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V. LANDSBERGIO NUOMONE, 
LIETUVA DAR NETURI GARANTIJŲ 

DĖL PAKVIETIMO TAPTI NATO NARE

- Buvęs Lietuvos premjeras 
Adolfas Sleževičius, vadovavęs 
LDDP Vyriausybei nuo 1993 m. 
kovo iki 1996 m. sausio pabai
gos, braškančiam valstybės biu
džetui sudavė naują smūgį: Eu
ropos Žmogaus Teisių Teisme 
A. Šleževičius laimėjo bylą 
prieš Lietuvą. Strasbūro teismas 
priteisė iš Lietuvos sumokėti 
ekspremjerui ir tuomečiam 
LDDP vadovui 30 tūkst. litų 
žalos atlyginimo bei 70 tūkst. 
litų advokatų išlaidų. Tai - ge
rokai mažiau, nei prašė priteisti 
A. Šleževičius: Ekspremjeras 
reikalavo milijono litų žalos at
lyginimo, o dar 280 tūkst. litų 
- išlaidoms, susijusioms su ad
vokatų paslaugomis, padengti. 
Septynių teisėjų kolegija, tarp 
kurių buvo ir teisėjas nuo Lie
tuvos Pranas Kūris, A. Šleže
vičiaus bylą išnagrinėjo spalio 
23 d. uždarame teismo posė
dyje. Teisėjai nusprendė, kad 
Lietuvos valstybė pažeidė savo 
piliečio teises, numatytas Euro
pos žmogaus teisių konvencijos 
6 straipsnyje. Šis straipsnis nu
mato piliečio teisę į teismą per 
pagrįstus laiko terminus. Euro
pos Žmogaus Teisių Teisme A. 
Šleževičiaus skundas išsiskiria 
tuo, kad daugiau nei ketverius 
metus jam iškelta baudžiamoji 
byla taip ir nebuvo išnagrinėta 
nė viename Lietuvos teisme.

- Po audros lapkričio 10-11 
d. Klaipėdos jūrų uostas lap
kričio 12 d. rytą atnaujino darbą. 
Kaip pranešė Koordinacinio 
jūrų centro Laivų eismo tarny
boje, prekybiniai laivai ir keltai 
įuostąplaukti pradėjo nuo 8 vai. 
ryto. Lapkričio 11d. dėl audros, 
kai vėjo greitis siekė iki 17-18 
metrų per sekundę, į uostą nega
lėj o įplaukti keltai “Klaipėda” ir 
“Šiauliai”. Dėl audros negalėjo 
dirbti ir žmones bei automo
bilius į Kuršių neriją gabenantys 
Smiltynės perkėlos keltai. Žve
jybos uosto rajone lapkričio 11 
d.naktį kelioms valandoms bu
vo dingęs gatvių apšvietimas. 
Artimiausiomis dienomis uosta
miestyje labai stipraus vėjo ne
laukiama. Siaučiant stipriam vė
jui, savaitgalį Šilutės rajone pa
kilo vandens lygis Minijos 
upėje. Pasak Klaipėdos apskri
ties civilinės saugos departa
mento, Šilutės rajone vanduo 
užliejo apie 50 ha plotą. Ap
semta sodyba ties Priekule. Prie
kulės seniūnijoje apsemtas 15 
metų ilgio kelio ruožas. Van
duo siekia 10 centimetrų aukštį. 
Šilutės rajone apsemti ir du vie
tinės reikšmės keliukai. Juknai
čių seniūnijoje apsemta 600 
metrų ilgio kelio juostos, van
dens gylis čia - 30 centimetrų. 
Saugų seniūnijoje apsemta 800 
metrų ilgio kelio atkarpa, 
vandens gylis - 20 centimetrų. 
Audra Klaipėdos apskrityje 
siautė pirmosiomis lapkričio 
dienomis. Tada pajūryje siau
tusi audra padarė nemažų nuos
tolių Klaipėdos apskrities elek
tros ūkiui, tačiau žmonių aukų 
išvengta.

- Kaune lapkričio 10 d. gi
mė nauja žiniasklaidininkus 
vienysianti organizacija - Lie
tuvos žurnalistų federacija. Fe
deracijos veikloje dalyvaus apie 
400 žurnalistų iš visos Lietuvos.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) vadovo, Seimo 
nario, profesoriaus Vytauto 
Landsbergio nuomone, Lietuvos 
tikslas - 2002 m; laukiamas pa
kvietimas tapti Šiaurės Atlanto 
aljanso nare - gali būti pasiektas, 
tačiau garantijų, kad Lietuva tik
rai bus pakviesta, dar nėra. “O 
pastangų, kad taip neįvyktų, ma
toma ir gali rastis vis daugiau”, 
pažymi savo pareiškime konser
vatorių vadovas V. Landsbergis.

Jo teigimu, Kanadoje ką tik 
buvo paskleista “labai ypatinga” 
mintis neva saugumo padidėji
mas gali sumažinti stabilumą! 
Todėl V. Landsbergis savo pa
reiškime atkreipė dėmesį į dvi 
šio pobūdžio aplinkybes.

Konservatorių partijos pirmi
ninkas pažymi, kad JAV, kurios 
gali tarti konkrečios NATO 
plėtros klausimu lemiamą žodį, 
dabar puoselėjama atsitraukimo 
idėja: kaip vis dėlto nepakviesti 
naujų narių (kad neliktų ir Bal
tijos valstybių problemos), pa

VLADIMIR PUTIN:
BALTIJOS ŠALIŲ PRIĖMIMAS Į NATO NESTIPRINA JŲ SAUGUMO
Rusijos prezidentas Vladimir 

Putin mano, kad Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos saugumas nesu- 
stiprės šioms šalims įstojus į 
NATO.

“Kad ir ką sakytų mano ko
legos iš Baltijos respublikų, tai 
nepadidins... jų saugumo”, - sa
ke V. Putin lapkričio 10 d. kal

Vilniaus stogai rudenį A. Balbieriaus nuotr.

LIETUVOS KAIMIEČIAI MIRŠTA STOVĖDAMI
Neseniai lankęsis Airijoje ir 

sužinojęs, kad šios šalies žemės 
ūkyje darbuojasi vos keli pro
centai gyventojų, Lietuvos Pre
zidentas Valdas Adamkus nu
rodė, kad ir Lietuvos kaime 
turės likti tik apie 10 proc. že
mę dirbančių žmonių. O kiek 
jų mūsų kaime triūsia da
bar?

Šito Prezidento V. Adamkaus 
kartą paklausė ir Lietuvoje lan
kęsis Vokietijos kancleris G. 
Schroeder. V. Adamkus atsakė, 
kad 30 proc. Svečias pagalvojo, 
kad mūsų Prezidentas nesuprato 
klausimo irj į pakartojo. Atsaky
mas buvo tas pats... Gal ir mes, 
susirengę Europon, sparčiai per
sitvarkysime, gal numatome di
desnius kaimo gyventojų mažė
jimo tempus?.. Tačiau, regis, 
vyksta atvirkštinis procesas. Štai 

vadinant tai pasirengimo lenkty
nių tąsa, “regata”.

“Viena vertus, būtų pasakyta, 
kad visos kandidatės apskritai 
kviečiamos, kita vertus - nekvie
čiama nė viena konkrečiai ir da
bar. Toks kvietimas nekviečiant 
beveik nesiskirtų nuo ilgai kar
toto “atvirų durų” posakio ir, be 
abejo, būtų didelė nuolaida 
Maskvai”, mano V. Landsber
gis.

Pasak jo, būsimas Rusijos 
prezidento V. Putino vizitas į 
Washingtoną, kur, berods, nu
matoma paliesti ir Baltijos vals
tybių narystės NATO reikalą, 
kelia vėl naujų klausimų apie 
garsiąją “veto teisę”.

Seimo narys spėja, kad galbūt 
JAV prezidentas korektiškai in
formuos aukštąjį svečią apie bū
simą sprendimą pakviesti Bal
tijos valstybes. Jis taip pat neat
meta galimybės, kad gal dar bus 
nutarta šio reikalo visai neliesti. 
“Juk V. Putin ką tik pareiškė, 
kad už partnerystę nepageidaus 

bėdamas didžiausių Jungtinių 
Valstijų žiniasklaidos priemonių 
Maskvos biuro koresponden
tams.

“New Yorke, Washingtone, 
Paryžiuje, Berlyne, Romoje - 
išeikite į gatvę, sustabdykite bet 
kurį pilietį ir paklauskite: ar, jo 
nuomone, padidėtų jo šalies ir 

per pastaruosius 5 metus Plun
gės rajone kaimo gyventojų pa
daugėjo apie 300.

Telšių rajone iki 1997-ųjų 
taip pat kasmet po šimtą gyven
tojų padaugėdavo ir tik nuo 
1997-ųjų kasmet po šimtą ėmė 
mažėti. Panašūs ir visos šalies 
rodikliai - per pastaruosius 5 
metus kaimo gyventojų suma
žėjo vos 0,2 proc.

Reikia patikslinti, kad iš Lie
tuvos kaime gyvenančių 31,8 
proc. gyventojų žemės ir miški
ninkystės ūkyje dirba vos apie 
20 proc. Vis dėlto ir šis skaičius 
labai didelis. Galima pasiguosti, 
kad 1939-aisiais Lietuvos kaime 
gyveno ir dirbo 77 proc. gyven
tojų, o 1970-aisiais - jau tik 50 
proc. Taigi kaimo gyventojų 
mažėja, bet ne taip sparčiai, kaip 
to norėtume. Kodėl? 

jokių Amerikos nuolaidų”, pa
žymi V. Landsbergis.

JAV Atstovų rūmai, pasak jo, 
patvirtino finansinę paramą 
NATO plėtrai apskritai, kandi
dačių pasirengimui, tačiau be 
datų, o čia ir yra visas klausi
mas. “Rusijos vyriausybės “va
nagai” vizito išvakarėse - vėl ka
tegoriškai prieš Baltijos vals
tybių pakvietimą”, pažymi V. 
Landsbergis. Todėl, jo nuomo
ne, jei ta tema pavirs JAV klau
simu Rusijai, svarstymu ir dery
bomis Washingtone arba ran
čoje dėl mūsų likimo mums ne
dalyvaujant, Lietuvoje ir kitose 
Baltijos valstybėse kils nesma
gių prisiminimų. O Rusijos dip
lomatijos tikslas, artimas veto 
teisei, bus, pasak V. Landsber
gio, bemaž pasiektas.

Tačiau V. Landsbergis tikisi, 
kad jokia “regata”, kurios tu
rinys - Baltijos valstybių nepa- 
kvietimas 2002 metais, ten ne
bus svarstoma.

ELTA

jo paties saugumas Baltijos šalis 
priėmus į NATO? Atsakymas 
bus akivaizdus - ne”, - mano V. 
Putin. “Nors, žinoma, kiekviena 
šalis turi teisę ir privalo pati pa
sirinkti, kokiu keliu užtikrinti 
savo saugumą, su tuo niekas ne
siginčija”, - pridūrė preziden
tas. BNS

“Kaimo gyventojų ženkliau 
gali sumažėti tik per ilgą laiką, 
kelis dešimtmečius, nes jie sės
lūs, pripratę gyventi kaime ir į 
miestus keliasi nenoriai, ten jie 
negali pritapti”, - mano Telšių 
apskrities statistikos valdybos 
viršininkė Zofija Šukienė.

Mieste kaimo žmogaus nie
kas ir nelaukia - juk patiems 
miestiečiams darbo vietų trūks
ta. Dabar situacija tokia, kad ne 
tik kaimiečiai neina į miestą, 
priešingai - nemažai miestiečių, 
gelbėdamiesi nuo nedarbo ir 
bado, ieško prieglobsčio kaime. 
Gali būti, kad greitai kaiman 
plūstelės nauja miestiečių banga 
- mat daug kas negali sumokėti 
mokesčių už šilumą ir kitas pa
slaugas, parduoda butus ir ke
liasi į kaimą.

(nukelta į 5 psl.)

Tėvynės sąjungos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
mano, kad partijos kandidato į 
prezidentus iškėlimas turėtų 
paskatinti kitas dešiniąsias cent
ro politines jėgas greičiau ap
sispręsti dėl bendro kandidato 
kėlimo.

“Mes žiūrime į šiuos mūsų 
inicijuotus pirminius rinkimus 
kaip į pirmą etapą viso dešinio 
sparno kandidatui iškelti, kuris 
nurungtų Algirdą Brazauską. 
Tikimės, kad kitos centro de
šiniosios partijos supras, kad to
kiu keliu reikia eiti”, - spaudos 
konferencijoje lapkričio 12 d. 
sakė V. Landsbergis.

Kaip skelbta, ekspremjeras 
Andrius Kubilius lapkričio 11 d. 
vakarą išrinktas Tėvynės są
jungos kandidatu kitais metais 
vyksiančiuose prezidento rinki
muose.

V. Landsbergis teigė, kad su 
kitomis centro dešiniosiomis 
partijomis reikėtų susitarti dėl 
bendro kandidato kėlimo prin
cipo.

“Tai nereiškia, kad aš kaip 
partijos pirmininkas eisiu pas 
kitus pirmininkus ir jiems pir- 
šiu A. Kubilių. Turima galvoje 
susitarti ir parengti tam tikrą 
bendrą metodiką, ir kaip vidinį 
elektoratą matyti ne tik partijos 
narius, bet ir partijos rėmėjus. 
Jei ir mūsų elektoratas iš anksto 
išrinktų vieną kandidatą, tai 
galim? sakyti, jis (kandidatas - 
BNS), jau būtų bendras”, - sa
kė V. Landsbergis.

Konservatoriai kol kas yra 
vienintelė partija, kuri surengė 
kandidato į prezidentus vidi
nius rinkimus.

Jie yra pasiūlę kitoms centro 
ir dešiniosioms partijoms su
rengti bendro dešiniųjų kan
didato į prezidentus rinkimus, 
tačiau kol kas dėl to nėra su
sitarta.

Liberalų vadovas Eugenijus

MIRĖ ŽYMUS LIETUVOS 
KALBININKAS

CHACKELIS LEMHENAS
Vilniuje lapkričio 10 d., ei

damas 98-uosius metus, mirė 
žymus Lietuvos kalbininkas, žy
dų bendruomenės garbės narys, 
buvęs Kauno geto ir. Dachau 
koncentracijos stovyklos kali
nys, Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino 4-ojo laips
nio ordino kavalierius Chackelis 
Lemchenas.

Prieškaryje Ch. Lemchenas 
buvo šiuolaikinės lietuvių kal
bos normintojo profesoriaus Jo
no Jablonskio mokinys ir padė
jėjas. Ch. Lemchenas parengė 
kelis “Lietuvių - rusų kalbų žo
dynus”, drauge su kitais išvertė 
ir redagavo “Tarptautinių žodžių 
žodyną”, išleido studiją “Lie
tuvių kalbos įtaka Lietuvos žydų 
tarmei”.

1941 metais, pirmosiomis na

JAV NATO PLĖTROS ŠALININKAI 
SUSITIKO SU LIETUVOS POLITIKAIS

Lietuvoje viešėjo JAV nevy
riausybinės organizacijos “JAV 
NATO komitetas” prezidentas 
Bruce Jackson, kurio vizito tiks
las - diskusija NATO plėtros 
klausimais. Lapkričio 12 d. 
svečias susitiko su Prezidentu 
Valdu Adamkumi, Seimo NA
TO reikalų komisijos nariais bei 
spaudos ir akademinės visuo
menės atstovais. Susitikimuose 
buvo aptariami Lietuvos inte
gracijos į NATO bei NATO 
plėtros klausimai.

“JAV NATO komitetas” 
įkurtas Amerikos piliečių, kurie 
laikosi nuostatos, kad Rytų ir Vi
durio Europos valstybių priė

Gentvilas lapkričio 12 d. 
spaudos konferencijoje prane
šė, kad sausio pabaigoje ar 
vasario pradžioje liberalai pla
nuoja surengti tokius pat pir
minius kandidato į prezidentus 
rinkimus, kokius padarė kon
servatoriai.

“Manome, kad toks de
mokratiškas kandidato rinkimų 
būdas turėtų tapti rimtų Lie
tuvos politinių partijų tradici
ja”, - sakė jis.

Paklaustas, ar gali būti, kad 
dešiniosios centro partijos pa
rems dabartinio prezidento Val
do Adamkaus kandidatūrą, V. 
Landsbergis tokios galimybės 
neatmetė, tačiau pažymėjo, kad 
apie tai kalbėti dar anksti, nes 
pats V. Adamkus dar nėra 
apsisprendęs, kad kandidatuos 
antrai kadencijai.

“Mes vieną kartą tai jau 
padarėme per praėjusius pre
zidento rinkimus ir visada tokia 
galimybė yra. Bet pirmiausia 
mes nežinome, ar prezidentas V. 
Adamkus kandidatuos antrą 
kartą”,- pažymėjo jis.

V. Landsbergis nemano, kad 
A. Kubiliaus išrinkimas kan
didatu į prezidentu reiškia, jog 
jis automatiškai tampa ir nau
juoju partijos vadovu. Pasak jo, 
naujo partijos vadovo klausi
mas bus sprendžiamas kaip ir 
visuomet - partijos suvažiavi
me, kuris turėtų vykti kitų metų 
rudenį.

Rinkimų rezultatus ir parti
jos kandidatą turės patvirtinti 
lapkričio 24 d. vyksianti partijos 
konfereiivija.

Dabartinis konservatorių par
tijos pirmininkas V. Landsber
gis dalyvauti rinkimuose atsi
sakė. V. Adamkus apie savo ke
tinimus oficialiai pareikšti yra 
žadėjęs po naujųjų metų.

Rinkimai į prezidento postą 
vyks kitų metų gruodį.

BNS

cių okupacijos dienomis, Ch. 
Lemchenas buvo sučiuptas gat
vėje ir varomas į Kauno “Liet
ūkio garažą”, kur vyko žydų 
žudynės. Jį išgelbėjo praeivis, 
pasipiktinęs brutaliu elgesiu su 
“mylimiausiu J. Jablonskio mo
kiniu”.

Amerikiečiams išvadavus 
Dachau koncentracijos sto
vyklą, Ch. Lemchenas atsisakė 
siūlymo likti Vakaruose, pareiš
kęs, kad iš jo “visų artimųjų 
gyva likusi tik lietuvių kalba”.

Apie žymųjį kalbininką Aus
tralijoje sukurtas filmas “Dėdė 
Chackelis”, kuris neseniai buvo 
rodytas Lietuvoje.

Ch.Lemchenas palaidotas 
lapkričio 14 d., Vilniaus žydų 
kapinėse Saltoniškėse.

Banga.lt

mimas į Šiaurės Atlanto sutar
ties organizaciją sustiprintų šių 
valstybių demokratines institu
cijas ir rinkos ekonomikas. JAV 
NATO komitetas aktyviai pro
paguoja NATO plėtrą prisidė
damas prie diskusijų šiuo klau
simu. 1979-1990 m. B. Jackson 
buvo JAV karinės žvalgybos 
pareigūnas, 1986-1990 m. dirbo 
Gynybos sekretoriaus biuro pa
tarėju branduolinių pajėgų ir 
ginklų kontrolės politikai. B. 
Jackson taip pat yra Londono 
tarptautinių strateginių studijų 
instituto bei JAV saugumo po
litikos centro patarėjų kolegijos 
narys. ELTA

Banga.lt
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Daug kainuojančios mažos paskolos
Neturtingi žmonės yra vi- čekių keitėjai siūlo iš jūsų ar kuri atitiks tiktai pusę jūsų

šaip išnaudojami ir pagaunami. 
Žmonės, neseniai atvykę į šį 
kraštą, neturi daug pinigų, daž
nai neturi gerų darbų ir jiems 
dažnai pritrūksta lėšų kasdie
niniams reikalingiems daly
kams. Visa tai žino nešvarūs 
verslininkai ir jie visaip tuos 
žmones išnaudoja, susikrau
dami sau turtus.

Vienas išnaudojimo būdų yra 
duoti mažą paskolą trumpam 
laikui, bet su dideliais procen
tais; antras būdas, už atneštą 
užstatui vertingą daiktą duoti 
labai mažą sumą dolerių - tai 
“pawn shops”; trečias būdas, pa
gauti ir išnaudoti žmones - tai 
krautuvės, kurios siūlo išsinuo
moti daiktus, kad vėliau galėtu
mėte tapti jų savininkais - “rent- 
to own shops”.

Mažų paskolų davėjų pikt
naudžiavimai:

1. Kai kurie skolintojai reika
lauja aukštų paskolos procentų.

2. Dauguma skolintojų pri
deda įvairius mokesčius prie pa
skolos ir bando dar parduoti tai 
paskolai apdraudą. Visi tie prie- 
diniai dalykai atneša paskolos 
davėjui pelno, o jums dar dau
giau kainuoja.

3. Kai kurie skolintojai su
daro sunkumų apskaičiuoti, 
kiek iš tikro ta paskola kainuos.

4. Kai kurie skolintojai ska
tina vis dažniau ir dažniau iš jų 
skolintis, kad jiems iš to būtų 
daugiau pelno.

Aukštos įvairių paskolų 
kainos - tai “payday 

lenders” - algos mokėjimo 
dienos paskola

Kai kurie “check cashers” - 

Western Union9

Mes išdaliname 
daugiau kaip

PINIGINIAMS 
LAIMĖJIMAMS!

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.

Tai lengva.
Kiekvieną kartą, kai tu siunti piniginę perlaidą JAV ar 
į kitas valstybes per Westem Union Money Transfef® 
arba padarai Quick Collect® ar Swift Pay® piniginę 
operaciją, tu automatiškai esi įtraukiamas į lošimą ir

gali laimėti $25,000 vertės Didijį Prizą!

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima pirmadieniais 9:30-10:00 vai. 
vak. iš WPAT 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 Literaiy Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
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jūsų pažįstamo paimti as
menišką čekį. Skolintojas (“len- 
der”) laikys tą čekį ir jo neiškeis 
vieną ar dvi savaites. Už tai jis 
duos jums sumą dolerių, kuri 
bus mažesnė, negu jūsų čekyje 
užrašyta. Kartais skolintojas dar 
nori priedinio mokesčio virš jū
sų jau mokamų procentų. Kai 
baigsis dvi savaitės, jums reikės 
užmokėti arba visą sumą čekio 
(daugiau, negu skolintojas da
vė), arba skolintojas išsikels če
kį. Dažnai skolintojas bandys 
prikalbinti parašyti dar vieną 
čekį didesnei sumai ir duos jums 
mažai pinigų, arba visai nieko. 
Tokiu būdu skolintojas gauna 
daugiau iš jūsų pinigų, o jūs 
brendate gilyn į skolą.

Skirtumas tarp čekio sumos 
ir ką gaunate iš skolintojo gry
nais pinigais, yra paskolos pro
centai, kuriuos skolintojas rei
kalauja. Pvz.: jūs parašote čekį
- 256 dol., gaunate iš skolintojo
- 200 dol., o 56 dol. yra pro
centai, kuriuos mokate už pa
skolą ir patarnavimą. Jei skai
čiuoti metiniu procentu, tai yra 
681 proc. Palyginkite tą pro
centą su 10-15 proc., kurį reiktų 
mokėti bankui ar panašioms 
finansinėms institucijoms už 
paskolą. Tačiau neturingiems 
skolintojams mažų sumų bankai 
neskolina.

“Pawnbrokers” - daiktų 
užstatytojai - palūkininkai 
“Pawnbrokers” yra įstaigos, 

kurios leidžia užstatyti ką nors 
vertinga, pvz., brangenybes, ste
reo, net automobilį ir gauti pini
gų. Paprastai “pawnbrokers” 
jums paskolins pinigų sumą, 

užstatyto turto vertės. Jums rei
kia atmokėti paskolą per nu
statytą laiką, nes kitaip “pawn- 
brokers” gali parduoti jūsų už
statytą turtą ir pinigus pasilikti 
sau. Kadangi jums reikia mokėti 
mokestį ir gaunate pinigų tik už 
pusę užstatyto turto vertės, ta 
paskola, skaičiuojant metiniu 
procentu, gali kainuoti 200 proc.

Gauti pakolą, užstatant 
savo automobilį - “pavvning 

your car title”
Kai kurie “pawnbrokers” leis 

jums naudotis automobiliu, bet 
pasilaikys automobilio nuosa
vybės dokumentus (automobi
lio nuosavybės dokumentą - 
“title”). Už tai jūs gausite pini
gų, bet ne daugiau kaip pusę au
tomobilio vertės. Jei paskolos 
neužmokėsite laiku, “pawnbro- 
ker” suras jūsų automobilį, jį 
pasiims ir parduos. Net ir tuo 
atveju, jei reguliariai atmokate 
skolą, “pawnbroker” vis tiek 
padarys iš jūsų didelį pelną. 
Pvz., jūs užstatote savo mašiną 
- atiduodate nuosavybės doku
mentus, mašina kainuoja 1,000 
dol., bet gaunate tik 500 dol. 
grynais.

Jūsų savaitiniai mokėjimai 
yra nustatyti 103.30 dol. per 10 
savaičių. 103.30 dol. x 10 savai
čių užmokate 1,033 dol. Tuo tar
pu jūs gavote tik 500 dol. pa
skolą, tai yra, jūs sumokate 830 
proc. metinių procentų.

Baldų ar kitos namų 
įrangos nuomojimas

Jei nueinate į krautuvę ir rei
kalingus daiktus išsinuomojate. 
užuot juos pirkę, už nuomą už

mokate bent 3 ar 4 kartus dau
giau, negu kad būtumėte užmo
kėję, juos pirkdami. Pvz., išsi- 
ųųomojate 19 colių spalvotą 
televizorių, kurio vertė 300 dol. 
Už nuomą mokate 16 dol. per 
savaitę 52 savaites. Mokėdamas 
kas savaitę nuomą, užmokate 
832 dol., televizoriaus vertė 300 
dol., taigi 532 dol. eina už pro
centus arba 254 metinių pro
centų. Kartais įmonė, kuri va
dinasi “rent-to-own company”, 
išnuomos jums vartotą televi
zorių ir sakys, kad tai naujas. 
Tuo atveju jie dar daugiau pa
sipelnys. Ir jei praleisite vieną 
mokėjimą, įmonė gali atimti 
televizorių ir jums nieko neliks, 
nepaisant visų jūsų įmokėtų 
pinigų.

Kas yra paskolos?
Tai pasiskolinti pinigai, ku

riuos reikia grąžinti per vieną ar 
daugiau mokėjimų. Skolintojai 
ima procentus už skolintą sumą. 
Tai reiškia, kad jūs užmokate 
daugiau, negu gaunate. Tokiu 
būdu skolintojas padengia sko
linimo išlaidas ir dar padaro pel
no. Juo aukštesnis skolinimo 
procentas, tuo daugiau jums 
reikia atmokėti. Turėtumėte 
žinoti, kad, jei skolai atmokėti 
imsite mažus mėnesinius mokė
jimus, tuo daugiau jums ta skola 
kainuos, nors paskolos procen
tai bus tie patys. Palyginkite - 
jūs pasiskolinote 500 dol. už 18 
proc. 12 mėnesių. Jūs mokate 
kas mėnesį po 45.84 dol. Per 12 
mėnesių jūs sumokėsite 550.08 
dol., taigi jums skola kainuos 
50.08 dol. O jei tą pačią skolą 
jūs mokėsite po 24.96 dol. per 
24 mėnesius - jūs sumokėsite 
599.09 dol. Taigi paskola jums 
kainuos 99.09 dol. Kartais reikia 
pasiskolinti keletą šimtų dolerių

Smulkesnė informacija

1-800-325-6000 

dėl netikėtų bėdų - medicininių 
išlaidų, sugedusio šaldytuvo ar 
kitos namų įrangos, ar nusipirkti 
naudotą automobilį, kad galė
tumėte važinėti į darbą. Nors 
suma, kurios jums reikia, yra 
nedidelė, bet procentai, kuriuos 
už tą paskolą teks sumokėti, gali 
būti dideli. Visada ieškokime 
paskolos kuo geriausiomis są
lygomis - kuo mažiausiais pro
centais.

Ką reikia daryti, kad 
išvengtumėte finansinių 

sunkumų?
1. Taupykite nenumatytoms 

išlaidoms. Jei kiekvieną savaitę 
atidėsite nedidelę sumą tai, rei
kalui esant, turėsite. Bandykite 
taupyti, prieš užklumpant kokiai 
bėdai, kad nereikėtų ieškoti pa
skolos. Galite pakalbėti su biu
džeto patarėjais, kurie gali pa
dėti suplanuoti biudžetą suba
lansuoti išlaidas ir taupymą.

2. Skolindamiesi apsižiūrėki
te. Nežiūrėkite tik į mėnesinį 
mokestį, kurį tektų mokėti, at
mokant paskolą. Visada paly
ginkite procentus, visą sumą 
kurią reikės jums atmokėti, kiek 
bus mokėjimų ir kokie mokes
čiai, kurie pridedami prie pa
skolos.

3. Visada perskaitykite ant ko 
pasirašote. Jei atidarote sąskaitą 

CENTURY 21 GEMINI LLC, 1283 Broad Street, Bloomfield, NJ 07003, 
didžiausia pasaulyje nekilnojamo turto kompanija siūlo jums savo pa
slaugas perkant, parduodant namą, nuomojant butą, ieškant patalpų 
bizniui šiaurinėje New Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mail: jbanyte97@hotmail.com Profesionalus aptar
navimas garantuotas!!!

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.
SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forcst 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. 
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Daug vietos automobiliams pastatyti.

DAIVA IZBICKAITĖ-VERŠELIENĖ, DEWOLFE REAL ESTATE, 677 
Worcester Rd., Natick, MA 01760, gali aptarnauti jūsų visus nekilnojamo 
turto pareikalavimus. DeWolfe 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. Winter Garden Ta- 
vern, 1883 Madison St,Ridgewood,NY 11227.Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
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kredito unijoje, kuri yra panaši, 
kaip ir bankas, ir yra remiama 
federalinės valdžios, galite gauti 
paskolą mažesniu procentu, t.y. 
10-20 proc., užuot 254-830 
proc. iš “pawn brokers, rent-to- 
save stores” arba 681 proc. iš 
“pay-day-loan” vietos.

Jei reikia paskolos pradėti ne
didelį verslą gal yra ne pelno 
siekianti organizacija jūsų apy
linkėje, kuri galėtų padėti.

Jei pasiskolinsite iš anksčiau 
minėtų skolintojų ir norite ži
noti, kokios yra jūsų teisės, apie 
tai galite sužinoti iš vietinės “le- 
gal service” įstaigos.

Pastaruoju laiku labai daug 
yra žmonių - įstaigų, norinčių 
“padėti” ypač neseniai atvažia
vusiems į šį kraštą neturintiems 
gero darbo, užtenkamai pajamų. 
Įstaigos, “padėdamos” reikalin
giems paskolos asmenims, tur
tėja, o jų klientai brenda į vis 
didesnę skolą. Todėl būkime 
atsargūs skolindamiesi, ypač 
skolindamiesi mažą sumą pini
gą kuri gali brangiai kainuoti.

JAV LB Krašto valdybos 
Socialinių reikalų taryba

Parengė: B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi medžiaga gauta iš 
National Consumer Law Cen
ter, Ine. Boston, MA

k y
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Pirmasis 
“postmodernusis karas”
Kai kurie apžvalgininkai, analizuodami teroro aktus Nevv Yorke 

ir ffashingtone, kalba apie “pirmą į postmodenrųj įkąrą”, bet šios 
naujos sąvokos reikšmės kol kas niekas nėra iki galo išaiškinąs. 
Apžvelgus užsienio spaudoje pasirodžiusius straipsnius, gvilde
nančius Vakarų reakciją į naująsias tarptautinio terorizmo ap
raiškas bei naujosios tarptautinės (ne)tvarkos pokyčius, galima 
pamėginti trumpai apibendrinti pirmąjį šio amžiaus karą.

profesorius Francis Fukuyama 
straipsnyje “Suvienyta valsty
bė”, kurįjis išspausdino dienraš
tyje “Financial Times”, pabrėžia 
psichologinį teroro aktų povei
kį. “Nuo pat Pearl Harboro lai
kų JAV neturėjo tokio priešo, 
kuris galėtų kėsintis į amerikie
čius pačioje šalyje. - rašo F. Fu
kuyama. - Washingtone nėra 
žuvę tiek žmonių nuo 1812 me
tą kai britų kariuomenė apšaudė 
Baltuosius rūmus”.

Kaip teigia H. D. Koehler,

roras būtų tapęs toks grėsmingas 
be valstybių paramos. Pasak j o, 
teroristų grupės neveikia va
kuume -joms reikalingos bazės, 
treniruočių stovyklos, einamo
sios sąskaitos, komunikacijos 
priemonės, pasai ir netgi kredito 
kortelės. A. Rojo teigimu, “Al 
Qaeda” pinigai cirkuliuoja tarp
tautinės finansinės sistemos ve
nomis, neaplenkdami net JAV 
bankų.

Anot S. P. Huntingtono, “Al 
Qaeda” yra vadovaujama nau-

Lietuvių 
Bendruomenės 
jubiliejų 
pasitinkant

Prisimintina, kad Lietuvių Bendruomenės idėja jungti lietuvius 
vienan būrin padedant išlaikyti savo tautybę nėra išrasta 
vadinamųjų “dypukų”. Priešingai, ši mintis yra dygusi tarp 
ankstesniųjų Amerikos lietuvių beveik prieš šimtą metų.

Lietuva tada buvo prispausta Rusijos caro, uždrausta spauda, 
neleista steigti jokių draugijų. Labai norėta lietuvių tautą surusinti. 
Nuo rusų priespaudos ir vargo bėgdami daug kas atsidūrė 
Amerikoje. Bet čia, laisvėje, sutiko naują pavojų - ištirpt tarp kitų 
imigrantų. Tada ir kilo mintis jungti Amerikos lietuvius ne tik 
tarpusavio šalpai, bet ir savo tautiškumui išlaikyti bei puoselėti.

Taip atsirado žinomieji Amerikos “lietuvių susivienijimai” 
(1886 m.). Nariai buvo įpareigoti išlikti lietuviai, šviestis, rūpintis 
kultūrine pažanga, remti Lietuvos reikalus, nors tuo pačiu metu 
“susivienijimai” buvo ir pašalpos draugijos. Keliolika metų veikė 
tiktai vienas bendras “Susivienijimas Lietuvių Amerikoje”, 
sakytum dabartinė bendruomenė, siekianti apjungti visus lietuvius 
bendram tautiniam bei kultūriniam darbui.

Nepriklausomoje Lietuvoje, nukritus rusiškos priespaudos 
pančiams, visus jungė jau sava, nepriklausoma valstybė. 
Nutautinimo pavojus šiame krašte buvo praėjęs, bet ji tebetykojo 
užsieniuose likusių lietuvių. Užmegzti su jais tampresnius ryšius 
ir padėti išlikti ištikimiems savo tautai buvo įsteigta “Draugija 
Užsienio lietuviams remti” (1932 m.).

Šios draugijos rūpesčiu 1935 m. rugpjūčio 11-18 d. Kaune buvo 
sušauktas pirmasis pasaulio lietuvių kongresas. Jis nutarė steigti 
Pasaulio lietuvių sąjungą išrinko laikiną vadovybę. Tai buvo lyg 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės užuomazga.

Antroji bolševikų okupacija neleido į tėvynę grįžti dešimtims 
tūkstančių lietuvių, kurie išsisklaidė po įvairius svetimus kraštus, 
ypač daug emigravo į Ameriką. Kas juos dabar turėjo ir galėjo 
sieti, kai nebeliko nei laisvos valstybės, nei normalaus ryšio su 
gimtuoju kraštu, nei viso pasaulio lietuvių apimančios 
organizacijos?

Dar prieš emigravimą į kitus kraštus Vokietijoje (didžiojoje 
Hanau stovykloje) 1946 metų pradžioje įvyko suvažiavimas, 
priėmęs Lietuvių Bendruomenės konstituciją o po trijų metų 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo komitetas paskelbė ir Lietuvių 
Chartą. Jos pagrindinė mintis: “Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”. Bendruomenės siekimas - jungti visus už 
Lietuvos sienų atsidūrusius tautiečius bendram tautiniam 
kultūriniam darbui ir kovai už Lietuvos laisvę.

Bendruomenė tad nėra kokia nauja idėja, o tiktai nauja lietuvių 
susivienijimo forma. Bet kiek ji gali mums padėti, priklauso nuo 
mūsų pačių: mūsų sutarimo, sąmoningumo ir veiklumo. 
Bendruomenė spiečia ir kviečia visus. O kuo didesnis bei veiklesnis 
bus mūsų spiečius, tuo našesni bus ir darbo vaisiai.

1951 m. lapkričio 18 d. New Yorke buvo surengta didelė šventė, 
kurios metu buvo pasirašytas JAV Lietuvių Bendruomenės įkūrimo 
aktas. Sveikiname JAV Lietuvių Bendruomenę, švenčiančią 50 
metų sukaktį.

Praėjus daugiau kaip dviems 
mėnesiams po teroristinių iš
puolių JAV, daugelis užsienio 
apžvalgininkų ir akademinės 
visuomenės atstovų atkreipia 
dėmesį į fundamentalistinio te
rorizmo (visų pirma musulmo
niško, tačiau nemažiau ir krikš
čioniško, judėjiško ir naciona
listinio) modernumą ir santykinį 
Vakarų politinių sistemų ana
chronizmą.

Tai akivaizdžiai atskleidžia 
esminių Osamos bin Ladeno te
rorizmo ypatybių palyginimas 
su JAV bei Europos atsako į 
teroro išpuolius pobūdžiu.

Ispanijos dienraštyje “EI 
Mundo” išspausdintame Ovjedo 
universiteto profesoriaus Hol- 
mo-Detlevo Koehlerio straips
nyje teigiamą jog O.bin Ladeno 
teroras yra postmodemus tiek 
socialiniu (radikalūs jihado 
judėjimai visame pasaulyje) ir 
organizaciniu (pasaulinis tink
las, grindžiamas veiksmingu 
mafijos, sukilėlių grupuočią 
valdančiųjų dinastijų ir kultū
rinių draugijų veiklos koordi
navimu) pobūdžiu, tiek savo 
taikiniais (kapitalizmo ir Vakarų 
kultūros simboliai).

O.bin Ladeno teroras yra nu
kreiptas ne prieš realias galias, 
o prieš simbolius. Pasaulio pre
kybos centras (PPC) nebuvo 
koks galingas informacinių 
technologijų koncernas ar stra
teginė karinė bazė, tačiau sim
bolizavo globalaus kapitalizmo 
galybę.

“Teroristai taikėsi į PPC

Prezidentas Bush, atvykęs į Baltuosius rū
mus š. m. spalio 14 d., patvirtina žurna
listams, kad su Talibanu deramasi nebus

kaip į kapitalizmo 
simbolį ir į Pen
tagoną kaip į JAV 
karinės galios 
simbolį”, - Vokieti- 
jos savaitraščiui 
“Die Zeif ’ sakė žy
mus amerikiečių 
politologas Sa- 
muel P. Hunting- 
ton.

Kaip straips
nyje “EI Mundo” 
rašo lenkų kilmės 
rašytojas Marek 
Halter, teroro ak
tai buvo demon
stratyvus protes
tas prieš Vakarų 
vertybes ir gerovę. 
Pasak jo, O. bin 
Laden kur kas ge
riau negu JAV pre
zidentas George 
W. Bush supranta,
kad postmodernistiniu požiūriu 
simboliai nepalyginamai pra
noksta karinę galią.

Simbolinė teroro išpuolių 
reikšmė ypač akivaizdi eko
nominiu požiūriu. Pasak New 
Yorko Bingamtono universite
to politinės etikos profesoriaus 
Jameso Petraso, PPC sugrio
vimas turėjo didžiulį simbolinį 
poveikį investuotojams. Šis įvy
kis sudrebino JAV nepažei
džiamumo įvaizdį ir parodė, jog 
vienintelė supervalstybė nėra 
visiškai apsaugota nuo netikėtų 
išpuolių.

JAV John Hopkins universi
teto tarptautinės ekonomikos

Afganų pabėgėliai neša vandenį ir rūbus, paruoštus skalbi
mui pabėgėlių stovykloje, globojamoje Irano Raudonojo 
kryžiaus organizacijos 6 mylios nuo Irano-Afganistano sienos 
š. m. spalio 21 d.

dojantis globaliomis komunika
cinėmis technologijomis, kurios 
pastaraisiais metais tapo dau
geliui prieinamomis.

Amerikiečių politologas 
Chalmers Johnson straipsnyje 
Vokietijos savaitraštyje “Der 
Spiegei”, kuriame jis analizuoja 
JAV politiką Afganistano at
žvilgiu, mini “bumerango efek
tą”. Pasak jo, šaltojo karo metu 
Washington rėmė musulmonų 
fundamentalistus, devintame 
praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
kovojusių su Sovietų Sąjungos 
remtu Afganistano režimu, ap
mokė ir aprūpino įvairia gink
luote dešimtis tūkstančių mu- 
džahidą kurie dabar tapo di
džiausiais JAV priešais. Anot 
Ch. Johnsono, ironiška, kad 
būtent CŽV, tuo metu rėmusi O. 
bin Ladeną išmokė islamo tero
ristus, kaip naudoti naujausias 
technologijas bei kaip nuo jų 
apsiginti.

Afganas rūpinasi savo dukra ligoninėje Charikare, šiaurės
Afganistane š. m. spalio 21 d. Ši ligoninė, esanti 12.5 mylios už 
Kabulo į šiaurę, yra arčiausiai fronto linijos.

O. bin Ladeno karinė ir finansi
nė organizacija “Al Qaeda” 
(“Bazė”) funkcionuoja kaip 
tinklas. Anot jo, ji tobulai at
spindi Pentagono kurtą vado
vavimo šalies gynybai sistemą 
tradicinio karinio antpuolio 
atveju: organizacijos atskiros 
kuopelės tebeveikia net ir tada, 
kai yra likviduojamas jų 
vadovavimo centras.

“EI Mundo” apžvalgininkas 
Alfonso Rojo viename savo 
straipsnių rašo, jog vargu ar te-

O. bin Ladeno postmodemu- 
mą H. D. Koehler grindžia tuo, 
kad jo galia yra ne reali, o sim
bolinė. Pasak profesoriaus, tai 
jam suteikia didžiulį pranašumą 
prieš G. W. Bushą kuris remiasi 
materialiomis galiomis. Prana
šumą anot H. D. Koehlerio, le
mia tai, kad fiziškai sunaikin
damas O. bin Ladeną tradici
nėmis karinėmis priemonėmis, 
G. W. Bush gali tik padidinti šio 
labiausiai pasaulyje ieškomo 
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DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
VERPETUOSE

(pradžia nr. 40)
Jie mane aplupę, tik norėdami parodyti, kad nereikia taip 

smarkiai supti. Aš po to pasikalbėjimo tėvams atleidau.
Mano santykiai su sesute tapo kiek įtempti, jai pradėjus 

vaikščioti. Tada ji mane visą laiką sekiojo. Nebeturėjau daugiau 
laisvesnio laiko sau skirti. Kelis kartus bandžiau nuo jos pabėgti, 
bet gavau barti nuo mamos. Neatsimenu, bet galbūt kartais ir 
gailėjausi, kad jos nepardaviau, kai buvo pareikalavimas, o dabar, 
jai paaugus, niekas jos jau nebesiūlė pirkti. Netrukus išeitį rado 
mamą pristačiusi mane kiaulių ganyti. Tada buvau beveik šešerių 
metų.

Kiaules ganyti buvo lengva. Mama kiaules nuvarydavo į 
galulaukę ir mane su jomis palikdavo. Jos knaisiodavosi po dirvą 
o aš žaisdavau su akmenukais, surinktais tame pačiame lauke. 
Vieną dieną labai išsigandau, kai, baigęs savo žaidimą apsidairiau, 
o kiaulių niekur nesimatė. Maniau, kad jas praganiau visam 
gyvenimui ir už tai gausiu barti, o galbūt net nukentės ir mano 
minkštoji vieta. Pasirodo, tragedijos dėl to nebuvo: kiaulės parbėgo 
namo ir knaisiojosi darže.

Tuo metu man pradėjo kilti daug klausimą o atsakymų nebuvo; 
Pavyzdžiui, iš kur atsirado mano sesutė? Man aiškino, kad jąatnešė 
gandras. Betgi aš tada, kai tai įvyko, buvau lauke ir, -sėdėdamas 
aukštai ant arklio, nemačiau jokio su vaiku skrendančio gandro. 
Be to, mano sesutė buvo sunkoka: būdamas daug stambesnis už 
gandrą ją vos galėdavau pakelti. Todėl nesupratau, kaip toks liesas, 

labai plonomis kojomis gandras galėjo ją ne tik pakelti, bet ir ją 
skrisdamas atnešti. Kartą tuo rūpimu klausimu išsikalbėjau su 
pusbroliu Kaziuku Žvirbliu, vyresniu pusantrų metų nei aš ir 
daugiau pasaulio mačiusiu; jis augo beveik kartu su būriu pusbrolių 
ir pusseserią kurių vienas buvo kiek vyresnis. Taigi jis man viską 
išaiškino moksliškai, kas man atrodė kur kas patikimiau, negu 
gandro istorija. Kai apie tai dar paklausiau mamos, ji kiek atsimenu, 
nei tai paneigė, nei patvirtino.

Man, būnant septyneriųmetą gimė ir brolis Juozas. Bet tai buvo 
lyg ir šiek tiek mažesnis šeimos įvykis, nes jis gimė ne namuose, 
o ligoninėje 1928 metų liepos 27 dienąir jįpradėjo globoti Jane. 
Taip pat tą pavasarį man reikėjo eiti ir prie pirmos Komunijos. 
Svėdasų miestelyje vaikus jai ruošė dvi moterėlės, viena mažutė, 
bet storoka, o kita aukštesnė, bet labai liesa. Jas žmonės vadindavo 
davatkomis. Už jų pamokas reikėdavo kiek sumokėti. Taigi ir man 
tekdavo kasdien vaikščioti į Svėdasus ir mokytis religijos tiesų. 
Turėjau pas jas ateiti vieną 1928 metų birželio pirmadienį. Bet, 
prieš tapdamas religijos žinovu, labai pasigėriau. O buvo taip. 
Sekmadienį krikštijo mano pusbrolį Juozuką Pakštą. Pakštai taip 
pat gyveno Butėnų kaime. Su jo seserimi Onute, mano vienmete, 
kažkaip aptikome dubenį vyšnių. Nežinojome, kad jos anksčiau 
buvo užpiltos spiritu, norint pagaminti vyšninę. Pusseserė mažai 
valgė vyšnių: jai jos buvo ne naujiena. Jų šeima nemažai turėjo 
vyšnių. Bet man jos labai patiko, nes mūsų vienkiemyje tų uogų 
dar nebuvo, todėl aš jas turbūt visas ir suvalgiau. Iš pradžių mane 
nepaprastai pradėjo imti juokas, nuo kurio negalėjau susilaikyti, 
bet paskui ėmiau labai verkti. Tėvai turėjo pasukti galvas, kol 
paaiškėjo, kas atsitiko. Kitą dieną pagiriodamas turėjau eiti į 
Svėdasus, į religijos pamokas.

Storoji moterėlė daug nereikalavo ir buvo sugyvenama. Bet 
liesoji buvo piktesnė ir daug reikalavo. Kaip tyčia, ji ir tapo mano 
mokytoja. Galbūt mama norėjo, kad aš daugiau išmokčiau. 
Daugiausia mokėmės apie sunkiąsias nuodėmes. Iš mokytojos 

^sužinojau, kad didžiųjų nuodėmių yra ne septynios, o labai daug. 
Pavyzdžiui, viena iš jųbuvo, įdėjus komuniją į bumą ją sukramtyti 
ir tuoj nuryti. Pasak mokytojos, tai rodytų komunijai didelę 
nepagarbą. Turėjau laikyti ją burnoj e, kol ten ištirps, ir tik tada su 
seilėmis j ągalėjai nuryti. Kita iš didelių nuodėmių buvo padaroma 
tada, kai per išpažintį užmiršdavai kunigui pasakyti kokią nors 
nuodėmę ir eidavai prie komunijos. Anot mano mokytojos, nors 
jau turėjai nuodėmių atleidimą vėl turėjai eiti išpažinties ir pasakyti 
tą nuodėmę. Tik gavus tos nuodėmės atleidimą galėjai eiti prie 
komunijos. Dar būdamas vaikas, vėliau dėl to turėjau keletą 
nemalonumų. Kartą tikriausiai užsisvajojęs, nurijau Komuniją 
jai dar burnoje neištirpus. Nežinojau, ką daryti: ar vėl eiti 
išpažinties, ar ne. Visgi nutariau neiti, o tai padaryti vėliau, kai 
eisiu išpažinties. Pagalvojau, kad mano sveikata gerą todėl iki to 
laiko galbūt nenumirsiu ir dėl to pragare neteks degti. Kitą kartą 
atlikdamas išpažintį, užmiršau pasakyti vieną nuodėmę. Atgal 
grįžau į eilę ir vėl atlikau išpažintį, pasakydamas tik tą nuodėmę. 
Vėl nelaimė: kai tik nuėjau nuo klausyklos, vėl atsiminiau dar 
vieną nuodėmę ir vėl stojau įeilę prie klausyklos. Berods po trečio 
karto kunigas beveik supyko: sako, vaikeli, ar tave velnias apsėdo? 
Kai išsiaiškinome, kodėl aš pas jį taip lendu, paaiškino, kad kitą 
kartą taip daryti nereikėsią. Jei kada nors užmiršiu pasakyti kurią 
nors nuodėmę, galiu eiti prie Komunijos, o ją pasakysiu per kitą 
išpažintį.

Kelis kartus mūsų pamokyti buvo atėję abu parapijos klierikai, 
Rimša ir, rodos, Pilkauskas.

Turėjau kiek bėdos su vienu labai išdykusiu vaiku, berods klie
riko Pilkausko sesers ar brolio sūnus, ir dėl to buvo privilegijuotas. 
Mums visiems mokytojos dėl menkniekių suduodavo beržine 
rykšte, ypač liesoji, bet tas klieriko giminaitis galėjo daryti, ką 
panorėdavo, ir jo neliesdavo. Kartą jis pristojo prie manęs. Aš 
gyniausi, o dėl to nuo tos mokytojos gavau rykščių. Po to jis pradėjo 
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pasaulį.

pasaulį
■ Opozicijos pajėgos užėmė 

strateginį Herato miestą Af
ganistano vakaruose ir rengiasi 
plataus masto puolimui Kabulo 
kryptimi. Tuo tarpu JAV Pre
zidentas George W. Bush įspėjo 
opoziciją, kad jos pajėgos ne
mėgintų užimti Kabulo, nes tai 
sukeltų grėsmę plataus pa
sitikėjimo Afganistano vyriau
sybės formavimui. Per Heratą 
eina gyvybiškai svarbūs keliai į 
Iraną ir Turkmenistaną. Herato 
užėmimas opozicijai atlaisvina 
kelią į Kandaharą, kuriame gy
vena Talibano dvasinis vadovas 
mula Mohammed Omar. JAV 
gynybos sekretorius Donald 
Rumsfeld pripažino, kad su
stabdyti opoziciją būtų sunku, 
jei ši nuspręstų pulti Kabulą. 
“Mes neturime pakankamai 
sausumos pajėgų, kad užkirs
tume tam kelią,”- sakė D. 
Rumsfeld.
■ Jungtinių Valstijų Valstybės 

departamentas lapkričio 9 d. 
pranešė, kad bus sugriežtinta vi
zų išdavimo tvarka musulmo
niškų šalių piliečiams, žengda
mas žingsnį, kuris gali sukelti 
didelį arabų ir musulmonų ben
druomenių, palaikančių JAV va
dovaujamos koalicijos karą su 
teroru, nepasitenkinimą. “Mes 
norime, kad žmonės vyktų į mū
sų šalį, tačiau tuo pat metu mes 
turime gintis”,- sakė C. Povvell. 
Valstybės sekretorius plačiau 
neaptarė naujų priemonių, ku
rios bus pradėtos taikyti nuo ki
tos savaitės, tačiau kiti parei
gūnai pranešė, kad musulmonai 
vyrai iš 25 valstybių turės už

pildyti anketas ir 20 dienų laukti 
vizos. Prašymus pateikusių nuo 
16 iki 45 metų amžiaus vyrų 
duomenys bus tikrinami Fe
deralinio tyrimų biuro duomenų 
bazėje Washingtone ir per 20 
dienų perduoti Valstybės de
partamentui, kuris išduos vizas. 
Į klausimyną įtraukti klausimai 
apie prašymus pateikusiųjų karo 
tarnybą, mokėjimą naudotis gin
klais ir keliones. Taip pat reikės 
pranešti, ar vizos prašantis as
muo kada nors buvo pametęs 
pasą. Kol kas anksti sakyti, kaip 
arabai ir musulmonai reaguos į 
naująjį C. Povvello potvarkį, 
tačiau valstybės sekretorius 
patikino, kad Washingtonas 
stengsis “kiek įmanoma jaut
riau” atsižvelgti į visas jiems 
susirūpinimą keliančias proble
mas.

Mormonų krikštas negali būti 
laikomas krikščionišku krikštu
Šventojo Sosto Tikėjimo 

doktrinos kongregacija paskelbė 
popiežiaus Jono Pauliaus II pa
tvirtintą dokumentą, kuriame 
nurodoma, kad mormonų sek
toje gautas krikštas negali būti 
laikomas krikščionims būdingu 
krikštu. Vatikano dienraščio 
“L’Osservatore Romano” liepos 
16 dienos numeryje publikuo
tame dekrete nurodoma: nors 
mormonų krikšto apeigose re- 
miamasi kreipiniu į Dievą Tėvą, 
Sūnų ir Šventąją Dvasią, tačiau 
minėtos sektos mokymas apie 
Švč. Trejybės asmenis yra taip 
nutolęs nuo katalikų ir kitų pa
grindinių krikščioniškų denomi
nacijų tikėjimo, kad “netgi ne
gali būti laikomas eretiška dok
trina, kilusia iš kirkščioniškojo 
mokymo neteisingo supratimo”, 
- sakoma doktrininės dikasteri- 
jos paaiškinime.

Mormonų sektą formaliai ži
nomą Jėzaus Kristaus pasku
tinės dienos šventųjų Bažnyčios 
vardu, 1830 metais Jungtinėse 
Amerikos Valstijose įkūrė John 
Smith. Sektos centras yraUtach 
valstija, kurios apie pusė gyven
tojų yra mormonai. Iš viso pa
saulyje yra apie aštuonis milijo

nus mormonų, dauguma jų 
gyvena JAV. Sekta pasižymi la
bai aktyvia misijine veikla, kuri 
kiekvienam mormonui yra pri
valoma kaip karinė tarnyba.

Tikėjimo doktrinos kongre
gacijos projekto kardinolo Jo
zefo Ratzingerio ir šios dikaste- 
rijos sektoriaus arkivyskupo 
Tarzicijaus Bertonės pasirašytas 
dokumentas, paskelbtas lotynų 
kalba, yra gana trumpas. Jame 
tik sakoma, jog buvo iškeltas 
klausimas (“dubium”), ar gali
ma laikyti galiojančiu Pasku
tinės dienos šventųjų Bažny
čioje suteiktą krikštą. Atsa
kymas į tai yra “neigiamas”. Šis 
trumpas pareiškimas “L’Osse- 
vatore Romano” yra papildytas 
išsamiu komentaru, kurį tame 
pačiame laikraščio numeryje at
skiru straipsniu paskelbė žymus 
teologas, Romos Grigaliaus uni
versiteto profesorius kunigas jė
zuitas Luisas Ladarija.

Straipsnyje pažymima, kad 
šis Tikėjimo doktrinos kongre
gacijos sprendimas “pakeičia 
ankstesnę praktiką” Katalikų 
Bažnyčioje, kai nebuvo ginčija
mas krikšto, gauto kitose tikin
čiųjų bendruomenėse, galioji

mas. Nuo Šv. Augustino laikų, 
tai yra nuo III amžiaus, popiežių 
sprendimais eretikai, sugrįžę į 
Katalikų Bažnyčią, nebuvo iš 
naujo krikštijami. Taigi jų anks
čiau gautas krikštas buvo lai
komas galiojančiu ir “doktrini
nės prigimties klaidos niekada 
nebuvo laikomos pakankamo
mis, kad būtų ginčijamas krikšto 
sakramento tikrumas”. Svar
biausia, kad per krikštą buvo 
įvykdyti privalomi formalumai 
ir kriterijai - naudojimas van
dens, krikšto parėmimas invo- 
kacija į Švč. Trejybę, suteikėjo 
intencija ir gavėjo pasirengimas 
priimti sakramentą.

Tridento Susirinkimas (XVI 
amžiaus vidurys) taip pat moko, 
kad netgi eretikų suteiktas krikš
tas yra galiojantis, jeigu jie 
krikštija “Dievo Tėvo, Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios vardu” ir 
nori krikštijamąjį įvesti į krikš
čionišką tikėjimą. Kiekvienu 
atveju “tikrasis sakramento su
teikėjas yra Kristus”, todėl iš jo 
gaunama tikėjimo ir sušventi- 
nimo malonė nepriklauso nuo 
priklausomybės Katalikų Baž
nyčiai ir asmeninio šventumo. 
Pastarojo meto Katalikų Baž
nyčios dokumentai, pavyzdžiui, 
dabartinis Kanonų teisės ko
deksas, vėl patvirtina, kad bet 
kurioje krikščionių bendruo
menėje krikštyti asmenys, pe
rėję į katalikybę, neturi būti 
krikštijami iš naujo.

Tėvo L. Ladarijos straipnsyje 
remiamasi ir 1994 metais pa
skelbtu “Katalikų Bažnyčios 
Katekizmu”, kuriame sakoma, 
jog būtinais atvejais kiekvienas, 
“net ir nekrikštytas asmuo”, su 
reikiama intencija gali krikštyti, 
naudodamas tam privalomą Tri- 
nitarinę krikšto formuluotę. Per 
šią valios intenciją įvykdoma 
tai, ką Bažnyčia atlieka, kai ji 
krikštija. Tokia galimybė atitin
ka bažnyčios nuostatą dėl “Die
vo išganomosios valios visuoti
numo ir krikšto būtinumo išga
nymui”. Dėl to, kad krikštas yra 
reikalingas žmonėms išganyti, 
Katalikų Bažnyčioje vyrauja 
tendencija “kuo plačiau pripa
žinti, netgi klaidingo supratimo 
apie tikėjimą į Švč. Trejybę at
veju”.

Tačiau per pastaruosius ke
letą metų kilo nemažai abejonių 
dėl mormonų sektos doktrinos 
ir kartu dėl mormonų krikšto ga
lioj imo, ypač kai vadinamosios 
Bažnyčios nariai, gavę krikštą 
šioje sketoje, pareiškia norą tap
ti katalikais. Su šia problema 
dažniausiai susiduria JAV Ka
talikų Bažnyčia, todėl amerikie
čių vyskupai ir pasiuntė raštą į 
Vatikaną, prašydami Tikėjimo 
doktrinos kongregacijos išana
lizuoti šį klausimą. Liepos vidu

ryje “L’Osservatore Romano” 
paskelbtas atsakymas ir rėmėsi 
Vatikano dikasterijoje atliktu 
teologiniu tyrimu.

Tėvo L. Ladarijos komentare 
nurodoma, kad mormomų 
krikšte, kaip ir reikalaujama, 
naudojamas vanduo. Taip pat 
krikštijama “Tėvo, Sūnaus ir 
Šventosios dvasios vardu”, ta
čiau mormonų mokymas apie 
Švč. Trejybę neturi nieko ben
dro su krikščioniškuoju tikėji
mu. Krikščionims yra vienas 
Dievas trijuose asmenyse: Tė
vas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, 
o pagal mormonų sektos moky
mą yra “trys dievai”, sudaran
tys dieviškumą. Mormonams 
dieviškumas prasideda, kai “trys 
dievai nusprendžia susijungti”. 
Mormonai taip pat tiki, kad Tė
vas yra “išaukštintas vyras, kilęs 
iš kitos planetos, kuris įsigijo 
dieviškąjį statusą per mirtį, pa
našią į žmogiškąjąmirtį, kas yra 
būtinas kelias į sudievinimą”. 
Mormonų sektos doktrina aiš
kina, kad “Dievas Tėvas turi 
žmoną, Dangiškąją Motiną, su 
kuria jis dalijasi atsakomybe už 
visą kūriniją”, Jėzus ir Šventoji 
Dvasia yra jų abiejų vaikai. Be 
to, mormonų dvasininkas netiki, 
kad jis teikia Kristaus įkurtą 
krikšto sakramentą. Pagal mor
monų mokymą, pirmasis Dievo 
pakrikštytas žmogus buvo Ado
mas. Taigi mormonų krikšto in
tencija neatitinka Katalikų Baž
nyčios kriterijų ir negali būti lai

Moderniausias Vidurio Europoje 
pastatas iškils Lenkijoje

Tuo metu, kai Lietuvoje ne
tyla ginčai dėl Valdovų rūmų 
atstatymo, Varšuvoje, dabar 
vadinamoje antrąja pagal dy
dį po Vokietijos sostinės Ber
lyno Vidurio Europos statybų 
aikštele, įvairios vietos ir už
sienio bendrovės stato moder
nius viešbučius, dangoraižius 
įstaigoms, taip pat šiuolai
kiškus gyvenamuosius na
mus.

Statybų karštinės kulminaci- 
ja turėtų tapti pats moder
niausias Vidurio Europoje pas
tatas, kuris iškils centrinėje mar
šalo Pilsudskio aikštėje netoli 
Lenkijos operos teatro ir Neži
nomojo kareivio kapo.

Septynių aukštų “Metropoli

Geidžiamiausias pasaulio miestas
Socialinės apklausos “Haa- 

gen Dazs ice cream” duome
nimis, geidžiamiausias pasaulio 
miestas yra Paryžius.

Būtent čia 36 proc. apklaus
tųjų norėtų surengti grandiozinį 
vakarėlį ar atšvęsti savo gim

koma krikščionišku krikštu. Pa
kartotino krikšto galimybė yra 
numatyta Bažnyčios mokyme.

Straipsnyje pabrėžiama, kad, 
nepaisant Vatikano aiškinimo 
dėl mormonų krikšto negalioj i- 
mo, reiškiama viltis, jog bus tę
siamas katalikų ir mormomų 
dialogas rūpimais moraliniais 
bei socialiniais klausimais ir dėl 
to nenukentės abipusis supra
timas bei pagarba. Tačiau kita
me straipsnyje, taip pat publi
kuotame “L’Osservatore Roma
no”, primenama, kad po minėto 
Tikėjimo doktrinos kongrega
cijos sprendimo dėl mormonų 
krikšto Katalikų Bažnyčioje iš 
principo taip pat laikomos nega- 
liojančiomis tarp katalikų ir 
mormonų santuokos.

Šio straipsnio autorius bažny
tinės teisės ekspertas Apaštali
nės signatūros (Vatikano aukš
čiausiojo teismo) narys kunigas 
jėzuitas Urbanas Navarete pa
aiškina, jog katalikų ir Paskuti
nės dienos Šventųjų Bažnyčios 
narių santuoka yra laikoma 
krikštyto ir nekrikštyto asmens 
santuoka. Pagal bažnytinės tei
sės 1086 kanoną, tokios san
tuokos kriškčioniškąja prasme 
laikomos negaliojančiomis. 
Joms vietos vyksupas taip pat 
negali suteikti tokios dispensos, 
kaip pavyzdžiui, katalikų ir mu
sulmonų ar kitais ypatingais at
vejais, apie kuriuos kalba 1124 
ir 1125 kanonai.

CRTN, KAP

tan” pastatą, kurio aukštis sieks 
22 metrus, suprojektavo pasau
linio garso architektas seras 
Norman Foster, Berlyne rekons
travęs Reichstagą.

Į pastatą, kurio statyba atsieis 
110 mln. JAV dolerių, pirmosios 
firmos įsikels 2003 metais. 
Joms bus skirta 26 tūkst. kvad
ratinių metrų ploto. Dar 4 tūkst. 
kv. m. numatyta prekybai ir 
paslaugų verslui.

“Metropolitan” statys maž
daug 80 mln. kv. m įvairiose 
šalyse valdanti JAV verslininko 
Geraldo D. Hineso 1957 m. 
įkurta nekilnojamo turto plėt
ros bendrovė “Hines Interests 
Ltd”.

BNS

tadienį.
Po Prancūzijos sostinės seka 

Amsterdamas, tuomet Londo
nas, Roma, Rio de Žaneiras, Las 
Vegas, New Orlean, Nevv Yor- 
kas, San Franciskas.
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DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
VERPETUOSE

(atkelta iš 3 psl.)
dar labiau kibti. Parėjęs namo, pasiskundžiau mamai. Ji sekmadienį 
po pamaldų nuėjo pas tą mokytoją ir su ja pakalbėjo. Kitą dieną 
tas klieriko giminaitis mane vėl užkabino, bet to jis turbūt vėliau 
gailėjosi, nes šį kartą mokytoja jau buvo neutrali. Gavęs nuo manęs 
“grūšių”, paliko ramybėje.

Galbūt po trijų savaičių mūsų mokytojos nutarė, kad jau esame 
pasiruošę atlikti išpažintį ir eiti prie komunijos. Daugelis pri
sibijojome ne pačios išpažinties, o labiau atgailos. Mat vyresnieji 
mus gąsdino, kad atgailaudami turėsime gulėti kryžiumi ant grindų 
viduryje bažnyčios. Dėl gulėjimo ant nugaros valandą ar kitą per 
daug nesirūpinome, bet labiau bijojome, kad paskui kiti vaikai 
mus išjuoks.

Bet nereikėjo rūpintis - atgaila buvo labai lengva. Todėl su 
draugu Donatu Matuliausku iš Svėdasų miestelio nutarėme, kad 
galbūt dar ką nors reikėtų daugiau padaryti dėl Kristaus. Nieko 
geresnio nesugalvojome, kaip eiti ir apkulti miestelio žydukų, ypač 
už mus didesnių. Juk dėl žydų Kristų nukryžiavo, todėl atrodė 
logiška, kad už tai reikia atkeršyti. Tai labai energingai ir padarėme. 
Kitą rytą palengvėjusia sąžine abu priėjome prie pirmosios ko
munijos. Apie tai sužinojo Donato motina, buvusi mano mamos 
gera draugė, o apie tai kitą sekmadienį sužinojo ir mano mama. 
Mama gerokai mane išbarė.

Tą vasarą pradėjau ganyti karves ir avis, o rudenį lankyti Butėnų

pradinės mokyklos pirmą skyrių. Iš pradžių turėjau sunkumų: 
nesisekė rašyti, nes vis sulaužydavau plunksną, popierių su
tepdavau rašalu, o skaityti taip pat sunkokai sekėsi. Namie turėjo 
padėti mama. Tik aritmetika nevargino. Ypač mėgau spręsti 
visokius uždavinius pagal įvairius gyvenimo pavyzdžius. Po dviejų 
ar trijų mėnesių pramokau skaityti ir rašyti. Antrame skyriuje buvai 
tiek pažengęs, kad mokytojas, norėdamas sugėdyti trečio ar net 
ketvirto skyriaus kai kuriuos silpniau besimokančius vaikus, 
paskirdavo mane juos pamokyti aritmetikos ar ištaisyti jų rašybos 
klaidas. Žinoma, tai nepadėjo mano populiarumui tarp vyresniųjų 
vaikų. Nepopuliarumo problemą išsprendžiau, rodos, susidrau
gavęs su Rapoliuku Pakštu, kuris jau buvo trylikos ar keturiolikos 
metų, bet dėl tinginystės mokėsi tik antrame skyriuje. Aš jam kiek 
padėdavau mokytis. Jis buvo stipriausias visoje mokykloje. Todėl 
man nereikėjo bijoti aukštesniųjų skyrių mokinių. Vėliau, jau 
berods ketvirtame skyriuje, mokytojas Glemža mano draugą norėjo 
nubausti, apmušdamas jį lazdele. Dėl tos lazdelės klasės vidury
je prasidėjo imtynės, kurias laimėjo ne mokytojas, o mokinys, 
atėmęs ją iš mokytojo. Dėl to mums, vaikams, buvo labai daug 
juoko. Ypač garsiai juokiausi aš, negalėdamas susilaikyti, nes 
atrodė per daug juokinga. Mokytojas, kuris ne tik mane, bet ir aš jį 
nepaprastai mėgau, jautėsi esąs mano išduotas ir pasiskundė 
tėvams. Gavau iš jų gerokai barti.

Rodos, trečiame skyriuje mokytojas Pliupelis vieną pavasario 
dieną surengė ekskursiją į Šimonių girią, esančią maždaug už 8 
kilometrų nuo mokyklos. Pakeliui tyrinėjome augmeniją, pa
matėme mūsų dar neregėtas vietoves. Visiems ta išvyka labai pa
tiko. Po savaitės ar dviejų viena diena buvo skirta religijos na
grinėjimui, todėl iš Svėdasų turėjo atvykti klebonas ir su mumis 
praleisti visą dieną. Tą dieną mūsų mokytojas mokykloje net 
nepasirodė, nes turėjo kažkur išvykti. Klebono palaukėme valandą

ar dvi, bet jis neatvyko, todėl nutarėme, kad jo jau nesulauksime. 
Taigi sugalvojome vieni be mokytojo paišdykauti: pamatyti naujai 
per SventąjąpastatytąMickūnų tiltą, esantį maždaug už 5 kilometrų 
nuo mokyklos. Visiems ta ekskursija labai patiko, ypač man, nes 
tai buvo į priešingą pusę nuo tėviškės ir reikėjo eiti pagal Šventąją 
niekad nematytomis vietomis. Kažkuris iš mūsų žinojo pakeliui 
porą milžinkapių, apie kuriuos tik buvau skaitęs, bet tikro 
milžinkapio dar nebuvau matęs. Labai norėjosi pamatyti ir naują 
tiltą per Šventąją. Taigi buvo nepaprastai malonu. Tačiau šios 
dienos gerą nuotaiką sudrumstė grįžus į mokyklą. Pasirodo, kad 
mums ką tik išėjus, atvažiavęs klebonas ir, nieko neradęs, labai 
supyko ne tiek ant mūsų, kiek ant mokytojo. Mokytojas pyko ant 
mūsų, kad jo nepaklausėme; jis mums buvo įsakęs niekur neišeiti, 
kol neatvažiuos klebonas, todėl pasiskundė visų vaikų tėvams. 
Gavome velnių ne tik nuo mokytojo, bet ir nuo tėvų. Man tai buvo 
vienas malonesnių atsiminimų iš Butėnų pradinės mokyklos laikų.

1932 metų pavasarį, gegužės mėnesį, vyko ketvirto skyriaus 
baigimo egzaminai. Egzaminavo kitų mokyklų mokytoj ai. Gavome 
daug penketų, nes buvome gerai pasiruošę. Per ketverius metus 
turėjome visus gerus mokytojus: Žulienę, Pliupelį, Glemžą. Jie 
visi daug reikalavo ir palikdavo antriems metams, jei kas nesi
mokydavo. Todėl mokytojas Petras Glemža nutarė, kad aš iš visų 
dalykų galėčiau laikyti egzaminus į antrą Utenos gimnazijos klasę, 
jei tik per vasarą dar pasimokyčiau vokiečių kalbos, bet jis sakėsi 
esąs primiršęs. Todėl vietoj savęs siūlė dar gimnaziją tebelankantį 
gimnazistą ar gimnazistę., buvo numatyta prašyti šešias klases 
Utenoje baigusios Oželytės pagalbos. Ji gyveno maždaug už 4 
kilometrų gretimo Debeikių valsčiaus Varkųjų kaime. Paprašyta 
ji sutiko mane pamokyti. Tai buvo labai maloni vasara: nereikėjo 
karvių ganyti. Be to, septyniolikos metų Oželytė man atrodė labai 
graži. Negalėdavau, žiūrėdamas į ją atsigėrėti. (bus daugiau)
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SVEIKATOS KERTE

Valgome ir bėgame toliau
“Namuose valgyti dešrainius 

ir mėsainius taip pat juokinga 
kaip ir miegoti miegmaišyje lo
voje su baldakimu,” - tvirtina 
visame pasaulyje garsus sveikos 
mitybos mados diktatorius Mi- 
chel Montingnac. Taupydami 
laiką, skirtą valgymui, mes ne
pastebime, kad už tai sumokame 
savo figūra ir sveikata.

“McDonaldo” įkūrėjas komi
vojažierius Ray Croc jau seniai 
pastebėjo: amerikiečiai - tai tau
ta, kuri maitinasi kur papuola, 
tik ne namuose. Taip kilo savi
tarnos restorano su draugišku 
personalu, žemomis kainomis ir 
neįmantriu meniu, kurio pa
grindas - sumuštiniai, idėja. 
Liaudis ėjo pas Kroką ne pa
pietauti, o užkąsti.

Čia buvo' specializuoj amasi 
keleto patiekalų - mėsainių, sū- 
rainių, bulvyčių fri, gėrimų ir 
pieno kokteilių gamyboje. Res
toranai susilaukė milžiniškos 
sėkmės - šiandien “McDonal
do” restoranai veikia 114 pasau
lio šalių. Užeidami čia bet kuria
me pasaulio taške lankytojai ži
no, kad gaus lygiai tokį pat mė
sainį kaip ir namuose.

Tačiau bėgant metams “Mc- 
Donald” įkyrėjo Amerikai. Tau
ta pradėjo priauginėti anstvorį 
ne dienomis, o valandomis. 
Auksinė restorano arka tapo 
“junk food” - pigaus, nesveiko, 
nepatrauklaus maisto simbo
liu.

Kai Krokas rašė atsiminimus 
apie savo imperijos užgimimą: 
“Man buvo 52 metai, aš sirgau 
diabetu, artritu, turėjau proble
mų su inkstais ir krūvą kitų su
sirgimų, tačiau aš tikėjau šviesiu 
rytojumi”, jis nė neįtarė, kad ši 
frazė bus pakankamai dažnai 
cituojama ir papildoma: “Tame 
šviesiame rytojuje Krokas dos
niai apdovanojo tomis pačiomis 
ligomis visus savo lankyto
jus.”

Tradicinis amerikietiškas 
greitas maistas kenkia sveikatai. 
Dažniausiai nutukimas diagno
zuojamas žmonėms, kurie di
deliais kiekiais vartoja riebų 
“greitai paruošiamą” maistą ir 
gazuotus saldžiuosius gėri
mus.

Nedidelė porcija (150 gramų) 
keptų kumpelių turi 344 kcal ir 
daug organizmui kenksmingų 
riebalų (jų ypač daug traškioje 
plutoje).

100 gramų makaronų rasite

NAUJOS KNYGOS 

Thomas Nagel. KĄ VISA TAI REIŠKIA? Labai trumpas įvadas 
į filosofiją. Vilnius: Baltos lankos, 2001 m. 88psl. Iš anglų kalbas 
vertė Algirdas Degutis.

Tai iš tiesų labai trumpas, 
New Yorko universiteto filo
sofijos ir teisės profesoriaus T. 
Nagel parašytas įvadas į fi
losofijos mokslą. Knyga turėtų 
būti naudinga jaunam žmogui, 
pirmą kartą susidomėjusiam 
filosofija ar tiesiog pradėjusiam 
kelti esminius būties klausi
mus.

Nes autorius pirmiausia ir 
stengiasi duoti atsakymus į, jo 
manymu svarbiausius, devynis 
klausimus: ką galime pažinti, 
kas dedasi kitų žmonių są
monėje, koks ryšys galėtų sieti 
sąmonę su smegenimis, kokia 
yra žodžių reikšmė, kas yra 
valios laisvė, kuo skiriasi dora 
ir nedora ir kaip turime elgtis 
susidarius vienoms ar kitoms
aplinkybėms, kas yra teisingumas, mirtis, kur slypi gyvenimo 
prasmė.

Knygoje “Ką visa tai reiškia?” T. Nagel labai paprastai, 
iliustruodamas tekstą gausiais konkrečiais pavyzdžiais bando 
pateikti atsakymus į šiuos klausimus.

J. Dusevičiūtė

160 kcal, likęs kalorijų kiekis 
priklauso nuo priedų: rinkitės 
daržoves - jos mažiau kalorin
gos.

Viename bulvių traškutyje yra 
maždaug 9 kcal. Tačiau kas gi 
pasitenkina vienu?

Sunkiasvoris dešrainis (553 
kcal) - tai kenksmingų kon
servantų rinkinys.

Vienas "big makas ” turi net 
560 kcal ir yra tikra “cho
lesterino bomba”. Tokios “die
tos” rezultatas - infarktas.

Vidutinėje bulvyčių fri por
cijoje yra 259 kcal. Be to, kepant 
jas ffitiūrinėje, susidaro didelis 
kiekis medžiagų, sukeliančių 
vėžį.

Standartinis gabalėlis picos, 
sveriantis 300 gramų - viso 250 
kcal, tačiau jame yra labai daug 
druskos. Jeigu per dažnai valgy
site picą rizikuojate “užsidirbti” 
hipertoniją.

Greitas maistas - kas jį iš
galvojo?

Jūs manote, kad “big mac” ir 
dešrainis - tai beprotiškojo dvi
dešimtojo amžiaus išradimas? 
Tai netiesa.

Pirmuoju patiekalu, sugalvo
tu XVIII amžiuje, norint sutau
pyti laiko, buvo sumuštinis. Jo 
sukūrėjas - John Montagu, 
grafas Sandwich, buvo prisiekęs 
kortuotojas. Nenorėdamas azar
tiško žaidimo metu blaškytis 
dėl valgio, jis liepė virėjui tarp 
dviejų gabalėlių duonos įdėti 
riekelę mėsos. Taip jis viena 
ranka prasilošdamas ilgino savo 
skolas, o kita ranka laikė su
muštinį, visiškai nesutepdamas 
rankų.

O 1886 metais pasirodė pir
masis mėsainis. Gydytojas 
James Salsbury skubėdamas 
perpjovė karštą bandelę ir į ją 
įdėjo šviežią sultingą ir aroma
tingą maltos mėsos plokštai
nį.

Savo autorių turi ir dešrainis. 
Juo tapo energingas amerikiečių 
pirklys iš Luizianos valstijos. 
Siekdamas privilioti kuo dau
giau lankytojų jis kartu su sul
tinga kieta dešrele natūraliame 
apvalkale klientams duodavo ir 
porąpirštinią kad jie valgydami 
nesusiteptų rankų. Kai dienos 
pabaigoje pardavėjas paskai
čiavo nuostolius - pirštinių nie
kas negrąžino, jam į galvą šovė 
mintis karštą dešrelę dėti į ban
delę.

Dr. R.B.

■
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Raudonieji kopūstai daniškai

1 raudonasis kopūstas (apie Ikg),
4 šaukštai lydyto sviesto,
1 šaukštas cukraus,
1 šaukštas druskos,
5 šaukštai balto vyno acto,
1 obuolys,
0,5 stiklinės vandens,
3 šaukštai raudonųjų serbentų tyrės,
1 šaukštelis citrinos sulčių

Kopūstą nuplauti ir sutar
kuoti. Sviestą išlydyti ir į jį su
dėti cukrų, druską vandenį ir 
actą gerai išmaišyti ir truputi 
pašildyti. Kai mišinys sušils, su
dėti kopūstą išmaišyti ir ant 
silpnos ugnies užvirti. Į įkaitintą 
orkaitę įdėti indą su kopūstais 
ir troškinti 18CPC temperatūroje 
apie 1 vai. Kopūstus kas 15 min. 
pamaišyti ir, jei reikės, įpilkite

Bulviakasis V. Kapočiaus nuotr.

Lietuvos kaimieči
(atkelta iš 1 psl.)

Nuo didesnio miestiečių ant
plūdžio kaimą kol kas saugo 
blogėjanti ekonominė padėtis - 
jie mato, kad ir kaime jau sunku 
pragyventi.

Tačiau tie sunkumai tik pri
stabdo miestiečius. Juk mums 
norėtųsi, kad kaimo gyventojų 
ne tik nedidėtų, bet ir mažėtų. 
Pagaliau nedžiugina ir priežas
tys, dėl kurių mažiau žmonių 
keliasi į kaimą-jos liudija sun
kiąją padėtį, primenančią ko
lektyvizacijos pradžią kai žmo
nės už darbą beveik nieko ne
gaudavo, bet iš kaimo į miestą 
taip pat negalėdavo pabėgti. Tik 
priežastys buvo kitos - mieste 
darbo tada netrūko, tačiau žmo
nių iš kaimo paprasčiausiai 
neišleisdavo.

Tada taip pat buvo paplitęs 
girtavimas, nes daugelis vertėsi 
naminės gamyba ir jos pardavi
nėjimu - kito pajamų šaltinio 
nebuvo. Dabar šis verslas taip 
pat klesti, nes nėra darbo. Dėl 
nedarbo ne vienas kaimietis 
ryžtasi ir dar didesniems nusi
kaltimams pradeda vogti, plėši
kauti.

O kam ranka nekyla grobti 
svetimo turto, dėl kelių litų žu
dyti kaimyno, tas ją pakelia 
prieš save. Plungės rajono Stal
gėnų seniūnijoje per pastaruo
sius metus jau nusižudė 3 jauni 
vyrai. Aišku, ne iš gero gyveni
mo. Statistika rodo, kad kaime 
nusižudo dvigubai daugiau 
žmonių negu mieste. Dažniau
siai tai būna 40-50 metų vyrai ir 
moterys. Jiems sunkiausia gauti 
darbą o pensija dar toli.

Vienas telšiškis ūkininkas, 
paklaustas, kur dėtis tiems kai
mo žmonėms, smulkių ūkelių 
savininkams, kurie negali pra
gyventi iš žemės, o eiti nėra kur, 
atvirai sakė - jie paprasčiausiai 
turės išmirti. Ir miršta kaimo 
žmonės kaip medžiai niekur ne
sitraukdami iš savo namą sto
vėdami savo žemėje, gindami 
savo teisę įją Daugelis kalbintų 
valdininkų tvirtino, kad niekas 

truputi vandens. Tuo metu ap- 
lupkite obuolįir jį sutarkuokite. 
Baigiant troškinti sudėkite ser
bentų tyrę ir tarkuotą obuolį, 
gerai išmaišykite. Dar troš
kinkite apie 10 min. Pabaigus 
troškinti pašlakstykite citrinos 
sultimis. Gali būti tiekiamas 
kaip garnyras ir kaip atskiras 
patiekalas, valgomas su duona 
ar bulvėmis.

ii miršta stovėdami
kaimo nenaikina, gyventojų ma
žėjimo proceso neskatina, iš kai
mo nevaro. Lyg ir taip.

Tačiau jei atidžiau pažiūrė
sime, pamatysime daug dalyką 
kurie blogina kaimo žmonėms 
gyvenimą daro jį nepakenčia
mą. Čia vėlgi prisimena pokario 
metai: ekonominėmis priemo
nėmis žmonės buvo varomi į 
kolūkius - jiems uždėdavo to
kius mokesčius, kad ūkininkauti 
pavieniui neapsimokėjo ir jie 
buvo priversti “savanoriškai” 
stoti į kolūkius. Dabar į kolūkius 
nevaro - dabar varomi iš kaimo.

Ir vėl tai daroma ekonominė
mis priemonėmis - ūkininkauti 
neapsimoka, iš žemės pra
gyventi nebeįmanoma. Bandė 
kaimiečiai auginti daugiau gy
vulių - bemat krito jų kainos, 
niekas jų nepirko arba mažai 
mokėjo. Maža to! Valdininkams 
abejingai stebint, kai kurie mė
sos kombinatai reikalavo mo
kėti net trečdalį jaučio kainos, 
jeigu gyvulius patys pasiim
davo.

Matydami, kad galvijų au
ginti neapsimoka, kaimiečiai 
pradėjo juos naikinti - išpar
duoti. Bet ir vėl - kai kurios 
gyvulių supirkimo bendrovės 
ėmė visai nemokėti už paimtus 
gyvulius - po metus ir daugiau 
mulkino žmones pažadais.

Ir dabar augina ūkininkai gy
vulius, grūdus, bulves, bet ne
žino, ar juos kas pirks, kiek mo
kės, ar verta ką nors dirbti?.. Ne 
visi nori suprasti kaimiečius, ku
rie prašo, kad valstybė remtų že
mės ūkį, mokėtų didesnes sub
sidijas, kaip tai daroma Europos 
Sąjungos šalyse.

Kaimo žmonėms susidarė 
įspūdis, kad jie niekam nerei
kalingi, jie jaučiasi pažeminti, 
nurašyti. Kaip kitaip gali jaustis, 
kai naikinamos kaimo mokyk
los, bibliotekos, ambulatorijos.

Kai kurie valdininkai tvirtina, 
kad kaime žmonių nėra per 
daug, jog kaime yra per mažai 
darbo vietų. Jie teigią kad iš 20 
proc. kaime dirbančių žmonių

Intelektą 
formuoja genai

Genetinių dvynių tyrimai, 
kuriuos atliko Kalifornijos uni
versiteto mokslininkai įrodo, 
kad žmogaus intelektą gali
ma nuspėti dar jam negimus.

Mokslininkai teigia, kad 
būtent genai nulemia žmogaus 
intelektą bei jo sugebėjimą 
rišliai reikšti mintis. Pilkosios 
smegenų masės struktūra, są
lygojanti pagrindinę smegenų 
veiklą tiesiogiai priklauso nuo 
genetinių žmogaus organizmo 
charakteristikų.

Taigi mąstymo procesas nu
lemtas žmogaus genetinio kodo 
ir iš esmės yra paveldimas.

News.battery

tik apie pusę gamina produkciją 
rinkai. Kita pusė gamina vien 
sau. Būtent tie likusieji 10 proc. 
ir jaučiasi niekam nereikalingi 
- nei kaime, nei mieste.

Pernai žlugus Plungės rajono 
Kulių žemės ūkio bendrovei, 
bedarbiais tapo 250 jaunų vyrų 
ir moterų. Daugelis jų iki šiol 
varsto darbo biržos duris. To 
paties rajono Šateikių seniūni
joje užsiregistravę 80 bedarbių. 
Pasak seniūno Gražvydo Pau
liaus, dar tiek pat gali būti ne
registruotų’

“Daugiausia tai jauni žmo
nės, kurie nėra įleidę šaknų į že
mę, neturi savo ūkią glaudžiasi 
pas tėvus. Jei jie rastų darbo 
mieste, tuoj pat į jį išvažiuotų 
arba bent į darbą važinėtų. Ta
čiau darbo mieste nėra, todėl tų 
žmonių likimas neaiškus, - kal
bėjo seniūnas. - Smulkusis vers
las jau išsėmė savo galimybes.

Tam, kad išspręstume kaimo 
žmonių įdarbinimo klausimą 
reikia statyti dideles įmones, rei
kia kapitalinių investicijų. Tuo 
privalo rūpintis valstybė. Bet ji 
kaimo žmonių įdarbinimo prob
lemų nesprendžia”.

Nurodęs sumažinti kaime dir
bančių žmonių skaičių iki 10 
proc., Prezidentas V.Adamkus 
kartu įpareigojo Žemės ūkio mi
nisteriją rūpintis kaimo žmonių 
užimtumu ne žemės ūkyje, plės
ti smulkųjį verslą. Jis liepė pa
rengti ir priimti kaimo plėtros 
įstatymą. Žinoma, tai gerai, gal 
toks valstybės vadovo dėmesys 
nuramins besiblaškančius ir iš 
kaimo varomus žmones. Juk jau 
parengtas ne bet koks, o nacio
nalinės kaimo plėtros planas, jis 
turi panaudoti SAPARD lėšas.

Rūpintis kaimo žmonių už
imtumu ne tik Žemės ūkio, bet 
ir Ūkio ministerijas jau yra įpa
reigojusi ne viena vyriausybė. 
Bėda, kad tie planai, programos, 
įpareigojimai taip ir lieka popie
riuose. Geriausiu atveju jie pri
simenami, pakartojami prieš 
rinkimus. Kaimo žmogui susi
rasti darbą - beveik neįgyven
dinama svajonė.

Lietuvos žinios

Amerikiečių mokslininkai 
sukūrė technologiją leidžian
čią pagaminti odos storumo 
saulės elementus ant praktiš
kai bet kokio paviršiaus. Todėl 
saulės baterijos pagaliau gal taps 
pigios ir jas bus galima labai 
paprastai, kaip sienų apmuša
lus, iškloti ant bet kokio pa
viršiaus. Ghassan Jabbour ir jo 
kolegos iš Arizonos universite
to pagamino organinius sau
lės elementus, kurių efekty
vumas, tiesa, dar tėra lygus ket
virčiui įprastinių saulės ele
mentų efektyvumo, bet jie yra 
ženkliai pigesni. Elementus 
sudaro plonas, skaidrus lai
džios medžiagos sluoksnis, 
esantis vienu iš elektrodų. Ant 
jo yra dengiamas sluoksnis iš 
polimero, kuris perneša fo- 
tovoltinėje medžiagoje atsi
randančią elektros srovę. Šią 
medžiagą sudaro milžiniškos 
molekulės, kurias sudaro 
vadinamieji fulerenai - futbolo 
Kamuolio formos iš 60 ang
lies atomų sudaryti dariniai - ir 
srovę pernešantis polimeras. 
Rezultatai skelbiami žurnale 
“Applied Physics Letters”.

Meteoritų lietus galėjo būti 
pirmosios didelės Artimųjų 
Rytų valstybės - šumerų ka
ralystės, žlugimo 2,300 metų 
pr. Kr. priežastis. Tokią išva
dą įvertinęs palydovines pie
tų Irako nuotraukas ir aptikęs 
jose apie trijų kilometrų skers
mens kraterio žymes, padarė 
Johanisburgo (PAS) univer
siteto geologas Sharad Master. 
Iki šiol archeologai nemažai 
spėliojo, kodėl taip staiga 
išnyko šumerų karalystė. Vieni 
manė, kad prie to prisidėjo 
žiaurus pralaimėjimas kare, ki
ti įtarė tuo klimato pokyčius. 
Dar viena teorija teigė, kad 
imperija sunyko dėl to, kad ta
po per daug didelė. Tokia di
delė, kad ją buvo neįmanoma 
valdyti iš vieno centro. Bet 
dabar palydovinėse pietų Irako 
nuotraukose pastebėtos aiš
kios didelio smūgio metu atsi
radusio kraterio žymės. Dar nė
ra aišku, kada tas krateris at
sirado, bet Master tikiną kad tas 
darinys nėra senesnis nei 6,000 
metų. 3 km skersmens krateris 
yra netoli Al Amarah, apie 16 
km į šiaurės vakarus nuo Tigro 
ir Eufrato santakos. Bet prieš 
4,000 metų ši vietovė buvo visa 
užlieta jūros. Master tvirtina, 
kad meteorito smūgis sukėlė 
neregėtos naikinančios jėgos 
gaisrus ir potvynius. Paimtieji 
grunto bandiniai liudija, kad 
smūgis įvyko apie 2,300 m. pr. 
Kr., todėl tai paaiškintą kodėl 
maždaug tuo metu išnyko 
šumerų valstybė. Šia katastro
fa taip pat būtų galima paaiš
kinti 5 dinastijos senojoje 
Egipto valstybėje žlugimą ir . 
daugelio gyvenviečių Švento
joje Žemėje išnykimą. Gali bū
ti, kad būtent apie ją yra pa
sakojama toje Gilgamešo epo 
vietoje, kur yra kalbama apie 
“septynis pragaro vartus, už
liejusius žemę liepsnomis, ir 
apie audrą pavertusią dieną 
naktimi.” Geologas kraterį ap
tiko visiškai atsitiktinai, kuo
met žurnale perskaitė straipsnį 
apie Sadamo Huseino pla
nuojamo kanalo statybą ir vie
noje nuotraukoje pamatė įtar
tinai apskritą įdubą. Palyginus 
su kitomis palydovinėmis nuo
traukomis paaiškėjo, kad įduba 
turi daug meteoritiniam kra
teriui būdingų požymių.
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Replika Lietuvos žiniasklaidai

Peržiūrėjusi praeito mėnesio pabaigos lietuvišką spaudą, neradau 
jokio rimtesnio atsiliepimo apie tai, kad gegužės 30 dieną Paryžiaus 
Sorbonos universiteto garbės daktaro vardas buvo suteiktas 
profesoriui Vytautui Landsbergiui. O tos kelios laikraštinės eilu
tės, kuriomis ši informacija vis dėlto paskelbta (kai kurios, beje, 
gana ironiškos, pavyzdžiui, dienraštis Respublika, savo trumpą 
žinutę pavadino “Daktaras”), buvo persmelktos asmeninių ar poli
tinių simpatijų/antipatijų, paprasčiausio nenoro kai kuriuose 
įvykiuose įžvelgti kiek daugiau už asmeninius interesus ar am
bicijas, prisidengiant patogiais ir saugiais trumparegiškumo aki
niais.

Manyčiau, ši garbės daktaro vardo suteikimo ceremonija iš 
tikrųjų buvo svarbesnė Lietuvai nei pačiam profesoriui V. Lands
bergiui. Visų pirma todėl, kad pristatant profesorių (pagiriamąjį 
žodį tarė profesorius Pierre Guillot), buvo cituojami ne tik gausūs 
jo moksliniai darbai ar Čiurlionio meną propaguojanti muziko 
veikla (jo kandidatūrą šiam vardui iškėlė būtent Muzikologijos 
departamentas), bet ir Lietuvos vėliavos fone paminėtas skaudus, 
aukų pareikalavęs, tačiau ryžtingas Lietuvos kelias į ne
priklausomybę, daug kam iš prancūzų, deja, mažai žinomas arba 
tiesiog gerokai primirštas. Apdovanojimo ceremoniją stebėję 
Lietuvai atsidavę prancūzai, tarp jų - Lietuvos garbės konsulas 
Pierre Minonzio, buvo tiesiog sužavėti, kad štai pagaliau Lietuvos 
vardas garsinamas iš tokios svarbios tribūnos.

Šio įvykio reikšmę patvirtino tai, kad tuo pat metu garbės daktaro 
vardas buvo suteiktas ir lietuviams puikiai žinomam Bostono 
profesoriui, Nobelio taikos premijos laureatui Elie Wieseliui, savo 
gyvenimą ir veiklą skyrusiam žydų tautos ir jos istorijos tyrimams. 
Apdovanotas jau visų garbiausių pasaulio universitetų garbės 
daktaro vardais, Sorbonos universiteto jis buvo “pastebėtas” tik 
dabar. Sunku patikėti, kad tai paprastas “neapsižiūrėjimas”. Gal
būt šis faktas tik patvirtina šios mokslinės institucijos išrankumą 
žmonėms, kuriuos ji teikiasi įtraukti į savo garbingas gretas, ir jų 
darbams, kuriuos vertinti ji palieka visų pirma laiko išbandy
mui.

Kita vertus, itin reikšmingas, mano galva, buvo viešas 
profesoriaus Pierre Guillot paskatinimas iš tribūnos tęsti tarp 
Lietuvos ir Prancūzijos nuo seno egzistuojančius meninius ir 
mokslinius ryšius, žinant, kad Vilniaus universitetas buvo įsteigtas 
pagal Sorbonos pavyzdį, kad XIX amžiaus prancūzų kompozitorius 
Emmanuelis Chabrier muzikinį išsilavinimą gavo iš vilniečio 
smuikininko Aleksandro Tarnowskio, kad prancūzų filosofas 
Emmanuelis Levinas gimė Kaune, kad Oskaras Milašius daug 
nuveikė ne tik prancūzų poezijos, bet ir savo išsvajotosios pays 
lointain labui, kad Prancūzijos mokslui daug pasitarnavo 
semiotikas Algirdas Julius Greimas ir meno istorikas Jurgis 
Baltrušaitis, tos pačios Sorbonos amfiteatre perskaitęs gausybę 
paskaitų, bet negalėjęs čia oficialiai dėstyti, nes taip ir neatsisakė

visą gyvenimą saugotos Lietuvos pilietybės. Pagaliau kad 1993 
metais tuometinis Lietuvos ambasadorius Osvaldas Balakauskas 
Sorbonos auditorijai pristatė ne vien savo kūrybą, bet ir lietuvių 
muziką. Ir tai tik keli pavyzdžiai.

Dabartinis Sorbonos universiteto Muzikologijos departamento 
vadovas ne tik susidomėjo tokių ryšių tęstinumu, bet ir liko savaip 
dėkingas profesoriui V. Landsbergiui, nes jo kandidatūrai 
prasiskynus sudėtingą kelią pro gausų būrį šiam vardui gauti 
svarstytinų kandidatų, Muzikologijos departamentas įgavo kiek 
didesnį svorį kitų, tariamai “rimtesnių sričių” mokslininkų aky
se. Juolab, kad tikrai nedaugelis iš jų taip laisvai sėda prie for
tepijono ir pademonstruoja tiesiog puikų grojimą, visiškai pelny
tai palydimą audringų plojimų. Paskutinį kartą šią prabangą klau
sytojams suteikė M. Rostropovič, po ištaigingu Didžiojo am
fiteatro kupolu violončele griežęs 1994 metais.

Nesileisdama į visų tiesioginių ar netiesioginių, galimų ar 
negalimų šio įvykio įtakų Lietuvos interesams aprašymą, norėčiau 
tik paminėti gana anekdotišką situaciją, kai kažkas iš lenkų 
neoficialiame pokalbyje po ceremonijos ėmė priekaištauti, kodėl 
pagiriamojoje kalboje nebuvo paminėti Lietuvos-Lenkijos 
santykiai. Nuskambėjo keistai, tarytum toji kalba būtų buvus 
istorijos paskaita, bet ši netikėtai išsprūdusi frazė paryškino visų 
pirma politinę ir tik po to meninę bei mokslinę šio įvykio reikš
mę.

Labai gaila, kad Lietuvos ambasada Paryžiuje neįvertino šio 
apdovanojimo svarbos ir, užuot padėjusi darniai įvykių raidai, 
veikiau kaišiojo pagalius į ratus, tuo sukeldama nemažą rūpestį, o 
kartais tiesiog natūralų nesusipratimą ir nusistebėjimą šį neeilinį 
įvykį organizavusiai prancūzų pusei.

Vita Gruodytė, 
Paryžius

BALSAI IŠ LIETUVOS

Bendrapavardžiai, brangiavardžiai - 
kas iš to?

Vladas Braziūnas

Turėčiau sakyt visiems: urbi 
et orbi, Urbai ir Orbakui. Pas
tara pavarde nieko nepažįstu, tik 
žinau, kad buvęs toks garsiosios 
Alos Pugačiovos vyras, o pir
mąja net du, abu net viens kito 
brangiavardžiai, tik vienas - 
pagavus vaikų literatūros žino
vas, buvęs dekanas, gangreit 
profesorius, tuo tarpu antras - 
toks prieplaka. Ir prie saugumo, 
ir prie Sąjūdžio. (Dar ano, dar 
tikrojo, - juk berods kažkokio 
rudimento, apendikso ar uode-

gikaulio - ar, kaip mano kaime 
sakydavo, pirdikaulio, - regis, 
kažkokio sąjūdžio ir dabar te
besama.) Taigi tas prieplaka ir 
dabar, tik gatvėj neapsižiūrėk, ir 
priplaka kaip koks Aukštikal- 
nienė, na, ne toks impozantiš
kas, teisybę pasakius, visai ne- 
impozantiškas, stačiai pilkas, nė 
nepamanytum, kad galėjo kur 
nors prilįst, kur ir šniukštinėtojo 
juk reikėjo - ne bet kokio, rink
tinio. Dabar jo manija - demas
kuoti KGB planus, baisiai bai-

New York-Vilnius-New York $448r-t-

One way to Vilnius $ 319
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LITHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836

NOVEMBER PICK-UP SCHEDULE

Nov. 16 Albany, NY 7-8 pm

Nov. 17 Binghamton, NY 9 -10 am , 
> • '

Nov. 17 Scranton, PA 12-2 pm

Nov. 17 Frackville, PA 5-6 pm

Nov. 18 Brooklyn, NY 12-3 pm

Nov. 18 Bridgeport, CT 5 - 6 pm
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INESE ZAKIS
136 W. Main St., Bay Shore, NV 11706 
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Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš 
lietuvių įsteigto ir vadoyafįjamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

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

* Taupymu sąskaitas, certifikatus ir IRA 
* Čekių sąskaitas - asmeniškas ir komercines 

* Paskolas - narnų, namų remonto, 
Home Eąuily ir automobilių

• ATM naują mašiną ir korteles
* liesi ogi n j pinigų 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)

sius ir baisiai racionalius, lo
giškus, tik ta logika esanti tokia 
šėtoniška ar ezoteriška, kad 
vien jis ir tegalintis visąją 
išpainiot ir tuomi Lietuvos 
valstybę iš kėslų, pinklių bei 
pakinklių drebos išvaduoti. Jo 
vardas tautiškas, visai ne Jur
gis, povyza toli gražu ne did
vyriška, bet ar tikrieji didvyriai 
būtinai jau turi būt ir kūno 
didžiavyriai, na, imkim, toks 
Donas Kichotas. Vien tik akys 
karščiuoja, žiba ir plieskia, dar 
nuostabu, kaip jo paties iš vi
daus nesudegina. Kiaurai jos 
regi per laiką bei erdvę, visus 
Lietuvos kataklizmus ant vie
no siūlo veria, sakysim, Bra
žuolės tiltą, Draučius ir Gru
žių bažnyčios gaisrą, tatai mik
liai grindžia didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių pomėgiais bei 
Žiemgalos (ne, Žemgalos! - 
kaitriai tvirtina jis) etimolo
gija; išeitų, kagėbynas tikrai 
buvo, tebėra kažkoks ezoterinis 
padaras, kad jau taip esmingai 
baltų proprotėviais domisi ir 
juos savan reikalan mikliai 
kinko.

Svarbiausia, kad tas priep
laka - iš nuoširdžiųjų, gerano- 
riškųjų, iš tikrų draugų at
mainos. Miesto ir pasaulio - ir 
tavo! - likimu kuo nuošir
džiausiai susirūpinęs, gera lin
ki, persergėt trokšta.

Kaip iš to seno prozininkų

meilės trikampio. Vienas smar
kus klasikas, bet anai valdžiai 
nepatikimas, vienas jaunesnis, 
bet jau irgi klasikas, nuopelnų 
tai valdžiai lygmalas, o vienas 
jaunesnis. Taigi kai po vieno 
literatūros vakaro provincijoj, 
kur tas senesnysis klasikas lei
do savo nuomonei ir paatvirau- 
ti, saugumas jį - čiupt. Galų 
gale jiedu su jaunėliu pas tą 
vidurinįjį, akistaton. Pamatęs 
tuodu, bemat suprato, kuo pa
kvipo, bet nesutriko nėmaž: jei
gu ne aš, sako, tai kas kitas bū
tų pranešęs ir dar pagražinęs, 
nuo savęs pridėjęs. Aš taigi tau, 
Kazy, paslaugą padariau.

Ir pykt negali ant naivuolių. 
Nuoširdumas nuginkluoja. Net 
lyg ir gražūs jie: kovoja, dega, 
nenurimsta. Tik niekad nežinai, 
ar jų meilės liepsnoj nepražū
si.

Ko čia tuodu bendrapa- 
vardžius prisiminiau? Va Onė 
paskambino, sako, mane šią
nakt sapnavusi... Ne, nesap
navau, gal tik atsiverčiau seną 
laikraštį (mėgstu senus, išlai
kytus tekstus), o ten - RoRa. 
Taigi vardas ir pavardė pa
langiškio rašytojo, dar Kultūros 
ministerijos premijos laureato, - 
visai kaip pasvaliečio daktaro, 
su žmona, irgi daktare, kadaise 
ten tikrą smarkų Sąjūdį pa
kėlusio. Dabar Rasos pavardė 
kita. Ir statusas - valstybinis.

Kviečiame paremti TAUTOS FONDĄ savo darbu ir aukomis. 
Remdami TAUTOS FONDĄ remiate Lietuvos švietimą ir 

demokratijos įtvirtinimą Lietuvoje.

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

Aukas siusti-. 351 Highland Blvd. tel/fax (718) 277-0682
Brooklyn, NY 11207-1910 ei. paltas TAUTFD@aol.com

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
j LIETUVA,LATVTJA.ESTIJĄ,BALTARUSIJA,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
NOVEMBER PICK-UP SCHEDULE

November 16 Philadelphia, PA 11-12 noon
(at Lithuanian Music Hali on Allegheny Avė.)

Baltimore, MD 4-5 pm

November 17 Brooklyn, NY 12-1 pm

November 19 Putnam, CT 2-4 pm

November 27 New Haven, CT 
New Britain, CT 
Waterbury, CT

12-1 pm
3-4 pm
5-6 pm

November 29 Elizabeth, NJ 
Kearny, NJ

11-12 noon
1-2 pm

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
http://www.rigaven.com
mailto:TAUTFD@aol.com
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Pirmasis 
“postmodernusis karas”

(atkelta iš 3 psl.)
teroristo simbolinę galią, pakelti 
jam ištikimų kovotojų dvasią ir 
konsoliduoti jo pasaulinį tero
rizmo tinklą. Mokslininko įsi
tikinimu, klausimas, ar O. bin 
Laden yra gyvas, ar miręs, XXI 
amžiuje prarado bet kokią reikš
mę jo galios atžvilgiu.

Norėdamas įveikti postmo- 
demųjį O. bin Ladeną G. W. 
Bush mobilizuoja praėjusio am
žiaus karuose naudotas kon- 
vencines karines pajėgas. Ta
čiau terorizmas nėra toks mate
rialus reiškinys, kaip kokia su
kilėlių grupuotė ar karinė ba
zė.

“Terorizmas yra psichologi
nis, religinis, ekonominis, edu
kacinis ir politinis reiškinys”, - 
savo straipsnyje dienraštyje “EI 
Mundo” teigia Madrido autono
minio universiteto tarptautinių 
santykių profesorius Augusto 
Zamora. Pasak profesoriaus, jo 
atsiradimą skatina tokios prob
lemos, kaip skurdas, nelygybė ir 
nesibaigiantys konfliktai, ka
muojantys trečiojo pasaulio 
tautas. G. W. Bush galėtų daug 
ko pasimokyti iš savo pirmtako 
Billo Clintono pradėto karo 
prieš narkotikų prekeivius. Pa
sak A. Zamoros, nepaisant mili
jonų dolerių, skirtų kovai su Ko
lumbijos narkotikų karteliais, 
šios šalies karinių pajėgų mo
dernizavimui bei JAV sienų ap
saugos sustiprinimui, kasmet į 
JAV rinką patenka šimtai kilo
gramų kokaino.

Rugsėjo 11 diena parodė, jog 
F. Fukuyamos minimos tokios 
vadinamosios asimetrinės grės
mės valstybės saugumui, kaip 
teroro aktai, tapo “simetrinė-
mis”. Pasak mokslininko, pirmą 
kartą istorijoj e JAV priešininkai, 
atsakydami į JAV veiksmus, ta

po pajėgūs suduoti tiesioginį 
smūgį šios šalies piliečiams.

A. Zamora rašo, jog “asi
metrinio” konflikto atveju, tai 
yra, kai konfliktuojančių pusių 
jėgos yra nelygios, silpnesnioji 
pusė stengiasi išplėsti konflikto 
geografiją, taip padidindama 
savo pasipriešinimo galimybes.

Todėl, pasak A. Zamoros, sa
vo “nepostmoderniu” žygiu 
prieš teroristus G. W. Bush rizi
kuoja išplėsti konflikto mastą ir 
sukelti pasaulinę terorizmo ban
gą, kuri nukryptų prieš krikščio
niškus ir judėjiškus simbolius, 
kultūros paminklus, Vakarų tu
ristus bei transnacionalines 
kompanijas.

Karas tik padidins civilių as
menų žūties mastą, pilietinių 
konfliktų ir miestų riaušių grės
mę, taip pat išprovokuos rasis
tinį terorą nukreiptą prieš ara
bus ir musulmonus imigrantus 
Vakarų šalyse. Jau nekalbant 
apie žalą tarptautinei prekybai, 
jis taip pat paskatins nelegalų 
prekių ir ginklų gabenimą bei 
sukels visuotinį politinį ir eko
nominį nestabilumą.

H. D. Koehlerio manymu, G. 
W. Bush dėl savo anachroniš- 
kumo rizikuoja pralaimėti karą

Lenkijos oro linijos LOT 

rezervacijos ir informacijos 

telefonų numerių pasikeitimai JAV

P O L!S H AtRUNES

Lenkų Avialinija LOT 
informuoja, kad padėti 
klientams naudotis mūsų

Rezervacijos ir informacijos centru 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 

pradedant lapkričio 12 diena yra įvedamas naujas 
telefono numeris: 718 - 264 - 6480 gyvenantiems 

Nevv Yorke ir kurių telefono numeriai prasideda 
skaičiais: 212, 718, 631, 646, 347, 516, 917.

Nemokamas telefono numeris: 800 - 223 - 0593 
bus skirtas .tik tiems klientams, 

kurie gyvena už Nevv Yorko.

O. bin Ladenui.
Dienraščio “EI Mundo” ap

žvalgininkas Casimiro Garcia- 
Abadillo teigia, jog vienas iš te
roristų tikslų yra įsukti smurto 
spiralę.

Valstybė, griebdamasi aklo 
keršto už teroro aktus, gali tik 
išprovokuoti naują smurto ban
gą. Anot C.Garcia-Abadillo, 
valstybei pradėjus karą su tero
ristais, nauji išpuoliai bus teisi- 

Pasak Taiibano, tai JAV malūnsparnio likučiai, numušto 
centrinės Ghazi provincijos rytuose, nutempti nuo budėtojo 
posto Kabulo centre, Afganistane š. m. lapkričio 7 d. Plakate 
užrašyta: “Mirtis teroristei Amerikai”.

narni kaip kontratkirtis val
džiai.

Pasak tarptautinių santykių 
profesorių Roberto Pape ir 
Chaimo Kaufmanno, kurie 
dienraštyje “The New York 
Times” išspausdintame straips
nyje remiasi panašiais argumen
tais, jeigu JAV užsimos kariauti 
su visomis teroristines organiza
cijas remiančiomis šalimis, tai 
didžiuliai žuvusių civilių asme
nų skaičiai sukels neigiamą ir 
netgi priešišką arabų šalių reak
ciją. Tokiu atveju naftos kainų 
kilimas ir pasaulinės ekonomi
kos recesija taptų neišvengiami.

Neįmanoma kariauti su 
teroristais įprastam karui skir
tais ginklais ir laikytis įprastinio 
karo strategijos. New Yorko uni
versiteto profesorius Eduardo 
Subirato dienraštyje “EI Mun
do” teigią jog teroristai, sugrio
vę WTC ir dalį Pentagono, ga
lėjo gimti Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose ar Nevv Yorke, jų 
logistikos centrai galėjo būti Ka
nadoje ar Vokietijoje, jie patys 
galėjo treniruotis Kolumbijos ar 
Afganistano stovyklose, o lėk
tuvo valdymo įgūdžius gauti 
JAV. Anot profesoriaus, teroris
tų finansavimo centrai gali būti 
bet kur, o jų pajamų šaltiniai yra 
prekyba narkotikais, ginklais ir 
žmonėmis.

Pasak H. D. Koehlerio, jeigu 
nenorime, kad tokie teroro iš
puoliai, kaip rugsėjo 11-osios 
atakos Amerikoje, pasikartotų, 
turime plėtoti antiteroristinę po
litiką, pagrįstą tarptautiniu soli
darumu ir bendradarbiavimu, 
įgyvendinti tarptautinių institu
cijų reformas, kurios leistų su
kurti lankstesnį daugiapolį tarp
tautinį režimą, taip pat stengtis 
visapusiškiau integruoti pabė
gėlius ir imigrantus bei mažin
ti tarpkultūrinius prieštaravi
mus.

“Ruošdamiesi duoti atkirtį į 

teroro aktus Nevv Yorke ir Wa- 
shingtone, negalime jų lyginti su 
Peri Harbor, kurio subombar- 

davimu prasidėjęs JAV karas su 
Japonija baigėsi atominiu Hiro
simos ir Nagasakio holokaustu”, 
- savo straipsnyje, pavadintame 
“Globalus karas veido neturi”, 
teigia E. Subiratsas. Pasak jo, 
krizė, su kuria susidūrė ameri
kiečiai, yra dalis gilesnės krizės, 
apėmusios visąpasaulinę civili
zaciją kurios išlikimas kelia 
daug ekologinių, ekonominių ir 
politinių klausimų.

Tai, kad G. W. Bushas sto
koja postmodemios savimonės, 
rodo jo administracijos politika 
ekologijos, gynybos ir kitose sri
tyse. E. Subiratsas mini tokių 
globalių problemą kaip pasauli
nis atšilimas ir aplinkos tarša, 
ignoravimą pasitraukimą iš šių 
metų rugsėjo pradžioje Pietų 
Afrikos Respublikos mieste 
Durbane vykusios JT konferen
cijos rasizmo klausimais bei 
priešraketinės gynybos sistemos 
projekto - antrų “žvaigždžių 
karų” - įgyvendinimą kuris gali 
baigtis nusiginklavimo susitari
mų sulaužymu ir sukelti naujas 
ginklavimosi lenktynes.

“Reikia tikėtis, jog po šių iš
puolių JAV tapo kitokia, vie- 
ningesne ir išmintingesne šali
mi, tapo šalimi, kuriai yra daug
svarbesnė sąjungininkių para
ma, ypač kovojant su tarptau
tiniu terorizmu. Galbūt galin
giausia pasaulio valstybė bus 
normalesnė ir sukalbamesnė ša
lis, galbūt ji įsitikins, jog viena 
pati nebegali lemti pasaulio rai
dos ir labiau atsižvelgs į kitų in
teresus bei savo pažeidžiamu
mą”, - savo straipsnį “Financial 
Times” užbaigia F. Fukuyama.

Pirmasis postmodernusis ka
ras turi mažai ką bendra su anks
tesniais karais. Kaip teigia JAV 
istorikas Stanley Payne, tai ka
ras su terorizmu, su fanatišku ir 
beveik nematomu priešu.

Todėl, pasak jo, politikams ir 
politologams teks iš naujo gi
lintis į karinius bei etinius įpras
tinių karinių paj ėgų efektyvumo 
ir “švaraus karo” klausimus.

Gintaras Aleknoms

St Petersburg, FL
Lietuvių klubo narių 

susirinkimas

Šeštadienį, lapkričio 24 d., 
2 vai. p. p. klubo salėje šau
kiamas metinis klubo narių su
sirinkimas, kuriame bus ren
kama nauja 2002 metų valdyba. 
Sudaryta nominacijųkomisija iš 
Laimutės Alvarado, Liutavero 
Siemaškos ir Juozo Šulaičio su
rasti ir susirinkimui pristatyti 
kandidatus, sutinkančius įeiti į 
naująją valdybą. Klubo nariai 
turėtų jausti pareigą dalyvauti 
šiame susirinkime ir atiduoti 
savo balsą už pasirinktus 
kandidatus. Balsuoti galės visi 
nariai užsimokėję metinį nario 
mokestį. Kandidatai gali būti 
iškeliami ir susirinkimo metu, 
bet tik gavus raštišką keliamo 
kandidato sutikimą ir pateikus 
jį susirinkimui pirmininkau

Ištirpo siluetas tyloje
Hermanis Margeris Majevskis

1951.IV.25-2001.X.6

Pirmadienio vakare vienas po 
kito telefono skambučiai iš Ry
gos: Rūtos Muktupavelos, Ine- 
sės Zanderės. Taip, daugelis ko
legų Lietuvoje jau žinojom, bai
giamajame Poetinio Druskinin
kų rudens vakare Užupio ka
vinėj Hermanio Margerio Ma- 
jevskio (tikr. Margeris Kukai - 
nis) atminimąjau buvom pager
bę tylos minute.

Kaip tokiais atvejais ir būna, 
reikšminga rodėsi kiekviena 
paskutinio bendravimo smulk
mena: visur regėjosi negandos 
sparnas. Almis Grybauskas pri
siminė, kaip jiedu su Margeliu, 
versdami tą patį čekų autorią 
aptarinėję mirties nuojautos fe
nomeną.

Margeris dar neseniai dalyva
vo literatūros vakare Rygoje, 
skirtame ne per seniausiai miru
sio kolegos Peterio Zimyčio at
minimui. Paskui parvažiavo į 
Vilnių: čia šeima. Atgaliniu 
žvilgsniu žiūrėdama Džoja Ba
rysaitė paskiau sakys: mačiau 
trečiadienį-nekaip atrodė. Ket
virtadienį Almis šnekėjęsis te
lefonu. Margeris skundęsis svei
katą bet ką gi, dar negražiai (da
bar atrodytų) pajuokavom: o ka
da buvę kitaip? Iš tikrųjų aukš
tas, trapus, gunktelėjęs Marge
rio siluetas, tyliai pasirodydavęs 
kokiame svarbesniame literatū
ros renginyje, - iš tikrųjų atrodė 
ligos paženklintas. Ligos, bet ta
rytum subtiliai supoetintos. Sa
kytum, artistiškas siluetas (1977 
m. Maskvoje Margeris baigė 
teatrologijos studijas).

Penktadienį Rygoje Kultūros

Boston, MA
Žiemos subatvakaris

Laukai padengti spindinčiu 
sniegu, upės ir ežerai - po le
du. Nesigirdi nei paukščių gies- 
mią nei lapų šnaresio, tik nepa
ilstantis vėjas ir visagalis šal
tukas karaliauja. Oras virpa nuo 
nesibaigiančių mažų, plona- 
balsių, magiškų varpelių žvan
gėjimo ir šliaužiančių rogių šla
mėjimo.

Kalėdos - paslaptinga, žie
mos tamsybių nugalėjimo 
šventė. Daugelis prieškrikščio
niškų Europos tautų Kalėdą 
vaizdavo kaip sugrįžtančią Sau
lę - motulę, o Kalėdinių gies
mių elnias - devynragis reiškė 
metų laiką. Be šventinių valgią 
dainų ir apeiginių žaidimų, 
Kūčių vakarą vyko įvairiausi 
būrimai.

Kviečiame visus, didelius ir 
mažus, jaunus ir senus, į žie
mos subatvakarį “ OI ATVA
ŽIUOJA ŠVENTA KALĖDA” 
(Lietuvių liaudies kalėdinių 
dainą žaidimų ir burtų vakarą), 
kuris įvyks š.m. gruodžiold. 
(šeštadienį) 6 vai. vakaro Bos

jančiam. Nariai, neturintys Lie
tuvių klubo įstatą bet norintys 
su jais susipažinti, prašome 
kreiptis į klubo sekretorę Kleofą 
Gaižauskienę.

Klubo geradarių 
pagerbimas

Lapkričio mėnuo - padėkos 
mėnuo. Kaip ir kiekvienais 
metais, taip ir šiemet, Lietuvių 
klubo valdyba rengia padėkos 
pietus klubo geradariams - 
garbės nariams. Tai asmenys 
arba organizacijų vadovai, kurie 
yra paaukoję Klubo veiklos 
parėmimui nemažiau $1,000. 
Šių geradarių pagerbimas ren
giamas sekmadienį, lapkričio 
25 d., 2 vai. p. p reguliarių 
klubo pietų metu.

Visi klubo garbės rėmėjai 
prašomi apie dalyvavimą šiuose 

kapitalo fondas svarstė, kokias 
knygas paremti. Margerio knyga 
paramos negavo. Buvo pasiū
lyta palaukti vasario, kai bus 
naujų pinigų ir bus naujos svars- 
tybos. „Keturių mėnesių aš neiš
lauksiu”, - daugmaž taip at
sakęs Margeris. Po vidurnakčio 
žmonos Henrikos Kukainės 
skambutis iš Vilniaus jį rado be 
galo prislėgtą. Šeštadienio rytą 
buvo rastas užgesęs.

Tiesiogiai, žinoma, kokios 
nors paskutinių gyvenimo dienų 
aplinkybės - nieko nesako. Tik 
dar kartą priverčia įsižiūrėt į 
žmogų - rimtą ir jautrą trupu
tį ne šios žemės. Visą įnirusį 
literatūron, pirmiausia savon 
ir lietuvių, pirmiausia poezi
jom

Jis buvo tarp tų ir su tais, ku
rie aštuntojo dešimtmečio vidu
ryje pabandėme iš naujo tiesti 
jau savo kartos tiltus tarp abiejų 
baltų literatūrų. Važiavom vieni 
pas kitus rimtai mokytis vieni 
kitų kalbos. Po mažiau nei de
šimties metų pasirodė pirmi 
šio bendravimo vaisiai. 1983- 
aisiais išėjo latviųjaunųjų poetų 
knyga Mes atėjome į šį pasaulį: 
Peterio Zimyčio, Uldžio Berži
nio, Janio Ruokpelnio, Leono 
Briedžio, Dagnijos Dreikos- 
Matulės, Maros Misinios, Ma
ros Zalytės, Hermanio Margerio 
Majevskio, Mario Melgalvo ir 
Viktoro Avuotinio eilėraščiai. 
Margerį vertė Almis Giybaus- 
kas ir Judita Vaičiūnaitė (vėliau 
Margeris iki paskutinių savo 
dienų puoselės sumanymą iš
leisti latvišką Juditos Vaičiūnai

tono Lietuvių Piliečių klubo, 3- 
ojo aukšto salėje ( 368 W. 
Broadvvay, Boston, MA).

Subatvakarį praves - Egida 
Matulionienė, o programoje da
lyvaus Bostono apylinkės jauni
mo etnografinė grupė “Dolija”.

Subatvakario metu galėsite 
nors minutei atsitraukti nuo ru-

Pagalvė ir centrinis šildymas - 
nesuderinami dalykai

Ekologiškai švarių medžiagų 
prikimšta anatominė pagalvė, 
gerinanti miegą ir nuimanti kak
lo skausmus, prasidėjus šildymo 
sezonui gali pridaryti netikėtų 
rūpesčių. Ji gali tapti puikia 
priebėga vabzdžiams, kurie vė
liau pasklinda po visą butą. Taip 
atsitiko sutuoktiniams iš Ham
burgo, kurie suvilioti reklamos 
nusipirko šias pagalves, tačiau 
tą pačią dieną dviem savaitėms 
išvažiavo atostogų.

Grįžę namo jie rado siaubin
gą vaizdą - visas jų butas buvo 
užtvindytas nežinia iš kur atsira- 

pietuose pranešti Laimutei Al
varado telef. 360-1064 arba 
sekmadieniais kulbe.

Padėkos dienos pietų Lie
tuvių klube ketvirtadienį, lap
kričio 22 d., nebus.

Kariuomenės šventės 
minėjimas

Kariuomenės šventės minė
jimas klube rengiamas lapkri
čio mėn. 18 d., sekmadienį, 
klubo pietų metu. Paskaitą 
skaitys pulk. Algimantas Gar- 
sys. Šv. Mišios už žuvusius 
Lietuvos^ karius, partizanus ir 
šaulius Šv. Vardo bažnyčioje 
bus lapkričio mėn. 25 d. 1 vai. 
p. p. Giedos vyrų vienetas 
Aidas, vadovaujamas L. Sodei
kos.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti minėjime ir šv. Mišiose. 
Minėjimą rengia Romo Ka
lantos šaulių kuopa.

A. G.

tės rinktinę).
Po metų Rygoj e pasirodė jau

nųjų lietuvių poetų knyga 
Aušroje gimusi širdis. Margeris 
-jos sudarytojas, įvado autorius 
ir pagrindinis vertėjas: verčia 
Onę Baliukonytę, Gražiną Cieš- 
kaitę, Gintarą Patacką Vid
mantę Jasukaitytę, Almį Gry
bauską Antaną A. Jonyną Al
girdą Verbą Joną Kalinauską 
Zitą Mažeikaitę, Vytautą Ru
bavičių, Kornelijų Platelį.

Vis dažniau susitinkam ir Vil
niuj. Kartais - Vokiečių gatvėj, 
Juditos Vaičiūnaitės ir Margerio 
bute. Regis, amžinas ilgesys: 
Vilniuj - gimtosios motiniškos 
Rygos, Rygoj - įsimylėtojo Vil
niaus. Pats Margeris Rygoje 
1979 m. išleidžia eilėraščių rin
kinį Atsisveikinimas su upe, 
1987 m. - rinkinį Vienatvės gi
mimas. 1982-aisiais priimamas 
Latvijos rašytojų sąjungom 
Poeziją verčia iš lietuvią anglą 
čeką moldavą lenkų kalbų. Ra
šo apie literatūrą latvių ir lietu
vių. Kiek pastarais metais tek
davo susitikti, kalba daugiausia 
ta pati: kas mūsų literatūrose 
naują su kuo būtina vieniems 
kitus supažindint, kokios gali
mybės. Turėjo savo nuomonę. 
Išsakomą tyliai, subtiliai, bet 
suinteresuotai, taikliai ir, regis, 
nepalenkiamai. Su ta nuomone 
visada vertėjo savo nuostatas 
sutikrint.

Ketvirtadienį (2000 m.spalio 
11 d.) Margeris atgulė .Rygoje, 
Pirmosiose miško kapinėse.

Dabar tesusitiksim pasikalbėt 
- va šitaip vienumoj, nakties 
tyloj. Ji Margeliui būdavo dar
bingiausią. Rygos ir Vilniaus ak- 
vareliška tyla. Kaip ašara.

Vladas Braziūnas

tinos, kasdieninių rūpesčią bai
sios kriminalinės kronikos ir 
išgyvensite akimirkas, kurios 
alsuoja amžinybe. Galbūt net 
pajusite, kad už lango vyksta 
nuostabūs gamtos pakitimai, 
paliksite sniege pėdsaką ar 
išsaugosite snaigę delne.

Organizatoriai: ALTS Bos
tono skyrius ir Užjūrio Lietuva, 
http://www.uzjuriolietuva.net

D. Juodegytė

dusiais vabzdžiais. Pasirodė, 
kad jų lizdas - rugių prikimštose 
pagalvėse. Sutuoktiniams teko 
kviestis net vabzdžių naikinto
jus.

Suprantama, tuoj po inciden
to jie kreipėsi į parduotuvę, ku
rioje pirko minėtąpagalvę, ir pa
reikalavo kompensuoti nuosto
lius. Tačiau parduotuvėj e jiems 
pareiškė, kad nebuvo laikomasi 
pagalvės saugojimo sąlygų - šias 
dvi savaites, per kurias įvyko 
“katastrofa”, bute veikė centri
nis šildymas, o pagalvė buvo iš
pakuota. rbc

http://www.uzjuriolietuva.net
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Brooklyn, NY 11207

E-mail: darbininkas@hotmail.com

Apreiškimo parapija Brooklyne atsisveikina su 
administratorium prel. David Cassato

SKELBIMAI

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

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

Padėkos diena - Thanksgiv- 
ing šiemet išpuola lapkričio 22 d. 
"Darbininko" įstaigos, taip pat ir 
LKR Šalpos bei Tautos Fondo įstai
gos bus uždarytos.

Anthony Glovvacki, gyv. 
VVoodhaven, NY, po ilgos ir sun
kios ligos mirė spalio 25 d. Queens 
Extended Care Facility slaugos 
namuose VVoodside, NY, sulaukęs 
77 metų amžiaus. Buvo pašarvo
tas Walker laidojimo koplyčioje. 
Spalio 29 d. po mišių St. Thomas 
bažnyčioje, buvo palaidotas Cyp- 
ress Hills kapinėse. Nuliūdime liko 
žmona Natalija (Koppaitė), duktė 
Ričardą Povvers, sūnus Robert su 
žmona Eileen ir kiti artimieji. 
Tegul ilsisi ramybėje!

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Padėkos dieną, t. y. lapkričio 

22 d., iškilmingos mišios bus 
aukojamos 9 vai. ryto. Bus prisi
minti visi, kurių pavardės yra 
įamžintos "Tree of Life" sąraše. 
Pagalvokime, ar mes nenorėtume 
dabar ką nors įamžinti į "Tree of 
Life" sąrašą ir tuo paremti savo 
parapiją?

Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos narių susirinkimas įvyks lap
kričio 25 d. tuojau po 11:30 vai. 
mišių parapijos salėje.

Suaugusiųjų įvedimo į 
krikščionybę kursas yra pla
nuojamas ir šiais metais. Pamo
kos lietuvių kalba prasidės parapi
jos klebonijoje. Šis kursas tęsis 
nuo pirmosios advento savaitės 
iki Velykų laikotarpio vieną kartą 
per savaitę, pamoka užtrunka apie 
pusantros valandos. Kas įdomau
jasi šiuo kursu, prašomi skambin
ti į kleboniją tel. (718) 326-2236 
dėl daugiau informacijų.

JAV LB Kultūros Tarybos 
Premijų šventė įvyks lapkričio 
24 d., šeštadienį, Los Angeles 
mieste, CA. Globoja LB Los Ange
les apylinkė ir specialus komite
tas.

Nevv Yorko lituanistinė 
Maironio mokykla šiemet 
švenčia 50 metų sukaktį. Ta proga 
rengiamas banketas, kuris įvyks 
lapkričio 17 d., 7 vai. vak. Platt- 
deutsche Parko restorano banketų 
salėje. Prie įėjimo dar bus galima 
gauti bilietų. Žiūr. skelbimą šio 
puslapio apačioje.

Kalėdų paplotėliai (Christ- 
mas Wafers) šiemet ir vėl gau
nami Darbininko administracijo
je. Viename vokelyje yra po 5 pa
plotėlius. Kaina 5 dol. su persiun
timu. Prašome užsisakyti iš anks
to, prisiunčiant užmokestį arba 
skambinti į administraciją tel. 
(718) 827-1351. Užsisakykite da
bar, kol paštas dar neapsunkintas 
su šventinėmis siuntomis.

LR Generalinis konsulatas 
Chicagojepraneša lietuvių jauni
mo organizacijoms užsienyje apie 
rengiamą konkursą "Politikas 
2001: jaunimas - ateities kūrėjas ir 
vartotojas". Daugiau informacijų 
galima gauti interneto tinklapyje 
www. lijot. lt Užsienyje gyvenantys 
lietuviai straipsnius gali siųsti iki 
š. m. gruodžio 1 d.

Apreiškimo parapijos 
žinios
Mt. Carmel bažnyčioje 

pereitą sekmadienį, lakr. 4 d., 
12:15 vai. popiet prelatas David 
Cassato aukojo šioje parapijoje 
paskutines mišias. Čia jis išbuvo 
klebonu 17 metų, o Apreiškimo 
parapijos administratorium - trejis 
metus. Po mišių įvyko atsisvei
kinimas. Mišių metu skaitymą lie
tuviškai atliko Paulius Matiukas.

Padėkos dienos pietūs 
mūsų parapijoje ruošiami sekma
dienį, lapkričio 25 d., apie 11:30 
vai. ryto parapijos salėje (tuojau- 
po 10 vai. mišių). Žiūr. skelbimą 
šio pusi, apačioje.

Šį sekmadienį, lapkričio 
18 d., po 10 vai. mišių pa
minėsime Lietuvos kariuomenės 
šventę.

Kun. Vytautui Palubin
skui prieš trejis metus pasi
traukus iš Apreiškimo pa
rapijos Brooklyne klebono 
pareigų, Brooklyno diocez- 
ijos vyskupas T. Daily pa
rapiją administruoti pavedė 
prelatui David Cassato, gre
ta esančios Mt. Carmel pa
rapijos klebonui. Jis mūsų 
parapijiečiams parodė savo 
palankumą, nors ir ne visuo
se reikaluose sprendimus 
darydamas taip, kaip lietu
viai pageidavo. Tačiau prel. 
Cassato nuo lietuvių nesi- 
šalino ir dėjo pastangų, kad 
parapija išsilaikytų. Parapi
jiečiai buvo su juo suartėję 
ir įvairiuose parapijos rei
kaluose nuoširdžiai bendra
darbiavo.

Tačiau vysk. T. Daily 
spalio mėnesį pranešė prel
atui Cassato, kad šis iškelia
mas klebono pareigoms į

Prelato David Cassato, Apreiškimo parapijos administrato
riaus, išleistuvėse stovi iš k.: Vladas Sidas, Apreiškimo par. 
Tarybos pirmininkas, administratorius prelatas David Cassa
to, LR gen. konsulas Nevv Yorke dr. Rimantas Morkvėnas, JAV 
LB Nevv Yorko apygardos pirm. dr. Giedrė Kumpikaitė.

St. Athanasius parapiją Benson- 
hurst, Brooklyne. Mt. Carmel 
parapijoje jis išbuvo 17 metų. Į 
Mt. Carmel parapiją atkeliamas 
jaunas kunigasjoseph Fonte, kuris 
eis tos parapijos klebono parei
gas, o taip pat bus ir Apreiškimo 
par. administratorius.

Areiškimo par. parapijiečiai su 
prelatu Cassato atsisveikino spa
lio 28 d. Tuojau po dešimtos va
landos lietuviškų mišių, kurias 
aukojo kun. Vytautas Volertas, V. 
Atsimainymo par. vikaras Mas- 
pethe, N Y, parapijiečiai rinkosi į 
apatinę salę, kur laukė uoliosios 
parapijos talkininkės Patricijos 
Sidienės (tikiu, kad jai į talką buvo 
atėjęs ir jos vyras Vladas Sidas) 
paruošti šalti ir šilti valgiai, o taip 
pat ir karšta kava su saldumynais.

Beužkandžiaujant į salę atėjęs 
prelatas David Cassato buvo su
tiktas garsiais plojimais. Jis tuoj 
įsijungė į "puotaujančių" tarpą ir 
gardžiavosi makaronų patiekalu

(nieko stebėtino - jis juk italų 
kilmės).

Vaišėms pasibaigus, atsisvei
kinimui vadovavo Apreiškimo 
parapijos tarybos pirmininkas Vla
das Sidas, išreiškęs apgailestavimą 
dėl prel. D. Cassato iškėlimo, linkė
jo jam geros sėkmės naujoje 
parapijoje. Dar su prelatu atsisvei
kino: LR generalinis konsulas New 
Yorke dr. Rimantas Morkvėnas, 
LB New Yorko apygardos pir
mininkė dr .Giedrė Kumpikaitė ir 
parapijos choro vardu - Bill Kučins
kas.

Vida Jankauskienė ir Malvina 
Klivečkienė parapijos vardu įteikė 
prelatui Mindaugo Jankausko iš 
medžio pagamintą skulptūrėlę 
"Rūpintojėlį", o V. Sidas įteikė 
vokelį. Per pečius apjuosus pre
latą lietuviška juosta, sugiedojus 
"Ilgiausių, sveikiausių ir laimin
gų metų", pakėlus šampano tau
reles, buvo sušukta tris kartus 
valio.

Prelatas David Cassato aki
vaizdžiai susijaudinęs tarė atsi
sveikinimo žodį: "Atsisveikinti ir 
sakyti "sudiev" nėra lengva. Bet aš 
esu kunigas ir pasirinkimo neturiu 
- privalau paklusti vyskupo spren
dimui ir vykti ten, kur jis siun
čia"... Pastebėjo, kad Apreiškimo 
parapija turinti potencijalą, pa
rapija gyvastinga. Lietuvių tikin
čiųjų pareiga ją ir toliau išlaikyti. 
"Aš melsiuosi už jus, ir jūs mels
kitės už mane", - baigė savo atsi
sveikinimo žodžius.

Prelatui baigus savo žodį, 
atskubėjo Patricija Sidienė su di
deliu, specialiai atsisveikinimui 
jos pačios iškeptu tortu. Prelatui 
tortą perpjovus, po gabalėlį jo teko 
visiems.

Susirinkusieji, kurių buvo apie 
70, neskubėjo skirstytis - šneku
čiavo su prelatu, fotografavosi ir 
linkėjo jam sėkmės naujose parei
gose.

p. palys

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

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

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

Marija Bajorūnienė, Pom- 
pano Beach, FL, 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.

Nevv Yorko Maironio Lituanistinė Mokykla 
nuoširdžiai kviečia visus į

50 METŲ JUBILIEJINĮ BANKETĄ,
kuris įvyks

2001 m. lapkričio 17 d., 7:00 vai. vak. 
Plattdeutsche Park restorano banketų salėje

Hempstead Tumpike, Franklin Sąuare, NY

Kokteiliai ir šilta vakarienė
Programoje:
Aldona Stasiulevičiūtė - populiariausių lietuviškų estradinių 
dainų atlikėja ir Maironio lituanistinės mokyklos jaunimas.

VIZŲ PRATĘSIMO 
REIKALU

Paskutiniu laiku Socialinių 
Reikalų įstaiga gauna užklausimų 
ar yra dar pratęsiamos vizos, ar 
esama kokių nors pasikeitimų ir 
pan.

Pasiteiravus Imigracijoje, jokių 
pasikeitimų nei naujų įstatymų ar 
taisyklių nerasta. Illinois Coali- 
tion for Immigrant and Refugee 
Rights organizacvijoje, Immigra- 
tion ir Citizenship specialistas 
davė sekančius patarimus vizų 
pratęsimo formų pildytojams:

1. Vizos pratęsimo formą I- 
539 užpildykite nieko nepraleis- 
dami - atsakydami į visus klausi
mus.

2. Vizos pratęsimo formoje ir 
grąžinimo formoje užrašykite 
nuolatinį savo adresą. Jei paštinin
kas Jūsų neras, jis grąžins Imi
gracijos laišką gatgal, o Imigracija 
grąžintus laiškus išmeta.

3. Pridėkite baltos kortelės - 
formos 1-94, kurią Jums įsegė į 
Jūsų pasą atvažiuojat į Ameriką 
kopiją.

4. Pridėkite savo paso kopiją.
5. Parašykite laišką, kuriame 

nurodykite, kodėl norite pratęsti 
vizą, kaip Jūs išsilaikysite, ar kas 
jus išlaikys svečiuojantis Amer
ikoje.

6. 120 dol. mokesčiui, kurio 
reikalauja Imigracija už vizos 
pratęsimą - niekada nenaudokite 
asmeninio čekio, nupirkite Mon- 
ey Order arba Banko čekį.

Viską sudėkite į voką ir siųs
kite registruotu paštu, kad 
žinotumėte, kad Imigracijos Tar
nyba tikrai gavo jūsų prašymą.

Pasidarykite visų siunčiamų 
dokumentų kopijas ir jas 
saugokite.Jei per kelias savaites 
negaunate jokio pranešimo iš 
Imigracijos, nueikite į įstaigą, kur 
pirkote Money Order ar Banko pi
nigų perlaidą ir paprašykite, kad

patikrintų, ar pinigai yra iškeisti.
Visada labai lėtai dirbusi Imi

gracijos Tarnyba atrodo, dabar dar 
lėčiau dirba. Yra pasitaikę atvejų, 
kada žmonės, negavę atsakymo iš 
Imigracijos, išvažiuoja. Tokiu 
atveju yra patariama, grįžus į Li
etuvą, nueiti į Amerikos Ambasa
dos konsulatą ir pranešti, kad 
grįžote ir kad prašėte vizos pratęsi
mo bei kaip įrodymą turite doku
mentų kopijas ir grįžimo bilieto 
kopiją. Tas kopijas saugokite, nes 
jei vėl kada važiuosite į Ameriką, 
jos gali būti jums reikalingos kaip 
įrodymas, kad laiku išvažiavote.

Žinokite, kad dar galioja vizos 
pažeidimo baudos: jei išbuvote 3 
mėnesius ar daugiau be galio
jančios vizos Amerikoje, 
išvažiavus, atgal negalėsite grįžti 
3 metus; jei išbusite be galiojančios 
vizos metus ar daugiau, išvažiavus, 
negalėsite grįžti Amerikon 10 
metų.

Birutė Jasaitienė

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.).

Reikalinga moteris vieną 
kartą savaitėje išvalyti 6 kam
barių namą. Skambinti (516) 
785-0170, palikti žinutę (sk.).

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
šeštadienį, lapkričio 17 d., 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

Stalus bei vietas malonėkite rezervuoti skambinant 
Vidai Jankauskienei - (718) 849-2260 
Astai Lukoševičiūtei - (718) 849-6083

Čekius rašyti Lithuanian Educatkmal Council Ir siųsti: Astai Lukoševičiūtei 
87-38 95th St., VVoodhaven, NY 11421

Įėjimo auka: $50.00 - vaikams nuo 6-12 metų: $10.00 
Šokiams gros Romas Telšinskas

APREIŠKIMO PARAPIJOS METINIAI

PADĖKOS DIENOS PIETŪS
sekmadienį, lapkričio 25 d., 11:30 vai. ryto 

(tuoj po 10 vai. mišių)

Havemeyer ir North 5th St. kampas, Brooklyn, NY 

Skanus maistas
Atgaiva
Loterija

Vietas užsisakyti iš anksto skambinant 

Malvinai Klivečkienei tel. (718) 296-0406.

15 dol. suaugusiems; 5 dol. vaikams.

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO:

DARBININKO skaitytojai, at
siuntę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus:

Po 45 dol.: Ann Drogelis, 
Brentvvood, TN.

Po 30 dol.: A. M. Miner, West- 
borough, MA; A. ir F. Ruzgą, Point 
Pleasant, NJ; Ve. Budnikas, Eliza
beth, NJ; Ch. Senken, VVoodha
ven, NY.

Po 25 dol.: Stasė Prekeris, San 
Jose, CA; Jane Karalis, Jackson- 
ville, FL; K. Adomavičius, West 
Boylston, MA; Helen Gagas, New 
Milford, NJ; Mrs. V. Vasiliauskas, 
Philadelphia, PA.

Po 20 dol.: Danguolė Navic

kas, VVestlake Village, CA; Daiva 
Jaudegytė, Brockton, MA; Gražina 
Šimukonis, Richmond Hill, NY; 
Marija Bajorūnas, Ridge, NY.

Po 15 dol.: Br. Nemicas, 
VVethersfield, CT; Stasė Kavaliū
nas, New Smyrna Beach, FL; Vk, 
Biknevičius, Seminole, FL; Rev. L. 
Musteikis, Chipley, FL; V. Kubi
lius, Westwood, MA; L. ir A. Yuo- 
zaytis, Manchester, NH; J.Saba
liauskas, Blairstown, NJ.

Po 10 dol.: B. Prasauskas, Lo- 
mita CA; A. Semaška, Nevv Brit
ain, CT; VI. Barius, Lake VVorth, 
FL; Eugenia Treimanis, St. Peters- 
burg, FL; Mrs. A. Venckus, Arling- 
ton, MA; Danutė Balta, Hyannis, 
MA; R. Menkeliunas, VVorcester, 
MA; Antonia M. VVackell, VVorces
ter, MA; B. Skripata, Bayville, NJ; 
J. Chapulis, Bricktovvn, NJ; Eva 
Jankus, VVoodhaven, NY; Al Čepu
lis, Philadelphia, PA; Alf. Vilgo-

sas, Philadelphia, PA; Anna Byla, 
Pittston, PA; Vanda Simanavi
čius, Salt Lake City, UT.

Po 5 dol.: J. S. Naujokaitis, 
San Diego, CA; J. Zeidat, Ocean- 
side, CA; S. B. Zabulis, Manches
ter, CT; A. ir S. Marcavage, Mil
ford, CT; Prakseda Stirbys, New 
Britain, CT; A. Mockus, Nevving- 
ton, CT; R. Zujus, Uncasville, CT; 
Kazimiera Kulisauskas, VVater- 
bury, CT; A. Dumbrys, Chicago, 
IL; Anne Knasas, Quincy, MA; 
Mary Antanavičius, VVorcester, 
MA; Gražina Sirusas, Flemington, 
NJ; J. Starkus, Kearney, NJ; Birutė 
Podleckis, Linden, NJ; E. R. Vige
lis, Lindenwold, NJ; L. Rimkus, 
Parlin, NJ; Danutė Pliuškytė, 
Brooklyn, NY; Mirga Viciulis, 
Flushing, NY; A. Gudaitis, New 
Nork, NY; S. Marcinkevičius, 
Queensbury, NY: Sophia Alis, 
VVilliamsburg, VA.

"Vilties" siuntinių agen
tūra vėl priims siuntinius į Lietu
vą sekmadienį, lapkričio 18 d. 
nuo 12 iki 3 vai. popiet. "Dar
bininko" patalpose, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY. Mūsų atsto
vas Nevv Yorke yra Algis 
Jankauskas, tel. 718 849-2260. 
Dėl daugiau informacijų skambin
ti (617) 269-4455. (sk.)

Išnuomojamas kambarys 
dirbančiam vyrui ar mote
riai nuo lapkričio 1 d. prie L 
požeminio traukinio Myrtle Avė. 
stoties. Galima naudotis virtuve. 
Skambinti po 9 vai. vak. tel. (718) 
235-1702. Galite atsakove palikti 
žinutę. (sk.)

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

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

mailto:darbininkas@hotmail.com
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