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KUO GRINDŽIAMAS LIETUVOS VALSTYBINGUMAS?

- Sensacingas "Lietuvos ry
to" publikacijas valdymo re
formų ir savivaldybių ministras 
Kęstutis Skrebys vertina kaip 
bandymą apginti generalinio 
prokuroro pavaduotoją Artūrą 
Paulauską. Spaudos konferenci
joje kovo 18 d. K. Skrebys sakė 
turįs asmeninių įtarimų, jog A. 
Paulauskas dangsto stambius fi
nansinius nusikaltimus, tačiau 
konkrečių faktų nepateikė. "Po 
panašaus pobūdžio publikacijų 
vyriausybė tik dar aktyviau ko
vos prieš tikrąsias nusikalstamas 
grupuotes ir šalins iš postų susi
kompromitavusius pareigūnus", 
sakė jis.

- Po dviejų mėnesių per
traukos Vilniuje vėl apklaustas 
karo nusikaltimais JAV kaltina
mas Aleksandras Lileikis, tačiau 
dėl silpnos sveikatos užbaigti jo 
apklausų nepavyko. Iki šiol A. 
Lileikiui jokie kaltinimai nepa
reikšti, ir jis apklausiamas kaip 
liudininkas. Būdamas 89-erių 
metų, Lileikis neseniai pergyve
no dar vieną operaciją, tačiau jo 
sveikata vis dar labai silpna. Pa
sak prokuroro Gintauto Starkaus, 
jis neatsigauna ir po šeimą iš
tikusių mirčių - prieš dvi savaites 
palaidota jo 63-ejų metų dukra, 
vasario pabaigoje - žentas. A. 
Lileikis grįžo į Lietuvą birželio 
viduryje, netekęs JAV pilietybės, 
kai jam grėsė deportavimas. JAV 
teisingumo departamento spe
cialiųjų tyrimų skyrius ir įvairios 
žydų organizacijos be išlygų kal
tina jį žydų persekiojimu, kai 
vadovavo naciams pavaldžiai 
saugumo policijai Vilniaus ap
skrityje.

- Jubiliejaus proga žy
miam smuikininkui Rai
mundui Katiliui vyriausybė 
skyrė 30 tūkstančių litų premiją. 
Už nuopelnus Lietvos kultūrai 
50-mečio proga ministrų kabi
netas kovo 19 d. nusprendė R. 
Katiliui skirti 30 tūkstančių litų 
premiją, atskaitant reikalingus 
mokesčius. R. Katilių pasveikino 
ir premjeras Gediminas Vagno
rius, palinkėjęs ištvermės, sveika
tos, neišsenkančios energijos ir 
kūrybinio džiaugsmo.

- Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudar
gas Briuselyje buvo užtikrintas, 
kad Rusijai nebus suteikta veto 
teisė sprendžiant NATO plėtimo 
klausimus. Tai susitikime su Lie
tuvos URM vadovu, kovo 19 d. 
pareiškė NATO Generalinis sek
retorius Javier Sol ana. Kaip Eltą 
informavo Lietuvos ambasada 
Briuselyje, ministras A. Saudar
gas dar kartą patvirtino Lietuvos 
nuostatą, kad bent viena iš trijų 
Baltijos šalių turėtų būti pak
viesta į pirmąjį NATO plėtimosi 
etapą. "Plečiant NATO sustiprės 
bendras Europos ir kiekvienos iš 
šio žemyno valstybių, taip pat ir 
viso Baltijos regiono saugumas", 
- pabrėžė Lietuvos URM vadovas 
pokalbiuose su Generaliniu sek
retoriumi J. Solana ir Šiaurės 
Atlanto Tarybą sudarančiais 
NATO valstybių ambasadoriais. 
Ministras A. Saudargas atkreipė 
dėmesį į Tarptautinių sociolo
ginių tyrimų centro atliktą Rusi
jos gyventojų apklausą. Jos re
zultatai paneigė nuomones, kad 
Lietuvos kaimynai - Rusijos 
gyventojai - prieštarauja šalies 
narystei NATO.

Vytautas Rubavičius

Būtingės terminalo statybos 
istorija yra savotiškas politinio 
elito grupinių interesų "lakmuso 
popierėlis". Tačiau tas popierėlis 
rodo tik esminius išorinius "dis
kurso" pokyčius, - norint suvok
ti vienokią ar kitokią esmę, rei- 
kėtėtų žinoti ir mūsų politinio 
elito susiklostymo istoriją, ir ne
formuluojamus to elito, kaip ga
na uždaros socialinės grupės, in
teresus. Prieš kelerius metus 
Būtingės statybos reikalingumas 
ir reikšmė buvo grindžiama ne
priklausymo nuo Rusijos ir pa
triotizmo frazėmis. Abejojantį 
šios statybos reikalingumu (dėl 
tam tikrų ekologinių, politinių 
ir ekonominių sumetimų) ar 
bent jau raginantį negalvoti apie 
Latvijos ir Lietuvos integraciją 
Liepojos terminalų regione leng
vai buvo galima apkaltinti ne- 
patriotiškumu. Atsimenu net to
kius argumentus už Būtingę, esą 
Rusijos įtaka Latvijoje daug di
desnė, Rusija valdo Latvijos naf
tos ūkį, tad turime būti išties sa
varankiški. Buvo samprotaujama 
ir apie galimą Rusijos įsiveržimą 
į Latviją ir, reikalams taip susik
losčius, mums galinčią grėsti 
naują energetikos blokadą. Ne

Aptverta Būtingės naftos terminalo statybos teritorija
Baltijos pajūryje. v. Kapočiaus nuori.

VILNIUJE IŠKILS NAUJAS KUNIGŲ 
SEMINARIJOS PASTATAS

Kovo 4 d. Vilniaus arkivysku
pas metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis pašventino Vilniuje sta
tomos Kunigų seminarijos ko
plyčios kertinį akmenį, įmūrijo į 
jos pamatus kapsulę su įrašu apie 
šios dienos iškilmes.

Vilniaus pakraštyje, Kalvarijų 
gatvėje, netoli Šv. Kryžiaus baž
nyčios, iškils seminarijos kop
lyčia, mokslo ir gyvenamieji kor
pusai, sporto salė. Naujoje semi
narijoje vienu metu galės moky
tis šimtas kandidatų į kunigus. 
Čia numatoma rengti dvasi
ninkus Vilniaus, Panevėžio ir 
Kaišiadorių vyskupijoms.

Vilniaus vyskupijos kunigų se
minarija buvo įkurta prieš ke
turis šimtmečius. 1582 metais 
Vilniaus vyskupas Jurgis Radvi
las pasirašė Kunigų seminarijos 
steigimo aktą ir jos reikalams 
padovanojo Vogėliškių dvarą. 
1795 metais, kai Lietuva pateko

PRADĖTA RENGTIS BALTIJOS 
ŠALIŲ FESTIVALIUI VVASHINGTONE
Lietuvoje viešėjo Washingtone 

esančio Smithsonian instituto 
(JAV valstybinis muziejus) dele
gacija - Diana Parker, Guna Mac- 
Donald ir Richardas Kūrinas. Ap
silankymo tikslas - pradėti reng
tis 1998 m. birželio 24-28 d. ir 
liepos 1-5 d. Washingtone vyk
siančiam Baltijos šalių tradicinės 
kultūros festivaliui. Kultūros mi
nisterijoje įvykusioje spaudos 
konferencijoje jis buvo apibūdin
tas kaip reikšmingiausias kitų 

sigilindamas į tuos argumentus, 
pasakysiu: Būtingės statyba buvo 
pateikiama kaip savotiškas mūsų 
valstybingumo, atsiribojimcrnuo 
didžiojo Rytų kaimyno ekspan- 
sionistinių pretenzijų simbolis. 
Šitą simbolį kūrė dalis dabarti
nio valdančiojo elito. Šiuo metu 
nuostatos iš esmės pasikeitė: at
virai teigiama, jog Būtingės ter
minalas yra ne strateginis, o 
ekonominis objektas. Nekeltų 
didelių problemų simbolinių ir 
mitologinių dalykų išmitologi- 
ninimas, supolitinimas ir sueko- 
nominimas. Tai būtų tiesiog 
mąstymo "realėjimo" išdava. 
Tačiau jau pats tokio posūkio 
netikėtumas yra vis dėlto pa
siaiškinimo reikalaujantis daly
kas. O pasiaiškinta buvo labai
paprastai, esą pasikeitė politinė 
situacija. Bet juk nepasikeitė kol 
kas geopolitinė situacija, nepasi- 
kitė Rusijos interesų pobūdis. Pa
sikeitė tik veiklos įrankiai: nau
jasis Rusijos politinis elitas daug 
labiau šiuo metu linkęs pasikliau
ti ekonominiais svertais, korum- 
puotais politikais bei valdinin
kais, kitaip tariant, pinigais, 
įdomu, kaip mūsų politinis eli
tas įsivaizduoja politinę situaci
jos kaitą? Tą kaitą, matyt, rodo 
ir tai, jog "strateginio objekto"

Rusijos priklausomybei, Kunigų 
seminarija buvo perkelta į Kar
melitų vienuolyno patalpas prie 
Šv. Jurgio bažnyčios.

Pirmojo pasaulinio karo me
tais Vilniaus kunigų seminarija 
buvo uždaryta, o lenkams užė
mus Vilnių, 1920 metais, - vėl 
atidaryta. Nuo 1945 metų sovie
tinės valdžios valia Vilniaus ku
nigų seminarija vėl nebeveikė ir 
tik po penkių dešimtmečių per
traukos, 1993 metais, arkivysku
po metropolito A. J. Bačkio pas
tangomis ji buvo atkurta. Laiki
nai seminarija prisiglaudė buvu
siame Trinitorių vienuolyne, ku
rio patalpas paliko išeidama so
vietinė armija, tačiau šios patal
pos labai ankštos.

Mokslas Vilniaus kunigų semi
narijoje trunka šešerius metus. 
Pirmuosius seminariją baigusius 
klierikus kunigais numatoma 
šventinti 1999 metais. ELTA

metų projektas, kuriame daly
vaus Lietuva. Jau. sudaryta vals
tybinė komisija, kuriai vadovau
ja Zita Kelmickaitė.

Pirmojo Amerikoje Baltijos ša
lių tradicinės kultūros pristaty
mo tikslas - ir informuoti, ir 
linksminti. Kiekvieną dieną JAV 
nacionalinėje aikštėje, įvairiose 
scenose bei paviljonuose apie 
120 Baltijos šalių atstovų dai
nuos, gros, gamins tradicinius 
valgius, kalbės apie kasdienį gy- 

sąvoką pakeitė "ekonominis ob
jektas'. Suprantama, viskas pa
saulyje turi savo ekonominį as
pektą, ir pati nepriklausomybė 
gali būti gvildenama ekonomi
niu požiūriu. Kas laikoma strate
giniu objektu? Gyvybiškai svar
būs tautos, pabrėžiu, tautos ir 
valstybės egzistavimui dariniai 
bei statiniai. Ruošiantis didelių 
objektų - energetikos, telekomu
nikacijų, Būtingės terminalo ir 
kitų - privatizavimui, kuriama 
savotiška "ekonomistinė" ideo
logija, paremta abstrakčiais, kny
giniais "laisvosios rinkos" prin
cipais. Neseniai viena tokios rin
kos gynėja spaudoje šaipėsi iš 
valstybinio planavimo, baugino 
buvusio "Gosplano" monstru. 
Graudu klausytis, kai, atrodytų
protingi žmonės šitaip negerbia 
savo anoniminių skaitytojų ir 
klausytojų. Juk visos valstybės 
planuoja. Ypač griežtai valsty
bės mastu planuojama Pietų Ko
rėjoje, Japonijoje. Nėra išimtis ir 
Vakarų šalys. Niekas nesibodi 
keturmečių, nei penkiamečių 
valstybinių planų. Valstybės 
reguliavimo sferoje yra visa lais
voji rinka, suprantama, realioji, 
o ne ištraukta iš liberaliųjų mis
tikų rašinių. Valstybinis regulia
vimas - tai įstatymų leidyba,
mokesčių sistema, draudimai ir 
lengvatos prekiaujant su užsienio 
šalimis ir taip toliau. Valstybinis 
reguliavimas - tai nepaprastai 
sudėtingas nacionalinių interesų 
įgyvendinimo būdas. Jis gali ir 
skatinti laisvą verslininkystę, kū
rybinių piliečio galių saviraišką 
ir visiems tiems dalykams truk
dyti. Šitai priklauso nuo dauge
lio dalykų, o vadinamosiose 
postkomunistinėse šalyse - ypač 
nuo politinio elito sąmoningu
mo, nuo to, kaip jis suvokia na-
cionalinius interesus ir kaip su- 

(nukelta į 4 psl.)

ŽYMIAM EUROPOS 
KRIKDEMUI

ĮTEIKTAS LIETUVOS 
ORDINAS

Lietuvos misijos prie Europos 
Sąjungos vadovas ambasadorius 
Jonas Čičinskas įteikė 3-ojo laips
nio Gedimino ordiną žymiam 
Vokietijos ir Europos krikščio
nių demokratų judėjimo veikėjui 
Thomui Jansenuu

Apdovanojimas buvo įteiktas 
kovo 11-ąją, minint Lietuvos 
valstybės įkūrimo 7-ąsias me
tines. Su apdovanojimu T. Jan- 
seną pasveikino Briuselyje viešin
tis Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas, pra
nešė URM informacijos skyrius.

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas apdovanojo Europos Komi
sijos pareigūną T. Janseną už 
"ypatingus nuopelnus Lietuvai, 
kai ji žengė pirmuosius diplo
matijos žingsnius".

Būdamas Europos krikščionių 
demokratų sąjungos generaliniu 
sekretoriumi, T. Jansenas padėjo 
įsteigti Lietuvos informacijos 
biurą Briuselyje, kuris vėliau išau
go į dvi diplomatines atstovybes 
- ambasadą Beniliukso šalyse ir 
prie NATO bei misiją prie ES.

BNS

vertimą ir kultūros savitumą.
Tokius festivalius Smithsonian 

institutas rengia jau 30 metų. 
Kadangi juos stebi daugybė tu
ristų, turizmo įstaigos jį vadina 
"vienu svarbiausių JAV renginių*.

Baltijos šalių festivalis kainuos 
apie 900 tūkst. JAV dolerių. Apie

(nukelta i 3 psl.)

(Sveiki sulaukę &v. Velykų!

MINĖDAMA SAVO TŪKSTANTMETJ 
LIETUVA TURI BŪTI MODERNI 

IR ATVIRA VALSTYBĖ
Po 12 metų Lietuva švęs tūk

stantąsias valstybės vardo ofi
cialiuose šaltiniuose paminėjimo 
metines. Tuomet Lietuva jau bus 
Europos Sąjungos nare, todėl pa
sauliui turi prisistatyti kaip "mo
derni ir atvira valstybė", sakė pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
su Kultūros, švietimo ir mokslo 
konsultacinės grupės nariais ap
taręs pasiruošimą jubiliejui.

Pirmą kartą oficialiuose šalti
niuose Lietuvos vardas buvo pa
minėtas 1009-aisiais. Preziden
tas susitikime siūlė parengti vals
tybės tūkstantmečio paminėji
mo darbų ir renginių projektą, 
kurį dar turės patvirtinti vy
riausybė ir Seimas.

Prezidentas pažymėjo, kad šis 
renginys turėtų būti bendrana- 
cionalinis rūpestis ir jam turėtų 
ruoštis kiekviena institucija ir 
kiekvienas žmogus. Jis ragino su
sitikimo dalyvius organizuoti ju
biliejaus minėjimą taip, kad jis

SEIMO PIRMININKAS IR JAV LIETUVIAI 
- APIE IŠEIVIŲ GALIMYBES 

GRĮŽTI Į TĖVYNĘ
Lietuvos Seimo ir JAV lietuvių 

bendruomenės atstovų komisija 
ketina parengti įstatymą, kuris 
padėtų išeivijoje gyvenantiems 
lietuviams grįžti į Tėvynę. Tai 
po kovo 10 d. vykusio šios ko
misijos narių susitikimo su Sei
mo pirmininku Vytautu Lands
bergiu pareiškė JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos 
pirmininkė Regina Narušienė.

Pasak jos, kliūčių lietuviams 
grįžti į Lietuvą yra daug. "Būtina 
sudaryti sąlygas grįžtantiesiems 
nusipirkti butus, garantuoti sau
gumą ir sveikatos priežiūrą", -

ARABĖMS KALINĖMS LAISVĖ - IR SALDI, 
IR KARTI

Po penkerių metų išėjusiai iš 
Izraelio kalėjimo Suad al-Jubeh 
laisvė - tai džiaugsmas su skaus
mo priemaiša.

23 metų Rytų Jeruzalės gyven
toja ilgai spaudė glėbyje savo 
motiną, Š. m. vasario 11d. grįžusi 
namo, kur nebuvo nuo 1992- 
ųjų. Tais metais, kai buvo nu-

DARBININKAS - 
savaitraštis 
lietuviams 
Amerikoje 
ir svetur 

patektų į svarbiausių tarptautinių 
renginių sąrašą.

Pasitarimo dalyviai siūlo išleisti 
naują Lietuvos enciklopediją, 
sukurti istorinius dokumenti
nius ir meninius filmus, pasta
tyti paminklus, atidaryti naujas 
bibliotekas, muziejus. Taip pat 
siūlyta apgalvoti Lietuvos diplo
matinius žingsnius, siekiant at
gauti išvežtas’į užsienį Lietuvos 
vertybes.

Susitikime dar kartą atkreiptas 
dėmesys į būtinybę sutvarkyti 
Vilniaus senamiestį. Prezidentas 
A. Brazauskas pažymėjo, kad pa
grindiniai tūkstantmečio jubi
liejaus minėjimo akcentai turėtų 
vykti Vilniuje ir ragino sostinės 
valdžią daugiau dėmesio skirti 
gatvių sutvarkymui. "Pastaraisiais 
metais Vilniaus valdžia užsiėmė 
daugiau politika, nei šiukšlių 
išvežimu", sakė Lietuvos prezi
dentas.

BNS

teigė Regina Narušienė. .Ameri
kos lietuviams, anot jos, yra 
sunkiai suvokiama, kodėl grįži
mo į Lietuvą procedūra yra sun-v 
ki ir biurokratiška, o grįžtantys 
išeiviai, įsigydami nekilnojamąjį 
turtą, dažnai bijo tapti aferistų 
aukomis.

Regina Narušienė teigė, kad 
dabar visos JAV Lietuvių Ben
druomenės siekis yra Lietuvos 
narystė NATO. "Mes siekiame, 
kad būtų labai aiškiai pasakyta, 
jog Lietuva bus NATO narė’, - 
teigė Bendruomenės pirmininkė.

ELTA

teista kalėti devynerius metus 
už tai, kad nudūrė žydą nau
jakurį.

S. al-Jubeh ir dar 30 palesti
niečių buvo paleistos iš kalėji
mo pagal taikos susitarimą su 
Palestinos išsivadavimo organi
zacija. Už grotų liko tūkstančiai 
kitų palestiniečių.

Tuomet, kai Jeruzalės sena
miestyje nudūrė žydą, Suad prik
lausė islamo džihado grupuotei, 
kuri priešinasi palestiniečių pre
zidento Yassero .Arafato savival
dai. Dabar ji palaiko Y. Arafatą.

Išėjusi iš kalėjimo, Suad al-
(nukelta į 4 psl.)



Seimo pirmininko atstovės spaudai 
pranešimas

Kovo 10 d. Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis susitiko su 
JAV lietuviais - Lietuvos Respub
likos Seimo ir JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovų komisijos na
riais.

Svečiai patikino atvažiavę pa
dėti Lietuvai, tačiau daug dėme
sio jie skyrė ir išeivijos proble
moms. Susitikimo metu kalbėta 
apie išeivijai reikalingą paramą 
kultūros bei švietimo srityje, 
pabrėžiant, jog Lietuva ir išeivi
ja turi dirbti išvien. Pasikeista 
nuomonėmis, kaip padėti JAV 
lietuviams, norintiems grįžti į 
Tėvynę, diskutuota dėl informa
cinio centro Viliuje spartesnio 
įsteigimo. Svečiai informavo apie 
sekančių metų birželio-liepos 
mėnesiais VVashingtone vyksian
tį Baltijos šalių festivalį, kuris, jų

NATO išplėtimas
Seminaras ir banketas, kurį 

rengia Amerikos Baltų Laisvės 
Lyga, įvyks š. m. balandžio 5 
d., šeštadieni, Latvių Ben
druomenės Centre (Latvian 
Community Center), 1955 Ri- 
verside Dr., Los Angeles, CA.

A.B.L.L maloniai kviečia Jus 
dalyvauti seminare ir bankete, 
taip pat raginti, kviesti savo drau
gus ir pažįstamus.

Bus svarstomos galimybės, 
kliūtys ir esamoji padėtis Lietu
vai, Latvijai ir Estijai aktyviai 
siekiant tapti pilnateisėmis 
NATO narėmis.

Pagrindinis kalbėtojas semina
re bus dr. Paul Goble, ilgametis 
Baltijos kraštų rėmėjas, anksčiau 
dirbęs Valstybės Departamente, 
o dabar Radio Free Europe pa
tarėjas (analyst).

Kiti seminaro dalyviai: Janusz 
Bujaskis iš Strateginio ir Tarptau
tinių Studijų Centro Washing- 
tone, Robert Nurick iš garsios 
Rand korporacijos, Dr. Larry 
Caldwell iš Occidental kolegi
jos, Ann Smith, vyriausybės rei
kalų analizuotoja, anksčiau dir
busi Senato Užsienio Reikalų 
Komitete (pirm. Šen. Jessie

Lietuvoje 
paminėtas 

Kazio Bradūno 
jubiliejus

Vasario 12 Menininkų rūmuo
se Vilniuje įvyko iškilmingas 
poeto Kazio Bradūno 80-mečio 
minėjimas ir naujo eilėraščių rin
kinio "Apie žemę ir dangų" pris
tatymas.

Šventės metu žodį tarė ir pluo
štelį savo eilėraščių paskaitė Ju- 

-biliatas, o po programos svečiai 
pasivaišino. 

Kazys Bradunas skaito savo eiles susirinkusiems. A. Žižiūno nuotr.

Vilnius ir Olborgas - "giminės"
Lietuvos sostinę Vilnių ir Dani- merai Algirdas Čiučelis ir Kaj 

jos miestą Olborgą nuo šiol sieja Kjaer.
draugystės sutartis, kurią savo Olborgas yra ketvirtas pagal 
parašais patvirtino šių miestų dydį Danijos miestas, kuriame

nuomone, galėtų turėti ne tik 
kultūrinį, bet ir politinį atspalvį. 
JAV lietuviai pasakojo apie Ame
rikoje išeivijos organizuojamus 
M. Mažvydo Katekizmo jubiliejui 
skirtus renginius. Svečių nuomo
ne, tikslinga apie M. Mažvydą 
parengti ir išleisti specialų pro
ginį leidinį, kuriame "būtų pa
ryškintos ir Kaliningrado srities 
šaknys". Susitikimo metu kalbė
ta apie JAV išeivijos veiklą bei 
žingsnius, įtakojančius atitinka
mas JAV institucijas dėl Lietu
vos narystės NATO.

Kovo 10 d. JAV lietuviai pradė
jo darbą Lietuvos Respublikos 
Seimo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovų komisijos sesijo
je, kuri tęsėsi visą savaitę.

Loreta Zakarevičienė

Helms).
Taip pat pakviesti Daniel Fried 

iš Valstybės Saugumo Tarybos 
(National Security Council) ir 
kongresmenas Edward Royce (R- 
Ca), Kongreso Tarptautinių Rei
kalų Komiteto narys.

Svarstytose dalyvaus visi trys 
Los Angeles Baltijos kraštų gar
bės konsulai.

Po seminaro bankete kalbės 
Dr. Rita P. Peters, Harvardo Uni
versiteto Davis Centro Rusijos 
Studijų narė (Fellow).

Trumpą meninę programą at
liks garsus operos solistas Pauls 
Berkolds.

Bilietai į seminarą ir banketą - 
$50.00 asmeniui, bilietai tik į 
seminarą - $25.00 asmeniui, bi
lietai tik į banketą - $30.00 as
meniui. Studentams įėjimas į 
seminarą - veltui. Seminaro pra
džia 9:00 vai. ryto iki 4:00 p. p. 
Banketo pradžia 6:30 v.v. - kok
teiliai, 7:00 v. v. - vakarienė.

Informacijas teikia ir stalus bei 
vietas rezervuoja: Jonas Matu
laitis telef.: (213) 666-1820, arba 
bet kuris A.B.L.L. direktorius.

Angelė Nelsienė

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas 
Sventickas su žmona Valentina (kairėje), rašytojas Jonas 
Mikelinskas (pirmas iš dešinės) su svečiu iš Los Angeles, 
žurnalistu Juozu Kojelių.

A. Žižiūno nuotr.

Margučių ridenimas Velykų dieną - vienas iš smagiausių 
užsiėmimų tiek mažiems, tiek ir dideliems.

V. Kapočiaus nuotr.

DARBININKĄ laiškai pasiekia 
ir elektroniniu paštu (E-mail)!

Kuriamas Lietuvių informacijos 
biuras

GA1CHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galelius & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. TeL: 718 229-2629.

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

Stiprinti ryšius su Rytų kraštų 
lietuvių bendruomenėmis padės 
Lietuvių informacijos biuras. 
Įkurti jį nuspręsta Kaune vyku
sioje konferencijoje "Kauno ir 
Rytų kraštų lietuvių bendruo
menių bendradarbiavimo pers
pektyvos". Parengti biuro įstatus 
ir sudaryti valdymo organus kon
ferencijos dalyviai pavedė Drau
gijai užsienio lietuviams remti.

Lietuvių informacijos biuras, 
pasak iniciatorių, turėtų teikti 
užsienyje gyvenantiems lietu
viams ekonominę ir teisinę in
formaciją, padėti verslininkams 

gyvena apie 16C tūkstančių žmo
nių. Šiame uostamiestyje, kuris 
jau nuo dešimtojo amžiaus pra
džios žinomas kaip svarbus pre
kybos centras, veikia didelės lai
vų statyklos, daug maisto, teks

Mūsų adresas: 103517,107@compuserve.com

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

susirasti verslo partnerius Lietu
voje, taip pat talkinti už Lietu
vos ribų kuriant lietuviškas mo
kyklas, kultūros centrus, mu
ziejus, bibliotekas, klubus, remti 
jų veiklą. Informacijos biuras 
pasitarnautų ir užsienyje for
muojant Lietuvos įvaizdį.

ELTA

Agathos Christfe 
viešbutis nenori 
tapti muziejumi

Šimtai turistų plūsta į Stambu
lo "Perą Palaso" viešbutį, prašy-

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

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

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

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

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

darni apgyvendinti ar bent leisti 
žvilgtelėti į kambarius, ypač 411- 
ąjį, kur Agatha Christie parašė 
garsųjį detektyvą "Žmogžudystė 
Rytų eksprese" (Murder on the 
Orient Express).

Jų, matyt, nejaudina tai, kad 
"Perą Palaso" apartamentai šiek 
tiek aptriušę. Juos traukia intriga, 
romantika ir istorija.

Ten yra nakvojusios tokios 
įžymybės kaip Mata Hari, Greta 
Garbo, karalius Edwardas VII ir 
Jacqueline Kennedy Onassis.

Viešbučio administracija nuo
gąstauja, kad ši viliojanti atmos
fera pranyks, jeigu kultūros mi
nisterijai pavyks paversti "Perą 
Palasą" muziejumi.

"Tai niekuomet nebus tas pats", 
mano fondo, kuriam priklauso 
viešbutis, valdybos pirmininkas 
Hasanas Suzeras. "Tai unikalus 
dalykas. Jie pražudys jį".

Tačiau Stambulo miesto 
kultūros reikalų departamento 
vadovas Vasaras Karayelas tvirti
na, kad vyriausybė siekia išgelbė
ti viešbutį, kuris pernai buvo 
paskelbtas istorijos paminklu.

Pasak Y. Karayelo, viešbutis 
veiks, tačiau bus užtverti kai 
kurie kambariai.

Siekdami sutrukdyti ministe
rijai įgyvendinti tą planą, vieš
bučio savininkai padavė ieškinį. 
Mėginimų paversti viešbutį mu
ziejumi būta ir praeityje, tačiau 
visi jie sužlugo.

"Perą Palaso" viešbutis pasta
tytas 1892 metais "Rytų ekspre-

(nukelta i 4 psl.)
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pinigais, unitrust, testamentais. 
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Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642 
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LIETUVIŠKOSTILIAUSPAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
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IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.
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tilės, chemijos pramonės įmo
nių.

Olborgas yra vienuoliktas Eu
ropos miestas, su kuriuo Vilnius 
pasirašė draugystės sutartį.
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LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)

x TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
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VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423-3979
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Archyvai pasakoja Už ką
KGB bausdavo saviškius?

Velykų džiaugsme
Darbas, nuovargis, dienos įvykių sriautas svaigina mus. Tame 

sriaute ir Velykos nuteka mažiau palietusios dvasią, mintį... O buvo 
laikas, kada Velykos lietuviui žmogui buvo labiausiai laukiama 

t šventė. Laikas pakito. Dabar miestiniame gyvenime regim daugiau 
švenčiamas Kalėdas nei Velykas, nors ii Kalėdos verčiamos pirkimo 
- pardavimo sezonu.

Kas betgi mėgina nesiduoti apsvaigintam pirkimo - pardavimo - 
pramogų sriauto, negali nesustoti mintimi prie Velykų prasmės - 
tokios reikšmingos prieš porą tūkstančių metų, tiek pat reikšmin
gos ir dabar.

Kalėdos buvo Gerosios Naujienos, Atpirkimo vilties šventė. Kristaus 
gimimas tai paskutinis tarpsnis žmonijos laukimo istorijoje - ilgoje 
istorijoje, nuo pat žmogaus nusikaltimo, pažado atsiųsti Atpirkėją, 
to pažado gaivinimo pranašų žodžiais.

Ilgoje laukimo naktyje Kristaus gimimas tą laukimą užbaigė 
šviesia viltimi ir buvo naujo laikotarpio aušra, kur anoji viltis 
įvykdyta - atėjo žmogaus ir žmonijos Atpirkimas.

Patį svarbiausią šio atpirkimo aktą reiškia Velykos - Kristaus 
prisikėlimas. Prisikėlimas iš numirusių tai mirties nugalėjimas, 
kurio nepajėgia laimėti žmogaus pastangos. Tik Dievas tegalėjo tai 
padaryti. Dėl to prisikėlimas iš numirusių yra Kristaus dievystės 
ženklas. Su Kristaus prisikėlimu prasidėjo naujas žmonijos laikotar
pis atpirkto žmogaus ir žmonijos.

Tačiau kaip laukimo istorijoje žmonės svyravo: čia garbino Je
hovą, čia ėmė garbinti aukso veršį, - taip ir atpirkto žmogaus 
istorijoje banguoja tarp Dievo garbinimo ir žmogaus garbinimo. 
Šiuo metu žmogaus garbinimo banga yra paveikusi ne tik Kristaus 
priešininkus, bet net Jo skelbėjus. Nebepaneigdami Kristaus buvi
mo, matydami jame didį žmogų, kartais mėgina nutylėti Kristaus 
dievystę, nutylėti dėl to ir Kristaus prisikėlimą iš numirusiųjų, 
iškreipti Velykų šventės tikrąją prasmę. O krikščionių tikėjime 
Prisikėlimas vis tiek buvo ir lieka didžioji tikėjimo tiesa.

Prieš Velykų triumfuojantį sekmadienio rytą, prieš Prisikėlimą 
betgi ėjo kančios savaitė. Atpirkimas atėjo tik po didžios kančios - 
gundymo, provokavimo, išdavimo, nuplakimo, paniekinimo, 
nukryžiavimo ir mirties. Atpirkimas laimėtas ne milijonais, bilijo
nais, biudžete skirtais. Reikėjo tam asmeninės Kristaus aukos. Ir ne 
paaukojimo, bet pasiaukojimo. Tik pasiaukojimas daro stebuklus. 
Pasiaukojimas yra esminė prielaida Prisikėlimui. Pasiaukojimas ir 
šiandien yra sąlyga bet kuriai žmogiškai pergalei.

Mūsų laikais nėra populiarus pasiaukojimas. Net tam tikros 
filosofijos siekia įkalbėti, kad žmogaus gyvenimo tikslas - džiaugtis, 
naudotis gyvenimo malonumais. Auka svetima.

Čia ir vėl yra priežastis, kodėl Velykos dabar mažiau populiarios 
nei Kalėdos: vengiama aukos, dėl to vengiama minėti tą istorinį 
didžiausio pasiaukojimo aktą.

O tačiau ar atpirktojo žmogaus istorijoje yra vienos ar kitos 
mados banga, pastovios yra ir pasiliks krikščionių tikėjimo suminė
tos esminės tiesos: atpirkimas atėjo per auką ir mirtį. Nugalėjimas 
atėjo per prisikėlimą. Kas įsižiūrės į šias tiesas, pajus, kiek yra 
prasminga senoji giesmė: Linksma diena mums nušvito. Kristus kėlės, 
mirtis krito.

Iš išlikusių kelių šimtų Lietu
vos TSR KGB etatinių ir neeta
tinių darbuotojų asmens korte
lių, be abejo, sunku daryti pla
čius apibendrinimus - buvo tvar
ka sovietiniame saugume ar jos 
nebuvo, KGB karininkai labai 
girtuokliaudavo ar saikingai "var
todavo spiritinius gėrimus".

Ir vis dėlto išskirti keletą mo
mentų aš norėčiau. Tai pasakoji
mas apie etatinių KGB karininkų 
(grupė "B" - Nr. 116) bei jų ben
dradarbių (grupė "A" - Nr. 304) 
atleidimus iš darbo, nusižengi
mus, taikytų bausmių pobūdį. 
Juolab kad mūsų spaudoje apie 
tai dar beveik nerašyta.

1980-1988 metais, pasirodo, 
buvo atleista nemažai KGB ben
dradarbių (neetatinių), dirbusių 
durininkais svarbiausiuose Lietu
vos viešbučiuose. Štai "Neringos" 
viešbučio darbuotojas V. Afa- 
nasjevas atleistas iš KGB 1987 
metais. J. Berželonis, dirbęs duri
ninku "Vilniaus" viešbutyje, taip 
pat atleistas 1987 m. Ir vienu, ir 
kitu atveju atleidimo priežastys 
nenurodomos: ar dėl senatvės, 
ar savo noru, ar dėl nesugebėji
mo vykdyti KGB informatoriaus 
(neetatinio) pareigas. Apie J. 
Grigelionio, dirbusio Vilniaus 
"Žemaičių alinėje", I. Gusarovo 
("Vilniaus" viešbutis), V. Žiemio 
("Lietuvos" viešbutis) atleidimo 

Lietuviški Velykų margučiai. r Kisieliaus nuotr.

tikslus taip pat neužsimenama 
nė vienu žodžiu. Pavyzdžiui, 
"Draugystės" viešbučio direkto
riaus pavaduotojas K. Ladyga, 
KGB dirbęs neetatiniu darbuo
toju, iš KGB pasitraukė tik 1985 
m., bet kodėl - asmens kortelėje 
nenurodoma. O A. Lobanovo, 
dirbusio viešbutyje "Baltija" sau
gojimo kamerų prižiūrėtoju, as
mens kortelėje užrašyta: "Atleis
tas 1987 m. Priežastis - jo paslau
gomis naudotis atsisakyta". Ir - 
daugiau nė žodžio. Taip pat 
nenurodomos Vilniaus telefono 
tinkluose iki 1985 m. dirbusio 
neetatinio KGB darbuotojo J. 
Protopopovo atleidimo priežas
tys. Atsisakyta paslaugų, ir vis
kas. Ir kitų bendradarbių, dirbu
sių viešbučiuose (G. Roliovas - 
"Lietuva", A. Slepcovas - "Lietu
va", B. Tracevičius - "Lietuva", A. 
Jakovlevas - "Astorija"; J. Šperas - 
"Neringa", D. Ščiokolovas - "Lie
tuva", F. Strelcovas - "Lietuvą") 
atleidimo priežastys slepiamos.

N. Bulgakova, nuo 1965 iki 
1985 m. dirbusi Vilniaus univer
salinėje parduotuvėje suvenyrų 
skyriuje, išbraukta iš KGB ben
dradarbių (neetatinių) sąrašo dėl 
nežinomų priežasčių 1985 m.

O štai kodėl išbrauktas A. 
Fainštenas, Pedagoginio institu
to 3-iojo kurso studentas, nus
pėti galima - jį paėmė į Tarybinę 

kariuomenę.
KGB neetatiniais darbuotojais, 

tiesa, labai trumpai, yra dirbę 
keli aukštus laipsnius turėję mi
licijos pareigūnai. D. Nikitiono- 
kas, milicijos papulkininkis, dir
bo saugume nuo 1986 m. birželio 
1 d. iki 1986 m. liepos 31 d. 
Panašiai pasielgta ir su milicijos 
papulkininkiu V. Paliuliu, ma
joru M. Smirnovu - abu tedirbo 
nepilnus metus. Išvada tokia: 
vyrai norėjo prie pensijų prisi
durti po vieną kitą dešimtinę 
(neetatiniai KGB darbuotojai tu
rėdavo daug lengvatų).

Tarp neetatinių KGB darbuo
tojų aptikau ir vieno kiemsargiu 
dirbusio žmogaus pavardę.

Labai įdomi prasižengusių eta
tinių KGB karininkų kartoteka 
(grupė "B"). Dažniausiai užrašai 
tokie: "padarė socialistinės teisėt
varkos pažeidimų". Už tokius 
pažeidimus bausti: J. Avižienis, 
M. Ovčerenko, A. Ovčarovas, A. 
Akintjevas, F. Aksijonovas, A. 
Aleksejevas. Visiems šiems KGB 
leitenantams, majorams, papul
kininkiams buvo pritaikyta areš
to bausmė - nuo 5 iki 30 parų. 
Vieniems su teise vykdyti tarny
bines pareigas (dieną dirba, nak
tį uždaromi areštinėje), kitiems 
- be teisės atlikti savo tiesiogines 
pareigas (kiaurą parą sėdėdavo 
už grotų).

Kai kuriose asmens kortelėse 
bausmės priežastys išguldytos 
smulkiai. Štai jaunesnysis leite
nantas J. Aitkevičius gavo 15 pa
rų arešto už tai, kad "tardymo 
metu sumušė pilietį Čižą". J. 

Oleinikovas, taip pat jaunesny
sis leitenantas, 10 parų arešto 
susilaukė už "fizinių priemonių 
naudojimą tardymo metu".

V. Alekna iš KGB išmestas už 
tai, kad "atidžiai neištyrė piliečio 
Pėstininko bylos". M. Babenko- 
vas suėmimu (10 parų arešto) 
baustas už "nepagrįstą piliečio 
Gudaičio sulaikymą". J. Bon- 
darevas, KGB papulkininkis, "ne
pagrįstai ištrėmė pilietį Kasaitį" 
(tegavo 10 parų arešto). A. Bal- 
tušnikienė, J. Bezuglovas kaltin
ti "piktnaudžiavimu tarnybine 
padėtimi". SSRS didvyris S. Vaup- 
šasovas baustas net du sykius. 
Vieną kartą griežto papeikimo 
susilaukė už tai, kad "laiku ne- 
sudraudė tarnybine padėtimi 
piktnaudžiaujančių pavaldinių", 
antrą sykį jau baustas areštu - už 
100-ojo straipsnio nesilaikymu. 
P. Blochas, Maušo sūnus, pame
tė "visiškai slaptus dokumentus" 
(10 parų arešto), H. Genzbigelis 
"darbo metu miegojo" (10 parų), 
T. Vilkas "nebuvo pakankamai 
budrus" (10 parų). A. Vichrevas 
pirmą sykį baustas 20 parų, antrą 
sykį - išsiųstas dirbti į Sibirą "že
mesnėse pareigose". A. Gorbato- 
vas papeikimo susilaukė "už pro
vokacinius tardymo metodus". 
O kapitonas M. Gulbinas baus
tas už "grubius santykius su agen
tu Aru."

Taip pat keli KGB karininkai 
bausti už piktnaudžiavimą alko
holiu, o vienas - už tarnybinio 
ginklo nesaugojimą (tuo pistole
tu nusišovė jo sūnus).

Be abejo, tarp išlikusių asmens 
kortelių nėra šiandien Rusijos 
specialiosioms tarnyboms dir
bančių žmonių sąrašų. Su tais 
sąrašais (ką, pavyzdžiui, KGB 
paskyrė į atleistų bendradarbių 
vietas) taip pat juk būtų įdomu 
susipažinti.

Gintaras Visockas VL

PRADĖTA RENGTIS 
BALTIJOS ŠALIŲ 

FESTIVALIUI
VVASHINGTONE

(atkelta iš 1 psl.)
pusę tos sumos skiria pats insti
tutas, kiti bus surinkti iš įvairių 
fondų, turizmo įstaigų, privačių 
asmenų. Renginys bus specialiai 
reklamuojamas žurnale "Smith- 
sonian", bus išleistas festivalio 
programos kompaktinis diskas, 
taip pat gausiai informuojama 
spaudoje bei per "Internetą".

Ž. R.

MEDEKŠA
Eugenijus Urbonas 9

Kengis garsiai svarstė:
- Bangūs, bet reiktų Medekšai nupirkti. Nusivilk kailinius, pama- 

tuosim, ar tiks Medekšai.
Alsys užsimovė trumpom rankovėm marškinius - sunkūs, spaudė 

pečius žemyn.
- Gal bus gerai. Tau dideli, tai Medekšai gal tiks. Kad tik maži 

nebūtų - nepratemsi tokių...
Po pietų viskas buvo parduota, ir Kengis pavalgęs, išgėręs ąsotį 

vokiško alaus, pasuko namo. Sarčio nereikėjo raginti - rogės leng
vos, bėgo sparčia riščia jam žinomu keliu.

Alsys vylėsi, kad tėvas vėl užsuks į Digrių kiemą. Dienos įspūdžiai 
negalėjo užslopinti rytmetį matytos mergaitės.

W R W

šaltragio pilaitė laukė vestuvių. Priskersta paršų, pripjauta avinų, 
gaidžių. Statinėse putoja alus, midus. Gilmė Gaudručiui uždavė su 
vaikais išgrėbti, iššluoti pilies kiemą. Sukviestos moterys čirškino 
mėsas, rūkė dešras, sūdė kepimui paršus ir avinus.

Ankstyvas pavasaris. Saulė jau buvo nušildžiusi Voverinkalnio 
pietinius šlaitus, £> Bebirvos lankos ir pakrantės dar buvo ištisai 
pridengtos baltu sniegu. Saulės kaitinamas dieną pateždavo, bet po 
nakties šaltuko rytmetį kieta sniego pluta, rodos, skambėdavo po 
kojomis. Skubėjo su vestuvėmis, kad neprasidėtų pavasario polai
dis, neužtvintų upės. Žiemą supustytuose keliuose dabar buvo pats 
geriausias rogių kelias - sniego negilu, kietai sumuštos vėžės vin
giavo iš kaimo į kaimą.

Ir Kengio namuose sambrūzdis - vaikai ruošėsi Ringailės vestu
vėms. Alsys padėjo Gaudručiui, Žinbudė siuvinėjosi liemenę, si
joną, naujų marškinių rankoves, vis prašė motinos patarimo. Vaka
rais su Luote ir kitomis merginomis eidavo į Šaltragio pilaitę, pas 
Ringailę, padėjo jai puošti vestuvinius drabužius, dainavo liūdnas 
mergvakario dainas.

Kuo arčiau vestuvių diena, tuo liūdnesnė darėsi Ringailė. Kai po 

susitikimo ąžuolyne atjojo Girnio piršliai, nė kiek nesuglurrio. 
Juodviejų buvo sutarta, nuspręsta. O dabar jai sopėjo širdį - koks 
bus gyvenimas su anyta? Senasis Kalnujų bajoras Sudeikis, Girnio 
tėvas, jai patiko - tiesus, linksmas žmogus, ją meiliai martele va
dino. O anyta per žvalgytines su ja mažai kalbėjo, atrodė lyg kuo 
nepatenkinta. Gal nenori, kad Girnys ją vestų. Prasitarė - jaunas 
dar, būtų paspėjęs. Tie žodžiai ir įstrigo Ringailei į širdį) Argi ji 
prašėsi, argi nesakė - palaukim, iš žygio sugrįš, rudenį ar ateinančią 
žiemą... O Girnys užsiplieskė - pavasarį, kai saulė pakils, paukščiai 
sugrįžti pradės, jie turi būti kartu. Girnys toks mielas, myli ją - 
Ringailė net neabejoja. Ir vieta Kalnujuose graži - ant didelio kalno 
Sudeikio pilis. Labai panašu kaip Plaušiniuose - į pietvakarius toli 
matyti miškai, Šaltuonos, Bebirvos slėniai. Ir nuo Plaušinių netoli. 
Nuo pusryčių iki pietų gali atvažiuoti, o rogių keliu dar geičiau. 
Galės lankytis čia, tėvo namuose.

Ringailė žiūrėjo į merginas, pas ją susirinkusias, linksmas, juokau
jančias, ir širdį gniaužė skausmas. Akyse spriksėjo ašaros.

Žinbudė pavydėjo Ringailei. Kaip gerai jai - pasirinko Gimį. Matė 
tada ąžuolyne - nedrąsus toks. Gražus vaikinas, rimtas, Medekša 
sakė - puikus raitelis. Žinbudė svajojo, kada ateis mergaitės jos 
išleisti...

Luotė švelniu balsu ringavo dainą, merginos pritarė:

Sesele, viešnele jaunoji, 
Ko suprašei mus, jaunas mergeles? 
Ar žaliųjų rūtelių suskinti, 
Ar rūtelių vainikėlį pinti, 
Ar tave jaunų j šalį išleisti?
Tai suprašiau jus, jaunas mergeles, 
Tai žaliųjų rūtelių suskinti, 
Tai rūtelių vainikėlį pinti, 
Tai mane jaunų į šalį išleisti...

Pravirko Ringailė, dainos klausydama, o su ja ir kitos Plaušinių 
mergaitės.

Didelę puotą surengė Šaltragis dukters vestuvėms. Suplaukė daug 
bajorų į pilies kiemą, netilpo visi į rūsį prie midaus. Alaus statinės 
buvo pastatytos kieme prie sukaltų stalų, apkrautų valgiais. Degė 
laužai, čirškėjo kepama mėsa.

Kai senasis Kalnujų bajoras Butautas, Girnio piršlys, kartu su 

tėvais palaimino Ringailę ir Gimį, Šaltragis braukė ašarą, riedančią 
per skruostą ant žilų ūsų. Duona su druska vaišino Gimį ir Ringailę, 
mirusiųjų vėlėms nupylė midaus. Apkabino dukrą, paskui jaunąjį 
Gimį, tapšnojo nugarą ir ilgai laikė tartum meškos glėbyje. Ką 
kalbėjo Girniui, Medekša negirdėjo - aplink daug žmonių. Paskui 
prasidėjo puota, svečiai įsilinksmino. O Kalnujų vyrai, atlydėję 
Gimį, vis šokino Plaušinių mergaites, į ratelį suko. Medekšai 
nejauku darėsi, kai Luotę, per liekną liemenį apkabinę, meiliai 
šnekino. Nusitaikęs priėjo prie Luotės:

- Ar dar ilgai tau reikės būti su draugėm? Liūdna man vienam, - 
ir, suspaudęs jos rankų pirštus, pridūrė: - Graži tu šiandien kaip 
niekada.

- 0 gal kaip visada? - juokėsi Luotė.
- Ir dainuoji tu gražiau už kitas...

R N R

į Kauną Medekša atjojo drauge su Kalnujų Kalteniu ir kitais vyrais 
nuo Viduklės, Girkalnio, Betygalos. Visi susitiko sutartu laiku 
Ariogaloje, o paskui patraukė į Kauną.

Neries tiltu bildėjo žirgų kanopos, sraunus vanduo, rodos, nešė 
visus žemyn į Nemuną, bet tilto poliai tvirtai laikė tašytus rąstus ir 
raitelius, tik Medekšos bėris parpė šnervėmis ir nedrąsiai statė 
kojas. Medekša patapšnojo žirgo kaklą, pašnekino, padrąsino, ir 
bėris aprimo, priprato prie tilto rąstų bildesio. Tuoj už tilto, dešinėje, 
buvo matyti raudonų plytų Kauno pilis, ir vyrai siauromis gatvėmis 
pasuko žirgus į tą pusę.

Pilies kieme žemaičių karių būrį pasitiko Kauno valdovas Sungai- 
la su savo vyrais.

- Sveikiname žemaičių raitelius! - sušuko Sungaila.
- Valio! Valio! Valio! - suskandavo vyrai, o nulipęs nuo žirgo 

Girnys išvardino, iš kokių Žemaitijos valsčių atjojo vyrai į Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto kariuomenę.
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Žemaičių karius įkurdino priešpilyje - ilgomis eilėmis sustatyti 
mediniai būstai driekėsi Neries pakrante iki pat Nemuno santakos, 
čia pat už sienos pavietrėse stovėjo vyrų žirgai. Vakarais ant 
lentinių gultų sukritę pasieniais, po galva pasidėję balnus, užsikloję 
vienomis antklodėmis, prieš užmigdami vyrai girdėdavo savo žirgų 
šnarpštimą, pašaro kramsnojimą. Visiems būstams davė po statinę 
avižų, šieno atsinešdavo rezginėmis iš toliau sukrautų stirtų - jas

„ (nukelta į 4 psl.)



į pasaulį
■JAV valstybės sekretorė Ma- 

deleine Albright pareiškė, kad 
NATO plėtimasis tęsis, nepaisant 
Rusijos prieštaravimų. Ji sakė, 
kad JAV "nepardavinės" Vidurio 
Europos. JAV valstybės sekretorė 
tai pasakė Helsinkyje įvyksian
čio JAV ir Rusijos prezidentų 
susitikimo išvakarėse.
■ Rytų Europos valstybės ver

žiasi į NATO, nes tikisi gauti 
didelių investicijų ir bijo Rusi
jos. Tai kovo 18 d. interviu radi
jo stočiai "Echo Moskvy" pareiškė 
buvęs Rusijos užsienio reikalų 
ministras, Valstybės Dūmos de
putatas Andrejus Kozyrevas. 
"Mūsų politikai nuolat baugina 
visus, kad vėl gali būti įvesta 
diktatūra, kad į valdžią Rusijoje 
gali ateiti komunistai, nesuge
bėsiantys kontroliuoti padėties", 
paaiškino deputatas. "Tuomet ar 
galima stebėtis, kad Rytų Euro
pos valstybės stengiasi bėgti nuo 
tokios pavojingos kaimynės, kuo 
toliau, į NATO?", sakė A. Kozyre
vas. Jo nuomone, busimajam 
Rusijos ir JAV prezidentų susi
tikimui Helsinkyje Rusijos diplo
matai pasirengė labai prastai, 
todėl jis gali tapti "politiniais 
spąstais". Drauge buvęs minis
tras vylėsi, kad B. Jelcinas, "pa
sikliaudamas savo instinktu ir 
blaiviu protu", ras išeitį "iš ne
vykusios aklavietės".
■ Izraelis atmetė tarptautinės 

bendrijos kritiką ir pareiškė apie 
pasiruošimą palestiniečių pa
sipriešinimui prieš kovo 18 d. 
pradėtas namų statybas žydams 
arabiškoje Jeruzalės dalyje. Jung
tinės Valstijos perspėjo, kad tai
kos procesas gali žlugti, Izraeliui 
pasiuntus buldozerius lyginti 
kalvos, kur bus pastatyti 6500 
namų žydams. Washingtonas 
taip pat paragino Izraelį ir pales
tiniečius atnaujinti derybas. 
Jungtinių Tautų Generalinis sek- 
retorius Kofis Annanas pareiškė 
"nepasitenkinimą ir gilų susirū
pinimą", kad Izraelis pradėjo sta
tybas, nepaisydamas tarptau
tinės bendrijos raginimų neda
ryti to.

KUO GRINDŽIAMAS LIETUVOS 
VALSTYBINGUMAS?

(atkelta iš 1 psl.)
geba juos įgyvendinti. Naujosios 
"ekonominio liberalizmo" ban
gos ideologija nekalba apie na
cionalinius interesus, jai nesvar
bu tautos ir tautinio tapatingu- 
mo išlaikymas. Akivaizdu, jog 
žmonės, kuriems tie dalykai svar
būs, ima jausti, kad valstybė, kaip 
aukščiausioji jų pačių kuriama 
(teoriškai) institucija, darosi ji
ems svetima. Jei ekonomikoje 
nebelieka strateginių objektų 
(prisiminkime Lietuvos laivyno 
sunaikinimą), tai kas tada yra 
mūsų valstybingumo pagrindas? 
Šiuo klausimu noriu pabrėžti, jog 
pasikeitęs požiūris į ekonomikos 
objektų "strategiškumą" rodo, 
kad valdantysis elitas pakeitė po
žiūrį į valstybingumą. Būtingės 
terminalas tampa Rusijos naftos 
eksporto įmone.

Neseniai net pats Lenkijos pre
zidentas pareiškė susirūpinimą 
destabilizuojančia Rusijos specia
liųjų tarnybų veikla ekonomi
kos sferoje. Mūsų saugumo šefas 
viename interviu miglotai pa
samprotavo apie tokios veiklos 
galimybes ir mūsų šalyje, tačiau 
pasiguodė, jog mes neturį nei 
lėšų, nei galimybių reikiamai įsi-

Agathos Christie 
viešbutis nenori 
tapti muziejumi 
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so" keleiviams, atvykusiems iš 
Paryžiaus į tuometinį Konstanti
nopolį. Jie apsigyvendavo viešbu
tyje prieš iškeliaudami toliau į 
Rytus.

Anot H. Suzero, vienu ar kitu 
metu visuose 145 viešbučio kam
bariuose yra gyvenusios įžymy
bės.

Iš pastato, laikomo puikiu os- 
maniškosios architektūros pa
vyzdžiu, atsiveria nuostabus vaiz
das į Auksinį ragą, Marmuro jū
ros įlanką.

Labiausiai turistus domina ka
mbarys, kur 1926-1932 metais 
kaž-kiek laiko gyveno A. Christie. 
Savo dienoraštyje rašytoja siūlo 
411-ajame kambaryje ieškoti at
sakymo į klausimą, kur 1926 
metais 11 dienų ji buvo paslap
tingai dingusi.

Tikimasi, kad kambaryje rastas 
surūdijęs senas raktas, dabar lai
komas banko saugykloje, vieną 
dieną padės įminti šią mįslę.

AP-BNS 

gilinti į anų tarnybų darbą. To
kių galimybių neturi ir šių ei
lučių autorius, tačiau ir Lenki
jos, ir kitų postkomunistinių ša
lių pavyzdžiai rodo, jog Rusijos 
pinigais yra "išmaitinta" dalis 
naujojo politinio elito, net ir to, 
kuris į politinę areną atėjo neš
damas nacionalinius šūkius. Eu
ropos keliu spindulys greitai pri
vertė suvokti, iš kur teka tikrieji 
pinigai ir kas juos valdo. Rusijos 
naftininkai ir dujininkai, Ener
getikai, Valdininkai, susiję su 
metalų eksportu. Į Lietuvą atite
kančios naftos pinigai išaugino 
neva politinį elitą, kurį sustipri
no iš muitinių atplaukiantys pi
nigai. Niekam nėra paslaptis, kad 
šios sferos labiausiai susijusios 
su Rusijos specialiosiomis tarny
bomis. Turėjo reikšmę ir buvu
sios kompartijos pinigai, bet dar 
daugiau - nusistovėję tarptau
tiniai ryšiai, pinigų plovimo ka
nalai, korporacinis mentalitetas. 
Šiuo metu tarp Būtingės išvals- 
tybinimo priešininkų daug ir 
buvusios valdančiosios daugu
mos atstovų. Atrodytų, ko jiems 
putoti, juk įgyvendinami jų pa
čių paruošti planai, kuriems pri
taria pats Prezidentas. Mano gal
va, tai žaidimas, skirtas rinkė
jams, ir jį žaidžia to paties po
litinio elito žmonės. O jie, ne
paisant politinės praeities ar 
dabartinės priklausomybės, turi 
bendrus savus interesus.

Nenoriu pasakyti, jog nereikia 
privatizuoti vieno ar kito objek
to, šito paprasčiausiai nežinau. 
Norėčiau tik, kad būtų labiau 
paaiškinami tokie staigūs posū
kiai, labiau pagrindžiama po
žiūrių į valstybingumą kaita, pa
gvildenama, kaip visa tai siejasi 
su nacionaliniais interesais. Su
prantama, jei dar liko žmonių, 
galvojančių apie tuos interesus.

ARABĖMS 
KALINĖMS LAISVĖ - 
IR SALDI, IR KARTI

(atkelta iš 1 psl.)
Jubeh su kitomis moterimis 
pirmiausiai nuvyko į Vakarų 
kranto miestą Ramalachą susi
tikti su palestiniečių prezidentu, 
o vėliau patraukė į Rytų Jeruza
lę.

V. Arafatas apkabino ir išbučia
vo palestinietes, dar prieš kelias 
valandas buvusias kalines.

BNS

Muziką Konradą Kavecką. 
prisiminus

Prof. Konradas Kaveckas, vie
nas žymiųjų chorvedžių, dauge
lio pokario dainų švenčių vyr. 
dirigentas, sulaukęs garbingo 91- 
rių metų amžiaus, 1995 gruodžio 
2 Vilniuje iškeliavo į Anapus.

Gimęs 1905 lapkričio 2 Tryš
kiuose, Mažeikių apskr., vargo
nininko šeimoje, pirmąsias mu
zikines žinias gavo iš tėvo, pats 
panoro tapti muziku ir jo pir
mieji žingsniai buvo glaudžiai 
susiję su bažnyčia, kaip ir kitų 
mūsų muzikų, pradedant Juozu 
Naujaliu ir baigiant Juozu Gruo
džiu.

Baigęs Kauno Aušros gimnazi-
ją, Kaveckas, atitarnavęs puska
rininkiu, stojo į Kauno muzikos 
mokyklą (konservatorijos dar 
nebuvo) pas prof. Naujalį moky
tis groti vargonais. Per stojamuo
sius egzaminus prisistatė du vy
rai jau po kariuomenės, būtent 
Kaveckas ir Antanas Račiūnas. 
Komisija pradėjo abejoti, ar ver
ta juos priimti ir ar iš jų kas išeis. 
Tada atsistojo pianistė Liudmila 
Keželytė, baigusi Petrapilio kon
servatoriją, ir paprašė tuos du 
skirti į jos vedamą privalomo 
fortepijono klasę, o ji jau išspau
sianti iš jų viską, kas įmanoma. 
Aišku, pasitempti reikėjo, nes 
amžius jau ne tas, bet abu ins
trumentą apvaldė ir visą laiką li
ko dėkingi reikliai pedagogei.

Baigęs mokslą Kaune ir norė
damas pagilinti žinias, pramokęs 
prancūzų kalbos, Kaveckas išvy
ko į Paryžių, kur studijavo kom
poziciją ir dirigavimą pas Vin
cente d'Endi ir vargonus pas 
Marcei Dupre. Paryžiuje tada 
mokėsi daugiau lietuvių, ir Ka
veckas suorganizavo chorelį, ku
ris papuliarėjo tarp prancūzų. Po 
studijų Kaveckas Kaune buvo 
pakviestas vadovauti VDU aka
deminiam chorui ir vargonuoti 
Kauno katedroje. Jo iniciatyva 
pradėti akademiniai koncertai, 
kur vieną dalį atlikdavo choras, 
o antrą - kviestiniai operos so
listai ir instrumentalistai. Tokie 
koncertai netrukus išgarsėjo. Su 
choru Kaveckui teko pakeliauti 
po užsienį (Ryga, Stockholmas, 
Paryžius, Praha ir kt.).

Tuo metu Kaune stigo gerai 
paruoštų muzikos teoretikų, o 
esantys buvo darbu apkrauti, tad 
ir kūrybai likdavo nedaug laiko, 
o norinčių mokytis muzikos 
buvo daug, tad Kaveckas pradė
jo dėstyti Elenos Laumenskienės

liaudies konservatorijoje. 1940 
Kaveckas su Jonu Bendorium 
Vilniuje reorganizavo vietos 
muzikos mokyklą į konservato
riją. Jiems daug padėjo tarptau
tinio garso vilnietis pianistas 
prof. Stasys Špinalskis. Iš Kauno 
vėliau atvyko pianistas Andrius 
Kuprevičius, kompozitorius 
Balys Dvarionas ir kt.

Konradas Kaveckas sukūrė 
vokalinės muzikos ir instrumen
tinių kūrinių. Mėgo ir religinę 
tematiką (litanijos, giesmės), 
nors okupaciniais metais šiam 
žanrui mažiau skyrė dėmesio. 
Pokario dainų šventėse jo inter Viktoras Gulmanas

Vyksta pamaldos Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje.
L. Vasausko nuotr.

Caro Nikolajaus II ir jo šeimos palaikai 
atilsį žemėje tikriausiai ras jau šiemet

Paskutiniojo Rusijos impera
toriaus Nikolajaus II ir jo šeimos 
narių palaikai tikriausiai bus pa
laidoti 1997 metais viename iš 
trijų miestų - Jakaterinburge, 
Sankt Petersburge arba Maskvo
je.

Kaip pranešė palaikų tyrimo ir 
perlaidojimo vyriausybinės ko
misijos atsakingasis sekretorius 
Andrejus Sebencovas, komisija 
šiais metais ketina užbaigti pa
laikų ekspertizę ir parengti pre
zidento ar vyriausybės potvarkio 
projektus dėl jų palaidojimo.

Sprendimas bus derinamas su 

pretuota Naujalio-Maironio dai
na "Lietuva brangi" buvo virtusi 
neoficialiu Lietuvos himnu, kurį 
net valdžios pareigūnai traukda
vo atsistoję. Mėgiamos Kavecko 
dainos: "Susitikti tave norėčiau", 
"Na, tai kas", "Žodeliai", oratorija 
"Metai" (pagal Donelaitį), kanta
ta "Kaunas".

Kavecko kūriniai yra lyriškai 
romantiški, harmonija ne itin 
sudėtinga, dėl to kartais susilauk
davo priekaištų. Kaip dirigento, 
jo mostas buvo išraiškingas, ele
gantiškas. Būdamas taktiškas ir 
tolerantiškas, mokėjęs užsienio 
kalbų, Konradas Kaveckas ne
sunkiai rasdavo bendrą kalbą su 
įvairių įsitikinimų žmonėmis.

Maskvos ir visos Rusijos patriar
chu Aleksiejumi II.

Caro šeima buvo sušaudyta 
Jekaterinburge 1918 metų vasarą. 
Sankt Peterburge yra Romanovų 
dinastijos kapavietė.

Užsienyje veikianti caro pa
laikų perlaidojimo komisija, ku
rios sudėtyje - rusai emigrantai, 
taip pat kai kurie imperatoriško
sios šeimos palikuonys, siekia, 
kad Nikolajaus II ir jo šeimos 
palaikai būtų laidojami Kristaus 
Išgelbėtojo cerkvėje Maskvoje.

INTERFAXBNS

MEDEKŠA
(atkelta iš 3 psl.)

suvežė aplinkinių žemių žmonės kaip prievolę Kauno piliai. Išdali
no ir Medekšai nematytas geležines šukas arkliams šukuoti. Sun- 
gailos tarnyba tikrindavo - arkliai turėjo būti švarūs, karčiai trum
pai pakirpti, balnų kilpaitės ir sagtys nušveistos.

Vyrams išdavė tamsiai pilką aprangą, plačius vienodus diržus su 
movomis kardams. Kiekvienas sau prisitaikė tokios pat spalvos su 
raudonais apsiuvais kepures. Kai vienoda uniforma žemaičių rai
teliai užšoko ant blizgančių iššukuotų žirgų, Medekšai iš džiaugsmo 
virptelėjo širdis - taip gražiai tiesūs, pasitempę, atrodė jo draugai. 
Tą dieną Kaunas laukė iš Vilniaus atvykstančių kunigaikščio pa
siuntinių. Pilies kieme išrikiuoti kariai kūprinosi balnuose, tramdy
dami nenorinčius ramiai stovėti savo žirgus. Pagaliau į pilies kiemą 
ant suplukusio eržilo įšuoliavo žygūnas - atjoja! Raiteliai liko 
balnuose, timptelėjo pavadžius, kad žirgai išriestų kaklus. Medekšos 
bėris tūptelėjo ant užpakalinių kojų, pasitraukė atatupstas, ir 
Medekša grybštelėjo pentinais. Bėris, šoktelėjo iš rikiuotės į priekį ir 
vos nesusidūrė su pro šalį skriejančiu žvalgu. Medekšą net prakaitas 
išpylė - taip buvo nepatogu prieš kitus, kad nesuvaldo žirgo.

Tuoj pro vartus pasirodė Didžiojo kunigaikščio Vytauto pasiun
tiniai ir per išsirikiavusią virtinę nuaidėjo grėsmingas - valio!!! Kaip 
nustebo Medekša, kai priekyje pamatė ant laibakojo žirgo šaltragio 
Narimantą. Kunigaikščio kariai kartu su Surgaila prajojo rikiuotę, 
sveikinosi su raiteliais. Didžiulis jėgos antplūdis užliejo vyrų krū
tines, kai virš žvilgančių saulėje kardų į dausas kilo galingas karių 
šauksmas.

Po pietų Narimantas į Sungailos menę pakvietė Plaušinių, Rasei
nių, Betygalos ir Ariogalos žemių vyrus.

- Man Lietuvos valdovas, Didysis kunigaikštis Vytautas, patikėjo 
surinkti vyrus į kunigaikščio apsaugos būrį. Tai turi būti patys 
ištikimiausi, patys narsiausi vyrai. Aš nežinau geresnių karių, kaip 
mano krašto raiteliai. Ar jūs norėsite būti su manimi?

- Taip, norime! Prisiekiame ištikimybę tau ir kunigaikščiui! - 
pirmas pakilo Girnys. Visi vyrai pritarė, pakilo nuo skobnių tartum 
priesaikai.

- Sėskit, vyrai, - nuramino Narimantas. - Jūsų tėvai visada buvo 
ištikimi Didžiajam Kęstučiui, o mes dabar tarnausime jo sūnui 
Vytautui. Dar porą savaičių čia, Kaune, pasistenkite pasimokyti 
visko, ko reikia Lietuvos raiteliui, paskui savaitei parvyksite namo 
ir atjosite į Vilnių. Iš Kauno jus palydės pilies valdovo žmonės.

Iš kelioninio krepšio Narimantas ištraukė ryšulėlį šilko skarelių ir 
padalino vyrams.

- Kai grįšite, padovanokit kas motinai, o kas mergelei, - šyptelėjo 
Narimantas, ir vyrai suošė geru nuoširdžiu juoku.

Tos dvi savaitės Kaune Medekšai ir jo krašto žemaičių vyrams 
buvo lyg ir dvasios atgaiva. Iš ryto pratybos - bildesys Kauno 
gatvėmis, kol būrys išjodavo į lygumas už kalno. Ten greičio 
lenktynės, šuoliai per žabrų tvoras, kirstynės kardais - kapojo priešo 
iškamšas.

Kol vyrai išmoko smūgiuoti kardu, daug sūraus prakaito ištekėjo. 
Atrodo, viską darai kaip sakyta, kaip parodo, o vadas vis rėkia:

- Aukščiau ranką, aukščiau! Aukščiau iškelsi - kirtis stipresnis.
- Trauk žemyn visa jėga, staigiai!
Paėmęs kardą, švilpteli ore, ir jis lyg žaisliukas sukasi jo rankoje, 

vėl kyla aukštyn ir žvilpia žemyn į nesulaikomą smūgį. Tik po 
savaitės Medekšą pagyrė:

- Gerai, išmokai kirsti ne iš alkūnės, o iš peties, iš juosmens.
Medekša jautė savo muskulus, kai suspausdavo rankoje kardą, ir, 

atrodė, nebijotų susigrumti su pačiu velniu. Jo bėris pasikeitė kaip 
ir jis pats - lyg sulyso, bet sutvirtėjo krūtinės ir šlaunų raumenys, 
dar labiau priprato prie Medekšos, tarsi suaugo su raiteliu.

Užtat vakarais vyrai atsigaudavo. Ligi šiol buvo nežinomybė, o 
dabar aišku - į Narimanto būrį, į kunigaikščio apsaugą. Tai didelė 
garbė, kai kas jau dabar į puikybę kilo. Vakarais, anksčiau pašėrę 
arklius, kai kurie vyrai dingdavo į miestą. Girkalniškis Skirmantas 
nusitempė ir Medekšą - negi visą laiką kareivinėse drybsosi ir 
dūsausi. Vingiavo siauromis gatvelėmis į Nemuno prieplaukos 
pusę, kur gyveno gudų krašto pirkliai. Gal jų dukros, o gal samdy
tos mergaitės gyveno trise. Du kambariukai, papuošti baltomis 
drobėmis, raudonai raštuotomis, darė mielą įspūdį. Skirmantas 
sveikinosi kaip su geromis pažįstamomis, jautėsi laisvai. Medekša 
pasijuto kaip į narvą pagautas sakalas - dairėsi, stebėjo draugus ir 
lietuviškai keistai tariančias merginas. Viena jų, smulkutė ries-

tanosė, ryšėjo tokia pat kaip Narimanto dovanotos skarele. Ji 
nuolat čiauškėjo ir žvilgčiojo į Skirmantą. Antroji, šviesiaplaukė, 
užkaitė puodą ir pakvipo žolių arbata. Skirmanto draugas su trečią
ja kalbėjo pusiau žodžiais, pusiau mostais. Abu linksmai kikeno, tik 
Medekša nesusigaudė, iš ko juokiasi. Šviesiaplaukė į molinius 
puodukus pilstė arbatą ir ilgu atviru žvilgsniu pažiūrėjo į Medekšą. 
Jos tokios šviesiai mėlynos akys - suvokė Medekša ir, neatlaikęs 
žvilgsnio, nuleido akis, susigūžė, viduje tarsi sunerimo. Skirmantas 
iš kažkur ištraukė midaus. Medekša tylėjo ir pro mažą langelį 
žiūrėjo į Nemuną, žiūrėjo į upę, o matė tas atviras, šviesiai mėlynas 
akis. Bijojo atsigręžti, kad vėl nesutiktų to žvilgsnio, bet visas jautė 
ją esančią šalia ir stebinčią jį.

- Kodėl jūsų draugas toks nuliūdęs? - lėtai dėliodama žodžius 
paklausė Skirmanto šviesiaplaukė gudė.

Medekša privertė save atsigręžti ir atsakė pats, kad draugai apie ji 
nešnekėtų kaip apie kokį daiktą:

- Pasiilgau namų.
- Toli?
- Yra tokia upė Bebirva, yra tokia pilis - Plaušiniai.
- Tu iš pilies?
- Ne, iš kaimo. Plaušinių.
- Negirdėjau tokio. Ar tik savo namų pasiilgai?
Medekšai dingtelėjo, kad svetimai merginai neverta atverti šir

dies. Patylėjo. Bet išsižadėti Luotės...
- Ne.
Jam tarsi pasidarė lengviau, dingo įtampa. Dabar Medekša pats 

atvirai ir ramiai žiūrėjo įšviesiaplaukę gudę. Nuo kitų apskritaveidžių, 
riestanosių skyrėsi - blyškus pailgas veidas, raiškios akys, ploni lyg 
darbo nematę pirštai, švelnūs judesiai.

- Aš nuo Ašmenos. Ten gyvena ir gudai, ir lietuviai. Čia mes 
laukiam savų - su prekėmis išplaukė į prūsų kraštą, - lėtai paaiškino 
mergina. Medekša nesuvokė, ką reiškia savų. Ar ji palydėjo vyrą, ar 
brolį, o gal tėvą? Kas ji? Gal iš pilies, iš bajorų - gražiai apsirengusi, 
gal iš Ašmenos miesto?..

Paskui merginos dainavo tyliai savo krašto dainą - dainos skam
besys graudžiai smigo į širdį. Lyg panašu į mergiškas dainas prie 
Bebirvos, tik gudės dainavo krūtininiu balsu, ir jų balsai dirgino 
vyrų jausmus. daugiau)



Pastabos apie Jono Šalnos 
"Nurimusią bangą"

Alfonsas Nakas

Tai šviesiais viršeliais, stipriai 
įrišta 300 puslapių poezijos 
knyga, pavadinta "Nurimus ban
ga*. Jos autorius - medicinos 
daktaras, kilęs iš Vilniaus krašto, 
Vilniuje, Vokietijoje ir Ameriko
je mokslus ėjęs, Wisconsine, 
Chicagos pašonėje, daugelį metų 
gydytojavęs, dabar jau pensinin
kas, dr. Jonas Šalna. Iki šiol 
daugeliui Amerikos lietuvių pa
žįstamas kaip laisvalaikių dai
lininkas, skulptūrų gamintojas 
iš medžio šiekštų, na ir lietuvių 
spaudos bendradarbis. Kad jis 
rašoT^ilėraščius, dargi ruošia 
poezijos knygą, sužinojom tik 
prieš keletą mėnesių, kai knyga 
jau buvo spausdinama. Auto
biografinėse užuominose jis pri
sipažįsta, kad aistrą poezijai ilgai 
slėpęs net nuo žmonos. O kai 
prisipažinęs (žmonai ir drau
gams), buvęs paskatintas išleisti 
rinkinį. Verta prisiminti, kad dr. 
J. Šalna (toliau - autorius) gimė 
1921.03.29. Reikia spėti, kad 
stambia poezijos knyga norėjo 
pažymėti savo amžiaus deiman
tinį jubiliejų. Tepavėlavo tik 
keletą mėnesių.

Turbūt nujausdamas, kad skai
tytojas pasiges eilėraščių kūrimo 
datų, prasitaria, kad rašyti pra
dėjęs labai jaunas, kad, būdamas 
savikritiškas, jaunystės kūrybą 
išmetęs, vėl prie eilėraščių grįžęs 
septintajam dešimtmety, o prieš 
penkerius metus liovęsis slaps
tytis. Tenka spėti, kad į rinkinį 
sudėti eilėraščiai parašyti 1960- 
1995 metais.

Be abejo, išorinė kūrinių for
ma suvienodinta rinkinį ruo
šiant. Visa kūryba čia be skyry
bos ženklų, tačiau didžiąja raide 
pradedama kiekviena eilutė, ir 
aplamai didžioji raidė gausiai 
teikiama žodžiams, kuriuos au
torius nori išskirti iš kitų, suteik
ti jiems ypatingą reikšmę. Ei
lėraščių pavadinimai trumpi, 
dažniausia vienažodžiai. Štai iš 
indekso knygos gale parinkau 
kas 10-to pavadinimą: Karo Va
das, Profesorius, Vaikas, Duob
kasys, Solistas, Narcizas, Pa
niekintas, Paklydęs, Pamišęs, 
Mąstytojas, Elgeta, Šienpjovys, 
Narkomanas, Alkoholikas, Žiū
rovas. Taigi, iš 15-kos, tik vienas 
pavadinimas dvižodis. Pavadi
nimai ne atsitiktiniai. Jei ne iš 
pirmųjų eilučių, tai eilėraščio 
vidury, ar bent į galą, pajunti tu
rinio su pavadinimu tapatumą. 
Iš kai kurių pavadinimų gali 
atspėti ar bent pajausti ironiją. 
Pvz., "Architektas" slepia Vilniaus 
KGB rūmų projektuotoją, staty
toją.

Ironijos ir (arba) sarkazmo krū
vį turi daugelis eilėraščių: "Egois
tas" (p. 111), "Aktorius" (p. 117), 
"Prekybininkas" (p. 134), "Aris
tokratas" (p. 138), "Bajoras" (p. 
150), "Pranašas" (p. 170),

1997 m. ŠALFASS-gos vyrų, moterų 
ir jaunių A krepšinio pirmenybės

1997 m. Š. Amerikos lietuvių 
vyrų A, vyrų B, moterų ir jaunių 
A (1978 m. gimimo ir jaunesnių) 
krepšinio pirmenybės įvyks 1997 
m. balandžio 25, 26 ir 27 dieno
mis Hamiltone, Ontario. Vykdo 
Hamiltono LSK Kovas.

Vyrų A klasę sudaro iškilesnės 
komandos, atrinktos ŠALFASS- 
gos Krepšinio komiteto. Likusios 
komandos žaidžia B klasėje, kur 
gali dalyvauti ir A klasės koman
das turinčių klubų antrosios ir t. 
t. komandos. Vyrų A klasėje gali 
dalyvauti ne daugiau kaip 8 ko
mandos. Kitose klasėse komandų 
skaičius neribojamas.

Iš principo jaunių A klasės žai
dėjams yra leidžiama kartu žaisti 
ir vyrų A ar B klasėje, jei laiko ir 
vietos aplinkybės leidžia.

Klubams, dalyvaujantiems su

"Žiūrovas" (p. 187) ir kiti.
Knyga suskirstyta į septynias 

nevienodos apimties grupes, tu
rinčias šiuos pavadinimus: "Am
žinoji diena" (46 eilėraščiai), "Ta
kai iš saulės spindulių" (60), 
"Tėvų pėdos" (21), "Tamsos atei
tis" (22), "Pabaiga" (18) ir "Kos
moso ir žmogaus legenda" (30 
eilėraščių). Diduma "Amžinosios 
dienos" kūrinių - kelių eilučių 
miniatiūros, visos su pavadini
mais. "Pabaigos" - vėl visi eilėraš
tukai kelių eilučių, be pavadi
nimų. "Kruvinų pašvaisčių" ciklas
- ištisas veltšmercas Lietuvos tra
gedijai bolševikmečiais apraudo
ti.

Kone visi autoriaus kūriniai be 
rimų, o kur rimuota, tai įman
trumo neieškota. Didesnė ^dalis 
eilėraščių neturi nė apčiuopiamo 
ritmo. Svarbu tik eiliuotai išsaky
ti mintį, nepaisant strofų eilučių 
skaičiaus. Todėl šio rinkinio ei
lėraščių dauguma skirta ne dek
lamavimui, ne skaitymui prieš 
auditoriją. Juos reikia skaityti sau
- lėtai, pakartotinai.

Jau čia išvardinti eilėraščių pa
vadinimai rodo, kad autoriaus 
kūrybinė tematika labai plati. 
Jam rūpi viskas, nuo kosmoso 
iki vargano žmogaus. Dažnai pa
brėžiama pasaulio ir visatos didy
bė, žmogaus menkystė. Knygos 
gale autorius bando prognozuo
ti ir pasaulio galą. Daugely filo
sofinių eilėraščių juntame auto
riaus intelektą, kūrybinę išmonę.

Miniatiūriniai, vienaposmiai 
eilėraščiai lyriški, jaudinantys. 
Pvz., "Našlaitė” (p. 11): "Suradau 
aš laimę tik tada / Kai deimantu 
šalta rasa / Nukrito rytą prie 
manęs / Kai aš basa / Ieškojau 
motinai žiedų"; "Poetas” (p. 14): 
"Nebuvo žodžių kurie tiktų / Kad 
meilė tarp širdžių išliktų / Bet 
plaka-eilėse širdis / Burtažodžiu 
ji lieka vis"; "Piemenėlis" (p. 15): 
"Lietutis prausė mano garbanas 
ir veidą / Lietutis skalbė dra
bužius / Atsimenu tą naktį skau
džią / Kai nubaustas buvau"; 
"Laikrodininkas” (p. 34): "Žibin
tai užgeso / Kelio galas netoli / 
Žinau aš Viešpatie / Pareinu Na
molei / Taisyti kelią / Kai laikas 
sustojęs"; "Negimęs kūdikis" (p. 
64): "Viešpatie / Prikėlei mane / 
Ir įsakei angelui sargui / Sapno 
šviesoj / Sutikti mane / Kai tavo 
varpelis / Suvirpins / Įsčių tamsą 
/ Ir atsivers mano akys / Tavo 
meilei ir šviesai". Šios citatos pa
imtos iš pirmosios grupės ei
lėraščių "Amžinoji diena”. Kitai 
grupei miniatiūrų, su gilesne 
prasme, duotas pavadinimas "Pa
baiga" (p. 226-229). Štai keletas 
pavyzdžių: "Saulė nusileido / Tą 
vėlų vakarą / Kai šviesa mane 
prikėlė"; "Miegas tai gyvenimas 
/ Kuriuo gyveni / Nežinodamas, 
kad esi gyvas"; "Sustok / Ši die
na / Paskirta maldai"; "Kur saulė 
liečia žemę / Ten šešėliams nėra 
vietos"; "Jie viską ką turėjo / Iš- 

daugiau negu viena komanda 
toje pačioje klasėje, yra nelei
džiama kaitalioti žaidėjų iš vie
nos komandos į kitą per visą 
žaidynių laiką.

Dalyvavimas yra atviras visi
ems lietuvių sporto klubams ar 
kitokiems vienetams, attikusiems 
metinę 1997 m. ŠALFASS-gos 
narių registraciją.

Apytikris tvarkaraštis: penkta 
dienį, balandžio 25 d., numato
mos tik vyrų A ir B varžybos, 
pradedant apie 5:00 vai. p. p. 
Moterų ir jaunių A varžybos vyks 
tik šeštadienį ir sekmadienį.

Pradinė komandų registracija 
- iki 1997 m. kovo 1 d., kreipian
tis į Hamiltono LSK Kovo pir
mininką Arvydą Šeštoką, šiuo 
adresu: 1411 Winterboume Dr., 
Oakville, Ont. L6J 7B5, Canada. 

mainė į vežimą sniego"; "Didūs 
pasauliai - Dulkių debesys / Sk
raido Dievo Saujoj". Čia brūkšnys 
tarp žodžių "pasauliai" ir "dulkių" 
(jei tai ne korektūros klaida) atro
do atsitiktinis šioje knygoje.

Yra rinkinyje memuarinio po
būdžio, nostalgiškų, jautriai ly
riškų eilėraščių (pvz., "Brolis", p. 
146), bet šio rašinio apimtis 
neleidžia jo cituoti ištisai, o vie
nas posmelis mažai ką teat- 
skleistų. Ištisai pacituosiu tik ei
lėraštuką, iš kurio paimtais dvi
em žodžiais autorius pavadino 
visą rinkinį: "Jau teka saulė / Ap
linkui migla / Ramybė tiesia ran
ką / Žuvytės dugne / Žaidžia 
nuskendusiam laive / Ten amži
na ramybė / Ten nurimus banga 
/ Ten saulė dugne" ("Meškerio
tojas", p. 50).

Kai knygą skaičiau pirmąjį 
kartą, nelygios, neritmingos fi
losofiškų eilėraščių eilutės, dargi 
be skyrybos ženklų, kliudė su
sikaupti. Skaitydamas antrukart 
ėmiau apsiprasti. Trečiasis skai
tymas beveik ištisai teikė pa
sigėrėjimą.

Knyga išpuošta 20-čia dail. 
Nijolės Šaltenytės parinktų ir 
išdėstytų Algimanto Kezio nuo
traukų, atrodo, paimtų iš paties 
Jono Šalnos skulptūrų aruodo.

Jonas Šalna. Nurimus ban
ga. - Nuotraukos Alg. Kezio; išlei- Į ir iš jų futbole paskutinėmis yra žėjo ir buvo 5,196, o Estijoje - 
do "Švyturio" UAB; Vilnius, Mai- j Lichtenšteinas ir Andora. 1 padidėjo 7,8% ir užfiksuori 5,432 
ronio 1; tiražas 1500 egz. E. Š. , nusikaltimai. ELTA

Lietuvos ledo ritulio rinktinė, laimėjusi pirmą vietą Pasaulio D klasės čempionate.
V. Kapočiaus nuotr.

Mažiausias pasaulyje mobilusis 
telefonas - Lietuvoje

Bendra Lietuvos ir Danijos 
įmonė "Mobilios telekomuni
kacijos" ("Bitė GSM") pristatė 
naujausią JAV korporacijos tele
foną "StarTAC TM". Jis telpa ant 
delno. "Bitė GSM" - vienintelis 
operatorius Baltijos šalyse, turin
tis teisę prekiauti "StarTAC TM" 
telefonais. Beveik 7 tūkst. litų 
kainuojantis telefonas sveria tik 
115 gramų. Šį telefoną galima
prijungti prie asmeninio kom
piuterio, naudotis faksu, duo
menų ir elektroniniu paštu. Nau
jąjį gaminį pristačiusios "Mobi
lios telekomunikacijos" Lietuvo
je investavo 120 mln. litų. Jos 
paslaugomis čia naudojasi 19 
tūkst. gyventojų. Nuo vasario 10 
dienos vartotojai, pasirinkę "Bitė 
I" paslaugų mokėjimo planą,

Tel. 905-829-2289.
Po pradinės registracijos bus 

paskelbtas varžybų formatas, ga
lutinės registracijos terminas ir 
kitos tolimesnės detalės.

Pilnesnę informaciją gauna visi 
ŠALFASS-gos klubai. ŠALFASS-gai 
nepriklausantieji vienetai dėl in
formacijos prašomi kreiptis į A. 
Šeštoką.

Šios varžybos yra pagrindinė 
dalis 47-jų metinių Š. Amerikos 
lietuvių sporto žaidynių, šiais 
metais įvairioms sporto šakoms 
vykdomų skirtingu laiku ir skir
tingose vietovėse.

ŠALFASS-gos Krepšinio komitetas
ŠALFASS-gos Centro valdyba

Du Kroatijos krepšininkai žais 
už Kauno "Žalgirį"

Kauno "Žalgirio" krepšinio 
komanda, kuri rengiasi tolimes
niam Europos taurės ratui, vie
toje turėtų juodaodžių pasamdė 
du kroatus. Dabar komandoje 
žais Kroatijos rinktinės puolėjas 
Veljko Mrsičius ir buvęs garsio
sios "Cibona" komandos vidurio 
puolėjas - 215 cm. ūgio Franjo 
Arapovičius.

I Alytaus "Alitos-Savy" profe
sionalų komandą, bandomajam 
laikotarpiui pakviestas krašto 
puolėjas iš Australijos Audrius 
Svaldenis. Šis Kaune gimęs krep

Lietuvos futbolo 
rinktinė - 19-ta

Europoje
Gerai 1996 metais rungtynia

vusi Lietuvos futbolo rinktinė 
(iš 10 rungtynių pasiekusi 4 per
gales ir du kartus sužaidusi ly
giomis, o likusias pralaimėjusi) 
pagal "reitingą" užima 19-ją vietą 
Europoje. Už Lietuvos liko jau 
nuo seno stiprių valstybių fut
bolininkai - graikai, bulgarai, 
belgai, airiai, šveicarai, lenkai, 

Į ukrainiečiai ir kt. Iš viso Euro- 
■ pos sąraše figūruoja 51 valstybė

naktį telefonu galės kalbėti dvi
gubai pigiau. Nakties pokalbių 
minutės kaina nuo 2.36 lito su
mažės iki 1.25 lito. LR

Paremdami lietuvišką 
spaudą,

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje 

Tel: (718) ęŽ7-1351 j

i
1996 metų Lietuvos dailiojo jojimo laimėtoja S. Snarskienė 
iš Šalčininkų su žirgu "Vampyru". V. Kapočiaus nuotr.

šininkas praėjusį sezoną rung
tyniavo Geelongo profesionalų 
klubo "Supercats" komandoje. 
Dėl stambaus sudėjimo Svalde
nis Australijoje buvo įgijęs "Ter- 
minatoriaus" pravardę.

Šiaulių profesionalų klubas pa
sirašė sutartį su mokslus Ame
rikoje bebaigiančiu buvusiu 1992 
metų Lietuvos olimpinės rinkti
nes nariu Alvydu Pazdrazdžiu. 
195 cm ūgio, 25 metų amžiaus 
atakuojantis gynėjas Pazdrazdis 
dabar yra vienas iš geriausiųjų 
McNese universiteto, Texas vals-

I tijoje, rinktinės metikų.
Edvardas Šulaitis

Lietuva 
nusikaltimais 

pirmauja
Per du pirmuosius šių metų 

mėnesius Lietuva pagal nusikal
stamumo augimą aplenkė Latvi
ją ir Estiją.

Sausio-vasario mėnesiais Lietu
voje užregistruota 11,220 nusi
kaltimų, arba 19% daugiau negu 
per tą patį praėjusių metų laiko
tarpį. Latvijoje užregistruotų nu- 

I sikaltimų skaičius 1,7% suma-

"Rokiškio sūris" 
gamybai plėsti skirs 

12 milijonų litų
Šiaurės Lietuvos pieno rinkos 

lyderė bendrovė "Rokiške sūris" 
planuoja išleisti 12 milijonų litų 
akcijų emisiją. Gautos lėšos bus 
skirtos gamybai plėsti. Rokiškio 
įmonė Lietuvos pieno rinkoje 
užima antrą vietą ir nusileidžia 
tik Marijampolės pieno konservų 
gamyklai. Apie 90% visų Ro- 

(nukelta į 6 psl.)

Į lČ VISUR
- Prel. dr. Juozo Prunskio, 

rašytojo, redaktoriaus, žurnalisto 
ir didžiulio lietuvių spaudos bei 
kitų pozityvių apraiškų mece
nato, vardo fondas įsteigtas prie 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
globojamo "Vydūno" fondo. Me
cenatas šiam fondui paskyrė 
10,000 doL Prisimintina, kad ger-

; biamam prelatui sukanka 75 me
tų skautavimo jubiliejus.

- Dr. Stasys Jankauskas, 
: Lietuvos Veterinarijos Akademi

jos profesorius ir steigėjas, vasa
rio 6 d. mirė Cleveland, OH, 
Westlake priemiestyje. S. Jan
kauskas buvo gimęs 1899 m. sau-

| šio 25 d. Dvarvyčių kaime, Šiau- 
j lių apskrityje.

- Vytautas Kastytis-Tvar- 
dauskas, "Tėviškės žiburių",

I Mississauga, Ont. (prie Toron- 
i to), leidžiamo lietuviško savait- 
I raščio, redakcijos narys, kovo 1 
į d. atšventė 75-ąjį gimtadienį.

- Astos Banionytės, Lietu
vių Informacijos Centro Was- 
hingtone, D. C., direktorės, pa
gerbimas įvyks balandžio 6 d. 
Dievo Apvaizdos Lietuvių parapi
jos (netoli Detroit, MI) salėje. 
Meninę programą atliks solistė 
Virginija Muliolienė iš Clevelan- 
do ir humoristas Vitalis Žukaus
kas iš New Yorko. Šį renginį or
ganizuoja JAV Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkė.

- "Margučio", Chicagos lietu
vių radijo programos, pirmutinė 
transliacija buvo išgirsta 1932 
m. balandžio 11d. Šiemet ba
landžio 11 d. sueis 65 metai, 
kaip "Margutis" be pertraukos 
lanko lietuviškas pastoges.

- Paltinų (Vokietija) ir 
Ivanausko (Lietuva) koncer
tas Chicagos Jaunimo Centre 
įvyks balandžio 6 d. Rengia 
Amerikos Lietuvių Radijas.

- Lietuviu Šaulių Sąjungos 
užsienio atstovų suvažiavi
mas įvyks balandžio 12-13 die
nomis Chicagoje, Šaulių namuo
se.

- Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos 50 metų sukak
tis bus paminėta balandžio 27 
d. Pasaulio Lietuvių Centre, Le- 
mont, IL.

- Prel. Antanas Bertašius, 
Paterson, NJ, Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas, gegužės 
22 d. švęs kunigystės 60 metų 
sukaktį.

- Prel. Justinas Bertašius, 
dirbantis Kanados lietuvių sielo
vadoje, gegužės 14 d. minės ku
nigystės 55 metų sukaktį.

- Dail. Juozo Sodaičio meno 
paroda vyks balandžio 13 d. 
Daytona Beach, FL.

- Muz. Petras Armėnas, 
darbštusis chorų ir ansamblių 
vadovas, St. Petersburg, FL, sau
sio 13 d. atšventė amžiaus 95 
metų sukaktį.

- Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacija yra 
pakviesta įsijungti į naujai įkurtą 
Amerikos Katalikų sąjūdį "Cat- 
holic Campaign for America". 
CCA organizacija yra pasiryžusi 
sugrąžinti į viešąjį gyvenimą 
tradicines Romos Katalikų tikėji
mo tiesas moralės bei socialinio 
teisingumo srityje.

- Kazys Varnelis, dailinin
kas ir tapytojas, vasario 25 d. 
atšventė amžiaus aštuoniasde
šimties metų sukaktį.

- Aleksandra Gylienė, vie
na iš labdaros draugijos "Lietu
vos Dukterys" steigėjų, sausio 10 
d. atšventė 90 metų sukaktį.



Chicagiečiai laukia
N. Paltinienęs ir E. Ivanausko

Edvardas Šulaitis

Viena iš populiariausių išeivi
joje dainininkių buvo ir yra da
bar Vokietijoje gyvenanti estra
dos solistė Nelė Paltinienė. Ji j 
Chicagą pirmą kartą atvažiavo 
1983-siais, po to čia kasmet vėl 
atvykdavo. Bet Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, jos vizitai nu
trūko. Dabar, ji vyksta koncer

tuoti j savo tėvynę Lietuvą, kur 
kasmetinių koncertų klausosi de
šimtys tūkstančių tautiečių.

Tačiau labai chicagiečiams pra
šant, Nelė ir jos vyras Arvydas 
sutiko šiemet vėl palinksminti 
savo gerbėjas Chicagoje. Balan
džio 6 d. rengiamame koncerte 
(beje, vieninteliame Amerikoje) 
pirmų kartų pasirodys ir jos bu
vęs dainų partneris Eugenijus

VYTOJE

Ivanauskas. Todėl šiemet chica
giečiams bus didelė šventė, kuo
met galės išgirsti šiuos du estra
dos tūzus.

Paltinienės ir Ivanausko dainų 
norėtų paklausyti ir kituose lie
tuviškuose telkiniuose Ameriko
je gyvenantieji tautiečiai. Tačiau 
dėl darbo įsipareigojimų A. Pal- 
tinas negali ilgiau pasitraukti iš 
savo pareigų Vasario 16-tosios 
gimnazijoje Vokietijoje, - sako 
šių menininkų kvietėjas, lietu
vių radijo programos Chicagoje 
vedėjas Anatolijus Šlutas. Tačiau

1997 SKRYDŽIAI J VILNIŲ

Iš NEW YORK (JFK)
Kovo 20 - gegužės 31 -- $631.00
Birželio 1 - rugsėjo 30 - $750.00

Iš Chicagos
Kovo 1 - geg. 31 — 663.*
Birželio 1 - rugsėjo 30 -- 778.’
•Pernakvojimas Londone

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

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

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 j Lietuvą ir Pabaltį brošiūra.

Vytis Travel
40-24 235 St.
Douglaston, NY 11363
Tel.: 718-423-6161
80077-VYTIS

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS 

žiemą ir pavasari, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

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

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382Broad Avė. 
Leonia, NJ 07605 

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

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

TEL.:(617)269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

■ ■■■■■ ■■■■■■■■■

Skambinkite į Lietuvą 
tik už 62 centus per minutę!

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

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

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

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

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

informacijos skambinkite j Vilties jstaigq:

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA 

368 WestBroadway 
BOSTON, MA. 02127 
TEL.617 269-4455

yra vilčių, kad gal kitais metais 
jie Amerikon galės atvykti ilges
niam laikui.

O šį kartą balandžio 6 dienos 
popietę Jaunimo Centro rūmai 
bus perpildyti mūsų tautiečių, 
kurie galės gėrėtis Paltinų ir 
Ivanausko dainomis ir muzika. 
Kalbantis su šio koncerto rengėju 
A. Šlutu ir bilietų platintoju Leo
nu Narbučiu paaiškėjo, kad jau 
vasario pabaigoje buvo parduo
ta daugiau negu pusė bilietų ir 
galvojama, kad jų gali pritrūkti. 
Todėl norintieji į koncertą patek
ti turi juos kuo greičiau įsigyti 
pas Leoną Narbutį šiuo adresu: 
"Lion Frame Gallery", 3125 W. 
71 St., Chicago, tel. 773 778- 
6322.

Nors Nelę Paltinienę dažnas iš 
mūsų esame ne kartą matę ir 
girdėję jos malonų balsą, tačiau 
gal tik retas žinome apie jos 
praeitį, liūdną ir vargingą vai- 
kysę. Ji yra gimusi Lietuvoje lie
tuvio ir lenkės šeimoje. Jai visai 
mažai esant, mirė mama ir tada 
su tėveliu bei sesute atsidūrė 
mamos gimtinėje Lenkijoje. Čia 
juos užklupo karas, kuriame turė
jo pakariauti ir tėvelis. Nelė su 
sesute tada gyveno su pamote, 
žydų kilmės moterimi. Ši buvo 
įskųsta ir vokiečiai ją sušaudė. 
Tada ir prasidėjo didieji Nelės 
vargai ir rūpesčiai. Kurį laiką 
gyveno našlaičių namuose ne
toli Bresto, kur kai kurie vaikai 
mirdavo iš bado.

Po karo Nelės tėvas Mykolas 
Etavičius ją su sesute susirado ir 
vėl galėjo rūpintis. Vėliau pati 
ištekėjo už ukrainiečio Klimen- 
ko ir susilaukė sūnelio. Likimo 
nublokšta į Klaipėdą, ji čia pradė
jo dainininkės karjerą. Nelė dai
nuodavo Ryšininkų saviveiklos 
salėje, jos klausėsi tūkstančiai 
žmonių. Klaipėdoje ji susipažino 
su "Kopų balsų" vokalinio an
samblio vadovu Arvydu Paltinu, 
su kuriuo jau 36 metai kartu 
namuose, scenoje, išvykose. "Ko
pų balsų" solistu buvo ir Eugeni
jus Ivanauskas, kuris ilgą laiką 
buvo Nelės dueto partneris. Su 
juo ir dabar, nuvykusi į Lietuvą, 
Nelė dažnai vėl dainuoja. Su juo 
pirmą kartą ji dainuos užsienyje
- Chicagos lietuviams balandžio 
6 d.

Reikia pasakyti, kad Nelė yra 
labai religinga moteris ir ji kiek
viename koncerte stengiasi su
giedoti giesmę Švenčiausiajai 
Marijai, kurios dėka ji išliko gyva 
pavojinguose gyvenimo keliuo
se. Marija ir dabar jai padedanti
- todėl ji tokia jauna, sveika, 
graži bei kūrybinga.

Estrados dainininkė Nelė Paltinienė viename iš ankstesniųjų jos pasiro
dymų Chicagos Jaunimo Centro didžiojoje salėje. E. Šulaičio nuotr.

"Rokiškio suris" gamybai plėsti skirs 12 
milijonų litų

(atkelta iš 5 psl.)
kiškyje pagamintų sūrių ekspor
tuojama į Daniją, Olandiją, kitas 
Vakarų Europos šalis bei Jung

tines Amerikos Valstijas. įmonė 
pernai gavo 9.3 milijono litų 
gryno pelno.

LR

Padovanokite "Darbi
ninko" prenumeratą savo pa
žįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieneniems metams - tik $30.

g 'KĖS' 0 
Wm. Anastasi, B. S.

77 - 01 JAM A1CA A VENŲ E 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421 
WE DELIVER 

Tel.: 296 - 4130

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 Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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



Connecticut valstijos 
LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ 
Hartfordo skyrius RAMOVĖ 

ruošia

Pavasario šokių vakarų 
š. m. balandžio 12 d., 7 vai. vak.

Šv. Andriejaus parapijos salėje, 
(Church ir Stanley gatvių kampas)

Programoje:
a. Brolių Zdanių duetas; vad. muz Jurgis Petkaitis
b. New Britain Tautinių šokių grupė - vad. Marytė 

Ridikienė
c. Smuikų duetas - griežia Kristina ir Joana Zdanytės 
Po programos šokiai. Šokiams gros Joe Teny orkestras 
Šokių metu veiks ištaigus bufetas su šiltais ir šaltais

gėrimais
Bilietai: Užsakant 10 asmenų stalų, iki balandžio 6 d.

- 80 dol. už stalų
Pavieniai - 10 dol. asmeniui
Stalus rezervuoti pas Vyt. Trečiokų, (860) 529-6804; 

FAX (860) 721-1038
26 Olesen Rd., Wethersfield, CT 06109

HARTFORD, CT.
Lietuvių Karių Veteranų sąjun

gos Ramovė Hartfordo skyrius 
nenuilstamai darbuojasi. Nors 
nariai keičiasi, bet jų skaičius 
nemažėja. Perrinkus valdybą, 
buvo pakeistas sąjungos vardas į 
"Lietuvių Karių Veteranų sąjun
gos Ramovė Connecticut sky
rius". Tuo bandoma paskatinti 
apylinkių lietuvius stoti nariais j 
mūsų sąjungą, kuri yra nuėjusi 
garbingą kelią Lietuvos ir lietu
vybės reikaluose. Kasmet yra pri
simenami mirę mūsų nariai. Pa
maldose prisimenam brolius par

Baltimorės lietuvių rezoliucija
Vasario

Prieš Nepriklausomybės atsta
tymą išeivija dažnai siųsdavo 
sveikinimus ar pageidavimus 
Amerikos valdžios pareigūnams. 
Šiais metais Baltimorės lietuviai 
atgaivino šį visuomeninės nuo
monės reiškimo būdą čia skel-

Didžiai gerbiamam akademikui 
Zigmui Zinkevičiui

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministrui Vilniuje

Baltimorės miesto ir apylinkių lietuviai, susirinkę iškilmin
gai minėti Vasario 16 šventę, sveikina Jus, pone Ministre, ir 
dėkoja už Jūsų labai reikalingus pareiškimus apie lietuvių 
kalbos mokymą Lietuvos mokyklose. Šiuo reikalu Jums pada
ryti priekaištai yra logiškai nepagrįsti, jie kenkia lietuvių 
kalbos teisinei padėčiai krašte ir labai reikalingam lietuvių 
tautinės kultūros ugdymui nepriklausomoje Lietuvos Respub
likoje.

Vienbalsiai priimta plojimu JAV-jų Baltimorės mieste Lietu
vių Namų salėje, iškilmingo Lietuvių Bendruomenės JAV-se 
Baltimorės apylinkės minėjimo metu 1997 m. vasario 16 
dieną.

Šio nutarimo nuorašai siunčiami Ministrui pirmininkui 
Gediminui Vagnoriui, Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui 
ir spaudai.

Sudarydami testamentus, nepamirškite 
geriausio draugo - "Darbininko", 

kuris kiekvieną savaitę skelbia naujienas lietuvių namuose.

Vasario 16 gimnazijos choras dainuoja Vokietijos LB valdybos suruoštame Lietuvos
Nepriklausomybės šventės minėjime. Nuotr. M. Šmitienės

RAMOVĖS VALDYBA

tizanus, tremtinius ir visus, pa
aukojusius gyvybę už Lietuvos 
laisvę.

Mūsų skyrius ruošia kasmet 
gegužines ir kitokius renginius. 
Pelnas skiriamas paremti lietu
višką spaudą ir veiklą. Išlaiky
dami susidariusią tradiciją, ramo- 
vėnai su pirmomis kregždėmis 
rengia Pavasario šokių vaka
rą š. m. balandžio 12 d., 7 
vai. vak. Šv. Andriejaus par. sa
lėje, New Britain, CT (žiūr. skel
bimą). Apylinkių lietuviai ir jų 
draugai kviečiami gausiai atsi
lankyti.

Vyt. Trečiokas, pirmininkas

16 proga
biama rezoliucija. Baltimorės re
zoliucijos tematika buvo gražiai 
suderinta su Vasario 16 prasme 
ir šių laikų įvykiais Lietuvoje. V. 
Eringio vadovaujama LB apy
linkės valdyba šį visuomenės 
nutarimą išsiųs į Lietuvą.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas Great Necke

New Yorko rytiniame užmie- 
yje Long Islande esantis Great 
eck miestas jau nuo 1920 m. 
nomas čia įsikūrusia gausia lie- 
ivių kolonija ir jos organizacine 
eikla. Čia veikė dvi pašalpinės 
raugijos - Šv. Pranciškaus bei 
linų ir Dukterų, Amerikos Lie- 
ivių Piliečių klubas, Amerikos 
ietuvių Katalikų Federacijos 
tyrius, BALFo skyrius, Lietuvos 
yčių kuopa ir kairiųjų, taip va- 
inamas laisviečių klubas.
Nuo 1949 metų, kai į šią vieto-
atvyko daug lietuvių iš pabė

gėlių stovyklų Vokietijoje, veik
la ypač pagyvėjo. Iš naujųjų 
ateivių susikūrė mišrus choras; 
kuriam vadovavo Mykolas Ci
bas, ir dramos mėgėjų būrelis, 
vadovaujamas Kęstučio Miklo. 
Jo iniciatyva buvo pastatyti net 
trys vaidinimai: St. Lauciaus "Pė
dos mirties zonoje", "Taikos kiau
lė" ir "Paslaptingoje žemėje".

Naujieji ateiviai kažkaip ne
pritapo prie jau egzistuojančių 
organizacijų. Jos pradėjo nykti, 
išskyrus Lietuvos Vyčius, kurie 
dar ir šiandien veikia. Esant to
kiai padėčiai, 1953 m. liepos 9 
d. iniciatorių sušauktame su
sirinkime buvo įsteigta Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė. Pir
muoju pirmininku buvo išrink
tas Ignas Kazlauskas. Po metų 
pirmininkavimą perėmė Antanas 
Senikas. Po jo pirmininkais buvo: 
Stasys Šileika, Vaclovas Butkys, 
Henrikas Miklas (net 29 metus) 
ir Vytas Žukas (7 metus). 1995 
metais įvykusiame metiniame 
susirinkime visas apylinkės vado
vavimas buvo perduotas į mote
rų rankas. I naująją valdybą buvo 
išrinktos: Irena Kilienė, Irena 
Rasa Miklienė, Lilė Milukienė, 
Irena Vilgalienė ir Aldona Žu- 
kienė. Valdyba, pasiskirstydama 
pareigomis, pirmininke išsirin
ko Ireną Vilgalienę.

Nepaisant to, kad apylinkės 
lietuvių gretos labai praretėjo, 
naujoji valdyba labai pagyvino 
veiklą, ypač pagalbą Lietuvai, 
siunčiant įvairius siuntinius naš
laičiams paremti. Ji taip pat tę
sia ir Vasario 16-osios minėjimų 
rengimą.

Šiemet šis Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas buvo suren
gtas vasario 8 d. Great Necko St. 
Aloysius bažnyčios klubo patal
pose.

Minėjimas buvo pradėtas 6 vai. 

Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė atlieka pro
gramą Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime 
Hutenfeide, Vokietijoje. Nuotr. M. Šmitienės

vak. Apylinkės pirmininkei 
staiga sunegalavus, minėjimą 
atidarė ir jį pravedė vicepir
mininkė Lilė Milukienė. Po in- 
vokacijos, kurią perskaitė kun. 
Jonas Pakalniškis, po žuvusių už 
Lietuvos laisvę pagerbimo ir po 
Amerikos bei Lietuvos himnų 
sugiedojimo, pagrindinei kalbai 
pasakyti buvo pakviestas JAV LB 
Tarybos narys ir Kauno miesto 
garbės atstovas Nevv Yorko mies
tui Kęstutis Miklas.

Savo kalboje, trumpai prisimi
nęs Lietuvos praeitį, Nepriklau
somybės akto paskelbimą ir to 
akto originalo iki šiai dienai 
nežinomą likimą, K. Miklas dau
giausia kalbėjo apie dabartines 
Lietuvos problemas. Jis analiza
vo krašto politinę padėtį, nuo
latinę grėsmę iš Rusijos, priklau
sant nuo jos naftos, dujų ir 
žaliavų. Pabrėžė ūkio nuosmukį 
ir katastrofišką ekonominę pa
dėtį, taip pat nesukontroliuo
jamą organizuoto kriminalinio 
elemento veiklą, korupciją, ky
šininkavimą, daugumos žmonių, 
ypač pensininkų bei bedarbių, 
skurdą. Kalbėjo apie naujai 
išrinktą seimą ir sudarytą naują 
vyriausybę, jos pažadus pakelti 
Lietuvos ekonominį gyvenimo 
lygį, sutramdyti mafiją, išrinkti 
valstybei priklausančius mokes
čius, ko prieš tai buvusi vy
riausybė nepajėgė padaryti, ir 
bausti kalėjimu visus tuos, kurie 
jų nesumoka. Paminėjo, kad 
naujoji vyriausybė jau pakėlė 
pensininkams pensijas dešimčia 
procentų, žada jas jiems dar pa
kelti, taip pat ir atlyginimus 
mokytojams bei medicinos per
sonalui. Nepaisant visų tų pa
žadų, kurie, tikimasi, būsią įgy
vendinti, kraštas dar kurį laiką 
vargs. K. Miklas kvietė visus į tai 
atkreipti dėmesį ir toliau tęsti 
paramą Lietuvai.

Po to sekė vaišės, kurių metu 
buvo renkamos aukos pagalbos 
Lietuvai reikalams. Surinkta 675 
doleriai. Buvo pravesta ir loteri
ja, kuriai dovanos buvo suauko
tos. Iš loterijos gautas pelnas 
skirtas šio minėjimo išlaidoms 
padengti.

Minėjimu visi buvo labai 
patenkinti ir džiaugėsi galėję 
kelias valandas pabendrauti lie
tuviškoje aplinkoje.

(k km)

44-tas 
talpintuvas 

išsiųstas Lietuvon
Regina Juškaitė

Lietuvos Vyčių padalinio "Pa
galba Lietuvai" vadovas Robert 
Boris pranešė, kad š. m. vasario 
19 d. iš World Medical Relief, 
Ine., įstaigos, Detroit, MI, 44-tas 
talpintuvas buvo išsiųstas Lietu
von. šis talpintuvas skirtas įvai
rioms vietovėms: Alytaus Kū
dikių namams, Šv. Klaros Slau
gos namams, kun. Povilui Kle- 
ziui Utenoje, "Vilnijos" draugijai 
ir kt.

Talpintuvas turėtų pasiekti Lie
tuvą kovo viduryje. Jis sveria 
17,538 svarų ir jo vertė siekia 
virš 769,440 dol.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
XV-tosios Tarybos Vyr. 

ir Apygardų Rinkimų komisijų sąrašas

Vyr. Rinkimų Komisija:
Gintaras Čepas, pirmininkas, 
57 Edgemere Road, 
Quincy, MA 02169, 
namų tel. (617) 472-4956, 
darbo tel. (617) 330-8104, 
fax: (617) 330-8130;
nariai:
Laisvyda Bielkevičiūtė,
Česlovas Mickūnas,
Brutenis Veitas, 
Marius Žiaugra.

Connecticut apygarda:
Lionginas Kapeckas, pirm.,
637 Hillside Avenue, 
Hartford, CT 06106, 
tel. (860) 956-6476; 
nariai:
Augustinas Virkutis (W. Hartford), 
Zina Zabulienė (Glastonbury).

Massachusetts apygarda: 
Regina Petrutienė, pirmininkė
P. O. Box 367,
West Hyannisport, MA 02672, 
tel. (508) 775-3987;
nariai:
Stasys Baltauskas (W. Hyannisport), 
Janina Snieškienė (W. Hyannisport).

Michigan apygarda:
Romualdas Kriaučiūnas, pirm.,
1816 Tecumseh River Drive, 
Lansing, MI 48906, 
tel. (517) 321-0091;
nariai:
Vytautas Jonaitis (Grand Rapids), 
Danguolė Majauskaitė (Lainsburg).

Ohio apygarda: -
Jonas Kazlauskas, pirmininkas, 
9313 Oxford Trail,
BrecksviUe, OH 44141, 
tel. (216) 546-0631;
nariai:
Juozas Biliūnas, 
Vytautas Staškus.

Los Angeles, California

Baltijos valstybių saugu
mo konferencija, organizuo
jama Baltų Laisvės lygos, įvyks 
bal^pdžio 5, šeštadienį, Los An
geles? Latvių bendruomenės cen
tro patalpose.

IŠ Washingtono atvyksta Paul 
Goble, žymus Amerikos politi
kas, baltų vienybės šalininkas, 
artimas buv. ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio draugas, kuris šiuo 
metu apie Lozoraitį rašo knygą. 
Kalbą NATO plėtimo klausimu 
banketo metu pasakys dr. R. P.

Mylimam tėvui

A. f A.
VINCUI SALAMONUt

mirus, dukrą Ireną Jankauskienę Ir Jos šeimą seseriškai 
užjaučiame Ir kartu liūdime.

Washington'o Židinietes

Sesei

A. t A.
MARIJAI NOREIKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, vyrui Leonui, dukrai Rūtai, 
anūkui Andriui bei giminėms Ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

NY Vyr. Skaučių Židinio sesės

A. t A. ,
BIRUTEI BAGDŽIŪNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, giliausią užuojautą Jos vyrui 
Antanui ir šeimai reiškia

Domeykų šeima

Vidurio Vakarų apygarda:
Irena M. Ktrkuvienė, pirm., 
8855 West 95th Street, 
Palos Hills, 1L 60465, 
tel. (708) 598-0683;
nariai:
Paulius Guobužis (Chicago), 
Feliksas Mataitis (Lockport), 
Rasa Poskočimienė (Lockport), 
Jonas Smalstys (Lockport).

Floridos apygarda:
Jurgis Mikaila, pirmininkas, 
10251 98th Street,
North Largo, FL 34643, 
tel. (813) 399-1865;
nariai:
Mečys Šilkaitis (Seminole), 
Vytas Budrioms (Largo).

Vakarų apygarda:
Jonas Matulaitis, pirmininkas, 
3331 Wood Terrace, 
Los Angeles, CA 90027, 
tel. (213) 662-8822;
nariai:
Rimtautas Dabšys (Los Angeles, 
tel. (213) 665-4303),
Valentinas Varnas (Los Angeles).

Pietryčių-Nevv Jersey apyg.:
Anilora Mašalaitienė, pirm., 
645 Fletcher Road, 
Wayne, PA 19087, 
tel. (610) 687-3048; 
nariai:
Rimas Jakas, 
Linas Kučas.

New York apygarda:
Lilė Milukienė, pirmininkė, 
111 Grohmans Lane, 
Plainview, NY 11803, 
tel. (516) 681-6172;
nariai:
Aldona Marijošienė, 
Sofia Skobeikienė.

Peters iš Harvardo universiteto. 
Yra pakviesta ir daugiau Rusijos 
ir Rytų Europos politikos eksper
tų: gen. B. Rubus, Daniel Fried 
(Saugumo taryba), Robert Nurick 
(Rand korporacija), Baltijos vals
tybių konsulai ir kiti.

Lietuvių Bendruomenės 
Santa Monica apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks 
balandžio 12. Valdyba duos atas
kaitinius pranešimus ir naujai 
kadencijai bus renkama nauja 
valdyba.
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Ateinantį sekmadienį, 
kovo 30 d. - Velykos. Velykų 
rytą lietuvių parapijose pamaldų 
tvarka:

Apreiškimo par. bažnyčioje 
Prisikėlimo pamaldos bus 7 vai. 
ryto.

Vilniaus Aušros Vartų parapi
joj Manhattane, NY, Prisikėli
mo mišios bus 9 vai. ryto. Po 
mišių parapijos salėje jvyks ve
lykinis pobūvis.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OEM, kovo 21 d. sugrįžo į savo 
rezidenciją Pranciškonų vie
nuolyne, Brooklyn, NY, iš Flori
dos, kur keturiose vietovėse 
pravedė gavėnios rekolekcijas.

"Darbininko "straipsnio 
konkurso išsiuntimo data pra
tęsiama iki gegužės 31 d.

Prof. Marija Gimbutienė, 
pasaulinio masto lietuvė archeo
logė, buvo minima š. m. vasario 
17 d. PBC TV programoje, su
pažindinant su jos knygomis ir 
archeologinių tyrimų darbais.

'Siunčiu 1,000 dol. 
'Darbininkui'.

Puikus laikraštis, 
reikia jį išlaikyti.
Jūsų Kristuje

Prel. Juozas Prunskis' 

'Darbininko' leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja 

gerb. prelatui

JUOZUI PRUNSKIUI 
už tokią didelę paramą.

Kelionių agentūra Vytis 
pradėjo skelbti 1997 m. pavasa
rio ir vasaros kelionių į Vilnių 
kainas. Žiūr. 6-tą puslapį.

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

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko Klubas 

kviečia visus atsilankyti į

Tradicinę Atvelykio Popietę
1997 m. balandžio 6 d., sekmadieni, 

3 vai. popiet
Kultūros Ždinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Programoje: Meninė dalis 
Vaišės - Atvelykio stalas 

Įėjimas - 15 dol.

/f -■ --------------

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 dol.

Straipsniai turi būti gauti iki gegužės 31d. (pagal pašto 
antspaudo datą ant voko).

Kūriniai siunčidtni 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 ne
grąžina. Siųsti šiuo adresu:

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

-- J

Atvelykio tradicinė popie
tė, kurią rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas, įvyks sekma
dienį, balandžio 6 d., 3 vai. po
piet Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. Žiūr. skelbimą šio 
puslapio apačioje.

450 metų sukaktis nuo pir
mosios lietuviškos knygos at
spausdinimo - Martyno Maž
vydo Katekizmo - bus pa
minėta š. m. balandžio 2 d. Cen
trinėje bibliotekoje, Fifth Avė ir 
41st St., New York City, Room 
206. Minėjimą rengia Lietuvos 
Respublikos Generalinis konsu
latas New Yorke, New Yorko Cen
trinės bibliotekos Slavų ir Baltų 
skyrius ir Lietuvių Bendruomenės 
Manhattan© apylinkė. Pradžia 3 
vai. popiet. Po sveikinimo kalbų 
ir parodos apžiūrėjimo - priėmi
mas. Įėjimas su pakvietimais.

Clevelandietis pulkininkas 
leitenantas Edmundas Čapas, 
1993 - 1994 metais dirbęs ryšių 
karininku ir padėjęs Lietuvos ka
riuomenei, išleido knygą "Namie: 
Lietuvoje ir JAV". Pirmoje dalyje 
užrašyti nuotykiai ir pastebėji
mai, patirti 1992 m. dviračiu 
keliaujant po Lietuvą. Antrosios 
dalies straipsniuose, rasite pra
ėjusių metų įspūdžius, kai auto
rius dirbo ir gyveno su šeima 
Šiauliuose.

Knygą išleido Šiaulių pedago
ginis institutas; jam bus skirti 
visi pinigai, gauti už knygą. Kas 
norėtų šią knygą įsigyti, rašy
kite: Ed. R. Capas, 1058 E. 171st 
St., Cleveland, OH, 44119; tel. 
(216) 383-8652. Kaina 7 doL(sk.)

Elena Andruska Kaziuko 
mugei padovanojo gintarinius 
papuošalus, už kuriuos New Yor
ko skautės židinietės jai nuošir
džiai dėkoja. Mugėje surinkto
mis lėšomis židinietės pradžiu
gina šventinėmis dovanėlėmis 
Kauno invalidų namų auklėti
nius ir paremia skautų vienetus 
įvairiuose miestuose Lietuvoje.

Lietuva pagaliau atgavo sklypą Berlyne
Salomėja Narkėliunaitė

Po trejų metų Lietuvos juridi
nių pastangų, šiemet sausio 30 
d. aukštesniosios instancijos Vo
kietijos teismas priėmė spren
dimą, kuriuo Lietuvai grąžinamas 
jai priklausiusios ambasados Ber
lyne sklypas.

Byla dėl nuosavybės buvo pra
dėta dar 1993 m. vasarą, kai Lie
tuvos ambasadorius Zenonas Na
maičius Berlyno archyve sura
do Žemės knygą, kurioje prie 
sklypo registracijos buvo nuro
dyta, kad jis priklauso Lietuvos 
Respublikai. Bet to sklypo nega
lima buvo atgauti, nes ligi 2007 
metų jis buvo išnuomotas vo
kiečiui automoblių pardavėjui, 
įrengusiam ten garažą. Tada že
mesnės instancijos Berlyno teis
mas nepripažino tarptautinės tei
sės argumentų ir paliko galioti 
nuomos sutartį. Aukštesnysis 
teismas bylą užtęsė net ligi 1997 
m. pradžios.

Dabar Lietuvos Vyriausybė ga
lės imtis žygių pasinaudoti tuo 
sklypu. Jau anksčiau buvo kalbė
ta, jog būsią statomi pastatai, 
kad juose galėtų įsikurti Lietu
vos ambasada, persikėlusi iš Bon- 
nos, nes iš tenai vokiečiai kelia 
savo sostinę į Berlyną.

Tasai sklypas, kurio reali dabar
tinė nuomos kaina galėtų būti 
apie 10,000 markių, turi apie 16 
arų ploto. Vila, kurią 1926 me

Pianistas Rokas Zubovas 
New Yorke

Chicagoje gyvenantis pianis
tas Rokas Zubovas New Yorke, 
pačiame jo centre Manhattane, 
girdimas jau trečią kartą. Pirmą 
kartą Rokas dalyvavo Frina Awer- 
buch International Piano Com- 
petition, uždarame perklausos 
koncerte Stainway salėje, antrą 
kartą - kaip to konkurso laurea
tas, kartu su kitais premijas lai
mėjusiais, jungtiniame koncerte 
Weill Recital salėje, o vasario 9 
d. - viešosios NYC Donnell bib- 
liotekos salėje._______ _______ —

Rokas Zubovas koncertą pradė
jo L. van Beethoveno, iš trijų 
dalių ir fugos, Sonata in A-flat, 
Op. 110. Po pirmos svajingai 
dainuojančios sonatos dalies, 
antroji dalis tarsi pasipriešino, 
pirmajai "patriukšmavus", gi tre
čioji išsiliejo- džiugiais akordais 
ir lyg jauna stirnelė atstriksėjo 
prie fugos, kuri, visas dalis tarsi 
sutaikiusi, sonatą užsklendė sku
bių natų kaskadomis.

Sekė Johannes Brahms VierKla- 
vierstiike, Op. 119. Šio kompozi
toriaus romantiko pateikiami 
pianistams melodingi, ritmiški, 
greiti pasažai bei sudėtingi har
monijos reikalavimai Rokui sun
kumų nesudarė.

Su džiaugsmu tenka pastebėti, 
kad lietuviai pianistai į savo kon
certų programas nebevengia 
įtraukti ir savųjų kompozitorių. 
Ir šiame koncerte antroji dalis 
išimtinai buvo skirta lietuvių 
kompozitoriams.

Kaip ir dera, Rokas Zubovas, 
būdamas Mikalojaus K. Čiur
lionio proanūkis (ketvirtos kar
tos), pagerbdamas savo proseneli

Taip atrodė Lietuvos ambasados sklypas Berlyne 1959 m. 
liepos mėnesį. S. Narkėliūnaitės nuotr.

tais už valstybės lėšas nupirko 
tuometinis Lietuvos atstovas įga
liotasis ministras Vokietijoje Vac
lovas Sidzikauskas, II Pasaulinio 
karo metu sąjungininkų buvo 
subombarduota. Po karo, vokie
čiai nuvalė griuvėsius ir į miesto 
Žemės dokumentus įrašė, kad jis 
priklauso Lietuvai.

Ši nuotrauka daryta 1959 m., 
kai šių eilučių autorė Jungtinių 
Tautų paskelbtųjų Tarptautinių 
pabėgėlių metų proga lankėsi 
Vokietijoje ir pasekė lietuvių pė
domis. Tada buvo įdomu pasi
žiūrėti, kaip po karo atrodė tos 
vietos, kur lietuviai pabėgėliai 

antrąją koncerto dalį pradėjo 
Čiurlionio Impromtu in F minor, 
kurį sekė neilgas, penkių dalių 
kūrinys Variations BESAKĄS. Tas 
kūrinys buvo atrastas tik prieš 
keliolika metų. Kaip ir visą 
Čiurlionio kūrybą (neišskiriant 
ir jo tapybos darbų), taip ir V aria - 
tions gaubia gili mistika. Atlikėjui 
norint perskrosti tą mistiką, ten
ka susidurti su gan nelengvu gal
vosūkiu, o tai neišvengiamai at
siliepia ir klausytojui, santūriai 
priimančiam Čiurlionį.

Toliau sekė jauno (gim. 1954 
m.) kompozitoriaus Vidmanto 
Bartulio Ūkanos ir ypatingu ori
ginalumu pasižymintis kūrinys 
Auksinių debesų lietus. Pianistas, 
kairei rankai ilsintis, su pora de
šinės rankos pirštų ir labai ribo
tu natų skaičiumi pradėjo ty
lutėliai "lyti". Girdisi kaip nuo 
stogo, ar nuo medžių, į žemę 
krinta "lietaus" lašai. "Lietui" kas
kart didėjant, kairioji ranka svai
do žaibus, trankosi perkūnais. 
"Lietui" pakankamai įsisiautus, 
melodija ima pamažu silpnėti ir 
su paskutiniu, vos palytėtu kla
višo garsu, prispaudus kairįjį, gar
są slopinantį, pedalą, "lietus" 
nustoja lijęs.

Paskutinis programos numeris 
- Broniaus Kutavičiaus Sonata. )

Br. Kutavičius žinomas kaip 
modernios muzikos autorius. Jo 
Sonata iš trijų dalių, kurios pir
moji - pianissimo - išskirtinai 
melodinga. Ją būtų galima drą
siai priskirti prie romantikų. 
Antroji ir trečioji dalys, pasireiš- 
kusibs garsiais disonansiniais 
akordais, ne tik kad negąsdino, 

karo metu rinkdavosi, valgė, 
meldėsi. Min. Sidzikauskas New 
Yorke jai priminė pasidomėti ir 
ta vieta Berlyne, kur buvo Lie
tuvos ambasada.

Turbūt mažai kam žinoma, kad 
sovietams okupavus Lietuvą, Si
dzikauskas neatidavė ambasados 
raktų okupantų įgaliotiniams, o 
įteikė juos Vokietijos valdžiai. 
Po karo ta vieta, esanti Kielgan- 
strasse, prie Kurfūrstenstrasse, 
atsidūrė amerikiečių sektoriuje. 
Pažymėtina, jog tai prestižinė 
vieta Berlyne.

bet buvo įdėmiai išklausytos.
Rokas Zubovas yra tvirtų įsiti

kinimų, principingas, plataus 
muzikinio polėkio, išvystęs ne
priekaištingą techniką pianistas. 
Su atliekamu muzikos kūriniu 
santykiauja ne vien pirštais, bet 
širdimi ir vidine įžvalga. Fortepi
jono muzikos mėgėjai Roką 
Zubovą sutiko itin šiltai. Ploji
mams nesiliaujant, buvo susi
laukta Čiurlionio "Rudens".

Į koncertą, rengtą The Piano 
Teachers Congress of New York, 
kartu su LB NY Manhattan© 
apylinke, atsilankė apie 300 as
menų. p. palys

Arbit Blato, žymaus daili
ninko, paroda vyksta Beacon 
Hali Fine Arts galerijoje, 980 
Madison Avė., Manhattane, ko
vo 10 - balandžio 19 d. A. Blatas 
gimęs ir augęs Kaune, į Ameri
ką atvykęs prieš antrąjį pas. karą.

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo kovo 30 d. jų programos 
lietuvių ir anglų kalbomis bus 
girdimos 5910 kilohercų dažniu.

Šiandien DARBININKĄ 

užsisakę, 
kitą savaitę turėsite jį 

namuose!
Tel: 827-1351

Išėjo nauja poeto Romualdo 
Kisieliaus eilėraščių knyga 
"Žaizdos širdyje”. Išleido 1997 
m. 'Aistėjos' leidykla Vilniuje. 
Knygos kaina 5 dol. su persiun
timu. Knygą Amerikoje galima 
gauti pas autorių rašant:

Mr. R. Kisielius —
36 Kenbury Rd.
Somerville, NJ 08876

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 
377-1401. (sk.)
Moteris iš Lietuvos ieško darbo 
šeimoje.‘Kalba tik lietuviškai. 
Skambinti (718) 235-9531. (sk.)

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

Lietuviškos Skantijos 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.)

Ūkininkas iš Lietuvos 
domisi Amerikos žemės ūkio 
pažangia patirtimi ir galimybė
mis įsigyti naudotos žemės ūkio 
technikos bei produkcijos per
dirbimo įrengimų. Kreiptis į 
Rimą. Telef. Lietuvoje: 370-47- 
52151; Faxas: 370-47-51735; E- 
mail adresas: Giedra® pub. osf.lt.

(sk.)
Ieškome muzikanto pa

groti gegužinėje. Skambinti 
vakarais tel. Ramutei - (718) 849- 
1581 arba Vidai - (718) 849-2260. 
Gegužinė įvyks š. m. birželio 1 
d. Kultūros Židinyje, ją rengia 
LB Great Neck, Versmės ir 
Oųeens apylinkės. (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:

Kun. Vytas Memenąs, Frank- 
fort, IL - 100 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 Expdrt, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims kovo 29 d., šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

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

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, balandžio 26 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 4 vai. po
piet.

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

Siuntiniai Į Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas. Mais
to siuntiniai: šventinis $39.;

55 svarų įvairaus maisto siun
tinys už $98.

TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
St.

Chicago, IL 60629 tel. 
(773) 838-1050

10716compuserve.com

