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JAV PREZIDENTU PRISAIKDINTAS 
GEORGE WALKER BUSH 

PAŽADĖJO SIEKTI VIENYBĖS

- Norėdami apsaugoti Kau
no miesto želdinius, Lietuvos 
žalieji sausio 22 d. Vilniuje ir 
Kaune surengė protesto akcijas. 
Lietuvos žaliųjų judėjimo su
rengtos akcijos vyko dviem eta
pais. Pirmoji akcija vyko Kau
ne, kur surengtos eitynės nuo 
Įgulos bažnyčios Laisvės alėja 
iki Kauno miesto savivaldybės. 
Eitynių metu žalieji nešė “ne
teisėtai Pramonės prospekte nu
kirstus medžius”.

- Lietuvos demokratinės 
darbo partijos (LDDP) taryba 
pritarė Lietuvos socialdemo
kratų partijos (LSDP) ir LDDP 
jungimosi sutarčiai. Sausio 20 
d. tarybos posėdyje taip pat bu
vo svarstytas jungtinės parti
jos programos projektas, kuriam 
taip pat buvo pritarta, patvirtin
tas naujosios partijos statutas.

- Švedijos pareigūnai teigia
mai įvertino Lietuvos ketinimus 
ir pasiryžimą spartinti derybų 
dėl narystės Europos Sąjungoje 
(ES) procesą. Tai buvo akcen
tuota vyriausiojo derybininko 
dėl narystės ES, Europos komi
teto generalinio direktoriaus 
Petro Auštrevičiaus darbo vizito 
Švedijoje metu. Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus pareiškė, 
kad, plečiantis ES, reikės aiš
kesnės struktūros, kuri leistų su
derinti visų jos narių interesus 

ir išvengti diskriminacijos. V. 
Adamkaus nuomone, tokio 
bendradarbiavimo pavyzdžiu 
galėtų būti.Lietuvos ir Lenkijos 
partnerystė bei trijų Baltijos 
valstybių bendradarbiavimas.

- Derantis su Rusija dėl 
energetikos reikalų, Lietuvos 
Ūkio ministerijai nepavyksta 
reikiamai derinti veiksmų su 
Užsienio reikalų ministerija, 
nors tai daryti įpareigoja dar 
1997 m. priimtas Vyriausybės 
potvarkis. Sausio 19 d. Lietuvos 
ūkio viceministras Nerijus Ei
dukevičius su darbo vizitu lan
kėsi Maskvoje.

- Vakarų Lietuvos pramo
nės ir finansų korporacijos val
dybos pirmininkas Antanas Bo
sas viešai paskelbė, kad būtent 
jis suorganizavo ūkio ministro 
Eugenijaus Maldeikio susi
tikimą Maskvoj e su Rusijos du
jų koncerno “Gazprom” vado
vais. Šiuo pareiškimu, paskelb
tu sausio 19 d. spaudos konfe
rencijoje Klaipėdoje, A. Bosas 
paneigė ankstesnius ministro 
teiginius, esą jiedu atsitiktinai 
susitiko “Gazprom” būstinėje.

- Iš Kauno policijos areš
tinės sausio 19 d. išleistas Lie
tuvos kūno kultūros akademijos 
docentas, gamtos mokslų dak
taras, Kūno kultūros ir sporto te
orijos katedros vedėjas Kazys 
Vasiliauskas. Jam paskirta kar
domoji priemonė - rašytinis pa
sižadėjimas neišvykti. Specia
liųjų tyrimų tarnybos Kauno 
skyriaus pareigūnai 61 m. peda
gogą sulaikė sausio 17 d., kai jis 
iš studento paėmė 400 litų kyšį 
už teigiamą žinių įvertinimą.

- Uždarytos radijo stoties 
“Russkoje radio” administraci
ja Radijo ir televizijos komisiją 
kaltina viršijus įgaliojimus. Sau
sio 22 d. Ekonominės policijos 
pareigūnams paėmus siųstuvą, 
nutraukta radijo stoties, retrans
liavusios Vilniui ir jo apylin
kėms Maskvos radijo stoties 
“Russkoje radio” programą, vei
kla. ’

Sausio 20 d. George Walker 
Bush buvo prisaikdintas 43-iuo- 
ju Jungtinių Valstijų prezidentu 
ir pažadėjo dirbti “vieningos, 
teisingumo ir galimybių naci
jos” vardan. Krintant lengvai 
dulksnai George W. Bush prie 
Kapitolijaus vakarinio fasado 
ištarė 35 prezidento priesaikos 
žodžius, kurie galutinai užbaigė 
vienus dramatiškiausių prezi
dento rinkimų JAV istorijoje.

Trumpoje inauguracinėje kal
boje naujasis Amerikos prezi
dentas neužsiminė apie savo rin
kimų kovą su demokratu Al Go
re, kuri baigėsi George W. Bush 
palankiu JAV Aukščįąusiojo 
Teismo sprendimu, priimtu pen
kiais balsais prieš keturis.

George W. Bush, kurio pir
maeilis uždavinys yra sutaikyti 
į dvi priešiškas stovyklas pa
sidalijusią Amerikos visuo
menę, sakė, kad kai kurie žmo
nės Amerikos vertybėmis “ir net 
teisingumu” suabejojo taip 
smarkiai, jog kartais “atrodo, 
kad gyvename viename žemy
ne, bet ne vienoje valstybėje”.

“Mums tai nepriimtina ir mes 
to neleisime”, sakė George W. 
Bush “Mūsų vienybė, mūsų są

Miške A. Balbieriaus nuotr.

M

LIETUVOS NATO NARYSTĖS SIEKIAI

Užjūrio lietuviai stengiasi 
paveikti savo politikus, kad 
jie remtų Lietuvos norą tapti 
NATO nare. Čia daugiausia 
gali daryti ir daro JAV lietu
viai, nes nuo šio krašto nuo
monės labai daug priklauso, kas 
bus priimtas į NATO. Visos rim
tesnės politinės Lietuvos pa
rtijos remia šį Lietuvos vals
tybės tikslą. Rodos, visi rimtes
ni politikos veikėjai supranta, 
kad nuo NATO narystės pri
klauso Lietuvos saugumas. Gi 
be valstybės saugumo bus sun
ku pritraukti investicijų iš 
užsienio. Savo ruožtu, be užsie
nio investicijų Lietuvos ekono
mika stagnuos dar ilgai ir to
liau gausės neturtėlių ir bedar
bių gretos.

Daug sąlygų yra keliama ša
liai, siekiančiai tapti NATO 
nare. Viena iš jų - tinkamas ka
riuomenės paruošimas. Apie tai 
jau daugsyk buvo kalbėta. Bet
gi yra dar viena sąlyga^ kuri be
veik nutylima. Tai kandidatuo
jančio krašto piliečių nuomonė,

junga yra kiekvienos kartos 
vadovų ir piliečių sunkaus dar
bo išdava. Iškilmingai pažadu, 
kad stengsiuosi sukurti vie
ningą, teisingumo ir galimybių 
naciją”,

George W. Bush, buvęs 
Texas gubernatorius, pabrėžė 
užuojautos, drąsos ir asmeninės 
atsakomybės svarbą “piliečių 
visuomenei” sukurti. Šie žo
džiai priminė kito prezidentu 
tapusio texsasiečio, demokrato 
Lyndon Johnson daugiau nei 
prieš tris dešimtmečius pateik
tą pasiūlymą kurti “didžią vi
suomenę”.

"Pilietiškumas - tai ne takti
ka ar sentimentai. Tai sąmonin
gas atsakomybės, o ne cinizmo, 
bendruomeniškumo, o ne cha

Algimantas Kabaila

jų noras, kad jų kraštas taptų 
NATO nare. Tai demokratijos 
pasėka - piliečiai yra pagrin
diniai demokratinės valstybės 
savininkai, pagrindiniai jos šei
mininkai. Tad įdomu, kiek Lie
tuvos piliečių remia valstybės 
siekį tapti NATO nare.

Pagal sausio. 3 d. agentūros 
ELTA žinias, Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos užsakymu 
atlikta visuomenės nuomonės 
apklausa rodo, jog stiprėja lietu
vių noras prisijungti prie NATO. 
Bendrovė “SIC rinkos tyrimai” 
gruodžio 16 d. baigė apklausą 
kuria dar kartą tirtas Lietuvos 
gyventojų požiūris į šalies siekį 
tapti NATO nare.

Pagal apklausos rezultatus, 
tokiam siekiui pritaria 48,9% 
Lietuvos gyventojų. Lyginant 
trijų 2000 metais atliktų visuo
menės nuomonės apklausų duo
menis, pastebima, kad prita
riančiųjų Lietuvos siekiui tapti 
NATO nare ryškiai daugėja: 
2000 m. sausio mėn. tyrimo 
duomenimis, tam pritarė 38% 

oso pasirinkimas. Šis įsiparei
gojimas, jei jo laikysimės, yra 
būdas dalytis pasiekimais”, sakė 
George W. Bush.

Tačiau prezidentui nebus 
lengva, nes daug amerikiečių 
dar jaučia kartėlį dėl minimalia 
persvara pasiektos jo pergalės. 
“Reuters” ir “Zogby” atlikta ap
klausa rodo, kad j į palankiai ver
tina 42 proc. amerikiečių. Tai 
nedaug palyginti su 58 proc. 
žmonių, palankiai vertinančių 
kadenciją baigusį Bill Clinton. 
Kai kurie nepatenkintieji rin
kimų rezultatais atėjo protestuo
ti prieš George W. Bush inau
guraciją. Susirinkusioje minioje 
kai kur matėsi plakatai su to
kiais užrašais, kaip “Sveikiname 
vagį” (“Hail to the thief”). Pro
testuotojų nuomone, rinkimai 
buvo nutraukti nesuskaičiavus 
visų balsų. Šios inauguracijos 
saugumo priemonės buvo griež
čiausios per visą JAV istoriją 
nes protestuotojai mėgino su
rengti didžiausią tokią demons
traciją nuo Richard Nixon pri
saikdinimo antrajai kadencijai 
1973-iaisiais, kai buvo pikti
namasi Vietnamo karu.

(nukelta į 2 psl.)

Lietuvos gyventojų, rugpjūčio - 
42,2% gyventojų, o gruodžio - 
48,9% Lietuvos žmonių.

Remiantis pastarojo tyrimo 
rezultatais, sumažėjo neprita
riančiųjų bei neapsisprendusių- 
jų dėl narystės NATO: dabar 
narystei nepritaria 22,3% ir be
veik trečdalis (28,8%) ap
klaustųjų yra neapsisprendę. 
Tuo tarpu rugpjūtį narystei 
NATO nepritarė 25,7%, o neap
sisprendę buvo 32% respon
dentų.

Lietuvos narystei NATO dau
giau pritaria vyrai, 15-29 metų 
amžiaus gyventojai, lietuviai, 
žmonės su aukštuoju išsimok
slinimu, mokiniai ir studentai, 
400 litų ir didesnes pajamas vie
nam šeimos nariui per mėnesį 
gaunantys žmonės.

Tarp nepritariančių narystei 
NATO yra 30-39 metų amžiaus 
žmonės, rusų tautybės gyvento- 
jai bei mažiausias pajamas 
gaunantys gyventojai. (Čitatos 
pabaiga).

(nukelta į 2 psl.)

Popiežius pagerbė 
Lietuvą

Sausio 21 d. Vatika
ne Romos popiežius 
paskelbė 37 naujų kata
likų bažnyčios kardino
lų pavardes. Prieš 40 
metų į kunigus taip pat 
Romoje įšventintas 63 
m. Audrys Juozas Bač
kis šiame popiežiaus 
perskaitytame aukš
čiausių Bažnyčios hie- 
rarchų sąraše buvo aš
tuonioliktas.

Pirmasis buvo 
V. Sladkevičius

A.J. Bačkis - antrasis naujųjų 
Bažnyčios laikų Lietuvos dva
sininkas, kuriam popiežius su
teikė aukščiausią ir garbingiau
sią bažnytinės hierarchijos titu
lą. 1988 m. ketvirtoje popie
žiaus Jono Pauliaus II konsisto
rijoje kardonolų kolegiją papil
dė 25 nauji nariai. Tarp jų tuo
met buvo ir pernai miręs lietu
vis kardinolas Vincentas Slad
kevičius.

Iš Rytų Europos - tik du
Be A. J. Bačkio, iš Rytų ir Vi

durio Europos šalių dvasininkų 
kardinolu vakar dar tapo Vati
kano katalikiško auklėjimo kon
gregacijos prefektas Zenon Gro- 
cholevvski iš Lenkijos.

Pirmas naujųjų kardinolų 
sąraše įrašytas Vatikano vysku
pų kongregacijos prefektas 
monsinjoras Giovani Battista 
Re. Jonas Paulius II kardinolus 
rinkosi iš daugiau kaip 4000 pa
saulio vyskupų. Oficialus nau
jųjų kardinolų priėmimas į Ro
mos bažnyčios kardinolų kole
giją įvyks vasario 21 d. Sausio 
21 d. paskelbtoji ir vasario 21 
d. įvyksiančioj i naujų kardinolų 
skyrimo konsistorija bus jau aš
tuntoji šaukiama popiežiaus Jo
no Pauliaus II.

A.J. Bačkis tarnavo 
Vatikane

Diplomato Stasio ir mokyto
jos Onos Bačkių šeimoje gimęs

POPIEŽIUS PASKYRĖ 37 NAUJUS 
KARDINOLUS

Popiežius Jonas Paulius II 
sasuio 21 d. paskyrė 37 naujus 
kardinolus ir tai tikriausiai bus 
paskutiniai jo paskyrimai, įtako
siantys Romos Katalikų Baž
nyčios ateitį. Kardinolai yra Ro
mos Katalikų Bažnyčios elito 
viršūnėje. Tie, kuriems dar ne
sukako 80 metą galės dalyvau
ti slaptame dvasininkų susitiki
me, kuris po Šventojo Tėvo mir
ties renka naują Katalikų Baž
nyčios vadovą.

Kardinolai Romoje ir visame 
pasaulyje yra artimiausi popie
žiaus patarėjai. Tarp Jono Pau

SENIAUSIOS VILNIAUS BAŽNYČIOS 
SKLIAUTŲ TAPYBA ATSIDŪRĖ 

KRITIŠKOJE PADĖTYJE
Seniausioje ir ypatingiausioje 

Lietuvoje Šv. Mikalojaus baž
nyčioje, esančioje Vilniuje, gali 
sunykti unikali skliautų tapy
ba.

Prieš dešimtmetį, pradėjus ir
ti bažnyčios pamatams ir sie
noms, buvo pradėti perstatymo 
darbai, kurių metu, nuėmus nuo 
skliautų tinką rasta apie 400 
kvadratinių metrų tapybos.

Ekspertai, iš pradžių laikę 
radinį vėlyvojo baroko paliki
mu, vėliau ištyrė, jog jo amžius 
siekia ankstyvąją gotiką.

Sausio 19 d. spaudos konfe
rencijoje Šv. Mikalojaus bažny
čios parapijos klebonas Edmun
das Paulionis bei Valstybinės 
paminklosaugos komisijos pir
mininkė Gražina Drėmaitė sakė, 
jog šis faktas turėtų atkreipti

Popiežius Jonas Paulius II (k.) ir nau
jasis kardinolas A.J. Bačkis (deš.)

A. J. Bačkis labai gerai pažįsta 
Vatikano kurijos reikalus. Nuo 
1979 m. A.J. Bačkis beveik 
dešimt metų dirbo Vatikane 
Bažnyčios viešųjų reikalų tary
bos pasekretoriu. 1988 m. lietu
vį popiežius paskyrė katalikų 
bažnyčios diplomatinės misijos- 
nunciatūros vadovu Olandijoje. 
Tais pačiais metais A. J. Bačkis 
buvo įšventintas į vyskupus. Po 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo 1991 -ųjų gruodžio 24 d. 
A.J. Bačkis buvo paskirtas Vil
niaus arkivyskupu metropolitu. 
Tą pačią dieną popiežius Jonas 
Paulius II atkūrė bažnytinę Vil
niaus provinciją.

t

Mokėsi ir dirbo užsienyje
A.J. Bačkis gimnaziją ir kuni

gų seminariją baigė Paryžiuje. 
Nuo 1957 m. mokslus tęsė Ro
mos Kazimiero lietuvių kolegi
joje bei Grigaliaus universitete, 
kur 1961 m. įgijo teologijos li
cenciato laipsnį.

Po to per trejus metus Latera- 
no universitete Romoje apgynė 
Bažnytinės teisės doktoratą bei 
tęsė studijas Šventojo Sosto dip
lomatinėje akademijoje. Diplo
matinį darbą lietuvis dirbo Fi
lipinuose, Costa Rico, Turki
joje, Nigerijoje, Vatikano vals
tybės viešųjų reikalų taryboje, 
buvo šios tarybos sekretorius.

Sulaukė gerų įvertinimų
1997 m. Vilniaus pedagogi

nio universiteto senatas sutei
kė A.J. Bačkiui gatvės daktaro 

(nukelta į 5 psl.)

liaus paskirtų naujų kardinolų 
yra ir Vatikano “biurokratų”, 
taip pat aukštų dvasininkų iš Eu
ropos, Jungtinių Valstiją Loty
nų Amerikos, Azijos ir kitų pa
saulio kampelių.

Kardinolais tapo Nevv Yorko 
arkivyskupas Edward Michael 
Egan, apie kurį plačiau buvo 
rašyta “Darbininke” gruodžio 8 
d. Nr. 47, 8 psl., Washingtono 
D.C. arkivyskupas Theodore 
MC Carrick ir Fordham univer
siteto profesorius, Tėv. Avery 
Dulles, S.J.

BNS

ne tik religinės bendruomenės 
ir valstybės, bet ir visuomenės 
dėmesį.

Šv. Mikalojaus bažnyčią 
maždaug tryliktame amžiuje sa
vo globėjui pastatė Hanzos pirk
lių sąjunga. Pasak klebono, tiek 
carinės, tiek sovietinės pries
paudos metais ši bažnyčia buvo 
ne tik religinis, bet ir tautinis 
centras.

Šiemet sukaks 100 metų, kai 
šioje bažnyčioje laikomos tik 
lietuviškos pamaldos. Soviet
mečiu bažnyčia buvo laikoma 
sąjunginės reikšmės paminklu. 
“Dabar jos vertė tapo neaiški”, 
sakė klebonas.

Kartu jis pridūrė, kad valsty
bė padeda, kiek gali - freskų res- 
tauracijai buvo skirta 100 tūkst. 
litų. (nukelta į 7psl.)
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JAV prezidentu prisaikdintas 
George Walker Bush pažadėjo 

siekti vienybės
'(atkelta iš 1 psl.)
Inauguracijos ceremoniją ant 

pakylos prie Kapitolijaus stebė
jo Bill Clinton su žmona Hil- 
lary Rodham Clinton, buvęs 
prezidentas Jimmy Carter, bei 
Al Gore, už kurį rinkimuose bal
savo daugiau žmonių ir kuris 
pralaimėjo tik Rinkikų kolegi
joje.

Tarp žmonių, galėjusių di
džiuotis labiausiai, buvo George 
W. Bush tėvas, buvęs preziden
tas George Bush. Prezidento 
priesaikąjis davė prieš 12 metų 
ir valdžiąBill Clintonui perdavė 
po ketverių metų savo preziden
tavimo kadencijos.

George W. Bush yra tik ant
rasis prezidentas JAV istorijoje, 
kurio tėvas taip pat buvo Bal
tųjų rūmų šeimininkas. Pirma
sis šeimyninę dinastiją pradėjęs 
šalies vadovas buvo John Quin-

Lietuvos nekilnojamų kultūros vertybių 
registrą papildė 19 naujų objektų

Lietuvos nekilnojamųjų kul
tūros vertybių registrą papildė 
19 naujų objektų. Kultūros ver
tybių apsaugos departamentas, 
Kultūros paveldo centro teikimu 
ir Valstybinei paminklosaugos 
komisijai pritarus, į Lietuvos 
nekilnojamųjų kultūros verty
bių registro įvykių vietų sąrašą 
papildė 3 objektais.

Į įvykių vietų sąrašą įrašyta 
sodybos vieta, Bitėnų kaime, 

Siųsdami per VVestem Union® jūs tarsi įteikiate
pinigus tiesiai savo artimiesiems Į rankas.
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cy Adams, kuris JAV preziden
tu tapo 1825 metais.

George W. Bush prisiekė po 
Diek Cheney prisaikdinimo vi
ceprezidentu, kelios minutės po 
vidurdienio. George W. Bush 
padėjo ranką ant Biblijos, kuri 
buvo naudojama dar pirmajam 
JAV prezidentui. George Wa- 
shington prisaikdinti. Pirmojo 
prezidento inauguracija vyko 
1789 metais.

43-iasis JAV prezidentas iš
tarė 35 Konstitucijoje nurody
tus žodžius ir, kaip ir kiekvie
nas prezidentas iki jo, pridėjo 
sakinį “Tepadeda man Dievas”. 
Priesaiką priėmė vyriausiasis 
teisėjas William Rehnųuist, vi
enas iš penkių Aukščiausiojo 
Teismo teisėjų, kurie balsavo už 
tai, kad būtų nutrauktas balsų 
perskaičiavimas Floridoje, ir 
veikiausiai lėmė George W.

Tauragės apskrityje, kurioje 
1892 - 1909 metais veikė Mar
tyno Jankaus spaustuvė, spaus
dinusi lietuviškas knygas, laik
raščius ir atsišaukimus.

į šį sąrašą taip pat įrašyta 
poeto, vertėjo Jurgio Baltru
šaičio gimtinė Paantvardžio kai
me, Tauragės apskrityje bei va
davietė Kasčiūnų kaime, Aly
taus apskrityje, kurioje 1945 - 
1946 joje dirbo ir gyveno A.

Bush pergalę prieš Al Gore.
Savo inauguraciniame krei

pimesi George W. Bush pakar
tojo kelis svarbiausius klausi
mus, akcentuotus per rinkimų 
kampaniją: Švietimo gerinimą, 
socialinės rūpybos ir sveikatos 
apsaugos reformavimą, mokes
čių sumažinimą ir ryžtą kurti 
antibranduolinės gynybos sky
dą.

Labiausiai savo kalboje nau
jasis JAV prezidentas pabrėžė 
pilietinės pagarbos ir pareigos 
reikšmę.

Inauguracinės George W. 
Bush iškilmės prasidėjo pamal
domis Šv. Jono bažnyčioje, kuri 
dažnai pavadinama “Preziden
to bažnyčia”, nes kirtę Lafayette 
parkąjoje rinkosi melstis dauge
lis šalies vadovų.

Po pamaldų George W. Bush 
ir jo žmona Laura nuvyko į Bal
tuosius rūmus išgerti kavos su 
Clinton ir Gore šeimynomis, o 
po to visi kartu kortežu patraukė 
į Kapitolijaus kalvą, kur vyksta 
JAV prezidento prisaikdinimo 
ceremonija.

Respublikonai kontroliuoja

Ramanauskas-Vanagas (vada
vietė atstatyta 1997 metais).

Į mitologinių vietų sąrašą 
įrašyta 16 objektų.

Tarp į šį sąrašą įrašytų objek
tų yra Rambyno kalnas, esan
tis Vilkyškių seniūnijoje, Tau
ragės apskrityje. Spėjama, jog 
kalne stovėjusi 1276 kryžiuočių 
sunaikinta skalvių pilis Rami- 
gė.

į mitologinių vietų sąrašą 
įrašyti istorinę, mitologinę, sa
kralinę vertę turintys akmenys.

BNS 

r

K

Baltuosius rūmus ir abejus Kon
greso rūmus pirmą kartą per 48 
metus, nors Senate, kuris yra 
skilęs į dvi lygias puses, per
svarą lems tik dabartinio 
aukštesniųjų rūmų pirmininko 
Al Gore vietą užimsiantis Diek 
Cheney.

Dar nesibaigus šeštadienio 
inauguracinėms iškilmėms sen
atoriai susirinks į posėdį, kuri
ame turėtų nesunkiai patvirtinti 
tris George W. Bush kandi
datūras į svarbiausius kabineto 
postus: ColinPovvell eiti valsty
bės sekretoriaus pareigų, Do- 
nald Rumsfeld vadovauti Pen
tagonui, o Paul O’Neill vado
vauti Iždo departamentui.

George W. Bush rengiantis 
įsikelti į Baltuosius rūmus, jų 
senasis šeimininkas, praleidęs 
juose paskutinius aštuonerius 
metus, sraigtasparniu išskris į 
Chappaųua, Nevv York, ir taps 
eiliniu šalies piliečiu. Vis dėlto 
kaip naujosios Nevv Yorko vals
tijos senatorės vyras B. Clinton 
sakė karts nuo karto grįšiantis 
aplankyti sostinės.

Reuters, AP

Paroda Sausio 13-jai
Sausio 11 d. Seime pradėta 

eksponuoti paroda “Sausio 13- 
osios kronika”. Tai vienas iš 
Laisvės gynėjų dienos 10-mečio 
minėjimo programos renginių.

Ekspozicijoje pristatytos 
nuotraukos, kuriose įamžinti 
kruvinieji sausio įvykiai, Lietu
vos parlamento ir užsienio val
stybių vadovų korespondencija, 
vaikų piešiniai bei kiti istori
niai eksponatai. Parodos metu 
rodomas dokumentinis fil
mas “Laisvės gynėjai”. ELTA

Lietuvos NATO narystės siekiai
(atkelta iš 1 psl.)

Kodėl taip nedaug norinčių 
narystės, kai visos pagrindinės 
partijos remia tokį valstybės 
tikslą, kai dauguma inteligenti
jos supranta, kad tai yra ne tik 
valstybės saugumo, bet ir eko
nominių sąlygų pagerinimo 
siekis? Tam yra dvi priežastys.

Viena, nepakanka informaci
jos visiems suprantama forma. 
Kadangi kalbėti apie NATO 
narystę nėra jokia sensacija, kuri 
padėtų daugiau laikraščio eg
zempliorių parduoti, daugiau 
klausytojų pritraukti prie radijo 
programos, ar daugiau žiūrovų 
prie televizijos programos, apie 
tai žiniasklaida nedaug tekalba, 
o kai prabyla, tai daugiau apie 
kokius nors keistus sovietinės 
galvosenos žmonių pareiški
mus, o ne apie Lietuvos valsty
bei naudingus siekius. Tuo tar
pu Lietuvos vyriausybė nepa
sirūpina, kad NATO narystės 
privalumai būtų pagarsinti per 
žiniasklaidą visiems supranta
mu būdu.

Antra, Rusija paveldėjo So
vietų -Sąjungos ne tik nuosa
vybes, savas ir pavogtas, to
kias, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos 
Ambasadų pastatai kai kurių 
valstybių sostinėse, bet ir dez
informacijos aparatūrą. Be to, 
Rusijoje valdantieji sluoksniai 

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-mail j banyte97@hotmail.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
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 VVest St., Simsbury, CT 06070. E-mai): jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest P’way 
St.), VVoodhaven, 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. VVilson 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., VVoodhaven, NY. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood,N Y11227.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 
VVPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N Y 
11364. Te). 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979. E-mail: 
laisvesziburys@aol.com

niekad neatsisakė jėgos politi
kos ir jėga išplėtimo savo įta
kos sferos. Ji taip pat neatsisa
kė jėgos politikos instrumen
tų, įskaitant ir dezinformacijos 
skleidimo. Tokia dezinformaci
ja skleidžiama plačiai, įvairiais 
būdais ir gana sėkmingai. Ten 
dirba kadaise sovietiniai eksper
tai, kurie kadaise buvo privilegi
juota Sovietų Sąjungos klasė. 
Jie visokiais būdais veikia Lie
tuvos visuomenę, ypač mažiau 
apsišvietusius žmones, gąsdin
dami NATO narystės tariamu 
brangumu ir pavojingumu. Ir tai 
dezinformacijai iki šiol nėra at
sako.

Tuo tarpu sėkmingai siekti 
NATO narystės reikia, kad bent 
60% piliečių aiškiai to pagei
dautų ir nebijotų tą savo pagei
davimą visomis progomis pa
reikšti.

Kaip galime mes, užjūrio lie
tuviai, padėti įtikinti Lietuvos 
piliečius, kad Lietuvos siekis 
tapti NATO nare yra visokerio
pai naudingas? Pirmiausia, vi
somis progomis turėtume atvi
rai ir tvirtai tai pasakyti visiems 
lietuviams, su kuriais mes ben
draujame. Antra vertus, kai kas 
nors ruošia informacinę me
džiagą apie NATO narystės 
privalumus, padėkime mes ją 
platinti.

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000
WA¥.we$le(nunfon com
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Tėvynės sąjungos (Lietuvos konserva
torių) pirmininkasprof. Vytautas Landsber
gis sako, kad paskutiniu metų Lietuvos par
tinio gyvenimo dešiniajame flange vyko ne
vienareikšmiai procesai. Apskritai ne
palankioje dešiniesiems atmosferoje, 
siekdami valdžios ir ekonominių interesų 
vedini, vienijosi šalies kairieji. Tuo tarpu 
spauda, kuri būtų palankesnė dešiniųjų 
pažiūrų dėstymui ir pliuralistinei politinei 
visuomenei rodyti, yra susilpnėjusi. Deši
niojo dienraščio Lietuvoje jau senokai nė
ra! Dešiniosios politinės partijos yra pastū
mėtos į pašalį ir šiandien nevaidina reikia
mą lygsvarą dominuojančiai kairei palai
kančiojo vaidmens. Žurnalistas RIMAN
TAS VARNAUSKAS kalbasi su Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmi
ninku prof. VYTAUTU LANDSBERGIU

Apie rašančius ir skaitančius
Spauda, nepaisant spartaus moderniųjų komunikacijos prie

monių plitimo, tebėra vienas iš pagrindinių būdų žinioms ir idė
joms skleisti. Knygų, laikraščių ir žurnalų tuo tarpu dar neaplen
kia nei radijas, nei televizija, nei internetas. Nors tos priemonės 
Amerikoje itin plačiai naudojamos informacijai ir pramogai, bet 
statistika teberodo, kad 65 nuošimčiai žinių gaunama iš spaudos. 
Mūsų žinojimas ir išsilavinimas tebepriklauso nuo skaitymo.

Analfabetai nieko neskaito, bet su jais mažai kas ir skaitosi. 
Analfabetizmas yra žemos kultūros požymis. Nusmuktų ir aukš
tesnės kultūros kraštas, jeigu visi susėstų tiktai prie televizijos ar 
kompiuterių. Visiems žinoma, jog krašto kultūra matuojama ne 
technologija, o raštų.

Raštas gali būti išgulėjęs šimtus ir tūkstančius metų b'et paim
tas ir perskaitytas prakalba naujai, veikia ir uždega. Dėl to spau
da dažnai lyginama su liepsna. įkaitina žmones kilnioms idėjoms, 
užkuria didžius sąjūdžius; bet gali būti ir gaisru, kuris žmonių 
gyvenimą paverčia nuodėguliais. Spauda daro gera ir pikta, kaip 
kiekviena priemonė žmogaus rankose. Piktose rankose pasidaro 
kenkėja: aistrina, suvedžioja, užlieja papiktinimų tvanu, plūstančiu 
per kartų kartas. Autoriai nė nenuvokia, kiek jie žalos tebedaro 
jau mirę, negalėdami sulaikyti neigiamos savo raštų [takos. Užtat 
reikia labai atsargiai rašyti, daug atsargiau, negu kalbėti. Kalba 
nutyla, o raštas tebekalba.

Atsakomybė už parašytą žodį mūsų laikais yra žymiai didesnė. 
Kitados mažiau žmoniųskaitė ir mažiau buvo raštų. Šiandien kny
gos ir laikraščiai liejasi tikru tvanu ir veikia didelės mases žmonių. 
Kaip jos paveikiamos - geram ar piktam, daug kas priklauso nuo 
spaudos. Už tą atsako redaktoriai, leidėjai ir rašinių autoriai. Jie 
svaido žiežirbas į šiaudų kūgį, jeigu nesiskaito su rašytu žodžiu ir 
nepajaučia už jį atsakomybės.

Atsakomybę turi jausti ir skaitytojai. Jie turi būti apdairūs, nes 
skaitinys nuteikia gerai arba piktai minčiai ar veiksmui. Jeigu gera 
ir pikta skiriame žmonių elgsenoje, tai turime skirti ir spaudoje, 
nes ko nedaroma viešai kitų akivaizdoje, apie tai neskaitytina nė 
slaptoje. Nėra nieko slapto, kas neprasiveržtų į viešumą. Čia lie
tuvių liaudies pastebėjimas teisingas: “Su kuo sutapsi, tuo pats 
patapsi”. Kokį skaitysi laikraštį ar knygą, toks pamažu ir pats 
pasidarysi. Skaitytas žodis įsirango į vidų ir prašneka žmogumi.

Dabartinei spaudai, jos darbuotojams, reikia impulso, kuris pri
verstų atsižvelgti į savo darbo atsakingumą ir bendrai į moralinę 
žurnalistikos plotmę, reikia savitos “etiškumo injekcijos ”, Teisin
gai yra kažkieno pasakyta, kad žurnalisto darbe šiuo metu la
biausiai trūksta tylos, laiko ir vietos, kur jis pats savo sąžinės gi
lumoje galėtų apmąstyti savo veiksmų svorį bei galimas jųpasek- 
mes.

Jau antrasis nepriklauso
mybės dešimtmetis. Kas, Jūsų 
manymu, svarbiausio įvyko 
pirmajame, ko tikitės iš antro-

Svarbu palyginti ano dešimt
mečio pradžią įį šią dieną, kaip 
Lietuva atrodė tada kaip valsty
bė, jos tarptautinė padėtis, atei
nančios dienos netikrumas ir 
grėsmės, didelių pastangų reika
laujanti diplomatinė politinė 
kova, aiškinant pasauliui, jog 
Lietuva valstybė, o ne Sovietų 
Sąjungos dalis, ir turi teisę veikti 
kaip savarankiška valstybė. Da
bar visa tai tolima praeitis - Lie
tuvos valstybingumas įtvirtin
tas, pripažintas, Lietuva vaidi
na pakankamai reikšmingą vai
dmenį savo regione, turi indi
vidualią politiką, kuri yra nau
dinga kitoms šalims, ir nuosek
liai eina nusibrėžtu keliu į ES ir 
NATO integraciją. Tai užtikrins 
ir žmonių gerovės perspektyvas, 
ir visuomenės stabilumą bei 
saugumą. Prieš dešimt metų 
beveik nebuvo nė svajojama 
apie tokias problemas ar užduo
tis, apie tokį darbą, kuris galbūt 
tolimoje ateityje gali būti reika
lingas. O štai dabar tai yra kas
dienybė. Tai kas buvo deganti 
kasdienybė - jau tolima praei
tis. Kelias nueitas labai didelis.

Tam tikros įtampos zonoje 
ar paribyje Lietuva vis dar iš
lieka - kad ir su tomis link 
mūsų lyg ir gabenamomis ru
siškomis raketomis. Kiek ilgai 
Lietuva dar bus veikiama vie
nokių ar kitokių įtampų ar 
įtampėlių?

Lietuvos integraciją į euro
pines ir transatlantines struk
tūras tiksliau būtų vadinti rein- 
tegacija, nes Lietuva nuo savo 
seniausios istorijos laikų buvo 
apsibrėžusi kaip vakarietiškos 
civilizacijos valstybė - nuo tada, 

kai priėmė Romos krikščiony
bę, o ne Bizantijos. Ir vėliau 
įvairiais istorijos etapais vis tu
rėjo apginti tą savo istorinį pa
sirinkimą. Tas pats buvo po Pir
mojo pasaulinio karo, kai atkur
ta demokratinė nepriklausoma 
valstybė stojo į Tautų Sąjungą 
ir mezgė diplomatinius santy
kius su viso pasaulio valstybė
mis, tačiau didžiausias bendra
darbiavimas buvo su Europos 
valstybėmis ir su JAV, kurioje 
gyveno daug lietuvių, kurie 
suteikė didelę paramą Lietuvai. 
Po to, sovietų okupacija - ban
dymas įsiurbti, absorbuoti ir iš
tirpdyti Lietuvą Rytų civilizaci
joje, priedo sovietinio komuniz
mo kuriamoje visuomenėje be 
tautinio ir kultūrinio identiteto. 
Lietuva turėjo atlaikyti dešimt
mečius to absorbavimo, tapaty
bės naikinimo tam, kad, išsau
gojus pakankamą laisvos dva
sios ir vakarietiškos tapatybės 
potencialą, vėl žengtų apsis
prendimo keliu, jungdamasi į 
europinių ir transatlantinių de
mokratijų šeimą. Kadangi geo- 
politiškai Lietuva yra dvie
jų civilizacijų paribio zonoje, tai 
jai ir teko patirti daug sudė
tingesnių problemų istorijoje iki 
pat šių dienų, nes Rytų galybė 
nenori visai susitaikyti su Lietu
vos grįžimu į vakarietišką sis
temą ir civilizaciją. Ir mes dar 
turėsime išlaikyti ne vieną eg
zaminą.

Paskutiniai metai buvo 
įvairių Lietuvos kairiųjų vie
nijimosi ir dešiniųjų nesu
sikalbėjimo bei skaldymosi 
laikai. Esti labai įvairių šių 
procesų aiškinimų ir interpre
tacijų. Kaip šią padėtį komen
tuotumėte Jūs?

Apie šiuos dalykus reikia 
kalbėti atskirai. Kairiosios jėgos 
matė savo labai gerą progą 

susigrąžinti valdžią ir vardan to 
sutiko jungtis į koaliciją ir pers
pektyvoje į vieną partiją, tuo bū
du patenkindami savo politinius 
tikslus ir kai kurias ambicijas. 
Pavyzdžiui, buvusiai komparti
jai tai bus dar vienas pavadini
mo pakeitimas, o buvusiai Lie
tuvos socialdemokratijai, kuri 
anksčiau vengė sąjungos su 
kompartija bet kuriuo pavidalu, 
tai yra lūžio metas, o iš esmės 
tapatybės atsisakymas, atiduo
dant savo pavadinimą vardan 
valdžios. Matyt, tai daugiau ly
derių, o ne visos Lietuvos so
cialdemokratijos sprendimas. O 
pagrindinis argumentas ir veiks
nys, kuris jį daro efektyvų, yra 
Algirdo Brazausko asmenybės 
populiarumas Lietuvos rinkėjų 
tarpe. Šia prasme yra pasirink
tas pragmatiškas teisingas kelias 
siekiant valdžios.

Dešiniajame flange vyko ne
vienareikšmiai procesai. Krikš
čionių demokratų partija iš tik
rųjų subyrėjo. Šis žlugimo pro
cesas labai skausmingas ir 
apgailėtinas visam politiniam 
spektrui, nes ta partija buvo 
reikalinga. Aš nesakau, kad jos 
nebėra, bet ji buvo reikalinga 
kaip pakankamai įtakinga tra
dicinė Lietuvos partija, Dabar 
jos ateitis visiškai neaiški ir įta
ka labai sumažėjusi.

Kitų dešiniųjų jėgų tarpe bu
vo ir konsolidacijos požymių: 
būtent rinkiminė koalicija, nors 
ir neskelbiant jos pavadinimo, 
kurią sudarė Tėvynės sąjunga ir 
Politinių kalinių ir tremtinių są
junga, rimta politinė organiza
cija, turinti didelį narių skaičių. 
Tai politinė jėga, kurios ne
vertinti nereiktų. Ne be reikalo 
kairiosios jėgos arba ir tam tik
ros užsilikusios struktūros daug 
dirbo, kad suskaldytų politinius 
kalinius ir tremtinius ar atito
lintų nuo Tėvynės sąjungos. Tai 

padaryti nepavyko. Netgi at
virkščiai - mes pirmą kartą su
darėme bendrą sąrašą. Tai ver
tinu kaip pozityvų dalyką visoje 
nepalankioje dešiniesiems at
mosferoje.

O tai, kad Tėvynės sąjunga 
patyrė problemų su Gedimino 
Vagnoriaus atsiskyrimu, ir tam 
tikros jo šalininkų grupės išė
jimu bei savo partijos organiza
vimu, nėra negatyvus dalykas iš 
esmės. Nors buvo interpretuo
jamas negatyviai: kaip konser
vatorių skaidymasis. Bet iš es
mės tai nėra negatyvus, dalykas, 
nes dabar partija yra vienin- 
gesnė ir neturi tikro skilimo 
pavojaus. O anksčiau G. Vagno
rius galėjo gąsdinti skilimu ir 
mėginti įsigalėti partijoje bei ją 
autoritariškai kontroliuoti, jos 
vardu veikti. Tos blogybės yra 
išvengta. Todėl blogybės iš
vengimas neturi būti interpre
tuojamas kaip blogybė. Žinomą 
daug ką lemia ir visuomenės 
nuomonė, tad tokios matomos 
ir įtakingos grupės atsiskyrimas 
sukėlė tam tikrą sutrikimą gal
būt ir mūsų rinkėjų tarpe. Ir G. 
Vagnoriaus grupės iškeltiems 
kandidatams pavyko beveik vi
sur nutraukti apie porą procentų 
balsų, kurių būtų pakakę tam, 
kad žymiai daugiau Tėvynės 
sąjungos kandidatų būtų laimėję 
apygardinius rinkimus. Tad ga
lutine praktine prasme tas at
siskyrimas ir pastangos atimti 
nors šiek tiek balsų suvaidino 
negatyvų vaidmenį.

Dar kas charakteringa - 
mažosios arba paraštinės parti
jos dešiniąjame politiniame spe
ktre toliau evoliucionavo į ra
dikalizmą o kai kurios net į eks
tremizmą. Bet tai padėjo nebent 
pavieniams lyderiams laimėti 
rinkimus, o tų partijų įtaka ne
augo. Turbūt visuomenėje buvo 
pakankamai suvokta, kad tai 
nerimtos ir neperspektyvios po
litinės jėgos, o galbūt ir nepris
kirtinos dešiniam sparnui, nes 
savotišku būdu padedančios 
kairiesiems. Taipjau išeina, kad 
kiekvienas dešiniųjų silpnini
mas yra parama kairiesiems.

Ir, žinoma, Lietuvos politi
nio gyvenimo fenomenas yra 
naują populistinių ir paramą ga
vusių partijų iškilimas, kurias 
mes kvalifikavome kaip antrąją 
kairę. Nors pas juos yra kai ku
rių ekonominių idėjų, kurios pa
našios į dešiniųjų Europos par
tijų nuostatas.

Jūs kalbėjote apie nepa
lankias sąlygas dešiniesiems. 
Liberalai, kuriuos A.Kubilius 
yra vadinęs ideologiškai arti
mais konservatoriams, Jūsų 

(nukelta į 7 psl.)

VLADAS BRAZIŪNAS

Vermonto vertikalė, 8
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
{spūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(pradžia nr. 46)
Renata Šerelytė dabar rašo, jog “norėdamas adaptuotis tokiame 

tautybių katile kaip Amerika, esi priverstas nors iš dalies atsisaky
ti savasties, tapti kaip visi”. Mildą ar Mildutė, kaip ją meiliai vis 
vadina draugai, pernai baigė tą patį Middlebury koledžą dviem 
metams pasirašė darbo sutartį su vienu iš didžiausių Nevv Yorko 
bankų: atlyginimas - mūsų supratimu, labai dideli pinigai, bet ir 
uždirbami jie - mūsų supratimui sunkiai aprėpiamu darbu: šimtas 
valandų per savaitę, taigi darbas kasdien iki vėlumos, ir tas kas
dien - be jokių savaitgalių, be švenčių ir beveik be atostogų. Ban
ko Lincolnas vežė ją darban, atvežė taigi Manhattanan ir ponus 
svečius, palydėjo juos Mildutė per kelis kvartalus iki Pasaulio 
prekybos centro. Kaip, klaus ponai, turėdami omenyje pirmiausia 
tą pavojų tobulajai lietuvės savasčiai, it nekaltybei kokiai, - kaip, 
klaus, tas New Yorkas, ar labai sunku, ar baisu šitame civilizaci
jos koncentrate, šitame pačiame tautybių katilo tirštumyne? Va 
kaip tik dėl to, atsakys Mildutė, kad daugiau kaip pusė žmonių 
čia, pirmiausia mano darbe, yra iš kur nors visi suvažiavę, kad čia 
vyrauja jie, o ne vietiniai, per kartų kartas įsigyvenę ar bent jau čia 
gimę niujorkiečiai, - kaip tik dėl to New Yorke iš pat pradžių ne
pasijauti nepritapėlis, neturi kaip nors skausmingai prie naujos tik
rovės, aplinkos opinijos taikytis, ją jaukintis, čia greit nusiramini 
supratęs, jog niekas niekad nė nepamanys nusistebėti nei tavo 
įpročiais, nei apdaru, nei kokiom kitom tavo, tarkim, etnokultūrinės 
savasties apraiškom, sakysim, netobula amerikietiška tartim: “sau

sas kontorų korys, kur tavo akcentas. / nekliudo tačiau nesuteikia 
vilčių”, - vėl T.Venclovos Emigrantė. Akcentas vilčių nei teikia, 
nei tas viltis gniuždo: į jį paprasčiausiai nieks nekreipia dėmesio. 
Pagrįstų vilčių suteikia - tik tavo protas, gabumai, tavo darbštu
mas bei darbingumas. Užtat čia jautiesi laisvas, jautiesi savimi. 
Niekas į tave nepašnairuos, kad tu kitoks. Būk koks esi. Vienin
telė sąlyga - ir kitiems, kitokiems, atsimokėk tuo pačiu: nieko 
jiems neįpiršinėk, neprimetinėk, nė vieno nesistenk perauklėti, 
perdaryti savaip, netrukdyk jiems ir jų netrikdyk, tegul jie sau būna 
jie. Kitokie. Bet ne svetimi... Taip tame didmiesčio katilo tirš
tumyne daros keistai (?) erdvu. Žinoma, Renatos iškelta sambūvio
- solidaraus sambūvio - sąlyga “nors iš dalies atsisakyti savasties” 
nėra iš piršto laužta ir čia. Bet - kaip ir visur kitur.

Amerikos didmiesty kaip reta kur aiškiai pamatai: visokių pa
saulis pilnas... Kuršėniškių žodžiais, “visokių yr, visokių reik, 
visas svietas a būs vienodas?!” Įterpkim čia ir Fausto Kiršos 
žodžius, kokiais jis aprašo Bostoną: “Kasdien į darbą važiuoju 
apie vieną vai. laiko (1958 m.). Žmonių margumas. Apsirengimai
- darbo žmonių. Veidai. O, tie veidai! Visų tautų, ryškiai skir
tingų, žmonės maišosi. Lėtas lietuvis. Žvalus portorikietis. At
sparus graikas. Įtartinas žydas. Girtas airišis. Drąsus negras. Šal
tas anglas. Nepaprastai rimtas indėnas. Apsičiulpęs lenkas. Gu
drus armėnas. Savimi pasitikįs japonas. Priblokštas kinas. Kerė- 
plėtas rusas ir t.t. Internacionalas!” Ko tada čia stebėtis ir ko pačiam 
jaustis nejaukiai?

Antai Umberto Eco, prisipažinęs, jog esantys tik du pasaulio 
miestai, kur jis galėtų gyventi (ir mirti!), tai Paryžius ir New Yor
kas, apie šį pasakoja: “Tai prievartos miestas ir tolerancijos mies
tas. Priima visus, vienus palikdamas mirčiai, kitus padarydamas 
laimingus, tačiau nesikėsina nei į vienų, nei į kitųphracy, idealus 
milijonieriui, kaip lygiai idealus valkatai. Kartą buvo atliktas eks
perimentas: apvilktas vienas toks viduramžiškais šarvais ir užda
rytas telefono būdelėje. Po dešimties minučių kitas neapsikentęs 
ėmė barškinti į stiklą nes karys per ilgai kalbėjo telefonu; kad 

buvo apsirengęs kitaip, niekam nedarė jokio įspūdžio. Jo reikalas. 
New Yorkas įvairiaspalvis miestas: galima pamatyti visas spal
vas. Žodžiu, New Yorkas yra stebuklingas”.

Bet ir savo spalvą (na, savastį, tapatybę ar identitetą jų kon
figūracijas) pats ten gali geriausiai pamatyti: “Tapatybės nubrė
žiamos tik sąveikaujant su kitomis tapatybėmis”, - anot Virgini
jaus Savukyno. Tą spalvą (tapatybę) išlaikyti ten, kaip, beje, ir 
čia, Lietuvoj, - tavo paties reikalas. Tavo sąmoningumo. Sąmo
ningo įsipareigojimo. Pokario ir ankstesnių lietuvių išeivių kartos 
tat gražiai įrodė: “Lietuviai gabūs, jie greit prisitaiko prie kito 
gyvenimo, nors išlaiko savo charakterį, užsispyrimą”, - rašo Alė 
Rūta. Ir dar paliudija: “kas pats turi bent kiek dvasinės kultūros, 
tas atpažįsta ją ir kitur. Mes viskuo domėjomės - teatru, kinu, 
muziejais, knygomis ir žurnalais. Mylėjom Lietuvą bet plėtėm 
savo akiratį ir svetur”.

Laiškas namo:
Įsigyvenam. Kai žmogus jau žinai, kur tavo kava, kur tavo 

džazva, šaukštelis ir puodukas, - erdvė nuo šio laiko jau tavo.
Mudu su Dilani jau buvom nuvažiavę iki jų sandėlio, įkrovėm 

abu dviračius ir nuvežėm taisyklon.

* * *

naktį dviratis be rankų
laigo parko pašakniais 
lankstosi takai ir rangos 
žvaigždės užsidangsto langus 
tokią naktį niekur neis

reikalai nekaip pakrypo
išsikišusios šaknies
kruvinai nubrėžtos ribos

(nukelta į 4 psl.)
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Lietuviškoji Vasario 16-osios gimnazija

■ Irakas pranešė, kad sausio
20 d. pietų Irake per JAV ir Di
džiosios Britanijos karinės avi
acijos antskrydžius žuvo šeši jo 
piliečiai, tačiau Irako oro gyny
bos pajėgoms pavyko numušti 
vieną iš naikintuvų. JAV ka
riuomenė paneigė pranešimą, 
kad buvo numuštas vienas jos 
lėktuvų, tvirtindama, jog visi 
lėktuvai saugiai sugrįžo po ope
racijos, kuri buvo atsakas į Ira
ko priešlėktuvinės gynybos sis
temos puolimą.
■ Indonezijos rytinėje Sulave- 

sio provincijoje per smarkių liū
čių sukeltas purvo nuošliaužas 
atokiuose kaimuose žuvo ma
žiausiai 31 žmogus, sausio 21 
d. pranešė pareigūnas. Sausio 20 
d. tas vietoves dar sudrebino ir 
požeminiai smūgiai, kurių stip
riausias buvo 5,8 balo pagal 
Richterio skalę.
■ Ukrainos kasykloje sausio

21 d. sprogus metano dujoms, 
negalutiniais duomenimis, 7 
šachtininkai žuvo, 17 apdegė ir 
buvo paguldyti į ligoninę. Ne
laimė įvyko Krasnoarmeisko 
miesto kasykloje “Krasnoliman- 
skaja”, Donecko srityje.
■ Izraelio ministras pirminin

kas Ehud Barak sausio 20 d. pri
tarė palestiniečių pasiūlymui su
rengti taikos derybų maratoną 
Egipte. Sausio 21 d. vėlai vakare 
E. Barako “Taikos kabinetas” 
sutiko dalyvauti iki 10 dienų 
truksiančiose intensyviose dery
bose, kurios prasidėjo sausio 21 
d. vakarą Raudonosios jūros Ta- 
bos kurorte, pranešė pareigūnai.
■ Prie rytinių Sachalino pa

krančių sausio 21 d. nesėkmin
gai baigėsi paieškos žmonių, 
kuriuos sausio 20 d. netoli Po- 
rečės' gyvenvietės atskilusios 
ledo lytys nunešė į Ochotsko 
jūrą. Sausio 21 d. jie buvo paste
bėti už už 6-7 km nuo kranto. 
Aktyviai ieškoti į jūrą nupluk
dytų žvejų trukdė tamsa.
■ Indijos kontroliuojamoje 

Kašmyro dalyje sausio 21 d. au
tobuse sprogus bombai trys 
žmonės žuvo ir dar 40 buvo 
sužeisti, pranešė pareigūnai. 
Sprogimas nugriaudėjo maž
daug už. 40 kilometrų į šiaurę 
nuo Srinagaro, Džamu ir Kaš
myro valstijos vasaros sostinės. 
Nuo 1989 metų už nepriklau
somybę valstijoje kovoja isla
mo ekstremistai.

Vasario 16-osios 
gimnazijos istorija

Antrojo pasaulinio karo pa
baigoje apie 66,000 lietuvių pa
sitraukė į Vakarus. Dauguma jų 
gyveno Vokietijoje, DP stovyk
lose (angliškų žodžių “displaced 
person” santrumpa). Čia jie iš
vystė didelę kultūrinę veiklą, 
leido lietuviškus laikraščius, 
žurnalus, knygas, steigė chorus, 
ansamblius, sporto klubus ir 
mokyklas. Pinneberge buvo 
įkurtas Pabaltiečių universitetas. 
1947 m. Vakarų Vokietijoje 
veikė 26 lietuviškos gimnazijos, 
14 progimnazijų, 5 profesinės ir 
112 pradžios mokyklų.

Prasidėjus emigracijai į kitas 
Europos valstybes ir į Ameriką, 
Kanadą bei Australiją, mokyk
los Viena po kitos užsidarė. Šu- 
mažėjus mokinių skaičiui, Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, kurios pirmininku tuo 
laiku buvo Pranas Zunde, nutarė 
įsteigti vieną gimnaziją ir ben
drabutį. 1950 m. Dypholco 
(Diepholz) kareivinėse įvyko 
gimnazijos atidarymas. 1951 m. 
vasario 16-tą, švenčiant Lietu
vos Nepriklausomybės dieną, 
jai buvo suteiktas Vasario 16- 
osios gimnazijos vardas, kuris 
ir apibrėžė gimnazijos tikslą.

Kai kareivines reikėjo grą
žinti vokiečiams, 1953 m. VLB 
nupirko Hiutenfelde Rennhofo 
pilį ir 5 ha parką. Šią vietą su
rado ir banko paskolą parūpino 
tėvas Alfonsas Bernatonis, 
OFM Cap.

Parkas ir pilis kainavo 
150,000 markių. Jos remontas, 
pritaikymas klasėms ir bendra
bučiui bei dviejų barakų staty
ba (klasėms ir valgyklai) kai
navo 180,000 markių. Lietu
viai surinko per šešerius metus 
300,000 markių. 30,000 markių 
pasiskolino iš banko.

1965 m. buvo pastatytas nau
jas klasių ir administracijos pas
tatas, kainavęs 830,000 markių. 
Pusę milijono markių paskoli
no Vokietijos vyriausybė, o liku
sią sumą suaukojo išeivijos lie
tuviai. Mokymo ir gyvenimo są
lygos gimnazijoje buvo gerina
mos ir toliau. 1972 m. buvo pa
statytas mergaičių, o 1987 m. 
berniukų bendrabutis. Abu pas
tatai kainavo 4,260,000 markių. 
3,400,000 markių paskolino 
vokiečių įstaigos, 860,000 su
darė išeivių aukos.

1984 m. pilyje kilo didelis 
gaisras. Sudegė mokyklos bib
lioteka, baldai, labai nukentėjo 
pastatas. Remonto darbų sąma
ta siekė 7,200,000 markių. Už
jausdama gimnaziją ir VLB,

Vokietijos valdžia pilies at
statymui paskolino 2,713,000 
markių. Draudimo bendrovė iš
mokėjo 3,677,000 markių. Ka
talikų bažnyčia paskolino 300 
tūkstančių, 100 tūkstančių pa
skolino bankas, 410 tūkstančių 
markių vėl sudėjo dosnūs išeivi
jos lietuviai. Valdžios ir baž
nyčios paskolų nereikia grąžin
ti tol, kol gimnazija gyvuos. 
Gimnazijai užsidarius, šias pas
kolas reikės grąžinti be palū
kanų. Viso gimnazijos nekilno
jamo turto savininkė yrą Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenė.

1989 m. įvyko iškilmingas 
atstatytos Rennhofo pilies ati
darymas. Dabar čia įsikūrusi 
gimnazijos biblioteka, muzikos 
klasės, VLB valdybos raštinė, 
salė, posėdžių kambariai ir Kul
tūros institutas, įrengti butai. 
Trečiame pastato aukšte įreng
ta koplyčia.

vių kalbos žinių ir tą kalbą tik 
čia išmokdavo. O šiuo metu, kai 
daug mokinių atvyksta iš Lietu
vos su tikslu išmokti vokiečių 
kalbą, yra labai naudinga turėti 
vokiečių mokinių, su kuriais 
bendraudami mūsų gimnazistai 
greičiau išmoks vokiškai. Gi čia 
pasimokę vokiečiai bus Lietu
vos žinovai ir draugai Vokieti
joje.

Pati mokslo programa dėl šio 
pripažinimo nepasikeis. Tie da
lykai, kurie prieš tai buvo dės
tomi lietuviškai, lietuviams mo
kiniams ir ateityje bus dėstomi 
lietuviškai.

Vasario 16-osios gimnazijoje 
mokslas trunka devynerius me
tus - nuo 5 iki 13 klasės. Iki 11-

Vasario 16 gimnazijos mokiniai Talentų vakaro metu

Mokslo programa
Nuo 1999 m. liepos 1 d. Vasa

rio 16-osios gimnazija yra val
stybės pripažinta dvikalbe gim
nazija. Tai reiškia, kad jai yra 
suteiktos valstybinės gimnazijos 
teisės. Dabar gimnazijos pažy
mėjimai galioja visoje Vokieti
joje be jokių švietimo skyriaus 
papildomų raštų. Brandos ates
tato egzaminus praveda nebe 
valdžios komisija, o gimnazijos 
mokytojai. Valstybės komisija 
tik prižiūri egzaminų eigą. Mo
kiniai egzaminus laiko iš 4 da
lykų, o ne iš 8, kaip anksčiau 
buvo. Visi 12-tos ir 13-tos kla
sės semestriniai pažymiai bus 
įrašyti į brandos atestatą ir su
darys du trečdalius abitūros vi
durkio, kuris svarbus, stojant į 
universitetą. Baigusieji 12 kla
sių, atlikę nustatytą praktiką, 
galės stoti į koledžus (Fach- 
hochschulreife). Baigusieji 10 
klasių mokiniai gaus oficialų 
Vokietijos vidurinės mokyklos 
baigimo pažymėjimą (Reals- 
chulabschusszeugniš).

Su valstybinėm teisėm už
dėtos ir pareigos: reikia laikytis 
valdžios nustatytų taisyklių, be 
valdžios žinios negalima keisti 
programos, būtina sudaryti ga
limybes ir vokiečiams lankyti 
gimnaziją. Tai reiškia, kad pa
grindinė dėstomoji kalba turi 
būti vokiečių, bet paraleliai visi 
dalykai gali būti dėstomi lietu
viškai. Tai gimnazijos per daug 
neapsunkina, nes ir anksčiau 
vidurinėse klasėse kai kurie da
lykai buvo dėstomi lietuviškai, 
o paraleliai vokiškai, nes būda
vo mokinių iš Vokietijos, kurie 
atvykdavo į gimnaziją be lietu-

M. Šmitienės nuotraukosVasario 16 gimnazijos mokiniai tvarko parką

tos klasės mokiniai neturi ga
limybės pasirinkti dėstomų da
lykų. Juos nustato Švietimo mi
nisterija. Tačiau, pradedant mo
kytis svetimos kalbos, suteikia
ma teisė rinktis. Pavyzdžiui, pir
moji svetimoji kalba gali būti 
anglų, prancūzų arba lotynų. 
Antrąją svetimą kalbą galima 
rinktis iš trijųpirmųjų, o trečioji 
kalba, be minėtų, dar gali būti 
rusų, graikų ir t.t. Mūsų gimna
zijoje vietoje pirmosios sveti
mosios kalbos dėstoma lietuvių 
kalba. Antroji svetimoji kalba 
yra anglų, o trečioji - prancūzų 
arba rusų. Susidarius pakanka
mam mokinių skaičiui, dėstoma 
lotynų kalba. Norint mokinius 
geriau ir greičiau išmokyti lietu
viškai, lietuvių kalba skirstoma 
kursais, atsižvelgiant į mokinių 
žinias. Vieniems ji dėstoma kaip 
gimtoji, kitiems kaip užsienio 
kalba.

Privalomųjų dalykų sąrašas, 
kurie šioje gimnazijoje dėstomi iki 11-tos klasės

5 kl.
2
5
5
4

6 kl. 7 kl.
2

5
5
4

8 kl.
2
4
4
4

9 kl.
2
4
4
3

10 kl.
2
4
4
4

11 kl.
2
4
4

• 3

Pamoku lentelė 
Tikyba 
Lietuvių k. 
Vokiečių k.
Anglų k. 
Trečioji užs. k.
arba informatika - 
Visuomenės m. 
Geografija 
Lietuvos istor. 
Visuotinė istor. 
Biologija 
Chemija 
Fizika 
Matematika 
Sportas 
Dailė 
Muzika

30 30 30 32 30 35
i:. į-

(nukelta į7 psl.)

35

VLADAS BRAZIŪNAS

Vermonto vertikalė, 8
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
Įspūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(atkelta iš 3 psl.)

dangūs kupini gėrybių
tik berankis jų nerėkš

Lakstėm, oi lakstėm paaugliai naktiniais žvyrkeliais “be rankų”, 
lakstėm ant dviračių naktiniais to paties Pasvalio parko takais, 
vingiuotais ir paviršiun išsigumbavusių pušų šaknų išvarpytais. 
Užtekę būt vienąkart gerai tėkštis už kokios užkliuvus. Kaip duo
ta kiekvienai kartai, taip duota rizikingai išsikvailiot, ir nieko čia, 
tėveli, neišsigąsčiosi ir neišbumosi!.. Kai pagalvoji, kiekvienas 
galėtumėm prisipažint tebegyvi - tik atsitiktinai. Čia ir yra lem
tis? Matyt, ir angelas sargas kiekvieno vis kitoks: didesnio nu
trūktgalvio, nepasėdos - greitesnis, mitresnis, kokios svajoklio - 
gali būt ir flegma.

Iš dienoraštinių užrašų:
Patirtis: svietas vienas ir artimas. Margas. Vėl buvau prie fon

tanėlio, neįmantrios tryškynės. Oras čia - kaip koks tiksliai nusta
tytas drėkinimo perpetuum mobile-, jokių liūčių, jokių umarų - 
vos dirva kiek pradžiūna, tuoj skaidriai šiltai pakrapnoja, padulkia, 
kad vis būtų drėgmės, kad visa žalia vešėtų, ir vėl saulutė. Auk ir 
mėgaukis. Žydėk. (Kambary irgi: išgirsi - sutraška radiatoriai. 
Pašildo tarpelį, liaujasi.)

Tik vieną kartą tada, kai su Dilani atvežėm taisyklon dviračius 

- tik padangas pripūst ir grandines sutept, tai nemokamai toks 
žvalus vaikinukas žybt žybt padarė, - Dilani teko atsiverst žodyną 
nes pirmąkart prireikė lietingo žodžio skėtis-.

- Two skėtis vonia kambaria, - pasakė.
Suprask: dabar aš važiuoju koledžan, o judviem su ponia A. 

gali praversti. Nepravertė. Šiltai lijo tik porąminučią tol, kol dvi
račiai po žiemos buvo tvarkomi, paskiau vieną gražiai parsistū- 
miau. Skersai gatvę, nebuvo ten kur nė pradėt važiuoti: viskas 
tame miestely čia pat. Kitą su A. rytojaus dieną.

Per patį alyvų sužydėjimą. Tarytum įprastos gegužės Lietuvoj. 
Tik tolėliau kalnai, tik skaidrumose ištirpstančios jų viršūnės. 
“Įsivaizduoji, ten, Lietuvoj, visai nėra kalnų ir labai retai šviečia 
saulė! Beveik visąlaik apsiniaukę ir dažnai lyja ir lyja. Kaip 
žmonėms ten gyvent?!” - tomis dienomis sausrų nukamuoto) Lie
tuvoje (“Kaip žmonėms ten gyvent?!”) buvo pristatinėjama Jur
gos Ivanauskaitės “Sapnų..knyga. Per sausrų nukamuotą Lie
tuvą irgi ėjo pavasaris - Poezijos pavasaris. Apie Kiršus Agnė 
Žagrakalytė rašė: “Krūmuose plėšosi lakštingalos”. Nors vargu: 
autorė pažymi ir laiką- “14.00”. Nebent kokios nuo poezijos pa- 
kvaišusios dieninės lakštingalos, jei tokių esama. Greičiau jau 
devynbalsės. O gal strazdai giesmininkai? Ką aš žinau, - kaip sako 
suvalkiečiai, visada tuos žodžius įterpdami lyg ir ne vietoj. Nei 
naktim, nei paryčiais Vermontan nublokštas (fakto pedantas), kaip 
sakyta, lakštingalų, jų perdėtai erotizuoto suokimo, negirdėjau. 
Pats įsimylėjau liesą žaliai dažytą gulbę fontaniuky (iš kur ta su
valkietiška tarseną - gal kad tuoj užsiminsiu apie pinigus?) mies
telio skveriuke, vos per gatvę. Taigi primėtytą ten pinigėlio - gan
greit iš viso pasaulio. Kaip Alio Balbieriaus eilutės: “Strazdo gerklė 
/ pilna sidabrinių monetų”. Ir šis varnėno dydžio paukštukas prie 
manosios tryškynės - ne varnėnas. Ilgesnė, grakštesnė uodegytė. 
Ne taip smarkiai vis žemėn įknibęs. Strazdas. Bet ne tavo, godoti
nas pone, vaikystės strazdas iš Pasvalio parko ar Šlamu beržynėlio, 
Šilutės, ne strazdas giesmininkas, kitados taip negailestingai su 
smalsiu berniūkščiu pasielgęs, kad dabar, po dešimčių metų, ir 

keikies - jo vardą lotyniškąjį be reikalo minėdamas:

turdus ericetorum!

prisimink... ką beveiksi dabar prisiminęs
ką tu prieisi prie svetimo vaiko, toks griozdas
nuviliojo keršulis, raišu prisimetąs, ir aptriedė strazdas 
giesmininkas Šilutės mėlynėm

o nesidygėk... marškiniai balto juodvarnio 
linmarkoj pūna, aprietusie žuvį, prarijusią žiedą 
auksinį, brolelio nukaltą, tegali karaliui padėti 
pasveikt ne gyvybės vanduo, ne teisybės, tik juokdario

juodas kraujas, prakiurusių venų tamsos 
vaidinuoklis, paklausk, ko jis nori, ko laukia 
tavo mėlynu Lėveniu baltas pajuodvarnis plaukė 
prisimink... giesmininko apjuoktas ir vienišas toks

Ir ne tas jau tavo vaikų prisiminimų juodasis strazdas, tavo pa
ties irgi su nuostaba paregėtas Strazdų pievelėj, kaip tuoj praminėt, 
pirmąkart tų juodųjų išvydę Palangos parke. Nors, tiesa, vėliau 
vis dėlto labai panašių matysi ir čia, šitose pavyzdingai prižiūri
mose ir laistomose, užtat gaivumu trykštančiose trumpaplaukėse 
Vermonto vejose. Bet pirmučiausia kris į akis - jaukūs (jukūs?) 
strazdai raudonkrūčiai. Tikro vardo nežinodamas juos taip sau 
ėmiau vadinti: įvardytas - jau savas.

Kas yra tas vardijimas, žodžiųkūryba? Apskritai kūryba? Grįžęs 
namo, gausiu savo kadaisinės mokytojos lituanistės, labai man 
svarbios mokytojos Aldonos D., iš mano gimto Pasvalio seniai 
persikėlusios į Gargždus, - taigi jos dukters Miglės laiškelį: “Deja, 
VI 9 išvažiuoju į svečią šalį.

Bet meilės Pasvaliui instinktas tebetūno kažkur giliai, už krūtinės 
ląstos ašakų”. Ašakos kaip ašakos, bet! (bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Odos ligos

Dilgėlinė - staigus odos ir gleivinės išbėrimas 
niežtinčiomis ruplėmis

Kas tai yra?
Dilgėlinė yra staigus odos ir 

gleivinės išbėrimas niežtinčio
mis ruplėmis. Po kelių valandų 
ruplės išnyksta be jokių pėd
sakų. Jei uždegiminė reakcija 
apima puriuosius audinius, su
sidaro Kvinkės edema. Dilgė
linė yra dažna alerginė liga, be
veik 20 proc. žmonių anam
nezėj^ mini ūminę dilgėlinę.

Retesnė yra lėtinė dilgėlinė. 
Šiuo atveju beria 0,5-10 cm 
skersmens, pakilusiomis virš 
odos, įvairios formos raudono
mis ar balkšvomis ruplėmis. Li
goniai skundžiasi prastesne sa
vijauta, negaluoja, vemia, karš
čiuoja, jiems skauda galvą ir 
sąnarius.

Kas ligą sukelia?
Ūmin? arba lėtinę dilgėlinę 

gali sukelti:
1. Maistas (kiaušiniai, rie

šutai, pupos, pienas, vaisiai ir 
grūdai) ir vaistai (dažniausiai 
.penicilinas), maisto priedai, 
dažikliai.

2. Infekcijos - virusinio B he
patito, tonzilito, sinusito, oste- 

v
Švedija palankiai vertina Lietuvos pasiryžimą

Švedijos pareigūnai teigiamai
įvertiio Lietuvos ketinimus ir 
pasiryžimą spartinti derybų dėl 
narystės Europos Sąjungoje 
(ES) procesą. Tai pabrėžta vy
riausiojo derybininko dėl narys
tės ES, Europos komiteto gene
ralinio direktoriaus Petro Auš- 
trevičiaus darbo vizito Švedijoje 

visoms kainoms į Vilnių

rarSuVa!

Tiktai

Tiktai mūsų 
interneto svetainėje!

Niuarkas 
Niujorkas

usioJ5-25 dienomis bilietai parduodanH £ų_30%nuolaida. 
Nėra jokių apribojimų kelionės dienai 

edelsdami apsilankykite mūsų interneto svetainėje \ 
www.lot.com ir pasinaudokite šiuo pasiulymu. \

BU' 7^7 -.i y \
Lenkų Avialinija LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukščiausiu 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. \

\ Sankt-Peterburgas 
X?Tdlinas 
čįfga 

yiirriaš^2^MaSk^a^ 
,-.X>M i įtakas

Kijevas
^-Lvovas \

PO LIS H AfRLINES

www.lot.com <or__
TicketsOnLine^

omielito, tulžies pūslės ir šla
pimo takų infekcijų metu.

3. Fiziniai veiksniai - šaltis, 
karštis, saulės spinduliai.

4. Kita - vabzdžių įkandimai, 
medicinoje naudojamos me
džiagos.

Kaip liga reiškiasi?
Bėrimo elementas - ruplė, esti 

pakilusi, niežtinti, raudona, įvai
rios formos. Skiriama raudono
ji, baltoji anemiškoji, žiediško- 
ji, gilioji poodinė, pūslinė, he
moraginė ir pigmentinė. Ruplių 
atsiranda greitai, per keletą mi
nučių. Jos įvairaus dydžio: nuo 
smeigtuko galvutės dydžio iki 
plaštakos didumo plokščių ži
dinių. Susiliejančios ruplės gali 
priminti žemėlapį. Ruplės odoje 
išsilaiko trumpai - maždaug po 
20 min. gali išnykti, bet po kelių 
valandų vėl atsirasti.

Kaip liga gydoma?
Svarbiausia yra nustatyti ir 

pašalinti alergeną. Vėliau ski
riama antihistamininių prepa
ratų. Išorinis gydymas ne
veiksmingas. Dr. R.B.

metu. P. Auštrevičius pažymėjo, 
kad 2001-ieji bus ypač svarbūs 
Lietuvos integracijai į ES, o Lie
tuvos Seimo partijų paskelbtas 
pareiškimas dėl integracijos į 
ES yra labai svari politinė para
ma pasirengimo narystei ES dar
bų spartinimui ir būtinų spren
dimų priėmimui. ELTA

Tešla:
2 kiaušiniai,
pusė stiklinės grietinės,
pusė stiklinės cukraus, 
šaukštas bulvių krakmolo, 
500 g miltų,
pusė pakelio margarino, 
šaukštelis amoniako.

Kremas:
3 kiaušiniai,
2 šaukštai bulvių krakmolo,
2 pakeliai vanilinio cukraus, 
stiklinė grietinės,
3 stiklinės pieno, 
stiklinė cukraus, 
pakelis margarino.

Maišytuvu išplakti kiauši
nius, cukrų, grietinę ir krak
molą. Miltus su amoniaku ir

Šiuolaikinių “Stacijų” autorius 
neria į teosofinį rūką

Sakralumo temą po didžiųjų 
švenčių plėtoja Vilniuje esanti 
“Lietuvos aido” galerija. Čia ati
daryta ketvirtoji personalinė 
tapytojo Lino Leono Katino pa
roda šioje galerijoje “Stacijos 
(Nieko nukryžiavimas)”.

Lietuvos bažnyčiose tradici
nis keturiolikos paveikslų cik
las, vadinamas stacijomis, arba 
Kryžiaus kelio stotimis, pagal 
nusistovėjusį ikonografinį kano
ną vaizduoja Kristaus nukry
žiavimo istoriją. Tapytojo L. 
Katino versija - tai bandymas 
pasinerti į ankstyvųjų viduram
žių teosofinių abejonių rūką. 
Tuomet vyko šimtmečių ginčai, 
ar galima vaizduoti dangaus ir 
žemės Viešpatį, suteikti Jam

Pyragas “Angeliukas”

smulkiai sukapotu margarinu 
sudėti į išplaktą masę. Iš tešlos 
iškepti 4 vienodus plonus bly
nelius. Kremui skirtus kiauši
nius išplakti su grietine, miltais 
ir vaniliniu cukrumi. Ant silp
nos ugnies puodelyje užvirinti 
pieną su cukrumi ir margarinu, 
pamažu pilti išplaktus kiauši
nius. Trumpai pavirti. Karšta 
mase pertepti blynelius, patepti 
pyrago viršų. Atvėsinti ir įdėti į 
šaldytuvą. Galima puošti ne vi
sai sustingusia želė arba vai
siais.

žmogaus bruožus, žmogiško 
kūno anatomiją. Tik dvylikta
me amžiuje krikščionybė apsis
prendė vaizduoti, o Islamo re
ligija iki šiol griežtai atsisako 
Dievo atvaizdų.

L. Katinas remiasi Karolio 
Didžiojo dvaro akademijos išm
inčiaus filosofo Alkuino, arba 
Albino Scholastiko, apibrėži
mu: “Kas yra tasai, kuris yra ir 
kurio nėra?” - “Niekas”. Tasai 
“niekas” gali būti ir niekas, ir 
absoliutas. Šventajame Rašte 
“niekas” gali būti ir Dievas, ir 
jo siųstas Mesijas.

“Niekas” yra neaprėpiamas. 
Už tai jį L. Katinas nukryžiuoja, 
kaip ir Naujajame Testamente 
žydai nukryžiuoja Kristų.

ELTA

Anglų kalbos 
pamokėlės 

Be sorry for - gailėtis (dėl), 
užjausti

I feel sorry for anyone who 
has to drive in this terriblę 
weather.

Ifhe doesn ’t realize the con- 
seąuences of his actions, I’m 
sorry for him.

Look up - paieškoti (infor
macijai)

Ifyou want to knovv how the 
yvord is used, look it up in the 
dictionary.

Lizzy looked up a number in 
the phone book.

Approve of - pritarti
Her parents don ’t approve of 

her new boyfriend.
I approve of your trying to 

earn some money.

Popiežius išaukštino 
Vilniaus arkivyskupą

(atkelta iš 1 psl.) 
vardą 1999 m. popiežius arki
vyskupą A.J. Bačkį paskyrė 
komisijos, ruošiančios Europos 
vyskupų sinodą, nariu ir baigia
mąjį šio sinido pranešimą ren
gusios komisijos vicepirminin
ku. Pernai arkivyskupas A.J. 
Bačkis apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no 2-ojo laipsnio ordinu.

Kardinolai renka popiežių
Tapęs kardinolu lietuvis ar

timiausius 17 metų, kol per
žengs 80 metų amžiaus ribą tu
rės teisę dalyvauti visuose Kata
likų Bažnyčios valdymo reika
luose. Kardinolas A.J. Bačkis 
dalyvaus konklavos veikloje 
renkant aukščiausiąjį bažnyčios 
hierarchą Romos popiežių. Šią 
teisę turi tik 120 kardinolų, jau
nesnių kaip 80 metų, kurie at
stovauja daugiau kaip milijardui 
katalikų. Lietuvos pavardė taip 
pat galės būti įrašyta konklavos 
biuleteniuose kaip vieno iš ga
limų pretendentų į 264-ojo 
popiežiaus sostą. Dabartinis 
pontifikas Karolis Wojtyla buvo 
nominuotas kardinolu 1967 m. 
Po 11 metų kardinolų konklava 
jį išrinko Romos popiežiumi.

Popiežius pažeidė taisyklę
Pirmoji trečiojo tūkstantme

čio po Kristaus gimimo konsis
torija tapo rekordine. Jonas Pau
lius II kardinolais paskelbė 37 
dvasininkus. Iki šiol daugiausia 
kardinolų (33) buvo paskyręs jo 
pirmtakas popiežius Paulius VI. 
Pastarasis pontifikas nustatė tai
syklę, kad jaunesnių kaip 80 me
tų kardinolų negali būti daugiau 
kaip 120. Remdamasis šia tai
sykle, Jonas Paulius II sausio 21 
d. turėjo paskelbti tik 25 kardi
nolų vardus. Tačiau Katalikų 
Bažnyčios galva sąmoningai pa
žeidė Apaštalinę konstituciją. 
Apie tai sausio 21 d. užsiminė 
pats popiežius: “Šalčiaus apri
bojimą kurį nustatė Paulius VI, 
o aš patvirtinau, pažeidžiu dar 
kartą ir nominuoju 37 kardino
lus”.

Paskutinė konsistorija?
Daugelis apžvalgininkų pro

tokolinį popiežiaus nusižen
gimą sieja su Jono Pauliaus II 
sveikatos būkle. Pontifikas ser
ga Parkinsono ligą jos požymiai 
pastaruoju metu progresuoja. 
Kardinolų nominacija - išimtinė 
Romos popiežiaus teisė. Pa
prastai Romos popiežius konsis
toriją skelbia kas dveji metai. 
Pastarosiomis dienomis Romoje 
viešai konstatuojama, kad pir
moji trečiojo tūkstantmečio 
konsistorija gali tapti paskutine 
proga Jonui Pauliui pasirinkti 
kandidatus, po popiežiaus mir
ties rinksiančius jo įpėdinį. Po
piežiui paskelbus busimų jų kar
dinolų vardus, prezidentas Val
das Adamkus A.J. Bačkiui pa
siuntė sveikinimo telegra

Lietuvos

^Mokslo naujienos^
Iš visko sprendžiant 1999 

m. NATO karinės operacijos 
Kosove veteranų tarpe stebimas 
neįprastas susirgimų skaičiaus . ♦ 
padidėjimas, o 17 iš jų mirė nuo 
leukemijos. Daugiausiai dabar 
kalbama apie įtarimą jog šiuos 
susirgimus sukėlė nuskurdinta
sis uranas, kurį JAV naudoja sa
vo prieštankinių ginklų amuni
cijoje.

Norvegija, atsiliepdama į 
savo ūkininkų skundus dėl vilkų 
daromos žalos jų avių bandoms, 
nutarė iššaudyti ketvirtį visų 
pietų Skandinavijoje gyvena
nčių pilkųjų vilkų. Bet toks 
sprendimas suerzino švedus, 
manančius, jog tokia medžiok
lė reikštų viso regiono vilkų po
puliacijos pabaigą.

Biologijos požiūriu berniu
kai yra labiau pažeidžiami nei 
mergaitės. Lyginant su moteriš
kosios lyties kūdikiais jie yra 
silpnesni fiziškai ir dažniau su
siduria su dvasinio pobūdžio 
sunkumais. Šitaip teigiama britų 
žurnale “British Medical Jour- 
nal” paskelbtame straipsnyje.

Mažiausias pasaulyje ter
mometras ieško defektų mikro
schemose. Sakant “mažytis” 
apie šio termometro dydį dar 
būtų labai perdedama. Kaselio 
universiteto (Vokietija) sukurto 
termometro skersmuo yra tūks
tantį kartų mažesnis už plauko 
storį. Tai - pats mažiausias pa
saulyje termometras.

Rezus (arba bengališkoji ma- 
kakavecka) beždžionėlė Andi 
yra pirmasis pasaulyje primatas, 
išvydęs pasaulį po to, kai genų 
technologijos metodais buvo 
pakeistas jo genetinis kodas. 
ANDi genome yra papildomas 
paveldimos informacijos frag
mentas, kurio anksčiau nebuvo.

Nedidelis vandenyje gyve
nantis vikšras, vadinamas Af
rodite, saugo paslaptis, kurios 
gali padėti pagerinti šviesolaį- 
dinę techniką o mums visiems 
suteikti spartesnį ryšį. Bendra 
britų ir australų mokslinė grupė 
ištyrė šio vikšro sugebėjimą 
švytėti visomis vaivorykštės 
spalvomis.

Vienintelis naujas kompiu
teris, kurį kompanijos Apple še
fas Steve Jobs parodė sausio 9 
d. San Francisco mieste prasidė- 
jusioje parodoje.“Macvvorld 
Expo” buvo nešiojamas kom
piuteris Powerbook, turintis 500 
MHz takto dažnio procesorių G- . 
4 ir darbinę atmintį iki vieno gi- 
gabaito.

Archimedo raštai nesudegė 
viduramžių bibliotekose, nebu
vo sunaikinti kryžiuočių, kelia
vusių į Šventąją Žemę, niekam 
neprireikė įjuos įvynioti lašinių 
paltį. Šie neseniai graikų mate
matiko tekstais pripažinti rank
raščiai buvo išsaugoti. XII am
žiuje vienas vienuolis ieškojo 
ant ko persirašyti Bibliją ir tam 
pasiėmė seną ant pergamento 
surašytą rankraštį. Rankraštis 
buvo iš X amžiaus, o jame buvo 
“Traktatas apie plaukiančius kū
nus” ir “Mechanikos teoremų 
metodas” - kaip dabar paaiškė
jo, paskutinės Archimedo kūri
nių kopijos. Šiuolaikinės tech
nologijos leido padaryti kartą iš
trintą senąjį tekstą vėl įskaito
mu. Rankraščiai buvo parduoti 
Christies aukcione 1998 m. ir 
naujasis jų savininkas leido su 
jais susipažinti mokslininkams. 
Niekas nemano, jog juos pers
kaičius tektų perrašyti fizikos ar 
matematikos principus, tačiau 
bus įdomu susipažinti su garsio
jo Antikos mokslininko minčių 
eiga.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
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Ar reikalingi Valdovų rūmai?
Vilniuje posėdžiavęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas 

pasisakė už Valdovų rūmų atstatymą. Esu parašęs keletą straips
nių į Lietuvos ir išeivijos spaudą dėl Valdovų rūmų statybos. Lie
tuvos Valdovų rūmų statytojai kreipėsi į užsienio lietuvius su au
kų prašymais. Mano nuomone, šiuo metu tuos pinigus geriau reik
tų paskirti skurstantiems Lietuvos vaikams ir ligoniams žmoniš
kai pavalgydinti. Valdovų rūmus pastatysime, kada Lietuva bus 
turtingesnė.

Šių mano straipsnių tema pasisakė Jaunimo puslapis “Dirvos” 
savaitraštyje. Įdomesnes ištraukas pacituosiu.

Jaunimo atstovė Nida Bichnevičiūtė, tarp kitų dalykų, rašo: 
manyčiau, kad pirmoje eilėje turėtų būti išeivijos kongresai, li
tuanistinės mokyklos išeivijoje ir Vasario 16-osios gimnazija. Mū
sų lietuvybės išlaikymas darosi vis sunkesnis.

Linas Eriksonas, istorijos doktorantas iš Škotijos, rašo: esu vie
na koja Lietuvoje, kita - plačiame pasaulyje. Investuokime pini
gus į žmonių potencialą o ne į tuščias sienas. Prašau: neskirkite 
pinigų Valdovųr ūmų griuvėsiams. Duokit tuos pinigus savo vaika
ms, kad jie galėtų išsimokslinti, gauti gerus darbus ir uždirbti ne 
vienus valdovų rūmus Lietuvos ir pasaulio lietuvių kartoms.

Rūta Kalvaitytė-Skučienė: pasak klasiko, juk ‘‘ne pilių gau
sumu ”, ne drabužių gražumu didi tauta, ir net ne kalba, bet savo 
ekonomine galia ir kasdieniniu darbu.

Mečys Šilkaitis iš Floridos rašo: mano nuomone, šį klausimą 
reikėtų atidėti vėlesniam laikui - bent dešimčiai metų. Kas iš to, 
kad rūmai auksu blizgės, bet benamiai vargšai purvynuose gulės? 
Jei yra pinigą geriau suremontuokime Čiurlionio galeriją ir ki
tus turimus muziejus, pastatykime mokyklas Vilniuje, paremkime 
tremtinius, tebegyvenančius Rusijoje ir kitose valstybėse, ir 
įtaigokime Lietuvos vyriausybę, kad nebūtų tokia išlaidi.

Dar vienas laikraščio skaitytojas kelia klausimą: kaip Valdovų 
rūmai prisidėtų prie Lietuvos didumo? Jis mano, kad: a) vakarie
čiai gūžčios pečiais ir lygins Lietuvą su Lotynų Amerika; b) estai 
ir kitos pažangios tautos dar kartą pasišaipys iš mūsų; c) vilnie
čiai tik kraipys galvomis, kaip ir žiūrėdami į svyrantį Gediminą.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

Gerb. redaktoriau,

Rašau norėdama papildyti Jūsų sudarytą “Kokie buvo 2000- 
ieji metai”. Jūsų sudarytame Premiją Sukakčią Mirčių ir Reikš
mingiausių įvykių sąraše buvo išleista daug paminėjimo nu
sipelniusių asmenų ir įvykių. Tad leiskite man suminėti tuos, kurių 
aš pasigedau. Prašau mano papildymų sąrašą patalpinti Skaityto
jai rašo “Darbininkui” skyriuje.

Dėkoju Jums už dėmesį. 
Teresė Gečienė

Premijos
2000 m. lapkričio 18 d. St. Petersburg, FL, JAV LB Kultūros 

tarybos aštuonioliktoje premijų šventėje buvo įteiktos sekančios 
premijos: muzikos premija - lietuviškos diskografijos sudarytojui, 
muzikui Vytautui Stroliai, dailės premija - meno archyvistei, dai
lininkei Magdalenai Stankūnienei, žurnalisto premija - “Pensinin
ko” ilgamečiam redaktoriui Karoliui Milkovaičiui, radijo darbuo
tojo premija - visuomenininkui, “Bendruomenės Balso” radijo 
programos Philadelphijoje pradininkui ir ilgamečiam redaktorių 
kolektyvo nariui rašytojui Vytautui Volertui, švietimo premija - 
Chicagos lituanistinei mokyklai (vedėja Jūratė Dovilienė, kuri 
priėmė mokyklai skirtą premiją). Premijų mecenatas - Lietuvių 
Fondas.

VILTIS - Hope
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

• SIUNTINIŲ AGENTŪRA “VILTIS” PRANEŠA, 
kad konteineriai su jūsų šventinėmis dovanomis 
jau išsiųsti į Lietuvą. Jūsų giminėms, draugams ir 
pažįstamiems šios dovanos suteiks daug džiaugsmo

v

per Sv. Kalėdas. Gruodžio mėnesį konteineris nebus 
siunčiamas.

• JEIGU NESPĖJOTE paruošti siuntinio, nenusi
minkite. Galite pasiųsti dovanėlę Kalėdų proga pini
gais. Pinigai bus pristatyti asmeniškai kartu su laišku 
arba kalėdine kortele. Galite įdėti ir kelias nuotrau
kas. Pinigus reikia pristatyti skubiam persiuntimui į 
“Vilties” įstaigą iki lapkričio pabaigos. Papildomos 
informacijos prašome skambinti telefonu: 617-269- 
4455.

• BESIDOMINTIEMS siuntinių persiuntimu ar 
kraustymusi iš Lietuvos į Ameriką. Sekantis kontei
neris iš Lietuvos į Ameriką planuojamas 2001 metų 
sausio viduryje. Informaciją galite gauti “Vilties” 
įstaigoje telefonu 617-269-4455.

• APIE KALĖDINĮ IŠPARDAVIMĄ parduotuvėje 
Amberland bus paskelbta artimiausiu laiku.

Gruodžio 9 d. Chicagoje, JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
šventėje pedagogui, visuomenininkui Juozui Masilioniui buvo 
įteikta prelato dr. Juozo Prunskio įsteigta Krikščionio visuome
nininko 2000 m. premija.

Sukaktys
Balandžio 2 d. Chicagoje iškilmingai paminėta “Laiškai Lie

tuviams” žurnalo auksinis 50-ties metų jubiliejus. Pagerbtas 44 
metus žurnalą redagavęs kun. Juozas Vaišnys, SJ.

Gegužės 26 d. Lietuvių Fondo ilgamečiam veikėjui, LF valdy
bos ir tarybos pirmininkui solistui Stasiui Barui suėjo 80 metų.

Spalio 28 d. Chicagoje paminėta Lietuvių Futbolo klubo 
“Lituanica” 50 metų sukaktis.

Lapkričio 1 d. 80 metų amžiaus sukaktį atšventė prof. dr. Vy
tautas Bieliauskas, buvęs PLB pirmininkas, ateitininkų ir JAV LB 
pasižymėjęs veikėjas, daugelio valdybų narys.

Lapkričio 15 d. Lemont, IL, 80-tą gimtadienį atšventė visuome
nininkas publicistas Bronius Nainys, buvęs JAV LB ir PLB pirmi
ninkas ir buvęs ilgametis “Pasaulio Lietuvio” redaktorius.

Lapkričio 19 d. Palm Beach, FL, Palm Beach LB Apylinkė 
paminėjo 25 metų sukaktį.

Lapkričio 25 d. Cleveland, OH, - “Dirvos” savaitraščio 85-ta 
sukaktis, kuri buvo iškilmingai paminėta Cleveland LB apylinkės 
Lietuvių Dienų metu.

Reikšmingiausi įvykiai
Kovo 6-11 d. Vilniuje - Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV 

LB tarybos komisijos 2000 m. posėdžių pirmoji sesija.
Kovo 7 d. Washingtone, JAV Atstovų rūmuose, daugumos parti

jos vadas (speaker) kongresmenas Dennis Hastert suruošė oficialų 
priėmimą prof. Vytautui Landsbergiui, Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo dešimtmečio proga.

Kovo 11 d. Lietuvoje - Nepriklausomybės atstatymo 10 metų 
sukakties renginiai.

Kovo 12 d. Vilniuje, Radvilų rūmuose atidaryta paroda 
“Sugrįžusi išeivijos dailė”.

Balandžio 15 d. Chicagoje įvyko Lietuvių Fondo suvažiavimas, 
kurio metu pasidžiaugta sukaupus virš $10,000,000 kapitalo sumą 
kurios palūkanos remia spaudą ir išeivijos švietimo bei kultūrinę 
veiklą. 2000-siais metais išdalinta $1,000,000!

Gegužės 6-7 d. ir 13-14 d. - JAV Lietuvių Bendruomenės XVI- 
sios tarybos rinkimai.

Gegužės 20-21 d. Chicagoje ir Lemonte - JAV LB Kultūros 
tarybos renginys “Poezijos dienos”.

Birželio 3 d. Chicagoje Polish-American Congress savo 
suvažiavime. JAV LB prašant, priėmė rezoliuciją kad Lietuva ir 
Slovakija privalo būti pakviestos į NATO sekančiame rate.

Rugpjūčio 11-15 d. Vilniuje - Lietuvos Respublikos Seimo ir 
JAV LB tarybos komisijos 2000 m. posėdžių antroji sesija.

Rugsėjo 30 - spalio 1 d. Hartforde, CT, įvyko JAV LB XVI- 
sios tarybos pirmoji sesija, kurios metu naujuoju JAV LB Krašto 
valdybos pirmininku trejų metų kadencijai išrinktas Algimantas 
Gečys ir Tarybos prezidiumo pirmininke - Regina Narušienė.

Spalio 7 d. Chicagoje, Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
2000-ųjų “Metų žmogumi” pagerbtas dr. Antanas Razma, Lietu
vių Fondo steigėjas, buvęs JAV LB pirmininkas, daugelio visuome
ninių ir profesinių organizacijų veikėjas.

Lapkričio 18-19 d. Chicagoje - Amerikos Lietuvių Tarybos 
jubiliejinis 60-sis suvažiavimas.

Lapkričio 24, 25, 26 d. Chicagoje - JAV LB Kultūros tarybos

RigaVen Travel, Ine.
We provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAI. RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS

"Call for Details’

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

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

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš

lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 7S-keriu metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, įskaitant
* Taupymu sąskaitas, certifžkatus ir IRA 

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

Home Eųuily ir automobilių
* ATM naujų mašinų ir korteles
* t iesioginį pinigų deponavimų

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

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

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

suorganizuotas X-tas Teatro festivalis. Dalyvavo keturi Dramos 
sambūriai iš Chicagos, Los Angeles, Toronto ir Hamiltono bei 
aktorius Petras Venslovas iš Lietuvos.

Gruodžio 22 d. - 2001 m. sausio 9 d. Australijoje - Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. Pagrindiniai renginiai - Studijų die
nos ir Kongreso stovykla.

Moteris naktį turi miegoti!
Naktinis darbas labai kenks

mingas moters sveikatai - jis 50- 
70 proc. padidina riziką susirgti 
krūties vėžiu.

Taip teigiama Belgijos sos
tinėje išplatintame moksliniame 
darbe, kurį paskelbė Tarptauti
nė chemijos, energetikos ir kal
nakasybos pramonės darbo 
žmonių sąjungų federacija.

Dokumente pažymima, kad 
šios ligos rizika perpus padidė
ja kai kurių specialybių 30-54 
metų moterims, dirbančioms 
naktinėse pamainose ne mažiau 
kaip pusantrų metų.

Tarp moterų, dirbančių nak
timis maždaug 6 metus, tikimy
bė susirgti krūties vėžiu 70 proc. 
didesnė nei tarp tą kurios dirbo 
tik dieną.

Šie duomenys gauti ištyrus 
daugiau kaip 7000 danių.

Specialistų nuomone, taip yra 
todėl, kad naktimis dirbančių 
moterų organizme trūksta me- 
latonino. Si medžiaga, kurią or
ganizmas gamina nakties va
landomis, miegant, neleidžia 
susidaryti kancerogeninėms 
ląstelėms.

BNS

Iš New Yorko 

Iš New Yorko 
Iš Chicagos 
Iš Chicagos

E-MAIL: VYTTOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytistours.com

$275 viena kryptimi

$375 ten ir atgal

$317 viena kryptimi 

$435 ten ir atgal

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų

VILNIUS

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

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

/ltiarztz’c Express corp. 1
800 - 775 - SEND ▼ 1-888-205-8851

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų
i LIETUVA,LATVIJA,ESTIJĄ,BALTARUSIJA,RUSIJA

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION
JANUARY AND FEBRUARY PICK-UP SCHEDULE

January 26 Philadelphia, PA 11-12 noon
January 27 Brooklyn, NY 12-1 pm

Riverhead, NY 3-4 pm
February 6, Nevv Haven, CT 12-1 pm

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

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

One way to Vilnius $ 325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Lietuviškoji Vasario 16-osios gimnazija
(atkelta iš 4 psl.)

Dvyliktoje ir tryliktoje kla
sėje privalomi dalykai: lietuvių
k., vokiečių k., dar bent viena 
užsienio kalba, istorija (su Lie
tuvos istorija), politika, mate
matika, bent vienas iš gamtos 
mokslų, sportas, muzika ir tiky
ba. Iš dviejų dalykų, kuriuos 
kiekvienas mokinys pats pagal 
mokyklos galimybes pasirenka, 
išeinamas sustiprintas kursas.

Lyginant Vasario 16-osios 
gimnaziją su vokiečių mokyk
lomis, pas mus palankesnės są
lygos perimti žinias, nes klasės 
yra mažos ir mokytojai gali skir
ti daugiau dėmesio kiekvienam 
mokiniui. Mokiniams iš Vokie
tijos patartina mokslą pradėti 
nuo penktos klasės.

Gimnazijai vadovauja direk
torius Andrius Šmitas. 1999- 
2000 mokslo metais iš viso dir
bo 26 mokytojai.

Sporto žinios iš Chicagos

Kauniečiai krepšininkai 
grįžo į namus

Chicagoje prieš Kalėdas vie- 
nai dienai buvo sustoję jaunieji 
Kauno krepšininkai, pakeliui į 
tarptautinį jaunių (iki 19 m. am
žiaus) turnyrą Bristol mieste, 
Tennessee valstijoje.

Ten jie išbuvo truputį daugiau 
nei savaitę ir sužaidė 5 rungty
nes, iš kurių 3 laimėjo. Taip pat 
jie dalyvavo 18 komandų turny
re, kuriame pelnė 2 pergales ir 
patyrė 2 pralaimėjimus. Vienose 
jųmūsiškiai turėjo nusileisti tik 
vieno taško skirtumu (prieš Is
panijos komandą). Tuomet, tu
rėdami laisvo laiko, kauniečiai 
dar sužaidė vieną draugišką sus
itikimą.

Bendrai paėmus krepšininkų 
(jų pagrindą sudarė A. Sabonio 
krepšinio mokyklos žaidėjai, su
stiprinti amžiumi vyresniais 
Lietuvos Kūno kultūros mokyk
los krepšininkais) pasirodymas 
buvo gana geras. Reikia atsi
minti, jog mūsiškiai prieš varžy
bas tegalėjo turėti labai mažai 
bendrų treniruočių. O be to, jų 
daugumos komandos žaidėjų 
amžius buvo mažesnis negu kai

Jaunieji Kauno krepšininkai Hilton viešbutyje prie O’Hare 
aerouosto - pirmoji nuotrauka Amerikos žemyne. Dešinėje 
-vienas komandos trenerių Edas Niekus

_________________  E. Šulaičio nuotr.

Kauno A. Sabonio krepšinio mokyklos komandos vyr. tre
neris Darius Laskys (viduryje) su svečius pasitikusiais Ed
vardu Šulaičiu ir Indre Tijūnėliene

Mokiniai iš užsienio
Vokietijoje išeitas mokslas 

arba įgytas brandos atestatas 
pripažįstamas ir aukštai verti
namas kituose kraštuose.

Mokiniams iš užsienio, no
rintiems Vasario 16-osios gim
nazijoje įsigyti brandos atestatą, 
patartina moksląpradėti vėliau
siai nuo 10-tos klasės.

Užsienyje baigusieji gimna
ziją priimami į 13 b klasę. Jie 
privalo lankyti lietuvių kalbos ir 
literatūros, vokiečių k., Lietu
vos istorijos, geografijos, mu
zikos, dailės, tikybos ir sporto 
pamokas. Papildomai jie gali 
pasirinkti ir kitus dalykus, mo
komus kitose klasėse.

Atsiradus didesniam skaičiui 
mokinių iš Lietuvos, kurių tiks
las geriau išmokti vokiečių kal
bą, sustiprintas šios kalbos 
dėstymas vyresnėse klasėse.

kurių kitų komandų narių.
Tiek žaidėjai, tiek treneriai 

sako, jog jaunesniems Kauno 
krepšininkams buvo gera proga 
Amerikoje pažaisti su įvairio
mis komandomis, šiek tiek pa
matyti kraštą. Kauniečiai į na
mus išvyko jau 2001 m. sausio 
1 d. vak., vėl per Chicagą. Ta
čiau šį kartą jie negalėjo bent 
trumpam išlėkti į miestą, nes 
tarp skrydžių buvo tik 3 valan
dos.

Kauniečių komandoje matė
me šiuos jaunus vyrus: G. Gri- 
gišą, R. Bertašių, P. Adomaitį, 
A. Ciapą, M. Dipartą, S. Sera
piną, V. Urbonavičių, E. Dainį, 
R. Globį M. Tamušauską. Ko
mandos vyr. treneriu buvo anks
čiau pasižymėjęs “Žalgirio” 
meistrų komandos žaidėjas Da
rius Laskys.

Svečiai iš Kauno nori padė
koti tiems Chicagos lietuviams, 
kurie prisidėjo jų trumpos vieš
nagės šiame mieste metu. Tai 
Rimas Dirvonis, Indrė ir Dona
tas Tijūnėliai ir dar vienas kitas.

Ed. Šulaitis

Paminėtos 300-osios 
Prūsijos metinės

Vokietija sausio 18 d. pami
nėjo 300-ąsias Prūsijos įkūrimo 
metines ir pradėjo visus metus 
truksiančius šiai progai skirtus 
renginius, kurie turėtų visapu
siškiau pavaizduoti buvusią ka
ralystę, žinomą dėl bauginančio 
karingumo. Berlyno koncertų 
salėje vykusiame priėmime da
lyvavo apie 2,000 svečių, tarp 
jų - Prūsijos karalių Hohenzol- 
lemų palikuonys. Priėmime kal
bas sakė aukšti Berlyno parei
gūnai. “Kalbame ne apie Prūsi
jos renesansą ar reabilitaciją, bet 
apie kai kurių Prūsijos idealų, 
idėjų bei vertybių prisiminimą”, 
sakė Berlyno meras Eberhard 
Diepgen. Daugiau nei 100 Bran
denburgo regiono muziejų, rū
mų ir kultūrinių institucijų šiais 
jnetais rengia parodas, filmų 
peržiūras ir diskusijas. Branden
burgo elektorius 1701 m. sau
sio 18 d. karūnavo save Prūsi
jos karaliumi Frydrichu I.

AP

Lietuvos valstybingumas įtvirtintas

(atkelta iš 3 psl.)
galva, irgi priskirtina „antra
jai kairei”. Gal vis dėlto yra 
kažkokių bendrų dalykų, ku
rie galėtų sieti su liberalais ir 
kitomis dešiniosiomis partijo
mis?

Abi naujai iškilusios partijos 
- liberalai ir socliberalai - turi 
tą pačią savo tapatybės bei susi
vokimo bei apsisprendimo pro
blemą. Kas jie yra, kaip politi
nė partija, apskritai, ar tai yra 
politinė partija? Gal-tai tik ga
limybė ateityje atsirasti politinei 
partijai, kurios struktūros spręs 
apie partijos, ojei tai valdančioji 
partija, tai ir apie valstybės poli
tiką? Dabar sprendžia tik labai 
mažas ratas lyderių. Ir net 
pačiame Seime labiau įgudę 
politikai jau mato tą poblemą, 
kuri yra valstybinės politikos 
patirties stoka. Ypatingai dide
lis procentas žmonių šiame Sei
me yra nauji. Ne tik pirmą kartą 
atėję į Seimą, bet ko gero pirmą 
kartą susidūrę su valstybės poli
tika kaip žmonės, kurie gali 
daryti sprendimus, kuriems yra 
patikėta daryti sprendimus. Nie
kada anksčiau nebuvus tokiame 
problemų lauke. Todėl nemen

Seniausios Vilniaus bažnyčios skliautų 
tapyba atsidūrė kritiškoje padėtyje

(atkelta iš 1 psl.)
Tačiau šių lėšų neužteks iš

saugoti unikalios tapybos ant 
prarandančių savo geometrinę 
formą skliautų ir plytų, kurių 1 
tūkst. reikia pakeisti.

Pasak klebono, laukti negali
ma, nes situacija yra kritiška ir 
unikalūs meniniai kūriniai gali 
būti negrįžtamai prarasti.

“Niekada dar nebuvo taip 
blogai, kad nebūtų galima iš
saugoti tokio svarbaus kultūri
nio, istorinio bei tautinio objek
to”, sakė E. Paulionis.

Vien skliautams, kurių am
žius siekia 500 metų, restauruoti 
šiais metais reikia apie 700,000 
litų.

Kviečiame į religinį koncertą Putname
Metai sukasi, apsisuka ir vėl 

iš naujo. Panašiai su visuome
niniais darbais. Rodos, dar vi
sai neseniai ruošėme “Nerin
gos” stovyklai koncertą-vajų, ir 
dabar, pavasariui artėjant (o jis 
jau už kampo!), N.Pr. Seserų 
rėmėjų valdyba lauks Naujo
sios Anglijos lietuvių subėgant 
į kovo 25 d., sekmadienį, ruo
šiamą religinį koncertą.

Tai bus reto meninio lygio 
koncertas, nes jį atliks aktorė- 
solistė Laima Rastenytė-Lapins- 
kienė ir kompozitorius Darius 
Lapinskas. Menininkai pasižy
mi dideliu originalumu ir kū
rybingumu. Koncertas, kurį jie 
dovanoja “Neringai”, bus dide
lė dovana ir klausytojams.

Rengėjai, seselių rėmėjai, 
tikisi, kad Bostono ir Hartfordo 
lietuvių bendruomenių nariai, 
gausiai atsilankys į gavėnios 
metu, kovo 25 dieną N.Pr. 
Seserų vienuolyne Putname 
įvyksiantį koncertą.

Aldona Prapuolenytė

kas laikotarpis jiems bus susi
vokimo ir apsisprendimo lai
kotarpis, kokia valstybinė poli
tika bus vykdoma. Nes kol kas 
yra tik atskiri klausimai, kurie 
kartojami kaip izoliuotos prob
lemos - kaip užlopyti tą skylę, 
ką nuspręsti šiandien ar iki pir
madienio. Tokie klausimai kaip 
tabako reklama ar lošimo namai 
nėra valstybės politikos lyg
mens dalykai.

Ten, kur reikia apsispręsti dėl 
Lietuvos valstybės, rengiantis 
egzaminui Europos Sąjungos 
kryptimi, kai tam egzaminui pa
siruošti nepaprastai mažai laiko, 
mes nematome energijos ir ryž
to. Tai panašu į situaciją, kai 
mokiniai nesuvokia, kad iki eg
zamino liko labai mažai laiko, 
jie dar paspardo futbolą, nueina 
į vakarėlį, ir mano, kad pa
skutinės nakties užteks atsivers
ti konspektams ir prastumti eg
zaminą.

Sakoma, kad nauja rinki
mų kampanija prasideda iš 
karto, kai pasibaigia paskuti
niai rinkimai. Šiuo metu susi
daro įspūdis, kad dešiniosiose 
partijose yra absoliutus štilis.

Iš viso šiais metais pamink
losaugos tvarkymo darbų pro
gramos biudžete yra 16 milijonų 
litų.

Valstybinės paminklosaugos 
komisijos pirmininkė Gražina 
Drėmaitė teigė, jog komisija 
skiria labai daug dėmesio 
sakralinio paveldo išsaugo
jimui, nes tai yra didžioji kul
tūrinio Lietuvos paveldo dalis.

Valstybinės paminklosaugos 
komisijos, kaip patarėjos Sei
mui, funkcija yra formuoti Lie
tuvos kultūrinio paveldo poli
tiką, prižiūrėti biudžeto lėšų, 
skiriamų paveldo tvarkymui, 
panaudojimą.

BNS

Seselė Paulė Savickaitė, Š. Amerikos M.N. Pr. seserų pro- 
vinciolė (k.) ir Norvvich diacezijos vyskupas Daniel A. Hart 
D.D. (dešin.)

Ar mąstoma apie klaidas, per
sigrupuojama?

Galiu kalbėti tik apie mūsų 
partiją, o ne apie kitas nedide
les ar nusilpusias partijas. Mūsų 
partijoje yra laikotarpis, kuris 
yra tas naujas etapas po naujų 
įstatų priėmimo ir naujo struk- 
tūrizavimosi.

Be to, mes turime labai ribo
tas galimybes išeiti į viešumą 
per kokią nors žiniasklaidą. 
Matyt, dar didelė dalis žinias
klaidos stovi opozicijoje mums 
iš to laikotarpio, kai mes buvo
me viena iš valdančiųjų partijų. 
Ar tai yra inercija, ar tai yra ide
ologinis nusistatymas, tam tik
ras svarbiausių leidinių kairu
mas, greitai paaiškės. Tuo tarpu 
spauda, kuri būtų palankesnė 
mūsų pažiūrų dėstymui ir pliu
ralistinei politinei visuomenei 
rodyti, yra susilpnėjusi. Deši
niojo dienraščio jau senokai 
nėra! Tokia yra tikrovė, kuri ri
boja mūsų galimybes būti daž
nai girdimiems. Ir kol mūsų tri
būna yra Seimas, tačiau tose 
apimtyse, kiek žiniasklaida 
pastebi ar nori pastebėti.

Prieš keletą metų buvo bai
minamasi, kad Lietuvos poli
tinė sistema gali tapti dvinare. 
Dabar šalia tradicinių atsira
do naujų partijų. Kokia galėtų 

A.+A.
EDVARDUI SENKUI

apleidus šį pasaulį, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai 
AUDRONEI ir žentui VITOLIUI BARČIAMS, anūkams JŪRATEI Ir 

ARUI irvisiems giminėms ir artimiesiems Lietuvoje ir Lenkijoje.

Aldona, Klaus ir Matas Pintsch 
Monika ir Brian Matthews 
Giedrė, Jonas, Nida ir Rytas Stankūnai 
Tamara ir Darius Stankūnai

Su širdgėla pranešame, kad 2001 m. sausio 9 d. sulaukęs 83 

metų, ilgai ir sunkiai sirgęs, savo namuose mirė mūsų brangus 
ir mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis

A.tA. x 
Dipl. inž. JUOZAS RASYS 

RAŠČIAUSKAS
Amerikoje išgyveno 51 metus. Priklausė Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų sąjungai, Lietuvių Bendruomenei, jaunystėje - skau
tams. Nuliūdę liko žmona Irena Ragauskaitė, sūnūs Vitas ir 
Tomas su žmona Brigita, jų dukros Sofia ir Alisa; žmonos sesuo 

Aldona ir vyras dr. Antanas Lipskiai, žmonos brolis dr. Leonidas 
ir žmona Praurimė Ragai.
Lietuvoje liūdi sesuo su šeima, mirusių brolių ir seserų vaikai ir 
jų šeimos.

Š e i m a

būti partinės sistemos ateitis: 
trinarė, daugianarė?

Kadangi naujo nario - ap- 
sibrėžusio ir apsisprendusio - 
nėra, tai sunku pasakyti, ar gali 
susiformuoti trinarė sistema. 
Šiuo metu panašu, kad yra blo
gesnis dvinarės sistemos varian
tas. Kai viena pusė yra pasidali
nusi į dvi komandas ir lošia pa
tys prieš save - dėl įtakos sferų, 
gal ir ekonominės naudos, ir bū
simos valdžios perspektyvos - 
bei sudaro konkurenciją tarp 
panašių kairiojo sparno politinių 
grupių, tai atsveriantis dešiny
sis politinės sistemos narys yra 
pastūmėtas į pašalį ir šiandien 
nevaidina reikiamą lygsvarą 
palaikančiojo vaidmens. Seime 
dominuoja kairieji, kurie disku
tuoja tarpusavyje, vienaip ar ki
taip dalijasi galimybėmis.

Gal tai ir gana retas darinys, 
kai kairė sudaro ir poziciją, ir 
opoziciją. Tokiu būdu keičia
mas tradicinis ir pasauline pras
me, ir Lietuvos mastu politinių 
ir ideologinių varžybų vaizdas. 
Politika dar būdavo remiama 
bendrosiomis nuostatomis, o 
dar taip nebuvo ir neturėtų būti, 
kad ji taptų grynai pragmatine 
- paremta kova dėl valdžios, įta
kos sferų ekonomikoje. Reikia 
tikėtis, kad tai laikinas reiški
nys.

A.tA.
PRANEI PAULIENEI

Floridoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai JONEI 
ir VYTAUTUI STAŠKAMS, sūnui VYTAUTUI ir BRONEI PAUUAMS, 

anūkams KRISTINAI. RAIMUNDUI ir ROBERTUI su šeimomis ir 
visiems giminėms ir artimiesiems.

Aldona, Klaus ir Matas Pintsch 
Monika ir Brian Matthews
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Lietuvos pranciškonų Šv. 
Kazimiero provincijos kapituloje, 
vykusioje Kretingoje š. m. sausio 
14-20 dienomis, buvo išrinkta 
provincijos vadovybė: provinci
jolas - Tėv. Sigitas Benediktas Jur
čys (Kretinga); viceprovincijolas - 
Tėv. Augustinas Simanavičius (Ka
nada); provincijolo patarėjai: Lie
tuvoje gyveną pranciškonai: Tėv. 
Severinas Hollocher, Tėv. Myko
las Letkauskas, Tėv. Astijus Kungys 
ir Tėv. Linas Vodopjanovas.

Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos Direktorių meti
nis posėdis įvyks š. m. vasario 3 d. 
11 vai. ryto Religinės Šalpos patal
pose, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY. Tą rytą, 10:30 vai., vie
nuolyno koplyčioje bus auko
jamos šv. Mišios LKRŠ intencija. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvau
ti šv. Mišių aukoje. Programoje 
numatyta: pirmininko vysk. P. A. 
Baltakio, OFM žodis, pranešimai: 
iždininko kun. V. Volerto; reikalų 
vedėjos Vidos Jankauskienės; vi
cepirmininkės Ilonos Laučienės; 
bus svarstomi kiti klausimai: 2002 
metų biudžetas, prašymai para
mai gauti ir kt.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Už a. a. Eleną Pačesą lai
dotuvių mišios lietuvių ir anglų 
kalbomis buvo aukotos š. m. sau
sio 10 d. Dėkojame muz.' V. 
Barkauskui už lietuviškų ir an
gliškų giesmių pravedimą. Velionė 
palaidota Šv. Jono kapinėse Mid
dle Village, NY. Reiškiame gilią 
užuojautą sūnui Pranui Pačesai ir 
jo šeimai bei visiems artimie
siems. Tegul ilsisi ramybėje!

Už a. a. Eleną Zedaravi- 
čius, sulaukusią 90 metų amžiaus, 
laidotuvių mišios lietuvių ir ang
lų kalbomis buvo aukotos š. m. 
sausio 12 d. Dėkojame muz. V. 
Šatkauskui už lietuviškų ir ang
liškų giesmių pravedimą. Velionė 
palaidota Mount St. Mary kapi
nėse. Reiškiame užuojautą jos 
giminėms. Tegul ilsisi ramybėje!

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

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
susirinkimas įvyks sausio 28 d. 
parapijos salėje tuojau po 11:30 
vai. lietuviškų mišių.

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

CCD klasės vyksta kiekvieną 
sekmadienį CCD pastate tuojau 
po 10 vai. mišių.

Apolonia Andrasiunas, 
Orland Tark, IL, savo vyro Dr. 
Bruno Andrasiunas dvejų metų 
mirties metinių proga apmokėjo 
"Darbininko" prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už dosnią auką mūsą spaudai. 
Amžina Ramybė telydi a. a. Dr. 
Bruno Andrašiūno sielą.

Dalia (Baltutis) Puzycki, 
Newtown, PA, šiemet ir vėl 
atskubėjo "Darbininkui" į pagal
bą, apmokėdama prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Ji taip daro kas
met. Nuoširdžiai dėkojame už nuo
latinę dosnią paramą ir mūsų spau
dos stiprinimą.

Vasario 16-sios minėjimas, 
kurį rengia Didžiojo New Yorko 
Jungtinis Komitetas, įvyks š. m. 
vasario 18 d. Šv. Mišios bus auko
jamos Apreiškimo par. bažnyčioje 
10 vai. ryto. Akademija ir koncer
tas vyks Kultūros Židinyje. Pagrin
dinę kalbą pasakys LR ambasa
dorius prie Jungtinių Tautų dr. 
Gediminas Šerkšnys. Meninę dalį 
išpildys Virgilijus Barkauskas. 
Veiks kavinė.

Už a. a. Onutės Dzetavec- 
kas vėlę antrųjų mirties metinių 
progamišios lietuvių pranciškonų 
vienuolyne Brooklyne bus auko
jamos š. m. sausio 29 d. Draugai ir 
pažįstami prašomi tą dieną ve-> 
lionę prisiminti maldose. Mišias 
užsakė sesuo Anelė ir Vacys Ste- 
poniai.

Apreiškimo par. žinios:
Parapijos metinis visuoti

nas susirinkimas įvyks parapi
jos salėje sausio 28 d., sekmadie
nį, po 10 vai. mišių. Rinksime 
par. tarybą ir Msgr. Cassatto pri
statys par. finansinę apyskaitą. Visi 
parapijiečiai kviečiami dalyvauti. 
Ypatingai kviečiami nau j ai atvykę 
iš Lietuvos prisijungti prie parapi
jos choro, skaityti per mišias ir 
dalyvauti parapijos veikloj.

Nevv Yorko Lietuvių Atletų 
klubo narių visuotinis 2001 
metų susirinkimas įvyks penk
tadienį, š. m. sausio 26 d., 7:30 
vai. vak. Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Gražių, spalvotų "Dar
bininko" kalendorių dar yra 
likę. Kas norėtų jų gauti, prašome 
skambinti į administraciją tel. 718 
827-1351, atsiųsime.

LOT - lenkų oro linija, po 
trumpos pertraukos vėl pradėjo 
skelbtis "Darbininke" (žiūr. 5 psl.) 
Galite skristi į Vilnių iš New Yor
ko tik už 409 dolerius, o iš Chica
gos - už469 dolerius. Bilietus reikia 
pirkti iki sausio paskutinės die
nos, o keliauti galima iki kovo 29 
d. Kreipkitės į savo kelionių 
agentūrą arba skambinkite 1-800- 
223-0593. LOT naudoja transat
lantiniams skrydžiams tik geriau
sius vakarietiškus lėktuvus.

Elena Sakienė-Sluder, Lit- 
tleton, CO, šiemet ir vėl, kaip kas
met, pratęsė prenumeratą, atsiųs
dama 100 dol. čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame mielai skaitytojai už nuo
latinę paramą ir už gražius sveiki
nimus ir linkėjimus.

Anthony J. Rudis, Monee, 
IL, suprasdamas "Darbininko" 
sunkią finansinę padėtį, šiemet 
dar padidino savo paramą, ap
mokėdamas prenumeratą su 200 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už dosnią paramą ir mūsą pastangą 
įvertinimą.

Msgr. dr. Ignas Urbonas, 
Lemont, IL, šiemet ir vėl, kaip 
kasmet, pratęsė "Darbininko" 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Gerbiamam prelatui nuoširdžiai 
dėkojame už nenuilstamą dosnumą 
ir nuolatinę paramą mūsų spaudai 
ir linkėjimus.

Lietuvos Laisvės Gynėjų, žuvusių 1991 m. sausio 13 d. ginant radijo ir televizijos bokštą, 
laidotuvių procesija Vilniuje, Katedros aikštėje. Kiekvienas karstas buvo apdengtas Lietu
vos trispalve.

Nevv Yorkas. 1991 sausio 
16 (Lietuvių Informacijos 
Centras). - Gauta daugiau deta
lių apie prie televizijos bokšto nuo 
žaizdų žuvusiuosius ir vėliau mi
rusiuosius. Pateikiame gydytojo 
A. Garmaus teisminę ekspertizę.

1. Kanapinskas, Alvydas, 
gim. 1952 m. Sužeistas sprogimo: 
sužalota dešinė krūtinės ląsta ir 
suplėšyti plaučiai.

2. Maciulevičius, Vidas, 
gim. 1966 m. Kulka pataikė į vei- 
,dą, kaklą, pažeidė nugaros smege
nis.

3. Ka valiukas, Algimantas, 
gim. 1939 m. Suspausta krūtinės 
ląsta, sulaužyti šonkauliai ir stu
buras, pažeisti plaučiai ir nugaros 
smegenys (pervažiuotas).

4. Masiulis, Titas, gim. 1962
m. Dvi kulkos pataikė į ląstą, 
pažeidė širdį ir plaučius. Jo drau
gas guli ligoninėje. Pagal jo pasa
kojimą, Titas įbėgo į bokšto 
pastatą, kai pradėjo ant jų važiuoti 
tankai. Ten jį pasitiko automatų 
ugnis.

5. Asanavičiūtė, Loreta, 
gim. 1967 m. Sutrinti klubai ir 
apatinės galūnės, sulaužyti klubų 
kaulai ir pažeisti minkštieji audi

Sausio 13-sios minėjimas Apreiškimo parapijoje Brooklyne, NY 
"Pakilimas, išgyventas anomis dienomis, būtų pakartotas ir dabar"

P. PALYS

Aną tragišką sausio 13-sios die
ną Lietuvos televizijos pranešėjai 
vos spėjus sušukti, kad tankai ir 
ginkluoti kareiviai supa TV bokš
tą, jos balsui nutilus, o TV ekrane 
vaizdui užgesus, okupanto karei
viai pradėjo šaudyti, šautuvų buo
žėmis daužyti ir tankų vikšrais 
mindžioti iš visos Lietuvos su
sirinkusius bokšto gynėjus, prie 
kurio žuvo 14, o sužeistų buvo 
šimtai.

Nuo to įvykio laikas atskaičia
vo 10 metų. Žuvusių didvyrių 
prisiminimą ir jų pagerbimą, 
įvykusį sausio 14 d. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir salėje, 
Brooklyn, NY, suorganizavo LB 
NY apygardos Brooklyn/Queens 
apylinkė.

Minėjimas buvo pradėtas 10 
vai. ryto. Šv. Mišių auką už Sausio 
13-ją žuvusius aukojo ir pamokslą 
pąsakė Viešpaties Atsimainymo 
parapijos Maspeth, NY, vikaras 
kun. Vytautas Volertas. Aukoji
mo dovanas nešė Lietuvos Res
publikos generalinis konsulas dr. 
Rimantas Morkvėnas ir Vilija 
Morkvėnienė. Mišių rimtį pratur
tino Apreiškimo parapijos choras 
vadovaujamas muz. Astos Bar
kauskienės.

Mišioms pasibaigus, persikėlus 
į žemutinę parapijos salę, minėji
mas buvo tęsiamas toliau.

Įžengus į salę, jos gale matėsi 
iškabinti didelio formato Sausio 
13-sios vaizdai - nuotraukos. Jų 
viršuje ištiestos lietuviškos juos

niai (suvažinėta vikšrais, mirė li
goninėje tą pačią dieną).

6. Šimulionis, Ignas, gim. 
1973 m. Kulka pažeidusi galvą, 
sutraiškyti kaukolės kaulai, sme
genys.

7. Vaitkus, Vytautas, gim. 
1943 m. Du kartus sužeistas į 
krūtinę, šautinė žaizda. Pažeista 
širdis ir plaučiai.

8. Makulka, Alvydas, apie 
60 m. amžiaus. Infarktas.

9. Gerbutavičius Darius, 
gim. 1973 m. Kulkos pataikiusios 
į dešinę krūtinės ląstos pusę, deši
nį klubą ir dešinę šlaunį.

10. Druskis, Virginijus, 
gim. 1969 m. Kulka pataikė į 
krūtinės ląstą, pažeisti ir plaučiai.

11. Povilaitis, Apolinaras, 
gim. 1937 m. Kulka pataikė į 
dešinę krūtinės ląstos pusę, pa
žeista dešinė ląstos pusė, klubas ir 
petys.

12. Jankauskas, Rolandas, 
gim. 1969 m. Sutraiškyta galva ir 
krūtinės ląsta, šonkauliai ir kau
kolės kaulai, pažeistos galvos 
smegenys ir krūtinės ląstos vidaus 
organai. Pervažiuotas vikšrais.

13. Šackich, Viktor, gim. 
1969 m. Kulkos žaizda nugaros 

tos, o priekyje ant grindų buvo 
padėtos trys didelės puokštės gė
lių. Šoninėje sienoje iškabintos 
visų 14-os žuvusiųjų fotografijos. 
Priešais ant stalelio stovėjo žvakė, 
gintarinė skulptūrėlė ir puokštė 
tulpių.

Minėjimą atidarė ir susirinku
sius pasveikino apylinkės pirmi
ninkė Ramutė Česnavičienė. To
lesnei programos daliai vesti pa
kvietė Danguolę Gintautienę.

Kadangi Mišias užbaigęs kun. 
V. Volertas turėjo skubėti į savo 
parapiją, minėjimo įžanginę mal
dą sukalbėjo Vida Jankauskienė.

Vilijai Morkvėnienei uždegus 
priešais žuvusiųjų nuotraukas ant 
stalo stovėjusią žvakę, Danguolė 
Gintautienė skaito jautrius rašy
tojo Justino Marcinkevičiaus žo
džius, pasakytus laidojant Sausio 
13-sios didvyrius. Paeiliui išvardi
nus žuvusiuosius, skaitomas ak
tas: "Už pasižymėjimą, narsumą ir 
ištvermę ginant LR laisvę ir ne
priklausomybę, visi apdovanoja
mi (po mirties) I-ojo laipsnio Vyčio 
kryžiaus ordinais". Visiems susto
jus žuvusieji pagerbiami tylos 
minute.

Savo asmeniška tų dienų pa
tirtimi pasidalijo LR generalinis 
konsulas dr. Rimantas Morkvė
nas. Įdomius atsiminimus už
sklendė: "... Lietuvoje, o ir čia 
lietuviškoje spaudoje daug rašo
ma, kad dabar žmonės yra tapę 
nevieningais, nusivylusiais. Bet 
žmonės niekada nėra buvę vie

pusėje ir pažeisti plaučiai. Kaip ir 
kitų jaunuolių, taip ir kareivio 
sužeidimai yra 5.45 mm kulkos. 
Yra liudininkų, kurie matė, kaip 
karininkas nušovė Šackich į nu
garą, nes jis stabdė tanką.

14. Juknevičius, Rimantas, 
gim. 1966 m. Kulka pataikė į 
viršutinę dešiniojo klubo dalį, 
pažeidė stambiuosius indus (vi
durius). Mirė ligoninėje tą pačią 
dieną.

15. Yra ir karininko ar 
kareivio lavonas. Turima mažai 
žinių, tačiau televizijos žurnalistė 
pati lavoną lietė rankomis. Jos 
tvirtinimu jis buvo šaltas (tas įvy
ko praėjus pusvalandžiui nuo 
puolimo). Ji sakė, kad ant lavono 
matėsi seni bintai su seniai Su
krešėjusiu krauju.

Red. papildymas: Čia de
damas 1991 m. sausio 13 d. žu
vusiųjų sąrašas buvo atspausdintas 
"Darbininke" 1991 m. sausio 
25 d. nr. 4. Kaip šie Lietuvos 
Laisvės Gynėjai buvo pagerbti New 
Yorke, Apreiškimo parapijoje, dešim
tosios mirties sukakties proga, skai
tykite žemiau dedamą P. Palio 
straipsnį.

nodi. Jie skirtingi. Tačiau aš ma
nau, jeigu vėl ateitų sunkūs laikai 
ir vėl kas nors panašiai atsitiktų, 
Lietuvos žmonės nuo tankų ne
bėgtų. Pakilimas, kuris buvo iš
gyventas anomis dienomis, būtų 
pakartotas ir dabar".

Su dideliu įdomumu buvo 
peržiūrėtos dvi videojuostos. Pir
moje - neužmirštamos visuotino, 
patriotinio pakilimo ir pasiauko
jimo dienos. Pro žiūrovų akis slen
ka mitingai, tankai, okupanto ka
riai, sužeistieji, žuvusiųjų laidotu
vės, girdisi giesmės ir dainos.

Antrojoje juostoje surinkti 
vaizdai siekiant Lietuvai nepri
klausomybės atstatymo, rodyti per 
Amerikos TV.

Neištęstas, orus, su derama 
rimtimi pravestas minėjimas buvo 
užsklęstas giedant Lietuvos him
ną.

Į minėjimą atsilankė apie 100 
žmonių. Jų tarpe ir dalis naujai 
atvykusių iš Lietuvos. Keletas iš 
jų, anomis tragiškomis dienomis 
budėję ir saugoję Aukščiausios 
Tarybos rūmus. Jiems atsistojus, 
minėjimo dalyviai juos pagerbė 
gausiais plojimais.

Minėj imą ruošiant daugiausiai 
darbo įdėjo ir padėkos nusipelnė 
Ramutė Česnavičienė, Vida Jan
kauskienė, Malvina Klivečkienė, 
Jonas Kunca, Patricija bei Vladas 
Sidai ir Raimundas Šližys.

Minėjimą uždarius, visi daly
viai buvo pavaišinti užkandėliais, 
kavute ir skanumynais.

C (SKELBIMAI
V 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 vaikus, žinoti namų 
ruošos darbus. Patikima agentūra. Tel. 
(515) 377-1401. (sk)

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(landscaping - maintenance) ben
drovės savininkas Washington, 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 Belleayr, NY, 
gražioje vietovėje. Du miegamieji 
su paklotam lovom, virtuvė su 
indais ir šaldytuvu, salonas su TV, 
vonios kambarys su "Whirl-pool". 
Skambinti tel. (718) 777-2768'arba 
(845) 254-4545. E-mail: kjkatinas 
@earthlink. 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:

Adelė Jonaitis, Phoenix, AZ, 
aukoja 10 dol.

Andrius Dicmonas, E.
Northport, NY, aukoja 25 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.

Kerpu, šukuoju, darau 
pusmetinius sušukavimus. 
Regina Savickaitė, 84-20 96th St., 
Woodhaven, NY. 718 805-3612.

"Vilties" siuntinių agen
tūra praneša, kad konteineriai 
su siuntėjų šventinėmis dovano
mis jau išsiųsti į Lietuvą. Gruodžio 
mėnesį konteineris nebuvo iš
siųstas.

Kas nespėjote' paruošti siun
tinio, galite pasiųsti pinigų. Apie 
šias sąlygas skaitykite VILTIES 
skelbime šeštame puslapyje.

VILTIES atstovas New Yorke 
yra Algis Jankauskas, tel. 718-849- 
2260. Jis suteiks Jums įvairiausių 
informacijų apie VILTIES 
agentūros teikiamas paslaugas.

----------- įr----------------

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, 2001 sausio 27 d. 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tėl. 1-888-205-8851.

Parduodamas dviejų kam
barių butas Vilniaus miesto 
centre, senamiestyje, netoli Ka
tedros aikštės, ramioje vietoje. Kai
na 70,000 dol. Butas galėtų būti 
įrengtas pagal pirkėjo pageidavi
mus. Skambinti į Chicagą tel. 
(312) 491 -0492 po 7 vai. vak. (sk.)

mailto:Darbininka@aol.com
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