- 
na savo "skoniu", t. y. to skonio 
nebuvimu ir perka šlamštą. Pa
sitaiko ir išimčių, kada koks nors 
nuvorišas ateina į meno galeri
ją ir prašo patarti, kokį ir kokio 
autoriaus paveikslą būtų geri
ausia pirkti.

Nors mūsų dar besiformuo
jančioje meno rinkoje labiau
siai domimasi daile, dar negali
ma teigti, kad toji rinka jau yra. 
Meno rinkos pilnatvę apspren
džia ne tik pirkėjų gausa, bet ir 
kiti požymiai. Kaip minėjau, rin
kos gyvybę įrodo nuolatiniai 
kūrinių aukcionai, reklama per 
masines informacijos priemo
nes, taip pat tam tikras "meno 
mylėtojų" sluoksnis, kuris už
siims meno kūrinių pardavimu. 
Tačiau šis meno verslininkų 
sluoksnis dar labai "plonas", per
šviečiamas, o jų veikla stichiš
ka, paremta ne žiniomis ir įgū
džiais, bet dažniau intuicija. 
Parodoksalu - turime daug gerų 
menininkų, bet neturime meno

Britų tarybai Lietuvoje*- penkeri

Klaipėdoje, AB "Laivitė" akvato
rijoje, prieš ketverius metus ura
ganinės audros metu nuskendo 
Lietuvos jūrų laivininkystės plau

Vilniaus paveikslų galerijoje 
spalio 28 d. surengtos iškilmės 
penktosioms Britų tarybos veik
los metinėms paminėti.

Tarp garbingų minėjimo sve
čių buvo Lietuvos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Jungtinės 
Karalystės ambasadorius Vilniu
je Thomas Macan, Britų tary
bos direktorius Baltijos šalyse 
lan Stewart, Lietuvos aukštųjų 
mokyklų rektoriai, kultūros vei
kėjai, verslininkai.

Pagrindinė Britų tarybos ats

vadybininkų kastos, štai dar vie
na problema, stabdanti meno 
rinkos plėtotę šalyje, o labiau
siai - už jos sienų. Taip pat meno 
rinka, kaip ir bet kokia kita, nega
li veikti be jai būdingos reklam
os ir informacijos. O informaci
jos apie menininkus ir jų kūri
nius, nekalbant jau apie preli
minarias tų kūrinių kainas, be
veik nėra. Dažniausiai ir neaišku, 
kur ir kaip ją rasti.

Vaizduojamojo meno sritis yra 
ir fotomenas. Mūsų fotomeni
ninkai dažnai dalyvauja tarptau
tinėse parodose užsienyje, pel
no daug medalių, garbės vardų, 
kitų apdovanojimų. Tačiau ar jų 
kūriniai perkami čia ir ten? Pa
sirodo, kad beveik ne. Šalia 
garbingo lygio visuomeninės 
tarptautinės fotografijos meno 
veiklos dar egzistuoja plati fo
tomeno rinka, į kurią mūsų gar
sieji fotografai dar neprasiveržia. 
Užsienio rinkoje meninė fo
tografija ir paveikslas yra labai 
panašios kainos objektai, fo
tografijos ten įvertinamos ketur
ženklėmis sumomis. Lietuvos 
"rinkoje" meninė fotografija, re
gis, retsykiais parduodama vidu
tiniškai už 100 dolerių. Parduo
dama ir pigiau, bet retai, palygi
nus su tapyba ar grafika. Tuo 
tarpu komercinės fotografijos jau 
parduodamos leidiniams ar už
sakovams du-penkis kartus 
brangiau. Gal galima tokią būklę 
paaiškinti žema visuomenės fo
tografine kultūra ir fotomeno 
rinkos tradicijų stoka, tačiau 
vargu ar nuo to kas pasikeis.

Vienas pažįstamas rašytojas 
kartą labai lakstė po bibliotekas. 
Ko gi jis ten bėgiojo? Pasirodo, 

tovybė Baltijos šalims įsikūrusi 
Rygoje. Nuo 1992-ųjų Lietuvoje 
veikia Britų tarybos švietimo ir 
informacijos centras, čia įsteigta 
biblioteka. Vilniaus Mokytojų 
namuose įsikūrusio centro spe
cialistai drauge su Lietuvos švie
timo ekspertais parengė ir įgy
vendina anglų kalbos mokymo 
programas bei atskirus projek
tus.

Britų taryba koordinuoja Jung
tinės Karalystės Vyriausybės sti- 
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viena užsienio leidykla norėtų 
ką nors išversti ir išleisti, tačiau 
paprašė suteikti informacijos 
apie save ir kūrybą. Paprašė taip, 
kaip tenai suprantama - kreip
kitės į savo literatūrinį agentą... 
Argi kas tenai žino, kad ir ge
riausi mūsų rašytojai niekada ne
turėjo ir neturi literatūrinių 
agentų. Tų agentų gal ir atsiras
tų, bet iš ko jie gyvens, jei tokia 
menka mūsų žodžio meistrų 
honorarų apyvarta? Taigi, tas 
rašytojas, gavęs malonų pasiū
lymą iš užsienio, staiga buvo 
priverstas tapti savo paties lite
ratūriniu agentu ir ieškotilstraips- 
nių, recenzijų, atsiliepin^ų apie 
savo kūrybą bei asmenį, nes ana 
pusė prašė būtent tokios išsa
mios informacijos.

Pavyzdėlių užteks. Šiandien 
galime sakyti, kad meno rinkos 
simptomų jau yra. Kai kuriose 
srityse toji rinka jau veikia, 
pavyzdžiui, prekyba dailės kūri
niais, taip pat antikvarinėmis 
vertybėmis ar juvelyrika, gyvuo
jančiomis iš žmonių puikybės. 
Taip pat regime, kad tai rinkai 
plėstis, normaliau funkcionuoti 
dar trūksta įvairiausių "kompo
nentų ir mechanizmų" - rekla
mos, vadybininkų aukcionų, in
formacijos, turtingesnių kolek
cionierių, pagaliau ir pačių me
nininkų supratimo, kad tą rinką 
reikia kurti. Toji rinka ateityje 
turėtų tapti ir "oficialesne", nes 
jokia statistika dabar negali pa
sakyti, kiek, už kiek ir kur par
duodama bei perkama, nes pi
nigai už kūrinius dažniausia ke
liauja iš rankų į rankas. Tai pasek
mė nesutvarkytų įstatymų, ku
rie menininko produktą prilygi
na dešrai ar plytai. Menininkai - 
ne verslininkai, šioje srityje jie 
dažnai yra inertiškesni, tingesni, 
nemokantys siūlyti savo prekės, 
jos parduoti pagal tam tikras 
pirkimo - pardavimo taisykles. 
Su laiku šią nišą užima kiti, 
gyvensiantys ar net prasigyven
siantys iš meno, menininkų.

Žvelgiant plačiau, meno rinka 
nėra absoliuti panacėja. Ji gali 
lygiai taip pat iškelti, įkvėpti 
menininką, lygiai taip pat su
žlugdyti, paversti neblogos koky
bės paklausių "prekių" štampuo
tojų. Ši problema sena kaip pa
saulis, jos sprendimo raktas in
dividualus ir glūdi žmogaus dva
sioje, kur vyksta kūrybos aktas, 
nepavaldus jokiai rinkai, jokiai 
politikai. □

Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė

(atkelta iš 3 psl.)
kurios dar linkęs klausytis, yra Reicho vyresnybė. Į dabartinę padėtį 
žiūri kaip į laikiną padėtį, ir kas jį laikinai valdys - prancūzas, 
lenkas ar didžlietuvis - jam vis tiek, nes jis yra įsitikinęs: vėliau ar 
anksčiau jis grįšiąs į Reicho prieglobstį, kuriame jis jautėsi neblogai, 
netgi turėjo tam tikras privilegijas, kurių neturėjo paprastas Reicho 
ūkininkas.

Jis, Simonaitis, pritaria sukilimo organizavimui ir manąs, kad kitu 
atveju Lietuvos reikalas bus prakištas. Tik organizuoti sukilimą ir jį 
įvykdyti [turi] Šaulių sąjunga savo jėgomis, savais Didžiosios Lietu
vos žmonėmis, suprantama, viską atliekant klaipėdiečių vardu. 
Tam reikalui turėtų Šaulių sąjunga sudaryti atitinkamą reprezen
tacinį organą vien tik iš neskaitlingos, bet nusistačiusios rizikuoti 
Klaipėdos krašto lietuviškos inteligentijos, kurios, tikisi, pakanka
mai atsiras, kaip atsirado žmonių šiai didelei delegacijai sudaryti.

Organizuodami tokios rūšies "klaipėdiečių" sukilimą, neturime 
užmiršti, kad, be vokiškų politinių organizacijų, kurios gali net 
ginklu pasipriešinti, Klaipėdos krašte yra keli šimtai vietinės gink
luotos policijos, kuri yra Prancūzų žinioje, jų komisaro Petisnė 
rankose.

Todėl pirmiausia Šaulių sąjunga turi šiuo reikalu susitarti su 
Reicho vyriausybe ir gauti iš jos pritarimą. Jeigu tai pasisektų, nei 
vokiškos politinės organizacijos nepajudėtų, atbulai, nors ne viešai, 
bet paremtų, nei policija [ne]parodytų pasipriešinimo norą.

Vokiečiai šiandien jaučiasi pažeminti, pikti, dega neapykanta 
nugalėtojams, ypač Prancūzams, ir, jo manymu, sutiktų su tuo ir 
įsakytų, kad nei tos organizacijos, nei policija nesikištų į konfliktą 
tarp sukilėlių ir prancūzų. Vokiečiai, jo manymu, tai padarytų be 
kitų sumetimų, vien iš noro įgnybti prancūzus ir sudaryti jiems 
nemalonumų.

Nenorįs kalbėti kitų vardu, jis turįs pareikšti, kad patsai neatsisa
ko ir neatsisakys prisidėti prie drąsiausių Šaulių sąjungos sumanymų 
tuo atveju, negalvodamas apie pasėkas.

Po Simonaičio prakalbos ir kiti delegacijos nariai pareiškė, kad jie 
irgi neatsisakys bendradarbiauti su šauliais, ir jei tikrai atsiras 
reikalas, dės pastangas pritraukti bent į reprezentatyvinį organą 

visas geriausias Klaipėdos krašto intelektualines jėgas.
Tuo mūsų bendras posėdis pasibaigė. Atsisveikindami pareiškėm 

padėką klaipėdiečių atstovam ir pasižadėjom, kad juos painfor
muosime apie mūsų sumanymus Klaipėdos reikalo atžvilgiu.

Mus visus stipriai paveikė Simonaičio kalba ir čia pat nutarėm 
neatidėlioti reikalo ir pradėti ta kryptimi veikti.

Kadangi tuo metu pasitaikė Kaune Bruvelaitis, Šaulių sąjungos 
Klaipėdos krašte viršininkas, tuojau pasišaukėm pasitarti su juo ir 
patikrinti, kiek, jo manymu, buvo tiesos Simonaičio žodžiuose, 
kuriais apibūdino klaipėdiečių nuotaikas ir Vokiečių vyriausybės 
įtaką Klaipėdos krašte.

Bruvelaitis, jaunas žmogus, kupinas energijos ir pasišventimo, 
nieko sau neieškąs ir jokiais asmeniais savanaudiškais reikalais 
nesirūpinąs, buvo kaip ir gyvas prieštaravimas Simonaičio apibūdi
nimui abelnai lietuvio klaipėdiečio. Bruvelaičio pažiūros nebuvo 
tokios pesimistiškos, bet jis irgi pripažino Simonaičio dėsnį, kad 
vokiečių organizacijos Klaipėdos krašte yra ir turi didelės įtakos į 
visus klaipėdiečius be išimties ir būtų gerai jas patraukti savo pusėn. 
Bet patriotiškai nusiteikusių Klaipėdos lietuvių, kurie galėtų akty
viai prisidėti, be abejo, būtų per maža, kad sukilimo sumanymas 
pasisektų.

Likę vieni, tarėmės, kas daryti. Visų trijų manymu, aš turėjau eiti 
pas ministerį pirmininką painformuoti jį apie mūsų su klaipėdiečiais 
[susitikimą] ir iš čia kilusį sumanymą inscenizuoti krašto ginkluotą 
sukilimą.

Kapitonas Klimaitis tuo reikalu turėjo nueiti pas krašto apsaugos 
ministerį Sližį.

Išklausęs mano pranešimą, p. Galvanauskas pareiškė, kad šiuo 
metu jis kalbės kaip Galvanauskas, o ne kaip ministeris pirminin
kas. Jis visai sutinka su tuo, kad šiandien Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Lietuvos klausimas yra tikrai katastrofiškoje padėtyje. Jis 
būtų seniai išrištas lenkų naudai, kaip yra nusistatęs lenkų apsuptas 
Klemanso. Lenkai moka veikti per moteris, per gražias moteris, 
kurioms vyrai, ypač senyvi, [kaip] Klemanso, nepajėgia atsispirti. 
Jei lenkų sumanymas neįvykdytas, tai tik todėl, kad tam priešinasi 
anglų ministeris pirmininkas Loidas Džordžas, kuris neapkenčia 
lenkų. Bet tikėtis, kad jis pagaliau nenusileis Klemanso, negalima.

Jis, Galvanauskas, visai pritaria Šiaulių Sąjungos vadovybės 
sumanymui, nes tik tuo būdu Klaipėdos krašto reikalas pakryptų 
Lietuvos naudai. Bet reikia pagalvoti, ir gerai pagalvoti, ar šis 

sumanymas gali pasisekti ir kurias pasekmes turėtų Lietuvos bylai 
su lenkais ir abelnai ar neatsilieptų Lietuvai tragiškai, jei net 
sumanymas pasisektų.

Jis, kaip Galvanauskas, nuoširdžiai tam reikalui pritaria, bet kaip 
ministeris pirmininkas turi pasiinformuoti pas Prezidentą ir pasi
tarti su savo kolegomis Ministerių Tarybos nariais.

Jis gali dar šiek tiek pažadėti, kad stengsis remti mūsų sumanymą. 
Su Prezidentu jis pasikalbės neatidėliojant, o su ministeriais ryt 
vakarą, kada bus Ministerių Tarybos posėdis, į kurio dienotvarkę šis 
klausimas bus įtrauktas. Paprastai posėdžiai baigiasi apie vienuolik
tą valandą nakties, todėl prašo maždaug šiuo laiku ateiti pas jį į 
raštinę, ir tada jis jau galės mums pranešti Ministerių Tarybos 
nusistatymą.

Tuo mano pasikalbėjimas pasibaigė.
Kapitonas Klimaitis, sugrįžęs iš Krašto apsaugos ministerijos, 

pareiškė, kad jam pasisekė rūpimu reikalu pasikalbėti su Sližiu ir 
viceministeriu Papečkiu.

Sližys griežtai priešingas, kad Šaulių sąjunga kištųsi į politikos 
reikalus. Kol jis yra krašto apsaugos ministeris ir atsako už Lietuvos 
saugumą, jis neprileisiąs, kad Šaulių sąjunga, esanti jo priežiūroje, 
turėtų vykdyti panašios rūšies avantiūras.

Papečkys gi yra palankiai nusiteikęs ir ministerio nusistatymą 
linkęs yra aiškinti nepalankia nuomone ir nepasitikėjimu Šaulių 
sąjungos vadovybe, ypač jos pirmininku Krėve. Bet mano, kad jam, 
Papečkiui, pasiseks nuteikti ministerį palankiau.

Vienuoliktą valandą vakaro mes buvome jau ministerio pirminin
ko laukiamajame kambary. Ministerių Tarybos posėdis dar nebuvo 
pasibaigęs, ir mums teko palaukti apie pusvalandį, ko! pradės 
skirstytis.

Buvome pagaliau pakviesti į posėdžių salę, kur mūsų laukė, be 
ministerio pirmininko E. Galvanausko, dar Sližys, krašto apsaugos 
ministeris, p. Lipčius, Vidaus reikalų ministerijos atstovas, ir p. 
Klimas, užsienio reikalų viceministeris.

Mums įėjus, prabilo Galvanauskas, kuris, pabrėždamas, kad jis 
kalba Ministerių Tarybos vardu, pareiškė:

1. Ministerių Taryba nėra vieno nusistatymo dėl Klaipėdos krašto 
išvadavimo sukilimo keliu, todėl už šios rūšies įvykius nesiima 
atsakomybės ir palieka visą reikalą Šaulių sąjungos iniciatyvai.

(Bus daugiau)



Poeto Bernardo Brazdžionio viešnagė Lietuvoje šių metų vasarą - O su giminėmis, senais kaimy
nais, draugais ar teko susitikti?

Su juo kalba Los Angeles Lietuvių radijo 
korespondentas Vytautas Šeštokas

1997 m. rugpjūčio 30 dienų Los Angeles Lietuvų Radijo studijų 
aplankė garsusis mūsų tautos poetas Bernardas Brazdžionis pa
sidalinti įspūdžiais su radijo klausytojais ir spaudos atstovais apie 
dviejų mėnesių kelionę po Lietuvų.

Prieš pradedant su poetu pokalbį yra pravartu grįžti prie "Drau
go" (Mokslas, Menas, Literatūra), liepos 26 dienos numerio, kur 
buvo spausdintas Vytauto Kubiliaus straipsnis "Poetas, krovęs 
laisvės kraitį".

Šiame straipsnyje V. Kubilius prisimena apie savo paskaitų, 
skaitytų birželio 4 d. Vytauto Didžiojo Universiteto didžiojoje salėje, 
Kaune, vykusiame B. Brazdžionio kūrybos vakare, kuris buvo 
skirtas atšvęsti poeto B. Brazdžionio 90 metų amžiaus sukaktį. Štai 
dalis tų reikšmingų V. Kubiliaus žodžių, pasakytų minėjimo metu:

"Bernardo Brazdžionio poetiniame žodyje tėvynės likimas atsi
veria kaip almanti žaizda. Tos žaizdos nepridengia ir nenutildo 
Amerikos dangoraižiai ir Kalifornijos palmių šnaresys. įsipareigoji
mas kalbėti pavergtos tautos vardu suteikia didžiulį moralinės ir 
emocinės jėgos potencialų. Poeto ir tautos tapatybė tampa 
lemtingu kūrybos principu. "Kai tu verkei, ir aš verkiau parpuolęs, 
kai tu meldeis, ir aš kartu meldžiaus", - rašė poetas. Jis jautėsi esųs 
tautos pranašas:

Ir iškėliau rankas aš į dangų -
Pilnos rankos prikrito žvaigždžių!
Ir jas jums dalinu, broliai brangūs, -
Jums dainuoju, kq amžiuos girdžiu.'

ti dar daugel šimtų metų. O jau 
gėlių, gėlių - be saiko, be galo!..

- Daugumai, kiek teko girdėti, 
didžiausią įspūdį paliko koncertas 
Pažaislio vienuolyne. Kodėl?

- Todėl, kad jį matė ir girdėjo 
daugiausia žiūrovų. Pažaislio

pabaigos kūrinius, kur finalui 
buvo palikti patys geriausi (Bud- 
riūno kantata ir kt).

-Atrodo, kad visų minėjimų kul
minacinis taškas ir bus Pažaislio 
koncertas...

- Masinių žiūrovų atžvilgiu -

Vytautas Šeštokas: Laba die
na, pone poete Brazdžioni! Sveiki
nam sugrįžusį. Ir ačiū, kad apsi
lankėte mūsų radijo valandėlės 
įrašo studijoje pokalbiui apie ke
liones po Lietuvą.

Bernardas Brazdžionis: 
Laba diena Jums. Ir ačiū Jums už 
pakvietimą pakalbėti ne dabar 
labai populiariom politinėm, o 
literatūrinėm temom.

Man ypač malonu, kad ir ten, 
Lietuvoje, ir čia, Los Angeles, 
esu sveikinamas sugrįžęs. Todėl 
visur jaučiuosi savas ir esąs 
namie. Prieš porą metų Lietuvo
je kažkas paklausė: "Ponas poete, 
tai kur Jūs dabar gyvenat: Lietu
voje ar Kalifornijoje?" Atsakiau: 
"Gyvenu Lietuvoje, o vasarojų 
Kalifornijoje".

- Įdomu, kiek laiko šiais metais 
praleidote Lietuvoje ir ką ten 
veikėte? Ar sėdėjote vietoj, Kaune, 
kur esat atgavę savo namus, ar 
lankėt gimines, draugus, pažįsta
mus ir kokiais tikslais teko pake
liauti, kokias vietas aplankėte?

- Va, turiu parsivežęs dviejų 
mėnesių viešnagės kelionių lank
stinuką, kur Lietuvos žemėlapyje 
sužymėti lankymosi taškai. Ma
tot...

- Matau. Ir skaitau: Vilnius, 
Klaipėda, Šiauliai, Biržai, Kaunas, 
Elektrėnai, Pažaislis... Tiek vietų, 
ir su visais juk reikėjo susikalbėti, 
susitarti, suorganizuoti. Kas visa 
tai galėjo padaryti?..

- Kas? Lietuvos rašytojų sąjun
ga arba, konkrečiai sakant, jos 
pirmininkas Valentinas Sventic- 
kas, kurį ir čia, Los Angeles, 
matėme vasario pradžioj, devy
niasdešimtmečio minėjime. Su 
juo kooperavosi mūsiškis, santa- 
monikietis, bičiulis Juozas Ko
jelis; jo pagalba buvo didelė - jis 
Lietuvoje net keliose vietose pats 
dalyvavo ir kaip publikos daly
vis, ir kaip kalbėtojas.

- Įdomiu kas“ tuos susitikimus 
rengė, programas sudarė, viskuo 
rūpinosi?

- Rengė, programas sudarė 
vietų kultūros namai, arba mies
tų savivaldybės, arba mokyklos, 
arba bibliotekos... Programas pa
tys sudarė - darė, kaip išmanė, 
naudojo, kokias jėgas ir kokias 
galimybes patys turėjo: buvo 
deklamacijų, choro dainų, do
vanų... Netrūko kalbų, sveikini
mų bei linkėjimų. Jeigu visi 
"sveikatos" ir "ilgiausių metų" lin
kėjimai išsipildytų, tektų gyven

Bernardas Brazdžionis

Kokie buvo geriausi Jūsų klausyto
jai?

- Iš tikrųjų, geri buvo visi klau
sytojai, kas tik atėjo. Tačiau 
mums, išeivijos žmonėms, ge
riausia susikalbėti su tais, kurie 
patys yra buvę toli nuo tėvynės, 
Sibiro tremtiniai ar vidiniai re
zistentai. Su "senais draugais" jau 
irgi nelengva susitikti, nes kiek
vienais metais jų vis mažiau ir 
mažiau. Jeigu prieš septynetą 
metų išėjęs prieš auditoriją galė
jau pradėdamas programą pa
sidžiaugti ir pasakyti: kaip ma
lonu, kad čia tiek daug matau 
"tetų" ir "dėdžių" - tai šiandieną 
tų "tetų" ir "dėdžių" jau retai 
besimato, gi salę užpildo jau jų 
penkiasdešimtmečio sulaukę jų 
vaikai.

- Kelionės, be abejo, išvargino: ir 
susisiekimo priemonės ne visada 
patogios, ir nakvynės ne visur 
viešbučiuose.. Ar keliaudavo kartu 
ir žmona?

- Koks klausimas! Žinoma, ke
liavo! Abu kartu keliaudavom. 
Vienas jokiu būdu nebūčiau 
ištvėręs...

- Ačiū žmonai, kad kartu kelia
vo, kad padėjo, ačiū, kad abu 
ištvėrėt. Savo ir visų klausytojų 
vardu linkiu pailsėti, nors karštis 
irgi vargina. Sėkmingų atostogų, 
kaip sakėt, Kalifornijoje, kuri ne
trukus irgi turėtų atvėsti.

Baigdami dėkojame poetui Ber
nardui Brazdžioniui už įdomų 
pokalbį.

O vėliau norėtume išgirsti iš poe
to ir ateities kelionių į Lietuvą 
įspūdžius.

IŠ VISUR

200 litų sušvytės lapkritį

koncertą ir visą programą rodė 
Lietuvos televizija. Toji progra
ma buvo Pažaislio muzikinio 
festivalio dalis. Viso festivalio 
dirigentai ir atlikėjai bei atlieka
mi kūriniai čia būna ne tik Lie
tuvos, bet ir pasaulinės garseny
bės. Šio vakaro programoje nebu
vo nei Bethoveno, nei Chopino, 
nei Schuberto...

Bet publika žinojo, kur eina. I 
Pažaislio vienuolyno kiemą su
sirinko tūkstančiai. Ir nenusivylė.

Autoriui irgi teko gerokai pa
plušėti, nes daug kas atsinešė 
naująją knygą "Šiapus ir anapus 
mūsų laiko" ir norėjo gauti au
tografą.

gal ir taip, bet turinio ir įvairu
mo bei įdomumo atžvilgiais su 
sausakimšai prisirinkusiomis sa
lėmis programos pakiliai praėjo 
ir Vytauto Didžiojo universitete, 
ir Vilniaus menininkų rūmuose, 
ir Šiauliuose, ir Biržuose, ir Nau
jojoje Akmenėje, ir kt.

- Girdėjau, kad Vytauto Didžiojo 
universiteto programoje dalyvavo 
ir kalbėjo pats universiteto rekto
rius; garsus literatūros profesorius 
aptarė naująją knygą: iš jos skaitė 
garsioji aktorė Rūta Staliliūnaitė; į 
Vilniaus menininkų rūmuose susi
tikimą atsilankė ir kalbėjo Seimo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis,

Kuršių mariose - 
ekologinė "bomba"

(atkelta iš 4 psl.)
krantinės. Tačiau tik dabar 
paaiškėjo, kad visą tą laiką Kuršių 
marių vandenyje rūdija ne tik 
dirbtuvėse buvę instrumentai...

AB "Laivitė" gamybos direkto
riaus Sigito Senkaus teigimu, 
įmonė pasamdė narus, kurie 
atidžiai apžiūrėjo šį kelis šimtus 
tonų sveriantį skenduolį.

Narai aptiko, kad dirbtuvių 
tankuose yra daug kuro ir te
palų. Be to, paskandintose sta
tinėse yra net keletas tonų dažų.

Gamybos direktorius Sigitas 
Senkus teigė, kad visa tai, me
talą įveikus korozijai, gali išsilie
ti ir sukelti ekologinę katastrofą 
ne tik Klaipėdos jūrų uosto ak-

Lietuvos bankas tikisi, kad lap
kričio mėnesį pavyks į apyvartą 
išleisti naujus 200 litų bankno
tus. Tikimasi, kad didesnio no
minalo kupiūros padarys šalies 
pinigų sistemą efektyvesnę. Pa
gal vertę dabar didžiausio nomi
nalo nacionalinės valiutos -100 
litų - kupiūros sudaro daugiau 
kaip 70% visų cirkuliuojančių

Britų tarybai Lietuvoje - 
penkeri

(atkelta iš 4 psl.)
pendijų bei "Know How" fondo 
stažuočių programas - per pen
kerius metus galimybe tobulin
tis Didžiojoje Britanijoje pasi
naudojo apie šimtą Lietuvos 
piliečių. Ši institucija žinoma ir 
kaip kultūros programų rėmėja, 
padedanti užmegzti ryšius tarp 
Didžiosios Britanijos ir Lietuvos 
meno organizacijų. ELTA

apyvartoje pinigų ir nepatenki
na augančios ekonomikos, didė
jančios grynųjų pinigų apyvar
tos poreikių. Tokia dispropor
cija viso bankų sektoriaus mastu 
didina pinigų gamybos, jų ap
dorojimo, pervežimo ir kitas išlai
das. Nuo 1993 metų net 5 kartus 
padidėjęs vidutinis darbo 
užmokestis irgi turi įtakos ban
knotų naudojimui.

Naujuosius litus pagamino vie
na geriausių pasaulyje pinigų 
spaustuvių, spausdinanti ir Vo
kietijos markes. Todėl 200 litų 
banknote panaudotos naujausios 
pinigų apsaugos nuo padirbinėji
mo priemonės. Pirmą kartą lito 
istorijoje 200 litų banknotas turi 
ženklą akliesiems. Specialius 
ženklus nematantiems turės ir 
10 bei 20 litų naujos laidos ban
knotai, kurie apyvartoje turėtų 
pasirodyti iki šių metų pabaigos.

ELTA

- Atsiprašau, įsiterpsiu. Gal su
sitikimuose ir kitur autografų
mėgėjų netrūko?

- Netrūko. Visur knygą buvo 
galima įsigyti, ir šimtas ar pora 
šimtų egzempliorių išeidavo tuo-

kai kurie Seimo nariai - politikie
riai, sveikino ministeriai, ne vie
name mieste daug prisidėjo bur-

jau pat pas skaitytojus - poezijos norėti? Nieko!
mėgėjus.

Baigiant apie Pažaislio kon
certą, noriu pridurti: gaila, kad 
televizijos laida buvo nutraukta 
po valandos transliavimo, kaip, 
buvo susitarta, ir tik Pažaislio < 
gyvi dalyviai tematė ir tegirdėjo

vatorijoje, bet ir Kuršių mariose.
Šią uždelsto veikimo ekolo

ginę "bombą" ne kartą apžiūri-
mistrai, miestų savivaldybių na
riai...

- Ko jie iš poeto norėjo?
- Nežinau. Ko iš poeto galima

Keliose vietose žmonės yra 
pasakę: "Ponas poete, jeigu esi 
pavargęs ar užkimęs, nekalbėk, 
tik pasirodyk, kad esi gyvas, ir 
mums bus gana". Ir rodžiausi 
visiems, ir atrodo, visiems buvo 
linksma ir smagu.

nėjo aplinkos apsaugos spe
cialistai, ekspertai, tačiau viskas 
tuo ir baigėsi.

Dabar visi tyli ir... laukia. Tik-
riausiai audros, kuri bet kada
gali sukelti ekologinę nelaimę
Klaipėdoje. A. Liukpetris

DARBININKO
prenumerata priimama 

tel.:(718) 827-1351

- Šiauliečių menininkų sa
vaitę Chicagoje surengė Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejus. Tos 
savaitės metu buvo atidarytos 
dvi parodos: spalio 17 d. dail. 
Aušrinės Marcinkevičiūtės pafb- 
da "Oda ir žolė", spalio 19 d. 
Algirdo Musneckio fotografijų 
paroda "Senosios Šiaulių ka
pinės".

- Mokslo ir kūrybos sim
poziumo pokylis rengiamas 
lapkričio 29 d. Lexington House 
puotų salėje, Hickory Hills, IL. 
Jo ruošos reikalais rūpinasi Irena 
Kerelienė su talkininkėmis Ni
jole Maskaliūniene ir Dalia Dun- 
dziliene. Šokiams gros "Nemu
no" orkestras.

- Lietuvių Operos metinis 
pokylis įvyks lapkričio 15 d. 
Chicagos Jaunimo Centro di
džiojoje salėje.

- Lietuvių fotografijos 26- 
osios parodos atidarymas 
įvyko spalio 24 d. Chicagos 
Jaunimo Centro Čiurlionio gale
rijoje. Parodą rengė Budrio Lie
tuvių foto archyvas.

- Keliaujančios parodos 
atidarymas įvyko spalio 26 d. 
Chicagoje, Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje. Ten taip pat 
vyko susipažinimas su pirmąja 
lietuviška knyga Amerikoje ir dr. 
Leono Gerulaičio paskaita "The 
first Lithuanian book in print". 
Mažvydo giesmes iš Katekizmo 
giedojo Lietuvos Vyčių choras.

- Dr. Aleksandras Flateris, 
teisininkas, visuomenininkas, 
žurnalistas, spalio 14 d. mirė 
Washington, DC. Nuo 1958 m. 
Washingtone dirbo JAV gyven
tojų statistikos įstaigoje. Ank
sčiau reiškėsi skautų organizaci
jos vadovybėje, išeivijos teisi
ninkų draugijoje, bendradarbia
vo Lietuvių Enciklopedijoje.

- Dr. Domas Kaunas ir Sil
vija Vėlavičienė spalio ir lap
kričio mėnesiais su "Mažvydia- 
nos" paroda keliauja po dides
niuosius Amerikos lietuvių tel
kinius: New York, Los Angeles, 
Detroit, Cleveland, Boston, To
ronto, Philadelphia, VVashing- 
ton, DC, New Haven.

- "Ateities" savaitgalis vyko 
lapkričo 8-9 dienomis Ateitinin
kų namuose Lemont, IL. Spe
cialiai iš Lietuvos atvyko nauja
sis Ateitininkų Federacijos pir
mininkas Vygantas Malinauskas 
ir Lietuvos jaunųjų krikščionių 
demokratų pirmininkas Artūras 
Vazbys.

- Jonas Žukas, vargonų vir
tuozas, lapkričio 12 d. šventė 
90-ąjį gimtadienį.

Dienraščio "Draugas" renginiai Chicagoje ir kitur
- Lietuvių Tautinių šokių 

institutas išleido išeivijos lie
tuvių choreografų biografijų ir
sukurtų šokių rinkinį "Mūsų 
šokių audinys". Šią knygą gali
ma įsigyti per LTŠ Instituto iž
dininkę Redą Pliūrienę, 1927 
West Blvd., Racine, W1 53403.

- Toronto, Ont., Kanadoje, 
Maironio lituanistinėje mokyk
loje 1997-1998 mokslo metams 
užsiregistravo 240 vaikų.

- Aktorė Alida Vitaitė, vai
dinusi "Antro kaimo" spektak
liuose, su INTEL bendrovės pa
kviestu Chicagos teatru spalio 
10 d. išskrido į Puerto Rico. Iš 
ten gastroliuos Airijoje, Anglijo
je, Vokietijoje, Filipinų ir Mala
jų salose, Hong Konge.

- Dainos ir fortepijono kon
certas spalio 19 d. vyko Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL.

juose Chicagos Lietuvių operos 
pastatymuose, įskaitant ir Ba
naičio operą "Jūratė ir Kastytis". 
Aušra irgi pasirodė šioje operoje, 
gražiai sudainuodama Rūtelės 
partiją.

Savo koncertus Lemonte ir 
Chicagoje svečiai pradėjo skam
bia daina "Kur giria žaliuoja". 
Pirmoje dalyje jie dainavo lietu
vių kūrinius, o antroje atliko 
arijas iš operečių ir miuziklų. 
Kadangi Kaune jie dainuoja kar
tu, tai jų pasirodymuose jautėsi 
puikus susidainavimas, gera 
vaidyba bei kiti reikalingi sce
nos priedai. Publika jiems daug 
plojo ir kvietė bisui.

Ed. Šulaitis

dieną, spalio 5-tą, jie pasirodė 
Jaunimo Centre Chicagoje, kur 
jų klausėsi apie 400 žmonių (įs
kaitant ir Lemontą, juos girdėjo 
daugiau negu 600 tautiečių). 
Turėdami laiko prieš savo kelio
nę į Los Angeles (ten jie pasi
rodė spalio 12 d.), spalio 8-tą 
kauniečiai dainininkai (iš Kau
no Muzikinio teatro) padainavo 
trečiadieninių popiečių metu 
Chicagos "Seklyčioje".

Iš Los Angeles svečiai buvo 
nuvykę į Clevelandą, Detroitą, o 
savo vizitą JAV baigė lapkričio 5 
d. koncertu St. Petersburgo lie
tuviams. Aušra Cicėnaitė ir Vai
das Vyšniauskas buvo jau gerai 
pažįstami Chicagos lietuviams. 
Pirmasis čia jau yra dainavęs tri

Dienraštis "Draugas", kuris, 
kaip žinome, yra leidžiamas Chi
cagoje, yra sudaręs renginių ko
misiją, kuri gana dažnai suren
gia pramogas, balius ar koncer
tus dienraščio naudai. Rugpjūčio 
pradžioje buvo taip vadinama 
"vasaros šventė", o rugsėjo 21 d. 
įvyko metinis balius gana puoš
nioje Martinique salėje, kuris 
sutraukė apie 500 svečių.

Šio komiteto pirm. Marija Re
inienė jau anksčiau pakvietė tris 
menininkus iš Lietuvos: solistus 
- Aušrą Cicėnaitę ir Vaidą Vyš
niauską bei pianistę Eugeniją 
Kuprytę pakoncertuoti įvairiuose 
JAV miestuose. Svečiai savo 
viešnagės koncertus pradėjo spa
lio 4 d. nuo Lemonto. Sekančią

ryta darbų 
ne mažiau 
kaip pernai. 
Iki rugsėjo 1 

dienos vietose paženklinti 5,109 
žemėnaudos sklypai arba paten
kinta 88,9% visų prašymų žemę 
išmatuoti dar šiais metais. Ypač 
sparčiai žemė grąžinama Pa
nevėžio, Kauno, Marijampolės 
apskrityse".

ELTA

ĮSISIŪBUOJA žemės reforma

(atkelta iš 1 psl.)
įsisiūbuoja. "Sustabdžius žemės 
ir kito išlikusio turto grąžinimo 
įstatymą, dirbame pagal prin
cipą: visas dėmesys tiems dar
bams, kurių įstatymai nedrau
džia. Tai - žemės matavimas, 
rėžinių kaimų kartografavimas 
ir kiti. Todėl šiais metais pada



Prezidentiniai rinkimai
Man vis tiek gaila, kad Liucijai Baškauskaitei neleido kandidatuo

ti tik dėl to, kad ji atsisakė atsisakyti JAV pilietybės. Valdas Adam
kus jau esąs pasakęs Rinkimų Komisijai, kad jis daugiau nėra 
rišamas priesaikos JAV. Man ateina galvon mintis - jis daugelį metų 
išdirbo JAV gamtosaugos agentūroj ir šiais metais išėjo pensijon. Jei 
jis atsisako JAV pilietybės, ar jis vis tiek gali gauti tą pensiją? 
Keliaudamas į užsienį, ar jis parodo Lietuvos pasą ar JAV pasą? Man 
atrodo, kad jie turėjo dokumentais parodyti, kad jie esą atsisakė 
JAV pilietybės. Ar Bobelis irgi atsisakė JAV pilietybės? Liucija seniai 
gyvena Lietuvoje ir dirba Jos labui. Jai turėjo leisti kandidatuoti. Jei 
būčiau pilietis, balsuočiau už ją - ji daug gražesnė už kitus kandida
tus.

Aloyzas Mučinskas

WORCESTER, MA

Lietuvos Kariuomenės Šventė

Estija vis dar svajoja tapti 
"Internet“ naudojimo lydere 

visoje Europoje
"Estija pastaruoju metu taip energingai ėmėsi dieg
ti šiuolaikinį kompiuterių ryšį šalies mokyklose ir 
pramonėje, kad netrukus gali tapti “Internet" varto
tojų Europoje lydere", - rašo ZDNN apžvalgininkė 
Laura Boudette.

Rengiamasi XXI amžiui
Tik apie pusantro milijono 

žmonių turinti tauta švietimo 
sistemą rengia informacijos 
amžiui. Valstybė, verslininkai ir 
privatūs asmenys tam numato 
skirti apie 38 milijonus dolerių. 
Labai svarbiu, kone nacionali
niu prioritetu tapo laikmečio dik
tuojama užduotis visas įvairių 
lygių Estijos mokyklas, kurių yra 
apie 700, prijungti prie "Inter
net" tinklo. Specialiai įkurto "Tig
ro šuolio" fondo, realizuojančio 
šią idėją, vadovas Jaak Aaviksoo 
teigia/ kad modernios kom
piuterių tinklo technologijos Es
tijai šiuo metu svarbios tiek pat, 
kiek ir ekonomikos ar politikos 
reformos.

Estija pramonės įmonėms ir 
mokslo įstaigoms kompiuteri
zuoti numato skirti tiek lėšų, kad 
iki 1999 metų dvidešimčiai mok
sleivių tektų bent vienas 
kompiuteris.

"Tigro šuolio" fondas
"Tigro šuolio" užmojis yra 

VILTIS - Hope
UTHUANIAN RELIEF PARCEL, INC. 

368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

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

didesnis negu Vokietijos inicia
tyva "Schulen ans Netz". Už 32 
milijonus JAV dolerių ryšys su 
kompiuterių tinklu bus įdiegtas 
maždaug dešimtyje tūkstančių 
Vokietijos mokyklų.

Mokyklos turi "Internet"
Šiuo metu apie 27% Estijos 

mokyklų turi "Internet" ryšį, o 
Vokietija neseniai viršijo tik 
dviejų procentų ribą.

Jau dabar Estija pagal "Interne
to" vartotojų skaičių, tenkantį 
tūkstančiui gyventojų, pralenkia 
daugelį išsivysčiusių Vakarų ša
lių.

Vokietijoje kompiuterių ryšį 
turinčių žmonių vidutinis skai
čius tūkstančiui gyventojų yra 
8,8, Estijoje - 5, Prancūzijoje - 
4,2,- Italijoje - 2,6.

Estams patinka anglų 
kalba

"Mokančiųjų dirbti kompiu
teriais alga yra vidutiniškai 20- 
30% didesnė už nemokančiųjų", 
sakė J. Aaviksoo.

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa lapkričio 23 d., sekmadienį, 
rengia Lietuvos kariuomenės at
kūrimo 79 metų sukakties mi
nėjimą.

10 vai. ryto uniformuoti šauliai 
su vėliavomis dalyvaus Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje Šv. 
Mišiose, kurias už visus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės užprašė

ŠILTAS IR PATOGUS BŪSTAS NORVEGAMS 
SENIAI REALYBĖ, LIETUVIAMS KOL KAS - 

SVAJONĖ
(atkelta iš 2 psl.) 
sublokuoti garažais.

Dažniausiai statomi 120 kv. m 
bendrojo ploto namai. Pirmajame 
tokio karkasinio namo aukšte yra 
didelis kambarys, erdvi virtuvė, 
tualetas, vonia. Iš svetainės laiptai 
veda į antrą aukštą, kur yra 3 ne
dideli miegamieji bei tualetas ir 
vonia.

Kambariai mažučiai, su sienose 
įmontuotomis spintomis. Prestiži
nių baldų juose nepastatysi - pa
prasčiausiai nebus kur. Užtat namo 
šiluminė varža kelissyk pranoksta 
mūsiškę.

Tokius jaukius ir šiltus namus 
norvegai gali pastatyti per 3 savai
tes. Išrankesnis lietuvaitis gali pa
sigesti betono tvirtumo, didesnės 
prabangos, parketo ar lentinių 
grindų, tačiau, pasak Kaare Birke- 
lando, viskas priklauso nuo užsa
kovo norų ir piniginės.

J
Ieškoma partnerių

Karkasiniuose namuose pagal 
gyventojų pageidavimą iš karto

Viena sąlygų kompiuterių tink
lui sparčiai plisti yra palankūs 
estų požiūris į tinkle dominuo
jančią anglų kalbą.

Kadangi estų kalbą kitose šaly
se supranta nedaug žmonių, 
angų kalba tampa būtina tarp
tautinio bendravimo priemone.

Pavyzdžiui, Prancūzijoje sie
kiama, kad tinklo srityse būtų 
rašoma prancūzų kalba. Gal dėl 
to kol kas tik penki procentai 
prancūzų šeimų turi "Internet" 
ryšį?

Svarbu ir tai, kad Estija turi 
daug ryšių su Skandinavijos šali
mis, kuriose labiausiai Europoje 
išplėtotas mobiliųjų komunikaci
jų tinklas.

Daug nešiojamųjų kompiu
terių, daug "namų kompiuterių" 
- didesnis "Internet" ryšio po
reikis. LR

Skelbkitės DARBININKE, 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!
(718) - 827-1351

šaulių kuopa.
Po Mišių vyks trumpos žuvusių 

pagerbimo iškilmės prie pamink
lo. Pasibaigus grįšime atgal į pa
rapijos salę, kurioje žiūrėsime 
labai įdomią vaizdajuostę "Bala
dė apie Daumantą" - buvusį Lie
tuvos partizanų vadą. Po minėji
mo sesės šaulės visus dalyvius 
pavaišins kavute. J. M.

sumontuojami "Noremos" firmos 
baldai. Pabuvoję šioje šiuolaikinėje 
įmonėje, ekspozicijų kambaryje 
matėme daugybę įvairiausių vir
tuvių variantų. Per dieną iš čia 
išvyksta apie 220 pilnai pakrautų 
treilerių. Dalis jų važiuoja tiesiai į 
statybvietes, kur iš karto baldai 
montuojami. Pagal išankstinius už
sakymus "Noremoje" virtuvės ir 
vonios baldus gamina kompiuterių 
vadovaujami robotai. Žmonių pas
tangos čia minimalios - ^viskas 
automatizuota, dispečerizuota, net 
į vieną paką visas užsakymas su
pakuojamas celofanu. "Noremos" 
menedžeris Finu Erik Gudim sakė, 
jog kartą per mėnesį įmonės baldų 
siunta keliaus ir į Kauną. įmonė 
yra užmezgusi glaudžius ryšius su 
UAB "Drėma". O Kaare Birkelan- 
das neslėpė savo ketinimų su "No- 
rema" sudaryti partnerystės sutartį 
tiekiant virtuvės ir vonios baldus 
būsimam Jiesios karkasinių gyve
namųjų namų kvartalui.

Oslas - Kaunas

.Vyriausybė pradės 
specialią investicijų 

programą
Ministras pirmininkas Gediminas 

Vagnorius mano, kad mažinant 
valdžios institucijų įtaką įvairioms 
verslo programoms, didelius darbus 
galėtų atlikti Pramonės ir prekybos 
rūmų asociacija.

Spalio 14 d. jo susitikime su 
Pramonės ir prekybos rūmų asocia
cijos atstovais jis pabrėžė, jog Vy
riausybė toliau plėtos verslo savi
valdą. "Mes sieksime mažinti mokes
čius įmonėms, ypač toms, kurios 
plečia investicijas į gamybą, didina 
darbo vietų skaičių, skatinsime eks
portą", - sakė Ministras Pirminin
kas. ELTA

KODĄ SERVICE
- filmuoja Lietuvą pagal 
užsakymą. Greitas patar
navimas įamžinant gim
tinę, gimines ir draugus. 
Video juostelę atsiun
čiamo Į namus. Tel. Infor
macijai Ir užsakymui: 

773-330-0794

Grybų pardavėja Vilniaus gatvėje. Kibiras baravykų kai
nuoja 40 litų. .V. Kapočiaus nuotr.

NY - VILNIUS - NY.'I

$444 plius mokesčiai

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

Internet http://www.travelfile.com/get/vtours.html 
E-Mail: VYT TOURS EARTHLINK. NET

KALĖDINIUS
siuntinius patogiausia siųsti per

ATLANTIC EXPRESS Corp., nes siuntiniai yra 
pristatomi LAIKU ir tiesiai į namus. SKUBĖKITE 

išsiųsti šiomis dienomis:
11/4*; 12/2 (1-2 PM)
11/6*; 11/20; 12/4; 12/18 (11-12 noon)
11/7*; 11/21; 12/5; 12/19 (11/12noon) 
11/8*; 11/22; 12/6; 12/20(12-1 PM) 
11/10; 12/8(1-2 PM)
11/11; 11/25; 12/9; 12/23 (11-12 noon) 
11/11; 11/25; 12/9; 12/23 (2-3 PM) 
11/11; 11/25; 12/9; 12/23 (4-5 PM) 
11/13; 11/27; 12/11; 12/25 (11-12 noon) 
11/13; 11/27; 12/11; 12/25 (1-2 PM) 
11/21; 12/19(4-5 PM) 
11/6*; 12/4
( Pelos pažymėtos ‘ KALĖDINĖS SIUNTOS LAIVU )

VYTAUTO KERNAGIO KONCERTAS 
LAPKRIČIO 22 D. BOSTONE

Vėl "VILTIES" kvietimu į Bostoną iš Lietuvos atvyks 
Vytautas Kernagis - populiarus dainininkas, muzi
kantas, aktorius ir vakaro vedantysis. Jis sukūrė 200 
dainų, išleido 6 plokšteles ir 3 kompaktinius diskus, 
dainavo lietuviams Anglijoje, Vokietijoje, Prancū
zijoje, Australijoje, Kanadoje. Amerikoje jis jau ge
rai žinomas ir mėgstamas. Kernagio koncertai - tai 
vieno aktoriaus spektaklis, prasidedantis ramiai, 
šiek tiek romantiškai, o vėliau virstantis juoko ir 
šokių švente. Klausantis jo linksmo popuri "Onyte, 
einam su manim pašokti" ir kitų smagių dainų 
niekas negali ramiai nusėdėti savo vietose. Ypač 
įdomūs yra jo dainų komentarai ir linksmos isto
rijos, kurias pasakoja artistas koncerto metu. Kerna
gio koncertas - tikrai neeilinis įvykis, tai tikra sielos 
šventė, kuo patys įsitikinsite atvykę į koncertą lap
kričio 22 d., šeštadieni, i S. Bostono Lietuvių 
Klubo 3 aukšto salę, 368 West Broadway. 
Koncerto pradžia 7 vai. vakaro. Bilieto kaina 12 
dol. Vietas galite rezervuoti telefonu: 617-269- 
4455.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Patikimiausia ir ilgiausiai veikianti lietuvių kelionių 

agentūra Amerikoje.
Parūpiname bilietus j Lietuvą patogiausiais maršrutais ir 

pigiausiom kainom. Sutvarkome Jūsų atostogas į visas pasaulio 
šalis bei užsakome pačias įdomiausias keliones laivais.

Royal Caribbean 7 naktų kelionė laivu 
golfininkams balandžio 26 -- gegužės 3, 1998

Princess Cruises Love Boat 12 dienų kelionė 
i Aliaską birželio 11 - 22, 1998

Užsiregistruojant iki lapkričio 15 d. duodame 
specialią nuolaidą

AMERICAN TRAVEL SERVICE
9439 S. Kedzie Avė. Evergreen Park, IL 60805-2325 

Tel. 708-422-3000 arba 1-800-422-3190
FAX 708-422-3163

i

Boston 617-864-6914
Pittsburgh 412-38^-628' 
Florida 813-36”-5663 
Chicago 773-434-9330

i

Putnam, CT 
Newark, NJ 
Phiiadelphia, PA 
Brooktyn, NY 
Whrting, NJ 
New Britain , CT 
New Haven, CT 
Waterbury, CT 
Keamy, NJ 
Paterson, NJ 
Baltimore, MD 
Rochester, NY

PERSIUNČIAME: SIUNTINIUS, TALP1NTUVUS, AUTOMOBILIUS, 
BALDUS, KOMERCINES IR LABDAROS SIUNTAS LAIVU IR LĖK
TUVU ] BALTUOS ŠALIS, RUSU A GUDUĄ, UKRAINĄ, LENKMĄ 

IR KARALIAUČIAUS SRIT]- PINIGINIAI PERVEDIMAI. PIGUS 
TELEFONINIAI SKAMBUČIAI Į LIETUVĄ KROVINIŲ 

PERVEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS AMERIKOJE.
Mūsų atstovai: York 914-258-5133

Brooklyn 718-348-4709
Rochester, NY 716-223-2617
Ctevetand, OH 216-481-0011 
Lemont, IL 630-257-6822

1-800-775-7363

J'

ATLANTA

http://www.travelfile.com/get/vtours.html


PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS ŠVENTĖ

Martyno Mažvydo "Katekizmo" 450 metų sukaktis
Paulius Jurkus

Pirmosios spausdintos lietuviš
kos knygos, Martyno Mažvydo 
"Katekizmo", 450 metų jubilie
jaus šventė, surengta spalio 19 
d. Kultūros Židiny Brooklyne, 
buvo iškili ir prasminga. Tai pa
darė du svečiai, specialiai atvykę 
iš Lietuvos - Vilniaus universite
to Knygotyros katedros vedėjas 
prof. Domas Kaunas ir Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Lituanistikos sky
riaus vedėja Silvija Vėlavičienė. 
Abu jie atliko šios šventės pro
gramą, gi pačią šventę organiza
vo LB NY apygardos valdyba.

Pradėta sveikinimu
Programą 3 v. popiet trumpu 

įvadiniu žodžiu apie šventės 
prasmę pradėjo LB NY apygar
dos pirmininkas Kęstutis Bileris. 
Svarbiausia - jis perskaitė Vytau
to Landsbergio sveikinimo laišką. 
Atrodė, kad šventę sveikina Lie
tuvos Seimo pirmininkas, bet 
šiuo atveju buvo kitaip.

Lietuvoje jau 1995 m. buvo 
pradėta rengtis šiam jubiliejui. 
Buvo sudaryta valstybinė komi
sija ir tos komisijos pirmininku 
paskirtas Vytautas Landsbergis. 
Šių iškilmių proga jis kaip komi
sijos pirmininkas ir atsiuntė svei
kinimą, pabrėždamas, ką tautai 
reiškia spausdintas žodis, pirmoji 
knyga.

Perskaitęs laišką, pirmininka
vęs toliau programai vadovauti 
pakvietė Jurgitą Vaitkienę, kuri 
neseniai išrinkta LB "Versmės"
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apylinkės pirmininke.
Vadovė pirmiausia publikai 

pristatė šio renginio garbės sve
čius: ambasadorių Anicetą Simutį 
su žmona, Lietuvos gen. kon
sulą New Yorke dr. Petrą Anusą 
su žmona, paskaitininkus: prof. 
dr. Domą Kauną, Silviją Vėla- 
vičienę.

Svečio paskaita
Prof. dr. Domas Kaunas, žemai

tis, gimęs Šlepečių kaime arti 
Plungės, Vilniaus universitete 
studijavo bibliotekininkystę ir 
bibliografiją. Nuo 1975 m. šiame 
universitete dėsto knygos istori
jos ir knygotyros teorijos kursus. 
Savo kvalifikacijas gilino užsie
nio universitetuose: Berlyne, 
Krokuvoje, skaitė pranešimus 
užsienio mokslinėse konferenci
jose: Berlyne, Gronau, Kblne, 
Lūbecke, Rygoje, Sankelmarke.

Iš lietuviškos knygos istorijos 
apgynė doktorato ir habilitaci
jos darbus - disertacijas. Mažosios 
Lietuvos knygų, bibliotekų, 
spaustuvių ir veikėjų temomis 
parašė 9 knygas. Už Mažosios 
Lietuvos lietuvių spaudos istori
jos tyrinėjimus jam buvo paskir
ta 1994 m. Lietuvos valstybinė 
premija.

Visa tai rodo, kad svečias yra 
didelis lietuviškos knygos žino
vas: kaip ji atsirado, kaip toliau 
vystėsi. Ir jo paskaita buvo pa
vadinta "Lietuviškos knygos 
pradžia". Daktaras papasakojo, 
kaip Prūsijos kunigaikštis Alb
rechtas iš Didžiosios Lietuvos 
kvietė žmones, kad ten profeso

riautų jo įkurtame universitete, 
prisidėtų prie protestantizmo 
skleidimo. Jis pasikvietė ir Mar
tyną Mažvydą. Šis 1547 metais 
skubėdamas parengė ir atspaus
dino pirmąją lietuvišką knygą. 
Pagal to meto madą knygos pa
vadinimas buvo ilgas, dabar mes 
ją vadiname trumpai - "Katekiz
mas". Knyga buvo to meto 
vadovėlis mokyti skaityti lietu
viškai. Skleidžiant protestan
tizmą, buvo įdėta daug giesmių, 
net su gaidomis, kas buvo didelė 
naujiena.

Knygos buvo atspausdinta 
apie 200-300 egzempliorių. Nėra 
žinių, kaip ji buvo platinama. 
Gal daug jos liko ir spaustuvėje 
gulėti kur ant lentynos. Dabar 
telikę tik du egzemplioriai - vie
nas Karaliaučiuje, kitas Vilniuje.

Knyga jau yra mokslo tyrinėji
mo objektas. Apie ją rašo įvairių 
tautų mokslininkai, nagrinėja 
lotyniškai parašytą įžangą, lietu
višką kreipimąsi į skaitytojus, 
giesmes, iš kokių kalbų jos vers
tos, kas vertė ir 1.1. Daug abejo
nių sukėlė ir titulinis puslapis. 
Ten parašyta, kad knyga atspaus
ta Karaliaučiuje 1547 metų sau
sio 8 d. Metai įrašyti romėniš
kais skaitmenimis.

Mykolo Molyno mirties metinės
Praeitų metų spalio 28 d. mi

rusį ilgametį New Yorko lietuvių 
bendruomenės narį Mykolą Mo
lyną lapkričio 2 d. prisiminė 
velionio draugai ir pažįstamieji. 
Gausus jų būrys dalyvavo Pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje, 
Brooklyne, kur mišias laikė T. 
Pranciškus Giedgaudas, o po 
pamaldų • Great Necke - Irenos 
ir Jono Vilgaliii namunv įvyko 
privatus susitikimas. Kartu daly
vavo ir Vilgaliu svečias naujasis 
lietuvių pranciškonų provinci
jolas kun. Benediktas Jurčys.

Mykolas Molis buvo Vilniaus 
krašto sūnus, o jo jaunystė buvo 
tipinga ano meto lietuvių jau
nimui. Jis gimė vargingoje 
ūkininkų šeimoje 1920 m. Varė
nos krašte, lenkų okupacijos me
tais. Velionio vaikystė ir jaunys
tė materialiai buvo sunki, kaip ir 
daugumos Vilniaus krašto lietu
vių.

Mikas Varėnoje lankė lietu
višką mokyklą, kuri, kaip ir 
didžiuma lietuviškų mokyklų 
Vilniaus krašte, buvo išlaikoma 
Lietuvių Švietimo Draugijos "Ry
tas". Draugijos centras buvo Vil
niuje. 1932 m. Mykolas įstojo į 
Vytauto Didžiojo gimnaziją, kuri 
taip pat buvo išlaikoma "Ryto". 
Joje tada mokėsi apie 300 lietu
viško jaunimo iš Vilniaus mies
to ir jo lietuviškų sričių. Jis mokė
si gerai, ypač buvo geras mate
matikas, gyveno lietuvių moks
leivių bendrabutyje Užupio ra
jone. Gimnazijoje domėjosi 
sportu, gerai žaidė tinklinį ir 
krepšinį, buvo ir geras šachma
tininkas. Dar moksleiviu bū
damas buvo įtrauktas į Vilniaus 
studentų lietuvių šachmatų rink
tinę, kuri varžėsi ir su lenkų stu
dentų komandomis. Kartu su 
kitais vilniečiais sportininkais, 
vadovaujant Pranui Žižmarui, 
Mykolas dalyvavo 1938 metų 
Pasaulio Lietuvių sporto olim
piadoje Kaune. Gimnaziją baigė 
ir brandos atestatą gavo 1940 
m., kai Vilnius jau buvo lietuvių 
valdomas.

Turėdamas didelį palinkimą 
menui, tų pačių metų rudenį 
įstojo J Vytauto Didžiojo uni
versiteto Architektūros fakultetą 
Kaune. Studijavo iki 1944 metų 
vasaros, kada, artėjant Raudona
jai armijai j Lietuvą, pasitraukė į 
Vakarus. Vokietijoje tam tikrą 
laiką dirbo prie geležinkelių sta
tybos Silezijoje, o prasidėjus so
vietinei ofenzyvai, 1945 m.

Visiems kliūva ta sausio 8 d. 
Argi galėjo pačioje metų pra
džioje išleisti knygą? Vienas 
mokslininkas įrodinėjo, kad 
anais laikais sausiu buvo vadi
namas gruodžio mėnuo. Dabar 
dr. D. Kaunas teigia, kad įrašyta 
data teisinga - knyga išleista sau
sio 8 d. Tad nustatyta iš knygoje 
atspausdinto vieno lietuviško 
teksto.

Prelegentas prisiminė ir kitų 
tautų išleistas pirmąsias spaus
dintas knygas. Tad lietuviai į 
knygų leidimą įsijungė garbin
gai ir tvarkingai. v

Knygelė maža, bet ji pradėjo 
didelę lietuvių tautos kultūros 
istoriją. Metai iš metų didėjo lie
tuviškos spausdintos knygos, tuo 
pačiu formavo ir stiprino pačią 
tautą.

Profesoriaus kalba buvo įdo
mi, visų su dideliu dėmesiu iš
klausyta. Kalbėjo arti valandos.

Po jo kalbos priešais sceną sus
tojo Apreiškimo parapijos cho
ras ir atliko dvi Mažvydo gies
mes, spausdintas "Katekizme". 
Parengė choro vadovė muzikė 
Asta Barkauskienė, chorą paly
dėjusi kanklių muzika.

Prieš 450 metų aidėjusios gies
mės dabar atsišaukė lyg tolimas 
girių ošimas ir lėtu ritmu slinko 
pro šių dienų klausytojus. įdėta 
daug darbo, kol šias giesmes 
parengė. Padėka vadovei ir

(nukelta į 8 psl.)

Mykolas Molis

pradžioje atsidūrė Mūnchene. 
Karui pasibaigus, Mūncheno 
Technische Hochschule tęsė ar
chitektūros mokslus. Studijų 
metu dalyvavo vietos lietuvių 
studentų veikloje, porą metų 
buvo jų atstovybės pirmininku. 
Taip pat veikė "Šviesos" orga
nizacijoje, o jos nariu išbuvo visą 
savo gyvenimą.

Prasidėjus emigracijai į JAV, 
Mykolas dėl ligos liko Mūn
chene, ir atvyko į New Yorką 
tiktai 1952 metų pabaigoje. 
Gavęs architekto darbą žinomoje 
firmoje Skidmore & Owen, joje 
išdirbo 37 metus, iki 1990 lap
kričio mėn. Buvo įsigijęs ir New 
Yorko valstijos architekto licen
ciatą bei turėjo teisę atidaryti 
savo architektūros firmą.

Velionis buvo didelis kelionių 
mėgėjas. Jis apkeliavo visą Šiau
rės Ameriką ir Vakarų Europą, o 
kai buvo savo firmos pasiųstas 
dirbti į Denver, Colorado, tai iš 
ten apkeliavo visas JAV vakarų 
valstijas. Prieš pat savo tarnybos 
pabaigą, vieniems metams buvo 
pasiųstas dirbti į Londoną. Ten 
jis tapo britų kultūros gerbėju. 
1950 m. pabaigoje pusmečiui 
buvo išvykęs į Europą susipažinti 
su jos kraštų architektūra ir me
nu, tada aplankė žymiuosius 
Vakarų Europos muziejus, ypa
tingai domėdamasis renesanso 
menu.

Mykolas buvo socialus žmo
gus, turėjo nemažai draugų ir 
pažįstamų. Jis rūpinosi ir lietu
viškais reikalais, dalyvavo lietu
vių bendruomenės gyvenime. 
Turėjo daug giminių Lietuvoje 
ir jas dosniai rėmė. Jam mirus 
New Yorke, jo pelenus į Lietuvą 
parsivežė giminės ir palaidojo 
prie jo tėvų kapinėse gimtoje 
Varėnoje. S. J.

20 metų, kai mirė kun. Petras Dagys
1997 m. gruodžio 1 d. sueina 

20 metų, kai Woodhavene, NY, 
mirė Evangelikų kunigas, visuo
menininkas, redaktorius, spau
dos darbuotojas Petras Dagys.

Velionis buvo gimęs 1904 m. 
kovo 15 d. Peikštenių kaime, 
Biržų valsčiuje. Biržuose baigė 
gimnazijos septynias klases, 
brandos atestatą įsigijo prie Švie
timo Ministerijos Kaune. Lietu
vos Universitete Kaune studija
vo teologiją, filosofiją ir huma
nitarinius mokslus, kuriuos 
baigė 1930 m. 1931 m. Lietuvos 
Ev. Liut. Konstistorija, parapijai 
išsirinkus, paskyrė Būtingės 
(Šventosios Uosto) parapijos 
kunigu. Taip pat ten ir buvo 
pirmuoju žuvies kooperatyvo 
pirmininku, o vėliau, Klaipėdo
je, vienas iš akcinės bendrovės 
"ŽUVIES" steigėjų ir revizijos 
pirmininku. 1933 m. gegužės 9 
d. jam suteikė diplomuoto teo
logo teises. 1934 m. paskirtas 
Lietuvos kariuomenės evange
likų kapelionu Klaipėdoje. Čia 
savo pirmąsias pamaldas atlaikė 
Šv. Jono bažnyčioje. Jose daly
vavo ministeris pirmininkas Juo
zas Tūbelis ir kiti aukštieji val
džios pareigūnai. 1935 m. paskir
tas Klaipėdos krašto gubernato
riaus referentu tikybos reika
lams. Tais pačiais metais jo vado
vaujamas bažnytinis komitetas 
išleido laikraštį "Lietuvos Evan
gelikų kelias". Tą laikraštį jis ir 
redagavo. 1937 metais pradėjo 
studijuoti teisę Vytauto Didžiojo 
Universitete. Praradus Klaipėdos 
kraštą, persikėlė į Kauną, kur 
toliau tęsė savo veiklą. Per bolše
vikų ir nacių okupaciją buvo įsi
jungęs į pogrindžio darbą prieš 
okupantus. Dalyvavo paskuti
niame VLIKo posėdyje Lietuvo
je.

Artinantis antrajai bolševikų 
okupacijai, jis pasitraukė į Šven
tosios uostą ir su žvejų laivu 
pasiekė Švediją. Į Ameriką atvy
ko 1946 m., kur iškart įsijungė į 
dvasinį, tautinį ir visuomeninį 
darbą. ALTas pasiūlė jam ap
lankyti didžiuosius JAV ir Kana
dos lietuvių centrus su paskaito
mis. Steigė Mažosios Lietuvos

iuiko:

A. + A.
Dr. EDMUNDAS V. DRUKTEINIS

Gyveno So. Posodeno, FL
Mirė 1997 m. spalio 25 d., 9 v. v., sulaukęs 81 m. amžiaus.
Gimė Detroit, Ml. Užaugo Lietuvoj, Telšių apskrityje. 1942 

m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetų. 
Grįžo Į Amerikų 1949 m. ir praktikavo medicinų Dayton, OH, 
iki 1983 m., kuomet išėjo | pensijų Ir apsigyveno Floridoje.

Dideliame nuliūdime liko žmona Aldona, sūnus Edmun
das, sūnus Albertas su žmona Jūrate, anūkai Dainius ir 
Saulius, seserys Jadvyga Kontrimienė ir Eugenija Uagau- 
dienė su šeimomis, švogeris Algirdas Gudaitis su šeima Ir 
Lietuvoje brolis Vytautas su šeima, dukterėčia Leonidą Na
vickienė su šeima ir sūnėnai Augius ir Saulius Prialgauskai su 
šeimomis.

Kūnas pašarvotas spalio 30 d. Gilman koplyčioje, Putnam, 
CT. Laidotuvės jvyko spalio 31 d. Iš koplyčios velionis buvo 
atlydėtas Į Šv. Marijos bažnyčių, kurioje Įvyko gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų buvo nulydėtas Į 
Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų kapines Put- 
name.

Nuoširdžiai prašome visų draugų ir pažįstamų prisiminti 
Edmundų savo maldose.

Nuliūdę:
žmona, sūnūs, anūkai, brolis, seserys ir 

švogeris su šeimomis

Kun. Petras Dagys

Bičiulių Draugijas, buvo NY sky
riaus pirmininku. Redagavo laik
raštį "Gimtinės garsai", kurį lei
do Lietuvių Prot. Sąjunga Ame
rikoje. Su pertraukomis dirbo 
Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je - SLA - nuo 1947 m. iki 1967 
m. Prisidėjo prie laikraščio "Tė
vynė" redagavimo. Jo pastango
mis SLA pradėjo leisti jaunimui 
laikraštį "SLA Atžalynas" (1959 
m.). Buvo vienas iš New Yorko 
Evangelikų Parapijos steigėjų ir 
tos parapijos klebonas iki mirties. 
Pirmas pamaldas laikė 1951 spa
lio 21 d. Kasmet su kitom orga
nizacijom paminėdavo Klaipė
dos krašto prisijungimą prie Lie
tuvos. Ilgus metus važinėjo į To
rontą, Hamiltoną, Kanadoje; į 
Boston ir Baltimorę laikyti pa
maldų ten gyvenantiems lietu
viams evangelikams. Kun. P. Da
gys buvo vienas iš iniciatorių 
dėl JAV ir Kanados Lietuvių Ev. 
Liut. Sinodo sudarymo. Toks Si
nodas pirmą kartą buvo sušauk
tas 1954 m. Toronte; buvo Sino
do narys.

Sunki liga pakirto jo gyveni
mą, liko daug neužbaigtų darbų. 
Gaila, kad nesulaukė dienos, kai 
jo numylėta Lietuva vėl tapo 
laisva. Beveik kiekvienam kun. 
P. Dagio pamoksle ir straips
niuose jautei tėvynės Lietuvos 
ilgesį. Savo patriotišką lietuvišku
mą parodė sakydamas: "Ameri
kos pilietybės neprašau, esu Lie
tuvos pilietis, lietuviu gimiau, 
lietuviu noriu ir mirti". Arianė
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Lietuvių Kultūros Židinio 
korporacijos narių metinis su
važiavimas įvyko š. m. lapkričio 
1 d. Buvo išrinkti papildomi Kul
tūros Židinio Tarybos nariai: 
Juozas Milukas (77 balsai), Vida 
Jankauskienė (74), Irena Kilienė 
(42). Vida Jankuskienė perrink
ta, o kiti yra nauji nariai Tary
boje. Balsavime dalyvavo 109 
balsavimo teisę turėję KŽ nariai. 
Taip pat buvo visuotinis narių 
balsavimas, įgaliojęs KŽ korpo
racijos Tarybą rūpintis Židinio 
reikalais, sąryšyje su faktu, kad 
pranciškonai nebeatnaujina sa
lės nuomavimo sutarties atei
nančių metų pabaigoje. Suva
žiavime buvo pristatytas Pran
ciškonų pranešimas šiuo reikalu 
(žiūr. T. Pr. Giedgaudo, OFM, kal
bos tekstą Darbininko pirmame 
puslapyje). Suvažiavimą pasveiki
no naujai išrinktas pranciškonų 
provincijolas Tėv. Benediktas 
Jurčys, OFM.

Tėvo provincijolo 
sveikinimas

Neseniai lietuvių pranciškonų 
kapituloje išrinktas naujas pro
vincijolas T. Benediktas S. Jur
čys, OFM, sveikindamas Kul
tūros Židinio korporacijos me
tinio susirinkimo dalyvius š. m. 
lapkričio 1 d. pabrėžė, kad jam 
labai rūpėjo asmeniškai šiame 
susirinkime dalyvauti. Deja, tuo 
tarpu jis dar nesijaučia pakan
kamai informuotas ir kompe
tentingas aktyviai dalyvauti dar
botvarkėje nurodytos temos dis
kusijose - Kultūros Židinio atei
ties planavime.

Jis susirinkusiems dėkojo už 
jų lietuvišką veiklą irpranciš- 
konams rodomą prielankumą 
bei teikiamą pagalbą, ypač dėko
jo tiems, kurie finansiškai remia 
pranciškonų jaunosios kartos 
paruošimą, ją mokslinant įvai
riose užsienio aukštosiose mo
kyklose.

Baigdamas provincijolas T. Be
nediktas palinkėjo visas Kultūros 
Židinio problemas išspręsti tai
kiai ir draugiškoje dvasioje.

Prelato Juozo Prunskio 
Krikščioniškos spaudos 

fondo premija jau 
paskirta

Fondo Jury komisija, suside
danti iš Tėv. Benedikto Jurčio, 
OFM, Lietuvos Pranciškonų Šv. 
Kazimiero provincijos provinci
jolo, Juliaus Kelero, "Darbinin
ko" redaktoriaus, ir Vidos Jan
kauskienės, L. K. R. Šalpos reika
lų vedėjos, posėdžiavo 1997 m. 
lapkričio mėn. 5 d. ir paskyrė 
Prel. Juozo Prunskio Krikščio
niškos spaudos fondo premiją 
už 1996 metus žurnalui "Nau
jasis Židinys - Aidai" - kaip 
labiausiai pasitarnavusiam krikš
čionybės idealų ugdymui lietu
vių tarpe.

Saulius ir Gražina Siru- 
sai, Flemington, NJ, apmokė
jo dvejų metų prenumeratą į 
priekį su 150 dol. čekiu. Nuošir
džiai dėkojame mieliems mūsų 
spaudos palaikytojams už didelę 
paramą.

Anthony Miner, VVestbor- 
ough, MA, apmokėjo prenu
meratą už dvejus metus su 110 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame.

Vysk. P. A. Baltakio, OFM, 
veiklos kalendorius

Lapkričio 9 -13 - Washington, 
DC, Amerikos Vyskupų Konfe
rencijos posėdžiai.

Lapkričio 16 - Holland, PA - 
Šv. Kazimiero seserų Šv. Juozapo 
vilos 90-ties metų sukaktis.

Lapkričio 27 - 30 - Chicago, IL, 
X-sis Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumas, I^eo-Lituanų 75 metų 
sukaktis.

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga, kaip ir anks
čiau, skaitytojai yra kviečiami 
sveikinti draugus ir artimuosius 
per Darbininką. Jūsų sveikinimas 
tokiu būdu iš karto pasieks di
desnį sveikinamųjų skaičių, o Jūs 
sutaupysite laiko ir pinigų, ku
riuos išleistumėte pirkdami at
virukus, rašydami, siųsdami. 
Nelaukite paskutinės prieška
lėdinės savaitės, o atsiųskite savo 
sveikinimus jau dabar. Prieškalė
dinis Darbininko numeris išeis 
gruodžio 12 d., (jis paruošiamas 
savaitę anksčiau), nes vėlesnis 
numeris - gruodžio 19 d. nepa
sieks iki Kalėdų visų skaitytojų, 
ypač tolimesnėse vietovėse. Už 
pridedamą auką spaudai stiprinti 
iš anksto dėkojame.

Aleksandras Vakselis, 
žinomas visuomenininkas, įvai
rių organizacijų buv. pirminin
kas, su žmona Irena 1998 m. 
vasario mėn. išsikelia nuolati
niam apsigyvenimui į Floridą. 
Organizacijos ir draugai rengs ji
ems atsisveikinimą. Data bus 
paskelbta vėliau.

AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS

Tėv. K. Gulbinas, OFM
Š. m. spalio 15 d. Oberhausen 

- Sterkrade, Vokietijoje, po ilgos 
ligos mirė Tėv. Konstantinas Gul
binas, OFM. Cap.

Tėv. K. Gulbinas buvo gimęs 
1919 m. birželio 3 d. Lietuvoje. 
1936 m. įstojo į Pranciškonų ka
pucinų ordiną. 1943 m. spalio 
24 d. buvo įšventintas į kunigus. 
1969 m. apgynė doktoratą iš 
filosofijos.

Iki pat mirties aptarnavo lietu
vius katalikus, gyvenančius Kol- 
no arkivyskupijoje bei ėjo lietu
vių sielovados direktoriaus pa
reigas. ______

Dr. Halina Montvila, gyv. 
Manhattan, NY, o paskutiniu 
laiku - Danbury, CT, mirė spalio 
26 d. sulaukusi 79 metų amžiaus. 
Buvo gimusi Lietuvoje. 1938 m. 
baigė Vilniaus universitetą ir 
ištekėjo už Jurgio Montvilos. 
1949 m. atvyko į New Yorką. 
Lankė New York universitetą, kur 
įsigijo magistro laipsnį matema
tikoje. 1959 m. padarė dokto
ratą matematikoje Magna cum 
Įaudė. Dirbo įvairiose firmose, 
paskutiniu laiku buvo viceprezi
dentė Bradford Computer Sys
tems, vėliau McDonnell Douglas 
korporacijoje.

Nuliūdime liko sūnus Stephen 
su žmona Giedre ir anūkai Da
rius ir Andrius. Nuliūdime liko 
artimi draugai ir giminės.

Buvo pašarvota Shalins laido
jimo koplyčioje Woodhaven, 
NY. Atsisveikinimas įvyko spa
lio 29 d., o spalio 30 d., po mišių 
Apreiškimo par. bažnyčioje, pa
laidota Cypress Hills kapinėse 
šalia savo vyro Jurgio, mirusio 
prieš 18 metų.

Spalio 19 d. Kultūros Židinyje įvykusio minėjimo rengėjai ir programos dalyviai. Iš k.: 
Apreiškimo par. choro vedėja A. Barkauskienė, Lietuvos gen. konsulas P. Anusas, LB NY 
apygardos vald. narė L. Šileikytė-Hood, pagrindinis paskaitininkas prof. D. Kaunas, 
Mažvydo bibliotekos atstovė S. Vėlavičienė, programos pranešėja J. Vaitkienė, amba
sadorius A. Simutis, LB NY apygardos vald. pirm. K. Bileris. S. Narkėliūnaitės nuotr.

(atkelta iš 7 psl.) 
ir chorui už supažindinimą su 
anais laikais.

Kalba M. Mažvydo 
bibliotekos atstovė

Ne visi mes žinome Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos istoriją.

Nepriklausomą Lietuvą at
kūrus, 1919 m. buvo įkurtas Vals
tybinis Centralinis Knygynas, 
vėliau pavadintas V. C. Bibliote
ka. Ji turėjo keletą skyrių ir ap
skrities miestuose. Bolševikų oku 
pacijos metais bibliotekos buvo 
iš pagrindų pertvarkytos, daugy
bė knygų iš bibliotekų buvo išim
ta, net sudeginta. Valstybinė 
Centralinė Biblioteka buvo per
kelta į Vilnių ir pavadinta LTSR 
valstybine respublikine bibliote
ka. Gi vėl atkūrus Lietuvos ne
priklausomybę, ji pavadinta Lie
tuvos nacionaline Martyno Maž
vydo biblioteka.

Silvija Vėlavičienė, Lituanisti
kos skyriaus vedėja, atvažiuo
dama atsivežė ištisą parodą tema 
"Lietuviško žodžio ir rašto ke
liais". Tai buvo ant atskirų Jajpų 
atspausdinti laikraščių pirmieji 
puslapiai, knygų viršeliai, įvai
riausi spaudos žmonės, sportas, 
menas, lietuviška veikla.

Tie lapai buvo iškabinti salėje 
ant kairiosios sienos. Pati Silvija 
Vėlavičienė, užkopusi į sceną, 
sklandžiai apibūdino ir paaiški
no visą parodą. Priminė ir tai, 
kad okupacijos metais išeivių 
knygos buvo neįleidžiamos arba 
dedamos į specialų fondą, prie 
kurio prieiti tegalėjo tik valdžiai 
patikimi žmonės. Dabar viskas

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims lapkričio 22 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 1 vai. 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, gruodžio 13, šeštadie
nį, nuo 1 vai. iki 4 vai. popiet.

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

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

Maisto siuntiniai: 
šventinis $39.;
50 svarų įvairaus maisto 
siuntinys už 598.

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

laisva, ir tos išeivių knygos, ir vi
sa spauda yra labai mėgstama. 
Šioje jos parengtoje parodoje tai 
buvo plačiai pavaizduota.

Prie kitos salės sienos stalai 
buvo apkrauti knygomis. Visos 
kuo nors svarbios, įdomios. Buvo 
čia ir dail. Povilo Osmolskio ili
ustruotų knygų. Dailininkas čia 
gyveno ir čia mirė.

Amerikoje išleista 
pirmoji lietuviška knyga 
į sceną vėl grįžo prof. dr. D.

Kaimas ir publikai parodė vieną 
knygą bei papasakojo jos istori
ją. Tai buvo pirmoji Amerikoje 
išleista lietuviška knyga - anglų- 
lietuvių kalbų žodynas. Taip 
nutiko, kad tą knygą atspausdi
nus, spaustuvėje kilo gaisras ir 
viskas sudegė. Sudegė ir toji ats
pausdinta knyga. Jos vienas eg
zempliorius kažkokiu būdu at
sidūrė Lietuvoje ir ten buvo su
rastas. Kaip bibliografinė rete

LOT siila Bažlaitln rertllilaka klaiki Urrytžie bilietų kaliai Ii 85 lažui

iiilijam *• uiti Jiiftlikia Valstljm 111 ■l«ti Rytlakfi Ir Cutrliiji

Taigi pailaailiklta LOT aaijanli ursllilikg klaiki kalneli ilailiu, ui

Budapeštasllnsk;

nybė, jis vėl buvo perspausdin
tas. Jos išleidimą apmokėjo kele
tas turtingų žmonių. Programo
je ir buvo pavadinta: "Perspau- 
dos pristatymas".

Programos pabaiga
Programą baigiant, kalbėjo Lie

tuvos gen. konsulas dr. Petras 
Anusas. Jis prisiminė, kaip New 
Yorko miesto bibliotekoje buvo 
surengtas šios lietuviškos kny
gos 450 metų sukakties minėji
mas. Pasidžiaugė, kad dabar taip 
iškiliai pagerbta pirmoji lietu
viškoji spausdinta knyga.

Pabaigoje visiems padėkojo ir 
LB NY pirmininkas K. Bileris, 
buvo įteiktos gėlės, visi pakviesti 
pasivaišinti.

Svečiai iš Lietuvos buvo apsis
toję pas Ireną ir Joną Vilgalius 
Great Necke. Į Chicagą išskrido 
spalio 22 d., trečiadienį. Savo 
kelionėje jie turi aplankyti 11 
miestų su paskaitomis ir paroda.

Batai pensininkams, mo
demus, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, gražioje aplinkoje, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite šia proga, kreipkitės: 
Vilią Maria, P. O. Box 155, Thomp
son, CT, 06277 (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel: (516) 377-1401. (sk.)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping/maintenance) ben
drovės savininkas, Washing- 
ton, DC, ieško darbininko, kuris 
galėtų atlikti nedidelius lauko prie
žiūros darbus (ne daugiau kaip 5 
valandas į savaitę). Mokestis už 
"landseaping" $5.50. Galima dirbti 
12 valandų. Suteikiamas pigus bu
tas -130 dol. mėnesiui. Kreiptis tel.: 
(202)244-2373. (sk.)

Vilhelmo Čepinskio CD ir ka
setes galima Įsigyti siunčiant čekį 
(15 dol. CD; 12 dol. kasetė) į Violin 
Classics, 82-32 Bell Blvd., Hollis 
Hills, NY 11477. V. Čepinskis groja 
Paganini Antrą Concerto, Sibelius 
Concerto Smuikui ir Fortepijonui ir 
Sarasatt "Carmen" Fantaziją su Lie
tuvos Nacionaline Filharmonija, 
diriguojamą J. Domarko. (sk.)

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. 630 986-

mailto:jkeleras@aol.com

