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LIETUVOS SEIMUNAI
LIETUVIŠKŲJŲ SAUGUMIEČIŲ AKIRATYJE?

PASKIRTAS LIETUVOS
SAUSUMOS PAJĖGŲ VADAS

- Lietuva paprašė Vokieti
jos išduoti Dianą ir Viktorą Dja- 
čenkas, kurie įtariami dalyvavę 
bandymuose parduoti nužudyto 
kunigo Ričardo Mikutavičiaus 
kolekciją. D. Djačenkienė yra 
Onos Daujotienės dukra. O. 
Daujotienė - buvusi kunigo nu
žudymo organizatoriaus Vlado 
Belecko sutuoktinė - buvo sulai
kyta liepos pabaigoje. Liepos 24 
d. Vilniaus antrasis apylinkės 
teismas D. ir V. Djačenkoms 
skyrė kardomąjį kalinimą- suė
mimą, o rugpjūčio 6 d. priėmė 
nutarimą patraukti juos kaltina
maisiais. Lietuvos piliečiai - 33 
m. D. Djačenkienė ir 42 m. V. 
Djačenka buvo sulaikyti liepos 
24 d. Vokietijoje, Rizum-Ling- 
holmo mieste. Pasak prokura
tūros pranešimo, Vokietijos tei
sėsaugos institucijos prašymus 
dėl ekstradicijos svarsto 3-5 
savaites. Generalinės prokura
tūros duomenimis, šiemet liepos 
20 d. O. Daujotienė su savo duk
ra D. Djačenkiene ir jos vyru V. 
Djačenka Vokietijoje pardavė iš 
R. Mikutavičiaus buto Kaune 
pavogtus du paveikslus.

- Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų minų paieškos laivas 
“Kuršis” dalyvauja tarptautinė
se minų paieškos pratybose 
“Open Spirit 2001” Estijoje.

- Vilniuje rugpjūčio 20 d. 
prasidėjo visą savaitę truksiantis 
Pasaulio jaunimo festivalis “Ci
vilizacijų dialogas”, kuris pratę
sia šių metų balandį Vilniuje 
vykusią tarptautinę mokslinę 
konferenciją“Civilizacijų dialo
gas”. Jaunimo festivalis tapo da
limi visame pasaulyje vykstan
čių renginių, skirtų 2001 m., 
kuriuos Jungtinės Tautos (JT) 
yra paskelbusios civilizacijų 
dialogo metais. Festivalį organi
zavo neformalaus jaunimo gru
pė, Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras, Lietuvos UNESCO Na
cionalinė komisija ir Vilniaus 
miesto savivaldybė. Jį remia JT 
ir UNESCO. Vilniuje vyksian
čiame festivalyje dalyvauja apie 
100 jaunuolių iš 26 Europos, 
Azijos, Afrikos, Pietų ir Šiaurės 
Amerikos šalių. Festivalio metu 
jo dalyviai bendrauja tarpusa
vyje, aptaria kultūrų skirtumų ir 
panašumo, pakantos, dvasingu
mo klausimus, svarsto aktualias 
globalizacijos, ekologijos, nar
kotikų, jaunimo judėjimų ir jų 
įtakos kuriant pasaulio taiką 
temas. Kasdien kuriami bendri 
keramikos, teatro, šokio, muzi
kos, video, ugnies skulptūrų ir 
kiti meno projektai.

- Plungės rajone, prie 
Platelių ežero rugpjūčio 18-19 
d. į tradicinį sąskrydį susirinkę 
apie 800 Lietuvos liberalų ir jų 
šeimų narių bandė vengti poli
tikos bei kalbų apie vadovų Ro
lando Pakso ir Eugenijaus Gent
vilo priešpriešą.- Pažyma, įro
danti Lietuvos Seimo nario Vy
tauto Šustausko teistumą, Lietu
voje gali sukelti naują politinį 
skandalą ne tik todėl, kad Lais
vės sąjungos vadovas nuo rin
kėjų neteisėtai nuslėpė žinias 
apie savo teistumą. “Lietuvos 
rytui” pavyko išsiaiškinti, kad V. 
Šustauską demaskuojanti pažy
ma iš Maskvos iki Lietuvos Vy
riausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) keliavo net septynis mė
nesius.

Valstybės saugumo departa
mentas (VSD) pradėjo rinkti 
informaciją apie Seimo narius, 
palaikančius ryšius su buvusiais 
KGB darbuotojais.

LŽ žiniomis, VSD buvu
siems sovietinio saugumo parei
gūnams siūlo pildyti anketas, 
kuriose yra klausimų ir apie da
bartinius parlamentarus. Nors 
VSD generalinis direktorius 
Mečys Laurinkus teigia, kad ši 
informacija neatitinka tikrovės, 
LŽ pavyko susitikti su keletu 
buvusių SSSR Valstybės sau
gumo komiteto (VSK), dar va
dinamo KGB, darbuotojų, kurie 
patvirtino pildę minėtas anketas.

Dėl šios žinios sunerimo Sei
mo nariai. Jie tvirtina, kad VSD 
informaciją apie juos renka 
savavališkai, pažeisdamas įsta
tymus, ir neatmeta galimybės, 
kad saugumiečių surinkta me
džiaga gali būti naudojama ban
dant sukompromituoti aukš
čiausius šalies vadovus.

Nežinomi panorėję likti buvę 
VSK darbuotojai LŽ teigė buvę

Augustinų vienuolyno Švč. Mergelės Ramintojos bažnyčia Vilniuje R. Šuikos nuotr.

VYTAUTAS LANDSBERGIS ĮSPĖJA:
D A UGI A U DEŠINIŲJŲ KANDIDATŲ Į 

PREZIDENTUS - NAUDA KAIRIESIEMS

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) vadovas par
lamentaras Vytautas Landsber
gis įspėja, kad daugiau negu vie
no dešiniųjų kandidato iškėli
mas į prezidentus bus naudin
gas kairiesiems, nes skaldys de
šiniųjų elektoratą.

“Tai bus tiesioginė pagalba 
pokomunistinei kairei”, - rug
pjūčio 20 d. Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje pareiškė
V. Landsbergis.

Prieš kurį laiką kelios vidu
rio ir dešiniosios partijos pradė
jo dialogą dėl vadinamųjų pir
minių kandidato į Lietuvos pre
zidentus rinkimų, per kuriuos 
išaiškėtų bendras šio politinio 
spektro jėgų kandidatas. Kai 
kuriose demokratinėse valsty
bėse pirminiai rinkimai yra 
įprastas reiškinys, suteikiantis 
galimybę visuomenei dalyvauti 
kandidato parinkime.

Savo galimą kandidatą 
prezidento rinkimuose svars
to Lietuvos liberalų sąjun
ga. Anksčiau Lietuvos centro 
sąjunga (CS) ir Kazio Bobe

apklausti skirtingu laiku - pra
ėjusių metų pabaigoje ir šiais 
metais. “Žinant, kad VSK dir
bo šimtai žmonių, nenustebsiu, 
kad šios apklausos tęsiasi ir 
dabar”, sakė vienas pašnekovas.

Jo teigimu, didelio sąsiuvi
nio storumo anketoje, skirtoje 
savo verslą turintiems buvu
siems saugumiečiams, buvo 
įrašyti klausimai apie jų verslo 
partnerius, turtą ir pajamų šal
tinį. “Tačiau labiausiai mus 
nustebino klausimai apie Sei
mo narius, ką mes pažįstame 
Seime, su kuo bendraujame ir 
koks mūsų santykių pobūdis”, 
sakė kitas buvęs saugumietis. 
VSK pareigūnus į apklausas 
kvietę VSD darbuotojai tvirti
no jas vykdę remdamiesi 1999 
m. birželį konservatorių do
minuojamo Seimo priimtu Lie
tuvos Respublikos užsienio 
valstybių slaptųjų tarnybų prie
dangos įmonių, įstaigų, orga
nizacijų likvidavimo ir veiklos 
nutraukimo įstatymu.

Pasiteiravus, kodėl VSD bū

lio vadovaujama politinė par
tija “Lietuvos krikščionys de
mokratai” pareiškė neprita
riančios pirminiams rinki
mams.

Centristų nuomone, tai pėr 
daug kainuotų ir nebūtų pa
tikima, o krikščionių demo
kratų nuomone, geriausias 
dešiniųjų kandidatas ir taip 
aiškus - partijos vadas K. 
Bobelis.

“Vienyti rinkėjus už vieną 
kandidatą yra daug svarbiau ne
gu vienyti partijas. (...) Dis
kusijos dėl dešiniųjų partijų 
jungimosi yra mažiau perspek
tyvios. Jos tik nukreiptų dėme
sį”, - teigė V. Landsbergis.

Be to, konservatorių vadovo 
nuomone, dešiniųjų sugebėji
mas susitarti dėl bendro fronto 
sudarymo gali pritraukti ir 
abejojančius rinkėjus.

V. Landsbergis pažymėjo, 
jog Lietuvos dešinieji turėtų 
imti pavyzdį iš Bulgarijos de
šiniųjų bei Baltarusijos opo
zicijos, kurie sugebėjo susitarti 
dėl vieno kandidato į pre

tina žinoti apie buvusių sau
gumiečių santykius su dabar
tiniais Seimo nariais ir diplo
matais, LŽ pašnekovai teigė 
maną, jog “esant progai” ši in
formacija būtų naudinga norint 
sukompromituoti kokį nors 
politiką. “Nors absoliuti dau
guma mūsų kolegų tirda- 
vo kriminalinius nusikaltimus, 
KGB turi blogą vardą. Juo pa
sinaudojus galima sužlugdyti 
ne vieną”, - sakė buvęs saugu
mietis. Privatų verslą turintys 
buvę saugumo darbuotojai įsi
tikinę, kad VSD pildyti minė
tą anketą jiems liepė neteisė
tai, nes įstatyme apie tokio 
pobūdžio apklausas neužsi
menama.

Pasak pašnekovų, jų apklau
sos vyko ne VSD centrinėse pa
talpose Vytenio gatvėje Vilniu
je, bet jokia iškaba nepažymėto 
namo rūsyje, priešais Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią Antakalnio 
gatvėje. LŽ nustatė, jog šiame 
pastate įsikūręs VSD Vilniaus 
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zidentus.
“Svarbiausias dalykas - būti 

ne prastesniems negu Balta
rusijos opozicija”, - sakė kon
servatorius.

Pirminiai rinkimai, pasak 
V. Landsbergio, atspindėtų 
“demokratijos raidą ir bran
dą” Lietuvoje.

V. Landsbergis pareiškė 
manąs, jog kairiųjų kandida
tas bus LSDP galva Algirdas 
Brazauskas.

LSDP pirmininko pava
duotojas Gediminas Kirkilas 
rugpjūčio 20 d. surengtoje 
spaudos konferencijoje teigė, 
jog partija remia Algirdo 
Brazausko “išmintingą po
ziciją” neskubėti pradėti pre
zidento rinkimų kampanijos.

LSDP pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Vytenis Andriu
kaitis spaudos konferencijoje 
teigė, jog užuot bandę iškelti 
vieną kandidatą, dešinieji turėtų 
eiti partijų vienijimosi keliu, 
kaip taip padarė social
demokratai.

BNS

Prezidentas Valdas Adamkus 
Lietuvos kariuomenės sausu
mos pajėgų vadu paskyrė buvusį 
Lietuvos karinį atstovą prie 
NATO ir Vakarų Europos Są
jungos pulkininką Valdą Tutkų, 
kuris anksčiau taip pat ėjo gyny
bos atašė Belgijoje, Nyder
landams ir Liuksemburgui pa
reigas. Tai rugpjūčio 13 d. 
paskelbė prezidento patarėjo pa
vaduotojas gynybos klausimais 
Darius Kalibatas. Į sausumos 
pajėgų vadus taip pat preten
davo Gynybos štabo vadas 
pulkininkas Antanas Jurgaitis.

Sausumos pajėgų vadą skiria 
prezidentas krašto apsaugos mi
nistro teikimu. KA ministras Li
nas Linkevičius prezidentui 
buvo pasiūlęs abu kandidatus.

40-metis V. Tutkus mokėsi 
Taškento aukštesniojoje pėsti
ninkų vadų mokykloje, Mask
vos M. Frunzės karo akademi
joje, NATO gynybos koledže 
Romoje.

Nuo 1999 metų Briuselyje 
dirbęs V. Tutkus į Lietuvą grįžo 
rugpjūčio pradžioje. Jo vietą 
Briuselyje užėmė pulkininkas

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS
PAKELTAS Į GENEROLUS MAJORUS

Prezidentas Valdas Adamkus 
rugpjūčio 13 d. pasirašė dek
retą, kuriuo Lietuvos kariuo
menės vadui brigados generolui 
Jonui Kronkaičiui suteikė ge
nerolo majoro laipsnį.

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė žur
nalistams, jog suteikdamas J. 
Kronkaičiui aukštesnį generolo 
laipsnį prezidentas išreiškė jam 
savo pagarbą ir pasitikėjimą.

Pats J. Kronkaitis teigė verti
nąs prezidento pasitikėjimą.

“Jau dveji metai dirbu ir da
rau viską, kas įmanoma, kad 
būtų sukurta gerai paruošta Lie

LIETUVOS VYRIAUSYBE PASKYRĖ 
200 TŪKST. LITŲ NUO POTVYNIŲ 

NUKENTĖJUSIAI LENKIJAI
Vyriausybė iš rezervo fondo 

paskyrė 200 tūkst. litų nuo 
potvynio nukentėjusiai Lenki
jai paremti.

Kaip BNS informavo Vy
riausybės patarėjas Darius Se
maška; toks sprendimas buvo 
Vyriausybės posėdyje daugiau 
kaip prieš savaitę.

Apie tokį Vyriausybės spren
dimą nebuvo skelbiama pusan
tros savaitės, šis nutarimas ne
buvo įtrauktas į oficialią Vyriau
sybės posėdžio darbotvarkę.

Praėjusią savaitę Seimo pir
mininko pavaduotojas Artūras 
Skardžius paragino Vyriausybę 
suteikti pagalbą nukentėjusie
siems nuo potvynio Lenkijoje.

Lietuva suteikė paramą Len- 
kij ai ir per katastrofišką potvynį 
1997 m. Tuomet Lietuvos žmo
nės paaukojo beveik pusę mili
jono litų, panašaus dydžio hu
manitarinę pagalbą skyrė ir Vy
riausybė, nuo potvynio nuken

“PORTLAND TRAIL BLAZERS” 
NORI SUSIGRĄŽINTI A. SABONĮ

Pasirodė pranešimų, kad 
NBA klubas “Portland Trail 
Blazers” laisvuoju agentu ta
pusiam 36 metų 220 cm ūgio 
vidurio puolėjui Arvydui Sa
boniui turėtų pasiūlyti 5 mili
jonų dolerių atlyginimą, kitaip 
krepšininkas atstovaus Kauno 
“Žalgiriui”.

"Trail Blazers” vadybininkas 
Bob Whitsitt taip pat teigia, 

leitenantas Alvydas Kunigėlis, 
prieš tai vadovavęs KAM Re
sursų departamentui.

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė žur
nalistams, kad V. Adamkus V. 
Tutkų sausumos pajėgų vadu 
paskyrė atsižvelgęs į tai, kad jis 
turi vadovavimo kariams patirtį, 
gerai užsirekomendavo dirbda
mas Briuselyje misijoje prie 
NATO.

KA ministras L. Linkevičius 
sakė, kad buvo gerai įvertintos 
abi kandidatūros.

Sausumos pajėgų vado parei
gybė numatyta 1998 metais pri
imtame Krašto apsaugos siste
mos organizavimo ir karo tarny
bos įstatyme, tačiau iki šiol ji 
buvo neužimta.

Paklaustas, kodėl buvo del
siama paskirti sausumos pajėgų 
vadą, KA ministras teigė, kad 
tam tikru metu buvo suabejota 
šios pareigybės būtinybe.

Pasak L. Linkevičiaus, abe
jonių kilo, nes Lietuvos ka
riuomenė nėra tokia didelė kaip 
didžiųjų valstybių, be to, turint

(nukelta į 2 psl.)

tuvos kariuomenė. Svarbu žino
ti, kad prezidentas tai vertina”, 
- kalbėjo J. Kronkaitis.

66 metų J. Kronkaitis Lie
tuvos kariuomenės vadu buvo 
paskirtas 1999 metų vasarą. 
Amerikos lietuvis J. Kronkaitis 
27-erius metus anksčiau tarnavo 
įvairiose JAV ginkluotųjų pajė
gų struktūrose, yra dalyvavęs 
Vietnamo kare.

Prezidentūros Baltojoje salė
je vykusios ceremonijos metu 
prezidentas nusegė J. Kronkai- 
čio antpečius su viena žvaigžde 
ir užsegė naujus - su dviem 
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tėjusiose srityse dirbo 30-ties 
ugniagesių iš Lietuvos būrys.

Praėjusią savaitę Lietuvoje 
prasidėjoparamos akcija, kurios 
metu Lietuvos gyventojai kvie
čiami paaukoti lėšų nukentė- 
jusiems nuo potvynio Lenkijoje.

Rugpjūčio 8 d.į specialų fon
dą nukentėjusiems nuo potvynio 
Lenkijoje paremti 4 tūkst. litų 
pervedė Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas.

Kauno meras taip pat para
gino kauniečius pagelbėti nu
kentėjusiems Gdansko gyven
tojams. Kaunas ir Gdanskas pri
klauso Baltijos miestų sąjungai. 
Būtent šią sąjungą lenkai pa
prašė pąramos.

Dėl audrų ir potvynių, nuo 
kurių labiausiai nukentėjo Len
kijos pietūs ir pietryčiai, Len
kijoje žuvo kelios dešimtys 
žmonių, o tūkstančius teko eva
kuoti.

BNS

kad A. Sabonis svarsto tik du 
variantus, kur žaisti, - Port- 
lande ar Kaune. B. Whitsitt 
tvirtina, kad Portlendo eki
pa norėtų susigrąžinti lietuvį 
vidurio puolėją ir šis apie tai 
žino.

Bet oficialių pranešimų, 
kad “Trail Blazers” derasi su A. 
Saboniu, kol kas nėra.

TV Net
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Kas gauna 
“Sočiai Security” pensiją

“Sočiai Security” pensija yra 
federalinės valdžios įsteigta ir 
tvarkoma tam, kad vyresnieji 
žmonės, dirbę visą gyvenimą 
sulaukę pensijos amžiaus, turėtų 
iš ko gyventi, Šią pensiją 
žmonės turi užsidirbti, kitaip 
sakant, dirbdami turi mokėti į 
“Soc. Sec.” pensijos fondą. Yra 
nustatytas minimumas, kiek 
laiko turite dirbti ir kiek įmokėti, 
kad bent minimumą galimos 
gauti pensijos gautumėte.

Dirbdami užsidirbate “Soc. 
Sec.” vadinamuosius kreditus, 
kada dirbate tokį darbą kuris iš 
algos atskaito “Soc. Sec.” mo
kesčius. Uždirbti kreditai yra 
skaičiuojami pagal jūsų uždarbį. 
Kol dirbate, jūsų atlyginimas yra 
įrašomas prie jūsų “Soc. Sec.” 
duomenų ir gaunate uždarbio 
kreditus, pagal tai, kiek už
dirbate. “Soc. Sec.” įstaiga nau
doja tuos kreditus nuspręsti, ko
kio didumo bus čekiai iš “Soc. 
Sec.” arba nuspręsti, kiek jūs 
gautumėte iš “Soc. Sec.”, jei 
taptumėte invalidu, arba kiek 
gautų likę šeimos nariai, jei jūs 
taptumėte invalidu ar numirtu- 
mėte. Kiekvienais metais jūsų 
uždarbio suma, reikalinga gauti 
kreditą auga su uždarbio augi
mu. 2001 metais gaunate vieną 
kreditą už kiekvienus uždirbtus 
830 dolerią bet ne daugiau, kaip 
keturis kreditus per metus. Jū
sų uždirbti kreditai palieka, net 
ir kai keičiate darbą arba kurį 
laiką visai nieko neuždirba
te.

Kai kuriems darbams yra 
specialios taisyklės

Specialios taisyklės užsidirbti 
“Soc. Sec.” kreditus yra taiko
mos kai kuriems darbams. Jei 
dirbate sau, uždirbate “Soc. 
Sec.” kreditus taip pat, kaip 
dirbdami kitiems, t.y. vienas 
kreditas - už kiekvieną uždirbtą 
830 dolerią bet ne daugiau kaip 
4 kreditai metuose. Specialios 
taisyklės yra taikomos tiems, 
kurių “net” metinis uždarbis yra 
mažesnis negu 400 dolerių. 
Jeigu norite gauti daugiau infor
macijos apie tai, paskambinkite 
“Soc. Sec.” įstaigai ir prašykite 
spausdinio No. 05-10022 - “If 
you’re Self-Employed”.

Jei tarnaujate kariuomenėje, 
užsidirbate “Soc. Sec.” kreditus 
taip pat, kaip ir civiliai dar
bininkai. Jūs taip pat galite gauti 
priedinius uždarbio kreditus, jei 
tai atitinka specialioms sąly
goms. Norint gauti daugiau in
formacijos, skambinkite “Soc. 
Sec.” įstaigai ir prašykite “Mili- 
tary and Sočiai Security” - 
spaudinys No. 5-10017.

Kiti darbai irgi turi specialias 
taisykles dėl “Soc. Sec.” kre
ditų. Tai darbai namuose, darbas 
ūkyje, darbas bažnyčioje ar 
bažnyčios kontroliuojamose or
ganizacijose, kurioms yra pada
ryta išimtis, kad nereikėtų mo
kėti “Soc. Sec.” mokesčių.

Jei turite tuo reikalu klau
simų, paskambinkite “Soc. 
Sec.” įstaigai apie galimybes 
užsidirbti “Soc. Sec.” kreditus.

Kiek kreditų reikia gauti 
“Soc. Sec.” pensijai

Kiek kreditų jums reikia, pri
klauso nuo jūsų amžiaus ir ko
kius mokėjimus norite gauti. 
Gauti “Soc. Sec.” pensijąasme- 
nims, gimusiems 1929 metais ar 
vėliau, reikia turėti 40 kreditų. 
Asmenims, gimusiems prieš 
1929 metus, reikia mažiau kre
ditų, pvz., gimusiems 1928 m. - 
39 kreditai, 1927 metais - 38 
kreditai, 1926 metais - 37 kre
ditai, 1925 metais - 36 kreditai, 
1924 metais - 35 kreditai.

“Soc. Sec.” invalidumo 
mokėjimai

Kiek kreditųjums reiktų, kad 

galėtumėte gauti invalidumo 
pensiją priklauso nuo jūsų amž
iaus ir kada tapote invalidu. Jei 
tapote invalidu prieš 24 savo 
amžiaus metus, jums reikia 6 
kreditų, gautų 3 metų laikotar
pyje, prieš prasidedant jūsų in
validumui. Jei esate tarp 24 m. 
ir 30 m. amžiaus, jums paprastai 
reikia kreditų už pusę to laiko
tarpio - tarp 21 metų jūsų am
žiaus ir to laiko, kai tapote in
validu.

Jei tapote invalidu, sulaukę 
31 metų ar vyresni, yra nuro
dyta, kiek kreditų turite turėti. 
Jūs turite būti užsidirbę ma
žiausiai 20 kreditų per 10 metą 
prieš tampant invalidu. Jei ta
pote invalidu, sulaukę 31-42 
metų - turite turėti 20 kredi
tų, 44 metų - 22 kreditus, 46 
metų - 24 kreditus ir t.t. pri
dedant kas dveji metai po du 
kreditus. O, sulaukus 62 metų 
ar vyresniems ir norint gauti in
validumo pensiją reikia turėti 
40 kreditų.

Palikuonio mokėjimai
Mirusio žmogaus šeima gali 

gauti “Soc. Sec.” mokėjimus net 
ir tuo atveju, jei miręs dirbęs 
asmuo turėjo mažiau kreditų 
reikalingų gauti pensijai.

Jei miręs dirbantysis gimęs
1929 m. ar anksčiau, vienas kre
ditas reikalingas už kiekvienus 
metus po 1950 m. ir metus prieš 
mirtį, daugiausia iki 40 kreditą 
kad likusi šeima galėtų gauti 
palikuonio mokėjimus.

1 Jei miręs dirbantysis gimęs
1930 m. ar vėliau, vienas kre
ditas reikalingas už kiekvienus 
metus po jo 21 gimtadienio ir 
metus prieš mirtį, iki daugiau
sia 40 kreditų. Nepaisant, ka
da mirusysis gimęs, nepilname
čiai vaikai gali gauti palikuonio 
mokėjimus - “survivors bene
fits”, jei miręs dirbusysis turėjo 
6 kreditus prieš mirtį.Vaikų 
mokėjimai tęsiasi, kol jiems 
sueina 18 metų arba 19 metą jei * 
jie dar mokosi pradžios ar 
vidurinėje mokykloje.

Našlė ar našlys, kuris rūpinasi 
nepilnamečiais vaikais, kuriems 
dar nėra 16 metą arba jie yra 
invalidai, irgi gali gauti pali
kuonio mokėjimus.

Medicare
“Soc. Sec.” kreditai, kuriuos 

užsidirbate, irgi skaičiuojami, 
kada jūs norite gauti Medicare, 
kai sueina 65 mėtai. Jūs galite 
gauti Medicare ir būdami jau
nesni, negu 65 metą jei esate 
pripažinti invalidais 24 mė
nesius ar ilgiau.

Jūsų šiemos nariai irgi gali 

Vasarą Vilniuje visada padaugėja užsienio lietuvių. Išėjus į Gedimino prospektą galima sutikti 
ir Tomą Venslovą su draugais. Žilvino Beliausko nuotr.

gauti Medicare pagal jūsų už
darbį, kai jiems sueina 65 metai, 
arba jie tampa invalidais.

Asmenys, kuriems yra rei
kalinga inkstų dializė arba insk- 
tų persodinimas, gali gauti Me
dicare, nepaisant koks jų amžius 
bebūtų.

Jei norite daugiau infor
macijos apie Medicare, paskam
binkite “Soc. Sec.” ir paprašy
kite “Medicare and You” - 
lankstinuko No. HCFA 05- 
10050 arba paieškokite kom
piuteryje - www.medicare.gov

Ne visi gali užsidirbti 
“Soc. Sec.” kreditus

Ne visi dirbantieji dirba dar
bus, kurių darbdaviai moka į 
“Soc. Sec.” fondą. Kai kurie tų 
darbų yra:

1. Dauguma federalinės val
džios darbuotojų, priimtų į dar
bą prieš 1984 metus. Tačiau nuo 
1983 m. sausio 1 dienos visi fe
deralinės valdžios darbuotojai 
mokėjo Medicare ligoninės 
apdraudos dalį.

2. Geležinkelio darbuotojai, 
išdirbę daugiau kaip 10 metų 
geležinkelio tarnyboje.

3. Dirbantieji kai kuriose 
valstijų įsaigose, kurie yra pa
sirinkę nemokėti. “Soc. Sec.” 
mokesčio.

4. Vaikai, jaunesni negu 21 
m., kurie dirba tėvams, išskyrus 
vaikus, 18 metų ar vyresnius, 
kurie dirba tėvų versle.

Apsauga šeimai
. Jūs turbūt žinote, kad mo

kėjimai, kuriuos jūs ir jūsų darb
davys moka, sudaro jūsų “Soc. 
Sec.” mokėjimus - jūsųpensiją. 
Bet ar jūs žinote, kad “Soc. 
Sec.” suteikia labai reikalingą 
finansinę paramą jums ir jūsų 
šeimai, jei tampate invalidu. Jei 
esate jaunas žmogus, kuris dirbo 
ir mokėjo “Soc. Sec.” mokes
čius, nors tik 18 mėnesių, yra 
galimybė, kad reikalui esant, 
galite gauti invalidumo mokė
jimus sau ir savo šeimai.

“Soc. Sec.” mokėjimai pri
klauso nuo to, kiek uždirbate, ir 
ji pakyla su pragyvenimo išlaidų 
pakilimu, “Soc. Sec.” padeda 
jums ir jūsų šeimai.

Norint gauti daugiau infor
macijos apie tai, susisiekite su 
“Soc. Sec.” ir paprašykite lanks
tinuko “Understanding the Be- 
nefits”, lankstinukas No. 05- 
10024. Jūs galite išeiti į pensiją, 
sulaukę tik 62 m., galite dirbti 
ir vis tiek gauti “Soc. Sec.” pen
siją. Jei nesate pensijos išėjimo 
amžiuje, yra ribos, kiek galite 
uždirbti, neprarandant dalies, ar 
visų “Soc. Sec.” pensijos mo
kėjimų. Tos ribos keičiasi kas
met. Kada prašote pensijos 
“Soc. Sec.”, praneša, kokios tos 
ribos yra tuo laiku ir kiek jūsų 
darbas darys įtakos “Soc. Sec.” 

mėnesiniams mokėjimams. Ka
da pasiekiate tikrą pensijos am
žių, nebėra uždarbio ribos.

Kadangi žmonės dabar gy
vena ilgiau, pensijos išėjimo 
amžius pamažu kyla, kol 
pasieks 67 metus. Tas pasikei
timas prasidės 2003 metais ir 
turės įtakos žmonėms, gi
musiems 1938 metais ir vėliau. 
Kad “Soc. Sec.” padėtų geriau 
apsispręsti, kada jums geriau
sias laikas išeiti į pensiją pa
prašykite iš “Soc. Sec.” įstaigos 
knygelės “Retirement Benefits” 
-No. 05-10035.

Sočiai security ateitis
Kai kurie žmonės rūpinasi ir 

nuogąstauja, kad “Soc. Sec.” 
ateityje nebus. Tačiau žinomą 
kad ji bus! “Soc. Sec.” yra svar
bi dalis jūsų ateities finansinio 
planavimo ir jūsų “Soc. Sec.” 
mokėjimai padės jums išlaikyti 
norimą gyvenimo standartą. Ta
čiau ateityje bus reikalingi “Soc. 
Sec.” pakeitimai dėl laiko 
reikalavimų. Bus mažiau dir
bančiųjų, kurie mokės “Soc. 
Sec.” mokesčius ir padidės pro
centas vyresniųjų amerikiečių, 
kurie gaus pensijas. Norint gauti 
daugiau informacijos, kas bus 
ateityje, paprašykite kopijos 
lankstinuko “Basic Facts” - No. 
05-10080.

Apie “Sočiai Security”, apie 
Medicare platesnę informaciją 
galite rasti kompiuteryje www.- 
ssa.gov

Ten galite rasti atsakymus į 
daugelį klausimų ir gauti in
formaciją dėl įvairių specialių 
patarnavimų. Kompiuteryje ga
lite rasti reikalingas formas bei 
brošiūras, galite naudoti “Soc. 
Sec.” finansinį planavimą ir net 
paprašyti pensijos užpildymui 
reikalingų blankų.

Taip pat galite skambinti 
“Soc. Sec.” įstaigai nemokamu 
telefonu: 1-800-772-1213. Spe
cifiniai klausimai atsakomi nuo 
7 vai. ryto iki 7 vai. vakaro dar
bo dienomis ir suteikiama in
formacija automatišku telefonu 
24 valandas paroje. Jei-esate 
kurčias ar blogai girdite TTY nr. 
1-800-325-9778 tarp 7 vai. ryto 
ir 7 vai. vakaro darbo dienomis.

Visi skambinimai į “Soc. 
Sec.” įstaigąyra konfidencialūs 
- ar skambintumėte į vietinę, ar 
pagrindinę įstaigą.

“Sočiai Security” administra
cija užtikriną kad visada gausite 
tikslią informaciją ir mandagų 
patarnavimą “Soc. Sec.” įstai
ga turi antrą atstovą kuris klau
sosi ir tikrina paskambinimus į 
“Soc. Sec.” įstaigą.

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Parengė: B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi “Soc. Sec. ” ad
ministracijos informacija

Paskirtas Lietuvos 
sausumos pajėgų vadas

(atkelta iš 1 psl.) 

mažiau štabą galima sutaupyti 
lėšų.

Tačiau, anot ministro, “logika 
dar ir ta, kad sausumos pajėgų 
vadas ne tik vadovaus sausumos 
pajėgoms, bet kartu jis bus 
operacijų vadas”.

“Tai yra pagrindinė kariuo
menės rūšis ir pagrindinei 
kariuomenės rūšiai atskirą vadą 
reikėtų turėti”, - sakė L. Lin
kevičius. Oro ir jūrų pajėgos jau 
turi savo vadus.

Pasak ministro, ateityje sau
sumos pajėgos bus prioritetinė 
kariuomenės rūšis, jai bus ski
riamos didžiausios investicijos 
bei didžiausias dėmesys vyk
dant reformas.

Naujasis sausumos pajėgų 
vadas V. Tutkus pažymėjo, kad 
kalbantis su atsakingais NATO 
pareigūnais, vienas iš užduo
damų klausimų buvo “kur pas 
mus dar vienų pajėgų vadas”.

Pasak L. Linkevičiaus, į šias 
pareigas taip pat kandidata
vusiam A. Jurgaičiui arti
miausiu metu bus pasiūlytos ki
tas, jo laipsnį ir patirtį atitin
kantis darbas. Tačiau ministras

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@hotmaii.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticutvalstijoje 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.

DAIVA IZBICKAITĖ-VERŠELIENĖ, DEVVOLFE REAL ESTATE, 677 
Worcester Rd., Natick, MA 01760, gali aptarnauti jūsų visus nekilnojamo 
turto pareikalavimus. DeVVolfe firma specializuojasi namų pardavimu, 
paskolų gavimu, persikraustymu ir draudimu. Suteikiama paslauga 
perkant arba parduodant namus. Skambinkite (718) 446-9743 palikite 
žinutę arba į įstaigą (508) 655-0680, (508) 523-9058.

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

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

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais 9:30-10:00 vai. 
vak. iš VVPAT stoties 930 AM banga. Dėl pranešimų ir skelbimų kreip
tis dr. Giedrė Kumpikaitė, 82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY-11472. Tel. 
(718) 776-1687. Fax: (718) 479-8923. E-mail: LithNY@AOL.com arba 
amberwings@mac.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 I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

pisolinoA MEM0RIALS '
66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 

QUEENS N.Y. 11379 
PHONES (718) 326-1282 ; 326-3150 

- TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA -
-GAUSI PARODŲ SALĖ -

kol kas nekonkretizavo koks.
Pagal įstatymą sausumos 

pajėgų vadas kartu yra ir ka
riuomenės vado pavaduotojas, o 
karinių konfliktų ar karo metu 
jis vadovauja karinėms opera
cijoms.

Lietuvos kariuomenėje yra 
trijų rūšių karinės pajėgos - 
sausumos, oro ir jūrų.

Sausumos pajėgų paskirtis - 
valstybės teritorijos karinė ap
sauga ir valstybės gynimas, 
Karinių oro pajėgų (KOP) - oro 
erdvės kontrolė, apsauga ir 
gynyba, parama sausumos 
pajėgoms, jūrų pajėgoms, pa
ieškos ir gelbėjimo bei spe
cialiųjų operacijų vykdymas, 
Karinių jūrų pajėgų (KJP) 
paskirtis - teritorinės jūros ir 
išimtinės ekonominės zonos 
kontrolė, apsauga ir gynyba, 
pakrančių ir laivybos apsauga, 
konvojus, evakuacija, paieškos 
ir gelbėjimo bei kitų specialių
jų užduočių vykdymas.

Lietuvos KOP vadovauja 
pulkininkas Edvardas Mažei
kis, KJP - jūrų kapitonas Kęs
tutis Macijauskas.

BNS

t
KVEČAS

JONAS
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

THOMAS MANN: 
geografija ir monotonija

Vaidas JAUNIŠKIS

v

S v. Augustiną 
pasitinkant

Šv. Augustino diena rug
pjūčio 28-oji, mums primena 
pirmąją kriškčionybės am
žių šventąjį vyrą, Bažnyčios 
daktarą, Hiponos vyskupą

Afrikoje. tuo metu, kai barbarai sujudo pulti ir griauti ne tiktai 
Romos imperiją, bet ir dar negausią krikščionių bendruomenę - 
Bažnyčią.

Šv. Augustinas mirė 30 metais barbarą apsuptame Hiponos 
mieste. Kai visame pasaulyje ir Lietuvoje buvo minima jo mirties 
sukaktis - pusantro tūkstančio metų filosofas Stasys Šalkauskis 
pastebėjo, kad Šv. Augustinas “šiais laikais yra mums reikš
mingesnis ir labiau pamokantis, negu daugelis vėlesnių Bažnyčios 
šventąją, negu daugelis jos tėvų ir mokytojų. Jis gyveno, veikė, 
sielojosi ir kentėjo toje istorinėje persilaužimo gadynėje, kurią 
galima nusakyti šiais keliais žodžiais: senovės pasaulis griūva, 
barbarai žygiuoja, krikščionija ima kurti naują Dievo pilį ”. Ar 
esama kokio nors panašumo su dabartimi?

“Dabarties barbarai, - rašė toliau St. Šalkauskis, - skiriasi nuo 

senovės tuo, kadjie ateina ne iš šalies... bet iš mūsų tarpo, iš šių 
dienų pasaulio, kaip kad atsiranda sergančiame kūne bakterijos, 
nešančios suirimą ir mirti... Kiekvienas iš mūsų gerai žino vieną
šių barbarų vardą - bolševizmas

Savo aplinkoje apsidairę, anot St. Šalkauskio, mirusio 1941 
metais, rastume nemaža tų barbarų sąjungininkų, samdinių ir 
advokatų visose gyvenimo srityse. Tai žmonės, kurie skelbia visa 
ko sąlyginumą moksle, doroje ir visuomeniniame gyvenime: esą 
nieko nėra pastovaus, amžino, nekintamo.

Tai žmonės, kurie sudievina valstybę, bet šventumo skraistę 
nuima ir moralei, ir religijai. Tai žmonės, kurie “ardo masėse ir 
jaunuomenėje prigimtuosius dorinius jausmus instinktų erzinimu, 
nepadoriomis pramogomis. Tokių daugiau ar mažiau paslėptų 
barbarų ir mažiau ar daugiau sąmoningųjų talkininkų yra pilna 
visur. Rastume jų nelaimei ir mūsų tarpe asmenyje tų žmonių, ku
rie eina inertiška nukrikščioninto pasaulio linkme ir savo nesusi
pratimu, nedrausmingumu, moraliniu neatsparumu gimdo mūsų 
tarpe dezorientaciją, suirimą, demoralizaciją ”. Kur išsigelėbjimas 
nuo šių vidinių barbarų?

Šv. Augustinas, - pastebi St. Šalkauskis, - iškėlė aikštėn 
dieviškosios Apvaizdos rolę istoriniame tautų gyvenime, sykiu yra 
įrodęs, kad tikra visuomenė, toji Dievo pilis, laikosi Dievo meile 
ir aukštais doros žygiais.

Visuomenė, nepagrįsta doriniu pagrindu, yra atremta į smėlio 
pamatą ir turi suirti prie pirmo stipresnio ardomųjų gaivalų 
pūstelėjimo. Tuomet ateina teisinga bausmė neteisingiesiems ir 
sunkus sprendžiamasis bandymas teisingųjų.

Nuokrypa nuo Dievo įstatymų kuriais privalo remtis privatus 
bei viešas žmonių gyvenimas, ir yra mūsų laikų barbariškų 
reiškinių siautėjimo priežastimi.

Visada kiek džiugiau nuteikia 
faktai, kad festivalis vyksta ne 
įprastose pavargusių nuo kul
tūros gyventojų sangrūdose, di
džiuosiuose miestuose, o kur 
nors Lietuvos pašaly. Nors pa
šalio epitetas Nidai būtų ne
visiškai tikslus, nes jau daug kas 
priprato prie vasaros darbo
tvarkės, kurioje įrašytas ir šįmet 
jau penktąkart vykęs Thomo 
Manno festivalis.

Geografija ir rašytojo nobe- 
liato skonis pateisina festivalį: 
būtų jis nusipirkęs namelį 
Telšiuose ar miškų vidury, var
gu ar net gimtų kam nors idėja 
rengti festivalį. O dabar sąvei
ka abipusė: ir poilsiautojams 
renginių nepersotintoje Nidoje 
gerai, ir muzikantai noriau čia 
važiuoja. Be to, festivalio prog
rama visada neišsišoka iš ap
linkos ir netrikdo bendro gy
venvietės ritmo. Taip Tomo Ma
no festivalis sėkmingai leidžia 
šaknis tarp liuteronų bažnyčios 
ir Uošvės kalno, kur rašytojas 
apdairiai prieš 71-erius metus 
pasistatė vasarnamį.

Šiaurės kūrybos ugnis
Šio festivalio vakarai įvairiais 

aspektais atskleidė temą “Tho- 
mas Mann ir Šiaurė”. Pradžiai 
solidžią įžangą, pagrindusią 
festivalį, suteikė literatūrologės 
Viktorijos Daujotytės praneši
mas “Šiaurės reikia mąstymui”, 
kuriame profesorė ieškojo 
šiaurietiškų motyvu Thomo 
Manno kūryboje. “Šiandien 
turėtume būti Šiaurėje”, - pa
juokavo profesorė karštą vasa
ros popietę Thomo Manno ve
randoje susėdusiems.

Kultūra, ypač XX a. pra
džioje, pateikė gausių šiau
rietiškų motyvų ir įrašė Šiaurės 
paraleles į didžiųjų mąstytojų 
kūrybą. Tai. Henrikas Ibsenas, 
Edvard Grieg. Prie jų priside
da ir Thomas Mann. Šiaurė 
susijusi su tyla, monotonija 
(monotoniškas sniego slinki
mas, randamas “Užburtame kal
ne”, savotišką Nidos smėlio 
kopų dykumą sutinkame “Juo
zape ir jo broliuose”). Šiaurie
tiškieji archetipai - užslėptos ga
lios jausmas, kūrybos intona
ciją veikianti monotonija ir tyla. 
“Šiaurė yra erdvė, leidžianti 
susitikti su tyla (...). Tyla yra 
būtina mąstymui”, - teigia V. 
Daujotytė. Šiaurė veikia ir 
rašymą - ji turi daugiau erdvės, 

tad daugiau ir laiko. Mann yra 
lėtos minties tėkmės rašytojas, 
jo pasakojimai, kaip ir sagos ar 
Nybelungų epas, yra išsamūs 
pasakojimai. Šiaurės žanras yra 
epas (Pietų - lyrika, drama), ir 
epiškumas - vienas būdingiau
sių kūrėjo bruožų.

Profesorė bandė nubrėžti ir 
lietuviškąsias paraleles - ne tik 
šiaurietišku tautos charakteriu ir

Thomas Mann savo 
vasarnamyje Nidoje

mąstysena. Vienas “šiaurietiš- 
kiausių” Mano laikų lietuvių 
kūrėjų - Jurgis Baltrušaitis, ža
vėjęsis Ibsenu, jautęs Šiaurės, 
ypač Norvegijos, trauką, o iš 
draugų literatų dažnai susilauk
davęs “skandinaviško” palygi
nimo “niūrus kaip uola”.

Nidoje Mann pajutęs įstabų 
Šiaurės ir Pietų derinį: Baltijos 
jūra - šiaurės jūra, bet kopos - it 
šiaurės Sachara. “Smėlio sti
chija yra didelės kūrybinės for
mos pro-forma”.

“Užburtame kalne”, išleista
me dar gerokai prieš Mannui 
atvykstant į neriją, 1924 m., jau 
buvo ryškus noras smelktis į 
mąstymo Šiaurę. Ieškoti vietos 
mąstymui ir aptikti gamtos 
reiškinių kategorijas, jų prie
šybių vienovę kaip grynas mąs
tymo formas. Romano herojus 
Hansas Kastorpas “mėgo tą 
gyvenimą sniegynuose. Jis at
rodė daug kuo panašus į gy
venimą pajūryje: tokia pat nuo 
amžių gamtos monotonija buvo 
ir čia, ir ten: sniegas, tas gilus, 
purus, švarutėlis palaidas snie
gas čia vaidino tokį patį vaid
menį, kaip gelsvai baltas smėlis 
žemumoje”. Bet jis - ir kita 
forma: Kastorpas iškeliauja į 
sniegą, pūgą, kuri skamba kaip 
žudantis, mirties, tylos motyvas. 

“Tyla, visada trokštama kūrėjo, 
yra arčiau mirties negu gyvybės. 
Kaip ir vienatvė, be kurios kūry
ba nėra galima”, - komentuoja 
V. Daujotytė. O klausydamasis 
tylos Kastorpas suvokia, kad jis 
skverbiasi į ją ir yra įžūlus. 
“Kūryba iš esmės yra įžūlus 
aktas, įėjimas- 
įsiskverbimas”, - 
ne mažiau drąsią 
mintį išsakė V. 
Daujotytė.

Ir po klaidžio
jimų pūgoje, po 
minčių prieštarų 
Kastorpas nusi
leidžia į slėnį jau 
kitoks. Pasikeitęs, 
išgrynėjęs, suvo
kęs, kad mirčiai 
tegali priešintis 
tik meilė. “Šiaurė šaukiasi pietų. 
Kaip naktis dienos. Kaip mirtis 
gyvenimo. Arba atvirkščiai. 
Mannui tai nebuvo prieštaros, o 
gyvenimo poliai”, - taip baigė 
savo poetinį pranešimą litera
tūrologė.

Paralelių valdžioje
Pranešimas, pagrindęs fes

tivalio temą, vėliau tapo ne
aktualus: jis savo įžanginį, ker
tinį darbą atliko. Šiaurietiški 
motyvai buvo bandomi pratęsti 
muzikiniais motyvais, kurie vei
kiau priminė labiau poetines 

Akimirka iš Thomo Manno festivalio Nidoje 2001 m.

paraleles: laukė gražus kon
certas su Karlo Liovės muzika 
pagal Adomo Mickevičiaus 
balades, įvardytas kaip “Šiaurės 
Schuberto ir Rytų Goethe” 
dialogas; buvo Brahms, kuris 
atstovauja Šiaurės Vokietijai. 
Grieg - savaime suprantama, 
o Gruodis prie jo buvo pri
gretintas taip pat kaip tautinės 
muzikos principų kėlėjas (negi 
dėl žiemos mėnesio vardo?). 
Puikūs muzikologės, muzikinės 
programos sudarytojos Onutės 
Narbutienės komentarai pratur

tino koncertus, ir išties žavėtis 
galima buvo atlikėjais. Vokiečių 
poilsiautojai linksėjo galvomis: 
ja ja, neblogai dainuoja. Ačiū 
ačiū, linksėjome atgal, gal 
žinokite, kad tai - pirmasis mūsų 
“ešelonas”, nors ir nedainuoja 
Bayreuth operoje. Baigiamasis

Thomas Mann su šeima savo 
vasarvietėje Nidoje

koncertas pakerėjo visus - Re
ginos Maciūtės atliekamos 
Griego dainos akompanuojant 
Donato Katkaus diriguojamam 
Šv. Kristoforo orkestrui, “Ai- 
dijos” choro linksmos, kone 
avangardinės norvegų liaudies 
dainos (ir pabaigai - sunkiasvo
rė Juozo Gruodžio aranžuota su
tartinė), to paties orkestro itin iš
raiškingai atlikta F. Schuberto 
kvarteto “Mergelė ir mirtis” 
transkripcija orkestrui.

Jau dvasios geografija gali
ma būtų laikyti suomės Terhi 
Tolvanen ir olandės Andreos

Vagner instaliaciją “Okupuo
ti”: tai minčių inkliuzai ne val
džios prasme, bet Tomo Mano 
tariamų kelionių, patirtų įspū
džių sukeltos ir jau nebeplei- 
džiančios idėjos, pažymėtos ju
velyriniais dirbiniais spintose, 
ant fotelio, grindyse, kai pro šalį 
plaukia sienose išklijuoti de
besys.

Ateities planai
Šių metų festivalis pradeda 

naują epopėją - jis užsibrėžtas 
(nukelta į 4 psl.)

Romualdas Granauskas
ŠVENTO LOZORIAUS DIENA 1 
(gali būti dienoraštis)

2001.01.29
Prasidėjo nuo to, kad į palatą man atnešė ramentus ir atrėmė į 

lovos galą. Mediniai, šviesiai geltoni, jie, kaip kiekvienas naujas 
daiktas, man pasirodė net gražūs. Paskui atėjo jauna seselė ir jauna 
gydytoja, skaičiavo pulsą, matavo spaudimą ir liepė keltis. Ne 
keltis, o rėplioti iš lovos atbulam kaip vėžiui, pirma nuleidžiant 
ant žemės vieną koją, paskui kitą, ir tik tada stotis. Kai aš jau 
stovėjau pasikabinęs už pažastų ant tų grąžiųjų ramnetų, šypsena 
švietė mano veide.

- Kos jūs šypsotės? - paklausė gydytoja. - Jums neskauda?
-Skauda. Bet aš pagalvoju, kad šiandien man Švento Lozoriaus 

diena.
- Kieno, kieno?
- Švento Lozoriaus. Yra tokia žemaitiška giesmė: “Kelkis, Lo

zoriaus, imkis kriukius savo...”
Bet šypsojausi aš ne dėl to. Pamačiau save tartum iš šalies: stora 

kepeninė dešra kabo parišta tarp dviejų statmenų pagalių...
Dabar, parvežtas namo ir įverstas į lovą, turiu marias laiko ir nė 

jokių pagundų. Galiu miegot kiaurą parą ir sapnuot gražiausius 
sapnus, bet nesimiega ir nesisapnuoja. Vietoj to užplūdo 
prisiminimai, ir visai ne apie jaunystę, ne apie pirmąją ar antrąją 
meilę, o iš dar toliau, iš vaikystės ir kūdikystės. Aš vėl tartum 
matau save iš šono, - ne, ne iš šono, bet iš aukštai. Iš nelabai aukštai, 
tartum iš kiemo žvirblio skrydžio, nes gerai įžiūriu purvinus savo 
medpadžių galus ir ant siūlo besitabaluojančią išaugtb švarkelio 
sagą. Kažkodėl žiemą. Kažkodėl vis žiemą ir žiemą, apsnigtuos 

laukuos priešais miestelį, sušalusį, susitraukusį pokario vaiką, tokį 
neleimingą juosvai pilką liūdesio gumulėlį, pasimetusį didžiulėj 
baltoj plokštumoj, kur nei pėdsako, nei vėžės, lyg būtų čia mane 
kas atskraidinęs oru ir numetęs tiesiai į sniegą. Nei ateita kieno, 
nei nueita. Ir toks jausmas, kad niekas neateis, niekur nenusives. 
Už pirmųjų miestelio trobų, šiaurės pusėj, kyla du raudoni 
bažnyčios bokštai. Saulės nėra, kaip turėtų būti vaikystės 
prisiminimuose, ir tų bokštų spalva atrodo gerokai išblukusi, tačiau 
juk galėtų būti ryškiai raudona, taip būtų gražiau, bet jei nėra, tai 
nėra, užlipęs nepadažysi. Ne, iš tikrųjų nėra skaisčių spalvų, tik 
juosva, pilkšva, melsva, rusva.

Man reikia kažkur eiti, gal į mokyklą, nes stoviu veidu į miestelį. 
Už marškinių jaučiu užkištus du uždavinynus ir sąsiuvinį. Užsikiši, 
ir mažiau perpučia vėjas, o būna čia tokių vėjų, kai eini vieškeliu 
taip susilenkęs, jog ištiestomis rankomis galėtum pasiekti žemę. 
O kaimo, į kurį tau reikia pareiti, vis nesimato ir nesimato. Pasirodo, 
vėjas, jeigu labai didelis, gali būti nepermatomas kaip audeklas.

Dabar man niekur nebereikia eiti. Visus savo kelius aš jau 
išvaikščiojau, beliko tik tas vienas. Atminties žvilgsnis atsigręžia 
atgal, ir atsiremia tame viduje į kaukolės kaulus. Bet ten, pasirodo, 
yra labai daug vietos, kur sutelpa ir apsnigtas laukas ir pirmosios 
miestelio trobos, ir abu bažnyčios bokštai, ir dar labai daug kas.

01.29
Kad ir skaitytojas galėtų pamatyti tai, ką aš čia aprašinėju, jam 

taip pat reikia pasikelti į orą. Iš žvirblio skrydžio vienu žvilgsniu 
visko neaprėpsi: miestelio, vieškelio, abiejų upių, malūno 
tvenkinio, senųjų mokyklos medžių, ilgo Šauklių kaimo, iš kurio 
aš kiekvieną žiemos rytą tamsoj išeinu, tamsoj ir pareinu. Reikia 
pakilt iki pat gandrų aukščio, kai rudeniop jie po keturis 
neplasnodami suka, suka ratus padebesių aukštybėse, tokie kaip 
maži kryžiukai. Vienais metais mačiau net penkiolika ir buvau 
įsitikinęs, kad ten, pačiose padangėse, jie suka tuos savo ratus 
primerkę akis iš malonumo, apsvaigę nuo vaizdų platybės ir nuo 

gimtinės peizažo. Tikriausiai jiems matosi abu miestai: pietuose - 
Salantai, šiaurėje - Skuodas, o per vidurį - ilgasis Šauklių kaimas, 
kuriame ant pat Aiškūno kranto aš ir gyvenau su patėviu ir motina. 
Viename didelio namo gale gyvenome mes, o kitame - kiti žmonės. 
Namo savininkai buvo išvežti į Sibirą, bebuvo likusi tik kokių 
keturiolikos metų duktė, tik niekas nežinojo, kur ir pas kokius 
gimines ji sląptosi. Aš jos keletą metų laukiau, kada ji ateis ir 
paslapčia pro krūmų šakas pažiūrės, ar gerai, ar tvarkingai mes 
čia gyvename, ar nusiimame kepures eidami pro kryžių, aukštai 
iškilusį didelio kiemo pakraštyje virš sulaukėjusių alyvų ir jazminų 
krūmų. Bet šitaip ji niekada nepasirodė, pamačiau aš ją tiktai 
kokiais penkiasdešimt penktaisiais, kai jau buvo pasibaigę didieji 
trėmimai ir vežimai. Aš maniau, kad ji verks žiūrėdama į tą baltąjį 
kryžių, bet ji neverkė, ravėjo pasilenkusi aplinkui visokias dilgeles, 
ravėjo ir dainavo. Neatsimenu, ką ji ten dainavo, bet pati atrodė 
kaip iš kokio Šimonio paveikslo: geltonplaukė lietuvaitė šalia 
kiemo kryžiaus, mėlynomis akimis, dainai pravertomis drėgnomis 
lūpomis, tik neturėjo puokštelės rūtų, kurios vieną žiemą aliai 
vienos iššalo ir išnyko, tad dabar ji laikė saujoj didelį sidabrišką 
varnalėšos lapą koks jis būną kai atverti apatinę pusę.

Jau sakiau, kad troba ant pat Aiškūno kranto, bet nepasakiau, 
kad stovėjo lygiai šeši žingsniai nuo jo. Iki pusės vandeny gulėjo 
didelis plokščias akmuo, o skersai tėkmės - dar keli mažesni, 
kuriais nesušlapus kojų buvo galima pereiti į kitą krantą tiktai 
žiemą nepereisi, nes jie apledėję, apledėdavo ir tas didysis, todėl 
motina atnešusi papildavo pusę kibiro pelenų kartu su pupos dydžio 
juodais angliukais, ir kai žiemą ant jo stodavaisi praustis, jie 
linksmai traškėdavo po medpadžiais. Taip aš linksmai ir 
prausdavausi Aiškūne žiemą vasarą o jokio bumaprausio dubens 
nė neturėjom. Taigi, Aiškūnas linksmai gurgėjo prie pat trobos 
galo, o savo vandenį už penkių kilometrą netoli miestelio, įliedavo 
į Bartuvą abu nurimdami dideliame malūno tvenkinyje, ir po 
daugelio metų po didelės liūties žvejodamas toj santakoj supratau, 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Vokietijos Federacinės Res
publikos užsienio reikalų minis
terijos Europos Sąjungos depar
tamento vadovas Reinhard 
Schweppe susitikęs su vyriau
siuoju Lietuvos euroderybinin- 
ku Petru Auštrevičiumi, para
gino Lietuvą, siekiančią narys
tės Europos Sąjungoje, išlaikyti 
spartų derybų tempą ir pasinau
doti pranašumais būnant Balti
jos regiono dalimi. R. Schweppe 
teigimu, Lietuva neturi prarasti 
ateities vizijos sprendžiant sun
kiausius derybinius klausimus, 
ypač susijusius su Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymu bei 
Lietuvos energetikos perspekty
vomis. Darbo grupės ekspertai 
ketina peržiūrėti su Lietuvos 
energetikos strategija susijusias 
problemas, tarp kurių - Ignali
nos AE uždarymo kaštai, aplin
kosauginės ir socialinės uždary
mo pasekmės, galimi finansavi
mo šaltiniai. Lietuvos ir ES eks
pertai taip pat perskaičiuos Lie
tuvos energijos poreikius bei nu
matys būsimus energijos ga
mybos šaltinius. Dabar Lietuva 
yra baigusi derėtis dėl 18 iš 31 
derybinio skyriaus. Šį pusmetį 
Lietuva sieks maksimalios pa
žangos dar devyniuose sky
riuose. Lietuva tikisi baigti dery
bas 2002 m.
■ Estijos vyriausybė iš savo 

atsargų fondo skyrė Kultūros 
ministerijai 200 tūkst. kronų (12 
tūkst. dolerių) finansuoti rengi
niams, skirtiems šalies nepri
klausomybės atkūrimo 10- 
osioms metinėms.

JAV, Australijos ir Vokie
tijos diplomatai, Afganistane 
siekiantys aplankyti užsienie
čius, kuriems gresia teismas dėl 
įtariamo krikščionybės sklei
dimo, pranešė, kad rugpjūčio 21 
d. išvyks iš šalies, nes Tali- 
banas atsisakė pratęsti jų vi
zas.
■ Maždaug 200 žmonių daly

vavo rugpjūčio 19 d. Maskvoje 
prie Rusijos vyriausybės pastato 
surengtame mitinge pergalei 
prieš pučistus paminėti.
■ Barenco jūroje prieš metus 

su 118 narių įgula nuskendusio 
atominio povandeninio laivo 
“Kursk” iškėlimo darbai laiki
nai sustabdyti, rugpjūčio 19 d. 
pranešė Rusijos karinio jūrų lai
vyno (KJL) vyriausiojo vado pa
dėjėjas I rango kapitonas Igor 
Dygala.

Aukso medalis teko taip pat ir Ambasadoriui V. Ušackui
Ambasadorius V. Ušackas 

dalyvavo JAV rytinio pakraščio 
krepšinio turnyre. Jis žaidė už 
Philadelphijos ARO vyrų B 
komandą, kuri laimėjo šios gru
pės čempionatą. Po finalinių 
rungtynių visiems komandos 
žaidėjams buvo įteiktas aukso 
medalis. Bet, deja, dėl anks- 

Po medalio įteikimo krepšininkai Ryan Hodgson ir Aidas Gedeika įteikia Ambasadoriui 
Vygaudui Ušackui dvi nuotraukas iš įtemptų rungtynių

Demokratijos raida Lietuvoje
V

Šalies valdymo gerinimas
Dienraščio “Klaipėda” 2001

m. gegužės 24 d. “Nuomonės” 
skyriuje “Susitikimai” ponas 
Pranas Martinkus klausė: “Ar 
iniciatyvinė grupė “Atgimimas” 
sudrebins Klaipėdą?” Atsaky
dami į šį klausimą informuoja
me Klaipėdos miesto ir apskri
ties žmonės bei Lietuvos gyven
tojus, kad 2001 m. gegužės 19 
d. respublikinės konferencijos 
“Ar šiandien valdžios darbas 
tenkina mūsų poreikius ir lūkes
čius?” rezoliucija “Dėl neefekty
vaus šalies valdymo ir blogėjan
čios ekonomikos”, kuri buvo 
atspausdinta 2001 m. gegužės 
23 d. “Klaipėdoje” ir “Vakarų 
Eksprese” buvo išsiųsta LR 
Prezidentui, Seimo pirmininkui 
ir ministrui pirmininkui. Konfe
rencijos organizatoriai gavo at
sakymus iš: LR Prezidento 
priimamojo 2001.05.25, Nr.250- 
1464/03, kad “Su pareiškimo 
turiniu supažindinti Prezidento 
patarėjai” (parašas: Priimamojo 
vedėja V. Sivilečienė); LR Sei
mo pirmininko sekretoriato 
2001.05.30, Nr. 010-11, kad 
“Rezoliucija 2001 m. gegužės 
21 d. įteikta Seimo pirmininkui 
susipažinti” (parašas: sekre- 

tyvesnių įpareigojimų, Amba
sadorius negalėjo dalyvauti 
medalio įteikimo ceremonijoje. 
Liepos 10 d. du turnyro ren
gėjai, Robert Hodgson (turnyro 
šeimininkas) ir Rimas Gedeika 
(JAV LB Krašto valdybos sporto 
reikalų vicepirmininkas), kartu 
su savo sūnumis nuvyko į 

toriato vadovės pavaduotoja Ilo
na Stulpinienė); LR Vyriau
sybės kanceliarijos 2001.06.06, 
Nr. kol. - 1623/33-5280, kad 
“...rezoliucija nusiųsta Sociali
nės apsaugos ir darbo, Ūkio, Fi
nansų, Žemės ūkio, Švietimo ir 
mokslo, Vidaus reikalų ir Svei
katos apsaugos ministerijoms, 
... kurios paprašytos... išna
grinėti... klausimus ir infor
muoti Jus”, (parašas: Ryšių su 
visuomene patarėjų grupės 
vadovas L. Bučalis).

Šie atsakymai byloja, kad 
tiesiogiai su rezoliucija susipa
žino tik LR Seimo pirmininkas 
A. Paulauskas. Šalies valdymo 
biurokratinė sistema neleido su 
rezoliucija susipažinti LR pre
zidentui V. Adamkui ir mi
nistrui pirmininkui R. Paksui, 
nors rezoliucija buvo jiems 
adresuota asmeniškai. Tai ro
do, kad šalies biurokratinė 
sistema yra “Lanksti” ir atski
ri žemesnio lygio valdininkai 
“nukreipia” tiesiogiai adre
suotus dokumentus šalies va
dovams kitoms valdymo insti
tucijoms arba iš esmės į rezoliu
cijos klausimus nekreipia dė
mesio.

Lietuvos ambasadą ir įteikė 
Ambasadoriui V. Ušackui jo 
aukso medalį. Taip pat šių 
sunkiai iškovotų rungtynių 
prisiminimui jaunieji krepšinin
kai (Ryan Hodgson ir Aidas Ge
deika) įteikė Ambasadoriui dvi 
turnyro nuotraukas.

Rimas Gedeika

Šalies ministerijų 
reali veikla

Visos išvardintos ministerijos 
atsiuntė atsakymus ir formaliai 
įvykdė LR Vyriausybės kance
liarijos prašymą, kuriai nusiun
tė atsakymų kopijas tik Švie
timo ir mokslo, Vidaus reikalų, 
Ūkio ministerijos. Visi atsaky
mai yra kruopščiai ir biurokra
tiškai parašyti: gera kalba, sti
lius, minčių logiškumas, veiklos 
galimybių iliustravimas skai
čiais, pažadai, kad stiprėjant 
ekonomikai, gerės visų rezoliu
cijoje iškeltų klausimų spren
dimas Lietuvai integruojantis į 
ES.

Reikalinga pabrėžti, kad vis 
dėlto išsamius atsakymus pa
rengė ir parašė Švietimo ir 
mokslo ministerija (sekretorius 
D. Numgaudis), Vidaus reika
lų ministerija (1. e. sekretoriaus 
pareigas A. Rimkevičius), So
cialinės apsaugos ir darbo mi
nisterija (sekretorius V. Rup
šys), Ūkio ministerija (vicemi
nistras G. Miškinis), Finansų 
ministerija (viceministras E. 
Žilevičius).

Formalius atsakymus atsiuntė 
Žemės ūkio ministerija (vice-

TOMO MANO 
geografija ir monotonija

(atkelta iš 3 psl.)
kaip pirmoji trilogijos dalis. 
Antroji bus skirta plačiau na
grinėti emigracijos temą, sie
jamą su Mano išvykimu iš Vo
kietijos, trečioji - grįžimą į po
karinę Europą.

Festivalio kuratoriumo pirmi
ninkė Irena Veisaitė labai norėtų, 
kad į festivalį įsitrauktų, jau
nimas, jaunos mūsų kūrėjų pa
jėgos. Galbūt bus atgabentas vo
kiečių kabaretas, buvęs toks 
populiarus Trečiojo Reicho me
tais, o jam galėtų “atitarti” lie
tuviškasis. Svajojama pasi
kviesti Tomą Venclovą ar Joną 
Meką su jo filmais (tai jau pri
klausys nuo Kultūros minis
terijos finansų ir gerano
riškumo). Pagrindą suteiks ru
denį Tomo Mano centre vyk
sianti konferencija emigracijos 
tema. Pagaliau būtina pačiai 
Nidai sutvarkyti “Agilos” kino 
teatrą, kad jame galima būtų 
demonstruoti filmus: gal ir taip 
festivalis įgautų tvirtesnių ak
centų poilsiautojų galvose, nes 
dabar, be pėsčiųjų linijos baž
nyčia - Uošvės kalnas, festiva
lio nematyti. Vargiai gelbsti - bet 
ir tai gerai - plakatai ir dalija
mos skrajutės.

Kad akcentų festivaliui trūko, 
patvirtino ir koncertų klausytojų 
skaičius - bene vienintelis bai
giamasis sutraukė pilnutėlę baž
nyčią. Gal įtakos turėjo ir 15 Lt 
bilietas, kai viskas Nidoje gero
kai brangiau nei kituose 
miestuose?

Statistika iškalbinga: 8 fes
tivalio dienos ir devyni teminiai 
koncertai, du literatūriniai pra
nešimai, trys filmai, dailės pro
jektas. Solidu, ir festivalio or
ganizatoriams galima būtų pa
ploti ir padėkoti. Bet ar tikrai 
solidu?

ministras A. Belzus) ir Svei
katos apsaugos ministerija (vi
ceministras E. Bartkevičius).

Apibendrinant Lietuvos Res- 
pubikos išvardintų 7 ministeri
jų darbą galima pasakyti, kad 
visų ministerijų darbuotojai yra 
geri biuroktratai ir gerai išma
no savo darbą, tačiau realiai 
nei viena ministerija neatsakė į 
svarbiausius Lietuvos žmo
nėms rūpimus klausimus, kurie 
yra išdėstyti konferencijos 
rezoliucijoje, - kada gerės Lie
tuvos žmonių gyvenimo lygis, 
žmogaus ir šeimos socialinis 
saugumas, kodėl šalies valdy
mas yra neefektyvus, o ekono
mika blogėja. Visuose minis
terijų atsakymuose vardijamos 
veiklos gerinimo priemonės,

I. Veisaitės rūpestis dėl nauj ų 
jėgų kilo laiku, nes festivalio 
penkmetis įpareigoja pasitik
rinti: ar dar nėra inercijos? Jos 
ženklų aptinkama: net jei 
pavartytume festivalio bukletą, 
pamatytume, kad jis niekuo 
nesiskiria - net nuotraukomis - 
nuo ankstesnių metų, lietuvių 
atlikėjai taip pat tie patys. 
Pavojus kyla klausytojams im
ti nesidomėti: pernai tai gir
dėjau.

Pavojinga ir tendencija pa
taikauti vokiečiams, nors su
prantama, kad tai - dėl lėšų trū
kumo, - filmai buvo rodomi vi- 
deoaparatūra ir tik vokiškai, be 
jokio vertimo. O. Narbutienė 
nesivargindavo versti gražaus 
Liovės muziką atlikusio dueto 
vokiškų komentarų. Kokia tada 
festivalio tikslinė auditorija? Ar 
taip Manas tampa nors kiek sa- 
vesnis?

Paradoksalu, bet rašytojas 
tolsta ir nuo literatūros. Tik pora 
pranešimų (minėtas V. Dau
jotytės bei daktaro H. Vis- 
kircheno apie Tomą Maną ir 
Liubeką) teko nobeliatui, visa 
kita palikta jo muzikiniams po
mėgiams, miglotai ar poetiškai 
siejant juos su lietuvių muzika. 
Tad už ką Manas gavo Nobelio 
premiją - ir kodėl nepanaudojus 
rudenį vykstančių seminarų 
medžiagos, gimusių idėjų po
pietinėms ar - dar geriau - vėlaus 
vakaro diskusijoms namelio 
prieangyje? Festivalis įgautų 
minties gimimo, provokacijos ir 
gyvybės aurą. Pasyvus suvo
kimas neskatina mąstyti, ir Šiau
rė tampa vangiais Pietumis.

Kūryba yra įžūlus aktas. Šis 
festivalis parodė, kad jis būtent 
to ir ima stokoti - įžūlumo. Ne
reikia bijoti, jį autoritetai ir kla
sika atlaiko.

materialinių-finansinių išteklių 
galimybės, orientacija į ES inte
gracinę paramą, verslo plėtros 
skatinimo kriterijai ir norma
tyvai, priimtas šūsnis Lietuvos 
Respublikoje normatyvinių do
kumentų, įkurtų naujų valsty
binių biurokratinių institucijų 
padėčiai Lietuvoje gerinti, o 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos specialistai teigia, 
kad “... Dėl pablogėjusių socia
linių bei ekonominių sąlygų 
dalis j aunimo iki 16 metų nelan
ko bendrojo lavinimo mokyklų 
ir neįgyja netgi pagrindinio 
išsilavinimo. Palyginti nedaug 
baigusių pagrindinę mokyklą 
jaunų žmonių mokosi profesi
nėse mokyklose - apie 30 

(nukelta į 6 psl.)

Romualdas Granauskas
ŠVENTO LOZORIAUS DIENA 1 
(gali būti dienoraštis)
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kodėl jis vardu Aiškūnas: Bartuvos vanduo plaukė kaip balinta 
kava, o Aiškūno - kaip kūdikio ašara.

Dvidešimt penkis kilomterus^ nuo Salantų vingiavo senasis 
vieškelis, palikdamas užpakaly Šaučikių ir Šauklių kaimus, per 
tiltą perbėgdamas miestelį ir toliau - pro Nevočius, Krakes, 
Tėvelius, kol užkopęs ant Gaubiu kalno lygia lyguma nesku
bėdamas nurisnodavo iki pat Skuodo. O miestelis buvo to atstumo 
pačiam vidury, ir pats laikas pasakyti, kuo jis buvo vardu, nes aky
lesnis skaitytojas be vargo atpažins tas vietas, juk paminėjau 
vardais ir upes, ir kaimus. Taigi tas miestelis buvo vardu Mosėdis. 
Jis čia bus svarbiausias, o jeigu ir ne jame pačiame vyks veiksmas, 
tai vis tiek tokiu nuotoliu, kad beveik visuomet matysis abu 
bažnyčios bokštai, o gal ir pirmosios trobos. Tačiau žmonių 
pavardes privalau pakeisti, nors jie ir mirę, pakeisti dėl to, kad tai 
nebus tie patys žmonės, kurie tada gyveno, o tiktai panašūs įjuos. 
Tai, kas tame miestelyje nutiko dviems ar trims, turiu surašyti 
vienam, nes kitaip per daug mano rašyme atsiras pavardžių ir 
įvykių, niekaip nesusijusių vienas su kitu.

Taigi tas miestelis. Žinoma, toks, koks jis dar buvo nesudegęs. 
Tas, naujasis, kuris išsistatė ant degėsių, mano atmintyje nesvarbus, 
jo šiferiniai stogai tokie pat vienodai pilki, kaip atsiminimai apie 
juos.

01.29
Senasis Salantų vieškelis, vos iš miestelio išbėgęs, staigiai puola

žemyn į platų Erlos slėnį, o tas slėnis ne šiaip sau slėnis, gal jis 
pats slėniausias visoj Lietuvoj, prasidedantis prie pat Skuodo ir 
besitęsiantis bemaž iki pat Kretingos, taigi kelias dešimtis 
kilometrų. Tai buvęs dugnas dideliausio ledyninio ežero, vieną 
dieną ėmusio ir nubėgusio į jūrą. Ant abiejų šlaitų viršūnių dar 
tebestūkso tai koks alkakalnis, tai samanoj a karklynuose 
dubenėtieji pagonių akmenys, kadaise buvę jiems kaip aukurai ar 
gėrybių sudėjimo vietos dievams. Kelią, bėgantį. Erlos slėnio 
dugnu, pavasariais dar ir apsemdavo, o atslūgus vandeniui, po 
arklių kojomis ilgus tarpus traškėdavo sausledžiai, jie tas kojas 
ten ir nusilaužydavo, ypač varomi risčia ir plakami svetimų botagų. 
Esu matęs, kaip juos paskui nušauna į paausį, mėsą išverda ir 
sušeria dieną naktį žviegiančioms kolchozo kiaulėms.

Vėl pakilęs į kalną, vieškelis lygiai risnoja per retą Šaučikių 
kaimą kol prasideda pirmosios Šauklių trobos. Dar net ne Šauklių, 
o tik tos dalies, kuri vadinosi Kalniškiai, o senieji Šaukliai, 
vadinamoji Soda, prasideda žemiau, kai nuo Lėkštučio kalno 
vieškelis vėl leidžiasi žemyn. Senas, ilgas kaimas, senos ir jo 
trobos, dideli ūkiniai pastatai, tiktai Galdiko, dailininko Adomo 
giminės, kuris turėjo aštuoniasdešimt hektarų, trobos kaip stiklinės, 
beveik naujos, viskas net tviska, o jis pats vienas iš pirmųjų jau 
buvo ištviskėjęs į Sibirą. Žinau, kad tai, ką dabar rašysiu, visai ne 
į temą tačiau negaliu neaprašyti juodojo Galdiko eržilo.

Kai Galdiką išvežė, niekas nepasakojo apie jį patį, o tik apie jo 
juodąjį eržilą ir tas pasakojimas ėmė virsti kone legenda, 
kiekvienas pasakodavo vis kitaip, bet pati esmė likdavo nepakitusi. 
Vaikystėj labai smarkiai buvau pasidavęs tos legendos sugestijai, 
tebesu ir dabar, nes dar tik prieš keletą metų išūžiau ausis su tuo 
eržilu ir Ričardui Vaitekūnui, ir kitiems dailininkams. Aš nemačiau, 
kaip vežė Galdikus, buvo labai anksti, Soda dar miegojo, bet saulei 
tekant jie visi jau sėdėjo sunkvežimyje. Mes, vaikai, tik apypiete 
ten nubėgom.

Eržilas buvo ne eržilas, o juodas ugnies luitas, ir kai Galdikas 
savo brikelėje važiuodavo į bažnyčią tai po to juodo viesulo 
kanopomis, sako, išsitiesdavo visi senojo vieškelio vingiai. Vasarą 
jį raišiodavo po namų langais dobilienoje, ir niekas jo negalėjo 
pavogti, nes, pirmiausia, kaip tu prie jo prieisi, o antrą Galdikas 
nuo to lango, pro kurį matėsi eržilas, nenuleisdavo akių net 
melsdamasis. Taigi tą eržilą aš ir temačiau tą vieną paskutinę 
vasarą. Žinomą iš tolo, nes baisu būdavo net praeiti vieškeliu, 
baisu jo jėgos, jo gyvybės galios, to juodo spindėjimo. Juodas kaip 
dervą tiktai priekinės kojos tartum apmautos kokiomis baltomis 
kojinėlėmis, ir balta dėmė ant kaktos kaip Betliejaus žvaigždė. 
Taip norėdavosi prieiti ir paglostyti tą žvaigždę, tačiau ir patys 
drąsiausai iš būrio nėra išdrįsę net peršokti per griovį į jo pusę. O 
paskui atėjo ruduo, žiema, ir eržilas buvo uždarytas tvarte, kur jis 
žvengė ir bildino sienas, negalėdamas suprasti, kodėl iš jo taip 
staigiai atėmė dangą dobilieną ir šilto vėjo atnešamą jaunos 
kumelaitės kvapą. Tą pavasarį Galdikus ir išvežė.

Gerokai prieš aušrą kieme sustojo sunkvežimis, iš jo ėmė 
šokinėti stribai, painiodamiesi savo šautuvuose. Visi žino, kad jie 
tuos šautuvus nešiodavosi kaip kačergas. Kažką pajutęs, eržilas 
ėmė versti tvarto sienas. Nei tokio žvengimo, nei tokio bildėjimo 
artimiausi kaimynai niekuomet nebuvo girdėję, kovo priešaušris 
pasitaikė vaiskus^ keturi stribai iš pradžių sustojo keturiuose trobos 
kampuose, o dar du ir viena valsčiaus bobą kiek padaužę į duris, 
suėjo į vidų. Kai viduje visi buvo suskaičiuoti ir surašyti, o pro 
langus niekas neiššoko, tik keturi stribai pamažu ėmė slinkti į 
kiemo vidurį, arčiau klėties, ten sustoję rūkė, o kai Galdikienė 
ėmė nešti iš klėties ryšulius ir maistą jie taip pat dingo angoje, 
nes ten, ant aukšto, galėjo būti pasislėpęs koks partizanas - tarp 
lašinių palčių ir dešros rinkių. Tie, kur buvo viduje, darbavosi po 
spintas ir komodos stalčius.

(bus daugiau)
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HERBIE HANCOCK
Vilniuje
Virginijus BAUBLINSKAS

Baigiamasis “Vilniaus festi
valio 2001” akordas nuskam
bėjo liepos 4 d. Vilniaus koncer
tų ir sporto rūmuose. Čia kon
certavo gyva džiazo legenda, 
pianistas Herbie Hancock ir jo 
nauja grupė “Ėlectric Hip Hop 
Band”. Simboliška, kad ameri
kiečiai grojo savo valstybinės 
šventės metu - Nepriklauso
mybės dieną.

H. Hancock - vienas įta
kingiausių nūdienos džiazo mu
zikantų. Jis gimė 1940 m. 
Chicagoje. Muzikos mokytis 
pradėjo anksti, būdamas vie
nuolikos, jau skambino vieną iš
W.A. Mozarto koncertų su 
Chicagos simfoniniu orkestru. 
Džiazo pasaulyje H. Hancock 
išgarsėjo grodamas su trimiti
ninku Donald Byrd, saksofo
nistais Colemanu Hawkinsu, 
Philū Woodsu ir Oliveriu 
Nelsonu. 1962 m. H. Hancock 
išleido savo debiutinę plokštelę 
“Watermelon Man” ir šiai pa
tekus į populiariausių albumų 
dešimtuką patraukė paties Milės 
Davis (beje, visuomet garsė
jusio kaip naujų talentų ieško
tojas) dėmesį. Taip susiformavo 
vienas įtakingiausių džiazo an
samblių - Milės Davis kvintetas 
su H. Hancock, saksofonistu 
Wayne Shorter, bosistu Ron 
Carter ir būgnininku Tony Wil- 
liams. Su M. Davis H. Hancock 
dirbo iki 1968 m., be to, leido ir 
puikius solinius albumus - 
“Mayden Voyage”, “Contaloupe 
Island”, “Speak Likę A Child” 
ir kitus. 1968-aisiais pianistas 
subūrė savo grupę “Headhun- 
ters Band”, kuri kiek nukrypo 
nuo tradicinio džiazo ir priartėjo 
prie funk stiliaus. Savo muzi
koje H. Hancock ėmė naudoti 
daug sintezatorių, ieškojimai 
šioje srityje lėmė jo popu
liarumą 8-ajame dešimtmetyje. 
1976 m. su W. Shorter, R. 
Carter, T. Williams ir trimitinin
ku Freddie Hubbard jis subūrė 
kvintetą“V.S.O.P.” ir vėl sugrį
žo prie akustinės muzikos. Buvo 
išleistas ir duetų albumas su kitu 
puikiu pianistu Chick Corea. 
1983 m. H. Hancocko albumas 
“Future Shock” tapo platininiu, 
ne mažiau populiarios buvo 
plokštelės “Dis Is Da Drum” 
(1994), “1+1” (1997, su sakso
fonistu W. Shorter). H. Hancock 
- vienas pirmųjų džiazo muzi
kantų, pradėjusių groti ir roko 
muzikos kompozicijas (dar vie
nas puikus albumas “The New 
Standard”).

Pasiekęs artistinės ir komer
cinės veiklos aukštumas, pelnęs 

J. Czechowicz. Didžioji gatvė Vilniuje. (1873 m.)

šešis “Grammy”, daugybę spau
dos apdovanojimų, “Oskarą”, 
H. Hancock yra filantropas, atsi
dėjęs švietėjiškam darbui. Jis 
įkūrė “Rhythm of Life Founda- 
tion” (Gyvenimo ritmo fondą), 
siekiantį ugdyti tolerantišką 
įvairių kultūrų bendruomenę, 
skatinti vaikų kūrybingumą, už-

Herbie Hancock

tikrinti jų saugumą. Nuo 1997 
m., jis yra Thelonious Monk 
džiazo instituto Los Angeles 
meno vadovas.

, Pastaruoju metu H. Hancock 
susidomėjo ne tiek įrašais, kiek 
didelės apimties projektais, 
kuriems, be muzikos, reikia ir 
kitų priemonių. Vienas iš tokių 
projektų buvo firmos “Verve” 
išleistas jo albumas “Gersh- 
vvin’s World”, toks yra ir jo nau
jasis sumanymas.- rugsėjo mė
nesį pasirodysiantis albumas 
“Future 2 Future”, kurį H. Han
cock pristatė Vilniaus klau
sytojams.

Prieš koncertą vykusioje 
spaudos konferencijoje H. Han
cock papasakojo apie “Ėlectric 
Hip Hop Band” narius ir išdės
tė savo požiūrį į gyvenimą. 
Naujojoje H. Hancocko grupėje 
groja puikūs muzikantai. Viena 
jų - būgnininkė Terri Lyne 
Carrington, kuri, anot H. Han
cock, “yra vienintelis grupės as
muo, buvęs Lietuvoje (ji viešėjo 
šiųmečiame Kauno džiazo fes
tivalyje). Ji buvo sutikta kaip 
karalienė, taip dabar jaučiamės 
ir mes visi.”

Su bosistu Matthew Garrison 
H. Hancock groja jau nemažai 
laiko ir taip apibūdina kolegą: 
“Jis yra legendinio kontrabo- 
sininko Jimmy Garrisono (John 
Coltrane bendražygio) sūnus. 
Pažįstu ir jo motiną, ji šiuo me
tu gyvena Romoje ir turi šo

kių mokyklą. Žinant visas kar
tas ypač smagu dirbti su jau
naisiais šeimos atstovais. Ben
dravimas su tokiais muzikan
tais padeda ir man išlikti jau
nam.”

Kitas grupės muzikantas - 
žinomas trimitininkas Wallace 
Roney. Tai ne mažesnio ryšku
mo žvaigždė nei pats H. Han
cock, galbūt todėl jis ir neatėjo 
į spaudos konferenciją. W. 
Roney laikomas legendinio Mi
lės Davis sekėju, jis perėmė ir 
puikiai išplėtojo Davis groji
mo stilių. H. Hancocko ansamb
lio skambesiui tai suteikia 
šilumos ir savotiško žavesio. 
Grupės klavišininkas Darrell 
Diaz, anot H. Hancocko, “yra ne 
tik sintezatorių virtuozas, bet ir 
puikus naujų technologijų 
žinovas. Jis perskaitė daugybę 
literatūros ir apie sintezatorius 
bei kompiuterius žino beveik 
viską.”

Dar vienas grupės narys - 
Luisas Alberto Quintanilla at
lieka kiek neįprastą funkciją-jis 
groja patefonais. “Tai, ką groja 
DJ Disk (toks šio muzikanto 
pseudonimas), yra ne tik traš
kesiai ar kitas triukšmas. Jis iš 
patefono ir kelių plokštelių gali 
padaryti visą sintezatorių. DJ 
Disk yra savo srities žino
vas.”

Kartu su H. Hancocko an
sambliu keliauja ir garso~ reži
sierius Davė Hampton. “Šiame 
ture mes bandome naują garsinį 
dizainą - erdvinį garsą (Sur- 
round Sound), ir Davė mūsų 
koncertuose atsakingas už tokio 
garso sukūrimą, - sakė H. Han
cock. - Davė yra garsinimo 
technikos ekspertas. Jis gali be
veik iš nieko sukonstruoti vei
kiantį stiprintuvą.”

H. Hancock atskleidė ir dar 
vieną savo savybę - jis aktyviai 
domisi budizmu. “Budizmas 
man atsakė į esmingiausius 
gyvenimo klausimus. Jis padė
jo man suprasti, kas aš esu. 
Anksčiau, jei kas paklausdavo, 
ką veikiu, atsakydavau, jog esu 
muzikantas. Dabar sakau, kad 
esu žmogus ir groju muziką. 
Budizmas pakeitė mano požiūrį 
ir į kitus žmones bei į visą mane 
supantį pasaulį, dėl jo aš su
gebėjau pamatyti tą grožį, kuris 
egzistuoja kiekvieno žmogaus 
gyvenime, jis man padėjo la
biau atsipalaiduoti, išlaisvinti 
savo sielą.”

Paklaustas, kuo dar, be bu
dizmo ir muzikos, domisi, H. 
Hancock paminėjo naująsias 
technologijas ir žmones. “Žino
ma, man labiau patinka žmonės 
negu technologijos, tačiau aš 
nerimauju dėl žmonijos ateities. 
Technologijos vystosi kur kas 
sparčiau nei žmonija, ir tokia ne- 
pusiausvyra gali atvesti į 
žmonių rasės išnykimą. Tai man 
kelia nerimą.”

Džiazo pianistas Herbie Hancock (k.) su saksafonistu 
Wayne Shorter

Projektas “Future 2 Future” 
buvo bene pirmasis tokio po
būdžio džiazo koncertas Lietu
voje. H. Hancock scenoje sujun
gė garsą, šviesas bei kompiu
terių generuojamus grafinius 
vaizdus. Ilgokoje programoje jo 
grupė atliko kompozicijas iš 
naujojo albumo bei kelias pjeses 
iš senesnių plokštelių. Dabartinė 
H. Hancocko muzika gerokai 
nukrypusi nuo tradicinio džiazo, 
ji labiau primena World Music 
ar New Age stilius ir, jei ne W. 
Roney ar paties H. Hancocko 
improvizacijos, galima būtų pa
manyti, kad groja ne džiazo an
samblis. Tačiau didžiausia nau
jovė H. Hancocko koncerte yra 
erdvinis garsas. To Lietuvoje 
vykusiuose (bent jau džiazo) 
koncertuose tikrai nebuvo. 
Klausytojai galėjo pasijusti tarsi 
moderniame kino teatre, šį įspū
dį stiprino ir scenoje'sumontuo- 
tas ekranas, kuriame buvo ma
tyti įvairūs kompiuteriu kuria
mi vaizdai. Naujošios H. 
Hancocko kompozicijos, ypač 
koncerto vidurinės dalies, per

Brazilijoje gedima rašytojo 
Jorge Amado

Rugpjūčio 14 d. Brazilija 
gedi įžymiausio savo rašytojo 
Jorge Amado, kuris jausminga, 
“tropine” pasakojimo maniera 
visame pasaulyje išgarsino 
gimtąją Bahia valstiją.

Bahia vyriausybė paskelbė 
trijų dienų gedulą dėl įžymiau
sio kraštiečio, nuolat pretenda
vusio į Nobelio premijas, mir
ties. J. Amado knygos buvo ne
paprastai populiarios tiek Brazi
lijoje, tiek visame pasaulyje - jos 
išleistos beveik 50-čia kalbų 
bendru 20 min. egzempliorių ti
ražu.

“Donos Flor ir dviejųjos vy
rų” (“Dona Flor e seus dois ma- 
ridos”, 1966) bei “Gabrielės, 
gvazdikėlio ir cinamono” (“Ga- 
brielą, cravo e canela”, 1958) 
autorius vėlai rugpjūčio 13 d. 
nuo širdies smūgio mirė Salva
doro ligoninėje. Jam buvo 88 
metai.

Rašytojo sveikata jau'kele
rius metus nebuvo gera - dėl 
diabeto jam dažnai tekdavo gul
ti į ligoninę, o birželio ir liepos 
mėnesiais ligoninėje jis gydėsi 
keturias savaites.

J. Amado bus kremuotas rug
pjūčio 14 d., o jo pelenai bus 
išbarstyti po mangamedžiu, 
augančiu prie rašytojo namų 
Salvadore, kur jis gyveno kartu 
su savo žmona, taip pat po
puliaria rašytoja Želia Gattai.

Brazilijos prezidentas Fer
nando Henriąue Cardoso sakė, 
kad J.Amado herojai yra dar 
garsesni ir atrodo tikresni už patį 
autorių, kuris yra vienas iš ne
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teikė jo minėtą nerimą dėl 
žmonijos ateities. Kartais mu
zika buvo išties niūroka, ir tarsi 
atsvara visai H. Hancocko 
grupės mašinerijai skambėjo 
gyvas W. Roney trimitas...

Nepaisant visų naujovių, 
koncertas kiek prailgo. Klau
sytojai, kurie atėję į koncertą 
tikėjosi išgirsti senąsias “džia- 
zines” H. Hancocko kompo
zicijas, liko nuvilti, lygiai kaip 
ir šiuolaikinio hiphop stiliaus 
mėgėjai. Laimėjo tie, kurie į 
koncertą ėjo be jokių išankstinių 
nuostatų. H. Hancock įrodė, kad 
yra ir trečiasis kelias, kad 
džiazas ir toliau susilieja su 
kitais muzikos stiliais. Tai rodo 
džiazo gyvybingumą.

Rodos, tampa gražia tradicija 
į “Vilniaus festivalį” pasikviesti 
kokią nors džiazo žvaigždę. 
Pernai buvo atvykęs McCoy 
Tyner, šiemet - H. Hancock. 
Gal kitąmet atvažiuos Brad 
Mehldau, o gal Keith Jarret? 
Tiek to, nespėliokim, verčiau 
palaukim 2002-ųjų “Vilniaus 
festivalio”.

daugelio portugalų kalba ra
šančių rašytojų, išgarsėjusių 
visame pasaulyje. Kai kurie kri
tikai kaltina J. Amado stereotipų 
apie Brazilijos visuomenę kūri
mu. Daugiausia dėmesio ir mei
lės rašytojas skyrė gyvastingai 
Bahia juodųjų kultūrai - virtu
vei, muzikai, mažiems mieste
liams, kakavmedžių plantaci
joms, paplūdimiams, politikai, 
seksualumui, smurtui.

J. Amado iš viso parašė 32 ro
manus, kurie įkvėpė ne vieną 
filmą ar serialą. į lietuvių kalbą 
be minėtos “Gabrielės” išvers
tos tokios rašytojo knygos: “Be
ribės žemės” (“Terras do sem 
fim”), “Raudonieji želmenys” 
(“Seara vermelha”), “Seni jū
rininkai” (“Os velhos marin- 
heiros”).

Reuters

V .
Vieno iš reikšmingiausių 

tarptautinių Lietuvos mokslo 
leidinių “Archivum Lithua- 
nicum” trečiasis tomas rug
pjūčio 13 d. Vilniaus rotušėje 
buvo pristatytas plačiajai 
kultūros visuomenei. Pristaty
me dalyvavo Lietuvių kalbos 
instituto direktorius Giedrius 
Subačius, humanitarinių moks
lų daktarai Jolanta Gelum- 
beckaitė ir Sigitas Narbutas^ 
Rašytojų sąjungos pirminin
kas Valentinas Sventickas, 
Goethes instituto Vilniuje di
rektorius, filosofijos daktaras 
Martin Walde ir kiti. Koncer
tavo Vilniaus universiteto 
merginų choras “Virgo”. Pasak 
Lietuvių kalbos instituto direk
toriaus G. Subačiaus, mokslo 
žurnalas “Archivum Lithua- 
nicum” yra skirtas filologijai ir 
senesnių Lietuvos ir lietuviš
kų raštų šaltinių, tų raštų sąsa
jų ir genezės studijoms. Tai 
įvairių lituanistinių disciplinų 
polilogas, nukreiptas ir į so
cialinio kalbos konteksto isto
riją. Žurnalas “Archivum Lit- 
huanicum” leidžiamas vienoje 
garsiausių pasaulio mokslo lei
dyklų “Otto Harrassowitz” 
Vokietijoje, Vysbadene. Leidinį 
rengia Lietuvių kalbos ins
titutas, Vilniaus, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Kauno Vytauto Di
džiojo universitetai. Nuo šiol 
žurnalas platinamas pasaulio 
bibliotekose ir knygynuose. Pri
statomo trečiojo tomo straips
niai skiriami įvairiems istorinių 
giesmynų tekstams, Biblijos 
motyvams, antraščių tradicijai, 
senųjų spaustuvininkų santy
kiui su tekstais, nelietuviš
kiems Lietuvos kultūros pa
veldo tekstams ir kitoms fi
lologijos mokslo temoms.

- Įdomaus popieriaus meno 
kūrėjai rugpjūčio 13 d. susirin
ko Smiltynėje, kur prasidėjo 
II-asis tarptautinis popieriaus 
meno simpoziumas “POP.- 
MENAS 02. Šiemetinio pro
jekto Smiltynėje tikslas - ne tik 
populiarinti popieriaus meną, 
bet ir kurti originalius meno 
kūrinius, o juos pristatant pa
naudoti konkrečios vietos ir tam 
tikro Lietuvos regiono kraš
tovaizdį, pranešė renginio or
ganizatoriai “Papyrus Distri- 
bution”. Simpoziumo dalyviai 
taip pat siekia atkreipti dė
mesį į popieriaus vertę kas
dieniniame gyvenime. Viena iš 
“Pop.menas02” parodų rugpjū
čio 24 d. įvyko Nidoje, ki
ta - Klaipėdoje. Paskutinis 
projekto etapas “Papiruso mis
terijos” vyks rugsėjo 8 d. Vil
niuje, Užupyje, kur ant jo til
tų, link Užupio gatyės judės 
vaidinimas. Nuolatinė paroda 
ten veiks iki rugsėjo 26 d. “Me
nų sintezė ir laisva idėjų sklai
da turėtų tapti neatsiejama 
ir būtina šio projekto dalimi”, 
- teigia renginio organizato
riai. Projekte dalyvauja įvai
rių sričių dailininkai: tapyto
jai, keramikai, juvelyrai, skulp
toriai, tekstilininkai, grafi
kai, kuriuos simpoziumo metu 
sujungs aistra popieriui. Po
pieriaus atliekos, kurių lau
kia sąvartynai, per dešimt 
simpoziumo dienų turėtų virs
ti meno kūriniais. Simpoziu
me dalyvauja apie 20 meni
ninkų.
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Demokratijos raida Lietuvoje
K

Šalies valdymo gerinimas

(ateklta iš 4 psl.)
procentų... Taip atsiranda ne
turinčių kvalifikacijos, palyginti 
menkos kompetencijos dar
buotojų pasiūla... Tokioje 
situacijoje, kai šalyje dar nėra 
pakankamai sukuriama nauj ų 
darbo vietų, darbo jėgos mo
bilumas, tiek šalies viduje, tiek 
ir į užsienio valstybes visumoje 
nėra smerktinas reiškinys... 
Žmonės, ir ypač jauni, laikinai 
padirbėję užsienio šalyse, pra
plečia akiratį, sukaupia patirties, 
įgyja naujų žinių ir gebėjimų, 
kurie vėliau palengvina įsi
darbinimą Lietuvoje.”

Pateikta citata iš Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
atsakymo į konferencijos rezo
liucijos klausimus nereikalauja 
komentarų. Analogiškų citatų 
būtų galima pateikti ir iš kitų 
atsakymų.

Apibendrinant visų šalies mi
nisterijų realią veiklą, galima 
pasakyti, kad LR ministerijos 
dirba savo biurokratinį darbą 
bendroje šalies valdymo siste
moje, kuri nuolat “tobulinama” 
ir artinama prie ES reikalavimų, 
todėl blogėja žmonių gyvenimo 
lygis bei žmogaus ir šeimos 
socialinis saugumas.

Demokratijos plėtojimo 
problemos

Šias problemas galima su
skirstyti į šalies, regionų, mies
tų, rajonų ir vietines. Visas de
mokratijos plėtojimo problemas 
jungia lanksti partijų rinkimi
nės propogandos politika, tyli jų 
tarp rinkimų veikla, Lietuvos 
biurokratinės sistemos vienti
sumas, visuomenės masinių in
formacinių priemonių kryptin
gas pelno siekimas ir viešosios 
nuomonės informacijos srautų 
griežta atranka pagal pelno sie
kimo konjunktūrą tarp valdžios, 
verslo pasaulio ir Lietuvos žmo
nių

Šiandien nesunku išvardinti 
priežastis, dėl kurių respubliki
niai, regioniniai ir vietos dien
raščiai nespausdina visuomeni
nių judėjimų ir organizacijų ar 
pavienių autorių nuomonės, kuri 
reiškiama LR prezidentui, Sei
mo pirmininkui, ministrui pir
mininkui ir Lietuvos žmonėms, 
dėl neefektyvaus šalies valdymo 
blogėjančios politinės, ekono
minės bei socialinės padėties. 

Lietuvos kariuomenės vadas pakeltas į 
generolus majorus

Esant panašiai situacijai - sunku 
tikėtis pažangos ir demokratijos 
spartos Lietuvoje.

Matomai, dėl šių aplinkybių 
šalies dienraščiai Lietuvos žmo
nėms nepaskelbė Visuomenės 
sambūrio “Lietuvos atgimi
mas” 2001 m. rugp. 2 d. išpla
tinto pareiškimo Lietuvos Res
publikos prezidentui V. Adam
kui, Seimo pirmininkui, A. Pau- 
lauskaui, ministrui pirmininkui 
A.M. Brazauskui ir Lietuvos 
žmonėms, profsąjungoms, vi
suomeninėms, politinėms orga
nizacijoms, judėjimams, parti
joms, kuriame buvo išsakyta 
šios visuomenės organicijos 
nuomonė dėl padėties šalyje.

Visuomenės sambūris “Lie
tuvos atgimimas” įkurtas Klai
pėdoje 2001 birželio 16 d., o 
įregistruotas Teisingumo minis
terijoje 2001 m. liepos 25 d. ir 
nuo įregistravimo dienos pra
dėjo savo veiklą Lietuvoje. 
Būstinė - Aukštoji g. 8, LT-5800 
Klaipėda, priėmimas gyventojų 
vyksta kiekvieną trečiadienį nuo 
18.00 iki 19.00 vai., tel.: 411 
019, mob.: 3-235-78461-.

Mes suprantame, kad Lie
tuvos žmonės vis mažiau skaito 
dienraščius dėl lėšų stygiaus, o 
dienraščiai išgyvena iš rekla
mos ar užsakomų publikacijų, 
tačiau spauda turi atlikti ir pa
grindinę savo funkciją - plėtoti 
demokratiją ir spausdinti visą 
aktualią informaciją Lietuvos 
žmonėms, o ne griežtos atran
kos būdukuri palanki dienraš
čiui.

Taip, iniciatyvinė grupė “At
gimimas” nesudrebins Klaipė
dos, nes savo misiją įvykdė, o 
jo veiklą aktyviai plėtoja Vi
suomenės sambūris “Lietuvos 
atgimimas” Lietuvoje: Klaipė
doje, Kaune, Vilniuje, Šakiuose, 
Kretingoje, Šiauliuose ir t.t.

Iki naujų susitikimų ponas 
Pranai Martinkau, Klaipėdos 
miesto, apskrities bei Lietuvos 
žmonės. Būkite aktyvūs ir atli
kite savo pilietinę pareigą visur 
bei visada, tuomet spartės de
mokratijos ir pažangos raida 
Lietuvoje.

Tikimės, kad Lietuvos dien
raščiai taps ir mūsų aktyvūs rė
mėjai, tačiau matomai tai įvykys 
negreitai.

Su pagarba
Prof. habil dr. A. Makštutis

BALSAI IS LIETUVOS

Laikykitės, baltosios varnos!
Vladas Braziūnas

Normalioj, kaip mes daug
maž nuvokiam, šaly ir viena 
tokia žinia būtų sensacija.

Deja, tokia mūsų kasdienybė, 
toks jos kasdienis poterėlis:

- Kauno vyriausiojo policijos 
komisariato organizacinio sky
riaus komisaras inspektorius 
įtariamas kartu su kitais asme
nimis plėšikavęs;

- Klaipėdos apylinkės teisme 
dingo baudžiamoji byla, kurioje 
muitininkai kaltinami tarny
biniu aplaidumu ir kyšinin
kavimu;

- Pasvalio policijos inspek
toriaus Sergejaus Piskunovo ir 
Panevėžio prokurorės Vidos 
Kazlauskaitės nužudymo isto
rija vis d,ar klimpsta į įta
rinėjimų, sklundimų, grasinimų 
ir slaptų pokalbių įrašinėj imo 
liūną;

- Plungės policininkas yra 
kaltinamas nušovęs Rietavo 
miestelio gyventoją;

- Vilniuje, Antakalnio gat
vėje, eidami per pėsčiųjų perėją, 
nukentėjo du vyrai; juos partren
kė automobilį „Volkswagen 
Jetta” vairavęs neblaivus sos
tinės 6-ojo policijos komisariato 
inspektorius...

Ir čia atsitiktiniai, pirmi po 
ranka pakliuvę sakiniai, laik
raščių antraštės ar paantraštės. 
Jos toli gražu ne pačios iš
kalbiausios. Kasdienės. Reiš
kinio mastas toks nebenu- 
slepiamas, kad net nuosaikioji 
Lietuvos televizijos „Panora
ma” pradėjo ištisą pasakojimų 
ciklą apie žmones, sumuštus 
policijos, jos kankintus, že
mintus ar kitaip nuo jos nu
kentėjusius. Apie tų žmonių, 
kurie vis dėlto išdrįso pasiskųsti 
- o kiek teišdrįso? - vėlesnius 
vargus ieškant ir nerandant 
teisybės. Lyg avelė vieną vilką 
būtų apskundusi - kitam vilkui. 
Tas net nesupranta, kuo ta 
įkyruolė nepatenkinta.

Kasdienybėn, kad ir kokion, 
vis dėlto turėtų įsiterpti šventės. 

RigaVen Travel, Ine.
We provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS 
with

LUFTHANSA - SAS 
OR OTHER CARRIERS 

"Call for Details*

Prieš jas, kadai jau praėjusias, 
gavau gražų Palmiros, Antanę 
A. ir Bruknės, jų kalaitės, pa
sveikinimą: „nėra tos šventės, 
kad neišeitų į gera!..” Galgi išeis 
į gera ir ta nesiliaujanti mūsų 
kriminalinė kasdienybė, dau
geliui, ačiūdie, ganėtinai ramiai 
užsiėmusių savo nepabaigia
mais darbais ar jų ieškojimu, - 
daugeliui kol kas gal ir nelabai 
artima, bet vis dėlto nesulaiko
mai artėjanti kaip koks NATO, 
paslaptinga ir baugi kaip kokie 
NSO (nemaišyti su buv. SNO). 
Lyg ir nieko, kol po virtuvę iste
riškai paskraido tikros lėkštės, 
kol uždaroj buities erdvėj pasi
kivirčijama, tegul ir kumščiais 
pasiglostoma. Nėra namų be 
dūmų.

Daug neramiau, kad tų dūmų 
nė kiek ne mažiau ir tuose val
diškuose namuose, po kuriuos 
sutrikę, vienas kito saugoda
miesi, vienas į kitą šnairuodami 
vaikšto uniformuoti (arba ne) 
žmonės, kuriuos viltumėmės 
regėti - gražius, tvirtus ir svei
kus. Ramaus, saugaus mūsų gy
venimo garantus. Deja. Labai 
norėčiau būti neteisus, bet, kiek 
kukli asmeninė patirtis sako, 
kiek tenka pamatai, perskaityti, 
nugirsti, - jų erdvė gal kur kas 
uždaresnė negu mūsų buitinė, jų 
gyvenimo būdas - klaninis, 
ėmęsis dar iš sovietinių laikų 
auglio, tik išleidęs, prisiauginęs 
dar ir naujų, kur kas gajesnių 
metastazių, šituo savo kla- 
niškumu gana panašus į va
dinamojo nusikalstamojo pa
saulio gyvenseną, tad ne veltui 
tiedu klaniniai pasauliai, tu
rintys būti nesutaikomi, vis dėl
to taip lengvai susikalba žar- 
gonine pinigų, valdžios, įtakos 
sferų kalba.

Kadaise, studijų metais, kai 
parvažiuodavau savo gimtan 
miestelin, labiausiai stebindavo, 
kas vaikšto uniformuoti. Buvę 
visų labiausiai bijomi chuli
ganai. Tie, kurie gudresni. Kurie 

sugebėjo išsisukti ar išsipirkti, 
kurie nesėdo kalėjimam Kurie 
savo pamėgtąjį, tobulai išmok
tąjį „snukiaskaldį” sugebėjo 
legalizuoti, įteisinti kaip pro
fesinį sportą.

Per dešimtmečius jų klanas 
smarkiai išlavėjo. Neatpažįs

2001 metinis ŠALFASS-gos 
golfo turnyras

Chicagos lietuvių golfo klu
bas rengia 2001 m. metinį 
ŠALFASS-gos golfo turnyrą, 
2001 m. rugsėjo 1-2 d., U.S. 
GolfAcademy - Swan Lake Golf 
Resort, 5203 Plymouth-Laport 
Trail, Plymouth, Ind. Tek: (219) 
935-5680 arba (800) 582-7539.

Varžybos bus komandinės ir 
individualios. Komandinės var
žybos vyks vyrams ir moterims. 
Vyrų komandą sudaro 9 žai
dėjai, moterų - 7 žaidėjos.

Individualios varžybos bus 
vykdomos šiose klasėse: vyrų 
meisterių, vyrų A, B, C ir D, 
vyrų senjorų (gimusių 1936-41 
m.), vyrų veteranų (gim. 1935 
m. ir vyresnių), jaunių (gim. 
1983-86 m.), jaunučių (gim. 
1987 m. ir vėliau) ir moterų A 
ir B (neriboto amžiaus).

Turnyro tvarkaraštis:
■ rugpjūčio 31d., penktadie

nio vakare - galutinė registraci
ja, žaidėjų prisistatymas;

- rugsėjo 1 d., šeštadienį, 8:00 
v. r. (punktualiai) - varžybų 
pradžia vakariniame aikštyne;

- rugsėjo 2 d., sekmadienį, 
8:00 v. r. (punktualiai) - varžybų 
tęsinys rytiniame aikštyne; 5:00 
v. p. p. (apytikriai) - apdovano
jimai, vakarienė ir turnyro užda
rymas.

Starto mokestis: individua
lios varžybos - $30.00, koman

LIETUVA 2001
Pigiausios kainos skrydžiams į VILNIŲ vasarą iš New 
Yorko, Chicagos, Los Angeles, Detroito, Clevelando, 
Floridos ir kitų JAV miestų Finnair ir kitomis oro linijo
mis.

. Mašinų rezervacijos Vilniuje
• Viešbučiai
• 9 ir 14 dienų kelionės po Lietuvq

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel: 718-423-6161 

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

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

tamai šiuolaikiškas. Puikiai ben
draujantis su politikais bei ži- 
niasklaida. Vargas baltoms jo 
varnoms!

Bet viltis, kad išeis į gera, - 
tik jos, tos nepritampančios var
nos. Ir likusiųjų baimė - būti 
atpažintiems.

dinės - $40.00, uždarymo va
karienė - $20.00. Visi mokes
čiai USA valiuta. Čekis rašo
mas: Chicago Lithuanian Gol 
fers Assoc.

Išankstinė registracija zL 
2001 m. rugpjūčio 15 d. imtinai, 
pasiunčiant individualią re
gistracijos formą ir starto mo
kestį turnyro vadovui Jonui Va
laičiui, šiuo adresu:

Jonas Valaitis, 1236 Cameloi
Lane, Lemont, IL 60439, USA. 
Tel.: (630) 243-1432; e-mail: 
valaitisji@aol.com

Papildomas ryšys: Algis 
Nagevičius, ŠALFASS golfo 
vadovas, 1150 Chapman Lane, 
Unit 31, Medina, OH 44256. 
Tek: (330) 721-2424; faksas: 
(330) 721-2423.

Rezervacijas dėl viešbučio ir 
“Stay and Play” reikia atlikti iki 
2001 m. rugpjūčio 10 d. imtinai, 
tiesiai pas Swan Lake Golf Re
sort svečių aprūpinimo me- 
nedžerę Charlayne Bacon, 
telefonu (219) 935-5680 arba 
(800) 582-7539.

Dėl platesnių informacijų - 
kreipkitės į Joną Valaitį.

P. S. Metinis visuotinis ŠAL
FASS-gos suvažiavimas įvyks 
2001 m. lapkričio 17 d., Cle- 
velande, Ohio. Daugiau infor
macijų bus vėliau.

ŠALFASS centro valdyba

(atkelta iš 1 psl.) 
žvaigždėmis.

Už generolo majoro laipsnį 
Lietuvos kariuomenėje aukštes
nis yra tik generolo leitenanto 
laipsnis, kurio Lietuvoje dar 
neturi nė vienas karininkas.

Dabar Lietuvos kariuomenėje

yra vienas generolas - J. Kron- 
kaitis, ir du atsargos - ankstes
nysis kariuomenės vadas gene
rolas majoras Jonas Andriške
vičius ir brigados generolas Ze
nonas Kulys, anksčiau vado
vavęs Lietuvos karo akademijai, 

BNS

£||S to UTHUANIA
from20i9 0/min 
-"yday, anytlme. * tarę Dbtonce Port 

1-300-449-0445

New York-Vilnius-New York $529 r«L

One way to Vilnius $ 379

FREGATA TRAVEL
250 VVest 57th Street, 1211 

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

Restrictions apply

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 
web site: www.rigaven.com

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietnviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metu sukakti!
Pilnas ir draugiškas patarnavimas, įskaitant 

* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA 
* Čekiu sąskaitas - asmeniškas ir komercines

* Paskolas - namų, namu remonto, 
Home Eąuity ir automobiliu

* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesioginį pinigu deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

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

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

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų
j LIETUVĄ,LATVIJĄ,EST1JĄ,BALTARUSJJĄ,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
SEPTEMBER PICK-UP SCHEDULE

(at St. Andre™ Lithuanian Church 1913 Wallace St.)

August 27 Putnam, CT 2-3 pm
September 4 New Haven, CT 12-1 pm

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

September 6 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm

September 8 Brooklyn, NY 12-1 pm
September 9 Philadelphia, PA 1-2 pm

■(at Lithuanian Music Hali on Allegheny Avė.)

September 18 New Haven, CT 12-1 pm
New Britain, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

September 20 Elizabeth, NJ . 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm

September 21 Philadelphia, PA 11-12 noon

September 22 Brooklyn, NY 12-1 pm
September 24 Putnam, Ct 2-4 pm

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

mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:valaitisji@aol.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
http://www.rigaven.com
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(Iš k. į deš.): Lietuvių Fondo 2001 m. Pelno skirstymo komisijos pirm. Kęstutis Ječius, 
tarybos pirm. dr. Antanas Razma ir valdybos pirm. Povilas Kilius

Chicagos sporto žinios

Lietuviai futbolininkai įveikė čekus

Rugpjūčio 12 d. aikštėje prie 
Pasaulio lietuvių centro Le- 
monte, IL-, įvyko dvejos “Litu
anicos” vasaros futbolo turnyro 
rungtynės. Pirmose iš jų rung- tumą 3:0. Kuomet buvo likę po-
tyniavo “Lituanicos” veteranai 
su rezervine vienuolike, o antro
se - vyrų komanda su čekų 
“Spartos” vyrais. Abi rungtynės 
pasibaigė tuo pačiu -3:1 rezul
tatu. Laimėjo veteranai ir “Litu
anicos” vyrai.

Vyrų susitikimas, kurį stebėjo 
arti 200 žmonių, buvo gana 
įdomus, nors karšta popiečio 
saulė nelepino žiūro vų o juo la
biau - žaidėjų, kurie tikrai 
stengėsi ir prakaitavo lyg būtų 
rungtyniavę už didelius pinigus.

Lietuvių ekipos persvara šio
se rungtynėse buvo aiški. Lai
monas Bytautas pirmame kė-

Jie iš širdies dirbo Lietuvai
Šiemet, gegužės 11 d. Sunny 

Hills, FL, tyliai, ramiai užgęso 
Sofijos Šimaity tės-Kačinskie- 
nės gyvybė. Ji iškeliavo pas sa
vo gyvenimo draugą Henriką. 
Šie žmonės, eidami bendru gy
venimo keliu, sugebėjo gražiai 
vienas kitą papildyti. Daug kas 
mano, kad meno žmonės kūry
binį palaikymą randa šeimoje. 
Tikriausiai tai tiesa. Sofija buvo 
labai tvarkinga ir rūpestinga 
žmona, visada elegantiška, graži 
ir patraukli. Ji buvo apdovanota 
įvairiais sugebėjimais: buvo kū
rybinga mezgėja, suruošusi ne 
vieną darbų parodą, gera kuli
narė, gabi kalboms, turėjo abso
liučią klausą, sodrų balsą, ilgus 
metus dainavo chore. Ji daly
vaudavo įvairiuose parengi
muose, buvo aktyvi “Garden- 
club” narė, visada ištiesdavo 
pagalbos ranką, rėmė BALFą, 
lietuvių bendruomenę, našlai
čius, invalidus, Telšių kunigų 
seminariją, parapijos projektus. 
Ji kūrė eilėraščius, laisvai kal
bėjo, skaitė ir rašė angliškai, 
vokiškai, lenkiškai, rusiškai, na, 
ir lietuviškai. Perskaičiusi apie 
Kauno Prisikėlimo bažnyčios 
atstatymo sunkumus, paaukojo 
tūkstantį dolerių. Tai buvo dau
gialypė asmenybė; griežta ir 
linksma, mokanti supykti ir at
leisti, įdomi pašnekovė. Įvai
riomis kalbomis susirašinėjo su 
savo draugais, kurių ratas laikui 
bėgant mažėjo.

Paskutinieji metai jai buvo 
sunkūs. Kojos nebepajėgė nešti 
ir taip lengvo jos kūno. Ji daug 
skaitė, mezgė, siuvinėjo, kovo
dama, su savo vienišumu ir jam 
nepasiduodama. Ji mokėjo 
džiaugtis gyvenimu, tik sunkiai 
susigyveno su savo artimųjų 

linyje vieną po kito įmušė du 
įvarčius, pirmasis kėlinys bai
gėsi 2:0, o po pertraukos Edvi
nas Trinkūnas padidino skir- 

ra minučių iki rungtynių pa
baigos, lietuvis teisėjas labai 
besistengiantiems čekams leido 
įmušti garbės įvartį, nesušvil
pęs aiškiai buvusios nuošalės. 
Tačiau “Spartos” vienuolikė bu
vo verta bent vieno įvarčio, nes 
ji neišnaudojo 11 m. baudinio ir 
porą kartų iš arti neišnaudojo 
gražių progų.

Beje, prieš rungtynes ir po jų 
susirinkusieji, ypatingai sėdin
tieji pavėsyje, džiaugėsi gražiu 
oru, įvairiai pramogavo bei 
turėjo progą pabendrauti su 
sportininkais, kurie gražiai 
atstovauja lietuvių futbolą.

netektimi.
Henrikas Kačinskas, žymus 

aktorius ir aukštos dvasinės kul
tūros žmogus, nors toli nuo tė
vynės, nenuleido rankų. Buvo 
kūrėjas, švietėjas, daugelio ger
biamas ir mėgstamas. Vartau 
dokumentus, padėkas, garbės 
raštus, nuotraukas. Pageltę laik
raščių iškarpos, programos, už
rašai byloja apie žmogaus pras
mingai praleistą gyvenimą. 
Sklaidydamas tuos lapus pajun-

Henrikas ir Sofija Kačinskai

Kaip žinome, mūsų vyrų ir 
rezervo ekipos rugpjūčio 26 d. 
pradės pirmenybinius susitiki
mus “major” divizijoje - šį kartą 
išvykoje Elgin miestelyje su 
“Chicagos Kickers” futbo
lininkais - ilgamečiais “major” 
lygos dalyviais. Tuo tarpu 
lietuvių ekipa čia pasirodys po 
8 metų pertraukos.

Komandos treneris Gedimi
nas Jarmalavičius džiaugiasi, 
kad šiuo metu reprezentacinėje 
ekipoje yra 16 gana gerų žai
dėjų, kurie yra pajėgūs kovoti su- 
stipriausiomis Chicagos ir apy
linkių komandomis. Sako, dar 
stokojama susižaidimo, tačiau 
dabar intensyviai treniruojamasi 
ir iki pirmenybių pradžios 
padėtis šioje srityje irgi turėtų 
eiti į gerą pusę.

Beje, pirmenybės veteranų 
grupėje jau prasidėjo. “Litua
nicos” veteranai rugpjūčio 11 d. 
savo aikštėje sužaidė lygiomis 
2:2 su “Eagles” ekipa.

E.Š.

ti, kos reikalingas buvo šis žmo
gus, atidavęs savo dvasinį grožį 
kitiems.

Kreipiuosi į šios iškilios šei
mos brolį, draugus bei pažįs
tamus. Šią medžiagą (du aplan
kai), tur būt, reikėtų nusiųsti į 
Teatro muziejų Lietuvoje. Bet 
gal yra ir kitokių nuomonių? Juk 
jo veikla išeivijoje įspaudė gilų 
ir gražų pėdsaką.

Lauksiu atsiliepimų, rašykite 
adresu: Anelė Pečkaitienė, 2010 
Ambassador Ct. Sunny Hills, 
FL. 32428

Lietuvos sporto žinios
Pirmasis specializuotas 

beisbolo stadionas \ 
Lietuvoje

Kiek anksčiau teko sužinoti, 
kad netoli nuo Kauno esančioje 
vietovėje, kuri vadinasi Lapės, 
buvo atidarytas pirmasis Lie
tuvoje golfo aikštynas. O dabar 
reikia supažindinti su kitos iš 
Amerikos atkeliavusios sporto 
šakos - beisbolo specializuoto 
stadiono statyba. Jis jau pradėtas 
statyti pačiame Kaune, o jo 
pastatymas kainuos daugiau 
negu 3 milijonus litų ir jis 
priklausys Kauno apskrities 
beisbolo klubui.

Kaip praneša “Kauno diena”, 
Kauno miesto valdyba savo 
liepos 17 d. įvykusiame posė
dyje nusprendė apmokėti sta
diono statybos darbus iki 20 
tūkstančių litų. Nors tai yra tik 
mažas lašas šioje milijoninėje 
statyboje, tačiau Lietuvos beis- 
bblo asociacijos prezidentas, iš 
Amerikos atkeliavęs Seimo na
rys, dr. Kazys Bobelis, šią žinią 
sutiko džiugiai ir tą kuklią pa
ramą įvertino teigiamai. “Tai 
puiku, aš labai džiaugiuosi. 
Kaunas turi stiprią beisbolo ko
mandą, manau, kad į jo rung
tynes ateis daugiau žiūrovų, 
kai bus stadionas. Tuo pačiu 
beisbolas taps populiaresnis”, - 
teigė dabar Lietuvoje popu
liariausiu žmogumi tapęs šis 
beisbolo ir politikos entuziastas 
iš Amerikos.

Šio stadiono statytojai rei
kalingus pinigus tikisi surinkti 
iš rėmėjų, užsienio partnerių, 
nevyriausybinių organizacijų ir 
privačių asmenų. Beisbolo aso
ciacijos gen. sekretorius Petras 
Vilčinskas pareiškė, jog Tarp
tautinė beisbolo sąjunga ir Eu
ropos beisbolo vadovybė pri
taria aikštės įrengimui Kaune ir 
prisidės pinigais. Europos beis- zidentas, Lietuvos Kūno kultū- 
bolo sąjunga įsipareigojo skir
ti 20 tūkstančių JAV dolerių. 
Taip pat prie šio projekto žada 
prisidėti ir JAV veikianti “Ma- 

,-jor League Fund” organizacija, 
kuri remia panašius darbus vi
soje Europoje.

Šis beisbolo stadionas sta
tomas 5 hektarų plote V. Krėvės 
prospekte, šalia buvusio “Gin
taro” stadiono. Beje, Kaune yra 
6 beisbolo komandos, kas su-

Lietuvos šokėjai šoks 
pasaulio pirmenybėse Miami Beach, Floridoje

Gavome laišką iš žymiųjų 
Lietuvos sportinių šokių šokėjų, 
o dabar trenerių bei teisėjų 
Česlovo ir Jūratės Norvaišų, 
kurie praneša apie artėjantį pa
saulio standartinių šokių čem
pionatą. Jis įvyks rugsėjo 8 d. 
Amerikoje, Miami Beach mies
te, Floridoje. Čia pasirodys ir 
dvi Lietuvos poros, kurias 
Norvaišos ir treniruoja.

Tai 2000 metų Europos bron
zos medalistai, antrieji Pasaulio 
pasiekimų lentelėje, Arūnas Bi- 
zokas ir Edita Dainiūtė. Kita 
pora, Donatas Vėželis ir Lina 
Chatkevičiūtė, 1998 m. Pasau
lio jaunimo čempionai. Beja, šis 
dvejetas gerai pažįstamas ir 
chicagiečiams lietuviams, nes 
jie šoko per šių metų labdarin
gą “Vienos valso” renginį Le-

Lietuvos Seimūnai lietuviškųjų saugumiečių akiratyje?
į VSD vadovą M. Laurinkų, gavęs teismo leidimą. Politikas 
prašydamas paaiškinti, kuo tvirtino neatmetąs galimybės, 
remiantis saugumiečiai rinko kad iš buvusių saugumiečių iš- 
informaciją apie Seimo narius. 
M. Laurinkus parlamentaro 
informaciją paneigė ir tvirtino, 
jog buvę saugumo karininkai 
nebuvo verčiami pildyti anketų 
kuriose reikalaujama žinių apie 
verslo partnerius, valstybės pa
reigūnus ir Seimo narius.

A. Sakalo teigimu, VSD gali 
rinkti informaciją apie Seimo 
narius, kaip ir kitus piliečius, tik

(atkelta iš 1 psl.) 
apygardos padalinys.

Žinia, kad saugumiečiai ren
ka informaciją apie Seimo na
rius, jau yra pasiekusi ir pačius 
parlamentarus. Socialdemokra
tas Seimo Teisės ir teisėtvarkos 
komiteto pirmininkas Aloyzas 
Sakalas rugpjūčio 16 d. LŽ 
teigė apie nusiskundimus dėl 
VSD veiksmų iš buvusių KGB 
darbuotojų išgirdęs dar šių metų 
balandį.

Tuo metu A. Sakalas kreipėsi 

daro trečdalį visų Lietuvoje 
egzistuojančių įvairaus amžiaus 
beisbolo ekipų. Dabar, kada 
beisbolas yra įtrauktas į olim
pinių žaidynių programą, beis
bolu ir Europoje vis labiau do
mimasi. O Lietuvoje ši sporto 
šaka buvo atgaivinta: jąprieš 80 
metų čia atvežė iš Amerikos 
Steponas Darius, bet ji tada taip 
ir neprigijo. Ir tik prieš maždaug 
dešimtmetį ji vėl iš naujo 
atgimė.

Kiniečiai parėmė 
Lietuvos studentus 

sportininkus
Kinija' dabar tapo labai po

puliari po to, kuomet buvo nu
tarta šioje valstybėje surengti 
2008 m. vasaros olimpiadą. 
Tačiau ir šiemet tame didžiau
siame planetos krašte irgi vyks 
nemažas pasaulio sportininkų 
susibūrimas. Šį kartą - pasaulio 
studentų universiada, kuri yra 
rengiama šios vasaros pabaigoje 
Pekine.

Šiose didžiulėse varžybose 
dalyvaus pavienių Lietuvos 
sportininkų bei vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinės. Lietuviai 
maloniai buvo nustebinti, kuo
met kiniečiai sutiko finansuoti 
Lietuvos studentų krepšinio 
rinktinių pasirengimą ir kelionę. 
Kiniečiai pranešė, kad jie lau
kia atvykstančių Lietuvos krep
šininkų. Per 10 dienų truk
siančią treniruočių stovyklą 
Lietuvos studentų rinktinė žada 
sužaisti penkias draugiškas 
rungtynes įvairiuose Kinijos 
miestuose.

“Esame dėkingi ir maloniai 
nustebinti tokios didžiulės vals
tybės dėmesiu mažytei Lie
tuvai”, - taip atsiliepė į šį gražų 
kiniečių poelgį Lietuvos stu
dentų sporto asociacijos pre- 

ros akademijos docentas Gar- 
baliauskas.
' Tik Lietuvos studentų krep
šinio komandos šią vasarą, 
kaip atrodo, nebus stipriausios 
sudėties, nes Lietuvos vyrų 
ir moterų rinktinės rengiasi 
Europos pirmenybėms Turki
joje ir Prancūzijoje. Dar neži
noma, ar į jas nepatekusieji 
galės dalyvauti studentų rink
tinėse.

monte gegužės 12 d. Taip pat 
juos buvo galima matyti per 
Chicagos lietuvių televizijos 
programą, buvo proga skaityti 
apie juos mūsų spaudoje.

Šiose pirmenybėse viena iš 
teisėjų kaip tik bus kaunietė 
Jūratė Norvaišienė, kuri laiške 
pažymi: “būtų puiku, jeigu šias 
pasaulio pirmenybes galėtume 
pareklamuoti lietuvių tarpe ir 
juos paraginti, kad jie atvažiuo
tų į šias varžybas “pasirgti”.

Norintieji platesnės infor
macijos apie šias varžybas tu
rėtų susisiekti su rengėjais: 
American Ballroom Company, 
PO Box 453605 Miami, Fl 
33245-3605; tel.: (305) 442- 
1288.

Beje, Česlovas ir Jūratė Nor
vaišos abu yra medicinos gy-

Lietuviai antroje vietoje 
Dalias krepšinio turnyre
Lietuvos jaunimo krepšinio 

ekipa (žaidėjai, gimę 1982-siais 
ar vėliau) dalyvavo šešių vals- 

, tybių tarptautiniame krepšinio 
turnyre. Lietuviai įveikę Vokie
tiją, Senegalą, Puerto Rico bei 
Texas valstijos jaunimo rink
tinę, pateko į baigmę, kurioje 
susitiko su dviems metais vy
resniais Jugoslavijos krepšinin
kais.

Po atkaklios kovos laimėjo 
serbai 84:79. Iš lietuvių žaidėjų 
daugiausia taškų surinko Simas 
Jasaitis - 18 ir Mindaugas 
Brazys -15. Buvo surengta taip 
vadinama “žvaigždžių” die
na, kurios metu vyko įvairių 
konkursų, Lietuvos atstovai 
buvo pirmieji keturiose iš 
dešimties rungčių.

Lietuvaitei sidabro 
medalis

Liepos 28 d. Dėdės Šamo že
mėje baigėsi Pasaulio jaunių 
dviračių treko čempionatas. Ja
me dalyvavo vienintelė lietu
vaitė Diana Elementaitė, kuri 
iškovojo sidabrą. Ji su 25 taškais 
užėmė II vietą. Pirmoje su 
29 taškais buvo italė Georgia 
Bronzini.

Kanadoje lietuviai 
pelnė 11 medalių

Neseniai kanados sotinėje, 
Otavoj^, pasibaigusiose Franko- 
fonijos varžybose Lietuvos 
atstovai sugriebė 11 medalių - 
5 sidabro ir 6 bronzos. Sidabrą 
nusinešė aukso siekęs olimpinis 
čempionas Virgilijus Alekna, 
kuris disko metime nusileido 
kanadiečiui.

Bronzą iškovojo Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinė, kuri 
pusfinalyje vienu tašku pra
laimėjusi prieš Rumuniją, dėl 
trečios vietos įveikė Slovėniją 
55:42. Čempionėmis tapo 
lenkės, kurios baigmėje pranoko 
Rumuniją54:44. Susitikime dėl 
penktos vietos Prancūzija nu
galėjo Kanadą.

Čia kovojo sportininkai iš 50 
valstybių ar teritorijų, kurių ga
na daug buvo iš prancūziškai 
kalbančių šalių. Pažymėtina, jog 
net 37 užsienio valstybių spor
tininkai Kanadoje pasiprašė 
politinio prieglobsčio.

Edvardas Šulaitis

dytojai - pirmieji iš lietuvių šo
kėjų gavę aukščiausius apdova
nojimus šokių srityje Rusijoje ir 
užsienyje. Abu vadovauja Kau
no sportinių šokių kolektyvui 
“Sūkurys”, nuo 1965 metų or
ganizuoja kasmetinį tarptautinį 
sportinių šokių konkursą “Gin
tarinė pora”. Jie yra apdovanoti 
LDK Gedimino IV-jo laipsnio 
ordinais. Česlovas yra Lietuvos 
aukščiausios kategorijos tre
neris bei tarptautinės kategorijos 
teisėjas, Lietuvos sportinių 
šokių federacijos prezidentas. O 
Jūratė - irgi tarptautinės ka
tegorijos teisėja, bei Lietuvos 
profesionalių sportinių šokių 
sąjungos narė. Kaip jau minėta, 
ji norėtų šiose pirmenybėse žiū
rovų tarpe pamatyti kuo daugiau 
lietuvių. Ed. Š

gauta medžiaga gali būti nau
dojama bandant sukompro
mituoti kurį nors Seimo narį ar 
kitą valstybes pareigūną.

A. Sakalo manymu, VSD gali 
nebūti politiškai neutrali ir pri
minė, jog dabartinis jo vadovas 
M. Laurinkus prieš keletą metų 
buvo aktyvus Seimo Konser
vatorių frakcijos narys.

Lietuvos žinios
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Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, iš Lietuvos į savo rezidenci
ją pranciškonų vienuolyne grįžta 
rugpjūčio 25 d.

Ąžuoliukas, berniukų cho
ras iš Lietuvos' koncertuos Nevv 
Yorke šeštadienį, spalio 6 d., 8 v. 
v. N.Y. Society for Ethical Culture 
salėje, 2 West 64th Street, Nevv 
York City. Plačiau - sekančiame 
numeryje.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Išpažintys klausomos kiek

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

Laidotuvių mišios buvo 
aukotos rugpjūčio 11d. 9:30 v. r. 
už Eleną Raižytę-Iorio, 66 
metų amžiaus, kuri buvo palai
dota Calvary kapinėse. Nuoširdžią 
užuojautą reiškiame velionės duk
rai Lisai Kessler ir šeimai, gyv. 
Connecticut valstijoje, taip pat 
draugams ir artimiesiems. Tegul 
ilsisi ramybėje!

Pirmąjį mėnesio penkta
dienį, rugsėjo 7 d. įvyks švento
sios valandos apeigos prieš 12 vai. 
vidudienio mišias.

Allen Organ kompanijos 
darbuotojai atvyks rugsėjo 11 ir 
12 d. (antradienį ir trečiadienį) iš
ardyti senus vargonus ir įdė
ti naujus. Nauji vargonai parapi
jai kainavo 54,000 dol. Tikimės, 
kad šiuo metu paskelbtas naujų 
vargonų lėšų telkimo vajus padės 
parapijai padengti išlaidas. Dėko
jame asmenims, kurie jau gana 
gausiai atsiliepė į šį vajų.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Metinis piknikas - ge

gužinė įvyks Kultūros Židinyje 
- kieme ir salėje - rugsėjo 16 d. 
Loterijos knygutės jau išsiuntinė
tos. Laimikių traukimas įvyks 
gegužinės metu. Bus skanaus 
maisto ir atgaivos. Laukiame visų, 
įėjimas nemokamas.

Apreiškimo parapijai 
reikalingas akordeonas. Yra 
asmuo, mokantis groti akordeonu 
ir būtų malonu parapijoje įvairio
mis progomis išgirsti akordeono 
palydą dainoms. Kas gali 
akordeoną padovanoti, prašome 
skambinti Vidai Jankauskienei, 
tel. 718-849-2260.

PUTNAM, CT.
Šiluvos Marijos šventė bus 

švenčiama sekmadienį, rugsė
jo 9 d. Nekaltai Pradėtosios Mar
ijos šventovėje, Putnam, CT. 
Praves naujasis vienuolyno kape
lionas kun. Tomas Karanauskas. 
Dienos programa: 10 v. r. - regis
tracija, klausomos išpažintys; 11 
v. r. - šv. mišios ir pamokslas. 12 v. 
- pietūs; 1:30 v. popiet - konferen
cija; 2:30 v. popiet - procesija su 
rožančiaus malda vienuolyno so
dyboje, Palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Apie dalyvavimą pranešti 
iš anksto iki rugsėjo 4 d. telefonu 
860-928-7955. Visi kviečiami ir 
laukiami!

Studijų savaitgalis Dainavoje
2001-jų metų ateitininkų 

studijų savaitgalis Dainavoje 
vyks rugpjūčio 31 - rugsėjo 3 
d. Kviečiami visi ateitininkai. 
Jaunesni negu 21 metų amžiaus 
stovyklauja kartu su tėvais. Nu
matoma įdomi programa. Pas
kaitininkais sutiko dalyvauti: Vi
talija Bogutaitė, Pilypas Narutis, 
dr. Vytautas Narutis, Zita Praka- 
paitė, Vidmantas Vitkauskas ir kt. 
Registraciją vykdo Jonas ir Stasė 
Kazlauskai, tel. 440-546-0631, arba 
elektroniniu paštu kreiptis: 
SKazlau648@aol.com

Paskirtos žurnalistikos 
stipendijos

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
valdyba šiuo metu globoja Henri
ko Blazo ir Salomėjos Narkėliū- 
naitės žurnalistikos fondus, iš 
kurių kasmet, Lietuvos Žurna
listikos Instituto vadovybei 
rekomenduojant, gabiausiems 
studentams yra skiriamos vien
kartinės stipendijos po 300 dol. 
Šių metų stipendijos atiteko: H. 
"Blazo - III kurso studentei Rūtai 
Evelinai Šutinytei, o S. Narkė- 
liūnaitės - II kurso studentei Van
dai Morkūnaitei.

Pranciškonų vienuolyne 
Brooklyne, NY, pereitą savaitę 
svečiavosi du klierikai: Brolis Ka
zimieras Kasparavičius, OFM, Kau
no kunigų seminarija; Jonas Die- 
linikaitis, Holy Apostles semina
rija Cromwell, CT. Jie abu vasaros 
atostogas praleidžia pranciškonų 
vienuolyne Kennebunkport, ME.

jau keli metai iš eilės US De- 
partment of Statė skelbia žalių 
kortelių loteriją. Kompiuterio pa
galba, loterijos būdu bus išdalinta 
laimingiesiems 55,000 žalių kor
telių. Žalios kortelės procentua- 
liai bus išdalinamos šešiems geo
grafiniams regionams. Geografi
niai regionai, iš kurių yra Amer
ikoje mažiau imigrantų, gaus dau
giau žalių kortelių. Kai kurie kraš
tai, kurių piliečių Amerikoje per 
paskutinius penkeris metus imi
gravo virš 50,000, visai jų negaus. 
Kiekviename geografiniame regio
ne nei vienas kraštas negaus dau
giau negu 7% skirtų žalių korte
lių. Lietuvos piliečiai gali daly
vauti šioje loterijoje.

Visi prašymai dalyvauti DV- 
2003 loterijoje turi pasiekti ad
resatą tarp 2001 m. spalio 1 ir 
spalio 31d. Prašymai, gauti anks
čiau ar vėliau, nežiūrint pašto 
antspaudo datos, nebus skaitomi 
- bus išmesti.

Kas gali šioje loterijoje da
lyvauti?

Loterijoje gali dalyvauti tie as
menys, kurie yra piliečiai kraštų, 
turinčių teisę dalyvauti loterijoje, 
ir taip pat turi atitikti nustatytam 
mokslo ar pasiruošimo darbui rei
kalavimą. Asmenys turi būti baigę 
bent gimnaziją, pagal US reikala
vimus - pradžios ir aukštesnę mo
kyklą -12 metų mokslo. Arba turi 
turėti dvejų metų patirtį amato, 
įgyto paskutinių penkių metų lai
kotarpiu. Amato, kurį išmokti rei
kia dvejų mokslo ir patirties metų. 
Asmenys, neturį reikalaujamo 
mokslo ar amato, negaus vizos - 
žalios kortelės. Galima siųsti tik 
vieną prašymą. Tie, kurie siųs 
daugiau, bus diskvalifikuoti. Pra
šytojai turi pasirašyti savo kalbos 
alfabetu. Parašas turi būti toks, 
koks yra asmens pase.

Prašymui nėra nustatyto spe
cifinio formato. Ant paprasto po
pieriaus lapo, anglišku šriftu, aiš
kiai ranka ar mašinėle reikia 
pateikti sekančias žinias:

1. Pilną vardą ir pavardę. Pa
vardę būtina pabraukti.

2. Gimimo datą ir vietą. Data: 
diena,' mėnuo ir metai. Vieta: 
miestas/kaimas, apskritis, kraštas.

3. Prašytojo pilietybės kraštas, 
jei kitas negu gimimo. Pav. gimęs 
Rusijoje, Vokietijoje, bet Lietuvos 
pilietis. Pilietybės kraštas turi ati
tikti tą valstybę, pagal kurią 
prašote dalyvauti žalios kortelės 
loterijoje. Lietuvių atveju - Lietu
va.

4. Vardai, pavardės, gimimo 
vietos ir datos sutuoktinio ir vaikų 
(natūralių vaikų, įvaikintų, net jei 
tie vaikai negyvena su jumis) iki 
21 metų, net ir tų vaikų, kurie ne
norės kartu su jumis imigruoti.

Burlaiviai prie Laisvės statulos New Yorke

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

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

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

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

ATEINANČIĄ VASARĄ SUGRĮŽKITE VĖL...
Liūdna pagalvojus, kokia 

didelė skriauda buvo padaryta lie
tuviškai Apreiškimo parapijai 
Brooklyne, NY, kun. Vytautui 
Palubinskui pasitraukus iš tos 
parapijos klebono pareigų. Tai 
būtų buvę tik pusė bėdos, nes jis, 
nors ir nebebūdamas klebonu, 
žadėjo iš parapijos nepasitraukti 
ir parapijiečiams tarnauti iki 
sveikata leis. Deja, savo pažado 
neišpildė ir Apreiškimo parapiją 
palikęs be lietuvio kunigo, išvyko 
į Lietuvą.

Gerai, kad Viešpaties Atsi
mainymo parapijojeMaspeth, NY, 
vikaro pareigas eina kun. Vytau
tas Volertas, Apreiškimo parapijai 
dabar neturint nuolatinio lietu
vio kunigo (galimybė tokį kunigą 
turėti yra labai ribota), vyskupijos 
oficialiai paskirtas, kiekvieną sek
madienį kun. V. Volertas atvyksta 
į Apreiš-kimo par. bažnyčią ir 10 
vai. ryto aukoja mišias.

Dabar jau antra vasara, kai iš 
Romos į Apreiškimo parapiją še
šioms savaitėms atvyksta kun. 
Petras Smilgys. Šiemet jis atvy
ko birželio pabaigoje. Jis yra jau
nas kunigas iš Lietuvos, siekiantis

bažnyčios teisės doktorato Romo
je. Čia atvykęs, jis aukoja mišias, 
klauso išpažinčių, aplanko ir su
sipažįsta su parapijiečiais.

Bet tos šešios savaitės greitai 
prabėgo ir rugpjūčio 12 d., tuojau 
po mišių, buvo persikelta į apa
tinę parapijos salę (taip vadinamą 
"židinėlį") atsisveikinti su kun. 
Smilgių. Susirinko 65 žmonės. 
Būtų buvę daugiau, bet nemažai 
parapijiečių buvo išvykę į atei
tininkų stovyklą Kennebunkport, 
ME.

Kun. Petro reikėjo palaukti, 
nes jis turėjo aukoti kitas mišias 
italams gretimai esančioje Carmel 
parapijos bažnyčioje.

Kun. Petro belaukiant buvo 
pažiūrėta Daivos Kezienės susuk
ta vaizdajuostė, įrašyta 1989 m. 
balandžio 8 d. Richmod Hill High 
School mokyklos salėje. Matėme 
žinomo Lietuvos liaudies ansam
blio "Ratilio" koncertą. Tai buvo 
pats pirmasis ansamblis, dar 
Sąjūdžio laikais atvykęs į JAV, pa
čiose Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo išvakarėse. Koncertas 
džiugino, jaudino, ne vienam 
ašarą išspaudė. Ansamblį buvo pa

kvietęs Romas Kezys, lietuviškos 
radijo laidos "Laisvės Žiburys" 
vedėjas.

Pavėlavęs kun. Petras Smilgys 
buvo nuoširdžiai sutiktas karštais 
plojimais.

Atsisveikinimo popietė, užkan
džiaujant ir prie kavos puoduko 
gardžiuojantis net dviem kun. 
Petro garbei iškeptais tortais, praė
jo Šiltoje ir nuoširdžioje nuotaiko
je.

Kun. Petras, prisiminęs jį slė- 
gūsį nerimą, kai praėjusią vasarą 
jam pirmą kartą reikėjo vykti į 
JAV, kalbėjo: "Esu jums dėkingas, 
kad jau antrą kartą esu Apreiškime, 
kur radau ir pažinau nuostabius 
žmones, kupinus lietuviškos dva
sios, išsaugojusius lietuviškas 
tradicijas, lietuviškus papročius ir 
tikėjimą, ir jų svetingus namus..."

Vladas Sidas, Apreiškimo par. 
tarybos pirmininkas, čia visų esan
čių vardu įteikdamas kun. Petrui 
vokelį, pakvietė jį ateinančią va
sarą ir vėl atvykti į Apreiškimą. 
Vokelio turinį kun. Petras žadėjo 
panaudoti jam reikalingų moks
linių knygų įsigijimui.

p. palys

Vedę vaikai ir vaikai virš 21 metų 
negali su jumis imigruoti ir jų ne
reikia rašyti. Jei nesurašysite visų 
vaikų iki 21 metų (nebent jie ve
dę), net jei jie ir nesirengia imi
gruoti, prašymas gali būti atmes
tas.

5. Pilnas adresas, kuriuo norite, 
kad laimėjus, pranešimas būtų 
jums siunčiamas. Telefono nu
meris nebūtinai reikalingas.

6. Nuotraukos. Prašymas bus 
atmestas, jei visos reikalaujamos 
nuotraukos nebus pridėtos prie 
prašymo. Jei prašo žmona/vyras ir 
jei yra vaikų, jie vis) turi būti sura
šyti ir visų nuotraukos pridėtos. 
Jei prašo žmona/vyras ir jei yra 
vaikų, jie visi turi būti surašyti ir 
visų nuotraukos pridėtos. Ant 
kiekvienos nuotraukos antroje 
pusėje spausdintomis raidėmis 
reikia užrašyti vardą, pavardę ir 
gimimo datą. Nuotraukas su per
matomu lipinuku priklijuoti prie 
prašymo, jei neužtenka vietos 
prašymp pusėje, klijuokite ant ki
tos pusės prašymo lapo. Nuo
traukų dydis 2 coliai - inchai arba 
50 mm keturkampis. Nuotraukos 
gali būti juodos-baltos arba spal
votos. Nuotraukos turi būti to
kios, kokių reikalauja pasai.

7. Parašas - turi būti pasirašyta 
taip, kaip jūs pasirašote ant paso 
ar kitų dokumentų. Prašymo lapas 
turi būti įdėtas į voką, kurio dydis 
irgi nustatytas; gali būti dviejų 
dydžiu: tai legalus arba laiško for
mato vokas: ilgis 6" arba 10", plo
tis 3 l/2"arba 4 1/2",jirba ilgis 15 
cm arba 25 cm, plotis 9 cm arba 11 
cm.

Loterijos laiškas turi būti siun
čiamas paprastu paštu. Prašy
mai, siunčiami express ar priority 
mail, second day airmail, fax, pa
ties ar pasamdyto asmens atnešti 
nebus priimti. Siuntimo laikas - 
prašymai turi būti gauti nuo 2001

m. vidudienio spalio 1 d. iki vidu
dienio spalio 31d. Nei anksčiau, 
nei vėliau. Prašymai gauti anks
čiau ar vėliau bus išmesti.

Siunčiant, kairėje voko pusėje 
reikia užrašyti kraštą (mūsų atve
ju Lietuva - Lithuania), po to 
vardą, pavardę ir pilną adresą. 
Voko viduryje užrašyti adresą, kur 
siunčiama. Šių metų Europos 
kraštams, tai ir lietuviams, siunti
mo adresas yra:
DV-2003 Prograin 
Kentucky Consular Center 
3003 Visa Crest
Migrate, KY 41903-3000, USA

Vyras, žmona ir vaikai iki 21 
metų, kurie kvalifikuoja, gali pil
dyti atskirus prašymus, prirašy
dami vienas kitą, ir turi būtinai 
surašyti visus šeimos narius: vyras 
- žmoną, žmona - vyrą ir vaikus 
nepilnamečius iki 21 metų am
žiaus (nevedusius).

Laimėjusiems bus pranešta 
paštu nuo 2002 m. balandžio iki 
birželio mėn.

Nelaimėjusiems nebus praneš
ta.

Laimėjusieji turės savo doku
mentus sutvarkyti tarp 2002 m. 
spalio 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 30 
d. Dalyvavimas šioje loterijoje yra 
nemokamas.

U.S. Ambasadoms ir konsu
latams nėra pranešama apie žalių 
kortelių loterijos laimėto jus, todėl 
yra prašoma į juos nesikreipti.

P.S. Seklyčioje - Socialinių 
Reikalų raštinėje, 2711 W. 71st 
St., Chicago, IL 60629, tel. (773) 
476-2655, galima gauti prašymų 
formas, kurias mes paruošėme 
pagal reikalavimus.

Medžiaga paimta iš United 
Statės Department of Statė, Bu- 
reau of Consular Affair praneši
mo.

Socialinių Reikalų Taryba 
Birutė Jasaitienė (pirm.)

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

Frances Matusevičius, York, 
PA, aukojo 50 dol.

Norintieji prisidėti prie šios val
gyklos išlaikymo, prašomi aukas 
siųsti:

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

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Ieškoma auklė ir namų 
šeimininkė (3 vaikai) Nyak, 
NY apylinkėje. Reikia susikalbėti 
angliškai ir turėti leidimą vairuoti 
automobilį. Skambinti Ligijai tel. 
(845) 358-8767. (sk.).

SIŪLOMI geri darbai mo
terims dirbti vaikų auklėmis arba 
namų šeimininkėmis. Atlygini
mas nuo 350 dol. iki 450 dol. 
savaitei. Galima gyventi šeimose. 
Būtinas minimalus anglų kalbos 
mokėjimas. Skambinti Joanai 718- 
894-1352. (sk.).

Išnuomojamas kambarys 
vienai moteriai Richmond Hill 
rajone. Skambinti po 6 v. v. tel. 
(718) 805-7831. (sk.).

Atlantic Expręss Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, rugsėjo 8 d., nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite’tel. 1-888-205-8851.

Išnuomojami du kamba
riai Cypress Hills rajone antrame 
aukšte. Pageidau jama vienas ar du 
žmonės. Reikia dalintis virtuve ir 
vonia. Skambinti: (718) 847-6422. 
(sk.).

CdKELBIMAI)
Palangoje, netoli jūros par

duodamas dviejų kambarių 
butas pirmame aukšte.Yra virtu
vė, vonia, tualetas, balkonas, 
rūsys, telefonas. Namas plytinis 
penkių aukštų. Skambinti Irenai į 
Lietuvą: 011-370-58-52832. (sk.)

Priimsime gyventi rimtą, 
negeriantį vyrą nuosavo namo 
rūsyje, Bronx, NY, už pagalbą lais
vu laiku remontuojant namą vi
duje. Skambinti tel. 718-796-1768; 
palikti žinutę skambinant 718- 
601-2910. (sk.)’

Prie Trakų parduodama 
sodyba (1,7 ha) gražioje vietoje. 
Mūrinis dviejų aukštų namas; yra 
rūsys, garažas, pirtis, baseinas, 
židinys, sodas. Namo nuotraukos: 
http://lthome.sciorranet.com Tel/ 
Fax: 1 215-464-7069; E-mail: 
nicholas@sciorranet. com (sk.)

NAUJOVĖ NEW YORKE: 
kelių rūšių juoda duona, taip 
pat baltesnė plikyta, impor
tuota iš Lietuvos, gaunama: Bal
tic Star Food Production parduo
tuvėje, 87-18 112thSt., Richmond 
Hill, NY 11418. Tel. (718) 846- 
9094. (sk.)

Lietuvis, gyvenantis Hi- 
ram, ME,

- ieško darbininkų miško 
darbams (pastovus darbas). Pradi
nis atlyginimas 6 dol. į vai. 
Reikalingas darbo leidimas. Duo
dama gyvenvietė. Gali būti šei
ma.

-- siūlo gražioje poilsio 
vietoje praleisti atostogas. 
Galima medžioti.

- parduoda žemės skly
pus namų statybai. Galima pirkti

' ir didesnius sklypus.
- daugiau informacijų 

gausite pastambinę tel. (207) 625- 
4758. (sk.).

mailto:Darbininka@aol.com
mailto:SKazlau648@aol.com
http://lthome.sciorranet.com
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