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PROTESTUODAMAS PRIEŠ LIETUVOS 
KRIKDEMŲ VIENIJIMĄSI, 

ATSISTATYDINA LKDP VADOVAS

- Palyginti su praėjusiais 
metais, šiemet Vilniuje suma
žėjo sunkių nusikaltimų ir pa
gerėjo jų išaiškinamumas, teigia 
sostinės Vyriausiojo policijos 
komisariato (VPK) vyriausiasis 
komisaras Erikas Kaliačius. 
Lapkričio 20 d. E. Kaliačius su
sitiko su Vilniaus meru Artūru 
Zuoku, pranešė savivaldybes 
atstovė spaudai.

- NATO laiko Lietuvą vie
na rimčiausių kandidačių, ir jau 
šios kadencijos Seimui gali tekti 
priimti sprendimą dėl šalies na
rystės Šiaurės Atlanto aljanse. 
Tai lapkričio 20 d. susitikime su 
Seimo pirmininku Artūru Pau
lausku sakė NATO generalinio 
sekretoriaus specialusis patarė
jas Vidurio ir Rytų Europos 
klausimams ChrisDonnell. Ta
čiau, pasak jo, Lietuva turi įvyk
dyti prisiimtus įsipareigojimus.

- Lietuvos Aplinkos ap
saugos ministras Henrikas Žu
kauskas teigia nematąs tragedi
jos tame, kad šalia Veiviršio 
kraštovaizdžio draustinio bus 
išgaunama nafta. Lapkričio 20 
d. ministras prezidentui Valdui 
Adamkui pateikė informaciją 
bei filmuotą medžiagą apie 
draustinyje netoli Lietuvos pa
jūrio bendrovės “Minijos nafta” 
vykdomus statybos darbus. To
kios informacijos prezidentas 
paprašė praėjusią savaitę.

- Buvęs Lietuvos premjeras 
Andrius Kubilius siūlo Seimo 
daugumą ir Vyriausybę sudariu
sioms politinėms jėgoms inici
juoti visų parlamentinių partijų 
susitarimą, skelbiantį Lietuvos 
narystę NATO svarbiausiuoju 
valstybės prioritetu per arti
miausius dvejus metus. Kaip 
lapkričio 20 d. spaudos konfe
rencijoje sakė konservatorių 
frakcijos seniūnas A. Kubilius, 
NATO narystės prioritetas ne
turi būti supriešinamas su švie
timo, žemės ūkio ar kitas šalies 
prioritetais.

- Beveik 50 parų badaujan
tys Kauno bendrovės “Inkaras” 
darbininkai vis dar laukia pagal
bos iš Vyriausybės, tačiau akci
jos neketina nutraukti. Lapkri
čio 17 d. “Inkaro” darbininkai, 
prašydami pagalbos, kreipėsi į 
Vyriausybę bei prezidentą. 
“Mes, badautojai, jau badau
jame daugiau nei 43 paras ir 
esame prie mirties slenksčio. 
Prašome skubos tvarka išspręs
ti mūsų prašymus, norint, kad 
mes nutrauktume bado akciją”, 
rašo keturi prie bendrovės vartų 
badaujantys darbininkai.

- JAV bendrovės “Williams 
Intemational” valdomos “Ma
žeikių naftos” ir Rusijos naftos 
koncerno “LUKoil” derybose 
vis dar esama kliūčių susitarti 
iki šių metų pabaigos, tačiau abi 
pusės nusiteikusios jas įveikti. 
Tai sakoma lapkričio 20 d. iš
platintame “Williams” ir “Ma
žeikių naftos” pranešime spau
dai. Lapkričio 17 d. Rygoje bai
gėsi eilinis derybininkų susitiki
mas, kuriame toliau derėtasi dėl 
strateginio aljanso sukūrimo. 
Aljansas apimtų bendrą žaliavos 
tiekimo įmonę bei penkias rin- 
kodaros bendroves Baltijos ša
lyse, Lenkijoje ir NVS.

Protestuodamas prieš galimą 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos (LKDP) jungimąsi su 
kitomis šios pakraipos politinė
mis jėgomis, iš LKDP pirmi
ninko posto atsistatydina aka
demikas Zigmas Zinkevičius. 
Tai jis pareiškė lapkričio 17 d. 
spaudos konferencijoje Seime. 
Kartu su juo apie savo atsista
tydinimą pareiškė LKDP Man
datų ir etikos komisijos pirmi
ninkas monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas.

Abu krikdemai teigė protes
tuoją prieš LKDP valdybos 
pirmininko Algirdo Saudargo 
skelbiamus ketinimus jungti 
partiją su Kazio Bobelio vado
vaujama Krikščionių demokratų 
sąjunga (KDS).

”K. Bobelis, mums, krikš
čionims demokratams, yra ne
priimtina figūra”, sakė A. Sva
rinskas. Jis apkaltino K. Bobelį 
per savivaldybių rinkimus “susi
dėjus su kolchozų pirmininkais 
ir padėjus jiems laimėti rinki
mus”.

Kaip žinoma, kovą per savi
valdybių tarybų rinkimus KDS 
buvo sudariusi koaliciją su Lie
tuvos valstiečių partija (LVP). Ši 
koalicija buvo viena sėkmin
giausiai rinkimuose pasirodžiu
sių politinių jėgų, tačiau LVP ir 
KDS vadovai nesugebėjo susi
tarti dėl bendro dalyvavimo 
Seimo rinkimuose.

”Mes laikome tokį K. Bobe
lio, lietuvio ir kataliko, buvusio 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto (VLIK) pirminin
ko elgesį Tėvynės išdavimu”, 
teigė A. Svarinskas.

Tačiau šiems atsistatydini
mams dar turėtų pritarti kitų 
metų pradžioje rengiama LKDP 
konferencija - aukščiausias 
partijos organas.

Šioje konferencijoje taip pat

KALČIAUSIAS - VYTAUTAS LANDSBERGIS
Lietuvos Naujosios sąjungos 

(socialliberalų) apklausos duo
menimis, dauguma atsakiusiųjų 
mano, kad nuo savanaudiškų ir 
piktavališkų valdžios veiksmų 
labiausiai nukentėjo žemės ūkis 
ir kaimo gyventojai. Į anketos, 
platintos Seimo rinkimų kam
panijos metu, klausimus atsakė

KNYGOS BIBLIOTEKAI - IŠ JAV
Joniškio viešąją biblioteką 

pasiekė labdaros siunta iš JAV. 
Tai jau antra siunta, kurią parū
pina poetės Vilijos Bogutaitės 
vyras Kęstutis Keblys. Kęstutis 
Keblys su kitais rašytojais per

LITUANISTINIŲ STUDIJŲ KATEDROS DEŠIMTMETIS
Vilniaus Universiteto Litu

anistinių studijų katedra pažymi 
savo veiklos dešimtmetį. Šia 
proga lapkričio 15 d. Vilniaus 
Universitete surengtas moksli
nis seminaras ir diskusijos 
“Bendrieji Europos svetimųjų 
kalbų mokymo metmenys”.

Lituanistinių studijų katedra, 
sakė Eltos korespondentei ka
tedros vedėja Meilutė Ramonie
nė, yra viena iš naujųjų Vil
niaus Universiteto katedrų. Ji 
įkurta prie Filologijos fakulteto 
1990 m., atsivėrus sienoms ir ki
lus būtinybei mokyti praktinės 
lietuvių kalbos kitakalbius Lie
tuvos piliečius bei į Lietuvą

turėtų būti priimti ir sprendimai 
dėl LKDP ir KDS partijų jungi
mosi.

Praėjusiame LKDP Tarybos 
posėdyje partijai susijungti su 
KDS pasiūlė partijos valdybos 
pirmininkas, buvęs Užsienio 
reikalų ministras A. Saudargas.

Tarybos posėdžio išvakarėse 
K. Bobelis BNS buvo sakęs, jog 
iš principo jau yra nuspręsta dėl 
partijųjungimosi, o jam yra siū
loma tapti suvienytos partijos 
pirmininku.

Tačiau Z. Zinkevičius spau
dos konferencijoje teigė, jog de
rybos dėl LKDP jungimosi su 
KDS vyksta slaptai, nesitariant 
su partijos pirmininku. ”Bendra- 
žygių išdavystė, taip pat pastaro- 
jo meto visiškas manęs nepai
symas paralyžiavo bet kokį ma
no, kaip partijos pirmininko, 
darbą. Buvo didinama nervinė 
įtampa, keliami nuolatiniai stre
sai. Tai stipriai pakenkė mano 
sveikatai. Gydytojų esu įspėtas, 
kad tokia padėtis toliau nebegali 
tęstis. Mano buvimas partijos 
pirmininku visais atžvilgiais 
tapo beprasmis”, motyvavo sa
vo sprendimą atsistatydinti Z.

27.6 tūkst. žmonių. Tokios an
ketos Lietuvoje dar nebuvo. Net 
92% apklausoje dalyvavusių 
žmonių yra įsitikinę, kad už Lie
tuvos ūkio sužlugdymą turi at
sakyti konservatorių vadovas 
Vytautas Landsbergis, o 62% - 
ekspremjeras Gediminas Vag
norius. Trečiojoje vietoje, surin

nai lankėsi Joniškyje “Poezijos 
pavasario” metu ir susipažino su 
Skaistgirio vidurinės mokyklos 
literatų klubu. Biblioteka pa
prašė svečių padėti įsigyti encik
lopedijų anglų kalba. Taigi prieš 

atvykstančius užsieniečius.
Lituanistinių studijų ka

tedroje dirba 15 dėstytojų. Dvi 
studijų programas katedra ski
ria studentams. Čia bakalauro 
studijas gali baigti ir kitų 
Filologijos fakulteto katedrų 
studentai, baigę nelietuviškas 
vidurines mokyklas. Pagal dar
bo pobūdį Lituanistinių studijų 
katedrą galima vadinti tarp- 
fakultetine - lietuvių kalba taip 
pat dėstoma kitų fakultetų stu
dentams, baigusiems ne lietu
viškas mokyklas.

Katedroje praktinės lietuvių 
kalbos trimis lygiais mokosi iš 
viso pasaulio į Lietuvą įvairiais 

Zinkevičius. Jis žadėjo nuo šiol 
visas jėgas skirti “ramiam ir vai
singam moksliniam darbui”.

Z. Zinkevičius kategoriškai 
nepaneigė galimybės ir toliau 
likti prie partijos vairo, jeigu 
taip nuspręstų partijos konferen
cija.

Toje pat spaudos konferenci
joje dalyvavęs LKDP tarybos 
narys Ignacas Uždavinys sakė, 
jog partijos pirmininko atsista
tydinimas turėtų būti “skambu
tis” su KDS norintiems susi
vienyti partijos nariams ne
žengti tokio žingsnio.

"Laiko iki konferencijos dar 
yra”, sakė I. Uždavinys.

Valdybos pirmininkas Algir
das Saudargas po rinkimų taip 
pat buvo pareiškęs apie savo at
sistatydinimą, tačiau jam nepri
tarė partijos Taryba.

Lietuvos krikščionių demo
kratų partija yra viena labiau
siai vidinių nesutarimų ir negan
dų krečiamų Lietuvos jėgų.

Pernai lapkritį LKDP moder
niajam sparnui pralaimėjus ke
lerius metus trukusią vidinę 
ideologinę kovą, dalis krikš
čionių demokratų, vedini buvu
sio Seimo nario Vytauto Bo- 
gušio, atsiskyrė nuo LKDP ir 
įsteigė Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjungą.

Savivaldybių tarybų rinki
muose LKDP prarado maždaug 
pusę iki tol turėtų mandatų, o 
Seimo rinkimuose LKDP kan
didatų sąrašas neįveikė privalo
mojo 5% rinkimų barjero.

Naujajame Seime LKDP at
stovauja tik vienmandatėse apy
gardose išrinkti A. Saudargas ir 
Petras Gražulis.

MKDS tapo viena keturių 
valdančiųj ų.Naujosios politikos 
koaliciją sudariusių partijų. Ji 
Seime turi tris parlamentarus.

BNS

kęs 38% balsų, atsidūrė buvęs 
ūkio ministras Vincas Babilius. 
17.5% apklaustųjų piliečių už 
ūkio sužlugdymą kaltina buvusį 
LDDP premjerą Adolfą Šleže
vičių, o 14.8% - “Mažeikių naf
tos” privatizavimo sutartį pasi
rašiusį konservatorių Sigitą 
Kakta. Respublika 

mėnesį biblioteka gavo 20 tomų 
“The American People Encyclo- 
pedia”, 23 tomus “Encyclopedia 
Britanica” bei “Year Book”, 
kurias padovanojo JAV gyve
nantys Gražina ir Romualdas 
Kriaučiūnai bei Žibutė ir Anta
nas Masaičiai.

v

Šiaulių kraštas

tikslais atvykstantys užsienie
čiai. Tarp jų yra norinčių studi
juoti Vilniaus Universitete arba 
kitose Lietuvos aukštosiose mo
kyklose, dirbančių užsienio ša
lių ambasadose ir jų kultūros 
centruose Vilniuje, plėtojančių 
savo verslą Lietuvoje ir kt. Pa
sak M.Ramonienės, per metus 
lituanistinių studijų baigimo pa
žymėjimai įteikiami 30-50 už
sieniečių. Vedėjos patyrimu, 
sunkiausia lietuvių kalbos 
išmokti Tolimųjų Rytų kraštų 
gyventojams - kinams ir ja
ponams. Vasaros ir žiemos atos
togų metu katedroje rengiami 

(nukelta į 2 psl.)

Dariaus ir Girėno paminklas Kauno ąžuolyne
V. Kapočiaus nuotr.

ROLANDAS PAKSAS RAGINA
SKELBTI KARĄ NUSIKALTĖLIAMS

Lapkričio 20 d. Lietuvos Vy
riausybės rūmuose įvyko prem
jero sušauktas pasitarimas, ku
riame dalyvavo Policijos depar
tamento generalinis komisaras 
Visvaldas Račkauskas, Specia
liųjų tyrimų tarnybos (STT) va
dovas Valentinas Junokas, vi
daus reikalų ministras Vytautas 
Markevičius bei generalinis pro
kuroras Kazys Pėdnyčia. Kaip 
žurnalistams sakė premjero at
stovas spaudai Rimvydas Palec
kis. pasitarime su teisėtvarkos 
pareigūnais buvo pašildytas 
priemonių planas, kaip reikėtų 
kovoti su nusikalstamumu Pa
nevėžyje ir visoje Lietuvoje. 
Atstovas spaudai atsisakė deta
lizuoti pasiūlytą planą, nes tuo
met jį sužinotų nusikaltėliai. 
Pasak jo, Policijos departamen
to vadovas pasitarime pristatė 
veiksmų planą, kuris bus pradė
tas įgyvendinti artimiausiomis 
dienomis. Pateikus informaciją 
apie sustiprintą policijos patru
liavimą Panevėžyje, susitikimo 
dalyviai pastebėjo, kad dėmesys 
kreipiamas ne ta linkme. Pasak 
atstovo spaudai, buvo paprašy
ta atkreipti dėmesį į nusikals
tamų gaujų narius, jų vadus, 
sudaryti tokias sąlygas, kad jie 
jaustųsi “pakankamai nesma-

PLANUOJAMA SUTVARKYTI 
APLEISTĄ GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ 

ŠEIMOS KOPLYČIĄ
Kretingos muziejaus specia

listai ir miesto vadovai susirū
pino grafų Tiškevičių šeimos 
koplyčios ir joje palaidotų pa
laikų likimu. Istoriniai šaltiniai 
teigia, kad gotikinio stiliaus ko
plyčioje palaidoti Kretingos 
grafo Juozapo Tiškevičiaus ir jo 
žmonos Sofijos Tiškevičienės 
palaikai. Be to, manoma, jog 
šalia jų ilsisi ir du vaikaičiai - 
trejų metų Marija Tiškevičiū- 
tė ir 1941 metų sukilimo prieš 
bolševikus dalyvis Kazimieras 
Tiškevičius. Kol kas nepatvir
tintais duomenimis, koplyčioje 
iš viso palaidoti šeši žmonės, 
trys iš jų gali būti užmūryti, o 
trys palikti karstuose, kurie yra 
stipriai apgadinti ir apirę.

Kretingos muziejaus direk
torės Vidos Kanapkienės tei
gimu, vienas iš koplyčioje esan
čių karstų yra su puošybos ele
mentais, todėl gali būti vertin
gas. Siekiant išsaugoti šį objek
tą, Kretingoje jau lankėsi Kul

Rolandas Paksas
giai, kad būtų sekami, neramiai 
miegotųjų būtų klausiama, ko
kie yra pajamų šaltiniai”. 
“Premjeras norėtų, kad Pane
vėžio atvejis būtų atspirties taš
kas kovojant su nusikalstamu
mu Lietuvoje”, sakė R. Palec
kis. Pasitarime pareigūnai skun
dėsi prastu finansavimu, sudė
tinga socialine situacija, tačiau 
premjeras pageidavo iš pradžių 
pamatyti darbo rezultatus, o po 
to pažadėjo spręsti ir finansavi
mo problemas. Premjeras susi
tikime taip pat buvo supažin
dintas su dviejų Panevėžyje 
nužudytų pareigūnų bylos tyri
mu. Premjeras pageidavo su
kurti tokią sistemą, kad pir
miausia pasikeitimus teisėsau
goje pajustų žmonės. BNS 

tūros vertybių apsaugos depar
tamento Klaipėdos skyriaus spe
cialistai, kurie apžiūrėjo patal
pas ir ruošia apžiūros aktą bei 
išvadas. Muziejaus direktorės 
teigimu, tik po jų bus galima 
imtis konkrečių išsaugojimo ir 
tvarkymo veiksmų.

Labiausiai koplyčia buvo nu
niokota, o palaikai išniekinti pir
maisiais pokario dešimtmečiais. 
Šiuo metu būtina restauruoti vi
sus tris karstus. Vieno karsto re
stauracija, pirminiais duomeni
mis, kainuos apie 7 tūkstančius 
litų. Kadangi prie mauzoliejaus 
kapaviečių planuojama pri
tvirtinti lenteles su palaidotųjų 
vardais ir pavardėmis, juos teks 
ekshumuoti ir identifikuoti.

Šiuo metu Tiškevičių šeimos 
koplyčia priklauso seniūnijai, o 
artimiausiu metu rajono taryba 
turėtų nuspręsti, kas ją prižiūrės 
ateityje. Kretingos muziejus jau 
pasisiūlė restauruoti karstus ir 

(nukelta) 2 psl.)
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Ar man reikia testamento?
Daug ir dažnai visi ir visur 

kalba apie reikalą sudaryti tes
tamentą. Bet, be kalbėjimo, re
tas žiūri į testamento sudarymą 
rimtai arba, geriausiu atveju, ati
deda tai kitai dienai. Lietuviai 
miršta vienas po kito, daugumas 
be testamentų. Gerai, jei yra šei
ma, vaikai, anūkai, jie, sumo
kėję advokatams ir teismams 
dideles sumas pinigų, sutvarko 
velionio turtą pagal gyvenamo
sios valstijos įstatymus. O jei 
žmogus gyvena vienas, neturi 
giminių, tai šimtai tūkstančių 
sunkiai uždirbtų ir sutaupytų 
pinigų ir įsigyto turto atitenka 
miestui, valstijai. O tokių pa
vyzdžių mūsų lietuvių ben
druomenėje yra nemažai.

Šiandieną gyventi be rūpes
čių beveik neįmanoma. Mes, 
vyresni žmonės, viso gyvenimo 
santaupas skirstome pensijai, 
savo vaikams ir tai nelaimingai 
dienai, kada tų santaupų gali pri
reikti. Bet kada jūs surašote savo 
paskutinę valią - sudarote testa
mentą, tada jums atkris rūpes
tis, žinosite, kam visas jūsų 
sunkiai uždirbtas, įsigytas ir su
taupytas turtas atiteks. Sudary
dami testamentą, mes turime 
progą pamatyti ir susumuoti, ką 
mes per gyvenimą pasiekėme, 
įsigijome ir kam visatai norime 
po mūsų mirties atiduoti.

Nesvarbu, kiek yra kalbama 
ir įtikinėjama apie testamento 
reikalingumą, daug žmonių jo 
neturi. Pagal statistiką, Ame
rikoje 60% žmonių miršta ne
turėdami testamento. Kodėl taip 
yra? Atrodo, kad žmonės nesu
pranta testamento svarbos. Kai 
kurie galvoja, kad jie dar nėra 
tiek seni, kad jiems reikėtų tes
tamento. Kiti galvoja, kad gyvy
bės draudimas ir bendra žmo- 
nos/vyro turto nuosavybė yra 
užtenkama sutvarkyti turto 
reikalus po mirties. Dar kiti gal

Geriausi verslo miestai - 
New Yorkas, Londonas ir Hong Kongas

Kasmetinio žurnalo “Fortu- 
ne” tyrimo duomenimis, geriau
siais pasaulio miestais verslui 
buvo pripažinti Hong Kongas, 
Londonas, New Yorkas ir Bue
nos Aires

Žurnalas informavo, jog 
Hong Kongas buvo pripažintas 
geriausiu miestu verslui Azijoje. 
Po šio miesto sekė Sydnėjus, 
Singapore, Oaklandas ir To- 
kyo.

Šie Azijos miestai visi atiti
ko reikalavimus, kurie yra būti
ni verslo sėkmei užtikrinti. Tai 
- kvalifikuota darbo jėga, stabi
lus valdymas ir gera gyvenimo 
kokybė.

“Keturi iš penkių geriausių 
Azijos miestų taip pat pateko į 
geriausiųjų penketuką, sudarytą 
pagal prisijungimo prie interne
to galimybes”, - teigė žurnalas.

“Hong Kongas ir čia buvo 
pripažintas pirmaujančiu Azijos 
miestu - jame vienam tūkstan

Planuojama sutvarkyti apleistą grafų 
Tiškevičių šeimos koplyčią

(atkelta iš 1 psl.) 
sutvarkyti pačią kapavietę. Iki 
šiol jokie restauracijos ar dides
ni remonto darbai koplyčioje 
nebuvo atiekami. Iki 1991 metų, 
taip pat muziejaus iniciatyva, 
buvo atlikti kai kurie in
žineriniai tyrimai, parengta do
kumentacija bei fotofiksacija. 
Kapines, kuriose yra ir apleista 
koplyčia, devynioliktojo am
žiaus viduryje įsteigė grafas 
Juozapas Tiškevičius. Šeimos 
koplyčią pastatė ir grafo Juoza
po palaikus iš gretimų kapinių 
perlaidojo jo žmona Sofija ir 
sūnus Aleksandras.

Neseniai posėdžiavusi Kre
tingos muziejaus taryba nu

voja, kad, jam mirus, sutuokti
nis automatiškai viską gaus.

Tačiau tikrovė yra - jei nėra 
testamento, jūsų turtas bus iš
dalintas pagal tos valstijos, ku
rioje gyvenate, įstatymus, o ne 
pagal giminystę ar jūsų norus. 
Kada turite testamentą, jūs, o ne 
teisėjai, turite galimybę nuspręs
ti, kas jūsų turtą gaus. Taip pat 
žinokite, kad procesas, pagal 
kurį teismas išdalina jūsų turtą, 
vadinamas “probate”, yra labai 
ilgas ir brangus. Per metus ar 
kelerius, kol tas procesas - “pro
bate” tęsiasi, paprastai apie 50% 
palikto turto gali atitekti mo
kesčiams ir legaliems mokes
čiams. Sudarant testamentą, tu
rite teisę pasirinkti žmones, ku
riems norite patikėti padaryti 
savo sveikatos ir turto sprendi
mus. Kai kuriems žmonėms su
darymas testamento atrodo yra 
labai brangus, o kiti galvoja, 
kad, sudarius testamentą, jie 
mirs. Bet taip galvoti nereikia.

Čia yra keli klausimai ir at
sakymai, kurie padės jums su
prasti, kas yra testamentas ir 
kaip jis veikia.

1. Ar kiekvienas mes turime 
turtą - “estate”?

Taip, kiekvienas iš mūsų tu
rime kokį nors turtą. “Estate” 
šiuo atveju reiškia visus pinigus, 
nekilnojamą turtą, investavi
mus, pensijų planus, gyvybės 
draudimą ir visą kitą turtą.

2. Sako, aš neturiu daug pi
nigų ir nekilnojamo turto. Ar 
man vis tiek reikia testamento?

Taip, juo mažesnis turtas, tuo 
labiau yra svarbus testamentas. 
Tada turto padalinimą galima 
greičiau sutvarkyti. Be testa
mento ilgesnis ir komplikuotes- 
nis palikimo tvarkymas kainuo
ja daugiau pinigų. Taip pat jūsų 
turtas gali būti didesnis, negu jūs 
galvojate.

3. Ar žmonėms, kurie neturi 

čiui gyventojų tenka 66 prisi
jungimai prie interneto”, - teigė 
“Fortune”.

Londonas trečius metus iš ei
lės įvardijamas geriausiu Eu
ropos miestu verslui. Į Europos 
penketuką taip pat pateko 
Frankfurtas, Helsinkis, Amster
damas ir Dublinas.

Jungtinėse Amerikos Valsti
jose geriausiu miestu verslui bu
vo pripažintas Nevv Yorkas, po 
kurio sekė San Francisko, Chi- 
caga, Washingtonas, San Cho
sė, Atlanta, Bostonas, Los An
geles, Dalasas ir Denveris.

Lotynų Amerikoje pirmauja 
Buenos Aires, kurios pralenkė 
San Chuaną, Mexico City, Sao 
Paulo ir Santiago.

Miestai vertinami pagal 
mieste tvyrančią verslo aplinką, 
verslo išlaidas, vietos darbo jė
gos kvalifikaciją ir gyvenimo 
lygį-

Reuters-ELTA

sprendė įgyvendinti koplyčios ir 
palaikų sutvarkymo programą. 
Pagal ją planuojama sutvarkyti 
palaikus, išvalyti ir apšviesti 
koplyčią bei pritvirtinti memo
rialinę lentą su palaidotųjų var
dais. Be to, planuojama pareng
ti viso objekto restauracijos pro
jektą ir kooperuoti įvairių fon
dų ir kitas lėšas jam įgyvendin
ti. Iš pradžių restauracijai pla
nuojama skirti dalį Kretingos 
muziejaus specialiųjų lėšų, o 
vėliau bus bandoma gauti fi
nansavimą iš Visuomeninio rė
mimo fondo. Kapitalinius dar
bus planuojama pradėti jau ki
tų metų pavasarį.

ELTA 

vaikų yra reikalinga turėti tes
tamentą?

Taip. Testamentas sumažina 
“probate” išlaidas ir nereikalau
ja užstato. Testamente galite už
rašyti turtą jūsų pasirinktiems 
žmonėms, tuo atveju, jei vyras 
ir žmona miršta kartu. Taip pat 
turto mokesčiai gali būti įvai
riai sumažinami.

4. Ar abu - vyras ir žmona - 
turi turėti atskirus testamentus?

Taip. Yra labai svarbu, kad 
kiekvienas turėtų testamentą, 
nors jie gali būti visai tokie pat.

5. Ar bendrai nuosavybei yra 
reikalingas testamentas?

Taip. Dažnai žmonės galvo
ja, kad tuo atveju nereikia tes
tamento. Bendra nuosavybė, 
mirus vienam savininkui, gali 
būti labai apmokestinama, net 
gali būti apmokestinama do
vanų mokesčiais.

6. Ar aš galiu pats pasirašyti 
testamentų ar būtinai reikia eiti 
pas advokatą?

Jūs galite pats pasirašyti tes
tamentą, bet daug namuose 
parašytų testamentų dažnai teis
mo yra atmetami kaip neteisin
gai surašyti. Niekas negali pa
keisti advokato profesionaliai 
surašyto testamento.

7. Kas yra testamento vykdy
tojas (executor) ir ką jis daro?

Testamento vykdytojas (ex- 
ecutor) yra asmuo, kuris, jums 
mirus, išdalina jūsų turtą pagal 
jūsų paliktą testamentą - pagal 
jūsų norą. Testamento vykdyto
ju gali būti jūsų sutuoktinis, ar
timas draugas, giminė arba jūsų 
banko “trust” departamentas. 
Geriausia, sudarant testamentą, 
atsiklausti advokato, ką jis pa
tars įgalioti testamento vykdy
toju.

8. Ar reikia į testamentą įra
šyti, kaip norėsite būti palaido
tas?

Geriau yra surašyti atskirą do
kumentą, kuriame jūs pasakote, 
kaip ir kur norite būti palaido
tas. Pasakykite, kur tas doku
mentas yra, savo giminėms ar

Vilnius V. Kelerienės nuotr.

Lituanistinių studijų
(atkelta iš 1 psl.) 
užsieniečių pamėgti trumpi 2 ir 
4 savaičių intensyvaus lietuvių 
kalbos mokymo kursai.

Be nusistovėjusių studijųpro- 
gramų, katedroje vyksta ir 
mokslo tiriamieji darbai, ben
dradarbiaujant su Europos Tary
ba leidžiami įvairūs svetimų 
kalbų mokymui skirti leidiniai, 
rengiami vadovėliai, kita moky
mo medžiaga. Ateityje norima 
įkurti katedros padalinį, kurio 

artimiems draugams, kad jie 
galėtų jūsų norus įvykdyti.

9. Kur reikia laikyti testa
mentą?

Vieną pasirašytą testamento 
kopiją palikite pas savo advoka
tą, o kitą kopiją turėkite pas sa
ve, kad laikas nuo laiko galėtu
mėte patikrinti ir, reikalui esant, 
testamentą papildyti, pataisyti.

10. Ar reikia padarytą testa
mentą kada nors pakeisti?

Periodiškai jūs turėtumėte 
peržiūrėti ir, jeigu reikia, papil
dyti. Geriausiai surašyti testa
mentai pasensta, juos reikia 
keisti, keičiantis jūsų gyveni
mui. Pvz., pasikeitė jūsų vedy
bų būklė, pasikeitė jūsų finan
sinė būklė, arba pakeitėte savo 
norus, kam ir kiek turto paliksi
te. Šitokiam testamento pakei
timui jums gali reikėti tik mažo 
priedo - parašyti pataisymą, 
kuris vadinasi “codicil”.

Dažnai išsigąstame, kad ad
vokatui už testamento surašymą 
reikia mokėti. Mes dirbome visą 
gyvenimą, taupėme, turtas sie
kia kelis šimtus tūkstančių, ar 
daugiau, bet nenorime sumokė
ti poros šimtų advokatui už gero 
testamento sudarymą. Mirdami 
be testamento, ar su neteisingai 

.surašytu testamentu, mes gali
me daug rūpesčių ir vargo pa
likti savo vaikams ar giminėms. 
O tų, kurie visai neturi vaikų ar 
giminių, turtas atiteks miestui, 
valstybei ar dar kam nors - 
tiems, kuriems jūs tikrai nenorė
jote jo palikti. Nelaukite ryto
jaus. Rytojus niekada neateina. 
Nesakykite, kad nesate dar seni, 
žinokite, kad ir jauni miršta. 
Šiandien pat skambinkite ad
vokatui ir susitarkite sudaryti 
testamentą. Yra gerų lietuvių 
advokatų, kurie jums padės 
sudaryti testamentą.

JA V LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi medžiaga iš 
“Keenager News ”

katedros dešimtmetis
darbuotojai atsidėtų vien moks
liniams taikomosios lingvisti
kos tyrinėjimams. Taip pat sie
kiama įgyvendinti distancinio 
mokymo kompiuteriais progra
mas, ypač praversiančias už
sienyje studijuojantiems lietu
vių kalbą. Lituanistinių studijų 
katedra planuoja dalyvauti ir 
2001-ųjų, Europos Tarybos 
skelbiamų Europos kalbų me
tais, renginiuose.

ELTA

JAV miestuose tęsiasi 
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 10-čiui skirti renginiai
Nevv Jersey valstijoje esan

čiame North Branch mieste Ra
ritan Valley bendruomenės ko
ledže įvyko valstijos simfoni
nio orkestro “Centrai Jersey 
Symphony Orchestra” bei žy
maus lietuvių klarnetisto, Lietu
vos Muzikos Akademijos pro
fesoriaus Algirdo Budrio kon
certas “Saulėtekis - nuo Lietu
vos iki Amerikos”, skirtas Lie
tuvos Nepriklausomybės atkūri
mo 10-čiui.

Koncerte, į kurį susirinko keli 
šimtai muzikos mėgėjų, buvo 
perskaitytas lietuvių kilmės 
amerikietės pianistės Rosettos 
Senkus-Bacon ryšių su Baltai
siais Rūmais dėka gautas JAV 
Prezidento B. Clinton sveikini
mo laiškas. “Muzika yra galin
ga žmogaus dvasios išraiška ir 
šis proginis koncertas yra tinka
miausias būdas išreikšti Lietu
vos žmonių triumfą jų ilgame 
kelyje už laisvę. 60 metų ame
rikiečiai vieningai palaikė Lie
tuvą, o Lietuvos vėliava neper
traukiamai plevėsavo Washing- 
tone per tamsiausius XX am
žiaus metus”, - rašė JAV prezi
dentas koncerto dalyviams at
siųstame sveikinimo laiške. 
Koncerto dalyvius taip pat

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mail jbanyte97@hotmail.com Profesionalus ap
tarnavimas garantuotas !!!
GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose^ 
kurie liečia testamento paruošimą jr 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’way 
St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. Koplyčios 
parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St., Ridgewood, N Y11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš 
WPAT stoties 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: 
laisvesziburys@aol.com

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

pisolino
* MEM0RIALS

66 - 86 80 ST. M1DDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. 11379

PHONES ( 718) 326 - 1282 ; 326-3150
■ TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA - 

- GAUSI PARODŲ SALĖ -

sveikino Lietuvos ambasados 
Washingotne ministras-patarė- 
jas Kęstutis Jankauskas bei Lie
tuvos Generalinis konsulas New 
Yorke Rimantas Morkvėnas.

Lietuvos vardas šiame New 
Jersey valstijos miestelyje 
skambėjo ne pirmą kartą. Kon
certo rengėjas, Raritar Valley 
bendruomenės koledžas, jau tre
jetą metų vykdo intensyvią mu
zikos mainų programą su Lietu
vos Muzikos Akademija ir Lie
tuvos muzikiniais kolektyvais. 
1998 m. šia programą inicijavo 
pianistė Rosetta Senkus-Bacon 
bei “Centrai Jersey” simfoni
nio orkestro vadovas ir dirigen
tas Roger Briscoe. 2001 m. kovo 
mėn. šie Nevv Jersey muzikan
tai vyks į Lietuvą koncertuoti su 
Lietuvos simfoniniu orkestru. 
Neseniai pianistės Rosettos 
Senkus-Bacon muzikavimu ga
lėjo džiaugtis Washingtono mu
zikos gerbėjai - spalio 28 d. Lie
tuvos ambasadoje Washingtone 
buvo surengtas jos ir klarnetis
to Algirdo Budrio koncertas, pa
vadinimu “Gintarinės bangos”.

Lietuvos ambasados 
Washingtone 

Spaudos skyrius

t

KVEČAS
JONAS 

1933+1976

mailto:jbanyte97@hotmail.com
mailto:jstrimaitis@aol.com
mailto:laisvesziburys@aol.com
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Padėkos 
dieną
Ketvirtosios lapkričio savaitės 

ketvirtadieni JAV Kongresas 
paskyrė pastovia data Padėkos 
dienai. Tatai {vyko 1941 m., nors 
šios šventės tradicija gyvuoja 
dar nuo 1621 metą kada Ply- 
mouthe susitelkę ateiviai po pir
mų vargo metų atvykus į Ameriką

derlių nuėmę surengė šventę. Gubernatorius šią šventę patvirti
no, o visai Amerikai ją paskelbė pirmasis prezidentas George 
Washington 1789 m. lapkričio 6 d.

Pirmųjų Padėkos dienos įkvėpėjų ir šventusiųjųją laikais ši 
šventė turėjo religini pagrindą liudydama žmogaus ryšį su Apvaiz
da. Ką žmogus laimėjo, jis jautė, tai buvo ne tik jo kruvino darbo 
vaisius, bet ir Apvaizdos palaiminimas. Dabartinėje Amerikoje 
tas ryšio su Apvaizda pojūtis yra išblukintas. Išlikusioje Padėkos 
dienos tradicijoje sustiprėjo kita prasmė - šeimos narių vienybės 
pojūtis. Tą dieną visi šeimos nariai susirenka prie tradicinių 
kalakuto vaišių.

Padėka yra rečiau pasitaikąs santykis tarp žmogaus ir Apvaiz
dos. Dažnesnis yra prašymos, maldos ryšys. Padėka yra kilnes
nis, mažiau egoistiškas santykis. Tiesa, esama visokiųpadėkų. Tai 
priklauso nuo to, kas ir kaip supranta gyvenimo vertybes. Buvo 
toks, kuris dėkojo, kad jis fariziejus, ne muitininkas; buvo toks, 
kuris dėkojo, kad jis vyras, ne moteris; buvo toks, kuris dėkojo, 
kad jis baltas, ne juodas. Šios šventės įkvėpėjų padėka buvo kil
nesnė - jie dėkojo Viešpačiui už derlią už saugumą.

Amerikoje gyvenantis lietuvis gali turėti daugiau dingsčiųpadė- 
kai. Jis nuoširdžiai gali tarti:

- Dėkoju Apvaizdai, kad leido map būti vienu iš tą kurie pak
liuvo į šią žemę. Dėkoju labiausiai už laisvę ir gerbūvį kokių ne
turi ar neturėjo dauguma mano artimųjų.

- Dėkoju, kad šiame krašte, kur yra tiek pavojų virsti 
savanaudžiu, leista man išlikti ištikimam savo tėvų tradicijoms ir 
savo broliams tėvynėje.

- Dėkoju ir už tai, kad mano šeimoje išlaikytas tėvų tylus 
pasididžiavimas vaikais, vaikųpagarba tėvams, ir už tai, kad tėvai 
sudarė vaikams sąlygas išeiti mokslus ir pakilti gyvenimo laiptais 
aukštyn.

Tai padėka ne tik Apvaizdai. Padėkos jausmas sieja mus ir su 
tautiečiųmažuma, su tais, kurie aukoja savo jėgas užmuš, už mūsų 
vaikų mokymą už atsidūrusių varge gelbėjimą už tėvynės laisvę.

Padėkos ryšys sieja mus ir su tomis valstybėmis, kurios išpažįsta 
teisę, teisingumą ir tuo labiau vadovaujasi, nei politine svetimų 
žmonių ir svetimų žemių prekyba. Padėka toms valstybėms bei 
vyriausybėms, kurios, gerbdamos savo valstybės teises, pagerbia 
mūsų kovą už laisvę.

Padėka Apvaizdai, vienas kitam, vyriausybėms galbūt labiau 
mus sujungs nei prašymai, kritikos žodžiai ar rūstus piktžo
džiavimas. Ir jei Padėkos diena paskatins ką susimąstyti apie pa
dėkos reikšmę, pajusti savo širdyje tikros padėkos jausmus, tas 
pajus ir daugiau ramybės, taikos ir optimizmo ateičiai. Padėkos 
diena yra daugiau nei tik kalakuto diena.

Istorija ar šiuolaikinė fotografija?
Algimanto ir Mindaugo Černiauskų fotoparoda “Juodųjų snaigių šalis”

Netikėtas, bet savaip dėsnin
gas sutapimas: Vilniuje, viena
me Gedimino prospekto gale, 
“Prospekto galerijoje” - pane
vėžiečio Algimanto Aleksan
dravičiaus “Nobelio laureatai ir 
kiti garbūs ponai”, kitame, Na
cionaliniame muziejuje, broliai 
Algimantas ir Mindaugas Čer
niauskai iš Merkinės ir Giedrai
čių eksponuoja “Juodųjų snai
gių šalį” - lietuvių kaimiečių 
portretus. Portreto renesansas? 
Galbūt. Tačiau A. Aleksandra
vičius jau ne pirmi metai labai 
produktyviai kuria iškiliųjų 
miestelėnų fotografiją, o bro
liai Černiauskai jau keliolika 
metų portretuoja paskutiniuo
sius kaimiečius, tuos, kuriems 
žemė buvo ne tik skatikui iš
spausti.

Nepaisant socialiniųkontras- 

A. ir M. Černiauskai. Iš ciklo “Juodųjų snaigių šalis ”

tų ir kūrybinio braižo skirtumų, 
abiejose parodose portretuojami 
žmonės - orūs ir išdidūs, tylūs 
ir susikaupę, sunkiai atitruksian
tys nuo savo minčių ir išgyven
imų. Atrodytų, mažai kas pasi
keitė per šimtą metų, kai P. Viš
inskis leidosi per kaimus su fo
toaparatu fiksuoti lietuvio an
tropologinį portretą. Mažai kas 
liko iš tų užmojų, labiau pavy
ko Baliui Buračiui: spėjo antro- 
pologizuoti lietuvįjo natūralioje 
etnografinėje aplinkoje. Bet jis 
ir siekė aprašyti bei nufotogra
fuoti kaimo papročius, darbus, 
kūrybą. Amžiaus gale iš užu- 
piečio R. Lileikio Nacionalinis 
muziejus pasigavo idėją: supor- 
tretuoti visą Lietuvą ir sudėti į 
archyvą (gal net į internetą?). 
Tai bent užmojis? Todėl ir di-

Skirmantas VALIULIS

džiulė A. bei M. Černiauskų 
ekspozicija Nacionaliniame 
muziejuje sutampa su ta idėja. 
Maža to, galima sakyti, kad au
toriai, dovanodami muziejui 
kaimo žmonių portretus, lyg ir 
pradeda didįjį Lietuvos fotoar- 
chyvą. Jeigu taip pasielgtų ir kiti 
fotoportretininkai, turėtume neį
kainojamą nacionalinę fotoga- 
leriją. Gaila, kad fotogalerijos 
muziejus Šiauliuose, surengęs 
kelias įdomias mokslines kon
ferencijas, tik dabar ketina grįžti 
prie fotografijos istorijos rinki
mo ir kaupimo. Darbo pakaks 
visiems. Ir atradimai dar laukia. 
Vienas naujausių - Čiurlionio 
fotografijos, saugomos Kaune, 
M.K. Čiurlionio dailės muzie
juje. Išleistas puikus jų katalo

gas, tik, gaila, nėra tikslaus fo
tografijų aprašo. Nacionalinis 
muziejus pirma surengė A. ir M. 
Černiauskų parodą, po to keti
na parengti solidų katalogą. V. 
Augustino ir Č. Montvilos do
vanotas muziejui fotografinis 
palikimas jau susilaukė gerų lei
dinių. Po kelių mėnesių Nacio
naliniame muziejuje rengiama 
tarptautinė mokslinė konferen
cija “Vilniaus fotografija”, bus 
keletas parodų, išeis didžiulis 
katalogas, kuriame laukia ir ne
tikėtumai. Ta proga bus pristaty
tas ir dar vienas muziejaus lei
dinys, skirtas dagerotipams Lie
tuvoje. Ketinama toliau nuolat 
domėtis Vilniaus fotografija, jos 
vieta įvairių tautų kultūroje, 
rengti ekspozicijas.

M. ir A. Černiauskų fotopa- 

rodos atidarymo proga S. Žvir
gždas pabrėžė, kad po poros de
šimtmečių Nacionalinis muzie
jus grįžta prie šiuolaikinės fo
tografijos parodų, juolab kad 
eksponavimui sąlygas turi pui-

A. ir M. Černiauskai. Iš ciklo “Juodųjų snaigių šalis ”

kias, o lankytojų laukia įvairios 
lengvatos. Tad kas iš tikrųjų yra 
A. ir M. Černiauskų kūryba - is
torija ar šiuolaikinė fotografija?

Ogi viskas kartu. Ir dar poezi
ja, nes jų fotografijos labai tiko 
S. Gedos ir J. Švabaitės poezi
jos knygoms, A. Černiauskas 
nuolat bendradarbiauja su Dzū
kijos nacionalinio parko lei
džiamu “Šalciniu”, o kartu su H. 
Gudavičiumi broliai yra išleidę 
etnografines knygas “Mustei- 
ka”, “Margionys”, “Mardasa- 
vas”. Geriausiai jų nusiteikimą 
išreiškia tokie žodžiai: “Kai 
sniegas dengia želmenį ir taką, 
prie savo gryčios kampo aš su
stojęs dažnai žiūriu į buvusį kai
myno sodą. Ten keletas vyšnai
čių. obelaitė, pamatų nebėr ir 
pėdsakų vaikystės nematyti...” 
Vaikystės nostalgija visgi dau
giau atsispindi peizažuose. Mi
estas jiems - įvairiabokštė pasa
ka, išreikšta fotomontažu. Kai
mo vaizdai artėja prie grafikos, 
ypač kontrastingi žiemos pei
zažai. Akinantis sniego skaidru
mas primena ne vien Lietuvą, 
bet ir Igarką (Algimantas ten ir 
gimė). Sugrįžę į Lietuvą broliai 
nesiblaškė, šalia visų kitų dar
bų, šeimos rūpesčių kibo į foto
grafiją. Nuo pat Vilniaus aukš
tesniosios technologijos mokyk
los diplomo (čia išaugo kelioli
ka jaunesnių kartų fotomeni
ninkų) Algimantas ir Mindau
gas neskiria, kur kieno foto
grafija. Ir į platųjį pasaulį - Vo
kietiją, Prancūziją ar JAV išei
na drauge. Unikalus broliškas 
duetas fotografijoje!

Unikali ir kita savybė: kas 
dabar iš fotografų begyvena Lie

tuvos glūdumoje? J. Vaicekaus
kas, M. Drazdauskaitė, bet ne
matome jų naujų darbų. Į brolių 
Černiauskų šauksmą apie bai
giantį sukriošti senąjį Lietuvos 
kaimą atsilieptų nebent Rimal- 
das Vikšraitis iš Šakių rajono. 
Režisierius A. Jevdokimovas 
pasakojo, kad važiuodamas jo 
filmuoti manė patekęs į dykvie

tę, kur net kaimyno nematyti. 
Bet R. Vikšraitis, nors sunkokai 
dėl ligos judantis, jį suranda ir 
kuria komišką, net groteskišką 
kaimo nusigyvenimo fotome- 
traštį. Jeigu kam atrodo, kad fo
tografas tyčiojasi iš kaimo žmo
nių, tegu nepamiršta bent K. Do
nelaičio hiperbolių. Koks gi kai
mas be mėšlo kvapo?

Ir broliai Černiauskai, ir R. 
Vikšraitis mėgsta juodą gyve
nimo spalvą, tik pirmieji - lyri
kai, o antrasis - ekscentrikas. 
Sudėjus kartu išeitų labai įdo
mus laiko pjūvis, bet pas mus 
su parodų koncepcijomis striu
ka. Brolių Černiauskų skausmas 
ir rimtumas toks pat giluminis, 
kaip ir R. Vikšraičio skaudi gy
venimo ironija. Pirmuosius dau
giau domina žmogaus veidas, 
antrąjį - surežisuotos kaimo iš
daigos, nuolatinis, kartais jau 
beveik natūralus nebeprasiblai- 
vančių kaimo gyventojų karna
valas.

A. ir M. Černiauskų kaimo 
vaizdai kartais atrodo kaip sim
boliai, kuriais charakterizuoja
mas laikas. Beveik ikonografinė 
klišė: miškas, rūpintojėlis, žmo
gus tarp medžių.

Pradėjo B. Buračas, tęsė kino 
operatorius J. Gricius filmo 
“Niekas nenorėjo mirti” finalu, 
fotoknygos “Atsisveikinimas su 
XX amžiumi” viršelyje - irgi tas 
pats. Girdėjau apie pastarąją sa
kant: negi nerado nieko šiuo
laikiškesnio? Anksčiau valdžia 
gąsdino etnografijos baubu. Bet 
kodėl bijomės globalizacijos 
akivaizdoje būti savimi? Kur 
rasi mūsų peizaže kilnesnį atsis
veikinimo ženklą?

X karta ir politika 3

(pradžia nr. 43)
Lemiamas dalykas kalbant apie politinę pasaulėžiūrą yra da- 

bartiniųjaunųjųatsidėjimas aplinkosaugai. Jie augdami buvo taip 
“apšviesti”, kad aktyvus dalyvavimas gamtosaugos sąjūdyje ta
po poreikiu, - kaip ir prisidėjimas prie atliekų perdirbimo industr
ijos. Kadaise jie pirmą kartą tapo lobistais, aiškindami tėvams, 
kaip rūšiuoti buitines atliekas. Aplinkosauga yra ta sritis, kuriąjie 
išmano ne diletantiškai; ji yra jų gyvenimo stiliaus dalis, kai kam 
ji tiesiogiai lėmė karjerą. 1997 m. “Harvvard Business Review” 
straipsnyje buvo teigiama, kad dauguma ano meto studentų laikė 
korporacijas atsakingomis už aplinkos saugojimą, nors jos siekia 
pelno. Jie buvo įsitikinę, kad čia negalima alternatyva: arba stipri 
ekonomika, arba sveika aplinka. Ne - ir tai, ir tai. Apdairi finansų 
politika, populistinis požiūris į ekonomiką, investavimas į svar
biausias socialinio bendrabūvio sritis, pasidalinta skolų likvidavi
mo našta, aplinkos saugojimas - tokie svarbiausi dalykai parodo, 
kokia karta žengia į gyvenimą. Jos troškimų neišreiškia nei kai
rieji, nei dešinieji, nei kokia nors viena jau egzistuojanti populia
ri politikų frakcija ar individualūs politikos vadovai. 61% tų, ku
rie priklauso X kartai, sutinka su teiginiu: “Politiniai lyderiai apvy
lė mano kartos lūkesčius”. Tad reikėtų paklausti: o kaip pasikeis
tų Amerikos politika, jeigu šios kartos balsas būtų išgirstas?

Domina biuždetas

Nors X kartos politinis aktyvumas itin menkas, ji jau yra ge

rokai paveikusi politiką. Žengdama į gyvenimą, ji vis daugiau kalba 
apie biudžeto subalansavimą. Kad biudžeto balansas domina 
daugelį, tapo aišku 1992 metais - X karta balsavo už Ross Perot, 
daugelio dėmesį patraukusį pažadais imtis “biudžeto aritmetikos”. 
Nors Perot ir nelaimėjo, jis išreklamavo biudžeto aptarimo būti
nybę. Kiti kandidatai pasimokė iš jo, kaip galima padaryti gerą 
įspūdį. - ypač jauniems žmonėms. Kai buvo pradėta suvokti, jog 
jaunimas - neprognozuojamos elgsenos elektoratas, visų partijų 
kandidatai ėmė krypti nuo programinių linijų į įvairias puses, tarsi 
žaisdami “šilta-šalta”. Atrodo, kad politikus X karta palankiau 
vertina, kai jie prabyla apie socialines garantijas. Galbūt laikui 
bėgant būtinybė išsikovoti šias garantijas privers jaunus žmones 
sudaryti kitokias politines programas, kitaip susieti “mokesčių ir 
politinių socialinės politikos reformų” grandis. Jau daug metų 
Amerikoje ginčijamasi, kas kokius mokesčius turėtų mokėti. Kai
rieji mokesčių reikalauja kuo daugiau, dešinieji yra linkę juos 
mažinti. Populistiniai subalansuoto biudžeto reikalavimai pagrįs
ti tuo pačiu reikalavimu: vyriausybės skirstomų nacionalinių pa
jamų dalis turėtų išlikti tokia pat. Gausėja tiktai papildomų 
klausimų: už ką būtina mokėti mokesčius? kas ir kiek turėtų mo
kėti? kam pirmiausia tie mokesčiai turėtų būti panaudoti? kam 
turėtų būti suteikiamos materialinės privilegijos panaudojant vy
riausybės skirstomas lėšas? Keletą dešimtmečių mokesčių mokė
jimo našta kaip Sizifo akmuo vis sunkiau davėsi ritinama aukš
tyn - piliečių amžiaus ilgėjimo ir sukauptų pajamų linkme. Ame
rikoje privilegijuoti yra senieji, o ne jaunimas ar mažamečiai. Vy
riausybė dabar garbingo amžiaus asmenims išleidžia devynis kar
tus daugiau nei vaikams. Pasiturinčiųjų šaltiniai neišsenka, vis
kuo tenka rizikuoti tiems, kurie turi mažiausia. X karta įsitikinu
si, kad mokesčių mokėjimas turėtų būti pagrįstas progresijos prin
cipu: moki daugiau, jei daugiau gauni. Ir, žinoma, turėtų būti dau
giau materialiai privilegijuotų žmonių.

Iš besiginčijančių partijų retorikos sunku ką nors suprasti, ta

čiau algalapiai parodo, kad didžiąją mokesčių naštą velka dar
bininkų šeimos (konkrečiau - 70% darbininkų šeimų) ir dirbantys 
amerikiečiai, kuriems dar nesukako trisdešimt, - 90% jaunų 
dirbančiųjų. Kas begali būti labiau priešinga daugumos palaiko
mai progresijos principu pagrįstų mokesčių idėjai? Mokesčiai iš
skaitomi jau iš paties pirmojo uždirbto dolerio. Daug kam patrauk
lus yra siūlymas iš uždirbtų pajamų atskaičiuojamus mokesčius 
pakeisti baudų už aplinkos teršimą mokesčiais. Tada ir atlygini
mai nesumažėtų, ir kai kurių darbų patrauklumas padidėtų. Ir, 
žinoma, aplinka būtų mažiau teršiama. Pabrėžtina - tokie pakei
timai nebūtų lydimi biudžeto deficito didėjimo. Tegul moka švais
tūnai ir eikvotojai, o ne dirbantys, - tokia yra šių novatoriškų ir 
pragmatiškų pasiūlymų esmė. Jų įgyvendinimo galimybė veiktų 
kaip elektros šokas. Tuo tarpu dabar svarstymai, kaip keisti 
mokesčių politiką, tiesiog baigia užmigdyti X kartą.

Pats pasirūpink savimi

Anksčiau ar vėliau X karta suvoks, kad trilijonai amerikiečių 
dolerių galėtų būti įtraukti į kitokią apyvartą, jei tai, kas laikoma 
bendrai naudojamu turtu, būtų apmokestinta pagal realiai rinkoje 
turimą vertę. Iš žemės gelmių neišpumpuota nafta ir neiškrapštyta 
anglis, medžiai valstybei priklausančiuose miškuose, oro erdvė, 
elektromagnetinis spektras - viso to vartojimas galėtų būti 
apmokestintas. Taip pat, žinoma, ir teisė teršti visiems priklau
sančią aplinką. Dabar naudojimasis gamtos resursais yra daugybe 
būdų apmokamas subsidijomis. Tai labai apsimoka tik kai ku
rioms pramonės įmonėms, o subsidijomis nesinaudojantys atsi
duria nepasinaudojančių niekuo pusėje: jie ne tik nėra gaminantys 
lengvatinėmis sąlygomis, - jiems tenka pakęsti į bendrą aplinką 
išmetamus teršalus. Mintis, kad reikia pertvarkyti tokią “tvarką”, 
pripažįstant rinkos vertę tiems dalykams, kurie seniai ją turi, ir 

(nukelta į 4 psl.)
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X-sis teatro festivalis Chicagoje
Edvardas ŠULAITIS

■ Pradeda aiškėti pirmos 
konkrečios katastrofos Kapruno 
tunelyje detalės, padėsiančios 
atskleisti nelaimės priežastis. 
Austrijos laikraštis “Kronenzei- 
tung” lapkričio 19 d. pranešė, 
jog iškelta teorija, kad trau
kinyje kilusio gaisro priežastis 
galėjo būti ekologiškų tepalų 
vartojimas. Teigiama, kad jie 
buvo vartojami hidrauliškai, nes 
geležinkelio tunelis esąs van
dens telkinių apsaugos zonoje.
■ JAV South Dakota valstijos 

vidurinėje mokykloje sprogus 
propano dujoms, nukentėjo ma
žiausiai du žmonės ir vienas liko 
įkalintas pastate, pranešė parei
gūnai. Nelaimė įvyko lapkričio
17 d. vakarą. Vidurnaktį, praė
jus maždaug penkioms valan
doms po sprogimo, mokykla vis 
dar liepsnojo.
■ Maskva ir Washingtonas 

tikisi, kad Rusijos ir Amerikos 
dialogas strateginio stabilumo 
klausimais bus pratęstas be jo
kių pauzių, ir naujasis JAV 
prezidentas, vadovaudamasis 
“tarptautinio saugumo stiprini
mo interesais, atsilieps į abiem 
pusėms priimtinus sprendi
mus”. Kaip pažymima lapkričio
18 d. “Interfax” perduotame 
Rusijos užsienio reikalų minis
terijos pranešime, tokia “abi
pusė viltis” buvo išreikšta ne
seniai Brunėjuje įvykusiame 
Rusijos prezidento Vladimir Pu- 
tin ir JAV vadovo Bill Clinton 
susitikime.
■ Floridos valstijos sekretorė 

Katherine Harris, kurios draudi
mas rankomis perskaičiuoti bal
sus prieštaringuose valstijos rin
kimuose, nulemsiančiuose, kas 
taps naujuoju Baltųjų rūmų šei
mininku, prilygo bombos spro
gimui, yra sukultūrintų citrusi
nių vaisių imperijos paveldėto
ja. 43 metų K. Harris, kurios 
šeima tradiciškai iš kartos į kartą 
puoselėjo respublikonų idea
lus, tapo lemtinga figūra įtemp
toje prezidento rinkimų dra
moje, kai atsisakė paklusti de
mokratų spaudimui leisti per
skaičiuotus rinkimų rezultatus. 
Perskaičiuoti balsus prašė 
demokratai.
■ JAV respublikonų kandida

tas į prezidentus George W. 
Bush nereikalaus perskaičiuoti 
rinkėjų balsų Iowa valstijoje, 
kurioje demokratas Al Gore pir
mauja tik 4,000 balsų.

Susirinks Šiaurės 
Amerikos lietuviai 

teatralai

Jau senokai Chicagos lietu
viai matė daugiau negu vieno 
lietuvių teatro pasirodymą. Šia
me gausiausiai lietuvių apgy
ventame už Lietuvos ribų mieste 
sceninė veikla jau ilgesnį laiką 
nėra labai gyva, o porą metų ji 
buvo net visai pritilusi.

Anksčiau čia gyvavęs, 1985 
m. įsteigtas “Vaidilutės” scenos 
kolektyvas po daugiau negu de
šimtmetį trukusios veiklos su
stabdė savo egzistavimą, bet 
1999 m. čia vėj buvo sukurtas 
nauju vardu - “Žaltvykslė” - pa
sivadinęs scenos mėgėjų sam
būris. Jis toliau žada tęsti iš
eivijos lietuvių teatrines tradici
jas, kuriomis senieji ateiviai 
Chicagoje davė pradžią dar 19- 
to šimtmečio antroje pusėje.

Čia neturime vietos daug gi
lintis į lietuvių teatro istoriją, 
nes reikia eiti prie šių dienų įvy
kių. Vienas stambiausių tokių 
įvykių yra artėjantis X-sis teatro 
festivalis, kuris įvyks netrukus, 
“Padėkos šventės” savaitgalio 
dienomis.

Tai bus jau dešimtasis “mo
derniųjų” laikų Šiaurės Ameri
kos lietuvių scenos mėgėjų sam
būrių (nors jie populiariai vadi
nami “teatrais”) festivalis. Pir
masis iš jų buvo sukviestas ly
giai prieš 32 metus Chicagoje ir 
vyko jis Jaunimo Centre. Tame 
pačiame Jaunimo Centre įvyks 
ir šis, dešimtasis festivalis. Prieš 
32 metus vykusiame festivalyje 
savo sugebėjimus parodė 6 ko
lektyvai: du iš Chicagos, po vie
ną iš Clevelando, Detroito, Ha
miltono ir Los Angeles. Chica- 
gai tuomet atstovavo Lietuvių 
Bendruomenės Jaunimo teatras 
ir Šaulių organizacijos vaidin
tojų grupė. Tada buvo sudary
tas gausus festivalio rengimo 
komitetas iš 11 narių, pirmi
ninkavo Anatolijus Kairys, o 
spaudos ir radijo talkininkų 
grupėje buvo net 24 žmonės.

Prieš dešimtmetį, 1990 m. 
lapkričio antroje pusėje įvykęs 
VlII-sis festivalis jau teturėjo tik 
5 vaidintojų grupes: dvi iš Chi
cagos, po vieną iš Toronto ir Los 
Angeles. Šįkartąjo rengimo ko
mitete matėme 11 žmonių, kurių 
tarpe buvo to festivalio vadovė 
Nijolė Martinaitytė.

Nuo 1990 metų iki dabar bu
vo pravestas tik vienas teatro 
festivalis, kas rodo, jog susido
mėjimas teatrine veikla išeivi
joje vis mažėja. Jis buvo žymiai 
didesnis senosios kartos išeivių 
tarpe, kuomet vien tik Chicagoje 
ir apylinkėse kartais veikdavo 

net iki 10 scenos vienetų.
Iš atvykstančių scenos viene

tų pats seniausias yra Hamiltono 
“Aukuras”, kuris įsisteigė 1950 
m. vasario mėnesį. Šis kolekty
vas tais metais pasirodė Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjime, suvaidindamas K. In- 
čiūros veikalo “Dr. Vincas Ku
dirka” prologą (1990 m. vasa
rio 10 d., švęsdamas savo 40 
metų gyvavimo sukaktį, šis te
atro kolektyvas tą patį Inčiūros 
veikalą suvaidino ištisai).

Neseniai “Aukuras” atšventė 
savo 50 metų sukaktį. Iš pirmųjų 
vaidintojų čia yra belikusi tik 
viena jo vadovė, aktorė ir reži
sierė Elena Dauguvietytė-Kuda- 
bienė.

X-jo festivalio grupių tarpe, 
turbūt, daugiausia profesionalu
mo žymių rodo Los Angeles 
Dramos Sambūris, kuris įsteig
tas 1954 metais aktoriaus Juo
zo Kaributo. Pirmieji jo pastaty
ti veikalai, J. Gliaudos “Meilės 
pinaklis”, P. Vaičiūno “Tuščios 
pastangos” ir “Naujieji žmo
nės”, J. Naumiestiškio “Baisu
sis Birželis”, A. Kairio “Diag
nozė” ir kt.

Taip pat atvykstančiųjų tarpe 
yra jau ilgą laiką besireiškianti 
Toronto “Aitvaro” grupė, gimu
si 1972 metais aktorės ir reži
sierės Aldonos Dargytės-Bysz- 
kiewisz iniciatyva. Iš pradžių 
grupė rodėsi tik lietuvių tarpe, 
o vėliau pradėjo savo veiklą ir 
pas kanadiečius.

Atvyksta aktorius iš 
Kauno P. Venslovas

Šį teatro festivalį globojan
čios JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Tarybos pirmi
ninkė Marija Remienė (šio fes
tivalio rengimo komiteto pirmi
ninkas yra Leonas Narbutis) į 
festivalio programą įtraukė ir 
Kauno Valstybinio akademinio 
teatro aktorių, pasižymėjusį 
poezijos skaitovą Petrą Ven- 
slovą. Tai teatro aktorius, bet jis 
yra vaidinęs ir Lietuvos bei 
Latvijos kino studijų filmuose, 
Lietuvos televizijos spektak
liuose. Ilgą laiką P. Venslovas 
vadovavo Kauno muzikos ir te
atro ansambliui “Ainiai” (buvo 
jo meno vadovu). Su šiuo an
sambliu jau bent porą kartų yra 
lankęsis ir Chicagoje.

Akt. P. Venslovo pasirodymu 
bus pradėtas X-sis festivalis lap
kričio 22 d. vakare Jaunimo 
Centro kavinėje. Šis Kauno ak
torius vadovaus ir festivalio lai
mėtojų žymenų įteikimo poky
lio programai, kuria bus už
baigtas pats festivalis - lapkričio 
26 d. Jaunimo Centro salėje.

Prieš vykdamas į Chicagą akt. Petras Venslovas lankėsi ir Amerikos Rytų pakraštyje 
- New Yorke, Washingtone, Daytona Beach, FL. New Yorke jis pasisvečiavo “Dar
bininko” redakcijoje, Woodhavene susitiko su rašytoju Paulium Jurkum, Vytauto 
Mačernio (kurio poezija sudaro svarbiąją jo poezijos vakarų dalį) jaunystės draugu. 
Nuotraukoje iš k.: Paulius Jurkus, Julius Keleras ir akt. Petras Venslovas

Vaidos Kelerienės nuotr.

X-ojo teatro festivalio Chicagoje 
programa

Lapkričio 22 d., trečiadienį, 
7:30 vai.vak. - vakaras su 
Kauno Valstybinio akademinio 
dramos teatro aktoriumi Petru 
Venslovu (Jaunimo Centro 
kavinė)

Lapkričio 24 d., penktadie
nį, 7:30 val.vak. - “Žaltvyks
lės” teatro studija: Mariaus Ivaš
kevičiaus pjesė “Kaimynas”, 
režisierė Audrė Budrytė (Jauni
mo Centro didžioji salė)

Nuotraukos iš aktoriaus Petro Venslovo asmeninio archyvo

Lapkričio 25 d., šeštadienį, 
2:00 v.p.p. - Hamiltono lietuvių 
mėgėjų teatras “Aukuras”: Vy
tauto Alanto 3 veiksmų kome
dija “Šiapus uždangos”, reži
sierė Elena Dauguvietytė-Ku- 
dabienė (Jaunimo Centro di
džioji salė)

Lapkričio 25 d., šeštadienį, 
7:30 val.vak. - Toronto dramos 
teatras “Aitvaras”: T. Rutkaus
ko 3-jų veiksmų komedija “Au

dra giedroje’, režisieriai Aldo
na Dargytė-Byszkiewicz ir Vid
mantas Silinskas (Jaunimo Cen
tro didžioji salė)

Lapkričio 26 d., sekmadie
nį, 2:00 v. p.p. - Los Angeles 
Dramos sambūris: Antano Škė
mos 2-jų veiksmų vaidinimas 
“Žvakidė”, režisierius Algiman
tas Žemaitaitis (Jaunimo Cen
tro didžioji salė)

Lapkričio 26 d., sekmadie
nį, 6:00 val.vak. - žymenų įtei
kimas, programą veda akt. Pe
tras Venslovas (Jaunimo Centro 
mažoji salė)

X karta ir politika 3
(atkelta iš 3 psl.)
“bendrus dalykus” paversti pelningais kiekvienam Amerikos 
piliečiui, j au pradeda tapti politine j aunu žmonių nuostata. Tai rodo, 
kad X kartai patrauklioje politikoje susipina populizmas, egali- 
tarizmas, liberalios pažiūros ir gamtosaugininkų reikalavimai. 
Jaunų suaugusių žmonių polinkis į ekonominį populizmą, privers 
aptarti ir kitus socialinius kontraktus. X karta tikriausiai atvirai 
pareikš, kad visuotinės gerovės iliuzijos yra mikliai paverčiamos 
pasipelnymo priedanga ir kad daugumai nepasidarys blogiau 
gyventi, jei visi bus priversti egzistuoti pagal principą “pats pa
sirūpink savimi”. Įslaptinta “gerovės valstybė”, kurioje kai kas 
klesti iš dalies dėl sau pasiskirtų subsidijų ir manipuliavimo 
mokesčių sistema, kurioje visokeriopomis privilegijomis naudoja
si labiausiai įsitvirtinę, yra kelis kartus galingesnė institucija ly
ginant su ta “socialinės gerovės” visuomene, kurios vizija buvo 
piešiama karštai įrodinėjant: skurstantiems galima labai daug pa
dėti, sukuriant daug lėšų nereikalaujančias jų rėmimo programas. 
Šiandieniniai politikai patys yra iki kelių įklimpę į “visuotinės 
gerovės” gerumus (čia užsiminta apie griozdišką biurokratinį ad
ministravimą, tūkstančiams laiduojantį kasdieninę duoną). Jau jie 
tai tikrai nieko nekeis. Ko gero, tik kita karta pasieks, kad biudže
tas būtų balansuojamas, nemažinant socialinių investicijų. 
Apmokestinus slapta besipelnančius iš to, kas retoriškai vadina
ma bendru turtu, atsikračius tos išsigimėlės “visuotinės gerovės”, 
panaikinus iš tiesų ne kam kitam, o turtingiesiems vienaip ar ki

taip naudingas mokesčių lengvatas, būtų sukurta galimybė vi
siems vaikams įgyti gerą išsilavinimą. Kiekvienas Amerikoje 
gimęs kūdikis tuomet būtų patikimai apdraustas visam gyveni
mui.

Kaip reiškiasi populizmas

Kaip pertvarkyti biudžetą - tik vienas tikrai svarbus jauniems 
dalykas. Šiandien ši socialinė grupė daug labiau nei gyvenusios 
prieš keletą dešimtmečių susirūpinusi, kaip suderinti darbą ir šei
mos reikalus. Jei profesinę karjerą ir šeimą vis sunkiau bus su
derinti, X kartos atstovai taps vis aršesniais populistais. Pavyz
džiui, advokatų grupė, pasivadinusi u203O-ųjų centru”, rūpinasi 
tų, kurie neįsitvirtino gerai apmokamame darbe, teisėmis, ragin
dama darbdavius laiduoti, kad darbininkų daugumai būtų garan
tuota sveikatos priežiūra. Nors X kartai buvo kalama į galvą, kad 
jos įgytas išsilavinimas garantuos ateitį, ji savo kailiu patyrė, kuo 
yra pavirtusios miestų mokyklos, kokios esama nelygybės įgyjant 
bendrąjį išsilavinimą. Geras išsilavinimas valstybinių bendrojo 
lavinimo mokyklų moksleiviams yra neprieinamas. Nė viena 
dominuojanti partiją nieko suprastėjusiai viešajai mokyklai neža
da: respublikonai ją nurašo, piniginę paramą skirdami priva
čioms mokykloms, o demokratai “įšaldo” jos problemas atsisaky
dami kištis į švietimo administratorių ir mokytojų profsąjungų 
ginčus. Tokia kebli padėtis negali būti greitai pagerinta kokiais 
nors išmintingais sprendimais, bet pradėti reformas būtų verta 
panaikinant valstybinių mokyklų finansavimo priklausomybę nuo 
vietinių gyventojų turto apmokestinimo. (Keletas valstijų jau per
tvarko mokyklas šia linkme.) Kitas svarbus pokytis būtų viešųjų 
mokyklų mokytojų kvalifikacijos kėlimas, nustatant griežtesnius 
standartus ir skiriant kvalifikaciją atitinkančius atlyginimus. X

karta turėtų palaikyti ir įvairių rasių suartėjimo politiką, lygias 
piliečių teises. Tebereikia galvoti, kaip sumažinti atotrūkį tarp įvai
rių rasių. Ankstesni mėginimai suteikti privilegijų nebaltiesiems 
turėjo nenumatytų pasekmių. Žinoma, kadaise “marginalinių” 
piliečių privilegijavimas buvo prasmingas, tačiau šiandieniniai 
jaunieji įsitikinę, kad priklausymas kuriai nors rasei nebėra 
žmogaus likimą lemiantis dalykas. XXI amžiuje neturtingiems 
juodaodžiams neturtingi baltieji amerikiečiai bus artimesni negu 
praturtėję juodaodžiai - šios rasės aukštuomenė. Jeigu iš tiesų no
rima padėti tiems, kam labiausiai reikėtų padėti, būtina grįžti prie 
klasių sampratos. Tik taip galima pagerinti atsidūrusių socialinės 
hierarchijos apačioje būklę. Kita nebaltųjų privilegijavimo poli
tikos alternatyva būtų konkrečios programos. Pavyzdžiui, pagal 
Teksaso “Dešimties procentų išskyrimo planą” dešimt procentų 
geriausiais pažymiais baigusių kurią nors mokyklą moksleivių 
(nesvarbu, ar jie baigė elitinę privačią, ar apleistą senamiesčio 
mokyklą) yra be konkurso priimami į valstijos valstybinius uni
versitetus. Esminė politinė reforma X kartos požiūriu yra nebeiš
vengiama. Reikėtų kuo greičiau atimti iš politikų galimybę skirsty
ti pinigus. Bet įtikinti jaunuosius amerikiečius, kad jų balsai per 
rinkimus daug ką gali lemti, - tai tarsi provokuoti juos pasielgti 
radikaliau, nei leidžia jų sveikas protas. Dar visai neseniai didžio
ji dalis pasiūlymų, kaip reformuoti politiką, buvo pagrįsti įsitiki
nimu, kad problemiškas yra ne dviejų partijų dominavimas, bet 
atskirų politikų angažavimasis. Jie greitai pasiduoda korupcijai, 
pradeda vaikytis savų interesų, tad užimti tam tikras pareigas ga
lima leisti tik tam tikrą laiką. Taip pat tik iš dalies leistina priva
tiems asmenims finansuoti rinkimų kampanijas. Tačiau X karta 
vis dažniau ima reikšti “pavojingiausią” nuomonę: respublikonų 
ir demokratų “duetas” - pasenęs, įkyrėjęs, daugeliu atžvilgių 
neefektyvus. (bus daugiau)
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Sveikatos kertė
Sveikata ir dieta

Šiuolaikinėje visuomenėje 
beveik kiekvienas žmogus sten
giasi vadovautis vienokia ar ki
tokia dieta. Dieta - tai taisyklių 
rinkinys, kaip taisyklingai mai
tintis tuo pačiu pertvarkant gy
venimą taip, kad gyventum ne 
tam, kad valgytum, bet valgy
tum tam, kad gyventum.

Galimą skirti įvairių rūšių 
dietas: mažai ir daug kaloringas, 
dietas, kurių pagrindą sudaro 
proteinai, mineralai, vanduo ir 
t.t. Visos dietos garantuoja, kad 
per tam tikrą laiko tarpą žmogus 
numes tiek ir tiek kilogramų. Tai 
dažnai varo į neviltį. Svorio ne
tekimas priklauso ne tik nuo to, 
kaip ilgai ar griežtai laikaisi 
dietos, bet ir nuo kiekvieno as
meninių savybių.

Dietų reklama dažnai gali bū
ti labai kenksminga. Kas keis
čiausia dietų dažniausiai puola 
laikytis liekni žmonės, kuriuos 
tokie reklaminiai skelbimai gali 
privesti netgi iki anoreksijos ar 
bulimijos. Pradedant mesti svorį 
labai svarbu pasitarti su specia
listu. Kiekvienam žmogui reikia 
konkrečios dietos. Visų pirma 
turi būti griežtai subalansuotas 
maistas, kad asmuo gautų pa
kankamai mineralų, baltymų, 
vitaminų, angliavandenių ir rie
balų.

Taigi, ką pataria 
specialistai:

1. Kiekvieną dieną privalai 
valgyti įvairiapusišką maistą: 
vaisius, daržoves, grūdų, pieno 
produktus.

2. Nusistatyk sau idealų 
kūno svorį. Pradėk daugiau 
sportuoti. Nereikalingus kilo

Gimtinė artesnė
Kelionė greitesnė 
Kišenė t pilnesnė

Informacija ir rezervacijos:

1-800-223-0593

*LOT bendrauja su Amerfcan Alrllnes, taigi, galite patogiai susisiekti su dar 14 JAV miestų.

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

Niuarkas ^Lvovas \
Niujorkas \

—LOT skrydžiai žymiai priartino Centrinę ir Rytų Europą.-— 
Naujas tvarkaraštis įgalina keliauti greičiau ir maloniau.
/ Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms. \

Kainos - pačios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nenuskriausite savo, piniginės

Sankt-Peterburgas 
'-(Tdlinas
;Kyga
Vitai-
7-">\ -

x^-4-ČMask
Iškas

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

stiuardesėmis,z svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iš Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai į Varšuvą. Lengvas, malonus persėdimas 
/ šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus bokštai.

/ Su LOT - ir arčiau, ir pigiau. \
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gramus mesk pamažu ir toly
giai stengdamasis išvengti alko
holio, saldžių kepinių, riebių pa
tiekalų.

3. Venk riebalų ir cholestero
lio. Valgyk daugiau žuvies, viš
tienos patiekalų, kiaušinių. 
Maistą virk, troškink garuose, 
bet ne kepk; skaityk produktų, 
kuriuos perki parduotuvėje, su
dėtį ir rinkis turinčius mažiau 
riebalų.

4. Naudok pakaitalus turin
čius mažiau kalorijų, pavyzdžiui 
- saldiklį vietoj cukraus, no
rėdamas saldainių, valgyk džio
vintus vaisius.

5. Alkoholio vartoj imą suma
žink iki minimumo.

Kaip ir minėjau anksčiau, vi
sa tai tėra bendri patarimai. 
Kiekvienas prieš pradėdamas 
laikytis dietos turėtų labai gerai 
pažinti savo kūną, suprasti, ko 
jam reikia. Dažnai būna ir taip, 
kad suvalgyta šokolado plytelė 
padeda lieknėti. Geriausia išei
tis - pasitarti su specialistu, 
kuris papasakotų, kaip derinti 
maisto produktus, kokius fizi
nius pratimus atlikinėti, kad 
neprarandant sveikatos būtų ga
lima gražiai atrodyti.

Jaunystės eliksyras
Žmonės visada norėjo išlikti 

jaunais ir gražiais. Mokslininkai 
nepailsdavo ieškodami jaunys
tės eliksyro. Raganos virdavo 
stebuklingus gėrimus iš varnų 
kojų, šikšnosparnių plaučių ir 
erelio plunksnų, kurie turėdavo 
padėti žmonėms amžinai išlikti 
jaunais. (pabaiga kitame nr.)

Dr. Raimundas Berkmanas

1 stiklinė rūkyto kumpio sultinio, 
pusė kg raugintų burokėlių, 
griežinėlis rūkyto kumpio,
1 svogūnas.
1 morka,
2 lauro lapai, 
petražolių, pipirų.
Rūkyto kumpio ar kitų rūkytų 

produktų sultinys iškošiamas ir 
į jį sudedamos šiaudeliais su
pjaustytos morkos, vėliau - 
šiaudeliais supjaustyti svogū
nai. Kai morkos išvirs, sude
dami šiaudeliais supjaustyti 
rauginti burokėliai. Kad spalva 
būtų gražesnė, įpilama pusė

Fliakai (Skrandinukė)

160 g avies skrandžio,
100 g avienos kaulų sultiniui,
1 morka, 
petražolių,
1 svogūnas,
50 g lašinių,
5 g miltų,
10 g sūrio,
5 g džiūvėsėlių,
mairūno, imbiero, pipirų, 
muskato riešuto, druskos. 
Skrandis gerai išplaunamas 

keliuose vandenyse. Skrandis 
užplikomas verdančiu vandeniu 
ir greitai valoma vidinė, grublė
ta pusė, kol nusiims žalsvai ru
dos spalvos plėvė. Skrandis turi 
būti visiškai baltas. Išverdamas 
sultinys iš avienos kaulų. Skran

Nuoga anyta
Kolumbietė ManuelaNosero, 

kuriai labai nepatiko sūnaus 
išrinktoji, sugalvojo originalų 
būdą išardyti vestuves. Jaunojo 
motina į sutuoktuvių ceremonij ą

stiklinės raugintų burokėlių 
rūgštymo ir užvirinama. Jei rei
kia, pagal skonį įberiama cuk
raus.

Sriuba tiekiama su grietine, 
supjaustytu virtu kumpiu bei 
atskirai virtomis karštomis bul
vėmis. Gardinama smulkiai ka
potais krapais ir petražolėmis.

dis. dedamas į sultinį ir verdamas 
40-50 min. Morkos, svogūnai ir 
petražolės smulkiai supjausto
mi ir išverdami nedideliame 
kiekyje vandens. Išviręs skran
dis išimamas, supjaustomas 3- 
4 cm ilgio juostelėmis ir išmai
šoma su daržovėmis bei dar
žovių sultiniu. Lašinius smul
kiai supjaustyti ir pakepinti, į 
juos sudėti miltus ir kepinant ge
rai išmaišyti. Šį padažą supila
me į sriubą ir sudedame visus 
prieskonius, išmaišome. Viskas 
supilama į karščiui atsparų indą 
ir pabarstoma tarkuotu sūriu ir 
džiūvėsėliais. Dedama į karštą 
orkaitę ir 10-15 min. patroški
nama.

atėjo pasipuošusi tik... skrybė
laite ir aukštakulniais bateliais. 
Reikia pripažinti, kad jos 25 m. 
sūnus Ernestas nesutriko: susu
ko ekscentriškąją motušę į busi
mosios žmonos veliumą ir ves
tuvės vyko toliau. VKPK

TicketsOnLine®
www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

Complain about - skųstis dėl
She is always complaining 

about her work.
They complained about the 

vveather on their holidays.

Run out of - baigtis
My passport has run out.
We are running out of petrol.
Their lease on our flat runs 

out in a few months.

Keen on - siekti, trokšti
She is very keen on good re- 

sults.
I know his mother is keen on 

Tom ’s marrying Susan.

In spite of - nežiūrint
They went out in spite ofthe 

rain.

Dabar italai gali 
gyventi ramiai

Iki kitų metų gegužės italai 
gali gyventi ramiai: rugsėjo 19 
dieną „atgijo“ šventojo Janua- 
rijaus, Neapolio globėjo, krau
jas. Tai įvyko po maldų, kurias 
visą valandą kalbėjo tūkstan
čiai tikinčiųjų, susirinkusių prie 
katedros, kurioje paprastai sau
gomas indas su tamsiais milte
liais. Kaip tvirtinama, tai IV am
žiuje gyvenusio kankinio su
džiūvęs kraujas. Mokslininkai 
patvirtina, kad inde išties sau
sas kraujas, bet negali paaiškin
ti, kodėl reguliariai, dukart per 
metus - šventojo Januarijaus 
dieną ir pirmąjį gegužės šešta
dienį, jis suskystėja.

Jei tai, neduokdie, neįvyksta, 
mano prietaringi neapoliečiai, 
užgrius nelaimė. Žinoma, jog 
mažiausiai 5 kartus, tais atve
jais, kai milteliai nevirsdavo 
skysčiu, miestą užgriūdavo įvai
riausios negandos. Paskutinė iš 
jų - baisus žemės drebėjimas 
1980 metų lapkritį, kai žuvo 
maždaug 3000 žmonių.

Dpa-ELTA

Prieš vairavimo 
egzaminą- 

pusė butelio degtinės
Prieš vairavimo egzaminą 46 

m. rumunui Stanui Neagu Cons- 
tantinui iš Craiovos pakriko ner
vai. Kad nesijaudintų, jis išgėrė 
pusę butelio degtinės. Nervai 
atlėgo, bet vairavimo instrukto
rius net neleido jam užvesti ma
šinos variklio: kvapelis išdavė, 
kad mokinys neblaivus. Už tai 
jam niekas negresia, nes Cons- 
tantin nevažiavo neblaivus - jis 
net automobilio variklio neuž- 
vedė. „Mes akylai žiūrėsime ir 
uostysime, kai šis tipas vėl par 
sirodys“, - komentavo šį inci
dentą vairavimo mokyklos at
stovas.

Aranova.com

Internete dominuos 
besivystančios šalys

Besivystančios šalys greitai 
gali dominuoti internete vartoji
mo ir bevielių technologijų sri
tyse. Dešiniosios pakraipos po
litika ir kultūrinė maišatis dar la
biau gali paspartinti šį procesą: 
taip mano Nicholas Negropon- 
te, M1T Media Lab direktorius. 
Taip manyti verčia programuo
tojų antplūdis iš Indijos ir tokie 
žmonės, kaip „Love Bug“ viru
so kūrėjas iš Filipinų.

“Interneto demografija pasi
keis ir dominuojančios internete 
šalys bus besivystančios šalys,“ 
- sakė Massachussetts Techno
logijos instituto (MIT) Media 
laboratorijos vienas įkūrėjų ir 
garsiosios knygos “Being Digi- 
tal” autorius. Savo knygoje, iš
leistoje 1995-siais metais, jis ap
rašė įvykius, kurie beveik taip 
ir susiklostė, kaip ir buvo pra
našauta. Yahoo!News

yMEDICINOS^- 
NAUJIENOS O?

V y
Ilgas ir sveikas miegas - jei 

ne amžinos, tai bent jau ilgos 
jaunystės garantas, tvirtinama 
britų žurnale „Lancet“. Neseniai 
Anglijos mokslininkai atliko ty
rimą, kuriame patvirtintos ne tik 
jau žinomos tiesos: sveika mie
goti ne mažiau kaip 8 valandas 
per parą, sveikas miegas gyvy
biškai svarbus smegenų veiklai. 
Tyrimo metu įrodyta, kad nepa
kankamas naktinis miegas lemia 
ryškius funkcinius organizmo 
pakitimus. Miego trūkumas kei
čia endokrininės sistemos veik
lą, medžiagų apykaitos proce
sus. Atsiranda hormoniniai pa
kitimai, kurių simptomai labai 
panašūs į ankstyvo senėjimo li
gos simptomus. Padidėja tiki
mybė susirgti cukriniu diabetu, 
hipertonija, nutukimu. Ekspe
rimente dalyvavo jauni vyrai 
nuo 18 iki 27 metų, kuriems 6 
paras buvo leista miegoti ne 
daugiau kaip 4 valandas. Atli
kus tyrimus pastebėta, kad jų 
kraujyje padidėjo gliukozės kie
kis ir sutriko hormonų pusiaus
vyra: organizmo pajėgumas ga
minti insuliną sumažėjo 30%. 
Tokia būsena būdinga pirmai di
abeto stadijai. Be to, antroje die
nos pusėje tyrimo dalyvių krau
jyje aptiktas ryškus streso hor
mono - kortizolio - koncentra
cijos padidėjimas. Didelė korti
zolio koncentracija būdinga pa
gyvenusiems žmonėms ir mano- 
na, kad tai lemia atminties pa
blogėjimą. Šie grėsmingi poky
čiai aptikti tik po savaitės neiš- 
simiegojimo! Visf paminėti po
kyčiai išnyko po atstatomojo pe
riodo, kurio metu buvo leista 
miegoti 12 valandų per parą. Ki
tuose su miegu atliktuose tyri
muose nustatyta, kad miego trū
kumas kaupiasi kaip skola, todėl 
mažai miegantys ar pamainomis 
dirbantys žmonės turėtų steng
tis atsverti miego trūkumą pam
iegodami dienomis.

Kaip įveikti panikos prie
puolį: pagalvokite apie tai, kad 
jūs ne vienas kenčiate tokį siau
bą; išmokite atsipalaiduoti; ne
pasiduokite baimei;. valgykite 
pusryčius; neleiskite sau nuo
bodžiauti; kalbėkite apie savo 
nerimą; kontroliuokite kvėpa
vimą; nepraraskite tikrovės 
jausmo; daugiau sportuokite; iš
bandykite gydomųjų žolelių ra
minamąjį poveikį.

Mažytėlaitis parazitas daro 
įtaką žiurkių elgsenai, o galbūt 
net ir žmonių. Šiąšiurpokągalią 
parazitologė Johanna Webster iš 
Oxsfordo Universiteto priskiria 
vienaląsčiui toxoplqsma gondii, 
kuris gyvena kačių, taip pat ir 
žmonių bei kitų žinduolių orga
nizmuose. Sporagyvis stebėtinai 
pakeičia žiurkių charakterį, rašo 
J. Webster ir jos kolegos anglų 
leidinyje „Proceedings of the 
Royal Society“: jų užpulti 
graužikai prarasdavo įgimtą bai
mės jausmą ir lengvai tapdavo 
kačių grobiu. Parazitas patenka 
į kačių žarnyną, yra išskiriamas 
su išmatomis, nuo kurių užsi
krečia žiurkės, kurios pajunta 
“neprotingą potraukį“ katėms, ir 
šios jas suėda. Šiais parazitais 
yra užsikrėtę daugybė žmonių 
(Prancūzijoje iki 84% gyven
tojų). Paprastai imuninė siste
ma kontroliuoja įsibrovėlius, 
dažnai apsigyvenančius net 
smegenyse. Tačiau jei užsikre
čia nėščios moterys, parazitas 
gali pakenkti vaisiaus smege
nims, jis gali apakti. Šia tokso- 
plazmoze kartais suserga ir su
augusieji, kurių imunitetas yra 
nusilpęs. Pasak mokslininkų, 
parazitas gali pakeisti ne tik 
žiurkių, bet ir žmonių elgseną.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
Aranova.com
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Anot amerikiečių medikų, radiacija mažina 
širdies kraujagyslių blokadą

Lietuvos dailininkų sąjunga 
prisistato internete

Did. Gerb. “Darbininko” Redaktoriau,
Jūsų redaguojamame laikraštyje retkarčiais spausdinami įdo

mūs, svarūs ir reikšmingi straipsniai-reportažai, kurie, deja, praei
na nesulaukę tinkamo skaitytojų dėmesio. Gal dėlto, kad jiems 
trūksta Jūsų žodžio priėjo, ar tai vedamajame ar kaip redakcijos 
prierašo.

Šį kartą Lino Vildžiūno rašinys “Nobelio premijos laureatų 
viešnagė Vilniuje” tilpęs Darbininke Nr. 42 ir 43 man sukėlė daug 
minčių. Viena iš jų tai T. Venclovos žodžiai: “Taigi kaip mes, an
trosios ir trečiosios kartos vilniečiai, suvokiame savo gimtojo mies
to esybę?” Man atrodo, jeigu antra ir trečia karta rūpinasi “Praei
ties Atmintimi”, tai ketvirtoji jau kuria naują mūsų mylimo mies
to atminties klodą, kurį vėliau jau turės apsaugoti penktoji karta - 
“Praeities Atminties” saugotoja. Reikia nepamiršti, kad tai vyks
ta jau nuo Gedimino laikų.

Taip pat man labai priešinga mintis T. Venclovos teigime: “At
mintis nėra kiekvieno visuomenės nario privilegija, kad jos sau
gotojai yra ar bent turėtų būti rašytojai ir intelektualai”. Man atro
do, kad atmintis tai kiekvieno lietuvio privilegija, ypač kai didelę 
erudiciją turintys asmenys stinga tos paprastos kasdieninės iš
minties.

Ačiū už dėmesį,
Su pagarba, 

Renata Alinskienė

Gydant užsikemšančias arte
rijas radioaktyviomis tabletėmis 
galima išvengti po kraujagyslių 
operacijos širdyje susidarančių 
trombų.

Maryland Universiteto medi
cinos centro Baltimorėje moks
lininkai teigia, kad po krauja
gyslių operacijos beta radiacija 
padeda išvengti kraujo tekėjimo 
užblokavimo plonuose vamzde
liuose, palaikančiuose širdies 
kraujagysles atviras.

Ištyrus 476 ligonius 50-yje 
Šiaurės Amerikos ir Europos 
medicinos centrų, buvo įsitikin
ta, kad mažytės radioaktyvios 
tabletės kraujagyslėse net iki 
66% mažina pakartotinį krau
jagyslių užsikimšimą.

Toks gydymas, vadinamas 
brachiterapija, trunka labai 
trumpai, radiacija sveikus audi
nius veikia labai trumpai ir 
jiems žalos nepadaro, aiškino 
vienas iš tyrinėtojų Dr. Mohan 
Santaralingam.

Tyrimų duomenys buvo pa
skelbti Bostone, kur vyksta me
tinė Amerikos terapinės radi
ologijos ir onkologijos draugi
jos konferencija.

Kad arterijos nebūtų susis
paudusios, plonus vamzdelius 
gydytojai naudoja 75% pacien
tų, kuriems daromos vainikinių 
arterijų operacijos; tokių žmo
nių JAV kasmet būna maždaug 
po 700 tūkstančių.

Reuters-ELTA

Didžiausia šalies dailininkus 
ir dailėtyrininkus vienijanti kūry
binė organizacija - Lietuvos dai
lininkų sąjunga pagaliau turi 
savo puslapį internete. Jį galima 
rasti adresu www.artistsassocia- 
tion.lt.

Puslapyje galima sužinoti Lie
tuvos dailininkų sąjungos (LDS) 
ir jos skyrių kituose miestuose, 
sąjungos galerijų Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje ir Panevėžyje 
adresus, telefonus ir darbo laiką. 
Atskirai pateikiamos nuorodos 
apie LDS teikiamas paslaugas ir 
gamybinius padalinius.

Bene daugiausia dėmesio in

Balsai iš Lietuvos

Negyvensim susiraukę
VLADAS BRAZIŪNAS

Uostamiestyje bus rengiami teisininkai
Lapkričio 14 d. Klaipėdos 

Universitetas pasirašė bendra
darbiavimo sutartis su dviem 
Vilniuje veikiančiomis akade
minėmis institucijomis, pagal 
kurias uostamiestyje bus gerina
ma istorikų ruošimo programa 
ir kuriamos naujos teisininkų 
studijos.

Klaipėdos Universiteto atsto
vo spaudai Mindaugo Kuklio 
teigimu, uostamiesčio aukšto

sios mokyklos rektoriaus Stasio 
Vaitekūno, Lietuvos Teisės Uni
versiteto rektoriaus Alvydo 
Pumpučio ir Lietuvos Istorijos 
Instituto direktoriaus Alvydo 
Nikžentaičio pasirašytomis su
tartimis siekiama pradėti teisi
ninkų bei gerinti istorikų ruoši
mą Klaipėdos Universitete ir 
bendradarbiauti mokslinių ty
rimų srityse.

ELTA

RigaVen Travel, Ine.
We provide complefe Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

R1GA - TALLIN - VILNIUS
with

&S=7/V/VS7/tf
LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS 

'Call for Details"

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

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

Negyvensim juk visą laiką- 
nei šiaip, nei taip, vis susiraukę 
kaip devynios pėtnyčios. Pa
mažėl imsime šypsotis. Tik va 
kokia bus ta mūsų šypsena? 
Džiugi vakarietiška ar - iš ne
vilties begalinės? Yra, deja, ir 
tokia galimybė. Kaip prieš ke
letą metų apie savo Tbilisį rašė 
mūsų draugė, lietuvių literatūros 
vertėja Nana Devidzė: “Visas 
miestas vaikšto prašiepta burna, 
visi šypsosi. O žinai, kada taip 
šypsomasi? Kai prarasti nebėra 
ko. Mes jau nebeturim ko 
prarasti, nebent mus visus iš
muštų...”

Baisiausia nevilties linksmy
bė - Černobylio anekdotai, kaip 
iš gausybės rago tuoj po ava
rijos pasipylę pirmiausia ne kur 
kitur, - Kijeve, Ukrainoj, Gu
dijoj, visoje toje žudančia radi
acija, šaudančiu melu ir nu
tylėjimu apkrėstoje zonoje, kur 
žmogus ką nors pakeisti buvo 
visiškas bejėgis. Jam liko tik 
įžūliai šieptis, rodyt dantis - 
nebeišvengiamai artėjančiai gal 
skausmingos mirties, gal betei
sio, apiplėšto, žmogui priešiško 
gyvenimo beprasmybei.

Ir mes jau - maža beturim ką 
prarasti. Užtat šypsokimės: 
“Kalbų ir juokų visur pilna”, 
kaip sakė didis romanistas bei 
generolas Aleksandras Gud.- 
Guzevičius. Bet ir jis nebuvo 
susipratęs sau už sekretores nu
siskinti kokios estrados žvaigž
dės (premjero Rolando Pakso 
padėjėja sekretore Seime įdar

binta estrados žvaigždė Onutė 
Valiukevičiūtė): o gražiai juk 
būt nustelbus ten kitokius, ne 
itin estetiškus gal garsus. Dieve, 
tik duok fantazijos, kokios sce
nos bei mizanscenos Bananų 
Lietuvos, - yra toks žavus 
Žaliosios Lietuvos laikraščio 
skyrelis, - taigi kokios mizer- 
scenos mūsų laukia! Praeis vos 
pora metelių iki rinkimų, ir bus 
pastatytas muzikinis spektaklis 
be lubų - Dainuojantis ir šokan
tis mergaitės vieversėlis: nau
jasis prezidentas (tan postan 
pareiškė pasiryžęs kandida
tuoti ir akrobatinio skraidymo 
žvaigždė Jurgis Kairys) lakstys 
upių tėvo patiltėm, o ant to til
to, ant to aukštojo plaikstysis 
sekretorės sijonas bei balsas, o 
virš tos sekretorės premjeras ar- 
kanys (ar ką), lėktuvas kil- 
pavirvėj smaugsis ir stūgčios!.. 
Ir išvaikščios taip visą dan
gų, kur vakarinė žvaigždelė. Ir 
lauks jo ant kranto “ministrai - 
jauni šmonės, tvirtai stovin
tys”.

- Man ši situacija nekelia jo
kio susirūpinimo, - dar spės pa
galvoti optimistiškai nusiteikęs 
skrajojantis Rolandas.

Jeronimas (tas Pelargonijum 
roseum) skleisis kraujeliais ant 
lango, ir žiovaus baltojoj pa
langėj pats Pėdnyčia, baisiai tau
pus prokuroras. Ir mums pasiro
dys, kad šypsos.

“Jis yra didelis j uokadara”, - 
sakė andai kupiškėnas. Bene 
apie gyvenimą?

i

terneto puslapyje žadama skir
ti Lietuvos dailininkų sąjungos 
narių biografijų, kūrybos ir bib
liografijos pristatymams lietu
vių ir anglų kalbomis. Kol kas 
internete pristatoma tik daili
ninkė Arūnė Tomau ir jos kūry
bos pavyzdžiai.

Karščiausioms LDS naujie
noms skiriama intemetinė skel
bimų lenta. Iš anksto čia itin 
kukliai informuojama apie di
džiausią ir vienintelę naujieną 
- artėjantį Lietuvos dailininkų 
sąjungos suvažiavimą sostinės 
Kongresų rūmuose.

ELTA

2000 rudenį visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

Finnair ir kitomis oro linijomis iš 
Chicagos 
Clevelando 
Bostono 
ir kitų miestų

New Yorko 
Floridos 
Detroito 
Los Angeles

* Mašinų rezervacijos
* Viešbučiai
* 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvą

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40 24 235 St. 

Douglaston, N Y 11363 
Tel.: 718 423-6161 

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

e-MAIL: VYnOURS@EARTHLINK.NET 
web site: www.vytistours.com

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
NOVEMBER AND DECEMBER PICK-UP SCHEDULE

WL7IS -

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

• SIUNTINIŲ AGENTŪRA “VILTIS” PRANEŠA, 
kad konteineriai su jūsų šventinėmis dovanomis jau 
išsiųsti į Lietuvą. Jūsų giminėms, draugams ir pa
žįstamiems šios dovanos suteiks daug džiaugsmo per 
Šv. Kalėdas. Gruodžio mėnesį konteineris nebus siun
čiamas.

• JEIGU NESPĖJOTE paruošti siuntinio, nenusimin
kite. Galite pasiųsti dovanėlę Kalėdų proga pinigais. 
Pinigai bus pristatyti asmeniškai kartu su laišku arba 
kalėdine kortele. Galite įdėti ir kelias nuotraukas. Pi
nigus reikia pristatyti skubiam persiuntimui į “Vilties” 
įstaigą iki lapkričio pabaigos. Papildomos informaci
jos prašome skambinti telefonu: 617-269-4455.

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

• APIE KALĖDINĮ IŠPARDAVIMĄ parduotuvėje 
Amberland bus paskelbta artimiausiu laiku.

I
IR JŪSUI AIR CARGO 

SIUNTINIAI LIETUVOJE!
Taip pat • lunėlam* laivu samanines Ir 

komarelnaa siuntas po visq pasauli

BALTIA EXPRESS
1-800-772-7624 • 1-8OO-262-3797

Platiname teleforo korteles skambiu Ii, Lietuvą už 8 centus

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

jBtmkgy švenčia 75-keriu metu sukakti!

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

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

Home Eąuily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* t iesioginį pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Ka Ibaine lietuviškai—

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

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

November 28 Nevv Haven, CT

Nevv Britain, CT

Waterbury, CT

12-1 pm

2-3 pm

4-5 pm

November 30 Elizabeth, NJ

Kearny, NJ

Paterson, NJ

11-12 noon

1-2 pm

3-4 pm

December 1 Philadelphia, PA

Baltimore, MD

11-12 noon

4-5 pm

December 2 Brooklyn, NY 12-1 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

One way to Vilnius $ 325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

http://www.artistsassocia-tion.lt
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYnOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi? i 14911 127th Street 

Lemont, IL 60439 
Tel.: (630) 257-1616 
Fax.: (630)257-1647

LIETUVIU FONDAS y^inHIUNlAN FOHNDAUON

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 
aukotojas, įm.= įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų 
iš viso

2000 m. rugsėjo mėn.

2 x $20 - Šerkšnytė Laima, $20; Peredne Irma, $20.
1 x $25 - Antanaitytė Indrė, $25.
1 x $50 - Vameckas Vitalis atm. įn.: Vameckas Vladas, $450.
2 x $100 - Misiūnaitė Aistė, $100; Vameckas Vladas ir Adelė 

(mirusi) $1,300.
1 x $18,000 - Bacevičius Alfonsas, testamentinis palikimas, 

$19,000.
1 x $18, 147.59 - Skirmantas Francis X., testamentinis pali

kimas, $430,938.19.
1 x $19,412.50 - Malko Andrew, testamentinis palikimas, 

$19,412.50.
Išviso $55,857.09.

2000 m. spalio mėn.

5 x $10 - Grybauskas Vytautas ir Joana, $530; Paltanavičiūtė 
Lina, $110; Rasutis Andrius, $10; Šaparnis Frank, $110; Wolf 
Valeria ir William, $255.

2 x $20 - Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Dalia, $3,220; 
Zailskas Antanas ir Teodora, $ 1,245.

13 x $25 - Baliūnienė Ona atm. įn.: JAV LB Palm Beach apy
linkė, $25; Beržinskas Valteris atm.: JAV LB Palm Beach apy
linkė, $125; Čerekienė Niola atm. įn.: Janušonis Antanas ir Zu
zana, $25; Ilginytė Danguolė, $150; Jakubauskienė Albina atm.: 
JAV LB Palm Beach apylinkė, $130; Kelbinskas Algirdas, $1,175; 
Keblinskienė Vida, $ 1,175; Simokaitis Raimondas ir Nijolė, $153; 
Sniegaitis Petras atm.: JAV LB Palm Beach apylinkė, $125; Stras- 
das Zigmas atm.: JAV LB Palm Beach apylinkė, $425; Ugianskis 
Juozas ir Ann, $555; Urba Alfredas, $25; Valaitis Jonas ir Irena, 
$317.

1 x $30 - Bardauskas Tomas ir Ramona, $280.
1 x $47 - Bemotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bemotavičius 

Petras, $956.
4 x $50 - Kaknevičius Zigmas, $50; Misiūnas Rimantas ir Birutė, 

$250; Modestas Edwardas ir Regina, $50; Venclova Tomas, $760.
1 x $70 - Kvietys Vytenis atm. įn.: įm. 4 asm., $215.
39 x $100 - Apuokas kons. Giedrius, $100; Banys Rimas ir 

Nijolė, $500; Baranauskas Juozas ir Aldona, $600; Baras Stasys 
ir Elena, $500; Biknevičius Liudas (miręs) ir Kazė. $600; Brazis 
Zigmas, $100; Čepulionis Harvey if Janice, $100; Černius Rimas, 
$2,900; Čižinauskas Edward ir Elena, $400; Cukuras Antanas 
(miręs) ir Janina, $1,200; Gecevičius Rimas, $100; Gylytė Vika, 
$100; Grybauskas Algis, $200; Grybauskas dr. Vytenis, $3,750; 
Jančiukaitė Lina, $100; JAV LB Rytinė Connecticut Apylinkė, 
$ 100; Joga Eugenija atm. įn.: Empakeris Viktorija ir Donatas, $600; 
Karuža Daiva, $100; Kilius Povilas ir Rūta, $2,103.71; Kleiza 
Vaclovas ir Asta, $500; Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertas 
Monika, $3,000; Lembertas Vitalis ir Danutė (mirusi), $1,410; 
Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė Eugenija, $1,700; 
Lipčius Stasys J. atm. įn.: Lipčienė Albina, $1,100; Lukas Rimas, 
$100; Nemickas dr. Vidas J., $200; Rimas Šarūnas ir Vida, $900; 
Saulis Algirdas ir Aušra, $2,700; Saulis dr. Vytautas, $400; Si- 
liūnas Donatas ir Daina, $600; Sirusas Saulius ir Gražina, $500; 
“X”, $3,400; Stončiutė Kristina: įm. Stončius Pijus, $100; Striu- 
paitis Petras, $225; Tamulis Arvydas ir Audronė, $200; Utz John 
ir Marytė, $200; Vanagūnas dr. Arvydas ir Audronė, $925; Vitas 
drs. Robertas ir Gailė, $800; Žemeckas Kazys ir Helena, $725.

1 x $150 - Draugelis Arūnas ir Irena, $2,050.
18 x $200 - Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $8,730; Antanaitis 

Faustas ir Onutė, $530; Džiugas Stasys ir Sofija, $ 1,800; Guobužis 
Jonas ir Marija atm. įn.: Guobužis Paulius, $950; Ječius Kęstutis 
ir Dalia, $1,800; JAV LB Palm Beach Apylinkė, $800; Karas Arvy
das ir Rita, $1,200; Kaunas dr. F.V. ir Vanda, $18,700; Kazėnas 
Kęstutis atm. įn., Kazėnas Gediminas, $850; Korzonas Raimun
das ir Danutė, $600; Mažeika Mindaugas ir Lilly, $400; Ostis Al
girdas ir Regina, $2,900; Rimkus Raimundas ir Genė, $800; Rušė- 
nas Audrius ir Rita, $800; Siliūnas Rimas ir Viktorija, $300; Vait- 

, kus Vytas ir Aldona, $1,400; Vai Vito ir Regina, $1,465; Vaškys 
Stasys atm.: Vaškienė Sofija, $700.

1 x $250 - Tender Budreikaitė Bronė, $3,500.
1 x $400 - Bružas Karolina, $500.
1 x $1,000 - Kriaučiūnas Rimtautas atm. įn.: Kriaučiūnas Juo

zas, $1,000; X, $30,000.
1 x $1,100 - Valaitis dr. Jonas ir Joana, $8,830.
1 x $2,000 - Balbata Jurgis ir Anelė atm. įn.: Balbatienė Ade- 

laida, $2,000.
2 x $10,000 - Kantauto Adomo Stipendijų Fondas: Masiokienė 

Kantautienė Filomena, $10,000; Masioko Broniaus Stipendijų 
Fondas: Masiokienė Kantautienė Filomena, $10,000.

Iš viso $34,162.
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 2000.X.31 

- 10,557,560 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švie
timą, kultūrą, jaunimą 7,691,595 dol. Palikimais gauta $5,557,379 
dol.

Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR- 
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. 
remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

\ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Landsbergio paskaitos 
Long Island bibiitekose

Gruodžio 1 d. 12:00 vai., šių Izraelio prozininko romanas 
Freeport Library: A.B. Yeho- apie pirmojo tūkstantmečio pa- 
shua, “Journey to the End of baigą.
the Millennium ”, vieno žymiau-

Romo Kezio sukaktuvinė šventė K. Židinyje
PAULIUS JURKUS

Spalio 28 d. vakaras Kultūros 
Židinyje buvo skirtas pagerbti 
Romą Kezį už jo ilgametę vi
suomeninę veiklą. Tai veiklai jis 
paskyrė 50 metų. Jo vadovauja
mos radijo programos, pavadin
tos “Laisvės Žiburio” vardu, 
klausėsi daugybė Didžiojo New 
Yorko ir jo plačių apylinkių lie
tuvių. Romas su jais draugauja' 
jau 35 metus: jiems skelbia lie
tuviško gyvenimo žinias, supa
žindina su svarbiausiais politi
kos įvykiais ir kitais reikalais.

Pačios jaunystės veržlume jis 
įsitraukė į visuomeninę veiklą- 
veikė skautuose, Liet. Bendruo
menėje, sportininkų būryje, da
lyvavo chore. Ypač pasižymėjo 
1965 metais, kai buvo organi
zuojamas lapkričio 13-tos lie
tuvių žygis į Jungtines Tautas. 
Kaip to žygio idėjinė apraiška, 
buvo suorganizuota radijo lai
da, pavadinta “Laisvės žiburio” 
vardu. Toji radijo programa 
pradėjo veikti 1966 m. kovo 20 
d., sekmadienį. 10 vai. ryto per 
WHBI radijo stotį New Yorke 
pasigirdo muziko Broniaus Jo
nušo sukurtas maršas: “Į kovą 
į kovą visi, kas tik gali” ir tuoj 
po to Romo Kezio balsas: “La
bas rytas, malonūs lietuviai!”

Radijo laida turėjo didžiulį 
pasisekimą. Ji žymiai prisidėjo 
vaduojant Simą Kudirką iš so
vietinio kalėjimo; kėlė kitus 
svarbius sąjūdžius. Per 35 savo 
veiklos metus Romas Kezys su
rengė apie 60 stambaus masto 
kultūrinių renginių-koncertų. 
“Laisvės Žiburys” degė ir dabar

Išdalinta net 6000 dolerių
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Suffolk apskrities klube, vei
kiančiame Long Islande, lap
kričio 4 d. įvyko narių metinis 
susirinkimas.

Šis klubas, įsteigtas 1922 m. 
sausio 18 d., už dvejų metų mi
nės savo gyvenimo aštuonias
dešimtmetį. Ilgą laiką klubas 
buvo labai aktyvus Long Islan
do lietuvių gyvenime. Narių 
skaičius vienu metu siekė virš 
250. Laikui bėgant daug narių 
išmirė ar iškeliavo kitur. Po karo 
atvykusieji naujieji ateiviai, kaip 
į kitas senųjų ateivių organi
zacijas, taip ir į šią nelabai 
gausiai stojo. Tad dabartinis na
rių skaičius yra gerokai su
mažėjęs ir dėl to visa veikla gan 
susiaurėjo, pasitenkinant tik re
tais susirinkimais, dažniausiai 
švenčių progomis.

Šiame susirinkime, sušauk
tame East Northport mieste 
esančiose Steak Port restorano 
patalpose, buvo apsvarstyta atei
ties veikla ir aukų paskirstymas 
iš klubo iždo. Susirinkusieji na
riai balsavimo keliu nutarė iš

Kun. Algirdas Močius (stovi viduryje) 1989 m. prie savo motinos Onos Mocienės palaikų,
pervežtų iš Mongolijos perlaidojimui Lietuvoje

dega prasmingai ir sėkmingai.
Dabar ir buvo sumanyta pa

gerbti Romą Kezį šių dviejų 
sukakčių - visuomeninės veik
los 50 metų ir “Laisvės Žiburio” 
35 mėtų proga.

Pagerbimą organizavo LB 
NY apygardos valdyba, kuriai 
pirmininkauja Kęstutis Bileris. 
Buvo sudarytas didelis komi
tetas surengti šiai Romo Kezio 
šventei.

Atvykusiuosius maloniai nu
stebino kultūringas ir skoningas 

Dainuoja broliai Keziai (iš k. į deš.): Vytis, Rimas, Ričardas, Edvardas, Algis. Akordeonu 
palydi Vytautas Daugirdas, atvykęs į šį renginį iš Floridos K. Miklo nuotr.

dalinti net 6000 dolerių. Buvo 
paskirta: 2000 dol. Tautos fon
dui, po 1000 dol. - Lietuvos vai
kų vilčiai (Lithuanian Children 
Hope) ir paramai Lietuvos li
goninėms (Lithuanian Mercy 
Lift), po 500 dol. - Lietuvos vai
kų globai (Lithuanian Children 
Relief), Lietuvos partizanų glo
bai, Lietuvos katalikų šalpai ir 
žum. Salomėjos Narkėliūnaitės 
žurnalistikos fondui.

Klubui jau ilgus metus vado
vauja Algirdas Mačiulaitis, 
padedamas iždininkės Romos 
Vedeckienės ir sekretorės Danu
tės Laukienės, kuri šiame su
sirinkime buvo išrinkta vietoje 
Elenos Juškienės, pasitrauku
sios dėl ligos. Klubo tarybos 
nariai yra Juozas Giedraitis, Ed
vardas Laukys ir Kęstutis K. 
Miklas.

Susirinkimas nutarė nerengti 
tradicinio susirinkimo bei po
būvio Kalėdų proga šiais me
tais. Nutarta sekantį susirinkimą 
sušaukti po Naujųjų Metų, pa
vasariop.

Kęstutis K. Miklas 

salės išpuošimas. Scena visą lai
ką buvo atdara. Ten stovėjo pi
aninas, parengtas koncertui. 
Jo dešinėje pakili scenos puoš
mena - kelios degančios žvakės 
su gėlių puokšte. Vienoje salės 
sienoje buvo iškabintas skydas 
su “50” ir “35” skaičių įrašais ir 
degančio fakelo piešiniu.

Be to, čia buvo sukabinta 14 
tamsių skydų, su ant jų sukli
juotomis ištraukomis iš laik
raščių. Tai Romo Kezio straips
niai įvairiom visuomeninėm te

Sporto žinios
Laimėjo antrą vietą

Garsioji Lietuvos šokių ant 
ledo pora Povilas Vanagas ir ne 
taip seniai jo žmona tapusi Mar
garita Drobiazko jau pradėjo 
naujojo sezono pasirodymus 
vadinamosiose “Grand Prix” 
varžybose. Visai neseniai jiedu 
dalyvavo Amerikoje - Colorado 
Springs mieste įvykusioje 
“Skate America” rungtynėse.

Mūsiškiai čia gana šauniai 
užsirekomendavo ir užėmė II 
vietą nusileidę tik pasaulio

*
Trys medaliai lietuviams 

parolimpiadoje Sydnėjuje

Spalio 29 d. Australijoje, 
Sydnėjuje, buvo užbaigtos pa- 
rolimpinės žaidynės. Lietuvos 
delegacija su 17 sportininkų su
griebė 3 medalius - du sidabro 
ir vieną bronzos. Iš viso apdo
vanojimus iškovojo 68 šalių at
stovai, o Lietuva jų tarpe buvo 
57-oje vietoje.

Sidabrą iškovojo Lietuvos 
golfbolo komandos atstovai, ku
rie iki finalo ėjo be pralaimėji
mo. Tik baigmėje jie turėjo 
nusileisti Danijos sportininkams 

mom. Šį sienos papuošimą suor
ganizavo Romo Kezio žmona 
Daiva.

Sienos viduryje dar buvo 
stendas, kur eilių eilėm buvo 
sudėtos jo surengtų didžiųjų 
koncertų programos. Negalė
jai atsistebėti jų įvairumu. Tai 
tikros istorinės ištraukos iš 
Amerikos lietuvių kultūrinės 
veiklos!

Kita salės siena buvo skirta 
Romo brolio, Algimanto Kezio 
fotografijos parodai. Žmonės, 
miestai, gamta - atlikta įvairia 
technika, panaudojant spalvas 
pačiu moderniausiu būdu.

(nukelta į 8 psl.)

vicečempionams italų porai 
Barbarai Fusar-Poli ir Mau- 
rizzio Margoglio. Lietuvos pora 
po privalomosios programos 
buvo IV-je vietoje. Tačiau 
sušokus originalų šokį, jie įsi
kabino į antrąją ir joje išliko ir 
po laisvosios programos.

Mūsiškius šokėjus buvo ga
lima matyti visoje Amerikoje 
parodytoje televizijos pro
gramoje iš šių varžybų vietos. 
Už savo išskirtinį pasirodymą 
Lietuvos atstovai gavo 18 tūkst. 
dolerių piniginę premiją.

* $

1:6, kuriuos grupinėse varžy
bose buvo įveikę 4:0. •.

Sidabrą Lietuvai iškovojo ir 
disko metikas Rolandas Urbo
nas. 32 metų amžiaus lengva
atletis Kęstutis Bartkėnas kiek 
anksčiau buvo pelnęs bronzą

Dar dviejose varžybose Lie
tuvos atstovai buvo netoli me
dalių. Tai 1999 m. pasaulio čem
pionė ieties metikė Malda 
Baumgartė, užėmusi IV vietą ir 
Kęstutis Bartkėnas, kuris 1500 
metrų bėgime liko irgi ketvir
tuoju. Vytautas Girnius ieties 
metime užėmė penktą vietą.

E.Š.

Migrena: išmokite 
įveikti skausmą

Penkios galimybės nuslopinti 
įsisiautėjusią migreną:

Rašykite priepuolių dienoraštį. 
Tai padės nustatyti priepuolių su
kėlėją ir įspėjamuosius ženklus, 
kad galėtumėte imtis priemonių ir 
užkirsti kelią pačioje pradžioje.

Nuskausminamųjų išgerkite kuo 
anksčiau. Jie gali būti labai veiks
mingi, jeigu juos išgersite pasireiš
kus pirmiesiems požymiams.

Kreipkitės [gydytoją. Jis ne tik 
padės nustatyti dirgiklius, bet ir 
paskirs vaistų, kurių be recepto ne
nusipirksite.

Rinkitės natūralias priemones. 
Skausmą slopina jonažolė ir skais- 
tenis.

Pasidarykite akupunktūrą. Ji 
padės per pirmus tris seansus. O 
jeigu per tą laiką nepagerėja, ne
švaistykite pinigų... Dr. R.B.
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DARBININKAS Romo Kezio sukaktuvinė šventė K. Židinyje

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kristaus Karaliaus 
šventė - sekmadienį, lapkričio 
26 d.

Lietuvių rašytojų draugi
jos 1999 metų (ne 2000 metų 
kaip per klaidą buvo parašyta) 
literatūrinei premijai, kurią 
kasmet paskiria Lietuvių Fondas, 
išeivijos lietuviai rašytojai savo 
1999 metais išleistas knygas 
prašomi siųsti iki š. m. gruodžio
25 d. Lietuvių Rašytojų draugija 
už klaidą atsiprašo. Kur knyga 
išleista, nesvarbu. Vėliau knygos 
bus perduotos LRD-jos archyvui, 
kurį tvarko rašytojas Stasys 
Džiugas. Knygas siųsti: Stasė 
Petersonienė (Lietuvių rašytojų 
draugija), 2534 W. 40 St., Chica
go, IL 60632.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Sekantis Vyčių 110 kuo

pos susirinkimas įvyks lapkričio
26 d. tuojau po 11:30 vai. lietu
viškų mišių.

Turime jau užsiregistra
vusius keturis kandidatus į 
"Suaugusiųjų įvedimo į krikščio
nybę" programą anglų kalba, kuri 
prasidės Advento pradžioje. Krei
piamės į lietuvius ir siūlome 
užsiregistruoti tiems, kurie gyve
nime neturėjo progos priimti 
Krikšto, Atgailos, Pirmosios komu- 
nijos bei Sutvirtinimo sakra
mentų, skambinant į kleboniją 
tel. (718) 326-2236. Pereitais me
tais ši programa lietuvių kalba 
buvo labai sėkminga.

Tyliojo bazaro loterijos 
traukimas įvyko š. m. lapkričio 11 
d. po 5 vai. vak. mišių. Laimėjo 
sekantys asmenys: Florence Far- 
ese -1,000 dol.; po 100 dol.: Julie 
Brigenis, Pat Bartell, Michael Ali- 
ko, Sophie Wensek, Vincent Ga- 
lantino, Virginia Ingoglia, Lara 
McFadden, Locke Family, Isabel 
Valentine ir dar kartą Virginia 
Ingoglia. Gėrimų krepšiuką 
parapijos šokių metų laimėjo An
tanina Imbriaco. Dėkojame vi
siems, kurie prisidėjo prie loteri
jos ir tuo būdu parėmė parapiją.

Gruodžio 2 d. Brooklyno 
vyskupijoje prasidės paruošiamieji 
kursai naujiems bažnyčios tar
nams: aukų rinkėjams, lektoriams, 
Eucharistijos padėjėjams.

"Darbininko" spalvotas 
2001 m. kalendorius jau 
baigiamas spausdinti. Jis bus su 
didesniais skaičiais (panašus į per
nykštį). Naujasis kalendorius bus 
išsiuntinėtas skaitytojams gruo
džio mėn. pradžioje. Kartu bus 
įdėtas administratoriaus laiškas 
su atkarpėle, kurią bus patogu 
panaudoti užmokant už prenu
meratą, bus įdėtas ir atsakymui 
lapelis.

Lietuviškos radijo pro
gramos iš Vilniaus praneša, kad 
nuo spalio 29 d. jos girdimos 6120 
kz dažniu arba 49 m banga.

(ž .. ................ ..... ' ..
APREIŠKIMO PARAPIJOS METINIAI 

PADĖKOS DIENOS PIETŪS
Sekmadienį, lapkričio 26 d., 11:30 vai. ryto
Havemeyer ir North 5th St. kampas, Brooklyn, NY

Skanus maistas
Atgaiva
Loterija

Vietas užsisakyti iš anksto skambinant 
Malvinai Klivečkienei tel. (718) 296-0406.

1 5 dol. suaugusiems: 5 dol. vaikams

E-mail: Darbininka@aol.com

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

Spaustuvė ..... (718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas ...... (718) 827-7932
Salė (kor.) ...... (710) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Jau tik 4 savaitės liko iki 
Kalėdų. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų švenčių proga, kaip ir 
anksčiau, skaitytojai kviečiami 
sveikinti draugus ir artimuosius 
per DARBININKĄ. Jūsų svei
kinimas tokiu būdu pasieks iš kar
to didesnį sveikinamųjų skaičių, 
o Jūs sutaupysite laiko ir pinigų, 
kuriuos išleistumėte pirkdami at
virukus, rašydami, siųsdami. 
Nelaukite paskutinės prieškalė
dinės savaitės, siųskite savo svei
kinimus jau dabar. Prieškalėdinis 
DARBININKO numeris išeis 
gruodžio 15 d., nes vėlesnis - 
gruodžio 22 d. nepasieks visų skai
tytojų iki Kalėdų. Už pridėtą auką, 
taip reikalingą spaudos išlaikymui, 
iš anksto dėkojame.

Vyskupo Pauliaus A. Bal
takio biuleteniai Vyskupo in
formacija (lietuviškai) ir Bishops 
Brief (angliškai) - Kalėdų nume
riai jau siuntinėjami. Čia telpa: 
Viltingi ženklai (vedamasis); skyre
liai: Bažnyčia Lietuvoj; Mūsų šeimo
je; Šiaurės Amerikos parapijų žinios; 
Žinios iš užsienių; Žinios iš Lietuvos; 
įvairios žinios; Išeivijos mirę dva
siškiai. Biuletenis siuntinėjamas 
Vyskupo Fondo rėmėjams, orga
nizacijoms, spaudai ir visiems dva
siškiams (lietuvių kilmės kuni
gams ir seselėms), gyvenantiems 
užsienyje. Kas norėtų šių biu
letenių leidimą paremti, prašomi 
aukas siųsti "Bishop's Fund" var
du, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207. Redaktorius A. Šil
bajoris, 102 Cotton Seed Trl., Or- 
mond Beach, FL 32174.

Kalėdų paplotėliai (Clirist- 
mas wafers) šiemet ir vėl bus 
gaunami Darbininko adminis
tracijoje. Viename vokelyje yra 
po 5 paplotėlius. Kaina 5 dol. su 
persiuntimu. Prašome užsisakyti 
iš anksto atsiunčiant užmokestį.

"Darbininkas"naujiems 
skaitytojams - tik 25 dol. 
metams. Nuo rugsėjo 1 iki 
gruodžio 31 spaudos vajų skel
bia JAV LB Kultūros Taryba, 
padedant Lietuvių Fondui. Nauji 
skaitytojai kviečiami pasinaudo
ti šia papiginta prenumeratos 
kaina ir užsisakyti savaitraštį sau, 
arba kaip dovaną į universitetus 
išvykstančiam savo jaunimui, 
jaunavedžiams, kaimynams, 
draugams, pažįstamiems. Pasi
naudokite šia vienkartine proga; 
užsisakykite vienintelį Amerikos 
Rytų pakraščio lietuvišką savai
traštį. Remkite savąją spaudą!

Apreiškimo parapijos 
žinios
Tradiciniai Padėkos die

nos pietūs įvyks sekmadienį, 
lapkričio 26 d. Kaina 15 dol. 
suaugusiems, 5 dol vaikams. Vie
tas užsisakyti skambinant Malvi
nai Klivečkienei tel. 718-296-0406. 
Pradžia 11:30 vai. ryto. Žiūr. skel
bimą šio puslapio apačioje. Puikus 
maistas, veiks loterija ir atgaiva.

PAULIUS TURKUS

Iš k.: dr. Rimantas Morkvėnas, Romas Kezys, Daiva Kezienė. K. Miklo nuotr.

(atkelta iš 7 psl.)
Pagerbdamas savo brolį, Algi

mantas visą šią parodą atvežė iš 
Chicagos. Paroda užėmė visą kai
riąją sieną ir galinę sieną.

Žvakės ir gėlės
Sumaniai papuošti stalai buvo 

laisvai išdėstyti visoje salėje. Čia 
nebuvo centrinio garbės stalo, visi 
stalai vienodi, vienodai papuošti. 
Svarbiausi svečiai buvo sutelkti 
arčiau prie programos vadovo pul
to.

Ant kiekvieno stalo buvo po 
didelę stiklinę keturšakę žvakidę 
su degančiomis keturiomis žva
kėmis. Stalo centre - puošnus gy
vų gėlių rinkinys. Visa tai salei 
suteikė kilnų jaukumą.

Programa pradedama
Pobūvis prasidėjo 6 vai. vak. 

Susirinko per 200 svečių, jo radijo 
klausytojų. Pradžioje apžiūrėta 
salė, susipažinta su parodomis, 
aplankytas baras, pamažu susėsta 
už stalų. Glaustu žodžiu programą 
pradėjo LB NY apygardos 
pirmininkas Kęstutis Bileris. Pro
gramai toliau vadovauti pakvietė 
Romo Kezio jaunų dienų draugą 
Vytautą Alksninį.

Apie sukaktuvininko nueitą 
kelią plačiau kalbėjo dr. Rimas 
Vaičaitis. Romas gimė Vištytyje, 
Vil-kaviškio apskr. Pradžios mo
kyklą baigė Kybartuose, gimnazi
ją pradėjo Vilniuje, baigė Vokieti
joje, Uchtėje. Į Ameriką atvykęs 
studijavo verslo administraciją, įsi
gijo magistro laipsnį.

Toliau apžvelgta plati Romo 
visuomeninė veikla. Kadaise jis 
įkūrė oktetą ir pats jame dainavo, 
organizavo skautų filisterių są
jungą, plačiai veikė skautuose, 
buvo Atlanto rajono vadas. LB 
New Yorko apygardoje buvo ir LB 
taryboje, Atletų klubo narys ir' 

Jauniausi šventės programos atlikėjai: dviejų su puse 
metų Romas Kezys, jo trijų puse metų sesutė Caitlynn 
Kezytė ir jų tėvas Ričardas Kezys. K. Miklo nuotr.

pirmininkas. Dabar priklauso Lie
tuvos vyčių 110 kuopai, yra Žur
nalistų sąjungos centro valdybos 
narys. Didelis jo įnašas lapkričio 
13 d. žygio organizavime. Iš viso 
to, kas buvo suminėta, galima drą
siai teigti, kad tai tikrai savo gyve
nimą pašventęs Lietuvos veiklai 
žmogus.

Koncertinėje dalyje solistė An
gelė Kiaušaitė padainavo Tallat- 
Kelpšos, Dvariono, Dvoržako ir Le- 
haro kūrinių, pianinu palydėjo Vir
ginijus Barkauskas. Jis pats solo 
paskambino Liszto ir Chopino 
kūrinių. Paulius Jurkus kalbėjo 
tema "Kas yra visuomenininkas 
visuomenėje".

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
pradžioje pasveikinęs sukaktu
vininką, sukalbėjo maldą. Tada 
prasidėjo vaišės, o po jų - sveiki
nimai.

Sukaktuvininką sveikino 
"Darbininko" laikraštis pirmas 

pasveikino sukaktuvininką. Savo 
sveikinimus ir linkėjimus jis spaus
dino "Darbininko" 41 numeryje.

Salėje po vaišių pirmas kalbėjo 
Lietuvos gen. konsulas dr. R. 
Morkvėnas. Jis perskaitė Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus svei
kinimą. Tas sveikinimas tą pačią 
dieną Vilniuje buvo parašytas ir 
išsiųstas Lietuvos gen. konsului 
New Yorke, o konsulas sveikinimą 
paskaitė, atsinešęs jį į salę.

Toliau sveikino ambasado
rius A. Simutis, ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų dr. G. Šerkšnys, 
jis perskaitė ir Lietuvos ambasa
doriaus VVashingtone dr. St. Saka
lausko sveikinimo laišką.

Toliau sveikino JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas Algimantas 
Gečys, jis pasveikino ir PLB pirm. 
V. Kamanto vardu.

Dar sveikino Tautos Fondo 
pirm. Jurgis Valaitis; fotomeni

ninkas Algimantas Kezys, įteikęs 
menišką šv. Mikalojaus bažnyčios 
nuotrauką; Danutė Kezytė svei
kindama perskaitė ištrauką iš A. 
Landsbergio parašyto veikalo "Ke- 
zida".

Sveikino LB NY apygardos 
pirm. K. Bileris; Žurnalistų sąjun
gos vardu K. Miklas; Liet. Susi
vienijimo Amerikoje pirm. V. 
Kasniūnas.

Sveikino LB "Versmės" pirm. 
Donatas Stančiauskas, o Diana 
Noreikienė apjuosė R. Kezį lietu
viška juosta; Apreiškimo par. 
komiteto pirm. V. Sidas; NY Mo
terų klubo pirm. I. Jankutė; Mo
terų Federacijos pirm. Aldona 
Pintch; Atletų klubo pirm. Pr. 
Gvildys.

Perskaityti ir gautieji sveikini
mai raštu.

Linksmojoje dalyje P. Jurkaus 
parašytus kupletus padainavo V. 
Alksninis, Z. Jurys, A. Česnavi- 
čius, A. Ilgutis. Akordeonu paly
dėjo V. Daugirdas.

Sukaktuvininko sūnūs: Algis, 
Ričardas, Vytis, Rimas ir Edvardas 
nuotaikingai padainavo savo pa
rašytas humoristines dainas.

Padėkos žodį tarė ir pats sukak
tuvininkas Romas Kezys. Prieš tai 
sukeltos ovacijos, sugiedota "Il
giausių metų". K. Bileris įteikė 
padėkos lentelę, kur išgraviruotas 
tekstas, primenąs jo darbus. Teks
tas baigiamas "Tegul meilė Lietu
vos dega mūsų širdyse".

Šiai šventei buvo išleista dido
ka programa su R. Kezio veiklos 
apžvalga, veiklos nuotraukomis. 
Leidinį rūpestingai parengė Dai
va Kezienė.

Visas renginys, sutelkęs daug 
apžvalginės medžiagos, buvo 
rūpestingai paruoštas. Tai šventė, 
kuomet pagerbi veiklos žmogų ir 
pats iš jos išeini didesnis ir kilniau 
nusiteikęs.

A. A.
EDVARDO SKOBEIKOS,

mirusio š. m. lapkričio 4 d. 
Richmond Hill, NY, šviesiam 
atminimui vietoj gėlių prie ve
lionio karsto aukojo New Yorko 
Lietuvių Atletų klubui:

Skobeikos irTozzi šeimos -100 
dol.;

Liolė Pilienė - 50 dol.;
Ramutė ir Algirdas Česnavičiai 

- 35 dol.;
po 25 dol.: Malvina Kliveč- 

kienė, Vida ir Algis Jankauskai, Dr. 
Stefa Dimienė;

Marta ir Petras Paliai - 20 dol.;
Ieva Jankutė -10 dol.

New Yorko
Lietuvių Atletų klubas 

visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja, (sk.).

(SKELBIMAI
J)

Tik 33 centai už minutę 
skambinant i Lietuvą; 8,9 cento - 
JAV. Pigu. Patrauklu. Patikima. Jokių 
mėnesinių mokesčių. Tarptautinė 
telefono bendrovė IE COM aptarnau
ja lietuvius nuo 1983 metų. Teirau
kitės lietuviškai 708-386-0556. (sk.)

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

Lietuvis, lauko priežiūros darbų 
(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.

Ieškoma vaikus mylinti 
auklė prižiūrėti naujagimį. Turi 
gyventi šeimoje. Skambinti tel. 
(973) 376-0980. (sk.)

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.

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali prižiūrėti ligonius, 
senelius, vaikus bei šeimininkau
ti. Nori gyventi šeimoje. Supranta 
angliškai. Skambinti tel. 908-486- 
8657. Prašyti Danutę, (sk.).

Išnuomojamas gražioje vie
toje prie vandenyno 2 kambarių 
ir virtuvės butas su baldais. 
Skambinti šeštadieniais ir sekma
dieniais (718) 945-3954.

Kerpu, šukuoju, darau 
cheminius ir pusmetinius 
sušukavimus. Moterims, vy
rams ir vaikams. Dirbu savo ar 
klientams pageidaujant jų na
muose. Regina Savickaitė-Bork, 
84-20 96th St., VVoodhaven, NY, 
Tel. (718) 805-3645. (sk.)

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

Elena Augulienė, Paterson, 
NJ. - 50 dol.

Ronald Eidimtas, Port- 
smouth, RI, - 20 dol.

Ed. Radionovas, W. Hart
ford, CT, - 50 dol.

Julia Tamkevicz, Pitts- 
burgh, PA, - 50 dol.

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

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

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Vilties" siuntinių agen
tūra praneša, kad konteineriai 
su siuntėjų šventinėmis dovano
mis jau išsiųsti į Lietuvą. Gruodžio 
mėnesį konteineris nebus išsiun
čiamas.

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

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

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, gruodžio 2 d. nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
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