
' Lietuvos V 
nacionalinė 
M.Mažvyd° 
vbibliotekay

DARBININKAS
Vol. LXXXVI, Nr. 13
March - Kovas 30, 2001 Penktadienis-Friday

PERIODICALS
Postage paid at Brooklyn, N.Y.

341 Highland Blvd. Kaina
Brooklyn, N.Y. 11207 $ 1.00

TRIJŲ NOBELIO PREMIJOS LAUREATŲ 
VIEŠNAGĖ VILNIUJE ĮAMŽINTA KNYGOJE

UKMERGĖJE TURĖTŲ ATGYTI
BUVĘS KARINIS MIESTELIS

- Lietuvos prezidento pa
tarėjas nacionalinio saugumo ir 
užsienio politikos klausimais 
Albinas Januška žurnalistams 
pareiškė manąs, kad Vilniui 
nereikia dvišalės sienos su Ru
sija sutarties ratifikavimo Ru
sijos parlamente klausimo sieti 
su Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus vizitu į Maskvą 
(kovo 29-31 d.). Lietuvos Seimo 
narys Stanislovas Buškevičius 
užregistravo Seimo pareiškimo 
projektą, kuriame teigiama, kad 
RF Valstybės Dūmai dar kartą 
atidėjus sienos su Lietuva su
tarties ratifikavimą, Lietuva, 
remdamasi Potsdamo konferen
cijos nutarimais, gali iškelti 
tarptautiniame lygmenyje klau
simą dėl Karaliaučiaus kraš
to statuso, peržiūrėti karinio 
tranzito sąlygas ir lengvatas, 
taikomas Rusijos piliečiams, 
gyvenantiems Karaliaučiaus 
krašte. Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas Alvydas 
Medalinskas- “Interfax’ui” įsi
tikinęs pareiškė, kad dabarti
nis Seimas vargu ar priims tokį 
pareiškimą.

- Lietuvos Mokslo ir studijų 
departamentas prie Švietimo ir 
mokslo ministerijos kartu su 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba (LiJOT), Lietuvos stu
dentų sąjunga, Pilietinių ini
ciatyvų centru bei Nepartinių 
klubu surengė konkursą “Po
litikas 2001”. Konkurso “Poli
tikas 2001” tikslas - pristatyti 
visuomenei naujos kartos va
dovus bei jų požiūrį į Lietuvos 
nūdieną bei vystymosi perspek
tyvas, Lietuvos ryšius su ES, 
NATO, tarptautinėmis politi
nėmis bei finansų institucijo
mis, paskatinti jaunimą akty
viau domėtis didžiąja politika 
ir dalyvauti joje. Konkurse ga
lėjo dalyvauti 18-30 metų Lie
tuvos piliečiai, pavieniai as
menys ir grupės: jaunieji poli
tikai, mokslininkai, verslinin
kai ir pramoninkai, žemdirbiai, 
studentai, jaunimo nevyriausy
binių organizacijų atstovai. Pir
mojo konkurso etapo užduotis 
- apžvalga “Lietuva: iš dvide
šimtojo į dvidešimt pirmąjį am
žių”. Konkurso dalyviai pateikė 
išsamų darbą, kuriame turėjo 
būti aptartos trys pagrindinės 
temos: 1. Lietuvos Nepriklauso
mybės dešimtmečio ekonomi
kos pasiekimai ir klaidos (ben
drojo vidaus produkto kitimas, 
privatizacijos pamokos, mone
tarinė politika, laisvos rinkos 
principų diegimas, mokesčių 
politika ir kt.). 2. Lietuvos

' užsienio politika - tarp Rytų ir 
Vakarų (kaip Lietuvos geopo
litinė padėtis įtakoja jos užsie
nio politiką, Lietuvos ryšiai su 
kaimynais Rytuose ir Vakaru
ose, Lietuvos įvaizdžio pasau
lyje kūrimas ir kt.). 3. Lietuva 
2010 m. - ką reikėtų padaryti per 
artimiausią dešimtmetį, kad 
užtikrintume ženklią valstybės 
pažangą. Konkursui buvo pa
teikta 12 darbų, kuriuos vertino 
patys dalyviai, “Nepartinio klu
bo” nariai, LR ekspremjerai. 
Pirmasis konkurso etapas baigė
si 2000 m. pabaigoje.

Trijų Nobelio premijos lau
reatų - Czeslawo Miloszo, Wis- 
lawos Szymborskos, Gunterio 
Grasso bei vieno žymiausių lie
tuvių literatų Tomo Venclovos 
viešnagė Vilniuje pernai rudenį 
bus įamžinta knygoje “Atmin
ties ateitis”. Šią knygą išleido G. 
Grasso leidykla Vokietijoje. 
“Atminties ateitis” taip pat pa
sirodys ir lenkų kalba.

Knygoje spausdinami praė
jusių metų spalio mėnesį Vil
niuje viešėjusių C. Miloszo, G. 
Grasso bei T. Venclovos kalbų 
tekstai, W. Szymborskos eilė

VALSTYBĖS, PRIIMANČIOS LIETUVOS PILIEČIUS BE VIZŲ
Užsienio reikalų ministerija 

informuoja, kad Lietuvos pi
liečiai be vizų gali vykti į Ai
riją, Bulgariją, Čekiją, Čilę, 
Ekvadorą, Esfiją, Honkongą, 
Japoniją, Didžiąją Britaniją, 
Kiprą, Kolumbiją, Korėją, 
Kroatiją, Latviją, Lenkiją, 
Maltą, San Mariną, Singapū
rą, Slovakiją, Slovėniją, Švei
cariją, Urugvajų bei valstybes,

LIETUVOS KARIUOMENĖJE TIK VIENAS GENEROLAS
Šiuo metu Lietuvos kari

uomenė turi tik vieną brigados 
generolą - kariuomenės vadą 
Joną Kronkaitį. Pagal praėju
siais metais priimtą Lietuvos 
Seimo nutarimą iki šių metų pa
baigos kariuomenėje tegali bū
ti paskirtas tik vienas admiro
las. Seimo Nacionalinio saugu

Pabiržė A. Balbieriaus nuotr.

VERKIŲ IR PAVILNIŲ REGIONINIUOSE PARKUOSE 
KURIAMA LANKYTOJŲ INFORMAVIMO SISTEMA

Iki šių metų birželio mėnesio 
Vilniaus Pavilnių ir Verkių regi
oniniuose parkuose bus pasta
tyta apie 60 užrašų ir rodyklių, 
nurodančių kelią gamtos ir kul
tūros paveldo vertybių arba poil
siaviečių parkuose kryptimis.

Pastačius numatytus užrašus 
ir rodykles, lankytojams bus 
pateikta minimali informacija 
beveik apie visus šiuose par
kuose saugomus objektus. Pa
vilnių ir Verkių regioniniuose 
parkuose tokia sistema kuriama 
pirmą kartą.

Per 2000 m. jau pastatyta apie 
20 įvairių, daugiausia pažinti
nių, stendų su regioninių parkų 
schemomis. Regioninių parkų 
gamtos ir kultūros paveldo ver
tybių užrašų bei rodyklių iš
dėstymo schema - tai pagalbi
nis dokumentas, kurio tikslas - 

raščiai, nuotraukos.
Vilniuje susitikę Nobelio 

premijos laureatai surengė po
kalbį apie literatūrinę Europą. 
Pokalbis vainikavo diskusijų 
ciklą “Atminties ateitis”, kurį 
surengė Goethe’s kultūros insti
tutas.

Goethe’s institutas Vilniuje 
taip pat pristatė balandžio mėne
sio programą, kurioje apstu ne 
tik garsių XX amžiaus meno 
vardų, bet ir originalių renginių.

Vieną iš projektų buvo gali
ma išvysti praėjusį savaitgalį - 
tai “Keistuolių” teatro muziki

priklausančias Šengeno erdvei - 
Austriją, Beniliukso valstybes, 
Graikiją, Islandiją, Ispaniją, Ita
liją, Portugaliją, Prancūziją, 
visas Skandinavijos valstybes 
bei Vokietiją Į Malaiziją ir 
Sent Lusiją Lietuvos piliečiai 
be vizų gali vykti iki 30-28 
dienų. Į Tunisą lietuviai be vi
zų gali vykti tik su turistinė
mis grupėmis. Į Venesuelą gali 

mo ir gynybos komitete svars
toma galimybė padidinti gene
rolų skaičių Lietuvos kariuo
menėje, nes tuomet būtų gali
ma svariau aptarinėti stojimo į 
NATO klausimus. Mat, ben
draujant karininkams, iškyla 
sunkumų dėl laipsnių skirtu
mo. Kartais į susitikimus su 

sužymėti visus jau esančius in
formacinius stendus ir rodyk
les bei užrašus ir pažymėti nau
jai statomus. Visi informaciniai 
ženklai yra vieningo stiliaus ir 
kuriami taip, kad sudarytų ben
drą sistemą.

Vilniaus Verkių ir Pavilnių 
parkai teikia pirmenybę infor
macinės sistemos sukūrimui. Be 
jau išleistų lankstinukų, knygų, 
schemų, kuriamos informacinių 
bei draudžiamųjų ženklų siste
mos, rengiama informacinių 
centrų ekspozicija direkcijos pa
talpose.

Jos tikslas - informuoti lan
kytojus apie saugomas gamtos 
ir kultūros paveldo vertybes re
gioniniuose parkuose, taip pat 
apie poilsiavimo galimybes. 
Ekspozicija turėtų būti baigta 
iki birželio mėnesio. 

nis reviu “Taisyklė nr.l, arba 
Vilnių sapnuoti draudžiama” 
pagal žymaus vokiečių režisie
riaus Volkerio Ludwigo pjesę 
“Linija 1”.

Bene įspūdingiausias visų 
metų instituto organizuojamų 
įvykių - garsiosios XX amžiaus 
choreografės Pinos Bausch 
viešnagė Vilniuje. Rugsėjo mė
nesį choreografė, dariusi įtaką 
ne tik viso pasaulio šiuolaiki
nio šokio, bet ir teatro vystymui
si, atvyks su 53 žmonių grupe ir 
parodys savo Vupertalio šokio 

(nukelta į 6 psl.) 

vykti tik Lietuvos piliečiai, tu
rintys diplomatinius ir tarny
binius pasus bei korteles DEX 
2, kurios išduodamos Karaka- 
so oro uoste. Į Baltarusiją be 
vizos gali vykti tik lietuviai su 
diplomatiniais, o į Izraelį, Kini
ją, Rumuniją, Turkiją bei Uk
rainą ir su tarnybiniais pa
sais.

Respublika

užsienio generolais iš Lietuvos 
vyksta štabo viršininkas, turin
tis pulkininko laipsnį.

Šiuo metu Lietuvos kariuo
menėje yra trys kariškiai, ku
rie pagal įstatymą atitinka rei
kalavimus gauti generolo laips
nį.

Respublika

Lankytojams Verkių ir Pa
vilnių regioninių parkų direkci- 
ja yra išleidusi lankstinukų 
rinkinį “Vilniaus miesto regio
niniai parkai” (lietuvių kalba) 
bei lankstinukus apie Pavilnių ir 
Verkių regioninius parkus anglų 
kalba. Šiuose lankstinukuose 
yra ir schemos, kuriose pažy
mėtos gamtos ir kultūros pavel
do vertybės, pažintiniai takai, 
maitinimo taškai.

Per praėjusius metus direkci
ja suorganizavo 6 pažintines 
eksursijas po regioninius parkus 
autobusais, 3 pažintinius žy
gius dviračiais, taip pat specia
lizuotus žygius pėsčiomis, dau
giausia po Verkių kraštovai
zdžio architektūros draustinio 
teritoriją. Direkcijoje apsilankė 
apie 100 tūkst. lankytojų, dau
giausia moksleivių. ELTA

Krašto apsaugos ministerijos 
Gynybos išteklių taryba nu
sprendė Ukmergėje įkurti Lietu
vos karinių pajėgų Logistikos 
valdybą, kuri būtų atsakinga už 
visos kariuomenės materialinį 
aprūpinimą. Tokio centro kūri
mas užtruks iki 2009 metų ir iš
ankstiniais skaičiavimais tam 
prireiks 34-35 mln. litų. Šiais 
metais numatoma skirti 200 
tūkst. litų projektavimui, kitą
met - 6.5 mln. litų inžineriniams 
tinklams, teritorijos įrengimui 
bei didžiųjų kareivinių rekon
strukcijos pradžiai. Ukmergėje 
norima įkurdinti 400-500 ka
reivių dalinį. Jame galės tarnauti 
jaunuoliai, kuriems per sunku su 
ginklu rankose lakstyti kovi
niuose daliniuose. Ukmergėje

DIDŽIOJI BRITANIJA LAUKIA 
MOKYTOJŲ IŠ LIETUVOS

Į DidžiąjąBritanijąkviečiami 
atvykti fizikos, chemijos, pra
dinių klasių mokytojai, neįga
lių vaikų mokytojai bei peda
gogai, gerai mokantys anglų 
kalbą. Jiems garantuojama 14 
tūkst. litų per mėnesį alga, ku
ri įprasta Anglijos mokytojams. 
Darbo biržos užsienio ryšių sky
riaus duomenimis, paraiškas

STEIGIAMI NAUJI LB VIENETAI
LIETUVOS PRIĖMIMUI Į NATO 

UŽTIKRINTI
S.m. kovo 11 dieną, Lietuvai 

minint Nepriklausomybės atkū
rimo vienuoliktąją sukaktį, Lie
tuvos ambasadoje Washingtone 
susirinkę pagrindinių Amerikos 
lietuvių organizacijų atstovai 
sutarė vieningai dirbti, kad Lie
tuva būtų pakviesta į Šiaurės At
lanto aliansą- NATO. Atstovai 
reiškė nuomonę,.kad sekančių 
kelių mėnesių bėgyje preziden
to George W. Bush adminis
tracijai pritarus NATO plėtrai 
(nors dar kol kas neįvardinus 
kviestinas valstybes), jau dabar 
būtina veikti, kad Lietuvą pa
kvietus į NATO sudėtį, JAV-ių 
Senate turėtume įstatymu reika
laujamą šešiasdešimt septynių 
(67) senatorių pritarimą.

JAV LB Krašto valdyba ima
si skubios akcijos iš anksto su
rasti bent 75 senatorius (tris ket
virtadalius Senato narių), kurie 
įsipareigotų remti Lietuvos pri
ėmimą į NATO. Šį tikslą tiki
masi įgyvendinti į akciją įtrau
kiant dvidešimt septynose (27) 
valstijose velkančius LBnės 
vienetus, o taip pat įsteigiant 
valstijos mastu LB vienetus se
kančiose negausiai Amerikos 
lietuviais apgyvendintose valsti
jose: Alabama, Arkansas, De- 
laware, Idaho, Kentucky, Loui- 
siana, Maine, Mississippi, Mis- 
souri, Montana, Nevv Hamp- 
shire, North Carolina, North Da-

VILNIUJE RUOŠIAMA RESTAURAVIMUI 
TRINITORIŲ BAŽNYČIA

Užbaigtas Vilniaus Viešpa
ties Jėzaus bažnyčios restauravi
mo projektas. Dar vadinama 
Trinitorių bažnyčia Antakalnyje 
su vienuolyno pastatais yra 
brandžioj o ir vėlyvojo baroko 
architektūros ansamblis. An
samblio fundatorius - Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės et
monas bei Vilniaus vaivada 
Kazimieras Jonas Sapiega. 
Bažnyčia, kaip ir greta buvusi 
Sapiegų priemiesčio reziden
cijos dalis, pradėta statyti 1694 
metais atvykus į Vilnių vienuo
liams trinitoriams. Unikalus ku
polinės bažnyčios vidus deko
ruotas nuostabiausiomis relje
finėmis ornamentinėmis bei 
figūrinėmis kompozicijomis. 
1864 metais bažnyčia buvo pa
versta cerkve, vienuolyne įreng
tos kareivinės. 1919 metais baž
nyčia priskirta lenkų kariuo
menės ligoninei, o vėliau vie

bus laikoma, taisoma ar tvarko
ma karinė amunicija, įranga bei 
technika. Taip pat žadama įdar
binti apie 80 Ukmergės šaltkal
vių, remontininkų, vairuotojų 
bei sandėlininkų. Daugelis uk
mergiškių skeptiškai vertina šią 
žinią. Mat, pažadų atgaivinti 
visiškai nuniokotą ir išgrobs
tytą buvusį sovietinį karinį 
miestelį per pastaruosius aš
tuonerius metus buvo nemažai.
21.5 ha žemės plotą užimantį 
karinį miestelį su jame stovin
čiais daugiau kaip 20-čia pasta
tų nuo 1993 metų eksploatavo 
Krašto apsaugos ministerijos 
įkurta įmonė “Dukstyna”. Jai 
šiuo metu paskelbtas bankro
tas.

Lietuvos rytas

dirbti Anglijoje jau pateikė 145 
pedagogai. Iš jų atrankos po
kalbiams buvo pasirinkta apie 
50 žmonių. Galimybę gauti le
galų darbą Vakaruose jau įgijo 
13 mokytojų. Didžiosios Bri
tanijos atstovai patvirtino, kad 
šią programą jie ketina tęsti ir 
kitais metais.

Lietuvos rytas

kota, Oklahoma, South Caroli
na, South Dakota, Tennessee, 
Utah, Vermont, West Virginia, 
Wyoming.

Kreipiamės į tautiečius gy
venančius aukščiau suminėtose 
valstijose kviesdami jus prisidė
ti prie talkos NATO akcijoje. 
Prašome pranešti JAV LB Kraš
to valdybai savo vardą, pavar
dę, ardesą, telefoną, faksą ir 
elektroninio pašto adresą. Kraš
to valdyba atskirų valstijų mas
tu sugrupuos sutinkančius padė
ti į veiksmingą vienetą, atspaus
dins oficialius laiškų blankus ir 
pateiks pavyzdinę informacinę 
medžiagą valdžios pareigūnų ir 
žiniasklaidos kontaktavimui. 
Prašome žinias nukreipti Kraš
to valdybos vicepirmininkui or
ganizaciniams reikalams: Dr. 
Romualdas Kriaučiūnas, 1816 
Tecumseh River Road, Lansing, 
MI 48906; elektroninis adresas: 
romask@,acd.net

Suprasdami svarbią rolę, ku
rią vaidins minėtų valstijų se
natoriai, savo ruožtu, prašome 
lietuviškos spaudos skaitytojų 
talkos raginti savo artimuosius 
ir pažįstamus, gyvenančius iš
vardintose valstijose, prisistatyti 
LB Krašto valdybai ir pasiūly
ti talką pagelbėti Lietuvai jos ke
lyje į NATO sudėtį.

LB inforamacija 
Teresė Gečienė

nuolyno pastatai pritaikyti uni
versiteto klinikoms. Soviet
mečiu čia vėl buvo kareivinės. 
Bažnyčiai priklausę meno kū
riniai sunyko, o kas liko buvo 
išblaškyta po kitas bažnyčias ir 
muziejus. Nuo 1993 metų arki
vyskupijai sugrąžintame vie
nuolyne laikinai veikė atkurta 
Vilniaus kunigų seminarija. 
Dabar čia įsikūrusi Šv. Jono 
kongregacijos bendruomenė. 
Broliai vienuoliai dėsto Vil
niaus kunigų seminarijoje, ve
da rekolekcijas, skaito paskai
tas jaunimui, rengia paauglių 
stovyklas, globoja gatvės vai
kus, rengia maldingas keliones, 
lanko kalinius. Nors dar neaiš
ku, kada bus atkurtas visas di
dingas Trinitorių bažnyčios gro
žis, tačiau jau dabar jus durys 
atviros visiems, ištroškusiems 
susikaupimo ir tylos.

Lietuvos aidas

acd.net
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Nenorimi telefono skambučiai
Nereikia eiti į krautuvę - tau 

skambina žmonės, siūlydami 
pirkti viską, įvairias prekes. Vie
ni tų skambintojų - “telemarke- 
teriai” - yra teisėti, kiti apgau
lingi. Pareini namo iš darbo, val
gai vakarienę ir skamba skam
butis, tau siūlo kažką, ko tau 
visai nereikia. Tokie skambini
mai labai įgrįsta, bandai jiems 
pasakyti: “Thank you! I’m not 
interested!” - tačiau praktiška
me gyvenime tokio atsakymo 
neužtenka, kai nori atsikratyti 
įvairių pasiūlų. Skambintojas 
mano, kad tik šiuo metu tu ne
sidomi tuo ar kitu dalyku, tai po 
kiek laiko vėl skambina. O kar
tais būna ir taip, kad skambin
tojas net pasako grasinimų, bau
ginimų, naudoja nemandagius 
žodžius, visaip tave spaudžia, 
kad jo siūlomą prekę užsisaky
tum, įsigytum. “The Federal 
Trade Commission’s Telemar- 
keting Sales Rule” sako, kad pa
kartotini skambinimai asme
niui, kuris atsisako siūlomos 
prekės, yra žmonių piktnaudoji- 
mas. Nuo 2000 m. sausio mėne
sio, Federal Communications 
Commission yra gavusi per 
1,7000 nusiskundimų iš žmo
nių, kuriuos telefonu atakuoja 
įvairūs “telemarketeriai”. O 
kiek žmonių numoja ranka, pa
kabina ragelį, nepraneša ir pyks
ta, kai tas pats ar kitas asmuo 
vėl skambina bandydamas par
duoti nereikalingą prekę.

“Telephone Consumer Pro- 
tection Act of 1991 ” yra įstaty
mas, kuris turi išbalansuoti tei
sėtą verslo pasiūlymą, skambi

nant į namus ir siūlant prekes, 
tarp tokio, kuris baugina ir nau
doja nemandagius žodžius. Tas 
įstatymas priimtas, kad apsau
gotų žmones nuo išnaudojimų. 
Kai kurie “telemarketeriai” už 
skambinimų suvaržymą ėmė 
keršyti - skambindami žmo
nėms dažnai, įkyriai, palikdami 
klaidinančią informaciją tele
fono atsakove. Kodėl jie taip 
daro? Atsakymas būtų, kad kai 
kurie nežino apie 1991 metų 
įstatymą, kuris reikalauja, kad 
žmonių pageidavimas jiems 
daugiau neskambinti būtų ger
biamas. Kitf “telemarketeriai” 
neinformuoja savo tarnautojų, 
kąjie gali ir ko negali daryti.

Jei pasakote “telemarkete- 
riui” jums daugiau neskambin
ti, bet jis skambina ir toliau, jis 
pažeidžia federalinį įstatymą. 
Jei tai kartojasi dažnai, jūs galite 
tą įmonę paduoti į teismą, o tai 
jiems gali kainuoti iki 10,000 
dol. baudos.

Jei iki šiol atsakydavote jums 
skambinančiam “telemarkete- 
riui”, kad jums daugiau nebe
skambintų, dabar atsakykite, 
kad jūsų telefoną išimtų iš savo 
sąrašų: “Please remove me from 
your list”. Tai darykite nepyk- 
damas, mandagiai ir ramiai. 
Tokiu būdu pasieksite geresnių 
rezultatų. Tai ypatingai svarbu 
turėti mintyje, nes kai kurie ska
mbintojai žino jūsų telefono nu
merį, namų adresą ir “Soc. Sec.” 
numerį. Kad jie tokią informa
ciją turi, nėra nieko nuostabaus, 
nes daugelis įmonių perka 
klientų sąrašus iš įvairių kredi

to firmų. Visa eilė sąrašų yra 
sudaroma iš duomenų, gautų iš 
įvairių prekybos namų arba iš 
bendrovių, kurios naudoja infor
macines formas įvairiems kon
kursams. Geriausias būdas ne
susilaukti “telemarketerio” ker
što - dažno ir įkyraus skambini
mo - yra būti mandagiam su juo 
kalbantis. Atminkite, kad tas 
skambinantis asmuo nenuspren
dė pats jums skambinti. Tai nus
prendė įstaigos, kurioje jis dir
ba, kompiuteris. Ir jis pats gauna 
tik 6 dol. į vai., sėdėdamas prie 
to kompiuterio ir kalbėdamas su 
žmogumi, kuris atsako telefo
nu.

Jei “telemarketeris” nenusto
ja skambinęs jums į namus, jei, 
be to, naudoja grasinimus ar 
įžeidžiančius žodžius arba spau
džia įsigyti siūlomą prekę, jūs 
turėtumėte paprašyti “sales re- 
presentative” jūsų telefono nu
merį įdėti į sąrašą vadinamą 
“Do not call”. Jūs taip pat galite 
pats parašyti The Direct Marke- 
tingAssociation ir paprašyti jų, 
kad jūsų pavardę išimtų iš visų 
firmų, kurios yra jų narės, sąra
šų. O jei skambinimai vis tiek 
tęsiasi, sekite juos. Užrašykite 
laiką ir įstaigos vardą ir tada

paduokite skundą FTC (Feder
al Trade Commission) arbaFCC 
(Federal Communication Com- 
missions) ir valstijos prokuroro 
įstaigai (Statė attorney general ’s 
office).

Jei norite pasiskųsti, kad es
ate užpulti “telemarketerių”, 
skambinkite arba .rašykite:

- Federal Trade Commision, 
Public Reference Branch, 6th 
Street and Pennsylvania Avė 
NW, Washington DC 20580. 
Tel.: 1-877-FTC-HELP, arba 
202-326-2222, internete: www.- 
ftc.gov

- Federal Communications 
Commission, 445 12th. St. SW, 
Washington DC 20554. Tel.: 
202-418-0190. Internete: www,- 
fcc.gov

- Telephone Preference Ser
vice c/o The Direct Marketing 
Association P.O. Box 9014, 
Farmingdale, NY 11735-9014. 
Internete: www.the-dma,org.

-Junkbusters Corp., P.O. Box 
7034, Green Brook, NJ 08812. 
Internete: www.junkbusters.- 
com

Nesileiskime būti išnaudo
jami, verčiami ką nors pirkti, ar 
net ir klausyti pasiūlymų, jei jų 
nenorite.

Patarimai vairuotojams, 
naudojantiems bevielius telefonus
Paskutiniu laiku girdime, kad 

atsitinka daug nelaimių, kadan
gi žmonės, vairuodami automo
bilį, kalba telefonu.

Todėl užtikrinkite savo ir kitų 
saugumą:

- Visada vairuodami užsise
kite apsaugos diržą.

- Laikykite rankas ant vairo,

o akis nukreiptas į kelią.
- Neleiskite, kad skambini

mas telefonu trukdytų jums sau
giai vairuoti.

Gerai pagalvokite, ar reika
linga jums naudoti bevielį tele
foną vairuojant.

Saugus vairavimas priklauso 
nuo vairuotojo gero vairavimo

ir patirties, savo automobilio pa
žinimo ir eismo bei oro sąlygų.

Keletas patarimų:
- Leiskite “voice mail” at

sakyti jūsų skambučius vairuo
jant, o juos pats atsakykite, kai 
jums bus patogu - sugrįžus 
namo.

- Pasukite mašiną į šalikelę, 
jei tai padaryti yra saugu ir le
galu, ir tada kalbėkite telefonu.

- Paprašykite, kad bendra
keleivis atsilieptų telefonu, arba 
paskambintų, jei reikia, už jus.

Jei naudojate bevielį telefoną 
vairuodamas, gerai apgalvokite, 
ką darote:

- Pasakykite skambintojui, 
kad dabar vairuojate ir jums gali 
tekti nutraukti pokalbį.

- Žiūrėkite, kad telefonas būtų 
lengvai pasiekiamas.

- Naudokite tokį telefoną ku
riam nereikia rankų (hands-free 
device).

- Naudokite “memory dial” ir 
“automatic redial”.

- Žinokite atmintinai savo 
“keypad”.

- Spauskite numerius, kada 
nevažiuojate.

- Vairuodamas neįsileiskite į 
jausmingus, jaudinančius, įtam
pos pilnus pokalbius.

- Niekada neužsirašinėkite, 
neieškokite telefono numerių, 
kai vairuojate.

- Niekada nenaudokite “data 
functions” ar “web brovvsing”, 
kai vairuojate.

- Laikykitės visų įstatymų dėl 
bevielių telefonų vartojimo vai
ruodamas.

Kai kurios valsti jos ar miestai 
gali neleisti naudoti “earbuds” 
ar “headsets” ar reikalaujamo 
“hands-free” telefono naudoji
mo. Tėvai turi supažindinti savo 
vaikus, naujus vairuotojus, su 
atsakingu bevielio telefono nau
dojimu ir nuspręsti, ar jie gali jį 
naudoti vairuodami, ar ne.

Emergency 911. Nelaimės at
veju skambinkite 911. Jei to pa
daryti toje apylinkėje negalite, 
jūs turite susipažinti su apylin
kės pagalbos numeriu, kad, rei
kalui esant, galėtume prisišaukt 
pagalbą.

Svarbu žinoti:
Jei esate tokioje vietoje, kur 

jūsų bevielis telefonas ieško sig
nalo, arba jei iš viso nepasiekia 
signalo, labai galimas dalykas, 
kad negalėsite prisiskambinti 
911. Tokiu atveju susiraskite ar
timiausią telefono automatą ir 
paskambinkite prašydami pa
galbos. Taip pat TTD įrengimai 
(text telephone devices) šiuo 
metu nesiderina - nesikalba 
(not compatihle) su “digital 
vvireless phone” ir negali būti 
naudojami pasiekti 911 numerį.

Bevieliu telefonu skambini
mai 911 numeriu automatiškai 
nesuteikia 911 tarnautojams nei 
jūsų vardo, nei telefono nume
rio,, nei vietos, kurioje esate.

(nukelta į 5 psl.)

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

Siųsdami per Western Union, jūs tarsi įteikiate
pinigus tiesiai savo artimiesiems į rankas.

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 Westem Union. Taigi siųsdami 
pinigus savo artimiesiems, siųskite juos tik per 
Western Union - bendrovę, kuria pasitiki milijonai.

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

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

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių ap
draudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj - 
OHLERT-RUGG1ERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

JAV ir Kanadoje, teiraukitės

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

WESTERN MONEY 
UNION TRANSFER

Greičiausias pinigų persiuntimas visame pasaulyje™

k

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVY YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

faisolino
* MEM0BIALS '

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. 
QUEENSN.Y. 11379 

PHONES (718) 326- 1282: 326-3150 
■ TAI MŪSŲ VIEMISTELĖ VIETA -

- GAUSI PARODŲ SALE -

A

y

ftc.gov
fcc.gov
mailto:e-mailjbanyte97@hotmail.com
mailto:jstrimaitis@aol.com
mailto:rys@aol.com
http://www.westernunion.com
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. Dabar nieko nenustebinsi: lietuvių esama atokiausiuose Ameri
kos kampeliuose, Afrikoje, Azijoje, jau nekalbant apie kitus 
žemynus. Tačiau kaip būta anksčiau?

Pirmieji duomenys apie emigraciją iš Lietuvos siejami su XVII 
a., kai 1654 m. riteriui iš Kuršo Jokūbui Kelteriui jo krikštatėvis 
Anglijos karalius Jokūbas Ipadovanojo Tobago salą Karibųjūroje, 
kurioje buvo įkurta naujakurių kolonija iš Kuršo.

Vėliau istoriniuose šaltiniuose kalbama apie emigrantų bangą 
po 1831 ir 1963 m. sukilimųprieš rusus. Didžioji dalis emigrantų 
- dvasininkai ir smulkūs bajorai, 1867-1868 m. emigruoti vertė 
badas, 25 metų privaloma tarnyba Rusijos armijoje, tautinė 
priespauda, silpna ekonomikos ir gamybos plėtra, pasak socia- 
logų, - tai pirmosios masinės emigracijos į Vakarus, daugiausia 
JAV, pradžia. Tuomet į JAV persikraustė apytikriai 50 tūkst. 
žmonių. Beje, lietuviai nebuvo originalūs. Amerikon migravo 
daugelio Rytų Europos šalių gyventojai.

Per pirmuosius 14 dvidešimtojo amžiaus metų į JAV iš Lietu
vos emigravo per ketvirtį milijono žmonių. Tai buvo darbo mi
gracija. Daugiausiai tarp išvykėlių buvo kaimo gyventojų ir be
darbių. Vyrų bemaž dvigubai daugiau nei moterų. Amerikos, kaip 
išsvajotosios lietuvių žemės, kultas pasireiškė jau tada. Palygi
nimui galima pasakyti, kad tais metais į Didžiąją Britaniją tebu
vo išvykę 10 tūkst. žmonių. Kita kryptimi - į Rytus ar Siauręjudėji- 
mas buvo taip pat vangesnis. Sankt Peterburge tuo metu gyveno 
apie 30 tūkst. lietuvių.

Po Pirmojo pasaulinio karo JAV nustatė labai medidelę imi
gracijos kvotą lietuviams - 382 per metus. Lietuviai, nors ir ne 
taip gausiai, vyko ir į kitas Amerikos šalis. Tarpukariu daug jų 
išvyko po 1926 m. perversmo.

Lietuviai XX amžiuje emigracijos rungtyje buvo tarp pirmau
jančiųjų pasaulyje. 10 tūkst. gyventojų - 47 emigrantai. Lietuvą 
lenkė tik Airija su 101 emigrantu. Tuo tarpu Estijoje šis rodiklis 
tesiekė 22, o Vokietijoje -10 emigrantų 10 tūkst. gyventojų. Kaune 
1920-1940 m. veikė biurai, teikdavę pagalbą norintiesiems emi
gruoti į Pietų Amerikos valstybes. Neturtingi ar bežemiai valstie
čiai bei bedarbiai sudarė daugumą.

Iš visų išsiskyrė 1940-1944 m.-politinės emigracijos banga, 
iššaukta sovietinės okupacijos. Ji padvigubino išeivių lietuvių 
bendruomenę.

Lietuva - ne tropikai, kur ne
paprastai gausu įvairiausių 
rūšių roplių - vienintelių tiesio
ginių dinozaurų palikuonių pla
netoje. Tačiau ir mūsų šiaurie
tiškas kraštas nėra visiškai nu
skriaustas - šalyje gyvena 7 
roplių rūšys. Dvi - balinis vėž
lys (Emys orbicularis) ir lygia- 
žvynis žaltys (Coronella austri- 
aca) saugomos kaip retos, išny
kstančios rūšys ir yra įrašytos į 
Lietuvos raudo
nąją knygą. Vie
ninteliam iš Lietu
vos roplių - bali
niam vėžliui - yra 
įsteigti net trys 
specialūs herpe- 
tologiniai draus
tiniai Lazdijų ra
jone - Kučiuliš- 
kių, Juodabalės ir 
Stračiūnų.

Iš 3500 pasau
lio driežų rūšių 
šalyje gyvena tik 
trys. Du simpatiš
ki “tipiški” drie
žiukai - vikrusis 
(Lacerta agilis) ir 
gyvavedys (La
certa viviparia) 
jiems tinkamuose 
biotopuose yra
įprasti gyventojai. Vikrusis drie
žas pasirenka saulėtas ir sausas 
vietas tiek gamtoje, tiek šalia 
žmogaus būstų, net priemies
čiuose ir miestų parkuose. Gy
vavedys driežas labiau “lauki
nis” šlapių miškų, raistų, kitų 
drėgnų vietų gyventojas. Tačiau 
įdomiausias iš visų - bekojis, 
panašus į nedidelę gyvatėlę drie
žas gluodenas (Anąuisfragilis). 
Būtent dėl šio panašumo į gy
vatę gluodenas neretai dar tam
pa piktų, prietaringų, roplių pa
saulio nepažįstančių žmonių 
auka. Be viso to, gluodeno “as
menybė” iki šiol dar tebėra ap
gaubta įvairių prietarų, prasi
manymų. Tai primena ir žmo
nėse anksčiau plačiai prigiję 
“varinės gyvatės”, “geležinės 
gyvatės” vardai, nors šis sim
patiškas, iš tiesų su metalo 
atspalviu driežiukas yra visiš
kai nekaltas ir nekenksmingas 
padaras.

Įvairių liaudies prietarų apie 
gluodeną yra užrašęs žinomas 
tarpukario zoologas Jurgis 
Elisonas: “Daugelis mūsų so
diečių bijo jos labiau už nuo
dingąją pantinę gyvatę (angį -

LIETUVOS DINOZAURŲ PALIKUONYS 
PABUNDA PAVASARĮ

Alis Balbierius

A.B.) ir klaidingai tvirtina, kad 
nuo jos įkandimo nesą jokios 
pagalbos...(...) Ir daugiau 
prasimanymų apie geležinę gy
vatę žmonėse tenka išgirsti. 
Pavyzdžiui, tvirtinama, kad 
geležinė gyvatė kasmet būtinai 
vieną kartą turinti kirsti; jei ne
pasiseką jai žmogaus arba gy
vulio įkirsti, tai kertanti jinai 
medį, kuris nuo jos nuodų nu- 
džiūstąs. Kertanti jinai tik ank

Vėžlys V. Magio nuotr.

sti rytą, kai rasa tebesanti ne- 
nukrėsta”. “Visa tai niekų pasa
kos”, - rašė tas pats zoologas, 
tačiau dar ir šiandien kai kas 
panašiomis pasakomis tiki ir be 
gailesčio užmuša gluodeną.

Dėl įvairiapusės žmogaus 
ūkinės veiklos, melioracijos, 
miškų kirtimo per pusę amžiaus 
labai sumažėjo angių (Vipera 
bėrus) ir paprastųjų žalčių (Na- 
trix natrix). Į Lietuvos raudoną
ją knygą įrašytas lygiažvynis 
žaltys (Coronella austriaca) 
visą laiką buvo ir tebėra didelė 
retenybė, sutinkama tik Pietų ir 
Pietryčių Lietuvoj, pastoviai gy
vena garsaus Čepkelių rezerva
to teritorijoje.

Paprastasis žaltys - tautosa
kos, mitų herojus ir senovės lie
tuvių tikėjimų dievybė - taip pat 
palaipsniui tampa retesnis. Per 
kelis paskutiniuosius dešimt
mečius žalčių pastebimai su
mažėjo visame krašte. Aukš
taitijos nacionaliniame parke 
dirbantis zoologas Bronius Ša
blevičius mini, kad prieš 30 me
tų kai kuriuose Ignalinos rajo
no kaimuose “žalčių buvo tiek, 
kad vartydami šieną, žmonės 

grėbliais išvartydavo ir žalčius. 
Vakarais jie šliauždavo per kie
mus, dieną miegodavo šunų bū
dose”. Panašių archaiškų vaiz
dų su žalčiais tais laikais gali
ma buvo regėt ir daugelyje kitų 
Lietuvos vietų. Tačiau, spren
džiant iš įvairių istorinių šal
tinių, dar tolimesnėje senoveje 
žalčių būta dešimtis kartų dau
giau.

Lietuvių mituose, tautosakoj 

žaltys iš visų kitų roplių iš tiesų 
užima ypatingą, išskirtinę vie
tą. Senuosiuse ikikrikčioniš- 
kuose tikėjimuose žaltys yra 
dievybė, kaip vieno iš pagrin
dinių senovės dievų - Perkūno 
- pasiuntinys. O vienas iš prūsų 
dievų - Atrimpas - netgi buvo 
vaizduojamas kaip susivijęs į 
spiralę žaltys. Liaudies folklore 
žaltys - tai namų globėjas, šei
mos draugas.

Istorikas Jaronimas Meletius 
knygoje “Latvių ir prūsų stab
meldystė” (1551) vaizdžiai 
rašė: “Tuos žalčius jie (lietu
viai ir žemaičiai - A.B.) gerbė, 
tarsi jie būtų dieviškos būtybės. 
Tam tikru metų laiku j uos kvies
davo prie vaišių stalo. Žalčiai 
ateidavo, užlipdavo per drobulę 
ant stalo, paragaudavo įvairių 
valgių, o tada grįždavo į savo 
urvus. Kai žalčiai pasišalin
davo, žmonės džiaugdamiesi 
valgydavo pirmiausia iš tų indų, 
iš kurių žalčiai ragavę, tikė
damiesi, kad tais metais jiems 
viskas gerai klosis”.

Žalčio kultas artimai per
sipynęs su gyvate, kadaise net
gi tikėta, kad ir žaltys, ir gyva

tė supranta žmonių kalbą. Žvel
giant iš šių dienų, toks bendra
vimas su ropliais atrodo labai 
ekologiškas ir gaila, kad, atėjus 
krikščionybei, požiūris į žalčius 
ir gyvates smarkiai pasikeitė.

Angis - vienintelis nuodin
gas Lietuvos roplys, kurio įgė
limas pavojingas žmogaus gy
vybei. Bet tą pavojų ji sukelia 
tik užklupta netyčia, labai išgąs
dinta ar persekiojama. Per pra
ėjusį šimtmetį gyvačių, kaip ir 
kitų Lietuvos roplių, taip pat la
bai sumažėjo dėl įvairiapusės 
ūkinės veiklos.

Balinis vėžlys - Lietuvos 
gamtos reliktas, retenybių rete
nybė. Žmonės seniau jį prami
nė dar ir “geležine varle”. Pa
sakojama, kad seniau Dzū
kijoje, kada balinių vėžlių bū
ta gausiau, vaikai taip išban
dydavo jo šarvo kietumą - pa
dėdavo vėžlį po šieno vežimo 
ratu ir vėžlio kiaukutas atlai
kydavo tą išbandymą. O vos 
prieš kokius 30 metų jau ma
nyta, kad “geležinės varlės” yra 
išnykę. Tačiau atidesni zoolo
giniai tyrimai, naujų saugomų 
teritorijų paieška ir steigimas 
padėjo išsiaiškinti, kad baliniai 
vėžliai dar neapleido Lietuvos. 
Šiuo metu manoma, kad ių ša
lyje dar gyvena apie 300. Toks 
negausus populiacijos skaičius 
rodo, kad vis dėlto balinis 
vėžlys yra ant visiško išnykimo 
ribos, tačiau teikia vilčių ban
dymai juos veisti nelaisvėje ir 
paleisti į tinkamas jų gyvenimui 
vietas.

Roplių nykimo priežastys ir 
Lietuvoj, ir Europoj bei visame 
pasaulyje tiek specialistams, 
tiek visuomenei yra gan gerai 
žinomos - ūkinė veikla, eko
sistemų nuskurdinimas ir su
naikinimas, užterštumas, net 
tiesioginis naikinimas dėl to, 
kad šie padarai tamsesniems 
žmonėms atrodo tik “bjaurūs ir 
nuodingi”. O ropliai yra neat
skiriama visuotinio gyvosios 
gamtos rūmo sudėtinė dalis. 
Šiandien neišmatuojama, neį
vertinama jų pažintinė, moksli
nė, genetinė ir estetinė reikšmė.

Visiems Lietuvos dinozaurų 
palikuonims būdingas sezoni
nis gyvenimo būdas. Žiemą visi 
ropliai pramiega giliu ababio- 
zės miegu savo slėptuvėse. Jie 
pavasarį pabus kiekvienas savo 
laiku - vieni dar tirpstant pa- 
skutiniems sniego lopams, kiti 
- pražydus ir sužaliavus aug
menijos jūrai, ir visus juos tiek 
pavasarį, tiek per visą veiklųjį 
jų gyvenimo sezoną lydės vie
nas pomėgis - poreikis saulei, 
jos šilumai ir spinduliams.
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KGB prieš Vilniaus moksleivius 
devintojo dešimtmečio pradžioje

(pradžia nr. 11)
KGB Vilniaus miesto skyriaus 1982 m. agentūrinio-operatyvi

nio darbo plane vyresniesiems operatyviniams įgaliotiniams buvo 
pavesta pasidomėti 11-osios vidurinės mokyklos pedagogais ir 
moksleiviais (šioje mokykloje buvo dėstoma lenkų kalba). Taip 
pat pavesta domėtis ir Vilniaus politechnikumo lenkų grupės mo
kiniais. Priežastis paprasta - tuo metu nerami padėtis Lenkijos 
Liaudies Respublikoje galėjo paveikti ir lenkiškai kalbantį jau
nimą. Ši lenkiškai kalbančio jaunimo grupė turėjo būti sekama 
nuolatos.

Suaktyvėjus jaunimo pasipriešinimui LSSR KGB pirmininkas 
J. Petkevičius išleido specialų įsaką, kuriame nurodyta suinten
syvinti kontržvalgybinę veiklą tarp jaunimo, siekiant užkirsti kelią 
negatyviems reiškiniams. Ypatingą dėmesį reikėjo skirti „anti
visuomeninėms jaunimo grupėms“, ypač hipiams, pankams, Kriš
nos mokymo sekėjams ir pan. Reikėjo kontroliuoti asmenis, ga
linčius turėti neigiamos įtakos paaugliams. Nuolatos turėjo būti 
stebima situacija jaunimo susibūrimo vietose, t. y. diskotekose, 
klubuose, kavinėse, taip pat karatė sekcijose. Atsakingas už šio 
įsako vykdymą buvo KGB miesto skyriaus viršininko pavaduo
tojas mjr. J. Tama auskas.

1981-1982 m. darbo ataskaitoje teigiama, kad skyrius visomis 
jėgomis stengėsi užkirsti kelią priešiškų organizacijų kūrimuisi. 
Operatyviniai įgaliotiniai profilaktiškai apdorojo profesinės tech
nikos mokyklos Nr. 25 mokinius R. Glinskį, A. Kirklį ir G. Ra- 
guckį, kurie 1982 m. vasario 16-ąją neatvyko į praktiką - šventė 
nepriklausomos Lietuvos dieną. Tų pačių metų birželio mėnesį 

buvo panaudotos profilaktinės priemonės prieš Vilniaus politech
nikumo moksleivius G. Pempę ir E. Radzevičių, o lapkričio mėne
sį ir prieš R. Dailidę. Visi jie domėjosi fašistine ideologija, nešio
jo svastikos ženkliukus ir savo apranga pamėgdžiojo Hitlerio ko
votojus. R. Dailidė dar skaitė „buržuazinės Lietuvos“ literatūrą, 
taip pat nelegalius leidinius „Aušra“ ir „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika“. Visi priklausė Žvėryno jaunimo grupei. 
Profilaktiškai apdorojus G. Pempę, E. Radzevičių ir R. Dailidę, 
kartu su komunistų partijos komitetu nutarta pagerinti ideologinį 
mokymą Politechnikume.

1982 m. balandžio mėnesį buvo įspėtas Vilniaus 2-osios vidu
rinės mokyklos mokinys Bartkus, klasės draugui siūlęs surinkti 
paauglių grupę kovai su rusais. Įspėta ir 1-osios vidurinės mokyk
los moksleivė E. Paukštytė, kuri paveikta religinės literatūros tų 
pačių metų vasario mėnesį parašė 4 atvirlaiškius su nepriklauso
mos Lietuvos sveikinimais. Tokia pati KGB kovos priemonė pri
taikyta Vilniaus elektromechanikos technikumo I kurso mokslei
viui R. Serafinui, kuris 1982 m. lapkričio 12 d. Lenino prospekte 
(dabar Gedimino prospektas) ant 62 numeriu pažymėto namo pa
radinių durų pakabino „nacionalistinio“ turinio lapelį. Tą mėnesį 
mieste buvo išplatinta 11 antivisuomeninio turinio (dokumentuo
se turinys nenurodomas) fotonuotraukų. Glaudžiai bendradar
biaujant su KGB 5-ąja tarnyba išsiaiškinta, kad autoriai ir platin
tojai buvo S. Viagis ir jo sesuo Z. Viagytė, besimokantys techni
kos mokykloje. Abu įspėti.

Per pirmuosius darbo metus buvo atlikta 15 profilaktikos prie
monių ir profilaktiškai apdoroti 28 asmenys. Dalis operacijų at
likta su visuomenės pagalba. Dokumentuose rašoma, kad „profilak
tiškai apdoroti asmenys daugiau nekartojo priešiškų veiksmų“. 
Vilniaus miesto skyriaus viršininkas pplk. V. Neverauskas savo 
pažymoje nurodė ir skyriaus darbo trūkumus. Jis pažymėjo, kad 
„ne visada buvo atskleidžiamos ir išanalizuojamos tikrosios 
veiksmų, nukreiptų prieš sovietinę sistemą, priežastys“. Miesto 
skyrius ir toliau gaudavo informacijos, kad vis didesnė jaunimo 
dalis tampa priešiškai nusistačiusi. Pplk. V. Neverauskas pažymėjo, 

kad „paaugliai ir jauni žmonės, veikiami Vakarų gyvenimo sti
liaus, naikino ir niekino valstybinius bei agitacinius simbolius, 
mėgino įsigyti ginklų, sprogmenų, kuriuos norėjo panaudoti eks
tremistinei ir chuliganiškai veiklai“. Buvo reikalaujama sustiprin
ti agentūrinį aparatą, atidžiau nagrinėti net menkiausius neigia
mus pranešimus, pagerinti politinį auklėjamąjį darbą“.

1983 m. pablogėjusi tarptautinė padėtis bei po SSKP genera
linio sekretoriaus Leonido Brežnevo mirties jo vietą politiniame 
olimpe užėmusio buvusio SSRS KGB pirmininko Jurijaus An
dropovo naujoji vidaus politika turėjo įtakos ir Valstybės saugu
mo komiteto darbui. 1983 m. sausio 7 d. išleistame 1983 m. darbo 
plane pabrėžiama, kad reikia sustiprinti agentūrinę-operatyvinę 
veiklą. Nuošalyje neliko ir „ideologinė kontržvalgyba“: reikalau
ta tobulinti agentūrinę-operatyvinę veiklą kovojant su priešinin
kų diversijomis, ypač tarp darbininkų, inteligentijos ir jaunimo. 
Nuolatos reikėjo ieškoti asmenų, kurie buvo veikiami priešiškos 
propagandos ir mėgino organizuoti priešišką veiklą. Domėtasi 
greitai plintančiais Rytų kovos menais - ypač karatė, ir nutarta 
išsiaiškinti jaunuolių, užsiiminėjančių karatė, nuotaikas. Reikėjo 
gerinti agentūrinę veiklą tarp jaunimo, sukeliančio masinius nera
mumus per įvairias sporto varžybas „Žalgirio“ stadione. Visas dar
bas pavestas operatyvininkams E. Bogdanovui, E. Ignotui, A. Sa- 
poškinui ir Sorokinui, o atsakingas buvo KGB Vilniaus miesto 
skyriaus viršininko pavaduotojas J. Tamašauskas.

1983 m. rugsėjo 13 d. pažymoje apie bendru padėtį Vilniaus 
mieste nemažai dėmesio skiriama ir jaunimui. Šešiose Vilniaus 
aukštosiose mokyklose mokėsi 32 890 studentų (18 958 iš jų die
niniame skyriuje). Šiose mokyklose dirbo 2343 dėstytojai. Spe
cialiose vidurinėse mokyklose, kurių Vilniuje buvo 16, mokėsi 19 
240 mokinių (iš jų 13 010 dieniniame skyriuje), jiems dėstė 846 
dėstytojai. Profesinėse technikos mokyklose mokėsi 7445'moki
niai, jiems dėstė 1100 dėstytojų. 53-jose vidurinėse, 6-iose muzi
kos, 1-oje dailės ir 3-jose internatinėse mokyklose dirbo apie 3300 
pedagogų ir mokėsi apie 63 tūkst. moksleivių. Kontroliuoti tiek 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Europos Sąjungai (ES) priė

mus 10 naujų narių, į Vakarų 
Europą gali plūstelėti 3,9 mln. 
migrantų iš Rytų Europos, pra
nešė Europos Komisija (EK). 
Tačiauji pažymi, kad ekonomi
nis tokios imigracijos poveikis 
dabartinėms bloko narėms bus 
menkas, nes šis skaičius prilygs
ta tik 1% ES gyventojų. Dau
giausia imigrantų iš rytinių kai
mynių sulauks Vokietija (2,5 
mln.) ir Austrija (470 tūkst.). 
Sprendžiant iš ankstesnių plėtrų 
patirties, naujų narių priėmimas 
neturės reikšmingo poveikio ne
darbui ir darbo užmokesčiui. ES 
narės gali kurį laiką riboti Rytų 
Europos gyventojų imigraciją, 
tačiau nerekomenduojama įves
ti pereinamąjį laikotarpįjų lais
vam judėjimui. Tai politiškai 
jautrus klausimas daugeliui ša
lių, ypač Vokietijai, kuri pasiūlė, 
kad naujų bloko narių pilie
čiams visiška judėjimo laisvė 
būtų užtikrinta po septynerių 
metų pereinamojo laikotarpio, 
kurį po penkerių metų būtų gali
ma iš naujo persvarstyti ir pa
gal galimybes sutrumpinti.
■ Rusija gali tapti pirmąja ato

minio kuro atliekų importuoto
ja ir saugotoja pasaulyje. Rusi
jos atominės energijos ministe
rija ėmėsi veiklos, kad įtikintų 
Rusijos parlamentarus, jog bū
tina priimti įstatymą dėl atomi
nio kuro atliekų importo, kuris 
leis per 10 m. Rusijai uždirbti 
iki 20 mlrd. dolerių. Ministeri
jos teigimu, potencialių atomi
nio kuro atliekų importuotojų 
sąraše yra Šveicarija, Pietų Ko
rėja, Singapūras, Indonezija, 
Taivanas, Bulgarija ir Vengrija. 
Ministerija planuoja per 10 m. į 
šalį importuoti iki 20,000 t ato
minio kuro atliekų - tai šiuo me
tu sudaro apie dešimtadalį visos 
pasaulio medžiagos. Pagal planą 
atomo atliekos būtų saugomos 
20-25 m., paskui perdirbamos į 
atnaujinamą atominį kurą Rusi
jos atomu varomiems įrengi
mams. Kilus nemažam aplinko
saugininkų ir regioninių Uralo 
ir Sibiro parlamentų pasiprieši
nimui, Rusijos atominės ener
gijos ministerija pažadėjo ne 
mažiau kaip pusę lėšų skirti už
terštai Sibiro ir Uralo žemei va
lyti. Ministerija taip pat žadėjo 
skirti kompensacijas nukentė
jusiesiems nuo radiacijos ir su
stiprinti šiuo metu veikiančių 
atominių jėgainių saugumą.

Koncertas “Neringos” stovyklai paremti
Laima Rastenytė-Lapinskienė, komp. Darius Lapinskas 

atlieka Hildegard von Bingen kūrybą

Laima Rastenytė, dalyvau
dama moterų rašytojų suvažia
vime Washingtone, išgirdo Hil
degard von Binger muzikos 
koncertą vokiečių ambasadoje 
ir, susižavėjusi jos kūryba, nu
tarė progai pasitaikius, pa
sidalinti jos kūryba su lietu
vių publika. Ta proga čia pat. 
Balandžio 8 d. sekmadienį, 
2 vai.p.p., Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seserų vienuoly
no auditorijoje Putname, CT, 
įvyks jaunimo stovyklai “Ne
ringa” finansinio vajaus užbai
gimo koncertas.

Laima Rastenytė kartu su 
komp. Darium Lapinsku atveš 
iš Chicagos jų interpertuojamą 
Hildegard von Bingen mu
ziką, poeziją ir spalvotas jos 
piešinių skaidres - muzikos ir 
poezijos spektaklį.

Hildegard von Bingen - 
nuostabi moteris vienuolė 

Hildegard von Bingen gimė 
1098 metais Vokietijoje, Ber- 
mersheim kaime, (70 mylių 
nuo Koelno) dievobaimingoje, 
kilmingoje, daugiavaikėje šei
moje. Ji buvo dešimtoji. Šeima 
nebuvo turtinga ir ji nuo pat 
gimimo buvo paskirta Bažny
čiai. Tame amžiuje toks veiks
mas nieko nestebino. Dievo
baimingieji tėvai aštuonerių 
metų Hildegard atidavė turtų ir 
garbės atsisakusios Juttos 
prieglobstin, kuri vedė griež
tą asketinį gyvenimą, pašvęstą 
tik Dievui. Gyveno mažame Be
nediktinų vienuolyno bažny
čios priestate su mažu lange
liu į bažnyčios vidų, vieninte
liu ryšiu su pasauliu. Ten Hilde
gard su kitomis kilmingomis 
mergaitėmis gavo elementarinį 
išsimokslinimą, išmoko skaity
ti psalmes lotyniškai. Ji visą 
laiką jautė išsimokslinimo trū
kumą, nors jos intuityvus kal
bos plonybių suvokimas ir 
šiandien stebina studijuojančius 
jos raštus. Sakiniai diktuojami 
sekretoriams buvo pilni gilios 
prasmės, reikalaujantys skai
tytojo gilios įžvalgos. Nesiste- 
bėkim, kad jos nepažįstam, nes 
tik prieš dvidešimt metų ji 
vėl iškilo Vokietijoje, o prieš
dešimtį Amerikoje, iš nenu- dalykas viduramžiais), buvo 
sipelnytos nežinomybės į pa
saulį, išalkusį jos muzikos ir mojančių vienuolynų, vadova- 
mistinės išminties. Šia nuosta-

bia (kaip toliau pamatysime) 
moterimi domėtis pradėjo mu
zikologai ir mokslo bei religi
jos istorikai.

Hildegard von Bingen yra 
pirmoji moteris kompozitorė, 
kurios biografija yra žinoma. Ji 
neturėjo formalaus muzikinio 
pasiruošimo. Buvo savamokslė. 
Jos muzikos mokytoja neabejo
tinai buvo ta liturginė muzika, 
kurią ji girdėjo per atvirą mažą 
langelį, sklindančią iš Benedi
ktinų bažnyčios. Tai buvo ba
zė kurti savo originalias mu
zikines kompocizijas ir tekstus 
gregorojaniško giedojimo sti
liuje, bet nuosekliai origina
lia melodine linija, įkvėpta jos 
religinių vizijų. Tai galėtų pa
aiškinti, kodėl jos muzika daž
nai aprašoma, ką žmonės įsi
vaizduoja esant angelų giedo
jimu. Jos vienuolynuose skam
bėjo jos sukomponuotos garbi
nimo ir dėkojimo giesmės, nes 
muzika šiai moteriai buvo ne
paprastai svarbi. Jos nuomone, 
muzika padeda iš naujo atgauti 
pirmapradį džiaugsmą ir grožį; 
muzika ir instrumentai yra tam, 
kad, po žmogaus nupuolimo, 
žmogus galėtų tinkamai Dievą 
pagarbinti!

Nuo pat kūdikystės Hildegard 
turėjo vizijas, kurias patikėjo 
savo vadovei Juttai ir vienuo
liui Volmar, jos sekretoriui. 12 
šimtmetis buvo religinių schiz
mų laikotarpis. Būdama kritiš
ka schizmatikams, ji visą savo 
gyvenimą kalbėjo ir rašė prieš 
juos. Kad nebūtų apšaukta ere
tike, tik giliai apsišvietusio 
popiežiaus Eugenijaus (1145- 
53) skatinama, būdama 40 
metų, ji aprašė savo vizijas, o 
gavusi jo imprimatur, baigė 
savo pirmąją vizijų knygą Sci- 
vias - “Žinok Viešpaties kelius”, 
ir jos vardas pasklido po Vokie
tiją ir už jos.

Jos literatūrinis (o taip pat ir 
muzikinis) palikimas yra di
džiulis. Ji parašė keletą knygų 
apie sveikatą, politiką, teologi
ją, susirašinėjo su popiežiais ir 
imperatoriais ir kitais, kurie 
ieškojo jos patarimų, sakė pa
mokslus keliaudama iš vietos į 
vietą, kurių klausėsi vyrai, 
dažnai ir kunigai (negirdėtas 

abatė savo įsteigtų gyvų, vib- 

vo seserų dvasiniam brendi

mui. Daug kartų buvo nesupras
ta bažnytinės valdžios, pa
smerkta, daug kentėjo, kol buvo 
išteisinta.

Jos istorija yra inspiruojanti 
ataskaita nenugalimos dvasios ir 
gyvo intelekto, įveikusio socia
linius, kultūrinius, religinius ir 
vyriškos/moteriškos giminės 
skirtumų'barjerus.

A. Prapuolenytė 
(nukelta į 8 psl.)

Alkoholis yra svarbiausia Europos 
jaunimo mirties priežastis 

ciją Švedijos sostinėje Stok
holme, kurioje kalbama apie 
jaunimo alkoholizmo problemą. 
PSO generalinė direktorė Gro 
Harlem Brundtland sakė: “Per 
pastaruosius 10-15 metų didelė 
alkoholinių gėrimų reklamos 
dalis nusitaikė į jaunimą. Kai 
didžiulės lėšos skiriamos pa
veikti jaunimo elgesį, vis sun
kiau formuoti sveiką požiūrį į 
alkoholį”.

"Alkoholis yra giliai įsišak
nijęs daugumos šalių kultūroje 
ir socialiniame gyvenime”, - sa
kė PSO Europos regiono direk
torius Mare Danzon. - “Visuo
menė turi žinoti, kas yra alko
holis. Tai ne visai tas dalykas, 
apie kurį kalba reklamuotojai, 
alkoholio gamintojai ir kartais - 
žiniasklaida. Tai ne tik malonu
mas ir pakili nuotaika, tai taip 
pat mirtis. Daug jaunų žmonių 
mirčių”.

Kitoje ataskaitoje rašoma, jog 
didžiausia jaunų žmonių alko
holizmo problema yra Airijoje. 
Šioje šalyje alkoholis laikomas

Alkoholis yra svarbiausia 
jaunų Europos žmonių mirties 
priežastis, sakoma Pasaulinės 
sveikatos organizacijos (PSO) 
tyrimo išvadose.

Kasmet Europoje su alko
holiu susijusiose automobilių 
avarijose žūsta, apsinuodiję al
koholiu miršta, išgėrę nusižudo 
ar išgėrusių žudikų aukomis 
tampa daugiau kaip 55 tūkst. 
žmonių, kurių amžius 15-29 
metai. Kai kur Rytų Europoje 
net trečdalio mirusių jaunų žmo
nių mirties priežastis susijusi 
su alkoholiu. Kitoje ataskaitoje 
tikriausiai bus nurodyta, jog 
daugiausia tokio pobūdžio prob
lemų yra Airijoje.

PSO teigia, kad alkoholis 
jaunimui neteikia jokios naudos 
ir kad nedelsiant būtina imtis 
priemonių mirčių skaičiui su
mažinti. Tarp šių priemonių esą 
turi būti alkoholio reklamos 
suvaržymas.

PSO ataskaita paskelbta Eu
ropos sveikatos ministrams su
važiavus į trijų dienų konferen-

Šerkšnas

Reuters-AP

Riebus maistas silpnina atmintį
Jau seniai mokslininkai nu

statė, kad pagyvenusių žmonių 
protinis aktyvumas silpsta dėl 
neteisingos mitybos ir rūkymo, 
kadangi dėl to susitraukia arte
rijos, aprūpinančios smegenis 
krauju. Tačiau naujausiais duo
menis žmogaus atmintis labai 
susijusis su tuo, kaip vaikas bu
vo maitinamas vaikystėje.

Mokslininkai keletą mėnesių 
stebėjo laboratorinių žiurkių 
jauniklius. Dalis jų buvo maiti
nami įprastu 10% riebumo mai
stu, kita dalis gavo 40% riebu
mo maistą. Valgiusių riebų mai
stą žiurkių atmintis buvo gero-

kai prastesnė. Nors tyrimo su 
žiurkėmis ir negalima tiesio
giai pritaikyti sudėtingoms žmo
gaus smegenims, be jokių abe
jonių, dietologai pradės kam
paniją prieš riebų maistą. Dau
gelis šiuolaikinių vaikų 40% 
kalorijų gauna iš riebaus mais
to: picos, traškučiai (chips), mė
sainiai (hamburgers).

Pasak mokslininkų, riebalai 
sunaudoja dalį gliukozės, reika
lingos normaliam smegenų vys
tymuisi, o besivystančios vaiko 
smegenys šiam neigiamam rie
balų poveikiui ypatingai neat
sparios. BBC 

viena skaudžiausių socialinių 
problemų. Alkoholio ir narko
tikų tyrimo Europos mokyklose 
projekto (ESPAD) vykdytojai 
aiškinosi, kaip pasikeitė alko
holio ir narkotikų vartojimas 
daugiau kaip 20-yje šalių per 
ketverius metus.

Airijos sveikatos ministras 
Michael Martin vasario viduryje 
paragino airius suvokti “nacio
nalinę alkoholio problemą”. 
Stokholmo konferencijos dele
gatai kalbėjo, kadjaunimas dau
giau gerti pradėjo dėl staigių so
cialinių bei ekonominių poky
čių, pilietinių konfliktų, skurdo, 
izoliacijos ir namų neturėjimo, 
tačiau taip pat kaltino agresyvią 
reklamą ir tikriausiai paragins 
dar labiau apriboti alkoholio 
reklamavimą bei alkoholio ga
mintojų teikiamą paramą. Kon
ferencijos deklaracija turi būti 
priimta netrukus.

Pasak G. H. Brundtland, vy
riausybės privalo atkreipti dė
mesį į nerimą keliančias alko
holio suvartojimo tendencijas ir 
į siektiniausių dalykų sąrašą 
įtraukti politiką alkoholio klau
simu.

A. Balbieriaus nuotr.
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KGB prieš Vilniaus moksleivius 
devintojo dešimtmečio pradžioje

(atkelta iš 3 psl.)

daug moksleivių, studentų ir pedagogų buvo nelengva, tačiau 
pažymoje teigiama, kad „didžioji jaunuolių dalis stengėsi ir norė
jo mokytis bei dirbti komunistiškai, sėkmingai išmoko marksiz
mo-leninizmo teoriją perėmė mokslo ir technikos žinias“. Sėk
mingai vyko ir politinis auklėjamasis darbas su jaunimu. Vis dėl
to, pasak agentūrinių-operatyvinių pranešimų, „tik nedidelė 
Vilniaus miesto jaunimo dalis, veikiama užsienio specialiųjų tarny
bų propagandos, priešiškai nusiteikusių „nacionalistų“, reakcinės 
emigracijos elementą linko į priešišką veiklą domėjosi fašistine 
ideologija, nepriklausomos Lietuvos atributika, pankų bei hipių 
judėjimais“.

KGB pažymoje rašoma, kad, „kaip ir ankstesniais metais, 
priešininkai norėjo įskiepyti jaunimui mūsų visuomenei nepriim
tinas idėjas, kurstė „nacionalistines“ nuotaikas, inspiravo antiso- 
vietinių grupuočių kūrimąsi, skatino jaunimą imtis prieš visuomenę 
nukreiptų veiksmų. Jauniems žmonėms paveikti ypač buvo nau
dojamos iš užsienio transliuojamos radijo programos lietuvių kal
ba, į šalį buvo siunčiama ideologiškai kenksminga literatūra, taip 
pat vyko studentų keitimasis su Vakarų šalimis (1982 m. į Vilnių 
buvo atvykę 90 studentų iš kapitalistinių valstybių)“.

Pastebėta ir tai, kad JAV diplomatinių atstovybių darbuotojai 
domisi jaunimo nuotaikomis. Buvo mėginimų pasinaudoti lietu
vių kilmės užsieniečiais studentais, besimokančiais Vilniaus aukš
tosiose mokyklose. KGB Vilniaus miesto skyrius mėgino kont
roliuoti ir kunigus bei vienuoles, siekusius daryti įtaką besimo

kančiam, studijuojančiam ir dirbančiam jaunimui. Nemažai rū
pesčių kėlė sektos, pvz., „Krišnos sąmonė“, kurios priviliodavo 
daug jaunuolių. Pažymoje pabrėžiama, kad sparčiai didėjo pan
kų sekėjų skaičius, tarp jų buvo daug „nacionalistinių“ pažiūrų 
asmenų, taip pat tokių, kurie domisi fašistine ideologija, kalba 
apie „laisvę be jokios valdžios“. Dalis pankų piešė įvairius anti- 
sovietinius šūkius ant Vilniaus miesto pastatų sienų. At
sižvelgdamas į tai KGB Vilniaus miesto skyrius stiprino agen
tūrines pozicijas tarp hipią ypač tarp pankų. KGB aiškiai nurodė 
priežastis, kodėl gausėjo priešiškai nusiteikusio jaunimo gretos - 
tai „nepakankamas auklėjimas šeimoje ir mokykloje“. 1983 m. 
KGB Vilniaus miesto skyriaus operatyvininkai surengė auklėja
mojo pobūdžio pokalbius su 30 jaunų žmonių, išsiaiškino ir kon
troliavo pankų bei hipių susibūrimo vietas.

1983 m. darbo ataskaitoje rašoma, kad gegužės 26-27 d. bro
lių Tautkų roko grupės („Rondo“) koncerto metu Vingio parke 
kai kurie asmenys pažeidinėjo bendrąją tvarką skandavo „nacio
nalistinius“ bei fašistinius šūkius. Aktyviausi - A. Vasiliauskas, 
R. Petrauskas, D. Kasperavičiūtė, Z. Baronovskis ir M. Mitokai- 
tė - buvo profilaktiškai apdoroti. Lapkričio 4 d. 48-osios vidu
rinės mokyklos 11 klasės mokiniai M. Juknevičius, A. Valenti
navičius ir profesinėje technikos mokykloje Nr. 25 besimokantis 
M. Jurkevičius diskotekos metu demonstravo savo pačių padary
tas skaidres su fašistine simbolika, Gedimino stulpais ir tautininkų 
kryžiumi. Su šiais mokiniais buvo surengti profilaktiniai pokal
biai dalyvaujant visuomenės sluoksniams.

Turimi KGB Vilniaus miesto skyriaus duomenys rodė, kad kai 
kurių vidurinių mokyklų mokiniai ėmė daugiau domėtis Lietuvos 
praeitimi, nepriklausomos Lietuvos ir nacistinės Vokietijos atribu
tika, todėl buvo stiprinamos operatyvinės pozicijos vidurinėse 
mokyklose siekiant nutraukti „negatyvią“ kai kurių mokinių veiklą.

Antai nustatytą kad gegužės mėnesį 39-osios vidurinės mokyk
los 10 klasės mokinys G. Žukaitis savo mokinio dienyne rašė 
neigiamo atspalvio politinius įrašus, norėjo sukurti „nacionalistinį“ 

eilėraštį, piešė „buržuazinę“ ir fašistinę simboliką rinko ideolo
giškai žalingas knygas, išleistas nepriklausomoje Lietuvoje. 47- 
osios vidurinės mokyklos 9 klasės mokiniai V. Potapovas, 
G. Dovgerdas, S. Jaskeliavičiūtė ir I. Černiauskaitė savo užrašuose 
piešė nepriklausomos Lietuvos simbolius, užrašus „Laisva Lietu
va“, tarp savęs kalbėjosi „nacionalistinėmis“ temomis, o tos pačios 
mokyklos 6 klasės mokiniai lietuvių kalbos rašiniuose išdėstė. 
politiškai neigiamas mintis. Prieš visus juos imtasi profilaktinių 
priemonių, apie tai informuoti partijos organai. Aktyviai ieškota 
antisovietinių užrašų autorių. Toje pačioje mokykloje kovo mėnesį 
buvo rasti „nacionalistinio“ turinio lapelių autoriai. Vasario mėnesį 
nustatyta, kad keturi A. Vienuolio mokyklos 8 klasės mokiniai 
vasario 16-17 d. aerozoliniais dažais užrašė šūkį „Laisvę Lietu
vai“. Gegužės mėnesį buvo rastos ir profilaktiškai apdorotos 50- 
osios vidurinės mokyklos mokinės A. Bartkūnaitė, D. Pranskutė,
B. Trinkūnaitė, I. Pocevičiūtė bei Vilniaus politechnikume besimo
kantis R. Marcinkevičius, kurie ant Giedrio gatvės namo sienų ir 
vadinamajame „Marijos kiemelyje“ prirašė „nacionalistinių“ šūkių.

Lentelė nr. 1

Priešiški Vilniaus moksleivių veiksmai

Metai 1982 1983 1984 1985 1982-1985
Išplatinta “nacionalis 
tinio ” turinio lapelių

326 222 2 15 565

Neigiamo atspalvio 
užrašų

39 18 - 150 207

Antisovietinių laiškų 7 402 - - 409

Birželio mėnesį 40-ojoje vidurinėje mokykloje radus ant skel
bimų lentos pritvirtintą „buržuazinės Lietuvos“ vėliavėlę, išsiaiš
kinta, kad jąpagamino ir pritvirtino tos mokyklos 10 klasės moki
nė Z. Masedunskaitė. (bus daugiau)
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Sveikatos kerte
Virškinimo sistemos ligos
Bakterijos helicobacter pylori 

sukeltas gastritas

Infekcijos rizika didėja su 
amžiumi. Be amžiaus didžiau
sias rizikos veiksnys užsikrėsti 
HP yra žemas socialinis-ekono- 
minis gyvenimo lygis.

Kas ligą sukelia ir 
kaip ji vystosi?

1983 m. australų moksli
ninkas Marshall aprašė spira
lės formos bakteriją, kuri vė
liau buvo pavadinta Helico
bacter pylori. Dabar šis atra
dimas laikomas vienu svarbi
ausių medicinos mokslo laimė
jimų per paskutiniuosius 20 
metų.

H. pylori labiau paplitusi be
sivystančiose šalyse, kur in
fekcija užsikrėtę 80 proc. su
augusių. Infekcijos rizika di
dėja su amžiumi. Be amžiaus 
didžiausias rizikos veiksnys 
užsikrėsti HP yra žemas socia
linis ekonominis gyvenimo ly
gis. Gyvenimas ankštuose bu
tuose, dažnas buvimas dide
liuose susibūrimuose, užteršti 
vandentiekiai, žemas bendros 
higienos lygis taip pat didina 
riziką užsikrėsti šia infekcija. 
H. pylori sukelia skrandžio 
gleivinės uždegiminį infiltra
tą. Uždegimas gali atsirasti 
bet kurioje skrandžio dalyje, 
tačiau dažniausiai antralinėje. 
H. pylori gali kolonizuoti tik 
skrandžio epitelį ir išgyvena tik 
rūgščioje terpėje, todėl ma
žėjant HCI sekrecijai, gali sa
vaime išnykti. H. pylori veisia

LOT'o papiginta savaitė: į Lietuvą
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si ant skrandžio epitelio pa
viršiaus ir dėl savo spiralinės 
formos bei mikrogaurelių gali 
judėti.

Užsikrėtus H. pylori gali iš
sivystyti lėtinis aktyvus dvylika
pirštės žarnos uždegimas, kuris 
gali progresuoti į opą. H. pylori 
infekcija taip "pat didina riziką 
susirgti skrandžio opalige ar 
vėžiu.

Kaip liga reiškiasi?

Dažniausiai nepastebima jo
kių siųiptomų. Tačiau gali pa
sireikšti nespecifiniais požy
miais, tokiais kaip pilnįo pojū
tis po valgio, meteorizmas, 
apetito stoka, pykinimas, 
šleikštulys, atsirūgimas.

Kaip liga nustatoma?

Hpylori gastritas diagnozuo
jamas remiantis endoskopiniais, 
histologiniais tyrimais bei speci
finiais testais.

Kaip liga gydoma?

Daugumai ligonių sunaikin
ti H. pylori nėra tikslinga. 
Esant ryškesniems virškinimo 
sutrikimams skiriamas simpto
minis gydymas, pvz.: vyraujant 
skausmui - skrandžio rūgš
tingumą mažinantys vaistai, 
spazmolitikai, o vyraujant sun
kumo, pilnio jausmui - proki- 
netiniai vaistai.

Dr.R.B.

Aguročių tyrsriubė
1,5 l sultinio,
1 stiklinė pieno, , 
nedidelis agurotis,
1 morka,
1 svogūnas, 
petražolės šaknis,
1 šaukštelis miltų,
2 šaukštai sviesto,
1 kiaušinio trynys.

Aguročius aplupti ir išvalyti 
vidų, supjaustyti kubeliais. Sup
jaustytus aguročius išverdame 
sultinyje. Kai aguročio gabalė
liai išverda, juos išgriebiame ir 
sutriname per sietelį, po to vėl 
sudedame į sultinį. Svogūnas, 
morka ir petražolės šaknis

Įdaryta anties krūtinėlė

2 anties krūtinėlės,
1 stiklinė raudono vyno,
1/4 stiklinė citrinos sulčių, 
druskos, pipirų, 
aliejaus.

Įdarui:
150 g paukštienos kepenėlių,
2 kiaušiniai,
50 g graikiškų riešutų, 
druskos, pipirų,
2 šaukštai aliejaus, 
salierų.

Krūtinėles kiek išmušti kir
vuku, pasūdyti, papipirinti. Į vy
ną supilti sultis, išmaišyti ir už
pilti ant krūtinėlių. Pastatyti po

Padaugėjo bedarbių mokytojų
Pernai Lietuvos darbo biržo

je buvo užsiregistravę beveik 
3,500 mokytojų, turinčių aukš
tąjį ir aukštesnįjį išsilavini
mą. Per pirmąjį šių metų pus
metį per darbo biržą darbo 
ieškojo beveik 260 mokytojų

'( SKANAUS! ji

smulkiai supjaustomi ir pakepi
nami 1 šaukšte sviesto, tada su
krečiami į sriubą. Miltai kepi
nami likusiame svieste, kol pa- 
rusvės. Tada atskiedžiami tru
pučiu sultinio ir supilami į sriu
bą. Viskas užvirinama ir supila
mas pienas, sumaišytas su kiau
šinio tryniu. Sriuba tiekiama su 
skrebučiais.

rai valandų į šaldytuvą. Kepenė
les išplauti, nuimti plėvelę, pa
kepti aliejuje. Kiaušinius kietai 
išvirti. Keptas kepenėles, kiau
šinius, riešutus ir truputį salie
rų sumalti mėsmale. Paskanin
ti druska ir pipirais. Ant krū
tinėlės dedame įdaro, suvynio
jame ir surišame, kad neišsi- 
leistų, ir aptepame aliejumi bei 
pašlakstome skysčiu, kuria
me marinavosi krūtinėlės. Ke
pame orkaitėje apie 1 vai. 
180°C, retkarčiais pašlakstyda- 
mi vyno mišiniu. Prieš patie
kiant supjaustome žiedeliais ir 
apibarstome susmulkintais sa
lierais.

su aukštojo ir aukštesniojo mok
slo diplomais. “Lietuvos ryto” 
kalbintų specialistų teigimu, 
tokią situaciją Lietuvoje sukū
rė prasidėjęs mokyklų profilia
vimas.

Lietuvos rytas

Jūrų muziejuje 
Klaipėdoje auga 

pingvinų jaunikliai

Lietuvos jūrų muziejuje auga 
metų pradžioje išsiritę du 
pingvinų jaunikliai. Sausio pa
baigoje ir vasario pradžioje 
gimė du Afrikos ir Magelano 
pingvinų hibridai, sveriantys 
apie 70 gramų.

Iš viso inkubatoriuje buvo 
perinami 8 kiaušiniai, tačiau iš
sirito tik dveji. Inkubatoriuje 
auginami mažyliai visą parą kas 
trejas valandas maitinami spe
cialiu 11 komponentų mišiniu. 
Po dviejųmėnesių'pingvinų jau
nikliai bus įleisti į pingvinariu- 
mą, kur sutiks savo tėvus, taip 
pat muziejuje gimusius pingvi
nus. Pingvinariume kartu su ki
tais pingvinai jaunikliai moky
sis plaukti ir maitintis. Jaunik
lių lytį, pasak muziejaus darbuo
tojų, bus galima nustatyti tik po 
dviejų metų, jiems pradėjus 
poruotis.

Šiuo metu Lietuvos jūrų mu
ziejuje gyvena 23 pingvinai. 
Pastaraisiais metais muziejuje 
gimsta tik pingvinų hibridai. 
Muziejaus darbuotojai baimina
si, kad ateityje hibridų dar 
daugės, nes muziejus nusipirkti 
veislinių pingvinų, kainuojančių 
4-10 tūkst. dolerių, neturi ga
limybės.

Pavasario pabaigoje Lietuvos 
jūrų muziejuje laukiama ruonių 
jauniklių.

BNS
Patarimai 

vairuotojams, 
naudojantiems 

bevielius telefonus
(atkelta iš 2 psl.)
Reikia pačiam pateikti šiuos 
duomenis:

- pavardę, bevielio telefono 
numerį su “area code”;

- kokia nelaimėjus ištiko;
- kokios pagalbos reikia - 

policijos, ugniagesių ar medi
cininės pagalbos;

- tiksliai nurodyti vietą, kur 
nelaimė įvyko - pasakant gatvę 
ir kitus vietos atpažinimo duo
menis.

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė B. Jasaitienė ir A.
Smulkštienė

Naudotasi AT&T informa
cine brošiūra

Buvusio Jugoslavijos 
diktatoriaus sūnus 

susijęs su 
“Mažeikių nafta“?

Nuverstojo Jugoslavijos dik
tatoriaus Slobodano Miloše
vičiaus sūnus Markas gyvena 
visai netoli Lietuvos - Rygoje. 
Apie tai pranešė Rusijos NTV 
programa „Kontakt“, remdama
si buvusiu Serbijos valstybės 
saugumo tarnybos pareigūnu. 
Mark Miloševič ketina išvykti 
iš Latvijos į kažkurią Afrikos 
valstybę, kuri neva jam suteiku
si politinį prieglobstį, kai pernai 
Jugoslavijos opozicija nušalino 
tėvą Slobodaną nuo valdžios ir 
dabar vyksta jo teismo procesas.

Mark Miloševič iš Jugoslavi
jos išvyko praėjusių metų spalį, 
vos kilus masiniams protestams 
prieš tėvo diktatūrą. Kartais pa
sirodydavo pranešimų, kad jis 
yra Maskvoje, Sankt Peterbur
ge, Baku ar Pekine.

Eksprezidento sūnus įtaria
mas naftos produktų ir ginklų 
kontrabanda. Manoma, kad jo 
buvimas Latvijoje susijęs su įta
riamomis aferomis „Mažeikių 
naftos“ įmonėje, o galbūt net su 
buvusio bendrovės vadovo G. 
Kiesaus ir kitų asmenų dingimu. 
Žinoma, tai tik prielaidos, ta
čiau, šiuolaikiniame pasaulyje, 
ypač susijusiame su tarptautinė
mis nusikalstamomis grupuotė
mis, įmanoma viskas.

LETA
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MEDICINOS®?
NAUJIENOS

Kanados mokslininkai su
kūrė naują būdą, kaip diagno
zuoti šizofreniją. Skanuojamos 
smegenys ir duomenys perduo
dami į kompiuterį, kuris pagal 
kraujo susikaupimą smegenyse 
nustato šizofreniją net iki tol, 
kol pasireiškia fiziniai simpto
mai. Skanuojamos smegenų zo
nos, kurios veikia žmogaus at
mintį ir mokymąsi. Šis kompiu
teris padės anksčiau nustatyti 
šios-psichinės ligos simptomus, 
todėl gydytojai galės taikyti 
efektyvų gydymą.

Kadangi kūnas mums nuo
latos praneša apie savo būklę, 
reikėtų atkreipti dėmesį į pa
didėjusį prakaitavimą. Prakaitas 
sudaro palankias sąlygas bakte
rijoms, o irstančios bakterijos 
sukelia nemalonų kvapą. Ne
malonus kvapas gali atsirasti 
ne tik dėl nepakankamos švaros, 
jo priežastimi gali būti stresas, 
diabetas, kepenų ligos, chro
niškas vidurių užkietėjimas ar 
net netinkama mityba. Šaluti
niai produktai, kurių atsiradimą 
skatina netinkamas maistas, 
kuriame gausu riebalų, cukraus 
ir ląstelienos, irsta ir greitai pū
va mūsų organizme, todėl įvai
riems organams pasidaro sun
ku atsikratyti nuodingomis me
džiagomis. Kai taip atsitinka, 
oda, pagrindinis nuodingų me
džiagų pašalinimo organas, ban
do kompensuoti inkstų, kepe
nų ir žarnyno funkcijas. Šio 
kraujo valymo ir detoksikacijos 
proceso veiksmingumui turi 
reikšmės mityba - ypač mine
ralas cinkas, vaidinantis svar
bų vaidmenį daugelyje me
džiagų apykaitos procesų. Ve
getarai ar besiruošiantys jais 
tapti turėtų itin atidžiai rinktis 
mitybos racioną. Augaliniuose 
produktuose cinko mažiau, nes 
jis jungiasi su augalinėmis 
rūgštimis ir susidaro netirpstan- 
tis junginys, kurio organizmas 
negali įsisavintiti. Todėl medi
kai pataria valgyti atidžiau pa
rinktą maistą, daugiau rupios 
duonos, riešutų, sėklų (ypač ar
būzo) ir ankštinių, kuriuose 
gausu cinko.

Kauno medicinos univer
siteto klinikų Nefrologijos kli
nikos specialistai tikina, jog 
vis dažniau paaiškėja, kad dėl 
dažno analgetikų vartojimo 
žmogus susirgo sunkia inkstų 
liga. 5-10 proc. dabartinių li
gonių, kuriems taikomos he
modializės, liga išsivystė dėl 
piktnaudžiavimo analgetikais. 
Ypač dažnai inkstus pažeidžia 
ir sukelia vadinamąją analgeti- 
nę nefropatiją citramonas ir ki
ti analgetikai (fenacetinas, tyle- 
nol, fėnazonas, aspirinas). Me
dikų teigimu, inkstų pažeidi
mo požymiai pasireiškia per 
daugelį metų suvartojus 2-3 kg 
analgetikų. Suskaičiuota, kad 
kai kurie ligoniai, sergantys 
analgetine nefropatija, malšin
dami skausmus per 10-20 metų 
yra suvartoję net 7-9 kg analge
tikų. Anot Lietuvos medikų, 
populiariausias tarp pacientų yra 
citramonas, dar vadinamas 
rudąja mirtimi. Analgetine ne
fropatija ilgą laiką nesukelia 
jokių požymių. Aktyviausiai 
pasireiškia gausesniu šlapini- 
musi. Ligai pažengus, gali pra
sidėti juosmens skausmai, šla
pime atsiranda kraujo. Tolimes
ni analgetinės nefropatijos 
požymiai - padidėjęs arterinis 
kraujo spaudimas, mažakrau
jystė. Medikų teigimu, negrįž
tamai sutrikdytą inkstų veiklą 
tenka atstatinėti dirbtiniais 
inkstais.

http://www.lot.com
wwwJot.com
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Dovana Lietuvai
Būsimo kardinolo Audrio 

Juozo Bačkio paaukštinimo ir. 
pagerbimo proga Lietuvos Vy
čių organizacijos padalinys 
“Pagalba Lietuvai” paaukojo 
$5,000 Lietuvai. Ši piniginė do
vana bus skiriama ir išdalin
ta Caritas organizacijoms Vil
niuje: Gailestingumo Motinos 
Teresės globos namams šildy
mo išlaidoms padengti, Beta- 
nijos sriubos virtuvei/valgyklai.

Motinos ir vaikų globos na
mams ir įvairiems Caritas 
reikalams išlaidoms padengti.

Per padalinį “Pagalba Lietu
vai” buvo gauta ir skirta pini
ginių aukų/dovanų ir sveiki
nimų kardinolui Bačkiui iš dos
nių rėmėjų ir organizacijų. Šios 
dovanos ir sveikinimai buvo 
įteikti kardinolui Bačkiui per 
Lietuvos Vyčių garbės narį ir 
“Pagalbos Lietuvai” steigėją ir

dabartinį direktorių tarybos 
pirmininką Robert Boris. kuris 
dalyvavo įvykusioje naujų kar
dinolų konsistorijoje vasario 21 - 
23 d. Romoje. Taip pat dalyva
vo ir dekanas Balys Stankus 
iš Vilniaus, Caritas direktorius 
ir “Pagalba Lietuvai” atstovas/ 
tarpininkas Lietuvoje.

Platesnis ir išsamus praneši
mas apie “Pagalbą Lietuvai” da
lyvavimą kardinolo Audrio Juo
zo Bačkio priėmime buvo skelb
tas “Darbininko” Nr. 12.v '

Regina Juškaitė-Švobienė

“Pagalba Lietuvai” rėmėjų susitikimas su arkivyskupu (busimu kardinolu) Audriu Juozu 
Bačkiu ekskursijos metu 1999 m.

Išrastas žalias 
kečupas

„Heinz“ kompanija, prieš 124 
metus, pradėjusi gaminti pomi
dorų padažą, išleido į Amerikos 
rinką neįprastą produktą - žalią 
kečupą.

Atlikę tyrimus, kompanijos 
rinkodaros specialistai padarė 
išvadą: norint, kad vaikai varto
tų kuo daugiau pomidorų pada
žo, be kurio neapsieina nė vie
nas amerikiečių virtuvės patie
kalas, būtina prekiauti žalios 
spalvos pomidorų skonį turinčiu 
kečupu. Specialistų nuomone, 
kečupo spalva turi pirmiausia 
patikti vaikams. „Žalia spalva 
gali šiek tiek šokiruoti suaugu
siuosius, bet vaikai dėl to nesu
ka galvos“, - sakė kompanijos 
darbuotojas Kaizis Keleris. Ga
minant naująjį padažą, kuris bus 
fasuojamas į specialius smėlio 
laikrodžio formos buteliukus, 
raudoną pigmentą teks pakeisti 
žaliais maistiniais dažais. Bute
liuko kaklelis bus siauras, kad 
vaikai galėtų puošti savo valgį.

Iš pradžių kompanija plana
vo gaminti mėlynos spalvos ke
čupą, tačiau buvo nuspręsta 
„nenusižengti virtuvės logikai“.

TVnet

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjunga skelbia 
konkursą

Konkurso tikslas - 
išrinkti naują Sąjungos emblemą 
Kviečiamas visas lietuviškas jaunimas

16 ir 35 metų amžiaus 
įsitraukti ir sukurti naują JAV LJS emblemą

Kur siųsti?
Galima siųsti e-paštu: aras@iavljs.com 

arba adresu: c/o JAV LJS konkursas, 1711 Coronado Drive, 
Champaign, IL 61820

Kada?
Nuo 2001 kovo 17 iki 2001 balandžio 17

Kas išrinks nugalėtoją?

JAV LJS valdyba
Premijos?

Konkursą laimėjusios emblemos autorius bus apdovanotas 
75 dol. premija ir jo pavardė bus paskelbta spaudoje

Kristina V. Jonušaitė, 
JAV US sekretorė

<_____________________________________________________

VILNIUS

Trijų Nobelio premijos laureatų viešnagė 
Vilniuje įamžinta knygoje

(atkelta iš 1 psl.) 
teatro spektaklį “Langų plovė
jas”.

Balandžio 18-20 dienomis 
kartu su Lietuvos šokio infor
macijos centru Goethe’s institu
tas organizuoja seminarą apie 
legendinės choreografės kūrybą. 
Renginį ves vienas geriausių jos 
žinovų Norbert Servos.

"Norint suorganizuoti rengi
nį, įspūdingiausiai pristatantį 

vokiečių kultūrą reikėtų atvežti 
du dalykus - Berlyno filhar
monijos orkestrą ir Piną Bausch. 
Tai grandiozinis ir bene reikš

mingiausias 2001 metų kultūri
nis įvykis Lietuvoje”, - sakė M. 
Walde.

Balandžio mėnesio progra
moje didelis dėmesys skiriamas 
kinui. Tarptautiniame festiva
lyje “Kino pavasaris” bus paro
dyti keturi įdomiausi pastarųjų 
poro,s metų vokiški filmai.

Kovo 29 dieną visų kinoma- 
nų laukia išsvajota staigmena - 
pirmą kartą Lietuvoje bus paro
dytas legendinis 1999 metų 
Wimo Wenderso filmas “Bue- 
na Vista Sočiai Club”.

Neseniai pasibaigusiame

Tarptautiniame Berlyno kino 
festivalyje tyko kino modemo 
klasiko Fritzo Lango filmų ret
rospektyva. Jos atbalsiai pasieks 
ir Vilnių. - balandžio 5 d. bus 
parodytas daugelio žinovų gar
siausiu nebylaus kino pavyzdžiu 
laikomas 1927 m. filmas “Me
tropolis”. Originalios šios juos
tos kopijos yra blogos būklės, 
tad Vilniuje bus pristatyta pirmą 
kartą Berlyne demonstruota re
konstruota jos versija.

, Balandžio 6 d. bus rodomas 
Friedricho Wilhelmo Murnau 
filmas “Saulėtekis”. Abiem fil
mams akompanuos kompozito
rius ir pianistas Aljoscha Zim- 
mermann, šiuo metu laikomas 
geriausiu kino akompaniatoriu

mi Vokietijoje.
Vokiečių instituto iniciatyva 

balandžio mėnesį bus galima 
išvysti didžiojo vokiečių foto
grafo Augusto Sandėrio darbų 
parodą “XX amžiaus vokiečių 
fotografija”. Festivalyje “Kauno 
džiazas” laukiamas pianistas 
Berndas Homannas, Naciona
linėje filharmonijoje - fortepijo
ninės muzikos atlikėjas Herber
tas Henckas, kurio programoje 
skambės Josefo Matthiaso 
Hauerio, Aleksandro Mosolovo, 
Hanso Otte bei modemo klasi
ko Johno Cage kūriniai.

Šiuolaikiniame meno centre 
vyks Berlyno techno muzikos 
dueto “Monolake” pasirody
mas. BNS

(Žiemos kainos
$290 viena kryptimi

$395 ten ir atgal

$303 viena kryptimi 

$445 ten ir atgal

Plius mokesčiai
Nuolaidos galioja ir iš kitų JAV miestų

Iš Nevv Yorko 

Iš New Yorko 
Iš Chicagos 
Iš Chicagos

Vytis Travel
40 24 235 St.

Douglaston, NY 11363
Tel: 718-423 6161 

800-778-9847
Fax: 718 423 3979

E-MAIL: VY ITOURSC«EARTHI.1NK.NET 
web site: wwvv.vytistours.com

Kiniečiai parašiutu šokinėja nuo XIV a.

Austrijos mokslininkai tvir
tina, kad parašiutą sugalvojo 
ne prancūzai, o kiniečiai, ir tai 
įvyko ne XVIII, o XIV a.

Oficialia data, kada pirmą 
kartą buvo panaudotas parašiu
tas, laikoma 1797 m. spalio 22 
d., kai vienas prancūzas iš 400 
metrų aukščio iššoko virš 
Maunsaut parko Paryžiuje pa
rašiutu iš jo paties sukonst
ruoto oro baliono. Tačiau Aus
trijos mokslininkai tvirtina, kad

nei genialusis Leonardo da 
Vinči, kuris XVI a. sukūrė 
parašiuto schemą, nei juolab 
pirmasis prancūzų parašiuti
ninkas nežinojo, kad dar XIV a. 
pradžioje cirko artistai Ki
nijoje šokinėjo nuo aukštų 
bokštų ir sėkmingai nusileis
davo ant žemės, pasinaudo
dami skėčiais nuo saulės, ku
riuos jie paversdavo savotiš
kais parašiutais.

TVNet

RigaVen Travel, Ine.
VVe provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS 
with 

©/^//V7V77/Z?
LUFTHANSA^
OR OTHER CARRIERS

■Call for Details“

Mk rara - H°pe
LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

APRIL PICK UP SCHEDULE

April. 6 Hartford, CT 4 - 5:00 pm

VVaterbury, CT 6 - 7:00 pm

April. 7 Brooklyn, NY 12 - 3:00 pm

Bridgeport, CT 6 - 7:00 pm

April. 8 Worcester, MA 12 - 3:00 pm

April. 10 Brocton, MA 3:30 - 5:00 pm

April. 11 Providence, RI 4:30 - 5:30 pm

CONTAINER LEAVES BOSTON ON APRIL 17

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

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

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!

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

* Čekiu sąskaitas - asmeniškas ir komercines
* Paskolas - namu, namu remonto,

♦ Home Eąuily ir automobiliu
* ATM naują mašiną ir korteles
* l iesioginį pinigu deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

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

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

Atlantic Express corp.
800 - 775 - SENO ▼ J-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 
į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
APRIL PICK-UP SCHEDULE

April 10 New Haven, CT 12-1 pm
Nevv Britain, CT 2-3 pm
VVaterbury, CT 4-5 pm

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

April 13 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

April 14 Brooklyn, NY 12-1 pm
April 24 Nevv Haven, CT 12-lpm

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

April26 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

April 27 Philadelphia, PA 11-12 noon
April 28 Brooklyn, NY 12-1 pm

Riverhead, NY 3-4 pm
April 30 Putnam, CT 1-2 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

L J

mailto:aras@iavljs.com
EARTHI.1NK.NET
wwvv.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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Sportinė laimė - kas ji?
Paklauskit bet kokį sporti

ninką, ką jis turi daryti no
rėdamas pasiekti pačius geriau
sius rezultatus, aukščiausius 
apdovanojimus. Beveik kiek
vienas atsakys panašiai: padė
koti Dievui už Jo duotus gabu
mus, būti pasiryžęs daug laiko 
paaukoti, treniravimuisi, būti 
užsidegęs laimėti ir tikėtis, kad 
laimė nusišypsos.

Kas toji laimė? Paklauskim 
Gail Deavers, pasaulio geriau
sios 100 m barjero bėgikės, ku
ri 1996 metais Atlantos olim
piadoje finale pirmavo prieš vi
sas bėgikes. Jai tereikėjo per
šokti paskutinį barjerą ir aukso 
medalis būtų buvęs jos. Bet, šo
kant per barjerą, jos koja vos 
palietė barjerą, ji prarado lygs
varą ir parkrito - per tris pėdas 
nuo rungtynių trasos pabaigos. 
Taip dingo medalis! 2000 
metais, Sidnėjaus olimpiadoje, 
finale, ji vėl pirmavo prieš vi
sas bėgikes. Sį sykį, peršokusi 
barjerą, Deavers patempė kojos 
raumenį, suklupo ir turėjo su
stoti. Medalis, kuris beveik 
buvo rankose, vėl išsprūdo...

Kas toji laimė? Paklauskim 
Žydrūno Ilgausko, kuris per 
paskutinius ketverius metus ne 
vieną kartą ir ne du, o keturis 
kartus susižeidė abiejų kojų 
pėdas. Per paskutinius ketve
rius metus Žydrūnas sužaidė 
mažiau nei 50 rungtynių. Lai
mė, atrodo, visai užmiršo jį...

Kas toji laimė? Paklauskim 
Agnės Visockaitės. Agnė, 22 
metų studentė, studijuojanti 
Amerikos McKendree kolegi
joje, yra geriausia Lietuvos 
trumpų nuotolių bėgikė (60 m, 

100 m ir 200 m). Jos 2000 me
tų sezonas prasidėjo tikrai įspū
dingai. Du sykius ji pagerino 
Lietuvos 60 m rekordą, įvykdė 
olimpiados 100 m ir 200 m “A” 
normatyvą ir pateko į Lietuvos 
olimpinę komandą. Agnės spor
tinis pasiruošimas buvo puikus. 
Atrodė, kad viskas sekasi gerai, 
kad laimė ją lydi į Sidnėjų. Bet 
palaukit!..

Vasarą Agnė nuskrido į Lie
tuvą dalyvauti Europos II gru
pės pirmenybėse. Ji laimėjo 100 
m ir 200 m lenktynes ir padėjo 
Lietuvos moterų komandai pa
kilti į Europos I grupę. Atrodė, 
viskas einasi pagal planą, bet, 
deja, ne. Bėgdama 200 metrų 
nuotolį, Agnė pajuto aštrų 
skausmą pėdoje. Laimėjusi 
lenktynes, per daug nekreipė 
dėmesio į pėdos skausmą. Ti
kėjosi, kad už poros dienų vis
kas bus gerai. Nuotaikos buvo 
optimistiškos.

Per Lietuvos pirmenybes 
Agnė bėgo 100 metrų. Lai
mėjo, bet pėdos skausmas pa
didėjo. Nenorėdama rizikuo
ti, Agnė nedalyvavo 200 metrų 
lenktynėse.

Po šių varžybų Agnė ir toliau 
treniravosi, bet pamatė, kad ji 
negali stipriai atsispirti nuo pė
dos. Ką daryti? Kaip išlaikyti 
formą?

Atsižvelgiant į šią kritišką 
padėtį, Agnė nusprendė įtrauk
ti į savo treniruotes programą- 
metodą, kurį daugelis kitų spor
tininkų, turinčių panašią trau
mą, bandydavo - treniruotis ba
seine. Bėgant vandeniu, mažiau 
apsunkinamos pėdos. į šį tre
niravimosi būdą daug Lietuvos 

sporto vadovų, trenerių ir žur
nalistų žiūrėjo skeptiškai. Bet 
Agnė buvo įsitikinusi, kad šis 
metodas padės, ir šiuo būdu ji 
treniravosi iki Olimpiados ati
darymo.

Sidnėjaus Olimpinės žai
dynės, kurios buvo Agnės pir
mosios olimpinės žaidynės, 
sukėlė daug emocijų. “Atida
rymas, - sakė Agnė, - buvo tie
siog nuostabus. Jausimas buvo 
nepakartojamas ir dar niekada 
nepatirtas. Labai didžiavausi, 
kad galėjau atstovauti Lietu
vą. Tai tiesiog garbė”.

Agnės pirmos Olimpiados 
rungtynės buvo 100 m bėgimas. 
Nuo pat pirmo žingsnio buvo 
matyti, kad jai pėdą dar skau
da. Pradedant bėgti, Agnė per 
staigiai išsitiesė, o čia reikia 
“dėti” iš jėgos. Nors ji baigė 
lenktynes, jos rezultatas buvo 
prastas ir ji nepateko į sekantį 
ratą. Dėl šios traumos Agnė 
turėjo pasitraukti iš 200 m lenk-, 
tynių.

Apie savo 100 m rungtį Ag
nė pasakė taip: “Buvau labai 
susijaudinus, gal net išsigan
dus. Nesijaučiau 100 proc. tik
ra savimi. Trenerio nebuvimas 
prieš pačias atsakingiausias 
varžybas ir visas neigiamas 
požiūris iš vadų pusės tikrai ne
padėjo. Žinojau, kad tikrai ne- 
įvykdysiu savo asmeninio re
kordo, nes pėdos skausmas dar 
nepraėjo. Bet niekuomet neatė
jo man į galvą mintis nelenk
tyniauti. Juk atstovauju Lietuvą 
- tai turiu bėgti, baigti lenkty
nes”.

Po žaidynių Agnė grįžo į 
McKendree kolegiją, kur ji bu
vo iškilmingai sutikta ir pagerb
ta. Kolegijai nebuvo tiek svar
bu, ar ji laimėjo medalį, ar ne; 

ar ji pasiekė savo asmeninį re
kordą, ar ne. Kolegija didžia
vosi, kad viena jos studenčių 
dalyvavo olimpiadoje.

Šiuo metu Agnė yra jau pil
nai pasveikusi ir pradėjus vidaus 
bėgimo sezoną. Jos ateities pla
nai yra padėti kolegijai laimė
ti konferencijos pirmenybes, at
stovauti Lietuvą šių metų Pa
saulio lengvos atletikos pir
menybėse (Edmonton, Kana
doje) ir vėl iškovoti kelialapį į 
2004 metų olimpiadą. Ir para
ginti laimę, kad ji jai nusišyp
sotų...

Po Olimpiados Lietuvoje 
buvo daug rašyta, daug šnekėta 
apie įvairių sportininkų pa
sisekimus ir nepasisekimus. 
Įvairūs Lietuvos olimpiniai va
dovai, treneriai ir žurnalistai la
bai kritikavo, neigiamai rašė 
apie Agnės pasirodymą Sidnė
juje. Įdomu kodėl? Ar kad ji yra 
jauna studentė, kuri studijuoja 
ir treniruojasi Amerikoj?

Per pasikalbėjimą su laik
raščiu “Sportas”, Lietuvos olim
pinės rinktinės misijos vado
vas Algirdas Raslanas pasisakė 
taip apie Agnę: “Agnė Visoc
kaitė 100 m nubėgo per 11.87 
ir užėmė tiktai 56 vietą tarp 
84 startavusių sportininkų. 
Gal iš viso jai nereikėjo vykti į 
Sidnėjų, mes iš karto sakėme, 
jog sprinte neturime jokių ga
limybių kovoti dėl aukštesnių 
vietų. Reikėjo (Agnei) neva
žiuoti į Olimpiadą, o likti na
mie”. Toks “pozityvus” pasi
sakymas tikrai pakelia sporti
ninkų ūpą, tikrai atspindi olim
piados dvasią!

Įdomu, kodėl tie “seni” spor- 
tininkai, kuriems Sidnėjaus 
olimpiada nebuvo pirma olim
piada, kurių rezultatai buvo taip

Agnė Visockaitė dalina savo parašus Sidnėjaus vietinės 
mokyklos mokiniams

pat*prasti, kai kuriems iš jų net 
nepabaigiant varžybų, buvo 
mažai kritikuojami?

Įdomu, kiek iš tų specialistų 
pranašavo, kad Daina Gudzi- 
nevičiūtė pateks į pirmą dešim
tuką, o tuo labiau iškovos auk
so medalį? Ir kiek iš jų numa

tė, kad Lietuvos jauna krepši
nio komanda laimės bronzos 
medalį (daugumas jų pranaša
vo tik 6-8 vietą), kad ji nuste
bins visą pasaulį savo nuosta
biu, emocingu /aidimu prieš 
Amerikos Svajonių komandą?

Rimas Gedeika

Lietuvos Vyčių 88-asis seimas
Jau praėjo šeši metai nuo 87- 

ojo Lietuvos Vyčių seimo, kai 
Lietuvos Vyčių centro valdyba 
pasiūlė globoti 2001 m. vyk
siantį 88-ąjį seimą. Pasiruošimai 
jau vykdomi. Metinis suvažia- 
vimas/seimas įvyks š. m. rug
pjūčio 2-5 dienomis Grosvenor 
Resort viešbutyje, 1850 Ho- 
tel Plaza Blvd., Lake Buena 
Vista, Floridoje (nemokamas 
tel. 1-800-624-4109). Seimo 
komiteto ko-pirmininkai yra 
centro valdybos pirmininkas 
Robert A. Martin ir centro 
valdybos finansų sekretorius 
Mark H. Bell.

Prieš suvažiavimą, trečiadie
nį, rugpjūčio 1 d. pageidaujan
tiems numatyta speciali ekskur
sija. Ekskursijos kaina įskaitant 
transportavimą bus pranešta 
vėliau.

Dalyvavimo seime išlaidos 
suaugusiems: 175 dol. asme
niui užsiregistravus iki birželio 
1 d. Po tos dienos registracijos 
mokestis - 185 dol. asmeniui.

Padėkos iš Lietuvos
Neseniai Lietuvos Vyčių pa

dalinys “Pagalba Lietuvai” su
silaukė padėkos laiškų. Vil
niaus arkivyskupas metropolitas 
Audrys Bačkis rašo: “Su nuo
širdžiu dėkingumu prisimena
me Jus ir meldžiamės už Jus ir 
visus tuos, kurių dosnumo dėka 
gyvuoja mūsų Seminarija ir 
Caritas vaistinė.

Seminarija vis labiau atsis
toja ant kojų. Rūpesčių daug, 
tačiau viltis teikia jėgų dar
buotis, kad paruoštame kuo ge
resnius kunigus.

Caritas vaistinė turi vedėją, 
labai energingą seselę, profe
sionalią farmacininkę, kuri la
bai stropiai atrenka vaistas ir iš
dalina juos ten, kur jie nau

Jaunimui iki 18 metų amžiaus - 
90 dol. asmeniui. Į šią kainą įei
na: susipažinimo vakaras (ket
virtadienį), saldumynų vaišės

“Pagalba Lietuvai” rėmėjų susitikimas su Gailestingumo Motinos Teresės vienuolėmis 
globos namuose, Vilniuje, 1999 m. ekskursijos metu

dojami. Tai didelis darbas, nes 
vaistai keliauja po visą Lietuvą 
ir reikia neužtrukti, nes kitaip 
praeina terminai.

Džiaugiuosi, kad vis daugiau 
žmonių gali pasinaudoti lab
daros vaistais, nes mažai kas 
Lietuvoje gali nusipirkti visus 
jiems reikalingus vaistas, nes jų 
kainos nežmoniškai didelės. 
Dar kartą dėkojame Jums ir vi
siems geradariams už visokerio
pą pagalbą ir meldžiame Vieš
patį, kad visi mūsų darbai būtų 
skirti didesnei Dievo garbei ir 
Bažnyčios labui”.

Vilniaus arkivyskupijos Ca
ritas direktorius dekanas Balys 
Stankus rašo: “Dėkojame Jums 
už 1,000 dol., skirtą Vilniaus 

EPOOT Isla Sola, privati sala 
rezervuota šiam pobūviui Vy
čiams; pokylis - šeštadienį; ir 
priešpiečiai — sekmadienį; bei 
transportavimo (autobusu) išlai
dos.

Suvažiavimo dalyvių regis
traciją tvarko Mark H. Bell, 

arkivyskupijos vaikų kalėdi
niams renginiams suruošti ir or
ganizuoti. Šios lėšos buvo skir
tos dovanėlių pirkimui ir spek
taklio Lietuvos nacionalinia
me dramos teatre organiza
vimui”.

Vilniaus arkivyskupijos Ca
ritas Motinos ir vaiko globos 
namų direktorė Gintarė Tuč- 
kuvienė pareiškė: “Dėkojame 
už 500 dol. auką Vilniaus ar
kivyskupijos Motinos ir vaiko 
globos namams. Šios lėšos buvo 
panaudotos namų kosmetiniam 
remontui bei ypatingai nuskur
dusių mamų rėmimui”.

Dėkojame visuomenei, ku
ri nuolat skiria aukas “Pagalba 
Lietuvai” labdaros darbams 
paremti. Žinokite, kad tik su 
Jūsų aukomis galime skirti lė
šas Lietuvos vargstantiems 

1224-A 7th Avė North. Nash- 
ville, TN 37208, tel. (615) 256- 
3790, e-paštas: MHVarpas- 
@aol.com

Laukiame visų gausaus atsi
lankymo ir dalyvavimo. Iki pa
simatymo 88-ajame seime!

Regina Juškaitė-Svobienė

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad

LIUCIJA URBAITYTĖ- 
MARČIUKAITIENĖ

mirė š. m. kovo 5 d. Gillespie, IL. Nuliūdę liko sūnūs Kazys ir 
Jonas, dukterys Rita ir Benita bei pusseserė Elena Urbaitis 
New Yorke.

Šeima

Mylimai seseriai

A.tA.
MONIKAI DAPKIENEI

Montrealyje, Kanadoje, mirus, jos seseriai ir svainiui ANELEI ir 
VACIUI STEPO N! AM S ir kitiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

"DARBININKO"
REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA ir 
LEIDĖJAI

žmonėms, kuriems pagalba yra 
reikalinga. Ar aukojate medi- 
cininiam/humanitariniam fon
dui ar Vilniaus seminarijos klie
rikų įsūnijimo fondui, kiekvie
na piniginė auka, didelė ar ne
didelė, yra svarbi, reikalinga, 
laukiama ir mielai priimama. Už 
kiekvieną Jūsų paaukotą 1 dol. 
galime nusiųsti 174 dol. vertės 
vaistų Lietuvos žmonėms.

Dėl smulkesnių informacijų 
apie Lietuvos Vyčių padalinio 
“Pagalba Lietuvai” projektus 
arba norintieji siųsti aukas 
prašome kreiptis į Reginą Juš- 
kaitę-Švobienę, 1594 Beaupre, 
Madison Heights, MI 48071, te. 
(284) 547-2859, e-paštas: 
Rjuskasvoba@cs. com

Iš anksto dėkojame!
Parengė Regina Juškaitė- 

Švobienė

A.tA.
SAULIUI REMĖZAI

tragiškai mirus, giliai užjaučiame žmoną MONIKĄ, sūnų 

ALG| su šeima, motiną KAZIMIERĄ bei brolius RIMGAUDĄ 

ir EVALDĄ su šeimomis.

Klasės draugės

Mara Vygantienė 
Regina Kudžmienė

A.tA.
SAULIUI P. REMĖZAI

baigus žemišką kelionę, giliame skausme likusius: žmoną 

MONIKĄ, sūnų ALGĮ su šeima, mamytę KAZIMIERĄ, bro

lius RIMGAUDĄ ir EVALDĄ su šeimomis bei kitus artimuo

sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Genovaitė Šetikienė 
Birutė ir Vytenis Nenortai
Algis ir Debbie Šetikai 
Kęstutis, Nijolė ir Laura Šet ikai

aol.com
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Penktas gavėnios sekma- 
iienis - balandžio 1 d.

Balandžio 1 d. - pasukti 
laikrodi vieną valandą pirmyn.

Vyskupas Paulius A. Bal
takis, OFM, kovo 27 d. grįžo į 
savo rezidenciją Pranciškonų vie- 
įuolyne Brooklyn, NY.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios 
Didžiosios savaitės pa

maldų tvarkos skelbimas tel
žia šio puslapio apačioje. Prašome 
į išsikirpti ir juo pasinaudoti.

Už a. a. Saulių Remėzą lai-

. m. kovo 17 d., 10 vai. ryto. 
Zelionis buvo palaidotas Cypress 
■filis kapinėse.. Už jo sielą buvo 
įžsakytos 23 mišios. Gilią 
ižuojautą reiškiame velionio 
imonai Monikai, sūnui Algiui su 
eima, broliams Rimgaudui ir 
Evaldui su šeimomis. Tegul Sau- 
iaus siela ilsisi ramybėje!

Išpažintys klausomos kiek
vieną šeštadienį nuo 4 v. v. iki 
1:45 v. v. anglų arba lietuvių kal-

Kančios (Verbų) sekmadie- 
tį balandžio 8 d. 9 v. r. St. Stanis- 
aus parapijai priklausančioje 
ikštėje įvyks bendras trims Mas- 
ietho parapijos palmių šventini- 
tias. Po šventinimo procesijoje 
isi grįšime į savo parapiją. Lietu- 
iai kviečiami dalyvauti šioje ce-

Parapijos lektoriai renkasi 
iekvieną trečiadienį apie 7:30 v. 
. parapijos salėje aptarti tos 
avaitės skaitinius ir evangelijos

LOT lenkų avialinija skel- 
)ia nepaprastą 30 procentu 
cainu sumažinimą kelio- 
įėms i Vilnių. Pagrindinė są- 
yga - bilietus reikia įsigyti iki 
balandžio 1 d. ir juos pirkti 
ik per Interneto svetainę: 
vww.Iot.com Nėra jokių apri
ejimų kelionės dienai. Žiūr. LOT 
kelbimą 5 "Darbininko" pusla
pyje. Skubėkite įsigyti bilietus 
olimesnėms kelionėms.

VIEŠPATIES ATSIMAINYMO PARAPIJOS
(64-14 Clinton Avė., Maspeth, NY 11378;

Didžiosios Savaitės tvarkaraštis
Išpažintys:
Bal, 7, šeštadienį - 3 vai. popiet - 4:45 vai. popiet
Bal. 9, pirmadienį - po 7:30 vai. ryto mišių; 11 vai. -11:45 vai. 

ryto; po 6 vai. vak. noverios
Bal. 10 ir 11, antradienį ir trečiadienį-po 7:30 vai. ryto mišių; 

11 vai. -11:45 vai. ryto.
Kančios (Verbų) sekmadienio mišios:
Bal. 7 - šeštadienį - 5 vai. vak.
Bal. 8 - sekmadienį - 8 vai. ryto, 10 vai. ryto, 11:30 vai. ryto 

lietuviškai, 12:45 vai. popiet.
Verbos bus šventinamos 9 vai. ryto lauke (kitoje gatvės 

pusėje prie St. Stanislaus Kostka bažnyčios)
Didijj Ketvirtadieni:
Bal. 12,-7 vai. vak. - Žodžio liturgija
Didijj Penktadieni:
Bal. 13: Kryžiaus Keliai, einama bendrai su Holy Cross ir St. 

Stanislaus Kostka parapijiečiais. Kryžiaus Kelių maldos bus kal
bamos anglų, lenkų ir lietuvių kalbomis. Pradžia 12 vai. dieną 
nuo Holy Cross parapijos

Vakare 7 vai. vak. - Žodžio liturgija
Velykų Vigilijos mišios:
Bal. 14 - šeštadienį - 8 vai. vak.
Velykų sekmadienis:
Bal. 15: 6:30 vai. ryto - Prisikėlimas (lietuviškai - angliškai), 
Velykų dieną: 8 vai. ryto, 10 vai. ryto ir 12:30 vai. popiet. 
Pamaldos vyks anglų kalba, išskyrus tas, kurios pažymėtos - 

lietuviškai-angliškai ar lietuviškai. Išpažintį visada galima atlikti 
lietuvių arba anglų kalbomis.

V. Atsimainymo parapijos kunigai ir parapijiečiai 
visiems šios apylinkės lietuviams 

linki gausiu Dievo malonių 
. KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE!

Saulius Remėza, gimęs Lie
tuvoje 1933 m., gyvenęs New 
Rochelle, NY, tragiškai žuvo 2001 
m. kovo 13 d. Bronx, NY, kur 
buvo nuvažiavęs savo darbovie
tės reikalais.

Buvo pašarvotas Shalins laido
jimo koplyčioje. Atsisveikinimas 
buvo kovo 15 d., o kovo 16 d., po 
šv. Mišių Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje Maspethe, NY, palai
dotas Cypress Hills kapinėse, šalia 
anksčiau mirusio savo tėvelio.

A. a. Saulius žuvo, sulaukęs 67 
metų amžiaus. Neapsakytam 
skausme liko žmona Monika, sū
nus Algis su žmona Helen, moti
na Kazimiera ir du broliai: Rim
gaudas ir Evaldas su šeimomis. 
Liko daugybė draugų, kuriuos ties
iog pritrenkė tokia tragiška a. a. 
Sauliaus mirtis.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Didžiosios savaitės apeigų 

Apreiškimo parapijoje šiemet ne
bus. Velykų Prisikėlimo mišias 
aukos vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM.

Christina Senken ir Sean 
Heery sumainys aukso žiedus 
mūsų parapijoje š. m. kovo 31d.. 
2:30 vai. popiet. Mišias aukos ir 
vedybų palaiminimą suteiks vysk. 
Paulius A. Baltakis, OFM. Christi
na yra duktė ilgamečių Apreiški
mo parapijiečių Josephinos ir 
Charles Senken. Christina yra bai
gusi Maironio šeštadieninę mo
kyklą, ilgus metus šoko N Y tau
tinių šokių grupėje "Tryptinyje", 
daug metų priklausė NY skautams. 
Vestuvių puota vyks Lands End 
restorane Hicksville, NY.

NY skautai rengia pavasario 
šventę Apreiškimo par. salėje š. 
m. gegužės 6 d., tuojau po 10 vai. 
lietuviškų mišių. Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai 
išpildys trumpą programą, skirtą 
Motinos dienai. Veiks kavinė.

Vilniaus radijas praneša, 
kad nuo kovo 5 d. transliacijos yra 
girdimos 9875 khz dažniu arba 31 
m bangos ruože.

Koncertas "Neringos” stovyklai paremti
Laima Rastenytė-Lapinskienė ir komp. Darius Lapinskas atlieka Hildegard von Bingen 
kūrybg š. m. balandžio 8 d., 2 vai. p.p. Nekalto Prasidėjimo vienuolyne, Putnam, CT.

(atkelta iš 4 psl.)

Susipažinkime su koncerto at
likėjų biografijomis, nors gal mes 
jų meninį įnašą į lietuvių kultūrinį 
gyvenimą ir prisimename bei juos 
pažįstame. Tik gal per paskuti
nius dešimtį metų jie buvo iš mūsų 
akių "pabėgę", o per tą laiką ir kai 
kurių iš mūsų atmintis galėjo 
sušlubuoti.

Laima Rastenytė- 
Lapinskienė

mokėsi vaidybos meno New Yorke 
pas garsųjį Actor's Studio vadovą 
Lee Strasberg, o dainavimą studi
javo su Metropolitan operos solis
to Robert Merrill mokytoja Su- 
zanne France. Gyvendama New 
Yorke vaidino amerikiečių teat
ruose ir filmuose.

Atvykus į Chicagą, ji įsijungė į 
amerikiečių ir lietuvių teatrinę ir 
muzikinę veiklą. Už jos rolę "Jen- 
ny" Kurt Weill operoje "The Rise 
and Fall of Mahagonny" ji buvo 
nominuota Joseph Jefferson Ci- 
tation - aukščiausiai Chicagos 
miesto teatrinei premijai. Sekan
čiais metais ji buvo nominuota 
tai pačiai premijai už jos atliktą 
"Susan" rolę David Rabe dramoje 
"The Boom Boom Room". Šalia 
vaidybos ji dainavo pagrindines 
roles New Opera Company of Chi
cago statytose moderniose ope
rose. Jos dainavimas ir vaidyba 
buvo aukštai įvertinta žymaus 
muzikos kritiko Robert Marsh, 
atliekant "Harmony" rolę "įves of 
Danbury" operoje. Gastroliuojant 
Vilniaus operoje su Dariaus La
pinsko opera "Dux Magnus", ji 
buvo labai šiltai sutikta publikos 
ir muzikos kritikų. Pietų Ameri
koje ji dainavo Mozarto ir Lapins
ko kūrinius su Antiokijos simfo
niniu orkestru.

Lietuvių kultūrinėje veikloje ji 
dalyvavo kaip solistė ir aktorė įvai
riuose pastatymuose Chicagoje, 
Clevelande, Bostone, New Yorke, 
L^s Angeles, Philadelphijoje ir 
Toronte. Ji įkūrė lėlių teatrą, su 
kuriuo gastroliavo įvairiuose 
Amerikos miestuose. Išleido lietu
vių pasakų plokštelę "Sek pasaką" 
su Stuttgarto simfoniniu orkest
ru, kurios abi laidos buvo greitai 
išpirktos. Garso kasetėje "Vasaros 
naktys" įdainavo klasikinių ir šiuo
laikinių lietuvių kompozitorių

Nesenai gavome šį laišką:
Hartfordo skautai ir 

skautės po sėkmingos Kaziuko 
mugės dėkoja visiems, prisidėju
siems darbu, dovanomis, pyragais, 
atsilankiusiems ir ją parėmusiems. 
Dėkui "Drbininkui" už jos pagar
sinimą. Atsidėkodami pridedame 
50 dol. čekį.

Skautiškas ačiū
Hartfordo skautai, skautės

(pas.) Danguolė Banevičienė
Nuoširdžiai dėkojame Hartfordo 

skautams ir skautėms už jų dos
numą, paremiant mūst{ savaitraštį.

Liūtas Jurskis, P.E., Fare Ha
ven, NJ, suprasdamas "Darbinin
ko" sunkią finansinę padėtį, šie
met ir vėl apmokėjo prenumeratą 
su 145 dol. čekiu. Už nuolatinę 
dosnią paramą mūsų spaudai 
nuoširdžiai dėkojame.

Sofia Sližys, Littlerock, CA, 
šiemet ir vėl apmokėjo prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę paramą mūsų 
spaudai.

Aldona K. Echaniz, Great 
Neck, NY, šiemet ir vėl, kaip jai 
įprasta, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuolatinei mūsų 
spaudos rėmėjai nuoširdžiai dėko
jame.

Laima Rastenytė-Lapinskienė ir Darius Lapinskas koncerto metu

dainas. Šiuo laiku ji reiškiasi kaip 
dramaturge, poetė ir mokslininkė. 
Jos vienaveiksmis vaidinimas "A 
Too-Romantic Past" ("Per daug ro
mantinė praeitis") buvo pastaty
tas 1994 metais Saint Xavier uni
versitete Chicagoje. Savo moksli
nius anglų literatūros darbus yra 
pristačiusi įvairiuose universite
tuose - ypač minėtina jos paskaita 
"Hypochondria in Jane Austen's 
EMMA", skaityta Jane Austen So- 
ciety of North America suvažia
vime 2000 metais Colorado 
Springs, CO. Jos poezija yra 
laimėjusi įvairių premijų ir yra 
išleista poezijos rinkinyje "A Wo- 
man Reading". Penkis metus dėstė 
anglų literatūrą Saint Xavier uni
versitete, dabar dramaturgiją dės
to Lewis Universitete Romeoville 
ir yra anglų kalbos profesorė Chi
cagos miesto kolegijoje.

Kompozitorius 
Darius Lapinskas 

per paskutinį dešimtmetį su savo. 
operos "Dux Magnus" pastatymu 
gastroliavo Vilniaus operos rū
muose. 1994-96 metais kaip In- 
ternational Fulbright Scholar pro

Bronė Venckienė, Newark, 
NJ, apmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už dosnią ir labai reikalingą paramą 
mūsų laikraščiui.

Kęstutis Ramonas, Ware, 
MA, šiemet padidino savo lig
šiolinę dosnią paramą, apmokė
damas prenumeratą su 150 dol. 
čekiu. Nenuilstamam dosniam 
"Darbininko"stiprintojui nuoširdžiai 
dėkojame.

Janina Hasselberg, Mill- 
burn, NJ, šiemet ir vėl, kaip kas
met, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Ji taip daro jau 
daugelį metų. Nuoširdžiai dėkojame 
mielai skaitytojai ir mūsų pastangų 
įvertintojai už nenutrūkstamą 
paramą.

Dr. Bernard Covalesky, 
Randolph, NJ, šiemet ir vėl, kaip 
kiekvienais metais iki šiol, ap
mokėjo prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuolatiniam dosniam mūsų 
spaudos stiprintojui nuoširdžiai 
dėkojame.

Julius Shukys, Richmond 
Hts, OH, šiemet ir vėl, kaip jam 
įprasta, atskubėjo "Darbininkui" į 
pagalbą, apmokėdamas prenu
meratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už nuolatinę 
dosnią paramą mūsų laikraščiui.

Rūta Graudušytė-And- 
ries, Media, PA, šiemet dar padi
dino savo kasmetinę dosnią 
paramą, apmokėdama prenume
ratą su 125 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame mielai rėmėjai už nuola
tinį dosnų "Darbininko" stiprinimą. 

fesoriavo Lietuvoje, Lietuvos Mu
zikos Akademijoje Vilniuje ir Kau
ne, skaitydamas paskaitas apie 
šiuolaikinę muziką ir operą. Šalia 
akademinio darbo pastatė ir diri
gavo Bernsteino operą "West Side 
Story" Kauno Muzikiniame teatre 
bei Menotti operą "Telephone", ir 
savo operas "įves of Danbury", "La 
Vida" bei smuiko koncertą Vilniu
je, Kaune, Klaipėdoje ir Jurbarke. 
Ypač įspūdinga buvo jo operos 
"Karalius Mindaugas" premjera 
1994 metais vidurvasarį Jurbarke 
ant Bišpilio piliakalnio. Šiame lai
kotarpyje jis sukūrė simfoninę po
emą "Emmanuelle", smuiko kon
certą, kamerinį kūrinį "Serenata 
Abbandonata" ir pluoštą dainų. 
Neseniai užbaigė rašyti stambų 
simfoninį kūrinį "Balyvera", skirtą 
tėvų Balio ir Veros garbei.

Seselių bičiuliai ir rėmėjai, kurie 
negali balandžio 8 d. dalyvauti "Ner
ingai" skirtame koncerte, prašomi 
prisidėti savo auka prie piniginio va
jaus, aukas siunčiant:

"Neringa"
600 Liberty Highway, 
Putnam, CT 06260.

PLR

V. Andrušaitis, Richmond 
Hts, OH, šiemet padidino savo 
paramą, apmokėdamas prenu
meratą su 100 dol. čekiu. 
Nuošridžiai dėkojame už nuolatinę 
paramą "Darbininkui".

Kazys Beleckis, Richmond 
Hill, NY, šiemet ir vėl, kaip kas
met, dosniai parėmė "Dar
bininką", apmokėdamas prenu
meratą su 200 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame nuolatiniam 
spaudos rėmėjui už didelę paramą 
spaudos išlaikymui.

Vytautas Maželis, Ridge- 
wood, NY, mūsų ilgametis foto 
korespondentas, šiemet ir vėl, kaip 
kasmet apmokėjo prenumeratą 
su 100 do\. čeku. Nuoširdžiai dėko
jame už paramą ir už visokeriopą 
pagalbą.

Joseph A. Levonas, Jackson 
Heights, NY, jau daugelį metų 
atskuba "Darbininkui" į pagalbą, 
atsiųsdamas už prenumeratą 200 
dol. čekį. Tai didelė paramą mūsų 
laikraščiui, už kurią nuoširdžiai dėko
jame.

Ona Dovydaitienė, Thomp- 
son, CT, kasmet paremmdavo 
"Darbininką" didesne auka, o šie
met apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už dosnią paramą mūsų spau
dos stiprinimui.

Peter Kiskuiias, Lev/iston, 
ME, visada apmokėdavo "Darbi
ninko" prenuemratą su 130 dol. 
čekiu. Taip padarė ir šiemet. Nuo
širdžiai dėkojame už nuolatinę 
dosnią paramą mūsų spaudai.

SKELBIMAI

27 centai skambinant į Lie
tuvą, 5,5 cnt. JAV. 24 vai. per parą, 7 
dienas per savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mokesčių. Tik
slus apskaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais į TRANSPOINT atstovą 
su 8 metų patirtimi tarptautiniuose 
ryšiuose. Tel. 708-386-0556. TRANS
POINT - . patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

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

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

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

Ieškoma atsakinga mote
ris namų ir aplinkos priežiūrai 
geromis sąlygomis. Reikalingas 
darbo leidimas. Skambinti (860) 
928-5294. (sk.)

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

Jadvyga Savickas, Nashua, 
NH, aukoja 50 dol.

A. D. - aukoja 25 dol.
Norintieji prisidėti prie šios 

valgyklos išlaikymo, prašomi au
kas siųsti:

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

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Sekantis VILTIES agentū
ros konteineris numatytas išsiųs
ti 2001 m. balandžio mėn.17 
d. I Brooklyną Vilties atstovai 
atvyksta šeštadieni, balan
džio 7 d. ir nuo 12 vai. iki 3 
vai. popiet priims siuntinius 
"Darbininko" patalpose.

VILTIES siuntinių agentūros 
atstovas New Yorke yra Algis 
Jankauskas, tel. 718-849- 
2260.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, 2001 kovo 31 d. 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl 'informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

.Estrados dainininko 
GYČIO PAŠKEVIČIAUS 

koncertas 
įvyks š. m. balandžio 1 

d., 3 vai. p.p. Lituvių namuo: 
se, 6 Davis Avė., Kearny, NJ. 
Bus galima papietauti, veiks 
atgaiva. Įėjimas 15 dol. Rengia 
"Liepsnos" sporto klubas ir NJ 
katalikų centras. Po koncerto - 
diskoteka. Dėl inform. skam
binti 908-245-6718 arba 917- 
568-8496. Žilvinas arba Lina, 
(sk.).

< ___________ J
Maria Prauskis, Esq., 

adųpkatė. Specializuojasi 
imigracijos, darbo leidi
mo, žalios kortelės, testa
mentų, skyrybų reikaluose. 
Kalba lietuviškai. 800 W.' 
Cypress Creek Ed., Suite 
502, Ft. Lauderdale, FL.
Tel.: (954) 351-0366.

< J

mailto:Darbininka@aol.com
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