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- Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto rektoriumi iš
rinktas profesorius Vytautas Ka
minskas. Į šį postą pretendavo ir 
pirmasis 1989 m. atkurto Uni
versiteto rektorius Algirdas Avi
žienis iš Kalifornijos. Vėliau ka- 
lifomietis savo kandidatūrą at
siėmė. 50-metis profesorius Vy
tautas Kaminskas buvo šio uni
versiteto prorektoriumi.

- Seimo pirmininkas Vy
tautas, Landsbergis siūlo par
lamentarams priimti nutarimą, 
pagal kurį vėl nustotų galioję 
partinių mokyklų diplomai. Dar 
1990 m. Aukščiausioji Taryba 
buvo nusprendusi nepripažinti 
šių diplomų, patvirtinančių žmo
gų turint aukštojo mokslo išsi
lavinimą. Tačiau 1995 m. Sei
mas valdančiosios LDDP balsais 
šį nutarimą panaikino. Pasak 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
Andriaus Kubiliaus, tai bus vie
nas iš paskutinių nutarimų, pa
keisiančių LDDP priimtas nuos
tatas.

- Naujas vidaus reikalų mi
nistras Vidmantas Žiemelis 
pasikvietė dirbti viceministru 
JAV armijos pulkininką Romą 
Kulikauską. Jei jo kandidatūrą 
patvirtins premjeras, R. Kulikaus
kas bus atsakingas už pasienio 
policiją. Šį 60 metų neturintį 
pretendentą ministras apibūdi
no kaip fiziškai tvirtą, patyrusį 
specialistą. Pulkininkas dirbo 
JAV karinių oro pajėgų žvalgybos 
valdyboje.

- Arkikatedros klebonas 
monsinjoras Kazimieras Va
siliauskas nusprendė pasitrauk
ti iš arkikatedros administrato
riaus ir klebono pareigų. Šiais 
metais klebonui sukaks 75 me
tai. K. Vasiliauskas Arkikatedrai 
vadovauja nuo 1989 metų, kai ji 
buvo atšventinta. Pasitraukęs iš 
darbo bažnyčioje, jis ketina rašyti 
atsiminimus.

- Palyginus šių metų sausi 
su praeitų metų liepos mėnesiu, 
dienraščio "Lietuvos aidas" ti
ražas padidėjo 12 procentų. Šio
kiadieniais spausdinama 20 tūks
tančių egzempliorių, šeštadie
niais - 23 tūkstančiai.

- Prieš pat Kalėdas Kuršė
nuose atidarytas pirmasis Lietu
voje Kalendorių muziejus. Jį 
įkūrė Pavenčių vidurinės mokyk
los lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja, žinoma kraštotyri
ninkė Sigita Lukienė bei jos auk
lėjamieji septintokai.

- Pirmą kartą Lietuvoje pa
skelbtas nuosprendis už gyven
tojų genocidą. Vilniaus teismas 
nuteisė tris buvusius "liaudies
gynėjus", kurie 1945 metais Za
rasų rajone išžudė Gaidžių šei
mą. "Liaudies gynėjai" (stribai) 
buvo NKVD daliniai kovoti su 
lietuvių partizanais. 77 metų K. 
Kurakinas nuteistas 7 metus kalė
ti. 74 metų sulaukę P. Bartoše
vičius ir J. Šakalys nuteisti po 3 
metus laisvės atėmimo, bet pri
taikius amnestijos įstatymą nuo 
bausmės jie atleisti.

- Sausio 21 d. Lietuvos na
cionalinio radijo ir televizijos 
(RTV) valdyba nutarė sustabdyti 
generalinio direktoriaus Vytau
to Kvietkausko įgaliojimus ir 
rengti naują konkursą. Vytautą 
Kvietkauską, ėjusį į Seimą LDDP 
sąraše, paskutinę dieną paskyrė 
senoji taryba.

NESIBAIGIANTYS SPEKTAKLIAIj

Vytautas Rubavičius

Naujajai konservatorių vy
riausybei nelengva: vietoj lauk
to staigaus gyvenimo "atšilimo" 
- maisto produktų ir komunis
tinių paslaugų kainų šuolis, aiš
kiai į paviršių iškilęs teisėsaugos 
ir teisėtvarkos institucijų vėžys, 
kurio jau, matyt, nebeįmanoma 
įveikti jokiomis chirurginėmis 
priemonėmis. Šitai, beje, pripa
žino ir kelerius metus tą ligą 
popinęs atsistatydinantis Gene
ralinis prokuroras V. Nikitinas. 
Kai žiūri į nueinančių ir kai kurių 
ateinančių veidus, niekaip nesu
pranti, kaip tokie tipai sugeba 
prilįsti prie valdžios lovio. Ži
noma, toks tokį remia. Vis dėlto 
nejau valdžios aukštybėse visai 
nebeliko dorų žmonių? Prem
jeras G. Vagnorius kalba tvirtai, 
optimistiškai, jis šiuo metu daro 

-stipraus ir patikimo politiko įs
pūdį. Bet kai pareiškiama, jog 
naujojo finansų ministro R. Ma- 
tiliausko skolas yra pasiruošusi 
sumokėti konservatorių partija, 
nesupranti, juokauja premjeras 
ar šaiposi iš tų gal dar. likusių 
paskutinių doros likučių. Na, kas 
gali pasakyti, kodėl jau toks 
reikalingas naujajai vyriausybei 
jaunasis finansų genijus, kredito 
banke ėmęs paskolą už labai

SOCIALDEMOKRATAI TEIGIAMAI 
VERTINA FINANSŲ MINISTRO 

ATSISTATYDINIMĄ
Seimo socialde

mokratų frakcijos 
seniūno pavaduo- 
tojas Rimantas 
Dagys teigiamai 
vertina Ministro 
Pirmininko Gedi
mino Vagnoriaus 
elgesį, kuris, pa
sak jo, atkreipė 
dėmesį į kritiką 
dėl finansų mi
nistro Rolando 
Matiliausko. Šis 
ministras sausio 
26 d. įteikė Prem
jerui atsistatydi
nimo pareiškimą.

Socialdemokra
tai su pasitenkin
imu konstatavo, 
kad Vyriausybė 
neseka buvusios 
valdžioje LDDP 
pavyzdžiu, kuri 
"laikė savo kabinete susikompro
mitavusius ministrus". Jie tikisi, 
kad ši Vyriausybė, jeigu iš tikrųjų 
nori vykdyti "švarių rankų poli
tiką" ir ateityje, iškilus tokioms

MINISTRO VEIKSMUS
VERTINS PROKURORAS

Ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius kreipėsi į Respub
likos generalinį prokurorą Vladą 
Nikitiną, prašydamas ištirti fi
nansų ministro Rolando Mati
liausko veiksmus, užfiksuotus ti
riant komercinio Kredito banko 
bylą. Premjerą domina, ar pa
reigūnas nenusižengė galiojan
tiems įstatymams ir tarnybinei 
etikai. G. Vagnorius į Generalinį 
prokurorą kreipėsi po to, kai sau
sio 23 d. finansų ministras įteikė 
jam atsistatydinimo pareiškimą.

Premjero rašte prašoma ištirti, 
ar pastaraisiais metais galiojusi 
bankų tarnautojų skatinimo 
tvarka, skiriant darbuotojams 
lengvatines paskolas, mokant už 
jų indėlius didesnes palūkanas, 

mažas palūkanas ir perdavęs ją 
kitam žmogui? Juk toks ir buvo 
visų bankų žlugdymo ir pinigų 
išvogimo mechanizmas, kurio 
įgyvendintojai ir toliau nekrei
pia dėmesio (jiems tai leidžiama 
daryti) į žmonėms ir valstybei 
padarytus nuostolius. R. Mari-' 
liauskas menkai prisidėjo prie tų 
aferų, tačiau puikiai žinojo, kaip 
jos rezgamos. Gal dėl tų įgūdžių 
jis ir paaukštintas. Tačiau juk 
yra puikesnių specų - kad ir pa
garsėję Ratkevičius bei Šarkinas. 
Ne tik svarbu čia konkreti figūra, 
kiek tam tikri principai ir ap
skritai vyriausybės darbo koky
bė. Juk dabar finansų ministro 
figūra yra pretekstas vienytis 
konservatorių priešininkams, o 
pirmieji vieši ministro žingsniai 
ekonomistams ir finansininka
ms rodosi labai juokingi. Šitai 
yra vienas iš mažų šapelių, pade
dančių išsilaikyti LDD-istams. 
Sausio 24 ministras atsistatydi
no. Tad kam buvo naudingas šis 
spektaklis? Kitas, jau didesnis 
šapas - naujoji Seimo statuto re
dakcija, kurioje beveik nebelie
ka opozicijos, nes ta opozicija 
galima tik susivienijus visoms 
nekonservatoriškoms jėgoms. 
Kol kas vienytis neskubama. Ta
čiau tai jau galimybė LDDP-is- 
tams įsikabinti į kitų nepaten

Atsistatydinęs Lietuvos finansų ministras 
Rolandas Matiliauskas. R. Šuikos nuotr.

problemoms, elgsis taip pat 
ryžtingai. "Yra didelė tikimybė 
teigti, kad panašių dalykų bus", 
mano R. Dagys.

ELTA

nepažeidė galiojusių įstatymų. 
Generalinis prokuroras paprašy
tas išaiškinti, ar Matiliauskas nėra 
skolingas Kredito bankui.

Gavęs Generalinės prokuratū
ros juridinį įvertinimą, Minis
tras Pirmininkas priims spren
dimą dėl R. Matiliausko atsista
tydinimo pareiškimo teikimo ša
lies Prezidentui.

Finansų ministro R. Matiliaus
ko atsistatydinimo pareiškime 
pažymėta, kad jis nepiktnau
džiavo tarnybine padėtimi dirb
damas Kredito banke ir iš jam 
1993 m. skirtos paskolos nepa
sipelnė, o tik nukentėjo. Teigia
ma, kad 1996 m. teismas pri
pažino, jog finansų ministras 
nėra skolingas bankui. ELTA 

kintųjų skverną ir išlaukti ar bent 
jau išsilaikyti. Juolab keistas eu
ropiečių parlamentarams atrodys 
mūsų parlamentas be jokios 
opozicijos, kai dar neseniai da
bartinis Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis visai oficialiai 
buvo tituluojamas opozicijos 
lyderiu. Vėl puikiausios pačių 
konservatorių sukurtos galimy
bės visoje Europoje kalbėti apie 
nedemokratiškai valdančią dau
gumą. Pajuokos objektu per 
trumpą laiką sugebėjo tapti vi
daus reikalų ministras V. Žie
melis, kuris, prieš užimdamas 
postą, ilgai kūrė paties tinka
miausio toms pareigoms vyro 
įvaizdį. Įvaizdį kurti tikrai mokė
jo - pravertė ilgametis darbas 
politinėse ir represinėse buvu
sios nomenklatūros struktūrose. 
O iš realios veiklos - tik kaltini
mai spaudai, gydytojams, ap
skritai nesuprantantiems. Pane
vėžio verslininkas R. Okuličius 
Kūčių vakarą nušovė keturis po
licijai žinomus, ne kartą teistus 
nusikaltėlius, dar keturis sužeidė. 
Trys sužeistieji sėkmingai išėjo 
iš ligoninės ir dingo. Už jų sura
dimą pažadėta 15,000 Lt premi
ja. Netikiu, kad ministras mol^s 
ją iš savo kišenės. Jau pirmasis 
aiškinimasis po šio įvykio per 
televiziją parodė, jog aukštasis 
mūsų valdininkas tiesiog nesu
geba suregzti nė vieno norma
laus lietuviško sakinio, o jau

(nukelta į 2 psl.)

KARŠTLIGĖ 
LIETUVpS AKCIJŲ

BIRŽOJE
Lietuviai prieš pat Kalėdas atra

do Nacionalinę vertybinių po
pierių biržą ir įmonių akcijas. 
Vis daugiau žmonių spekuliuoja 
bir-žoje. Bent 20 įmonių akcijų 
kursai jau kelios dienos kasdien 
padidėja 20 procentų. Vyriausy
bei teko pradėti ribojimą - dabar 
kursas per dieną negali kisti dau
giau kaip 10 procetų. Tereikėjo 
rugsėjo mėnesį nusipirkti nie
kam nereikalingų Ūkio banko 
akcijų už 5000 litų, o sausio 17 
d. jas buvo galima parduoti už 
45 tūkstančius litų. Tuo pat metu 
įsigytos 1000 Kauno "Ragučio" 
akcijų už 3.85 tūkstančio litų 
būtų pavirtę 21.2 tūkstančių litų. 
Labai pakilo ir už investicines 
išmokas pirktų "Rokiškio sūrio", 
Biržų pieninės ar net Panevėžio 
"Ekrano" akcijų kursas. Pagrin
dinė priežastis - Lietuvos įmonių 
akcijas ėmė supirkinėti užsienio 
investuotojai. LR

Prezidentas Algir
das Brazauskas siū
lo griežčiau bausti 
reketininkus bei as
menis, kurie pa
naudojo smurtą 
prieš mažamečius 
vaikus bei senyvo 
amžiaus žmones. 
Už vaikų ar senyvų 
žmonių nužudymą 
siūloma pailginti 
bausmę nuo 5-12 
metų iki 8-15 me
tų. Šias pataisas pa
skatino pastaruoju 
metu padaugėję 
nusikaltimai prieš 
vaikus ir senukus.

Antrame dekrete 
Prezidentas siūlo 
pataisą, kuri leistų 
prevencine tvarka 
sulaikyti asmenis,
įtariamus turto prievartavimu. Ši vėje, nusikaltėliai stengiasi da-
pataisa leistų paspartinti reketo ryti įtaką bylos eigai, 
bylų tyrimą, nes, būdami lais- ELTA

VAGNORIUS PASKELBĖ KOVĄ 
SU BANDITIZMU

Premjeras 
Gediminas 
Vagnorius 
pareiškė, kad 
Vyriausybė 
skelbia nu
sikaltėlių su
sivienijimų 
naikinimo 
pradžią. Taip 
pat bus imta
si ypatingų 
priemonių 
prieš finan
sinius aferis
tus. Numato
ma priimti 
naujus įstaty

Gediminas Vagnorius.
R. Šuikos nuotr.

mus. Jei bent vienas gaujos narys 
yra padaręs arba ketina padaryti 
nusikaltimą, ketinama bausti vi
są gaują. Taip pat bus nustatyti

PASKIRTOS LIETUVOS MOKSLO 
PREMIJOS

Trisdešimt šeši Lietuvos moks
lininkai tapo 1996 metų Lietu
vos mokslo premijų laureatais. 
Jų vardus sausio 21 d. paskelbė 
šių premijų komitetas.

Kasmet skiriama iki 11 premi
jų. Jomis įvertinami mokslininkų 
ar jų kolektyvų reikšmingiausi 
darbai.

LNK PASKELBTA NEŠALIŠKIAUSIA
Nešališkiausia visuomenės in

formavimo priemone Lietuvoje 
išrinkta LNK (Lietuvos nepriklau
somo kanalo) televizija. Rinki
mus organizavo Lietuvos viešųjų 
ryšių asociacija. Buvo išplatinta 
400 anketų su prašymu nurody
ti nešališkiausia visuomenės in
formavimo priemonę. Anketas 
pildė įvairios verslo struktūros, 
valstybinės ir nevalstybinės or
ganizacijos, Seimas, ministerijos. 
Gauti 104 atsakymai, iš jų 100 
pripažinti galiojančiais. Be LNK 
(ją paminėjo 17 iš 100 ap

Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas. A. Šuikos nuotr.

griežtesni rei
kalavimai tei
kiant parody
mus, kad jie 
vėliau nebūtų 
keičiami. Nu
matomas turti
nis persekioji
mas, kai bus 
reikalaujama 
papildomai 
deklaruoti pa
jamų šaltinius, 
iš kurių buvo 
įsigytas turtas. 
Asmenims, įta
riamiems daly
vavimu nusi-

kalstamuose susivienijimuose, 
gali būti taikomi apribojimai da
lyvauti valdant įmones, turėti 
akcijų paketus. LR

Agrarinių, gamtos, matemati
kos ir medicinos mokslų srityje 
šiemet paskirtos 5 premijos. Trys 
premijos atiteko humanitarinių, 
socialinių ir teologijos mokslų 
darbų autoriams. Tiek pat premi
jų paskirta ir technikos mokslų 
srityje.

ELTA

klaustųjų), dažniausiai buvo mi
nimas dienraštis "Lietuvos rytas" 
ir radijo stotys "Ml" bei "M1 
plius". LŽ

POPULIARIAUSIAS 
"VAKARINIŲ NAUJIENŲ" 
KONKURSO 1996 METŲ 
ŽMOGUS - VYTAUTAS 

LANDSBERGIS
Seimo pirmininką Vytautą 

Landsbergį populiariausiu 1996 
metų žmogum išrinko laikraščio 
"Vakarinės naujienos" skaityto
jai. Vytautui Landsbergiui šio 
dienraščio skaitytojai pirmeny
bę atidavė jau ketvirtąjį kartą.

Antroje vietoje liko krepšinin
kas Arvydas Sabonis, trečiasis 
šiame sąraše - Lietuvos Preziden
tas Algirdas Brazauskas, ketvirta
sis - bankininkas Genadijus Ko- 
nopliovas, penktasis - poetas Jus
tinas Marcinkevičius.

Vytautą Landsbergį populia
riausiu metų žmogumi ''Vakari
nės naujienos" buvo paskelbu-' 
sios 1989, 1990, 1991 metais. 
Tris kartus - 1992, 1993 ir 1995 
metais - populiariausiu žmogumi 
buvo išrinktas A. Brazauskas.

ELTA

I Vilnių atskrido pirmasis iš dvie
jų lėktuvų SAAB-340, kuriuos "Lie
tuvos avialinijos" išsinuomojo iš 
švedų koncerno SAAB. 32 vietų 
lėktuvas skraidys į Varšuvą, Berly
ną, Taliną ir Kijevą. Šio lėktuvo 
naudojimas maždaug 10 kartų pi
gesnis nei rusiško JAK. R



PRIEŠ ALTORIŲ - 50 METŲ UITAS, 
PERSEKIOTAS VIENUOLIS

Birutė Žymantienė

Iki karo buvo likę treji metai, 
kai Edmundas Mažeika įstojo į 
Kauno kunigų seminariją. An
uomet tai buvo didelė aukštoji 
mokykla, kurioje mokėsi 300 
klierikų. Karui prasidėjus kiek
vienas jų buvo atidžiai "apžiū
rėtas" ir 150 nelojaliųjų tarybų 
valdžiai pagal vardinį sąrašą 
privalėjo būti išmesti iš semi
narijos. Prieš vėją nepapūsi. Tarp « 
jų ir Edmundas. Kur dabar? Dar ’ 
neuždarytas Pagrįžuvio vienuoly
nas. Po dviejų metų naujokyne 
jis tapo vienuoliu jėzuitu. Baigė
si karas. Uždarė vienuolyną. Tuo 
metu kaip tik iš Kunigų semi
narijos išėjo vienas seminaris
tas. Atsirado laisva vieta, kurią 
užėmė jaunasis vienuolis. Kol 
valdžia suuodė, kad jis vėl čia, 
Edmundas spėjo baigti ketvirtąjį 
kursą. Bet dabar tarybiniai sau
gumo organai, antrąkart išvarę 
jį iš seminarijos, nebepaliko vil
ties vėl kada nors sugrįžti ir baigti 
paskutinįjį kursą. Liūdnomis 
Kauno gatvėmis Edmundas an
trąkart nešiojosi tą patį klausimą 
- kur dabar? Viena aišku - kuo 
toliau nuo užsiutusių Kauno 
miesto saugumo organų. Pakank
amai toli pasirodė beesą Šiauliai. 
Baigęs Šiaulių mokytojų insti
tutą, įstojo į Vilniaus valstybinį

Lietuvos karo 
atstovas pas 
Baltimorės 
lietuvius

Sausio 12 d. Baltimorės Lietu
vių pensininkų klubas surengė 
susipažinimą su Lietuvos Am
basadoje besidarbuojančiu Lietu
vos karo atstovu (attache) Ame
rikai, Valdemaru Serapinu. La
bai jaunatviškai atrodantis, ma
lonios išvaizdos majoras atvyko 
su Lietuvos kariuomenės unifor
ma, savo šeimos lydimas. Jo 
pasiklausyti susirinko apie 60 
dalyvių. Karo atstovas sklandžiai, 
įdomiai, nenukrypdamas nuo 
temų papasakojo apie Lietuvos 
kariuomenės padėtį ir atsakė į 
klausimus.

Išsikraustydami rusai Lietuvo
je paliko apgriautas kareivines, 
kurios dar tebetvarkomos. Ką jie 
paliko Lietuvos valstybei, Krašto 
apsaugos ministerija (KAM) pe
rėmė tik apie 8% žemės ploto ir 
30% pastatų. Kitas nekilnoja
mas turtas atiteko kitoms minis
terijoms. KAM dar tebevykdo šio 
turto inventorizaciją.

Šiuo metu Lietuvos kariuo
menę sudaro apie 10,000 žmonių 
(taip ir sakė: "žmonių", bet ne 
vyrų). Iš jų apie 8,500 priklauso 
tikrajai kariuomenei, o 1,500 dir
ba aptarnaujančiose tarnybose. 
Karo akademijoje (liko neaišku, 
ar tai aukštoji karo akademija ar 
karo mokykla) mokosi apie 700 

(nukelta į 4 psl.) 

Poledinės žūklės mėgėjai Elektrėnuose. V. Kapočiaus nuotr.

pedagoginį institutą ir 1957 me
tais su lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojo diplomu ran
kose tyliai uždarė jo duris.

Kartą vienuolis mokytojas iš
girdo, kad Pelesoje, Baltarusijo
je, nėra lietuvių kalbos mokyto
jo.

Pelesa. Čia lietuvių jėgomis ir 
lėšomis pastatytas bažnyčios 
bokštas nugriautas, bažnyčioje 
įrengtas sandėlis. Katalikų ben
druomenė išregistruota... Iki tol 
dėl viso šito tylėję žmonės staiga 
ėmė rašyti. Dažnai ir visur. Buvo 
aišku, kad atsirado inspiratorius. 
Neilgai ieškojo saugumas. Ir pri
kibti rado prie ko. Negana to, 
kad mokytojas pamokoje kalbė
davo lietuviškai, o programoje, 
mat, neparašyta, kad lietuvių 
kalbos pamokas galima vesti lie
tuviškai, tai jis dar kas savaitę 
važiuodavo į Vilnių, parveždavo 
lietuviškų knygelių. O vaikai, 
gudručiai, kiekvieną pirmadienį 
pasitikdavo mokytoją stotyje, 
stverdavo visus nešulius ir nulėk
davo į jo kambarėlį. Kol moky
tojas pareidavo, ant jo stalo, lo
vos, kėdės jau būdavo išdėliotos 
lauktuvės. Skaitydavo, dainuo
davo, kalbėdavosi visi lietuviš
kai. O savo šeimose nė neuž
simindavo apie tai, nes vaikai 
suprato: jeigu kas nors sužinos ir 
praneš kur reikia, neteks jie savo

NESIBAIGIANTYS SPEKTAKLIAI
(atkelta iš 1 psl.)
vėliau, po aiškinimusi Seime, su
gebėjo žurnalistams tik atsi
kirsti, jog ne tie jį pastatę į postą, 
ne tie ir atstatydinsią. Sausio 19 
vakare nugriaudėjo galingas 
sprogimas T. Kosciuškos gatvėje, 
šalia 5-ojo policijos komisariato. 
Sudraskytas lengvasis automo
bilis, policijai gerai žinomas 
vairuotojas stebuklingai liko gy
vas. Aišku, atsisakė rašyti pa
reiškimą ir, matyt, net trumpam 
nebuvo sulaikytas. Galima nu
jausti, jog ir policijos apačios 
jau yra nusistačiusios kurti kvai
loko ministro įspūdį, kuris tik 
stiprėja, premjerui ir Seimo pir
mininkui skelbiant žūtbūtinę 
kovą su nusikaltėliais. O koks 
varganas atrodė televizinis Pre
zidento nepasitenkinimas teisė
saugos institucijomis, baisėjima- 
sis kriminogenine situacija, suk
čiais ir aferistais. Žmogau, tai 
juk Tamstai prezidentaujant, 
Tamstai ir Tamstos draugams - 
buvusiems nomenklatūrinin
kams valdant Lietuva buvo įs
tumta į šitą duobę. Tačiau, ma
tyt, Prezidentas jau seniai nebe
jaučia jokios atsakomybės už 
savo tiesioginį darbą. Konserva
torių vyriausybėje pačių susikur
tas dar vienas galimos nesantai
kos židinys: visai normaliai už
sienio ministro postą perėmęs 
A. Saudargas jau priverstas dalin
tis kompetencijos afera su nau
jai įkurta Europos reikalų minis

mokytojo. Viską vaikai žinojo. 
Kolūkio pirmininkė, išgirdusi 
vieną fermos darbininkę kalbant 
lietuviškai, pareikalavo užmokėti 
už tai 5 rublių baudą. Davė šėrė
ją pirmininkei rublius, bet per 
reviziją pareikalavo patikrinti, į 
kokią sąskaitą tie pinigai įskaity
ti. Pasirodo, kad jie įdėti į pir
mininkės kišenės sąskaitą - už 
neapykantą lietuvybei... Dar ank
sčiau, kai Pelesos (lietuvių!) ko
lūkis pagal visus rodiklius ėmė 
smarkiai lenkti kaimynus, Mask
va už šitą "politinę klaidą" pašali
no buvusį pirmininką, padalino 
pusiau kolūkį ir paskyrė vado
vauti tai daliai, kurioje liko Pele
sa, tokią Žilinskają. Toji ir buvo 
baudos už lietuvišką šneką iš- 
ieškotoja. Dar pagrasino, kad 
kitąkart paims 10 rublių, o tre
čiąkart - išvarys iš Pelesos. Bet 
vietos lietuviams ten - Lietuva. 
1920 metų liepos 12 d. Lenino 
pasirašyta sutartimi Gardino sri
tis jyra Lietuvos dalis. Kurgi eisi 
išvarytas? Pelesos lietuviai parašė 
skundą TSKP suvažiavimui, kad 
yra terorizuojami. Atvažiavo "tik
rintojai". Virš mokytojo galvos 
susikaupė juodi debesys. Per
kūnija trenkė: liepta nedelsiant 
dingti iš Pelesos, ir ne kur nors, 
o tiesiai "v Litvu".

Ne geriau gyveno lietuviai ir 
Gervėčiuose. Tą vasarą-nęišken- 
tusi stumdymo ir patyčių~T>- 
važiavo iš ten jauna lietuvių kal
bos mokytoja. Buvo aišku, kad ji 

terija, kuriai energingai ėmėsi 
vadovauti L. Andrikienė. Būti
nybė kurti naują ministeriją la
bai jau abejotina: labiau tikėti
na, jog reikėjo sukurti postą išau
gusiai konservatorių veikėjai. 
Įkurta institucija, suprantama, 
darbo susiras, juolab kad tai bus 
bene labiausiai "keliaujanti" po 
Europą įstaiga, kurioje, matyt, 
prisiglaus didžių politikų atžalos 
ir artimieji.

Ilgai trunka ir Nacionalinės 
radijo ir televizijos tarybos bei 
naujosios valdžios sukurtas spek
taklis, kurio pagrindiniu veikėju 
tapo ankstesniosios, G. Ilgūno 
vadovaujamos tarybos vadovu 
paskirtas V. Kvietkauskas. Su
prantama, jog naujoji valdžia, 
suformavusi naują tarybą, ne
turi jokio noro tokį svarbų postą 
palikti LDDP ir apie "Karolinos" 
organizaciją susispietusių bu
vusių saugumiečių statytiniui, 
kuris jau spėjo pagarsėti "amžiaus 

„projektu" - kaip Paraolimpinio 
komiteto prezidentas, atstovau
jantis Lietuvos neįgalintiems 
sportininkams, su valdžios vyrų 
pagalba nutarė "išmokyti" savo 
globotinius žaisti golfą ir tam 
tikslui atsirėžė gerą gabalą žemės 
prestižinėje Vilniaus vietoje, kur 
turėjo iškilti aikštynas, viešbutis 
ir kiti statiniai. Operacija puiki - 
juk į žemę investavus tiek, kiek 
ji kainuoja, ją jau galima išpirk
ti, o užsienio partneriai (per tuos 
pačius "Karolinos" vyrus) būtų

Šv. Ignaco bažnyčia Šiauliuose, kurioje 1996 m. liepos mėn. į kunigus buvo įšventintas 
vienuolis Edmundas Mažeika. V. Kapočiaus nuotr.

negrįš. Edmundas Mažeika susi
tarė Lietuvos (tada - TSR) Švieti- 
mo-ministerijoje, kad jį skirtų į 
Gervėčius, bet ne anksčiau, kaip 
rugpjūčio 31 dieną. Rugsėjo 1- 
ąją, šeštadienį, prisistatė nauja
sis mokytojas... Kol saugumas 
susigaudę, mokiniai bulves ėmė 
kasti. Dėl to ir nerado vyrukai 
mokytojo nei mokykloje, nei 
namuose. Įpareigojo vieną mo
kytoją sekti Edmundą Mažeiką 
ir išvyko. Bet seklys iš tų mink
štaširdžių, prie butelio atsive
riančių, nelaikė lietuvybės dide- 
le’S^laime. Ilgus metus dirbo 
abu vienoje mokykloje petys į 
petį. Gervėčių vaikai ne kvaile
sni už pelesiškius buvo. Rasdavo 
kaip nulėkti pas savo mokytoją. 
Ir nė vienas nė karto neišdavė, 
ką jie ten veikia. Tik inspekto- 

(nukelta į 5 psl.)

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

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

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

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

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

su malonumu prisidėję prie to
kios veiklos, juolab kad ir savos 
vyriausybės vyrai būtų nepa
gailėję valstybės garantuotų kre
ditų. Tačiau taip jau teisiškai 
negrabiai konservatoriai žaidžia 
šią "partiją", jog atrodo, kad jų 
patarėjai juristai tarnauja kitai 
pusei. Naujoji muzikologo R. Gu
čo vadovaujama taryba paskelbė 
V. Kvietkausko paskyrimą ne
teisėtu, tačiau ir plika akimi 
matyti, jog tas nutarimas juridiš
kai toks silpnas, kad gali tekti 
ilgai tąsytis po teismus ar net 
pakeisti visos šios įstaigos struk
tūrą, kad teismas nebeturėtų kur 
grąžinti atleistojo V. Kvietkaus
ko. Apie išlaidas jau nekalbu. 
Tačiau teisinis nemokšiškumas 
(specialistų - sąmoningas) nieko 
jau nestebina. Televizijos žiū
rovai turėjo progos stebėti kaip 
naujasis teisingumo ministras V. 
Pakalniškis, aiškindamas būti
numą priglobti Prokuratūrą, pa
teikė šiurpinantį faktą - apie 70% 
tos įstaigos darbuotojų tiriamų 
bylų nutraukiamos. Tuoj po jo 
kalbėjęs Prokuratūros atstovas, 
nerinkdamas žodžių, patarė mi
nistrui nekvailinti sąmoningai 
visuomenės, nes Prokuratūra 
apie 80% tiriamų bylų perduoda 
teismui. Tokios tokelės. Taip el
giasi vyrai, stovintys ant teisin
gumą turinčio užtikrinti pagrin
do. Atrodo, jog visos teisėsau
gininkų ir teisėtvarkininkų jė
gos būtų mestos tam, kad Lietu
vos žmonėms ir pasauliui būtų 
įrodyta, jog mūsų valstybė - tie
siog istorinis nesusipratimas.

Lenda į paviršių, nors labai 
nenoromis, Lietuvos jūros laivy
no išparceliavimo istorija, V. Ei- 
norio ir V. Kamblevičiaus "dar
bavimasis" žemės ūkio srityje - 
milijoniniai nuostoliai. Spauda 
jau gerus porą metų rašė apie 
aferistus, spądsdino įvairių do
kumentų ištraukas, tačiau - ab
soliuti institucijų tyla. Kai va
giami milijonai, nėra kaip truk
dyti vagims ir aferistams - juk tie 
labai užsiėmę ir labai susiję. Juo 
didesnė pavogtų pinigų suma, 
juo labiau trūksta įstatymų. 
Veikė asai, padedami aukščiausių 
Lietuvos valstybės pareigūnų. 
Prezidentaujant nustebusiam ir 

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATŲĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

per.
Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642
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Priešnuodžiai "liberalinei" dezinformacijai
Vilius Bražėnas

Gundymai Kristui ir mums
Gundymams, kuriuos primena Gavėnios sekmadienio evangeli

ja, buvo parinkta duona, stebuklas ir valdžia. Gundytojo buvo 
siūloma patiekti duonos be darbo, daryti stebuklą be prasmės ir 
imti valdžią be pagarbos Dievui. Kristus visus tuos gundymus 
atmetė. Ar atmeta juos žmonės?

Duona reikalinga gyvybei palaikyti. Negalintiems sau duonos 
pasitiekti privalo parūpinti kiti. Kristus nebe vienu atveju pabrėžė, 
kad visi būtų sotūs be rūpesčio ir be triūso. Darbas, kuriuo parūpi
nama duona, yra drauge žmogaus atgaila ir malda. Abiejų reikia, 
kaip ir duonos, nes "žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu 
žodžiu, kuris išeina iš Dievo burnos". Kristus nebuvo atėjęs patiekti 
tiktai mitalo žmogaus kūnui, ko gundytojas norėjo.

Šis gundymas nesiliauja nė dabar. Visos medžiaginės gėrybės, 
kurios žmogaus gyvenimą daro smagų ir patogų, yra jam kaip 
duona. Žmonės nuolat gundomi per daug apsirūpinti tomis gėry
bėmis, kad nusmelktų dvasią ir užmirštų, kam iš tikrųjų gyvena. 
Materializmas yra tas neatstojąs gundytojas, kurio aukų nėra jau 
taip maža. Jisai užslopina tikėjimą.

Stebuklas yra tikėjimo liudytojas, o gundytojas norėjo ji paversti 
pokštu: pulk nuo šventovės viršaus... Kristus to nedarė, bet Jis darė 
daug stebuklų savo dieviškai galiai bei gerumui apsireikšti arba savo. 
pasiuntinybei paliudyti. "Jo stebuklai yra giliai prasmingas moky
mo būdas" (Hettinger). Ir dabar žmonės stebuklais pamokomi, bet 
ne visi tiki, kad tai yra Dievo galybės apsireiškimas.

Stebuklas žmogų pritrenkia nežemiška galia. Vieniems tai yra 
tikėjimo sustiprinimas, Įeitiems - neišaiškinami gamtos reiškiniai. 
Lieka tikėti arba netikėti. Tai yra esminis dalykas, kurio iš žmonių 
reikalaujama. Jei nebūtų reikalaujama žmonių laisvo apsisprendi
mo, galima būtų stebuklais priversti visus tikėti. Bet to nedaroma. 
Duodami tik ženklai, ir kas nori - priima arba atmeta. Kas atmeta, į 
nuseka gundytoją: stebuklus laiko tik gamtos išdaiga.

Gamtos garbinimas mūsų laikais nėra išnykęs, bet tiktai sumo- ! 
dėmėjęs. Jeigu iš senųjų gamtos garbintojų pasišaipoma, kad jie į 
daugelio gamtos reiškinių negalėjo išsiaiškinti, todėl laikė juos l 
dieviškais, tai lygiai tas pats tinka mūsų laikų visatos garbintojams. 
Kun. J. Edgard Bruns tą naująją stabmeldystę vadina kosmolatrija. 
Ypatingai ji buvo paplitusi Sovietų Rusijoje. Garbinami savų kos
monautų žygiai pažinti visatai, už kurią nesą didesnės galybės. 
Tinkamai j tai yra atsakęs amerikiečių astronautas John Glenn 
pareikšdamas: "Dievas tikrai yra aukštesnis už viską, ir aš manau, Jis 
bus visur, kur tik mes eisime". Žmogus yra Dievo rankoje, kokią 
galybę ar valdžią bepasiektų.

Valdžia žmonės gundomi stipriausiai. Tokia valdžia, kuri niekam 
nesilenktų. Gundytojas siūlo Kristui visas žemės karalystes su ta 
sąlyga, kad būtų jisai pagarbintas, o ne Dievas. Žmogui siūloma jo 
asmeninė karalystė: būki joje valdovas niekam kitam nesilenk- 
damas, bet visa tik sau palenkdamas. Toks asmens suabsoliutinimas 
yra Dievo paneigimas. Ir čia gundytojas daugiausiai laimi. Labai 
dažnai valdomės taip, tartum nuo nieko nepriklausytume.

Sovietų ir nacių okupacijų 
metu buvo lengva susipaisyti 
žinių šaltinių - žinijos patikimu
mo klausime. Buvo aišku, jog 
oficialioji spauda ir radijas buvo 
okupantų kontrolėje ir viešosios 
nuomonės formavimas apskritai 
jų įtakoje. Tauta galėjo pasikliau
ti tik pogrindžio spauda, ir iš 
dalies užsienio radijo žiniomis. 
Deja, kaip paaiškėjo po karo, ir 
užsienio radijas dažnai iškreip
davo tikrovę. Yra sunkiau susi
paisyti žinijos patikimume lais
vajame pasaulyje. Gal sunkiau
sia Amerikoje. Europos, ypač 
Anglijos, spauda apskritai nesle
pia savo ideologinės spalvos. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
valdančiajai oligarchijai paval
dūs didieji dienraščiai, popu
liarieji žurnalai ("Time", "News- 
week", "U. S. News") ir didieji te
levizijos tinklai akiplėšiškai skel
biasi esą nešališkais.

Apgailėtina, jog net nuo komu
nizmo Amerikon pabėgusių tau
tybių politiniai bei kultūriniai 
vadai per dažnai neužuodė sub-

doje. Iš didžiųjų dienraščių 
dešinėje tuo tarpu paminėtinas 
tik vienas - "The Washington 
Times". Jis atsirado, laimei, kaip 
atsvara JAV sostinėje išeinan
čiam kairiam "The Washington 
Post". Džiugu pastebėti, kad ir 
mūsų spaudoje vis dažniau už
tinkamos citatos iš "The VVas- 
hington Times", o ne vien tik iš 
globalistų oficiozų, kaip "The 
New York Times". Neseniai at
sirado savaitinė "The VVashing- 
ton Times" laida (The National 
Weekly Edition of the TWT), 
tabloido formate, teikianti plačią 
ir gilią žinių bei idėjų santrauką. 
Paminėtini dar du savaitiniai 
laikraščiai: "Washington Inqui- 
rer" ir, berods, seniausias kon
servatyvus laikraštis "Human 
Events". Katalikams gali būti 
ypač įdomus konservatyvus sa
vaitraštis "The Wanderer".

Konservatyvi spauda nuo po
ros lapelių bei biuletenių per 
pastaruosius dešimtmečius išau
gusi į keleto tuzinų žurnalų pa
sirinkimą. Gal labiausiai popu
liarūs (nors ir nepasiekią milijo
ninio tiražo, kaip valdančiosios

ton Times" korporacijos lei
džiamas, už kitus korporacijos 
leidinius švelnesnis "Insight on 
the News"; ir naujausias tarptau
tinio magnato Murdoch'o finan
suojamas "neo-konservatyvių" 
(gal tikriau būtų "neva-konser- 
vatyvių’) leidžiamas "The Week- 
ly Standard".

Be žurnalų iš dešinės ateina 
net visa eilė konservatyvių "fi
nansinių patarėjų" leidinių, kaip 
"McAlvany Report" bei "Unra- 
veling the New VVorld Order". 
Prie visuomenės informavimo 
gerokai prisideda biuleteniai, 
kaip ’Eagle Forum" leidžiamas 
"The Phyllis Schlafly Report", 
America's Future organizacijos 
"America's Future" ir Hillsdale 
College ■ "Imprimis". Paminėti
nas Liberty Lobby leidžiamas iš 
biuletinio išaugęs į tabloido for
mos laikraštį, dažnai per daug 
sensacingas, tačiau informatyvus 
"The Spotlight". Laikraščių ir 
žurnalų adresus galima rasti dau
gumoje bibliotekų.

Kiek blogiau su konservatyvia 
informacija televizijos pasaulyje, 
kur stipriai įsitvirtinę globalistų

tilios idėjų cenzūros kvapo ir 
apie tai neįspėjo jai pasitikinčių 
išeivijos grupių visuomenės. 
Teisingai politiškai informuotos 
pabėgėlių tautybės jau seniai 
galėjo JAV užsienio politiką 
palenkti laisvės kryptimi. Vien 
gausios ukrainiečių ir lenkų iš
eivijos galėjo turėti svarų poli
tinį balsą. Tai tebegalioja ir šian
dien.

Neseniai padaryta dviejų šimtų 
VVashingtono, D. C., žinijos di
džiūnų apklausa parodė, pa
vyzdžiui, jog tik 23% jų pasisakė 
esą "konservatoriais". Tai reiškia, 
jog "liberalizmas" nuspalvino in
formacijos skleidimą ir pabėgėlių 
nuo komunizmo tarpe. Nepa
mirština, jog JAV "liberalai" ap
skritai iki paskutiniosios slėpė 
nuo visuomenės sovietinį terorą 
ir pavergtųjų tautų veržimąsi lais
vėn.

Asmuo laikytinas geriausiai 
apsišvietęs politinėje srityje, jei
gu turi galimybę (ir ja pasinau
doja) išbalansuoti informaciją, 
pamatęs , "abi medalio puses". 
Laimei, pastaruoju metu JAV lie
tuviai ir kitos nuo komunizmo 
nukentėjusių tautų išeivijos turi 
galimybę atsverti "didžiosios" bei 
"pripažintos" spaudos informaci
ją, palyginant ją su informacija 
ir idėjomis vis gausėjančioje kon
servatyvioje, "dešiniojoje", spau-

grupuotės žurnalai) būtų: "The
National Revievv", įsteigtas da
bar jau gerokai nukonserva- 
tyvėjusio VVilliam J. Buckley; li- 
bertarų gan drąsus ir aštrus "The 
American Spectator"; John Birch
Society plačiajai publikai lei-
džiamas "The New American"

finansų nupirkti "liberalai". JAV
visuomenei keliant triukšmą dėl 
TV šališkumo, TV tinklai, ypač 
mokesčių pinigais finansuoja
mas PBS, neva balansui (pora 
konservatyvių lašų j "liberalinį"
kibirą) įsileidžia vieną kitą kon-

komentarų pristatydamas Kon
greso veiklą ir įvairių organizaci
jų suvažiavimus. Grynai iš de
šinės iškilo prieš 3 metus suorga
nizuotas NET-TV tinklas ("Politi
nis Žinių ir Pokalbių Tinklas"), 
vis plačiau prieinamas įvairiose 
JAV valstijose. Valandos ilgio 
programose tinkle galima pagau
ti pokalbių įvairiausiomis poli
tinėmis temomis bei pasaulinių 
žinių analizes. NET tinklas, lai
mei, nušviečia "antrąją medalio" 
pusę ir suteikia progos susidaryti 
labiau išbalansuotą pažiūrą į mus 
supantį artimą ir tolimą pasaulį. 
Norintieji sužinoti kur NET-TV 
prieinamas, gali rašyti: NET-TV, 
717 Second Street N.E., Was- 
hington, D.C. 20002.

1996 m. rinkimų JAV rezulta
tai įrodo, kad dauguma balsuo
tojų semiasi politinę informaci
ją iš trijų TV tinklų, kurie sklei
džia "The New York Times" tipo 
politinę liniją. Todėl buvo per
rinktas net tiek skandalais ap- 
siklijavęs kandidatas, kaip Bill 
Clinton, į prezidentus. Gi Kon
gresas, kurio atstovai yra labiau 
pažįstami vietiniams balsuoto
jams, ir kadangi vietinių rinkimų 
negali įtaigoti (negali visų kan-
didatų aprėpti) "liberaliniai" TV
tinklai ir didieji dienraščiai bei 
žurnalai, liko išrinktas labiau 
konservatyvus. Tai turėtų būti 
dar vienas paskatinimas ne
pasikliauti vien tik "didžiąja" ži-
nija, o ieškoti balanso ir iš

servatyvų, gi dažniausiai "neva- dešinės.
DARBININKAS 
savaitraštis 
lietuviams 
Amerikoje 
ir svetur

konservatyvų" ("Neo-conserva- 
ti ve") balsą. TV vaizdą stipriai į 
gera pakeitė prieš 15 metų atsi
radęs gan neutralus C-SPAN tink
las. Ypač pasižymėjo be jokių

(drąsiausiai pasisakęs prieš glo
balistų "Naująją Pasaulio Sant
varką"); Heritage Foundation 
leidžiamas, politiką giliai kabinąs 
"Policy Revievv"; "The Washing-

Užgavėnių kaukės. V. Kapočiaus nuotr.

MEDEKŠA
Eugenijus Urbonas

Merginos, pasikabinusios pakaklėj maišelius, purtė lazdynus ir 
klausėsi, kur į šlamančius lapus papsi krisdami riešutai ar jų kekės. 
Pakalnėje po lazdynais buvo gyvulių išmintas takas, ant įo krisdami 
riešutai šokinėjo, slėpdamiesi žolėje ar po nukritusiais lapais. Mer
ginos, suradusios rudagalvius riešutus, gliaudė iš šviesiai žalsvų 
kekių.

Aštrialiežuvė Žinbudė, Alsio vyresnioji sesuo, eczmo Ringailę.
- Pasižiūrėk, į ką panašūs išsigliaudę riešutai. Tokie)rudi, šviesio

mis pūkuotomis galvytėmis.
- Nežinau, ką tu čia išsigalvoji.
- Tu apie save, Ringailę, pagalvok.
- Kur riešutas, o kur žmogus.
- O aš mačiau, kaip kaimynų Birutė žindė dukrytę. Tu žinai, kai 

ištraukia spenelį iš burnytės, tai jis pienuotas kaip tik išsigliaudęs 
riešutas.

- Fu, kokia tu begėdė. Ir pagalvok taip.
- Ko tu purkštauji, Ringailę. Tau jau aštuoniolika, man septynio

lika. Gal ir mes greit ištekėsim, jei bernų į karą nepašauks.
Ringailė žinojo, kad Žinbudei patinka kaimyno Barčiaus sūnus 

Kaltenis, matė kelis kartus juos besišnekančius. O ji pati nuo 
praėjusio rudens svajonėse mato Kalnujų bajoro sūnų Gimį.

Kažkas kalno viršuje sušlamėjo. Pasigirdo žemyn bėgančių 
žingsniai. Lyg šūktelėjo Ringailės vardą.

Merginos šoko tvarkytis išsipešusius drabužius, lygintis susitar
šiusius plaukus. Ringailė neteko žado - prieš akis išdygo Gimys.

- Ar lauki svečių, Ringailė? - sustojo prieš ją Gimys ir sutriko. 
Ringailė nukaito, nusiėmė nuo kaklo riešutus ir ėmė glostyti sie
kiančią žemiau krūtinės storą geltoną kasą.

- Savų laukiam visada, - nejaukią tylą nutraukė Žinbudė. - Ar 
laumės čia jus atnešė, ar raistų nelaboji atsiuntė mūsų gąsdinti?

- Seniai norėjau aplankyti tave, bet vis kelionės, ant žirgo, - 
atsitokėjo Girnys. - Dabar jojame iš Kauno. Kai išgirdau, kad 
Rumbaudas žada užjoti į Plaušinių pilį - pasiprašiau kartu.

- Aš netikėjau tave pamatyti. Ir dar čia. Eime visi į menę, tėvas 
midum pavaišins.

- M«s jau ragavom. Rumbaudas gal jau ruošiasi joti - skubam. 
Palydėk mus į kalną.

- Gerai, kelionei riešutų įdėsiu, - nusijuokė Žinbudė, - "Aš tau 
duosiu riešutų, kad tu neitum pas kitų", - taip mūsų kaime apie 
bernelius dainuoja, - ir ištiesė vyrams maišelį. Gimys paėmė saują. 
Žadvydas priėjo prie Žinbudės.

- Kodėl toks nešnekus, bajore, - šelmiškai šypsojosi Žinbudė ir 
liežuvio galiuku aplaižė putlias lūpas. - Mūsų kalne riešutai tokie 
skanūs, kad liežuvį nusikąsit. Tik dantų neišbarstykit.

Girnys lipo į viršų šalia Ringailės ir jautė, kad turi daug pasakyti, 
bet kalba sutriko. Paskui ryžosi.

- Aš atjosiu pas tave vėliau, rudenį, su artimaisiais. Pakalbėti su 
tėvu.

- Apie ką, Gimy?
- Aš nuo vestuvių dėdės pilyje, Verėduvoje, dažnai apie tave 

galvoju. - Girnys ištiesė ranką, kad padėtų užlipti į statų šlaitą, ant 
kurio augo tas storasis ąžuolas, ir Ringailei malonus šiurpulys 
nubėgo krūtine, kai pajuto jo stiprų, vyrišką rankos paspaudimą.

n n n

Kai raiti nutolo, Šaltragis pasiuntė vaikus pašaukti Plaušinių 
kaimo seniūną Kengį ir Rizgių bajorą Jovirdą. Rizgių kaime gyveno 
bajorų šeimos su savo žmonėmis. Jovirdas buvo lyg ir vyresnysis, 
atstovaudavo kaimo bajorų reikalams, jaunas vyras, už pasi
žymėjimus Vytauto žygyje prieš Jogailą, kai kartu su kryžiuočiais 
buvo pasukę į Vilnių, gavo dovanų - žmonių iš gudų krašto ir tas 
šeimas įkurdino šalia savo sodybos. Rizgių kaimo bajorų žemės 
tęsėsi į Girkalnio pusę, siekdamos žemaičių vieškelį.

Toliau prie Bebirvos įsikūręs Žemygalos kaimas. Sako, Šaltragio 
senelis priglaudęs ir davęs žemės nuo Rygos ordino pabėgusiems 
žiemgaliams.

Plaušiniai buvo laisvųjų valstiečių kaimas, nepriklausė vietos 
bajorams. Bebirvos lankose nuo seno augino žirgus kunigaikščio 

kariams, tai ir duoklės nemokėjo tiek, kaip kitų kaimų valstiečiai. 
Tik žiemą, kai užšaldavo upės ir pasidarydavo rogių kelias, veždavo 
dešimt pastočių šieno į Kauno pilį. Dvidešimt žirgų ir dešimt 
vežimų šieno - tokia buvo nusistovėjusi kaimo duoklė, užtat ne
reikėjo duoti dėklos - rugių, avižų statinės ir sidabrinės nuo kaimo 
dūmo, kaip buvo įvesta visoj Lietuvoj. Bet kaimo vyrai turėjo raiti 
išjoti j žygį, kai pašaukdavo kunigaikštis. Iš kiemo raitas, su žirgu ir 
šarvais.

Kengio sodyba buvo kaimo pakraštyje, prie Bebirvos kilpos, kuri 
juosė kaimą iš rytų pusės. Čia įsikūrė seniausi gyventojai. Naujos 
šeimos statėsi vakarinėje kaimo dalyje, žemyn pagal Bebirvos 
tėkmę Išilgai upės besidriekianti smėlinga kalva buvo patogi kaimui
- per gūbrį ėjo gatvė, o abiejose pusėse kaimiečių pirkios, geruoju 
galu į gatvę, ūkiniai leidosi žemyn vakarų pusėje į Bebirvą, rytų - į 
pelke, už kurios į kalną kilo bajoro Šaltragio priešpilis.

Prie tako į krūvą susispietusios tupėjo išsišėrusios vištos ir šildėsi 
rudens saulės spinduliuose. Patvoryje pešėsi jauni gaidukai. Ištiesę 
pašiauštus kaklus, žiūrėjo vienas į kitą, o iš skiauterių lašėjo tamsiai 
raudonas kraujas. Alsys labai mėgdavo pasižiūrėti peštynių, bet 
dabar šaukė valgyti. Pasiėmęs pagalį, švystelėjo į patvorį, gaidukai 
šoktelėjo į šalis, sukudakeno ir išsiskyrė. .

Viduje kvepėjo aviena. Pietums prie stalo šviesiajame trobos 
kampe ant tašyto beržo suolų sėdėjo šeimyna ir laukė tėvo, ką tik 
grįžusio iš laukų. Alsys atsisėdo gale stalo, kur buvo išrikiuoti į eilę 
šaukštai. Kengis, įsipylęs į geldą šulinio vandens, nusiprausė ir sėdo 
valgyti. Senti'papročiu ant aslos nutrupino duonos ir paėmė nuo 
laiko pajuodusi, įau apdilusį medinį šaukštą. Tada visi susirinko 
savus ir pasigardžiuodami srėbė garuojančius, su aviena virtus 
rūgščius barščius. Paskui motina atnešė nuo ugnies puodą troškin
tos mėsos ir išvertė į medinį dubenį.

- Liežuvį galima nuryti, - čepsėjo lūpomis Žinbudė.
-Aviena gardi karšta, - pridūrė tėvas. - Vakar.dar lakstė, o šiandien 

jau į pilvą.
• Negaila. Labai smarkus buvo. Pradėjo po kitas bandas lakstyti,

- Alsys pasakojo, kaip kas vakarą turėjo po kaimą ieškoti avino, kad 
įvarytų į užtvarą.

(nukelta į 4 psl.)



■ Filipinų Mindoro salos kal
nuose rastas buvęs Japonijos im
peratoriaus armijos karys, čia 
slapstęsis 54 metus. Vadinasi, jis 
čia atvyko, kai dar nebuvo pasi
baigęs antrasis pasaulinis karas. 
Japonijos karys tarp mangianų 
genties narių kalnuose išgyveno 
daugiau kaip pusę amžiaus. Ji 
surado specialios komisijos na
riai, ieškantys regione vis dar 
besislapstančių imperatoriaus ar
mijos karių. Rastas karys jaučiasi 
labai gerai. Jis yra vedęs vietinės 
genties moterį, su ja susilaukė 
keturių vaikų. Kol kas neaišku, 
ar japonas dezertyravo iš armi
jos, ar liko Filipinų džiunglėse ir 
čia gyveno nieko nežinodamas, 
kad karas pasibaigė ir kad Ja
ponija jį pralaimėjo.
■ Ekonomistų teigimu, politi

niai neramumai Bulgarijoje gali 
būti naudingi užsienio investuo
tojams, kurie norėtų, kad iš 
valdžios pasitrauktų buvę komu
nistai, o jų vietą užimtų palan
kiau reformų atžvilgiu nusiteiku
si vyriausybė. Bulgarijos socia
listų vyriausybė, nepriklausomų 
vietos bei užsienio ekonomistų 
tvirtinimu, buvo godi ir nekom
petentinga, o tai lėmė visišką 
šalies ekonomikos krizę. Iš to
kios krizės net ir reformatoriškai 
nusiteikusiai vyriausybei vargu 
ar pavyks išsikapstyti per arti
miausius dvejus metus. Bulga
rijai nėra ko tikėtis užsienio fi
nansinės paramos ar investicijų, 
jeigu jai nepavyks pasirašyti su
tarties su Tarptautiniu valiutos 
fondu (TVF), savo ruožtu reika
laujančiu, kad Bulgarija įsteigtų 
valiutų valdybą.
■ Slawomiras Walęsa, antrasis 

buvusio Lenkijos prezidento Le
cho Walęsos sūnus, nors ir buvo 
girtas, kai padarė kelias autoava
rijas, į kalėjimą nesės. Varšuvos 
teismas buvusio prezidento 25 
metų sūnų nuteisė lygtinai dve
jus metus kalėti, be to, paskyrė 
jam penkerių metų bandomąjį 
laiką. Teisėjai šešeriems metams 
atėmė iš jo vairuotojo pažymė
jimą. Slawomiras Walęsa dar 
1995. metų rugpjūtį degant rau
donam šviesoforo signalui savo 
automobiliu stuktelėjo priekyje 
stovėjusį automobilį. Per tikri
nimą jo kraujyje aptikta 2,7 
promilės alkoholio. VValęsai jau
nesniajam grėsė būti įkalintam 
net dešimt metų, mat jis jau 
kartą buvo teistas dėl autoavari
jos: 1992 metais Gdanske suža
lojo šaligatviu ėjusią moterį.

PAVASARIS KAUNE, O RUDENI J MŪNCHENĄ Lietuvos karo atstovas pas Baltimorės 
lietuvius

Kęstutis Čerkeliunas
(Pabaiga. Pradžia Nr. 5)
Pasimatymas su Tėvu Stanis

lovu buvo mielas kaip visuomet 
- mes pažįstami dar nuo gimna
zijos laikų. Pavieniai žmonės, 
ekskursijos vyksta pamatyti tą 
mūsų šviesuolį, apžiūrėti jo su
rinktų tautodailės, bažnytinio 
meno, etnografijos reikmenų 
rinkinių, išsivežti šviesos žiburį 
sieloje.

Viename savo pamokslų spau
doje jis sakė:

"Savo veidą turi kiekviena tau
ta. Vokiečiams būdingas tvarkin
gumas, anglams - džentelmeniš
kumas, prancūzams - subtilumas, 
japonams - išradingumas, ita
lams - estetiškumas, lenkams - 
užsispyrimas (gerąja prasme!).

O mums?
Sugebėjimas išsikapstyti visa

da ir iš visko".
"Nuniokotą žemę atgaivins 

pūslėti delnai, o ne vieni į kitus 
badantys pirštai".

Žvalus tas 77 metų (du kirvu
kai!) amžiaus kapucinas! Markas 
Zingeris straipsnyje "Stanislovai, 
Jūs - kaip Pavarotti!" rašo: "Šio, 
kaimiškai, pasak jo, šnekančio, 
bet sugebančio iš užsienio bei 
senovės kalbų versti poeziją bei 
Dievo žodį, asmenybės galia ir 
išvaizda primena Levo Tolsto
jaus poveikį amžiaus pradžios 
rusų visuomenei.

Kadaise disidentai arba ir šiaip 
atgaivos ieškantys žmonės pra
mynė takelius į jo būstą Pa
beržėje... Vėliau jis pasisakė prieš 
staigų kolūkių griovimą ir dėl to 
nuteikė prieš save dešiniuosius 
politikus. Išėjus Arvydo Juozai
čio knygai "Tėvas Stanislovas", 
kurios buvo išpirkta 10,000

Paryžiuje organizuojamos Pasaulio 
Jaunimo Dienos

Jungdamiesi su Lietuvos ir Pa
saulio katalikišku jaunimu, ruo
šiame išvyką į Paryžiuje vyk
stančias Popiežiaus Jono Pauliaus 
II-ojo organizuojamas Pasaulio 
Jaunimo Dienas. Jos vyksta 1997 
m. rugpjūčio 18-24 d. Vysk. P. 
Baltakio pavedimu, kun. E. Put
rimas (tel. 416 533-0621) orga
nizuoja išeivijos jaunimo išvyką 
į Paryžių ir Europą 1997 m. rug
pjūčio 15-31 dienomis. Kelionė 
apima susitikimą su Lietuvos jau

Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis 
filatelijoje

(ELTA). Valstybės įmonė "Lie
tuvos paštas" išleidžia pirmąjį šių 
metų pašto ženklą, skirtą pirmo
sios lietuviškos knygos - Marty
no Mažvydo "Katekizmo" - 450- 
osioms metinėms. Naujasis paš
to ženklas ir pašto blokas buvo 
išleisti į apyvartą sukakties die

IR VENECIJĄ

Laura su balandžiais Šv. Morkaus aikštėje - vienas paukš
tis išdrįso nutūpti ant galvos...

Kęstučio Čerkeliūno nuotr.

egzempliorių, taip pat ir dėl 
šeštadieninių pamokslų "Die
noje", jo populiarumas atgijo. 
Šiais laikais žmonės dažnai ap
lanko jį Dotnuvoje, dirbantį ir, 
anot lankytojų, dar asketiškiau 
gyvenantį negu kadaise Paber
žėje.

Birželio 11 Tėvas Stanislovas 
pasirodė Kaune ir turėjo paskaitą 
Žinijoje, atrakinėjo į klausimus.

nimu Vasario 16-osios gimnazi
joje Vokietijoje, Katalikiškas Die
nas Paryžiuje, Alpių, Florencijos 
ir Romos aplankymą. Kviečia
mas jaunimas nuo 8 gimnazijos 
klasės iki studentavimo amžiaus 
šioje išvykoje dalyvauti. Dėl ke
lionės informacijos ir registra
cijos prašome kreiptis į Birutę 
Bublienę, Detroite, tel. 810 646- 
8588.

Vyskupas
Paulius A. Baltakis, OFM

ną - sausio 8-ąją.
Pašto ženklą ir pašto bloką su

kūrė dailininkas Bronius Leo
navičius. Pašto ženkle pavaizduo
tas pirmosios lietuviškos knygos 
titulinis lapas, o pašto bloke - 
"Katekizmo" titulinis lapas bei 
Karaliaučiaus miesto panorama. 

Vienas iš paklausimų buvo: kodėl 
jaunimas šiais laikais toks ne
jautrus? Atsakymas: "todėl, kad 
jiems nelyginant taukų kailiniai 
ant širdies. Diskotekose ne dai
nuojama ar giedama, bet demo
niškai šaukiama. Jie ten elgiasi 
kaip sektantai. Bet aš ne prieš 
diskotekaš".

(nukelta į 5 psl.) 
Amerikos aviacijos karo mokyk
loje Colorado Springs, CO, ir 
vienas laivyno mokykloje - An- 
napolis, MD. Mūsiškiai bandė

Po pranešimų maloniai paben
drauta apžiūrint parodėlę, se
kant video filmą iš Lietuvos, prie 
kavos ir užkandžių.

Užsisakydami
DARBININKĄ

Jus remiate lietuvybę

(atkelta iš 2 psl.) 
žmonių, jos rektorius yra vienas 
iš dviejų dabartinių Lietuvos 
generolų. Taip pat veikia puska
rininkių mokykla.

Sausumos kariuomenė yra di
džiausia. Yra laivynas, kurio du 
fregatos tipo laivai dalyvavo net 
tarptautiniuose karo laivų pra
timuose. Šias fregatas Lietuva 
pirko iš Rusijos. Oro pajėgos iš 
viso turi 34 lėktuvus, kurių 24 
yra maži, rusų gamybos AN tipo 
"Anuškos". Tačiau Lietuva taip 
pat turi du didelius transporto 
lėktuvus, kuriuos sėkmingai nau
doja.

Karių ginkluotė daugiausia yra 
rusų gamybos, tačiau 1996 Švedi
joje jau nupirkta prieštankinių 
pabūklų, o Amerika yra dovano
jusi M-16 šautuvų bei 45 kalibro 
pistoletų. įdomu, kad tie Ame
rikos ginklai Lietuvą pasiekia iš 
Kenijos, kur Amerika juos suk
rovusi laikė.

Iki šiol buvo labai menkas ka
riuomenės biudžetas, tik 180 
mln. litų ($45 mln.), tačiau padė
tis gerėja, nes šiais metais biu
džetas bus dvigubai didesnis. 
Kariuomenei trūksta pinigų sis
temos plėtojimui bei gerinimui,
tačiau kareiviai aprengti ir gerai 
maitinami. Žinios, kad kariai 
basi, alkani, gauna iššauti tik po
2 šovinius per metus, yra netei
singos. Kariuomenės padėtis ge
rinama, nes valstybėje vyrauja 
tvirtas nusistatymas priaugti prie 
Šiaurės Atlanto pakto (NATO) 
nario reikalavimų.

Lietuvių daliniai jau dalyvauja 
tarptautinėse operacijose, pvz., 
Kroatijoj ir Bosnijoj. Taip pat 
dalyvauta karinėse pratybose 
Amerikoje. Du lietuviai mokosi 

mokyklą, bet nepakliuvo, nes 
pakankamai gerai neišlaikė kon
kursinių egzaminų.

1996 buvo priimtas įstatymas, 
kad Lietuvos kariai negali gauti 
pensijų iš svetimų kraštų, pvz., 
iš Rusijos. Įstatymas priimtas 
kažkokio skandalo ar triukšmo 
pasėkoje. Šiais metais trys lietu
vių kilmės pensijon pasitraukę 
Amerikos kariuomenės pulkinin
kai neturės Lietuvos kariuo
menės laipsnių, jie darbuosis 
kaip civiliai, nes jie visi gauna 
Amerikos pensijas.

Maj. Serapinas taip pat atsakė 
į dalyvių klausimus.

Jis labai teigiamai atsiliepė apie 
savanorių krašto apsaugos tar
nybą, kurią sudaro apie 10,000 
žmonių. Savanorių tarnyba sau
goja kai kuriuos valstybinio tur
to objektus, pvz., tiltus, Ignali
nos jėgainę, aerouostus ir t. t. 
Sakė, kad nors lietuvių kalba yra 
Lietuvos valstybinė kalba, tačiau 
yra rusiškai kalbančių karių. At
stovas pareiškė, kad jis pats pa
gal profesiją yra inžinierius, oku
pacijų metais baigęs Vilniaus In
žinerijos statybos institutą (VISI) 
ir, studijų metu išėjęs privalomą 
karo mokslo kursą, institute ga
vęs leitenanto laipsnį. Atgavus 
nepriklausomybę, turėjo admi
nistracines pareigas su užsieniu
KAM, taip pat mokėsi Romoje. 
Lietuvos karininkai duoda prie
saiką, tačiau nei jos teksto, nei 
turinio, nei formos jis neprisi
minė. Sakė, kad priesaiką skaitęs 
iš rašto KAM, pačiam ministrui
dalyvaujant.

Po maj. Serapino pranešimo 
trumpai kalbėjo viešnia iš Lietu
vos ir PLB valdybos atstovas 
Vilniuje, baltimorietis J. Gaila.

MEDEKŠA
(atkelta iš 3 psl.)

- Kaip ten arkliai, ar visiems yra kamanos? - nusuko kalbą tėvas.
- Tau reikės pasirūpinti, kad visus būtų kuo pamauti. Šaltragis 
pasakė - arklius teks į Kauną varyti.

- Greitai? - paklausė Medekša, vyresnysis Kengio sūnus.
- Ruoškitės, po savaitės. Taip žemaičių seniūnas Šaltragiui per

davė. Kunigaikštis liepęs.
- Bet pavasarį jodavom žirgus, kai per žiemą iššerdavom, kodėl 

dabar?
- Nežinau. Nesakė Rumbaudas. Sako, ir pats nežino. Gal ir nežino. 

Negi didieji kunigaikščiai viską pasakoja, ką sugalvoja.
- O man ar reikės? - nekantriai paklausė Alsys.
- Gal ir be tavęs apsieisim, vyrų kaime užteks.
Kengis galvojo, kodėl reikia išvaryti visus arklius. Prisakyta pasi

likti kaime tik senas kumeles su kumeliukais. Net dveigius kumelius 
liepta išvaryt prie Kauno, gal į Babtus. Patylėjęs Kengis vėl prabilo 
į vyresnįjį sūnų:

- Kamanas pats pažiūrėk, visus kiemus pereik. Pasakysi, kas neturi 
gerų, tegu naujas nunerta. Pas senį Skridlą aš pats nueisiu, kad 
apkalinėtų, žabokles įdėtų.

- O mano Sakalą ar reikės išvesti? - neiškentė Alsys.
- Visus įsakyta...
Medekša bandė užstoti brolį:
- Palik, tėvai, jam Sakalą. Nuo mažens augintas. Gražus kumelys. 

Greitas.
- Ne mano valioj kunigaikščio kaimenė. Kai tu būsi mano vietoj,

galėsi daryti kaip išmanydamas. - Kengis ėmė dairytis kepurės.
Alsys dėkingu žvilgsniu pasižiūrėjo į brolį, o tas tik gūžtelėjo 

plačiais pečiais ir pakilo nuo stalo.
Alsys daug išmoko iš vyresniojo brolio. Užšokti ant arklio, joti 

balne, iš kanapinių siūlų nunerti plėškę ar apinasrį. Jau keleri metai 
imdavo jį kartu į mišką šienauti, mokė pjauti šieną, krauti vežimą. 
Išmokė plaukti, ir dabar Alsys nenusileidžia geriausiems kaimo 
plaukikams. Tik Bebirvos vanduo šaltiniuotas, labai šaltas. Vasarą 
buvo nujojęs prie Dubysos - tai bent smagumas.

Medekša buvo vidurinysis sūnus. Armonas, vyresnysis, tarnavo 
kunigaikščio rinktinėje, negrįžo pernai iš žygio, o Medekša dar tik 
ruošėsi - pavasari sukako dvidešimt dveji. Alsys matė klėtyje naują 
šikšninį balną, variu kalinėtas kamanas ir makštyse kalaviją. Viskas 
paruošta. Pašauks kunigaikštis, ir Medekša išjos. O tada tėvas 
važiuos į Veliuoną, Alsiui nupirks tokį pat balną, kalaviją. Parveš, 
sukabins viską klėtyje. Dviejų vyriausių brolių Alsys neatsimena - 
išjojo, kai jis tik buvo gimęs. Pamena tik motinos ašaras. X*

Medekša - geriausias kaimo jojikas. Pavasarį buvo susirinkę aplin
kinių kaimų vyrai į Bebirvos lanką prie Dobilių kaimo. Atjojo 
gražiais žirgais. Pats bajoras Šaltragis lenktynes tvarkė. Nužymėjo 
alksnių šakom didelį ratą, beržais nusmaigstė vietą, kur susirinko 
kelių kaimų žmonės. Raiteliams reikėjo šokti per tris kliūtis, perjoti 
upelį ir vėl taip apsukti penkis ratus. Atrodė, kiti žirgai eiklesni už 
Medekšos bėrį. Pradžioje šis laikėsi viduryje. O paskui, trečiame 
rate, išsiveržė priekin, ir Medekša, pakilęs balne ir prigludęs prie 
žirgo kaklo, tik retkarčiais ,am kažką šūkteldavo.

Patenkintas buvo tėvas Kengis, kai Šaltragis apkabino jo sūnų 
Medekšą ir įteikė nugalėtojo prizą - naują kalaviją makštyse. Paskui 
Medekšą glėbesčiavo tėvas ir senelis Derbutas. Tas net ašaras braukė,

ant žilų ūsų riedančias. Alsys nedrįso tada prie Medekšos prieiti, bet 
užtat kaip jis savo broliu didžiavosi! O kai didelį ąžuolo lapų 
vainiką broliui ant pečių užkabino kaimyno Drevenio dukra Luotė, 
Alsiui taip sugniaužė gerklę, kad vos vos sulaikė džiaugsmo ašaras. 
Tą popietę ilgai jaunimas žaidė, dainavo, ratelių ėjo, ir Alsys 
neprisitaikė su broliu pakalbėti, tik matė, kaip Medekša vis su Luote 
šnekėjosi ir juokėsi. Rytojaus popietę brolį ėmė klausinėti, kaip 
išmokyti žirgą per kliūtis šokinėti. Ir jam taip smagu su kitais 
vaikais lenktyniauti. Ne kartą eidavo lenktynių, ir jo Sakalas 
dažniausiai atlėkdavo pirmas, tik kliūčių jie nedarydavo. Dabar 
reikės pabandyti. O vakare užmigdamas vaizdavosi tikras lenk
tynes, daug žmonių ir save, ant Sakalo skriejantį visų priekyje...

O dabar nedavė ramybės mintis - nejaugi reikės atsiskirti su 
Sakalu?

w n w

Vyrai rišo žirgus po tris prie pabalnotų, ir sėdę bandė joti. 
Pradžioje už kaklų pančiais surišti žirgai muistėsi, šnarpštė, 
užbėgdavo į priekį, bet pamažu aprimo, ir didelė arklių vilkstinė 
pajudėjo pro ąžuolyną į Žemaičių vieškelį. Alsys labai prašėsi, ir 
Medekša sutiko pasiimti jį kartu. Surado seną aptriušusį balną, 
kanapines kamanas - negaila, jei reikės, ir palikti.

- Josi paskutinis ir padėsi gaudyti nutrūkusius arklius.
Alsys kratėsi balne, prisimerkęs nuo arklių kanopų sukeltų dulkių, 

ir glostė šiltą Sakalo kaklą. 
w w w

Kengis vedėsi iš ganyklos sartį dar iš vakaro. Tegul prieš kelionę 
pabus tvarte, - avižų užbers. Šaltragis pranešė - išjosim dar tamsoje.

(Bus daugiau)



PRIEŠ ALTORIŲ - 50 METŲ UITAS, 
PERSEKIOTAS VIENUOLIS

PAVASARIS KAUNE, O RUDENJ J MŪNCHENĄ IR VENECIJĄ
(atkelta iš 2 psl.)
riai, atvažiavę tikrinti, kaip čia 
tas "rodnoj jazyk" dėstomas, bal
tarusių kalbos pamokoje rado 7 
vaikus, o lietuvių klasėje - 27. 
Labiausiai išsigando pamatę, kad 
į lietuvių kalbos pamokas eina ir 
puikiai mokosi... baltarusių vai
kai... Mokytojui artėjo pensijos 
metai. Jo buvę mokiniai sėkmin
gai stojo į lietuvių kalbos ir lite
ratūros fakultetus aukštosiose 
mokyklose... Kur patriotinis auk
lėjimas? - karšė Gervėčių mokyk
los vadovų kailį visi tikrintojai iš 
tarybinių aukštybių. Niekas 
nežinojo, kad Edmundas Mažei
ka, visų mylimas lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojas, yra vie
nuolis. Kad kasdien ateina va
landa, kai jis lieka savo kam
barėlyje vienas. Ateina maldos 
valanda - už vaikus, už draugus 
ir priešus.

Apie ką jis galvoja dabar, 
tvankų šį liepos paskutinio šešta
dienio vakarą, kniūpsčias gulė
damas vidury bažnyčios prieš 
Dievą ir laiką? "Palaiminti ir

1997 m. ŠALFASS-gos 
varžybų kalendorius

Pateikiame 1997 m. ŠALFASS- 
gos varžybų kalendorių pagal 
visuotinio ŠALFASS-gos suvažia
vimo, įvykusio 1996 m. lapkričio 
23 d. Toronte, nutarimus bei 
vėlesnius papildymus. Dalis var
žybų dar tik teplanuojamos ir jų 
datos bei vietos dar nepatvirtin
tos. Visų varžybų smulkios de
talės, atėjus laikui, bus praneša
mos klubams ir sutrauktai skel
biamos spaudoje. Šis kalendo
rius apima tik metines pirme
nybes bei kitokias platesnės 
apimties varžybas.

1997 m. Š. A. lietuvių Kal
nų slidinėjimo pirmenybės 
įvyks 1997 m. vasario 14-15 d. 
Mont Šutton, Que., Kanadoje. 
Smulki informacija jau buvo 
paskelbta. Kontaktas: Rimas Ku- 
liavas, 297 Kennedy Avė., Toron
to, Ont. M6P 3C4. Tel. 416-766- 
2996; faksas: 416-766-5537. Var
žybas rengia ŠALFASS slidinėji
mo komitetas. Globoja Mont- 
realio lietuviai slidinėtojai.

1997 m. Š. A. lietuvių Kėg- 
liavimo (Bowling) pirmeny
bės įvyks 1997 m. kovo 1 d., 
šeštadienį, Clevelande, Ohio. 
Rengia Clevelando LSK Žaibas. 
Varžybos vyks suderintai su 12- 
ju LSK Žaibo "Draugystės Turny
ru". Kontaktas: Algis Nagevičius, 
10200 Ridgevvood Dr. # 617-2, 
Parma, OH 44130. Tel. 216-845- 
8848.

1997 m. Š. A. lietuvių vyrų 
senjorų (35 m. ir vyresnių) 
Krepšinio pirmenybes reng
ia ŠALFASS Krepšinio k-tas 1997 
m. balandžio 5-6 d. Toronte, 
Ont. Kontaktas: Rimas Miečius, 
54 Burrovvs Avė., Etobicoke, Ont. 
M9B 4W7. Tel. 416-234-0878, 
faksas: 416-234-8506.

1997 m. Š. A. lietuvių vyrų, 
moterų ir jaunių A (1978 m. 

V. Kapočiaus nuotr.

pašventinti šį išrinktąjį teikis", - 
skamba vyskupo Sigito Tam- 
kevičiaus tariami žodžiai. Taria 
juos kartu ir Lietuvos jėzuitų 
provindolas Jonas Boruta, visi 
bažnyčioje nuščiuvę žmonės. Ir 
stabteli akimirka. Dievas laimi- 
na žmogų, su kuriuo visą jo kelią 
ėjo kartu, kai nebuvo dar nei 
šitos bažnyčios, nei šito alto
riaus, nei šitos dienos, nei mūsų. 
Dievas šventina žmogų, Edmun
dą Mažeiką, Šiaulių krašto že
maitį nuo Kelmės, vienuolį jė
zuitą, lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytoją, tremtinį sava
norį, savo mylintį ir mylimą 
sūnų. Ką jis galvoja, svajoja da
bar? Meldžiasi?..

Jau užsegė per petį stulą, jau 
apvilko diakono arnotą... Tuoj 
įvyks Šventų Mišių auka ir dia
kono Edmundo Mažeikos švelni 
ranka pakels- prieš mūsų akis 
baltą tobuliausios formos ir tu
rinio duoną: "Kristaus Kūnas... 
Gyvenkite su Dievu. Kitaip GY
VENTI neįmanoma".

gimimo ir jaunesnių) Krepši
nio pirmenybės įvyks 1997 m. 
balandžio 25, 26 ir 27 d. Hamil
tone, Ont. Vykdo Hamiltono 
LSK Kovas. Kontaktas: Arvydas 
Šeštokas, 1411 VVinterboume 
Dr., Oakville, Ont. L6J 7B5. Tel. 
905-829-2289.

1997 m. Š. A. lietuvių Ra- 
ketbolo pirmenybes rengia 
Baltimorės Lietuvių Atletų Klu
bas, 1997 m. balandžio 26 d., 
šeštadienį, Baltimorėje, MD. 
Kontaktas: Vincas Dūlys, 616 
Cedarwood Lane, Crownsville, 
MD 21032. Tel. 410-987-5275, 
faksas: 410-381-3758.

1997 m. ŠALFASS-os Sten
dinio (Trap) sportinio šau
dymo pirmenybės numato
mos 1997 m. gegužės 10 d., šešta
dienį, Hamiltono LMŽK "Gie
draitis" šaudykloje. Informacija: 
Antanas Šimkevičius-Sims, R. R. 
# 3, Port Carling, Ont. POB 1J0. 
Tel. 705-765-6002.

1997 m. Š. A. lietuvių Ko
vinių šautuvų šaudymo 
sporto pirmenybės numato
mos 1997 m. gegužės 17 d., šešta
dienį, ORCO šaudykloje, Gene- 
va, Ohio. Rengia Clevelando LSK 
Žaibo šaudymo sekcija. Infor
macija: pulk. Algirdas Garlaus- 
kas, 20550 Bali Avė., Euclid, OH 
44123. Tel. 216-486-6987.

1997 m. Š. A. jaunučių 
Krepšinio pirmenybės įvyks 
1997 m. gegužės 17-18 d. Chi- 
cagoje, IL. Vykdo Chicagos ASK 
Lituanica. Varžybos vyks berniu
kams ir mergaitėms šiose klasėse: 
B (1981-82 m. gimimo), C (1983- 
84 m.), D (1985-86 m.) ir E (1987 
m. gim. ir jaunesnių). Kontak
tas: Rimantas Dirvenis, 12749 
Cedar Lane, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-923-0676.

Pasaulio lietuvių Žiemos

(atkelta iš 4 psl.)
Paprašytas pakomentuoti Juo

zaičio knygą "Tėvas Stanislovas" 
kapucinas atsakė: "Vos ne atsi
klaupęs prašiau Juozaičio: liaukis 
apie mane. Ačiū Dievui, mažai 
šnekėjau nuo savęs, sakydamas 
"aš" - tai būtų striptizas. Bet 
Juozaičio nesulaikysi". Čia Tėvas 
Stanislovas, pakėlęs rankas prie 
barzdos, užgiedojo - tikriausiai 
vieną iš jo išverstų lotyniškų 
giesmių:

"Knygos bus atidarytos,
kur kaltybės surašytos..."
Ir iš salės atsklido susižavėjimo 

kupinas moters balsas: "Stanis
lovai, Jūs - kaip Pavarotti!" Tiek 
iš Zingerio reportažo ("Laikinoji 
sostinė", 1996 birželio 13).

Spaudos konferencijoj su krep
šininku Arvydu Saboniu buvo 
proga paspausti jam ranką Kau
ne, kai iki šiol įvairiomis progo
mis matėmės, bendravom Itali
joj, Jugoslavijoj ir Vokietijoj - 
toli nuo Nemuno ir Neries san
takos.

Tarpukaryje, 1938, baigę Jė
zuitų gimnaziją abu su Kaune 
gyvenančiu poetu ir žurnalistu 
Leonu Narbutu 1996 birželio 1 
galėjom dalyvauti šios gimnazi
jos gimtosios kalbos brandos 
egzamine.

Mačiau susikaupusius 44 jau
nuolius, jaunuoles (mano laikais 
buvo tik berniukai). Prie vieno 
staliuko buv. kino salėje atsira
do vietos ir dviems buvusiems 
šios gimnazijos auklėtiniams. 
Gimnazijos direktorius kun. 
Gintaras Vitkus SJ abiturientus 
ir mokytojus supažindino su 
pražilusiais tarpukario abiturien
tais, kurie tarė trumpą žodį ir 
gavo po rožių puokštę.

Vasarą galėjau pasidairyti Ari
zonoj ir Kalifornijoj, o gruodžio 
10 vėl į lėktuvą ir šį kartą 
skrydžio tikslas Mūnchenas.

Čia yra didžiojo vokiečių hu
moristo ir komiko Kari Valenti
no muziejus (Isartorturm) ir ka
vinukė. Atidaryta darbo dieno
mis nuo 11,01 iki 17,29 vai. Sek
madieniais nuo 10,01 iki 17,29 
vai. įėjimas 299 pfenigiai, papi
gintai - 149 pf.

Šia proga pora sulietuvintų 
Kari Valentino humoro krislų.

Už 5000 markių parduodamas 
automobilis. Galima išsimokėti
nai: pirmoji įmoka 4998 markės, 
po to kas savaitę viena markė.

Užkandinėje. Kai vienas pilie
tis paklausė, ar iš to stiklainio 
byra druska ar cukrus, atsaky
mas buvo: ar nematai iš spalvos, 
kad tai druska?

Trečiadieniais kavinėje Resi- 
denz Mūncheno lietuviai renka

sporto šventė Australijoje 
įvyks 1997 m. rugpjūčio 14-15 
d., Guthega kalnų kurorte. Ren
gia Sydney LSK Kovas, talki
ninkaujant Canberros ISK Vil
kui. Programoje numatomos kal
nų slidinėjimo slalomo ir di
džiojo slalomo rungtynės. Dar 
neaišku ar šios varžybos bus da

Karl Valentin

si prie kavęs ar alaus. Gruo
džio 11 pirmoji atvykėlė 
buvo jaunesnės kartos 
veikėja Vanda Augustai- 
tytė-Horvath. Jos vyras 
architektas, tad radom 
bendrų taškų, bendrų
pažįstamų. Netrukus pasirodė 
ir Mūncheno lietuviško gy
venimo širdis Alina Miliušytė- 
Grinienė. Balandžio 28 jai 
sukako du kartu po 40 metų - 
ji tebėra žvali, veikli, ener
ginga, įdėmiai seka įvykius 
Lietuvoje, gyvena išeivių ir 
tėvynės rūpesčiais. Iš viso 
kavinėje susirinko tik sep
tyni lietuviai. Iš Lie
tuvos atvykęs jauni
mas studijuoja arba 
dirba, tad negali pa
sirodyti. Atvykėliai yra 
veiklūs: pastatė kelis dra
mos veikalus, o dabar turi 
folkloro grupę, kuri kon
certuoja.

Kaip įpratęs Europos 
miestuose, Mūnchene lan
kiau knygynus, muziejus 
ir teatrus. Reikėjo įsigyti 
sieninį Dumont 
modernaus me
no kalendorių - 
tokia jau dviejų 
dešimtmečių tra
dicija.

Be knygynų, 
kaip Kaune, už
sukau ir į filatelijos krautuvę. 
Pas Lindnerį gavau mėnesinuką 
"Briefmarken - Post", kuris nuo
latiniai skelbia ir naująsias Lie
tuvos pašto ženklų laidas (kar
tais ir su iliustracijomis).

Natūralu, kad metai daro sav« 
ir Mūnchene. Kai miesto šiau
rėje dairiaus tarp modernios 
aplinkos nuo 1936 išlikusios se
namadiškos popieriaus ir ra
šomųjų priemonių parduotuvės, 
radau tik beveik užskliaustą langą 
bei duris. Šalia esančios saldumy
nų krautuvės darbuotojas pasakė, 
kad senoji prekybininkė mirė 
prieš savaitę...

Iš sporto spaudos patyriau, kad 
Valdas Ivanauskas, Hamburger 
SV puolikas Vokietijos Bundesly- 
goj, pirmenybių rudens rate (17 
rungtynių) žaidė 10 rungtynių, 
buvo įkeistas 6 kartus ir 3 k. 
iškeistas, už pražangas gavo tris 
geltonas korteles, įkirto du įvar
čius. Jo klubas lentelėj užima 11 
vietą. Hamburgo lietuviai į rung
tynes ateina su lietuviškom tri
spalvėm.

Vokietijos futbolo antrojoj ly
goj žaidžia du lietuviai: Brasas 
už KFC Uerdingen (12 vieta iš 
18) ir Mažeikis (VfB Lūbeck, 18 
vieta).

Iš Mūncheno penktadienio vi

lis Vl-jų PLSŽ-nių bei II-sios 
Tautinės Olimpiados. Informaci
ja: Kanadoje - Rimas Kuliavas, 
297 Kennedy Avė., Toronto, 
Ont. M6P 3C4. Tel. 416-766- 
2996, faksas: 416-766-5537; JAV 
- Vytenis Čiurlionis, 19755 Up- 
per Terrace Dr., Euclid, OH 
44117. Tel. 216-481-1525.

Toronto LSK Jungties 12-
sis 3-Pitch Softbolo turnyras 
įvyks 1997 m. rugpjūčio 23-24 
d. Wasaga Beach, Ont. Šis 
turnyras yra kartu laikomas ir 
ŠALFASS-gos pirmenybėmis. 
Kontaktas: Brad Stephenson, 558 
Mississauga Valley Blvd., Missis- 
sauga, Ont. L5A 1Z1. Tel. 905- 
279-1859.

1997 m. Š. A. lietuvių Gol
fo pirmenybes vykdo Chica
gos Lietuvių Golfo Klubas, 1997 
m. rugpjūčio 30-31 d. Kontak
tas: A. Liškūnas, 9302 Wherry 
Lane, Orland Park, IL 60462. Tel. 
708-460-4612.

1997 m. Š. A. baltiečių Lau
ko teniso pirmenybės įvyks 
1997 m. rugpjūčio 30-31 d. Co- 
lumbus, Ohio. Rengia latviai. In
formacija: Eugenijus Krikščiūnas, 
ŠALFASS 1. teniso vadovas, 105 
Anndale Dr., North York, Ont. 
M2N 2X3. Tel. 416-225-4385. 

durdienį nutariau pasiekti Ve
neciją. Kelionė traukiniu ne

išdegė - jau įlipus paaiškė
jo, kad dėl streiko Italijoj 
traukinys baigs riedėti In- 

nsbrucke. Ten pasiūlė imti 
specialų autobusą į 
Veroną, iš kur vakare 
traukiniai turėtų nor
maliai kursuoti.

Kelionė autobusu 
buvo dėkinga - šviesi 
diena, saulė netingė
jo darbuotis ir galėjai 
prisižiūrėti kalnų su 
snieguotom viršū- 

- nėm, nors žemai tos bal
tumos ir nesimatė.

Vakare Veronos ge
ležinkelio stoty trauki
niai iš Milano smarkiai 

vėlavo, tad nutariau per
nakvoti ir šeštadienio anks
tų rytą imti traukinį į la
gūnų miestą.

Savaitgalis Venecijoj bu
vo įvairus - kurį laiką už
gulė rūkas, apie valandą 
lijo, bet ir saulė nesislaps- 
tė. Gaivų sekmadienio rytą 

buvo šventiška klaidžio
ti po mažąsias gatvikes, 
užtikau namą, kur 
Goethe buvo apsisto
jęs... Jei kituose mies

tuose dairais mu
ziejų, tai visa Ve
necija kaip muzie

jus.
Tai buvo keturioliktas vizitas 

Venecijai ir kaskart sakau labas 
tiems keturiems tetrarchams, 
prigludusiems prie Šv. Morkaus 
katedros kampo - jie ne pirmą 
šimtmetį lieka tie patys; skulp
tūros nesikeičia, tik jų lankyto
jas sensta...

Kita būtinybė - Accademia, 
muziejus, kur miela parymoti 
prie mįslingo Giorgione paveiks
lo La tempesta (Audra), Bellini ir 
Tizrano darbų.

Užsukau ir į Peggy Guggen- 
heim muziejų - ten daug šiuolai
kinio meno šedevrų.

Ačiū Dievui, gruodžio vidury 
Venecijoj nedaug turistų ir do
minuoja vietiniai. Sekmadienį į 
aikštes ir aikšteles pasipylė čiabu
viai su šunimis, vaikai entuzias
tingai spardė futbolo kamuolį. 
Tikras malonumas girdėti tiek 
itališkos šnektos.

Šv. Morkaus aikštėje, kaip visa
da, daug balandžių, kai kur iškel
tos lentos praėjimui, jei pasi
piltų vanduo - taip buvo prieš 
savaitę...

Katedros auksinės lubos šį 
kartą buvo apšviestos ir nuosta
biai išryškino prabangų mozai
kų meistriškumą.

Venecija yra lyg pasakų mies-
tas, dėl to niekad neatsibosta ir 
vis norisi į jį grįžti.

1997 m. Š. A. baltieČių ir lietu
vių Lengvosios atletikos pir
menybės įvyks 1997 m. rugsė
jo 6-7 d. Clevelande, Ohio. Reng
ia Clevelando LSK Žaibas. Kon
taktas: Algirdas Bielskus (žr. že
miau).

1997 m. Š. A. baltiečių ir 
lietusių Sportinio šaudymo 
pirmenybės vyks rugsėjo mė
nesį 3 šeštadienius Kanadoje, šia 
tvarka:

Rugsėjo 6 d. - Stendinis (Trap) 
Šaudymas - tik baltiečių var
žybos.

Rugsėjo 13 d. - Smulkaus kalib
ro šautuvų (.22) - baltiečių ir 
lietuvių.

Rugsėjo 20 d. - Pistoletų - bal
tiečių ir lietuvių.

Varžybos vyks Hamiltono 
LMŽK "Giedraitis" šaudykloje. 
Rengia lietuviai. Kontaktas: An
tanas Šimkevičius-Sims (žr. ŠAL
FASS stendinį šaudymą).

1997 m. Š. A. baltiečių ir 
lietuvių Plaukimo pirmeny
bės numatomos spalio pabaigo
je arba lapkričio pradžioje Cleve
lande, Ohio. Informacija: Algir
das Bielskus (žr. žemiau).

(nukelta į 6 psl.)

- Solistė Nelė ir muzikas 
Arvydas Paltinai kartu su Eu
genijum Ivanausku šį pavasarį 
atvyks į Chicagą ir atliks pro
gramą Anatolijaus Šluto vado
vaujamo Amerikos lietuvių ra
dijo laidų rengiamame koncerte.

- Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos metinis pokylis, pava
dintas "Lietuvos prisiminimai", 
įvyko Chicagoje, Martinique 
salėje, vasario 2 d. Puotos metu 
specialiu žymeniu pagerbtas Chi
cagos Lietuvių moterų klubas.

- Monografija apie a. a. so
listų Vladą Baltrušaiti, spaus
dinta Lietuvoje, jau atsiųsta į 
JAV. Su knyga supažindinimas 
vyks Chicagoje, Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus "Ginta
ro" salėje kovo 22 d.

- Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademija 1997 m. birželio 
15-21 dienomis Vilniuje rengia 
XVII suvažiavimą, į kurį kviečia
mi ir užsienyje gyveną lietuviai 
mokslininkai. Sudarytas suvažia
vimo programos projektas: Teo
logijos sekcija; Istorijos sekcija - 
tema "1009-ieji metai"; Lietuvių 
kalba ir literatūra - tema "Pirmo
ji lietuviška knyga"; Pedagogika, 
psichologija, filosofija - tema 
"Asmuo ir vertybės"; Etnologija, 
architektūra, menotyra - tema 
"Tautos kultūros paveldas ir 
mes"; Gamtos mokslai, medici
na - tema "Žmogus ir sveikata 
(ne vien kūno)"; Diskusija - 
LKMA tikslai ir uždaviniai.

- Kun. dr. Kornelijus Buč
inys, OFM, 30 metų su viršum 
buvęs "Darbininko" vyr. redak
torius, dabar gyvenąs Kenne- 
bunkport, ME, vasario 2 d. šven
tė vienuolinių įžadų 35 metų 
sukaktį, o balandžio 13 d. minės 
70 metų amžiaus jubiliejų.

- Arkivysk. Paulius Mar
cinkus, Sun City, AZ, sausio 15 
d. atšventė amžiaus 75 metų 
sukaktį. Jis gegužės 3 d. švęs kuni
gystės 50 metų jubiliejų.

- Arkivysk. Audrys Bačkis, 
Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas, vasario 1 d. atšventė amžiaus 
60 metų sukaktį.

- Kun. dr. Adomas Pupšys 
sausio 20 d. atšventė kunigystės 
45 metų jubiliejų. Jam rugpjūčio 
28 d. sukaks 80 metų amžiaus.

- Kun. Albertas J. Matulis, 
Bayonne, NJ, vasario 4 d. at
šventė amžiaus 65 metų sukaktį.

- Prel. dr. Algirdas Olšaus
kas, Los Angeles, CA, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bonas, sausio 20 d. atšventė 
kunigystės 45 metų jubiliejų.

- Amerikos Lietuvių Tary
bos būstinė nuo vasario 1 d. 
yra Lietuvių Jaunimo Centre, 
5600 S. Claremont Avenue, Chi- 
cago, IL 60636-1039. Nuo vasa
rio 3 d. ten veikia naujas ALT 
telefonas (773)434-2040 ir fak
sas (773)434-2014.

- Vasario 8 d. Šv. Petro ir Po
vilo parapijos svetainėje, 216 Ri- 
pley Place, Elizabeth, New Jer- 
sey, Bažnyčios Altoriaus draugi
ja rengia Užgavėnių vakarierię.

- 1997 metų vasario 8 d. 3 
valandą po pietų Lietuvos Am
basadoje Washingtone įvyks su
sitikimas su Lietuvos Seimo Už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninku p. Mečislovu Laurinkum 
ir p. Algirdu Patacku.

-JAV kelionę baigė "I lais
vę" filialo Lietuvos tarybos pir
mininkas adv. Jonas Kairevičius, 
dalyvavęs XXX-ajame politinių 
studijų savaitgalyje.



Gerbiamieji,
daryb atsimename laiką, kai pradėjome daug kalbėti apie "kontei- 
nerius*. Ir jam pavadinti buvo reikalingas lietuviškas atitikmuo. 
Atsirado regimai gražus žodis talpintuvas, ir jo vartojimas tiek 
spaudoje, tiek gyvojoje kalboje pasklido kaip žaibas. Truputi per 
Vėlai ..pastebėjome, kad tas žodis ardo lietuvių kalbos sistemą.’
Priesaga ’-uvas" paprastai vartojama įrankiui ar prietaisui pavadin
tai Reikėtų tą klaidą atitaisyti.

Gal lengviausia būtų tik to žodžio galūnę pakeisti iš ’-as" į "-ė". 
Turime žodžius dirbtuvė, virtuvė, spaustuvė, parduotuvė, galėtų būti ir 
talpintuvė. Būtų ne įrankis, o vieta, kurioje talpiname. Kun. J. 
Valinys yra "Gimtojoje kalboje" siūlęs važtinė ir krovinirjė. Taip pat 
gražūs žodžiai, ypač krovininė. "G. K." redaktorė Rita Umiežiūtė 
siūlo: "kol kas bandykim rinktis talpintuvė ir krovininė, nors kažin, 
ar čia būtina paraidžiui versti anglišką "to contain". Gal kaip tik 
svarbiau įvardinti daiktą, į kurį krauname krovinius". Tačiau, kai 
jau susiduriame su taisymu įsigyvenusio talpintuvo, gal būtų prak- 
tiškiau apsispręsti už talpintuvė, o gal pristatyti abu žodžius ir palikti 
vartotojams pasirinkti jiems tinkamesnį.
i Spauda žodį talpintuvas įgyvendino, spaudai derėtų jį ir pataisyti. 
: Pagarba dirbantiesiems!

Ona Šilėnienė
i Euclid, OH

• Eilinis lietuvis, kuris domisi 
mūsų politinių ir kultūrinių or
ganizacijų reikalais, perskaitęs 
1997 m. sausio 10 dienos ALTo 
informacijos biuletenį, su nus- 
tebiau klausia, kam dabartinės 
sudėties ALTui reikia devynių 
vicepirmininkų. Norėtųsi pak
lausti.Užsienio lietuvių, ar kas 
žino tokią organizaciją, kuri turi 
tiek daug vicepirmininkų? Ar 
nereikalingas ALTo statuto pa
kitimas, prisitaikant prie realių 
organizacijų įtakų formų? Kitas 
reikalas yra prašyti visuomenės, 
organizacijų, Tautos Fondo aukų.

Prieš tą darant, mano manymu, 
reikėtų pačiai ALTo valdybai 
"susiveržti diržus" ir kiek galima 
greičiau perkelti "dabartinę būs
tinę į Jaunimo Centro patalpas. 
Šiuo metu Balzeko Muziejuje už 
palyginti mažas patalpas mėne
sinė nuoma yra 600 dolerių, o 
Jaunimo Centre būtų galima 
gauti dvigubai didesnes už 275 
dolerius. Šią keturių su puse tūks
tančio sutaupytą sumą galima 
būtų panaudoti kitiems, svar
besniems reikalams.

Linkėtina, kad naujoji ALTo 
valdyba šį svarbų teikalą greičiau

"Vilniaus aidų" 
koncertinė kelionė

Žymus Lietuvos liaudies muzi
kos instrumentinis ansamblis 
"Vilniaus aidai" perskrido Atlantą 
ir koncertinę kelionę jau pradė
jo Toronte, Kanadoje. Svečių 
sulauksime ir JAV, taip pat Ar
gentinoje.

Ansamblį sudaro garsus akor
deonų duetas - Eduardas Gab- 
nys ir Genadijus Saukovas bei 
žymiausias Lietuvos birbyninin- 
•kas Antanas Smolskus.

Duetas jau yra surengęs per 
500 koncertų ne tik Lietuvoje, 
bet it Anglijoje, Bulgarijoje, Ita
lijoje, Jugoslavijoje, Lenkijoje, 
Olandijoje, Rusijoje, Slovakijo
je, Suomijoje, Australijoje, Nau
jojoje Zelandijoje ir kitur. Šis 
tarptautinių konkursų laureatas 
(1989 m. Klingenthal) ir diplo
mantas (1994 m. Castelfidardo) 
atlieka originalią akordeono bei 
įvairių tautų liaudies ir pramo
ginę muziką, kompozitorių kla
sikų aranžuotes ir transkripcijas. 
Daug dėmesio duetas skiria lie
tuvių kompozitorių kūrybai.

Per du tūkstančius koncertų 
savo kūrybiniame aruode pris
kaičiuoja visiems gerai žinomas 
birbynininkas Antanas Smols
kus. Muzikos akademijos profe
sorius, tarptautinių konkursų 
laureatas su savo birbyne ap
važinėjo visą pasaulį. Koncerta
vo New Yorke, Tokyo, Londone, 
Paryžiuje, Dubline, Bonnoje, 
Varšuvoje, Berlyne, Prahoje, Sofi
joje, Maskvoje, Leningrade, dar 
pridėkime neišvardintus Euro
pos, taip pat Australijos, Skandi- 

išspręstų, sumažindama išlaidas. 
Tada ir visuomenės reakcija 
ALTo atžvilgiu bus teigiama.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

PASINA UDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

Žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

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

Dėl daugiau informacijų skambinti: 

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė. 

Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VILTIS LITHUANIAN RELIEF, PARCEL SERVICE, Ine.
366 West Broadway, Boston, MA 02127 (HOPE) • TEL:(617; 269-4455

VELYKINIAM KONTEINERIUI
VASARIO MĖNESI

CAPE COD, MA 
BROCKTON, MA 
LOVVELL MA 
LĄtyRENCE, MA 
NASHtJA, N H 
VVORCESTER, MA 
VVATERBURY, CT 
HARTFORD, CT 

* BROOKLYN, NY
ĄTHOL, MA 
KENNEBUNKPORT, ME 
NORVVOOD, MA 
PUTNAM, CT 
PROVIDENCE, Rl 
SCHENECTADY, NY 
BINNINGTON, NY 
SCRANTON, PA 
FRACKVILLE, PA 
PHILADELPHIA, PA 
BROOKLYN, NY 
BALTIMORE, MD 
VVASHINCTON, DC 
BRIDGEPORT, CT

siuntinius paimsime šiose vietovėse:
vasario 12 3:00 - 5 MM) PM
vasario 13 3:30 - 5:30 pm
vasario 14 12 MM) -1MM) pm
vasario 14 2:00 - 3 MM) PM
vasario 14 4:00 - 5 MM) PM
vasario 15 HMM) - 3:00 PM
vasario 15 930 -11:00 AM
vasario 15 12 MM) - 2MM) PM
vasario 15 130 - 4MM) PM
vasario 17 4:00 - 5 MM) PM
vasario 18 HMM) -12 MM) AM
vasario 18 5:30-630 PM .
vasario 19 1MM) - 2MM)PM
vasario 19 4MM) - 6MM) PM
vasario 20 630 - 730 PM
vasario 21 9MM)-11MM)AM
vasario 21 1-O0-2MMJPM
vasario 21 430 - 530 PM
vasario 22 1130 -1-30 PM
vasario 22 12MM) - 3MM) PM
vasario 22 530 - 630 PM
vasario 23 130 - 4MM) PM
vasario 23 8MM) - 9MM) PM

Dėl pinigų pervedimo, pigaus telefonu skambinimo i Lietuvą ir kt. 
informacijų kreipkitės:

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

Sartų ežeras Zarasų rajone. Žiemą jis traukia žvejus ir svajotojus, žirgų lenktynių 
gerbėjus. Vasarą švarus vanduo čionai atvilioja maudynių mėgėjus.

V. Kapočiaus nuotr.

Puslaidininkių fizikos instituto 
jubiliejus

navijos šalių, Kanados bei Pietų 
Amerikos miestus, ir matysime, 
jog neveltui A. Smolskus vadi
namas ne tik žymiausiu, bet ir 
aktyviausiai koncertuojančiu Lie
tuvos birbynininku.

Visą mėnesį truksiančiai kon
certinei kelionei ansamblis "Vil
niaus aidai" parengė nuotaikingą 
programą. Šie garsūs Lietuvos 
vyrai, Muzikos akademijos peda
gogai kviečia lietuvius į koncer
tus, kurie įvyks Toronte, Chica- 
goje (vasario 1 d.), Bostone (va
sario 2 d.), Floridoje, Rio de Ja- 
neiro, San Paulo, Buenos Aires 
(vasario 16 d.), Montevideo. (Tik
slesnės datos bus praneštos vė
liau.)

Parengė Dalia Šilienė

1997 m.
SALFASS-gos 

varžybų kalendorius
(atkelta iš 5 psl.)

Tinklinio, stalo teniso, lauko 
teniso, ledo ritulio ir šachmatų 
ŠALFASS pirmenybių datos ir 
vietos dar nenustatytos. Taipogi 
planuojama rudeniop surengti 
baltiečių krepšinio ir tinklinio 
varžybas. Krepšinis numatomas 
Toronte. Tinklinis - dar neaišku.

Visų varžybų reikalais galima 
kreiptis į ŠALFASS-gos Centro 
valdybos gen. sekretorių Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., Eu
clid, OH 44117-2122. Tel. 216- 
486-0889, faksas: 216-943-4485.

Kalendoriaus papildymai bei 
pakeitimai bus nuolatos skelbia
mi.

ŠALFASS-gos Centro valdyba

Savo gyvavimo trisdešimtmetį 
pasitiko Puslaidininkių fizikos 
institutas. Ta proga praeitų metų 
gruodžio 30 dieną įvyko iškil
mingas senato posėdis, pranešė 
Eltai instituto mokslinis sekre

torius Vytautas Šilalnikas.
Institutas įkurtas 1967 metų 

sausio 1 dieną. Naujosios moks- 
> lo įstaigos branduolį sudarė mok

slininkai, dirbę Fizikos ir mate 
(nukelta į 7 psl.)

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

----------------------------- FEBRUARY 1997---------------------- 
SCHEDULE

EEB 1 SAT 
FEB 4TUES 
FEB4TUES 
FEB 4 TUES 
FEB 6 THURS 
FEB 6 THURS 
FEB 7 FRI 
FEB 7 FRI 
FEB 11 TUES 
FEB 13 THURS 
FEB 15 SAT 
FEB 18 TUES 
FEB 18 TUES 
FEB 18 TUES 
FEB 20 THURS 
FEB 20 THURS 
FEB 21 FRI

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

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

11 - 12 NOON
1 - 2 PM

11 - 12 NOON
4 - 5 PM

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

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

B Zacy ®
Wm. Anastasi, B. S. 

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

 Tel.: 296 4130

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

Ferrante Travel Center

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



Brockton, MA
Rengiamės minėti

Brocktono lietuviškų organipa- 
djų atstovai, sukviesti Lietuvių 
Bendruomenės Brocktono apy
linkės pirmininko Stasio Eivos, 
nustatė tokią Vasario 16-sios mi
nėjimo tvarką.

Vasario 10 d. 10:00 vai. ryto - 
organizacijų atstovai apsilankys 
pas miesto merą, kuris pasirašys 
proklamaciją, skelbiančią Vasa
rio 16-ją Lietuvos švente Brock
tono mieste.

Sekmadienį, vasario 16 d., 10:30 
vai. ryto - iškilmingos šv. Mišios 
Šv. Kazimiero bažnyčioje už Lie
tuvos laisvės kovotojus; organi
zacijos dalyvauja su vėliavomis. 
Vėliavas tvarko Brocktono šaulių 
kuopos pirmininkė Stasė Gofen- 
sienė. Po šv. Mišių prie žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę pamin
klo padedamas vainikas ir vyks
tame prie miesto rotušės nuleis
ti Lietuvos vėliavą, kuri iškil
mingai pakeliama vasario 9 d. ir 
visą savaitę ten plevėsuoja, skel
bdama Brocktono gyventojams, 
kad Lietuva gyva.

Praneša "Pagalba Lietuvai"
"Pagalba Lietuvai" vadovas 

Robertas S. Boris pranešė, kad 
43-sis talpintuvas pasiekė Vilnių 
š. m. sausio 6 dieną. Catholic 
Medical Mission Board (CMMB) 
iš New Yorko parūpino šį tal- 
pintuvą.

Tame talpintuvė buvo 400 
dėžių su vaistais, kurių vertė yra 
$1,421,860.00. Šie vaistai bus 
dalijami maždaug 50-čiai ligo
ninių Lietuvoje.

Specialios dėžės su vaistais nuo 
slogos ir kosulio bus dalijamos 
seminarijoms, vienuolynams ir 
mokykloms Vilniuje pagal ar
kivyskupo Audrio Bačkio nuo
žiūrą. Seselė vienuolė Dolorita

Prel. Simonui Morkūnui švenčiant 
amžiaus 95 m. sukaktį

Kunigas Simonas Morkūnas

"Padariau ką galėjau, geriau te
padaro pajėgesni." Panašios min
tys ne kartą prabėgo prel. Simo
no Morkūno galvosenoje, lei
džiant poilsio dienas kunigų sla-* 
ugos namuose, Sioux City, IA.

Simonas Morkūnas gimė 1902 
m. vasario 16 d. Valtūnų kaime, 
Žemaitkiemio valsč., Ukmergės 
apskr. Baigęs kunigų seminariją 
ir Vytauto D. universiteto Teo
logijos-filosofijos fakulteto teo
logijos skyrių, 1933 m. balandžio 
1 d. Kauno katedroje arkivysk. J. 
Skvirecko buvo įšventintas ku
nigu.-

1933 m. birželio 20 d. naujasis 
kunigas buvo paskirtas Kauno 
Prisikėlimo bažnyčios vikaru. 
Kun. S. Morkūnas nuo pat jau
nystės rūpinosi vargšais, sene-- 
liais, ligoniais, studijuojančiu 
jaunimu. Būdamas Prisikėlimo 
parapijos vikaru, per 10 metų 
šiems reikalams surinko ir išlei
do du milijonus litų.

Vasario 16-ąją
Pagrindinė minėjimo dalis - 

vasario 16 <L, 3 vai. popiet, 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Kalbės Eduardas Meilus, 
ilgus metus buvęs lietuviškos 
radijo valandėlės vedėjas Wor- 
cester, MA. Meninėje programo
je dainuos operos solistė Mary
tė Bizinkauskaitė.

I minėjimą kviečiami Brockto
no miesto ir Massachusetts val
stijos atstovai. Valdžios atstovų 
kvietimu rūpinasi advokatas 
William Pribušauskas.

Rengiantis Vasario 16-osios mi
nėjimui, aktyviai ir solidariai 
pasireiškė Šv. Kazimiero parapi
ja, Lietuvių Bendruomenė, Šau
lių Sąjunga, BALFas, Lietuvos 
Vyčiai, Lietuvių Katalikių Mo
terų Sąjunga, Montello Lietuvių 
Tautinis Klubas ir Sandaros Klu
bas.

Visi Brocktono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami gausiai susirinkti 
paminėti Lietuvos Nepriklauso
mybės 78-tąją sukaktį.

Butkutė, Utenoje, dr. Emilija 
Montvilienė, Marijampolėje, 
kun. P. Klezys, Spitrėnuose, kun. 
Leonas Jakimavičius, Alytuje, 
kun. S. Pilipavičius, Troškūnuo
se, ir Nijolė Aleknavičienė, Ak
menėje, panašias dėžes išdalins 
vaikučiams ir vyresnio amžiaus 
žmonėms prieglaudose ir slaugos 
namuose.

"Pagalba Lietuvai" yra labai 
dėkinga Lithuanian Mercy Lift 
pirmininkui Jurgiui Lendraičiui 
už persiuntimo išlaidų parūpini- 
mą šiam talpintuvui išsiųsti per 
Christian Relief Services, Arling- 
ton, VA.

Paruošė Regina Juškaitė

Senelių ligonių prieglaudą, 
moderniausią visame Pabaltijyje, 
jis irgi pastatė savo iniciatyva. 
Joje buvo galima patalpinti apie 
300 ligonių. Kauno, ypač "Bra- 
zilkos", vargšų jis buvo vadina
mas "ubagų karaliumi", nes, ge
raširdžių žmonių padedamas, 
nuolat šelpė vargšus maistu, 
drabužiais ir pinigais, o vaikus 
globojo vaikų darželiuose, tėvus 
- prieglaudose.

Kun. S. Morkūnas ekume
nizmą vykdė praktiškai nuo 
pirmųjų kunigystės dienų. Jis 
padėdavo visiems, nepaisydamas 
religinių ir pažiūrų skirtumo. 
Karo nublokštas į Austriją, 1945- 
1946 m. kun. S. Morkūnas buvo 
Kufsteino ir Hechingeno lietu
vių stovyklų kapelionu, o 1947- 
49 m. lietuvių sielovados Vokie
tijoje ir Austrijoje ekonomu.

1 JAV kun. S. Morkūnas atvyko 
1949 m. lapkričio 1 d. Kapelio- 
navo Šv. Vincento ligoninėje, 
ėjo vikaro pareigas Šv. Petro ir

Vasario 16-osios minėjimas 
Philadelphijoje

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas Philadel
phijoje rengiamas vasario 16-tą 
dieną šia tvarka:

10 vai. ryto - iškilmingos mi
šios Šv. Andriejaus bažnyčioje 
(19-ta ir Wallace gatvių kam
pas).

Tolesnė programa vyks Lietu
vių Namuose, 2715 E. Alleghe- 
ny Avė (Lithuanian Music 
Hali) prie 95-to kelio. Čia 
bus galima papietauti nuo 12- 
tos valandos.

2:00 vai. po pietų - akademinė 
programa Lietuvių Namų Čiur
lionio salėje. Žada atvykti mies

Antanui Skriduliui 80 Praėjusių metų gruodžio 26 d. 
Eugenijus ir Viktorija Ąžuolai 
atšventė 25-rių metų vestuvių 

į jubiliejų.
Eugenijus, a. a. Petro Ąžuolo ir 

Pranės Skrodenytės-Ąžuolienės 
sūnus, gimė Vokietijoje, jaunys- 

! tę praleido New Yorko mieste. 
■ Viktorija, Mykolo Jurgaičio ir 

Elenos Lukminaitės-Jurgaitienės 
i duktė, gimė ir augo Chicagos 
j priemiestyje. Ši šeima yra gyve

nusi Kalifornijoje, Floridoje, Illi- 
' nois, Minnesotoje, Nevv Jersey, 

dabar gyvena Maryland, kur Eu
genijus dirba IBM kompanijoje

Antanas Skridulis

Daytona Beach lietuvių tel
kinys nėra didelis. Lietuvių Klu
bo organizacijos sąraše randame 
tik apie šimtinę pavardžių. Tarp 
jų yra stebėtinų asmenybių, ku
rios, lyg žvaigždės, šviečia šioj 
Floridos pajūrio padangėj.

Šį kartą pažvelkime į vieną jų 
- muziką ir chorvedį Antaną Skri
dulį. Jis gimė 1917 m. vasario 1
ri. Joniškyje, šiaurinės Lietuvos 
miestelyje. Ten mokėsi pradžios 
ir vidurinėje mokykloje. Jau tada, 
mokytojų paveiktas užsikrėtė 
meile muzikai. Pastebėjęs jo ga
bumus, muzikas Juozas Dragū
nas davė privačias pamokas. Ge
rai pasiruošęs, Antanas įstojo į 
Klaipėdos muzikos mokyklą ir, 
Juozui Karosui vadovaujant, stu
dijavo vargonų muzikos meną. 
Prieš pasitraukdamas į Vakarus,

Povilo parapijoje, o 1951 m. ba
landžio 14 d. buvo paskirtas Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
Sioux City, IA, administrato
riumi.

Dideli kun. S. Morkūno ad
ministraciniai gabumai ir patir
tis, įgyta Lietuvoje, pasireiškė ir 
JAV. Vykdant vyskupijos nusta
tytus vajus, Šv. Kazimiero parapi
ja per eilę metų laimėdavo pirmą 
vietą savo klebono uolumo dėka. 
Neužmirštamas ir savos parapi
jos gerbūvis. Šventoriuje pasta
tytas gražus Marijos paminklas, 
įgyti elektroniniai vargonai, nu
pirktas automobiliams pastatyti 
nemažas sklypas.

Taupydamas parapijos pinigus, 
klebonas išlaikė egzaminus ir 
gavo teisę tvarkyti vadinamą 
"boilerį", kuriam aptarnauti pa
gal miesto taisykles reikalingas 
specialistas. Užuot mokėjęs so
lidžią algą tokiam specialistui, 
klebonas per eilę metų parapijai 
sutaupė daug tūkstančių.

Kun. Simonas Morkūnas ži
nomas ir kaip lietuviškų reikalų 
rėmėjas. Jis vienas iš pirmųjų 
stambiomis aukomis parėmė Lie
tuvių Fondą, Šiluvos Marijos ir 
Kankinių koplyčių statybą, Lie
tuvių Katalikų Religinę Šalpą 
(tapdamas pirmuoju kunigu me
cenatu), lietuvių pranciškonų 
Brooklyne statomą Kultūros Ži
dinį, Lietuvių Katalikų Mokslo 

to meras Ed Rendell. Pagrindi
niai kalbėtojai: Paul Goble, bu
vęs Baltijos šalių skyriaus vir
šininkas Valstybės departamen
te, ir JAV pulk. lt. Donatas Sku
čas, JAV LB Komisijos narys prie 
Lietuvos Respublikos Seimo, il
gesnį laiką darbavęsis Lietuvoje. 
Meninėje dalyje - "Vilties" cho-, 
ras, tautinių šokių grupė "Žilvi
nas" ir lituanistinės Vinco Krėvės 
mokyklos "Aušrinėlė" auklėtinių 
pasirodymas. Po minėjimo vai
šės.

Dalia Jakienė,
LB Philadelphijos apylinkės 
sekretorė

dirbo Joniškio parapijos vargo
nininku, o vėliau Joniškio gim
nazijos muzikos mokytoju.

Dėl karo ir okupacijos atsidūręs 
Vokietijoje, mokytojavo Mūn- 
cheno lietuvių gimnazijoje, suor
ganizavo vyrų chorą, vadovavo 
mišriam ir bažnytiniam chorui. 
Kurį laiką Vokietijoj buvo Čiur
lionio ansamblio chormeisteriu 
ir akompaniatorium.

1949 metais su didžiąja emi
gracijos banga iškeliavo į Ame
riką. Ten gyvendamas turėjo 
progą išvykti-į Romą papildo-4 
mom vargonų ir grigališko giedo
jimo studijom Bažnytinės Mu
zikos institute ir vadovauti Šv. 
Kazimiero Kolegijos chorui.

Po keletą metų A. Skridulis bu
vo Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos ir Chicagos Aušros Var-

Akademiją, Rezoliucijų Komi
tetą, Vasario 16-osios ir sale
ziečių gimnazijas, lietuvišką 
spaudą ir kitas lietuviškas įstai
gas.

Neliko pamiršti ir giminės bei 
artimieji Lietuvoje. Jiems pasiųs
ta daugybė vertingų siuntinių. 
Pietų Amerikoje Sukaktuvinin
kas dviem neturtingiems jau
nuoliams yra apmokėjęs už mok
slą, siekiant kunigystės.

Iowos valstijoje kun. S. Morkū
nas buvo tikras Lietuvos amba- į 
sadorius. Jis daug prisidėjo prie ! 
rezoliucijų pravedimo JAV at- i 
stovų rūmuose ir genate. Tuo 
reikalu jis parašė daugybę laiškų, 
siuntė telegramas, įtraukė žy
mius dvasininkus, advokatus, 
mokytojus ir kitus veikėjus į Lie
tuvos laisvinimo bylą. Kun. S. 
Morkūnas sumaniai gynė Lietu
vos reikalus ir vietinėje spaudo
je. Jo straipsniai buvo spausdi
nami vietos dienraštyje ir die
cezijos savaitiniame laikraštyje.

Tai tik taupios mintys apie 
didžius Sukaktuvininko darbus. 
Vertas jis lietuviškos visuomenės 
pagarbos ir dėkingumo. Nenu
ostabu, kad jis buvo įvertintas 
Bažnytinės vyriausybės ir jam 
buvo suteiktas prelato titulas, o 
vielos universitetas paskyrė jam j 
garbės daktaro laipsnį.

Kun. dr. Kornelijus Bučinys,
OEM

Sidabrinis jubiliejus

Eugenijus ir Viktorija Ąžuolai

tų parapijos vargonininku ir cho
ro vadovu. Po to 23 metus buvo 
Cicero Šv. Antano parapijos var
gonininku, choro vadovu ir mo
kykloje dainavimo mokytoju. 
Chicagoje taip pat vadovavo 
moksleivių ansambliui ir studi
javo specialią harmoniją muz. 
VI. Jakubėno kurse. Priklausė 
Vargonininkų Sąjungai, buvo jos 
valdyboje, o taip pat ir muziko 
Juoze Žilevičiaus Muzikinio ar
chyvo valdyboje. Sulaukęs pen
sijos amžiaus,-! 983 m. persikėlė 
gyventi į Floridą.

Kuo Antanas Skridulis ypatin
gas Daytona Beach lietuviams? 
Čia esant dar visai nedideliam
būreliui iš šiaurės atsikėlusių tė
vynainių, jis nepamiršo savo pa
šaukimo muzikai ir vėl suorga
nizavo chorą, pasivadinusi^’Sie- 
tyno" vardu. Repeticijos vykda
vo vaišingoje Valės ir Antano 
Skridulių pastogėje. Susidarius 
palankioms sąlygoms, vietinėje 
Ormond Beach Prince of Peace 
bažnyčioje kartą per mėnesį 
buvo leista aukoti lietuviškas 
pamaldas, kurias atnašaudavo 
kun. Kazimieras Ruibys. Choras 
per kiekvienas mišias giedojo lie
tuviškas giesmes ir įvairiom pro
gom koncertuodavo. Mirtis atė
mė lietuvį kunigą, bet Daytona 
Beach lietuviška giesmė ir daina 
nenustojo skambėjus.

Pastačius naują bažnyčią, "Sie
tynas" gavo teisę daryti repetici-

Sudarydami 
testamentus, 
nepamirškite 

geriausio draugo - 
"DARBININKO", 

kuris kiekvienų savaitę skelbia 
naujienas lietuvių namuose. 

_________ i
Puslaidininkių fizikos instituto

jubiliejus
(atkelta iš 6 psl.)
matikos institute. Jų tyrinėjimai 
sparčiai besivystančioje puslai
dininkių fizikos srityje jau buvo 
susilaukę tarptautinio pripažini
mo.

Vėliau, vadovaujant akade
mikui Jurui Požėlai, institutas 
tapo vienu pirmaujančių pasau
lyje tyrinėjant pernešimo reiš
kinius stipriuose elektriniuose 
laukuose ir ypač plazminius reiš
kinius kietame kūne. Šie tyrimai 
turėjo ne tiktai didelę teorinę 

informatikos/kompiuterių srity
je. Šiuo metu darbo reikalais 
kompanijos pasiųstas į Eurčrpą, 
Eugenijus su šeima laikinai gyve
na pietų Prancūzijoje, Montpel- 
lier mieste.

Eugenijus ir Viktorija augina 
du vaikus: aštuoniolikmetis sū
nus Petras pirmus metus studi
juoja chemijos inžineriją Uni- 
versity of Maryland; keturiolik
metė duktė Audrė šierhet*mdko- 
si gimnazijoje Prancūzijoje. ’ ’

Linkime Viktorijai ir TtfgČhi- 
jui dar daug sveikų, sėkmingų 
metų kartu. M. N.

jas parapijos patalpose ir kon
certuoti atnaujintoje salės sceno
je. Choro sąstatas per eilę metų 
šiek tiek keitėsi ir šiuo metu jį 
sudaro dvylika moterų bei sep
tyni vyrai. Per keliolika metų 
Antano Skridulio pastangomis 
"Sietyno" repertuare susikaupė 80 
su viršum dainų ir 60 giesmfų, 
jų tarpe nemažai ir paties vatlb- 
vo kūrinių. Choras kas-savaię 
repetuoja, kas mėnesį gieda pbr 
pamaldas ir tiktai tris karštos 
vasaros mėnesius atostogauja^

Vasario 16-tos minėjimo, Moti
nos dienos ir kitomis progomis 
choras scenoje atlieka lietuvių ir 
tarptautinių kompozitorių dai
nas, kurios pakelia švenčių nuo
taiką ir praturtina renginių pro
gramą. Kartą per metus "Siety
nas" ruošia platesnio repertuaro 
koncertą.

Kas būtų Daytona Beach tel
kinys be Antano Skridulio? Flr 
tamsu, ir juoda..."- kaip kadaise 
eilėse buvo išsakyta. Lietuvis 
myli dainą, todėl laimė ir garpė 
turėti tokį brangų žmogų, kuris 
su begaline meile ir kantrybe 
puoselėja dainos meną. Vasaiio 
pirmą dieną muzikui Antaųui 
Skriduliui sukako 80 mettT^Ši 
diena, be abejo, buvo paminėta 
choro koncertu. Turime viltį, kad 
"Sietynas" ir Skridulis čfeinų bei 
metų skaičių dar padidins iki 
šimto.

Alg. Šilbajoris

- Dr. A. Landsbergio pas
kaitos Long Island. bibliote
kose: "Ar Meilė buvo išrasta 
12-me šimtmetyje? - Meilės 
kalbos užuomazga Pietų 
Prancūzijoje." Vasario 10 d., 
1:30 vai., A. K. Lovvenstein 
Public Library, 111 VVestPark 
Avė., Long Beach, NY 11561. 
Tel. (516) 43Ž-7201.

------------------------p

reikšmę, bet ir buvo plačjai 
pritaikyti kuriant naujus puslai
dininkinius prietaisus bei radijo 
elektroninius įrenginius. Dalis jų 
pagaminta Vilniuje.

Per 30 metų instituto moks
lininkai paskelbė daugiau kaip 
2500 straipsnių, parengė 19 
didelių monografijų, padarė 540 
išradimų. 180 instituto darbuo
tojų apgynė daktaro, o 27 - ha
bilituoto daktaro disertacijas.

ELTA
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Vasario 16 d. minėjimas 
Nevv Yerke, rengiamas Didžiojo 
New Yorko Jungtinio komiteto, 
kuriam šiemet pirmininkauja 
Tautos Fondo valdybos pir
mininkas Jonas Vilgalys, ivyks 
š. m. vasario 16 d. šia tvarka:

11 vai. - iškilmingos mišios 
Apreiškimo par. bažnyčioje, 259 
No. 5th St., Brooklyn, NY.

Tolimesnė programa vyks 
Kultūros Židinyje - 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY.

12:30 vai. - pietūs mažojoje 
Kultūros Židinio salėje. Veiks 
Kultūros Židinio kavinė.

3 vai. popiet - akademija ir 
koncertas didžiojoje Kultūros 
Židinio salėje. Pagrindinis kal
bėtojas - tarptautinės prekybos 
konsultantas Jonas Pabedinskas. 
Tema -Tautos Nepriklausomybė 
globalinėje aplinkoje.

Koncerte pirmą kartą New Yor
ko visuomenei pasirodys jaunas 
pianistas Gabrielius Alekna, ku
ris šiuo metu studijuoja Juilliard 
muzikos mokykloje Nevv Yorke 
(žr. aprašymą apie jį šiame pus
lapyje). Jungtinis Apreiškimo ir 
Atsimainymo parapijų choras, 
vadovaujamas Astos ir Virgini
jaus Barkauskų, sugiedos JAV ir
Lietuvos himnus ir padainuos 
keletą patriotinių dainų.

Daugiau informacijų žr. skel
bimą šiame puslapyje.

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

"Darbininko" 1997 metų 
spalvoto kalendoriaus dar 
yra likę. Kas kalendoriaus ne
gavote, arba norėtumėte užsi
sakyti daugiau, praneškite ad
ministracijai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 
79 metų sukakties

MINĖJIMAS
įvyks sekmadienį, š. m. vasario 16 d.:

11:00 vai. - Iškilmingos koncelebruotos mišios Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje Brooklyne.

Giedos Apreiškimo parapijos choras, vadov. Astos 
Barkauskienės

Pamokslg sako vysk. Paulius Baltakis, OFM.

Tolimesnė programa vyks
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY.

12:30 vai. - pietūs mažojoje Kultūros Židinio salėje. Veiks 
Kultūros Židinio kavinė. Pietus ir kavq bus galima gauti ir po 
programos.

3:00 vai. - akademinė programa didžiojoje Kultūros Židinio 
salėje.

Atidaromasis žodis - Jonas Vilgalys. Tautos Fondo valdy
bos pirmininkas.

Invokacija - Vysk. Paulius Baltakis, OFM.
Pagrindinis kalbėtojas - Jonas Pabedinskas, tarptautinės 

prekybos konsultantas iš Chicagos.
Meninė dalis:
pianistas Gabrielius Alekna, Julliard muzikos mokyklos 

studentas, pirmq kartq pasirodys New Yorke.
Jungtinis Apreiškimo ir Atsimainymo parapijų choras su

giedos JAV ir Lietuvos himnus. Padainuos keletq pariotinlų 
dainų.

Programų ves Jurgita Vaitkevičienė.

Minėjimg rengia ir visus atsilankyti kviečia

TAUTOS FONDAS
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS NY SKYRIUS
JAV LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA 

--------------------------------- ----------------------------------------------- ))

Gavėnios pradžia - Pelenų 
diena šiemet bus vasario 12 d., 
trečiadienį. Tą dieną prasideda 
gavėnios - atgailos laikotarpis, 
kuris baigiasi Kristaus Prisikėli
mo švente - Velykomis, kovo 30 
d. Gavėnios metu katalikai, su
laukę 14 metų, privalo susilaiky
ti nuo mėsos valgymo Pelenų 
dieną ir kiekvieną gavėnios pen
ktadienį. Tikintieji nuo 18 metų 
iki 59 metų dar privalo Pelenų 
dieną ir Didįjį penktadienį pas
ninkauti, t. y. valgyti tiktai tris 
kartus per dieną: pilnai prival
gyti tik vieną kartą, o kitus du 
kartus lengvai užvalgyti. Gavė
nios metu tikintieji yra ragina
mi daryti ii^savanorišką atgailą, 
pav., kąsdtėh išklausyti mišias 
arba būnant namuose daugiau 
laiko paskirti maldai, susilaikyti 
nuo blogų įpročių, vykdyti gerus 
darbus ir kt.

Lietuvių Fondas praneša, 
kad prašymai Lietuvių Fondo 
1997 metų švietimo, kultūros 
paramai ir įvairiems lietuvybės 
projektams turi būti atsiųsti 
Lietuvių Fondui ne vėliau kaip 
iki š. m. kovo mėn. 15 d. Prašy
mai studentų stipendijoms turi 
būti atsiųsti iki balandžio 15 d.
Prašymų anketos Lietuvių Fon
dui turi būti grąžintos paštu arba 
įteiktos Lietuvių Fondo raštinėje 
asmeniškai. Faksu (FAX) atsiųs
tos anketos nebus svarstomos. 
Prašymų anketos lietuvybės pa
ramai bei studentų stipendijoms 
yra gaunamos šiuo adresu: Lie
tuvių Fondas, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Tele
fonas (630) 257-1616.

Brocktone, MA, per Vasa
rio 16 d. minėjimą, kuris įvyks 
vasario 16 d. 3 vai. popiet Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, pro
gramą atliks operos solistė 
Marytė Bizinkauskaitė.

GABRIELIUS ALEKNA, 
jaunas pianistas, pirmąkart koncertuos New Yorko Kultūros Židinyje 

Vasario 16-sios minėjime
Gabrielius Alekna yra pirmasis 

lietuvis pianistas, kuriam pavy
ko įstoti į pasaulinio garso Juil
liard aukštąją muzikos mokyklą, 
kuri, įvertindama jo talentą ir 
pasiekimus, paskyrė jam stipen
diją. Gabrielius studijuoja pas 
Juilliard mokyklos fortepijono 
skyriaus vedėją, koncertuojantį 
pianistą Jerome Lowenthal, kuris 
yra koncertavęs su pačiais žy
miausiais dirigentais kaip Leo- 
nard'Bemstein, Seiji Ozavva, Pier- 
re Monteux ir kitais.

Lietuvoje Gabrielius, nuo 7 kl. 
Čiurlionio menų gimnazijoje iki 
III kurso pabaigos Lietuvos muzi
kos akademijoje, mokėsi pas Lie
tuvos muzikos akademijos do
centę ir Pedagogikos katedros 
vedėją dr. L. Drąsutienę. Jos pade
damas planavo išvykimą toli
mesnėms studijoms į užsienį. 
Pasak Gabrieliaus, mokytojos 
planas buvo perduoti jam žinias 
ir patirtį iki III kurso pabaigos ir 
išleisti į pasaulį "su šaknimis 
Lietuvoje" (tai jos žodžiai). Dr. 
Drąsutienė taip apibūdina savo 
ypatingų gabumų mokinį:

Gabrielius Alekna - talentin
gas jaunuolis, kryptingai sieki
antis meistriškumo. Jis sėkmin
gai dalyvavo jaunųjų atlikėjų 
konkursuose Lietuvoje ir užsie
nyje. Gabrielius - J. Fledžinsko 
(kamerinių ansamblių), B. Dva
riono, St Vainiūno konkursų lau
reatas. Sėkmė lydėjo jį ir tarp
tautiniuose konkursuose: Čekos
lovakijoje 1990 m. (Usti nad La- 
bem, II vieta) ir Vokietijoje 1992

Darbininkui paremti aukojo:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui -stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus ar metinį kalendorių:

Po 40 dol.: Č. Masaitis, 
Thompson, CT; Jadvyga Di
džiulis, Ft. Lauderdale, FL; A. ir 
B. Stukas, Jackson, NJ; Kun. Anta
nas Rubšys, Bronx, NY; T. K. 
Jasaitis, Great Neck, NJ; VI. Ki
lius, Valley Stream, NY; D. Ba
naitis, Woodhaven, NY; J. Shu- 
kys, Richmond Hill, NY.

Po 35 dol.: Enata Skrupskelis, 
Chicago, IL; B. Aponavicius, Eas- 
ton, PA.

Po 30 dol.: J. Kojelis, Santa 
Monica, CA; Stefa Vitėnas, Crom- 
vvell, CT; Vyt. Laugalis, Niantic, 
CT; Kleofa Gaižauskas, St. Pete 
Beach, FL; Aolf. Damušis, Lock- 
port, IL; Marija Eiva Hauser, Le- 
xington, MA; G. J. Stuopis, Sha- 
ron, MA; V. Saduikis, So. Bos
ton, MA; Biruė Podleckis, Lin- 
den, NJ; Aldona Pintsch, West 
Milford, NJ; Aldona Budzilas, 
West Nevv York, NY; Birutė Pap- 
rockas, Glendale, NY; J. Gruodis, 
Mt. Airy, MD; T. Savickas, Mon- 
ticello, NY; Eufemija Steponis, 
Seven Hills, OH.

Po 25 dol.: Al Navikauskas, 
Brookfield, CT; J. Sciuckas, Sey- 
mour, CT; Virginija Gureckas, 
Windsor, CT; V. Stašaitis, Treas- 
ure Island, IL; Vyt. Kamantas, 
Grand Rapids, MI; A. Pocius, Eli- 
zabeth, NJ; Antanina Ragauskas, 
Manahavvkin, NJ; A. J. Gude- 
czauskas, Coventry, RI; J. W. 
Kuncas, Export, PA.

Po 20 dol.: B. W. Uzemis, 
Hot Springs, AK; J. Zeidat, Ocean- 
side, CA; L. Reivydas, Los Ange
les, CA; Mary Werbitzkas, Gran- 
by, CO; B. Vilčinskas, Nevv Bri
tam, CT; Astra Corchia, Simbs- 
bury, CT; Mrs. S. Vaikutis, Stam- 
ford, CT; Ch. Kulas, Southbury, 
CT; T. Bertram, W. Hartford, CT; 
Elena Sakas-Sluder, Littleton, CO; 
Rev. J. Kluonius, Holiday, FL; 
Aniela Baliunas, Holiday, FL; A. 
Gesius, Largo, FL; Jadvyga Wa- 
nat, Port Richey, FL; Kun. Vyt. 
Pikturna, Riviera Beach, FL; St. 
Bakutis, St. Petersburg, FL; S. 
Vaškys, St. Pete Beach, FL; J. Mi

m. (Etlingene, V vieta). Ypatin
gai sėkmingi buvo 1993 m., kada 
laimėjo I tarptautinį St. Vainiū
no konkursą Vilniuje (H vieta) ir 
Maria Canals de Barselona In
ternational Competition for Mu- 
sical Performance (I vieta).

1995 m. vasarą Gabrielius 
gavo muzikos kursų Santa Bar
baroje (JAV) stipendiją, kur du 
mėnesius tobulinosi Juilliard 
mokyklos fortepijono katedros 
vedėjo, profesoriaus Jerome Lo- 
wenthal klasėje. 1995 m. rudenį 
G. Alekna tapo tarptautinio M. 
K. Čiurlionio pianistų ir vargo
nininkų konkurso laureatu (III 
vieta). Šią žiemą Yamaha Music 
Foundation of Europe sureng
tame Muzikos Akademijoje kon
kurse buvo apdovanotas Yama
ha premija (I vieta).

Puiki klausa, atmintis, aiškus 
muzikinis mąstymas, puikūs

kaila, Semfeole, FL; Alf. Alek- 
siejunas, St. Pete Beach, FL; J. 
Rauba, So. Pasadena, FL; Rūta 
Strazdis, Sunny Hills, FL; Ig. 
Budrys, Lockport, IL; Kun. J. Gai- 
liušis, OFM, Kennebunkport, ME; 
Alb. Janks, Elkton, MD; Vyt. An- 
driukonis, Arlington, MA; 
Zidziunas, Centerville, MA; St. 
Griežė - Jurgelevičius, Dudley, 
MA; Ursula Narkus, Lavvrence, 
MA;. P. Mikšys, Leicester, MA; K. 
Varnelis, Stockbridge, MA; J. B. 
Baksys, So. Boston, MA; V. Ka- 
maitis, Boston, MA; Bronė Bud- 
reika-Tender, Wellesley, MA; VI. 
Garsys, Worcester, MA; J. Radas, 
Livonia, MI; J. Pelevicius, Hud- 
son, NH; J. Zirlis, Havvthom, NJ; 
V. Roman, Lakevvood, NJ; B. ir
O. Balčiūnas, Manahavvkin, NJ;
P. Brazauskas, Paramus, NJ; L. 
Morkūnas, Toms River, NJ; Anne 
A. Stanis, Toms River, NJ; VI. 
Audėnas, Union, NJ; Jul. Ve- 
blaitis, Union, NJ; Mary Kulis, 
Whiting, NJ; Br. Rutkunas, Bay- 
ville, NY; A. Račkauskas, Brook
lyn, NY; Kotryna Žvirblis, Brook
lyn, NY; Regina Jonušis, Calver- 
ton, NY; J. Alyta, Elmhurst, NY; 
Kun. Zenonas Smilga, Fishers 
Island, CT; Ch. Gabalis, Flus- 
hing, NY; Gražina Siliunas, 
Flushing, NY; Živilė K. Ratas, 
Merrick, NY; Eugenija Minku- 
nas, Manhasset, NY; Agota 
Ūselis, Nevv York, NY; R. ir T. 
Alinskas, Ridgevvood, NY; E. 
Baranauskas, Schenectady, NY; 
J. Burdulis, Shirley, NY; Elena 
Valiūnas, Southanpton, NY; A. 
ir D. Prekeris, Staten Island, NY; 
Chas. Senken, Woodhaven, NY; 
Genovaitė Diržys, Woodhaven, 
NY; Vida ir Algis Jankauskai, 
Woodhaven, NY; J. Zaronskis, 
Cleveland, OH; A. Bukys, Wil- 
lovvick, OH; Dalia Jakas, Norris- 
town, PA; Rev. Peter Burkauskas, 
Phila, PA; Eleanor Aleliunas, Ptts- 
burgh, PA; Uja Moston, Collier- 
ville, TN; A. ir R. Rimas, Reston, 
VA.

Po 15 dol.: J. Seniūnas, Hart
ford, CT; Genovaite Valiulis, 
Waterbury^CT; V. Macys, Chip- 
ley, FL; VI. Vasikauskas, Semi- 
nole, FL; Alg. Alksninis, Marco 
Island, FL; J. Mikaila, Seminole,

fiziniai duomenys - tai darnus, 
gana retai pasitaikantis pianisto 
kompleksas. Žingeidus ir darbš
tus Gabrielius pastoviai ruošia 
dideles ir sudėtingas programas, 
daug koncertuoja. Yra paruošęs 
tris rečitalius, skambino su ge
riausiais Lietuvos orkestrais: Lie
tuvos Nacionaliniu Simfoniniu 
orkestru, Lietuvos Valstybiniu 
Simfoniniu orkestru ir Lietuvos 
Kameriniu orkestru (piogramoje 
Schumanno, Liszto Nr. 2, 
Beethoveno Nr. 4 ir Mozarto Nr. 
25 fortepijoniniai koncertai).

Nevv Yorko Juilliard School 
muzikinei visuomenei seniai 
žinoma kaip viena geriausių pa
saulio aukštųjų muzikos mo
kyklų. (J ją priimamas vienas iš 
daugiau kaip dešimties preten
dentų.) Turtingas New Yorko 
muzikinis gyvenimas, puikios 
studijų ir buities sąlygos, aukš
čiausios kvalifikacijos profesūra 
leidžia perspektyviems jauniems 
menininkams siekti aukščiausio 
meistriškumo pasirinktoje pro
fesijoje.

G. Alekna išsiskiria iš savo 
bendraamžių didele meninio 
augimo perspektyva, kuri turėtų 
būti aktuali Lietuvos muzikinei 
kultūrai. Lietuvos Muzikos Aka
demijoje G. Alekna savo specia
lybėje sukaupė daug žinių ir 
didelę koncertinę patirtį. Šiuo 
metu jam būtina toliau inten
syviai plėsti žinias ir pia- 
nistinę patirtį. Tam tinkamiau
sia vieta ir aplinka - Juilliard 
School Nevv Yorke. v.p.

IN; L. Dovydėnas, Lenox, MA; 
St. Racys, Milton, MA; Bronė 
Karaskienė, Dęlran, NJ; J. A. Vige
lis, Cherry Hill, NJ; Valentine 
Tumelis, Linden, NJ; M. Slavins
kas, Nevv Hyde Park, NY; Zina Di 
Falco, Nevv York, NY; Agnė Balas, 
Cleveland, OH; Msgr. M. C. Oza- 
las, Clarks Green, PA.

Po 14 dol.: Veronica Kaz- 
lauskis, Nevv Hyde Park, N. Y.

Po 10 dol.: J. Andrulis, Isling- 
ton, ONT, Canada; F. ir M. Ra
dis, Hot Springs, AR; J. Valuko- 
nis, Glendale, CA;

(Bus daugiau)

Anthony ir Adelė Grig, 
Spring Hill, FL, šiemet ir vėl, 
kaip kasmet, apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame nuolatiniams 
mūsų spaudos rėmėjams.

Vito Vai, Oak Brook, IL, 
kasmet atsiunčia didesnę auką 
"Darhįninkui". Taip padarė ir šie
met, apmkėdamas prenumeratą 
su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą mūsų spau
dai.

V. K. Jonynas, Queens Vil- 
lage, NY, šiemet savo prenume
ratą apmokėjo su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už paramą 
"Darbininkui".

Laima Šileikytė - Hood, 
Nevv York City, ir šiemet, kaip 
kasmet, apmokėjo prenumeratą 
su 125 dol. čekiu ir tuo stipriai 
parėmė mūsų laikraštį. Nuo
širdžiai dėkojame už "Darbinin
ko" stiprinimą.

Maria Lancis, Mt. Olive, IL, 
kasmet paremdavo "Darbininką" 
didesne auka, o šiemet apmokė
jo prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už paramą 
mūsų laikraščiui.

Conrad Kaster, Belleville, NJ, 
ir šiemet, kaip kasmet, apmokė
jo prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuola
tinę paramą spaudos išlaikymui.

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

Lietuviškos Skautijos išsa
mi knyga apie 1945 - 1985 m. 
veiklą, jau atspausdinta ir plati
nama. Nevv Yorko apylinkėje 
knygą platina v.s. Vida Jankaus
kienė. Užsakymus galima pa
reikšti ir telefonu, skambinant 
(718)849-2260 vakarais ir savait
galiais, arba rašant: 84-14 89th 
St. Woodhaven, NY 11421. Kny
gos kaina 30 dol. (sk.)

Daromi vertimai iš rusų į 
lietuvių kalbą. Verčiami laiš
kai, dokumentai ir kt. Tel. (508) 
487-3207. FAX (508) 487-6651.

_ (sk.).
Ieškau kambario Nevv 

Yorke - Manhattane. Esu 31 
m. gydytojas iš Lietuvos. Turė
siu lankyti kursus Manhattane 
nuo kovo mėn. pradžios iki 
rugpjūčio mėn. pabaigos. Ne
rūkau, negeriu ir turėsiu daug 
studijuoti. Lėšos ribotos. Jeigu 
turite kambarį arba galite kitaip 
padėti, prašome skambinti Ro
bertui Urbanavičiui (203) 469- 
8365. (sk.).

Išnuomojamas kambarys 
vienam ar dviems asmenims. 
Arti gero susisiekimo, netoli par
duotuvių. Skambinti (718) 235- 
9531. (sk.).

Jei kas turėtų augių ar 
lietuvių kalba knygų, kurių 
jau nebereikia, skambinkite tel. 
(718 ) 348-4709. (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willovv- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

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

Jonė Gerulytė, So. Boston, MA 
- 10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai. *

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros ŽidiritoY 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, vasario 15 d., šeštadienį, 
nuo 1:30 vai. iki 4 vai. popiet.

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

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims vasario 15 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

ATLANTOS atstovas Nevv 
Yorke yra Ramūnas, skambin
kite minėtu telefonu ir susitar
kite. Jis mielai paims Jūsų siun
tinius iš namų.

compuserve.com

