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LIETUVOJE PAVASARĮ TURĖTŲ BŪTI SKELBIAMOS 
PAVARDĖS ASMENŲ, NEPRANEŠUSIŲ 

APIE SAVO RYŠIUS SU SOVIETŲ SAUGUMU

LIETUVOS MOKSLEIVIAI NEPRITARIA

- Šiais metais Vilniuje įvyks 
trys didžiuliai renginiai, į ku
riuos atvyks užsienio valstybių 
prezidentai ir tarptautinių orga
nizacijų vadovai. Balandžio 23- 
25 dienomis rengiamą tarptau
tinę “Civilizacijų dialogo” kon
ferenciją globoja Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentai bei UNES
CO generalinis sekretorius. 
NATO Parlamentinės Asamblė
jos pavasario sesija vyks gegu
žės 27-31 dienomis. Joje žada 
dalyvauti NATO generalinis se
kretorius George Robertson. 
Birželio 15-17 dienomis vyks 
Lietuvos ir Šiaurės šalių rengia
ma konferencija “Moterų ir vyrų 
galimybės ir demokratija”. Ją 
globoja Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona 
Alma.

- Vilniaus Senamiestyje ne
toli Aušros Vartų atidaryta pir
moji Lietuvoje verslo reziden
cija “Domina Plaza Luxury 
Apartments”. 'Jai viešbutis, ku
riame iš užsienio atvykę vers
lininkai galės ilgam išsinuomo
ti butus arba juos nusipirkti. 
Naujasis viešbutis įsikūrė XIV 
amžiaus pastate. Jis priklausys 
Italijos viešbučių kompanijos 
“Domina Vacanze” tinklui. 'lai 
pirmasis bendrovės “Pro kapi-' 
tai Real Estate” projektas Lietu? 
voje. Viešbutyje įrengti 24 butai. 
Jų plotas - nuo 55 iki 124 kv. 
metrų. Visi butai apstatyti ita
liškais baldais, juose įrengtos 
virtuvės su visais reikiamais in
dais. Butų nuomos kaina mėne
siui - nuo 6000 litų.

- Klaipėdoje atidarytas at
naujintas viešbutis “Pamarys”, 
dabar priklausantis “Radisson 
SAS” tinklui. Pagrindinis vieš
bučio akcijų paketas priklauso 
norvegams. Viešbutyje įrengti 
75 kambariai. Iš jų - penki apar
tamentai, kuriuose yra svetainė, 
miegamasis ir vonios kambarys. 
Viešbutyje yra konferencijų sa
lė, 56 vietų restoranas ir baras. 
Viešbučio interjere vyrauja jū
riniai motyvai. Viešbutis uosta
miestyje atidarytas atsižvelgiant 
į pramonės plėtrą ir turizmo 
srautą. Šie motyvai nukonkura
vo Kauną. Pirmas “Radisson 
SAS” tinklo viešbutis Lietuvoje 
prieš keletą metų buvo atidary
tas Vilniuje buvusiame “Asto- 
rijos” viešbutyje Senamiesty
je.

- Lietuvoje po truputį įsiga
li vakarietiškos statybos mode
lis, kuomet’statybos bendrovė 
kompleksiškai stato visą namų 
kvartalą. Bendrovė įrengia ko
munikacijas, nutiesia kelius, 
sutvarko bendro naudojimo 
teritoriją, namų aplinką. Vie
nas tokių kvartalų kuriamas 
gražioje Vilniaus vietoje šalia 
Pavilnio regioninio parko. Čia 
bus 22 namai, iš kurių 11 bus 
pastatyti pagal individualius 
projektus, o likusius bus ga
lima išsirinkti iš trijų kartotinių 
variantų. Šio projekto inves
ticijų vertė apie 16 mln. litų. 
Vieno namo su 12 -15 arų skly
pu kaina bus apie 600 tūkst. li
tų. Dalis šio kvartalo namų jau 
turi užsakovus. Vienas iš jų 
tikriausiai bus disko metikas 
olimpinis čempionas Virgilijus 
Alekna. įkurtuvės numatomos 
šių metų pabaigoje.

Biuletenis “Valstybės žinios” 
ne anksčiau kaip vėlyvą pa
vasarį pradės spausdinti pavar
des tų asmenų, kurie specialiai 
komisijai neprisipažino apie 
savo buvusį bendradarbiavimą 
su sovietiniu saugumu. Šiuo 
metu komisija tikrina beveik 
pusantro tūkstančio prisi
pažinusiųjų bylas, rašo dienraš
tis “Kauno diena”.

Praėjusių metų vasarį įsi
galiojo įstatymas dėl asmenų, 
slapta bendradarbiavusių su bu
vusios Sovietų sąjungos spe
cialiosiomis tarnybomis, regis
tracijos, prisipažinimo, įskaitos 
ir prisipažinusiųjų apsaugos. 
Šiuo teisės aktu prasidėjo va
dinamasis liustracijos proce
sas.

Iš Valstybės saugumo depar
tamento bei kitų institucijų at
stovų sudaryta speciali ko
misija minėtam įstatymui įgy
vendinti priiminėjo prisipaži
nimus iš tų asmenų, kurie so
vietinės okupacijos metais ben
dradarbiavo su specialiosiomis 
struktūromis.

Iki rugpjūčio 5 d., kai baigė
si įstatymo numatytas terminas 
prisipažinti, komisijai prisistatė 
beveik 1,5 tūkst. Lietuvos pi
liečių. Nuo to laiko komisija 
susitikinėja su prisipažinusiais, 
apklausia j uos, susipažįsta su jų 
bylomis.

Tikimasi, kad apklausa baig
sis kovo-balandžio mėnesiais. 
Tuomet bus rengiamasi paskel
bti neprisipažinusiųjų pavar
des.

Miškas žiemą A. Balbieriaus nuotr.

DARBĄ PRADĖJO NAUJOJI 
LIETUVOS AMBASADORĖ PRIE NATO

Naujoji Lietuvos ambasadorė 
misijoje prie NATO Gintė Da- 
mušytė sausio 31d. NATO ge
neraliniam sekretoriui George 
Robertson įteikė skiriamuosius 
raštus.

Pasak Lietuvos misijos pra
nešimo spaudai, susitikime G. 
Damušytė ir G. Robertson ap
tarė Lietuvos pasirengimą na
rystei Šiaurės Atlanto aljanse.

Ambasadorė pažymėjo, kad 
Lietuvos Vyriausybė skyrė ir 
skirs pakankamai lėšų gynybos 
reformai įgyvendinti. Jos tei
gimu, ruošdamasi narystei 
NATO, Lietuva siekia išnaudoti 
visas Narystės veiksmų plane

Komisija kol kas neturi pa
tikimų duomenų, kiek Lietu
vos piliečių per 50 okupaci
jos metų bendradarbiavo su 
KGB ir kitomis saugumo ins
titucijomis. “Sąlygiškai gali
ma teigti, kad tokių buvo apie 
30 tūkst. Tačiau tikslius skai
čius galėsime žinoti tik tuomet, 
kai visos bendradarbiavusiųjų 
bylos bus atvežtos iš Rusijos. 
Kada nors tai gali atsitikti”, 
sakė vienas komisijos narių, 
Valstybės saugumo departa
mento pareigūnas Rimantas 
Martinkėnas.

Tačiau tai nereiškia, kad vi
sos bendradarbiavusiųjų pa
vardės bus paskelbtos. Mat per 
nepriklausomybės metus daug 
kas pasikeitė. Dar 1990 me
tais nemažai buvusių saugu
miečių išvažiavo iš Lietuvos, 
dalis per tuos vienuolika metų 
mirė.

Vykstant liustracijai, komi
sija siūlė į ją kreiptis visiems 
Lietuvos piliečiams, turėju
siems bet kokių kontaktų su 
KGB darbuotojais, nes bet ku
rio asmens suteikiama infor
macija sovietiniam saugumui 
galėjo būti traktuojama kaip 
bendradarbiavimas, net pačiam 
asmeniui apie tai nežinant.

Todėl, VSD pareigūno nuo
mone, pusantro tūkstančio pri
sipažinusių žmonių yra mažoka. 
Kur kas daugiau liko ne- 
prisipažinusių.

Įstatyme numatyta, kad as
menų, neprisipažinusių apie 
savo bendradarbiavimą su

(Membership Action Plan - 
MAP) numatytas galimybes.

G. Robertson akcentavo, jog 
Lietuvai svarbu toliau vystyti sa
vo gynybinius pajėgumus. Jis 
teigė, kad šis darbas nėra leng
vas ir greitas, tačiau jo rezultatai 
daug lems, NATO valstybėms 
priimant sprendimus dėl naujų 
narių pakvietimo.

G. Damušytė generalinį sek
retorių užtikrino, jog ir toliau 
Lietuvos visuomenė bus visapu
siškai informuojama apie NA
TO vaidmenį bei užduotis, ko
kius įsipareigojimus turi vykdy
ti Lietuva, siekdama narystės 
Aljanse, bei kokią naudą Lietu

KGB, pavardės turi būti viešai 
paskelbtos “Valstybės žinio
se”. Tai gali būti padaryta tik 
tuomet, kai bus kruopščiai pa
tikrintos prisipažinusiųjų bylos, 
surinkta visa papildoma me
džiaga.

Visa liustracijos metu gau
tą informacija prilyginta vals
tybės paslapčiai, ji saugoma 
Valstybės paslapčių apsaugos 
įstatymu. VSD pareigūnai už
tikrina, kad paslaptis apie pri
sipažinusius asmenis bus iš
saugota.

Tačiau konfidencialia in
formacija nebus laikomi duo
menys apie tai, jeigu su sovie
tų slaptosiomis tarnybomis 
bendradarbiavo prezidentas, 
Seimo ir savivaldybių tarybų na
riai, ministrai, teisėjai ir pro
kurorai, taip pat asmenys, kan
didatuojantys į šias pareigas. 
Jeigu tokie asmenys šiuo me
tu eina išvardytas pareigas ir 
nuslėpė apie savo buvusį ben
dradarbiavimą su KGB, tuo
met įstatyme numatyta dešimt 
metų taikyti darbo veiklos apri- 
bojimus.

Lietuvos saugumo darbuo
tojai ir specialios komisijos na
riai vengia sakyti, ar jau nusta
tyti kokie nors dabar aukštus 
postus užimantys pareigūnai, 
bendradarbiavę su KGB, bet 
ncprisipažinę komisijai. Tik po 
išsamaus tyrimo tokias pavar
des žadama skelbti viešai ir 
taikyti jiems sankcijas darbo 
veiklos srityje.

BNS

vai atneš ši narystė. Lietuva tiki
si pakvietimo į NATO per Al
janso viršūnių susitikimą 2002 
metais ir yra laikoma viena iš 
geriausiai narystei pasiruošusių 
kandidačių. Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus dekretą dėl 
G. Damušytės paskyrimo pasi
rašė praėjusią savaitę. Iki šiol ji 
buvo ambasadore Austrijoje, 
Slovėnijai bei Kroatijai.

Po praėjusių metų spalį įvy
kusių Seimo rinkimų buvęs mi
sijos vadovas Linas Linkevičius 
paskirtas krašto apsaugos mi
nistru.

1979 metais G. Damušytė 
(nukelta į 5 psl.)

Lietuvos moksleivių parla
mentas (LMP) mano, kad pasiū
lymas mokymo įstaigas aprū
pinti narkotikų nustatymo įran
ga yra netikslingas, nes mokyk
los nėra gydymo įstaigos. Tai sa
koma Lietuvos moksleivių par
lamento laiške premjerui Rolan
dui Paksui. Moksleiviai mano, 
kad toks veiksmas gali paaštrinti 
santykius tarp moksleivių jr mo
kytojų bei mokyklos adminis
tracijos ir neabejoja, kad tikri
nimas įžeistų moksleivių orumą 
ir savigarbą. Moksleiviams, ku
rie bus aptikti vartojant narko
tines arba psichotropines me
džiagas, yra sunku užtikrinti 
anonimiškumą, rašoma laiške 
premjerui. Jame taip pat atkrei
piamas dėmesys į alkoholio ir 
tabako vartojimąjaunų žmonių 
tarpe. Sutelkus dėmesį kovai su 
narkomanija, alkoholis ir taba
kas jau neminimi kaip proble
ma. “Šis procesas ilgainiui gali 
tapti nemažiau opia ir nevaldo
ma problema”, teigia mokslei
viai. Pasak jų, šiuo metu atlieka
mi narkotikų vartojimo tyrimai 
neatitinka esamos padėties Lie
tuvos mokyklose, todėl turėtų 
būti atlikti oficialūs tyrimai, ku
rių metu gauti duomenys būtų 
skelbiami kuo viešiau, siekiant 
suformuoti racionalų ir subalan
suotą visuomenės požiūrį į 
narkomanijos ir kitų žalingų 
įpročių problemas.

Vasario 2 d. Vilniuje Vyriau
sybės iniciatyva buvo surengta 
diskusija, kur svarstyta, ar Svei
katos ministerijos parengtos 
tvarkos projektas dėl mokslei
vių tikrinimo užkirs kelią narko
manijai. Projektas parengtas 
vykdant Nacionalinę narkotikų 
kontrolės ir narkomanijos pre
vencijos 1999-2003 programą.

Diskusijoje premjero patarė
jas Kęstutis Štaras pabrėžė, jog 
Vyriausybė neketina priimti 
skubotų sprendimų. Paąak jo, 
parengtas testavimo tvarkos 
projektas - tik viena iš sudėtin
gos kovos su narkomanija prie

VILNIUJE MINIMOS ŽYMAUS 
SMUIKININKO JASCHOS HEIFETZO 

ĮOO-OSIOS METINĖS
Sausio 31 d. Viliuje prasidė

jo “Vilniaus smuiko dienos”, 
skirtos Vilniuje gimusio smui
kininko Jaschos Heifetzo 100- 
osioms gimimo metinėms.

Jubiliejui skirtame leidinyje 
minėjimo globėjas prezidentas 
Valdas Adamkus sausio 31 d. 
prasidėjusius renginius pavadi
no svarbia mūsų kultūros šven
te, menančia kultūrinį litvakų (iš 
Lietuvos kilusių žydrį) paliki
mą.^

"Šiandien neeilinio talento 
vardas ir darbai suteikia savito 
švytėjimo Lietuvos kultūrai”, 
apie J.Heifetzą sakė V. Adam
kus.

Iškilmingas “Vilniaus smui
ko dienų” atidarymas įvyko Ro
tušėje. Vilniaus gatvėje ant 25 
numeriu pažymėto namo ati
dengta memorialinė lenta. Šia
me pastate buvusią muzikos 
mokyklą lankė J. Heifetzas.

POPIEŽIUS NETIKĖTAI PASKELBĖ
DAUGIAU NAUJŲ KARDINOLŲ

Visų nuostabai, popiežius Jo
nas Paulius II sausio 28 d. pa
skelbė dar penkis naujus kardi
nolus bei įvardijo du kardinolus, 
kuriuos buvo slapta paskyręs 
1998 metais. Sausio 21 d. Šven
tasis Tėvas paskelbė 37 naujus 
kardinolus. Pasak Romos kata
likų bažnyčios vadovo, jis dar 
kartą padarė išimtį iš taisyklių, 
kurios numato, jog mirus po
piežiui jo įpėdinį iš savo tarpo 
renka slaptas 120 kardinolų, 
neturinčių 80 metų, susirinki
mas - konklava.

Kadangi visi septyni nauji 
kardinolai yra jaunesni nei 80 
metų, konklava padidėja iki pre

monių. Ji bus pateikta visuo
menės, pedagogų, medikų, psi
chologų svarstymui ir tobuli
nimui.

Lietuvos vyriausiasis narko
logas Emilis Šubata akcentavo, 
jog tai nebūtų daroma prievarta 
ir apie testavimą pirmiausia su
žinotų tėvai bei pedagogai. Mo
kiniai galėtų tikrintis savanoriš
kai, tačiau tikėtina, jog tokia 
tvarka padėtų laiku užkirsti ke
lią narkotikų plitimui, ypač 
paauglių gretose.

Pilietinių iniciatyvų centro di
rektorius Girvydas Duoblys ne
rimavo, jog tikrinant mokslei
vius, vargu ar pavyktų išsaugo
ti anonimiškumą, būtų pažeis
tos žmogaus teisės. Jam taip pat 
nesuprantama, kodėl tai norima 
daryti ne medicinos įstaigose, o 
mokyklose, kuriose neretai stin
ga kvalifikuotų specialistų.

Laiške premjerui LMP pa
skelbė Pilietinių iniciatyvų cen
tro praėjusių metų pabaigoje at
likto 4 Lietuvos vidurinių mo
kyklų tyrimo rezultatus. Buvo 
tirtos 2 kaimo vid. mokyklos, 
viena Vilniaus mokykla, viena 
rajono centro vid. mokykla. Pa
sak apklausos, 7% kaimo mo
kyklos moksleivių ir 15% Vil
niaus moksleivių yra nors kartą 
gyvenime bandę vartoti narko
tikus. Dažniausiai minimas nar
kotikas yra “žolė”, rečiau am- 
fetaminas, ekstazi. BNS

Vilniaus Gaono valstybinime 
žydų muziejuje veikia paroda 
apie smuikininko vaikystės ir 
paauglystės metus.

Vasario 13-17 dienomis vyks 
tarptautinis konkursas,-kuriame 
dalyvaus 28 smuikininkai iš 
dešimties šalių, tarp jų - iš 
Japonijos bei Taivanio. Kon
kurse pirmą kartą nuskambės 
nacionalinės premijos laureato 
vilniečio Anatolijaus Šendere- 
vo sukurtas kūrinys smuikui 
“Reminiscence”

Vasario 2 dieną drauge su 
Lietuvos kameriniu orkestru 
koncertuos vienas talentingiau
sių J. Heifetzo mokinių - prof. 
Pierre Amoyale. Šis prancūzų 
smuikininkas griežia vienu ver
tingiausių Stradivarijaus smui
kų, priklaususių Rusijos carui 
Nikolajui II-am. Prasidėjus 
1917 m. revoliucijai, smuikas 

(nukelta į 4 psl.) 

cedento neturinčio 135 narių 
skaičiaus, o svarbiausio Ka
talikų bažnyčios organo, Šven
tosios kardinolų kolegijos, na
rių skaičius padidėja iki 185.

Popiežiaus teigimu, naujus 
penkis kardinolus jis buvo pa
sirinkęs jau anksčiau, tačiau 
nenorėjęs jų skelbti “dėl įvairių 
priežasčių”.

Tarp naujų kardinolų yra vy
riausiasis Lvovo arkivyskupas 
Lubomyr Husar, neseniai iš
rinktas Ukrainos graikų kata
likų, arba unitų, bažnyčios va
dovu. Du nauji kardinolai yra 
iš Vokietijos - Paderborno 

(nukelta į 4 psl.)
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Ar yra galimybė sumažinti 
namo apdraudą?

Amerikoje privalome turėti 
visokių apdraudų ir už jas reikia 
nemažai mokėti. Todėl bet ko
kia galimybė sumažinti mokestį 
už apdraudą yra visų labai lau
kiama. Kalbant apie namo ap
draudą, pirmiausia - suraskite 
savo namo apdraudos doku
mentą ir jį perskaitykite, kad 
žinotumėte, kokia yra jūsų ap- 
drauda ir kokias galimybes tu
rite savo apdraudos bendrovėje 
gauti nuolaidų.

Jei nesuprantate savo apdrau
dos ir kąji draudžia, paskambin
kite savo apdraudos įstaigos at
stovui ir išsiaiškinkite. Gerai 
kartą metuose palyginti, kokia 
yra apdraudos riba ir kokios ver
tės yra jūsų turtas. Svarbu, kad 
jūsų apdrauda draustų jūsų di
džiuosius pirminius ar namo re
montus (pvz., įvairius priesta
tus prie namo), bet jums nėra 
reikalo mokėti už apdraudą to
kių dalykų, kurie jums nereika
lingi. Visa tai turint mintyje, čia 
keletas patarimų, kaip galė
tumėte sumažinti apdraudos 
mokėjimus.

Žinokite, kad įvairios apdrau
dos įstaigos turi savo pačių nu
statytas nuolaidas ir todėl ap
draudų pasiūla gali būti įvairi. 
Ieškant apdraudos, žiūrėkite į 
bendrą paketą ir palyginkite jį 
su kitomis bendrovėmis.

1. Padidinkite atimamąjį (de- 
ductible) mokestį. Deductible - 
atimamasis mokestis yra ta 

suma, kurią jūs pats turite už
mokėti pirma, negu apdrauda 
pradės mokėti nuostolius. Ti
piškas deductible mokestis na
mo apdraudoje (homeovvner ’s 
policy) yra 250 dolerių. Bet jei 
“deductible” sumą pakeisite, 
pvz., iki 500 dolerių, jūs turite 
galimybę sutaupyti iki 12 proc. 
apdraudos išlaidų. O jei deduc
tible pakeltume iki 1,000 do
lerių, galimybė sutaupyti yra 24 
proc. Žinoma, jei atsitiktų 
taip, kad reikėtų duoti ieškinį 
(claimj apdraudai, tada jums 
tektų užmokėti daugiau. Tačiau 
jūs sutaupytumėte daugiau pi
nigų, mokėdami žemesnius me
tinius draudos mokesčius. Bet 
apgalvokite, ar bėdai ištikus jūs 
pajėgsite užsimokėti aukštesnį 
deductible.

2. Padarykite namą saugiu. 
Įveskite apsaugos sistemą. Įdė
kite gerus užraktus (deadbolf), 
turėkite dūmų pajutėjus (smoke 
detectors). Visa tai gali duoti 
mažas (5 proc.) nuolaidas už 
kiekvieną apsaugos priemonę, 
bet tai priklauso nuo apdraudos 
bendrovės. Jūs galėtumėte gauti 
ir didesnę nuolaidą jei investuo
tumėte stiprią apsaugos sistemą 
(sophisticated home-security 
system). “Allstate” draudimo 
bendrovė, pvz., siūlo 15 proc. 
nuolaidą turintiems centrinę 
pavojaus sistemą kuri sujungta 
su ugniagesiais ir policija. Jei 
name yra automatiški vandens 

purkštuvai gaisro atveju (au- 
tomatic sprinklers), “Statė 
Farm” apdraudos bendrovė daro 
nuolaidą nuo 5 proc. iki 10 proc. 
Prieš įsivesdami apsaugos si
stemą savo namuose, pasitikrin
kite savo apdraudos įstaigoje, 
nes tik kai kurios rūšys apsaugų 
pripažįstamos nuolaidoms.

3. Apdrauskite namą, bet ne 
žemę, ant kurios jis pastatytas. 
Daugelis savininkų galvoja klai
dingai, kad, jei jie pirko namą 
už 250,000 dolerių, tai turi jį už 
tiek ir apdrausti. Galimas daly
kas, kad jiems tokios aukštos 
apdraudos nereikią nes nėra rei
kalo apdrausti žemės sklypo 
vertę, juk žemė nesudegs, vagys 
jos nepavogs.

4. Pirkite namo ir automobi
lio apdraudas toje pačioje ap
draudos įstaigoje. Kai kurios 
bendrovės siūlo nuo 5 proc. iki 
20 proc. nuolaidą jei turite dau
giau nei vieną apdraudąjų įstai
goje. Jei, pvz., turite namo ir au
tomobilio apdraudą “Allstate” 
draudimo bendrovėje, tai galite 
augti 20 proc. nuolaidą namo 
apdraudai ir 8 proc. nuolaidą 
automobilio apdraudai.

5. Atnaujinkite savo namą. 
Kai kurie namų pagerinimai ga
li padėti gauti nuolaidą namo 
apdraudai. Pasitikrinkite savo 
apdraudos bendrovėje. Pvz., 
“Statė Farm” duoda 20 proc. 
nuolaidą apdraudai, pagerinus 
vandentiekio sistemą (plum- 
bingj, elektrinius įrengimus ir 
vandens tiekimo vamzdžius.

6. Draudimo nuolaidos nau
jam namui. Jei jūsų namas nau
jas, “Allstate” draudimo ben

drovė siūlo 25 proc. nuolaidas 
pirmais metais. Po to nuolaida 
mažėja 3 proc. kasmet. Kitos 
draudimo bendrovės turi pana
šius pasiūlymus.

7. Svarbu lojalumas. Jei tu
rite tą pačią apdraudos bendrovę 
jau keletą metų, galbūt galite 
gauti sumažintą apdraudą. Kai 
kurios apdraudos bendrovės 
sumažina apdraudos mokestį 5 
proc., jei turėjote jų apdraudą 
nuo 3 iki 5 metų. Jei ilgiau, pvz., 
6 metus ar dar ilgiau, yra ga
limybė gauti 10. proc. nuolai
dą.

8. Nuolaidos vyresniesiems. 
Jei jau esate 55 metų amžiaus ir 
išėjęs įpensiją pasiteiraukite, ar 
negalėtumėte gauti nuolaidos. 
Pensininkai dažniausiai ilgiau 
būna namuose ir jie greičiau pa
stebėtų gaisro pavojų. Įsilauži
mai irgi retesni, nes žmonės ir 
jų automobilis yra namuose. 
Taip pat pensininkai praleidžia 
daugiau laiko ir namo priežiū
rai.

9. Kiti būdai taupyti. Kai ku
rios apdraudos bendrovės duo
da nuolaidas, jei visi namo gy
ventojai nerūko. Pasiteiraukite, 
ar negalite gauti žemesnės ap
draudos per įvairias verslo gru
pes - business group ar alumni 
association.

Kaip matote, paaukojus šiek 
tiek laiko ir pasiaiškinus, pa
siteiravus galima sutaupyti ne
mažai pinigų.

JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė: B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi įvairia spauda

Lietuva pradeda savo kariuomenės 
batalionų pertvarkymą pagal 

NATO standartus
Sausio 19 d. surengtoje spau

dos konferencijoje Gynybos šta
bo viršininkas pulkininkas An
tanas Jurgaitis pristatė Danijos 
remiamą projektą LITBAT. 
Spaudos konferencijoje taip pat 
dalyvavo Danijos “Prince’s 
Life” pulko vadas, pulkininkas 
Jens Christian Lund.

Projektas numato Rukloje 
dislokuotą Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Algirdo motori
zuotąjį pėstininkų batalioną 
pertvarkyti pagal NATO stan
dartus. Projektas turėtų būti 
baigtas iki 2005 metų.

Dabar Algirdo bataliono ka
riai dalyvauja bendro Baltijos 
valstybių bataliono BALTBAT 
veikloje, tačiau netrukus Balti
jos valstybės pradės kurti nacio
nalinius karinius vienetus - LIT- 
BAT, LATBAT, ESTBAT.

A. Jurgaičio teigimu, su šiais 
nacionaliniais batalionais BAL
TBAT pereina į naują lygmenį - 
bendrą Baltijos šalių karinį jun
ginį sudarys nebe nacionalinės 
kuopos, o didesni ir savarankiš
kesni vienetai - batalionai.

Pasak A. Jurgaičio, LITBAT 
projekto įgyvendinimas prasidė
jo pernai rudenį, kuomet buvo 
sudaryta darbo grupė, nustačiu
si busimojo bataliono struktūrą 

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mailjbanyte97@hotmail.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

ginkluotę, tikslus. Šių metų va
sarį turėtų būti pasirašyti ati
tinkami projekto dokumentai.

Nuspręsta, kad batalionas 
gins valstybę ir dalyvaus taikos 
operacijose.

Gynybos štabo viršininkas 
sakė, kad dabar Algirdo batali
one yra trys motorizuotos kuo
pos, po vieną rezervo, štabo, ap
rūpinimo bei sunkiųjų ginklų 
kuopą. Pertvarkant batalioną 
bus įkurtos trys mechanizuotos 
kuopos, kurių pagrindas - iš 
Vokietijos gauti šarvuočiai “M 
113”, po vieną motorizuotą (pa
grindas - automobiliai), štabo, 
sunkiųjų ginklų ir aprūpinimo 
kuopą.

“Panašią struktūrą turės visi 
Lietuvos batalionai, gal skirsis 
tik karių skaičius”, pažymėjo A. 
Jurgaitis. Jo teigimu, bataliono 
kariai bus ginkluoti standarti
niais NATO kalibro ginklais.

Jo teigimu, dabar Krašto ap
saugos ministerijoje dirbama ir 
“su artimojo nuotolio raketų 
“žemė - oras” bei prieštankinių 
valdomų sistemų projektais, ku
riais irgi gali būti ginkluotas 
batalionas”. Tokios ginkluotės 
Lietuvos kariuomenė dar neturi. 
Algirdo bataliono išlaikymas 

(nukelta į 5 psl.)

“Western Union” jums

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000
www.westernunion.com

** Paslauga negalioja, pervedant pinigus į Kanadą. 
Taip pat, pervedant pinigus iš miestų: Boston, 
Denver, Raleigh Durham ir Seattle.

VVESTERN
UNION 

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje3''

* Negalioja kur uždrausta Sužinoti telefoninio pokalbio taisykles, kreipkitės i Agentą
G 2000 VVestern Omon Holdings Ine Visos sąlygos išlieka "VVestern Union Money Transfei and design" ir Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje ' yra registruota ir/arba naudota JAV ir kitose šalyse Pinigų pervedimas j užsienį taip pat 
; Meksiką Pinigų keilimo kursas nustatytas VVestern Union arba Tetecomm. Įskaitant pervedimo mokesčius Kainos gali keistis be pranešimo. Telefono paslaugos suteiktos 'Voz Pacifica Commumcations Ine ’ su dabar galiojančiais tarifais

kad galėtumėt pasikalbėti 
su savo artimaisiais.

Iki kovo 22,2001, jūs galite pasinaudoti 
5-minučių nemokamu telefono 
pokalbiu, kiekvieną kartą pervedant 
pinigus per Western Union.“ 
Naudokitės proga paskambinti savo 
artimiesiems bet kur pasaulyje.
Naudokitės Western Union paslauga persiųsti 
pinigus į bet kur už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų.

@ Instrukciją rasite ant kvito.

© Naudokitės proga paskambinti ir bendrauti su savo 
artimaisiais.

MONEY 
TRANSFER*

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DW1 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax860 651-8376.

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 344-5172. 
Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
WPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRIST ATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

plSOliDO
* MEMORIALS

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. 
QUEF.NS N. Y. 11379

PHONF.S ( 718) 326 - 1282 ; 326-3150 
- TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA -

k - GAUSI PARODŲ SALĖ -

mailto:e-mailjbanyte97@hotmail.com
http://www.westernunion.com
mailto:jstrimaitis@aol.com
mailto:laisvesziburys@aol.com
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

Deramai užbaigti
ELONA VAIŠN1ENĖ

Tiek metų atkakliai stūmėm Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės reikalą, o prieš dešimt metų jis staiga ėmė ir nuvažiavo.

Kai atsipeikėjom, šokom Lietuvai padėti daiktais, žiniomis ir 
patyrimu. Tačiau kažko labai trūko. Trūko tiek metų mus būrusio 
darbo dėl Lietuvos politinės laisvės - ar bent tinkamos užsklandos 
mūsų ilgamečiam įsipareigojimui.

Ir štai prieš mus proga deramai užbaigti mūsų darbus Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomybei - padedant Lietuvos nepriklausomybę 
apsaugoti.

Vainikas Nepriklausomybei
Vasario 16-oji kiekvienais me

tais tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje 
pasitinkama ypač šventiškai. Ši 
diena primena tautai, kad tik nuo
saikus, bet nepalenkiamas siekis 
valstybinės nepriklausomybės gali 
užtikrinti tautos laisvę.

Šiemet, pasitikdami šią vieną 
svarbiausių mūsų tautai dienų, me
name ne tik praėjusios istorijos 
vingius, bet ir šiandieninius ne
priklausomos Lietuvos rūpesčius. 
Vasario 16-osios proga nėra ver
ta kalbėti apie ekonominius ar so
cialinius Lietuvos sunkumus. Šia 
proga reikia pažvelgti į žmogų - 
lietuvį, kuris prieš 83 metus gyveno 
Lietuvoje ir kuris šiandien joje 
gyvena, kad suprastume kodėl

1918 m. Lietuva pasuko nepriklausomybės keliu ir kodėl šiandien 
mes vėl gręžiamės į tuos laikus atkakliai ieškodami atsakymo į 
patį svarbiausią klausimą - Lietuvos valstybingumą.

Įvairiai lietuviai yra šventę vasario 16-ąją. Iki 1940 m. - tai 
buvo visos tautos šventė. Ypatingai pagarbiai buvo prisimenami 
Lietuvos savanoriai, kurie apgynė Lietuvos nepriklausomybę, 
negailėdami savo gyvybių. Tik laisvą Lietuvąjie įsivaizdavo. Kaip 
gyvą, augančią ir gražėjančią. Būtent tada buvo suprasta, kad 
valstybingumo paskelbimas yra tik neužmirštamai ilgo kelio į ne
priklausomybę įžanga. Kelio, kuris buvo ir bus gausiai laistomas 
didvyrių keliu.

Dar ir šiandien Lietuvoje yra išlikusių savanorių kapų ir vie
nodų, nedidelių paminklų, skirtų kritusiems. Paminklėliai sava
noriams kuklūs, bei didžiai prasmingi - kryžius, iš kurio trykšta 
saulės spinduliai. Kančia ir viltis. Pasiaukojimas ir dėkingumas. 
Kovotojo dvasia ir nemirtingumas. Visa tai išgyvendavo lietuviai, 
išdrįsę ateiti ir pagerbti savanorių kapus.

Šių metų Vasario 16-ąją čia tikriausiai stovės šiandieniniai sa
vanoriai, kurie turi perimti 20-ųjų metų savanorių drąsą ir ryžtą. 
Lietuvos kovas už laisvės įtvirtinimą po 1918 m. vasario 16-osios 
galima istorijoje palyginti tik su atkakliausiomis kovomis su 
kryžiuočiais. Lietuvos priešai,! 918 m. norėję pasigriebti kuo rie
besnį kąsnį, buvo apsupę iš visųpusių. Lietuva neturėjo kur trauk
tis. Ji galėjo tik apginti savo žemę.

Situacija dabarties Lietuvoje labai panaši į 1918 m. Lietuva 
apsupta nelabai draugiškai nusiteikusių šalių, iš Vakarų pagal
bos tikėtis nerealu. Taigi, istorija kartojasi. O Lietuva jau kartą 
išėjusi jos pamokas. Tik tvirta užsienio politika, ekonomikos stipri
nimas, socialinių reikmių tenkinimas gali užtikrinti Vasario 16- 
osios idealų įgyvendinimą. Tačiau to tikrai nepakaktų, jeigu mes 
užmirštume žmogų. Ar lietuvybėje teberusena tas pats kovingu
mas, drąsa, vienybė, sugebėjimas aukotis vardan tos tautos lais
vės?

Prisiminę Vasario 16-ąją, Sausio 13-ąją ir Kovo 11-ąją, atsakyti 
netruksime.

Kad Lietuva nebevestų 
į pagundą

Lietuvos laisvė ir nepriklau
somybė priklauso ne nuo Lietu
vos. O karinei daug stipresnei 
Rusijai nesinori Lietuvos atsi
sakyti. Vienintelis būdas Rusi
jai atsikratyti užėmimo pagun
dų - žinoti, kad Lietuvą užstos 
kariniai stipruoliai - Amerika, 
Kanada ir 17 Europos šalių, su
sibūrusių į NATO.

Šiuo metu devynios pokomu
nistinės šalys nori patekti po 
NATO apsaugos skėčiu. Iš jų 
arčiausiai prie NATO nustatyto 
karinio pasiruošimo lygio yra 
Lietuva (NATO nori partnerių, 
ne globotinių). Bet NATO ne
rodo entuziazmo kviesti Pabal
tijo šalis, nes prieš jų pakvie
timą Rusijoje girdisi grėsmingi 
griaudėjimai.

Prieš rinkimus prez. George 
W. Bush pasisakė už NATO 
plėtimą į rytus, senato Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Jeese Helms pilnai palaiko Pa
baltijo šalių pakvietimą į NATO 
ir naujasis JAV valstybės sekre
torius Colin Powell pasisako už 
Pabaltijo šalių pakvietimą į 
NATO. Tačiau daugelis sena
torių dar svarsto, ar verta šiuo 
metu Rusiją erzinti.

Mūsų paskutinis uždavinys 
apsaugoti Lietuvos politinei ne
priklausomybei bus užtikrinti, 
kad 2/3 senato - 67 senatoriai - 
balsuotų į NATO Lietuvą pa
kviesti 2002 metais.

Koordinuos Vilniuje 
gimęs JAV diplomatas

Mūsų darbus koordinuos JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
ba, vadovaujama Algirdo Rimo
iš Reston, VA. Nuo 1967 iki 
1994 m. Algirdas Rimas dirbo 
JAV Valstybės departamente. Jis 
dirbo tarptautinės ekonomikos 
ir politikos klausimais Washing- 
tone, Ekvadore, Gvinėjoje, Vo
kietijoje, Airijoje, Islandijoje, 
Kanadoje ir Lietuvoje. Į Lietu
vą Valstybės departamentas 

Rimą nusiuntė 
1991 metais, kur 
jiedu su žmona Ra
mune Vilkutaityte 
darbavosi Lietuvai 
iki 1994 m.

1994 m. Rimas 
perėjo dirbti kon
sultantu į Globai 
Business Access, 
Ine., Washingtone 
ir vis pilniau įsi
jungė į lietuviš
ką veiklą. (Gimęs 
1941 m. Vilniuje, 
Algirdas Rimas 
augo pabėgėlių 
stovyklose Voki
etijoje ir subrendo 
New Yorke. New 
Yorke baigė Mai
ronio šeštadieninę 
mokyklą, šoko tau
tinių šokių grupėje, buvo veik
lus skautas ir pirmininkavo stu
dentų sąjungos New Yorko 
skyriui. Mokslus baigė City 
College of New York bakalau
ro laipsniu iš politinių mokslų 
ir magistro laipsniu iš ekonomi
kos. Tarnavo JAV kariuomenėje 
(Army) leitenantu.)

1966 m. Rimas apsiėmė va
dovauti JAV LB Ekonominių 
reikalų tarybai ir lietuviškoje 
spaudoje pasipylė jo straipsniai 
Lietuvos ekonomikos klau
simais. 1998 m. jis įsijungė į 
Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
ALTo vardu atstovavo lietu
viams Joint Baltic American 
National Committee (JBANC). 
2000 m. gruodžio mėn. Rimas 
apsiėmė JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininko 
pareigas, neatsisakydamas pa
reigų ALTe, kad būtų lengviau 
sujungti mūsų jėgas vienam 
tikslui.

Į talką jungiasi 
daug pajėgų

Į Visuomeninių reikalų ta
rybą Rimas pakvietė visuome
nininkus iŠ Californijos ir Con- 
neetieuto, Michigano ir Flori
dos, Illinois ir Marylando, New 

Yorko ir Virginijos, Ohio ir 
Washingtono, DC. Jie pažįsta
mi mūsų visuomenei sėkminga 
veikla. Tai: Saulius Anužis, 
Lansing, MI; Rimas Doman- 
skis, Westem Springs, IL; Al
gimantas Gureckas, German- 
town, MD; Audra Klimaitė, 
Longwood, FL; Angelė Nel- 
sienė, Fullerton, CA; Arvidas 
Remėza, Nevv York, NY; Dona
tas Skučas, Fairfax, VA; dr. Vik
toras Stankus, Euclid, OH; Da
rius Sužiedėlis, Washington, 
DC; Elona Vaišnienė, North 
Haven, CT.

Algirdas Rimas

Algirdas Rimas darbą derina 
ir su Lietuvos ambasada Wa- 
shingone (Lietuva NATO rei
kalui skirs pridėtinių žmonių ir 
išteklių). Įdomu, kad Lietuvos 
reikalais prie NATO, Belgijoje, 
rūpintis paskirta Gintė Da- 
mušytė (porą metų buvusi Lietu
vos ambasadore Austrijoje). Da- 
mušytę daug kas atsimena išjos 
veiklos a.a. kun. Kazimiero Pu- 
gevičiaus vadovaujamoje Lie
tuvių Katalikų Religinėje Šal
poje New Yorke. Lie
tuvai laisvinantis iš 
Sovietijos, ji buvo iš
vysčiusi puikiai vei
kiantį Lithuanian In
formation Center, į 
kurį kreipdavosi di
džioji JAV ir užsie
nio spauda, kai norė
davo patikimų ži
nių apie įvykius Lie
tuvoje.

Pirmasis uždavinys - 
paskleisti žinią

Raitokimės rankoves, nes 
darbo daug, o laiko turim tik 
2001 metus.

Žygį pradėsim per LB apy
linkių vasario 16 d. minėjimus 
su pareiškimais, kuriuos siųsim 

Kongreso nariams, supažindin
dami su mūsų balsuotojų pagei
davimu dėl Lietuvos (ir Latvi
jos bei Estijos) priėmimo į 
NATO.

Visuomeninių reikalų taryba 
seka Kongreso ir prezidentūros 
ėjimus NATO klausimais. Kiek 
vėliau kvies visuomenę iš visos 
Amerikos rašyti laiškus, siųsti 
faksus ir elektroninius laiškus 
senatoriams ir prezidentui, ra
šyti laiškus į amerikietiškus 
laikraščius, įrodančius, kaip 
svarbu NATO skėtį iškelti virš 
Pabaltijo šalių.

Reikia pradėti nuo paskleidi
mo žinios per lietuvių visuo
menės visas tris “bangas”, kad 
dirbsim visi kartu Lietuvos ne
priklausomybei apsaugoti. Čia 
svarbūs ypač tie, kurie skaito 
lietuvišką spaudą (jie pasiekia
mi!) ir apsiims žinią paskleisti 
savo bičiuliams ar giminėms ar 
vaikams, kurie lietuviškos spau
dos neskaito arba lietuviškai ne
moka. Labai svarbūs ir tie, ku
rie bendrauja su kitais lietu
viais ir lietuviams prijaučian
čiaisiais per daugėjančias inter
neto svetaines.

Vėliausias žinias apie Pabal
tijo šalių priėmimą į NATO 
rasime per internetą šiuo adresu: 
www.exnandNATO.org Inter
netas prieinamas nemokamai 
daugumos miestų bibliotekose, 
o bibliotekininkės parodo net ir 
niekad interneto nenaudoju
siems, kaip paprasta įrašyti į ko
mpiuterį www.expandNATO.- 
org Medžiagą galima čia pat at
sispausdinti ir skaityti parsine
šus namo.

Bet apie laiškų vajų bus žinių 
vėliau. O dabar mūsų dėmesys 
tebūna skiriamas vasario 16 d. 
prasmei. Į vasario 16-os minė
jimus daug kur mūsų susirinks 
mažiau negu anksčiau. Užtat 
tie, kurie atsilankysim (ar net 

NATO vėliava

negalėdami asmeniškai daly
vauti), aukokim daugiau, negu 
aukojom pernai ir užpernai. 
Skirkime daugiau negu bet kada 
ir lėšų, ir laiko, ir energijos, kad 
mūsų daugelio metų įsipa
reigojimą Lietuvos politinei ne
priklausomybei galėtumėm de
ramai užbaigti.

VLADAS BRAZIŪNAS

Vermonto vertikalė, 10
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
įspūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(pradžia nr. 46)
Didžiulis galiūnas amerikietiškas vilkikas. Senobiškai ilgano

sis - toks ilgas variklio (pavyzdžiui, 500 arklio galių) dangtis; 
nikeliu akinamai žvilgantys - visada švarūs, visada žvilgantys! - 
kaminėliai, taigi išmetamųjų dujų vamzdžiai; tokie pat žvilgantys 
garso signalų vamzdžiai, kitos apvadinės detalės, ratlankiai; daugy
bė lempų lempučių. Ant tokio vilkiko važiuoklės gali būt kas tik 
nori. Nuo kokios nors cisternos iki komfortiško buto su svetaine, 
miegamuoju, virtuve, vonios kambariu. Paskiau skaičiau, jog 
Šiaurės Amerikoje egzistuojanti visa didelių butų, įrengtų ant pa
ilgintos serijinių vilkikų važiuoklės, pramonė. Juos gaminančios 
keletas žinomų firmų, tankus tokių vilkikų serviso tinklas.

Bene įdomiausia, jog iš lauko ir sėslūs amerikiečių būstai nekrin
ta į akis nei dydžiu, nei prabanga. Veikiau jau primena... na, ne 
vilkikų paliktus vagonėlius (nors yra ir kaip tik tokių kolonijų), 
bet jau tikrai standartinius mūsų sodų (ne sodybų) namelius, tik iš 
tikrųjų namelius, nes daugiausia vienaaukščius, ar net standar
tines dėželes, baltas, dailias, tvarkingas ir lengvas, sakytum, ką 
tik jos buvo atidarytos ir koks būrelis milžiniūkščių, išsiėmę iš 
naujų dėžučių Dockers batus, prisėdo ant senų apvalainų kal
nagūbrių, apsiavė ir lengvai nukulniavo, o tas dėžutes taip pakal
nėlėj ir paliko, tiesa, kiekvieną rūpestingai uždangstę šlaitiniais 
stogeliais. Tos dėžutės daugiausia apkaltos medžio lentutėmis. Dar 
medinis karkasas. Bet to medžio - tik tiek. Plytos, net kokios ap
dailos plytelės, veik nenaudojamos. Kam? Yra pakankamai lengvų 

ir patikimų izoliacinių medžiagų. Namas surenkamas greit. Net 
jau išvaizdesnio, ne dėžutinio namo karkasą minėti jauni profeso
riai Danielis ir Eimi susimontavo - sunarstė, tokio pat šviesaus 
medžio kaiščius sukaišiojo - per tris dienas. Rūsy įrengė kerami
kos dirbtuvę (toks Eimi pomėgis, o Danielis vienoj roko grupėj 
pila mušamaisiais-abu matematikai...). Racionalus žmogus namą 
statosi sau. Savo, o ne būsimų vaikaičių patogumui. Tie pasistatys 
patys. Kokio norės, koks jiems atrodys patogus. Namas, tokia gyve- 
namojkmašina, sensta lygiai taip pat, kaip ir važiuojamoji. Labai 
čia vaikaitis džiaugsis senelio brangenybe, kad ir puoselėta visą 
gyvenimą?

“Pas mus dažniausiai namai yra per dideli ir per gražūs, perkrauti 
detalių. Daug pastangų ir prastas rezultatas”, - sakė architektas 
Audrys Karalius, šiemetinės Lietuvos architektūros dizaino paro
dos “Detalė” Helsinkyje kuratorius, kai pamatė, kaip statoma 
Suomijoj.

Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Vytautas Dičius tada 
kolegos mintį pratęsė, jog “toks supratimas būdingas ne tik ar
chitektūrai. Lietuviai ir puošiasi, ir valgo perdėtai. Vaišindamiesi 
be keturių patiekalų, iš kurių du yra karštieji, paprastai neišsiver
čia”. Čia vėl atmintis pakišo kviestinę kiaušinienę, šeimininkų 
pradėtą kepti svečiams - keletui savų studentų, mums, ponaičio 
Dariaus tėvams, ir dar tokios studentės kinės mamai - susirinkus, 
laisvai su jais besišnekučiuojant atskirtiems tik baro pertvarėlės, 
lyg ir nužyminčios virtuvės zoną didelėje gyvenamojoje pirmo 
aukšto erdvėje. Jaukioje, paprastoje ir patogioje. Skoningoje. Kaip 
ir visa aplinka.

Krautuvėj mums Lietuvoj, ačiūdie, jau nebevynioja silkės 
laikraštin. Jau žinom, kas yra prekinė išvaizda, kas yra prekės ir 
(šiek tiek) kitoks dizainas, pagaliau jau ir kreipiam į tat gan reiklų 
dėmesį. Apie savo kasdienės aplinkos, siekiančios toliau buto, 
estetiką, dizainą, išvaizdą prisimenam nebent tada, kai suvokiam, 
kad ir ji gali būt prekė, kad mūsų silkės nieks nepirks sušniaukš- 

tam laikrašty: na, sakysim, mūsų buto nelabai kas panorės pirkt 
šiukšlinam, piktžolėtam, nutriušusiam rajone; nelabai geis, jei tan 
butan teks gautis pro išdaužytas, apibjaurotas daugiabučio lauko 
duris, jei pakeliui teks regėti išspardytas pašto dėžutes, o lifte 
užsiimti nosį ir saugotis, kad kur neįsiliptum. Daug kur tebegyve- 
nam - savo vienatinius gyvenimus įvynioję silkinan laikraštin.

Užtat paskiau demonstratyviai ir persistengiam: kokie mes vai
šingi! kokie turtingi! kokie kultūringi!.. Be saiko.

Laiškas namo:
Nesijuokit iš mūsų - čia, Amerikoj, viskas kitaip, net jų tuale

tai kitokie, jau nekalbant, kad jie net rašyti žmoniškai nemoka, 
prisigalvoja visokių naujų žodžių, santrumpų ir t.t. Pvz., kelio 
ženklas xing- žinot, ką reiškia? Ogi Crosing. Darius juokėsi, kad 
aš nežinojau.

Iš dienoraštinių užrašų:
Šičia baisiai gražu ir jauku, bet mano žodynas - namie. Tas 

žodynas, apie kurį gal ir ne be reikalo kartais sakyta, kad jis... na, 
turtingas. Nori nenori, keičias, nebylėja kalbinė tikrovė, nors su 
Darium, aišku, kalbam savo valstybine kalba - tarme, tuo, beje, 
kiek patrikdydami Dilani, jau gan sėkmingai gaudančią, vaikiškai 
mėgdžiojančią lietuviškus žodžius.

Vykdytojas yra baisus žodis. Pirmoji to execute, exėcuter reikš
mė - ([įvykdyti (įsakymą ir pan.), atlikti', executive, exėcutif- va
dovaujantis darbuotojas, administratorius, vykdomoji valdžia. Ir 
gražiausia: exėcuteur dės hautes oeuvres - hangman - budelis, 
paž.: korikas. Muravjovą galima vadint ir šiaip, ir taip. Muravjo
vas korikas - aukščiausiųjų (taigi kūrybos) veiksmų atlikėjas, kūry
binis Aukščiausiojo bendradarbis. Koryba ligi kūrybai. Vykdyto
jas yra prakilnus žodis. Ypač vyriausiasis vykdytojas. Pirminin
kas - vyriausiasis piemuo, vyriausiasis mūsų, durnų avelių, gany-

(nukelta į 4 psl.)

http://www.exnandNATO.org
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES KRAŠTO VALDYBA, APYGARDOS IR APYLINKES SVEIKINA VISUOMENĘ

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA
Sveikinimus palydime nuoširdžiais linkėjimais, kad mūsų 

visų ateities darbai lietuvybės išlaikymo ir puoselėjimo 
laukuose reikštųsi vieningai. Tejungia jie mus ne vien ryšio su 
savo kilme atnaujinime! Tebūna jie paskatinimu mus jungti 
pozityviai veiklai, mūsų tarpusavio solidarumo atgaivinimui ir 
išryškinimui!

Prieš 50-tj metų įkurta JAV-ių Lietuvių Bendruomenė 
rūpestingai

• jungė naujai į Ameriką atvykstančiųjų bangas savitarpio 
pagalbai;

• būrė ir ragino kaupti jėgas Lietuvos laisvės siekiui;
• skatino ir kūrė lietuvybės židinius - LB apylinkes;
• steigė ir rėmė lituanistines mokyklas mūsų tautinio 

paveldo išsaugojimui ir perdavimui ateities kartoms;
• rėmė, organizavo bei derino mūsų kultūrinio paveldo

pasireiškimus toli už Lietuvos ribų;
• pagal išgales, teikė visokeriopą paramą savo tėvų, 

protėvių žemei.

Lietuvai nusikračius svetimųjų uždėtų pančių ir 1990 
metų kovo 11-ją pasauliui paskelbus norą būti 
nepriklausoma valstybe, Lietuvių Bendruomenė vėl 
glaudžiasi prie laisvos Lietuvos kultūros kamieno, prie 
laisvos lietuvių tautos su išsaugotu tautinio paveldo 
įnašu ir tvirtu ryžtu:

• nežūti Lietuvai ir nežūti sau;
• jungti į savo gretas naujai iš Lietuvos atvykstančius, 

kurie brangina savo kilmę ir savo paveldą; .
• tęsti lietuvybės išlaikymo užduotį;
• neprarasti savito, lietuvybės išlaikymui būtino, 

kūrybingumo;

• rūpintis Lietuvos valstybingumo užsienyje įtvirtinimu 
jai padedant integruotis į Šiaurės Atlanto aliansą 
(NATO).

Vasario 16-ji yra tinkama proga pareikšti gilią padėką 
Lietuvių Chartoje paskelbtos Lietuvių Bendruomenės 
idėjos puoselėtojams ir jos pastangų rėmėjams. 
Nuoširdžiai Jums dėkodami, prašome Jūsų savo auka 
paremti tradiciniai vykdomą finansinį vajų, skirtą 
bendruomeninės veiklos įgalinimui. Vasario 16-sios aukos 
lemia JAV LB darbų našumą, veiklos apimtį, užtikrina jos 
įstaigos VVashington, DC išlaikymą. Šiandieninės JAV LB 
pastangos siekiant 2002 metais Lietuvos pakvietimo į 
NATO sudėtį ypač būtinos gausesnės lietuvių visuomenės 
paramos.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba 

Algimantas S. Gečys, Pirmininkas 
Juozas Ardys 

Dr. Stasys Bačkaitis 
Dalia Badarienė

Sės. Margarita Bareikaitė 
Andrius Čižiūnas 
Teresė Gečienė 
Rimas Gedeika 
Birutė Jasaitienė 
Liūtas K. Jurskis 

Dr. Romualdas Kriaučiūnas 
Ramutis M. Pliūra 
Dalilė Polikaitienė 
Marija Remienė 

Algirdas J. Rimas 
Vidmantas Rukšys 
Rimantas A. Stirbys

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Apygardų ir Apylinkių Pirmininkai

BOSTONO APYGARDA 
Gintaras Čepas, pirm. 
Romas Jakubauskas - VVorcester
Aldona Kairienė - Providence, Rl 
Aidas Kupčinskas - Boston 
Regina Petrutienė - Cape Cod 
Tėvas Rafaelis Šakalys, OFM - ME

CONNECTICUT APYGARDA 
Laima Karosienė, pirm.
Vytautas Alksninis - Rytinis CT

Romas Butrimas - New Britain 
Danutė Grajauskienė - Hartford 
Jonas Karosas - New Haven 
Sigitas Liaukus - Bridgeport 
Šarūne Mačys - VVaterbury

FLORIDOS APYGARDA
Algirdas Dūda, pirm.
Genė Gedminienė - Sunny Hills 
Dr. Roma Kličienė - Atlanta, GA 
Vida Meiluvienė - St. Petersburg 
Jonas Paskųs - Pompano Beach 
Roma Ramūnienė - Miami 
Vincas Šalčiūnas - Palm Beach 
Stasys Ušackas - Daytona Beach

MICHIGAN APYGARDA 
Liuda Rugienienė, pirm.
Saulius Anužis - Lansing 
Valdas Piestys - Detroit
Petras Treška - Grand Rapids

NEW YORK APYGARDA
Dr. Giedrė Kumpikaitė, pirm.
Ramutė Česnavičienė - Oueens 
Laima Šileikis-Hood - Manhattan 
Raimondas Liutkus - Rochester 
Donatas Stančiauskas - Versme 
Irena Vilgalienė - Long Island

PIETRYČIŲ APYGARDA 
Vytas Maciūnas, pirm.
Vladas Audėnas - Newark 
Vytas Bagdonavičius - Philadelphia 
Vytautas Eringis - Baltimore 
Regina Petrauskienė - Scranton 

Rūta Kalvaitytė-Skučienė - VVashington 
Julius Veblaitis - Elizabeth

OHIO APYGARDA
Jonas Kazlauskas, pirm.
Liuda Balčius - Buffalo, NY 
Leonas L. Grinius - Cincinnati 
Edmund Pultinas - Cincinnati 
Mylita Nasvytienė - Cleveland 
Aldona Ryan - Dayton

VIDURIO VAKARŲ
Birutė Vindašienė, pirm.
Mindaugas Baukus - Cicero, 
Salomėja Daulienė - Brighton Park 
Zigmas Grybinas - East St. Louis

Lithuanian American Community, Ine.
Mr. R. Pliūra, Treasurer
1927 VVest Blvd.
Racine, Wl 53403

Siunčiu auką $___________  JAV LB veiklai ir LB VVashington įstaigos išlaikymui paremti.

Pavardė, vardas__________________________________________________________________________________

Adresas___________________ '________________________________________________________________________

Paulius Guobužis - Krantas
Romas Kronas - Lemont
Thomas Mack - Springfield
Jonas Mockaitis - Michiana
Inga Narijauskaitė - Indianapolis
Rėdą Pliūrienė - VVisconsin
Ona Rakauskienė - Melrose Park
Dr. Dainius Skripkauskas - VVaukegan 
Kęstutis Tautvydas - Minnesota 
Birutė Vilutienė - East Chicago

VAKARŲ APYGARDA
Angelė Nelsienė, pirm.
Elena Aglinskienė - Hawaii
Algis Bačanskas - San Diego

AUKAS PRAŠOME NUKREIPTI:

Liuda Avižonienė - Los Angeles
Inga Gaurienė - Seattle, WA
Audronė Janušauskaitė - San Francisco 
Dr. Rimantas Vaitkus - Arizona 
Vilius Žalpys - Portland, OR

NEPRIKLAUSANČIOS 
APYGARDOMS APYLINKĖS

Danguolė Christopherson - Sioux City, IA 
Liuda Flores - Houston, TX
Mindaugas Kuzminskas - Alaska 
Arvydas Jarašius - Colorado
Nellie Sudavičius McCallum - Omaha, NE 
Kazys (Chuck) Žemaitis - KansasCity, KS

L

Aukos nurašomos nuo JAV federalinių mokesčių.

Popiežius netikėtai paskelbė 
daugiau naujų kardinolų

(atkelta iš 1 psl.) 
arkivyskupas Johannes Joachim 
Degenhart ir Mainco arkivys
kupas Kari Lehmann. Praėju
siais metais K. Lehmann atsidū
rė pasaulio žiniasklaidos centre, 
kai viename interviu iškėlė idė
ją, jog popiežius vieną dieną 
galėtų pagalvoti apie galimybę 
atsistatydinti, jeigu dėl pašliju
sios sveikatos jis jausis negalįs 
tinkamai vadovauti Romos ka
talikų bažnyčiai.

Jonas Paulius II paskyrė dar 
vieną kardinolą iš Lotynų 
Amerikos - Santa Cruz Boli
vijoje arkivyskupą Julio Terra- 

zas Sandoval.
Paskelbdamas Ch. T. Sando- 

valą kardinolu, popiežius ir to
liau siekia stiprinti Lotynų Ame
rikos dvasininkų pozicijas 
Šventojoje kardinolų kolegijo
je. Iš praėjusią savaitę paskelb
tų 37 kardinolų, net 10 yra iš Lo
tynų Amerikos.

Penktasis naujai paskelbtas 
kardinolas yra Durbano Pietų 
Afrikoje arkivyskupas Wilfred 
Fox Napier.

Du kardinolai, kurie prieš 
trejus metus buvo paskelbti “in 
pectore” ir įvardyti tik šį sausio 
28 d. - tai Ukrainos unitų baž

nyčios arkivyskupas Marian Ja- 
worski ir Rygos arkivyskupas 
Janis Pujats.

Šią priemone popiežius nau
dojasi, norėdamas apsaugoti 
kardinolais paskirtus dvasi
ninkus iš vietų, kur viešas jų 
įvardijimas gali pakenkti jiems 
ar vietos Bažnyčiai. Anksčiau 
kardinolais slapta buvo paskirti 
dvasininkai iš Sovietų Sąjungos 
bei Kinijos.

Kardinolai yra tarsi Romos 
katalikų bažnyčios “kunigaikš
čiai”, artimiausi popiežiaus pa
tarėjai Romoje ir visame pasau
lyje. Oficialus naujųjų narių 
priėmimas į Kardinolų kolegi
ją įvyks vasario 21 d. prasidė
siančioje konsistorijoje.

AP, Reuters

Vilniuje minimos žymaus smuikininko 
Jaschos Heifetzo 

100-osios gimimo metinės
(atkelta iš 1 psl.) 
slapta gyvuliniame vagone bu
vo išgabentas į Lenkiją.

Sausio 28 d. surengtoje spau
dos konferencijoje Lietuvos ka
merinio orkestro vadovas Sau
lius Sondeckis apgailestavo, kad 
dėl valdininkų nerangumo žy
maus smuikininko J. Heifetzo 
jubiliejaus minėjimas Vilniuje 
netapo pasaulinio masto įvy
kiu, į kurį būtų suvažiavęs ne tik 
garsenybių būrys, bet ir didžiųjų 
laikraščių bei televizijos atsto
vai.

"Tačiau ir tai, kas rengiama, 
didžiai svaru”, pažymėjo S. 
Sondeckis. J. Heifetząjis pava
dino “dieviškuoju, žymiausiu 
XX amžiaus planetos smui
kininku”.

Įvairiuose archyvuose rastais 
duomenimis, J. Heifetzas gimė 
1901 m. vasario 2 d. neretai el
getavusio batsiuvio ir gatvės 
smuikininko šeimoje. Nuo tre
jų metų tėvo buvo mokomas 
smuikuoti, o po kelių metų sėk
mingai koncertavo Vilniuje ir 
Kaune. Mokslus J. Heifetzas 

tęsė Sankt Peterburgo konserva
torijoje, iš kur, prasidėjus revo
liucijai, per Sibirą ir Tolimuo
sius Rytus nukako į Jungtines 
Valstijas. Ten smuikininkas ir 
mirė, sulaukęs 86 metų.

"Vilniaus smuiko dienas” 
rengia Tautinių mažumų ir išei
vijos departamentas, Naciona
linė filharmonija, Lietuvos Mu
zikos Akademija, Lietuvos žydų 
bendruomenė bei jos kultūros 
klubas.

Didžiojo smuikininko 100- 
osios gimimo metinės įvairiais 
renginiais taip pat pažymimos 
Paryžiuje, Milane, Los Angeles, 
Vokietijos Slezvigo-Holsteino 
žemėje ir kitur.

BNS

VMDAS BRAZIŪNAS
Vermonto vertikalė, 10
arba

Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
Įspūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(atkelta iš 3 psl.)
tojas. Aišku, vilkas. Demokratišku kailiu. Žmogus žmogui - avelė. 
Avis (kirčiuojant galą), einanti į gardą ar egzekuciją. Avis (kirči
uojant pradžią), lotyniška paukštė, pakylanti ir nuskrendanti sau. 
Vydūniška avelė sau.

Važiuojam New Yorkan. Pakeliui, daugiausia dar šiaurėj - uolė
tas kalnų peizažas, panašus kaip Baltazaro Klosovskio (Balthasar 
Klossovvski), pasirašinėjusio Balthus, “prancūzo”, 1937 m. drobėje 
“Kalnas”. Ji kaboNew Yorke, Metropolitano muziejuj. Užsirašiau: 
keliai būtų kaip mūsų / tik šie - iškirsti uolose...

27, šeštad. - Laiškas namo:
Šiandien dar ekskursavom po Vermontą, “visą” valstiją, įskaitant 

ir jos sostinę Monpeljė (Montpelier), taigi prancūziškai vadinamą 
irgi mažą miestelį, mažiausią iš visų Amerikos sostinių, bet, kaip 
ir visos tų valstijų sostinės, pasipuošusį mažesne Kapitolijaus ko
pija, - Baltušiui ji, ko gera, būt priminus “garsųjį Leningrado Isak- 
ijaus soborą. Miniatiūrinį, žinoma” (San Franciskątai juk palygi
no su... Petrozavodsku!). Daugiausia sukom po kalnus. Ar jie vis 
sukosi mūsų akiraty, vis aplink, horizonte, taip, regis, niekaip ir 
nepriartėdami, nors žinai, iš sunkaus variklio darbo jauti - taigi 
kalnu ir važiuoji, kaip nors įkypai ar serpantinu jan kopi. Ar nuo 
jo senos nugaros leidies. Toks gamtos galvosūkis. Vis riedulin- 

gais, giliai uolon įsigrauzusiais paupiais, lomom, skardžiais ir 
užvingiais, vis pakalniais, priekalniais, prieškalniais. Vis regint 
didelius nuotakius, šaltas sroves ir rėvas, duburius ir meškerykočius 
virš jų, velniškai skaidrių.

Ypatingas, magiškas šitas šiaurės rytų Amerikos kraštas. Ne vel
tui Jorge Luisas Borges rašo “apie neįtikėtiną dalyką, kurį galima 
paaiškinti tik astrologija: apie talentų žvaigždyną, XIX a. pirmoje 
pusėje nušvietusį mažuliuką Jungtinių Amerikos Valstijų kampelį. 
Neslėpsiu simpatijų, - prisipažįsta, - kurias jaučiu šiai New En
gianti, tiek daug paveldėjusiai iš Old England. Nesunku sudaryti 
ilgiausią vardų sąrašą: jame bus Emily Dickinson, Herman 
Melville, Thoreau, Emerson, William James, ir pagaliau Edgar 
Allan Poe, gimęs Bostone”, - taigi, E.A.Poe, “atvėręs kelią Baude- 
laire, kuris buvo jo mokytinis ir per naktis jam meldėsi, sim
bolizmui”, taigi ir lėmęs kone visos moderniosios poezijos kryptį. 
Be kita ko, ir pamaldūs detektyvų rijikai, it Bibliją laikantys po 
pagalve karskart vis naujų šiurpulingų pasakojimų knygą, kaip 
kokion Mekon galėtų plūsti tan pačian Bostonan, E.A.Poe, šio 
žanro tėvo, gimtinėn.

30, antrad. - Laiškas namo:
Nuovargio dar daug. Ir keliauninkų laimės, kad pagaliau namie, 

- taip netyčia važiuodami ir tarėm, taip širdis ir skaidrėjo, kai 
pamaži artėjom prie Vermonto, jau nekalbant - prie Middlebury. 
Čia daug tikresnis, daug žmoniškenis peiažas. Tikrai gam- 
to(!)vaizdis. Mozaikiškas, įvairus. Kaimiškas. Bendruomeninis. 
Čia gyvos bendruomenės - pačia tikriausia šio žodžio prasme, 
kildintina iš bendrumo, taigi vienumo, sutapimo. Čia siela nesun
kiai pritampa - kiek pasiblaškius, galiausiai vėl sutapdama su 
savim ir su kokia nors iš vis dar įvairių čionykščių gamtinių nišų, 
biocenozių. Čia galima gyventi. Pati ta vieta atsigauti ir pasilsėti. 
Per neįsivaizduotinai trumpą laiką, tik beveik tris paras, juk tiek 
sukorėm, Darius kartais bemaž nemiegojęs vis buvo už vairo. Nie

kad nebūčiau įsivaizdavęs, kad bent tarpais Amerikoj kokią vietą 
įmanu pasiekt mašina, kad taip galima sėst ir nuvažiuot nuotolius 
- iš pat šiaurės iki vidurio, kur Washingtone jau matyti ir medžių 
dideliausiais nematytais žiedais, aiškiai pietietiškų. Net visai rimtai 
buvom pradėję svarstyt variantą ir grįžti pro Niagarą - tą pačią, 
keistai budintą Baltušio: “Savižudžių paslaugoms Amerikoje pa
kankamai aukštų pastatų, gilių ir sraunių upių, Niagaros krioklys 
ir daug ko kita”. Arba, kaip sako toks linksmas daktaras “Karo 
lauko ligoninės” seriale: guliu ir sapnuoju, kad plaukiu Niagaros 
kriokliu - tyrimų buteliuke!.. Bet tada, jei būtumėm sumanę sukt 
pro tą Niagarą, maršrutas jau būtų buvęs - labai ilgų kraštinių 
trikampis. O mūsų viešnagė tikrai per trumpa, kad viską, ko už
sigeisim, bent akies krašteliu paregėtumėm. Ir taip jau, sveiko 
proto požiūriu, - ar ne beprotybė, gangreit savižudybė trenktis 
nemiegojus per visą Ameriką, idant kelias valandas pasibūtum 
“aukštų pastatų” New Yorke ar Washingtone, taip vis lėkdamas 
skubėdamas, kad tarpais nė pavalgyt nebuvo kada (Washingtono 
diena). Gangreit nieko per tą skubą ten nė neužsirašinėjau.

Tiesa, apvaikščiojom Kongreso biblioteką Washingtone. 
Didžiausią pasauly. Įkurta tais pat 1800 m. kaip ir Middlebury 
koledžas. Toj bibliotekoj, darbe, Alfonsas Nyka-Niliūnas kasdien 
matydavos su aristokratišku džentelmenu Henriku Radausku: 
“Rytąpirmą kartą susitikus bibliotekoj, pokalbis visuomet prasidė
davo meteorologiniu biuleteniu”, taigi rimtai. Ai, ir New Yorke 
buvo smagu bent jau žinant, kad čia gyveno, gyvena... daug kas. 
Pavyzdžiui, Sigito Gedos žodžiais betariant, “toks vienišas uni
kumas Jonas Mekas”, Užupio respublikos garbės pilietis su savo 
senute Bolex kamera, su savo pasauline avangardinių filmų Meka 
(didžiausias pasaulyje avangardinių filmų rinkinys - 14,000 filmų) 
Anthology Film Archives. Vienišas poezijos unikumas “Ir tu, New/ 
York, savo skambančias stiklo rankas / įmerkęs į minkštus debe
sis, / į begalinį lietų...”

(bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Odos ligos

Pleiskanos yra atsiskiriančių raginio odos sluoksnio ląstel- 
iųplokštelės. Jos gali būti [vairių šviesių spalvų, kurios priklau
so nuo jose esančio oro, riebalų kiekio ir kt. Pavyzdžiui, kraujo 
ir nešvarumų priemaišos suteikia joms tamsų atspalvį. (skanausi )

(pradžia praeitame nr.)
Apsisaugojimo priemonės
Preparatai. Nuo didesnio 

galvos odos pleiskanojimo var
tojami riebalų išsiskyrimą slopi
nantys, pleiskanas šalinantys 
(keratoliziniai), naujoms pleis
kanoms atsirasti trukdantys 
(keratoplastiniai) preparatai, 
taip pat preparatai, veikiantys 
mikrobus. Pleiskanojimą bei 
niežėjimą gali labai sumažinti 
preparatai su siera, salicilo 
rūgštimi, degutu, rezorcinu, 
cinku.

Aliejai ir alyvos. Jei pleis
kanos labai storos, vien plauti 
nepakanka. Iš vakaro prieš 
plaunant galvą pleiskanojimo 
židiniai sutepami alyvų ar 
saulėgrąžų aliejumi - tuomet 
pleiskanos suminkštėja ir leng

Lietuva pradeda savo kariuomenės batalionų 
pertvarkymą pagal NATO standartus

(atkelta iš 2 psl.)
per metus kainuoja 12 mln. litų. 
Jo pertvarkymui numatoma 
šiais metais skirti dar 4 mln. litų. 
Už šias lėšas batalionui bus per
kama ryšio įranga, ginkluotė. 
“Iki 2005 metų mes esame nu
matę lėšas ir investicijas, kurias 
įdėsime į batalioną kad jis taptų 
pilnaverčiu batalionu”, pažymė
jo A. Jurgaitis. Pasak A. Jur
gaičio, planuojama pagal NATO 
standartus pertvarkyti ir Pane
vėžio batalioną.

Dabar Lietuvos kariuomenėje 
yra dvi brigados, kurioje yra 

Gimtinė
Kelionė
Kišenė j

artesnė 
greitesnė 
pilnesnė

PO Lt S H AlRLtNES

Informacija ir rezervacijos:

1-800-223-0593

Kainos

•LOT bendrauja su Amerlcan Alrllnes, taigi, galite patogiai susisiekti su dar 14 JAV miestų.

Skambinkite mums arba savo kelionių agentūrai, o taip pat aplankykite mūsų interneting svetainę: www.lot.com

araštis įgalina keliauti greičiau ir rnaloniau.
Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms. \ 

ios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nenuskriausite savo piniginės.
\

Lenkijos Avialinija LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukSčiausiu lygiu. Neveltui jau 
eilę metų LOT pelno geriausios Centrinės ir Rytų Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mandagiomis 

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iš Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai į Varšuvą. Lengvas, malonus persėdimas 

/ šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus bokštai.
Su LOT - ir arčiau, ir pigiau. \

Niuarkas Lvovas \
Niujorkas A— I \

-LOT. skrydžiai žymiai priartino Centrinę ir Rytų Eur 
Nau jas tvark<

viau pasišalina. Suteptus alie
jumi plaukus reikia pridengti 
maudymosi kepuraite - tai su
stiprina aliejaus poveikį.

Nuovirai. Odos uždegimo re
akcijas mažina vaistažolių nuo
viras, perplaunant juo galvos 
odą po išplovimo. Tam tinka ra
munėlės, jonažolės, medetkos.

Šampūnai. Pleiskanojimui 
gydyti vartojamos medžiagos, 
veikiančios grybelį Pityrispo- 
rum ovale. Tai šampūnas su 
ketokonozoliu (“Nizoral”).

Tepalai ir kremai. Seborėji- 
nis dermatitas gydomas deguto 
preparatais kartu su gliukokor- 
tikoidais.

Pleiskanų gydymo poveikis 
nėra ilgalaikis, todėl kiekvieną 
veiksmingą procedūrą.

Dr. R.B.

septyni batalionai. Batalionąpa- 
prastai sudaro apie 500 karių.

Apžvelgdamas Danijos para
mą A. Jurgaitis sakė, kad ben
dradarbiavimas su Danijos 
“Prince’s Life” pulku prasidėjo 
1994 metais, pradėjus Lietuvos 
karių dalyvavimą taikos palai
kymo misijose.

Anot Gynybos štabo vadovo, 
šiame pulke yra parengiami visi 
Lietuvos taikdariai.

Pasak J. C. Lundo, nuo 1995 
metų pulke yra parengti apie pu
santro tūkstančio karių iš Balti
jos valstybių. BNS

v
Žuvies vyniotinis

1- 1,2 kg bet kokios žuvies (jūros lydekos, lyde
kos, starkio, karpio),
3 kiaušiniai,
2- 3 morkos, 
didelė svogūno galvutė,
3- 4 baltos duonos riekelės,
100 g rūkytų lašinukų, 
grybų,
prieskonių, 
cukraus.
Išdariusios žuvį (tik neperp

jaukite nugaros), išimkite išil
ginį kaulą ir atskirkite mėsą nuo 
odos, palikdamos 2 mm rau
mens. Sutarkuotas burokine tar
ka morkas ir susmulkintą svo
gūną pakepinkite aliejuje. Žu
vies filė sumalkite kartu su pa
kepintais svogūnais ir morko
mis bei lašinukais. Į faršą dėkite

Karpis svogūnų padaže

1,5 kg žuvies,
75 g miltų,
125 g sviesto,
30 g vaisių acto,
4 svogūnai,
50 g cukraus,
1 citrina, druskos, 
lauro lapas,
2 gvazdikėliai,
1,5 s t iki. vandens.
Karpį supjaustyti gabalėliais, 

pasūdyti ir palaikyti 30 min. 
Svieste pakepinkite miltus, kol 
parusvės, ir stambiais griežinu-

Darbą pradėjo naujoji Lietuvos ambasadorė prie NATO
(atkelta iš 1 psl.)
baigė Wayne universitetą Det
roite. Ji dirbo Lietuvos misijoje 
Jungtinių Tautų Organizacijoje, 
1992 metais buvo priimta į Lie
tuvos diplomatinę tarnybą

1996-1999 m. G. Damušytė 
dirbo Lietuvos nuolatinės dele

piene arba grietinėlėje pamirky
to batono, grybų, įmuškite kiau
šinius. Įberkite žuvies patieka
lams skirtų prieskonių ir gerai 
išmaišykite. Žuvies odelę iš 
abiejų pusių pabarstykite pries
koniais, ant jos dėkite faršą ir 
susukite. Ant celofano pabarsty
kite morkų ir žalumynų šakelių, 
susukite paruoštąvyniotinį ir su
riškite. Kepkite 1 vai. karštoje 
orkaitėje.

kais supjaustytus svogūnus. 
Supylę vandenį su actu, įberki
te cukraus, tarkuotos citrinos 
žievelės, įspauskite citrinos sul
tis, sudėkite gvazdikėlius, lau
ro lapą ir pavirinkite 20 min. 
Nukošta nuovirą supilkite į 
stiklinį ugniai atsparų indą 
sudėkite žuvies gabalėlius, už
denkite ir, vis apšlakstydami, 
troškinkite 20 min. Karpio ga
balėlius sudėkite į dubenį ir už
pilkite skysčiu, kuriame troški
note. Tiekiama su virtomis bul
vėmis.

gacijos prie Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo organiza
cijos vadove Viennoje.

1998 metais paskirta nepa
prastąja ir įgaliotąja ambasadore 
Austrijoje, 1999 - Slovėnijai ir 
Slovakijai, o 2000 - Kroatijai.

BNS, ELTA

TicketsOnLine ®
www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

Let someone down - apvilti
Peter has stopped expecting 

people to help. He has been let 
down so many times in the past.

Why didyou let him down?

Ring up somebody - paža
dinti skambučiu, skambinti 
telefonu

Mary rang Helen up lašt 
night.

Why don ’t you ringyour par- 
ents up and ask them if you can 
stay with us tonight?

Bring up - išauklėti, užau
ginti

An aunt brought up ten chil- 
dren.

1 was born in England and 
brought up in Scotland.

Rely on - pasitikėti
Nowadays sve rely on com- 

puters.

Patvirtinta JAV 
LB Religinių 

reikalų taryba
Š.m. sausio 22 d. JAV LB val

dyba neakivaizdiniame posė
dyje trejų metų kadencijai pa
tvirtino JAV-jų Lietuvių Ben
druomenės Religinių reikalų ta
rybą (RRT). Tarybai vadovaus 
jos sudėtį pasiūliusi sesuo Mar
garita Bareikaitė, nuo 1994 m. 
vadovavusi RRT-bai. Visi Tary
bą sudarantys asmenys gyvena 
Massachusetts ir Connecticut 
valstijose.

Be pirmininkės, RRT-bos su
dėtyje yra Mirga Girniuvienė, 
Bernadeta Miliauskaitė-Harris, 
Lionė Kazlauskienė, Aldona 
Lingertaitienė, sesuo Onutė Mi- 
kailaitė ir kun. Stephen Žukas. 
Visi RRT-bos nariai turi plačią 
darbo patirtį su jaunimu - litu
anistinėse mokyklose, jaunimo 
organizacijose bei stovyklose. 
Tarybos sąstate esama dviejų 
knygų jaunimui autorių, ilga
metės vaikų žurnalo “Eglutė” 
redaktorės, produktyvios žurna
listės, teologijos studentės, ka- 
tekizuojančios vaikus, ir 1.1. 
Kun. S. Žuko asmenyje esama 
šiame krašte gimusio kunigo, 
So. Bostono lietuvių parapijos 
klebono, plačiai veikiančio su 
jaunimu. Siekdamas darbuotis 
lietuvių sielovadoje, kun. Žukas 
vienerius metus Lietuvoje gili
no lietuvių kalbos žinias.

Religinių reikalų tarybos 
pirm. sės. Margarita yra peda
gogė, turinti religinės pedagogi
kos magistro laipsnį. Ji yra Ne
kaltai Pradėtos Švč. Mergelės 
Marijos seserų vienuolijos narė, 
1972-80 m. buvusi vienuolijos 
provincijole. Didesnę dalį gyve
nimo yra pašventusi mokytoja
vimui lituanistinėse mokyklose, 
veiklai jaunimo organizacijose 
bei stovyklose JAV, Kanadoje ir 
penkias vasaras Lietuvoje.

Pagrindiniai RRT-bos užda
viniai yra (1) skatinti ir ugdyti 
įvairių religinių įsitikinimų ir 
konfesijų lietuvių bendradarbia
vimą ir tarpusavio supratimą 
(2) dalyvauti pilietinių bei reli
ginių teisių akcijoje, ir (3) rūpin
tis lietuviško religinio gyveni
mo reikalais. Taryba ruošia ir 
leidžia religinio pobūdžio litera
tūrą vaikams, rengia religinio 
auklėjimo lietuvių kalba progra
mas, artimai bendradarbiauja su 
JAV LB Švietimo taryba religi
jos mokymo ir jaunimo kateki
zacijos lietuvių kalba klausi
mais. Dabartinei RRT-bai pa
vestas uždavinys rūpintis nau
jai atvykstančių iš Lietuvos įsi
jungimu į lietuvių parapijas 
JAV. RRT-ba sieks palaikyti ry
šius su išeivijos lietuvių sielo
vadoje dirbančiais vysk. Pau
lium Baltakiu, OFM, evange
likų liuteronų vysk. Hansu 
Dumpių, kitais lietuvių kunigais 
ir vienuolijomis.
JAV LB inf. (Teresė Gečienė)

Šviesoforo dieta neseniai 
tapo labai madinga Italijoje. 
Pagrindinis dietos principas - 
valgyti tik tam tikros spalvos 
maistą ir tik tam tikra seka. 
Kodėl nepabandžius? Taigi pra
dėkite nuo geltonos spalvos pro
duktų. Čia tiks jau minėti maka
ronai, omletas, bananai, bulvės 
ir visi kiti „saulėti“ vaisiai bei 
daržovės. Paskui, šiek tiek at
sikvėpę, įžiebkite žalią šviesą. 
Nevaržykite vaizduotės ir kirs- 
kite žalumynus, agurkus, žir
nius, pupeles, kopūstus - ir at
skirai, ir jų salotas arba vaisius: 
kivi, žalius obuolius, agrastus. 
Bet neperlenkite lazdos, pasili
kite vietos ir raudonos spalvos 
produktams bei patiekalams. Jei 
tai karštas maistas, tiks krevetės, 
omarai, lašišą burokėlių ir mor
kų kotletai. Desertui patiekite 
aviečių, braškių, kitų raudon- 
šonių uogų, želės, kisieliaus, 
sulčių ir kompotų. Iš šios dietos 
visiškai išbraukiamas cukrus ir 
druska. Diskriminuojami ir juo
dieji ikrai, šokoladas, daugelis 
kitų delikatesų bei skanumynų.

Net normalaus regėjimo 
žmogus mato tik perpus taip ryš
kiai, kaip galėtų. Taip tvirtina 
Rochester universiteto moksli
ninkai. Jie sukūrė prietaisą su 
kuriuo žada pagerinti žvilgsnio 
aštrumą taip, kad žmogus galės 
suskaičiuoti lubomis rėpliojan
čios musės kojas ir iš 100 m ats
tumo įžiūrėti mašinų numerius. 
Šis prietaisas buvo sukurtas re
miantis astronomijos prietaisais. 
Paprastai regėjimui trukdo ma
žyčiai ragenos ir lęšiuko nelygu
mai, kurių iki šiol nebuvo gali
ma nustatyti. Mokslininkai į akį 
nukreipia lazerio spindulį ir at
spindėtą šviesą suskaido į 217 
pluoštų, kuriuos perduoda į 
skaitmeninę kamerą. Kompiu
teris sudaro trijų matavimų 
akies paviršiaus planą kuriame 
matyti kiekvienas nukrypimas 
nuo idealios optikos. Šie duo
menys perduodami į veidrodį, 
kuris gali įvairiai deformuotis, 
o šis tiksliai ištaiso defektus.

Labai tikėtina, jog avia- 
katastrofą Šveicarijoje, ku
rios metu žuvo dešimt žmonių, 
sukėlė įsijungęs keleivio mobi
lusis telefonas. Lėktuvo navi
gacijos kompiuteris staiga pa
keitė kursą kaip tik tuo metu, kai 
salone suskambo telefonas. 
Anot švedų laikraščio “Politi- 
ken”, nedidelis keleivinis lėktu
vas nukrito būtent dėl to. Švei
carijos pareigūnai tiria visus 
skrydžio metu vykusius skam
bučius. Kitu atveju, Slovėnijos 
oro linijų lėktuvas turėjo atlikti 
avarinį nusileidimą po to, kai 
keleivio mobilusis telefonas ta
po lėktuvo valdymo elektroni
kos sutrikimų priežastimi.

Sirius Satellite Radio ir 
XM Satellite Radio sumokėjo 
JAV vyriausybei po 100 mln. 
dolerių už palydovinio radijo li
cenzijas ir ruošiasi pradėti dar
bą. Vairuotojai turės sumokėti 
apie 500 dol. už imtuvą o po to 
už 10 dolerių mėnesinį abonen
tinį mokestį galės klausyti 100 
muziką žinias ir sporto naujie
nas be jokios reklamos trans
liuojančių kanalų. Bet, kol tos 
milijardus kainuosiančios pa
slaugos nepradėjo veikti, niekas 
negali būti tikras, kaip gerai jos 
veiks. Vartotojų bėdai TjW ir Si
rius pasirinko tarpusavyje nesu
derinamas technologijas. XM 
transliuos programas naudo
dama fiksuotą 64 kb/s spartą, o 
Sirius nuolat keis bitų dažnį. 
Sirius jau turi tris palydovus, ku
rie bus paleisti dar šiemet.

I

http://www.lot.com
http://www.lot.com
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mūsų valstybėje gali ženkliai sumažėti lietuvių, nes, priėmus ki- 
tos valstybės piljetybę, męs, ir mfisų vaikai automatiškai, nepalie
kant apsisprendimo teises,'prarandame Lietuvos pilietybę. Ar ne 
per lengvai Lietuva “nurašo “savo žmones? Ar po kokiųpenkerių 
metų, atėjus naujai valdžiai, nereikės taisyti įstatymų, už mokes
čių mokėtojų pinigus, steigti naujų tarnybų, kurios dirbs Lietuvos 
pilietybės atstatymo darbus. Lietuvai vis plačiau atveriant var-

Mes, trečiosios lietuvių emigrantų bangos JAV atstovai, krei
piamės į Jus, prašydami prie mūsų veiksmų raginant Lietuvos 
Seimą ir vyriausybę priimti įstatymų pataisas, kuriomis remiantis 
mes ir mūsų vaikai, gavę JAV pilietybę, neprarastume Lietuvos 
pilietybės! Pagal dabar galiojantį įstatymą, Lietuvos pilietis, gau
damas kitos valstybės pilietybę, automatiškai netenka Lietuvos 
pilietybės.

Susimąstykime sekundei, gal dabar mums tai ir nelabai rūpi, ne 
tiek daug esame gavę JAV pilietybę, tačiau, laikui bėgant, mūsų 
daugės, daugės beteisių Lietuvos gyventojų, dėl ekonominių sun
kumų palikusių Tėvynę. Pagalvokime, ar bus malonu vykti į Lie
tuvą kaip turistams? Prašyti tėvynės vizos? Gyventi savo na
muose tik užsienio svečiui leidžiamą dienų skaičių?

Kviečiame visus, kurie, priėmę JAV pilietybę, nori išlikti Lie
tuvos piliečiais, ir tuos, kurie neabejingi šiai problemai, rašyti 
laiškus Lietuvos pareigūnams, raginant juos pakeisti minėtą 
įstatymą. Užverskime juos mūsų laiškais, gal tada problemos spren
dimas pajudės iš vietos?

Pateikiame elektroninio pašto adresus asmenų, kurie gali tai 
padaryti:

I. arabra@president.lt (Aimanas Abramavičius, Lietuvos pre
zidento patarėjas teisiniais klausimais).

• 2. arturas.paulauskas@lrs.lt (Artūras Paulauskas, Seimo pirmi
ninkas).

'3. arturas.skardzius@lrs.lt (Artūras Skardžius, Seimo vice
pirmininkas).

• 4. gintaras.steponavicius@lrs.lt (Gintaras Steponavičius, Seimo 
vicepirmininkas).

5. wtenis.andriukaitis@lrs.lt (Vytenis Andriukaitis, Seimo vi
cepirmininkas).

6. r.paksas@lrvk.lt (Rolandas Paksas, ministras pirmininkas). 
■ 7. rugieniu@flash.net (Liuda Rugienienė, Lietuvos Seimo ir JAV

LB komisijos atstovė).
8. ceslovas.iursenas@lrs.lt (Česlovas Juršėnas, komisijos narys).
9. iurgis.razma@lrs.lt (Jurgis Razma, komisijos narys).
10. aloyzas.sakalas@lrs.lt (Aloyzas Sakalas, komisijos narys).
II. gazemk@rc.lrs.lt (Gabrielius Žemkalnis, Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės atstovas Lietuvos Seime).
12. info@gitic.lt (Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos cen

tras).
13. admin@ltembassyus.org (Lietuvos ambasada JAV).

Galima rašyti ir šiais adresais:
Lietuvos Respublikos prezidentūra, S. Daukanto 3/8, 2001 

Vilnius;
Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 53, 2002 Vilnius;

■ Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Gedimino pr. U, 2039 
Vilnius.

. Siūlome laiško pavyzdį, kurį taip pat galima rasti “Draugo” in- 
temetinėje svetainėje www.draugas.org

Gerb.

Su didele viltimi ir nerimu laukėme Lietuvos Seimo rinkimų, ti
kėdami, jog pagaliau prie mūsų Tėvynės valdžios vairo stos ryž
tingoms permainoms pasirengę, naujoviško mąstymo politikai. Mū
sų viltys pasiteisino, praradusiems pasitikėjimą teko pasitraukti. 
Džiaugiamės tuo ir tikime, jog Jūs padėsite Lietuvai pasveikti nuo 
apgaulės, abejingumo, skurdo ir nepriteklių. Tikime, jog ateis die
na, kai pagaliau atsigaus valstybės ekonomika, žemės ūkis, kai 
nebegirdėsime savo artimųjų nusiskundimų blogėjančiu gyvenimu, 
kai neliks norinČiųpalikli savo gimtąjį kraštą ir vykti ieškoti duonos 
svetur.

■ Visa tai bus. Tačiau šiandien mus, po pasauli išsibarsčiusius 
Lietuvos piliečius, neramina tai, kad netobulų įstatymų pasėkoj e

b

VILTIS - Hopeb
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: LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
f 368 West Broadway, Boston, MA 02127 

Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836
Feb. 16 Lowell, MA 12-1 pm
Feb. 16v Lavvrence, MA 2-3 pm
Feb. 16 Nashua, NH 4-5 pm
Feb. 17 VVorcester, MA 12 - 3 pm

i Feb. 18 Hartford, CT 9:30 -11 am
į Feb. 18 VVaterbury, CT 12-2 pm
į Feb. 19 Kennebunkport, ME 11 am - 12 pm
- Feb. 20 Putnam, CT 1-2 pm
į Feb. 20 Providence, RI 4 - 5:30 pm

Feb. 21 Cape Cod, MA 3:30 - 5:30 pm
į Feb. 22 Brockton, MA 3:30 - 5:30 pm
: Feb. 23 Albany, NY 6:30 - 7:30 pm
< Feb. 24 Binghamton, NY 9:30 - 10:30 am

Feb. 24 Scranton, PA 12-2 pm
į Feb. 24 Frackville, PA 5:00 - 6:30 pm

Feb. 25 Washington, DC 1-3 pm
5 Feb. 25 Brooklyn, NY 1 - 3:30 pm

Feb. 25 Bridgeport, CT 7 - 8 pm

tus į Vakarus, rengiantis tapti Europos Sąjungos bei NATO nare, 
mūsųtautiečiųpąsaulinis “maišymasis” dar pagyvės.

Mes, vadinamosios trečiosios lietuvių emigracijos į JAV ban
gos atstovai, kariais save vadiname “prarastąja karta ”. Gimę ir 
augę melu ir skambiais žodžiais vainikuotame “raudonajame ta
rybiniame rojuje ’j džiaugėmės, kai Lietuva atgavo nepriklau
somybę, didžiavomės, kad esame laisvos valstybės piliečiai, kaip 
ir mūsų senoliai, pasakojome savo vaikams, kas yra tėvynė. De
ja, Lietuvos ekonominė situacija privertė trauktis. Įsikūrus 
Amerikoje, nei akimirkai neapleido mintis, kad grįšim, vis tiek 
kada nors grįšim. Tą žino ir mūsų vaikai, mielai leidžiantys vasa
ras Lietuvoje ir svajojantys, pabaigę mokslus, sugrįžti (juk išvyk
stant iš Lietuvos,jųneklausėme, norijie to ame), kuriantys ateities 
planus, kuriuose Lietuva - ne paskutinėje vietoje.

Džiugu ir neramu dėl to. Kaip jiems turėsime paaiškinti, kad 
tėvynė, kuria jie pabrėžtinai didžiavosi, jų nebenori?

Mes, vyresnieji, užgrūdinti. Vieno tėvuko žodžiais: “pergyve
nome vokiečius, pergyvenome rusus, pergyvensime ir lietuvius ”. 
Ką daryti su mūsų atžalomis, kuriems šventas žodis Tėvynė gali 
virsti tik žodžiu, ar jie ateityje nevadins savęs “prarastąja karta ”, 
išduota ne tarybinių “draugų”, o savų - lietuvių? Ar jiems taip 
pat bus atimta pasirinkimo laisvė?..

Pernai rudeni, prieš Seimo rinkimus, išsiuntėme panašų neri
mo laišką dėl dvigubos pilietybės vyriausybei, prezidentūrai, vi
siems parlamento nariams, gal 80 organizacijų, kurios nors kiek 
susiję su šiuo klausimu. Atsakymo, deja, nesulaukėme! Viliamės, 
kad naujasis Seimas ir vyriausybė išgirs mus, kad netapsime 
saujele po pasauli pasklidusių lietuvių (neoficiali statistika sako, 
kad per 10 metų iš Lietuvos į užsieni išvyko per 25% piliečių), kad 
mums (teigiamai ar neigiamai) bus bent atsakyta.

Pagarbiai,

(Parašas)

“Darbininko” redakcijai
Sausio 24 d. “Darbininko” redakcinį straipsnį “Apie rašančius 

ir skaitančius” teks išsikirpti ir pasidėti, nes jis bus ateity naudin
gas. Ypač įsiinintinos dvi jo vietos: kad “rašyti [reikia], daug at
sargiau, nei kalbėti [nes] ...kalba nutyla, o raštas tebekalba” ir, 
kad už tai, kas pasirodo spaudoje “...atsako redaktoriai, leidėjai ir 
rašinių autoriai”. Taikliai ir teisingai pasakyta. Teliktų tik pridėti, 
jog lygiai svarbu ne tik tai, kas rašoma, bet ir kaip rašoma.

Štai tame pačiame.numeryje, iš “Lietuvos ryto” persispausdin
tame pranešime apie Vilniaus arkivyskupo Audrio Bačkio kardi
nolu paskelbimą, kalbant apie popiežių, randame lig šiol lietu
viškam rąste nesutiktą:žodį “pontifikas”. Atleiskite už intuityvią 
reakciją angliškuoju jaustuku - huh? (Lietuvoj skaitantiems: ha.)

Jokiam mano turimam lietuvių kalbos žodyne žodžio “pontifi
kas” nėra. 1969 m. išleistam tarptautinių žodžių žodyne yra žodis 
“pontifikai” (daugiskaitą) ir jo reikšmė aiškinama, “senovės Ro
mos aukštosios dvasininkų kolegijos nariai”, taigi, ne popiežius. 
Toje pačioje, sovietiniais laikais išleistoje, knygoje yra žodis “po-

RigaVen Travel, Ine.
IVe provide corhplete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAI. RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS 
OR OTHER CARRIERS

“Call for Details"

INESE ZAKIS
136 >V. Main St., Bay Shore, NY 11706 
Tel. 631-665-4455 Fax 631-665-6164 

1-8OO-291 8311
E-mail: RigaVen@worldnet.att.net

Bankas švenčia 75-keriif mėly sukakti!

Kviečiame visus taupyti ir skolinti ts 
lietuviu išteisto ir vadovauiumo

SCHUYIER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, iškaitant 
* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA 

* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines 
* Paskolas - namų, namų remonto, 

Home Eąuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesioginį pinigų deponavimą 

Patogios darbo valandos,
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame llėtttyKkal...

Mūsų telefonai: (201) 991-0001 
arba skambinkite mums nemokamai: 

1-888-SCHUYLER (1-888-724-8953) 

piežius” ir jis aiškinamas visiškai teisingai, net nesiejamas su “pon
tifikais”. Tokio žodžio nėra sinonimų žodyne. (Lietuvoj leidžiamas 
naujas sinonimų žodynas, bet “p” raidės tomas dar nepasirodė.)

Anglų kalboje žodis “pontiff” pradėtas vartoti žodžio “pope” 
(popiežius) sinonimu. Dešimtasis Webster Collegiate žodynas tok
ios vartosenos nenurodo ir žodį “pontiff’ aiškina tik istorine reikš
me: “pontifex”, t.y., senovės Romos kunigų tarybos narys; 
naujesnio Encarta žodyno apibrėžime jau yra ir “popiežius”.

Kalboje įsipilietinusiam žodžiui “popiežius” sinonimų tikrai 
netrūksta: “Šventasis tėvas”, “Šventasis sostas”, “Vatikanas”, 
“Roma”, “Jo Šventenybė”, “Romos vyskupas”, “Kristaus vikaras”, 
“šv. Petro įpėdinis”, “Dievo tarnų tarnas” ir tikriausia daug kitų, 
kurie ant greitųjų į galvą neateina. Tad kodėl vis skubama lietu
višką galūnę, prikergti nugirstam angliškam žodžiui? (Tokiu atveju, 
ar ne tiksliau būtų buvę rašyti ne “pontifikas”, bet “pontifas”?)

Jei laikraščių redakcijos į tokį kalbos “turtinimą” nekreips dėme
sio - kas tuo pasirūpins? Tokias dirbtinas, popierines kalbos pikt
žoles iš “Lietuvos ryto” puslapių išravėti vilties nedaug, nes ten 
redaktoriai į tokius dalykus nekreipia dėmesio ir bet kokiu kalbos 
“augimu” tik didžiuojasi, bet išeivijos laikraščiuose tokios “gro
žybės” iki šiol būdavo išbraukomos. Siūlau tokio nusistatymo drą
siai laikytis ir dabar, net ir iš Lietuvos gautą medžiagą persispaus
dinant.

Su tikra pagarba,
Arvydas Barzdukas

Falls Church, VA

VILNIUS
(Žiemos kainos )

Iš New Yorko $290 viena kryptimi

Iš New Yorko $395 ten ir atgal

Iš Chicagos $303 viena kryptimi

Iš Chicagos $445 ten ir atgal

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų

L-

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363
Tel: 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax: 718-423-3979

E-M A1 L: V YTTOU RS@EA RTH LIN K. N ET 

web site: www.vytistours.com

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SEND ▼ 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
JANUARY AND FEBRUARY PICK-UP SCHEDULE

For more information please call:
1- 888-615-2148 or 1-888-205-8851

February 8 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

February 9 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

February 10 Brooklyn, NY 12-1 pm
February 12 Putnam, CT 1-2 pm
February 20 Nevv Haven, CT 12-1 pm

Nevv Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm ,

February 22 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

February 23 Philadelphia, PA 11-12 noon
February 24 Brooklyn, NY 12-1 pm

Riverhead, NY 3-4 pm

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilniiis-New York $499r.t

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

One way to Vilnius S 325
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Greitos rankos, stiprios kojos
v

Kun. dr. Arvydo Zygo
1999 m. rugpjūčio mėnesį su 

kuprine ant pečių ir futbolo ka
muoliu po pažasčia atskrido jau
nas lietuvis studentas Vytautas 
Lenkutis ieškoti mokslo ir spor
to sėkmės Amerikoj. Nors šio
mis dienomis Amerikoj yra daug 
atvažiavusių studentų/sportinin- 
kų (dauguma krepšininkų), ku
rie taip pat siekia tų pačių tiks
lų, Vytas yra pirmasis lietuvis 
futbolininkas, gavęs stipendiją 
Amerikos universitete.

V. Lenkutis pradėjo studijas 
Fairleigh Dickinson universitete 
(FDU), New Jersey. Kaip ir visi
ems kitiems atvažiavusiems iš 
Lietuvos studentams, Vyto pir
mieji metai buvo sunkūs, įtemp
ti, reikalaujantys stipraus pasiry
žimo. Jam reikėjo priprasti prie 
naujos kultūros, gerai mokytis, 
nors ir silpnai mokant anglų kal
bą. Sunku buvo, bet Vytas turė
jo tikslą, dirbo sąžiningai ir nu
galėjo šiuos kalnus.

Nors klasėje jam buvo sunku, 
bet kai jis nubėgdavo į futbolo 
aikštę ir atsistodavo prie vartų, 
jis jautėsi kaip namie. Nuo pat 
pirmos treniruotės Vytas parodė 
treneriams, kad Dievas jam davė 
labai vikrias, stiprias rankas ir 
ypatingai greitą reakciją. O jo 
kojos tai kaip ąžuolo medžiai - 
nuspirdavo kamuolį beveik per 
visą aikštę. Be šių fizinių pri
valumų, Vytas pasižymėjo dar 
viena ypatybe - jis puikiai supra
to žaidimo strategiją.

Po penkių rungtynių Vytas 
tapo komandos pagrindiniu var
tininku. Jam saugant vartus, ko
manda laimėjo 4 iš 6 pasku
tiniųjų rungtynių. Komanda ir 
baigė sezoną ketvirtoje vietoje 
savo pogrupyje.

Vyto antrieji metai (2000 m.) 
buvo dar geresni nei pirmieji. Jo 
veržlus žaidimas, sugebėjimas 
vadovauti įtikino visus koman
dos žaidėjus, kad jie tikrai gali 
pasitikėti juo, žaisti drąsiai, ne
bijodami padaryti klaidų, nes 
Vytas yra vartuose. Jis išgelbės 
juos!

Vyto ir komandos veržlaus 
žaidimo pagalba FDU pirmą ka
rtą per paskutinius 11 metų lai
mėjo savo pogrupio čempionatą, 
ir savo pogrupio turnyrą. Pa
siekus šiuos rezultatus, FDU ta
po viena geriausiųjų 64 futbolo 
komandų tarpe ir pateko į 
NCAA turnyrą.

FDU pirmos rungtynės buvo 
prieš Illinois universitetą. Nors 
FDU pralošė 2:0, rezultatas bū
tų buvęs daug blogesnis, jeigu 
Vyto nebūtų vartuose.

Iš pat pradžių Illinois žaidėjai 
drąsiai puolė FDU vartus. Šovė

Aukos Lietuvos našlaičiams
a.a. Gabrieliaus Vidmanto atminimui

A.a. Gabrieliaus Vidmanto, 
Inos Gvildienės tėvelio, švie
siam atminimui Lietuvos na
šlaičiams per Lietuvių Katalikų 
Religinę Šalpą aukojo: po 
$100.00 - Bronius ir Gražina 
Aleksandravičius, Dana Gvil
dys ir Tom Minas, Paulius ir 
Kelly Gvildys, Pranas ir Ina 
Gvildys, Rama Gvildys, Rita 
Gvildys, Eugene ir Regina Vid
mantas, Virgilijus ir Regina 
Martinonis, Mikalina Vidman
tas; po $70.00 - Eugenijaus Vid
manto bendradarbiai; po $50.00 
- Algis ir Vida Jankauskas, Vid
mantas ir Vita Matusaitis, Jo
nas ir Giedrė Stankūnas, Julius 
ir Irena Veblaitis, Jonas ir Irena 
Vilgalys; po $32.00 - Vytas ir 
Vita Radžius; po $30.00 - Jerry 
Senuta; $25.00 - Algis ir Danutė 
Januška, Raimundas Kirstienas, 
James ir Sharon Manuele, Ri-

Lietuvoje veikiančių bankų uždarbis

Lietuvos ir Lietuvoje veikian- 49,6 min. litų (44,2%) mažiau 
tys šalies ir užsienio bankai nei 1999-aisiais, kai buvo už- 
2000 m. uždirbo 62,6 min. litų dirbta 112,2 min. litų audituoto 
neaudituoto grynojo pelno - pelno. Vyriausybės žinios

Vytautas Lenkutis

10 šūvių - Vytas sustabdė visus. 
Kai kurie šūviai buvo iš taip ar
ti, kad niekas nemanė, kad Vy
tas galės sustabdyti kamuolį. 
Bet sustabdė. Buvo kitas mo
mentas, kai Illinois smūgiavo 
tris smūgius vieną po kito. Vy
tas šoko aukštyn, į šoną atgal - 
sustabdė visus tris.

Nors Vytas ir toliau žaidė ge
rai, bet, deja, Illinois komanda 
buvo stipresnė ir priešininkai 
laimėjo rezultatu 2:0.

Vytas Lenkutis yra puikus 
studentas, puikus žmogus. Jis 
didžiuojasi būdamas lietuviu - 
ant jo uniformos puikuojasi vy
tis. Taip pat rūpestingai jis žiū
ri į mokslus - baigs universite
tą per tris su puse metų gau
damas finansų BA laipsnį. Vy
tas yra linksmas žmogus, kuris 
visada sutinka žmones su šypse
na ir meiliais žodžiais. Ir jei pa
prašysi pagalbos, jis niekuomet 
neatsisakys padėti.

Taigi, FDU davė Vytui sti
pendiją bet ir Vytas daug grą
žina atgal. Jam saugant vartus 
komanda pasiekė aukštų rezul
tatų, išgarsino futbolo progra
mą pakėlė universiteto pres
tižą.

Tikrai malonu susipažinti su 
tokiais studentais kaip Vytas, 
nes šie studentai yra tylūs Lie
tuvos “ambasadoriai”. Savo 
darbštumu, sporto pasiekimais, 
bendraudami su studentais ir 
sporto žiūrovais, jie kiekvieną 
dieną garsina Lietuvos garbę - 
jos kultūrą jos žmones. Ir, be 
viso to, jų darbai nieko nekai
nuoja Lietuvai, ir ateityje atneš 
tautai daug naudos.

Rimas Gedeika

chard ir Nijolė Pierce; $20.00 - 
Stefa Bliudnikas, Aldona Kry- 
geris, Victor ir Rūta Monoenko, 
Algis ir Jan Naujokas, Stanley 
ir Doris Senuta, Valerija Sodys, 
Zusana Stanickas, Baltrus ir 
Joyce Vembre, Monika Vosy
lius; $15.00 - Vaidevutis ir Ni
jolė Draugelis, $10.00 - Vytau
tas ir Birutė Cypas, Ramūnas ir 
Ramunė Bliudnikas, Valentina 
Janušas, Vytis Lelis ir Barbara 
Lange, Mr.&Mrs. Algis Mus
teikis, Mr.&Mrs. Alfonsas Pau- 
liukonis, Terrence ir Alina Pa
lis, J. ir D. Prasauskas, Pranas 
ir Irene Sablauskas, Nerijus Vid
mantas. Lietuvių Katalikų Re
liginė Šalpa nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams našlaičių vardu ir 
reiškia giliausiąužuojautą duk
rai Inai Gvildienei ir visai Vid
mantų giminei. Tegul Jis ilsisi 
Viešpaties ramybėje! (sk.)

primicijos Cicero mieste
Kun. dr. A. Žygas kunigu 

buvo pašventintas praėjusią 
vasarą - birželio 29 d. Kauno 
arkikatedroje bazilikoje, tačiau 
jo “primicijos tėviškėje” įvyko 
sausio 13 d. šv. Antano para
pijos bažnyčioje Cicero, IL. 
Kaip žinome, šiame Chicagos 
priemiestyje praėjo Arvydo vai
kystės ir jaunystės metai. Čia jis 
baigė tada labai lietuvišką šv. 
Antano parapijos mokyklą čia 
susiformavo jo meilė Lietuvai, 
Dievui ir artimui.

Reikia pasakyti, jog kun. 
Žygas yra reta asmenybė - ir 
kaip lietuvis, ir kaip mokslo vy
ras, ir kaip kunigas. Gimė 1957 
m. birželio 6 d. Chicagoje. Gana 
anksti gavo savo mokslinius 
laipsnius. Vėliausias - daktaro 
laipsnis iš biochemijos - pasiek
tas 1988 m. Illinois universite
te. Yra dėstęs įvairiose aukšto
jo mokslo įstaigose Lietuvoje, o 
tik gerokai vėliau buvo pa
šventintas kunigu. Todėl jis į 
kunigystės luomą įžengė jau 
subrendęs - 43 metų amžiaus.

Jis jau ne pirmi metai yra ge
rai pažįstamas ne vien Cicero ar 
Chicagos lietuviams, bet ir už 
šių vietovių ribų. Daugiau negu 
dešimtmetį jis plačiai žinomas 
ir Lietuvoje, nes ten praleido 
daug laiko, pradedant 1988 
metais. Su Fullbright stipendija 
nuvykęs į Lietuvą jis dėstė 
Vilniaus, vėliau Vytauto Didžio
jo universitetuose, Kunigų se
minarijoje Kaune.

Tik ten būdamas tvirčiau ap
sisprendė savo gyvenimą pa
švęsti Dievui ir pradėjo teologi
jos studijas, nors jau nuo pat 
mažens jo vaikystės draugai jį 
pravardžiuodavo “kunigėliu”.

Teologiją studijavo Angli
joje, Kauno kunigų semina
rijoje, kurioje kartu ir dėstė. Čia 
jo studentai dažnai nežinodavo 
kaip A. Žygą vadinti - klieriku, 
daktaru ar profesoriumi.

Tačiau dėstydamas ar studi
juodamas Lietuvoje, jis atosto
gų metu vis sugrįždavo į Cice
ro, kur gyveno dabar jau mirusi 
motina Janina (tėvas Vytautas 
mirė anksčiau). Chicagoje yra 
įsikūręs dviem metais vyresnis 
brolis Vytenis, chemikas inži
nierius, su savo šeima. Chica
goje taip pat tebegyvena ir jo 
teta Laima Vaičiūnienė.

Gausus lietuvių būrys 
bažnyčioje ir salėje

Šv. Antano lietuvių parapijos 
bažnyčia (deja, dabar jau perim
ta kitataučių ir lietuviai čia yra 
tik kampininkai) sausio 13 d. 
vakare buvo pilna mūsų tau
tiečių (jų galėjo būti apie 450), 
kaip senais gerais laikais, kuo
met primicijantas kun. A. Žy
gas čia lankė pradžios mokyklą. 
Čia matėsi ir daug jo vaikystės 
draugų, su kuriais šioje baž

Mylimai Mamytei

A.tA.
PRANEI PAULIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų VYTAUTĄ su šeima bei 
kitus artimuosius ir kartu liūdime.

Antanas ir Danutė Bobeliai

Brangiai motinai, močiutei ir prosenelei

A.tA.
PRANEI PAULIENEI

mirus, dukfų JONĘ STAŠKUVIENĘ, sūnų VYTAUTĄ, jų šeimas 

bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Kibirkščiai ir Vilgaliai

nyčioje kartu meldėsi į Dievą ar 
sėdėjo mokyklos suoluose, gau
dami pakankamai žinių apie 
savo tėvų kraštą kas jį vėliau ir 
nuvedė į Lietuvą.

Šių “primicijų tėviškėje” 
maldoje į Dievą girdėjome to
kius žodžius:

“Dėkojame Tau už Lietuvos 
kultūros išsaugojimą ir at
naujinimą svetimose žemėse po 
baisaus II pasaulinio karo ir 
tėvynės laisvės praradimo tra
gedijos. Dėkojame Tau už tė
vus, kurie savo vaikams dova
nojo švento tikėjimo ir tėvynės 
meilės idealus, bei aukščiau
sias žmogaus kilnumo vertybes
- kaip brangiausią asmenybės 
lobyną gyvenimo kelyje. Dėko
jame Tau už visus mokytojus: 
kunigus, seseles, vienuoles, pa
sauliečius apaštalus, kuriuos Tu 
įkvėpei darbuotis krikščionišką 
ir tautinių vertybių išsaugoji
mui pokario metais tremtyje, 
sunkioje okupacijoje ir egzode 
svetur, toli nuo pavergtos Lietu
vos... ”

Daug gražių minčių 
ir relikvijų

Prieš mišias ir jų metu, o taip 
pat ir per vaišes parapijos salėje 
(beje, ten kiekvieną dieną vyk
davo lietuvių kalbos bei kitų su 
Lietuva susijusių dalykų moky
mas, nes ši mokykla buvo vie
na iš trijų Chicagoje ir apylin
kėse, kur vykdavo kasdieninės 
lietuviškos pamokos) buvo iš
sakyta daug gražių žodžių.

Šv. Mišių metu, nešant aukas 
prie altoriaus, matėme ne tik 
primicijanto tėvų nuotraukas, 
bet ir šv. Antano parapijos mo
kyklos mokinių grupės, priėju
sios prie pirmos komunijos, ku
rioje buvo ir pats Arvydas, di
džiulę fotografiją. Čia su savo 
vėliavomis buvo ir skautų bei 
ateitininkų organizacijų atsto
vai, nes joms kun. A. Žygas pri
klausė. Kas liečia ateitininkus, 
tai po Lietuvos laisvės atsta
tymo jis buvo vienas iš tos or
ganizacijos atkūrėjų tėvynėje.

Parapijos salėn irgi susirinko 
rekordinė tautiečių minia - apie 
400, net visų nebuvo galima su
sodinti prie stalų. Tokio didelio 
skaičiaus lietuvių joje jau ne
buvo galima matyti mažiausiai 
20 metų.

Čia ne tik buvo pasivaišinta 
(prieš vaišes invokaciją pasakė 
dabartinis Cicero lietuvių dva
sios vadas - kun. dr. Kęstutis 
Trimakas), bet ir išgirsta minčių 
iš tų asmenų, kurie primicijan- 
tą mokė lietuvių kalbos, davė 
jam žinių apie tėvų kraštą ar ki
taip su juo bendravo.

Mintimis pasidalino moky
tojos: dr. Bronė Motušienė, Sta
sė Petersonienė, mokslo draugai
- dr. Daiva Markelytė, dr. Petras 
V. Kisielius, šio tėvas - dr. Pet

ras Kisielius, dr. Vytautas Na
rutis ir kiti. Daug gražių žo
džių apie kun. A. Žygą buvo 
prikalbėta, gražių minčių buvo 
apie jį išsakyta. Iškilmės baž
nyčioje ir salėje užtruko dau
giau negu 5 valandas.

Ilgiausiai apie jį kalbėjo mok
slo draugas dr. P.V. Kisielius, 

Po savo primicijų Šv. Antano bažnyčioje sausio 13 d. kun. 
dr. A. Žygas eina nuo altoriaus. Priekyje jo dvasios vadas 
Kauno kunigų seminarijoje kun. Zaremba Ed. Šulaičio nuotr.

kuris išskaičiavo kunigo Žygo 
darbus ir pasireiškimus, kurie, 
pasak jo, tikrai dideli ir nelabai 
pakartojami.

Reikšmingi 
primicijanto žodžiai

Nemažai pasakojo ir pats 
kun. Žygas, pabrėžęs, kad sau
sio 13-sios vakaras Cicero buvo 
kaip mažos rekolekcijos, kurių 
metu atnaujintas mūsų tikėji
mas. Jis džiaugėsi, kad buvo 
gera proga pamatyti daug 
vaikystės draugų.

Kun. Žygas paminėjo, kad 
buvo sukrėstas, pamatęs tokį 
gausų žmonių būrį ir išgirdęs 
gražius atsiliepimus apie jo dar
bus. Nors jis pats galvojo, kad 
“nieko ypatingo nėra padaręs”. 
“Jeigu aš galėjau ką nors gero 
padaryti Lietuvoje - tai jūsų, o 
ne mano nuopelnas: aš buvau tik 
jūsų pasiuntinys”, - kalbėjo pri
micijantas. “Nė vienas mokinys 
nėra didesnis už savo moky
toją”, -jis dar pabrėžė.

Mylimai motinai

A.tA.
ONAI GIRNIUVIENEI- 

PENKAUSKAITEI
mirus, jos sūnums: dr. RAMŪNUI, dr. KĘSTUČIUI ir dr. SAULIUI 
GIRNIAMS, svainiui ANTANUI GIRNIUI, jų šeimoms bei visiems 
artimiesiems nuoširdžių užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Vytautas Maželis

A.tA.
ONAI CIRNIUVIENEI

Bostone mirus, jos sūnums - dr. KĘSTUČIUI, dr. RAMŪNUI ir dr. 

SAULIUI GIRNIAMS su šeimomis, giminėms ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautų reiškia

l LAISVĘ FONDO TARYBA

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2001 metų sausio 25 d. 
sulaukusi 86-rių metų amžiaus netikėtai mirė mūsų brangioji 
mama ir mamutė

A.tA.
ONA PENKAUSKAITĖ- 

GIRNIUVIENĖ
Baigusi germanistikų Vilniaus universitete, mokytojavo 
Kaune, Vokietijoje ir lituanistinėje mokykloje Amerikoje. 
Ateitininkė nuo jaunystės, buvo Moksleivių sąjungos centro 
valdyboje. Rašė straipsnius "Naujojoje Vaidilutėje", "Pava
saryje“ ir "Ateityje". Sudarė sąlygas savo vyrui Juozui Girniui 
dirbti mokslinį, publicistini ir visuomeninį darbų.

Nuliūdę liko
sūnūs: Ramūnas, Kęstutis ir Saulius, 
marčios: Mirga ir Vida, 
šeši vaikaičiai ir du proanūkiai

“Šiandien, kaip kunigas, len
kiu galvą prieš tuos, kurie dirbo 
šios parapijos išsaugojime... O 
mūsų tėvynėje - didelės žaiz
dos... Kiekvieną dieną prižadu 
jus prisiminti šv. Mišiose. Tai 
buvo mūsų visų šventė... Telai
mina gerasis Dievas už jūsų 
gerumą”, - tokiais žodžiais 

baigė savo kalbą kun. dr. Žygas.
Šioje šventėje buvo ne tik 

daug pasauliečių lietuvių, bet ir 
nemaža lietuvių kunigų bei se
selių vienuolių - kazimieriečių, 
kurios mokė ne tik Šv. Antano 
parapijos, bet ir kitų lietuviškų 
parapijų pradžios moyklose. 
Naujasis kunigas juos visus lai
mino bažnyčioje, palydėjo geru 
žodžiu parapijos salėje, o kai 
kuriuos net gėlėmis apdovano
jo. Beje, jis padėkojo ir šios gra
žios šventės suruošėjams - gru
pei Cicero moterų bei visiems 
atsilankiusiems į šią jo šventę.

Sausio 17 d. kun. dr. A. Žygas 
dar buvo užsukęs ir į “Šek- 
lyčios” patalpas, kur dalyvavo 
trečiadieninėje programoje ir 
pietuose kartu su senesio am
žiaus mūsų tautiečiais. Jis ža
dėjo grįžti Lietuvon, nes ten 
dėsto Kauno kunigų semina
rijoje, o taip pat atlieka visą eilę 
gerų darbų visuomeninėje ar 
šalpos srityje.

Edvardas Šulaitis
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Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, vasario 16 -19 dienomis 
lankosi Vokietijoje ir dalyvauja 
Vasario 16 gimnazijos 50 m. 
sukakties minėjime bei sielova
dos posėdyje. Iš Vokietijos vyksta 
į Romą, kur dalyvaus naujųjų 
kardinolų - arkivysk. Edvvard M. 
Egan, arkiv.Theodore McCarrick, 
arkivysk. Juozo Audrio Bačkio ir 
kt. konsistorijoje. Į Nevv Yorką 
grįžta vasario 25 d.

Arkivysk. Juozo Audrio 
Bačkio pakėlimo į kardinolus 
programa: vasario 21 d. 10:30 vai. 
ryto - konsistorija; 4:30 vai. po
piet - asmeniškas susitikimas su 
kard. Bačkiu ir jo pasveikinimas; 
vasario 22 d., 10:30 vai. ryto Mišios 
(Šv. Tėvas koncelebruoja su kardi
nolais ir įteikia naujiems kardino
lams žiedus); vakare - priėmimas 
Lietuvių Kolegijoje - Vilią Litua- 
nia; vasario 23 d., 10:30 vai. ryto - 
audiencija su Šv. Tėvu. Kardinolo 
Bačkio pagerbimas Vilniuje - kovo 
4 d.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Brooklyno vyskupijos" An- 

pual Stevvardship Appeal" vys
kupijos vokeliai bus išdalinti va
sario 17 -18 d.

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks vasario 
25 d. tuojau po 11:30 vai. lietu
viškų mišių.

Tradiciniai St. Patrick's 
šokiai bus rengiami kovo 24 d. 
Dėl daugiau informacijų ir bilietų 
užsakymo prašome skambinti kle- 
bonijon tel. 718-326-2236.

Pelenų dieną, trečiadienį, 
vasario 28 d., šv. Mišios bus 
aukojamos: 7:30 vai. ryto, 12:00 
vai. vidudienį ir 7 vai. vak. Pelenai 
bus dalijami dar ir 3:30 vai. po
piet.

Išpažintys klausomos kiek
vieną šeštadienį nuo 4 v. v. iki 
4:45 v. v. anglų arba lietuvių kal
bomis.

LOT - lenkų oro linija, po 
trumpos pertraukos vėl pradėjo 
skelbtis "Darbininke" (žiūr. 5 psl.) 
Galite skristi į Vilnių iš Nevv Yor
ko tik už 409 dolerius, o iš Chica
gos - už 469 dolerius. Kreipkitės į 
savo kelionių agentą arba skam
binkite 1-800-223-0593. Transat
lantiniams skrydžiams nautojami 
geriausi vakarietiški lėktuvai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO
83 metų sukakties

MINĖJIMAS
įvyks sekmadienj, 2001 m. vasario 18 d.: 

10:00 vai. ryto: MIŠIOS Apreiškimo par. bažnyčioje 
Brooklyn, NY

Gieda Apreiškimo parapijos choras 
vad. Astos Barkauskienės

2:00 vai. popiet: MINĖJIMAS
Kultūros Židinio didžiojoje salėje,

361 Highland Blvd, Brooklyn, NY 
Pagrindinis kalbėtojas: Dr. Gediminas Šerkšnys, 

L. R. ambasadorius prie Jungtinių Tautų 
Meninė dalis: Virginijus Barkauskas - fortepijonas 

Vida Bladykaitė-Williams - skaitovė 
Nuo 12:00 vai. mažojoje Kultūros Židinio salėje veiks kavinė 

-- Bus galima papietauti -
Įeinant aukojama 

Vaikai ir moksleiviai - veltui 
Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

TAUTOS FONDAS
JAV LB NEW YORKO APYGARDA 
ALTo NEW YORKO SKYRIUS

E-mail: Darbininka@aol.com

Redakcija ...... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

Spaustuvė ..... (718) 827-1350
Vienuolynas ._ (718) 235-5962
Vyskupas ...... (718) 827-7932
Salė (kor.) ...... (718) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Vasario 16-sios minėjimas, 
rengiamas Didžiojo Nevv Yorko 
Jungtinio Komiteto, kurį sudaro 
atstovai iš JAV LB Nevv Yorko apy
gardos valdybos, Tautos Fondo ir 
ALT-o Tarybos, įvyks š. m. vasario 
18 d. Šiemet šiam Komitetui vado
vauja Tautos Fondo atstovai. 
Minėjimas įvyks tokia tvarka: šv. 
Mišios bus aukojamos Apreiški
mo par. bažnyčioje 10 vai. ryto. 
Akademija ir koncertas vyks 
Kultūros Židinyje 2 vai. popiet. 
Pagrindinę kalbą pasakys LR am
basadorius prie Jungtinių Tautų 
dr. Gediminas Šerkšnys. Meninę 
dalį išpildys Virginijus Barkaus
kas, Vida Wilson. Veiks kavinė. 
Daugiau informacijų žiūr. skel
bimą šio puslapio apačioje.

Romas Kezys Vasario 16-sios 
proga Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus buvo apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino ordinu.

Maironio lituanistinė 
mokykla rengia savo 50 metų 
jubiliejinį banketą š. m. gegužės 5 
d., 7 v. v. Kultūros Židinyje. Kviečia 
visus abiturientus dalyvauti. Dau
giau informacijų - kituose "Dar
bininko" numeriuose.

Nevv Yorko skautai rengia 
Kaziuko kavinę š. m. kovo 4 d. 
12 vai. vidudienį Kultūros Židinio 
mažojoje salėje ir prieangyje. Bus 
galima skaniai papietauti, pasi
gardžiuoti pyragais bei tortais, atsi
gaivinti įvairiais gėrimais. Veiks 
žaidimai vaikams; bus stalai su 
tautinėmis prekėmis.

Kaziuko mugę š. m. kovo 4 
d. rengia Hartfordo skautai tuo
jau po 9 vai. ryto lietuviškų mišių 
Holy Trinity Church, 53 Capitol 
Avė., Hartford, CT. Prekių par
davimas prasidės 9:45 vai. ryto. 
Nuo 11:30 vai. bus pardavinėjami 
lietuviški pietūs: dešros ir kugelis. 
Visą laiką vyks vaikams žaidimai, 
įėjimas laisvas.

Elizabeth, NI
Sekmadienį, vasario 18 d., tuo

jau po 11-tos vai. mišių Šv. Petro 
ir Povilo parapijos salėje, 216 Ri- 
pley Place, Elizabeth, NJ, kalbės 
advokatė Anayancy R. Housman, 
specialistė imigracijos reikalams, 
tema: "Informacija dėl naujų 
imigracijos įstatymų". Visi, 
kurie tuo reikalu domisi, kviečia
mi atsilankyti. Dėl daugiau infor
macijų skambinti Seselei Dolo- 
ritai (908) 289-6024.

Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 83 metų sukakties minėjime 
Nevv Yorke kalbės Dr. Gediminas Šerkšnys, 

LR nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų

Dr. Gediminas Šerkšnys 
gimė 1948 m. vasario 11d. Kaune.

1972 m. baigė Kauno medici
nos institutą, biofizikas. Dirb
damas Kauno fizikinių techninių 
energetikos problemų institute 
1979 m. apgynė technikos moks
lų kandidato disertaciją iš tech
ninės kibernetikos (1993 m. nos
trifikuotas matematikos daktaras). 
Nuo 1981 iki 1988 m. buvo Kau
no kardiologijos instituto vyr. 
mokslinis bendradarbis, vėliau - 
"Baltic Amadeus" skyriaus vado
vas. Mokslinio darbo kryptis - op
timizacijos teorija, dirbtinis in
telektas.

1990 m. išrinktas LR Aukščiau
siosios Tarybos - Atkuriamojo 
Seimo deputatu, buvo Valstybės 
Atkūrimo komisijos pirmininku. 
Nuo 1991 m. rugpjūčio iki 1993 
m. sausio buvo LR užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas. 1992 m. 
buvo LR Vyriausybės ministru be 
portfelio, Valstybės derybų su 
Rusijos Federacija dėl kariuo
menės išvedimo ir kitų klausimų 
delegacijos koordinatoriumi ir 
nariu.

Nuo 1993 iki 1997 buvo "A. 
Abišala ir partneriai" konsulta
cinės firmos Vilniaus, po to Kau
no skyriaus vadovu.

1997 m. sausio 6 d. ministro 
pirmininko potvarkiu paskirtas 
pasiruošimo deryboms su Euro
pos Sąjunga dėl narystės delegaci-

Minėjimo meninę dalį išpildys muz. Virginijus Barkauskas ir 
Vida Bladykaitė

Virginijus Barkauskas 
gimė gražiame Dzūkijos krašte - 
Varėnoje. Vaikų muzikos mokyk
loje pradėjo pirmuosius žingsnius 
į muzikos pasaulį. Vėliau įstojo į 
Kauno konservatoriją (tuomet J. 
Gruodžio aukštesniąją muzikos 
mokyklą), kurią baigęs, toliau 
mokėsi Vilniaus Muzikos Aka
demijoje fortepijono ir vargonų 
specialybėse. Fortepijono meistriš
kumo sėmėsi iš dėstytojos Li janos 
Baronaitės, gerai žinomos profe
sorės Nikolajevos auklėtinės Mask

Vasario 4 d. gavome šį laišką:
Įvertindama Jūsų kilnaus dar

bo pastangas tęsti lietuviškos spau
dos išlaikymą užsienyje, Dayto
na Beach Lietuvių Klubo 
valdyba ir šiemet nutarė skirti 
100 dolerių auką "Darbininko" 
leidimui paremti.

Klubo valdybos vardu,
(pas.) Danutė Šilbajorienė, 
iždininkė
Nuoširdžiai dėkojame Daytona 

Beach Lietuvių Klubo valdybai ir 
nariams už dosnią paramą ir mūsų 
pastangų įvertinimą. Dėkojame D. 
Šilbajorienei už čekio prisiuntimą.

Dr. Gediminas Šerkšnys

jos vadovu. 1997 m. gruodžio 16 
d. suteiktas Lietuvos Respublikos 
Nepaprastojo ir Įgaliotojo amba
sadoriaus diplomatinis rangas. 
1998 m. birželio 10 d. paskirtas 
užsienio reikalų viceministru. 
2000 balandžio 4 d. paskirtas Am
basadoriumi, Lietuvos Respubli
kos nuolatiniu atstovu prie Jung
tinių Tautų.

Nepriklauso jokiai partijai.

vos konservatorijoje, o vargonų - 
profesoriaus L. Digrio klasėje. Dar 
studijų metais pradėjo vystyti savo 
muzikinę ir kultūrinę veiklą. Bū
damas Marijampolės Pro-Katedros 
vargonininku, surengė eilę kon
certų su įvairiais kolektyvais Lie
tuvoje ir už jos ribų. 1991 m. 
dalyvavo "Tarptautiniame Bažny
tinės muzikos festivalyje" No
vosibirske. 1992 m. buvo inicia
torius ir organizatorius šešių kon
certų ciklo "Bažnytinės muzikos 
festivalio" Marijampolėje, kuris 
sutraukė pagrindinius lietuvių 
kamerinės, vargonų ir vokalinės 
muzikos atlikėjus. 1992 m. Ame
rikos Vyskupų Konferencijai su
teikus pilną stipendiją, atvyko į 
JAV studijuoti St. Joseph's Col- 
lege, IN, kur vargonų mokėsi pas 
profesorių Dr. Philip Gehring. 
Baigęs su pagyrimu, įgijo magis
tro laipsnį muzikos mene ir litur
gijoje. Dar besimokydamas Indi
anoje, buvo pakviestas dirbti 
vargonininku į lietuvių Viešpa
ties Atsimainymo parapiją Mas- 
pethe, kur dirba iki šiol. Labai 
aktyviai reiškiasi kaip fortepijono 
pedagogas, lavindamas daugybę 
mokinių savo fortepijono studi
joje Long Island.

1994 m. dalyvavo Šv. Mišių 
išpildyme perTime VVarner Cable

Juozas ir Irena Rasiai, Cam
bridge, MA, šiemet dar padidino 
savo auką "Darbininkui", apmokė
dami prenumeratą su 145 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
dosnių ir nenutrūkstamą paramą 
mūsų spaudai.

SKELBIMAI
v

NY Vyr. skaučių židinys 
"Vilija" kviečia Kaziuko kavinės 
metu (kovo 4 d.) norinčius par
duoti tautines prekes, papuošalus 
ir kt. užsisakyti stalus arba su
sitarti dėl prekių pardavinėjimo. 
Dėl daugiau informacijų skambin
ti Irenai Vilgalienei 516-482-6684 
arba Marai Vygantienei 516-466- 
3013. (sk.).

Visuomeninė veikla: 1988 m. 
Lietuvos Sąjūdžio Kauno inicia
tyvinės grupės narys, Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, Lie
tuvos Kompiuterininkų sąjungos, 
TSRS Mokslų Akademijos Dirb
tinio intelekto asociacijos steigė
jas.

Vedęs, žmona Elena-gydytoja 
pediatrė. Turi du vaikus - sūnų 
Narimantą ir dukterį Ramintą.

TV, Prayer Channel. Neatskiria
ma veiklos dalis yra soliniai pa
sirodymai. Gyvendamas Nevv 
Yorke, surengė vargonų rečitalius 
įvairiuose Amerikos miestuose: 
Alice Tully Hali, Lincoln Center, 
Nevv Yorke; VVashingtono Na
cionalinėje Katedroje; St. Mary's 
Katedroje, San Francisco, CA; 
Mary Our Queen Katedroje, Balti
more, MD; Basilica of the Nation
aI Shrine of the Immaculate Con- 
ception, VVashington, DC; The 
Immaculate Conception katedro
je Crockston,MN; Valparaiso uni
versitete, Valparaiso, IN, ir kitur. 
Kaip pianistas yra dalyvavęs lietu
viškuose kultūriniuose rengini
uose Nevv Yorke, taip pat savo 
mokinių rečitaliuose.

-0-

Vida Bladykaitė
Gimusi Lietuvoje, Kelmės ra

jone, Žemaitijoje. Baigusi Mask
vos Teatro institutą ir režisūrą Lie
tuvos konservatorijoje. Dirbo teat
ruose ir televizijoje prie kultūrinių 
renginių. Žinoma kaip poetė 
vaikams ir dramaturge. 1994 m. 
išleido savo poezijos rinkinį 
"Puokštė žemei". Jos poezija at
spausdinta rinkiniuose, žurna
luose ir laikraščiuose. Rašydavo 
scenarijus televizijai.

KVIETIMAS

KAS? - Chicagos Lietuvių Jauni
mo S-gos veiklos planavimo ir 
valdybos rinkimų SUSIRINKIMAS.

KAM? - 16-35 m. amžiaus lie
tuviams.

KUR? - Pasaulio Lietuvių Cen
tre, Lemont, IL - Konferencijos 
kmabaryje.

KADA? - Vasario 18d., sekma
dienį, 2 vai. popiet.

Turite klausimų? Norite daly
vauti, bet negalite atvykti? - Skam
binkite Auksei 773-334-9044.

-0-
Visas lietuviškas jaunimas 

kviečiamas prisijungti prie CHI
CAGOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS. Ateikite pasiklausyti 
apie sąjungą, jos tikslus ir padė
kite išrinkti naują valdybą, (sk.).

..........................
(SKELBIMAI

. J)
Tik 33 centai už minutę 

skambinant į Lietuvą; 8,9 cento - 
JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tarptautinė 
telefono bendrovė IE COM aptarnau
ja lietuvius nuo 1983 metų. Teirau
kitės lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikalbėti 
angliškai, mėgti valkus, žinoti namų 
ruošos darbus. Patikima agentūra. Tel. 
(516) 377-1401. (sk)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas VVashington, DC, 
ieško dviejų darbininkų, kurie 
galėtų atlikti lauko priežiūros darbus. 
Pradinis mokestis $6.00 į vai. ir 
viršvalandžiai. Reikalingas darbo lei
dimas. Suteikiamas pigus butas -130 
dol. mėnesiui. Tel. (202) 244-2373.

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, lietuviškoje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų globoje. Pasinau
dokite šia proga, kreipkitės: Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thompson, 
CT 06277.

Išnuomojamas pilnai ap
statytas butas savaitgaliams 
arba ilgesniam laikui Catskill 
kalnuose, netoli Belleayre, NY, 
gražioje vietovėje, netoli ski lift. 
Du miegamieji su paklotam lo
vom, virtuvė su indais ir šaldytu
vu, salonas su TV, vonios kam
barys su "Whirl-pool". Skambinti 
tel. (718) 777-2768arba (845) 254- 
4545. E-mail: kjkatinas @earh- 
link.net____________

SIŪLOMI geri darbai mo
terims iš Lietuvos: dirbti vaikų 
auklėmis arba namų šeimininkė
mis. Atlyginimas nuo 350 dol. iki 
450 dol. savaitei. Galima gyventi 
šeimose. Skambinti Joanai 718- 
894-1352. (sk.)

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

Helen Verity, Southhold, 
NY, aukoja 100 dol.

Birutė Karmazinas, Groton, 
CT, aukoja 30 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi au
kas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Lietuvoje, Trakų mieste 
prie ežero, parduodamas na
mas. Dešimties metų senumo, 
keturi kambariai, virtuvė, vonia. 
Skambinti po 9 vai. vak. tel. (201) 
692-8689. (sk.).

"Vilties" siuntinių agen
tūra praneša, kad konteineriai 
su siuntėjų šventinėmis dovano
mis pasiekė Lietuvą ir siuntiniai 
išvežioti gavėjams.-

VILTIES siuntinių agen
tūros atstovas vėl priims siun
tinius į Lietuvą sekmadienį, va
sario 25, 1:00-3:30popiet "Dar
bininko" patalpose, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. Nevv Yorke 
"Vilties" atstovas yra Algis 
Jankauskas, tel. 718-849- 
2260.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, 2001 vasario 10 d. 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

Maria Prunskis, Esą., - ad
vokatė. Specializuojasi imi
gracijos, darbo leidimo, žalios 
kortelės, testamentų, skyrybų 
reikaluose. Kalba lietuviškai. 800 
W. Cypress Creek Rd., Suite 502, 
Ft. Lauderdale, FL. Tel. (954) 351- 
0366.

mailto:Darbininka@aol.com
link.net
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