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DĖMESYS MOKSLUI
JAV LB KRAŠTO VALDYBOS PLANUOSE

- Vienas LDDP įkūrėjų, Sei
mo narys Justinas Karosas pa
skutinę LDDP gyvavimo dieną 
įspėjo kolegas nepasiduoti pa
gundai pasinerti į kovas dėl įta
kos. Sausio 27 d. Vilniuje kal
bėdamas LDDP IX-jame suva
žiavime, J. Karosas pabrėžė, 
kad LDDP jungiantis su Social
demokratų partija (LSDP), 
“neišvengiamai susidursime su 
sudėtingu ir net skausmingu 
pereinamuoju laikotarpiu”.

- Lietuvos demokratinei 
darbo partijai (LDDP) susi
jungiant su Lietuvos social
demokratų partija (LSDP), so
cialdemokratinė ideologija pe
reina į naują kokybę, teigia 
LDDP pirmininkas Česlovas 
Juršėnas. Tai jis pareiškė sausio 
27 d. kalbėdamas devintajame 
ir paskutiniame LDDP suvažia
vime, kurio pabaigoje LDDP 
sustabdys savo veiklą, o visi jos 
nariai įsilies į LSDP gretas.

- Prieš susijungdama su Lie
tuvos socialdemokratų partija 
(LSDP), Lietuvos demokratinė 
darbo partija (LDDP) užpaten
tavo savo pavadinimą ir simbolį 
kaip prekinį ženklą. Tai arti-

l miausius dešimt metų turėtų už
kirsti keliukam nors įkurti naują 
partiją, pasisavinant LDDP pa
vadinimą ir simboliką.

- Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus sausio 27 d. 
Šveicarijos kalnų kurorte Da- 
vose susitiko su Japonijos Už
sienio prekybos organizacijos 
(JETRO) pirmininku Noboru 
Hatakeyama ir Kroatijos prezi
dentu Stjepanu Mesiču. Kaip 
BNS korespondentui sakė pre
zidento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė, V. Adamkus susi
tikime su N. Hatakeyama padė
kojo už Japonijos norą padėti 
rugsėjo mėnesį Tokijuje sureng
ti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
parodą, kurioje būtų pristatytos 
Baltijos šalių ekonominės ga
limybės.

- Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjunga (MKDS) 
nutarė siekti glaudesnio bendra
darbiavimo ne tik su krikščion
iškos demokratijos ideologijos 
politinėmis jėgomis, bet ir su vi
durio dešiniosiomis partijomis. 
Sausio 27 d. Vilniuje vykusiame 
MKDS suvažiavime buvo pri
imta rezoliucija “Dėl krikščio
nių demokratų politinių orga
nizacijų bendradarbiavimo”.

- Lietuvos Valstybės saugu
mo departamentas (VSD) at
meta politikų kaltinimus, jog 
saugumo pareigūnai Panevėžyje 
vykdė “netoleruotiną veiklą” ir 
atmeta bandymus kištis į VSD 
kadrų politiką. Tai sausio 26 d. 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko iniciatyva surengtame 
susitikime su teisėsaugos insti
tucijų atstovais pareiškė VSD 
generalinis direktorius Mečys 
Laurinkus.

- Lietuvos Seimas sausio 26 
d. sudarė laikinąją Seimo ko
misiją telekomunikacijų prob
lemoms tirti. Šios komisijos 
sudarymą inicijavo opozicinė 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcija. Komisijai Seimas 
pavedė parengti planą, kokius 
įstatymus reikės priimti po te
lekomunikacijų rinkos demo- 
nopolizavimo.

Tęsiame skaitytojų supažin
dinimą su naują kadenciją pra
dėjusios JAV LB Krašto valdy
bos planais. Šio straipsnio svar
biausias dėmesys - aukštojo 
mokslo sričiai. Supažindiname 
su Krašto valdybos vicepirmi
ninko dr. Stasio Bačkaičio pa
ruoštu ir Krašto valdybos pa
tvirtintu sekančių trejų metų 
veiklos planu. Veiklos planas 
paruoštas atsižvelgiant į JAV 
LB-nės siekius: a) puoselėti 
mokslinius ryšius su Lietuva; b) 
skatinti tautiečius siekti aukšto
jo mokslo per akademines studi
jas Lietuvoje ir JAV-se; c) tal
kinti Lietuvos įvaizdžiui prista
tant lietuvių mokslinius pasieki
mus už Lietuvos ribų; d) pu
oselėti ryšių palaikymą bei ben
dradarbiavimą tarp į mokslą 
orientuotų tautiečių užsienyje.

Apie mokslinio 
plano autorių

Dr. S. Bačkaitis gimė Lietu
voje. Aukštuosius technologijos 
mokslus baigė JAV. Nuo 1968 
m. tarnauja JAV Transporto mi
nisterijoje Eismo Apsaugos ad
ministracijoje kaip patarėjas, 
vadovaujantis inžinierius ir eti
kos technologiniuose eksperi
mentuose komisijos narys. Yra 
suorganizavęs ir vadovavęs 18- 
kai biomechanikos ir žmogaus 
apsaugos tarptautinių simpoziu
mų. Parašęs septynias knygas ir 
paskelbęs daugiau kaip 50 
mokslinių straipsnių. Redagavo 
“Lietuvių Enciklopedijos” 37-jo 
tomo tiksliųjų mokslų ir medi
cinos skyrius. Bendradarbiauja 
su žurnalais Mokslas ir Tech
nika, Technikos žodis, AABS 
(Baltų studijų sąjunga). 1992 m. 
suorganizavo Kauno Tech
nologijos universiteto Adminis
travimo fakultetui Patariamąją 
tarybą JAV-se ir yra jos dabarti

LIETUVAI NEJUOKINGAS JAV PAREIGŪNO HUMORAS
Lietuvos Užsienio reikalų 

ministerijai (URM) atrodo ne
juokingi Jungtinių Amerikos 
Valstijų pareigūnų svaičiojimai 
apie filmo kūrimą, kurio pagrin
diniai personažai būtų lietuviai 
teroristai. Ką tik kadenciją bai
gusio JAV prezidento Bill Clin
ton atstovas spaudai Jake Sie- 
wert žurnalistams pasakojo, ką 
darys buvęs Amerikos vadovas,

VAKARŲ INDIJĄ SUKRĖTĖ NAUJI POŽEMINIAI SMŪGIAI
Vakarų Indiją sausio 28 d., 

praėjus dviems dienoms po ga
lingo žemės drebėjimo, nusine- 
šusio maždaug 15 tūkst. žmonių 
gyvybes, sukrėtė pakartotiniai 
požeminiai smūgiai. Tūkstan
čiai žmonių, išgąsdinti netikėtų 
smūgių, bėgo į gatves. Buj mies
te, esančiame maždaug už 20 ki
lometrų nuo žemės drebėjimo

LIETUVOS CENTRO SĄJUNGA ATSIPRAŠO ŠVEDIJOS 
AMBASADORIAUS UŽ POLITIKOS CHULIGANĄ

Lietuvos Centro sąjungos at
stovai Seime pasipiktino dėl 
parlamentaro ir Lietuvos lais
vės sąjungos (LLS) lyderio Vy
tauto Šustausko “chuliganiškų” 
ir antisemitinių pareiškimų Šve
dijos žurnalistams.

Centristai sausio 24 d. nu
siuntė laišką Švedijos amba
sadoriui Janui Palmstiernai, 
kuriame reiškia “gilų pasipik
tinimą” dėl Vytauto Šustausko 
“neatsakingų ir chuliganiško 
pobūdžio” pareiškimų apie 

nis pirmininkas. Bendradarbiau
ja su Kauno Technologijos uni
versiteto Automobilinio trans
porto katedra rengiant eismo ap
saugos vadovėlį ir kaip patarė
jas doktorantūros studijose. 
1995 m. Kauno Technologijos 
universitetas jam suteikė garbės 
daktaro laipsnį. Nuo 2000 m. 
Transporto tyrimo tarybos narys 
prie Lietuvos Mokslų Akade
mijos prezidiumo.

Mokslinių ryšių su 
Lietuva puoselėjimas

Lietuvai integruojantis į Va
karų pasaulį yra svarbu ir toliau 
jai talkinti akademiniais ryšiais 
ir interesais JAV-se. Susisie
kiant su Lietuvos aukštosiomis 
mokyklomis bei Lietuvos Mok
slų Akademija (LMA) per spau
dą, elektroninį tinklą, biulete
nius bus siekiama pateikti infor
maciją apie Lietuvos universite
tus, galimybę juose studijuoti, 
atlikti stažuotes, bendrauti tiria
mosiose studijose, kviesti iš už
sienio profesorius studijoms 
akademinių atostogų laiko
tarpiu. Bus rūpinamasi, kad Lie
tuvos universitetai pateiktų apie 
save informacines brošiūras 
(bukletus) ir biuletenius Lietu
vos ambasadoms, konsulatams, 
LB įstaigoms, LTSC, muzie
jams ir t.t. Savo ruožtu JAV LB 
tinklalapiu bus informuojama 
apie Lietuvoje atliekamus žy
mesnius mokslinius darbus.

Lietuvos įvaizdis mokslinėje 
srityje keltinas kiekvienais me
tais išleidžiant lietuvių dokto
rantų disertacijų kompendiumą 
(santrauką) kaip anglų kalba lei
džiamo “Lituanus” žurnalo spe
cialų numerį. Į šį leidinį būtų 
įtraukiami Lietuvos ir užsienio 
universitetų lietuviai doktoran
tai. Dr. Bačkaitis šiuo reikalu jau 
yra kreipęsis į “Lituanus” žur

palikęs Baltuosius rūmus.
Komentuodamas gandus, kad 

buvęs prezidentas ketina pasira
šyti kelis kontraktus Holywoo- 
de, J.Siewert juokaudamas pa
reiškė, jog paprastu piliečiu ta
pęs B. Clinton galįs susigundy
ti filmo apie lietuvius teroristus 
idėja.

Anot atstovo spaudai, gali
mas filmo scenarijus atrodytų 

epicentro, prasidėjus naujiems 
požeminiams smūgiams gyven
tojus apėmė panika, tačiau apie 
sužeistuosius ar padarytą žalą 
šiame stichinės nelaimės nu
siaubtame mieste nepranešama.

“Ryte prasidėję požeminiai 
smūgiai žalos nepadarė”, priva
čiai televizijai “Star News” sakė 
Gujarat valstijos vidaus reikalų

Švedijos bendroves, mėgi
nančias investuoti Lietuvoje.

“Šie pareiškimai neturi nieko 
bendra su valstybės vykdoma 
nauja ekonomine bei kapitalo be 
sienų politika”, rašoma laiške, 
kurį pasirašė Seimo nariai - 
Centro sąjungos pirmininkas 
Kęstutis Glaveckas ir partijos 
valdybos narys Virginijus Mar
tišauskas.

Centro sąjungos vadovų pa
sipiktinimą sukėlusius pareiš
kimus V. Šustauskas padarė, 

nalo leidėjus dėl tokio leidinio 
galimybės. “Lituanus” žurnalui 
pasiekiant daugybę universitetų 
bibliotekų, bibliografinių ir stu
dijinių centrų, poveikis Lietuvos 
ir jos mokslininkų įvaizdžiui bū
tų nemažas. Tikimasi, kad Lie
tuvių Fondas neatsisakys pare
mti kompendiumo išleidimą.

Studijų galimybė internetu 
per Lietuvos universitetus
JAV LB-nė suinteresuota, kad 

mūsų naujosios bangos tautie
čiai (jų JAV-se priskaičiuojama 
apie 30,000) siektų pradėti aka
demines studijas ir/arba Lietu
voje pradėtąuniversitetinį mok
slą tęsti šiapus Atlanto. Tikima, 
kad išsimokslinęs lietuvis dau
giau gali duoti savo kilmės kraš- 

• tui, o tuo pačiu ir LB-nei. Dau
geliui atvykusiųjų, ypač dirban
tiesiems fizinį darbą, mokslas 
yra sunkiai pasiekiamas tikslas 
tiek laiko atžvilgiu, tiek dėl fi
nansinių priežasčių. Tačiau atsi
vėrus elektroninėms informaci
jos perteikimo galimybėms, yra 
proga šias kliūtis apeiti. Tai gali
ma įgyvendinti pasinaudojant 
Lietuvos universitetų tele- 
mokymo sistema.

Lietuvos universitetai, įgyda
mi Europos Bendruomenės ak
ademinių mokslų lygiavertišku
mo pripažinimą, taip pat įgaus 
ir pilną kreditų pripažinimą JAV 
ir Kanados mokslinėse instituci
jose. Lietuvos kreditų sistema 
už išklausytus kursus yra panaši 
į JAV. Taip pat lygiagretūs reika
lavimai bakalauro ir magistro 
laipsniams. Kadangi nemažas 
skaičius Lietuvos universitetų 
jau vykdo mokymo programas 
elektroniniais tinklais, bus tiria
mos galimybės apie JAV-se 
gyvenančių tele-studijų pradė
jimą internetu iš Lietuvos. Tam 

(nukelta į 7 psl.) 

taip: prezidento lėktuvąpagrob- 
tų teroristai iš Lietuvos. Įkaitu 
paimtas prezidentas galiausiai 
su teroristais susitartų, kad Lie
tuvai atleidžiama 3,2 milijardo 
dolerių skola, taip pat būtų su
teiktos paskolos garantijos.

Kaip sausio 27 d. rašė dien
raštis “Lietuvos rytas”, J. Siew- 
erto teigimu, maždaug tokį 

(nukelta į 6 spl.)

ministras Haren Pandya. Pasak 
ministro, tai buvo “švelnūs smū
giai”.

Sausio 26 d. įvykęs 7,9 balo 
pagal Richterio skalę žemės dre- 
bėjimas sukrėtė ir suniokojo 
klestinčią vakarinę Gujarato 
valstiją, kur gerai išvystytas 
tiek žemės ūkis, tiek pramonė. 

(nukelta į 6 psl.)

duodamas interviu Švedijos te
levizijai. Šį interviu, kuris Šve
dijoje bus transliuojamas mė
nesio pabaigoje, aprašė dienraš
tis “Lietuvos rytas”.

Remdamiesi šiuo aprašy
mu, centristai pastebi, kad Vy
tautas Šustauskas “eilinį kar
tą pasisakė prieš žydus, tuo 
grubiai pažeisdamas, visuoti
nai pripažintas žmogaus teises 
ir laisves užtikrinančias nor
mas”.

(nukelta į 6 psl.)

Klaipėdos uostas A. Balbieriaus nuotr.

M. K. ČIURLIONIO MENAS 
PARYŽIUJE

Lietuvos žiniasklaida išsa- Pirmasis būtų meninis. Labai 
miai informavo apie M.K. Ciur- džiaugiuosi, kad M.K. Čiurlio-
lionio parodos atidarymą 
d’Orse muziejuje, pristatė pa
rodos rengėjų bei globėjų nuo
mones. "7 meno dienos”paro
dos [spūdžius paprašė pasida
lyti restauratorę Giovanna Pig- 
natelli-Lozoraitis, atvykusią į 
atidarymą iš Romos.

Giovanna Pignatelli-Lozo- 
raitis yra ne tik italų dailės 
žinovė (restauravo etruskų ka
pus Tarkvinijos nekropolyje, 
Chigi vilą Romoje, XVU-XVIII 
a. sienų tapybą Grazioli viloje 
Frascati miestelyje, tapvbą ir 
grafiką iŠ įvairių Italijos mu
ziejų bei privačių kolekcijų) bei 
viena nedaugelio italų restau
ratorių, restauruojančių kinų 
bei japonų tapybą ant popie
riaus ir šilko. Ji nuo seno domi
si M.K. Čiurlionio kūryba, pa
žįsta ir Lietuvos kultūrines re
alijas, ir Paryžiaus muziejųpa- 
saulį

Manau, kad vertinant parodos 
reikšmę svarbūs du aspektai.

PAPILDYTAS LIETUVOS NEKILNOJAMŲ 
KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

Į Lietuvos nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registro Sta
tinių puošybos ir įrangos sąrašą 
įrašyti 8 nauji objektai.

Kaip pranešė Lietuvos Kul
tūros paveldo centras, nauji ob
jektai įrašyti į šį sąrašą Kultūros 
paveldo centrui pateikus ir Vals
tybinei paminklosaugos komisi
jai pritarus.

Į Statinių puošybos ir įrangos 
sąrašą įrašytas Vilkaviškio ra
jone Alksninės kaime esantis 
Kristaus Atsimainymo baž

GYTIS PADEGIMAS KURIA 
(KVĖPTAS AIRIŲ ŠVENTĖS

Lietuvos Nacionalinio dra
mos teatro scenoje vasario 3 d. 
įvyks airių dramaturgo Brian 
Friel pjesės “Lugnazado šventės 
šokiai” premjera.

Spektaklį statyti buvo pa
kviestas režisierius Gytis Pade
gimas.

1929 metais gimęs drama
turgas Brian Friel pratęsia visą 
šimtmetį scenoje karaliavusių 
airių dramaturgų (Wild, Shaw, 
Yeats, Beckett) tradiciją.

Autobiografinės jo pjesės 
“Lugnazado šventės šokiai” 
veiksmas vyksta Airijoje 1936 
metais, vasaros pabaigoje, švie
sos ir muzikos dievo Lugo 

nio kūryba pagaliau išsamiai 
pristatoma Paryžiuje - naujausių 
laikų tapybos sostinėje. Šiame 
kontekste Čiurlionis atrodo la
bai originalus, tačiau kartu išry
škėja jo kūrybos sąšaukos su to
kių autorių kaip Odilon Redon 
darbais. Įdomu, kad Čiurlionis 
naudojo ir simbolistų mėgsta
mas technikas - pastelę, tempe
rą. Pirmą kartą pamačiau Čiur
lionio grafiką. Gerai, kad paro
dos rengėjai eksponavo šiuos 
darbus. Grafikos kūriniai pa
deda geriau suvokti Čiurlionio 
manierą, pajusti jo preciziš
kumą. Apskritai simbolistų kai
mynystė suteikia konkretų foną 
svarstymams apie simbolizmą 
kūryboje. Akivaizdžiai išryš
kėja, kad Čiurlionio vizijose 
mažiau nuorodų į realybę nei 
prancūzų simbolistų tapyboje.

Man norėtųsi lyginti Čiur
lionį su japonais. Ypač su Ho- 
kusajumi. Pavyzdžiui, “Jūros 
sonatos” dviejų dalių (“Allegro” 

(nukelta į 2 psl.) 

nyčios Didysis altorius (XVIII 
amžiaus pradžios barokas, 
drožyba, polichromija, aliejus, 
auksavimas) ir šoninių altorių 
pora: Šv. Antano ir Šv. Juo
zapo.

Tarp pažymėtinų objektų - 
Vilkaviškio rajone Gražiškių 
miestelyje esanti Šv. Arkange- 
lo Mykolo bažnyčios skaitykla 
(XVIII amžiaus 5-6 dešimt
mečių barokas, drožyba, poli
chromija, aliejus, auksavimas). 

(nukelta [ 5 psl.) 

šventės - Lugnazado - iš
vakarėse. Šios šventės metu 
aistringi katalikai ir pagonys 
airiai kuria kalnuose didžiulius 
laužus Lugo garbei.

Pjesės fonas - pasaulyje ka
raliaujanti ekonominė depresi
ja ir Pilietinis karas Ispanijoje, 
prikaustantis visuomenės dė
mesį prie vis intensyvėjančio 
konflikto tarp kairiųjų ir de
šiniųjų.

B. Frielo pjesėje akcentuo
jama istorija apie tai, kaip vie
na šeima bando išgyventi šį 
griūties laikotarpį. Režisieriaus 
G. Padegimo manymu, “pjesė 

(nukelta į 5 psl.)



2 • DARBININKAS • 2001 vasario 2, Nr. 5

Apsisaugokim!
Padarykime savo namus sau

gius ir nepatrauklius įsiveržė
liams vagims.

Pereitais metais JAV-ose įsi
laužimai įvykdavo kas 11 se
kundžių ir vidutiniški nuosto
liai namo ir buto savininkui bu
vo 1,350 dolerių, neskaičiuojant 
išdaužytų langų sutaisymo ir 
kitos padarytos žalos. Daugiau
sia įsilaužimų į namus įvyksta 
vasaros mėnesiais - liepos ir 
rugpjūčio. Kitais metų laikais 
įsilaužimų įvyksta mažiau, bet 
vis tiek daug.

Čia yra keletas būdų, kaip 
padaryti savo namą nepatrauklų 
įsilaužėliams.

Jei vykstate atostogų, praneš
kite policijai mažiausiai savaitę 
prieš išvykstant. Dauguma po
licijos skyrių praneša patruliuo
jantiems policininkams atkreipti 
ypatingą dėmesį į namus, kurie 
bus tušti kurį laiką. Praneškite 
vietinei pašto įstaigai, kad ne
neštų jums laiškų, nes jūsų ne
bus namie. Sulaikykite laikraš
čių pristatymą.

Vasaros metu, jeigu išvyks
tate daugiau nei savaitei, pa
prašykite, kad kas nors nupjau
tų žolę.

Patarimai iš “Burglary Pre- 
vention Council”. Daug infor
macijos galite rasti ir internete: 
www.burglarvDrevention.org 
Taip pat galite pasiųsti 1 dolerį 
persiuntimo išlaidoms ir sau ad
resuotą voką: Burglar Preven- 
tion Council, 221 N. LaSalle St. 
Suite 3500, Chicago IL 60601- 
1520, ir jums atsiųs brošiūrėlę 

“Keep Your Home Safe and Se- 
cure”.

Keli svarbūs patarimai:
1. Uždarykite ir užrakinkite 

visas duris, išeidami iš namų 
nors trumpam laikui. Daugiau 
negu ketvirtis visų vagysčių 
įvyksta be įsilaužimo. Jei jūsų 
garažas prijungtas prie namo, 
patikrinkite, ar durys į garažą 
yra užrakintos. Patikrinkite 
visus langus, įskaitant ir rūsio, 
kad jie būtų uždaryti.

2. Įdėkite “dead bolt” 
užraktus visoms į namą įeina
moms durims. “Dead bolt” už
rakto sunku arba ir neįmanoma 
jėga atidaryti ir tai padidina jūsų 
durų atsparumą prieš įsiver
žėlius. Jei nėra duryse langelio, 
kurį galima išmušti, 40 colių 
nuo užrakto, galite naudoti ir už
raktą su nustumta velke. Du
rims, kurios turi stiklą, naudo
kite užraktą, kuris užsirakina iš 
vidaus ir iš lauko, ir niekada vi
duje nepalikite rakto.

3. Apsaugokite visus langus. 
Dvigubus langus lengva nebran
giai apsaugoti, išgręžiant sky
lutes įstrižiniu kampu per prie
kinį į užpakalinį rėmą, kur tie 
lango rėmai užeina vienas ant 
kito, ir į išgręžtą skylę įdedant 
medinį kaištį. Medinis kaištis 
neleis langąpakelti. Vietoje me
dinio kaiščio galima įkišti stam
bias vinis. Pasiteiraukite gele
žies ir namų taisymo reikmenų 
krautuvėje apie kitus būdus lan
gams apsaugoti.

4. Naudokite automatiškus 
laiko reguliuotojus. Kai kuriejų 

gali būti nustatyti įjungti tam 
tikru laiku šviesas, radiją ir ki
tas elektros įrangas. Kiti, kiek 
brangesni, keičia šviesų užde
gimo laiką diena iš dienos ir 
sudaro vaizdą, kad kas nors yra 
namie. Tokį automatą galima 
pridėti prie radijo, nustatyto ant 
kurios kalbų programos, ir tai 
gali apgauti vagis: jie gali pa
galvoti, kad kas nors kalbasi 
namuose, ypač kai prieš įsilauž- 
dami klausosi prie langų, ar nie
ko nėra namie.

5. Apšvieskite kiemą. Lauke 
degančios šviesos yra gera ap
sauga nuo įsiveržėlių. Ypač ap
švieskite tamsesnes vietas, kur 
įsilaužėlis galėtų slėptis, o švie
sa su judesio pajutėju yra puikus 
būdas gąsdinti būsimą vagį.

6. Prirakinkite ar nepalikite 
kieme kopėčių, įvairių įrankių, 
sodelio baldų. Nepakvieskite 
vagies, suteikdami jam prie
monę įsilaužti. Stipri sodelio 
kėdė, kuri gali greitai būti pri
traukta prie lango, palengvina 
vagiui įlįsti pro langą į jūsų 
namo vidų.

7. Apkarpykite medžius ir 
krūmus, augančius arti prie na
mo; kad įsilaužėlis galėtų įeiti į 
namą be triukšmo, jam reikia 
laiko. Aukšti krūmai, nusviru
sios šakos, suteikia jam priedan
gą veržiantis pro duris ar langą.

8. Suorganizuokite kaimy
nystės stebėjimo (Neighbor- 
hood yvatch) programą. Jūsų 
vietinė policija jums gali padėti 
ją suorganizuoti. Tai programa, 
kada kaimynai saugo vienas ki
tą. Bet ir neturint oficialios to
kios programos grupės, artimi 
kaimynai gali padėti.

9. Naudokite durų ir langų 
pavojaus signalus. Juos galima 
nebrangiai pirkti namų reikme
nų parduotuvėse. Tai signalai, 
kurie skamba, kai laužiamasi 
pro duris. Žinoma, galima įsi
vesti ir profesionalias apsaugos 
sistemas, kurios automatiškai 
prišaukia policiją kai gaunamas 
pavojaus signalas. Bet, prieš 
įvedant tokias sistemas, pasitei
raukite vietinėje policijoje, ir 
pasitikslinkite, kad tai yra teisiš
kai leistina jūsų apylinkėje.

10. Padarykite visų savo 
brangių daiktų inventorių. Ge
riausia visas brangenybes ir 
svarbius dokumentus laikyti 
banko dėžutėje.

11. Įdėkite “vilko akį” prie
kinėse ir kitose lauko duryse. 
Jūs tada žinosite, kas stovi už 
durų, prieš jas atidarydami. 180 
laipsnių “vilko akis” suteikia 
jums gerą vaizdą kas darosi už 
durų. Praverti duris ir pasitikėti 
apsaugos grandinėle gali būti 
mirtinai pavojinga.

12. Niekada nepadėkite, ne
paslėpkite rakto lauke po durų 
kilimėliu, gėlių puodu ar pana
šiai. Prityrę vagys apžiūri visur, 
ar nėra rakto - po gėlių puodu, 
ant palangės, viršuje durų ir t.t.

Jei jums būtinai reikia palik
ti raktą lauke, įduokite j į patiki
mam kaimynui.

Kaip matote, labai paprasti 
dalykai gali apsaugoti jūsų namą 
nuo vagysčių ir su tuo susijusių 
įvairių nemalonumų.

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Smulkštienė

Naudotasi įvairia spauda

M. K. Čiurlionio menas Paryžiuje
(atkelta iš 1 psl.)
ir “Finale”) bangų purslai 
nutapyti it kokio japono. Visai 
nenuostabu, kad japonai taip 
domisi ir žavisi Čiurlioniu. Ne
manau, kad Čiurlionis būtų 
studijavęs japonų dailę, bet to
kios sąšaukos atitinka laiko 
dvasią. Juk Čiurlionio studijų 
metais tebebuvo gyva japoniz- 
mo mada, XIX a. stipriai 
paveikusi prancūzų kultūrą.

Gal būtų per daug patetiška 
vadinti Čiurlionį tapybos virtuo
zu, tačiau jo tapybos laisvumas 
stebina ir žavi. Be abejo, pa
veikslų grožį dar labiau padėtų 
išryškinti tinkamiau priderinti 
rėmai. Čiurlionio tapyba nusi
pelno prabangesnio aptaiso. Ne
sinorėtų nieko įžeisti. Žinau mu
ziejaus ekonominius sunkumus 
ir esu tikra, kad muziejininkai 
puikiai supranta, kaip svarbu 
paveikslui rėmas. Tai juk kaip 
šukuosena - gražiausias veidas 
nublanksta, jei plaukai nesu
tvarkyti...

Na, o dabar apie antrąjį paro
dos reikšmės aspektą. Pažin
dama muziejų pasaulį noriu ak
centuoti, kad su d’Orse ženk
lu Čiurlioniui bus daug leng

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 patalpą 
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 jbanyte97@hotmail.com Profesionalus ap
tarnavimas 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.

viau keliauti po kitas šalis nei 
iki šiol. O tai labai svarbu ir 
Čiurlionio, ir Lietuvos pripaži
nimui. Tikiuosi, kad po parodos 
d’Orse pavyks rasti ir Čiurlio
nio kūrinių vertą vietą Italijoje. 
Manau, kad pasisekimas 
būtų. Italai jau šiek tiek rašė apie 
Čiurlionį. Jo kūriniai buvo pri
statyti net tokiame išrankiame 
žurnale kaip “FMR”, Čiurlio
nį įvertino madingas bei įtakin
gas kritikas Vittorio Sgarbi. 
Be to, šiais laikais didelį įspūdį 
daro naujo nežinomo origi
nalaus ir talentingo menininko 
pasirodymas. O Čiurlionis - ir 
tapytojas, ir muzikas. Beje, 
norėčiau pabrėžti, kad Prancū
zijoje tinkamai pristatyta ir ši 
Čiurlionio kūrybos dalis. Abu 
po parodos atidarymo įvykę 
koncertai buvo labai geri. Vy
tautas Landsbergis, pasirinkęs 
paveikslų ir muzikos sugreti
nimo kelią įdomiai komentavo 
Čiurlionio palikimą ir pristatė 
jj kaip vieningą visumą. Na, o 
Čiurlionio kvartetas ir Petras 
Geniušas puikiai reprezentavo 
ne tik Čiurlionio kūrybą bet ir 
Lietuvos muzikantų lygį.
Parengė Giedrė Jankevičiūtė

pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

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-mail: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 
Nevvark 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, (staiga veikia naujoj vietoj - 
OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N Y. 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., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821 -6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
VVPATstoties 930 AM banga. Romas Kezys,217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 4231-3979. E-mail: 
laisveszibu rys@aol.com

Kai siunčiate pinigus per Westem Union, galite 
būti užtikrinti, kad jie pasieks reikiamą vietą 
saugiai ir greitai. Pasaulinių ryšių dėka pinigų 
pervedimas yra nesudėtingas ir teužtrunka kelias 
minutes. Jūs netgi galite siųsti pinigus telefono 
pagalba, naudodami kredito kortelę. Jūsų artimieji

galės saugiai atsiimti pinigus 185-tyje šalių ir 
95 tūkstančiuose vietų, tarp jų ir Lietuvoje. Kaip 
jūsų giminės ir draugai pasitiki jumis, jūs 
galite pasitikėti VVestern Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
VVcstcm Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

1-800-325-6000
ww.wetfernunton com

WESTERN MONEY 
UNION TRANSFER

NEW YORK, NEVV JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 

IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66 - 86 80 ST. M1DDLE V1LLAGE. 
QUEENSN.Y. II379

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ -
(SreiČiuntitu pinigų pentiuniimta mum pasutibjC

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES

http://www.burglarvDrevention.org
mailto:jbanyte97@hotmail.com
mailto:jstrimaitis@aol.com
mailto:rys@aol.com


DARBININKAS PubHshad by Francltcan Fothars

341 HIGHLANDBLVD. Edttorlal Office 718- 827-1352
BROOKLYN, NY 11207 Business Office 718-827-1351

FAX 718-827-2964 
Publlcation No. USPS 148-360

ISSN 0011-6637
Second Class postage paid at Brooklyn, NY, Post Office 

Subscrlptlon per year $45.00. Single copy $1.00. 
Published Weekly except 2nd and 3rd week In July

POSTMASTER: Send Address Change to: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

2001 vasario 2, Nr. 5 • DARBININKAS • 3

Krikščionybė 
ir
lietuviškumas

Iki Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės pabaigos Bažnyčia liko 
vienintelė vieša institucija, nau
dojanti lietuvių kalbą. Sešiolikto- 
jo-aštuonioliktojo amžiaus aktuose 

istorikai labai retai teužtinka lietuviškų tekstą tuo tarpu bažnyčiose 
lietuvių kalba nesiliovė būti vartojama: pamoksluose, giedojime, 
religinėje literatūroje. Iš šešiolikto-septyniolikto amžiaus yra 
žinoma daug bažnytinių steigimo aktų, kuriuose yra [rašyta są
lyga, kad klebonas ar jo vikaras mokėtų lietuviškai pamokslus 
sakyti ir išpažinčių klausyti.

Nėra reikalo detaliau priminti lietuviškos raštijos istoriją. Nuo 
pat pirmųjų savo žingsnių j i yra neatskiriamai susijusi su krikš
čionybės istorija Lietuvoje. Taip pat visiems yra žinomas lietu
viškų mokyklų vystymasis, pradedant pirmąja mokykla, atsiradu
sia prie Vilniaus katedros dar prieš keturioliktojo amžiaus pa
baigą irbaigant Vilniaus akademija, [kurta 1579 metais. Parapijų 
ir vienuolijų mokyklos per šimtmečius buvo visos Lietuvos švieti
mo pagrindas. Šių mokyklų dėka daugiau kaip pusė Žemaitijos 
gyventojų devynioliktojo amžiaus pradžioje mokėjo lietuviškai 
skaityti. Kai parapinių moyklųžidinius užgniaužė cariniųrepresijų 
audra, vyskupas Motiejus Valančius paragino žmones slaptai švies
tis. Taip lietuviųvalstiečiųpirkiose išaugo “daraktoriųvadovau- 
jamos keliaujančios mokyklos ir prie lietuvės motinos ratelio gimė 
garsioji Vargo mokykla”.

Istorikai pastebi nepaprastai [domųfaktą. Krikščionybė tautin[ 
atsparumą ir tautinę ištikimybę išsaugojo visųpirma lietuvių liau
dies masėse, kurios Lietuvos krikšto metu dar buvo nepaliestos 
svetimų įtakų. Ne kas kita, o lietuviška liaudis šimtmečius išugdė 
tuos originalius tautinius pavidalus, [ kuriuos yra [vilktas lietu
viškas krikščionybės turinys.
Smūtkeliai, kryžiai, koplytėlės ir net šventovė, kurias krikščio

niu tapęs lietuvis ėmė statyti ir puošti, o taip pat [vairios lietuviš
kos pamaldumo tradicijos lietuviškose bažnyčiose ir šeimose - vis 
tai buvo reikšmingi individualaus mūsų tautos religingumo pa
sireiškimai. Lietuviškomis lytimis apipavidalinta krikščionybė lie
tuviui tapo tokia sava ir brangi, kad jis, gindamas lietuviškas 
šventoves nuo rusų ir gabendamas lietuviškas maldaknyges iš 
Prūsą nesibijojo kraują pralieti, [Sibirą patekti ir net mirti. Gin
damas savo lietuviškai atkurtą krikščionybę, lietuvis, kad ir nesą
moningai, išlaikė ir apgynė pačią lietuvybę.

Kai kur iš istorinės patirties dar yra sunku suprasti, kad krikš
čioniškas tikėjimas yra tautos atsparumo ir tautinės ištikimybės 
versmė, kad šiandien jį reikia saugoti ‘‘kaip tautos gyvybės šalti
nį”. Labiausiai kliudo objektyviai [vertinti krikščionybės reikšmę 
lietuvių tautos išlikimui ir atgimimui kaip tik toji dviguba žaizda, 
kuriąpaliko lietuvių tautos kūne krikščionybės nešėjų - kryžiuočių 
ordino - imperializmas ir lenkiškos kultūros invazija. Toji dvigu
ba žaizda meta šešėlį ant pačios krikščionybės ir veda į klaidingą 
istorinės pamokos aiškinimą krikščionybę laikant tautos nelaimių 
priežastimi ir tautinės rezignacijos skatintoja, kai tuo tarpu is
torikai teigia, kad didžiosios tautinės kultūrinės ir valstybinės ne
laimė Lietuvą užgulė kaip tik dėl to, kad krikštas buvo keletu šimt
mečių pavėluotas.

“Vaiko vartai į mokslą” būrelis 
ir jo savanorės Vilniuje

Ramunė KUBILIŪTĖ

“Ką darai, daryk gerai”. 
Darbštumas - tai tik viena ver
tybė charakterio ugdymo pro
gramos, kurią “Vaiko vartai į 
mokslą” savanorės Rita Venc
lovienė ir Aldona Kamantienė 
stengėsi pateikti vaikams, kar
tu su kitais darbuotojais dirbda
mos dviejuose pomokykliniuo- 
se centruose Vilniuje.

Š. m. sausio 7 d. Pasaulio Lie
tuvių Centre, Lemont, IL, jos 
papasakojo maždaug 70-čiai 
susirinkusių klausytojų apie dar
bą “Caritas”, “Vilties angelo” 
ir “Visų šventųjų” parapijų po- 
mokykliniuose centruose. Cent
ruose jos išdirbo nuo vasaros 
pabaigos iki gruodžio mėn., vie
na savanore išbuvo 4 mėnesius, 
kita 5 mėnesius.

“Vaiko vartai į mokslą” būre
lio pirmininkė Birutė Pabedins- 
kienė priminė klausytojams, kad 
pagal kai kuriuos apskaičiavi
mus Lietuvoje nuolatinai nelan
ko mokyklos maždaug 40,000 
vaikų. “Vaiko vartai į mokslą” 
būrelis yra savanorių būrelis, 
įsikūręs po 1998 m. Chicagoje 
įvykusio Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo. Ten vykusioje pe
dagogikos sesijoje buvo iškelta 
ši problema. Po sesijos būrys 
moterų (mokytojų ir kitų, Lietu
vos vaikais besirūpinančių) su
sirinko ten pat Chicagos Jauni
mo Centro patalpose aptarti, 
kokios akcijos gali imtis žmo
nės, gyvenantys už Lietuvos 
ribų. Daug informacijos apie šią 
problemą ir iki tol daromus 
žygius galėjo parūpinti tuo me
tu Chicagoje daktarato laipsnio 
siekianti socialinių mokslų dar
buotoja iš Lietuvos, sės. Daiva 
Kuzmickaitė.

Grupė pradėjo rinktis daž
niau. Vardą “Vaiko vartai į 
mokslą” pasiūlė Raminta Mar- 
chertienė, o pirmoji būrelio pir
mininkė buvo Rita Venclovienė. 
Pirmasis būrelio užsimojimas 
buvo paruošti pasiūlymus ir juos 
pasiųsti Lietuvos švietimo mi
nistrui Kornelijui Plateliui. Vė
liau būrelis nutarė paremti ap
leistus Vaikų globos centrus, 
siunčiant mokslo ir sporto prie
mones. Būrelis išaugo iki maž
daug 70 aktyvių narių ir rėmė
jų Chicagoje, ir įvairia parama 
prisidėjo būrelio padaliniai De
troite ir Clevelande.

Ilgainiui būrelis sugalvojo 
sukonkretinti veiklą charakterio 
ugdymo programos suformu
lavimu. Rita Venclovienė iš
vyko trumpam į Lietuvą 2000 
m. pavasarį. Ji aplankė “Vaiko 

vartai į mokslą” remiamus cen
trus Vilniuje, Rumbonių kaime, 
Obelių kaime, Kazlų rūdoje. 
Pasitarus su centro darbuotojais 
Vilniuje, buvo nutarta išmėgin
ti programą Vilniaus centruose. 
2000 m. rudenį Rita Venclovie
nė ir Aldona Kamantienė išvy
ko į Lietuvą. Dabar grįžusios, 
sausio 7 d. Lemonte jos pasa
kojo Chicagos apylinkių visuo
menei apie situacijąLietuvoje ir 
apie programą, kurią pasisekė 
įgyvendinti per kelis mėnesius 
iki gruodžio mėn. Štai nuotru
pos iš jų pasisakymų.

Gatvės vaikai
Rita Venclovienė susirinku

siems paaiškino, kad pagal tarp
tautinę UNESCO agentūrą, 
“gatvės vaikais” laikomi trijų 
kategorijų vaikai: 1. vaikai, pa
bėgę iš namų (tokių JAV-jose 
ypač daug yra šiaurės vakaruo
se); 2. vaikai, kurių tėvai juos 
išstūmė iš namų; 3. vaikai, ku
rių namų padėtis yra baisi. Kiek 
“Vaiko vartai į mokslą” sava
norės patyrė, Lietuvoje yra ypač 
daug trečios kategorijos vaikų. 
Vaikai, kurie pastoviai nelanko 
mokyklos, dažnai turi tam tik
rų priežasčių. Vaikai išsiblaško, 
kai namuose nėra mylinčio su
augusio, kuris užtikrintų vaikui 
meilės, taisyklių ir finansinį už
nugarį. Šie vaikai gyvena aso
cialiose šeimose - vienas ar abu 
tėvai (jeigu gyvena kartu) yra 

“Bankininkė” Aldona Kamantienė išmoka pinigus vaikams “Vilties angelo” centre Vilniuje. 
Vaikai mokosi laukti eilėje, mandagiai elgtis, su gautais pinigais skirtingose “parduotuvėse” 
pirkdami turi susiplanuoti išlaidas ir Lt. Siame centre irgi dirbama pagal “Vaiko vartai” su
planuotą charakterio ugdymo programą. Teresės Landsbergienės nuotr.

alkoholikai, narkomanai, turi 
psichiatrinių problemų. Reika
lus sukomplikuoja bedarbystė. 
Vyresni vaikai dažnai turi pri
žiūrėti jaunesnius, turi ieškoti ko 
valgyti. Tokie vaikai pakliūna į 
visokias bėdas - alkani, elge
tauja, pradeda vogti, turi ne
pageidautinų draugų, geria, 
rūko, pradeda vartoti narkoti
kus. Kartais yra primušami tėvų 
ar kitų suaugusių, ar yra išprie
vartaujami. Pagal kai kuriuos 
socialinių darbuotojų apskai
čiavimus, tokią tragediją išgyve
na 65-95% Lietuvos gatvės 
vaikų. Šitokiom sunkiom sąly
gom vaikai neturi nei noro, nei 
energijos pastoviai lankyti mo
kyklą. Lietuvoje kol kas neuž
tenka socialinių darbuotojų, ku
rie lankytų šeimas, vaikai iš 
kurių nelanko mokyklos. Pana
šios problemos egzistuoja visur 
pasaulyje, bet “Vaiko vartai į 
mokslą” būrelis nutarė koncen
truoti savo paramą Lietuvai.

Dar viena bėda - kai vaikai, 
kurie stengiasi lankyti mokyklą, 
iš mokytojų dažnai gauna ilgiau
sius vadovėlių ir mokyklinių 
reikmenų sąrašus, kuriuos reikia 
įsigyti. Ritai Venclovienei buvo 
išaiškinta, pvz., kad anglų kal
ba besimokantiems gali būti 
liepta nusipirkti vadovėlį, kuris 
kainuoja apie 70-80 Lt. Vai
kams iš asocialių šeimų tai - 
neįsigyjama. Dar prie to prisi
deda, kad kiti vaikai mokyklose 
asocialių šeimų vaikus dažnai 
apkalba, išjuokia, pravardžiuoja 
jų šeimos narius (pvz., motinas 
vadina “valkatomis” ir pan.). 
Kai kurios mokytojos viešai 
tuos vaikus išbara ir iš jų prieš 
klasę pasijuokia. Savanorėms 

teko išgirsti, kad tokius vaikus 
Lietuvos profesiniai sluoksniai 
dar vadina “delekventinio el
gesio” vaikais.

Ką daryti?
“Vaiko vartai į mokslą” bū

relis sužinojo apie pomokykli- 
nius centrus, kuriuose globoja
mi gatvės vaikai. Tai centrai, 
įsikūrę prie Caritas įstaigų, prie 
parapijų. Jie paprastai globo
jami vienuolių, mokytojų ir kitų 
pasišventusių žmonių. Tuose 
centruose vaikai gauna pavalgy
ti, čia stengiamasi juos užimti, 
padėti paruošti pamokas, suda
ryti aplinką, kur vaikai galėtų 
užsukti. Tačiau nėra centrinės 
įstaigos, kuri koordinuotų tokią 
veiklą. Kiekvienas centras vei
kia atskirai. “Vaiko vartai į 
mokslą” būrelis nutarė parinkti 
ir paremti kelis centrus ir už
megzti su jais ryšius. Čia su vai
kais nuolat dirbama, jie ragi
nami grįžti į mokyklą, vedama 
atskaitomybė už nusiųstą para
mą.

Kai Rita Venclovienė ir Al
dona Kamantienė nuvyko į Lie
tuvą, buvo mokslo metų pra
džia. Tuoj išryškėjo aukščiau 
minėta mokyklinių reikmenų 
trūkumo problema. Būrelio nu
siųsti sąsiuviniai, pieštukai ar 
kiti reikmenys netiko, nes mo
kytojai vaikams užsakė įsigyti 
specifinius sąsiuvinius ar plunk
snakočius, o ne tušinukus. Iš 
būrelio iždo (sudaryto iš narių 
mokesčių, aukų, Lietuvių Fon
do paaukotų pinigų, lėšų telki
mo pastangų vaisių) buvo 
nupirktos kuprinės ir mokyk
linės priemonės.

(nukelta į 4 psl.)

VLADAS BRAZIŪNAS

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

(pradžia nr. 43)
Meilės instinktas. Teisingai! Ir meilės savo lizdui. Miglė yra 

dailininkė. Labai panaši į savo jauną mamą. Su mama jos tikros 
draugės.

Meilė savo lizdui, parapinis patriotizmas, pas mus neretai pa
šiepiamas, bet, ačiūdie^ ir vis labiau atgyjantis, - parapinis patri
otizmas yra tas pirminis jausmas, nuo kurio prasideda žmogaus, 
žmonių bendruomenės orumo kultūra. Kultūringa savigarba. 
Amerikoje, mūsų akimis tokioje jaunoje, kiekviename žingsny gali 
justi pasididžiavimą savo miestelio, savo fermos ar savo firmos 
praeitimi. “Nes meilė praeičiai yra pamatinis patriotizmo elemen
tas” (Janas Nowakas-Jezioranskis), - ir niekuo tos tiesos nepakei
si, niekur nuo jos nedingsi. Ant firmos (ar fermos) iškabos būtinai 
rasi parašyta, kuriais metais ji įkurta. Tų metų, suprantama, čia 
labai daug nebūna. Parapijos - tiksliau, įvairialypės, bet susitelku
sios bendruomenės - kronika užtat rašoma juo kruopščiau. 
Sakysim, toks Middlebury. Aštuoni tūkstančiai gyventojų. Vos 
ne perpus mažesnis už Pasvalį. Ir perpus jaunesnis. Gal tiktų į 
bendraamžius Jonavai, besirengiančiai paminėti savo 250-ąsias 
metines. Bet veik ant kiekvieno senstelėjusio namo rasi dailią len
telę, kad šis namas - jųkultūros, jų istorijos paveldas. Ne tik saugo
tinas, - saugomas! Puoselėjamas. Kaip tik toje šalyje, anot Ginta
ro Grajausko, “su Holivudu ir Internetu”. Ar, anot nuodalesnio 

Jurgos Ivanauskaitės išskaičiavimo, Septynių Didžiųjų Negandų 
šalyje (ir tėvynėj?): “McDonald’s”, “Coca-Colos” ir “Pepsi-Co- 
los”, Holivudo ir Bulvarinių skaitalų, Interneto ir Kompiuterinių 
žaidimų, Reklamos, Dolerio ir Amerikietiškosios demokratijos.

“Kultūros paveldas (deja) nieko negarantuoja šiandienai”, - 
teisingai Poezijos pavasary mintiji, Gintarai, Poezijos pavasario 
laureate. Garantuoja požiūris į tą paveldą. į save.

Skaitau dabar, kaip Vilniaus universiteto profesorius Vigirdas 
Mackevičius stebėjosi New Yorke “pamatęs tarp dangoraižių įsiter
pusias dideles senas kapines, lyg ir gadinančias visą miesto vaizdą”. 
Tada pagalvojęs, “kodėl negalėtų tas aiškiai ten netinkančias kapi
nes kur nors perkelti?” Bet išsiaiškinęs: “Pasirodo, kapinių žemė 
- ten palaidotųjų nuosavybė, ir niekas negali į ją kėsintis, kad ir 
kaip norėtųsi New Yorko panoramą pagražinti ir naujų dangoraižių 
toje vietoje pristatyti...” Vargšai amerikiečiai: šventai paisantys 
savo pačių įstatymų ir savo numirėlių nuosavybės. Mes juos kaip
mat pamokytumėm verslo santykių!

Bostonas pasididžiuojamai vadinamas seniausiu Amerikos 
miestu. Ar bent vienu iš pačių seniausių. Gali žvelgt įjo amžius iš 
apačios į viršų ir regėti, kaip tie amžiai dygsta vienas iš kito it 
kokie miško ardai: iš architektūros pomiškio, iš septyniolikto 
amžiaus bažnytėlės ar kito panašaus istorinio kelmo išleidžia 
atžalas koks jau modeman linkęs devyniolikto pabaigos statinys, 
iš šio - tviskantis stiklo dangoraižis. Ne grandiogriozdiškas, - 
grakštus, ištekinis. Tie apatiniai ardai nepaliesti, stovi kaip buvę 
ir kokie buvę, viršutinių negožiami. Atrodytų, akivaizdus prag
matizmo, kaip filosofinio metodo, įsikūnijimas. Cituoju Tomą 
Kavaliauską: “Pasitelkus pragmatišką požiūrį - “viskas teisinga, 
kas naudinga”, - šiandieną gal ima statyti dangoraižius senamiesčių 
centruose: architektūrinė estetika neprieštarauja, kad kelių šimt
mečių senumo bažnyčios - Dievo namai, besileidžiant saulei, at
sispindėtų stikliniuose dangoraižiuose - verslo centruose. Prag

matiškam požiūriui neprieštarauja ne tik teistas šalia ateisto, bet ir 
Dievo namai šalia pinigų centro. “Šventumo” ir “nuodėmingu
mo” opozicija panaikinta, nes nebereikia absoliučios tiesos, verti
namas pliuralizmas, panaikinama vertybių hierarchija”.

Taip tai taip. Bet ir šiuosyk filosofinė schema palieka neim- 
dama domėn daug ko, kas įjąneįtelpa. Kartais, regis neįtelpa kaip 
tik tai, kas gyvame gyvenime svarbiausia. Nereikia būti sąskaity
bos genijum, kad suvoktum, jog žemės pėda čia, didmiesčio cent
re, yra bemaž neįkainojama. Ir va: kapinaitės. Kokia naudingumo 
logika remiantis jos čia teisingos ir teisios?.. Kaip ir visa, tvarkin
gai prižiūrėtos. Aiškiai traktuotinos kaip hierarchinė vertybė. Len
toje parašyta, jog ortodoksų bendruomenė savo narius čia laidoju
si nuo 1630 iki 1660 metų. Nedidukės paminklinių akmenų 
plokštės išsaugojusios pirmųjų miestiečių vardus. Jei gebėsi įro
dyt, jog čia guli tavo giminės, - prašom,'gulkis greta. Paskutinįkart 
čia laidota prieš ketvirtį amžiaus. Niekam neatėjo galvon toje vietoj 
pastatyt banko dangoraižį, santuokų rūmus ar padėkos memori
alą... tiesa, kitų okupantų, be čionai kadaise atgulusių ir jų pa
likuonių, čia ir nebebūta. Kitos istorinės kapinaitės, didesnės, įkur
tos 1660-aisiais, taip pat prižiūrimos, čia ir nusipelniusių ameri
kiečių daugiau palaidota: ir prie jų, ir prie, matyt, dar atsekamų 
giminaičių kapelių plaikstosi mažytės valstybinės vėliavėlės. Gy
vos santūrios pagarbos vieta. Anaiptol ne muziejus. Ir juolab - ne 
kičo muziejus.

Taip ir Middlebury. Įvairių tikybų kapinaitės ne ką tesiskiria, 
gal tik katalikų ne tokios visiškai asketiškos, čia dar kokį kryželį 
akmenio plokštėj kiek įmantriau iškalinėtąpamatysi, žemą žydintį 
gėlių krūmelį, žvakės laikiklį. Bet kapo kauprės irgi nėra, žemė 
lygi - ta pati vienodai plytinti pievutė. Ir būtinai - vėliavos stove- 
lis. Plevėsuoja ryški, neapiblukus Amerikos vėliavėlė - vadinasi, 
neseniai būta artimųjų ar kitų žmonių, širdingai prisiminusių.

(nukelta į 4 psl.)
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■ Pasaulio vadovai sausio 28 
d. Šveicarijos slidinėjimo ku
rorte Davose vykstančiame Pa
saulio ekonomikos forume 
(PEF) ieškojo kelių išspręsti 
problemas keliuose iš problem
atiškiausių ir vargingiausių pa
saulio regionų. Likus kelioms 
dienoms iki Izraelio ministro 
pirmininko rinkimų, palesti
niečių vadovas Yasser Arafat ir 
buvęs Izraelio ministras pirmi
ninkas Shimon Pėrės specialia
me PEF posėdyje aptarė Arti
mųjų rytų taikos proceso pers
pektyvas.
■ Zanzibaro salose sausio 28 

d. jau antrą dieną iš eilės vyksta 
susirėmimai tarp opoziciją re
miančių demonstrantų ir polici
jos. Žuvusiųjų skaičius jau 
siekia 27. Nuožmiausi susirėmi
mai kilo mažiausioje Zanziba
ro Pembos saloje, kur iki sausio 
28 d. ryto netilo šūviai.
■ Pakistanas sausio 27 d. pa

skelbė pasiūlęs savo ilgametei 
priešininkei Indijai pagalbą ga
lingo žemės drebėjimo aukoms, 
sausio 26 d. bei pakartotinai 
sausio 28 d. šalį sukrėtę pože
miniai smūgiai vakariniuose ra
jonuose nusinešė tūkstančių 
žmonių gyvybes.
■ Europos Sąjungos planuoja

ma plėtra padidins atotrūkį tarp 
turtingų ir neturtingų bloko regi
onų, o dabartinės narės pajus 
didelį spaudimą dėl pagalbos 
teikimo, rašoma Europos Ko
misijos pranešime. Pranešime, 
kurio kopiją sausio 26 d. gavo 
naujienų agentūra “Reuters”, 
taip pat teigiama, kad naujoms 
narėms, ypač iš nuskurdusio 
buvusio komunistinio bloko, 
prireiks kelių dešimtmečių, kol 
jos priartės prie vidutinio ES 
šalių pragyvenimo lygio.
■ Izraelis ir palestiniečiai sau

sio 28 d. užbaigė penkias die
nas trukusias derybas Egipte 
taip ir nepasiekę susitarimo. 
Žlugo viltys pasiekti esminį per
silaužimą taikos procese iki va
sarį vyksiančių Izraelio minis
tro pirmininko rinkimų, per ku
riuos dabartinis ministras pir
mininkas Ehud Barak tikriau
siai neteks savo posto. Dery
bininkai sausio 27 d. išplatino 
pareiškimą, kuriame sakoma, 
jog po derybų Egipto Tabos ku
rorte prie Raudonosios jūros, jie 
pasistūmėjo arčiau susitarimo 
nei kada nors anksčiau.

“Vaiko vartai į mokslą” būrelis 
ir jo savanorės Vilniuje

(atkelta iš 3 psl.)
Rita Venclovienė papasakojo, 

kad, kartu su “Vilties angelo” 
centro vedėja, sės. Jolita Ma
tulaitytė pasiėmė sąrašus ir nu
vyko į parduotuvę užtikrinti, 
kad to centro vaikams būtų nu
pirkti “teisingi” reikmenys.

“Visų šventųjų” parapijos 
klebonas Varaneckas buvo per
leidęs patalpas centrui. Tačiau 
tame centre apie Velykas pa
sikeitė vadovybė. Centrui trūko 
lėšų parūpinti vaikams papras
čiausią maistą (sriubą, duoną ir 
pan.). Atsirado geradariai p. 
Vaičiai iš Chicagos apylinkių 
(kurie dažnai lankosi Lietu
voje), kurie apmokėjo, kad vie
nas restoranas atvežtų kaip 
reikiant pietus vaikams į centrą 
vieną kartą per savaitę, nuo 
rudens bent iki Kalėdų. Atsira
do kitas geredaris, Emest Račk
auskas iš Washington, D.C., ku
ris pasisiūlė centrą paremti. Kle
bono paklausus ko labiausiai 
reikia, šis paminėjo reikalą su
tvarkyti centro senus, skersvė
jus praleidžiančius langus. Kol 
langai buvo pataisyti, centro vai
kai ir darbuotojai nešiojo žie
minius paltus net viduje.

Charakterio ugdymo 
programa

Nors buitiniai ir materiali
niai reikalai užėmė svarbią 
vietą, Rita Venclovienė ir Aldo
na Kamantienė norėjo pradėti ir 
charakterio ugdymo programą. 
Jos buvo pasiryžusios dirbti 
abiejuose centruose, maždaug 
kas antrą dieną ėjo į kitą centrą. 
Pasakojo, kad tie centrai labai 
skirtingi. “Vilties angelo” cen
tre dirbo Nekalto Prasidėjimo 
Vargdienių seselės, kartu su kitų 
vienuolijų lietuviškai išmokusi
omis seselėmis iš Šveicarijos, 
Ispanijos ir kt. Tame centre taip 
pat jau dirbo maždaug du tuzi
nai vietinių savanorių, studentų, 
kurie ateidavo vaikams padėti 
ruošti pamokas ir pravesti kitus 
užsiėmimus. Vaikai jau buvo 
įpratinti tam tikros tvarkos - pa
valgo ir atlieka pamokas. Gi 
“Visų šventųjų” parapijos cen
tre dar nebuvo nusistovėjusių 
taisyklių. Savanorės, kartu su 
centro darbuotojais, įvedė pa
matines taisykles. Nors suaugę 
nesutiko, kad tokie jauni vaikai 
(net 7 metų amžiaus!) rūkytų, 
buvo nutarta, kad svarbiau, jog 
jie nuolat nelakstytų iš centro 
patalpų į lauką. Pradėjus valgy
ti, visiems reikia sėdėti prie sta
lo, o prieš valgant - nusiplauti 
rankas.

Svarbiausia pagrindinė tai

syklė buvo ta, kad vaikai, kurie 
nelanko mokyklos, negali val
gyti ir negali dalyvauti pro
gramoje. Buvo įvairių būdų tai 
sužinoti, ir centro darbuotojai 
stengėsi palaikyti ryšius su vai
kų mokyklomis. Taisyklė griež
ta, bet reikalinga.

“Vaiko vartai į mokyklą” cha
rakterio ugdymo programa pra
sideda po valgio. Pamokų ruo
šimas trunka iki dviejų valandų. 
30 metų gimnazijoje dėsčiusi 
Rita Venclovienė savo magistro 
tezę pedagogikoje buvo para
šiusi apie “kooperatyvinių gru
pių” mokymo metodiką. “Vai
ko vartai” siūlomos programos 
pagrindai - tai kooperatyvinės 
grupės. Centrų vaikai padali
jami įgrupes pagal amžių. Cen
trų vaikų amžius maždaug 4-13 
metų (vyresnieji vaikai lankė 
kitokias pomokyklines progra
mas). Buvo pristatomos temos, 
grupės gavo uždavinius. Kiek
vienai grupei paskirtas centro 
darbuotojas ar savanoris. Vyko 
bendri užsiėmimai. Kiekvienai 
vertybei galėjo būti paskirta net 
kelios sesijos. Buvo net išvystyti 
konkursai ir taškų sistemos.

Kokios tos vertybės? Bendra
darbiavimas tarp vaikų, kurie 
kartais vieni kitiems net “labas” 
nepasakydavo atėję į centrus. 
Švara ir tvarkingumas vaikams, 
kurie kartais neturi net mokyk
linių rūbų pamainos. Mandagu
mas - tema, išvystyta centre įsi
kūrusiose mokyklinių reikmenų 
ar saldainių “parduotuvėse” ir 
ypač populiari. Draugiškumas. 
Atsakingumas. Atjauta ir gaile
stingumas - tai vaikai labai 
gražiai išreiškė rašydami laiškus 
Aldonai Kamantienei, kai, mi
rus jos broliui JAV, ji turėjo iš
važiuoti į laidotuves: Darbštu
mas. Dėkingumas: vaikai išmo
ko apie JAV Padėkos dienos tra
dicijas. (Liūdniausia, kai vaikai 
buvo dėkingi už daug ką, bet ne 
savo tėvams.) Teisingumas ir 
sąžiningumas. Saugumas ir at
sargumas...

“Vaiko vartai į mokslą” iždo 
ir geraširdžių finansinės pa
ramos dėka buvo galima suteik
ti vienai liaudies muzikos mo
kytojai stipendiją, kad ateitų į 
“Vilties angelo” centrą pamoky
ti vaikų muzikuoti (kanklėm, 
lumzdeliais ir pan.). Buvo gali
ma net kelis kartus nuvesti kai 
kuriuos tą išvyką “užsidir
busius” vaikus į vaikų teatrą 
Vilniuje.

Nors Rita Venclovienė ir Al
dona Kamantienė dirbo tik 
dviejuose vaikų globos centruo
se Vilniuje, jos aplankė gražiai

“Vaiko vartai į mokslą” steigėja mokytoja Rita Venclovienė aiškina vaikams dienos užsiėmimus 
“Visų šventųjų” centre Vilniuje, Kartu su vaikais klausosi Aldona Kamantienė. Abi chicagie- 
tės dirbo Vilniuje nuo 2000 m. vasaros, Rita dirbs iki 2001 m. vasaros. Šiame centre vaikai 
susirenka po mokyklos, savanoriai studentai jiems padeda ruošti pamokas, per įvairius užsiė
mimus ir žaidimus mokoma teisingumo, mandagumo, bendradarbiavimo ir t.t. Šią charakte
rio ugdymo programą suplanavo Rita ir Aldona, bandoma ją įvesti ir kituose vaikų centruose.

Teresės Landsbergienės nuotr.

vedamus centrus Kazlų rūdoje, 
Rumbonyse, Obelių kaimuose. 
Taip pat teko aplankyti ir centrą 
Naujojoje Akmenėje, kur mies
telio labai sunki finansinė padė
tis sudarė didelę naštą centro va
dovei dr. Aldonai Užinskienei. 
Miestelio cemento fabrikams 
užsidarius, miestelio gyventojai 
turi parduoti savo namus. Glo
bos centre 100 vaikų pamaino
mis valgydinami, kartu su be
namiais suaugusiais, aklaisiais 
ir kitais į vargą patekusiais. 
Lankytojus labai paveikė vaikų 
mandagumas tokiose sunkiose 
vargingose sąlygose. Šį centrą ir 
šio miestelio gyventojus jau 
pradėjo remti Katalikų Religi
nė Šalpa (New Yorke), Caritas 
ir net netoliese gyvenantys ūki
ninkai, kurie į centrą suvežą bul
vių ir maisto produktų. “Vaiko 
vartai į mokslą” būrelis žada 
palaikyti tolimesnius ryšius su 
šio globos centro vedėja.

Išvados
“Vaiko vartai į mokslą” cha

rakterio ugdymo programa pa
pildo ir praturtina gyvenimus 
vaikų, kurių gyvenimo sąlygos 
tikrai nepavydėtinos. Norima, 
kad vaikai šiek tiek pra
linksmėtų, kad turėtų vilties 
šviesesnei ateičiai, kad jie, kaip 
ir kiti vaikai, galėtų turėti pras
mingus gyvenimus. Savanorės 
sakė, kad joms išvažiuojant 
vaikai dėkojo ne už tai, ką jos 
vaikams davė, bet už tai, kad 
jiems buvo jos geros. Gal vai
kai atsimins, kad bent vienas 
suaugęs jaunystėje jiems buvo 
geras...

Būrelis palyginti jaunas, bet 
yra susilaukęs šiek tiek kritikos 
ar žmonių pasvarstymų. Vieni 
manė, kad būrelio narės, nu
važiavusios į Vilnių, ėjo per gat

ves ieškodamos gatvės vaikų. 
Kiti teigia, kad ši problema yra 
Lietuvos valdžios rūpestis. Tai 
tiesa, bet įvykdyti komplikuotą 
švietimo ministerijos programą 
dar užtruks laiko ir finansų. 
“Vaiko vartai į mokslą” būrelio 
narės supranta, kad kiti fondai, 
pvz., “Almos fondas”, t.y. Al
mos Adamkienės fondas, gauna 
paramos iš tarptautinių įmonių, 
bet ta parama skirta pačioms 
mokykloms paremti. “Vaiko 
vartai į mokslą” būrelis siekia 
paremti pomokyklinius centrus, 
užtikrinti, kad būtų dedamos 
pastangos padėti vaikams ne
nustoti eiti į mokyklą. Vaikai - 
tai Lietuvos ateitis. Jie būsimi 
Lietuvos piliečiai, ar jie būtų 
lietuvių, rusų ar čigonų kilmės. 
Jie visi gyvena ir auga Lietu
voje, ir reikia stengtis, kad ka
da nors ateityje jie galėtų būti 
naudingi Lietuvai.

Lemonte sausio 7 dieną bu
vo pusiau juokais, pusiau rimtai 
iškeltas ir toks klausimas: ar 
“Vaiko vartai į mokslą” būrely
je gali dalyvauti tik moterys, ar 
ir vyrai? Būrelis jaunas, nefor
malus. Nariu/nare tapti lengva.

Per Oklahomos universiteto krepšinio 
komandos lėktuvo katastrofą žuvo 10 žmonių

Jungtinėse Valstijose, netoli 
Denverio, sausio 27 d. vakarą 
sudužus nedideliam lėktuvui, 
žuvo dešimt žmonių, tarp jų ir 
du Oklahomos universiteto vyrų 
krepšinio komandos žaidėjai, 
pranešė universiteto ir policijos 
pareigūnai.

Pasak universiteto pareigūnų, 
per katastrofą taip pat žuvo šios 
krepšinio komandos paramos 
darbuotojai - radijo sporto ko
mentatorius ir prodiuseris, taip 
pat lėktuvo pilotai.

Reikia tik kaip nors prisidėti - 
jėgomis, finansais, pasiūlymu 
pasiųsti kokių nors reikmenų į 
centrą, kuriam tos paramos 
reikia. Yra buvę, ir reikia tikė
tis ateityje bus, ir tokių, kurie 
nuvažiuos į Lietuvą padirbėti 
kartu su pasišventusiais žmo
nėmis, dirbantys sunkų, bet dva
sią, keliantį darbą su Lietuvos 
vaikais. Iki šiol buvo tokių kaip 
Birutė Kožicienė, Vida Kazlaus
kaitė, Vija Sidrytė, Danguolė 
Kuolienė, Austė Kuolaitė, ku
rios padirbėjo bent kurį laiką 
įvairiuose “Vaiko vartai į mok
slą” remiamuose centruose. 
2001 m. vasario mėn. Rita Ven
clovienė, jau su kita savanore, 
tikisi išvykti į Lietuvą toliau 
dirbti Vilniaus pomokykliniuose 
centruose bent iki mokslo metų 
pabaigos.

Norintys sužinoti apie “Vai
ko vartai į mokslą” būrelį ar 
norintys kaip nors prisidėti gali 
kreiptis į dabartinę būrelio 
pirmininkę Birutę Pabedins- 
kienę, 3939 Saratoga E105, 
Downers Grove, IL 60515. 
Elektroninio pašto adresas: 
bp@psych.uic.edu

Pasak pareigūnų, dviejų 
variklių “Beach King Air 2000” 
nukrito laukuose praėjus ke
lioms minutėms nuo pakilimo iš 
Džefersono apygardos oro uos
to Denverio priemiestyje.

”Visi žuvo”, pranešė Adams 
apygardos policijos pareigūnas, 
pridūręs, jog lėktuvo nuolaužos 
pasklido toli nuo įvyko vietos. 
Incidentas įvyko 5 vai. 30 min. 
vietos laiku, maždaug už 24 km 
nuo oro uosto.

AP

VLADAS BRAZIŪNAS
Vermonto vertikalė, 9
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
Įspūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

(atkelta iš 3 psl.)
Valstybės vėliava dažnai kabo prie žmonių namų. Negana to, ji 

intymiai sieja gyvuosius ir jų mirusius. Reiškia vienijančiąpagar- 
bą. Ir jos pagrindą - savigarbą, pilietinį orumą.

Berods taip yra rašęs Justinas Marcinkevičius: “Tai buvo se
niai, / kai mes dar mylėjome savo numirėlius”... Kai širdyje bu
vome su: jais viena. Ar kokiu laimingu tarpu tas viena - ir vieni
jami savo valstybės?

Lietuviams Bostonas, visas šis Naujosios Anglijos kraštas, 
pirmiausia - kas? Lietuvių enciklopedija ne atsitiktinai - Bos
tono... Jame ir aplink jį - ne vieno šimto lietuvių likimai. Štai 
pasakoja rašytojas Jonas Vizbaras-Sūduvas: “ 1949 m. rugsėjo mėn. 
išvykau į Jungtines Amerikos Valstijas. <...> Pagal nepažįstamo 
lietuvio sponsoriaus parūpintus dokumentus atvykau į Massachu- 
setts valstijos Worcester miestąNaujojoje Anglijoje. Worcester- 
žymus plieno pramonės, centras kalnuotoje ir ežeringoje vietovėje, 
per šešiasdešimt kilometrų nuo Bostono. Jame lietuviai pradėjo 
kurtis nuo 1876 metų. Atvykęs radau čia didelę lietuvių koloniją 
ir gyvą lietuvišką veiklą. Buvo dvi lietuviškos parapijos, keliolika 
visuomeninių ir kultūrinių organizacijų, nuo 1907 m. ėjo ir 
M.Paltanavičiaus įsteigtas lietuviškas savaitraštis Amerikos lietu
vis (užsidar ė 1960-1961 m.).

<...> Pirmu dešimtmečiu materialinės gyvenimo sąlygos ne
buvo lengvos, jos pagerėjo, kai gavau darbą didelėje “General 
Electrics” bendrovėje. Tačiau po kiek laiko “General Electrics” 
bendrovė, konsoliduodama savo įmones, mano darbovietę iš 
Worcester perkėlė arčiau Bostono į nedidelį Ashland miestelį. 
<.. .> Likau prie senosios darbovietės ir 1963 m. persikėliau gyventi 
į Bostoną. Į darbą kasdien važinėjau automobiliu dvidešimt mylių 
(daugiau kaip 32 kilometrus. - V.B.) ten ir atgal.

<.. .> Bostone gyvenu ir dabar. Massachusetts valstijos sostinė 
Bostonas - Amerikos kultūros ir mokslo centras Atlanto vande
nyno rytiniame pakraštyje. Jame ir aplinkumoje gyvena gausi lie
tuvių kolonija, kuri turi daug intelektualų: visuomenininkų, rašy
tojų, žurnalistų, muzikų ir kitų profesijų žmonių, daug nudirbusių 
Tėvynės Lietuvos kultūrai, mokslui ir literatūrai”.

Ir dailei. 1950 m. į JAV, į Bostoną, atvyko tapytojas Viktoras 
Vizgirda. “Dirbo įvairų darbą, intensyviai kūrė, dalyvavo parodo
se ir visame JAV lietuvių kultūriniame gyvenime” (Janina Bieli- 
nienė). Nuo pat 1950 m. V. Vizgirdos kūriniai buvo rodomi Bos
tono, Chicagos, New Yorko, Cambridge (jis prie Bostono), To
ronto ir kitose parodų salėse. Mirė dailininkas 1993 m. liepos 10 
d.

1905-1978 m. Bostone ėjo Lietuvių socialdemokratų organas 
Keleivis.

Prieš trisdešimtį metų, 1970-ųjų lapkričio 23-ąją, Bostono 
įlankoj iš Sovetskaja Litva denio amerikiečių katerin šoko “kaimo 
japis iš Griškabūdžio” Simas Kudirka. Tiesa, nušoko pirma į 
Pskovo, Mordovijos lagerius (kaip tik šiom dienom iš Amerikos 
grįš savo Suvalkijon, kursis Pilviškiuos). Bostone gyvena, jo 
restoranuose, klubuose retkarčiais dainuoja Žilvinas Bubelis 
(šiemetiniame Nidos festivaly Sveikas, senas mielas krokodile bus 
karūnuotas Lietuvos rokenrolo karalium).

Minėtose Middlebury katalikų kapinaitėse - daug prancūziškų 

pavardžių: Quebeco pašonė. Poeto, vertėjo Jono Zdanio tėvai, po 
karo išgyvenę Jungtinių Tautų stovykloje Vokietijoje “penkerius 
metus, atplaukė laivu į Ameriką. New Yorke jie buvo įsodinti į 
traukinį ir išsiųsti į Vermontą dirbti ūkio darbų pas Amerikos 
prancūzą, su kuriuo, negalėdami susikalbėti žodžiais, kalbėjosi 
rankų mostais. Išgyveno ten dešimt mėnesių. Tuo laikotarpiu apie 
juos buvo parašytas straipsnis Amerikos lietuvių laikraštyje, 
Keleivyje, kurį perskaitė antros kartos giminės, įsikūrę Amerikoje, 
New Britain mieste, dar prieš Pirmąjį karą. Jie pakvietė tėvus 
keltis į Nevv Britain, ir ten prasidėjo mano gyvenimas. Atvažiavę 
tėvai sužinojo, kad tas prancūzas, pavarde Lacasse, neturėdamas 
iš ko išlaikyti šeimą, pradėjo savo vardu vežti kaimyno karves į 
miesto skerdyklą. Kaimynui tas, žinoma, nepatiko, ir prancūzas 
atsidūrė bėdoj... Tėvai prieš keletą metų buvo nuvažiavę į Ver
montą to ūkininko ieškoti, bet neberado nei ūkio, nei tos Lacasse’ų 
šeimos. Viskas buvo dingę, o aplinkui, už suaugusių medžių, nau
jai išlietu greitkeliu švilpė automobiliai”.

Nors, Lietuvos lietuvio akim žiūrint, nelabai jau jie ten švilpau
ja. Ne tiek jau Vermonte tų greitkelių, nėr jie dideli ar kuo ypa
tingi. Šiaip keliai keleliai - kokybės daugmaž kaip ir mūsų, Lie
tuvos. Na, išraiškingumo - panašesni, sakykim, į Kalvotosios Ž- 
emaitijos ar Rytų Lietuvos: vingiuoja, kuprojas, kyla, smenga. 
Didžiausias leistinas greitis 55 mylios (88,5 km) per valandą. 
Tik didžiosiose tiesiose autostradose leidžiama važiuoti iki 65 
mylių per valandą (104,6 km/h). Įdomiausia, kad didesniu grei
čiu beveik ir nepiktnaudžiaujama. Ir ne vien kad policija akyla 
ir, suprantama, nė nesapnavusi, kad gali būt toks dalykas - pa
sipinigavimas savon kišenėn. Policija yra policija. Griežta, bet pa
tikima, pasirengus padėti. Daug patikimesni ir patys vairuoto
jai.

(bus daugiau)

mailto:bp@psych.uic.edu
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Sveikatos kertė
Odos ligos

Pleiskanos yra atsiskiriančių raginio odos sluoksnio ląs
telių plokštelės. Jos gali būti įvairių šviesių spalvų, kurios 
priklauso nuo jose esančio oro, riebalų kiekio ir kt. Pavyzdžiui, 
kraujo ir nešvarumų priemaišos suteikia joms tamsų atspalvį.

Pleiskanų atsiradimo 
priežastys

Svarbus veiksnys pleiska
noms atsirasti yra riebalinių 
liaukų aktyvumas. Lytinio bren
dimo metu ir vėliau padidėja rie
balinės liaukos ir daugiau iš
siskiria riebalų. Dažnas galvos 
plovimas šarminiais muilais ar 
netinkamu šampūnu taip pat 
didina riebalų išsiskyrimą, todėl 
pagausėja pleiskanų, o kartu au
ga mikrobinė flora, atsiranda 
grybelių (pityrosporum ovale) 
tikimybė.

Smulkus pleiskanojimas
Smulkus (sėleninis) pleiska

nojimas - kosmetinis defektas, 
būdingas daugiausia suaugu
siems žmonėms, retai - vai
kams. Labiausiai pasireiškia 
apie 20-uosius gyvenimo metus. 
Galvos plaukuotoje dalyje ribo
tame plote ima kauptis nedidelių 
baltų ar pilkų pleiskanų. Taip

A. Landsbergio 
paskaitos Long Islande

Vasario 2 d., 12:00 vai., 
Freeport Library: Chinua 
Achebe, THINGS FALL 
APART. Pirmasis romanas apie 
kolonializmą Afrikoje iš afri
kiečio autoriaus perspektyvos, 
susilaukęs pasaulinio garso.

Vasario 12 d., 2:00 vai., 
Great Neck Library: Jorge 
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būna, kai oda yra sausoka, pra
kaito liaukų funkcija silpna. Jos 
lengvai atsiskiria nuo odos, nie
žėjimas nevargina. Jei plaukai 
riebaluojasi stipriau, vargina 
niežėjimas, pleiskanos būna rie
besnės, gelsvos. Veiksmingomis 
priemonėmis ištrinkus galvą ir 
pašalinus pleiskanas, po 4-7 d. 
jų vėl gali atsirasti. Toks smul
kus pleiskanojimas daugeliui 
savaime išnyksta sulaukus 50 
m. amžiaus.

Stambus pleiskanojimas
Esant stambiam (žvyneli- 

niam) pleiskanojimui, plaukai 
būna riebaluoti, sulipę, odą den
gia storas riebalų ir pleiskanų 
sluoksnis. Pleiskanos didelės, 
riebios, pilkos ar gelsvos. Var
gina niežėjimas, oda parausta, 
atsiranda šašų. Tai seborėja ir 
seborėjinis odos uždegimas 
(dermatitas).

(bus daugiau)

Luis Borges, FICTIONS. Dvi 
argentiniečio fantastinės prozos 
meistro novelės: THE ALEPH 
ir THE IMMORTAL.

Vasario 27 d., 2:00 vai., 
Bethpage Library: CHARLE- 
MAGNE (748-814), Impera
torius, kuris “išgelbėjo civili
zaciją”.

Kuoja, kepta pomidorų padaže
1 kg žuvies, 
500 g pieno, 
1/4 citrinos, 
kiaušinis, 
šaukštas sauso baltojo vyno,
2 šaukštai miltų, 
pyrago džiūvėsėlių,
3 šaukštai susmulkintų rūgštynių, 
60 g sviesto,
pomidorų padažo, maltų pipirų, druskos.
Į pieną įspauskite citrinos sul

tis, supilkite vyną, įberkite pi
pirų ir gerai išmaišykite. Tame 
skystyje 1,5 vai. mirkykite stam
bias kuojas be galvų ir uodegų, 
išdarinėtas, neplautas, o tik nu
šluostytas. Išmirkusiais vėl nu
šluostykite, pasūdykite, pavolio- 
kite plaktame kiaušinyje, paskui 
miltuose su grūstais džiūvė
sėliais ir, apibėrę susmulkinto

Desertas “Nefertitė”
Po šaukštą nuplautų razinų, pakepintų, nuluptų ir padalytų 
perpus migdolų, riešutų (lazdynų, graikiškų), 
šviežių vaisių (kriaušės, bananai, apelsinai, braškės, kivi) 
arba konservuotų vaisių: persikai, ananasai, vaisių mišinys,
2 pakeliai vaisių želė, 
plaktos grietinėlės.
Šviežius arba konservuotus 

vaisius supjaustyti įvairiomis 
formomis, pabarstyti džiovin
tais vaisiais ir užpilti želė (ruošti 
pagal receptą nurodytą ant pa
kelio). Jeigu konservuotų vaisių 
yra daug, ruošiant želė, mažiau

Papildytas Lietuvos nekilnojamųjų 
kultūros vertybių registras

(atkelta iš 1 psl.)
Taip pat į šį sąrašą įrašytas 

Vilkaviškio rajone Kybartų 
miestelyje Eucharistinio Išga
nytojo bažnyčios Didysis alto
rius - skulptorius Bronius Pund- 
zius (apie 1929 metai, mūras, 
betonas, gipsas, lipdyba) ir kiti 
objektai. 

mis rūgštynėmis, kepkite svies
te. (Kuoja - karpių rūšis).

Iškepusią žuvį apipilkite po
midorų padažu, karštą keptuvę 
uždenkite dangčiu ir palaikykite 
dar 5-7 min.

Tiekiama su virtomis bulvė
mis arba aliejuje išmirkytomis, 
ant pagaliukų susmeigtomis ir 
ant laužo keptomis pyrago rie
kutėmis.

pilti vandens. Palikti, kad su
stingtų.

Prieš patiekiant, indą trum
pam įkišti į karštą vandenį ir 
želė išversti ant stiklinio pus
dubenio, papuošti plakta grie
tinėle.

Praėjusią savaitę Lietuvos 
nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registras buvo papildytas 19 
naujų objektų.

Lietuvos nekilnojamųjų kul
tūros vertybių registro įvykių 
vietų sąrašą papildė 3 objektai, 
o į mitologinių vietų sąrašą įra
šyta 16 objektų. BNS

UIT— -
TicketsOnLine®

www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

Apologize for - atsiprašyti 
dėl

You mušt apologize for being 
so rude.

Warn about - perspėti dėl
You should vvarn us about this 

storm.

Count on - pasitikėti
You primised us your help 

with the exhibition. Can we štili 
count on you?

If you need help, remember 
thal you can count on me at all 
times.

Take after - būti panašiam
She doesn ’t tak after her 

mother at all.

Callsomething off - atšauk
ti, nutraukti, panaikinti

Call your dog off It ’s frigh- 
tening my children.

Gytis Padegimas 
kuria įkvėptas 
airių šventės

(atkelta iš 1 psl.) 
atskleidžia žmonių gyvenimą 
kuris, atrodo, slenka be įsi
mintinų įvykių. Ji yra viena iš 
tų retų kūrinių, kuriuose rodo
ma esminė kiekvieno iš mūsų - 
prezidento, šlavėjo, valytojo, 
kairiojo, dešiniojo, vyro, mo
ters, neturi reikšmės - akistata 
su praeinančiu laiku”.

“Niekada nestačiau spektak
lio, kuris sugriautų ar atimtų iš 
žmogaus tikėjimą ir viltį. Ir 
šiame spektaklyje kiekvienas 
žiūrovas turėtų stabtelti ir pabū
ti su savimi. Man svarbiausia 
šiuo spektakliu perduoti pil
natvės potyrį, juo užkrėsti žiū
rovą”, sakė režisierius, pasta
ruoju metu vis dažniau pa- 
reiškiantis, kad teatras yra tam 
tikra psichoterapija.

Spektaklyje “Lugnazado 
šventės šokiai” vaidina akto
riai Neringa Bulotaitė, Jolanta 
Dapkūnaitė, Dalia Michelevi- 
čiūtė, Eglė Mikulionytė, Rūta 
Papartytė, Rimantė Valiukaitė, 
Rimantas Bagdzevičius, Saulius 
Balandis, Algirdas Dainavičius, 
Algirdas Gradauskas, Aistis 
Mickevičius ir kiti.

Pastatymo dailininkė - Biru
tė Ukrinaitė, kompozitorius - 
Giedrius Puskunigis, choreo
grafija - Dalios Michelevičiū- 
tės.

Omnitel Laikas

Atsiųsta paminėti:
PASAULIO LIETUVIS. 

Lapkritis 2000./Gruodis 2000. 
(du numeriai). - Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba, 
Lemont, IL. Prenumerata JAV - 
metams 25 doL, kituose kraštuo
se - 30 dol., oro paštu - 50 dol., 
atskiro numerio kaina - 3 dol.

Stasys Jakštas. MANOJI 
LIETUVA. - “Žiemgalos" lei
dykla, Kaunas 2000. - Išeivijos 
poeto Stasio Jakšto (1906-1979) 
eilėraščių knyga. Trys dalys: 
eilėraščiai vaikams, proginės 
eilės, apmąstymai.

LITHUANIAN PAPERS. 
Volume 14 - 2000. Annual 
Journal of the Lithuanian Stu- 
dies. Society at the University 
of Tasmania. Redaktorius P. 
Taškūnas. Spausdinamas Aus
tralijoje, išeina kartą per metus, 
paprastai spalio ar lapkričio 
mėn. Užsisakyti galima šiuo 
adresu: P.O. Box 777 Sandy 
Bay, Tas. 7006, Australia. E- 
mail: A.Taskunas@,utas.edu.au 
Atskiro numerio kaina - 8 JAV 
dol., oro paštu.

MUZIKOS ŽINIOS. Nr. 
251, 2000. - Leidžia Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Muzikos Są
junga. Spausdina “Draugo” 
spaustuvė Chicagoje. Prenu
merata - $ 5 metams.

X-ajame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongrese Australijoje 
išrinktas naujas Pasaulio Lietu
vių Jaunimo sąjungos pirmi
ninkas Matas Stanevičius dabar 
yra ex officio pilnateisis PLB 
valdybos narys. Jis pakeitė bu
vusį PLJS pirmininką Rimą 
Baliulį. PLB valdyba dėkoja Ri
mui Baliuliui už jo 1997-2000 
m. kadencijoje atliktus darbus, 
už artimą ir draugišką bendra
darbiavimą už lietuvišką veik
lą linki jam, žmonai Alicijai ir 
sūnui Vincukui dabar padėti 
naujai PLJS valdybai ruoštis se
kančiam, XI PLJ kongresui, 
kuris prasidės už trijų metų Vo
kietijoje (tęsis Punske, baigsis 
Lietuvoje). Taipgi PLB valdyba 
sveikina Matą Stanevičių, linki 
jam sėkmės, džiaugiasi jo veik
lumu (Matas Stanevičius yra 
Kanados LJS pirmininkas). Da
bartiniai PLB valdybos nariai 
Toronte yra kun. Edis Putrimas 
ir Matas Stanevičius. Toronte 
taip pat yra ir ŠALFASS pirmi
ninkas Audrius Šileika, kuris 
artimai bendradarbiauja su PLB. 
M.Stanevičiaus adresas: Matas 
Stanevičius, 200 Elm Street 
Suite 101, Toronto, Ontario 
M5T 1K4, Canada; tel: (416) 
878-5446, faksas: (801) 218- 
9225, ei. paštas: matas@,ka- 
nada.ca

Vasario 16-osios gimnazija 
šiais metais švenčia savo veik
los 50-ties metų jubiliejų vasa
rio 17 d. Huttenfelde (netoli 
Frankfurto). Jubiliejuje planuo
ja dalyvauti PLB valdybos pirm. 
Vytautas Kamantas su žmona 
Gražina Kamantiene. Vasario 
16-osios gimnazijoje jie lanky
sis vasario 15-22 d., susitiks su 
Maryte Šmitiene, tarsis dėl PLB 
Valdybos darbų ir planą posė
džiaus su Vokietijos LB Krašto 
valdyba, kalbėsis su gimnazijos 
mokytojais ir mokiniais, ieškos 
kai kurios PLB istorinės me
džiagos Lietuvių kultūros insti
tuto ir gimnazijos archyvuose.

PLB puslapius Internete 
(www.pasauliolb.org) per metus 
aplankė ir skaitė per 5,000 
lankytojų. Jų skaičius kiekvieną 
mėnesį didėja. Puslapiai bus at
naujinti ir praplėsti. PLB valdy
bos nariai ir talkininkai prašomi 
siųsti Gražinai Kamantienei ži
nias ir nuotraukas, kurias norėtų 
dėti į tuos puslapius.

“Pasaulio lietuvio” sausio- 
vasario mėnesių numeris (sąsiu
vinis) jau spausdinamas ir ne
trukus pasirodys. Kiekvieno 
PLB numerio viršelis ir kai ku
rie straipsniai įdedami į PLB 
puslapius (www.pasaUliolb.org) 
internete. Ateityje ir toliau bus 
leidžiama 10 sąsiuvinių per 
metus. Tad sekantis PL nume
ris (sąsiuvinis) bus kovo, po to 
balandžio, ir t.t. Už tai didelė 
padėka priklauso Reginai ir Vik
torui Kučams ir visiems jų tal
kininkams, kurie su energija ir 
pasišventimu atlieka didžiulį 
PLB redagavimo, administravi
mo ir leidimo darbą.

Naujosios JAV LB Krašto 
valdybos pirm. Algimantas Ge
čys ir jo valdyba sėkmingai pra
dėjo darbą sustiprino ryšius su 
apylinkėmis, artimai bendradar
biauja su ALTu (Amerikos Lie
tuvių Taryba) bei kitomis lietu
vių organizacijomis ir bendrai 
dirba dėl Lietuvos priėmimo į 
NATO. Spaudoje pasirodė pozi
tyvūs ir geri dalykiški pirmi
ninko Gečio ir JAV LB informa
cijos (atstovės Teresės Gečie
nės) straipsniai bei pranešimai 
apie bendruomeninę veiklą.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
http://www.lot.com
utas.edu.au
http://www.pasauliolb.org
http://www.pasaUliolb.org
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Vakarų Indiją sukrėtė nauji 
požeminiai smūgiai

(atkelta iš 1 psl.)
Galingiausias Indijoje per pen
kis dešimtmečius žemės drebė
jimas teritorijoje nuo komerci
nio centro Ahmadabado iki Pa
kistano pasienyje esančio Ku- 
cho rajono miestų, buvusių prie 
drebėjimo epicentro, po griuvė
siais palaidojo tūkstančius žmo
nių.

Baiminamasi, jog, dieną tem
peratūrai pakilus iki pat 30 laip
snių, kūnai pradės greitai irti, 
bus užterštas vanduo ir drebėji
mo zonoje gali kilti užkrečiamų 
ligų epidemija.

H. Pandja televizijai “Star 
TV” teigė, jog Buje pradėta mil
žiniška gelbėjimo ir pagalbos 
operacija, kurios metu pirmeny
bė teikiama komunikacijų at
kūrimui.

Indijos pareigūnai vis dar ne
gali pateikti tikslaus nukentėju
siųjų skaičiaus, nes daugybė 
žmonių vis dar yra po griuvė
siais.

Gelbėtojai, praėjus trims die
noms po drebėjimo, teigia neturį 
vilčių rasti gyvų žmonių ir po 
griuvėsiais ieškantys daugiau
siai kūnų.

Pareigūnai iš krizių valdymo 
centro Gandinagare “Reuters” 
sakė, jog iki ankstyvo sausio 28 
d. ryto buvo rasti 6,072 kūnai, 
iš jų 5,000 Buje. Atstovas spau
dai šiame mieste teigė, kad per 
žemės drebėjimą buvo sužeisti 
40,512 žmonių.

Indijos laikraščiai, tuo tarpu, 
spėja apie gerokai didesnį žu
vusiųjų skaičių.

“The Pioneer” sausio 28 d. 
pranešė, jog vien Gujarato vals
tijos Kučo rajone, kuriame yra 
ir Bujo regionas, žuvo 30,000 
žmonių.’The Hindustan Times” 
skelbė apie “15,000 žuvusiųjų, 
kurių skaičius nuolat auga”. 
“The Times of India” spėjo, jog 
jis gali pasiekti 20,000 žu
vusiųjų.

BNS

Lietuvai nejuokingas 
JAV pareigūno humoras

Vilnius rengiasi priimti 
NATO PA pavasario sesijos dalyvius

Gegužės 27 - 31 d. Vilniuje 
įvyks NATO Parlamentinės 
Asamblėjos pavasario sesija, 
kurioje žada dalyvauti 43 šalys. 
Planuojama, kad posėdžiai vyks 
Vilniaus rotušėje ir Šiuolaiki
nio meno centre. Darbo grupė, 
kurią sudaro savivaldybės de
partamentų atstovai, įpareigota 
parengti specialias programas, 
numatyti lėšas, kad miestas lai
ku ir tinkamai pasirengtų įvy
kiui. Sausio 24 d. vykusiame pa
sitarime Vilniaus meras Arūnas

Zuokas NATO Parlamentinės 
Asamblėjos pavasario sesiją 
įvardijo kaip “reikšmingąne tik 
miesto, bet ir respublikos bei 
tarptautiniu mastu”.

“Jei, kaip tikimasi, artimiau
siame NATO plėtimosi etape 
Lietuva taps NATO nare, šaliai 
atsivers didelės investicijų gali
mybės”, sakė A. Zuokas.

Beje, darbo grupė pasitarime 
konstatavo, kad kol kas turi per 
mažai informacijos apie šį ren
ginį. BNS

(atkelta iš 1 psl.)
scenarijų B.Clinton ketinęs siū
lyti artimo savo draugo reži
sieriaus Steven Spielberg kino 
kompanijai “DreamWorks”. Ne 
kartą Baltuosiuose rūmuose 
nakvojęs S. Spielberg yra dide
lis Demokratų partijos finansi
nis rėmėjas.

“Jeigu tai humoras, tai jisai 
nevykęs”, BNS sakė Lietuvos 
URM Informacijos ir kultūros 
departamento direktorius Petras 
Zapolskas.

P. Zapolskas informavo, kad 
URM prašymu, Lietuvos am
basados Washingtone pareigū
nai perdavė J. Siewert’ui savo 
susirūpinimą dėl “tokio humo
ro”.

Be to, P. Zapolskas pabrėžė, 
kad Lietuva neturi įsiskolinimų 
Amerikai.

Lietuvos ambasados spaudos 
atašė Rolandas Kačinskas dien
raščiui teigė, kad “taip juokauti 
tokio rango pareigūnui, kuris ką 
tik ėjo oficialias pareigas, yra 
mažų mažiausiai neatsakinga”.

JAV diplomatijos akademijos 
prezidentas Bruce Laingden 
dienraščiui tvirtino, kad daugu
mos amerikiečių nuomone, Lie
tuva ir jos kaimynės Latvija bei 
Estija yra taikios, pažangios ir 
labai draugiškos Jungtinėms 
Valstijoms šalys. Jo manymu,

dauguma amerikiečių apgailes
tauja dėl bet kokios insinuaci
jos.

B. Laingden išreiškė viltį, kad 
buvęs prezidento spaudos atsto
vas ją padarė nesąmoningai.

“Tai - laukinis, neatitinkantis 
realybės ir nepagarbus ilgame
tei JAV ir Lietuvos draugystei 
pareiškimas”, sakė B. Laingden.

Washingtone įsikūrusi aka
demija - privati, pelno nesie
kianti nepartinė draugija, į kurią 
įeina 100 įvairiu metu JAV dip
lomatinėje tarnyboje dirbusių ir 
Amerikos užsienio politiką for
mavusių bei įgyvendinusių 
žmonių. Diplomatijos akade
mija laikosi nuostatos, kad, gi
nant Amerikos interesus užsie
nyje, diplomatija vaidina esminį 
vaidmenį, todėl turi pasižymėti 
aukščiausiais standartais.

Tai jau ne pirmas kartas, kai 
Lietuvos ambasadai JAV tenka 
reaguoti į juokų forma Ameri
kos žiniasklaidoje pasirodan
čius ir lietuvius įžeidžiančius 
išpuolius.

Prieš pusmetį apie Lietuvą sa
vaip pajuokavo ir daugiausia 
uždirbantis pasaulio aktorius 
Mel Gibson. Jis juokais teigė bi
jąs “golfo lazdomis apsiginkla
vusių aštriadančių lietuvių, ku
rie nori ištaškyti j ūsų smegenis”.

BNS

Ožkos užkariauja Lietuvą

RigaVen Travel, Ine. 
tVe provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

Lietuvoje ožkos tampa vie
nais mėgstamiausių naminių gy
vūnų. Per pastaruosius 10 metų 
jų padaugėjo 6 kartus. Sausio 1 
dieną Lietuvoje buvo auginama 
25 tūkst. ožkų. Tuo tarpu avių 
per šį dešimtmetį sumažėjo 5

kartus - iki 14 tūkst. Per metus 
Lietuvoje pagaminama viduti
niškai po 1.3 tūkst. tonų avienos 
ir ožkienos. Vienas gyventojas 
per metus suvartoja po 350 g šių 
gyvūnų mėsos.

Lietuvos rytas

Kompiuterių naudojimas Lietuvoje

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS 

•Call for Details"

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

1-800-291-8311
E-mail: RigaVen@worldnet.att.net

Kompiuteriai namuose nau
dojami: 89% - žaidimams ir 
laisvalaikiui, 87% - mokymui
si, 72% - darbui ir individua
liam verslui. 43% turinčių kom
piuterius naudojasi internetu, ta
čiau kaime tik kas penktas. Daž
niausiai - 90% atvejų - prie in
terneto jungiamasi komutuoja
mąja telefono linija. Elektroni
nio pašto dėžutes turi 93% prisi
jungusių prie interneto, kas de
šimtas internetu naudojasi ką 
nors pirkti ar sumokėti už pa
slaugas. 42% internetu naudoja

si kasdien, 35% - kelis kartus 
per savaitę, 12% - kartą per sa
vaitę. Internetas naudojamas 
mokymuisi - 80%, susirašinėti
- 77%, laisvalaikiui - 57%, dar
bui - 45%, individualiam verslui
- 24%. 81% apklaustųjų tvirti
na, kad naudotųsi internetu daž
niau, jei jis būtų pigesnis. Nesi- 
naudojimo internetu priežastys
- beveik pusei apklaustųjų - di
delis abonentinis mokestis, o po 
penktadalį - brangi įranga, nėra 
poreikio.

Respublika

Po pasaulį keliaujančios 
indiškos lėlės sustojo Vilniuje

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

FEBRUARY PICKUPS

Feb. 16 Lowell, MA 12-1 pm
Feb. 16 Lawrence, MA 2-3 pm
Feb. 16 Nashua, NH 4-5 pm
Feb. 17 VVorcester, MA 12-3 pm
Feb. 18 Hartford, CT 9:30 - 11 am
Feb. 18 Waterbury, CT 12-2 pm
Feb. 19 Kennebunkport, ME 11 am - 12 pm
Feb. 20 Putnam, CT 1-2 pm
Feb. 20 Providence, RI 4 - 5:30 pm
Feb. 21 Cape Cod, MA 3:30 - 5:30 pm
Feb. 22 Brockton, MA 3:30 - 5:30 pm
Feb. 23 Albany, NY 6:30 - 7:30 pm
Feb. 24 Binghamton, NY 9:30 - 10:30 am
Feb. 24 Scranton, PA 12-2 pm
Feb. 24 Frackville, PA 5:00 - 6:30 pm
Feb. 25 Washington, DC 1-3 pm
Feb. 25 Brooklyn, NY 1 - 3:30 pm
Feb. 25 Bridgeport, CT 7-8 pm

Lietuvos nacionalinę Mar
tyno Mažvydo biblioteką pasie
kė lėlės iš Delyje įsikūrusio Šan- 
koro tarptautinio lėlių muzie
jaus, kuriame eksponuojama 
tūkstančiai lėlių iš viso pasaulio.

Šia paroda “Indijos lėlės”, at
keliavusia į Lietuvą iš Tuniso, 
bibliotekoje paminėta Indijos 
Respublikos diena. Indijos na

cionalinei šventei skirtas rengi
nys buvo surengtas bendradar
biaujant su buvusia Indijos am
basadore Lietuvai Madhu Bha- 
duri, padedant Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos Azijos, 
Afrikos ir Okeanijos šalių sky
riui bei Lietuvos ir Indijos drau
gijai. Paroda veiks iki vasario 20 
dienos. BNS

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriif metų sukakti!

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

* Čekiui sąskaitas - asmeniškas ir komercines 
• Paskolas - namu, namų remonto, 

Home E ų ui L y ir automobiliu
* ATM naują mašiną ir korteles
* tiesio gin j pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuvi.škuL..

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

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

v

Lietuvos Centro Sąjunga atsiprašo Švedijos 
ambasadoriaus už politikos chuliganą 

(atkelta iš 1 psl.)
Anot dienraščio, V. Šustaus

kas interviu Švedijos televizijai, 
be kita ko, piktinosi, kad ne
teisiami sovietų KGB struktū
rose dirbę žydai, prisidėję prie 
Lietuvos žmonių genocido, 
samprotavo apie “žydų mafiją”.

Jis taip pat gyrėsi iš Kauno iš
vijęs Švedijos bendrovę “Vat- 
tenfall”, norėjusią 15-kai metų 
išsinuomoti skolose skęstančią 
“Kauno energiją”.

Centro sąjunga ketina kreip
tis į Teisingumo ministeriją ir 
Generalinę prokuratūrą, kad jos 
įvertintų V. Šustausko pasisa
kymų atitikimą Konstitucijai ir 
kitiems įstatymams.

-------------------------- .............................................-................................-

Populistinei Lietuvos laisvės 
sąjungai vadovaujantis V. Šus
tauskas jau yra pelnęs “gatvės 
politiko” ir antisemito reputaci
ją savo ankstesniais veiksmais 
ir pasisakymais.

Iki tapdamas Seimo nariu, o 
prieš tai - Kauno meru, V. Šus
tauskas organizuodavo vadina
muosius “ubagų žygius” ir ki
tas viešąją tvarką pažeidžian
čias akcijas, už kurias jam teko 
pabuvoti policijos daboklėje.

V. Šustauskui vadovaujant 
Kaunui, šį miestą aplenkdavo 
Lietuvos valstybinės valdžios 
atstovai ir užsienio svečiai.

BNS

VILNIUS
Iš New Yorko 
Iš New Yorko 
iš Chicagos 
Iš Chicagos

$290 viena kryptimi 

$395 ten ir atgal 

$303 viena kryptimi 

$445 ten ir atgal

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų

Vytis Travel
40-24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

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

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

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
FEBRUARY PICK-UP SCHEDULE

February 6 New Haven, CT 12-1 pm
New Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, 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 New Haven, CT 12-1 pm

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

February 22 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 p m
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 S 325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Netektys - Elizabeth, NJ
Vidas Ramanauskas

2000 m. gruodžio 22 d., su
laukęs 57 metų, mirė inž. Vi
das Ramanauskas, gimęs Lie
tuvoje. Mirtis j į pasiglemžė gy
dytojo kabinete atliekant fizi
nio “streso” testą. Liko žmona 
ir vaikai. Liko taipgi jo brolis Jo
nas ir sesuo Joana bei velionio 
tėvai Jonas ir Monika Rama
nauskai.

Albinas Stukas
2000 m. gruodžio 22 d., su

laukęs 83 metų amžiaus, įvai
rių ligų iškamuotas, savo na
muose Jackson, NJ, mirė nuo
širdus Lietuvos mylėtojas Albi
nas Stukas. Velionis gimė ir au-' 
go Čivonių kaime, Kupiškio 
valsčiuje. Amerikoje išgyveno 
50 metų ir iki pensijos gyveno 
Elizabeth, NJ. Atvykęs į šią ša
lį, gerai susipažinęs su medžio 
darbais, jis atidarė įvairių laiptų 
dirbtuvę ir jąpavadino “Rūtos” 
vardu (Rūta Millyvork and 
Stairs). Jo laiptai pasižymėjo 
gera kokybe ir sąžininga įranga. 
Todėl užsakymų j am niekad ne
pritrūkdavo. Jo dirbtuvėje įsi
darbinę eilę metų dirbo daugiau
sia lietuviai.

Albinas buvo giliai religin
gas, bet savo įsitikinimuose lai
kėsi tautinės minties. Daugelį 
metų jis priklausė Tautinei Są
jungai ir Lietuvių Bendruome
nei. Per Vasario 16-tos minėji
mus jis visuomet skatindavo jos 
veiklai nepagailėti aukų ir pat
sai buvo vienas iš dosniųjų au
kotojų.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę jis per Lietuvos konsulatą 
Nevv Yorke pasirūpino susigrą
žinti Lietuvos pilietybę. Nuvy
kęs į tėviškę sužinojo visą eilę 
žmonių pavardžių, kurie kaip 
laisvės kovotojai žuvo kovoda

mi prieš okupantus. Jų atmini
mui įamžinti jis savo lėšomis jų 
žūties vietoje pastatė paminklą. 
Sugrįžęs namo pareiškė nusiste
bėjimą, kad vietinė spauda pa
minklo šventinimui neparodė 
reikiamo dėmesio. Nepriklauso

Albinas Stukas prie savo tėviškėje pastatyto partizanų at
minimui paminklo ’

KĘSTUČIO ARBOČIAUS 
pergalė Chicagoje

Kaunietis stipruolis Kęstutis 
Arbočius jau ne pirmi metai da
lyvauja atvirose Amerikos shi- 
dokan karate varžybose Chi
cagoje, kurios yra vadinamos 
neoficialiomis pasaulio pir
menybėmis. Ir yra malonu, kad 
jis jau antrą kartą iš eilės čia lai
mi čempiono titulą.

Mūsiškis pradžioje turėjo 
susitikti su sportininku iš 
Japonijos - Ryto “Akira” Sakai 
ir jį nugalėjo 5-me rungty
nių rate techniniu nokautu. Pus
finalyje lietuvio laukė jau stip
resnis ir tituluotas varžovas - 
Emanuel Netoh iš Prancūzijos. 
Tačiau ir jis pasidavė po 4-jo 
raundo. Finale kaunietis susi

moj Lietuvoj jis tarnavo kariuo
menėje artilerijos mokomojoje 
kuopoje ir tuo didžiavosi.

Mirus pirmajai žmonai, savo 
dirbtuvę su visa įranga ir pasta
tu pardavė ir Jacksono mieste
lyje nusipirkęs nemažąplotą že
mės pasistatė erdvų namą. So
dybą ir įvažiavimąjis apsodino 
liepomis ir kitais medžiais, o 
žemės plotą užveisė vaisme
džiais, uogų krūmais ir gėlėmis. 
Jį labai traukė ūkininkavimas, 
tad kasmet prisodindavo savo 
didžiuliame darže įvairių dar
žovių. Joms laistyti buvo iš
kasęs ir įrengęs gražų tvenkinį 
ir kasmet džiaugėsi savo darbo 
derliumi.

Laikui einant pablogėjo ir 
pradėjo irti jo sveikata, tačiau į 
pesimizmą jis nepuolė. Žarny
ną tikrinant buvo aptiktas pik
tybinis auglys ir teko didesnę 
dalį storosios žarnos tuojau pa
šalinti. Suprantama, tai buvo 
didžiai krečiantis smūgis. Man 
retsykiais Albinas paskambin
davo apgailestaudamas, kad 
nebegalįs dalyvauti lietuvių 
renginiuose. Kartą pasiguos- 
damas išsireiškė, kad jaučiasi 
esąs lyg namų arešte. Pereitų 
metų rudenį jis turėjo stiprų in
sultą, kuris buvo lemiamas 
smūgis jo gyvybei. Kurį laiką 
sveikatos būklė pagerėjo, bet 
neilgam. Gydėsi savo namuose, 
kol gyvybė galutinai užgeso.

Jo kūnas iš Bražinsko laido
jimo namų 2000 m. gruodžio 27 
d. buvo nuvežtas į lietuvių šv. 
Petro ir Pauliaus bažnyčią Eliz
abeth. Gedulingų pamaldų metu 
pamokslą pasakė filipinietis 
kunigas Peter Aąuino. Keletą 
giesmių jautriai pagiedojo 
solistė Angelė Kiaušaitė ir vie
ną raudą iš Corelio sonatos pa- 
smuikavo Julius Veblaitis. Jo 
kūną palaidojo šalia pirmosios 
žmonos šv. Gertrūdos kapinėse.

Giliame nuliūdime liko antra 
žmona Brigitte ir jos vaikai. 
Lietuvoje liko jo sesuo Elena 
Subatavičienė, sūnėnas Bronius 
Stukas ir kiti artimieji.

v
Žymusis karate specialistas 
Kęstutis Arbočius (deš.) su 
savo treneriu. Jis jau antrą 
kartą iš eilės laimi JAV atvi
ras pirmenybes

E. Šulaičio nuotr.

Jonas Ramanauskas
2001 m. sausio 4 d. savo na

muose, Metuchen, NJ, beskai
tant laikraštį staiga užgeso 84 
metų sulaukusio Jono Rama
nausko gyvybė. Ši netektis ne
paprastai sukrėtė ne tik jo še
imą, bet ir visus jį pažinojusius, 
nes vos tik prieš aštuonias die
nas buvo palaidotas staiga miręs 
jo sūnus Vidas.

J. Ramanauskas jaunystėje

Jonas buvo suvalkietis, gimęs 
Vilkaviškyje. Amerikoje pri
klausė Lietuvių Bendruomenei 
ir parapijai. Su žmona Monika 
mielai lankėsi įvairių lietuvių 
švenčių pobūviuose. Noriai 
skaitė Amerikos ir Lietuvos 
spaudą. Jis turėjo didelį pomėgį 
skulptūrai ir savo laisvalaikius 
buvo paskyręs vadinamajam 
liaudies menui. Jo namuose pui
kavosi įvairių dydžių kryžiai, 
rūpintojėliai, koplytėlės, pieme
nukai ir t.t. Prie savo namo buvo 
pasistatęs nemažą kryžių ir 
planavo nuvežęs jį palikti Kry
žių kalne. Nors pats nedaug ži
nojo apie profesionalaus meno 
taisykles ir visas jo plonybes, ta
čiau jis viską kūrė savo intui
cija ir įgimtu talentu. Šalia 
medžio drožinių jis gamindavo 
taip pat papuošalus ir iš meta
lo. Yra nukalęs nemažai gražių 
diržui susegti sagčių. Kiekvie
noj jo sagtyje raudoname fone 
puikuojasi lietuviška vytis. Vie
nųjų buvo ir man padovanojęs. 
Todėl kai dėsčiau gimnazijoj, 
mokiniai tai pastebėję tuoj 
klausdavo, ką reiškia tas “riding 
knight”. Būdavo man gera pro
ga paaiškinti, kad tai Lietuvos 
herbas ir jos valstybinis ženk
las.

Jo kūnas iš laidojimo namų 
buvo atvežtas į lietuvių šv. Petro 
ir Pauliaus bažnyčią Elizabeth, 
NJ. čia jau eilę metų atvykęs iš 
Filipinų darbuojasi kunigas 
Aąuino ir mišių metu jis pasakė 
prasmingų žodžių apie žmogaus 
gyvenimą žemėje. Pamaldų 
metu solistė Angelė Kiaušaitė 
su Eric Houghton vargonų pa
lyda pagiedojo keletą giesmių, 
o Julius Veblaitis pasmuikavo. 
Kūnas buvo palaidotas šv. Ger
trūdos kapinėse Colonia, NJ. 
Liko didžiuliame skausme žmo
na Monika, duktė Joana, sūnus 
Jonas ir keturi vaikaičiai. Lie
tuvoje pasiliko brolio sūnus ir 
kiti giminės.

Lai būna jiems visiems leng
va šio krašto žemelė.

Julius Veblaitis

tiko su senu priešininku -1999- 
jų atvirojo Šveicarijos čempi
onato nugalėtoju ir praėjusių 
metų JAV atvirųjų pirmenybių 
finalistu prancūzu Frederiku 
Agilaru. Pernai šį varžovą Kęs
tutis įveikė ketvirtame varžy
bų rate, o šiemet jį nokautavo 
antrajame.

Reikia pažymėti, jog Kęstu
tis dabar žada ilgesnį laiką pa
buvoti Chicagoje ir čia padirbė
ti bei pasitreniruoti su ameri
kiečiais. Tikimės, jog jis ne 
kartą pradžiugins sporto mėgė- 
jus savomis pergalėmis. Prieš 
beveik 100 metų atvykusieji į 
šį kraštą lietuviai garsėjo kaip 
stipruoliai. Ko gero, Kęstutis 
Arbočius atgaivins tas anks
tesnes išeivių kartos stipruolių 
tradicijas.

E.Šulaitis

Sportas Lietuvoje ir užsienyje
“Gyvybės ir mirties keliu” 

buvo pavadintas bėgimas, įvy
kęs š. m. sausio 13 d. Vilniu
je, skirtas prieš 1Q metų sausio 
13-ąją žuvusiems už Lietuvos 
laisvę atminti. Jau dešimtasis 
iš eilės toks 9 kilometrų bėgi
mas nuo Antakalnio kapinių 
iki televizijos bokšto buvo su
rengtas Mėgėjų bėgimo aso
ciacijos iniciatyva ne dėl ypa
tingų prizų. Visai sėkmingai už
baigusieji šią distanciją gavo 
atminimo medalius ir ta proga 
išleistus lankstinukus. Visi bė
gimo dalyviai buvo vaišinami 
arbata ir sumuštiniais. Taip pat 
jie turėjo galimybę aplankyti 
televizijos bokšte surengtą pa
rodą, skirtą anoms atmintinoms 
dienoms.

* * *
Kauno “Žalgirio” vyrų krep

šinio ekipa sausio 11 d. namuo
se įveikusi Lugano “Snakes” iš 
Šveicarijos krepšininkus 105:98 
ir iškovojusi penktąją pergalę 
ULEB Eurolygos pirmenybėse, 
užsitikrino vietą aštuntfinaly- 
je. Nugalėtojų komandoje dau
giausia taškų - 22 - pelnė Dona
tas Slanina, o Kęstutis Mar
čiulionis nuo jo atsiliko tik 
vienu tašku.

Po šios pergalės kauniečiai 
šešių komandų A grupės turnyre 
iš ketvirtosios vietos pakilo į tre
čiąją, aplenkę Madrido “Adec-

Dėmesys mokslui JAV LB Krašto valdybos planuose
(atkelta iš 6 psl.)
reiktų suformuoti universitetinį 
užjūrio studijų konsorciumą iš 
kelių Lietuvos universitetų, kur
is internetu pateiktų kursų pro
gramą. Studentai, išklausę kursą 
ir išlaikę tele-distancinį egza
miną, gautų įskaitas-kreditus. 
Jie galėtų tęsti mokslą iki moks
linio laipsnio gavimo, arba, su
rinkę poros metų kreditus, perei
ti studijuoti į jų pasirinktą uni
versitetą JAV arba Kanadoje. 
Tele-studijos būtų apsimoka
mos pačių užjūrio studentų, bet 
Lietuvos mokslo kainomis. JAV 
LB funkcija būtų pradinė ini
ciatyva, pagalba suorganizuoti ir 
programos išgarsinimas. Prog
ramos įgyvendinimas ir veikla 
būtų konsorciumo reikalas. Bū
tina pastebėti, kad panašios tele- 
studijų programos veikia ne tik 
keliose dešimtyse JAV univer
sitetų, bet ir Vakarų Europoje.

Kalbantis su Lietuvos univer
sitetais, būtų galima taip pat 
iškelti klausimą dėl sudarymo ir 
internetu perteikimo specialių 
kursų vyresniojo amžiaus kar
tai meno, lietuvių literatūros, 
muzikos, istorijos, kraštotyros, 
dailės, sveikatos ir kitomis te
momis. Aukštesniųjų lituanis
tinių klasių mokiniai taip pat 
galėtų šia paslauga naudotis.

Studijos Lietuvos 
universitetuose užsienio 

lietuviams
JAV LB-nės interesas yra ska

tinti vietinį lietuviųjaunimą vy
kti trumpalaikėms ir ilgalaikėms 
studijoms į Lietuvą. Tai padėtų 
ne tik išlaikyti lietuvybę mūsų 
vaikų ir vaikaičių tarpe, bet taip 
pat leistų jiems palyginti labai 
nebrangiai įsigyti aukštąjį mok
slą su mokslo laipsniais, pilnai 
pripažįstamais ne tik visoje Eu
ropoje, bet ir JAV-se.

Žinotina, kad Lietuvoje studi
jos pirmaisiais dviem metais, 
siekiant bakalauro laipsnio, ga
limos ne tik lietuvių, bet ir an
glų kalbomis. Lietuvos moksli
nes įstaigas atrado jau nemažai 
užsieniečių. Pavyzdžiui, Kauno 
Medicinos universitete medici
ną studijuoja per 300 užsienie
čių, Kauno Technologijos uni
versitete jų yra per porą šimtų. 
Kodėl iš jų negalėtų būti keli 
šimtai JAV ir Kanados lietuvių 
studentų? Bendradarbiaujant su 
Lietuvos aukštosiomis mokyk
lomis, bus bandoma paruošti in

co Estudiantes” ekipą. Šiose 
rungtynėse gerai sekėsi iki šiolei 
nedaug rungtyniavusiam žal
giriečiui Martynui Andriukai
čiui, kuris surinko 16 taškų.

Be “Žalgirio” iš A Eurolygos 
A grupės į tolimesnį ratą dar 
pateko Madrido “Adecco Estu
diantes”, Atėnų “Peristeri” ir 
Bolonijos “Paf ’ ekipos.

* * *
Šiapus Atlanto prakaitą lieja 

mūsiškis milžinas Arvydas Sa
bonis, vis prisidėdamas prie 
Portlando “Trail Blazers” per- 
galiųNBA lygoje. Šiuo metu jo 
komanda pirmauja Vakarų kon
ferencijos lentelėje. Portlandie- 
čiai, dabar laimėję 11 pergalių 
iš 12 rungtynių, vis labiau ati
tolsta nuo savo “persekiotojų”.

Portlandiečiams itin sunki 
buvo sausio mėnesio antroji sa
vaitė, kurios metu jie turėjo net 
5 susitikimus ir visus išvykoje. 
Pradėję šią seriją sausio 8 d. 
Bostone - 98:90 pergale prieš 
“Celtics” krepšininkus, sausio 
10 d. net 18 taškų skirtumu 
sumušė geriausiai visoje NBA 
lygoje stovinčią Philadelphi
jos ekipą. Sekantį vakarą port- 
ląndiečiai pranoko ir Rytų kon
ferencijos centrinės divizijos va
dovus Charlotte krepšininkus 
(83:70).

Tačiau sausio 13 d. Sabonis 
su savo draugais turėjo nusileis

formacines studijų brošiūras an
glų kalba. Jos bus paskleistos 
per JAV LB interneto tinklą, at
skirus bendruomenės vienetus, 
užsienio lietuvių žiniasklaidą. 
Asmenys, siekiantys speciali
zuotis kryptyse, kurios JAV yra 
sunkiai prieinamos ir daug kaš
tuojančios bei vedančios į pel
ningas profesijas, ypač turėtu 
susidomėti studijomis Lietuvo
je-

Stipendijos bei stažuotės
Svarstant dr. S. Bačkaičio pa

teiktą mokslinės veiklos planą, 
JAV LB Krašto valdyboje vyra
vo nuomonė, kad iš išeivijos pu
sės būtų skatinamas stipendijų 
sukaupimas ir mecenavimas pir
miausia magistro ir daktarato 
studijoms, nes tai bus pagrindi
niai veiksniai Lietuvos prisikė
lime iš nuosmukio. “Proto nute
kėjimas” yra viena iš Lietuvos 
problemų. Skundžiamasi, kad 
išviliojami patys geriausieji. Bū
tų tikslinga, kad stipendijas tei
kiantys išeivijos fondai duotų 
pirmenybę prašymams iš Lietu
vos ir naujosios bangos ateivi
ams JAV-se. Iš Lietuvos atvykę 
studijuoti turėtų pasirašyti sutar
tis sugrįžti į Lietuvą (kad ir tam 
tikram laikui!), o nesugrįžus sti
pendija privalėtų būti atmokėta 
parėmusiai institucijai. JAV ir 
Kanadoje gyvenantiems įsidar
binus, stipendijos turėtų būti su
grąžinamos, nebent studijų šaka 
yra lituanistika, Lietuvos istori
ja, folkloras ir pan. Stipendijų 
sugrąžinimas turėtų tikslą kas
met padidinti jas teikiančią in
stitucijų stipendijų fondus.

Stipendijas teikiantys fondai 
dalį stipendijoms nukreiptų lėšų 
galėtų skirti padengti stažuočių 
išlaidas JAV keletui jaunų Lietu
vos universitetų parinktų dėsty
tojų. Stažuotės turėtų būti kon
centruojamos JAV-jų universi
tetuose, kurie yra pasirašę ben
dradarbiavimo sutartis su Lietu
vos universitetais. Tokiu būdu 
būtų sumažintos stažuotės išlai
dos. Yra labai svarbu jauniems 
dėstytojams sudaryti galimybę 
susipažinti su Vakarų pasaulio 
mokymo metodais bei atskiro
mis mokslo temomis. Jauniems 
dėstytojams nemažiau būtina 
sudaryti progą įgyti Vakarų pa
saulio akademinę patirtį ir su
teikti galimybę užmegzti ilga
laikius bendradarbiavimo ryšius 
su kolegomis užsienyje. 

ti New Yorke prieš “Knicks” 
vyrus, nes negalėjo susitvarky
ti su labai sėkmingai mėtan
čiais nevvyorkiečiais. Bet štai 
Detroite jie vėl įveikė Detroito 
“Pistons” vyrus jų pačių mieste 
103:96.

Beje, Arvydo Sabonio taškų 
kraitis pastaruoju metu per il
gą išvykų maratoną nebuvo la
bai didelis. Bostone, dėl danties 
skausmo, mūsiškis visai ne
žaidė. Geriausiai jam sekėsi 
Philadelphijoje, kur uždirbo 11 
taškų. Charlottes mieste jis tu
rėjo pasitenkinti 7, o New Yor
ke - 5 taškais. Mažiausiai - tik 
9 minutes Arvydas gavo pa
rungtyniauti Detroite, kadajis iš 
trijų metimų nepataikė nė vieno 
ir pirmą kartą liko be taško. 
Tačiau jis dažnai, nors ir pelny
damas nedaug taškų, pasi
žymėdavo gražiais ir tiksliais 
kamuolio perdavimais koman
dos draugams ar jo nuėmimais 
nuo krepšio.

Beje, Philadelphijoje ir New 
Yorke įvykusios rungtynės bu
vo rodomos per televiziją visoje 
Amerikoje. Sabonį su jo drau
gais televizorių ekrane matėme 
ir sausio 17d., kuomet Portland 
komanda savo namuose žaidė 
su Miami “Heat”, o sausio 20 
d. su stipria ekipa - Sacramento 
“Kings”.

E. Šulaitis

JAV lietuvių mokslo 
darbuotojų sąrašas

Mokslinių darbuotojų, tyrinė
tojų bei aukštąjį mokslą baigu
sių specialistų sąrašas yra reika
lingas mums patiems dėl palai
kymo ryšių, o taip pat dėl ben
drinių darbų. Reikalui iškilus ar
ba kam nors ieškant kontaktų, 
sąrašas pasitarnautų susisiekti, 
gauti nuorodas, dalyvauti vie
noje ar kitoje konferencijoje ir 
pan. Sąrašas taip pat būtų pa
rankus turėti Lietuvos mokslo 
įstaigoms dėl galimo bendradar
biavimo, pasidalinimo informa
cija, arba nuorodų.

JAV LB 1990 metais tokį 
sąrašą buvo paruošusi. Jį būti
na atnaujinti ir patikslinti. Šiuo 
tikslu bus susisiekiama su 
žinomais mokslo darbuotojais, 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centru, Inžinierių ir architektų 
sąjunga bei bendruomeninėmis 
institucijomis. JAV LB supran
ta svarbą sąrašams teikti deramą 
konfidencialumą.

Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas 2002 metais 
Pagal esantį susitarimą, se

kantis Mokslo ir Kūrybos sim
poziumas turėtų įvykti JAV 
2002 metais. Pagrindiniai sim
poziumo rengėjai - Inžinierių ir 
architektų sąjunga (ALIAS), 
LTSC, Gydytojų sąjunga ir JAV 
LB-nė. Paskutiniai keli simpo
ziumai iš JAV pusės parodė tu
rinio atžvilgiu silpnėjimą ir 
menkėjantį mokslinių darbuoto
jų dėmesį. Alternatyvos: 1) tęs
ti simpoziumus toliau toje pa
čioje formoje kaip iki šiol Chi
cagoje; 2) pasvarstyti simpozi
umams kitų vietovių galimybę; 
3) siaurinti simpoziumo mastą 
ir daugiau orientuotis į parink
tas profesines kryptis, kuriose 
būtų įmanoma geresnis išeivijos 
mokslinių darbuotojų indėlis 
neatsižvelgiant į jų populiarumą 
visuomenėje; 4) riboti simpozi
umą daugiau visuomenei popu
liariomis temomis. JAV LB, pri
tardama 2002 metais įvyksian
čio simpoziumo ruošai, sieks su 
dalyvaujančiomis organizacijo
mis išsiaiškinti anksčiau padary
tus įsipareigojimus, trūkumus ir 
galimus pagerinimus, kad sim
poziumai atgautų turėtą išeivi
jos mokslo žmonių bei plačio
sios visuomenės dėmesį.

JA V LB infomacija 
(Teresė Gečienė)
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Dvi Kalėdų eglutės Nevv Yorko vaikučiams

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
gyv. Kennebunkport, ME, Pran
ciškonų Šv. Kazimiero provinci
jos kapitulos, vykusios Kretingoje 
š. m. sausio 14-20 dienomis, 
paskirtas delegatu ir finansų 
tvarkytoju Amerikoje ir Kanadoje 
gyvenantiems lietuviams pran
ciškonams.

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, sausio 25 - 30 d. lankėsi St. 
Petersburg Beach, FL, ir dalyvavo 
kun. Mato Čyvo 60 metų kuni
gystės jubiliejaus iškilmėse.

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
Uža.a. Geraldiną Kiaušus, 

sulaukusią 64 metų amžiaus, lai
dotuvių mišios buvo aukojamos 
š. m. sausio 19 d. 9:30 vai. ryto. 
Velionė palaidota Šv.Jono ka
pinėse. Gilią užuojautą reiškiame 
velionės artimiesiems. Tegul ilsisi 
ramybėje!

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

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

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

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

t ---- ------ — ' ...... ........
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

83 metų sukakties 

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

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

Gieda Apreiškimo parapijos choras 
vad. Astos Barkauskienės

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

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

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

Vida BladykaitėAA/iIliams - skaitovė
Nuo 12:00 vai. mažojoje Kultūros Židinio salėje veiks kavinė 

-- Bus galima papietauti -- 
Įeinant aukojama 

Vaikai ir moksleiviai - veltui
Minėjimq rengia ir visus atsilankyti kviečia

TAUTOS FONDAS
JAV LB NEW YORKO APYGARDA 
ALTO NEW YORKO SKYRIUS

Vasario 16-sios minėjimas, 
kurį rengia Didžiojo Nevv 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 2 vai. 
popiet. Pagrindinę kalbą pasakys 
LR ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų dr. Gediminas Šerkšnys. 
Meninę dalį išpildys Virginijus 
Barkauskas. Veiks kavinė. Daugiau 
informacijų žiūr. skelbimą šio 
puslapio apačioje.
Jau galima gauti naujas Lie
tuvių Fondo prašymų formas

Lietuvių Fondas praneša, kad 
jau išspausdintos naujos LF par
amos prašymo formos (Grant 
Application) ir naujos prašymo 
formos dėl gavimo stipendijų stu
dentams.

Asmenys ar organizacijos, 
suinteresuotos paramos gavimo 
reikalu, turi kreiptis į LF raštinę 
gauti naujas formas, užpildžius 
jas grąžinti per paštą arba as
meniškai įteikti iki 2001 m. kovo 
15 d. Studentai stipendijų gavi
mo rei-kalu turi naudoti taip pat 
naujas prašymo formas, užpildžius 
jas grąžinti iki 2001 m. balandžio 
15 d. Bet kokie prašymai, ank
sčiau atsiųsti senose formose, ne
bus svarstomi; jie turi būti pakeis
ti naujomis. Prašymai, gauti po 
nustatytos datos, taip pat nebus 
svarstomi. LF telefonas: 630-257- 
1616. Adresas:

Lithuanian Foundation, Ine. 
c/o Mrs. Alė Razmienė 
14911 127th St.
Lemont, IL 60439
Gražių, spalvotų "Dar

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

Apreiškimo parapijos vi
suotinis susirinkimas įvyko š. 
m. sausio 28 d., tuojau po 10 vai. 
lietuviškų mišių. Po įvairių 
pranešimų Msgr. D. Cassato pa
darė pranešimą apie parapijos fi
nansus. 2001 metams patvirtinta 
ši parapijos taryba: VI. Sidas, M. 
Klivečkienė, V. Jankauskienė, dr. 
M. Palubinskaitė, dr. G. Kumpi- 
kaitė, B. Kučinskas, S. Stanislaus- 
kas, J. Rudis, M. Ocasio (ispanų 
mišių atstovė) ir R. Catalanotti 
(priežiūros vedėjas). Iš buvusios 
tarybos pasitraukė B.Kumeta ir V. 
Jurgėla.

Maironio lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės pobūvis 2000 m. gruodžio 16 d. Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. A. Norvilos nuotr.

New Yorko ir apylinkių vaikučiai 
šiemet turėjo net du Kalėdų eglutės 
pobūvius: vieną rengė Maironio litu
anistinės mokyklos mokytojai ir tėve
liai; antrą - NY Lietuvių Atletų klu
bas, į kurį kvietė visus New Yorko 
ir apylinkių vaikučius. Abu vyko 
Kultūros židinio mažojoje salėje tą 
pačią dieną - sausio 16. Mažąją salę 
gražiai išdekoravo NY Atletų klubo 
kalėdinio pobūvio rengėjai. Mairo
nio lituanistinės mokyklos vaikučiai 
ir žiūrovai pasinaudojo šiomis 
gražiomis kalėdinėmis puošmenomis 
ir dėkojo Atletų klubui, kad sutaupė 
jiems daug laiko ir pastangų. Red.

MAIRONIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS 

Kalėdų eglutė

Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojai ir mokinių tėveliai 
surengė Kalėdų eglutės pobūvį 
tuojau po šeštadieninės mokyk
los pamokų - apie 12 vai. vidu
dienį. Patys mokiniai išpildė ir 
programą, kuriai vadovavo And
rius Valiūnas, penkto skyriaus 
moki-nys.

Savo muzikinius sugebėjimus 
parodė net keturi mokiniai. Pro
gramą pradėjo Gintas Norvilą,

DARBININKO skaitytojai, at
siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus:

Po 45 dol.: Albina K. Lipcius, 
Tolland, CT; V. Kazlauskas, Le
mont, IL; V. Vai, Oak Brook, IL; 
Janina Snieška, DDS, W. Hyan- 
nisport, MA.

Po 40 dol.: Dalia Pautienis, 
W. Barnstable, MA; A. Eitmanas, 
W., Paterson, NJ.

Po 35 dol.: Alg. Šilbajoris, 
Ormond Beach, FL; A. Sabaitis, 
Brockton, MA; Veronika Rutkaus- 
kas-Rutenis, Hyannis, MA; A. Ja
nuška, Milton, MA; Aldona Kli
mavičius, Worcester, MA; H. 
Laucius, Paterson, NJ; P. K. Gobu- 
zas, Blauvelt, NY; Dr. Konstancija 
Šimaitienė, Forest Hills, NY; G. E. 
Tozzi, Jr., Lindenhurst, NY; J. Bur- 
dulis, Shirley, NY; Petrė Dubaus
kas, Woodhaven, NY; Eleonor 
Aleliunas, Pittsburgh, PA.

Po 30 dol.: S. Liaukus, Hun- 
tington, CT; Nekalto Prasidėjimo 
Seserys, Putnam, CT; Jūratė Vait
kus, VVaterbury, CT; W. V. Belec
kas, Chipley, FL; Kun. M. Čyvas, 
St. Petersburg, FL; Alvitą Kerbelis, 
Seminole, FL; K. Gaižauskas, So. 
Pasadena, FL; Joana Vaičiulaitis, 
Bethesda, MD; A. Drazdys, Mari- 
ottsville, MD; J. Sakaitis, Auburn, 
MA; Milda Brandtneris, Avon, MA; 
Kun. A. C, Abracinskas, Brockton, 
MA; J. Zdanys, Centerville, MA; 
Teresė Landsbergis, U. Marlboro, 
MD; Dr. Maria Šveikauskas, W. 

fleita pagrodamas vieną kalėdinę 
dainelę. Po to Irena Dambriūnaitė 
grojo smuiku, o Niką Norvilaitė - 
fleita. Simas Glinskis pagrojo sak
sofonu.

Kiekviena klasė, įskaitant ir 
vaikų darželį, padeklamavo po 
kalėdinį eilėraštį. Visi mokiniai 
sugiedojo "Tyliąją naktį", pianinu 
akompanuojant dainavimo mo
kytojai Gintarei Bukauskienei. 
Programa buvo baigta sugiedant 
Kalėdų giesmę "Sveikas Jėzau gi- 
musis", kurią drauge su vaikučiais 
giedojo ir lietuvių kalbos besimo
kantieji suaugusiųjų klasėje. Visi 
džiaugėsi pakilia kalėdine nuotai
ka, kai staiga vaikučius labai 
nustebino atkeliavęs Kalėdų sene
lis, kuris kiekvieną vaiką apdo
vanojo dovanėle. Vaikų džiaugs
mui nebuvo galo!

Vėliau visi - vaikučiai ir žiū
rovai, tėveliai ir giminės - buvo 
skaniai pavaišinti. Žiūrovai dėko
jo mokytojams už įdėtas jų pas
tangas, gražiai paruoštą Kalėdų 
programėlę ir maloniai praleistą 
popietę.

Mokyklą šiais metais lanko 42 
vaikai, daug iš jų darželinėje 
klasėje. Džiugu, kad mokykla vis 
auga.

A. L.

"DARBININKUI" PAREMTI AUKOJO:
Roxbury, MA; A. Dargis, Fleming- 
ton, NJ; Eugenija Liaugaudas, Par- 
sippany, NJ;J. Shukis, FreshMea- 
dows, NY; J. Skučas, MD, Hilton, 
NY; T. Savickas, MD, Monticello, 
NY; Vyt. Gintautas, Mountain- 
dale, NY; A.J. Gruodis, Wappinger 
Falls, NY; Margaret Balčiūnas, 
Woodhaven, NY; Msgr. VVilliam 
J. Pakutka, Dunmore, PA.

Po 25 dol.: Isabel Oksas, Los 
Angeles, CA; A. Strazdas, Placen- 
tia, CA; A. E. Daukantas, Santa 
Monica, CA; Al Tumas, Simi Val- 
ley, CA; V. ir N. Kent, Valencia, 
CA; Teresa J. Barz, Ridgefield, CT; 
Stella Marcinauskis, Shelton, CT; 
Vyt. Vaikutis, Stamford, CT; E. 
Bacanskas, Pompano Beach, FL; J.
J. Wanat, Port Richey, FL; Aldona
K. Šmulkštys, Chicago, IL; R. Ku
bilius, Evanston, IL; Eugenija 
Račkauskas, Dorchester, MA; Ma
rija Eiva Hauser, Lexington, MA; 
Irena A. Jansonas, Osterville, MA; 
Gina Garunkštis, Severna Park, 
MD; Regina Barisas, Shrewsbury, 
MA; Kun. A. Babonas, Detroit, 
MI; Vacį. Kiukys, Branchburg, NJ; 
R. Graudis, Milltovvn, NJ; P. Elvis, 
Morganville, NJ; J. J. Gricius, Penn- 
sauken, NJ; Dalia Woss, Ringoes, 
NJ; Aldona Pintsch, W. Milford, 
NJ; Reginajonusis, Calverton, NY; 
Maria K. Vygantas, Great Neck, 
NY; E. Baranauskas, Schenectady, 
NY; Jonė Zaronskis, Cleveland, 
OH; A. and J. Baltrus, Jefferson 
Hills, PA.

Po 20 dol.: Dalile Polikaitis,

NY LIETUVIŲ ATLETŲ 
KLUBO 

Kalėdų eglutė

NY Lietuvių Atletų klubas jau 
kelintus metus iš eilės rengia savo 
mažiesiems sportininkams Kalėdų 
eglutės pobūvį. Šiemet jis prasidė
jo vėlyvą popietę. Buvo susirinkę 
daug vaikučių ir daug tėvelių, mat 
tą pačią dieną Kultūros židinyje 
vyko krepšinio lygos baigiamo
sios rungtynės.

Pagrindinis to pobūvio įvykis 
buvo Kalėdų senelio (Ramūno 
Martinkėno) pasirodymas salės 
tarpduryje su didžiuliu maišu do
vanų. Vaikučiai vieni išsigando, 
kiti trypė ir šokinėjo iš džiaugsmo. 
Senelis greitai visus sukvietė į ratelį 
ir linksmai užtraukė: "Stovi miške 
nameliukas, ten gyvena sene
liukas"... Prasidėjo žaidimai ir šo
kiai su Seneliu bei jo padėjėja 
(Danguole Gintautiene). Mažiau
sieji deklamavo eilėraščius, dai
navo ir už tai buvo apdovanoti 
įvairiausiais žaislais. Esamus ir 
būsimus sportininkus NY Atletų 
klubas apdovanojo specialiais 
sporto marškinėliais.

Kalėdų Eglutės pobūviui pasi
baigus, tuoj pat vyko diskoteka.

D. Pasytė

Westlake Village, CA; Angele Jony
nas, Berlin, CT; VI. Petkevičius, 
Lakeside, CT; B. V. Maciuika, Storrs 
Manfld, CT; A. E. Jalinskas, W. 
Hartford, CT; Ada Ustjanauskas, 
W. Hartford, CT; J. J. Raugalis, 
VVaterbury, CT; A. Spakauskas, Ft. 
Myers, FL; Irene Lukauskas, Fr. 
Myers, FL; Louise M. Bagdonas, 
New Port Richey, FL; Sofija Vaškys, 
St. Petersburg, FL; VI. Biknevi- 
cius, Seminole, FL; Vidm. Valiu- 
saitis, Sun City Center, FL; J. Kučin
skas, Sunny įsiės Beach, FL; J. W. 
Perazzo, Marietta, GA; K. Bružas, 
Homewood, IL; Halina Bagdonas, 
Oak Lawn, IL; Justas Buivys, Balti
more, MD; Joana Šlavikas, Balti
more, MD; Alb. Janks, Elkton, MD; 
A. Jankauskas, Germantovvn, MD; 
R. K. Gruodis, Mt. Airy, MD; An
gelą Lawler, VVestminster, MD; A. 
Barulis, Brockton, MA; Ed. Eitas,
E. VVareham, M A; J. J. Blažys, Hol- 
liston, MA; H. Čepas, Medford, 
MA; St. Marcinkevičius, N. Graf- 
ton, MA; Sophie Radę, St. Louis, 
MO; R. A. Šlepetys, Brick, NJ; A. 
Pocius, Elizabeth, NJ; Vida Hetten- 
bach, Centerport, NY; Kun. Z. 
Smilga, Fishers Island, NY

(bus daugiau)
Kiekviena auka yra didelė pagal

ba DARBININKUI. Laikraščio atei
tis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivijoje 
priklauso nuo aukotojų dosnumo. 
Vien iš prenumeratos nebūtų galima 
išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

(SKELBIMAI
--

Tik 33 centai už minutę 
skambinant i 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. 
(516) 377-1401. (sk)

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

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

Išnuomojamas pilnai ap
statytas butas savaitgaliams 
arba ilgesniam laikui Catskill 
kalnuose, netoli Belleayr, NY, 
gražioje vietovėje. Du miegamieji 
su paklotom lovom, virtuvė su 
indais ir šaldytuvu, salonas su TV, 
vonios kambarys su "Whirl-pool". 
Skambinti tel. (718) 777-2768arba 
(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:

Jonas Kazlauskas, Boston, 
MA, aukoja 10 dol.

Ona Malinauskas, Cleve
land, OH, aukoja 20dol.

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

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

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

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

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

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

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 tel. 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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