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- Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas, Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis ir 
vasario 18 posėdyje dalyvavę par
lamentarai susikibo į 44 metrų 
49 centimetrų ilgio austą juostą. 
Rekordinę - per parą išaustą - 
juostą tautodailininkė Birutė Ja
navičienė baigė austi vasario 16- 
ąją ir įteikė V. Landsbergiui "kaip 
vienybės, ištvermės ir darbštu
mo simbolį". Priimdamas dova
ną, Seimo pirmininkas žadėjo 
apjuosti visus parlamentarus. 
Savo pažadą V. Landsbergis iš
tesėjo vasario 18-osios rytą, po 
Lietuvos prezidento A. Brazaus
ko metinio pranešimo. Nors ap
juosti Seimo narių nepavyko, ta
čiau parlamentarai kelias mi
nutes stovėjo ratu susikibę į ją. 
Vėliau šią vienybę liudijančią 
akciją jie palydėjo plojimais.

- Prezidentas Algirdas Bra
zauskas vasario 17 d. pasirašė 
dekretą, kuriuo teikia Seimui rąti- 
fikuoti 1972 m. konvenciją dėl 
bakteriologinių ir toksinių gink
lų kūrimo, gamybos ir saugoji
mo uždraudimo bei jų sunai
kinimo. Kaip BNS sakė konven
ciją ratifikavimui pateikę Krašto 
apsaugos ministerijos teisinin
kai, tai yra deklaratyvus žingsnis, 
siekiant narystės NATO jr ES, 
nes Lietuva negamina ir niekada 
negamino bakteriologinių ir tok
sinių ginklų.

- Po dešimties mėnesių re
monto vėl atidaryta viena se
niausių Vilniaus maisto produk
tų parduotuvė - Vilniaus centri
nis gastronomas. Remontas kai
navo 6 milijonus litų. Be par
duotuvės veiks ir restoranas bei 
dvi kavinės. Parduotuvė buvo 
privatizuota 1991 metais, 11% 
akcijų priklauso valstybei.

- Kauno apygardos proku
ratūroje vasario 19 d. iškelta 
baudžiamoji byla dėl valstybės 
paslapčių išdavimo. Byloje kon
kretus kaltinamasis nenurodytas, 
tačiau ji susijusi su informacija, 
kurią spaudai atskleidė buvęs 
Valstybės saugumo departamen
to Kauno skyriaus vadovas Rim
vydas Bajorinas, kuris parodė 
žurnalistams slaptus dokumen
tus, kurie buvo parengti pagal 
susprogdinto buvusio saugumo 
pareigūno Juro Abromavičiaus 
surinktą operatyvinę informaci
ją. Už valstybės paslapčių išda
vimą Baudžiamasis Kodeksas nu
mato laisvės atėmimą iki penke- 
rių metų.

- Vilniaus meru išrinktas 
59 metų matematikas Al
girdas Čiučelis. Jis buvo vie
nintelis kandidatas į šį postą savi
valdybės tarybos posėdyje su
rengtuose rinkimuose. Nuo 1995 
metų pavasario sostinės meru 
dirbo konservatorius Alis Vidū- 
nas, kuris atsistatydino iš pa
reigų, nes Ministro Pirmininko 
potvarkiu paskirtas Vilniaus ap
skrities viršininku. A. Čiučelis 
Vilniaus mero poste bus iki kovo 
pabaigos. Tada įvyksiančiuose 
savivaldybės rinkimuose bus ren
kama nauja taryba. Iki šiol joje 
daugiausiai yra konservatorių, 
kuriems priklauso ir meras.

- Bendrovė "Mažeikių naf
ta" vasario 15 d. po dviejų 
savaičių pertraukos atnaujino 
darbą. Vasario 17 d. įmonės re
zervuaruose buvo 77 tūkst. tonų 
naftos, o netrukus atsargos pa
didės iki 149 tūkst. tonų.

DAR VIENA VASARIO 16-TOJI
Dr. A. Kabaila specialiai 'Darbininkui' iš Canberros

Taip ištiko, kad šiandien, sek
madienį, vasario 16-tąją, jau sep- 
tyneri metai, kai gyvenu Can- 
berroje, Australijos sostinėje. 
Canberra - ambasadų miestas, 
kurioje visos, net ir mažiausios 
valstybės bando turėti savo at
stovybę. Štai, civilinio karo nu- 
teriota Bosnija-Hercogovina sta
tosi sau pastatą. Kiekviena vals
tybė turi savo tautinę šventę, 
kuri atžymima Australijos Už
sienio reikalų ministerijos sąraše. 
Jau nuo 1991-ųjų metų rugsėjo 
Vasario 16-toji ten įtraukta, kaip 
Lietuvos tautinė šventė. Kadan
gi anksčiau Lietuva jokių diplo
matinių santykių su Australija 
nėra turėjusi, tad ši atžyma yra 
pradžia tų santykių ir tuo pačiu 
kiekvienam australui vis aiškėja, 
kad Vasario 16-toji - Nepriklau
somos Lietuvos valstybinė šven
tė.

Jau pusšimtis metų, kai per 
kiekvieną Vasario 16-tąją save 
padrąsindavome, kad ta valsty
binė šventė kada nors dar bus 
švenčiama. Padrąsindavome, lyg 
tie žydai diasporoje, keldami tau
rę per Velykas - "kitais metais Je
ruzalėje". Tiesą sakant, tas pasi- 
drąsinimas, pasiguodimas per 
laiką darėsi vis sunkiau įtikimas 
ir kartais nuskambėdavo kaip 
daug reikšmės nebeturinti indiš-

JAV BALTŲ AKCIJA VVASHINGTONE 
NATO KLAUSIMU

Amerikos lietuvių, latvių ir estų 
organizacijų vadovai pakartoti
nai išreiškė JAV vyriausybei savo 
susirūpinimą, kad šiuo metu 
vykstančios Washingtono - 
Maskvos derybos dėl NATO iš
plėtimo gali pakenkti Baltijos 
valstybių saugumui. Apie tai 
vasario 12 d. pranešė Marylando 
valstijoje veikianti Jungtinio 
Amerikos Baltų komiteto 
(JBANC) įstaiga.

Vasario 6 d. JAV prezidentui 
Bill'ui Clinton'ui pasiųstame laiš
ke, Amerikos Lietuvių ir Estų 
Tarybų bei Latvių Sąjungos pir
mininkai pareiškė, jog kai kurie 
pasiūlyti NATO - Rusijos susita
rimo punktai gali labai susilp
ninti Vakarų gynybinę sąjungą. 
Pavyzdžiui, pasiūlymas, kad 
NATO būtų neleista laikyti savo 
dalimi} naujųjų narių teritorijo
je, padarytų jų apgynimą beveik 
neįmanomu. Pirmininkus ne
ramina ir reikalavimas, jog su 
Rusija reikėtų iš anksto pasitarti 
apie kiekvieną NATO veiksmą. 
Tokiu atveju, Rusija galėtų nu
delsti bet kokius būtinus NATO 
nuosprendžius, nedalyvaudama 

Jungtinis Apreiškimo par. Brooklyne ir Viešpaties Atsimainymo par. Maspethe choras, 
atlikęs programą Vasario 16-sios minėjime New Yorke, Kultūros Židinyje, vasario 16 d. 
Chorui diriguoja muz. Asta Barkauskienė. S. Narkėliūnaitės nuotr.

ka mantra - garsiai kalbama mal
da.

Bet šiandien, dėka nuostabaus 
visos tautos atkaklumo, dėka jos 
vadovų toliaregiškos politikos, 
Lietuva vėl nepriklausoma vals
tybė. Tiesa, jos gyventojų dalis 
neatrodo labai laimingi. Jie daž
nai - pavargę, sušalę, pikti ir 
surūgę. Žinoma, ne visi, bet ne 
taip jau ir mažai. Vis išgirsti klau
simą - "kada mes gyvensime kaip 
Švedijoje?" Tarytum galėtumei 
palyginti per visus karus tur- 
tėjusią šalį su priešų nusiaubta 
šalimi, kurioje net ir jos gynėjus 
nuožmūs Lietuvos priešai vadin
davo banditais.

Noromis nenoromis peršasi 
klausimas, ,kaip buvo po Ne
priklausomybės atstatymo 1918 
metais, kad palygintume! su tuo, 
kas vyksta dabar, po 1990 metų 
Nepriklausomybės atstatymo pa- 
skelbimo.

Po 1918 metų Lietuva buvo 
nusiaubta karo bangos. Sodybos 
ir kaimai daug kur sudeginti. 
Žmonės turėjo miegoti po veži
mais. Visur trūko inteligentijos. 
Kiekvienoje srityje trūko darbuo
tojų. Bet žmonės turėjo tikėjimą 
ne vien Dievu, bet ir pasitikėjimą 
savimi - dirbsime ir pasieksime. 
Toli gražu ne viskas Lietuvoje 
buvo gerai ir pavyzdingai sut-

pasitarimuose.
Staigmena pirmininkams buvo 

ir tai, kad dar ir metams ne
praėjus jau antrą sykį bus pers- 
varstoma Konvencionaliųjų Pa
jėgų Europoje sutartis. Jau per
nai Rusijai buvo suteikta teisė 
sutelkti daugiau šarvuotų dali
nių prie Estijos ir Latvijos sie
nos. Bet kokios naujos nuolai
dos dar labiau pablogins padėtį.

Anot JAV baltų veikėjų, po 
Antrojo pasaulinio karo Mars- 
hall'io planas Europai atstatyti 
ir NATO įkūrimas padėjo palygi
nant greitai užtikrinti taiką ir 
gerbūvį. Dabar mums vėl atsivėrė 
galimybė šiuos tikslus įkūnyti 
Vidurio-Rytų Europoje ir atsta
tyti pilnutinę Europą, įgalinant 
visas Europos šalis įsijungti į 
NATO - užbaigia savo laišką pre
zidentui Clinton'ui JAV lietu
vių, latvių ir estų organizacijų 
pirmininkai Jonas Račkauskas, 
Janis Kukainis ir Matti Koiva.

Vasario 7 d. septynių JAV bal
tų sambūrių, įskaitant ir Lietu
vių Bendruomenę, atstovai Bal
tuosiuose Rūmuose susitiko su 
JAV valdžios pareigūnais, ką tik 

varkyta. Žinoma, per tą trumpą 
nepriklausomybės laikotarpį 
buvo neįmanoma visko padary
ti. Lietuvos žmonės negyveno 
"kaip Švedijoje". Bet ar galima 
už tai kritikuoti Lietuvos valsty
bę, jos santvarką ar jos vadovus? 
Juk progresas buvo stačiai nuos
tabus. Ir ne taip jau stebėtina, 
nes pradėta nuo nulio. Tad bet 
koks žingsnis pirmyn, buvo di
delis šuolis. Tad ir vilties buvo 
daug.

Po sovietų okupacijos Lietuva 
nebuvo nubarstyta sudegusiomis 
sodybomis, nebuvo ir bado. Bet 
daug jos žmonių, pačių geriausių 
Lietuvos sūnų ir dukrų buvo iš
tremti į Sibirą ir kitus tolimiau
sius blogio imperijos kampus. 
Gi nepritekliai buvo ne tik ma
terialiniai, bet ir moraliniai. Kraš
tas, ypač kaimas, paskendęs alko
holizme. Visur siautėja krimi
naliniai elementai. Kyšių davi
mas ir> kyšių ėmimas atrodo ne 
išimtimi, o gyvenimo taisykle. 
Svarbiausia, puse šimtmečio bu
vo raunamas iš lietuvių tikėji
mas, tautinė savimonė ir savi
garba. Bet "skynė - nenuskynė, 
rovė - neišrovė. Todėl kad Tu - 
Tėvynė, todėl kad tu šventovė", 
sako dainos žodžiai. Taip, Lietu
va ir lietuviai išliko, nežiūrint 
grubaus ar subtilaus persekioji
mo bei nuolatinio spaudimo.

Iš dalies tas persekiojimas tebe
vyksta ir dabar. Pavyzdžiui, kad 

(nukelta į 2 psl.)

Pirmieji namai Naujojoje Vilnioje pastatyti grįžtantiems
Sibiro tremtiniams. 7, V. Kapočiaus nuotr.

sugrįžusiais iš pasitarimų Balti
jos valstybėse.

Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovas Vince Boris perdavė pra
šymą, kad JAV iškeltų Lietuvos 
kandidatūrą liepos mėnesį įvyk
siančioje NATO viršūnių kon
ferencijoje. Jis pabrėžė, kad Lie
tuva pasistengė išpildyti visas 
JAV Kongreso nustatytas sąlygas 
įstojimui į NATO ir, dalyvau
dama taikos palaikyme Bosnijo-

VASARIO 16-osios PRIĖMIMAS 
AMBASADOJE

Vasario 14 d. LR Ambasadoje
VVashingtone buvo surengtas
priėmimas Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimui paminėti. 
Popietiniame priėmime dalyva
vo virš pusantro šimto svečių: 
diplomatinio korpuso nariai, 
įvairių valstybių gynybos atašė, 
JAV valdžioš pareigūnai, vietos 
žurnalistai, JAV lietuvių orga
nizacijų atstovai, bankininkai bei 
verslininkai. Iš gausiai dalyva
vusių užsienio valstybių atstovų 
paminėtini Lenkijos, Rusijos, Is
panijos, Danijos, Norvegijos, 
Suomijos, Islandijos, Liuksem
burgo, Rumunijos, Kazachstano 
ambasadoriai JAV.

Dalyvavo ir JAV Nacionalinio 
saugumo tarybos pareigūnas, 
prezidento B. Clinton patarėjas 
Daniel Fried, JAV Valstybės de
partamento atstovai, atsakingi už 
Baltijos šalių ir JAV santykius.

Priėmimo metu LR Ambasa
dorius VVashingtone dr. Alfon
sas Eidintas, pasveikinęs visus 
susirinkusius paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės, iškilmingai 
įteikė ilgamečiui Lietuvos Šaulių 
Sąjungos išeivijoje veikėjui My
kolui Abariui Vyčio Kryžiaus or
diną, padovanotą LR Prezidento 
Algirdo Brazausko dekretu. Am
basadorius taip pat įteikė Sausio 
13-osios atminimo medalį laik
raščio "Washington Post" žur
nalistui Michael Dobbs, kuris

"DIENA" PARDUODAMA IŠ VARŽYTINIŲ
Kovo 3-iąją iš varžytynių bus 

parduotos uždarosios akcinės 
bendrovės (UAB) "Dienos leidyk
la" patalpos Spaudos rūmuose 
Vilniuje. Pradinė beveik 800 kv. 
m ploto patalpų kaina yra 800

TIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

_______ pasaulio.

je, parodė, jog yra pasiruošusi 
prisiimti atsakomybę ir neveng
ti aukų.

Latvių Sąjungą atstovaujantis 
Valdis Vinkels perspėjo apie pa
vojų, kad Vidurio-Rytų Europo
je gali vėl susidaryti "pilkoji" rusų 
įtakos zona. Norint to išvengti ir 
apsaugoti Baltijos valstybių sau
gumą būtina, kad JAV imtųsi 
vadovaujančio vaidmens.

Mes palaikome demokratinės 
Rusijos išvystymo idėją, kalbėjo 
Jungtinio Amerikos Baltų Ko
miteto (JBANC) pirmininkas Vel- 
lo Ederma. Tačiau mus nerami
na dabartinė nepastovi ir va
dovybės neturinti Rusija, kurios 

j veiksmų neįmanoma numatyti.
Diskusijos metu JAV valdžios 

pareigūnai pakartojo, jog Ame- 
| rika remia visų Europos de

mokratijų įsijungimą į Vakarų 
struktūras. Jie taip pat aptarė 

j Clintono administracijos vys
tomą Baltiškosios Akcijos Planą, 
kurio svarbi dalis bus JAV - Bal
tijos Valstybių Chartija. Ameri
kos baltų atstovai tikisi, kad šis 
planas padės Baltijos valstybėms 
įsijungti į NATO.

Laisvosios Europos Radijas

1991 sausio mėn. buvo Vilniuje 
ir savo pranešimais pasauliui liu-
dijo apie sausio 13-osios įvyki
us. Ambasadorius A. Eidintas 
priėmimo dalyviams pristatė ir 
naujus Lietuvos Vyriausybės na
rius - lietuvių kilmės JAV ka
rininkus, LR Krašto apsaugos 
ministro pavaduotoją J. Kron- 
kaitį ir LR Vidaus reikalų minis
tro pavaduotoją R. Kilikauską. 
Galop žodis buvo suteiktas ypač 
garbingam svečiui - nesenžaFiš- 
rinktam lietuvių kilmės JAV kon
gresmenui John Shimkus, kuris 
pažadėjo JAV Kongrese rūpintis 
ir JAV-Lietuvos santykiais. Beje, 
vasario 13 d. J. Shimkus viešoje 
kalboje JAV Atstovų rūmuose sa
vo kolegoms kongresmenams 
pabrėžė būtinybę paremti Lietu
vos siekį įstoti į NATO, apžvelgė 
turtingą Lietuvos valstybės isto
riją.

Šių metų Vasario 16-osios pri
ėmime svečiai galėjo vaišintis 
lietuviškais saldainiais ir net tri
mis lietuviškais gėrimais - šam
panu, alumi ir degtine. Pastarieji 
du produktai, beje, jau įsitvirtinę 
Amerikos rinkoje.

Sekmadienį, vasario 16 d., JAV 
Lietuvių Bendruomenės Was- 
hingtono skyrius Ambasadoje su
rengė priėmimą vietos lietuvių 
visuomenei.

Lietuvos Ambasados
Washingtone spaudos skyrius

tūkst. litų. "Diena" (anksčiau šio 
laikraščio pavadinimas buvo 
"Tiesa") nebeleidžiama nuo šių 
metų sausio 1-osios. Laikraščio 
leidėjai smarkiai prasiskolino ak
cinei bendrovei "Spauda", po
pieriaus tiekėjams, valstybinei 
socialinio draudimo įstaigai 
nemoka mokesčių net nuo bir
želio mėnesio. "Diena" taip pat 
skolinga už komunalines paslau
gas bei savo darbuotojams. Sau
sio pabaigoje iš UAB "Dienos lei
dykla" teismas priteisė apie 38 
tūkst. litų žinių tarnybai BNS. 
Kol laikraštis dar ėjo, jo vyriau
siajam redaktoriui Ryčiui Tarai
lai priklausė UAB "Dienos lei
dykla" kontrolinis akcijų pake
tas, kitų akcininkų savininkė bu
vo LDDP. BNS, R, D

LNK AKCIJOS 
SIŪLOMOS 
UŽSIENIO 

BENDROVĖMS
Bankrutavus "LITPoliinter" 

bendrovei, Lietuvos žemės ūkio 
bankas, nematydamas kitos išei
ties susigrąžinti kreditus, nutarė 
įkurti LNK televiziją, išvystyti ją 
iki patrauklaus lygio ir parduoti, 
atsiimant visas įdėtas lėšas. Lie
tuvos žemės ūkio bankui priklau
so 40% televizijos stoties akcijų. 
Savo akcijas bankas ketina par
duoti Rytų ir Vidurio Europoje 
pažįstamai bendrovei CME (Cen
tral European Media Enterpri
ses). Jos būstinė yra Anglijoje, 
kapitalas - JAV. Ryškiausias CME 
pastarųjų metų projektas - "Nova 
TV" Čekijoje. Jai taip pat priklau
so televizijos stotys Vokietijoje, 
Slovėnijoje, Vengrijoje, Slovaki
joje, siųstuvų tinklas Ukrainoje.

LR

DALAI LAMA 
MELDŽIASI UŽ

DENG XIAOPING 
PERSIKŪNIJIMĄ

Tibeto dvasinis vadovas Dalai 
Lama vasario 19 d. pareiškė, jog 
melsis už mirusio vyriausiojo 
Kinijos vadovo Deng Xiaoping 
gerą persikūnijimą ir reiškė užuo
jautą mirusiojo šeimos nariams. 

’ "Deng Xiaoping "buvo komu
nistų’ partijos totalitarinės siste
mos vadovas, todėl neišvengia
mai padaryta daug klaidų, ka-

(nukelta į 7 psl.)



Mintys, bėgant per parodų sales
Vytautas Rubavičius

Vieną šaltą sausio savaitę nu
tariau pasinaudoti ant rašomojo 
stalo gulinčiais pakvietimais j 
įvairių parodų atidarymus ir at
sirinkau keletą. Apėjus parodų 
sales, pakalbėjus su pažįstamais, 
pabendravus su pačiais meni
ninkais, radosi keletas įspūdžių, 
kuriuos ir noriu aprašyti.

Pradėsiu nuo patį moderniau
sią meną propaguojančio Vil
niaus šiuolaikinio meno cent
ro. Jame austrų dailininkė Jo- 
hanna Kandi pristatė savo pro
jektą "Uždara visuomenė, nu
trukusios grandys". Apgailėtinas 
buvo reginys. Keletas žurnalistų, 
turinčių savo leidiniuose vie
naip ar kitaip atspindėti "pro
cesą", viena televizijos kamera, 
prie tolimosios sienos, ant ku
rios buvo pakabinta negrabi tep
lionė, vaizduojanti užpakalį ir 
vyro lytį, sustingusi tamsi neži
nomo televizijos darbuotojo fi
gūra. Ir du energingi šių rūmų 
šeimininkai, "projektų" dievai
čiai, sugebantys mėgėjišką ge
riančio rusų kareivio nuotrauką 
iškelti iki šiuolaikinio meno 
aukštumų, parodyti, kaip šis "še
devras" (o prieš tai tokių jau buvo 
šimtai) išsiveržė už postmoder
nistinio meno rėmų.

1954 m. gimusi J. Kandi sakė 
atliekanti meninius tyrimus. Ka
daise ją sudomino rusų garni
zonų gyvenimas Vokietijoje ir ji 
nutarė išsiaiškinti, kaip ta uždara 
visuomenė gyvena. Kai rusų ar
mija buvo išvedama iš Vokie
tijos, sovietinė tema apskritai 
tapo madinga. O jei projektą 

pavadini "Uždara visuomene" su 
aiškiomis aliuzijomis į populia
riąją K. Popperio sąvoką, pasise
kimas garantuotas.

Didžiulėje salėje keletas mė
gėjiškų nuotraukų bei videokad- 
rų, pora darbų, pretenduojančių 
būti tapyba, ir, aišku, būtina visų 
projektų atributika - lytinių or
ganų arba paties akto vaizdavi
mas. Privalomosios genitalijos, 
matyt, turi reikšti laisvos visuo
menės menininko kūrybinę lais
vę, nepaprastą jo drąsą tiriant 
pasąmonės "gelmes"... Tačiau 
dažniausiai tai būna vieninteliai 
parodų dirbiniai, kurie vienaip 
ar kitaip paveikia tuos keletą atsi
tiktinai užklydusių žiūrovų. Ke
liaudamas po įvairius projektus, 
klausydamas giliamintiškų sam
protavimų, suvoki, jog tie pro
jektai tik ir gali egzistuoti įvynio
ti į kalbas. Patys savaime jie nie
ko nereiškia, jie lyg žymekliai, 
nurodantys kažkokią koncepci
ją, kurią, beje, galima būtų įsi- 
gyvendint įvairiai. Šiuo atžvilgiu 
projektai nėra meno kūriniai, jie 
nėra būtini, reiškiantys tam tikrą 
žmogiškosios būties properšą.

Ir J. Kandi parodą palydi di
džiulis menotyrininko Deiman
to Narkevičiaus straipsnis, kuria
me aprašoma šlovinga dailinin
kės biografija, paryškinant, jog 
ji priešinasi įprastam požiūriui. 
Šitai kelia pagarbą, juolab kad 
niekam neaišku, kas tas įprastas 
požiūris. J. Kandi pabuvojo rusų 
kareivinėse, palydėjo generolą 
Burlakovą, aplankė savo pa
žįstamus Rusijoje - visiems ši
ems savo biografijos epizodams 
skyrė po porą nuotraukų. Štai ir 

visas tyrimas. Visa kita - žur
nalistika. Tačiau egzistuoja pro
jektų rinka, cirkuliuoja gana ne
maži pinigai, ir net rimti meni
ninkai susigundo greitai ir "ne
skausmingai" užsidirbti. Moder
niausiąjį meną propaguojanči
oms institucijoms reikalingi jų 
vardai, tačiau jie turi laikytis 
žaidimo taisyklių - jokio rimto 
meno, jokių kūrybinių kančių, 
jokių stabilių reikšmių, jokių 
sielos virpesių, jokios religijos 
(tik ironizuojant), kuo daugiau 
kūno, kuo aštresnio vertybių 
"mišinio", kuo labiau desakrali- 
zuoto ir nubūtinto pasaulio... Už 
kūrinį menininkui vienaip ar 
kitaip reikia atsakyti, o už pro
jektą - nereikia, nes jis juk nieko 
ir nereiškia, yra tik sugretinimas, 
postūmis, slinktis.;.

Neseniai žymus lietuvių skulp
torius Mindaugas Navakas tuose 
pat rūmuose rodė kelis šiferio la
pus. Interpretacijos įvairavo nuo 
aliuzijų į Botticelli iki šiferinės 
Lietuvos prisiminimo. Anksčiau 
skulptorius grūmėsi su didžiuliais 
akmenimis ir kartais jam pavyk
davo prikelti juose glūdinčią 
gamtos jėgą. Buvo su kuo ga
lynėtis, išties jautėsi dvasios 
slinktis, o dabar - įgyvendina 
projektus: kalinėja šiferio lapus, 
prie kokio pastato pritaiso kablį... 
Tačiau - nuolatiniai simpoziu
mai, kelionės, bendri tarptau
tiniai projektai, įvairių fondų 
stipendijos... Ši meno rūšis išties 
atlieka svarbią moderniosios civi
lizacijos užduotį - ištrinti Die
viškąją dimensiją iš kultūros, me
no kūrinį (Dieviškasis kūriniš
kumo aspektas) paversti kon-

Vilniaus šiuolaikinio meno centre. V. Kapočiaus nuotr.

strukcija, dirbiniu, išjuokti ir su- i 
naikinti žmogaus sugebėjimą į 
tanscenduoti.
Tą patį vakarą (savotiškas kon
trastas) teko pabuvoti ir "Vartų" 
galerijoje, kur buvo atidaromos 
trys naujos parodos: Irenos 
Daukšaitės-Guobienės akvarelės, I 
Rimo Olšausko tapyba, Karolio 
Cieminio ir Francišeko Blaške- 
vičiaus objektai. Atidaryme buvo 
linksma, susirinko daug meno 
sferos žmonių. Netrūko gera
noriškų pastabų ir komentarų. 
Jokių pretenzijų į "meninius ty
rimus" - tiesiog paprasta kūryba. 
Daugeliui netikėti buvo "objek
tai", kuriuos sukūrė hab. gamtos 
mokslų daktaras genetikas K. 
Cieminis. Tai iš "prosų" bei įvai
rių detalių sukonstruoti gyvūnai. 
Darbai savotiškai ironi .uoja rim
tąją skulptūrą, tačiau >ykiu pašie- 
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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(ETel. (860) 651-0261.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polai do tu viniai 
pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

DAR VIENA VASARIO 16-TOJI
(atkelta iš 1 psl.)
ir Vyties Kryžiaus numenkini- 
mas. Visi kraštai turi savo at
žymas už narsumą kovos lauke. 
Ne dėl to, kad kova yra garbina
ma, be dėl to, kad ten žmonės 
aukoja savo brangiausią turtą - 
savo gyvybę. Tokia atžyma jau 
nuo senų laikų yra britų Vikto
rijos kryžius ar vokiečių geležinis 
kryžius. Jų negalima užsitarnauti 
net ir garbingiausiose tarnybose, 
o tik statant savo gyvybę pavo
jum Tokia atžyma buvo ir Vyties 
Kryžius. Na, o dabar ponas pre
zidentas be jokios atodairos dali
na Vyties Kryžius už tai, kad 
asmenys jo manymu yra nusipel
nę aukščiausių ordinų ar atžymų. 
Ar tai nėra sąmoningas nuver
tinimas ordino "už narsumą"? j

Arba kad ir generolų skaičius, j 
Ar tai ne sovietinis reliktas, kur 
generolų buvo ištisa armija, kur 
reikėjo ne tik maršalo laipsnį 
sukurti, bet ir jų nemažai prikep
ti, kad vadovautų "geriausi iš ge
riausių", kaip sovietams anek
suojant Lietuvą ragino rinkimų 
į t. v. Liaudies Seimą agitaciniai 
lapeliai. Taip, Lietuvoje sovie
tišku stiliumi prikepus per daug 
generolų, jų laipsnis tuo pačiu 
nuvertinamas, lygiai taip, kaip 
nuvertinamas ir ordinas, kurio 
paskirtis pagerbti narsuolius, sta
čiusius pavojun savo gyvybę.

Ir visgi, nežiūrint besitęsian
čios moralinės kovos už tautos 
savimonę, Lietuva yra ir bus. 
"Rovė - neišrovė", Lietuvos val
stybė išsikapstys iš to liūno ir 
Lietuvos žmonės susikurs sau 
geresnį rytojų. Mums, užsienio 
lietuviams, lieka ne tik to kant
riai laukti, bet ir kiek įmanoma 
dalyvauti tame darbe bei visoke
riopai remti savo brolių ir sesių 
pastangas, kad gėris laimėtų prieš 
blogį ir mūsų tėvynėje, Lietuvo
je-

• Poetė• •
• Onė Baliukonytė •
• apdovanota Z
• premija •
• •••••••••••••• •
Kasmetė Lietuvos rašytojų 

sąjungos premija paskirta žino
mai poetei Onei Baliukonytei už 
eilėraščių rinktinę "Bokštai". Ap
dovanojimas pagal tradiciją įteik
tas Trijų Karalių dieną. Teatrali
zuotos laureatės pagerbimo iškil
mės įvyko Vilniuje, Rašytojų klu
be.

Premija, įsteigta 1991 metais, 
o teikiama nuo 1992-ųjų, pagal 

' nuostatus skiriama "už didelės 
vertės literatūrinį kūrinį, išleistą
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t Partizanų dainų atlikėjas Arvydas Brunius dainuoja 
gatvėje Vilniuje. V. Kapočiaus nuotr.

Vilniaus universiteto Baltoji salė, kurioje eksponuojami 
dokumentai, atspindintys universiteto istoriją.

V. Kapočiaus nuotr.

KALBOS RITERIS
Prof. Juozapas Girdzijauskas

Dar daug kas prisimena Profe
sorių Juozą Balčikoni. Daugelio 
žmonių atmintyje dar gyvai ir 
spalvingai atgimsta jo figūra, ei
sena, gestai, balsas - visas charak
teringas išorinis jo portretas. 
Daugelis dar gali pabendrauti su 
juo savo vaizduotėje. Tačiau jau
nesni žmonės Profesorių pažįsta 
jau vien iš knygų ir pasakojimų.

Norisi sustabdyti akimirką, su
laikyti tą tolstantį šviesulį, pabūti 
jo traukos lauke. Norisi dar kartą 
pakartoti lietuvių kalbos kursą, 
dar kartą laikyti sunkų egzaminą, 
iš naujo "surasti", kaip sakė kita
dos Simonas Stanevičius, gimto
sios kalbos "pamestus ir užmirš
tus žodžius". Dabar jau norėtum 
patirti tai, ko kitados galbūt 
privengei ir baiminais. Nors rea
liai to padaryti jau neįmanoma, 
bet patsai noras turbūt yra pras
mingas.

Esama daug įvairių "sąžinių": 
žmogaus sąžinė, tautos sąžinė, 
epochos sąžinė ir t. t. - Profeso
rius Juozas Balčikonis buvo "lie
tuvių kalbos sąžinė". Sąžinė nėra 
neklystanti, bet šiaip ar taip ji 
saugo žmogaus asmenybę, verčia 
ją būti pačia savimi, neleidžia 
jai suirti, taip ir "kalbos sąžinė"

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI 1 VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

saugo ir gina pačią kalbos esmę, 
o kartu su ja - ir visokius tautos 
dvasinius turtus. Profesorius Juo
zas Balčikonis kaip tik ir buvo 
toks sąžiningas gimtosios kalbos 
riteris, paskyręs garbingai tarny
bai visą savo netrumpą gyveni
mą, blaškęs apsnūdimą, priešinę
sis inercijai, vertęs visus budėti 
ir galvoti, ką ir kaip sakai.

- Pasakyk, Tamsta: kas nege
rai, kodėl negerai ir kaip turėtų 
būti! - tebeskamba ausyse pa
grindinis Profesoriaus metodikos 
priesakas.

Kalba sujungia žmones, kul
tūras, suvienija dabartį ir praeitį, 
nutiesia kelius į ateitį: "Kalba, - 
rašo Juozas Balčikonis 1930 m., 
- yra didžiausias mūsų tėvų pa
likimas, ir vaikai, kurie tą pa
likimą griauna, yra nevertingi 
vaikai. Geri vaikai tėvų palikimą 
ne griauna, bet didina. Mes turim 
rūpintis tėvų paliktą tautą ne 
mažinti, bet dauginti. Jei darysim 
priešingai, tai elgsimės kaip tas 
tėvų turto barstyt o jas, apie kuri 
priežodis sako: Ką tėvelis sudėjot 
dūsaudamas, tą sūnelis praleido 
klykaudamas. O mūsų tėvų kal
ba yra labai sunkiai išlaikyta (...), 
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XIX a.
Lietuvos 

provincialo 
kasdienybė j

Savo tautos šventieji
Šventasis, kurį oficialiai Bažnyčia skelbia esant mielą Dievui, 

tampa savo tautai nemariu didvyriu. Jo vardas lieka kartų 
kartoms, kaip ir kitų žymiųjų tautos vyrų bei moterų, valdovų 
bei karžygių.

Yra įprasta laikyti didvyriu tą, kas aukoja savo gyvybę. Net ir 
Šventajame Rašte pasakyta: "Niekas neturi didesnės meilės kaip 
tas, kuris guldo savo gyvybę už savo bičiulius". Bet ne mažiau 
svarbu didvyriškai gyventi, kaip ir karžygiškai mirti. Gyventi 
tokį gyvenimą, kuris kiekviename žingsnyje reikalauja didelės 
savitvardos ir aukos, tvirtos valios ir uolumo. Gyvenimas tada 
darosi artimas Šv. Rašto minčiai: aukoti net savo gyvybę, jei to 
reikia. Aukoti už kitus žmones, už savo tėvynę, už tiesą, už 
Kristų.

Artėti ir panašėti į Kristų - yra esminis šventų žmonių troški
mas. Tuo siekimu ne tiktai jie patys kyla į Dievą, bet kelia ir savo 
tautą. Šventieji savo tautai rodo, "kuriuo būdu ji gali siekti 
šventumo, neprarasdama savo prigimties savybių" (A. Maceina).

Šv. Kazimieras kol kas yra vienintelis oficialiai paskelbtas 
lietuvių tautos šventasis. Bet kiek žinome apie jo lietuvišką 
šventumo kelią? Tuo metu, kai buvo rašoma šv. Kazimiero 
biografija, kone visiems šventiesiems buvo priskiriamos tos 
pačios dorybės: skaistumas, pamaldumas, gailestingumas, arti
mo ir Dievo meilė. Tačiau šv. Kazimierui skirtose mišių maldose 
ypač pabrėžiama, kad Dievo įstatymą jis buvo įglaudęs į savo 
širdį: "Lex Dei eius in corde ipsius", o kunigų maldose dar 
sakoma, kad už Dievo įstatymą kovojęs iki mirties: "Iste sanetus 
pro lege Dei sui certavit ad mortem".

Sutikdami su tuo, kad tais žodžiais išreiškiamas šv. Kazimiero 
uolumas vykdyti Dievo valią, randame ir jautrios teisinės są
monės pasireiškimą. Lietuvos senojoje valstybėje teisinės są
monės supratimas buvo gana stiprus. Žinome iš šv. Kazimiero 
gyvenimo, kaip jis valstybės reikaluose stengėsi būti teisingas.

Pastebime taip pat šventojo ramybę, kuklumą, saikumą - 
savybes, kurios yra ryškios lietuvių tautos būde. Yra dar kitų šv. 
Kazimiero bruožų, būdingų lietuvio prigimčiai: susikaupimas, 
susimąstymas, jautrumas, drovumas, užuojauta kito kančiai. 
Kristaus kančią šv. Kazimieras taip giliai ir jautriai išgyveno, kad 
vienas vokiečių biografas mūsų tautos šventąjį pavadino 
"Skausminga užuojauta".

Tėvynės laisvės vertinimas ir gynimas yra liudijamas Bažnyčios 
pripažintu stebuklu: šv. Kazimiero pasirodymu lietuvių kariams 
kovoje su rusais prie Dauguvos. Gali kas antgamtinių reiškinių 
nesuprasti ir nevertinti, bet negali paneigti, kad patriotizmas 
kaip dorybė yra ryški daugelio šventųjų gyvenime.

Viena iš stipriausių priežasčių yra Orleano Mergelė, šv. Joana 
Arkietė, Prancūzijos gynėja, kuri Anglijoje buvo Bažnyčios vardu 
pasmerkta ir sudeginta, bet vėliau paskelbta palaimintąja ir 
šventąja. Šv. Kazimieras 27 metais vėliau gimė, kai šv. Joana 
mirė, bet šventuoju buvo paskelbtas 400 metų anksčiau.

Devynioliktojo šimtmečio pra
džią Europa pasitiko nesi
baigiančiais karais. Bonapartinė 
Prancūzija kovojo prieš pramo
ninę Angliją ir feodalines monar
chines valstybes - Austriją, Rusi
ją, Prūsiją. Trys milijonai žu
vusiųjų - tiek teko mokėti eu
ropiečiams už Prancūzijos sie
kimą įsivyrauti kontinente. Po 
Vaterlo mūšio, atrodo, viskas vėl 
grįžo į senas vėžes: išliko feo
dalinis išnaudojimas, aristokra
tai pasinėrė į prabangų pobūvių 
ir intrigų pasaulį. Jaunas dva
rininkas - rusas, vokietis, prancū
zas - nusivilkęs dulkiną mun
durą ir pasipuošęs naujutėlaičiu 
fraku, skubėjo į feodalinio elito 
rengiamus vakarus, kur išgirsda
vo tokio pobūdžio pokalbį tarp 
pagyvenusios moters ir jos duk
ters: "Visą laiką stovėkite šalia 
manęs, nesukinėkite galvos į ša
lis ir jokiais būdais garsiai nekal
bėkite; laukite, kol jus iškvies 
šokti. Jei jūs nesate angažuota, 
būtinai duokite kavalieriui savo 
sutikimą. į jo amžių nekreipkite 
jokio dėmesio. Ar tai būtų jau
nas, ar pagyvenęs vyras - jums 
neturi rūpėti. Atsisakydama šok
ti su vienu kavalieriumi, praran
date teisę šokti ir su kitais, nes, 
priešingu atveju, jūsų elgesys gali 
sukelti nemalonias pasekmes. 
Kiek dvikovų įvyko dėl šios prie
žasties. Gerai apie tai pagalvo
kite!" Duktė atidžiai klausėsi mo
tinos, karts nuo karto linkčio
dama galva.

Po Napoleono pralaimėjimo 
Europoje įsigalėjo anglų mada. 
Aukštuomenės salonuose buvo 
ypač mėgstamas angliškas šokis 
kontrdarisas, bet jam nenusilei
do ir prancūziškasis kadrilis. 
Vėliau, apie 1825-uosius, juos 
nurungė galopas - šokis, sukel- 
davęs pedantiškų moralistų ne
pasitenkinimą. Po 1830-1831 m. 
sukilimo Lietuvoje ir Lenkijoje, 
kai į Vakarų Europą plūstelėjo 
didelė emigrantų banga, vis di
desnį populiarumą įgavo polka 
ir mazurka. Tuo metu, kai jau
nimas šoko, jų tėvai - grafai, ba
ronai, hercogai - postringavo 
"lenkų klausimu", siūlydami 
daug įvairiausių receptų, kaip 
sutramdyti "Europos žandarą" - 
carinę Rusiją, o pagyvenusios

Kultūros

istorijos

puslapis

Dr. Vytautas Berenis 

M. E. Andrioli. A. Mickevičiaus poemos "Ponas Tadas" iliustracija

damos stebėjo savo dukterų el
gesį, kartu nepamiršdamos ap
tarti susirinkusiųjų apdarus. Juk 
mada, anot prancūzų istorikės I. 
Brikar, yra politika, ir senama- 
diškumas galėjo sukelti įtarimą.

Taip leido dienas dauguma 
feodalinės visuomenės išrinktųjų 
Paryžiaus, Berlyno, Vienos, Pe
terburgo dvaruose. Bet žvilgtel- 
kime į Europos užkampį Že
maitiją. Kaip gyveno provinci
jos dvarininkas, kas sudarė jo 
interesų ratą? Laimei, išliko ke
liolika Žemaitijoje buvusio ne
didelio Bugių dvaro savininko 
A. Daugirdo (1788-1856) užrašų 
knygučių, kuriose jis kruopščiai 
užrašydavo svarbesnius gyveni
mo įvykius, visas išlaidas ir paja
mas. Be to, išliko jo bibffotekos, 
baldų bei kitų buities rakandų 
aprašymas. Visą šią medžiagą dar 
1938 m. paskelbė V. Daugir
daitė-Sruogienė. Tad pabandy
kime pažvelgti į ano meto pro
vincialo kasdienio gyvenimo kai 
kurias puses.

A. Daugirdo protėviai - žymi 
lietuvių bajorų giminė. Nuo senų 

laikų jie gyveno Senajame dvare, 
Veryliškių parapijoje, Lydos 
apskrityje. Giminės herbe 
pavaizduota juoda tauro galva ir 
šalmas su trimis stručio plunk
snomis. A. Daugirdas, vedęs 
Domicėlę Gutauskaitę ir gavęs 
gerą kraitį, persikėlė į Žemaitiją, 
kur nusipirko Antanavo ir Bugių 

dvarus. Pastarasis buvo Viekšnių 
valsčiuje, Mažeikių apskrityje. 
Čia ir praleido visą savo gyven
imą. Jaunystėje jis dirbo valsty
binėje tarnyboje: iš pradžių pa
prastu girininku, vėliau - Šiaulių 
apygardos miško ūkio urėdu. Gal 
todėl jo namuose kabėjo keturių 
Rusijos carų ir valstybės veikėjų 
portretai. Tačiau politika, kaip ir 
kiekvienas to meto bajoras, la
bai domėjosi: radęs laikraščiuo
se jam nesuprantamus žodžius, 
tokius kaip "oligarchija" ar "plu- 
tokratija", jis ieško jų reikšmių 
žodynuose ir jas išsirašo. Be to, 
prenumeravo tokius spaudos lei
dinius, kaip "Kurjer gospodars- 
ki", "Tygodnik Peterburski", vie
ną leidinį rusų kalba, o nuo 1852 
m. su kaimynystėje gyvenusiu 
bajoru dalijosi "Gazeta VVarsza- 
wska" prenumerata. Nors ir daug 
skaitė A. Daugirdas rusiškai ir 
lenkiškai, bet taisyklingai rašyti 
šiomis kalbomis taip ir neišmo
ko.

Pagrindiniai gyvenimo rūpes
čiai buvo susiję su vaikų auk
lėjimu ir išsimokslinimu, ūkio 

reikalų tvarkymu ir svečių pri
ėmimu. Apie tai byloja jo ranka 
rašytos pajamų ir išlaidų su
vestinės. 1827-1829 m. du jo sū
nūs mokėsi Vilniaus universitete. 
Tėvas vaikų išlaikymui mieste 
kasmet skyrė 300 rublių. Duktė 
mokėsi Vilniaus kilmingųjų mer
gaičių pensione. Jos išlaikymui 
Bugių savininkas kiekvienais me
tais siuntė po 100 rublių.

Didelę reikšmę anuo metu 
turėjo kaimynystėje gyvenančių 
bajorų bičiuliavimasis, kuris, no
rint parodyti išpūstą "ištaigų" gy
venimą, sukeldavo A. Daugirdui 
daug rūpesčių. Tam reikalui Že
maitijos bajoras kas mėnesį pirk
davo po pūdą jautienos, veršie
nos ir avienos, mokėdamas po 2 
kapeikas už svarą, lydžių, karpių, 
plekšnių - po kapeiką už svarą, 
silkės - 7 rublius už statinę. Per 
Velykas dvaro valstiečiai pa
rūpindavo šeimininko stalui 
zuikių ir stirnų, sumedžiotų apy
linkės miškuose. Nemažai išlaidų 
tekdavo svaiginamiesiems gėri
mams: butelis šampano kainavo 
2 rublius 50 kapeikų, Reino vy
nas ir madera - 1 rublį. Svaras 
kavos kainavo 30 kapeikų, sal
dainių - 30-60 kapeikų, šokola
das - 50 kapeikų.
Artėjant pobūviui, apylinkių ba
jorai gaudavo iš A. Daugirdo 
kvietimus. Laiškams buvo nau
dojamas gražus popierius - bal
tas su paauksuotais kraštais arba 
sveikinimo ir pakvietimo atviru
kai, papuošti įvairiausiais vaizde
liais. Tekstą užrašydavo žąsies 
plunksna. Šeimininkas svečius 
priimdavo svečių kambaryje, kur 
ant sienų kabėjo giminės atstovų 
portretai, kampe stovėjo fortepi
jonas, o virš jo buvo pakabintas 
ampyro stiliaus veidrodis. Tiesa, 
jis nelabai derinosi prie byder- 
mejerio stiliaus baldų, bet į šį 
estetinį nesuderinamumą, ma
tyt, nebuvo kreipiamas dėme
sys. Kambario viduryje stovėjo 
didelis stalas, padengtas balta 
staltiese ir ant jo išdėliotais sida
briniais valgymo įrankiais. Tuo 
laiku buvo neįprasta vėdinti ka
mbarius, todėl gausiai naudoti 
įvairūs kvepiantys smilkalai. Ats
kiroje vietoje ant spintelės buvo 
laikomas uostomasis olandų ta
bakas ir cigarai. Sutemus kam
baryje uždegdavo lajines žvakes. 
Reikia pasakyti, kad pobūviuose 
bajorai ne tiek gerdavo, kiek kal
bėdavosi apie savo ūkių reikalus 
ir politinio gyvenimo aktualijas. 
Tai liudija toks užrašas A. Dau
girdo knygutėje: "Atsimintina. 
Viekšnių klebonijoje kiek įsis-

(nukelta į 5 psl.)

MEDEKŠA
Eugenijus Urbonas 5

"Mes, Didysis Lietuvos kunigaikštis Aleksandras, arba Vytautas, 
su šventaisiais ir kilmingaisiais viešpačiais, mūsų tarėjais, geru noru 
sudarėme su garbinguoju viešpačiu didžiuoju magistru Konradu 
fon Jungingenu ir su jo ordino bendrininkais magistrais taiką tarp 
mūsų pačių ir mūsų žemių ir viešpaties didžiojo magistro, jo 
žmonių ir to ordino žemių ir išsaugosime tą taiką amžiniems 
laikams...

Be to, nutarėme nustatyti šias sienas tarp mūsų ir to ordino 
žemių. Pradedama nuo Salyno salos, esančios Nemuno upėje, ta 
sala pasiliks ordinui visiems laikams. Toliau nuo tos salos eidami 
tiesiai iki upės, vadinamos Nevėžiu, šalia miško, pakalnėje, kuris 
vadinamas Šventuoju, sekam upės viduriu iki Višviltės. Nuo čia 
traukiam iki didžiulio akmens, vadinamo Rodą, gulinčio upėje, 
Arodės vardu žmonių pramintoje nuo to akmens pavadinimo...

Nuo to akmens per Smardynės pelkę, Apeitų ežerus, Brengeliškių 
kelią iki ribos, kur ganykloje ištrykšta šaltinis, o nuo ten į dykrą, iš 
kurios Eglosės upė išteka, ir prieinama Livonijos siena.

Einant Prūsijos link - nuo Salyno salos iki Šešupės, ta upe iki jos 
šaltinių, toliau iki upės, kuri išteka iš Metų ežero, ir ta upe iki Bebro 
upės, ir toliau iki Narevo upės...\

Ne visos upės ir ežerai Šaltragiui buvo girdėti ir matyti, jis tik 
suprato viena - visos žemaičių žemės nuo Nevėžio į Vakarus ir 
Sūduvos vakarinė dalis atiduotos Ordinui. Kaip išvertė Čepuma - su 
visais turtais ir nauda, amžinam naudojimui... Ir žmonės su šei
momis, ir Ordinas galės čia laisvai šeimininkauti, uždėti savo 
prievoles ir mokesčius... Sutartis leidžia Ordino žmonėms laisvai 
prekiauti, imtis verslų be papildomų mokesčių Lietuvos žemėse. 
Net kunigaikščio kariuomenė galės žygiuoti per Žemaičių kraštą tik 
su Ordino sutikimu.

Sutartį pasirašė ne tik Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas, bet 

ir Lietuvos Kunigaikštystės didikai - kunigaikščio dėdė Vladimiras, 
Vytauto brolis Žygimantas, Punsko kunigaikštis Jurgis, Starodubo 
Aleksandras, Drucko Ivanas, Klecko Jomantas, Ašmenos seniūnas 
Mingaila, Vilniaus seniūnas Manvydas, rūmų maršalka Čepuma, 
Krėvos vietininkas Goštautas, Trakų vietininkas Kinmuntas, Kauno 
Sungaila, Medininkų Kareiva ir kiti.

Prie sutarties šalia Didžiojo kunigaikščio Vytauto savo antspau
dus pakabino sutartį pasirašę didikai.

"Duota Nemuno upėje Salyno vardo saloje 1398 metų spalio 
mėnesio 12 dieną..."

Šaltragis suvokė - nėra Žemaičių vadų. Kodėl be mūsų pačių 
sprendžia mūsų žemės likimą? Norėjo pašokti iš vietos, bet jau 
pakilo Lietuvos valdovas ir jo artimieji didikai.

W W N

Gausiai skaniausiais valgiais ir Reino vynu buvo apkrautas didžiulis 
vaišių stalas. Priešais vienas kitą savo didikų apsuptyje sėdėjo 
Didysis kunigaikštis Vytautas ir kryžiuočių magistas.

Didžiojo magistro Konrado fon Jungingeno kalba buvo trumpa.
Padėkojo Kristui, kad jis apšvietęs Vytauto protą, ir paragino tęsti 

Dievo akivaizdoje duotą žodį Ordinui. Pristatė žemaičių bajorams 
Žemaitijai paskirtą urėdą - riterį Anderlau, stambų šarvuotą vyrą, 
jau pliktelėjusiu pakaušiu. Jo rezidencija bus Ragainės pilis. Iš ten 
valdys Žemaitiją. Ten gali kreiptis Žemaičių bajorai. Duokles nus
tatys, apie jas praneš vietininkai. Žemaitijai Ordinas žada taiką ir 
ramybę.

- Galingoje Kristaus Ordino brolių valstybėje gyvenkit su Dievo 
palaima. Nebegrės Žemaitijai plėšikų iš Danijos ir Švedijos puoli
mai. Praneškite apie tai visam Žemaitijos kraštui. Dovanojame 
šiandien žemaičių žmonėms puikios gelumbės. Išdalinkit grįžę 
visiems. Apsaugosim jūsų namus, jūsų moteris ir vaikus. In do
mine... - baigė kalbą didysis magistras, ir užstalėje sustoję kryžiuočiai 
sugriaudėjo "Laudatur Jesus Christi".

• JI w

Šaltragis sėdėjo šalia Rumbaudo ir nenorėjo tikėti savo ausimis. 
Už vieno stalo su amžinais priešais iš didelių ąsočių vyrai kliukino 
vyną į taures, erzeliavo. Buvo jau ir užraudosiu. Kąsnis Šaltragiui 
springo gerklėje. Spaudė kumščius iki sąnarių skausmo, bet nieko 
negalėjo pakeisti. Pasijuto toks mažas ir menkas. Kaip reikės gyven

ti?..
Iš sunkių minčių grąžino Vilniaus seniūnas Mantvydas:
- Didysis kunigaikštis Vytautas, visos Lietuvos ir Rusų žemių 

valdovas, liepė man paskelbti Lenkų karalienės Jadvygos laišką 
Lietuvai, broliui Vytautui.

Manvydas lietuviškai išvertė laiško turinį. Karalienė laiške malo
niai Vytautą vadino broliu ir priminė, kad Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė yra karaliaus Jogailos tėvonija, jo kraitis Lenkijos karalys
tei, todėl Lietuva priklauso jai, karalienei Jadvygai, ir Lietuvos 
bajorai turi mokėti jos didenybės karalienės dvarui činšą.

Nepatenkintu murmesiu sutiko laišką Lietuvos didikai, at
sigręždami į lenkų būrį, dalyvavusį derybose. Karaliaus dvaro atsto-. 
vas Spytka iš Melštyno žiūrėjo į sidabru inkrustuotą midausdagą ir 
nepakėlė akių.

Didikai ėmė triukšmauti, sunku buvo suprasti jų žodžius. Dauge
lis šaukė prieš Lenkijos dvarą ir Gniezno arkivyskupą.

L. - Tas senas sukčius! Žaltys! Jogailai mergą pakišo!
^Parsidavė Jogaila Lenkijai! Karaliaus vainikas brangiau už Lietu

vą. Vilnių paliko, Krokuvoj gyvena - ir dar duoklės užsimanė!
Šaltragiui dilgtelėjo širdį - ko jūs šaukiat, ko rėkiat? O Žemaitiją 

kryžiuočiams, - kas sugalvojo, kas pritarė? Buvo tvarka prie Algirdo 
ir Kęstučio, buvo bajorai, o dabar po lenkų vyskupo padu. Tokią šalį 
atidavė Jogaila, išlėkė į Krokuvą, pažeminęs Vilniaus kraštą, o dabar 
ir visos Lietuvos bajorus lenkai savo vasalais padarys...

- Nereikia mums karaliaus Jogailos! Vytautą Karalium! Vytautą! - 
šaukė Smolensko vietininkas Jomantas.

- Atsiskirt nuo Lenkijos! Tegul didysis magistras paima iš popiežiaus 
Vytautui karūną! - pašokęs ant suolo rėkė Ukmergės pilies seniūnas 
Kinsgaila.

Didysis kunigaikštis Vytautas midaus nė vyno neragavo. Sėdėjo 
suraukęs kaktą, žandikauliais lakstė kamuoliukai. Kažką pasakė 
šalia sėdėjusiam Kauno valdovui Sungailai. Šis pakilęs nuramino 
vyrus.

- Didysis kunigaikštis prašo nurimti. Praneša visiems - Lietuva 
jokių duoklių karalienei nemokėjo ir nemokės. Kreipiamės į Žemaičių 
ir visos Lietuvos bajorus - po dviejų mėnesių pradėsime ruoštis 
žygiui į totorių žemes. Padės ordinas. Lenkai. Siųskite žemaičių
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■ JAV vyriausybė pranešė, kad 
dešimčiai žinių agentūrų leista 
atidaryti savo biurus Kuboje. 
Kaip paaiškino atstovas spaudai 
Mike McCarry, Clintono admi
nistracija nori paskatinti infor
macijos apie Kubą ir Kuboje lais
vę. Vyriausybės leidimas buvo
būtinas, nes dar galioja griežtas j 
Kubai paskelbtas embargo. Iš de
šimties autorizuotų agentūrų kol 
kas tik CNN televizijos kanalas j 
gavo Kubos valdžios leidimą | 
pradėti veikti šalyje. Amerikie
tiškų informacijos priemonių j 
Kuboje nebuvo nuo 1969 metų, ; 
kai iš šalies buvo išvaryta Asso
ciated Press agentūra.
■ Pernai Rusijoje lėktuvai daž

niausiai - 60% visų atvejų - 
sudužo dėl žmogaus klaidos, 
pranešė federalinės aviacijos tar
nybos pareigūnai. Tarnyba ypa
tingą dėmesį skyrė avarijas suke
liančių faktorių, tokių kaip ne- i 
drausmingumas, komandos ne- ; 
profesionalumas, skrydžių tai- 1 
syklių pažeidimas ir piloto įgū- I 
džių pervertinimas, mažinimui, j 
Laikraštis "Komsomolskaja prav- 1 
da" anksčiau paskelbė, kad 1996 
m. šalyje buvo 18 lėktuvų ka
tastrofų, per kurias žuvo 249 
žmonės, o 1995 m. įvyko 14 lėk
tuvų avarijų, kuriose žuvo 169 | 
žmonės. Daugiau nei pusė sudu
žusių lėktuvų buvo kariniai.
■ Vagys iš Argentinos Atstovų , 

rūmų Gynybos komiteto pavogė 
kovos su mafija įstatymo pro- i 
ĮCktą. Į komiteto patalpas įsilaužę 
vagys į diskelius nukopijavo dau
gybe kompiuteryje saugomų I 
dokumentų ir vėliau informaci
ją iš kompiuterio ištrynė, pranešė 
komiteto pirmininko patarėjas 
Santiago Rossis. Be įstatymo pro
jekto, prarasta informacija apie 
JAV ir Italijos kovos su mafija 
įstatymus. Vagys taip pat pagro
bė siūlymus vyriausybei dėl ver
tybinių popierių kompanijų ir 
oro uostų privatizacijos priežiū
ros.
■ Birželio 3 dieną Gniezne bus 

iškilmingai paminėtos šventojo 
vyskupo Adalberto mirties tūks
tantosios metinės. Kaip pranešė 
Gniezno arkivyskupijos kurijos 
atstovas spaudai, šiame minė
jime rengiasi dalyvauti Popie
žius Jonas Paulius II ir Vokieti
jos, Čekijos, Slovakijos, Vengri
jos bei Lenkijos prezidentai. 
Popiežius nuo gegužės 31-osios 
iki birželio 11 dienos su apašta
liniu vizitu lankysis Lenkijoje.

Užgavėnių linksmybės Rumšiškėse. V. Kapočiaus nuotr.

Parduodama ginklus Rusija sėja 
nestabilumą

Rusija yra antra svarbiausia 
ginklų eksportuotoja pasaulyje, 
Interfakso naujienų agentūrai 
pasakė aukštas rusų valstybinės 
ginkluotės eksporto įmonės va
dovas. Įmonės "Rosvooruženije" 
generalinio direktoriaus pava
duotojas Olegas Sidorenka sakė, 
jog aštuoni Rusijos ginklų eks
portuotojai per 1995 metus, Va
karų vertinimais, pardavė ginklų 
už 3,5 mlrd. JAV dolerių, o "Ros
vooruženije" iš šios sumos teko 
2,9 mlrd. JAV dolerių. "1996 
metais vien mūsų įmonė ketino 
parduoti ginkluotės už 3,5 mlrd. 
dolerių, ir šis tikslas tikrai pasiek
tas".

Kad išplėstų ginklų eksportą,

Rusijos Vyriausybė praėjusių 
metų vasarį penkioms firmoms 
suteikė teisę laisvai eksportuoti 
ginklus. Ligi tol šią teisę turėjo 
tik "Rosvooruženije" ir milžiniška 
lėktuvų gamykla "MiG-MAPO". 
Nepaisant pažangos, pasiektos 
per praėjusius trejus metus, Rusi
ja šiuo metu vis dėlto parduoda 
užsieniui gerokai mažiau ginklų 
negu, pavyzdžiui, rekordiniais 
1988-aisiais, kai eksportuota gin
klų už 15,1 mlrd. JAV dolerių.

Kai kurių valstybių vadovai 
kritiškai įvertino kai kuriuos di
delius Rusijos vyriausybės san
dorius, tarp jų ir ginklų parda
vimą padalytos Kipro salos grai- 
kiškajai daliai. Pernai Rusija taip 
pat paskelbė, jog per ateinan
čius dvejus metus Iranui ketina 
parduoti ginklų už maždaug 
milijardą JAV dolerių. LA 

Užsisakydami
DARBININKĄ

Jus remiate lietuvybę
Amerikoje

Lietuvoje populiari prekyba padėvėtais drabužiais iš 
Europos. Neretai jais prekiaujama tiesiai iš automobilių.

Sudaroma 
delegacija deryboms 
su Europos Sąjunga 
Patvirtindama Lietuvos norą 

būti tarp pirmųjų naujų Euro
pos Sąjungos narių, Vyriausybė 
nutarė sudaryti delegaciją, kuri 
rengsis deryboms dėl vietos šio
je organizacijoje. Ministras Pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
įpareigojo Užsienio reikalų mi
nisteriją iki vasario 15 dienos 
pateikti Vyriausybei tvirtinti de
legacijos sudėtį.

Delegacijos vadovu paskirtas 
Gediminas Šerkšnys, 1991-1993 
metais ėjęs užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojo pareigas. 48 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės akto signataras iki šiol vado
vavo konsultacinės firmos "A. 
Abišala ir partneriai" Kaune.

Pasak užsienio reikalų vicemi
nistro Albino Januškos, Vyriau
sybė nusprendė nelaukti, kol pa
sibaigs šiuo metu vykstanti Eu
ropos Sąjungos šalių tarpvy
riausybinė konferencija ir pra
sidės derybos su valstybėmis kan
didatėmis. "Tuomet jau gali būti 
per vėlu sudarinėti delegacijas", 
- pažymėjo šis pareigūnas.

Lietuva buvo suformavusi dele
gaciją, kuri derėjosi siekiant su
daryti Europos (Asociacijos) su
tartį. Ši delegacija, kuriai vado
vavo tuometinis Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius A. Januš
ka, nustojo veikusi po to, kai 
Lietuva 1995-ųjų birželį pasirašė 
minėtąją sutartį. ELTA

Paskaitos Long Island 
bibliotekoje

Prof. A. Landsbergio paskai
tos Long Island bibliotekose vyks 
sekančia tvarka: "Wislawa Szym- 
borska - 1996 m. Nobelio lau
reatės poetinis pasaulis", kovo 
10d., 1:30 vai., LongBeach Pub
lic Library, 111 West Park Ave- 
nue, Long Beach; "1001 Naktis - 
Atpirkimas pasakomis", kovo 11 
d., 2:00 vai., Great Neck Public 
Library, Grist Mill & Bayvievv, 
Great Neck.

(atkelta iš 2 psl.)
todėl būtumėm visai menki pa
darai, jei jos kaip reikia negerb- 
tumėm".

Eidami Profesoriaus Juozo Bal
čikonio pėdomis atgal į praeitį, 
nueitumėm labai toli - iki Kristi
jono Milkaus ir Pilypo Ruigio, 
iki Jokūbo Erodovskio ir Danie
liaus Kleino, iki Konstantino 
Sirvydo ir Mikalojaus Daukšos: 
iki tų žmonių, kurie pirmieji 
suvokė gimtosios kalbos reikšmę 
tautos gyvenime, pirmieji pradė
jo raginti ją ginti, ugdyti ir puo
selėti, pirmieji pradėjo rašyti lie
tuvių kalbos gramatikas ir žo
dynus, pirmieji suskato, kaip 
pasakytų Danielius Kleinas, va
lyti nuo jos purvus, kuriais ji 
buvo apdrabstyta, ir išdailinti, 
ištobulinti ją taip, kad ji džiu
gintų mus visu savo spindesiu.

Tų pirmųjų šviesuolių entu
ziazmas ir darbai buvo pavyzdys 
vėlesniems - XIX amžiaus - lie
tuvių filologams, kurie labai 
sunkiomis sąlygomis nepadėjo 
plunksnos, kiekvienas pagal savo 
išgales kaupė ir sistemino žo
džius, formulavo gramatikos dės
nius, kovojo prieš gimtosios kal
bos diskriminaciją. Liudvikas Rė
za, Dionizas Poška, Simonas Sta
nevičius, Jurgis Plioteris, Leonas 
Uvainis, Aleksandras Butkevi
čius, Kalikstas Kasakauskis, Simo
nas Grosas, Kajetonas Nezabi
tauskis, Juozas Čiulda, Karolis 
Nerlickas, Kazimieras Daukša, 
Fortūnatas Cechanovskis, Alek
sandras Prekeris, Dominikas Sut- 
kevičius, Andrius Ugianskis, Ale
ksandras Varkulevičius, Ambra
ziejus Kašarauskas, Laurynas 
Ivinskis, Simonas Daukantas, 
Mikalojus Akelaitis, Antanas Ba- 
mnauskas, Fridrikas Kuršaitis, 
broliai Juškos ir kiti toliau pureno 
tą dirvą, kurioje išaugo didieji 
naujųjų laikų mūsų kalbininkai 
- Kazimieras Jaunius, Kazimieras 
Būga, Jonas Jablonskis ir pagaliau 
Juozas Balčikonis. Tie kalbinin
kai sulydė gimtosios kalbos mei
lę su jos išmanymu.

Anksčiau kalbos meilė ir jos 
išmanymas ne visados sutapda-

•••••••••••••
. Poetė .
• Onė Baliukonytė •
• apdovanota •
• pemija

KALBOS RITERIS
vo. Simonas Stanevičius sakė, 
kad lietuvių kalba vieni domisi 
iš noro viską žinoti, o kiti - iš 
meilės kalbos tėviškės. Tie, kurie 
norėjo viską žinoti, ne visados 
mylėjo. O kurie mylėjo, per ma
žai žinojo. Iš pastangų suderinti 
meilę ir žinojimą radosi konk
retūs darbai - žodynai, gramati- 

' kos, tyrinėjimai. XIX amžiuje jau 
kone kiekvienas apsišvietęs lie
tuvis rašė gramatikas arba žo
dynus. Daug tų darbų liko ran
kraščiais, nugrimzdo į užmarštį, 
nemažai jų žuvo. Visa tai atsiti
ko dėl to, kad tauta nebuvo lais
va. Dėl to ir meilė kalbos tėviškės 
dažnai nustelbdavo norą viską 
žinoti.

Tiktai XIX a. pabaigoje ir XX 
a. pradžioje instinktyvi kalbos 
meilė pavirto protinga meile, 
kuri ypač pasireiškė minėtųjų 
kalbininkų - Kazimiero Jauniaus, 
Kazimiero Būgos, Jono Jablons
kio, o vėliau ir Juozo Balčikonio 
- darbais. Tie darbai buvo ir tebė
ra patikimas kompasas, kuriuo ir 
šiandien galime vadovautis, sau
godami gimtosios kalbos sveikatą 
ir savo tautos gyvybę.

Taigi Profesorius Juozas Bal
čikonis buvo geras sūnus: tėvų 
palikimą jis neregėtai padidino, 
įpareigodamas ir mus tą turtą ne 
mažinti, bet dauginti.

Profesorius Juozas Balčikonis, 
ypač kaip bendrinės kalbos ug
dytojas, turėjo ir tebeturi ir savo 
šalininkų, ir priešininkų. Tai vi
sai natūralu - kitaip ir negali 
būti. Niekas vienas negali pre
tenduoti į absoliučią tiesą. Tiesa 
skleidžiasi iš nuomonių susidūri
mo, iš autorių ir oponentų dia
logo. Todėl ir į Profesoriaus Juo
zo Balčikonio raštus - jo kalbos 
taisymus ir rekomendacijas - mes 
galime žiūrėti taip, kaip žiūrėjo 
Simonas Stanevičius XIX a. 
pradžioje į senąsias lietuviškas 
knygas. Tos knygos, - sakė jis, - 
"yra dėl mūsų kaip girios kokios 
arba medžiai liemeningi, kur 
kožnas reikalui savo tam tikrą 
medžiagą rasti ir pagal savo tik
slą rūmą suręsti galės". Mūsų 
uždavinys - protingai ir kūrybin
gai pasinaudoti tais "medžiais lie
meningais", kuriuos paliko mūsų 
statomam rūmui Profesorius Juo
zas Balčikonis.

Juozo Balčikonio asmenyje 
derinosi kalbininko, literato ir 
tautosakininko talentas. Jaunys
tėje Profesorius rašė eilėraščius, 
vėliau vertė pasaulyje išgarsėju
sias pasakas, užrašinėjo žmonių 
dainas. Jam sklido poezija iš 
kiekvieno gyvo lietuviško žodžio 
ir sakinio, kaip ir iš originalaus 
eilėraščio ar pasakos, kaip iš drus
kininkiečio dainos.

Poezija, pasaka ir kalba, su
silydžiusios Juozo Balčikonio as
menybėje, tegu suvienija ir mus!

(Kalba pasakyta atidengus f. 
Balčikonio paminklą Panevėžyje)

(atkelta iš 2 psl.)
per pastaruosius dvejus metus". 
Kas vertas premijos, sprendžia 
Lietuvos rašytojų sąjungos valdy
bos kasmet sudaroma nauja pen
kių narių komisija. Šiemet jai 
vadovavo poetė Judita Vaičiū
naitė.

Iki šiol šį apdovanojimą buvo 
pelnę L. Gutauskas, A. A. Jony
nas, J. Kunčinas, H. Čigriejus ir 
N. Miliauskaitė.

ELTA

MEDEKŠA
(atkelta iš 3 psl.)
karius, kas nori, į Kauną, į mano pilį. Jūsų vaikai bus kunigaikščio 
apdovanoti turtais ir žemėmis.

Ties Babtais vyrai perplaukė Nevėžį. įsikibę arkliams į karčius, ir 
vingiuotu keliuku pro pamiškiais išsibarsčiusius sodžius traukė į 
Ariogalą. Šlapi arkliai garavo, skleisdami gaižų prakaito kvapą. 
Alsys sėdėjo įsikibęs į drėgnus Medekšos marškinius, jausdamas 
raumeningą brolio stuomenį, ir tyliai verkė. Sarmata buvo parodyti 
broliui ašaras, bet jos nenutrūkstančia srovele ritosi iš akių. Kai 
nesusilaikęs sukukčiojo, Medekša prašneko:

- Išsiverk, lengviau bus. Tik namie motinai ašarų nerodyk. Vyras 
užaugai, o susivaldyti negali. Ne tėvą motiną iš tavęs atėmė, o tik 
žirgą. Užsiauginsi kitą. Pats žinai, kiek gražių kumelių strikinėja 
ganykloje.

Alsys aprimo, bet žodžio pratarti negalėjo. Mintys sukosi vis apie 
vieną ir tą patį - Sungaila paskelbė, kad Vytautas dešimt greičiausių 
žemaitukų žirgų dovanojo Didžiajam Magistrui. Ir nepasipriešinsi, 
nešauksi. Ir Rusteikio bėrį. Sėdo ant žirgų kryžiuočius lydėję skal
viai ir panemune nujojo į Veliuonos pusę. Tiek juos jau ir tematysi. 
Rusteikis pasirinko žirgą iš atvarytos kunigaikščiui kaimenės, o Alsį 
Medekša užsisodino ant savo bėrio. Medekšai gaila buvo broliuko, 
bet netektis neatrodė tokia lemtinga. Aišku, dabar Plaušiniuose 
tokio žirgo kaip Sakalas nėra, bet Alsys dar vaikėzas, kardą dovanų 
gavo - brangus daiktas, džiaugtis turėtų, o kol suaugs, ir žirgą 

prisiaugins.
Medekša paskendo savo mintyse. Susitiko su Šaltragio Nariman

tu. Turi savo žinioje dešimt raitelių, visi vyrai kaip nulieti. Gražūs 
drabužiai, ginklai, žirgai laibakojai - sako, labai greiti. Kunigaikščio 
apsaugos būryje tarnauja. Žadėjo trumpam grįžti iš Kauno į Plauši
nius, jei kunigaikštis išleis. Daug turto iš karo žygio parsivežė 
Didysis kunigaikštis Vytautas. Daug žemių prie Lietuvos prijungė - 
drąsiausius vyrus vietininkais paskyrė. Gyvens pietų krašte turtin
gai kaip kunigaikščiai. Į bajorus pakėlė kai kuriuos paprastus kaimo 
bernus... Medekša pasirąžė, pajuto savo stiprius krūtinės ir pečių 
raumenis - rodos, kryžiuotį ar lenką pakloti galėtų... O ten, pie
tuose, tamsiaplaukiai, juodaakiai - j senelio Derbuto pasakų velnius 
panašūs. Ar galėtų su tokiu susiremti? Drąsos ir jėgos Medekšai 
užteko - pernai vasarą lokį Šventgirėj prie Dubysos užsmaugė, 
teisybė, kliuvo ir jam - dar dabar randai tebėra ant dešinio šono ir 
šlaunies. Visaip galėjo būti - šoko ant jo staiga riaumodamas, spėjo 
išsitraukti peilį ir smeigė į šoną - bet matyt, širdies nepasiekė, teko 
ristynių eiti. Kraujas žliaugė, neaišku - lokio ar jo paties. Kai žvėris 
gargaliuodamas užduso - rėkti, šaukti norėjosi, bet kūnas visas 
tirtėjo, ir Medekša pats išsigando keisto savo kriokimo... Į namus 
tada jį Verėduvos žmonės vežte parvežė. Slaugė motina, senelis 
sutaisė to paties lokio taukų, ir žaizdos greitai užgijo. Tada Dreve- 
nio Luotė nedrąsiai pirmąsyk atėjo jo lankyti, kažkokio skanaus 
gėrimo atnešė...

Dabar Medekša jaučia - išleis jį tėvas Kengis į Vytauto žygį, tėvas 
jau seniai pašneka apie karo žygius, apie bajoro vardą... Bet Luotė? 
Kaip jai pasakyti, kad galvoja apie tolimus kraštus? Vasarą po 
lenktynių ir žaidimų sėdėjo abu prie Bebirvos. Luotė tada uždėjo 

ranką ant šlaunies ir paglostė buvusią žaizdą - surandėjusią vietą. 
Nutvilkė jį Luotės karštas delnas. Apkabino ją per liemenį ir 
prispaudęs ėmė bučiuoti jos kaklą, akis, lūpas...

- Paleisk, žmonės pamatys, - šnibždėjo Luotė, o jos lūpos pačios 
ieškojo jo. Tai buvo pati pradžia. Gaivališka ir netikėta, apstulbinu
si, išvedusi iš gyvenimo ritmo. Buvo darbas, jojimo pratybos, arklių 
priežiūra, pusryčiai - pietūs - vakarienė, trumpa naktis ir vėl rytą 
sunku keltis prie darbo. Tada prasidėjo ta trauka vakarais į Drevenių 
kiemą, pas Luotę. Vakare sutemus Luotė išlydėdavo jį pro vartelius 
ir svaigdavo abu susilieję į nesibaigiantį bučinį, kol pasigirsdavo iš 
kiemo:

- Luoteeee!..
Tai jos mama.
- Einu...
Luotė išslysdavo iš jo stiprių rankų, krūpteldavo savo lieknu 

liemeniu ir dingdavo lengvai lengvai tartum šešėlis...
O paskui senelis Derbutas pasakė:
- Meilės ir dusulio nepaslėpsi, vaikuti. Galvok, kaip gyvensi.
Ir pradėjo labai paprastai aiškinti, kad reikėtų į kalno pusę prie jų 

sodybos naują gryčią statyti, šita maža, į žemę sulindusi, netilps 
visa šeimyna. Medekša bandė senelio kalbą juokais paversti, bet 
senasis Derbutas pertraukė:

- Ko čia raudonuoji kaip uoga. Aš tokių metų jau buvau parvedęs 
į namus. Kad tik laimingai gyventumėt, vaikučių susilauktumėt.

Senelio Derbuto tiesi, rami kalba tartum prablaivė Medekšą. 
Tikrai, gal pasakyt tėvui? Seneliui taip paprasta apie tokius dalykus 
kalbėti, kurie atrodytų didelė paslaptis.

(Bus daugiau)



"Čia ne jūsų reikalas"?
Rašo Edmundas Čapas

Su šeima gyvenu Šiaulių cen
tre. Mūsų didžiulis kiemas yra 
tarp gyvenamųjų namų, ku
riuose gyvena per 200 šeimų. 
Kieme auga daug medžių (iš 
kurių maždaug 10 pasodino 
mano uošvis prieš 30 metų), žolė, 
yra suoleliai, smėlio dėžė ir au
tomobilių kelelis. Kiemas pilnas 
ir garsų - nuo akordeono muzi
kos, sklindančios savaitgaliais iš 
Santuokų rūmų, iki kačių pjau
tynių krūmuose - nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvo vakaro. Kai kurie 
iš šių garsų yra malonūs, kai 
kurie labai trukdo!

Šiukšliavežės į mūsų kiemą 
atvažiuoja ir išvažiuoja gana 
punktualiai kelis kartus per die
ną. Jau seniai matau, kaip žmo
nės išeina iš savo butų su mažais 
kibirais šiukšlių. Šis vaizdas, kurį 
pirmą kartą pamačiau prieš 
ketverius metus, atrodo man 
keistas ir nepatogus, nes esu 
įpratęs prie kito vaizdo: ameri
kiečių dideles dėžes ir maišus 
šiukšlių, paliktus priešais jų 
namą, kartą per savaitę išpila 
šiukšlių surinkėjai, važiuodami 
šiukšliaveže pro šalį, ir jų ne
reikia laukti. Grįždami iš darbo 
amerikiečiai paprasčiausiai susi
renka tuščias šiukšlių dėžes ir, 
pastatę atgal į vietą prie namų, 
pila į jas šiukšles iki kitos savaitės, 
kai šiukšliavežė sugrįš. (JAV retai 
pasitaiko, kad tokios šiukšlių 
dėžės būtų vagiamos.) Kai pirmą 
kartą aš čia išnešiau šiukšles, 
šiukšliavežės vairuotojas nuste
bo pamatęs į jo mašiną įmetamą 
didelį pilką polietileninį maišą. 
Jis manęs paklausė: "Iš kur tu 
toks atsiradai?" I jo netikėtą klau
simą sušukau< Nagi iš Clevelan
do!"

Šiukšliavežių ūžimo sukeliamas 
triukšmas - vienas švelniausių 
mūsų kieme. Keli žmonės kieme 
įkastus metalinius rėmus te
benaudoja kilimams daužyti. Kai 
jie tai daro, garsūs sprogstantys 
dūžiai aidi per visus aplinkinius 
kiemus. Nors dulkių siurblio ūže
sys irgi yra garsus, bet jį girdi tik 
keli artimiausi kaimynai. Kilimų 
daužymą girdi šimtai kaimynų. 
Šis darbas yra įdomus bei seno
viškas, ir mane trikdo, žinoma, 
tik tada, kai nedėmesingi kitiems 
žmonės daužo savo kilimus prieš 
8 vai. ryto ir po 22 vai. Ar 
šimtams mano kaimynų irgi 
trukdo šis triukšmas ankstyvo
mis ir vėlyvomis valandomis? 
Kartą 6:50 vai. ryto išbėgau į

Šiaulių miestas.

1997 m. Š. Amerikos lietuvių 
Kėgliavimo pirmenybės

1997 m. Š. Amerikos lietuvių 
Kėgliavio (bovvling) pirmenybės 
įvyks 1997 m. kovo 1 d., šeštadie
nį, Palisades Palace, 28801 Euc- 
lid Avė., VVickliffe, Ohio (ryti
niame Clevelando priemiestyje). 
Tel. 216-585-5800.

Pirmenybės bus pravestos su

kiemą paprašyti didžiulės mo
ters, ar nebūtų galima išdaužyti 
jos kilimo truputį vėliau. Pasa
kiau, kad reikėtų pagalvoti apie 
visus tuos žmones, kurie dar 
miega! Ji pasipiktino ir buvo 
pasiruošusi trenkti man su kili
mų daužymo įrankiu, nes išdrį
sau paprieštarauti jai.

Šiaulių gatvėse budi policininkai.

Dar daugiau gali išgirsti mūsų 
kieme trikdančių garsų, kuriuos 
sukelia jauni žmonės. Suprantu, 
kai vaikai aplink bėgioja ir krykš
tauja žaisdami. Tai vyksta dieną 
ir pripildo kiemą kūrybingo jau
natviško gyvenimo. Tačiau kai 
vaikai kieme pradeda daužyti 
butelius, aš nebetenku kantry
bės. Ar stiklo šukės nėra pavojin
gos? Kas jas sušluos? Vieną vi
durdienį su žmona išgirdome 
dūžtant butelį ir neoninę lempą 
mūsų kieme. Pamačiau tris ber
niukus, šlamštą iš šalia esančio 
garažo nešančius į mūsų kiemo 
centrą ant supiltos lapų krūvos, 
kurią anksti rytą sugrėbstė valy
toja. Pagyvenęs vyriškis tvarkė 
garažą ir, matyt, pasamdė ber
niukus, kad išmestų jo šiukšles. 
Nebuvau tikras, kad jis jiems lei
do šlamštą iš jo garažo mesti ant 
lapų krūvos, bet buvau įsitikinęs, 
kad jis atsakingas už tai, kad jo 
samdyti berniukai sudaužė butelį 
ir lempą'kieme, ant šaligatvio. 
Kai nuėjau pakalbėti su tuo žmo
gumi, išgirdau atsakymą: "Čia 
ne tavo reikalas". Aš atsakiau, 
kad sugrįžęs į butą pasiteirausiu, 
gal tai policijos komisaro rei
kalas. Jis tučtuojau išėjo iš savo 
švaraus garažo ir sušlavė dvi 
krūveles sudaužytų stiklo šukių. 
Vėliau sužinojau, kad tai nebu
vo nekultūringas žmogus, jis - 

derinant su kartu vykstančiu 12- 
ju Clevelando LSK Žaibo meti
niu 'Draugystės Turnyru".

Š. A. lietuvių pirmenybių da
lyvių registracija nuo 11:30 v. r. 
Varžybų pradžia 12:00 vai.

"Draugystės Turnyro" dalyvių 
registracija nuo 2:30 v. p. p.

gydytojas.
Kai lauke šilta, mėgstame laiky- 

‘ ti langus atidarytus, kad įeitų 
gaivaus oro. Deja, per juos įeina 
ir nenorimų garsų. Beveik kas
dien įvairiu metu prie mūsų na
mo priėję paaugliai šaukia, kad 
laukan išeitų jų draugai, gyve
nantys virš ir šalia mūsų. Kartais 
garsi diskusija tęsiasi kelias mi
nutes. Daug kartų tokie šūka
vimai pažadino mano kūdikį. 
Daug kartų išeidavau į balkoną

ir klausdavau, ar tie vaikai žino, 
kur gyvena jų draugai, ir tada 
reikalaudavau, kad jie įeitų pa
sikalbėti su draugais į jų butą. 
Šitie lauke šūkaujantys ir kvie
čiantys prie langų draugus pa
augliai, pradėję suprasti, kad jie 
pažadina mūsų kūdikį, savo gar
sius pokalbius tebetęsia, bet ne 
taip dažnai. Ar tai reiškia, kad 
nemandagūs vaikai gali rėkauti 
po mūsų buto langais, o mes ne
galime laikyti atidarytų langų? 
Kodėl kaimynai tėveliai nesus
tabdo tokio elgesio? Ar toks elge
sys netrukdo daugeliui kitų kai
mynų?

Uždaryti buto langai negali su
laikyti ir apsaugoti nuo ilgų lau
kinių pypsėjimų, kai privažiavęs 
vairuotojas praneša mūsų kaimy
nui, kad jau atvyko jo paimti. 
Vairuotojai gali tokiu atveju būti 
tingūs ir egoistai, bet kodėl mūsų 
kaimynai nepagalvoja, kad truk
do savo kaimynams?

Argi Lietuvoje kaimynystėje 
gyvenantys žmonės nesistengia 
sugyventi taikiai? Ar kaimynai 
neturėtų padėti vieni kitiems? 
Jeigu atsakymas yra "taip", tai 
nereikalingo kiemo triukšmo ga
lima būtų išvengti, ir visiems, 
atskirai gyvenantiems, kaimy
nams gyventi pasidarytų ramiau 
ir patogiau.

Varžybos prasidės 3:00 v. p. p.
Varžybos bus komandinės ir 

individualios. Komandą sudaro 
4 mišrios lyties žaidėjai(-jos). Da
lyvių amžius neribojamas. Daly
vavimas atviras visiems lietuvių 
kilmės žaidėjams.

Specialiai atžymėti bus jauniai 
ir mergaitės, 16 metų ar jaunesni 
(varžybų dieną).

(nukelta į 6 psl.)

Mintys, bėgant per parodų sales
(atkelta iš 2 psl.)

pia ir patys save. Kita vertus, jie 
yra subtilaus proto žaismo rezul
tatas, pareikalavęs daug sunkaus 
amatininkiško darbo, kurio lyg 
ir "nesimato". Kultūros ir kūry
bos požiūriu "Vartai" buvo nepa
lyginamai gyvybingesni už Vil
niaus ŠMC.

Buvojant šiose parodose, at
mintyje vis iškildavo dar vieno, 
prieš kelias dienas vykusio ati
darymo įspūdžiai. Žymus foto
žurnalistas Mindaugas Kulbis 
Sausio 13-ajai pažymėti Fotog
rafuos galerijoje iškabino Čečėni
jos karo vaizdus - "Čečėnija: karo 
pradžia ir pabaiga". Ir šiais vaiz
dais jis išties sugebėjo daug 
pasakyti ir apie čečėnų tautos 
ryžtą kovoti už savo laisvę, ir 
apie Rusijos imperijos moralinio 
ir fizinio degradavimo mastą. 
Lietuva buvo pirmoji, iš kurios 
pasitraukė rusų armija. Čečėnai 
taip pat paskelbė savo nepriklau
somybę, tačiau ponoros metų 
Rusija susizgribo, ir\prasidėjo 
nelygi, didžiųjų pasaulio valsty
bių, demokratijos bastionų aki

XIX a. Lietuvos provincialo kasdienybė
(atkelta iš 3 psl.) 
maginau išgėręs su kaimynais 
Kontrimais. Paskui, užėjęs pas 
smuklininką Joselį, sutikau gu
bernijos teisėją Mykolą Korevą, 
Trakų maršalką ir šlėktą Dam
brauską. Kartu išgėrėm porterio 
ir šampano. Nuo to vyno visiš
kai nustojau sąmonės ir jėgų. 
Pirmą kartą savo gyvenime sir
gau pagiriomis. Daugiau taip ne
darysiu".

Laisvalaikiu Žemaičių bajoras 
skaitydavo knygas apie maso
nus, liaudies mediciną. Knygų 
lentynoje galėjai užtikti istoriko 
M. Balinskio "Vilniaus miesto 
istoriją", F. Bernatavičiaus isto
rinį romaną "Pajauta - Lizdeikos 
duktė". Mėgstamas A. Daugirdo 
užsiėmimas buvo stebėti, kokią 
oro temperatūrą rodo spiritinis 
barometras, ir visus parodymus 
smulkiai užrašyti į atskirą sąsiu
vinį. Susirgęs vaistus pirkdavo 
Telšiuose, žydo Geltnerio vais
tinėje, bet namie turėjo savo 
vaistinėlę, kur laikydavo įvairias 
gydomąsias žoleles, kamparą, 
miltelius nuo dantų skausmo. 
Kartą ar du per metus Bugių dva
ro savininkas susiruošdavo vyk
ti į Vilnių aplankyti vaikų, su
žinoti paskutines naujienas bei 
gandus ir pasisiūti naujus išeigi
nius drabužius.

Gyvenimas tekėjo sava vaga. 
Nei 1830-1831 m. sukilimas, nei 
penktojo šeštojo dešimtmečio 
politiniai įvykiai, atrodo, nesu
drumstė Žemaičių bajoro gyve
nimo. Kasmetinės 1500-2000 
rublių išlaidos dar padėjo A. Dau
girdui gyventi savo bajorišką 
gyvenimą. Bet smulkmenišku
mas skaičiuojant kiekvieną pa
jamų ir išlaidų kapeiką rodė, kad 
gyventi darėsi vis sunkiau. Nau
ji visuomeniniai santykiai pa
mažu iŠkiTdavo kasdieniniame 
gyvenime griaudami patriar
chalinio gyvenimo idiliją. Ir ba
joras A. Daugirdas galbūt tai 
nujautė.

Kaip atrodė, dvaras, Tiškevičių, 
Oginskių, Karpių ir kitų didikų 
rūmai su parkais ir fontanais 
nereprezentavo privilegijuotojo 
luomo daugumos gyvenimo są
lygų. Vidutinio bajoro namas - 
"tai 75-80 pėdų ilgio ir 25-30 pė
dų pločio keturkampis, suręstas 
iš eglinių ar pušinių rąstų, vieno 
aukšto, gerąja puse dažniausiai 
atgręžtas į rytus. Didelės, kartais 
suveriamos durys esti ties namo 
viduriu. įėjus pro duris į prie
menę, dažnai gerai įrengtą ir 
primenančią prieškambarį, atsi
duriama prie kitų, mažų durų, 
vedančių į didelį židinį, užimantį 
namo vidurį. Židinys atstoja vir
tuvę; į jį sueina dūmtraukiai iš 
krosnių, kurių paprastai esti trys 
ar keturios pagal kambarių skai

mis žiūrint, beprasmė ir beviltiš
ka mažos tautos ir didžiulės 
karinės valstybės kova. Čečėnai 
patyrė viską - ir atvirą genocidą, 
ir begėdišką Rusijos valdžios ci
nizmą, ir pasaulio visuomenės 
abejingumą. Viso pasaulio-nuos
tabai čečėnų tauta laimėjo, lai
mėjo kovos lauke. Dar kartą buvo 
įrodyta, jog dvasiškai apsispren- 
dusios tautos, kaip ir žmogaus, 
neįmanoma įveikti.

M. Kulbio nuotraukose galima 
įžiūrėti dvasinius paprastų žmo
nių tvirtybės šaltinius - tikėji
mas, tautinio bendrumo jaus
mas, meilė gimtajai žemei. Fo
tografas užfiksavo kasdienybe 
tapusio karo vaizdus, tačiau jis 
nesistengia nustebinti ar šokiruo
ti, jam būdingas subtilus foto- 
meninis ir žurnalistinis taktas. 
Svarbiausia - neišmatuojamas 
žmonių skausmas ir sykiu lem
tingas ryžtas įveikti tą svetimą 
pragarišką galią. Čečėnų tauta 
atliko didžiulės svarbos istorinę 
užduotį - galutinai nuvainikavo 
mitą apie didžią Rusijos imperi-
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čių. Dešinėje - didelis kambarys, 
vadinamoji salė, naudojama kaip 
valgomasis ir pramogų kam
barys; šalia jo - švarus kambarys, 
kuriame stovi fortepijonas, Lie
tuvoje vadinamas pantalonu. 
Ant jo - gitara, smuikai, gaidos. 
Viena arba dvi sofos, kėdės ir 
staliukai sustatyti palei sieną. Iš 
šito kambario pereinama į 
mažesnį, kuriame stovi lova, sta
liukas, tualetinis veidrodis. To
liau kitas kambarys, maždaug 
tokio dydžio, kaip minėtasis, ja
me knygos, pypkės, taboka, rašo
mas stalas. Priešingas namo ga
las dažniausiai esti įrengtas kaip 
miegamasis svečiams. Dažnai, 
turint suaugusių panelių arba 
vaikų, vienas arba du kambariai 
šiame gale paskiriami jiems".

Tačiau buvo nemažai bajorų 
"dvarų", kurių pavadinimas siejo
si tik su gyventojoj^ilme. Dauge
lis dvarų beveik niekuo nesiskyrė 
nuo valstiečių trobų, nebent tik 
vaismedžių sodu šalia gyven
amojo būsto. Ypač daug tokių 
dvarų susikūrė prie Neries ir Ne
vėžio upių. Rusijos imperijos’ 
valdininkai su panieka žiūrėjo į 
jų gyventojus - būsimus val
stiečių luomo atstovus. Bet kar
tu jų ir bijojo: vargingi šlėktos 
ypač nekentė santvarkos, ne
galinčios užtikrinti jiems luomi
nių privilegijų. Nuslopinus 1863 
m. sukilimą carinė valdžia galu
tinai likvidavo juos kaip feo
dalinio luomo reprezentantus.

Uždarius Vilniaus universitetą 
bajorų dvarai tapo kultūros cen
trais, apsaugotais nuo Rusijos 
valdininkų akių. Iki 1840 m. 
ypač daug tokių kultūrinių ži
dinių susikūrė Žemaitijoje. Visi, 
kas bent kiek yra susipažinę su 
Lietuvos kultūros istorija, gerai 
žino D. Poškos Baublį - žema
itiškos kultūros simbolį. Jo gar
sas paskatino A. Mickevičių įam
žinti senienų muziejų savo Kūry
boje. Lietuvos aristokratai kolek
cionuodavo Vakarų Europos dai
lės kūrinius, saksonišką porce
lianą, Niurnbergo ir Vienos laik
rodininkų bei auksakalių dirbi
nius. Bet kuo paaiškinti vos galą 
su galu suduriančio šlėktelės be
ribę aistrą rinkti gimtojo krašto 
senienas? Žemaitijos šviesuolių 
pažiba L. Uvainis parašė veikalą 
"Apie Lietuvos numizmatiką", 
sudarinėjo lietuvių kalbos žo
dyną. D. Poškos pažįstamas Ei- 
nikas rinko liaudies padavimus 
ir dainas. Netoli Kelmės gyvenęs 
neturtingas dvarininkas F. Iva- 
navičius padėjo S. Stanevičiui 
parengti žemaitiškų dainų rin
kinį.

Nelengvai ir ilgai vyko bajorų 
sąmonėjimo procesas. Vieni tapo 
lenkų tautos dalimi, kiti -
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- Laima Andrikienė, Euro
pos reikalų ministrė, kaip pra
neša "Lietuvos rytas", kviečia į 
Vilnių Vytautą Biretą, Tėvynės 
sąjungos Kanados skyriaus valdy
bos narį, viceministro pareigoms.

- Lietuvos jūrų skautai šie
met mini 75 metų veiklos sukak
tį, nes jų pradžia buvo Kaune 
1922 m. kovo 12 d. įsteigus L. K. 
Algimanto vandens skautų drau
govę. Steigėjai buvo Kostas, Ju
lius ir Petras Jurgelevičiai.

- Jonas Petronis, Los Ange
les, CA, daug metų pirminin
kavęs Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyriui, o paskutiniuz 
laiku 20 metų su viršum vado
vavęs Tautinių Namų veiklai, 
1996 m. gruodžio 14 d. Tauti
niuose Namuose atšventė am
žiaus 75 metų sukaktį.

- Toronto, Ont., Kanadoje, 
Prisikėlimo lietuvių parapijos 
klebonas kun. Augustinas Si
manavičius, OFM, specialiame 
parapijiečių susirinkime išreiškė 
viltį, jog trečiąjį tūkstantmetį pa
rapija pradės naujoje šventovėje.

- "Nepriklausomos Lietu
vos" laikraštis, leidžiamas Mon
realyje, Kanadoje, sausio 7 d. 
išėjo naujo formato - panašaus į 
Lietuvoje leidžiamų dienraščių. 
Šis seniausias Kanados lietuvių 
laikraštis, einąs 56-uosius me
tus, pasirodo kas antrą savaitę. 
Pirmasis naujojo formato nume
ris - aštuonių puslapių. Ateityje 
jis bus storesnis.

- Anapilio lietuvių parapi
jos (netoli Toronto, Ont.) tary
bos kultūrinė sekcija balandžio 
6 d. Anapilio salėje rengia mu
zikos ir kitų meno sričių stu
dentų koncertą. Norintieji daly
vauti gali skambinti Slavai Žie- 
melytei, tel. (905) 823-7261.

- Amerikos Lietuviu Tau
tinė Sąjunga ir šiais metais 
rengia Kovo 11-osios, Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
šventės, minėjimą kovo 9 d. Pa
saulio Lietuvių Centre, Lemont, 
IL.

- Nuo Palaimintojo Arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties sausio 27 d. sukako 70 
metų. Jis mirė sulaukęs tik 56 
metų amžiaus, bet spėjo labai 
daug nuveikti Lietuvos valstybei 
ir Bažnyčiai. Jo nuopelnu įkurta 
nepriklausoma Lietuvos Bažny
tinė provincija, įsteigta Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų kon
gregacija, atnaujinta marijonų 
kongregacija.

- Vilniaus bažnytinės pro
vincijos 5-osios įkūrimo me
tinės ir Palaimintojo Arkivysku
po Jurgio Matulaičio mirties 70- 
osios metinės Vilniuje paminė
tos sausio 18 d. Vilniaus univer
siteto Senato posėdžių salėje. 
Pa'j'rindiniu kalbėtoju buvo ar
kivyskupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis. Kiti prelegentai: 
Genovaitė Gustaitė, Vytautas Bri- 
lius, MIC, kun. Jonas Boruta, SJ, 
Irena Eglė Laumenskaitė.

- Arvydas Vanagūnas. MD, 
yra vienas tarp 12 Chicagoje ir 
apylinkėse praktikuojančių gas
troenterologijos specialistų, ku
riuos "Chicago Magazine' pagal 
tūkstančių kitų apklaustų gydy
tojų nuomonę, įtraūkė į žurnalo 
sausio numeryje paskelbtą "Top 
Doctors" sąrašą. Dr. Vanagūnas 
yra Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjungos pirmininkas.

- Kazys Bradūnas, poetas 
laureatas, rašytojas, redaktorius, 
vasario 11d. šventė amžiaus 80 
sukaktį.



Libane atidarytas Lietuvos garbės konsulatas
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atidarytas Lietuvos garbės kon
sulatas bei surengtas Lietuvos 
Nepriklausomybės metinių mi
nėjimas.

Kava (kofeinas) veikia 
žmogaus sveikatą

Dr. Juozas Kriaučiūnas

Visame pasaulyje žmonėms yra 
žinoma kava, gaminys iš kavos 
pupelių. Daugelio Amerikoje gy
venančių žmonių kava yra labai 
mėgiama. Dažnas žmogus, po 
nakties poilsio, dieną pradeda 
kavos puodeliu. Kavos vartoto
jai per dieną išgeria 2-4 puode
lius, kiti dar daugiau, net apie 
10 puodelių.

Kava geriama dėl jos aroma
tinio kvapo ir skonio, o ypač dėl 
joje esančio kofeino, kuris veikia 
žmogų švelniai jaudinančiai, ža
dinančiai. Tai reiškia, kad kofei
nas veikia žmogaus sveikatą. Ka
va turi ne tik kofeino, bet ir apie 
5 tūkstančius kitokių chemikalų, 
kurie taip pat veikia sveikatą.

Kofeino turi ir kai kurie kiti 
augalai, ypač arbatos krūmai, iš 
kurių gaminamos tikrosios ar
batžolės, kuriose kofeinas gali 
būti vadinamas "teinu". Azijoje 
gyvenančių žmonių, taip pat eu
ropiečių, ypač anglų, arbata la
bai mėgiama. Geria ją ir ame
rikiečiai.

Kava (kofeinas) vartojama ne 
tik kavos skysčio pavidalu, jos 
yra ir kai kuriuose kituose ga
mintuose skysčiuose, pvz., kolo
je, likeriuose, taip pat ir kai ku
riuose maisto produktuose: sal
dainiuose, pyragaičiuose, tortuo
se ir pan. Kavos (kofeino) kon
centracija kavoje ir gaminiuose 
su kofeinu gali būti didinama ar

PASINAUDOKITE 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

Skambinkite į Lietuvą 
tik už 62 centus per minutę!

*** VILTIES AGENTŪRA, kuri jau dvejus metus atstovauja CyberlingTelecommunica- 
tions agentūrai, praneša, kad paskambinimai j Lietuvą atpigo nuo 85 centų iki 62 centų 
per minutę.

*** Nereikia persijungti iš jau naudojamos telefono sistemos, pvz. MCI, Sprint, ATT ir 
kt.

*** Nėra jokio mėnesinio mokesčio. Mokama tik už faktišką prakalbėjimo laiką.
*** Galima skambinti ne tik j Lietuvą, bet ir j kitas pasaulio šalis už labai pigią kainą 7 

dienas per savaitę, 24 valandas per parą.
*** Anketą galima įsigyti Vilties įstaigoje: 368 W. Broadvvay, S. Boston, MA 02127. Tel. 

(617) 269-4455. FAX (617) 269-4836.
Dėl skubaus pinigų pervedimo, siuntinių j Lietuvę persiuntimo ir kitokios 

informacijos skambinkite j Vilties ištaigą:

VILTIS
(HOPE)

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

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

Libano verslininkas Raymon- 
das Šarkis Lietuvos garbės kon
sulu Libane paskirtas 1996 m. 
rugsėjo mėnesį. BNS 

mažinama, priklausomai nuo 
kavos kiekio ir joje esančio kofei
no. Vidutiniškai paruošta kava 
turi apie 100 mg kofeino viena
me puodelyje. Kavą (kofeiną) 
kasdien vartojantieji, ypač di
desniais kiekiais, darosi daugiau 
ar mažiau kavos ir kofeino įp
ročio vergai (lyg narkomanai), 
nes negaudami kavos 12-24 vai. 
pasijunta labai blogai, jaučiasi 
pavargę, net pervargę, pablogėja 
nuotaika, pradeda skaudėti gal
va, atsiranda depresija, blogėja 
susikaupimas tiek galvojimui, 
tiek darbui.

Kofeinas, kaip jau anksčiau 
sakyta, yra palyginti švelnus jau- 
dintojas, turįs panašų į amfita- 
minų veikimą, bet pastarojo jau
dinantis poveikis yra stiprus ir 
gali būti grubus, net sunkiai kon
troliuojamas. Kofeinas gerina 
žmogaus nuotaiką ir savijautą, 
daro žmogų gyvesniu ir veikles
niu, šalina nuovargį. Jis pra
plečia širdies arterijas ir stiprina 
širdies veiklą, bet kartu susiauri
na, sutraukia arterijas galvos 
smegenyse. Arterijų susiaurini
mas smegenyse naudingas ser
gantiems migrena, todėl dažnai 
migreną gydantieji vaistai turi 
kofeino. Kofeinas, medikų pa
tyrimu, kai kuriems žmonėms 
lengvina šienligės simptomus. 
Kavą vartojančiųjų kraujyje didė
ja cholesterolio kiekis, bet tai ne 
nuo kofeino, o veikiau nuo ka
voje esančių riebalinių me

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA 
368 West Broadvvay 
BOSTON, MA 02127 
TEL.617 269-4455

(800) 654-2432

džiagų, nes filtruota kava nedi
dina cholesterolio kraujyje, ka
dangi filtras sulaiko riebalines 
medžiagas.

Daugelis didesnius kavos (ko
feino) kiekius vartojančiųjų yra 
stiprūs tabako rūkytojai, gi rūky
mo kenksmingumas sveikatai jau 
įrodytas, tad negalima kaltinti 
kavos ir kofeino dėl daugelio 
pakenkimų sveikatai.

Kavos (kofeino) poveikis 
žmogaus kūno sistemoms
Širdies ir kraujo apytakos sis

temą (arterijos, kapiliarai) kavos 
poveikiu stiprinama, gerinama 
kraujo apytaka, išskyrus smege
nis, bet vis tiek jos gauna pa
kankamai kraujo. Sugadintą širdį 
turintieji kavos (kofeino) turėtų 
vengti, nes stipresnis širdies jau
dinimas gali kenkti širdies veik
lai, sukelti širdies plakimo paki
timus, net pavijingą fibriliaci- 
ją (traukulius). Kavos vengti rei
kia aukštą kraujo spaudimą ir 
didelį cholesterolio kiekį krau
jyje turintiems, nes kofeinas ke
lia kraujo spaudimą ir didina 
cholesterolį kraujyje.

Kvėpavimo organams (nosies 
angos, gerklė, bronchai, plaučiai) 
kofeinas nekenksmingas, gali bū
ti net naudingas, nes didina 
kraujo cirkuliaciją. Virškinimo 
aparatas (burna, skilvis, žarnos) 
ir iš dalies prie jo priskiriamos 
kepenys ir kasa kofeino mažai 
paveikiami, bet stipri kava, ir be 
kofeino, gali erzinti skilvio glei
vinę ir prisidėti prie kenksmin
go poveikio, išsivysiant skilvio 
opoms. Bandyta teigti, bet neįro
dyta, kad kava ir kofeinas yra 
išeinamosios žarnos vėžio sukėlė
jas.

Šlapimo gamybos ir išskyrimo 
organams kofeinas nekenksmin
gas, o kavoje esantis skystis (van
duo) gali šlapimo kiekį didinti ir 

trukdyti nakties poilsiui. Šlapi
mo kiekio padidinimas gali būti 
naudingas, nes kliudo susidaryti 
akmenims inkstuose ir šlapimo 
takuose.

Dažnai ir didesnius kiekius 
kavos (kofeino) vartojančių vy
resnio amžiaus žmonių, ypač 
moterų menopauzės metu, kau
lai darosi minkštesnį ir trapesni 
(vystosi osteoporozė) ir lengvi
au lūžta. Menopauzę patiriančių 
moterų klubo kaulo lūžiai yra 
tris kartus dažnesni, negu kofei
no nevartojančių arba varto
jančių mažais kiekiais. Neturi
ma jokių duomenų, kad kofei
nas kenktų regėjimo ir girdėji
mo organams. Taip pat jis ne
turi jokios įtakos bet kur kūne 
auglių, ypač vėžio, atsiradimui 
ir vystymuisi.

Reikia atkreipti dėmesį į ne
pageidaujamą ir žalingą kofeino 
poveikį moterims šiais atvejais. 
Daug kavos (kofeino) vartojan
čiai moteriai sunkiau pastoti, 
tapti nėščia. Tokių moterų nau
jagimiai yra mažesnio svorio, 
nors nėštumo laikas yra nepaki
tęs ir pilnas. Taip pat reikia prisi
minti, kad kofeino jaudinantis 
ir žadinantis poveikis gali žmo
gui sukelti nemigą, kenkti jo 
nakties poilsiui ir kartu mažinti 
jo darbingumą kitą dieną.

IŠVADOS
Kava (kofeinas) nedideliais 

kiekiais sveikam žmogui ne tik 
nekenksminga, bet dažnai ir 
naudinga. Tie nedideli kiekiai 
yra 1, 2, gal 3 puodeliai kavos 
per dieną. Kavos (kofeino) ge
riau nevartoti nesveiką širdį, 
aukštą kraujospūdį, didelį cho
lesterolio kiekį kraujyje turin
tiems žmonėms. Taip pat mo
terys, norinčios pastoti, ir nėštu
mo laikotarpiu kavos (kofeino) 
turėtų vengti. Vyresnio amžiaus 
žmonės, ypač moterys per meno
pauzę, kavą (kofeiną) gali varto
ti tik mažais kiekiais, jei neįma
noma visai vartojimo atsisakyti.

f Padovanokite DARBI
NINKO prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 

^vieniems metams - tik $30.

1997 m. Š. Amerikos 
lietuvių Kėgliavimo 

pirmenybės
(atkelta iš 5 psl.)
Pilnos informacijos praneša

mos visiems sporto klubams ir 
gali būti gaunamos pas varžybų 
vadovą, šiuo adresu:

Algis Nagevičius, 10200 Ridge- 
wood Drive # 617-2, Parma, OH 
44130, USA. Tel. 216-845-8848.

Dalyvių registraciją atlikti iš 
anksto neprivaloma.

ŠALFASS-gos
Centro valdyba

fe pSIcy

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

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

WE DELIVER
V TeL: 296 - 4130 J

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(201) 592-8780

Šią žiemą daugelyje Vilniaus gatvių buvo slidu ir ne
praeinama. V. Kapočiaus nuotr.

Skaitytojai rašo "Darbininkui"

Ne dažnai pasitaiko, kad į patarimus spaudoje galima su malo
numu atsakyti: viskas, ko pageidaujate, jau padaryta! Taip yra su p. 
Vytauto Šeštoko laiške ("Darbininkas", 1997 m. vasario 7 d.) siūlo
momis reformomis Amerikos Lietuvių Taryboje.

Taip, ALTo būstinė jau perkelta iš Balzeko Muziejaus Chicagoje į
(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 
------------------------------MARCH 1997--------------------------

SCHEDUE

Prof. dr. Jonas Račkauskas,
ALTo valdybos pirmininkas, Chicago, IL

MCH 1 SAT 
MCH 4 TUES 
MCH 4 TUES 
MCH 4 TUES 
MCH 6 THURS 
MCH 6 THURS 
MCH 7 FRI 
MCH 7 FRI 
MCH 11 TUES 
MCH 13 THUR 
MCH 15 SAT 
MCH 18 TUES 
MCH 18 TUES 
MCH 18 TUES 
MCH 20 THUR 
MCH 20 THUR 
MCH 21 FRI 
MCH 27 THUR 

\MCH 28 SAT _

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

BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PHILADELPHIA, PA 11 - 12 NOON 
BALTIMORE, MD 
PUTNAM, CT 
NEW ARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PHILADELPHIA, PA 11 - 12 NOON 
NEWARK, NJ 11-12 NOON 
BROOKLYN NY .....PM .

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

One way to Vilnius $320

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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



MALONIAI KVIEČIAME JAUNIMĄ 
DALYVAUTI

Trečiajame Lietuvos ir JAV lietuvių jaunimo susitikime-minėjime, 
kuris įvyks Lietuvos Respublikos Ambasadoje 1997 m. kovo 8 d. - 
9 d. Praėjusiais metais apie 40 jaunuolių atvyko į tokį susitikimą ir 
tikimės, kad šiemet atvyks dar daugiau! Labai prašome visų paskleisti 
žodį apie šį renginį visiems savo draugams ir pažįstamiems.

Programa
Šeštadienis (kovo 8 d.)

1:00 Dalyvių atvykimas, susipažinimas su Ambasada;
1:30 Ambasadoriaus A. Eidinto sveikinimo kalba;
1:45 Diskusija "Lietuva ir jauni lietuviai JAV-ose" (dalyvauja visi 

norintys apylinkių lietuviai);
3:45 Susipažinimas su JAV lietuvių jaunimo sąjungos veikla ir 

Pasaulio lietuvių jaunimo 1997 m. kongresu;
4:00 Kovo 11-ios minėjimas;
5:30 Bendra vakarienė restorane, VVashingtone.

Sekmadienis (kovo 9 d.) 
10:00 Ekskursija po VVashingtoną.

Apgailestaujame, kad negalėsime apmokėti kelionės ir kitų išlaidų. 
Jei pageidausite pernakvoti viešbutyje, rekomenduotume Carlyle 

Suites Hotel, 1731 New Hampshire Avė., NW (netoli nuo Amba
sados ir DuPont Circle metro stotelės). Kambario kaina vienam 
asmeniui - $85, dviem - $95, trim asmenims - $105 ir keturiems - 
$115. Užsakymų skyriaus teL: (202) 234-3200.

Taip pat galima apsistoti American Youth Hostel, 1009 llth St., 
NW. Kaina: $21.00, tel: (202) 737-2333.

Jeigu manote, kad viešbutis per didelė prabanga, esate maloniai 
kviečiami pernakvoti JAV-LJS narių namuose.

Norinčius cįalyvauti susitikime-minėjime prašome užsiregistruoti 
iki kovo 3 d. tel.: (202) 234-58 60, fax (202) 328-0466 arba e-mail: 
kstromberg@ltembassyus.org. Susitikimo organizavimo ir darbot
varkės klausimais kreiptis į Ambasadoriaus padėjėja švietimo ir 
kultūros reikalams Kėny Stromberg.

Laukiame Jūsų atvykstant!

Hartford, CT
Kaziuko mugė

Kasmet pirmąjį kovo mėnesio 
sekmadienį Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai skiria vietos skautų ren
giamai Kaziuko mugei. Taip bus ir 
šiemet.

Kovo 2 d., tuoj po 9-tos valan
dos mišių, Švč. Trejybės parapijos 
salėje, 53 Capitol Avė., prasidės 
taip laukiama mugė. Čia bus‘vis
ko: iš toliau ir arčiau atvažiavusieji 
atveš gintaro, įvairiausiais raštais

išpuoštų dėžučių, kimštų lėlių. Bus 
marškinėlių, puikiausių audinių iš 
Lietuvos, juostų, staltiesių. Atskiras 
stalas su lietuviškom knygom, 
atvirutėmis, suvenyrais. Taip pat 
bus ir įvairus skaučių stalas, vyks 
loterija. 11:30 vai. prasidės ska
nūs lietuviški pietūs: naminės 
dešros, kopūstai, kugelis. Po to - 
kava ir pyragai. Atvykite - nesi
gailėsite. J. B.

(atkelta iš 6 psl.)
Jaunimo Centrą, tuo būdu sutaupant, kaip p. Šeštokas rašo, 

keturis su puse tūksfSnčių dolerių metinės nuomos, kurią iš tikro 
bus galima panaudoti svarbesniems reikalams.

Taip, ALTas turėjo per daug vicepirmininkų, dabar jų jau nebe 
devyni. Manau, kad užteks keturių.

Taip, ALTo statuto pakeitimas, pritaikant jį prie realių sąlygų, 
buvo reikalingas. Tas jau irgi yra atlikta.

Mes - naujasis pirmininkas ir naujoji valdyba - džiaugiamės, 
galėję taip greitaųviską padaryti, ką siūlo p. Šeštokas, dar prieš jo 
laiškui pasirodant laikraštyje. Manyčiau, tai patvirtina, ka<į jo 
patarimai yra tikrai geri ir vertingi. Dėkojame p. Šeštokui už rimtą 
dėmesį ir linkėjimus ALTui.

1997 m. vasario 18 d.

1997 SKRYDŽIAI | VILNIŲ

Iš NEW YORK (JFK)
Sausio 1 kovo 19 — $550.00.
Kovo 20 - gegužės 31 — $631.00.
Birželio 1 - rugsėjo 30 — $750.00.

Iš Chicagos
Sausio 1 - kovo 20 — $570.
Kovo 1 - geg. 31 - $663/ 
Birželio 1 - rugsėjo 30 — $778. 
•Pernakvojimas Londone

Iš Los Angeles, San Francisco 
Gegužės 15 - birželio 8 — $875. 
Birželio 9 - rugpjūčio 31 - $1,050.

Plius taksai. Skrydžiai yra iš visų JAV miestų. Vietų skaičius ribotas. 
Jau paruošta kelionių į Lietuvą ir Pabaltį brošiūra.

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

J tradicinę Kaziuko mugę Vilniuje suguža tūkstančiai 
miesto gyventojų ir svečių. V. Kapočiaus nuotr

B DARBININKĄ laiškai pasiekia 
fc ir elektroniniu paštu (E-mail)! 
Mūsų adresas: 103517,107@compuserve.com

XIXa. Lietuvos provincialo kasdienybė
(atkelta iš 5 psl.) 
užkietėjusiais žemaičiais, treti 
išsaugojo savo luomo nusisto
vėjusius kitų gyventojų sluoks
nių vertinimus. Tačiau beveik 
visų šlėktelių galvose turėjo įvyk
ti lūžis: jie save jau apibrėžė ne 
per luomą, bet per visuomenę - 
tautą. Gyvenime tai itin neat
sispindėjo - buitinis tradiciona
lizmas reguliavo bajorų elgesį. 
Monotoniškas gyvenimas dvare 
labai ribojo jų pasaulėžiūrą, ta
čiau valstybinė arba privati tar
nyba, gyvenimas miestuose ir 
stambiuose dvaruose plėtė jų 
akiratį. Vienas Rusijos žandarų 
generolas yra taikliai pasakęs: 
"Vakarų gubernijose pastebimas 
susidomėjimas švietimu - tai 
išskirtinis krašto bruožas. Ap
sišvietę valkatos čia sutinkami 
kiekviename žingsnyje". Tad jau
najai atžalai iškildavo klausimas: 
ar stoti į valstybinę tarnybą, ar 
parsisamdyti ūkvedžiu, ekono
mu, raštininku pasiturinčio dva
rininko ūkyje. Ūkio darbai, pa
jamų ir išlaidų balanso suvedi
mas metų gale reikalaudavo iš 
bajorų nuolatinio dėmesio jo 
gyvenamajai vietai. Paprastai jie 
keldavosi anksti, ketvirtą penk-

tą valandą ryto, ir po pusryčių iš 
karto vykdavo į laukus stebėti 
valstiečių darbų pradžios. Bajo
ro žmona žiūrėdavo tvarkos na- Į 
muose ir ūkio priestatuose.

Visą XIX amžių labai popu
liari buvo knyga "Lietuvos šei
mininkė, arba mokslas apie na
mų sutvarkymą". Knygos įvade 
rašoma: "Daugumas mūsų tarnų 
nesugeba mąstyti ir vieni palikti 
prie įvairių ūkio darbų, sugeba 
dirbti tik mechaniškai <..>*. To
dėl knygos autorius pateikia šim
tus patarimų, kaip prižiūrėti gy
vulius, nuimti derlių, o karo 
ar kitokių neramumų atvejais - 
slėpti namų apyvokos daiktus ir 
rakandus po žeme. Dar vienas 
patarimas: "Kaip valyti porcelia- j 
ną ir stiklą. Potašą arba smulkius 
pelenus su šiltu vandeniu su- | 
maišyti ir valyti. Vanduo turi 
būti ne per daug karštas, nes 
stalo porcelianas gali sutrūkinė
ti ir prarasti piešinių ryškumą". 
Kasdienio gyvenimo rūpestis!

Istorija turi parodyti ne tik į 
žymių žmonių gyvenimo kelius Į 
ir klystkelius ar visuomenės - Į 
pripildytos empirinės medžiagos 
- funkcionavimą. Galima juk 
domėtis ir tokiais žmonėmis, ku
rie kažkada paprasčiausiai tik gy
veno. Ir pabandyti apie tai | 
parašyti.

Iš Newark, NJ
Sausio 1 - kovo 20 -- $500.
Kovo 21 - balandžio 30 -- $700.
Gegužės 1 - 31 - $748.
Birželio 1 - rugsėjo 15 -- $999.

Iš Tampa, Orlando
Sausio 1 iki birželio 9 -- $740.
Birželio 10 - 23 - $800.
Birželio 24 - rugpjūčio 31 -- $860.

DALAI LAMA 
MELDŽIASI UŽ 
DENG XIAOPING 
PERSIKŪNIJIMĄ

(atkeia iš 1 psl.) 
dangi pati sistema diktuoja, ką 
daryti", sakė Dalai Lama, kuris 
gyvena tremtyje nuo tada, kai 
komunistai užgrobė Tibetą.

AFP-BNS

Mintys, bėgant per 
parodų sales

(atkelta iš S psl.) 
jos galią ir parodė jos ilgai slėptą 
dorovinį krachą. Ir M. Kulbis pa
darė didelį darbą - nepaisydamas 
kasdienio mirtino pavojaus, jis 
primygtinai rodė pasaulio galin
giesiems vaizdus, kurių tie buvo 
linkę nematyti. Kūryba - kaip 
lemties užduotis, kaip egzisten
cinis postūmis.

Tad kokią išvadą galima būtų 
padaryti? Tik pačią paprasčiausią 
- Vilniuje rodoma daug įvairiau
sio meno, daug pretenzijų, daug 
banalybių, tačiau esama ir tikros 
kūrybos, kuriai menininkas ati
duoda visą save.

Vasario 16-oji Elizabeth, NJ
Kartais tenka su nuostaba iš

girsti, kad, girdi, Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, kažin, ar 
esą reikalinga toliau tęsti minėji
mus, sakyti patriotines kalbas, 
rinkti lėšas ir t. t. Ir tikrai pasi
žvalgius spaudoje matai, kad mi
nėjimų srautas yra sumažėjęs.

Tokia būklė yra apgailėtina. 
Tiek Vasario 16-oji, tiek Kovo 
11-oji Lietuvai yra nepaprastos 
svarbios šventės. Jei nebūtų buvę 
Vasario 16-osios, tai, istorikų 
nuomone, lietuviai būtų pamažu 
išnykę rusų, lenkų ar gudų 
masėje. Panašiai yrd atsitikę Gu
dijoj. Ten liko tik jos vardas, o 
krašto kalbą ir kultūrą užgožė 
rusiškoji.

Šiandien pati nepriklausomy
bės prasmė mums suteikia progą 
tautiškumo rekolekcijoms ir pa
triotiniam valstybingumo atsi
naujinimui.

Lietuvių Bendruomenės Eliza
beth apylinkė ruošėsi Vasario 16- 
osios minėjimui, kuris įvyko va
sario 23 d., sekmadienį, lietuvių 
parapijos salėje, 211 Ripley Place, 
Elizabeth. Už Lietuvą buvo pa
simelsta Šv. Petro ir Pauliaus baž
nyčioje per vienuoliktos valan
dos mišias.

Iškart po pamaldų gražiai atre
montuotoje parapijos salėje vyko 
minėjimas. Kalbą pasakė Dr. Pet
ras Anusas, Lietuvos generalinis

konsulas New Yorke, neseniai 
lankęsis Lietuvoje. Taip pat buvo 
parodyta nauja vaizdajuostė iš 
Lietuvos. x

Po minėjimo buvo užkandžiai 
ir pabendravimas. LB Elizabeth 
apylinkės valdyba kvietė visus 
New Jersey apylinkių lietuvius 
šiame minėjime vasario 23 d. 
dalyvauti, nes, kiek žinoma, 
kitose NJ vietovėse šios šventės, 
jau, deja, niekas neberengia.

Trapistų 
vienuolynui - 
šimtas metų

Japonijos Hokaido saloje įsikūręs 
Šviesos Dievo Motinos trapistų vie
nuolynas paminėjo savo šimto metų 
jubiliejų. Šis vienuolynas yra seniau
sia Tolimųjų Rytų Trapa. Ją 1897 
metais įkūrė 7 iš Prancūzijos atvykę 
vienuoliai. Antrojo pasaulinio karo 
metais vienuolynas priglaudė už
darytos Tokyo seminarijos klierikus, 
tarp jų ir dabartinį Tokyo arkivys
kupą, kardinolą Shirayanagi Seiichi, 
kuris ir vadovavo jubiliejinėms padė
kos pamaldoms. Dabar Hokaido tra
pa pagarsėjusi visoje Japonijoje. Vie
nuoliai trapistai išlaiko mokyklą 
našlaičiams ir neįgaliems vaikams. 
Prie vienuolyno šlovės prisideda čia 
gaminamas sviestas ir sausainiai.

VRTP

BRONIUI SUTKUI
mirus, reiškiame nuoširdžiausių užuojautų žmonai Van
dai ir artimiesiems.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės 
draugijos New Yorko skyrius

MARIJA KLEMIENĖ
Gyv. St. Petersburg, Floridoj. Mirė automobilio nelaimėje 
1996 m. lapkričio 12 d., sulaukusi 89 metų amžiaus. Gimė 
Klaipėdoj. Amerikoje išgyveno 47 metus, ilgiausiai - Lans- 
downe, Pennsylvanijoj, prie Philadelphijos. Dideliame nu
liūdime liko duktė Regina su vyru Javier, sūnus Vytautas 
su žmona Vida, anūkai Andrius, Paulius, Tomas, Bernardo 
ir Alejandro ir kiti giminės, draugai, pažįstami.

Nuliūdę:
duktė, sūnus, marti ir anūkai

MARIJAI NOREIKIENEI
mirus, jos vyrų Leonų, dukrų Rūtų su šeima ir brolį Jonų 
Bartkevičių su žmona nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Birutė ir Antanas Bagdžiūnai
Gražina ir Mamertas Erčiai
Meilė Ivašauskienė
Regina ir Algis Šlepečiai
Jadvyga ir Antanas Vytuviai

MARIJAI NOREIKIENEI
netikėtai mirus, su giliu liūdesiu nuoširdžiai užjaučiame jos 
vyrų Leonq, dukrq Rūtų, anūkų Andrių Ir brolį Jonų Bart
kevičių.

Artimi bičiuliai Ormond Beach, FL:

A. ir R. Gudaičiai
F. Dippel
N. ir O. Karašos
S. ir P. Leveckiai 
M. ir D. Petrikai 
A. ir D. šilbajoriai 
V. Šileikienė
J. ir A. Sodaičiai

mailto:kstromberg@ltembassyus.org
mailto:107@compuserve.com


DARBININKAS

YORKE %
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Šį savaitgalį New Yorko 
Kultūros Židiny:

Tradicinė Kaziuko mugė, 
rengiama New Yorko skautų/ 
skaučių, įvyks sekmadienį, kovo 
2 d. Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
Prasidės 12 vai. mišiomis, kurias 
aukos Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, pranciškonų vie
nuolyno viršininkas, skautų in
tencija. Smulkesnių informaci
jų žiūr. skelbimą šiame pusla
pyje.

New Yorko Vyr. Skaučių 
Židinys "Vilija", Kaziuko mu
gės metu, kaip ir kasmet, suor
ganizavo turtingą loteriją. Lo
terijoje bus gausu lietuviškų tau
todailės gaminių, paveikslų, 
odos dirbinių ir kitokių vertingų 
laimikių. Laimėjimo bilietus gali
ma įsigyti pas seses židinietes 
mugės metu.

Kaziuko mugės metu š. m. 
kovo 2 d. Kultūros Židinyje, kaip 
ir kiekvienais metais, be gausių 
pardavimo ir laimėjimo stalų, 
veiks ir valgykla, kur bus galima 
per pietus pasmaguriauti lietu
viškų patiekalų, atgaivos, veiks 
vyr. skaučių kavinė, kurioje bus 
apstu namie gamintų saldumy
nų. Tad atsilankę galės ne tik 
apsipirkti, bet ir skaniai papie
tauti ir prie kavos puoduko pa
bendrauti su seniai matytais pa
žįstamais, atsilankiusiais iš kai
myninių valstijų.

Marija Noreikienė, gyv. 
Ormond Beach, FL, ilgus metus 
gyvenusi New Yorke, staiga mirė 
š. m. vasario 13 d. Liko vyras Le
onas, duktė Rūta, anūkas And
rius ir brolis Jonas Bortkevičius.

Zeferinas Gurklys, gyvenęs 
Brooklyne, mirė š. m. vasario 11 
d. Jamaica Medical Center ligo
ninėje, sulaukęs 79-rių metų 
amžiaus.

Pašarvotas Shalins laidojimo 
koplyčioje. Atsisveikinimas įvy
ko vasario 16 d., o vasario 17 d., 
po mišių Apreiškimo par. baž
nyčioje, buvo palaidotas Calver- 
ton National kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Marija, sūnus 
Zeferinas ir kiti giminės.

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

"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.

-------------------------------------------------- ■ —

NEW YORKO SKAUTAI/SKAUTĖS 
maloniai kviečia visus atsilankyti i 

tradicinę

KAZIUKO MUGĘ
sekmadienį, kovo 2 d.,

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY.

12 vai. - aukojamos §v. Mišios
Po §v. Mišių - oficialus Mugės atidarymas

Įvairūs rankdarbiai — lietuviškos prekės — 
knygos - literatūra - loterijos — žaidimai

Vyr. Skaučių kavinė

— Pietūs ir atgaiva —
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TRAGEDIJA BOSTONE
"Darbininko" korespondentas 

ir lietuvių spaudos žurnalistas 
Povilas Žičkus ir jo žmona Ele
na, iš Bostono, vasario 8 d., va
žiuodami greitkeliu Rte. 128, bu
vo labai sunkiai sužeisti. Abu yra 
kritiškoje padėtyje. Povilas Žičkus 
yra Brigham & VVomen's Hospi- 
tal, Intensive Care Unit, o žmona 
Elena - Beth Israel ligoninės In
tensive Care Unit.

Pažįstami ir bendradarbiai, no
rintieji gauti daugiau informaci
jų, prašomi skambinti ar rašyti 
sūnui Raimundui šiuo adresu:

Raimundas Žičkus, 
16 Mąrlovve Rd. 
Nashua, NH 03062 
tel: 603-888-1536 (namų) 
tel: 603-598-6688 (darbo) 
FAX: 603-598-6699
Kun. Česlovas Kavaliaus

kas, teologas, Naujojo Testa
mento vertėjas, mirė Vievyje, 
Lietuvoje. Jis buvo trumpo Teo
logijos žodyno sudarytojas, klau
sytojų labai mėgiamas katalikų 
radijo "Mažosios studijos" ben
dradarbis. Palaidotas Vievyje š. 
m. vasario 24 d.

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.

Kelionių agentūra Vytis 
pradėjo skelbti 1997 m. pavasa
rio ir vasaros kelionių į Vilnių 
kainas. Žiūr. 7-tą puslapį.

Viliaus Bražėno (š. m. vasa
rio 7 d. "Darbininko" Nr. 6, p. 3) 
skelbtame straipsnyje "Priešnuo
džiai "liberalinei" dezinformaci
jai" įsivėlė klaida. Pirmos skil
ties trečios pastraipos pirmą saki
nį reikia skaityti taip: "Neseniai 
padaryta dviejų šimtų Washing- 
tono, DC, žinijos didžiūnų ap
klausa parodė, pavyzdžiui, jog 
tik 2% jų pasisakė esą "konserva
toriai."

Redakcija autoriaus atsiprašo. 
"Darbininko” administraci
ja nuoširdžiai prašo skaitytojų 
laiku pratęsti prenumeratą ar su
mokėti atsUikusį mokestį.

Vasario 16-sios šventės New Yorke rengėjai, programos atlikėjai ir svečiai. Iš k.: dr. O. 
Jusys, Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose, Jonas Vilgalys, Tautos Fondo valdybos pirm., prelegentas 
ekonom. Jonas Pabedinskas, Juozas Giedraitis, Tautos Fondo Tarybos pirm., pianistas Gabrielius Alekna, 
atlikęs piano koncertą, dr. Petras Anusas, Lietuvos generalinis konsulas New Yorke, ambasadorius Anicetas 
Simutis. Sėdi iš k.: dr. Marija Žukauskienė, ALTO-s atstovė, Jurgita Vaitkevičienė, vedusi programą, ir Tautos 
Fondo reikalų vedėja Vida Penikienė. S. Narkėliūnaitės nuotr.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ NEW YORKE

Paulius Jurkus
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas vyko Apreiški
mo parapijos bažnyčioje ir Kultūros 
Židinyje.

Pamaldos bažnyčioje
Apreiškimo parapijos bažny

čioje 11 vai. buvo laikomos iškil
mingos pamaldos. Drauge su 
vysk. Paulium Baltakiu, OFM, 
mišias koncelebravo parapijos 
kunigai - klebonas Vytautas Palu
binskas, kun. Danielius Jankevi
čius ir klebonas emeritas kun. 
Jonas Pakalniškis. Mišių metu 
šventei skirtą pamokslą pasakė 
vyskupas P. Baltakis, OFM.

Giedojo jungtinis Apreiškimo 
ir Viešpaties Atsimainymo para
pijų choras, dirigavo Asta Bar
kauskienė, vargonais palydėjo 
Virgilijus Barkauskas. Po mišių 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai ir "Apsaugok, Aukščiau
sias”. Bažnyčia buvo artipilnė. Po 
pamaldų žmonės išskubėjo į 
Kultūros Židinį.

Puošni kavinė
Kaip buvo skelbta, mažojoje K. 

Židinio salėje tą sekmadienį Ži
dinio administracija surengė 
kavinę. Ja labiausiai rūpinosi 
Vida Jankauskienė, nepaprastai

Vasario pradžioje buvo gautas 
sekantis laiškas:

Daytona Beach Lietuvių 
Klubas ir šiemet nutarė parem
ti lietuvišką spaudą. Linkėdami 
laimingų Naujųjų Metų, valdy
bos nutarimu, siunčiame 100 
dolerių auką "Darbininko" para
mai.

Klubo valdybos vardu
(pas.) D. Šilbaįorienė
iždininkė
Nuoširdžiai dėkojame Dayto

na Beach Lietuvių Klubo valdy
bai už nutarimą paremti "Dar
bininką" ir klubo iždninkei p. D. 
Šilbajorienei, už laiško ir čekio 
atsiuntimą. Tai gražus pavyzdys 
kitoms organizacijoms.

Vincas Skladaitis, Water- 
bury, CT, šiemet ir vėl, kaip kas
met, apmokėjo prenumeratą su 

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

Skambinkite:
Juozui Liūdžiui (860) 223-2380 
New Britain, CT

papuošusi salę. Sienos, lubos, 
langai dekoruotos plakatais, pa
veikslais, karpiniais, audiniais ir 
net tinklais. Papuošti ir stalai. 
Jie sustatyti ne tik salėje, bet ir 
drabužinės prieškambaryje.

Čia ir prisirinko daug žmonių. 
Pietauja, šnekučiuojasi, sustoja 
bare. Čia ir pajunti, ką reiškia 
savi namai, kur gali praleisti ištisą 
pusdienį.

Akademinė da’is
Akademinė dalis prasidėjo 3 v. 

didžiojoje salėje. Pakėlus uždan
gą scenoje išvydome jungtinį 
Apreiškimo ir Atsimainymo pa
rapijų chorą. Prie pulto atsistojo 
rengimo komiteto pirmininkas 
Jonas Vilgalys, kuris yra ir Tau
tos Fondo valdybos pirminin
kas. Savo atidarymo kalboje pri
siminė ir vasario 16-ąją, ir kovo 
11-ąją, kai buvo atstatyta Lietu
vos nepriklausomybė, kuria visi 
šiandien džiaugiasi. Prisiminė ir 
Mažvydo Katekizmo, pirmosios 
lietuviškos knygos, pasirodymo 
450 metų sukaktį. Knyga pa
sirodė Mažojoje Lietuvoje, kraš
te, kuris dar nėra laisvas. Iš ten 
net pavojus gresia visam pasau
liui.

Algirdą Jankausko vadovauja
mi, New Yorko šauliai įnešė 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas.

100 dol. čekiu ir tuo dosniai 
parėmė "Darbininko" išlaikymą. 
Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

Mrs. Anne Milukas Trai- 
nis, Richmond Hill, NY, kasmet 
stiprino "Darbininką" didesne 
auka, o šiemet apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Mielai 
skaitytojai nuoširdžiai dėkojame 
už paramą spaudai.

Kazys Sipaila, Hillside, NJ, 
šiemet ir vėl, kaip kasmet, dos
niai parėmė mūsų spaudą, ap
mokėdamas prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuolatiniam rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

Hedvvig Kontrimas, Mis- 
sion Viejo, CA, kiekvienais me
tais paremdavo "Darbininką" 
didesne auka, o šiemet apmokė
jo prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už mūsų 
spaudos stiprinimą.

Vanda Vasiliauskas, Phila- 
delphia, PA, anksčiau paremda
vo "Darbininką" didesne auka, o 
šiemet apmokėjo prenumeratą 

Renginio pirmininkas tolimes
nei programai vadovauti pak
vietė Jurgitą Vaitkevičienę.

Ji, tik pneš keletą metų atvyku
si iš Lietuvos, savo programos 
dalį atliko sumaniai, talentin
gai. Pradžioje pakiliai deklama
vo Bernardo Brazdžionio eilėraštį 
"Sueikim į Motiną - Tautą". Ei
lėraštis, kviečiantis mus visus su
eiti į Motiną Tautą - šventovę, 
buvo išspausdintas renginio pro
gramoje. Programos vadovė jį 
įspūdingai padeklamavo.

Toliau jungtinis choras padai
navo dvi giesmes: Česlovo Sas
nausko "tautišką giesmę" - "Kur 
bėga Šešupė", muzika Česlovo 
Sasnausko, žodžiai Maironio, ir 
"Parveski, Viešpatie", muz. Juo
zo Strolios, žodžiai Pauliaus Jur
kaus. Chorui dirigavo Asta Bar
kauskienė, pianinu palydėjo Vir
gilijus Barkauskas.

Susikaupimo minute pagerbti 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės. 
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, su
kalbėjo invokaciją, kurioje išsakė 
dabartinės Lietuvos svarbiausius 
rūpesčius, prašė laiminti tautos 
vadovus, kad jie sėkmingai dar
buotųsi ir užtikrintų Lietuvos 
nepriklausomybę.

(Tęsinys sekančiame numeryje) 

su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už didelę paramą spau
dai.

Joseph Vai t kūnas, Lenox, 
MA. šiemet prenumeratą ap
mokėjo su 80 dol. čekiu ir tuo 
stipriai parėmė "Darbininką". 
Nuoširdžiai dėkojame už pagal
bą spaudai.

Alex Sepkus, Mamaroneck, 
NY, šiemet dar padidino savo 
nuolatinį 100 dol. čekį už prenu
meratą iki 130 dol. Mielam nuo
latiniam rėmėjui nuoširdžiai dė
kojame už dosnią paramą "Dar
bininkui".

Kazys Beleckis, Richmond 
Hill, NY, apmokėjo dvi prenu
meratas su 150 dol. čekiu. Jis 
taip daro kasmet. Nuoširdžiai 
dėkojame mielam skaitytojui už 
tokią didelę paramą spaudos 
išlaikymui.

Dr. Juozas Dičpinigaitis, 
VVoodhaven, NY, kaip kasmet, 
taip ir šiemet, apmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame gerb. dak
tarui už paramą "Darbininkui" ir 
už įvairiausius patarimus.

George J. Gravrogkas, Men- 
ands, NY, apmokėjo dvejų metų 
prenumeratą su 110 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už paramą 
"Darbininko" išlaikymui.

Stella Dirsa, Brighton, MA, 
kaip kasmet, taip ir šiemet, ap
mokėjo prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę dosnią paramą spau
dos 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.)

Reikalinga moteris, pri
žiūrėti du vaikus. Norėčiau 
gauti sąžiningą, tvarkingą, nerū
kančią moterį, tarp 30 ir 50 me
tų, kuri myli Vaikus. Skambinti: 
1-518-372-6529. (sk.)
Moteris iš Lietuvos ieško darbo 
šeimoje. Kalba tik lietuviškai. 
Skambinti (718) 235-9531. (sk.)

Ieškau kambario New Yor
ke - Manhattane. Esu 31 m. 
gydytojas iš Lietuvos. Turėsiu 
lankyti kursus Manhattane nuo 
kovo mėn. pradžios iki rug
pjūčio mėn. pabaigos. Nerūkau, 
negeriu ir turėsiu daug studijuo
ti. Lėšos ribotos. Jeigu turite ka
mbarį arba galite kitaip padėti, 
prašome skambinti Robertui Ur
banavičiui (203) 469-8365.

(sk.)
Išnuomojamas kambarys 

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

Reikalinga moteris pri
žiūrėti vaikus. Turi gyventi 
šeimoje. Anglų kalba nebūtina. 
Skambinti (718) 951-2442/3.

(sk.)

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

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

Elena Augulienė, Paterson, NJ
- 50 dol.;

Josephine Lapsys, Delham, MA
- 15 dol.;

Leo Bagdonas, Sunny Valley, 
OR - 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 Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, kovo 22 d., šeštadieni, 
nuo 12 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 kovo 1 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

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