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PASIKEITIMAI LIETUVOS 
AMBASADOJE VVASHINCTON, DC

TietuvojM.
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- Vilniaus "Stiklių" ben
drovė, prieš 8 metus sostinėje 
įkūrusi vieną pirmųjų privačių 
kavinių, dabar turinti 3 restora
nus, alinę, parduotuvę, vyninę, 
atidarė 20 kambarių prabangų 
viešbutį, kurį XVII amžiaus pran
cūzų dvaro stiliumi įrengti padė
jo dizainerė iš Paryžiaus A. Tou- 
lores. Nakvynė "Stiklių" viešbu
tyje kainuos 440-1200 litų. Vieš
bučio savininkų manymu, jis 
atitinka 5 žvaigždučių kategori
ją. Tikimasi, kad viešbutis taps 
populiarus svečių tarpe.

- Kauno dienraštis "Laiki
noji sostinė" išrinko 1996 metų 
populiariausius kauniečius. įta
kingiausiu Kauno žmogumi iš
rinktas miesto meras Vytautas 
Katkevičius. Labiausiai savo 
miestą garsina krepšininkas Ar
vydas Sabonis. Didžiausiu triukš
madariu pripažintas Lietuvos 
laisvės sąjungos lyderis Vytautas 
Šustauskas.

- Estijos muitinių ir sie
nos apsaugos departamentų 
duomenimis, automobilių va
gys ir nusikaltėliai Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje besiverčiantys 
alkoholio kontrabada, priklauso 
vienai grupuotei. Pasak Estijos 
sienos apsaugos departamento 
generalinio direktoriaus Tarmo 
Kuutso, nusikaltėliai, vagiantys 
automobilius Estijoje, juos par
duoda Lietuvoje. "Dalis pavogtų 
automobilių patenka į Rytus, bet 
tuo verčiasi daugiausia tie patys 
žmonės", pasakojo T. Kuutsas 
žurnalistams. Muitinių departa
mento generalinis direktorius 
Reinas Talvikas pranešė, kad 
kontrabanda alkoholiu verčiasi 
taip pat tie patys žmonės, vei
kiantys visų trijų Baltijos šalių 
teritorijoje.

- Kovo 3 d. Lietuvos meni
ninkų rūmuose surengtas va
karas, skirtas rašytojos Marijos 
Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos 
120-osioms gimimo metinėms. 
Susirinkusiems pristatyta nauja 
profesorės Viktorijos Daujotytės 
knyga "Šatrijos Raganos pasau
lyje". Marija Pečkauskaitė - busi
moji lyrinės psichologinės lietu
vių literatūros pradininkė - (Šat
rijos Ragana) gimė 1877 metų 
kovo 8 d. Plungės rajone. Ji buvo 
žinoma švietėja, pedagogė, etiką 
bei pedagogiką studijavusi Zuri- 
cho ir Fribourgo universitetuose. 
Pasak Šatrijos Raganos gyveni
mo ir kūrybos tyrinėtojos Vikto
rijos Daujotytės, būsimą rašyto
ją išaugino dvarų kultūra: gana 
kilmingi ir turtingi protėviai, 
knygos, paveikslai, muzika.

- Italija pasirengusi pradė
ti derybas dėl bevizio režimo 
ir readmisijos sutarčių su Lietu
va. Tai patvirtinanti Italijos am
basados nota šiomis dienomis 
pasiekė Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriją. Notoje taip pat in
formuojama, kad Italijos dele
gacija deryboms į Lietuvą atvyk
ti ketina balandžio 10 dieną. "Šis 
Italijos atsakymas j Lietuvos dip
lomatų parodytą iniciatyvą ne
abejotinai turės įtakos Lietuvai 
siekiant sudaryti analogiškas su
tartis su kitomis Šengeno šali
mis", - Eltai sakė Užsienio reikalų 
ministerijos Konsulinės infor
macijos ir analizės skyriaus vedė
jas Vaidotas Verba. Pasak jo, Lie
tuva jau prieš kurį laiką Italijos 
diplomatams pateikė tokių dvi
šalių sutarčių projektus.

RAŠTŲ IR PAREIŠKIMŲ EPIDEMIJA
Vytautas Rubavičius

Juras Abromavičius dirbo ka
rinėse struktūrose, kurias pats ir 
padėjo kurti, buvo susijęs su 
valstybės saugumo institucija. 
Daug žinojo, daug matė, dar 
daugiau nujautė. Buvo susprog
dintas prie savo namų, kai ruošė
si vykti į Vilnių susitikti su aukš
tais vadinamųjų kompetentingų 
organų pareigūnais, kad per
duotų papildomą informaciją. 
Siaubinga žmogžudystė, kurią 
įvykdė, matyt, jo geri pažįstami, 
suvirpino Lietuvos politinę sce
ną: prasidėjo aiškinimusi, teisi- 
nimųsi, insinuacijų fejerverkas. 
Iki šiol taip ir nepaaiškėjo, kaip 
į Generalinę prokuratūrą kelia
vo lemtingasis a. a. J. Abromavi
čiaus pranešimas. Krašto apsau
gos ministras Č. Stankevičius iš 
pradžių neigė matęs dokumentą, 
tačiau Generalinio prokuroro 
pavaduotojas A. Paulauskas teigė 
jį gavęs iš Krašto apsaugos mi
nisterijos. Tada kariškių minis
tras pasiteisino lyg ir neteikęs 
jam reikšmės, nes neaišku, kaip 
tą "popierių" vadinti, o galop 
nutarė apskritai niekaip nebe
siaiškinti - tegul apgina partie
čiai. Krikščionys demokratai jau 
pareikalavo, kad LDDP vadovas 
Č. Juršėnas atsiimtų KA minis
trui Č. Stankevičiui pareikštus

PABALTIEČIAI SUSITINKA 
SU CONNECTICUT VALSTIJOS 

KONGRESMEN1TSAMUĖL GEJDENSON

Juozas Rygelis

Vasario 19 d. estų, latvių ir 
lietuvių atstovai atvyko į kon
gresmeno įstaigą Norwich, CT. 
Atvykusieji, S. Gejdenson ir jo 
sekretorė susėdo ratu. Pradžioje 
kongresmenas pareiškė, kad jis 
yra lietuvis ir buvo Vilniuje 1982 
m. Atstovų vardu pradėjo Ilvi 
Joe-Cannon, Estų, Latvių ir Lie
tuvių Sąjungos (ELLA) pirmi
ninkė: "Mes čia atvykome susi
rūpinę Pabaltijo valstybių sau
gumu. Tos valstybės per silpnos 
apsiginti. Todėl mes norime, kad 
kongresas ir administracinė val
džia nustatytų aiškius reikalavi
mus dėl įstojimo į NATO. Visos 
Europos valstybės, norinčios pri
sijungti prie NATO, turi turėti 
galimybę tapti narėmis, jei įvyk
do reikalavimus. Tik NATO gali 
duoti pastovumą ir saugumą Ry

Vasario 15-17 dienomis Vilniuje lankėsi Illinois valstijos (JAV) senatorius Diek Durbin. Čia jis susitiko 
su Lietuvos Parlamento atstovais - Vytautu Landsbergiu, Gediminu Vagnoriumi, Algirdu Saudargu.

Nuotraukoje: Diek Durbin (pirmas iš dešinės) susitikimo su Lietuvos Seimo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu (pirmas iš kairės) metu. V. Kapočiaus nuotr.

kaltinimus dėl sąmoningo in
formacijos apie teroristinius ak
tus sulaikymo, nes šitai bus ver
tinama kaip bandymas kompro
mituoti vyriausybę. Č. Juršėno 
elgesys visiškai suprantamas - tai 
juk opozicinės partijos vadovas, 
jam tiesiog būtina kaltinti savo 
priešininkus, o tiems priešinin
kams svarbiausia - neduoti pre-

Lietuvos Nacionalinio saugumo komitetas svarsto Juro Ab
romavičiaus bylą. Pirmas iš kairės - Krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius. r. šuikos nuotr.

teksto būti apkaltintiems. O Č. 
Stankevičius niekaip nesugebėjo 
padoriai pasiaiškinti. Tad ir pats 
krikdemų pareiškimas jau yra 
geras pretekstas apozicionieriams 
ne tik pasišaipyti. Šis pareiški
mas - tik lašelis pastaruoju metu 
Lietuvą užtvindžiusioje raštų ir 
kreipimųsi bangoje. Rašo ne va
dinamieji "žmonės iš gatvės", ki
taip tariant, paprasti mokesčių 

tų ir Vidurio Europai. Mes tiki
me, kad demokratinė ir pastovi 
Europa yra svarbi JAV".

Kongresmenas Gejdenson kal
ba, kad Rusija po Čečėnijos ne
sėkmės yra per silpna Baltijos 
kraštams trukdyti ir kištis į jų 
reikalus, bent šiuo laiku. Jis sutin
ka, kad saugumo klausimas yra 
svarbus ir jį reikia spręsti. Gal 
būtų geriausia atskira sutartis [jis 
nepasakė su kuo ta sutartis], ga
rantuojanti laisvę? Pabaltijo val
stybių įtraukimas į NATO erzina 
Rusiją ir ten gali valdžioje atsi
rasti labai nepalankūs mums 
žmonės, tęsė kongresmenas. Jis 
dar pridūrė, kad Karaliaučiaus 
kraštas turėtų būti demilitarizuo
tas. Dabartinė padėtis yra negera.

Dar buvo iškelta mintis, kad 
Rusija daro ekonominius spau
dimus Pabaltijo kraštams nu-

(nukelta į 3 psl.) 

mokėtojai, o oficialūs valstybės 
pareigūnai, kuriems niekaip ne
priderėtų tokia veikla užsiimti. 
Suprantama, jei dar liko nors 
kruopelytė sveiko proto. Štai aš- 
tuoni Vilniaus prokurorai paskel
bė atvirą laišką teisingumo mi
nistrui V. Pakalniškiui, kuriame 
ministras tiesiai šviesiai apkalti
namas melavęs ir primenama:

"Visi mes esame baigę Vilniaus 
universiteto Teisės fakultetą, kur 
socialistinę butų teisę dėstė, o 
vėliau ir administracinį darbą 
dirbo p. V. Pakalniškis. Keisto 
atsitiktinumo dėka apie šį žmogų 
neturime nė vieno gero atsimini
mo". Prokjįcorai, tiesa, neparašė, 
o kur jie darbavosi baigę univer
sitetą, su kokiomis struktūromis 

(nukelta į 2 psl.)

GENEROLO VĖTROS 
PALAIKAI

BUS IŠKILMINGAI 
PERLAIDOTI

Lietuvos nepriklausomybės 
kovų didvyrio Generolo Vėtros 
palaikai su kariškomis apeigo
mis bus perlaidoti kovo 22 die
ną Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas savo dekretu sudarė komisi
ją Lietuvos Tautos Tarybos gink
luotųjų pajėgų vado Jono Norei
kos - Generolo Vėtros palaikams 
perlaidoti^ kurios pirmininku 
paskirtas krašto apsaugos vice
ministras Edmundas Simanaitis.

Už ypatingus nuopelnus Lietu
vos laisvei prezidentas apdova
nojo Joną Noreiką po mirties 
Vyčio Kryžiaus l-ojo laipsnio or
dinu. Tokie ordinai paskirti dar 
trims laisvės kovų dalyviams - 
Juozui Petraškai, Kaziui Vevers- 

| kiui ir Jonui Žemaičiui, pasta- 
| liesiems dviem - po mirties.

Jonas Noreika dalyvavo 1941 
(nukelta į 2 psl.)

1997 m. sausio pabaigoje, po 
trejų metų darbo Washingtone 
atėjus rotacijos laikui, ambasa
dos pirmasis sekretorius ekono
miniams klausimams Darius 
Pranckevičius išvyko į Vilnių. D. 
Pranckevičius Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijoje (toliau - 
URM) Europos integracijos de
partamente eina Ekonominio 
bendradarbiavimo skyriaus vedė
jo pareigas.

Ambasados patarėjas politikai 
Stasys Sakalauskas vasario pabai
goje išvyko dirbti į Vilnių. S. Sa
kalauskas Lietuvos Užsienio rei
kalų ministro A. Saudargo įsa
kymu paskirtas į labai svarbų 
Lietuvos Užsienio reikalų minis
terijos Sekretoriaus postą.

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Gerbiami Lietuvos piliečiai 
Jungtinėse Valstijose!

Vyriausiosios Rinkimų Komisijos vasario 25 d. sprendimu 
rinkimai į LR Savivaldybes vyks LR diplomatinėse atstovybėse 
JAV: ambasadoje VVashingtone, Generaliniame Konsulate New 
Yorke, Chicagoje ir Los Angeles.

LR piliečiai, gyvenantys Lietuvoje (kurių Lietuvos piliečio 
pase taip nurodyta gyvenamoji vieta), kviečiami dalyvauti 
renkant Vilniaus miesto savivaldybę, nes jie bus įrašyti į Vilniaus 
miesto rinkimų apygardos Nr. 1 rinkėjų sąrašą.

Dokumentai balsuoti paštu išsiuntinėti kovo pirmąją savaitę, 
gavus balsavimo biuletenius iš Vyriausiosios rinkimų komisi
jos.

Atvykti balsuoti asmeniškai bus galima į aukščiau nurodytas 
diplomatines atstovybes kovo 23 d. nuo 9 a. m. iki 4 p. m.

Kilus klausimams prašome kreiptis į LR ambasadą Washing- 
tone. Tel.: 202 2 34-5860.

Rinkimų komisija

GENERALINIO PROKURORO 
PAVADUOTOJAS GALVOJA 

APIE LIETUVOS PREZIDENTO KĖDĘ
Lietuvos generalinio prokuro

ro pavaduotojas Artūras Paulaus
kas pareiškė spaudai svarstąs gali
mybę dalyvauti prezidento rin
kimuose.

Tačiau jis nenurodė politinių 
jėgų, kuriomis ketina remtis.

41 metų A. Paulauskas po ne
priklausomybės atkūrimo buvo 
paskirtas generaliniu prokuroru, 
vėliau LDDP administracija jį 
pažemino į generalinio proku
roro pavaduotojus.

Konservatoriai naujajame Sei
me irgi pasipriešino prezidento 
siūlymui paskirti A. Paulauską 
laikinuoju Generalinės proku

G. VAGNORIUS A. PAULAUSKUI 
KERTA ŽEMIAU JUOSTOS

Premjeras Gediminas Vagno
rius atsiribojo nuo užuominų, 
kad generalinio prokuroro pa
vaduotojas Artūras Paulauskas 
neva pateko konservatorių ne
malonėn dėl kai kurių jo tirtų 
bylų.

Negana to, premjeras pats A. 
Paulauską apkaltino ekonomi
nių-finansinių nusikaltimų 
dangstymu.

"Su sveiku protu prasilenkian
čiomis politinėmis spekuliacijo
mis Ministras Pirmininkas pa
vadino absurdiškus kaltinimus, 
jog generaliniu prokuroru A. 
Paulausko Seimas nepaskyręs dėl 
V. Lingio nužudymo ar "Dak
tarų" bylų, kurios, beje, siejasi . 
ne su dabartine, bet su buvusia 
LDDP valdžia", rašoma paskelb
tame premjero atstovo spaudai I 
pranešime.

Jame nenurodoma, kas ir kur 
tokius kaltinimus pareiškė.

Pats A. Paulauskas, interviu 
"Lietuvos ryte" atsakydamas į I 
klausimą, kuo neįtiko konserva
toriams, pareiškė: "Dar prieš bu
vusio finansų ministro E Mati- , 
liausko, J. Abromavičiaus nužu
dymo bei H. Daktaro bylas, 
kurias kažkuria prasme galima 
susieti su konservatorių nepa
sitenkinimu, G. Vagnorius Pre

Nuo vasario 26 d. ambasados 
patarėju politikai pradeda dirbti 
Darius Semaška, prieš tai dar
bavęsis Lietuvos URM Šiaurės 
šalių skyriaus vedėju.

Nuo vasario 26 d. ambasados 
antrąja sekretore pradeda darbą 
Aušra Semaškienė, iki tol dirbusi 
Lietuvos URM Vakarų Europos 
šalių skyriuje.

Gegužės pradžioje, atėjus ro
tacijos metui, darbui į Lietuvos 
URM išvyksta ambasados patarė
jas politikai dr. Vytautas Žalys.

Su naujai atvykusiais į Was- 
hington, DC, Lietuvos diploma
tais supažindinsime plačiau ki
tuose pranešimuose.

Lietuvos ambasados
Washingtone spaudos skyrius

ratūros vadovu, atsistatydinus 
generaliniam prokurorui Vladui 
Nikitinui.

Šiemet gruodį vyksiančiuose 
Lietuvos prezidento rinkimuose 
jau pareiškė dalyvausią lietuvis 
JAV gamtosaugininkas ir visuo
menės veikėjas Valdas Adamkus 
bei katalikų radijo vadovas Vai
dotas Žukas.

Dabartinis prezidentas Algir
das Brazauskas ir konservatorių 
partijos vadovas Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis oficia
liai dar neskelbė savo ketinimų, 
bet nė vienas nepaneigė galimy
bės dalyvauti rinkimuose. BNS

zidentui pasakė, kad A. Paulaus
ko nebus".

Premjero spaudos atstovo pa
reiškime teigiama, kad "šio Seimo 
dauguma A. Paulausku nepasi
tikėjo dėl to, jog jis dangstė 
ekonominius-finansinius nusi
kaltimus ir neištyrė nė vienos 
rimtesnės korupcinės bylos".

"Kovai su pavojingai išplitusiu 
organizuotu nusikalstamumu 
reikia principingo ir griežto ge
neralinio prokuroro, kuris neap
siribotų tik pavienėmis parodo
mosiomis bylomis", sakoma pa
reiškime. BNS

VIENINTELIS ANGLŲ 
DAINININKĖS

KONCERTAS VILNIUJE

Vasario pradžioje Vilniuje kon
certą surengė Anglijos daini
ninkė Bonnie Tyler. 44 metų 
dainininkė į Vilnių atvažiavo 
antrą kartą. Prieš devynerius me
tus dainininkė gastroliavo buvu
sioje Sovietų Sąjungoje ir tris va- 
kanis koncertavo Vilniuje. Vil
niaus Sporto rūmai visus tris 
vakarus buvo perpildyti. Tuo
met bilietai kainavo 15 rublių -

(nukelta į 7 psl.)



Monsinjoras Alfonsas Svarinskas paskirtas Kauno įgulos
bažnyčios rektoriumi. V. Kapočiaus nuotr.

Naujas katalikiškas Šventojo Rašto 
vienoje knygoje vertimas

Visą Šventąjį Raštą - abu Tes
tamentus - išvertė pirmą kartą į 
lietuvių kalbą iš lotyniškosios 
Vulgatos šio šimtmečio pirmoje 
pusėje arkivysk. Juozapas Skvi
reckas. Jis pridėjo ir taiklius bei 
išsamius paaiškinimus, kurie at
spindi tai, kas buvo pasiekta to 
meto Šventojo Rašto pažinime. 
Tai buvo didžiausia dovana mū
sų tautai nuo pat jos krikščiony
bės priėmimo pradžios. Bet žymi 
lietuvių kalbos kaita ir visapu- 
siškesnio Šventojo Rašto pažini
mo pažanga per paskutinius 
dešimtmečius šaukėsi naujo ver
timo iš originalo - hebrajų, ara- 
mėjų, graikų - kalbų.

Naująjį Testamentą iš graikų 
kalbos išvertė kun. Česlovas Ka
valiauskas. Kun. Vaclovas Aliu
lis ir redakcinė kolegija jo ver
timą parengė spaudai; Lietuvos 
Katalikų Vyskupų konferencija 
jį išleido 1972 m. Šis vertimas 
tapo lietuvių tikinčiųjų šiapus ir 
anapus Atlanto dvasine savasti
mi. Minint Lietuvos Krikšto 600 
metų Jubiliejų, pasirodė ir ant
rasis šio vertimo, kun. V. Aliulio 
ir redakcinės kolegijos iš naujo 
patikslintas, leidimas vadovau
jantis pageidavimu, kad verti
mas būtų ekumeninis - vartoti
nas visiems lietuviams krikščio
nims, atsižvelgiant į svarbiau
sius ekumeninius Naujojo Tes
tamento vertimus užsienio kal
bomis.

Senąjį Testameną iš originalo 
- pradinių - kalbų išvertė preL 
prof. Antanas Rubšys. Vertimo 
darbui jį paskyrė vysk. Paulius 
Baltakis Lietuvos Katalikų Vys
kupų konferencijos vardu 1990 
m. kovo 6 d. Šis Senojo Testa
mento vertimas buvo spausdi- 
namas atskiromis knygomis, vos 
išvertus jo dalį. Išties, "Krikščio
nio Gyvenime" leidykla, Putna- 
me, CT, vadovaujama prel. dr.

GENEROLO VĖTROS
PALAIKAI 

BUS IŠKILMINGAI 
PERLAIDOTI

(atkelta iš 1 psl.)
birželio sukilime prieš sovietų 
okupacinę valdžią, vadovavo 
Telšių apskrities sukilėliams, o 
1941 metais pateko į nacių Štu
thofo koncentracijos stovyklą.

Po karo jis sukūrė pogrindinę 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vy
riausią vadovybę, kuriai vadova- • 
vo Generolo Vėtros vardu. 1946 
kovą sovietų pajėgos jį suėmė, o 
po metų - 1947 vasario 26 dieną 1 
- Generolas Vėtra buvo sušaudy- Į 
tas Vilniaus KGB rūsyje.

J. Noreikos - Generolo Vėtros 
palaikai buvo rasti pernai KGB 
egzekucijų aukų masinėje kapa
vietėje buvusio Tuskulėnų dvaro į 
teritorijoje Vilniuje. BNS

Vytauto Balčiūno, išleido ketu
rias Senojo Testamento dalis: 
Pranašų (1992), Penkiaknygio 
(1993), Istorines (1994), Išmin
ties (1995) knygas. Vertėjui į 
talką atėjo rašytojas Jurgis Jan
kus, prof. Albina Pribušauskaitė 
ir žurnalistė Salomėja Narkėliū- 
naitė. Lėšas leidimui telkė "Krikš
čionio Gyvenime" leidyklos va
dovas ir Lietuvos Katalikų Reli
ginės Šalpos įstaiga. Jona$ ir Te
resė Bogutai, Kovas Desktop Pub- 
lishing įmonė, Cicero, IL, pa
sirūpino leidinių parengimu 
spaudai ir jų apdaila.

Naujajame katalikiškame Šven
tojo Rašto leidime vienoje kny
goje laikomasi to paties Senojo 
Testamento vertimo pobūdžio 
bei stiliaus kaip ir pirmoje lai
doje. Atsižvelgiant į gautas pas
tabas bei pageidavimus, patiks
linta rašyba ir skyryba pagal šian
dienines bendrinės kalbos nor
mas ir stengtasi dar labiau priar
tinti vertimą prie originalo ir 
kuo tiksliau bei aiškiau išreikšti 
Dievo žodžio prasmę. Čia ver
tėjui į talką vėl atėjo Jurgis Jan
kus, Albina Pribušauskaitė ir Sa- 
lomėja Narkėliūnaitė. Be to, gau
ta daug naudingų pastabų iš- 
Kazimiero bei Donatos Račiūnų 
(Marijampolė), Sigitos Papeč- 
kienės ("Katalikų pasaulio" lei
dykla, Vilnius) ir kt. Taigi, meilė 
Dievo Knygai suvedė į talką darb
ščius ii kruopščius jos skaityto
jus.

Viso Šventojo Rašto vienoje 
knygoje rengimas dabar vyksta 
dviejose vietose: Chicagoje (JAV) 
ir Vilniuje (Lietuvoje). Bogutų 
įmonė rūpinasi leidinio maketa
vimu ir apdaila, o "Katalikų pa
saulio" leidykla - korektūra. Tiki
masi, kad egzempliorius (came- 
ra ready kopija) ofsetui bus pa
rengtas per kelis mėnesius.

Dievo Knygai parengti ir išs
pausdinti reikia didelių lėšų. Ren
giant pradini - "atvirą" taisymui 
laidą, prel. V. Balčiūnas ir kun.

RAŠTŲ IR PAREIŠKIMŲ EPIDEMIJA
(atkelta iš 1 psl.)
buvo susiję. V. Pakalniškiui -į 
veidą atvirai mestas kaltinimas. 
Ir atsakyti - žema, ir nutylėti - 
negarbinga. Gal patiems valdžios 
vyrams vertėtų pasiaiškinti, ko
dėl jie patys "inicijuoja" tokias 
visai Lietuvai garbės nedarančias 
situacijas.

Po J. Abromavičiaus žūties nuo 
pareigų buvo nušalintas Valsty
bės saugumo departamento Kau
no apygardos vadovas R. Bajori- 
nas, o nauju vadovu paskirtas S. 
Keserauskas. Tačiau R. Bajorinas 
net neketino vykdyti įsakymo, o 
20 iš 23 Kauno apygardos sau
gumo pareigūnų pasirašė savo 
viršininką palaikantį kreipimąsi 
į Prezidentą, Premjerą, Seimo 
pirmininką. Štai kokie raštingi 
mūsų saugumiečiai kovoja su Ru
sijos ir kitų šalių žvalgybomis. 
Saugumiečių vadovas J. Jurgelis, 
kuriam neseniai buvo prisiūti 
generolo antpečiai, pareiškė, kacF 
tokia problema turėtų būti spren
džiama kitaip, tačiau dar jgerai 
nežinąs kaip, nes tas Bajorinas 
įsakymui nepaklūstąs, o surasti 
jo niekaip nepavykstą. Kaip pa
aiškėjo vėliau, Kauno saugu
miečių vadovą stengtasi paveik
ti per žmoną. Matyt, tai pati 
efektyviausia mūsų saugumo 
poveikio priemonė. Tačiau ir 
pats Bajorinas pasirodė esąs ne 
iš kelmo spirtas: jis tuoj pasirėmė 
Seimo pirmininko autoritetu ir 
pritarė jam, esą "viskas daroma, 
kad būtų sukompromituota Sei
mo dauguma. Tie, kurie taip 
daro, yra tautos priešai". Štai taip. 
O kad būtų dar įspūdingiau,

R. Krasauskas - "Krikščionio Gy
venime" leidykla - bei Lietuvių 
Katalikų Religinė Šalpa mokėjo 
sąskaitas. Dabar Šventojo Rašto 
vienoje knygoje parengimui tu
rimų lėšų nepakanka. Todėl ten
ka kreiptis į mūsų bendruomenę 
su prašymu ateiti į pagalbą. 
Kiekviena auka, maža ar didelė, 
padės paspartinti katalikiškos 
Šventojo Rašto vienoje knygoje 
parengimą spaudai.

Auką galima pasiųsti į Lithua- 
nian Catholic Religious Aid, Ine., 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207-1910, arba įteikti savo 
parapijai nurodant, kad ji būtų 
perduota Šventojo Rašto lei
dimui vienoje knygoje.

Dėl nusirašymo nuo valstybės 
mokesčių (income tax) čekį 
prašom rašyti: Lithuanian Cat
holic Religious Aid, Ine. vardu

Prisidėkim pagal išgales visi, 
kad Dievo Knyga - Geroji Nau
jiena - pasiektų kiekvienus na
mus šiapus ir anapus Atlanto 
dar šiais Mažvydo - Pirmosios 
lietuviškos knygos - metais.

Vysk. Paulius A. Baltakis,
OFM

Prel. Antanas Rubšys

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

apkaltina J. Jurgelį, esą tas davęs 
nurodymą patikrinti, ar prof. V. 
Landsbergis nelaikęs indėlių ban
krutavusiame "Sekundės" banke. 
Ligota ta mūsų Lietuva, ypač 
smegenys: matyt, labai jas pa
veikė "Ėjimo į Europą" ir "prich- 
vatizacijos" epidemija. Sveikas 
protas ir visa mūsų nepriklauso
mybės metų patirtis primygtinai 
ragina politikus bent jau prieš 
telekameras vengti skleisti nuo
girdas ar pernelyg šmaikštauti, 
nes Lietuvoje atsiras galvų, ku
riose tie pašmaikštavimai išvirs į 
keisčiausias teorijas. Juk ir tas 
nevykdantis paprasto įsakymo 
saugumietis tampa idėjiniu Sei
mo pirmininko bendražygiu dėl 
to, kad pastarasis buvo užsiminęs 
apie bandymą sukompromituo
ti dešiniuosius. Tačiau kam apie 
tai kalbėti ir guostis - politinė 
kova nepripažįsta sentimentų. O 
pats geriausias argumentas to
kioje kovoje yra aiškiai kalbėti 
apie visus tuos norimus nuslėpti 
dalykus arba bent jau visai ne
kalbėti. Ypač kai nesugebama 
kontroliuoti minčių išsiliejimo.

Galima įtarti, jog tą raštų ir 
pareiškimų epidemiją savaip pas
katino patys konservatoriai, ėmę 
tiesiog nepadoriai ginti buvusį 
finansų ministrą R. Matiliauską. 
Buvo net pareikšta, jog partija 
apmokėsianti jaunuolio skolas. 
Tas jaunikaitis, beje, visai teisėtai 
(pats taip tvirtino) buvo nusi
pirkęs Vilniuje, Gedimino pros
pekte vieno kambario butą už 3 
tūkst. litų (nepaprasti sugebėji
mai), tik tą sandorį teismas pa
naikino. Ir jau premjero klaida,

Vilnius vėl kviečia 
lituanistus

Profesorius
Albertas Zalatorius

(Pasaulio lituanistų bendrijos 
prezidiumo pirmininkas)—

Pasaulio lituanistų bendrija š. 
m. liepos 1-2 d. Vilniaus peda
goginio universiteto Lituanisti
kos ir Istorijos fakultetų rūmuo- 
se^Ševčenkos 31) rengia IV savo 
mokslinę konferenciją. Šįmetė 
tema: "Lituanistika šiandienos 
pasaulyje: darbai ir problemos". 
Kviečiame kuo gausiau dalyvau
ti išeivijos mokslininkus. Paraiš
kas pranešimams prašom siųsti 
arba Pasaulio lituanistų bendri
jos prezidiumui (Ševčenkos 31, 
Vilnius 2001), arba konferenci
jos organizacinio komiteto pir
mininkui Bonifacui Stundžiai 
(Taikos 18-72, Vilnius 2017). Pra
nešimo temą galite pasirinkti 
laisvai, orientuodamiesi į kon
ferencijos problematikos metme
nis. Tie metmenys yra taip ap
tariami:

Ar lietuvių kalba bei kultūra 
pasirengusi informacinės visuo
menės iššūkiui? Kiek lituanisti
ka svarbi sparčiai modemėjančiai 
kultūrai ir kultūros identitetui. 
Diskursų konfliktai lituanistiko
je ir perspektyvaus sambūvio 
paieškos. Kaip atrodo lietuvių 
literatūra modernaus pasaulio 

(nukelta į 4 psl.)

būtų laikyti didžiuliu demokrati
jos laimėjimu, tačiau vis dėlto 
kirba įtarimas, jog tai tik tam 
tikras korupcinės veiklos aspek
tas. Šioje situacijoje lieka tik 
gailėtis jaunojo finansų genijaus, 

- kurį taip ilgai ir graudžiai sūpa
vo motiniškos E. Kunevičienės 
rankos, - juk būtų sau ramiai gy
venęs su visais "nusikaltimais", 
jei nebūtų pamatęs, jog stiprūs 
dėdės apgins, jei jau pasikvietė. 
Tačiau tie dėdės ėmė ir susipyko 
- ministras tapo kaltinamuoju ir 
tiems dėdėms pasidarė nebe
reikalingas. Gal ir tas žmogus 
ims ir pradžiugins tautą kokiu 
nauju savo pareiškimu.

mano galva, buvo kreipimasis į 
prokuratūrą, kad ta išsiaiškintų 
finansų ministro "klaidas" ir jas 
įvertintų. Galima nujausti prem
jerą tikėjus, jog prokurorai būsią 
supratingi ir palaikys "nekaltu
mo" versiją. Šitaip premjeras ga
lėjo parodyti visiems savo galią. 
Tačiau juk jau buvo užprog
ramuotas Generalinės proku- 
rątūros ir Teisingumo ministe- 
rijps konfliktas, kuris, supranta
mi, yra tam tikrų grupuočių in
teresų išraiška. Ir prokuratūra 
nepraleido progos pasirodyti 
principinga - skėlė vyriausybei 
antausį, pareikšdama R. Matil- 
iauskui kaltinimus. Šitai galima
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ir elektroniniu paštu (E-mail)! 
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Clintono administracijos atstovų 
lankymasis Baltijos šalyse skatina jų 

saugumq

DIDŽIOJI SAVAITĖ
Didžioji savaitė, apsigaubusi gedulu, pritvinusi graudumo ir 

kančios, prasideda ir baigiasi džiaugsmu. Ją pradeda žmogaus 
džiaugsmas, bet užbaigia Dievo triumfas. Visai ne taip, kaip 
žmonių buvo džiūgauta ir laukta.

Palestinoje anuo metu buvo laukiama išsilaisvinimo iš romėnų 
jungo. Svetima valdžia ir kišenė, į kurią biro muitininkų renka
mi denarai, žydams buvo slogi ir apmaudi. Rašto žinovai aiški
no, kad toji vergija pasibaigsianti Mesijo atėjimu, kaip Egypte 
pasibaigė Mozės vadavimu. Tiktai šį kartą nebeteks eiti į naują 
Pažadėtą žemę. Išeis arba bus išginti įsibrovėliai. Laikas atrodė 
prinokęs, kaip figos vaisiai, kuriuos Kristus raškė.

Kristui žengiant į Jeruzalę, į šventąjį miestą, apverktą, kad 
jame nepaliks nepajudinto akmens, žmonės to nesuvokė, 
džiūgavo ir krykštavo mojuodami palmėmis. Klojo dar savo 
drabužius po kojomis tam, kuris atėjo iš karališkos Dovydo 
giminės. "Hosanna Dovydo sūnui! Teesie pagirtas, kuris ateina 
Viešpaties vardu!" Jeigu Viešpaties vardu Dovydas nutrenkė 
Galijotą, tai dabar reikėjo duoti tiktai ženklą. Dovydo vaikai 
būtų nusigriebę kilpinį ir akmenis smogti romėniškam Galijo
tui. t

Žmonėms buvo lengva nusivilti, kai nesulaukė ženklo vaduoti 
savo žemišką karalystę. Buvo skelbiama nauja karalystė, ne iš šio 
pasaulio, tai ir ženklai rodėsi kitokie. Prieš įspėdamas netraukinėti 
kalavijo iš makšties, Kristus dar ištvojo rimbu pinigų mai- 
nininkus šventykloje. Jis buvo mokęs atiduoti ciesoriui, kas 
ciesoriaus, ir Dievui, kas Dievo. Tačiau denaras su ciesoriaus 
atvaizdu lipo prie delno net ir maldos namuose. Žmonėms nėra 
lengva teisingai atiduoti kitam, kas godžiai imama sau. Ypač 
sunku išsiskirti su valdžios trupiniais, ar jie birtų iš ciesoriaus 
malonės, ar remtųsi Dievo tvarkos atstovavimu.

Rašto žinovai dar nebuvo romėnų tiek suslėgti, kad nebūtų 
turėję kiek valdžios savo tautai. Senasis įstatymas taip pat buvo 
jų rankų laikomas ir jų išminties aiškinamas. Kristaus aiškinimai 
netiko jų pažiūroms ir fariziejiškam nusistatymui. Fariziejai tarė, 
kad Kristus ardąs Dievo tvarką, kuriai jie atstovaują. Kuo tad yra 
tasai Galilėjietis: Dievo siųstasis Mesijas ar žmonių suvedžiotojas?

Minioms nebuvo sunku įšnekėti, kad Kristus nėra tikrasis 
Mesijas. Kristus vadavo ne iš tos vergijos, kuri slėgė iš viršaus, 
bet kuri buvo įsiveisus! viduje - pabaltintame grabe. Vidinė 
vergija, kad ir būtų tikra puvena, yra sava. Kas ją duria priekaištu 
ar nori pagydyti, pasidaro priešu. Dėl to buvo paleistas Barabas, 
kuris žmones žudė, o nukryžiuotas Kristus, kuris juos gydė.

Kančios taurė buvo išgerta iki dugno. Joje nebeliko jokio 
kartumo, išskyrus saldų džiaugsmą. Jis teikiamas visiems, kas 
ryžtasi atiduoti Dievui, kas yra Dievo. Tada ir ciesoriai - valdovai 
gauna tai, kas jiems priklauso, ir valdiniai, kas jų yra. Ateina 
džiaugsmas ir ramybė iš ten, iš kur nei nelaukiama, kaip Jeruza
lėje po Kristaus Prisikėlimo.

Dievo triumfu baigėsi anuomet Didžiosios savaitės misterija, 
kuri mums paliko paslapčių, kodėl taip, o ne kitaip įvyko. 
Bažnyčios liturgijos ji kasmet kartojama, nes kiekvieno žmogaus 
gyvenime - jo asmeniškame santykyje su Dievu - tebesikartoja ta 
pati misterija.

Septynios JAV baltiečių orga
nizacijos 1997 m. vasario 7 d. 
susitiko Baltuosiuose Rūmuose 
su JAV valdininkais, kurie pain
formavo apie savo kelionę į Bal
tijos valstybes ir savo įsijungimą 
ten į dvipuses darbo grupes. Bal
tiečių organizacijos pakartojo 
savo susirūpinimą Baltiios šalių 
saugumu ir pabrėžė, kaip svar
bu, kad JAV vadovauti! skati
nant stabilumą toje srityje. JAV 
administracija iš savo pusės pa
kartotinai pareiškė savo paramą 
visų Europos demokratijų inte
gravimui į Vakarų struktūras. 
Kitų aptartų temų tarpe buvo 
NATO išplėtimas ir Baltic Ac- 
tion Plan (BAP).

JAV atstovų tarpe buvo: Dan 
Fried, specialus Prezidento asis
tentas Centrinės ir Rytų Euro
pos klausimais, iš Nacionalinės 
Saugumo Tarybos; Trevor Evans, 
"Baltic Desk Officer" iš Valstybės 
Departamento; ir pulk. Tony 
Vanderbeek, "Country Director" 
iš Gynybos Departamento (Pen
tagono).

Septynios dalyvavusios bal
tiečių organizacijos buvo: Jung
tinis Baltiečių Amerikiečių Na
cionalinis Komitetas (lietuviams 
jame atstovauja Amerikos Lietu
vių Taryba), pati Amerikos Lie
tuvių Taryba, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė, Estų Amerikiečių 
Nacionalinė Taryba, Estų Pa
saulio Taryba, Amerikos Latvių 
Sąjunga ir U.S.-Baltic Founda
tion.

Administracijos apsilankymo 
Baltijos šalyse metu buvo įver
tintos šios programos: 1) U.S.- 
Baltic Military to Military Con- 
tact; 2) International Military 
Education and Training (IMET); 
3) Regionai Airspace Initiative 
(RAI) įvykdymas; ir 4) Baltiečių 
Taikdarių Batalionas.

Anot JBANC pirmininko Vello 
Ederma, Junginis Baltiečių Ame
rikiečių Komitetas remia demok
ratiškos Rusijos išsivystymą, ta
čiau yra susirūpinimo dabartine 
neapibrėžiama, nenuspėjama 
Rusija, kurios veiksmų negalima 
numatyti. Mes suprantame, kad 
JAV valdininkų apsilankymo me
tu buvo smarkiai pažengta į prie
kį įgyvendinant "Baltic Action 
Plan" dvišalių darbo grupių sri
tyje, kurią mes laikome priemo
ne link NATO narystės. "Rū
pesčiai Baltijos kraštų saugumu 
dabar padidėjo, dėl diskutuoja

mos galimybės, kad jie nebus 
įtraukti į pirmąjį NATO plėtros 
turą," pareiškė jis.

NATO šiuo metu derasi su Ru
sija dėl sutarties (Charter). Per
nai pagal "Conventional Forces 
in Europe" sutartį (CFE), Rusijos 
kovos šarvuočių skaičius Pskovo 
srityje, palei Estijos ir Latvijos 
pasienį, padidėjo nuo 180 iki 
600. JBANC nariai, įskaitant ir 
Mati Koiva, Estų Amerikiečių 
Nacionalinės Tarybos pirminin
ką, išreiškė susirūpinimą, kad ši 
sutartis buvo atidaryta pakeiti
mams antrą kartą vienerių metų 
bėgyje.

Anot Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovo Vinco Boris, "Lietu
va yra padariusi viską, kas reika
linga [NATO] narystei, pagal JAV 
Kongreso nustatytus kriterijus, 
taipgi parodžiusi savo pasiruo
šimą prisiimti atsakomybę ir 
aukas dalyvaujant tarptautinėse 
karinėse ir taikos palaikymo pas
tangose per savo laisvanorišką 
dalyvavimą IFOR (NATO vado
vaujamoje "Implementation For- 
ce" Bosnijoje). Mes kreipiamės į 
JAV prašydami, kad jos siūlytų 
Lietuvos kandidatūrą NATO na
rystei per liepos mėnesio NATO 
viršūnių konferenciją, kur bus 
kviečiamos naujos narės, baigė 
jis.

Valdis Vinkels, Amerikos Lat
vių Sąjungos valdiškųjų reikalų 
viceprezidentas, pabrėžė JAV 
veiklos svarbą užtikrinant, kad 
Baltijos valstybių saugumas ne
būtų neigiamai paveiktas NATO 
plėtros. JAV vadovavimas yra 
reikalingas, kad būtų išvengta 
Rusijos įtakos "pilkos zonos" atsi
naujinimo toje srityje. Vinkels 
pabrėžė substancijos svarbą JAV- 
Baltijos Valstybių Sutartyje, kuri 
turi būti įtraukta į "Baltic Action 
Plan".

Anot Mati Koiva, dabar yra 
proga Vidurio ir Rytų Europoje 
įgyvendinti Prezidento Harry 
Truman viziją Šiaurės Atlanto 
Sutarties Sąjungai suvienijant 
Europą ir suteikiant galimybę 
visoms Europos valstybėms įsto
ti į NATO. ALTo inf.

DARBININKAS^

2 savaitraštis
x lietuviams 
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Profesorius, dr. Julius Šmulkštys (antras iš kairės), pasakęs 
pagrindinę kalbą Nepriklausomybės šventės minėjime 
vasario 16 d. Marijos aukšt. mokyklos salėje, Chicagoje. 
Pirmas iš kairės - naujasis ALTo pirm. dr. Jonas Račkauskas. Minėjimą 
surengė ALTo Chicagos skyrius. . Ed. Šulaičio nuotr.

PABALTIEČIAI SUSITINKA 
SU CONNECTICUT VALSTIJOS 

KONGRESMENU SAMUEL GEJDENSON
(atkelta iš 1 psl.)
traukdama dujų, naftos ir kitų 
žaliavų pristatymą. Ir ateityje tas 
ekonominis spaudimas gali dar 
padidėti. į tai kongresmenas ne
reagavo. Jis pradėjo kalbą apie 
prekybos moralę, paveldėtą iš 
sovietų. Ji yra nepalanki preky
bai, gamybai eksportui ir impor
tui. Taip pat nėra geri įstatymai 
ir jų vykdymas. Dėl to veikia 
apgavystės, suktumas ir korupci
ja. Mokesčių sistema reikalinga 
pertvarkymo. Toliau S. Gejden- 
son kalbėjo, kad JAV galėtų padė
ti teisės ir įstatymų sutvarkyme. 
Taip pat galima pagalba prade
dantiems asmenims mažą preky
bą, gamybą ar eksportą-importą. 
Baigdamas pridūrė, kad valsty
bės sekretorė Madeleine K. Al- 
bright gerai pažįsta Rytų Europą. 
Toliau tesėsi bendras pokalbis 
apie Pabaltijo kraštus ir ten esan
čius sunkumus. Visi dalyviai įsi

Vasario 16-osios proga audėja Birutė Janavičienė per parą 
išaudė ilgiausią pasaulyje tautinę juostą - 44 metrų ir 49 
centimetrų. V. Kapočiaus nuotr.

traukė į pokalbį, paryškindami 
savo patyrimais. Kongresmenas 
darė įspūdį žmogaus, gerai besi
orientuojančio Rytų Europos 
politikoje. Jautėsi, kad jis palai
ko Valstybės Departamento po
ziciją.

Apskritai toks susitikimas yra 
naudingas, nes jis parodo, kad 
kongresmeno rajone yra žmonių, 
kurie Pabaltijo valstybių reikalu 
yra susirūpinę ir bando padėti 
šiems kraštams ir kartu JAV. Šių 
valstybių gerovė ir taika padės 
išlaikyti taiką Europoje. Pokalbis 
užtruko apie 45 minutes.

Susitikimą suorganizavo ELLA, 
kuri atstovauja Baltų kilmės 
žmonėms. Jos tikslas yra infor
muoti visuomenę ir valdžios at
stovus užsienio politikos srityje.

Estams atstovavo Ilvi Joe-Can- 
non, latviams - Aina Cerlins (Cer- 
lina) ir lietuviams - Aldona ir 
Juozas Rygeliai.

MEDEKŠA
Eugenijus Urbonas 7

Alsys sėdėjo tarp Medekšos ir kitų vyrų, klausėsi ausis pastatęs 
vyrų šnekų. Tie du juodaplaukiai vyrai - iš Vytauto asmens sargy
bos, kurioje tarnauja ir Narimantas. Žygio į Krymą metu pasidavė 
Vytauto globai, Didysis kunigaikštis nelaikė jų belaisviais, šeimas 
apgyvendino Trakuose, o vyrai, prisiekę ištikimybę, eina pilies 
sargybą. Didysis kunigaikštis taip jais pasitikėjo, kad sudarė net 
asmens sargybinių būrį- Drąsūs, ištikimi, puikūs kariai. Visiems 
patiko ir atjojusių žirgai. Pasakojo Narimantas apie Vytauto žygį 
prie Juodųjų marių, apie plačias stepes, turtingus kaimus, susis
pietusius paupiuose. Vasarą ten labai karšta, beveik nelyja, tad ir 
gyvena žmonės tik prie upelių, prie vandens. Kunigaikštis nori 
prijungti tuos kraštus prie Lietuvos, išdalins lietuvių ir žemaičių 
kariams, kurie pavasarį vyks į karo žygį.

- Vytautas žvalgos į svetimus kraštus, o mūsų Žemaičių žemę, 
sako, kryžiuočiams užrašė, - Luotės tėvas pasuko prie skaudžiausios 
kaimo temos. - Gal geriau žvirblis rankoj, negu briedis miške. Tai 
kaip čia dabar - paliks mus, tegu išskerdžia visus Ordino riteriai.

- Vyrai, paklausykit, - ramino Plaušinių žmones Narimantas. - 
Nepaliks jūsų visam laikui kunigaikštis Ordinui. Ką darysi, pa- 
mokėsit metus kitus dėklą Ordinui, sugrįšim iš karo žygio, tada 
išvysim iš Žemaitijos vokiečius. O dabar kariauti į visas puses vyrų 
neužteks.

- O kaip Kęstučiui, Vytauto tėvui, užteko sveikatos ir vyrų. Ar 
Kęstutis būtų tokią šunybę žemaičiams padaręs? Jokiais motais, tai 
tikras vadas buvo, o Vytautas - še tau... Žinokitės. Tegu pjauna, tegu 
kailį neria - nesvarbu jam mūsų gyvenimas, - neatlyžo Drevenis. 
Vyrai suūžė kaip bičių spiečius.

- Ko jūs užsipuolėt Narimantą?! - pašoko Medekša. - Ar jis užrašė? 
Kas nenorit, namie tupėkit! Niekas jūsifvaru į žygį nevaro. Atsiras 
vyrų padėti kunigaikščiui. Priimk mane į savo būrį, Narimantai. Aš 

josiu! - kaip kirviu nukirto Medekša, pats išsigandęs ūmaus savo 
sprendimo. Tėvui Kengiui namie buvo dėstęs savo mintis dėl žygio, 
tėvas mykė - neaišku buvo, ar pritaria, ar ne. O dabar jau viskas 
pasakyta - padaryta.
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Po spalio šilumų orai atvėso, palijo, o lapkričio pradžioje spustelėjo 
šalnos. Rytmetį ledokšniais apsidengdavo Bebirva. Senelis Derbutas 
Alsį vedėsi į upę lydekų - po pirmųjų šalčių jos tapo plėšrios: ruošėsi 
žiemai. Derbutas išmokė Alsį nusivyti plonyčių kanapinių pa
vadėlių, pritvirtinti kietus dvišakius kabliukus, sausos liepos plūdu
rus, o mažų karosiukų pasigaudavo su krepšiu kūdroje ar užutekiuose.

Paleidę masalą į Bebirbos duburus, sėdėjo abu ant kranto ir tyliai 
šnekučiavosi.

Jiems besišnekant, duburyje pliūkštelėjo žuvis. Vienas plūduras 
virpėjo ir niurkėsi vandenyje.

- Dabar tik ramiai, kantrybės, ir mes ištempsim gražuolę! - senasis 
Derbutas ilga kartimi užkabino plūdurą ir vilko į krantą. Paskui 
paragino Alsį:

- Griebk rankomis plūdurą ir bėk tolyn nuo kranto.
Alsys pajuto, kad pavadėlis stipriai trūkčioja, ir įsitempęs greit 

šoko tolyn. Supliuškeno vanduo, ir ant kranto blaškėsi geltonpilve 
lydeka.

- Gerai, kad čia kelmų nėra. Kumelių maudynė, - džiaugėsi ir 
senelis Derbutas. - Oho koks pilvas, gal varlių prisirijus.

Tokią didelę lydeką Alsys matė pirmą sykį - ilgumo iki juosmens. 
Žuvis daužėsi po rasotą žolę.

- Nešk tolyn, kad atgal į upę neįšoktų, - pamokė senelis, bet Alsys 
tai ir pats suprato. Paskui išsilaužė karklo vytelę ir, saugodamasis 
lydekos į vidų lenktų aštrių dantų, perkišo per žiauras. Senasis 
Derbutas, užmovęs kitą žuvytę, vėl su kartimi plūdurą stūmė gilyn 
į Bebirvos duburį. Vėl pradėjo virpėti ir timpčioti plūduras. Alsys 
galvojo, kad jį tampo mailius, tik staiga plūduras niro žemyn ir ėmė 
slinkti Bebirva tolyn.

- Bėk, laikyk, kad neįvilktų į žabus.
Nebuvo ką daryti - su kartimis Alsys plūduro negalėjo pasiekti. 

Tada šoko į upę ir, iki juosmens sušlapęs, pasiekė velkamą plūdurą. 
Šį kartą lydeka nebuvo tokia didelė, bet ant kranto daužėsi labiau 
už pirmąją.

- Žiopliuk tu, žiopliuk, kas taip daro. Vanduo kaip ledinis, o jis į 
upę, - barėsi Derbutas. - Gausi uždegimą, tai ir vaikučių neturėsi. 
Greitai namo!

Alsys šlapias, bet laimingas, užsimovęs lydekas ant storesnių 
vytelių - kiekvienoje rankoje po žuvį - nukūrė per pievą namo. Suko 
pievos taku pro Drevenio kiemą, kad tik pamatytų Luote.

Žinbundė, pamačiusi broliuką, iš nuostabos suplojo rankomis.
- Ar pats pagavai?
- Aha...
- Meluoji?
- į krantą aš išvilkau... - nutęsė Alsys.
- Vaje, koks tu visas šlapias. Peršalsi. Greitai persirenk!
Alsys kieme prie šulinio paguldė Žinbudei išdarinėti lydekas ir 

troboje nuo paraudusių šlaunų vos nutempė šlapias, prilipusias 
kelnes. Motina liepė išsitrinti kažkokiu karčiu skysčiu, vis švelniai 
pabardama sušlapusį žveją.

Žinbudė virė žuvienę, gardžiai pačirškino žuvį, ir prie pietų stalo 
sėdo visa šeimyna. Šįkart daugiausia šnekėjo Alsys: kaip nunėrė 
plūdurą, kaip tempė į krantą, kiek galėtų sverti abi...

- Atrodo, mūsų Alsys į žvejus išplauks. Pripiršim tau mergą prie 
Nemuno - sau begaudai žuvį, - paerzino Medekša.

Senelis Derbutas užstojo pagalbininką: nepasimetė vaikis, neatleido 
pavadėlio, - o tai būtų nutrūkus ir kabliuką nunešus, kur paskui 
tokių gausi.

Medekša, pagyręs žuvienę, pasakė tėvui.
- Vyrai pranešė - poryt į Kauną joja. Mokymai bus. Sako, dar atgal 

paleis. Ar išleisi?
- Daug čia manęs klausei, kai pas Šaltragį Narimantui pasižadėjai 

Ne piemuo esi - ženiklis jau. Žinokis. Tik nelabai tikiu aš Vytauto 
pažadais. Visi žygiavom, Lietuvą atgauti padėjom - o dabar vo
kiečiams mus visus atidavė. Kad ir tau, ir kitiems vyrams taip 
neatsitiktų, o dar gyvybę prikišit, - Kengis pradėjo širsti.

- Tėvai, Narimantas sakė...
- Narimantas, Narimantas... Matai, jo dvasia pasikeitus, bala žino,

kokių velnių jam kunigaikščio pilininkai pripūtė - pats nesuprantu, 
- Kengis patylėjo ir jau ramiai pasakė: - O tu su Luote bent 
pasišnekėjai? Prisvilai Drevenio kieme - visas kaimas mato. Žiūrėk, 
gėdos neužsitrauk. (nukelta į 4 psl.)



pasaulį
■Baltarusijos prezidentas Alek

sandras Lukašenka kovo 4 d. 
paragino NATO sudaryti su Bal
tarusija atskirą sutarti ir sakė, 
jog nauja Europa turėtų būti 
kuriama be Jungtinių Amerikos 
Valstijų. "Mes susidomėję ste
bime NATO ir Rusijos dialogą, 
tačiau į Baltarusijos nacionali
nius interesus taip pat turėtų, 
būti atsižvelgta. Aš siūlau tie
siogines derybas su NATO va
dovybe dėl dvišalės NATO ir Bal
tarusijos sutarties", sakė A. Lu
kašenka susitikime su Minsko 
policija. A. Lukašenka, kurį JAV 
ir ES kritikuoja dėl plačius įgalio
jimus jam suteikusio referendu
mo, siekia glaudesnių ryšių su 
Maskva. Tačiau A. Lukašenka ko
vo 4 d. nedviprasmiškai pasakė, 
jog Baltarusija taip pat nori būti 
Europos dalis. "Baltarusijos izo
liuoti neįmanoma, ji yra viena 
iš 15 didžiausių Europos valsty
bių. Mes ir tik mes, būdami Eu
ropos šeimos nariai, galime ir 
turime įkurti savo namuose tvar
ką be nurodymų iš už Atlanto", 
sakė A. Lukašenka.
■ Rusų karininkas, iš karinės 

bazės pasiėmęs bombą, susprog
dino barą Budionovsko mieste 
pietų Rusijoje. Sužeista 11 žmo
nių. Milicija, areštavusi šį žmogų, 
nustatė, kad tai Jurijus Prochot- 
nevas, tarnavęs Čečėnijoje iki 
paskutiniųjų Rusijos karinių pa
jėgų pasitraukimo praėjusį gruo
dį. Susivaidijęs viešbučio bare, J. 
Prochotnevas grįžo į savo dalinį 
pasiimti kilogramo plastikinių 
sprogmenų, kuriuos vėliau padė
jo bare. Per sprogimą išdužo 
kelių aplinkinių pastatų langai. 
Du iš sužeistųjų paguldyti į re
animacijos skyrių. J. Prochotne
vas apkaltintas piktybiniu chu
liganizmu. Budionovsko pa
reigūnai sakė, kad į miestą per
kėlus Rusijos kariuomenės bri
gadą, ypač padaugėjo užpuo
limų. 1995 metų birželį Budio- 
novską užpuolė ir vietos ligo
ninėje įsitvirtino čečėnų su
kilėlių būrys, vadovaujamas Ša
milio Basajevo. įkaitų krizės 
metu daugiau kaip 100 žmonių 
žuvo.
■ Rusijoje dabar yra nuo 3 iki 
10 milijonų benamių. Šiuos duo
menis pateikė žmogaus teisių 
rūmų prie Rusijos prezidento 
vadovas Michailas Arutiunovas, 
remdamasis Rusijos Mokslų Aka
demijos sociologinių tarnybų 
išvadomis.

jūrų skautų 75 gimtadienis
Lietuvos Skautų Brolijos jūrų 

skautai š. m. kovo 12 d. švenčia 
75-tąjį gimtadieni plačiame pa
saulyje veikiančiuose jūrų skautų 
vienetuose ir atsikuriančiuose 
jūrų skautų laivuose nepriklau
somoje Lietuvoje.

Chicagos jurų skautų II laidos Jūrininkystės Instruktorių kursų dalyviai diplomų 
įteikimo dieną, 1971. IV. 15. B. P. Juodelio nuotr.

Pirmasis jūrų skautų vienetas - 
L. K. Algimanto vandens skautų 
draugovė buvo įsteigtas Kaune 
1922 kovo 12 Kosto, Juliaus ir 
Petro Jurgelevičių pastangomis. 
Pirmuoju draugininku buvo Ju
lius Jurgelevičius. Draugovę su
darė "Ūdrų" skiltis su skiltininku 
P. Jaruševičium ir "Vėbrų" skiltis 
su skiltininku Jonu Dainausku, 
kuris ir šiandien su ASS "laiveliu" 
plaukia į savo amžiaus šimtąjį 
jubiliejų.

Kaune išplitusi jūrų skautų 
veikla 1924 metais Velykų atos
togų metu buvo Nemunu nu
plukdyta į Klaipėdą, kur nau
jam vienetui, išaugusiam iki tun
to 1936 m., vadovavo Martynas 
Brakas. Daugiausia jūrų skautų 
vadovų išugdė "Birutės" draugovė 
Kaune. Jos auklėtiniai Povilas 
Labanauskas, Algirdas Aglinskas, 
Kęstutis Aglinskas, Vladas Šarū
nas, Vladas Petukauskas, Bruno 
Stundžia ir kiti vadovavo Broli
jos jūrų skautų vienetams iki 
auksinio jubiliejaus.

1925 m. pradžioje Panevėžy 
buvo įsteigtas jūrų skautų "Šarū
no" laivas. Sekė nauji jūrų skautų 
laivai Jurbarke, Kėdainiuose, Ky
bartuose, Mažeikiuose, Palango
je, Šiauliuose, Telšiuose, Alytuje, 
Biržuose, Zarasuose ir kituose 
Lietuvos miestuose, prie ežerų ir 
upių. Tvirčiausias jūrinis skauta- 
vimas buvo išvystytas Klaipėdo
je, įsigijus jūrinį burlaivį "Budys".

Sovietinė okupacija 1940 m. 
nutraukė visos Lietuvos Skautų 
Sąjungos veiklą. Antrasis pasauli
nis karas 1944 m. išnešė į Vokie
tiją nemažą dalį Brolijos jūrų 
skautų vadovų ir todėl 1946-49 
metais Vokietijoje lietuvių sto
vyklose labai greitai buvo atkur
tas jūrų skautų veiklos tęstinu
mas, globojant vakarų sąjungi
ninkams. Vokietijoje pirmuoju 
Brolijos jūrų skautų skyriaus ve
dėju buvo j. s. Vladas Šarūnas. 

1946-49 m. jūrų skautų laivai 
veikė: Hanau, Kasselyje, Lūbecke, 
Schvveinfurte, Seligenstate, 
Schw. Gmunde, Kemptene, Frei- 
burge, Flensburge ir Diepholtze, 
prie jūrininkystės mokyklos. 
Visų veiklą nutraukė emigracija 

į užjūrius 1949-50 metais.
Užjūriuose pirmasis Brolijos 

jūrų skautų vienetas atsikūrė
1949 m. Toronte, Kanadoje. JAV
1950 m. pradžioje Chicagoje "Li- 
tuanicos" tunte buvo įsteigtas 
kap. M. Kukučio jūrų skautų lai
vas. Australijoje 1949 m. jūrų 
skautų veikla prasidėjo Melbour- 
ne, Sydnyje ir Canberroje. Ame
rikoje 1951 m. jūrų skautų viene
tai įsikūrė Clevelande ir Detroi
te. Kiek vėliau Los Angeles, Bos
tone ir Hartforde. Pastoviai, iki 
šių dienų Brolijos jūrų skautų 
veikla išsilaikė Chicagoje "Litua- 
nicos" tunte. Čia veikia jūrų 

Chicagos jūrų budžių "Prezidento Smetonos" įgulos Jachta 
"Baltija" ir jos kapitonas j. v. s. Bronius .Juodelis 1972. 
metais Monroe uoste. B. P. Juodelio nuotr.

skautų "Algimanto" laivas, jūrų 
jaunių "Šarūno" laivas, bebrų 
"Nemuno" laivas ir "Prezidento 
Smetonos" jūrų budžių įgula. 
Clevelande veikia bebrų viene
tas, jūrų budžių įgula ir jūrų 
skautininkų grandis. Visiems 
Brolijos jūrų skautams vadovau
ja Jūrų Skautų skyrius, kuriam 
vadovauja j. v. s. dr. Algis Pau- 

liūs.
Deimantinė Brolijos jūrų skau

tų sukaktis bus šią vasarą at
žymėta jūrų skautų 75 m. jubi
liejine stovykla, kuri vyks liepos 
12-26 dienomis Rako stovykla
vietėje, Custer, MI. Drauge sto
vyklaus ir Seserijos jūrų skautės, 
kurioms praeitais 1996 m. buvo

60 metų veiklos jubiliejus. Broli
jos jūrų skautų 75 m. jubiliejinei 
stovyklai vadovaus Jūrų skautų 
skyriaus vedėjas j. v. s. dr. Algis 
Paulius. Seserijos jūrų skaučių 
pastovyklei vadovaus j. ps. Taiy- 
da Rudaitienė-Chiapetta.

Neturint pilnų žinių, kur dar 
veikia jūrų skautų vienetai, jūrų 
budžiai ar jūrų skautininkai, 
kurie visi kviečiami dalyvauti 75 
metų jūrų skautų jubiliejinėje 
stovykloje, prašomi registruotis 
Brolijos jūrų skautų skyriuje: dr. 
Algis Paulius, 109 Shagbark Lane, 
Elgin, IL 60120; tel. (630) 584- 
5527.

Brolijos jūrų skautams šven
čiant deimantinę 75 m. sukaktį 
labai svarbu visus esančius ir 
buvusius jūrų skautus bei va
dovus sutelkti į Jubiliejinę sto
vyklą.

LSB Jūrų Skautų Skyrius

Premijos žurnalistams
Žurnalistų konkurso "Spauda 

stabdo nusikalstamumą’ pirmo
ji premija 6000 litų paskirta "Lie
tuvos ryto" žurnalistui Valdui 
Bartasevičiui už straipsnį "Proku
rorai dalijasi jiems nepriklau
sančius pinigus". Dvi antrosios 
premijos po 4000 litų paskirtos 
LR žurnalistui Žydrūnui Da
mauskui ir televizijos žurnalistui, 
"Kranto" laidos autoriui Vytau
tui Matulevičiui. Trimis trečio
siomis premijomis po 2000 litų 
įvertintos "Verslo žinios", "Res
publikos" ir "Valstiečių laikraš
čio" žurnalistų publikacijos. Fon
dą, iš kurio skatinami korupci

Centrinio Latvijos banko prezidentas * 
vienas iš geriausių pasaulio finansininkų

Žurnalo "Euromoney" gruo
džio mėnesio numeryje išspaus
dintame geriausių pasaulio ban
kininkų dešimtuke - Latvijos 
centrinio banko prezidento Ei- 
naro Repšės pavardė.

Apdovanojimas 
už briedžio ragus 
Radviliškiečio medžiotojo An

tano Adomavičiaus sumedžioto 
briedžio ragai pripažinti geriau
siais pasaulyje. Ši žinia atėjo iš 
Budapešto, kur surengta pasau
linė sumedžiotų žvėrių ragų pa
roda. Antanas Adomavičius už 
savo kolekciją gavo 11 aukso 
medalių ir Didįjį prizą. Aistrin
gas medžiotojas savivaldybei siū
lo įsteigti ragų muziejų. R

Ch. Dickens'o 
gimtasis miestas 

prieš rašytojo valią ketina 
pastatyti jam paminklą

Didžiojo karalienės Viktorijos 
laikų anglų rašytojo Charles'o 
Dickens'o gimtajame mieste 
Portsmouthe prieš paties rašyto
jo testamente išreikštą valią ke
tinama pastatyti jo skulptūrą.

Ch. Dickens, miręs 1870 me
tais, savo draugams prisakė nes
tatyti jam paminklo. Rašytojas 
pageidavo, kad jį verčiau atsi
mintų dėl jo knygų.

Jo noras iki šiol buvo gerbia
mas, išskyrus vieną atvejį Ame
rikoje.

Tačiau dabar jo gerbėjai Ports
mouthe, kur rašytojas gimė 1812 
metais, gavo miesto tarybos pri
tarimą pastatyti bronzinę skulp
tūrą.

Jų manymu, Ch. Dickens prašė 
nestatyti paminklo iš kuklumo.

Šiaip ar taip, kai kurie jo tes
tamento punktai jau anksčiau 
nebuvo įvykdyti, pavyzdžiui, jis 
buvo palaidotas Westminster 
Abbey, o ne Rochester.

Taip pat Ch. Dickenso atvaiz
das puošia 10-ies svarų sterlingų 
banknotą.

AFP-BNS

jos temomis rašantys žurnalistai, 
tkūrė Amerikos ir Australijos lie
tuviai. Pernai įsteigtos premijos 
pirmąja laureate tapo "Lietuvos 
aido" žurnalistė Lina Pečeliū
nienė. Šių metų konkurso "Spau
da stabdo nusikalstamumą’ nu
galėtojas Valdas Bartasevičius 
daug rašo apie tarnybinius pa
reigūnų piktnaudžiavimus, eko
nominius nusikaltimus. 1994 
metais jam buvo paskirta Vito 
Lingio premija už straipsnius 
apie Kanados pilietės Reginos 
Epštein-Paul neteisėtai privati
zuotą didžiulį pastatą Vilniaus 
centrė. LR

Centrinio Latvijos banko pre
zidentas pavadintas "vienu ge
riausių dvidešimt pirmojo am
žiaus finansininkų". 34 metų am
žiaus E. Repšė, vienas jauniausių 
centrinio banko vadovų pasau
lyje, žurnale pavadintas "lato tė
vu".

"Euromoney" išspausdintoje 
trumpoje centrinio Latvijos ban
ko prezidento biografijoje teigia
ma, kad vienas E. Repšės mėgs
tamiausių laisvalaikio užsiėmimų 
- nuosavo malūnsparnio konstra
vimas.

Geriausių finansininkų dešim
tukas buvo renkamas iš penkias
dešimties finansininkų, ne vy
resnių kaip 40 metų amžiaus, ta
čiau užimančių aukštus postus 
finansų institucijose ir turinčių 
puikias perspektyvas kopti dar 
aukščiau. ELTA

(atkelta iš 2 psl.) 
piliečio akimis.

Lietuvoj istoriografijos, etno
logijos ir kultūrologijos sava
rankiškumo problemos. Lituanis
tiniai archyvai Lietuvoje ir išeivi
joje: kontaktai ir artimiausi pla
nai.

Kas žinoma apie Lietuvą, jos 
valstybę, literatūrą ir tautosaką 
pasaulio enciklopedijose, žiny
nuose ir kituose šaltiniuose. Lie
tuviškoji tematika kitakalbėje li
teratūroje ir lietuvių literatūros 
vertimai į kitas pasaulio kalbas. 
Lituanistika ir Jungtinė Europa. 
Šiuolaikinė kitakalbė Mažvydia- 
na.

Lituanistų paruošimo panašu
mai ir skirtumai: lituanistinės bei 
baltistinės katedros užsienyje. 
Užsienio studentų požiūris į lie
tuvių kalbą ir kultūrą. Lituanis
tinių šeštadieninių mokyklų būk
lė ir tyrimo aktualijos. Lituanis
tinės institucijos Lietuvoje ir sve
tur: ko trūksta ir ko per daug 
(tyrimai, dėstymai, leidyba, fon
dai ir kt.).

MEDEKŠA
(atkelta iš 3 psl.)

Medekša paraudo kaip barštinis burokas, bet susitvarkė:
- Sakiau Luotei. Nenori išleisti, bet negi čia visą amžių stumdy- 

simės.
- Trobą statykis. Kur žmoną parsivesi... - įsikišo senasis Derbutas.

- Žiemą reikėtų rąstus susiruošti, o pavasarį pastatyti.
- Ar nepaspės šu vedybom, vaikas dar tebėr, - nepritarė seneliui 

motina. Alsys išdrįso:
- O man Luotė patinka. Kad tik greičiau vestuvės!
Visi nusikvatojo, šeimoje tarsi dingo įtampa. Pradėjo tartis - 

reikia statyti Medekšai trobą. Sugrįš rudenį - tegu veda Drevenio 
Luotę, darbšti, graži mergina. Tik motina vis abejojo - iš gražumo 
košės nevirsi, iš karštos meilės kartais nebūna darnaus gyvenimo, ir 
Medekša dar per jaunas vesti.

Vakare Medekša vėl pas Luotę su gera žinia - tėvai neprieštarauja 
jų vedyboms. Užkaitusi ir laiminga Luotė glaudėsi prie Medekšos, 
jos karšta ranka nuslydo raumeningais berno pečiais, šiurkščia, 
plaukuota krūtine. Medekša negalėjo susitvarkyti - standžios Luo- 
tės krūtys virpėjo jo delnuose, švelnus liemuo spaudėsi tarsi jo 
ieškodamas.

N W N

Jau buvo pasnigę, kai Plaušiniuose pasirodė Ragainės komtūro 
pasiuntiniai. Lydėjo juos Jovirdas. Sukvietė į šaltragio pilaitę aplin
kinių kaimų seniūnus, bajorus.' Vyriausias atvykusiųjų, stambus 
raudonžandis vyras pasakė savo vardą, kurio Kengis gerai neįsidėmė-

jo, ir iš lėto kažką gargaliavo vokiškai. Jovirdas vertė žemaitiškai:
- Žiemą į Ragainę reikės iš kiekvieno kaimo pristatyti dešimt pūrų 

avižų, jautį, aviną, paršą, statinaitę medaus, maišą pūkų ir dvidešimt 
penkias grįžtes kanapių. Po vieną bebro ar kiaunės kailį nuo dūmo. 
Kas nesuras, galės mokėti Lietuvos sidabriniais, o paskui bus įvesti 
Ordino pinigai. Parduoti, ką turės, tegu veža į Veliuoną, ten nuolat 
būsią Ordino pirkliai. Ten galės;visko nusipirkti, Ordinas turtingas, 
viskuo aprūpins žemaičius - druska, plienu, gelumbe - gyvens 
geriau negu Lietuvoje... Keltis, išvykti į Didžiąją Lietuvos kunigaikš
tystę griežtai uždrausta. Visi turi gyventi savo namuose.

Vyrai pradėjo ūžti, triukšmauti. Pasigirdo šauksmai prieš 
kryžiuočius - tegu nešdinasi namo, nenori žemaičiai to gero gyve
nimo, duoklės per didelės, vergais savo žemėje žemaičius padarys... 
Murmesys ir nepasitenkinimas didėjo. Kengiui jau atrodė, kad 
žemaičių vyrai griebs ir ištaškys Ordino valdžios pasiuntinius, 
įsiaudrinusius nutildė per duris įsiveržę ginkluoti vokiečių palydo
vai ir Šaltragis, pakilęs iš vietos:

- Vyrai,-nereikia kraujo. Nelaimę užtrauksim - atves Ordinas 
riterių pulką, o Lietuvos kunigaikštis negins.

Aprimus vyrams, Ordino įgaliotinis parodė į Jovirdą:
- Das is euer Gebietskommendant von Landem Plauschinen, 

Werėduva, Kalnujen und Girkalnis. Verstanden, ja?
- Mane paskyrė apskrities viršininku, - patenkintas išvertė Jovir

das.
Kengiui dingtelėjo mintis: štai kodėl Jovirdas tik prie Ariogalos 

pavijo grįžtančius iš Panemunės - su kryžiuočiais susidėjo.
Nelinksmas grįžo namo Kengis. Reikės surinkti kaimo vyrus, 

paskirstyti duokles, o dar įsakyta ži/mą kirsti ąžuolus, uosius ir vežti

į Veliuoną plukdyti į Ordino žemes, vasarą kažkur statys pilį - vėl 
pastotis pavaryti rąstus, akmenis vežti. Ratai žmonių ar atlaikys? 
Ne, nenori Kengis tarnauti naujai valdžiai, tegul kaimas išsirinks 
naują seniūną, o gal patys vokiečiai paskyrė... Kaip kad paskyrė 
vyesniuoju kelių valsčių Jovirdą ne Šaltragį, ne Kymantą, ne 
Kalnujų bajorą...

N W R

Skardinės girioje poškėjo kirviai. Medekša su vyrais leido žemėn 
pušis, egles.

Senelis Derbutas apžiūrėdavo medžius, paskambindavo kirviu į 
kamienus, paženklindavo kirsti. Sveiki kamienai skambėjo girioje, 
nuo aukštų viršūnių pažerdami sniego dulksną. Girgždėdamos 
pričiuoždavo rogės su pririštais karukais, ir vyrai sutartinai šūkčio- 
dami rito ant jų tiesius kaip žvakės rąstus.

Alsys, pririšęs arklius, vis stengėsi nubėgti pas senelį Derbutą.
- Pušis - sienojams, mažiau šakų, eglė - palangėms, grindims, - 

aiškina Derbutas. Senelis žinojo viską - kam kuris medis tinka, 
kokio žvėries pėdos išmargino sniegą. Nevažiuok, pavargsi - sakė 
jam namie. Bet kaip talka be Derbuto?! Anksti rytą jau buvo šiltais 
autais apvyniojęs kojas, apsiavęs liepos karnų vyžomis ir su pir
momis rogėmis atsidūrė Skardinėje, iš kurios Medekša savo grindai 
vežė medžius.

Išleidęs rąstų vilkstinę į Plaušinius, Kengis su Alsiu nuvingiavo 
mažai važinėtu miško keliuku tolyn prie Alsos pakrančių. Vyrai po 
pietų sugrįš, o jam rūpėjo paalsy suskaldyti ąžuoliniai diliai - 
vančesai. Juos pirko Veliuonoje, krovė į baržas ir pirkliai plukdė 
Nemunu į Europos miestus laivų statybai. Brangiai mokėjo - už tai 
galėjai pirkti druskos, gelumbės, vyno. (Bus daugiau)



"Bučinys". Viliaus Kelero nuotr.

Atidaryta "Vasario 16-osios" 
paroda Internete

"Vasario 16-osios" lietuvių me
no paroda Internete buvo ati
daryta sekmadieni, vasario 16 d. 
Ekspozicija tęsis tris mėnesius. 
Joje dalyvauja dailininkai iš 
Amerikos, Europos ir Lietuvos, 
kurie atsiliepė i Galerijos (Stick- 
ney, Illinois) kvietimą. Paroda 
padalinta į tris "sales", pavadin
tas didžiųjų Lietuvos kunigaikš

Algimanto Kezio Galerijos paroda Internete.

čių vardais: Vytauto, Algirdo ir 
Gedimino. "Vytauto" salėje po 
vieną darbą eksponuoja Žibuntas 
Mikšys, Magdalena Stankūnaitė- 
Stankūnienė, Alvydas Pakarklis, 
Marija Stasevičiūtė, Juozas Bra
zauskas, Aleksandra Eiva. "Algir
do" salėje: Juozas Mieliulis, Eli- 
zabeth Whitten-Misunas, Eve- 
rett Misunas, Snieguolė Michel- 
kevičiūtė, Arvydas Algminas, 
Edita Nazaraitė. "Gedimino" sa
lėje: Dorothy Palekas-Pere, Irena 
Raulinaitienė, Audrius Plioplys, 
Romualdas Petrauskas, Žinąs Ka
zėnas, Nijolė Banienė, Rima Mik- 
nevičienė ir Elena Žebrauskaitė- 
Weir. Šios parodos Interneto ad
resas: wwwlOO.base.org(arba šis: 
http://www.anet-chi.com/~ga- 
lerija/index.html).

Internete veikia ir anksčiau 
įsiregistravusi Algimanto Kezio 
Galerijos paroda, kurioje greta 

gana stambaus paties Algiman
to Kezio knygų ir fotografijų pus
lapio eksponuojami šių dai
lininkų meno darbai: Viktoro 
Vizgirdos, Juozo Pautieniaus, 
Jadvygos Paukštienės, Viktoro 
Petravičiaus, Alfonso Dargio, 
Ados Sutkuvienės, Veronikos 
Švabienės, Prano Domšaičio, 
Telesforo Valiaus, Eleonoros

Marčiulionienės ir Vytauto Ka
siulio. Be to, rodomos Algiman
to Kezio suredaguotos ir Galeri
jos išleistos knygos bei monog
rafijos: The Art of Viktoras Petra
vičius Vol. 1, Faces of Two 
Worlds Vol. 1, Lithuanian Ar- 
tists in North America (Vol. 2 in 
the series of Faces of Two 
Worlds), Ona Dokalskaitė, Lit
huanian Celebrations ir Myko
las Paškevičius. Šios programos 
Interneto adresas: gaterij*3base. 
org (arba: http://www. xnet. 
com/~galerija/index.html). Ji re
gistruota ir "Yahoo" puslapiuose. 
Atsidarius "Yahoo" programą, rei
kia į langelį įrašyti "Lithuanian 
Art" ir paspausti "Galerijos" var
dą. Iki šiol į šį Galerijos puslapį 
užėjo 1,044 lankytojai. Parodos 
reikalais kreipkitės į Algimantą 
Keži (708) 749-0888; E-mail: 
Kezys@msn.com. Koresp.

Lietuvių kalbos 
XV-XVII ;

Dr. Arnoldas Piročkinas

Priėmusi krikštą Lietuva ėmė 
vis glaudžiau bendrauti su Va
karų Europa. Pagrindinė tais lai
kais Europoje kalba buvo lotynų 
kalba: ja susirašinėjo valdovai, 
ją ištisai vartojo Katalikų Bažny
čia ir mokyklos. Mokslininkai 
savo veikalus rašė tik lotyniškai. 
Ir lietuviškai pramokusiems kita
taučiams, ir patiems lietuviams, 
išmokusiems lotyniškai, krito į 
akis lotynų ir lietuvių kalbų 
žodžių ir net gramatikos pana
šumai. Taip pat pastebėta, kad 
ypač artimos yra lietuvių, prūsų, 
jotvingių ir kitos dabar mūsų 
vadinamos baltų kalbos.

Antai lenkų istorikas Janas 
Dlugošas (1415-1480) veikale 
"Lenkijos istorija" (Historiae Po- 
lonicae libri XII), dažnai vadi
namame tiesiog Dlugošo kroni
ka, parašytame apie 1455-1480, 
bet dalimis išspausdintame tik 
1614-1615 m., pripažino, kad 
"nors šitos tautos skiriasi atskirų 
posakių tartimi panašiai kaip len
kai, čekai ir rusai, vis dėlto jos 
panašios viena į kitą".

Dlugošas pamėgino taip pat 
paaiškinti prūsų ir lietuvių su 
žemaičiais tautų kilmę. Šį aiš
kinimą jis, suprantama, rėmė 
kalbų panašumu. Tad prūsai esą 
kilę iš Bitinijos (dabar Turkijos 
sritis prie Juodosios ir Marmuro 
jūrų). Taigi Bitinijos karalius Pru- 
sijas (tuo vardu iš tikrųjų vadi
nosi du jos valdovai) Hanibalo 
kovų su romėnais laikais (221- 
182 m. prieš Kr.), sumuštas 
romėnų, su savo tautos dalimi 
nuklydęs toli į šiaurę ir pasiekęs 
Baltijos pakraščius: pagal jo vardą 
ir pasivadinę prūsai.

Lietuvių tautos ir kalbos kilmę 
Dlugošas taip pat vedė iš ro
mėnų. Skyrelyje "Lietuvių kilmė, 
jų stabmeldystė ir senoviniai 
papročiai" randame tokį aiški- 
jaimą: "Nors nėra tiksliai žinomas 
dalykas, nes to nepateikia nė 
vienas rašytojas, kada ir kaip lie
tuvių ir žemaičių tauta atvyko į 
šiuos šiaurės kraštus, kuriuose 
dabar gyvena, ir iš kokios gimi
nės savo pirminę gentį išveda, 
bet iš jos kalbos, žodžių sudėties 
ir skambesio, kitų įvairių aplin
kybių įgalima spręsti, kad lietu
viai [-[žemaičiai yra lotynų pa
likuonys, ir jeigu ne iš romėnų, 
tai mažiausiai iš kokios lotynų 
padermės yra kilę; kad per pilie
tinius karus, vykusius pirma tarp 
Marijaus ir Sulos, o paskui tarp 
Julijaus Cezario ir Pompėjaus bei 
jų įpėdinių, paliko savo senąsias 
buveines ir tėvų šalį... iškeliavo į 
šiaurę..., o tai naujai apgyventai 
šaliai davė pavadinimą Litalija 
pagal senąją tėvynę, vadinamą 
Vitalija (Lithalia)..." O dėl lietu
vių kalbos Dlugošas padarė to
kią išvadą: "Lietuvių kalba yra 
lotynų kalba, turinti mažų paki
timų; bendraudama su kaimynų 
tautomis, ji taip pat gavo kiek 
slaviškų žodžių".

Kiek kitokią lietuvių kilmės

kilmės teorijos 
imžiuje
versiją pateikė jau XVI a. antra- 
jame-trečiajame dešimtmetyje 
surašyti "Lietuvos ir Žemaičių 
Didžiosios Kunigaikštystės kro
nikos" variantai. Viename jų - 
"Bychovco kronikoje" pasakoja
ma: Atilos laikais (jau 5-ame am
žiuje po Kr.) Romos kunigaikštis 
Apolonas su 5 šimtais patricijų 
iš Viduržemio jūros pakrantė
mis pasiekęs laivais Nemuno 
žiotis. Nemunu visi pakilę aukš
tyn iki Jūros ir Dubysos upių. 
Čia ir įsikūrusi Palemono gimi

me. Vienas kunigaikščio sūnus, 
Kernius, apsigyvenęs Kernavėje. 
Jo žmonės "grodavo vamzdžiai*;, 
ir Kernius, - aiškina kronika, - 

..savo italų kalba vadino krantą, 
kuriame žmonių vis daugėjo, 
lotyniškai litus, o vamzdžius, 
kuriais grojo, - tūba, ir, sujungę 
krantą su vamzdžiu, tuos žmones 
ėmė vadinti lotyniškai Litusba- 
nia. O prasti žmonės nemokėjo 
lotyniškai ir ėmė tiesiog vadinti 
Lietuva" (Lietuvos metraštis. By
chovco kronika. V., 1971. p. 45). 
Pasakojime esama įdomių prieš
taravimų, bet ši graži legenda 
pasidarė bene labiausiai žinoma 
ir kartojama.

Apie 1550 m. Mykolas Lietu
vis (tai nuo Maišiagalos kilęs 
bajoras Vaclovas Mikalojaitis) 
lotyniškai parašė traktatą "Apie 
totorių, lietuvių ir maskvėnų 
papročius", kurio 10 fragmentų 
1615 m. buvo išspausdinta Ba
zelyje (Šveicarija). Viename frag
mente taip pat teigiama, kad lie
tuvių kalba esanti pusiau lotyniš
ka. Mykolas Lietuvis pateikia 76 
lotyniškų žodžių su vienodai ar 
panašiai skambančiais lietuviš
kais atitikmenimis sąrašą.

Iš tiesų to meto ir dar vėlesnių 
amžių žmonėms atrodė įspūdin
gai tokie lotyniškų ir lietuviškų 
žodžių gretinimai: ignis ir ugnis, 
unda ir vanduo, aer ir oras, men- 
sis ir mėnesis, dies ir diena, noc- 
tis ir nakties, ros ir rasa, deus ir 
dievas, vir ir vyras, nepotis ir 
nepuotis (anūkas), tu ir tu, den- 
tes ir dantys, semen ir sėmenys, 
jugum ir jungas, axis ir ašis, sep-

Rengiama Romo
Daugelis Philadelphijos ir New 

Jersey apylinkių lietuvių pa
žinojo Temple Universitete pro
fesoriavusį dailininką Romą Vie
sulą, kuris 1986 metais mirė Ro
moje. Ne vienas iš mūsų yra taip 
pat įsigijęs ir jo darbų. Kilo min
tis talkininkaujant Romo Viesu
lo darbų savininkams ir Phila
delphijos Kultūros Centrui su
ruošti Romo Viesulo darbų pa
rodą Lietuvių Kultūros Centre 
Lietuvių Namuose (2715 E. AI- 
legheny Avė.) Philadelphijoje, 
kovo 16, 22, 23 dienomis.

Kviečiame turinčiuosius šio žy
maus mūsų dailininko darbus, 
juos ruošiamoje parodoje išsta
tyti ir suteikti progą besidomin
tiems su jais susipažinti. Romo 
Viesulo darbų savininkai prašo
mi skambinti prof. Petrui Vaš-

"Larry Flint" laimi 
Berlyno filmų 

festivalyje
Milošo Formano filmas "Vals

tybė prieš Larry Flint" ("People 
versus Larry Flint") Berlyno fil
mų festivalyje apdovanotas svar
biausiuoju "Auksine Meška".

"Sidabrihė Meška" atiteko tai- 
vaniečiams už "Upę" ("He Liu").

Geriausiu aktoriumi paskelb
tas Leonardo di Caprio už pa
grindinį vaidmenį filme "Romeo 
ir Juliete", o geriausia aktore - 
Juliete Binwhe už vaidybą filme 
"Anglas ligonis" ("The English 
Patient"). AP-BNS 

tem ir septyni... Tačiau tokiu 
sugretinimu galėtume lygiai ge
rai įrodyti, jog lotynų kalba yra 
kilusi iš lietuvių kalbos!

Bene pirmasis suabejojęs lietu
vių kildinimu iš romėnų buvo 
lietuvių istorikas Albertas Vijū
kas-Kojelavičius. Atmetęs Dlu
gošo nuomonę, lotyniškoje "Lie
tuvos istorijoje" (2 dalys, 1650- 
1669) jis manė, kad lotyniškų ir 
graikiškų žodžių lietuvių kalboje 
atsiradę per karo belaisvius, ku
rie, pabuvę Italijoje ir Trakijoje 
daug metų, parsinešdavo tėvy
nėn svetimą kalbą. "Tai sena ir 
visuotinė bėda, - rašė istorikas, - 
svetur iš svetimšalio ko nors sem
tis, o savais dalykais bjaurėtis;- 
taigi kad atrodytų išmintingesni 
už prastuomenę, atsisakę gimto
sios kalbos, per tam tikrą laiką ją 
pakeitė svetimąja".

A. Vijūko-Kojelavičiaus nuo
mone, lietuviai, kaip ir jų gimi
naičiai, kilę iš vienos herulų 
genties - alanų. Herulai kadaise 
siaubę Romos imperiją. Tokią 
nuomonę istorikas grindė taria
mu herulų kalbon išverstu teks
tu - "Tėve mūsų", kuris pasirodė 
esąs latviškas. Tačiau šią kilmės 
teoriją priėmė Simonas Daukan
tas, Adomas Mickevičius, Vin
cas Pietaris, Jonas Šliūpas ir kiti 
XIX a. romantikai.

Nors šios visos lietuvių tautos 
ir kalbos kilmės teorijos neturi 
jokio mokslinio pagrindo, tačiau 
jos daug prisidėjo prie lietuvių 
tautinės savimonės stiprėjimo.

Viesulo paroda 
kiui (215 379-0150), kuris rūpi
nasi darbų išdėstymu. Darbus 
prašome suvežti į Centrą šešta
dienį, kovo 15-tą, 12-4 vai. Pa
rodoje bus taip pat galima įsigy
ti dail. Viesulo darbų.

Paroda bus atidaryta sekmadie
nį, kovo 16-tą dieną, 1-3 vai. p. 
p. Ją taip pat bus galima lankyti 
ir šeštadienį, kovo 22 d., 6-8 vai. 
vak. Uždarymas įvyks sekmadie
nį, kovo 23 dieną, 1-3 vai. p. p. 
Vienas iš apsilankiusiųjų parodo
je per uždarymą burtų keliu 
laimės Romo Viesulo darbą.

(nukelta į 7 psl.)

TIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

MENO NAUJIENOS j
- Vasario 14 d., eidamas 86- 

uosius metus, Vilniuje mirė rašy
tojas Vytautas Sirijos Gira. Per 
66-rius kūrybos metus parašė 
beveik 30 poezijos ir prozos kny
gų. Žinomi jo romanai: "Buenos 
Aires", "Raudonmedžio rojus", 
"Kai neliepsnojo tik vanduo", 
"Kanarėlės" ir kt. Pagal jo knygas 
sukurta kino ir televizijos filmų.

- Jonas Jurašas, teatro re
žisierius, sovietų okupacinės 
valdžios pašalintas iš pareigų, 
gyvenantis New Yorke, NY, 
išvykęs į Vilnių repetuoja ope
ros "Aida" pastatymą. Jo pirmo
sios pastangos režisuoti operą 
publikai bus parodytos premjeros 
proga š. m. kovo gale.

- "Tėviškės žiburių", Toron
te leidžiamo lietuvių savaitraščio, 
metinis spaudos vakaras įvyks 
balandžio 5 d. Anapilio salėje, 
Mississaugoje.

- Pianistas Povilas Stra
vinskas, Vilniaus valstybinės 
konservatorijos buvęs profeso
rius, koncertavęs daugeliu progų 
Europoje ir Amerikoje, šiuo metu 
gyvenąs JAV, sausio 19 d. kon
certavo Los Angeles, CA, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje. Programoje buvo Mozar- 
to, Chopino, Beethoveno, De- 
bussy, Gershwin ir Ravel kūri
niai.

- Petras Balčiūnas, lituanis
tas, po ilgos ir sunkios ligos sau
sio 30 d. mirė Matulaičio slau
gos namuose, Putnam, CT. Palai
dotas vasario 2 d. Visų Sielų ka
pinėse, Cleveland, OH.

- Rokas Zubovas, pianistas, 
vasario 23 d. koncertavo Beauti- 
ful Sound salėje, Burr Ridge, IL. 
Programoje Čiurlionio, Bartulio, 
Kutavičiaus ir tarptautinių kom
pozitorių kūriniai.

- Martyno Mažvydo bib
liotekoje (Vilnius, Gedimino 
pr. 51) vyksta šios parodos: Algi
manto Kezio (Chicago, IL) fo
tografijos, Shai Ginott fotografi
jos "Izraelio dvasia", "Kaziui 
Bradūnui - 80" (Baltimore, MD), 
"Bernardui Brazdžioniui - 90" 
(Los Angeles, CA), Mato Dūdos 
grafika.

- Už prof. muz. Vytautų 
Marijošių (1996 vasario 17 d. 
mirusį Putnam, CTy Vilniuje, 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje (buv. Ba
roko salė, Daukanto a. 1) buvo 
aukojamos mišios. Veliorttoat- 
minimui skirtame koncertevV. 
A. Mozarto kvartetus atliko Lie
tuvos muzikos akademijos sty
ginių kvartetas.

- Tomo Venclovos knygų 
apie lenkų poetą ir nacizmo bei 
bolševizmo kritiką, "Aleksandr 
Wat - Life and Art of an Icono- 
clast", pernai išleido Yale uni
versiteto leidykla. Knygą labai 
palankiai įvertino Rytų Europos

Baltoskandijos akademijos 
renginiai Panevėžyje

II. 26 - Estijos Nepriklausomybės diena. Seminaras "Estija ir Bal-
toskandija. Bendradarbiavimo aktualijos ir perspektyvos".

III. 17 - H. Ibseno studijų diena. Seminaras "Tautos priešas" lietu
vių ir latvių scenoje".

IV. 22 - Aspazijos studijų diena. Seminaras "Faustiškoji siela baltų
literatūros erdvėse".

V. 05 - J. Savickio studijų diena. Seminaras "J. Savickis kultūros ir
politikos kontekstuose".

VI. 03-04 - Danijos studijų dienos. Konferencija "Danų literatūra
ir kultūra Europos kultūros kryžkelėse".

X. 1O - Kalmaro unijai - 600. Seminaras "Nuo Kalmaro iki Bal
toskandijos".

XI. 2O - Suomijos Nepriklausomybės diena. Konferencija "Suomi
jos sielos keliai į Lietuvą".

XI. 25 - Baltoskandijos vėliavų diena (mokykloms)

XII. 10 - Z. Maurinios studijų diena. Seminaras "Dvasios keliai
tarp Šiaurės ir Pietų". Prieš bundant. Viliaus Kelero nuotr.

istorijos ir kultūros žinovai New 
York Times Book Review, New 
York Review of Books, London 
Times Literary Supplement ir ki
tuose įtakinguose žurnaluose.

- Bernardo Brazdžionio 90- 
osioms gimimo metinėms pa
minėti vasario 3 d. Vilniuje (Di
džioji 31), Menininkų rūmuose, 
surengtas vakaras. Dalyvavo 
prof. V. Daujotytė, poetas S. Ge
da, aktoriai R. Abukevičius, E. 
Zizaitė, pianistas A. Vasiliauskas.

- Lietuvos keramikai Lina 
ir Levas Bekerai, gyvenantys 
Anykščių rajone, pakviesti daly
vauti Afrikos keramikų asamblė
joje "Juodasis žemynas 97’. Kvie
timą atsiuntė Jordano karalius 
Hussein I, kurio rūmų galerijoje 
Ammane eksponuojamos kera
mikų kompozicijos "Peteliškė ir 
ventiliatorius" bei "Urso papė
dėj".

http://www.anet-chi.com/%7Ega-lerija/index.html
mailto:Kezys@msn.com


Lankstinukas apie Pažaislio vienuolyną

Skaitytojai rašo:

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

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

Kiek svečių aplankė Chicagos 
Balzeko Lietuvių Kultūros Mu
ziejų iš Lietuvos ir kitur ne
galėčiau pasakyti, tačiau turbūt 
mažai kas iš Lietuvos atkreipė 
dėmėsi i anglų kalba išleistą 
jaunimui skirtą lankstinuką Bal
zeko Lietuvių Kultūros muzieju
je. Neteko girdėtu kad kas ką 
panašaus pasiūlytų Lietuvoje.

Kai Lietuvą aplankiau 1995 m., 
pasigedau informacijos apie di
dingą krašto praeitį ir architek
tūros bei meno paminklus.

Prošvaistę rodo tik Pažaislio 
vienuolynas - lankstinukai, išleis
ti lietuvių, anglų ir vokiečių kal-

finansinių problemų. Taigi Lie
tuva turi tiek daug intelektualų 
ir žurnalistų. Ar ne laikas susi
rūpinti lankstinukais ne tik lie
tuvių, bet ir svetimomis kalbo
mis? Jų juk nedalina niekas, bet 
parduoda. Turizmas gali parem
ti Lietuvos ekonomiką. Lietuva 
su savo nuostabiu grožiu, vi
duramžių meno vertybėmis tik
rai patrauks turistų dėmesį, bet 
turime jiems paruošti dirvą! Kaip 
JAV prezidentas John F. Kennedy 
prieš daugelį metų yra pasakęs: 
"Nelaukite ką Jums šis kraštas 
duos, bet žiūrėkite ką Jūs galite 
duoti savo kraštui!" Šiuos JAV

Gerardas Juškėnas

Pernai gruodžio mėn. "Dar
bininko" Nr. 48 pirmajame pus
lapyje, "Lietuvoje ir apie Lietu
vą" skiltyje, radau žinutę apie 
žąsis "smetonininkų laikais". Spė
ju, ta žinutė gauta iš dabartinės 
Lietuvos šaltinių, nes JAV tokių 
problemų nebuvo.

Tos žinutės pabaigoje porina
ma: "Kiekvienas valdininkas pri
valėjo nusipirkti po žąsį".

Bostono Lietuvių Enciklopedi
jos XXXV t. 179 pusi, rašinyje 
apie žąsis taip rašoma: "...Žąsų 
daugiausia buvo eksportuojama 
į Vokietiją. Kai apie 1933 buvo 
įtempti santykiai dėl Klaipėdos 
krašto ir Vokietija Lietuvos žąsų 
nepriėmė, susidarė ž. eksporto 
sunkumų. Kad ūkininkai netu-

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

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

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

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS
žiemą ir pavasarį, skrisdami į 

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

laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti:
AIREX TRAVEL AGENCY

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605

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

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

ĮHUrE) TEL; (617) 269-4455

KOVO MĖNESĮ siuntinius paimsime Šiose vietovėse:

CAPE COD, MA kovo 12 3:00 -5:00 PM
BROCKTON, MA kovo 13 3:30 - 530 PM
LOVVELL, MA kovo 14 12:00 - 1:00 PM
LAVVRENCE, MA kovo 14 2:00 - 3:00 PM
NASHUA, NH kovo 14 4:00 - 5:00 PM
VVORCESTER, MA kovo 15 11:00 - 2:00 PM
WATERBURY, CT kovo 15 930 - 11:00 AM
HARTFORD, CT kovo 15 12:00 - 2.-00 PM
NORVVOOD, MA kovo 18 530 - 630 PM
PUTNAM, CT kovo 19 1:00 - 230 PM
PROViDENCE, RD kovo 19 4:00 - 6:00 PM
BINCHAMPTON, NY kovo 21 12.-00 - 2:00 PM
SCRANTON, PA kovo 21 3:00 - 4:00 PM
FRACKVILLE, PA kovo 21 6:00 PM - 7:00 PM
PHILADELPHIA, PA kovo 22 9:00 AM-1030AM
BROOKLYN, NY kovo 22 12 MM) - 4.-00 PM
BRIDCEPORT, CT kovo 22 7 MM) - 8MM) PM

Konteineris išplaukia iš Bostono kovo 25. Klaipėdoje bus balandžio 15. 
Dėl pinigų pervedimo, pigaus telefonu skambinimo į Lietuva ir kL informaci

jų kreipkitės:

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

bomis, supažindina užsienio tu
ristus su mūsų kultūros dvasi
niais lobiais. Taip pat šiam lanks
tinukui labai didelį dėmesį rodo 
Lietuvos jaunimas. Jie ne tik sau 
nusiperka, bet ir savo draugus 
aprūpina, pirkdami jų po 5 ar 
net 10.

Kiek teko patirti, Lietuvoje 
spausdinama apie 400 periodi
nių leidinių. Iš jų tik keli neturi

prezidento žodžius turėtų įsi
dėmėti visi lietuviai. Kai visi 
stengsis savo tėvynei padėti, tada 
Lietuva pražys kaip nuostabi 
snieguole, kuria žavėsis visas 
pasaulis.

Algis Liepinaitis
Chicaga

retų nuostolių, Lietuvos valdžia 
įpareigojo visus gaunančius al
gas pirkti ž. iš ūkininkų po vieną 
nuo kiekvienų gaunamų 50 litų 
algos, mokant už ž. 5 litus".

Aš tada buvau įpusėjęs gimna
ziją ir prisimenu, kad kelių ži-

(nukelta į 7 psl.)

Gerbiamieji,
Lietuvos policija 1995 m. spa

lio mėnesį įstojo į Tarptautinę 
Policijos Asociaciją ir oficialiai 
įgavo šios organizacijos Lietu
vos nacionalinio skyriaus teises.

Užsienyje gyvena ir dirba daug 
išeivių iš Lietuvos. Tikriausiai 
jūsų šalies policijos pareigūnų 
tarpe yra lietuvių kilmės žmonių. 
Mes norėtume maloniai pak
viesti juos į lietuvių kilmės sąs
krydį 1997 m. rugpjūčio 11-18 
dienomis Lietuvoje, supažindinti 
juos su tėvų žeme, organizuoti 
susitikimus su Lietuvos policijos 
pareigūnais, pasidalinti darbo 
patirtimi. Jie turėtų apsimokėti 
tik už kelionę į Lietuvą ir atgal, 
o išlaidas Lietuvoje padengsime 
mes.

Tačiau mūsų norai sunkiai įgy
vendinami, nes mes neturime 
informacijos apie tokius asme
nis. Labai prašytume padėti 
mums surasti lietuvių kilmės 
policijos pareigūnų Jūsų šalyje.

Tikimės, kad Jūs geranoriškai 
atsiliepsite į mūsų prašymą. Ne-
kantriai lauksime Jūsų atsaky
mo.

Su pagarba
Antanas Kalina,

Tarptautinės Policijos Asociacijos
Lietuvos nacionalinio skyriaus 
generalinis sekretorius

B dS.acy B
Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N. Y. 11421
WE DELFVER 

Tel.: 296 - 4130

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

MCH 13 THUR NEWARK, NJ 11 - 12 NOON
MCH 15 SAT BROOKLYN, NY 12 - 1 PM
MCH 18 TUES NEW BRITAIN, CT 11 - 12 NOON
MCH 18 TUES NEW HAVEN, CT 2 - 3 PM
MCH 18 TUES WATERBURY, CT 4 - 5 PM
MCH 20 THUR KEARNY, NJ 11 - 12 NOON
MCH 20 THUR PATERSON, NJ 1 - 2 PM
MCH 21 FRI PHILADELPHIA, PA 11 - 12 NOON
MCH 27 THUR NEWARK, NJ 11 - 12 NOON
MCH 28 SAT BROOKLYN, NY 12 - 1 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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

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

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



Darbininkui paremti aukojo:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsily
ginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 45 dol.: Ona Matusaitis, 
VVorcester, MA.

Po 40 dol.: Alf. Kontvis, West- 
minster, CA; Elena Zmij, N. Fort 
Myers, FL; Ed. Zunaris, Wollas- 
ton, MA; Alg. Kepalas, Levit- 
town, NY; A. Gurinskas, Rego 
Park, NY; Elzė Barčiauskas, 
Woodhaven, NY.

Po 30 dol.: Ann Masiulis, E. 
Hartford, CT; Ed. Radionovas, 
W. Hartford, CT; Apolonija Vit
kus, Hartford, CT; Dr. Alf. Stan
kaitis, Wethersfield, CT; Gene 
Witkus, Cape Coral, FL; V. Ka
zlauskas, Lemont, IL; Alb. Bepirš
tis, Baltimore, MD; Petronėlė 
Staniskis, Baltimore, MD; Anelė 
Ąžuolaitis, Hingham, MA; Jani
na Snieska, W. Hyannisport, MA; 
Eugenija Liaugaudas, Parsippa- 
ny, NJ; Susan Covalesky, Ran- 
dolph, NJ; Ve. Kiukys, Somer- 
ville, NJ; J. Marcis, So. Amboy, 
NJ; Alg. Bražinskas, So. Orange, 
NJ; Edw. Sirgedas, Brooklyn, NY; 
K. S. Butkus, Jamaica, NY; E. 
Karpavičius, Kings Point,NY; Al
dona Janačienė, Yonkers, NY; J. 
Žilionis, No. jDlmsted, OH; J. J. 
Ardys, Fairvievv, PA; Don. Ki- 
sielis, Upper Darby, PA.

Po 25 dol.: Stasė Prekerienė, 
San Jose, CA; Auksė Trojanas, 
DDS, NYC, NY; Sophia Šakalys, 
E. Greenvvich, R.I.

Po 20 dol.: Bemice Strikaus- 
kas, Phoenix, AZ; A. Bartys, Sun 
City, AZ; Raimonda Kontrimas, 
Mission Viejo, CA; G. Ivaškie-

Nesiskelbiantys Dievo žmonės
Turbūt retas šio laikraščio skai

tytojas žino kur yra mažas vidu
rio New Jersey miestelis South 
Orange, nežiūrint to, kad jame 
įsikūręs Seton Hali universite
tas, pagarsėjęs ne vien savo tur
tinga biblioteka ir griežtųjų mok
slų fakultetais, bet ir aukšto ly
gio krepšinio komanda.

Pradeda garsėti šis miestelis ir 

Regina (Brazinskaitė) ir Harry Collins.

lietuviškos šalpos veikla. Štai 
1996-tais metais ten esančioje 
privačioje gyvenvietėje buvo 
surinkta ir paruošta arti 3-jų tūks
tančių siuntinių, skirtų paremti 
pagalbos laukiančius Lietuvoje, 
kaip kad Vilniaus krašto mokyk
las, katalikų mokyklas, našlaičių 
namus, daugiavaikes šeimas, ir 
kitus vargstančius.

Išsiųsta knygų, mokslo prie
monių, mikroskopų, medicinos 
reikmenų, siuvimo mašinų, ra
šomųjų mašinėlių, rūbų, ava
lynės ir pan. Visam tam milži
niškam kiekiui reikėjo ir didelių 
patalpų, kur būtų galima ne tik 
paruošti tuos siuntinius, bet tai
pogi laikyti juos iki pakraunant 
į talpintuvą.

Kad didelės patalpos yra, turėtų 
būti aišku, bet kas gi yra jų sa
vininkai? Kas tie šaunuoliai, ku- 

nė, Monroe, CT; K. Česna, Put- 
nam, CT; J. Uldrikis, Poquonock, 
CT; Janina Valiusaitis, Stamford, 
CT; J. Kazlauskas, VVaterbury, CT; 
V. Kuzmickas, VVaterbury, CT; 
Julia Kuliešius, VVaterbury, CT; 
G. Grajauskas, Daytona Beach 
Shores, FL; Irena Lukauskas, Ft. 
Myers, FL: Antanina Reivitis, 
Jupiter, FL; Rita Durickaite- 
Moore, Largo, FL; Vikt. Sama- 
tauskas, North Port, FL; M. ir D. 
Petrikas, Ormond Beach, FL; J. 
Zubavičius, Sunny Hills, FL; A. J. 
Stepaitis, Arlington Hts, IL; J. 
Adomėnas Burr Ridge, IL; A. 
Zailskas, Cicero, IL; V. A. Juod
ka,Chicago, IL; J.Kardokas ,Bal
timore, MD; Jos. Sakaitis, Au- 
burn, MA; Teklė Bogusas, So. 
Boston, MA; J. Rentelis, Ran 
dolph, MA; Irena Jansonas, Os- 
terville, MA; B. K. Zdanys, Cen- 
terville, MA; Jonas Vasys, Ded- 
ham, MA; Antanina Starinskas, 
Dorchester, MA; J. Svirskas, Ha- 
vervill, MA; Salomėja Duoba, 
Nonvood, MA; Vita Hodges, Ply- 
mouth, MA; B. Kruopis, So. Bos
ton, MA; P. Shapras, VVilbraham, 
MA; Vyt. Ziaugra, Roslindale, 
MA; L Gražulis, Sharon, MA; Alg. 
Bražėnas, Royal Oak, MI; J. Ur
bonas, Clavvson, MI; Rev. A. Ba- 
bonas, Detroit, MI; J. Mauragas, 
New Providence, NJ; P. K. Gob- 
uzas, Blauvelt, NY; Janina Bag- 
das, Douglaston, NY; Therese A. 
Jacųues, Gouverneur, NY; H. 
Miklas, Great Neck, NY; Z. Žalys, 
Hopevvell Jct, NY; Veronica Gu
das, Jamaica, NY; Vyt. Veršelis, 
Kings Park, NY; G. Rajeckas, Mas- 
peth, NY: A. J. Miknius, NYC, 
NY; Filomena Liuberskis, Rich- 

rie taip gerai suprato, kaip rei
kalinga šiuo metu pagalba Lie
tuvoje, ir kurie tuomi gali būti 
šviesiu pavyzdžiu lietuvių ben
druomenei? Tai Regina (Brazin- 
skaitė) ir Harry Collins. Abu yra 
baigę Nevv Jersey Institute of 
Technology ir abu pasižymi dide
liais gabumais bei kūrybingumu. 
Ponas Harry per palyginti 

trumpą laiką sugebėjo užpaten
tuoti keletą išradimų kompiu
terių srityje, gi ponios Reginos 
darbai iš Society of Technical 
Communications pelnė kelioli
ka Avvard of Merit ir Award of 
Achievement. Jų sėkmingas kū
rybiškumas neapsiriboja vien 
turto krovimu ir pasididžiavimu 
savo pasiekimais. įsigiję didelę 
nuosavybę su keletu garažų, per
leido patį didžiausią - 50-ties 
pėdų ilgio - labdaros darbams. 
Prieš perleidžiant tą patalpą jie 
ją išvalė, išdažė, įvedė elektrą, 
įtaisė automatines duris, sudėjo 
naujus langus ir net nupirko sta
lus, kad palengvintų siuntinių 
paruošimą.

Kokias ovacijas mes, savano
riai darbuotojai, iškėlėm ponui 
Harry, kai vieną dieną atėję dar
bui radome didžiulį platforminį 

mond Hill, NY; A. Šaulys, Shore- 
ham, NY; Nijolė Bražėnas, Spar- 
kill, NY; Irena Merlino, W. 
Hempstead, NY; Pranė Ąžuolas, 
Woodhaven, NY; AL Balsys 
Woodhaven, NY; J. Cemauskas, 
VVoodhaven, NY; Marija Men- 
ciunas, VVoodhaven, NY; Stefa 
Savukynas, VVoodhaven, NY; Ka
zimiera Šventoraitis, VVoodha
ven, NY; J. Mikonis, Richmond 
Hts, OH; R. A. Žinąs, Bethle- 
hem, PA; Daina Krivickas, King . 
of Prussia, PA; S. Šatas, Warwick, ■ 
RI; A. Vaitekūnas, Annandale, ' 
VA; Dr. Gina Skučas, Fairfax VA; > 
Dr. A. V. Valiūnas, Reston, VA; i 
Bronė Liaudanskis, Camano Is- 
land, VVA.

Po 15 dol.: Lola Pilis, Noank, ’ 
CT; Stasė Levanas, VVaterbury, 
CT; Ramona Juralis, W. Hart
ford, CT; D. Pranckevicius, Chi- 
pley, FL; J. V. Sodaitis, Ormond 
Beach, FL;J. Starinskas, Belmont, 
MA; A. Šimėnas, Boston, MA; J. ' 
Dabrega, Brockton, MA; Anelė 
Janus, Centerville, MA; Veroni
ka Rūtenis, Hyannis, MA; K. 
Razauskas, Dearbom Hts, MI; J. 
H. Melesius, Miller PI., NY; P. 
Uknes, Brooklyn, NY; Helen s 
Johnson, Jamaica, NY; Fab. Ku- . 
bilius, Paughkeepsie, NY; Sofija 
Klevas, Richmond Hill, NY; Jad
vyga Leleiva, Richmond Hill, NY; 
P. Matekunas, Richmond Hill, 
NY; Jadvyga Laucevičius, VVood
haven, NY; Valerija Buinys, Blue 
Bell, PA; J. Baltrus, Pittsburgh, 
PA.

Po 12 dol.: K. Dūda, Quebec, 
Canada. , . ,

(nukelta i 8 psl.) .

vežimą. "Tai jums, kad nereikėtų 
tempti sunkių dėžių per visą 
patalpą." Ačiū dar kartą, Harry!

Bet tai dar ne viskas. Dažnai 
būdami didelio darbo įkarštyje 
neturėdavom nė minutės laiko 
pasirūpinti užkandžiu, ir tą pas
tebėjusi ponia Regina ne tik pa
rūpindavo picą ir karštos arba
tos, bet ne kartą gražiuose stik
luose yra atsiuntusi "kilnaus gy
vybės eliksyro", kuris sušildė ap
grobusias rankas ir sustingusias 
kojas.

Kai milžiniškas talpintuvas, be- 
slinkdamas kuo arčiau garažo, 
ne sykį aplaužė brangių, retų 
medžių šakas ar išvarė vagas 
žalioje pievoje, ponas Harry ne
užsirūstino, bet šypsodamasis 
nuramino, kad šias smulkmenas 
pataisysiąs. Koks nuostabus prob
lemų sprendimas.

Reginos ir Harry pagalba yra 
mums neįkainojama; be jų to
kios apimties labdaros darbas 
būtų neįmanomas. Jie abu yra

Mirus brangiam vyrui, tėvulTseneliui Ir broliui

A. t A.
JUOZUI RANTELIUI,

reiškiame seserišką užuojautą dukrai, v. s. Birutei Banaitie
nei, žmonai Petronėlei, žentui Broniui, anūkams Romui ir 
Kęstučiui bei seseriai p. Sulaltienei. Mūsų mintys ir maldos 
yra su Jumis.

Mylimam tėvui ir seneliui

A. t A.
VINCUI SALAMONUI

mirus, dukras Ireną Jankauskienę Ir Vidą Hetenbach 
bei jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame Ir 
kartu liūdime.

Danutė ir Henrikas Alilioniai 
Ina ir Tadas Jasaičiai 
Irena ir Vladas Kiliai 
Rasa ir Henrikas Miklai 
Irena ir Jonas Vilgaliai 
Aldona ir Vytautas Žukai

(atkelta iš 6 psl.)
nyboje tarnavusiam mano tėvui 
teko pirkti bene tuziną žąsų.

Šis potvarkis buvo gana nepa
togus viengungiams tarnauto
jams, nes jie namie negamino 
maisto, bet valgė valgyklose. Jie 
dažniausiai sumokėdavo ūkinin
kui už žąsį, bet jas jam ir pa
likdavo suvalgyti.

Rengiama Romo 
Viesulo paroda

(atkelta iš S psl.)
Paroda rengiama rūpinantis 

surinkti lėšų Romo Viesulo per
laidojimui iš Romos, Italijos, į 
Vilniaus Antakalnio kapines š. 
m. gegužės mėnesį.

Aukas galima siųsti: Romas 
Viesulas Memorial Fund (Lietu
vių Fondas), 1059 Maplegrove 
Dr., Grand Rapids, MI 49504.

Romo Viesulo perlaidojimo lėšų 
telkimo komitetas

Skaitykite 
Darbininką

ir pasiūlykite jį 
savo draugams!

mūsų darbo širdis ir įkvėpimas. 
Bet tai dar ne viskas!

Ad Hoc Komitetas prie Lietu
vių Religinės Šalpos 1995-tais 
metais suorganizavo priešpiečių 
programą katalikiškų mokyklų 
mokiniams, pavadintą "Gavė-
nios Skatiku". Šita programa iš 
gautų aukų 1996-tų mokslo metų 
laiku parūpino priešpiečius aš- 
tuoniems šimtams mokinių, ku
rių tėvai nepajėgė už jų maistą 
sumokėti. Šiam tikslui lėšos buvo 
ir yra renkamos iš įvairių orga
nizacijų, klubų ir geros valios 
pavienių asmenų. Šiai progra
mai pravesti kasmet reikia su
rinkti bent $25,000.00 ir para
ma yra siunčiama pirmąkart 
mokslo metams prasidėjus ir 
antrąkart - sausio mėnesį. Mūsų 
gerieji ponai Regina ir Harry 
nebuvo abejingi ir šiai progra
mai: rugsėjo mėnesį paaukojo 
$1,000.00, o prieš šv. Kalėdas 
įteikė dar vieną čekį, $4,000.00 
sumai. Nuostabiausia yra tai, kad 
jie tai daro neprašomi. Visa tai 
plaukia iš jų neeilinio dosnumo. 
Jie nuostabūs! Jie tikri Dievo 
žmonės, apie kuriuos taip gražiai 
rašė mūsų klasikas Jonas Biliū
nas.

R. Šomkaitė

v. s. fil. Rita Penčylienė ir 
LSS Seserijos vadijos narės

Kaune bus surenkami čekiški
autobusai

Kauno bendrovė "Magnalis" 
laimėjo konkursą surinkti Lietu
voje čekiškus "Karosa" autobu
sus. "Magnalis" yra pasirašęs kon
traktą su Čekijos firma "Karosa", 
kuri priklauso Prancūzijos auto
mobilių gigantui "Renault". Da
bar Kauno bendrovė remontuo
ja Kauno ir Vilniaus autobusus 
bei troleibusus. Priemiestinių au
tobusų surinkimo Lietuvoje pro
jektas kainuotų apie 30 mln. 
USD. Kreditą "Magnaliui" skyrė 
Čekijos bankas "Obchodny Ban
ką". Naujausi "Karosa" autobusai 
beveik nesiskiria nuo "Renault" 
produkcijos. Per metus "Magna- 
lis" pasirengęs pagaminti 150- 
200 autobusų. Pirmuosius auto
busus planuojama surinkti rug
pjūčio mėnesį. Naujas "Karosa" 
autoousas kainuoja 85 tūkst. 
USD. Lietuvoje surinkti čekiški 
autobusai būtų 15-20% pigesni. 
Ateityje numatoma, kad Lietu
voje bus pagaminama 50% au
tobuso detalių. Bendrovėje dirbs 
400 žmonių. "Magnalio" direk
torius pripažįsta, kad jiems gali 
tekti pasirungti su Pietų Korėjos 
koncernu "Hyundai", kuris taip 
pat planuoja statyti Lietuvoje ga

15 METŲ iMIRTIES SUKAKTIS 

A.t A.
JOANA IVAŠKIENĖ

Mirė 1982 m. kovo 10 d. Šv. Mišios už jos sielą bus 
aukojamos kovo 10 d. Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos vienuolyne Putname ir Lietuvoje.

Prisimename su malda, ilgesiu ir gilia meile.

Duktė Teresė ir žentas Algimantas Landsbergiai, 
marti Gintarė Ivaškienė, anūkai Ritonė, Tomas, 

Andrius, Paulius, Gailė ir Liudas

PADĖKA

1997 m. vasario 14 d., sulaukusi 72 metų amžiaus, 
netikėtai mirė paskutinius 9 metus Ormond Beach, FL, 
gyvenusi mylima žmona, mamytė, močiutė ir sesuo

A. t A.
MARIJA BORTKEVIČIŪTĖ - 

NOREIKIENĖ
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie šiuo skaudžiu mo

mentu suteikė mums draugišką paramą, dalyvavo atsis
veikinime, Šv. Mišiose, užjautė mus žodžiu ir raštu. Esame 
giliai dėkingi už gėles, aukas, maldas, užprašytas Mišias 
ir velionės prisiminimą spaudoje.

Ypatinga padėka visiems, kurių rūpesčiu Ir paslau
gomis taip sklandžiai ir įspūdingai buvo pravestas pasku
tinis atsisveikinimas.

Ilsėkis ramybėje mylima žmona, motina, močiute Ir 
sesuo -- mes niekad Tavęs neužmiršime.

Vyras Leonas, duktė Rūta, anūkas Andrius 
ir brolis fonas su žmona

myklą. Tačiau Kauno bendrovė 
tikisi turėti pranašumą, nes jie 
pradės anksčiau dirbti. Prieš karą 
Kauno bendrovė "Kantra" su- 
rinkinėjo vokiškus "Mercedes 
Benz" autobusus. LR

Užsisakydami 
DARBININKĄ

Į Jus remiate lietuvybę 

Amerikoje

VIENINTELIS ANGLŲ 
DAINININKĖS

KONCERTAS VILNIUJE

(atkelta iš I psl.)
tais laikais tai buvo dideli pini
gai. Dabar bilietai kainavo nuo 
35 iki 100 lirų ir beveik visi 
buvo nupirkti iš anksto. Viena 
populiariausių BonnieTyler dai- 

I nų - 1977 metais padainuota "It's 
j a Heartache". Jos buvo parduota 
i apie 6 mln kopijų. Kitas žinomas 
' jos kūrinys - "Totai Edipse of 

che Heart". Vilniuje iš Wales ki- 
I lusi dainininkė pristatė savo nau- 
I jausią albumą "Free Spirit", kurį 
Į ji vadina geriausiu. R
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Pavasario pirmoji diena - 
sekanti ketvirtadieni, kovo 20 d.

Verbų sekmadieni, kovo 23 
d., Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugija užprašė šv. Mi
šias Apreiškimo par. bažnyčioje 
(11 vai.) už mirusias ir sergančias 
draugijos nares. Po mišių - pa
bendravimas parapijos salėje 
prie kavutės. Visos narės prašo
mos dalyvauti.

Arbit Blato, žymaus dai
lininko, paroda vyksta Beacon 
Hali Fine Arts galerijoje, 980 
Madison Avė., Manhattane, ko
vo 10 - 19 d. Dail. A. Blatas yra 
gimęs ir augęs Kaune, į Ame
riką atvykęs prieš pirmąjį pa
saulinį karą.

Vytautas K. Jonynas, iški
lusis lietuvių dailininkas, skulp
torius, vitražistas, kovo 16 d. 
sulaukia 90 metų amžiaus. 
Sveikiname! Išsamesnis aprašy
mas apie jį bus sekančiame "Dar
bininko" numeryje.

A. A. Marijai Noreikienei 
mirus, artimi bičiuliai iš Ormond 
Beach, FL, įdėjo "Darbininko" 
nr. 9 užuojautą jos šeimai. Per 
klaidą bičiulių tarpe buvo pra
leista dr. Birutės Preikštienės 
pavardė. Už netikslumą admi
nistracija atsiprašo.

Pianistės Dalios Sakaitės 
rečitalis įvyks kovo 20 d., 7:30 
vai. vak. Manhattane, Light- 
house pastate, 111 East 59th St., 

------Amęs auditorijoje. įėjimas lais
vas. Bus atliekami Bacho, 
Beethoveno, Liszf'ir Algirdo 
Kačanausko kūriniai. Lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Lighthouse 
yra pasaulinė aklųjų organizaci
ja, kurioje D. Sakaitė dėsto pia
nino pamokas.

A. A. Anicetos Tilvikienės 
atminimui, Kretingos labdaros 
valgyklai (per LK Religinę Šal
pą ) Algis ir Roma Vedeckai auko
jo 50 dol.

VEIKLOS 
DVIDEŠIMTMETIS 

Lietuvių Tautodailės Insti
tutas, kuriam šiuo metu vado
vauja Aldona Mažeikaitė-Vesel- 
kienė, yra Kanadoje. Šiais me
tais ši organizacija, turinti dau
giau skyrių JAV miestuose negu 
Kanadoje, minės savo veiklos 20- 
tąjį gimtadienį. Bostono skyrius, 
planuoja tai atžymėti kasmet 
rengiamos Kultūrinės popie
tės metu Verbų sekmadienį. 
Popietės programoje dalyvaus 
poetas Julius Keleras, vyks 
tautinių lėlių rinkinio "Aukštai
čių vakaronė" paroda. Kaip ir kas
met, bus velykinių margučių sta
las. Renginys vyks š. m. kovo 
23 dieną, 3 vai. popiet, Lietu
vių klubo IlI-čio aukšto salėje, 
368 W. Broadway, So. Bostone. 
LTI valdyba kviečia visus atsi
lankyti, susipažinti su dabarti
niu "Darbininko" redaktorium, 
įsigyti velykaičių bei pasivaišinti 
lietuvišku raguoliu. (s.s.)

Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos ad hoc komitetas 
jau antri metai praveda taip va
dinamą "Gavėnios skatikų" vajų, 
kuris tęsiasi visus metus. Dėka 
dosnių aukotojų, LKRŠ-pai pa
siseka sukelti tam vajui reikalingų 
lėšų, iš kurių yra parūpinami 
nemokami priešpiečiai patiems 
neturtingiausiems Lietuvos kata
likiškų mokyklų moksleiviams. 
Viena iš dosnių aukotojų šiemet 
yra p. D. Frizeris, paaukojusi 
"Gavėnios skatikų" vajui nese
niai mirusio savo vyro atmi
nimui 250 dol. Visi geros valios 
lietuviai prašomi padėti šiems 
vaikučiams išsigelbėti nuo alkio. 
Siųskite aukas LKRS, 351 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Šv. Patriko dieną, kovo 17- 
tą, pirmadienį, pagal seną tradi
ciją, Manhattane vyks paradas.

, z Neringa, Ine. su Nck. Pr. Marijos Seserims £
X organizuoja ir praveda stovyklas, 1 J 

t * Neringos stovyklavietėje, Vermonre. • '

1997 M. NERINGOS STOVYKLOS
Į TIFTUVIV KALBA] LIEPOS 13-27 d.d. - Vaikams nuo 10-16 metu

LIEPOS 27 d. - Seserų gegužynė Putnam'e
LIEPOS 27-RL’GP. 2 d.d. - Vaikams nuo 6-9 metu x
LIEPOS 27-RUGP. 2 d.d - Vaikams nuo 13-16 metu įfo Jį 
RL’GP. 2-RL’GP. 9 d-d. - Šeimoms su jaunais vaikučiais **

Į ANGLŲ KALBA - UETU3TU KJLMEs]

BIRŽELIO 29 - LIEPOS 12 - Vaikams nuo 7-16 metu fe 
RCPG. 14 - 17 - šeimoms su jaunais vaikučiais

į INFORMAajA-REGISTRAajA j

600 Liberty Hwy, Putnam. CT 06260 
860-928-7008 neringaOneca.com

Skelbiamas "Darbininko" konkursas
"Darbininko" laikraštis skelbia atvirą, ugdantį krikščio

niškus idealus konkursą "Ko tikiuosi iš Lietuvos Bažnyčios ir 
ką aš galiu duoti jai?"

Straipsnio ilgis nuo dvylikos iki penkiolikos dviguba inter- 
linija mašinėle rašytų puslapių.

Konkurso laureatams skiriamos šios premijos:
I premija - 300 dol.,
II premija - 200 dol.,
III premija - 100 do!.

Straipsniai turi būti gauti iki kovo 30 d. (pagal pašto 
antspaudo datą ant voko).

Kūriniai siunčiami konkursui įprasta tvarka, pasirašomi 
slapyvardžiu. Pridedamas uždaras vokas, pasirašytas 
slapyvardžiu, o jo viduje yra autoriaus tikroji pavardė, 
vardas, adresas, telefonas ir autoriaus pastaba: "Leidžiu savo 
kūrinį išspausdinti DARBININKE".

Vertinimo komisija rankraščių konkurso dalyviams 
negrąžina. Siųsti šiuo adresu:

"Darbininko" novelės arba straipsnio konkursas
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

'TRADICIJAI DINGUS, LIKTŲ TUŠTUMA..."
New Yorko skautai ir skautės, 

prisimindami savo globėjo šv. 
Kazimiero šventę, tebetęsia gra
žią tradiciją suruošdami Kaziuko 
mugę. Šiais metais mugė įvyko 
sekmadienį, kovo 2 d., Kultūros 
Židinyje, Brooklyne, NY.

Mugė, kaip ir praeityje, buvo 
pradėta šv. Mišių auka. Didžio
sios Židinio salės šoninės sienos 
viduryje stovėjo Mišių aukai pa
ruoštas stalas. Ant jo kryžius, dvi 
žvakės ir dvi puokštės rausvų 
tulpių. Šonuose - po vieną didelį 
vazoną su vos pražydusiomis for- 
sitijų ir žilvičių šakelėmis, ant 
kurių jau buvo prikibę maži "ka
tinukai". Prieš altorių, ant sie
nos, tautinių juostų tarpe, kabo
jo didelis Lietuvos ir skautų 
globėjo šv. Kazimiero paveikslas.

Šv. Mišių auką už mirusius ir 
tebegyvenančius skautus aukoti 
ateinantį pranciškonų vienuoly
no viršininką, "Darbininko" ad
ministratorių kun. Pranciškų 
Giedgaudą, OFM, su savo vėlia
vomis atlydėjo skautai. Mišioms 
patarnavo Algirdas Jankauskas, 
o Mišių skaitymus skaitė Tomas 
Matusaitis ir Aldona Katinienė. 
Pamokslą pasakė kun. Pranciškus 
Giedgaudas, kuriame iškėlė Die
vo įsakymų laikymosi svarbą. 
Pamokslininkas kalbėjo: "...Kad 
žmonės galėtų taikiai savitarpyje 
gyventi žemėje, Dievas davė eilę 
nurodymų, kurių laikydamasis 
žmogus laimingai gali gyventi 
kartu su kitais... Kiekvieno jų 
peržengimas yra nusikaltimas. 
Už jų nesilaikymą mes esa
me atsakingi prieš Dievą... Gyve
name didmiestyje. Esame tartum 
kokioje užterštoje jūroje. Yra 
pavojus joje ištirpti, plaukti su 
srove, nes tai mums atrodo ir 
natūralu, ir malonu. O laikytis 
kokių nors taisyklių - prietarai... 
Tačiau Dievo įsakymų laikyma
sis nėra atgyvenusi, prietaringa 
senų laikų liekana, bet yra pa
grindinė moralinio gyvenimo 
norma. Dievo įsakymų laužymas 
yra toks pats prasikaltimas Die
vui šiandien, koks jis buvo ir 
Mozės laikais".

Tikinčiųjų prašymus skaitė Ti
na Jankauskaitė, o aukų dovanas 
atnešė Daina Penikaitė, Sigita Pe- 
nikaitė, Audra Gintautaitė ir Tina 
Jankauskaitė. Aukas nešant, jų

Darbininkui paremti aukojo:
(atkelta iš 7 psl.)

Po 10 dol.: Fr. Swilpa, Hot 
Springs, AR; Mary J. Gallagher, 
Sun City, AZ; Genovaitė Slepa- 
kovas, Escondido, CA; J. Narke
vičius, Los Angeles, CA; V. Sai- 
mininkas, E. Hartford, CT; J. Va
laitis, Fairfield, CT; P. Buskevi-^ 
cius, Hartford, CT; P. Karosas, 
New Britain, CT; Edith Kazlaus
kas, New Haven, CT; S. Augaitis, 
Watertown, CT;. R. Zujus, Un- 
casville, CT; Ed. Kireilis, Wet- 
hersfield, CT; Ed. Senkus, Day- 
tona Beach, FL; K. Urbsaitis, Gul- 
fort, FL; V. Berzinskas, Juno 
Beach, FL; St. Giedrikis, Juno 
Beach, FL; V. Bražėnas, Deland, 
FL; A. Marcinonis, Ocala, FL; A. 
ir D. Šilbajoris, Ormond Beach, 
FL; Ona Linartas, Palm Harbor 
FL; Valerija Šileikis, Port Orange, 
FL; Marcela Aras, St. Pete Beach, 
FL; Elena Jasaitienė, St. Peters- 
burg FL; Gražina Paegle, Marian, 
1L; A. Valavičius, Chicago, IL; J. 
Palubinskas, Baltimore, MD; Ce- 
cilia M. Žitkus, Baltimore, MD; 
Alb. Prasciunas, Baltimore, MD; 
Eva Skudzinskas, Baltimore, MD; 
Vyt. Vaskys, Crovvnsville, MD; 
Ben. Povilavicius, Arlington, MA; 
Anna Trainovich, Arlington, MA; 
Aldona Zagurskis, Boston, MA; 
Janina Cepkauskas, Brockton, 
MA; B. Rozenas, Brockton, MA; 
V. Kazakaitis, So. Boston, MA; 
Ona Merkis, So Boston, MA; Ele
na Vasyliūnienė, Somerville, MA; 
Vyt. Vazbutas, So. Boston, MA; 
Maironis Park, Shrevvesbury, MA;

Gintaro dirbiniai Kaziuko mugėje. J. Kelero nuotr.

prasmę aiškino Vida Jankaus
kienė: balta lelija - skautų globė
jo šv. Kazimiero simbolis. Mel
džiame, kad Jo užtarimu jauni
mas nenuklystų nuo tiesaus gy
venimo kelio. Knyga "Lietuviško
ji skautija 1945-1985". Tai nau
jai išleista knyga, kurioje nuš
viesta plati skautijos veikla išeivi
joje. Dėkojame Visagaliui už su
teiktas malones. Lietuviška vė
liava - džiaugsmą ir pasididžia
vimą išreiškiantis simbolis, kovo 
11 d., atstačius Lietuvos neprik
lausomybę. Duona, vynas ir van
duo - mūsų darbo vaisiai.

Mišių metu visi susirinkusieji 
kartu giedojo lietuviškas giesmes. 
Giedojimui vadovavo, Mišių 
skaitymus skaičiusiais ir aukų 
dovanas nešusiais pasirūpino Vi
da Jankauskienė.

Mišias užbaigus ir kunigui Mi
šių stalą apleidus, tradicinę Ka
ziuko mugę atidariusi mugės va
dovė Vida Jankauskienė porino: 
"Tradicijai dingus, liktų tuštuma. 
Todėl tradiciją tęsiame ir toliau". 
Tylos minute pagerbus žuvusius 
už Lietuvos laisvę ir sugiedojus 
Lietuvos himną, Tautos Fondo 
valdybos pirmininkas, buvęs 
tuntininkas Jonas Vilgalys taręs 
trumpą žodį, atrišdamas dviejų 
surištų juostų mazgą, mugę ofi
cialiai atidarė.

Vyr. skautininke Lilė Milu- 
kienė, už nuopelnus veikiant

St. Rudys, Uxbridge, MA; J. 
Maskeliūnas, VVebster, MA; J. 
Spakevicius, Westwood, MA; 
Bronė Pridotkas, VVorcester, MA; 
Janina Miliauskas, Worcester, 
MA; St. Šimoliūnas, Detroit, MI; 
A. Janušis, Livonia, MI; Veroni
ka Melinis, Hazlet, NJ; Z. Lukas, 
Elizabeth, NJ; L. Kohanski, 
Keamy, NJ; Sophie Dembauskas, 
Kendall Pk, NJ; V. Strolia, Fair 
Lawn, NJ; Eugenija Raudys, 
Bayville, NJ; Stasė Modziunas, 
Oak Ridge, NJ; A. Sparkevicius, 
Las Cruces, NM; A. Sateika, 
Brooklyn, NY; Vivian Karutis, 
Amsterdam, NY; Dr. Br. Nemic- 
kas, Maspeth, NY; Liuda Ku
likauskas, Ozone Park, NY; Pran
ciška Plėnys,Ozone Park, NY; 
Dalia Bulgaris, NYC; NY; Ona 
Jasinskas Tabesh, NYC, NY; K. 
Čerkeliūnas, Queens Village, NY: 
Zina Jankauskas, Woodhaven, 
NY; A. Sabalis, Woohaven, NY; 
Aušrelė Sakalas, Omaha, NE; Z. 
Prūsas, Chillicothe, OH; E. V. 
Balanda, Cleveland, OH; Vyt. 
Matonis, Phila, PA; Julia Tam- 
keviez, Pittsburgh, PA; Donna 
Sulmar, Springfield, PA; Iz. 
Prikockis, VVarrington, PA; Arv. 
Barzdukas, Falls Church, VA.

Po 5 dol.: C. Matonis, Sun 
City, AZ; Rev. Br. Kaunas. OSJ, 
Santa Cruz, CA; V. Radzevičius, 
Nonvalk, CT; J. Šaulys, Branford, 
CT; Helen Burinskas, Torrington, 
CT; J. Paliulis, Daytona Beach, 
FL; S. Kligys, Homosassa, FL; J. 
Garla, Juno Beach, FL; Apoloni

skautų eilėse ir bendrai už nenu
ilstamą visuomeninę veiklą, 
skautę Vidą Jankauskienę apdo
vanojo Lietuvos skautų sąjun
gos medaliu (sekė ilgi plojimai).

Dabar V. Jankauskienė prista
tė pagal salės sienas išstatytus 
įvairiomis "prekėmis" apkrautus 
stalus ir tų "prekių" savininkus. 
Tos "prekės" - įvairūs lietuvių 
tautodailės gaminiai, gintaro pa
puošalai, odos ir medžio dirbi
niai, paveikslai, knygos. Jaunieji 
skautai turėjo įvairius žaidimus. 
Su jais galėjai pabandyti savo 
laimę "žuvaudamas", kėgliau- 
damas, krepšinį žaisdamas.

Apatinėje Židinio salėje buvo 
galima skaniai papietauti skaučių 
pagamintų valgių, pasmaguriauti 
saldumynų, pagurkšnoti kavos.

Skautų ištuštėjusį aruodą pa
pildė sėkmingai pravesta, turt
inga "fantais" loterija.

Girdint skundžiantis, kad ma
žiau atsilanko į renginius, to ne
galėtum pasakyti apie Kaziuko 
mugę. Mugė vis dar pajėgia su
traukti gan gausų lankytojų skai
čių. Kas svarbiausia, kad atsilan
kiusieji amžiumi būna labai "miš
rūs": vaikai, jaunimas, viduti
niokai ir vyresnieji. Šį kartą atsi
lankiusiųjų tarpe matėsi būrys 
vėliau atvykusių iš Lietuvos.

Iki pasimatymo Kaziuko mu
gėje sekančiais metais!

p. palys

ja Žibąs, Juno įsiės, FL; Prima 
Vaškelis, St. Petersburg, FL; P. J. 
Vance, Kennebunk, ME; J. Gai
la, Ellicott City, MD; Bronė Kuo
dis, Arlington, MA; Josephine 
Lapsys, Dedham, MA; Made- 
line Stabinsch, Attleboro, MA; 
Ona Jakulis, Avon, MA; Alb. 
Valinskas, Aubum, MA; A. Gir
nius, Roslindale, MA; M. Zilins- 
kienėn, So. Boston, MA; M. Ziau- 
ra, Sharon, MA; Josephina Pikun, 
Worcester, MA; Kaz. Bazikas, 
Worcester, MA; Alf. Mikalainis, 
Franklin, NJ; M. Jasenas, Med- 
ford, NJ; Ch. Kakacauskis, So
merville, NJ; V. W. Alones, Flo
rai Park, NY; K. Kiaunė, Jamai- 
ca, NY; Aid. Liepinaitis, Kew Gar- 
dens, NY; Margaret G. Potts, 
Montauk, NY; V. Barkauskas, 
Maspeth, NY; R. Remeza, Ozone 
Pk, NY; P. Kausas, Portchester, 
NY; Stasė Dzek, So. Bethlehem, 
NY; Regina Bork, Woodhaven, 
NY; P. Bivainis, VVoodhaven, NY; 
Agnės Milius, Woodhaven, NY; 
Zofija Sipaila, Wayland, NY; P. 
Vasiliauskas, VVoodhaven, NY; 
Ai. Mikėnas, Omaha, NE; E. A. 
Pesteniai, Phila., PA; Irene Vil- 
dzius, Ledyard, RI; Violet Og- 
den, Peensboro, W. VA.

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų gali
ma išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401. (sk.)
Moteris iš Lietuvos ieško darbo 
šeimoje. Kalba tik lietuviškai. 
Skambinti (718) 235-953l.(sk.)

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

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

X-sios Lietuvių Tautinių 
Šokių Šventės vaizdajuostę 
galima įsigyti per Lietuvių Tau
tinių Šokių Institutą. Vaizdaju
ostės kaina 20 dol. su persiun
timu. Užsakymus siųsti: R. Pliu- 
rienei, 1927 West Blvd., Racine, 
WI53403. Čekius išrašyti: Lithua- 
nian Folk Dance Institute. (sk.)

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

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

B. Karmazinas, Groton, CT - 
20 dol.;

D. Jancauskas, Port Richey, FL 
- 25 dol.

Audronė Vilutienė, So. Boston, 
MA -10 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims kovo 15 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 minėjutelefonu ir susitar
kite. Jis mielai paims Jūsų siun
tinius iš namų.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, kovo 22 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

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

Sveikiname

- Marytė Antanaitis - Ša- 
linskienė, žinoma lietuviš
kos veiklos rėmėja, nuolatinė 
dosni "Darbininko" aukotoja, 
kovo 13 d. švenčia savo gimta
dienį. Sveikiname ir linkime 
geros sveikatos ir visokerio
pos Dievo palaimos.

"Darbininko" tarnautojai

%25c2%25a9compuserve.com
neringaOneca.com

