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SOVIETŲ OKUPACIJA LIETUVAI PADARĖ 20 
MILIJARDŲ DOLERIŲ ŽALĄ

- Po Lietuvos Seimo nario 
rinkimų rezultatų kelių pakar
totinų skaičiavimų nugalėtoju 
Plungės-Rietavo vienmandatė
je rinkimų apygardoje tapo Al
girdo Brazausko socialdemo
kratinės koalicijos kandidatas 
Visvaldas Nekrašas. Vyriausioji 
rinkimų komisija (VRK), pakar
totinai suskaičiavusi balsus 
šioje apygardoje, nustatė, kad už 
V. Nekrašą ir jo pagrindinį kon
kurentą, Lietuvos liberalų sąjun
gos (LLS) kandidatą Audrių 
Klišonį, balsavo po lygiai - 
5311, arba 23,39 proc. rinkėjų.

- Spalio 15-osios vakarą 
prezidentas Valdas Adamkus 
savo rezidencijoje Turniškėse 
susitiko su Lietuvos liberalų są
jungos ir Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) vadovais Rolan
du Faksu ir Artūru Paulausku. 
Kaip sakė prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė, 
Lietuvos vadovas domėjosi, 
kaip liberalams ir sociallibera
lams sekasi formuoti naująsias 
Lietuvos Seimo ir Vyriausybės 
vadovybes.

- Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis 
įspėja Vyriausybę ir prezidentą - 
dėl galimų Rusijos ultimatumų. : 
Tokį įspėjimą Seimo pirminiu- I 
kas paskelbė po to, kai Rusijos j 
laikraščiuose buvo paskelbtos 
publikacijos, neva V. Landsber
gis tarpininkavo ginklais aprūpi
nant čečėnų kovotojus. Smo
lensko laikraščiuose paskelbto
se anoniminėse publikacijose 
prisiminta istorija apie Lietuvos 
firmos “Skalmantas” Čečėnijai 
parduotą karinę aprangą ir amu
niciją.

- Lietuvos Vyriausioji rin
kimų komisija (VRK) vienbal
siai patvirtino, jog Algirdo Bra
zausko socialdemokratinės ko
alicijos “Veikime kartu” atstovai 
surinko parašus, reikalingus ini
cijuoti trijų įstatymų pataisas. 
Kaip sakė VRK pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas, social
demokratinės koalicijos atstovai 
VRK pateikė apie 80 tūkst. 
parašų. Įstatymų leidybos inicia
tyvai užtenka 50 tūkst. gyven
tojų parašų.

- Busimasis Lietuvos Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas pareiškė, kad Naujosios 
politikos koalicija (NPK) gerbs 
ir laikysis ankstesnės valdžios 
prisiimtų tarptautinių įsiparei
gojimų, nors kai kuriuos iš jų 
anksčiau kritikavo. “Mes esame 
ne kartą pasakę, kad užsienio 
politika neturėtų būti keičiama, 
neturėtų įvykti radikalių pasi
keitimų. Pagrindiniai prioritetai 
- NATO, Europos Sąjunga, geri 
santykiai su Rusija - išlieka ir 
Vyriausybės programoje, kurią 
mes ruošiame”, BNS užtikrino 
A. Paulauskas. Jis vadovauja 
Naujajai sąjungai (sociallibera
lams), kuri, drauge su kitais 
Naujosios politikos koalicijos 
partneriais - liberalais, centris
tais ir moderniaisiais krikde
mais - formuos naująją Seimo 
vadovybę ir Vyriausybę.

- Lietuvos Seimas spalio 12 
d. priėmė naujos redakcijos Vie
tos savivaldos įstatymą, kuris 
labiau atitinka Lietuvos rati
fikuotos Europos savivaldos 
chartijos nuostatas.

Sovietų okupacijos padaryta 
žala Lietuvai siekia maždaug 20 
milijardų JAV dolerių, spalio 6 
d. pranešė Lietuvos Vyriausybė. 
Tokius duomenis Vyriausybei 
pateikė tarpžinybinė komisija, 
vadovaujama teisingumo vice- 
ministrės Rasos Budbergytės. 
Žala įvertinta, įgyvendinant šių 
metų birželį Lietuvos Seimo pri
imtą įstatymą dėl SSRS oku
pacijos žalos atlyginimo. Sovie
tų okupacijos žalą skaičiavo 
Ūkio ministerijos Ekonomikos 
ir privatizacijos institutas. Jo 
pateiktose išvadose pažymima, 
jog Lietuvai padaryta 7,5 mlrd. 
JAV dolerių žala dėl sovietų 
okupacijos metu nužudytų ir 
žuvusių Lietuvos gyventojų.

Vykdant Lietuvos gyventojų 
genocidą ir represijas, padaryta 
1,8 milijardo JAV dolerių žala. 
Į šį skaičių įeina tremtinių su
luošinimas ar pakenkimas svei
katai dirbant priverstinius dar
bus, įkalintų asmenų suluošini
mas ar pakenkimas sveikatai, 
išlikusių gyvų represuotų as
menų bei jų palikuonių repatri
javimo ir įkurdinimo tėvynėje

LIETUVOS SEIMO NARYS PIKTINASI LIETUVIŠKŲ 
MOKYKLŲ STATYBA VILNIJOJE

Lietuvos Seimo narys, “Wi- 
lenczyznos” ansamblio vadovas 
Jan Mincevič pareiškė pasipik
tinimą lietuviškų mokyklų staty
bomis Vilnijoje. “Lietuva mo
kyklas stato kiekviename len
kiškame kaime, net jeigu jame 
nėra nei vieno lietuvio”, sakė jis 
populiariausiam Lenkijos dien
raščiui “Gazeta Wyborcza”. Sei
mo nario nuomone, tokiu būdu 
norima privilioti moksleivius, 
kurie bevelija eiti į naujas mo
kyklas. J. Mincevič skundžiasi, 
jog lietuviškos mokyklos pri
klauso turtingai apskričiai, o 
lenkiškos - neturtingoms savi
valdybėms. "Lietuviai vilioja 
lenkų vaikus nemokamais ren
giniais ir ekskursijomis, tačiau 
po to dauguma jų grįžta į len
kiškas mokyklas, kadangi vie
toje kitų dalykų priversti moky
tis lietuvių kalbos”.

,"Gazeta Wyborcza” per du

PASAULIS NERIMASTINGAI ŽVELGIA Į 
BRANDUOLINIŲ VALSTYBIŲ -

INDIJOS IR PAKISTANO - NESANTAIKĄ
Seniausios pasaulio bran

duolinės priešininkės vengė gin
kluoto konflikto, bijodamos ga
limų jo pasekmių. Dvi jauniau
sios branduolinės valstybės kas
dien įsitraukia į artilerijos susi
šaudymus. Nuo tada, kai 1998 
metų gegužės mėnesį Pakista
nas ir Indija įvykdė atsakomuo
sius branduolinius bandymus, 
pasaulis turi susitaikyti su min
timi, jog pirmasis branduolinis 
karas gali kilti itin gausiai gyve
namose Žemės teritorijose.

Skirtingai nei Jungtinės Val
stijos ir Sovietų Sąjunga, ku
rios beveik pusę amžiaus truku
sio šaltojo karo metu vengė gin
kluoto konflikto, ginkluota In
dijos ir Pakistano kova dėl Kaš
myro, pademonstravus bran
duolinę galią, tęsiama be per
traukų.

"Ar galite įsivaizduoti, jog 
abi šalys turi branduolinę galią 
ir yra įsivėlusios į tokį konflik
tą”, klausė vienas Azijos diplo
matas, ragindamas stiprinti tarp
tautinį spaudimą abiem valsty
bėms, jog šios pasirašytų Vi

išlaidos, mirusių ar nužudytų 
Lietuvos piliečių palaikų paieš
kos, laidojimo bei perlaidojimo, 
kapų sutvarkymo išlaidos.

171 mln. JAV dolerių dydžio 
žala padaryta persekiojant re
zistentus.

Okupuotos Lietuvos piliečius 
prievarta imant į sovietinę ka
riuomenę ir sukarintuosius da
linius 1940 ir 1944-1991 metais 
Lietuva patyrė 2,3 mlrd. JAV 
dolerių žalą.

Į šią sumą įeina žala, padary
ta paimtų į SSRS kariuomenę 
palikuonims ir išlaikytiniams 
dėl jų maitintojų žuvimo, nu
žudymo, suluošinimo, asme
nims, paimtiems į darbus plėši
niuose, pasiųstiems likviduoti 
Černobylio atominės elektrinės 
avarijos padarinius.

Nacionalizuojant gyventojų 
turtą, prievarta ūkininkus varant 
į kolūkius, nusavinant gyven
tojų ir juridinių asmenų verty
binius popierius bei santaupas 
bankuose, negrąžinant indėlių iš 
“Vniešekonombanko” Lietuvai 
buvo padaryta 500 mln. JAV 
dolerių žala.

laikraščio puslapius spausdina 
straipsnį “Lietuva, tėvyne ma
no” ir bando išsiaiškinti, kodėl 
lietuviai taip įsižeidė dėl Len
kijos 1 lumanitarinės akcijos pla
kato, raginančio padėti alka
niems ir varganiems Lenkijos 
lietuvių vaikams. Plakate, kuria
me didelėmis raidėmis parašyta 
žinomo Adomo Mickevičiaus 
eilėraščio pirmoji eilutė, ežero 
pakrantėje nufotografuotas pa
auglys, kuris tarsi kviečia padė
ti Lietuvos lenkų vaikams, nes 
jie stokoja visko, netgi maisto.

Lenkų dienraštis Butrimony
se surado šį paauglį, kurį tėvai 
vadina Saša, mokykloje Oleku, 
o lietuvių kalbos mokytoja Ale
ksandru Ladyšu. Ladyšai yra iš 
Baltarusijos persikėlę lenkai.

J. Mincevič plakate neįžiūri 
nieko blogo. “Niekas Lietuvoje 
iš bado nemiršta, tačiau galiu su 
visišku įsitikinimu pasakyti, jog 

suotinę branduolinių bandymų 
uždraudimo sutartį.

Praėjusį mėnesį Pakistano 
žurnalas “Independent Re- 
search” vienareikšmiškai pa
skelbė, jog vyriausybė turi būti 
pasirengusi branduoliniam karui 
su Indija. Tai galima būtų pa
vadinti regionine sovietų ir JAV 
taikytos “abipusio susinaikini
mo” (MAD) doktrinos versija.

"Svarbu pažymėti, jog nedi
delio masto Indijos branduoli
nis puolimas gali priversti Pa
kistaną atsitraukti, o, norėdamas 
Indijoje sukelti panašią padėtį, 
Pakistanas turėtų virš jos gyve
namųjų centrų paskleisti šimtų 
termobranduolinių užtaisų lie
tų”, rašoma žurnale.

Žurnale raginama sukaupti 
pakankamai bombų ir įsigyti pa
kankamai jų raketų nešėjų, kad 
branduolinio karo atveju Indija 
taip pat virstų negyvenama 
dykviete.

Apokaliptinė vizija
Šiąapokaliptinę viziją galima 

interpretuoti ir teigiamai: pavo

Žala katalikų bažnyčiai ir kitų 
konfesijų maldos namams įve
rtinta virš 200 mln. JAV dolerių.

Lietuva dėl valstybės gyvy
binių funkcijų nutraukimo pa
tyrė beveik 1,4 mlrd. JAV dole
rių žalą, suskaičiavo komisija. 
Tai apima Lietuvos karininkų 
sunaikinimą, valstybės gyny
binės galios atkūrimo išlaidas, 
ambasadų pastatų neteisėtą pa
sisavinimą ir diplomatinės tar
nybos atkūrimą, nusavintą gin
kluotės ir karinio turto vertę.

Dėl priverstinės emigracijos, 
žalos visuomeninėms organiza
cijoms Lietuvai sovietų oku
pacija padarė apie 6 mlrd. JAV 
dolerių žalą.

Tarpžinybinės komisijos atas
kaitoje pagal Jungtinių Tautų 
metodiką taip pat apskaičiuoti 
bendrieji Lietuvos ekonomikos 
nuostoliai dėl negauto naciona
linio produkto. Šie nuostoliai 
pagal Jungtinių Tautų metodiką 
sudaro apie 800 mlrd. JAV do
lerių.

Sovietų okupacijos žalos dy
dis buvo skaičiuojamas dviem 

(nukelta į 4 psl.)

vaikai Vilnijoje nepakankamai 
maitinasi, nes valdiškų pinigų 
šiam tikslui nepakanka”, aiški
na Lietuvos Seimo narys. Kitaip 
plakatą vertina Lietuvos prezi
dento patarėjas lenkų klausi
mais Česlav Okinčic. Jo many
mu, “aštri Lietuvos spaudos ir 
Lietuvos ambasados Lenkijoje 
reakcija - tai ne mažos tautos ko
mpleksų pasekmė, kaip kai kas 
bando aiškinti. Lietuviams ne
patinka tai, jog “Pono Tado” ei
lutės siejamos su skurdu ir len
kų vaikų Vilnijoje nedalia”.

"Vietos lenkų pavaizdavimas 
vargšais, visada nepatenkintais, 
juos dar labiau stumia visuo
menėje į antrą planą”, sako Č. 
Okinčic. Pasak jo, parama iš 
Lenkijos labai reikalinga lenkų 
kultūrai vystyti, tačiau “plaka
tas leidžia manyti, kad Lietuvoje 
ne vienodai žiūrima į lietuvių ir 
lenkų vaikus”. BNS 

jus, jog įvykiai gali tapti nekon
troliuojami ir virsti branduoli
niu konfliktu, turėtų sustabdyti 
ir kovą įprastinėmis priemonė
mis. Apie jos ribas nekalbėta, 
kai mirtini priešai įsivėlė į dide
lio masto karus 1948, 1965 ir 
1971 metais.

Tokį samprotavimą patvirti
na ir pernai vykusi kova dėl 
Kargilo, kai įsibrovėliai iš Pa
kistano užėmė pozicijas kalnuo
se ir pradėjo grasinti uždaryti 
tiekimo kelius, kuriais aprūpi
namos Indijos pajėgos, kontro
liuojančios ledu padengtus 
Šiaurinius Kašmyro regionus.

Nepaisydama didelių nuos
tolių ir aukų, slenkant žingsnis 
po žingsnio aukštyn į viršūnę ir 
kaunantis su priešu vienas prieš 
vieną, Indijos vyriausybė tvirtai 
laikėsi, nenorėdama eskaluoti 
konflikto, nors ir tvirtino, kad 
įsiveržimą organizavo Paki
stano karinė vadovybė.

Pasaulis baiminosi, jog tai ga
li sukelti naujądidelio masto ka
rą, tik šį kartą tarp branduolinių 

(nukelta į 2 psl.)

Kaune, buvusiose miesto kapinėse, panaikintose sovietiniais 
metais, pastatytas paminklas 1941 metų birželio mėn. Kauno 
sukilimo dalyviams atminti A. Žižiūno nuotr.

BUSIMOSIOS LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖS STABILUMĄ 
LEMS KAIRIŲJŲ OPOZICIJA

Net ir pavykus Naujosios po- 
litikos koalicijai (NPK) užsi
tikrinti daugumą Seime, busi
mosios Vyriausybės stabilumas 
visuomet bus pažeidžiamas dėl 
ypač didelės kairiųjų grupuotės 
Seime, teigia politologas. Spa
lio 12-osios vakafą Lietuvos*^ 
bėraių sąjungos (LLS), Naujo
sios sąjungos (NS), Moderniųjų 
krikščionių demokratų sąjungos 
(MKDS) ir Centro sąjungos 
(CS), kurios Seime turi 68 vie
tas, vadovai pasirašė koalicijos 
sutartį, numatančią valstybės 
įstatymų leidžiamosios ir vyk
domosios valdžių formavimo 
principus.

Pagal susitarimą, Vyriausybės 
vadovu taps LLS lyderis Rolan
das Paksas, Seimo pirmininku - 
Naujosios sąjungos lyderis Ar
tūras Paulauskas.

Tačiau norint turėti esmi
niams sprendimams privalomą 
71 balso daugumą Seime, Nau
josios politikos koalicijai teks 
pasikliauti vienmandatėse apy
gardose išrinktų 4 Lietuvos vals-

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS PILIEČIAMS
IR BŪSIMIEMS SEIMO NARIAMS

AR LIETUVAI MŪSŲ JA U NEBEREIKIA ?
Lietuvai atgavus nepriklauso

mybę, daugelis tikėjome, jog, iš
sivadavę iš “raudonojo rojaus”, 
galėsime lengviau atsipūsti, gy
venti be melo, dirbti ir kurti savo 
nepriklausomos tėvynės rytojų. 
Deja, daugeliui šios svajonės te
liko svajonėmis.

Ekonominė bei finansinė val
stybės griūtis privertė, kaip tada 
buvo madinga sakyti, “susi
veržti diržus” ir kantriai laukti, 
gal ateis ta diena, kai už darbą 
bus mokama pagal tikrąją jo 
vertę, kai nebijosime vieną gra
žią dieną tapti bedarbiais, kai 
būsime užtikrinti, kad mūsų su
manyto smulkaus versliuko “ne
suvalgys” nepriekaištingai dir
banti biurokratijos mašina ar iki 
kvailumo juokinga mokesčių 
politika, kai galėsime be nerimo 
žvelgti jei ne į savo, tai bent į 
vaikų ateitį.

Gaila, bet dar tebeaidint Są
jūdžio šūkiams, mūsų širdyse 
teberusenant geresnio gyvenimo 
vilčiai, Lietuvos gerovės ve
žimas pradėjo riedėti žemyn.

Tuomet dar netikėjome, kad 

tiečių partijos (LVP), 2 Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
atstovų, Krikščionių demokratų 
sąjungos lyderio Kazio Bobelio 
ir verslininko Viktoro Uspaski- 
cho balsais.

Kitaip tariant, kol kas Naujo
sios politikos koalicijos sutartis 
suteikia pagrindą tik mažumos 
Vyriausybės darbui, tačiau ko
alicijos partneriai "apsidrau
džia”, sutartyje numatydami, 
kad prie dokumento gali prisi
jungti ir kitos Seime atstovau
jamos partijos .

Be to, 4 LVP atstovų palan
kumą NPK bandoma užsitik
rinti, atiduodant Seimo pirmi
ninko pavaduotojo postą val
stiečių lyderiui Ramūnui 
Karbauskiui.

"Galima drąsiai sakyti, kad 
busimosios Vyriausybės stabilu
mo klausimas tebėra atviras”,
BNS sakė Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų institu
to direktorius, politologas Rai
mundas Lopata.

BNS

geresnio gyvenimo ieškosime 
svetur. Netikėjome, kad 1991 
metais Jungtinėse Amerikos 
Valstijose pirmą kartą surengtos 
“žaliosios kortelės” (tada dar 
nelabai supratome pačios kor
telės “svorį” ir kainą) loterijos 
laimėtojai bus praminti trečio
sios lietuvių emigracijos bangos 
į JAV pradininkais. Tačiau tai 
įvyko.

Nuo to laiko iš tėvynės, deja, 
pasitraukė tūkstančiai lietuvių. 
Vieni atvyko į Ameriką kaip 
laimingieji “žalieji”, kiti čia ap
sistojo ir gyvena nelegaliai. Vie
ni - iš karto pasinėrė į mar
gaspalvę daugiatautę jūrą ir joje 
pranyko, kiti - išliko nuoširdžiai 
savo tėvynę mylinčiais lietu
viais, kurių meilė ir dėmesys pa
gal išgales kol kas apsiriboja 
rūpesčiu ir finansine pagalba 
savo artimiesiems Lietuvoje.

Laikui bėgant, vis daugiau 
JAV “naujųjų ateivių” (taip mus 
praminė vyresnieji vietiniai lie
tuviai) turi galimybę gauti JAV 
pilietybę, ir jie tuo naudojasi. 

(nukelta į 6 psl.)
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Testamentas
Daug yra rašoma ir kalbama 

apie reikalingumą turėti testa
mentą. Bet kiek mūsų esame 
padarę testamentą? Turbūt retas 
kuris! Visi galvojame, kad dar 
turime daug laiko. Visi užsiėmę, 
neturime laiko šiandieną, tai 
padarysime rytoj. O tas rytojus 
kartais neateina. Numiršta tė
vas, mama, dėdė, teta ar kitas 
asmuo, likę giminės, vaikai, 
draugai eina per teismus, kol 
sutvarko velionio likusį turtą. O 
to turto, likusio be testamento 
ar kitaip nesutvarkyto, perėjus 
visus Amerikos teisinius kelius, 
nedaug belieka. Pastaruoju me
tu vis daugiau pasitaiko atvejų, 
kad žmogui mirus, nepalikus 
testamento, visą jo sunkiai už
dirbtą ir sutaupytą turtą pasiima 
miestas ar valstija. Yra nemažai 
atsitikimų, kai miršta žmogus 
80, 90 metų ar pan., neturėjęs 
laiko susitvarkyti, jo turtą, šim
tus tūkstančių dolerių, pasiima 
valdžia, o giminės turi jį savo 
pinigais palaidoti.

Kas yra testamentas? Tai tei
sinis dokumentas, tiksliai nu- 
rodąs, kaip asmuo nori, kad jo 
turtas po mirties būtų padalin
tas. Tai jo norų išreiškimas.

Ar jums reikia testamento? 
Būtinai! Kiekvienas subrendęs 
žmogus, vyras ar moteris, dva
sininkas, civilis, vedęs ar neve
dęs, našlys, kuris turi turto (na
mą, baldus, automobilį, san
taupų, vertybių-popierių, pen
siją, apdraudą, brangenybių ar

Pasaulis nerimastingai žvelgia į branduolinių valstybių - 
Indijos ir Pakistano - nesantaiką

(atkelta iš 1 psl.) 
valstybių. Tačiau Indija padarė 
įspūdį užsienio vyriausybėms, 
susilaikydama nuo atsakomųjų 
veiksmų kituose pasienio rajo

nuose. Ji netgi uždraudė savo 
kariniam oro laivynui įskristi į 
Pakistano oro erdvę.

Kas kontroliuoja bombas?
Mūšiai ir nesibaigiantis kon

fliktas dėl Kašmyro parodė ir 
pagrindinius skirtumus tarp In
dijos ir Pakistano.

Indijoje kariuomenę, taigi ir 
branduolinius ginklus, tvirtai 
kontroliuoja renkami civiliai pa
reigūnai. Pakistane kariuomenė 
kontroliuoja ne tik gynybos 
politiką. Praėjusių metų spalį 
per paskutinį iš daugybės per
versmų ji užgrobė valdžią ša
lyje.

Iš visų branduolinių valstybių 
Pakistanas laikomas mažiausiai 
stabilus.

Jo dabartinė karinė vyriau

kitokių vertingų dalykų) turėtų 
sudaryti testamentą. Bet, deja, to 
nėra. Statistika rodo, kad Ame
rikoje, kur žmonės ypač yra jau
trūs visokiai apdraudai, apie 85 
proc. miršta be testamentų. Dau
gelis, ypač jaunų, vengia suda
ryti testamentą, nes jie nenori 
galvoti apie mirtį, nenori veltis 
į testamento sudarymo reika
lus, arba galvoja, kad turi per 
mažai turto, kad jiems reiktų 
sudaryti testamentą. Tačiau toks 
galvojimas yra neteisingas, tai 
parodo nesupratimą testamento 
paskirties ir neatsižvelgimą į 
paliekamus savo artimuosius.

Kas atsitinka, mirštant žmo
gui be testamento? Jei įnir
tumėte nepalikę testamento, 
prarandate brangią privilegiją, 
savanoriškai atsisakote padalin
ti savo turtą, ir tas dažnai suda
ro didelių problemų jūsų pali
kuonims. Jūsų palikimas - tur
tas, mirus be testamento, yra pa
dalinamas pagal valstijos, ku
rioje gyvenate, įstatymus. To
kiu atveju yra paskiriamas teisi
nis administratorius, kuris pri
žiūri turto procedūrą. Daug jūsų 
brangintų dalykų gali patekti 
tiems, kuriems jūs nenorėjote 
kad patektų, o jūsų artimiau- 
siems giminėms ir draugams 
gali nieko netekti. Toks turto pa
dalinimo procesas yra brangus, 
nes j į tvarko teismas, o išlaidos 
atskaitomos iš jūsų palikimo. 
Svarbiausia, turėkite omenyje, 
kad, jums mirus be testamento, 

sybė susiduria su problemomis, 
kurias sukėlė karas kaimyni
niame Afganistane, dėl kurio į 
Pakistaną pabėgo milijonai 
žmonių. Šalį drasko vidiniai po
litiniai nesutarimai, auganti 
įtampa tarp islamistų ir pasau
lietinių jėgų, sunkios ekono
minės problemos.

Nedaug kas baiminasi, jog 
neapgalvotų veiksmų imsis da
bartiniai vadovai, tačiau supran
tamas užsienio valstybių sos
tinių nerimas dėl būsimos val
džios, turėsiančios galimybes 
“paspausti gaiduką”.

"Pasaulis pradeda nerimauti, 
jei branduolinė valstybė silps
ta”, teigė Shireen Mazari, vado
vaujanti vyriausybės finansuo
jamam Strateginių studijų insti
tutui. Ji išreiškė įsitikinimą, jog 
Tarptautinis valiutos fondas su
teiks Pakistanui daugiau lėšų, 
priešingu atveju padėtis taptų 
per daug pavojinga.

"Žinoma, stabilumo tai ne

giminės, draugai, labdaros orga
nizacijos, kurias jūs galbūt norė
jote paremti, gali nieko negauti.

v

Šešios priežastys, dėl kurių 
reikia turėti testamentą:

1. Jums bus ramu, kad tie, 
kuriuos norite atsiminti, bus at
siminti pagal jūsų pageidavimus 
surašytus testamente, o ne pa
gal šaltus įstatymus.

2. Testamentas duoda jauni
ems tėvams teisę paskirti glo
bėjus vaikams, globėjus, kurie 
yra jiems artimi, o ne paskirti 
teismo nuožiūra.

Teismo paskirti vaikams glo
bėjai gali duoti tik tiek, kiek bū
tinai reikia vaikams, ir visa tai 
teismas tvirtina. Tuo tarpu jūsų 
pačių testamentu paskirtas glo
bėjas gali suteikti vaikams pa
togų gyvenimą ir tinkamą išsi
mokslinimą, ypač vaikams su 
negalia, kuriuos auginti gali bū
ti sunkiau negu sveikus vaikus. 
Per testamentą jūs galite suda
ryti “trusts”, kurie sutaupo mo
kesčius ir teismo “probate” 
išlaidas.

3. Testamentas yra gera ap
sauga ir tiems, kurie galvoja, 
kad jie per mažai turi turto. Iš 
tikrųjų dauguma žmonių turi 
daugiau, negu mano. Testamen
tas paskiria tai, kąjie turi, tiems, 
kurie jiems yra brangiausi.

4. Testamentas leidžia pa
dalinti turtą taip, kaip norite: 
šeimos brangenybės ar senti
mentalūs prisiminimų daiktai 
atiteks tiems, kuriems jūs no
rėsite, bet ne tiems, kuriems jie 
visai nesvarbūs.

sukuria”, teigė Sh. Mazari.
Pakistanas suvokia kontrolės 

problemą ir bando parengti nuo
seklią branduolinio ginklo dok
triną, teigė diplomatai Islama- 
bade.

Pasak jų, Pakistano atstovai 
gerokai aktyviau reiškiasi tarp
tautinėse diskusijose, bandy
dami įtikinti pasaulį, jog šalis el
giasi atsakingai.

Esminis jėgų skirtumas

Tačiau esminė problema, ga
linti paskatinti Pakistaną grieb
tis branduolinių priemonių, yra 
jo ir Indijos jėgų skirtumas.

Po konflikto Kargile Indija 
radikaliai padidino karines išlai
das, tačiaujos oro, jūros bei visa 
sausumos ginkluotė buvo prana
šesnė nei Pakistano, išskyrus 
branduolinius ginklus.

Pasak karo ekspertų, 1998 
metų branduoliniai bandymai 
Indijai, kuri pati kuria branduo-

5. Turint testamentą, jūsų 
mylimi asmenys, kuriuos gali
te išvardyti vardais ir giminys
tės ryšiais, būtų prisiminti jūsų 
pasirinktų bažnyčių Mišiose.

6. Jūs galite pasirinkti tes
tamento vykdytoju asmenį, ku
riuo pasitikite, o ne palikti tai 
padaryti visai svetimam žmo
gui, teismo paskirtam.

Paruošiant testamentą
1. Padarykite sąrašą visko, ką 

turite namuose: baldų, paveik
slų, elektroninių įrengimų, vir
tuvės įrangos, automobilio, san
taupų, akcijų, CD, pensijų, ap- 
draudų, brangenybių ir t.t., o taip 
pat surašykite turimas skolas.

2. Padarykite sąrašą giminių 
ir draugų, kuriuos norite atsi
minti testamente.

3. Prisiminkite lietuviškas ir 
religines organizacijas: labdaros 
organizacijas, parapiją, fondus, 
lietuvišką spaudą ir t.t.

4. Pasirinkite patikimą drau
gą ar giminaitį, ar banką (ar 
abu), kurie būtų jūsų testamen
to vykdytojai.

5. Pasitarkite su advokatu - 
tas yra svarbiausia!

Niekada nerašykite testamen
to pats. Jei norite būti tikras, kad 
jūsų testamentas atlaikytų “pro
bate” teismą, jis turi būti teisin
gai sudarytas ir atitikti jūsų gy
venamos valstijos įstatymus. 
Tiktai advokatas tai gali jums 
užtikrinti. Mokestis už testa
mento sudarymą nėra didelis - 
ir tai yra pats protingiausias in
vestavimas. Jums advokatas pa
tars, ką turite daryti dėl pavel- 

linius ginklus, parodė, jog dar 
reikia nemažai nuveikti, kad ji 
turėtų patikimą branduolinį ar
senalą. Pakistanas, kuris, Va
karų ekspertų tvirtinimu, nau
dojasi Kinijos sukurtais ir išban
dytais ginklais, greičiausiai jau 
turi kovai parengtų bombų ar
senalą.

Nors trumpą valstybių eg
zistavimą apsunkino jau trys 
karai, kurių metu taip ir nepavy
ko išspręsti pagrindinio klausi
mo, regioną nuolat temdo gali
mo ketvirtojo konflikto šešėlis.

Jei Indija panaudos visą savo 
karinių pajėgų galią, Pakistanas, 
kuriame nėra natūralių gyny
binių užtvarų, gali iš karto su
vokti, jog kilo grėsmė jo pagrin
diniams miestams, bei pradėti 
svarstyti branduolinio ginklo 
panaudojimo galimybę.

"Pakistaniečiai patys pripa
žįsta, jog kare įprastinėmis prie
monėmis galėtų išsilaikyti 20 
dienų. Per 14 dienų jie gali ne
tekti savo oro gynybos”, teigė 
vienas Vakarų diplomatas.

"Tokiu atveju sprendimas 
būtų aiškus”. BNS 

dėjimo mokesčių ir t.t. Pvz., 
padarant palikimus - “beųuests” 
labdaros organizacijoms, moks
lo įstaigoms, religinėms institu
cijoms, sudarant šeimos įgalioji
mus - “trusts” ir pan.

Kuomet sudarote testamen
tą, laikykite jį saugioje vietoje, 
pvz., jūsų advokato seifo dė
žutėje. Yra labai svarbu, kad jū
sų testamento vykdytojas žino
tų, kur yra testamentas ir galėtų 
jį lengvai pasiekti.

Testamentas retkarčiais turi 
būti peržiūrimas ir pataisomas, 
nes gal jūs įsigijote daugiau tur
to, arba jūsų šeimos padėtis 
pasikeitė. Bet niekada nedary
kite jokių pakeitimų, ar priedų 
testamente pats. Visada pasitar
kite su advokatu.

Netinkamai padaryti pakei
timai ar prierašai gali padaryti 
visą testamentą negaliojančiu.

v

Žinotini žodžiai ir 
teisiniai terminai

Estate - tai jūsų visas turtas 
(aktyvus) ir skolos (pasyvus) tuo 
metu, kai mirėte.

Property - visa jūsų nuosa
vybė, viskas kąjūs turite.

Real property - žemė ir visi 
pastatai ant jos.

Personaiproperty - tai asme
niškas turtas - santaupos, ver
tybių popieriai, pensijos, ap- 

NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY NEVV JERSEY 
SENTRY REALTY, INC. 33 E. Railroad Avė., Jamesburg, NJ 08831. Tel.: 
(732) 521-1611. FAX 732-521-0034. Jei norite pirkti namą, žemės plotą, 
komercinį pastatą ar nuomoti namą puikioje Centrinėje Nevv Jersey da
lyje, maloniai kviečiame kreiptis į NJ Licensed Real Estate agentę ZINE- 
RĄ A. MACYS (kalba lietuviškai). Namų tel.: (732) 521-5556 arba (732) 
521-1916. Centrinė Nevv Jersey dalis yra puiki vieta gyventi tiek jaunoms 
šeimoms, tiek pensininkams. Geros mokyklos. Patogus susisiekimas su 
prekybos centrais ir darbais. Gerai žinomos pensininkų namų bendruo
menės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DW1 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

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

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

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

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

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

draudos, automobiliai, drabu
žiai, brangenybės ir kitas turtas.

Beąueath - palikti testamen
tu kam nors asmenišką turtą.

Beąuest - asmeniškas turtas, 
kam nors paliktas testamentu.

Executor - testamento vyk
dytojas - asmuo, bankas, “trust” 
ir t.t., kuris vykdo-administruo- 
ja testamente išreikštą jūsų va
lią.

Intestate - būklė, kad mirš
tate nepalikęs testamento.

Administrator - asmuo ar 
bankas, paskirtas teismo admi
nistruoti ar paskirstyti jūsų tur
tą, jei mirštate be testamento.

Codicil - dokumentas, kuris 
padarytas po testamento suda
rymo ir atnaujina testamentą ką 
nors prie jo prideda.

Probate - teismo procesas, 
kuris nustato ar jūsų testamen
tas yra teisiškai gerai sudarytas, 
galiojantis (valid).

Residuary estate - tai, kas 
liko iš jūsų turto po to, kai bu
vo apmokėtos administracinės 
išlaidos, mokesčiai ir jūsų tes
tamentu paskirtos dovanos ki
tiems.

JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė B. Jasaitienė ir A. 
Šmulkštienė

Naudotasi amerikiečių tėvų 
pranciškonų leidiniu

Pasaulio Lietuvių^ Bendruomenės X-ojo Seimo uždarymo metu giedamas Lietuvos himnas. Iš k.: PLB Garbės teismo 
pirm. Eugenijus Cuplinksas (Kanada), toliau PLB valdybos nariai: Laima Zliobienė ir Horstas Žibąs (JAV), dr. Vytis 
Viliūnas (Rusija), Milda Lenkauskienė ir Regina Kučienė (JAV), Danutė Cornij (Ukraina), Algis Rugienius ir pirminin
kas Vytautas Kamantas (JAV) Alg. Žižiūno nuotr.

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, N Y 11368.

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

pisolino
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66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. 
QUEENS N.Y. 11379

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ -
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Australijos lietuvių veikėjui prof. Algimantui KABAILAI 
šiemet suėjo 75-eri metai. Ta jubiliejine proga keletą klausimų 
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Lenktynės su laiku

Laiko trūksta beveik visiems. Net tiems, kas leidžia savo die
nas namie ir laiko tokį gyvenimą nuobodžiu. Nes išties trūksta ne 
laiko apskritai, o tam, kam išties norėtume jį skirti. Atrodo, kad 
nubėgsime ten, padarysime tai ir tai, o paskui jau galėsime imtis ir 
to, apie ką taip svajojome. Dažniausiai tokia akimirka taip ir neatei
na, nes atsiranda nenumatytų reikalų. Planuoti malonumų 
jaučiamės neturį teisės. Tai, kuo galima pasidžiaugti, tėra savęs 
lepinimas, kurio reikia beveik gėdytis.

Richard Carlson ir Josep Bailey, neseniai išleistos knygos apie 
tai, kaip ramiau ir paprasčiau žiūrėti į gyvenimą, mano, kad žmonės 
bijo, jog sulėtinus gyvenimo tempą, pasidarys nuobodu. Jei žinotų 
tikrąsias nuobodulio priežastis, dingtų ta baimė ir jie galėtų atsi
palaiduoti, patirti džiaugsmą ir mėgautis laisvalaikiu. Knygos au
toriai teigia, kad nuobodulys neturi nieko bendra su neturėjimu ką 
veikti, tačiau labai susijęs su pernelyg aktyvia ir neramiomis min

timis perkrauta sąmone.
Ragina prisiminti pasisėdėjimą prie laužo su draugais ar šeima. 

Tada juk veiksmo taip pat nedaug, tik mintys buvo skaidrios ir 
laisvos. Atrodė, kad taip sėdėti galėtumėte valandų valandas. Siū
lo šį pojūtį palyginti su buvimu greitkelio kamštyje. Net jei jame 
sugaištos tik kelios minutės, nuobodulys tikriausiai buvo spėjęs 
apimti. Taip atsitiko dėl to, kad, sėdėdami automobilyje, prade
dame galvoti, kur galėtume būti ir ką veikti, jei ne tas kamštis. 
Mintys nardo po praeitį ir ateitį, lekia visu greičiu tol, kol neįkliū- 
vate į nesveiko mąstymo pinkles.

Žvelgiant į ugnį, mintys nesiblaškė, todėl galėjote džiaugtis 
paprastais dalykais. Kai mintis užtvenkia rūpesčiai, jos nuskrieja 
toli, tada net per atostogas sunku mėgautis buvimu su savo vai
kais. Galima atsidurti pačioje gražiausioje pasaulio vietoje, daryti 
ką nors nuostabaus, bet jei sąmonė bus pernelyg aktyvi, nepaste
bėsite to grožio. Tad pataria pajutus nuobodulį ar nerimą atkreipti 
dėmesį į savo mintis. Kuo gausesnės mintys, tuo mažiau galimy
bių pajusti gyvenimo malonumą. Reikia stengtis kuo daugiau būti 
čia ir dabar.

(pradžia praeitame nr.)
VD: Jūs aktyviai dalyvavote 

akcijoje, kurią lietuviai (ir ap
skritai pabaltijiečiai) pravedė 
tuometinio Australijos premje
ro Gough VThitlam laikais, kai 
Australija keistu būdu pripažino 
Pabaltijo okupaciją. Vėliau ne 
visai pritarėte PLB pirmininko 
Broniaus Nainio prisimini
mams. Sugrįžkite mintimis į tą 
laikmetį.

AK: Tai iš tiesų savotiškai 
įdomus ir labai savotiškas laiko
tarpis. Tas netikėtas ir visai ne
reikalingas Pabaltijo okupacijos 
pripažinimas esant legalia išju
dino visus Australijos lietuvius, 
latvius ir estus bendram protes
tui. Paminėtinos didelės ir ma
žos demonstracijos prie sovietų 
ambasados ir konsulato, didžiu
lė bendra pabaltijiečių demons
tracija Canberroje prie Federa
linio Parlamento. Protestas buvo 
išties labai efektingas. Jo tikslas 
buvo visomis progomis priminti 
visiems Australijos gyvento
jams tą didžiulę ir bereikalingą 
skriaudą, kurią padarė pabal
tijiečiams p. Gough Whitlam. 
Čia suminėti visus aktyviai da
lyvavusius reikėtų ne atskiro 
straipsnio, o atskiros ir gana di
delės knygos. Tad gal paminė
siu tik kelias detales, kurios tie
siogiai lietė mane asmeniškai.

Kai p. G. Whitlam tapo Aus
tralijos Labor Party vadovu, jis 
buvo pakviestas į Sydnėjaus LB 
Vasario 16-tosios minėjimą. Mi
nėjimo ruošėjai pasodino mane 
ir žmoną Vidą prie to paties sta
lo, kaip p. Gough ir jo žmoną 
Margaret. Gana išsamią ir ilgą 
paskaitą apie Lietuvos kelią į 
modernią20-to amžiaus valsty
bę skaitė Vytautas Butkevičius. 
Man su Vida teko užimti ponus 
Whitlam, kurie, atrodė, nuobo
džiavo. Pakviestas kalbėti, p. 
Whitlam su visu savo oratoriškų 
įsibėgėjimu be ribų išgyrė Aus
tralijos lietuvius, maždaug pasa
kodamas, kad Australijos lietu
viai esą patys geriausi imigran
tai, kokių bet kada Australija yra 
turėjusi. Kažkas iš dalyvių - 
neatsimenu kas - užrašė tą jo 
kalbą į magnetofono juostelę.

Kai prasidėjo mūsų visų pro
testai prieš G. Whitlam ryšium 
su jo vyriausybės de jure Pabal
tijo okupacijos pripažinimu, jis 

pradėjo visai kitaip kalbėti apie 
Australijos lietuvius ir ALB, esą 
jie fašistai, naciai ir t.t. Tada 
pavyko surasti magnetofoninę 
juostelę ir išspausdinti tą Whit- 
lam kalbą mūsų leidžiamame 
“The Baltic Herald”, akivaiz
džiai parodant ne tik tai, kad 
toks mūsų pravardžiavimas bu
vo neteisingas, bet dar ir tai, kad 
šis tada labai populiarus politi
kas teigdavo tai, kas jam tuo 
metu buvo patogu, per daug ne- 
sirūpindamas, ar tai teisybė. 
Kaip jau sakiau, neatsimenu, 
kas tą juostelę užrašė, bet tai irgi 
buvo įnašas į mūsų visų bendrą 
darbą bandant išgauti de jure 
pripažinimo atšaukimą.

Beje, “The Baltic Herald” 
buvo leidžiamas kaip “Mūsų 
Pastogės” priedas anglų kalba. 
Jo išspausdindavom daugiau 
egzempliorių negu “Mūsų Pas
togės” ir platindavome kaip at
skirą leidinį Federaliniame Par
lamente bei įvairių kitų politikų 
tarpe. Šis priedas neturėjo re
daktoriaus. Išties, neatrodė ir ne
atrodo svarbu, kas tą laikraštį 
leido - daug svarbiau, kaip ir 
prie kojis prisidėjo. Šis “Mūsų 
Pastogės” priedas buvo suren
kamas ir suklijuojamas tuome
tiniuose Kabailų namuose, 
Greenvvich (Sydnėjaus niesto 
dalis). Lipdyti paprastai padėda
vo Vytautas Patašius, kurio 
kruopštumą pažįsta visi kartu su 
juo dirbę.

Tokių ad hoc grupių buvo 
nemažai. Mūsų grupelėje bėjau 
minėtų aktyviai dalyvavo Dai
nius Kairaitis, Anskis ir Marti
ną Reisgiai, Laurie Cox, Juhani 
Pullinen ir Jonas Zinkus, kuris 
padėdavo mūsų gausiems tele
foniniams pokalbiams su užjū
riais. Kituose miestuose ryšius 
palaikėme su Kaziu Kemežiu - 
Canberroje, Algiu Taškūnu - 
Tasmanijoje. Nuskridęs į Tas- 
maniją bandžiau prisikalbinti 
Algį Taškūną prisijungti prie 
“The Baltic Herald” leidimo, 
nes jis labai sėkmingai ir faktiš
kai redagavo anglų kalba lei
džiamą periodinį leidinį, kuris 
turėjo maždaug tuos pačius tiks
lus kaip ir “The Baltic Herald”. 
Deja, prisikalbinti nepavyko. 
Beje, Algis Taškūnas irgi daug 
prisidėjo prie bendro tikslo 
pasiekimo - de jure okupacijos

atšaukimo. Esu tikras, kad ne
paminėjau visos eilės prie mūsų 
darbo tiesiogiai prisidėjusių as
menų ir už tai nuoširdžiai atsi
prašau. Betgi prisidėjo visi Aus
tralijos lietuviai - vieni mažiau, 
kiti daugiau, bet prisidėjo visi. 
Prisidėjo ir kiti pabaltijiečiai, 
latviai ir estai. Visą veikimą tu
rėjo koordinuoti Australijos 
Baltų Taryba. Čia mano nuo
monė apie tą visą veiksmą visai 
nesutampa su Broniaus Nainio, 
kuris įsitikinęs ir kitus tikina, 
kad jis asmeniškai išgavo tą 
atšaukimą. Tąpatį teigia ir kny
gos “The Baltic Dilemma” au
torius, profesorius Edgars Duns- 
dorfs, kuris irgi tikina, kad jis 
išgavo tą atšaukimą. Jie ir visi 
kiti, kurie teigia asmeniškai pa
siekę to de jure pripažinimo at
šaukimą, klysta-tai pasiekėme 
visi, bendru darbu.

Buvo savotiškų nuotykių, kai 
Whitlam ėmė mus pravardžiuoti 
fašistais. Vieną dienąpaskambi- 
no man Kazys Kemežys iš Can- 
berros. Jis teiravosi, ar Lietuva 
buvo pirmas kraštas, teisęs na
cius už nacizmą. Išties, kai Vo
kietijoje prasidėjo Hitlerio era, 
Lietuva turėjo konfliktą su na
ciais dėl Klaipėdos krašto. Hit
leris pradėjo reikalauti aneksuo
ti Klaipėdos kraštąprie Vokieti
jos ir tai norėjo pasiekti su na
cionalsocialistiniu Klaipėdos 
krašto vokiečių judėjimu. Tuo
metinė Lietuvos vyriausybė tu
rėjo žinių apie Klaipėdos nacių 
ruošiamą sukilimą. 1934 m.

Šviesa V. Magio nuotr.

vasario 18 d. buvo priimtas 
“Tautai ir valstybei saugoti įsta
tymas”, numatantis atsakomybę 
už nusikalstamus antivalstybi
nius veiksmus. Remdamasi juo, 
Lietuvos saugumo policija 1934 
m. vasario-kovo mėnesį suėmė 
E. Neumann, T. Sass, V. Bertu- 
leit, H. Ropp ir eilę kitų są
mokslininkų. Jiems buvo iškel
ta baudžiamoji byla, patraukian
ti atsakomybėn iš viso 142 as
menis. Ta byla buvo žinoma 
Lietuvoje kaip Sass-Neumann 
byla. Keistu sutapimu, Vidos tė
vas, teisininkas Antanas Mikaila 
dirbo tos bylos prokuratūroje. 
Iškalėjęs metus bolševikų kalė
jime, Vidos tėvas turėjo būti la
bai atsargus ir vokiečių okupaci
jos metais, nes jei kas nors iš vo
kiečių okupacinės valdžios būtų 
atradęs, kad Mikaila buvo na
cius kaltinęs prokuroras, su juo 
būtų buvęs skubiai “susitvarky
ta”. Vidos tėvas tuo metu atosto
gavo Australijos “Surfers’ Para- 
dise”. Kazys Kemežys, sužino
jęs apie tai, susisiekė su žurna
listais Brisbanėje. Vienas iš di
džiųjų Brisbanės laikraščių pa
siuntė žurnalistą į “Gold Coast”, 
kuris padarė interviu su A. Mi
kaila ir paskelbė laikraštyje. 
Nors tame interviu buvo iš
spausdinta tik dalelė to, ką A. 
Mikaila papasakojo, ir apskritai 
medžiaga buvo atrinkta ne ypa
tingai mums draugiškai, tai bu
vo dar “viena vinis” Whitlamo 
de jure okupacijos pripažinimo 
politikai. (nukelta į 4 psl.)

Tomas J. Scheff

AKADEMINĖS GAUJOS

Tomas J. Scheff - Kalifornijos Universiteto Santa Barbaroje 
sociologijos profesorius. Knygų “ Būti psichiniu ligoniu: sociolo
gijos teorija ”, “Mikrosociologija: diskursai, emocijos ir sociali
nė struktūra ”, ‘‘Emocijos ir prievarta ", ‘‘Kraujo kerštas: emoci
jos, nacionalizmas ir karas ” ir kt. autorius. Buvęs Amerikos so
ciologų asociacijos Emocijų sociologijos skyriaus pirmininkas ir 
Ramiojo vandenyno sociologų asociacijos prezidentas.

Scheffo ‘‘akademinės gaujos" (1995) siejasi su sociologo C. 
Wrighto-Millso ‘‘akademinėmis klikomis" (1959). Tiktai pasta
rasis akademines klikas traktuoja kaip biurokratini reiškinį ir ra
šo apie jas rimta sociologine kalba, o T. Scheff apie akademines 
gaujas rašo tuo pačiu moksliniu akademikų stiliumi, kuriuo šie 
rašo apie gatvių gaujas...

Anot kriminologų, jaunimo narių elgesį galima suprasti per
pratus “gatvės įstatymus”. Šie įstatymai - tai nerašytų taisyklių 
kodeksas, kurio laikosi visi gaujos nariai ir kuris laiduoja jų ma
terialinę ir emocinę gerovę. Ši esė yra mėginimas aprašyti aka
deminės aplinkos įstatymus, nerašytus susitarimus, kurių laikosi 
profesūros grupuotės ir kurių tikslas yra patenkinti jos materiali
nius bei emocinius poreikius.

Dauguma mokslininkų vienaip ar kitaip susiję su “mokyklos” 
ar specialybės pavadinimą turinčia grupe. Pavyzdžiui, didelė psi
chologų grupė savo vadina “bihavioristais”; šie mokslininkai lai
kosi bihaviorizmo pažiūrų ir principų. Be specialybių narystės, 
mokslininkai dar yra tokių supergaujų arba klanų, kaip “discip
linos”, nariai. Pavyzdžiui, bihavioristų klanas yra “psichologija”. 

Disciplinos yra pačios galingiausios formuotės universitetuose, 
daugeliu atveju esančios ne federacinėmis sistemomis, o sava
rankiškų disciplinų konfederacijomis. Nors kai kurie mokslinin
kai nepriklauso jokiai gaujai, visi jie priklauso kuriam nors klanui. 
Šiaip ar taip, mokslas ir darbas vyksta fakultete, kuris susijęs su 
viena ar kita disciplina.

Kadangi akademinės aplinkos įstatymus formuoja šiuolaikinio 
universiteto gyvenimo sąlygos, manyčiau, jog šie įstatymai apima 
visas disciplinas: “griežtai” mokslines, “pusiau” mokslines ir ne
mokslines. Nors tiksliuosius ir gamtos mokslus skiria praraja, jų 
įstatymai ir praktikos tokie pat. Dėl fakultetinio gyvenimo ir kiek
vieną profesorių dieną naktį lydinčio nesibaigiančio darbo uni
versiteto poskyriuose mokslininkai gaujos ir klano deglą perduo
da iš rankų į rankas.

Kaip gatvės gaujos užsidirba pragyvenimui vogdamos, taip 
mokslininkai pajamas gauna iš karjeros, kuri daugiausia priklau
so nuo to, ar jie yra atsidavę gaujų ir klanų nariai. Suprantama, 
sėkminga mokslinė karjera neįmanoma be atkaklaus darbo, ta
čiau papildyti ir net pakeisti talentą ir protą čia gali priklausomy
bės gaujai ir klanui demonstravimas. Aiškus ir daugkartinis lo
jalumo šioms grupėms demonstravimas gali labai praversti sie
kiant laipsnio ir norint išspausdinti straipsnį.

Ryšys tarp narystės gaujoje ir mokslinės karjeros daugeliu atve
ju akivaizdus. Atvejai, kai kilimas karjeros laiptais yra moksli
nio darbo originalumo ir jo reikšmingumo padarinys, - retos išim
tys. Mokslininko sėkmė jokiu būdu nepriklauso nuo jo talento arba 
ši priklausomybė yra atvirkščia. Mokslinį darbą paprastai vertina 
komisija, kuri susideda iš žmonių, negalinčių arba nenorinčių 
įvertinti jo originalumą ir svarbumą, ypač tuo atveju, kai tas dar
bas sudėtingesnis ir sunkiau suprantamas negu pačių komisijos 
narių darbai. Šie žmonės posėdžiams ir taip skiria didžiąją savo 
brangaus laiko dalį ir jie neprivalo skirti daugiau laiko ypač sun
kiems atvejams.

Taigi narystė gaujoje arba klane mokslininkui suteikia galimy

bę išvengti darbo įvertinimo pagal nuopelnus. Kad gautų stipen
dijas, laipsnius, stažuotes ir kitas finansinį ekvivalentą turinčias 
lengvatas, kurioms reikia rekomendacijų ir autoritetingų kolegų 
užtarimo, mokslininkui būtinas patikimas ryšys su pasirengu
siais jį asmeniškai ir jo projektą palaikyti gaujos nariais. Žinoma, 
šioji parama priklauso nuo konkretaus projekto kokybės, tačiau ją 
gaunant lemiamą vaidmenį paprastai vaidina ištikimybės gaujos 
broliui jausmas.

“Broliška” parama suteikiama nebūtinai siekiant trumpalaikės 
asmeninės naudos. Viena vertus, padedantis žino, jog kitą kartą 
lygiai taip pat bus padėtajam. Kita vertus - jis nuoširdžiai tiki 
tomis kolegos dorybėmis, apie kurias jis rašo rekomendaciniame 
laiške. Jeigu jis turi kokių nors abejonių, jas daugiau ar mažiau 
išsklaido stiprus ryšio su gauja jausmas.

Dauguma pareiškimų gauti mokslinius laipsnius atrenka anon
iminis mokslininkų kolektyvas, neturintis galimybės nustatyti pa
reiškėjo tapatybę. Tačiau ir čia lernįamas vaidmuo tenka pastaro
jo ryšiui su gauja arba klanu. Išradingas kandidatas pareiškimą 
formuluoja taip, kad duotų patikimąjo priklausomybę kokiai nors 
gaujai ar klanui rodantį signalą. Jei esate psichoanalitinės gaujos 
narys, jūsų paraiškoje bus dažnai cituojamas Z. Freud. Tai garan
tuojanti sėkmę taktika, jeigu jums iš anksto žinoma, kad visi ko
misijos nariai yra vienos gaujos nariai. Tuo atveju, kada komisija 
susideda iš įvairių gaujų ir klanų, jūs galite tikėtis, kad kiti sutiks 
su komisijoje esančių jūsų gaujos draugų sprendimu.

Gaujos narių atsidavimo vienas kitam ir neskelbiamoms gaujos 
taisyklėms jausmas toks pat stiprus, kokį patiria gatvės banditai. 
Laimei, mokslinės gaujos naudojasi ne kulkomis, o žodžiais - 
priešingu atveju mirtingumo lygis akademinėse gaujose prilygtų 
mirtingumui aiškinantis kriminalinius santykius.

Kaip naryste mokslinėje bendruomenėje naudojamasi finansi
nei paramai gauti, aišku. Lieka tik ne visai aišku, kokiu būdu 
gaujoje formuojamas emocinis gerovės pojūtis. Norint atsakyti į 

(nukelta į 4 psl.)
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■ Po ką tik praėjusių prezi
dento rinkimų Lenkiją tebekre- 
čia politinė sumaištis. Triuški
nama dabartinio šalies vadovo 
Aleksandr Kwasniewski pergalė 
jau pirmajame rinkimų rate vie
niems sukėlė didelį džiaugsmą, 
kitiems - kartų apmaudą. Spa
lio 15 d. buvęs Lenkijos prezi
dentas Lech Walesa pareiškė, 
jog atsistatydina iš jo paties 
įkurtos Lenkijos III Krikščio
niškosios demokratijos partijos 
vadovo pareigų ir apskritai pa
sitraukia iš aktyvaus politinio 
gyvenimo. “Politikas turi prisi
imti atsakomybę už rinkimų re
zultatus”, pareiškė Lenkijos te
levizijai buvęs prezidentas, ku
ris rinkimuose surinko vos 1,1 
procento rinkėjų balsų. Jo nuo
mone, “labai realu, kad dešinieji 
pralaimės ir artėjančiuose par
lamento rinkimuose ir kad to ne
pavyks išvengti net dirbtinai 
pertvarkius “Solidarumo” rink
imų akciją (SRA)”.
■ Per spalio 15-ąją Baltarusi

joje įvykusius Nacionalinio Su
sirinkimo Atstovų Rūmų rinki
mus išrinkti 43 iš 110 parlamen
to deputatų. Dar 53 apygardose 
po dviejų savaičių įvyks antra
sis balsavimų ratas, o 14 apy
gardų rinkimai pripažinti neįvy
kusiais dėl per mažo rinkėjų 
skaičiaus. Tai spalio 16 d. pra
nešė šalies Centrinė rinkimų ko
misija.
■ Baltarusijos opozicija įsi

tikinusi, kad respublikos parla
mento rinkimų rezultatai buvo 
suklastoti. Tai politinių partijų 
lyderiai pareiškė spaudos kon
ferencijoje spalio 16 d. naktį 
Minske. Baltarusijos Liaudies 
fronto pirmininkas Vincuk Ve- 
čiorkamano, kad opozicijos pa
skelbta rinkimų boikoto kampa
nija pavyko, ir balsuoti atėjo ne 
daugiau kaip 45 proc. rinkėjų.
B Saudo Arabijos naftos pra

monės ministras Ali al-Naimi 
spalio 15 d. pareiškė, kad OPEC 
gali imtis veiksmų prieš aukš
tas naftos kainas dar iki lap
kričio mėnesj vyksiančios kon
ferencijos. “Šiuo metu mes su
sirūpinę dėl aukštų naftos kainų 
ir dedame pastangas jas suma
žinti”, žurnalistams sakė A. Nai- 
mi Jungtiniuose Arabų Emyra
tuose vykstančioje konferen
cijoje energetikos klausimais.

Pasišventęs 
mokslui ir lietuvybei

(atkelta iš 3 psl.)
Dar daug apie tai būtų gali

ma kalbėti, daug medžiagos ci
tuoti, bet ir iš tų kelių prisimi
nimų aišku, kad joks pavienis 
asmuo neturėtų įtikinėti, kad jo 
ar jos pastangomis atšaukimas 
buvo pasiektas. Šią mintį gražiai 
išreiškė vienas ano laiko ben
dradarbių: “Nejaugi svarbu, kas 
tą atšaukimą iškovojo? Svarbu, 
kad pripažinimas buvo atšauk
tas. O dar už pustrečių metų pa
baltų iečiai taip “perauklėjo” 
darbiečių partiją, [kad] 1978 
metais ji viešai pasižadėjo nebe- 
sigerinti prie rusų tokiu būdu. Tą 
pažadą išlaikė iki šiandien. Tai 
buvo nuostabi Dovydo ir Gali
joto kova, kurią laimėjo ne vie
nas asmuo, ne du ar trys, bet 
šimtai, tūkstančiai lietuvių, lat
vių, estų, ukrainiečių, lenkų, 
vengrų, slovakų, vokiečių, an
glų, škotų, “tikrų” australų ir 
kitokių tautybių geros valios 
žmonių. Jie visi dirbo vieningai 
ir su aiškiu tikslu”. .

VD: Prisiminkite ir tą laiko
tarpy kai buvote pirmasis Lietu
vos Respublikos konsulas Aus
tralijoje.

AK: Atsakant į šį klausimą, 
tenka prisiminti, kaip ir kodėl 
taip įvyko, kad tapau Lietuvos 
garbės konsulu. 1989 m. antroje 
pusėje, po pusės šimtmečio, kar
tu su Vida pamatėme Lietuvą, 
įdomus laikas, Atgimimo laiko
tarpis. Kartu su mano broliu Vy
teniu, Vilniaus Universiteto ma
tematikos profesoriumi, stovė
jome Baltijos kelyje, gyvenome 
atgimstančios tėvynės eufori
joje. Prieš išvykdamas į Lietu
vą, buvau susidaręs įspūdį, kad 
Lietuvoje didelė dauguma lietu
vių yra patriotai, kad j ie visi eina 
vieningai, bandydami išsiva
duoti iš sovietinio jungo, kad ten 
viskas jau pasakyta, ką reikia 
pasakyti, viskas suprasta, ką 
reikia suprasti, belieka tik apie 
tai pagarsinti Vakaruose, norint 
gauti daugiau politinės-diplo- 
matinės ir kitokios paramos ne
priklausomybės siekiams. Žino
ma, klaidingai vertinau padėtį. 
Man atrodė, kad belieka sudary
ti ryšius tarp Sąjūdžio ir užjūrio, 
ir Lietuvos kelias į nepriklauso
mybę palengvės. Tad prieš iš
vykdamas iš Sydnėjaus gavau 
įgalioj imą iš ALB Krašto valdy
bos užmegzti ryšius su Sąjū
džiu. Tiesą sakant, tą įgalioj imą 
palikau namie. Svarbiausia, ne
norėjau išsiduoti, kad turiu poli
tinių uždavinių, jei tapčiau KGB 
taikiniu. Užmezgiau ryšius su 
Sąjūdžiu. Su broliu pradžioje 

kalbėjomės su architektu Algi
mantu Nasvyčiu, kuris vėliau 
buvo ministrų kabinete pirmoje 
Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybėje. Mes sutarėme, kad 
ryšius geriausia palaikyti per 
vieną asmenį, nes taip lengviau 
susigaudyti, ypač kai ryšiai tiek 
telefonu, tiek paštu buvo griež
toje sovietų kontrolėje. Su A. 
Nasvyčiu sutarėme kaip atžy
mėti, kad komunikacija yra au
tentiška, ir kai kurias kitas de
tales. Nasvytis pažadėjo išduoti 
man įgalioj imą atstovauti Sąjūdį 
Australijoje maždaug tokiais 
žodžiais: “Viskas Sąjūdžio Ta
ryboje sutarta, bet noriu parašy
ti ant oficialaus Sąjūdžio po
pieriaus su antspaudais ir para
šais - sutvarkyti oficialiai. Ir tai 
tuoj bus padaryta”. Mano tuo
metiniam nustebimui, nebuvo 
nieko daugiau padaryta, joks 
įgaliojimas nebuvo parašytas. 
Viskas paliko tik žodinio susi
tarimo formoje. Daug vėliau pa
mačiau, kad mūsų tautiečiai la
bai lengvai daug ką pažada pa
daryti, bet yra labai nerangūs 
imtis atsakomybės ir daryti tokį 
paprastą darbą, kaip įgaliojimo 
parašymas. Brolio paraginimu 
apsilankėme pas Vytautą Lands
bergį, kuris tuoj suvokė Sąjū
džio atstovavimo užsienyje reik
šmę ir naudingumą.

Grįžęs į Australiją siųsdavau 
spaudos pranešimus į Lietuvą 
oro paštu per A. Nasvytį. Tų 
siuntų tikslas buvo parodyti Lie
tuvos žmonėms, kad pasaulis 
daug dėmesio kreipia į Lietuvos 
taikingą kovą nepriklausomybei 
atgauti. Berods 1990 m. vasa
rio 16-tą V. Landsbergis parašė 
asmeninį laiškelį, kviesdamas 
atstovauti Sąjūdį Australijoje, 
įsigyti fakso aparatą ir su juo 
palaikyti ryšius su Lietuva. Nie
ko nelaukdamas, sekančią dieną 
pradėjau veikti. Pirmiausia, pa
prašiau Vytauto Patašiaus man 
padėti. Sutarėme, kad fakso apa
ratą pirksime per pusę - esu iki 
šiol dėkingas V. Patašiui už šią 
konkrečią paramą. Gaunamas 
žinias reikėjo pagarsinti žinias- 
klaidoje, tad reikėjo, kad žinias
klaida mane pažintų. Man pa
tarė sesers Elenos Jonaitienės 
dukra Eglė - rašyti kas savaitę 
pareiškimą spaudai (“press re- 
lease”) ir faksu išsiuntinėti dau
gumai radijo stočių ir laikraščių 
redakcijų. Tada ir prasidėjo ma
no rašymas spaudai. Turėjau iš
mokti pateikti žinias sugromu- 
luotoje formoje, kad žurnalistai 
galėtų savo straipsnius rašyti 
žirklių pagalba - iškirpdami dalį 
tų pareiškimų spaudai.

Prasidėjo telefoniniai anks
taus ryto pranešimai radijo sto
tims, jų užklausimų atsakymai, 
transliuojami pokalbiai, TV in
terviu. Buvo dienų, kai teko tą 
pačią dieną kalbėti per tris radi
jo stotis.

Vėliau, jau po Nepriklauso
mybės paskelbimo, buvau Lie
tuvos vyriausybės pakviestas 
būti Lietuvos Respublikos atsto
vu Australijoje. Tas pakvietimas 
buvo gana gudriai pasiųstas per 
Lietuvos ambasadą Maskvoje ir 
vieno pabaltijiečio, Australijos 
diplomato, atvežtas į Australiją, 
tad Australijos vyriausybė nega
lėjo teigti nežinanti nieko apie 
mano paskyrimą Lietuvos atsto
vu. Toks “nežinojimas” yra pla
čiai naudojamas diplomatijos 
triukas ir jį įveikti kartais esti la
bai sunku. Prasidėjo kiek kitoks, 
dar labiau intensyvus darbas, 
bendravimas su Lietuvos URM 
- Užsienio reikalų ministerija, 
kova už Lietuvos pripažinimą, 
dramatiškas Australijos Minist
ro Pirmininko pareiškimas ant 
Parlamento laiptų pripažįstant 
Lietuvos nepriklausomybę ir ad 
hoc paskyrimas Australijos am
basadoriaus Lietuvai. Prisimin
tina, kad Australija pripažinimą 
pareiškė anksčiau, negu JAV- 
jos, o tai, be abejo, padėjo ir

Debesys V. Magio nuotr.

Sovietų okupacija Lietuvai padarė 20 milijardų dolerių žalą
(atkelta iš 1 psl.) 
etapais. Pirmojo etapo metu - 
1996-1997 metais - buvo iš es
mės suskaičiuota ir inventori
zuota okupacijos padaryta žala.

Šiais metais, Lietuvos Seimui 
priėmus sovietų padarytos oku
pacijos atlyginimo įstatymą, 
nuspręsta patikslinti vertinimus, 
be to, visa okupacijos žala buvo 
perskaičiuota 1999 metų JAV 

JAV-jų Prezidentui apsispręs
ti.

Tuomet buvau paskirtas Lie
tuvos garbės konsulu. Teko ar
timiau susipažinti su Lietuvos 
politikais ir valdininkais, orga
nizuoti piliečių pažymėjimų iš
davimą, balsavimus į Seimą ir 
savivaldybes, balsavimus Pre
zidento rinkimuose. Tąlaikotar- 
pį reikėtų išsamiau aprašyti, nes 
tai ne vien mano asmeniška pa
tirtis, bet ir Lietuvos istorija. Ti
kiuosi, kad dar suspėsiu, tik, de
ja, mano dėmesį vis patraukia 
dabartiniai įvykiai.

VD: Jūsų rūpestis Lietuvos 
atkūrimu yra gerai žinomas. Ką 
galėtume pasakyti, pagirti, pa
peikti, patarti praėjus dešim
čiai metų nuo Kovo Vienuolik
tosios?

AK: Lietuvoje jau užaugo 
nauja karta. Tie, kuriems buvo 
10 metų, kai buvo paskelbta 
nepriklausomybė, šiandien jau 
20-mečiai jaunuoliai. Jie jau 
nebeatsimena, kad sovietijoje 
krautuvės buvo tuščios, kad 
gaudė jaunuolius tarnybai Af
ganistane ar kur kitur “plačio
joje tėvynėje”, jie nebeatsime
na, kas ta Juodojo kaspino die
na. Nei jie, nei jų tėvai nebeat
simena sovietinių trėmimų gu

dolerio kursu, nes iki tol buvo 
skaičiuojama 1996 metų JAV 
dolerio kursu.

Vyriausybė, gavusi ir apsvars
čiusi duomenis apie okupacijos 
padarytos žalos dydį, turėtų mė
ginti inicijuoti derybas dėl žalos 
atlyginimo su Rusija - SSRS tei
sių ir įsipareigojimų perėmėja.

Tokia procedūra numatyta 
birželį Seimo priimtu įstatymu 
dėl SSRS okupacijos žalos at

lagų. Antra vertus, veik niekas 
nebevadina Lietuvos partizanų 
banditais, jie mato statomus 
paminklus Lietuvos rezistenci
jos didvyriams, jie girdi Lietu
vos himną, mato Lietuvos kari
uomenę, mokosi lietuviškose 
mokyklose. Ar jie pasiryžę gin
ti Lietuvos nepriklausomybę? 
Tai gal pagrindinis klausimas, į 
kurį neturiu atsakymo.

Mūsų, užsienio lietuvių, tarpe 
mums svarbu niekad neužmirš
ti, kad komunizmas visose jo 
formose visad buvo ir paliko 
mūsų mirtinas priešas. Komu
nistai mus persekiojo, šmeižė, 
bandė moraliai sužlugdyti. Ko
munistinės idėjos sukūrė blogio 
imperiją, sovietinės vergijos ša
lį. Komunistinės idėjos sukūrė 
ir kitus kraupius režimus, kaip 
Kambodžijos, Rumunijos, Šiau
rės Korėjos ir t.t. Sovietų Sąjun
ga subyrėjo, bet komunistinės 
idėjos gyvos ir sklinda net mūsų 
tarpe, veržiasi į mūsų spaudą. 
Turime būti budrūs ir nebijoti 
atkreipti ne tik mūsų, bet ir mū
sų gyvenamojo krašto gyventojų 
dėmesį į komunistinį virusą, į 
sovietų paveldėtojos Rusijos 
okupuotus kraštus ir jos vėl ke
liamą pavojų mūsų kraštui, Lie
tuvai. Tai mūsų užduotis.

(pabaiga)

lyginimo. Tačiau derybų suren
gimo perspektyvos ir jų rezul
tatyvumas kol kas vertinami 
skeptiškai, nes Rusija griežtai 
neigiamai reagavo į Lietuvoje 
priimtą SSRS okupacijos žalos 
atlyginimo įstatymą.

Lietuvos Seimui priėmus 
įstatymą, Rusijos URM paskel
bė pareiškimą, kuriame neigia
mas pats Baltijos šalių okupaci
jos faktas. BNS

Tomas J. Scheff

AKADEMINĖS GAUJOS 1

šį klausimą, būtina suprasti, kad gyvename civilizacijoje, kurioje 
sunku užmegzti ir nustatyti patikimus ir patenkinančius ryšius su 
kitais, netgi jei tam sukurtos pačios geriausios sąlygos. Vienas iš 
tokios padėties rodiklių - nuolat augantis skyrybų skaičius.

Profesoriaus darbas daugeliu atžvilgiu yra labai nekolektyviš- 
ka veiklos rūšis. Didžiulę laiko dalį - atliekant tyrimus ir rašant 
mokslinius darbus - profesorius būna vienas. Jo kontaktai su stu
dentais ir kolegomis apsiriboja rutiniškais reikalais ir užima labai 
nereikšmingą jo darbo laiko dalį. Susitikimai su aspirantais, ku
riems, palyginti su kitais studentais, tenka daugiau jo laiko, - taip 
pat tik jo darbo dalis. Draugiškų santykių laboratorijose, biblio
tekose ir biuruose pasitaiko labai retai. Be gaujos arba klano pa
ramos daugelis profesorių taptų visiškai užsidarę savo darbe ir 
izoliuoti nuo išorinio pasaulio.

Tokia izoliacija tam tikru atžvilgiu unikali. Pagrindinis moks
lininko uždavinys yra naujų, paprastai specifinių žinių paieška. 
Tokių žinių įgijimas svarbus ne tik dėl karjeros, tokia veikla tam
pa jo darbinės veiklos, o neretai ir viso gyvenimo centru. Darbas 
tampa esminiu jo tapatumo elementu. Kadangi mokslininkui prak
tiškai nėra su kuo pasidalinti savo mokslinių atradimų džiaugs
mu, ezoterinių žinių ieškojimas gali tapti procesu, užsibaigiančiu 
neišvengiama ir visiška izoliacija. Kuo sėkmingesnė paieška, tuo 
labiau mokslininką slegia praktiškai nuo visų aplinkinių atski
rianti žinių našta.

Emocinė gaujos ir klano paskirtis yra su ezoterinių žinių 
ieškojimu ir saugojimu susijusio izoliacijos jungo nuėmimas. 

Mokslininkai (ypač socialiniuose ir humanitariniuose moksluose) 
praktiškai neturi aiškaus, realaus pasaulio problemų supratimo, 
kuris galėtų būti bendrų interesų pagrindas. Iš esmės mokslinės 
gaujos ir klanai sukuria dirbtinį ir labai patrauklų problemų ir prak
tikų lauką, kuris jų nariams suteikia vienybės pojūtį. Gaujos na
riai paprastai nebendrauja asmeninėmis temomis, tačiau jie gali 
gana darniai dirbti svarstydami savo gaujos ir klano problemas. 
Šios problemos ir sudaro bendruomenės pagrindą, be kurio ji tuoj 
pat iširtų.

Turint galvoje emocines ir materialines profesūros reikmes, 
didelė mokymo ir tyrimo proceso dalis virsta ritualu, kurio paskirtis 
yra palaikyti grupinį ir klaninį tapatumą. Taip narystė gaujoje ir 
klane savaime tampa pasididžiavimo dalyku, realiems mokslinės 
veiklos rezultatams nueinant į antrą vietą. Ši idėja paaiškina dau
gybę akademinėje bendruomenėje kylančių akivaizdžių ir paslėp
tų skandalų. Ji taip pat paaiškina profesūros pastangas išlaikyti tą 
šokiruojantį atstumą tarp savęs ir savo studentų (ypač jaunesnių
jų kursų) - lektoriaus interesų pagrindą sudaro studentams nieko 
nereiškiančios jo specialybės ir klano problemos.

Intelektualinio klano dominavimo pavyzdys būtų matematikos 
modelių taikymas šiuolaikiniame ekonomikos moksle, nepaisant 
seniai įrodyto jų nenaudingumo sprendžiant realias problemas. 
Empiriškai verifikuotų ekonominių žinių nebuvimą patvirtino 
baisiai blogi Rusijai ir buvusioms SSRS respublikoms pristatytų 
ekonomistų patarimai. Kitas pavyzdys - akademinių psichologų 
laboratoriniai eksperimentai, kurių subjektai yra studentai. Ne
paisant to, kad tokiu būdu gautos žinios nenaudingos nei moks
lininkams, nei praktikams, nei kam nors kitam, šios veiklos nu
traukimo požymių nematyti.

Ir paskutinis pavyzdys - neseniai visus humanitarinius mokslus 
ištikusi stichinė nelaimė: postmodernizmas. Šios srovės pradinin
kai, tokie kaip Derrida, tvirtina, kad jeigu verbalinę išraišką pa
šalinate iš jos konteksto, tai jos reikšmė tampa neaiški ir nenus

pėjama. Toks tvirtinimas yra teisingas ir svarbus, jis primena mums, 
kad verbalinė išraiška kiekvienoje kalboje turi vis kitokią reikš
mę ir todėl visiškai priklauso nuo konteksto. Ir tik tokios dirbti
nos kalbos kaip algebra ir kalba, kuria parašytos kompiuterinės 
programos, yra nedviprasmiškos ir kontekstualiai invariantiškos.

Tačiau postmodemistai ignoravo šiąlemiamątezę ir atvėrė kelią 
tyrinėjimams, absurdiškai darantiems prielaidą apie neapsakomą 
verbalinių teiginių sudėtingumą. Šiaip ar taip, nepaisant dėl jos ver
balinės dalies abejotinumo, dažnai neteisingai suprantamo kas
dienės kalbos diskurso, žmonės jį vis tiek gali teisingai suvokti, 
netgi jei šio diskurso forma labai sudėtinga (aforizmai, alegorijos, 
pokštai ir t.t.). Įgudę kalbos vartotojai pašalina dviprasmiškumą 
verbalinę išraišką sugretindami sujos kontekstu. Postmoderniz
mas - tai “daug triukšmo dėl nieko”, fanaberija, kuri neturi nei 
mokslinės vertės, nei pamato tikrovėje.

Prielaidos, kuriomis remiasi bihaviorizmas, postmodernizmas 
ir kitos mokslinės grupuotės, ir griežto mokslinių disciplinų at
ribojimo priežastys yra arba trivialios, arba tokios absurdiškos, 
kad galima teigti, jog pirmiausia jos susijusios su gaujos narių 
emociniais poreikiais. Kuo absurdiškesnė prielaida, tuo 
akivaizdžiau, kad priklausomybė gaujai tėra emocinio prisirišimo 
klausimas, bet jokiu būdu ne pragmatinių ar materialinių jos na
rių poreikių patenkinimas. Taip gaujos ir klano nariai yra įsitiki
nę vienas kito lojalumu, nepriklausomai nuo to, kokius moksli
nius požiūrius jie išpažįsta ir skleidžia visuomenėje. Nešlovė, ku
rią užsitraukė žlugusi komunizmo idėja iširus SSRS ir Rytų blo
kui, visiškai nepakenkė mokslinei marksistų gaujai, daugelis jos 
narių nė nemirktelėjo.

Šiais laikais užsitikrinti kieno nors lojalumą ne taip paprasta. 
Profesūra pagal skyrybų skaičių prmauja savo socialinėje grupėje. 
Pasaulyje, kuriame patikimas ryšys su kitais laikomas geriausiu 
atveju neesminiu dalyku, gaujos ir klano narių atsidavimas vienų 
kitiems liks amžinas. (bus daugiau)
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Sveikatos kertė

Kad jūsų širdis būtų jauna ir sveika
Pagrindiniai širdies ir krau

jagyslių ligų rizikos veiksniai 
yra penki, todėl supažindinsime 
jus su kiekvienu iš jų.

Stenokardija ir miokardo in
farktas (koronarinės širdies li
gos pasireiškimo formos) - ne 
vien pagyvenusiųjų problema. 
Gaila, tačiau ji užklumpa vis 
jaunesnius, darbingo amžiaus 
žmones ir yra dažniausia mirties 
priežastis ne tik Lietuvoje, bet 
ir daugelyje išsivysčiusių pasau
lio šalių. Daugelis žmonių tai 
žino, bet iki pirmo ligos epizodo 
numoja ranka, tikėdamiesi, kad 
juos tai aplenks. Neleiskite li
goms keisti jūsų gyvenimo pla
nų!

1. Padidėjęs arterinis 
kraujo spaudimas

Ar žinote savo kraujo spau
dimą? Statistikos duomenimis, 
50% Lietuvos žmonių, kuriems 
daugiau nei 35 metai, turi per 
didelį kraujospūdį ir tik keli pro
centai jų gydosi. Likusieji net 
nežino, kad jų kraujo spaudimas 
per didelis.

Arterinis kraujospūdis:
Sistolinis (mmHg) - normalus

iki 140, ribinis - 140-159, pa
didėjęs - daugiau kaip 160;

Diastolinis(mmHg) - nor
malus iki 90, ribinis - 90-94, pa
didėjęs - daugiau kaip 95.

Kuo mažesnis kraujospūdis, 
tuo mažesnė tikimybė susirgti 
smegenų insultu ar koronarine 
širdies liga. Arterinį kraujospūdį 
reikia mažinti keičiant gyven
seną, o tik po to vaistais. Ne itin 
padidėjusį arterinį kraujospūdį 
galima sureguliuoti nemedika- 
mentinio poveikio priemonė
mis:

- mažinti kūno svorį (turin
tiems viršsvorį);

- riboti alkoholio vartojimą;
- nuolatos mankštintis;
- riboti valgomąją druską 

maiste (iki 5 g per dieną);
- nerūkyti;
- laikytis negausios riebalų ir 

angliavandenių dietos.
Jei šiais būdais arterinio krau

jospūdžio nepavyks sumažinti 
iki normalaus, reikia kreiptis į 
gydytoją, kuris parinks tinka
mus vaistus.

. (tęsinys kitame nr.)
Dr. Raimundas Berkmanas

Kotletai iš daržovių
Morkų-kopūstų kotletai

250 g morkų,
250 g kopūstų,
200 g smulkiai supjaustyto svogūno,
50 g smulkiai supjaustyto česnako, 
žalių arba džiovintų prieskonių žolių, 
druskos, mairūno,
2 stiklinės rupiai maltų kvietinių miltų arba manų.

(skanaus^

Morkas sutarkuokite viduti
nio stambumo tarka, kopūstus - 
burokine tarka. Visąmasę, įpylę 
miltus, gerai išmaišykite ir 20 
min. palaikykite. Krakmolą 
ištirpinkite 0,5 stiklinės šalto

vandens ir supilkite į daržovių 
masę. Viską gerai išmaišyki
te. Formuokite nedidelius kot- 
letukus ir kepkite teflono kep
tuvėje, truputį patepę ją alie
jumi.

Morkų kotletai
300 g morkų,
0,5 stiklinės manų,
0,5 šaukšto krakmolo,

1 šaukštas kvietinių miltų,
truputis druskos, prieskonių.
Morkas sutarkuokite viduti

nio stambumo tarka. Suberkite

manus, dėkite krakmolą, kvie
tinius miltus, prieskonius, drus
ką. Viskągerai išmaišykite ir 20 
min. palaikykite, kad išbrinktų 
manai. Tuomet formuokite kot
letus ir kepkite teflono keptu
vėje ant aliejaus.

Šis tas apie vyną

Pingvinų šneka
Net ir pingvinams visi ping

vinai atrodo vienodi. Kaip jie 
atpažįsta savo sutuoktinius? Juk 
jie net neturi lizdų, kuriuose 
galėtų susitikti; kol vienas iš 
tėvų medžioja, antrasis kiauši
nį nešiojasi tarp kojų. Dabar

prancūzų mokslininkai iš
sprendė šių paukščių bendra
vimo sistemos mįslę: kiekvie
nas pingvinas turi savotišką 
šaukinį, susidedantį iš greitai 
pasikartojančių dviejų garsų - 
tarsi prekių brūkšninį kodą, 
tik pingvinų kodas pasižymi 
tuo, kad nesugenda net per pū
gą ir rūką. NewsUSA

Vyne, ypač raudonajame, 
gausu antioksidantų - me
džiagų, stabdančių senėjimą. 
Jų yra ir vaisiuose, iš kurių ga
minamas vynas - vynuogėse 
ir jų sultyse, bet kur kas mažiau. 
O vyne jų sankaupa padidėja 
tiek, kad jis tampa 30 kartų 
veiksmingesnis už vitaminą E. 
Anglijos, Belgijos ir Švedijos 
medikų tyrinėjimai parodė, kad 
valgant išgerta vyno taurė gali 
apsaugoti nuo širdies ir virš
kinamojo trakto ligų, ypač mo
teris.

Kokį gi vyną su kokiais pa
tiekalais skanauti?

Pica. Tiks stiprūs raudonieji,

tvirti rožiniai vynai.
Pjausniai, kiaulienos keps

nys. Rinkitės stiprius rūgščius, 
turinčius daug alkoholio rau
donuosius vynus bei baltuosius 
vynus.

Jautienos patiekalai. Gerkite 
sausus, daug alkoholio turinčius 
raudonuosius vynus.

Paukštiena. Sausi arba pusiau 
sausi baltieji vynai.

Kepiniai (sausainiai, pyra
gai, desertai). Tinka tauraus sal
dumo vynai iš aromatinių vy
nuogių rūšių.

Su obuolių pyragu ir ledais 
vyno geriau negerti.

Dr. R.B.

Gimtinė
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skrydžiai žymiai priartino Centrinę ir Rytų Europą. 
Naujas tvarkaraštis įgalina keliauti greičiau ir maloniau. 

Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms. 
Kainos - pačios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nenuskriausite savopiniginės.

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

stiuardesėmis, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iš Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai į Varšuvą. Lengvas, malonus persėdimas 

šiuolaikiniame Varšuvos aerouoste, ir... po lėktuvo sparnais jau matosi Vilniaus bokštai.
Su LOT - ir arčiau, ir pigiau.

•LOT bendrauja su American Alrllnes, taigi, galite patogiai susisiekti su dar 14 JAV miestų.

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

Niuarkas LO'7'
Niujorkas^

P O Lt 5 H AtRLlNES

Informacija ir rezervacijos:

1-800-223-0593 TicketsOnline ® 
www.lot.com

Atsiųsta paminėti:
VARPAS, Nr. 34, 2000. Lei

džia Varpininkų Filisterių Drau- 
gija. Red. Antanas Kučys. 
13530 Star Lane, Lemont, IL 
60439.

UGNINIS STULPAS. 25 me
tai be Juozo Brazaičio: laiškai, 
dokumentai, liudijimai. - Kny
goje skelbiami 4 straipsniai apie 
kultūrininką, politiką ir rezis
tentą, 1941 m. Laikinosios Vy
riausybės ministro pirmininko 
pareigas ėjusįjį Juozą Ambra- 
zevičių-Brazaitį, taip pat 180 jo 
laiškų, kitų dokumentų. Knygą 
sudarė ir redagavo Vidmantas 
Valiušaitis. Išleido Į Laisvę fon
do Lietuvos filialas, Kaunas, 
2000. 580 psl. Knyga gaunama 
krepiantis Į Laivę fondo adresu: 
12690 Archer Avenue, Lemont, 
IL 60439. Kaina - 20 dol. plius 
persiuntimo išlaidos.

Pensiją galima 
gauti ir alumi

Vokietijos teismas nusprendė, 
jog du į pensiją išėję alaus da
ryklos darbuotojai kasmet, kaip 
pensijos dalį, veltui turi gauti 
1501 alaus, be to, jiems turi būti 
sumokėta kompensacija už 3 
metų alaus normą. Alaus daryk
la žadėjo darbuotojams ir pen
sininkams 240 1 alaus per me
tus, bet vėliau, dėl finansinių 
sunkumų ir pasikeitus savinin
kui, pažado tesėjimą atidėliojo. 
Du buvę daryklos darbuotojai 
trejus metus kovojo teismuose 
ir galiausiai kreipėsi į aukš
čiausią darbo ginčų teismą, ku
ris ir priėmė kompromisinį 
sprendimą dėl 150 1 alaus per 
metus. NewsWire

Geriausios 
elektroninio 

pašto programos 
Eudora 5.0 Beta

www.pcworld.com/file- 
world/file_description/ 
0.1458,35,00.html 
“Qualcomm” kompanijos elek
troninio pašto programoje gali
ma sukurti keletą pašto sąskaitų 
(accounts) ar apdoroti beveik 
visus galimus elektroninio paš
to priedus. Be to, ji skirta dirb
ti su “Palm” kišeniniais kom
piuteriais. Laiškus kurti galima 
tekstų redaktoriumi, ieškoti tek
ste gramatinių klaidų, jį for
muoti, atlikti paiešką archyve 
esančiuose laiškuose. Šioje ne
galutinėje (beta) programos ver
sijoje yra grupinio bylų daliji
mosi sistema ir įžeidžiamų laiš
kų detektorius “MoodWatch”, 
kuris laiško turinį įvertina trimis 
čilio pipirais. Ši programa gali 
veikti keliais režimais. Pirmasis 
režimas “Sponsored Mode” turi 
visas pašto programos savybes 
ir yra nemokamas (dirbdami 
tokiu režimu, matysite įvairias 
reklamas, tačiau jas vėliau galite 
pakeisti). Režimas “Paid Mode” 
taip pat turi visas savybes ir 
jame nėra reklamos, tačiau pro
grama tuomet kainuoja 50 JAV 
dolerių (200 litų). Pastaba: 
negalutinėse programų versijo
se paprastai būna klaidų, todėl 
jos labiau rekomenduojamos 
nebijantiems rizikuoti (5,51 
MB).

POP3 Scan Mailbox
www.pcworld.com/file- 

world/file_description/ 
frameset/0,1458.5460.00.html 
Patikrinkite visas turimas ei. 
pašto dėžutes su viena progra
ma. Galima automatiškai paša
linti pašto šiukšles ir daug uži
mančias pašto bombas dar prieš 
atsisiunčiant jas į kompiuterį 
arba perskaityti pirmas neži
nomo siuntėjo laiško eilutes ir 
nuspręsti, ar verta laišką priim
ti. Ši patogi pagalbinė progra
ma veikia kartu su jūsų pašto 
programa (2,05 MB).

Atsisakydami išrašyti re
ceptą antibiotikams nuo skau
dančios gerklės, gydytojai gali 
skaudžiai apsirikti, įspėja Di
džiosios Britanijos mokslinin
kai. Britų gydytojams pastaruo
ju metu patariama neišrašyti an
tibiotikų, nes daugelis ligų daro
si vis atsparesnės jiems. Anti
biotikais gydant dažniausiai vi
rusų sukeltą gerklės skausmą, 
siekiama sunaikinti uždegimą 
sukėlusias bakterijas, bet taip 
pat yra skatinamas bakterijų 
atsparumas tokiems vaistams. 
Tačiau Didžiosios Britanijos vi
suomenės sveikatos laborato
rinės tarnybos mokslininkai įro
dė, kad, jei gydytojai neišrašo 
antibiotikų nuo skaudančios 
gerklės, bakterijoms leidžiama 
plisti. Jie primena, kad XX am
žiaus pradžioje labai paplitusi 
Lemjero liga vėliau išnyko bū
tent dėl antibiotikų. Liga pra
sidėdavo nuo skaudančios gerk
lės, paskui infekcija išplisdavo 
į plaučius ir kepenis, užsikrės- 
davo kraujas. Negydomąjį su
keldavo mirtį. Si liga atgijo 
1995-1997 m. Tuo laikotarpiu 
pietvakarių Anglijoje gydytojai 
diagnozuodavo po vienąLemje
ro ligos atvejį per metus. Tuo 
tarpu 1999 m. buvo užregis
truoti trys tokie atvejai.

Panašu, kad vanilės kva
pas gali padėti žmonėms atsi
kratyti per didelio svorio. Mat 
vanilė taip skaniai kvepia, kad, 
anot Londono medikų, visai ne
besinori čiulpti saldainiukų ar 
valgyti kitokių saldumynų. Tyk
ume dalyvavusieji savanoriai, 
visi svėrę mažiausiai šešiais ki
logramais per daug, turėjo ant 
rankos išorinės pusės priklijuo
tus vanile ar kita medžiaga kve
piančius pleistrus. Po mėnesio 
jų noras valgyti ar gerti ką nors 
saldaus buvo gerokai suma
žėjęs, ypač nebetraukė šokola
das. Vanilės pleistrus vis pauos- 
tydavę žmonės numetė vidutin
iškai po 2,2 kilogramo per 
mėnesį. Jei pleistrai kvepėjo cit
rina, svoris krito 1,4 kilogramo; 
turbūt įdomiausia, kad ir jokio 
pleistro neturėję bandomieji nu
metė po 1,1 kilogramo.

Energingas ir reguliarus 
seksas gali taip paveikti žmogų, 
kad jis atrodys kokiais 7-10 me
tais jaunesnis, nei yra. Toks sek
sas gali sumažinti riebalinio au
dinio sluoksnį, skatinti kūrybinę 
veiklą ir priversti smegenis išs
kirti endorfinus, kurie slopina 
skausmą, nerimą, liūdesio jaus
mą. Taip rašoma naujoje kny
goje “Jaunystės paslaptys” (Se- 
crets of the Superyoung), kuri 
pristatyta spalio 10 d. Edinbur- 
gho Universiteto psichologas 
David Weeks, kuris minėtą kny
gą parašė su rašytoju Jam i e 
James, tokias išvadas padarė 
Škotijoje apklausęs 95 žmones, 
kurie atrodė gerokai jaunesni, 
nei buvo iš tikrųjų.

Keista epidemija siaučia 
tarp Anglijos ir Airijos narko
manų: jau susirgo 63 žmonės, 
32 mirė. Vien heroino sostinėje 
Glasgow, kur gyvena per 12,000 
narkomanų, mirtis nusinešė 17 
aukų. Ligos pažymiai yra pati
nimas dūrio vietoje, žemas 
kraujospūdis ir smarkiai padi
dėjęs baltųjų kraujo kūnelių 
skaičius. Beveik pusė susirgimų 
jau po dviejų dienų baigiasi mir
timi. Vaistai visiškai neveikia, 
užsikrėtusieji miršta sustojus 
širdžiai. Epidemiologai įtaria 
clostridium bakterijas, gami
nančias mirtinus nuodus. Gali 
būti, kad ligos sukėlėjai pateko 
į heroiną narkotikų prekiautojui 
bandant nulaikyti porciją sau. 
Niekas nežino, kiek užkrėstų 
narkotikų dar yra apyvartoje.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
http://www.pcworld.com/file-world/file_description/
http://www.pcworld.com/file-world/file_description/
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Gerbiamas Redaktoriau,
Širdingai Jums dėkoju už dėmesį mano pranešimui J.T. Žmogaus 

teisių pakomitečio sesijoje ir už įdomų, turiningą “Darbininką”, 
kurį daug kas mielai skaitytų ir Lietuvoje. Atsimenu mūsų susi
tikimą prieš dešimtmetį Chicagoje ir tikiu, jog per ateinantį dešimt
metį dar labiau sustiprėsim.

Linkiu Jums ir Jūsų bendradarbiams geriausios sėkmės.
Pagarbiai,

Algis Geniušas 
Vilnius

Internetas oro uoste
Kompanijos, norinčios nu

raminti ir užimti laukiančius 
keleivius, jau kitais metais pla
nuoja oro uostuose statyti be
vielius interneto terminalus, ku
rie leistų dirbti, naršyti interne
tą ar net žiūrėti filmus.

Vartotojams reikės tik tin
kamų bevielių modemų, jie taip 
pat turės minimaliai susimokė
ti už prisijungimą. Nuolatiniams 
klientams bus suteikta gali
mybė įsigyti mėnesinius varto
tojo duomenis už 40-60 dole
rių.

„Kadangi keleiviai vis daž

niau neplanuotai priverčiami 
laukti dėl pablogėjusių oro sąly
gų ar techninių nesklandumų, tai 
bus puiki galimybė jiems iš
naudoti šį laiką produktyviai“, 
- sakė Oro keliautojų asociaci
jos prezidentas David Stampler.

Tinkama įranga verslinin
kams leis pasiekti savo biuro 
kompiuterius ir naudotis visa 
reikalinga informacija, skaityti 
elektroninį paštą ar apsipirkinė- 
ti interneto parduotuvėse. Ne
norintys dirbti galės žiūrėti fil
mus bei televizijos laidas.

ABC News

Didieji gamintojai 
atsuka nugarą “Daewoo”

Pietų Korėjos automobilių 
bendrovė “Hyundai Motor” su

"ORIGINALŪS LIETUVOS 
KREPŠINIO KOMANDOS 

MARŠKINĖLIAI

pagaminti dėl Sydney 2000 
climpijados pagal 1992 m. olimpines 

žaidynes Bvarcelonoje

BalticShop.com siūlo.

* Virš 300 lietuviškų Ct> - 
estradinės, liaudies ir klasiškos 
muzikos.

* Lietuviškų knygų, nuotraukų 
albumų,

* Medžio drožimų iš Kauno: 
rūpintojėlių, dekoratyvinių lėkščių

* Gintarinių papuošalų., lietuviškų 
lėlių, gobelenų

* Lietuviškos duonos ir Andrulio 
Sūrio

Užsisakyti per Website: 

www. balticshop. com 
Toll-Free tel.

1-888-6OO-2391

savo partneriu “DaimlerChrys- 
ler” pareiškė nesirengianti pirkti 
vargų kamuojamos Pietų Ko
rėjos automobilių bendrovės 
“Daewoo Motor”'.

Tai buvo viena paskutiniųjų 
“Daewoo” vilčių, nes ketinimų 
tapti naujais šios kompanijos sa
vininkais atsisakė kita JAV au
tomobilių bendrovė “Ford Mo
tor”, ilgokai svarsčiusi įvairius 
bendradarbiavimo projektus. 
Šiai bendrovei taip ir nepavyko 
suformuluoti tokių pasiūlymo 
sąlygų, kurios geriausiai atitik
tų pačios “Ford” bei “Daewoo” 
ir jų akcininkų interesus.

Pagrindinis “Daewoo Motor” 
kreditorius - valstybinis Korė
jos plėtros bankas pareiškė 
svarstąs galimybes bendrovės 
turtą ir skolas parduoti atskirai.

Dar yra šiokios tokios vil
ties, kad “Daewoo Motor” susi
gundys “General Motors” ir 
“Fiat” konsorciumas, tačiau li
kus tik vienam pretendentui 
skolų kamuojamos Pietų Korė
jos automobilių bendrovės kai
na neturėtų būti itin didelė.

KD, BNS

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

OCTOBER AND NOVEMBER 2000 PICKUPS OF 
CHRISTMAS PACKAGES TO LITHUANIA

CONTAINER LEAVES NOV. 14 th

Fri. Oct. 20 Binghamton, NY 9-10 am
Fri. Oct. 20 Scranton, PA 12-2 pm
Fri. Oct. 20 Frackville, PA 5:30-6:30 pm
Sat. Oct. 21 Philadelphia, PA 9:30-10:30 am
Sat. Oct. 21 Brooklyn, NY 1:30-4:30 pm
Sat. Oct. 21 Bridgeport, CT 7-8 pm
Sun. Oct. 22 Waterbury, CT llam-12:30 pm
Sun. Oct. 22 Hartford, CT 1-2:30 pm
Thurs. Nov. 2 Lovvell, MA 12-1 pm
Thurs. Nov. 2 Lawrence, MA 2-3 pm
Thurs. Nov. 2 Nashua, NH 4-5 pm
Sat. Nov. 4 Worcester, MA 12-3 pm
Sat. Nov. 4 Philadelphia, PA 12-4 pm
Tues. Nov. 7 Putnam, CT 1-2 pm
Tues. Nov. 7 Providence, RI 4-5:30 pm
Wed. Nov. 8 Cape Cod, MA 3:30-5 pm
Thurs. Nov. 9 Brockton, MA 3:30-5:30 pm
Fri. Nov. 10 Binghamton, NY 11-12 am
Fri. Nov. 10 Scranton, PA 2-3 pm
Fri. Nov. 10 Frackville, PA 5:30-6:30 pm
Fri. Nov. 10 Bridgeport, CT 7-8 pm
Sat. Nov. 11 Brooklyn, NY 9:30am-12:30pm
Sat. Nov. 11 Waterbury, CT 2:30-3:30 pm
Sat. Nov. 11 Hartford, CT 4:30-5:30 pm

Atviras laiškas Lietuvos piliečiams 
ir būsimiems Seimo nariams

Ar Lietuvai mūsų jau nebereikia?
(atkelta iš 1 psl.)
Tik, pasirodo, žengus šį žingsnį, 
jie jau nėra reikalingi Lietuvai - 
mylimoji, bet nepatenkinta tė
vynė automatiškai, nepaisyda
ma, nori jie to ar ne, atima Lie
tuvos pilietybę. Kas tai? Kerš
tas už “išdavikišką” ekonominę 
emigraciją? Ar Lietuvai po ko
kių 10 metų nepraverstų mūsų 
kapitalas, kurį mieliau investuo
tume Vilniuje ar Kaune, nei kur 
nors Maryland’e? Ar jai nesvar
bu, kad daugelis vyresnio am
žiaus trečiosios bangos emi
grantų savo senatvės neįsivaiz
duoja niekur kitur, kaip tik Lie
tuvoje? Ar jai nerūpi, kad mūsų 
“atostoginiai” pinigai atsidurs 
ne Baltijos miestų-kurortų ar 
kaimo turizmo puoselėtojų ki
šenėse, o kur nors Floridoje?

Tokie ir panašūs klausimai 
kankina ne vieną, neišrovusį iš 
savo širdies Lietuvos. Tačiau 
šiuo metu neramina tai, kad mes 
prarandame teisę balsuoti, t.y. 
tiesiogiai dalyvauti valstybės 
gyvenime. Nejaugi iki 1941 me
tų Lietuvą palikę jos gyventojai 
yra geresni ir tikresni lietuviai, 
jei jiems ši teisė neatimama 
(netgi jų anūkai, kurių daugumai 
Lietuva - tik tolimas archaiškas 
kraštas, gali tapti pilnateisiais 
jos piliečiais)? Nėra paslaptis, 
kad 1998 metų Lietuvos prezi
dento rinkimuose dabartinį val
stybės vadovą sėkmė lydėjo di
džia dalimi užsienio lietuvių 
(taigi ir mūsų!) balsų pagalba. 
Nejau Lietuvai jau nesvarbu iš
saugoti kad ir saujelę aktyvių 
rinkėjų?

“Neisiu balsuoti, negaliu, pri
ėmiau Amerikos pilietybę”, 
“Balsuoti? Ką, aš kvailas? Su- 
sems ir perduos emigracijai”, 
“Nežinau, gal ir eičiau balsuoti, 
turiu “žalią kortą”. O jeigu jie 
sužinos, kad čia dirbu ir atims 
mano pensiją Lietuvoje?” - to

kie ir panašūs žodžiai skamba 
prieš Seimo rinkimus “naujųjų 
ateivių” lūpose. Remiantis neo
ficialiais duomenimis, šiuo me
tu Amerikoje gyvena per 40,000 
(o gal ir dar daugiau) naujų
jų emigrantų iš Lietuvos. Atkri
tus nelegalams, “žaliakortinin- 
kams” (kai kurie jų neis balsuo
ti solidarumo savo šeimos na
rių - JAV piliečių vardan, nors 
tai kai kam gali pasirodyti juo
kinga), Lietuvos parlamento 
rinkėjų gretos gerokai praretės.

Žinoma, šis mūsų nerimo 
laiškas jau pavėluotas - rinkimų 
“traukinys” artėja prie pasku
tinės stotelės. Tačiau tai - ne pas
kutiniai rinkimai Lietuvoje, ir 
mes - ne paskutiniai, pareiškę 
norą turėti dvigubą pilietybę. 
Sprendžiant iš to, kokiu greičiu 
Lietuvoje “gerėja” gyvenimas, 
galima tikėtis Amerikoje su
laukti dar ne vieno tūkstančio 
tautiečių, kurie, atsiradus ga
limybei, kaip savo ateities ga
rantą tikrai gaus JAV piliety
bę.

Todėl norime paprašyti visų, 
balsavimo teisės ir savimonės 
nepraradusių Lietuvos piliečių, 
išrinkti tokį Seimą, kuris, be kita 
ko, pagaliau patvirtintų įstaty
mų dėl dvigubos pilietybės ir 
pensijų dvigubo apmokestini
mo pataisas, būsiančias naudin
gomis ne seimūnams, o užsienio 
lietuviams ir Lietuvai. Argi ne
juokinga, kai parlamentas sku
bos tvarka priiminėja įstatymus, 
dėl kurių paskui ilgai ir nuo
bodžiai lankstosi ir atsiprašinė
ja pasaulio, o kai kurie labai rei
kalingi teisės aktai dūlėja sei- 
mūnų stalčiuose. Prieš metus 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos XV sesijoje buvo pri
imtas nutarimas, kuriame buvo 
pasiūlytos minėtu įstatymų pa
taisos. Seimas joms lyg ir prita
rė, sudarė komisiją... bet tuo vis-

kas (gana tradiciškai-lietuviš- 
kai) ir baigėsi.

Šiemet Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvos Sei
mo posėdžiuose parlamentaro 
Felikso Palubinsko pastangomis 
svarstymui pasiūlytos įstatymų 
pataisos taip pat teliko “balsu 
tyruose”. Gal pernelyg menka 
problema, o gal kadenciją bai
giantys seimūnai visą dėmesį 
sutelkė “treniruotėms”, siekiant 
patekti į naujų rinkimų mara
toną...

Kad ir kokie bebūtų naujojo 
Seimo sprendimai, nėra pasau
lyje valstybės ir valdžios, kuri 
uždraustų žmonėms norėti gy
venti geriau ir... mylėti savo 
tėvynę!

Tiesa, yra ir dar viena išeitis.

RigaVen Travel, Ine.
We provide complete Travel Servlces
. VACATIONS - TOURS - CRUISES 

WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 
and always competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS 
with 

įfy=7/V/V/7//? 
LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS 

"Call for Detalls"

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

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

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš 
lietuviu Įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metų sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnaviniay įskaitant
* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA 

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

Home Eųtiily ir automobilių
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame tieli*v1škal„.

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

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

Amerikos piliečiais tapę lietu
viai neprarado savo lietuviškų 
žaliųjų pasų, todėl spalio 8-ąją 
šaltais veidais gali eiti prie 
balsadėžių ir pareikšti savo 
nuomonę. Tik ką, tokiu atveju, 
apgaudinėsime?..

Pagarbiai, grupės esamų ir 
būsimų JAV piliečių, ne savo 
noru netekusių ir neteksiančių 
Lietuvos pilietybės, vardu -

Dalia ir Vytautas Badarai, 
Daiva ir Eimis Shvabai, 
Daiva ir Vaidas Miliūnai, 
Danguolė ir Robertas Vilkai, 
Raimonda ir Egidijus Stanke

vičiai ir kt.
P.S. Esant pareikalavimui, 

galime atsiųsti originalą su vi
sais laiško autorių parašais.

2000 vasarą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

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

Nevv Yorko 
Floridos 
Detroito 
Los Angeles

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

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363
Tel.: 718-423 6161 

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

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

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
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Dalis LR Žemės ūkio ministerijos delegacijos, kuri rugsėjo 18 d. lankėsi Ohio valstijoje. 
Svečius priėmė Ohio gubernatorius Bob Taft, įteikęs specialų sveikinimą. Iš k.: Antanas 
Trumpa, AB “Rokiškio sūris” direktorius, Bob Taft, Ohio gubernatorius, Ingrida 
Bublienė, LR garbės konsule Ohio valstijoje ir koordinatorė bendradarbiavimo progra
mos tarp LR Žemės ūkio ministerijos ir Ohio Žemės ūkio departamento bei Ohio Statė 
Universiteto Žemės ūkio fakulteto, Vytautas Grušauskas, LR Žemės ūkio ministerijos 
viceministras

vvorcester, MA

Po labdaros renginio
Nekalto Marijos Prasidėjimo 

vienuolijos Putname rėmėjai 
spalio 1 d. Maironio parke jų 
darbams paremti suruošė kon
certą ir pietus.

Šiltu žodžiu visus pasveiki
no rėmėjų skyriaus pirminin
kė Teresė Adomavičienė. Pro
gramai vadovavo Bernadeta 
Miliauskaitė-Harris. Invokaciją 
prieš pietus sukalbėjo seselių 
kapelionas kun. Antanas Diš- 
kevičius. Pasivaišinus skaniais 
rėmėjų paruoštais pietumis, se
selių atvežta lietuviška juoda 
duonele ir pyragais, prasidėjo 
koncertas. Jį atliko vyrų kvin
tetas iš Bostono, kurį sudaro: 
Bronius Banaitis, Helmutas 
Lingertaitis, Norbertas Linger- 
taitis, Gintas Simonaitis ir ne
seniai įsijungęs Vytautas Bazi- 
kas. Vadovė - Daiva Navic
kienė. Pirmoje dalyje dainuotos 
jaudinančios patriotinės dainos: 
“Tėvynė Lietuva”, “Parcinam į 
tėviškę brangią” (kompozito
riaus iš Lietuvos), “Anoj pusėj 
Nemuno” (harm. Čiurlionio), 
“Prie Dusios” - “Maironio Dai
nos” pynė. Antroje dalyje įvai
rios: “Ateik, mylimoji, prie Ne
muno kranto” (komp. Mikul
skio), “Krantų gėlės” (komp. 
Raudonikio), “Gyvenimo tan
go” (nežinomo kompozitoriaus 
iš Lietuvos), “Gromatėlę para
šiau”. Tiek daug dainų išdai
navę kvinteto vyrai pajuto, kad 
jų stygos pasidarė labai sausos 
- ėjo atgaivinti vandenėliu...

Tuo tarpu programos vedėja 
pakvietė provincijolę seselę 
Paulę tarti žodį. Padėkojo Mai
ronio parko pirm. Kaziui Ado
mavičiui, visai parko vadovybei 
už nuolatinį per eilę metų prie- 
lankumąjų darbams, rėmėjoms 
už ilgų metų darbus, o taip pat 
visiems atsilankiusiems, nes be 
jų ir rengėjų darbas būtų be
reikšmis.

Kalbėjo ir Maironio parko 
pirmininkas Kazys Adomavi
čius. Pasigėrėjo gražia progra
ma, seselių atliekamais darbais 
ir pareiškė, kad Maironio par
ko vadovybė giliai vertina se

XVI-tai JAV LB Tarybos sesijai 
pasibaigus

Šių metų rugsėjo 30 d. Hart
ford, CT, XVI JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos pirma
me metiniame suvažiavime 
buvo išrinktas XVI Tarybos 
prezidiumas. Laimėjusi rinki
mus, pirmininke tapo Regina 
Narušienė, nariais - dr. Petras 
Kisielius, Bronius Juodelis, 
Gediminas Damašius, sekre

selių darbus ir juos visada re
mia.

Kvinteto stygos jau buvo ge
rai atsigavusios ir pradėjo pas
kutinę koncerto dalį daina “Ma
rių pakrantė” ir užbaigė links
ma “Subatos vakarėlį”. Po šių 
linksmai auditoriją nuteikusių 
dainų kvinteto kiekvienam vyrui 
prie švarko atlapo Aldona Jak- 
niūnaitė prisegė baltą gvazdiką, 
o vadovei Daivai Navickienei 
gražių rožių korsažąprisegė Ire
na Markevičienė. Bisui sudai
nuota “Skinsiu tau raudoną 
rožę”. Per visą koncertą dainos 
buvo lydimos plojimais. Paga
liau dainavome ir visi kartu 
įvairias liaudies dainas.

Dar vieną programos dalį at
liko akordeonistas, turintis ir 
gražaus humoro Romas Draz- 
dauskas iš Putnamo, pats gro
damas, pats ir dainuodamas.

Šiame renginyje dalyvavo ne 
tik mūsų telkinio, bet ir iš kitų 
aplinkinių vietovių atvykę lietu
viai - Bostono, Brocktono, o ką 
bekalbėti apie niekada nepa
vargstančius per daugelį metų 
lietuvius iš Providence, RI. Jie 
atvyksta į kiekvieną vienuolijos 
darbams paremti ruošiamą ren
ginį su vertingomis dovanomis- 
laimėjimais, ypač Veronika 
Kielienė - su puokštėmis gėlių, 
žydinčių doleriais. Nuostabus 
jos darželis, o dar nuostabesnis 
tų gėlių auginimo “receptas”, 
kuris kiekvienais metais vis pa- 
tobulėja. Iš Putnamo dar buvo 
atvykę Matulaičio slaugos na
mų kapelionas kun. dr. Rapolas 
Krasauskas, dar keletas kuni
gėlių, gyvenančių seselių glo
boje. Atvyko ir profesorius Ces- 
lovas Masaitis, dr. Juozas 
Kriaučiūnas, provincijole seselė 
Paulė ir Oliveta, Verutė, Ele- 
nutė.

Taip pat dalyvavo Aušros 
Vartų parapijos kleb. kun. Al
fonsas Volungis, Šv. Kazimiero 
parapijos adm. kun. Antanas 
Nockūnas, MIC, vikaras kun. 
Jonas Petrauskas, MIC, bei kiti.

Padėka moterims, ruošu- 
sioms pietus, patarnavusioms 

torėmis - Birutė Vilutienė ir 
Birutė Vindašienė. JAV LB 
Taryba yra JAV Lietuvių Ben
druomenės vyriausiasis or
ganas, kuris nustato JAV Lie
tuvių Bendruomenės veik
los kryptį ir būdus. Taryba ir 
jos prezidiumas renkami tre
jiems metams. 66 Tarybos na
rius renka JAV Lietuvių Ben

prie stalų ir kitus darbus atli- 
kusioms. Tai Elena Nalivai- 
kienė, Aldona Brantienė, Elena 
Černienė, Irena Juodaitienė, 
Vanda Ramonienė, Vanda Les- 
cord, Darata Žalieckaitė, Ire
na Markevičienė, Irena Savic
kienė, Ona Kildišienė, Aldona 
Jakniūnaitė, Vivian Rodgers, 
Alytė ir Danutė Abromavičiū
tės, Elenytė Nalivaikaitė, Tere
sė Ilgunienė, Izabelė Parulie- 
nė, Zita ir Verutė - viešnios iš 
Lietuvos, na ir Janina Miliaus
kienė. Piniginius reikalus tvar
kė Olga Keršytė ir Darata Vir- 
bašienė.

Gėrimės ir didžiuojamės, kad 
Naujojoje Anglijoje turime įsi
kūrusias Nekalto Marijos Pra
sidėjimo vienuolijos seseles, ku
rių vienuolyno durys plačiai ąt- 
vertos visiems. Su dideliu pa
siaukojimu, meile ir kantrybe 
jos įsteigė Amerikoje lietuvybės 
ir katalikybės tvirtovę', kurioje 
įvairiomis švenčių, ar kitomis 
progomis, dažnai lankomės ir 
grįžtame į namus atsigaivinę 
dvasiniai, tautiniai ir pailsėję 
fiziniai.

Džiaugiamės, kad ir tėvynė
je Lietuvoje su čia esančių se
selių ir geradarių pagalba jos 
įstengė Kaune pastatyti lietu
vybės, katalikybės, jaunimo 
auklėjimo ir kt. centrą, labai rei
kalingą padėti sovietų sužlug
dytiems žmonėms greičiau pa
kilti iš dvasinio, moralinio, fi
zinio skurdo ir pradėti kurti nau
ją, gražų tėvynės Lietuvos gy
venimą. Marijampolėje atsta- 
čiusios brandaus amžiaus sulau
kusioms seselėms slaugos ir po
ilsio namus. Be minėtų plačiai 
išsišakojusi Lietuvoje jų veikla 
ir kitose srityse.

Čia, Amerikoje, nors negau
sus būrelis, bet dažnai “pasisko
lina”, o kartais ir pasikeičia su 
seselėmis Lietuvoje ir tęsia savo 
misiją, kuri gana plati: Kanada 
- Montrealis, Torontas, Ame
rikoje - Lemontas, Putnamas - 
ark. Jurgio Matulaičio senelių 
slaugos namai, Thompsonas, 
CT, - Vilią Maria namai, ku
riuose savarankiškai gyvena vy
resnio amžiaus žmonės, bet se
selių globojami. Tai vis tų 
darbščiųjų bitelių - seselių ran
komis atliekami darbai. J.M.

druomenė.
Spalio 1 d. XVI JAV Lie

tuvių Bendruomenės Taryba 
Krašto valdybos pirmininku 
be opozicijos išrinko Algiman
tą Gečį. Šias pareigas naujai 
išrinktas pirmininkas perims 
gruodžio mėnesį. JAV Lietu
vių Bendruomenės Krašto 
valdyba yra JAV Lietuvių Ben
druomenės vykdomasis or
ganas, renkamas trejiems 
metams.

Kamerinio ansamblio
“GINTARINĖS BANGOS” 

koncertai Amerikoje
Lietuvos iškilus klarnetistas 

Algirdas Budrys ir Amerikos 
lietuvaitė pianistė Rodetta Sen
kus Bacon yra įkūrę ansamblį 
“Gintarinės Bangos”, per kurį 
vykdo kultūrinį muzikinį ben
dradarbiavimą abiejose pusėse 
Atlanto. Šį rudenį Algirdas Bu
drys atvyksta į JAV ir kartu su 
pianiste R. Senkus Bacon ren
gia penkis koncertus.

Maestro Budrys yra vienas 
žymiausių Lietuvos instrumen
talistų. Jis kaip solistas ir su ka
meriniais orkestrais yra daly
vavęs daugiau nei tūkstantyje 
koncertų, yra paruošęs virš pen
kiasdešimt plokštelių ir virš 
šimto radijo įrašų. Savo reper
tuare klarnetu atlieka kūrinius 
nuo Mocarto iki šių laikų ko
mpozitorių. Profesorius Budrys 
yra koncertavęs Rusijoje, Ven
grijoje, Čekoslovakijoje, Lenki
joje, Vokietijoje, Suomijoje, 
Egipte, Anglijoje ir JAV. Šiuo 
metu vadovauja pučiamųjų 
skyriui konservatorijoje Vilniu
je ir yra valstybinio pučiamųjų 
orkestro “Trimitas” meninis va
dovas.

Lietuvos olimpinė krepšinio rinktinė - į NATO
Rugsėjo 30 d., kalbėdamas 

Hartforde, CT, susirinkusiems 
XVI JAV Lietuvių Bendruo
menės tarybos posėdyje amba
sadorius Nicholas Ray, kandida
to į JAV Prezidentus demokra
to Al Gore rinkimų štabo atsto
vas, pasiūlė olimpinę Lietuvos 
krepšinio rinktinę nedelsiant 
priimti į NATO. Ambasadorius 
sakėsi žiūrėjęs Lietuvos ir JAV 
vyrų krepšinio pusfinalio rung
tynes ir buvęs sužavėtas lietu
vių žaidimu. “Kadangi pakvie
timas NATO narystei priklauso 
nuo kandidatų pasiruošimo, lie
tuvių krepšininkų komanda jau 
dabar gali stoti į šią organiza

Naujoji JAV LB Tarybos pirmininkė Regina Narušienė, Nicholas Ray ir buvęs JAV LB 
Tarybos pirmininkas Donatas Skučas

ciją”, - teigė ambasadorius.
Dėl visos Lietuvos narystės 

Šiaurės Atlanto Sutarties Orga
nizacijoje, kurios Lietuva siekia 
jau 7-tus metus, Al Gore kam
panijos vardu kalbėjęs ambasa
dorius N. Ray taip pat buvo nu
siteikęs palankiai, tačiau ne taip 
konkrečiai. “Tai klausimas ne 
“ar”, o “kada”, - teigė jis. Būsi
mos Al Gore administracijos 
politika bus “pirmyn nukreiptos 
aktyvios veiklos” (faward en- 
gagement) politika, siekiant už
bėgti už akių galimiems nesta
bilumams ar krizėms.

“Al Gore stipriai remia to
lesnę NATO plėtrą ir dirbs siek
damas, kad NATO plėtros pro
cesas tęstųsi kitame NATO 
aukščiausio lygio susitikime 
2002 metais. Jokia NATO ne
priklausanti šalis neturės teisės

Rosetta Senkus Bacon dažnai 
dalyvauja tarptautiniuose mu
zikos festivaliuose ir Kennedy 
Center Washingtone “Interna- 
tional Artist Series”. Su koncer
tais yra apvažinėjusi Šveicariją, 
Taivvaną, Kanadą ir JAV; buvu
si dažna Metropolitan Operos 
solistės Judith Raskin akompa- 
niatorė ir dainavusi su Centrai 
Jersey simfoniniu orkestru, at
likdama Gershvvino “Concerto 
In F”, kuris bus pakartotas Lie
tuvoje per kultūrinių mainų pro
gramą 2001 m.

Profesorius klarnetistas Bu
drys ir pianistė R. Senkus Ba
con savo sukurtą dviejų muzi
kos menininkų kamerinį an
samblį pavadino “Gintarinės 
Bangos” (“Amber Waves”), 
simboliškai susiejant Baltijos 
gintarą su Amerikos “ginta
rinių javų bangomis”, minimo
mis amerikiečių patriotinėje 
giesmėje “America the Beauti- 
ful”.

Maestro Algirdo Budrio ir 
pianistės Rosettos Senkus Ba
con kamerinio ansamblio kon
certai vyks: 

vetuoti NATO plėtros”, - teigė 
ambasadorius Ray, atkartodamas 
prieš keletą dienų intemetiniame 
Al Gore rinkimų tinklalapyje pri
statytą Goro-Liebermano užsie
nio politikos programos dalį, pa
vadintą “NATO plėtra ir Euro
pos suvienijimas”. Tačiau kan
didatas Al Gore galės padėti Lie
tuvai tapti Šiaurės Atlanto Aljan
so nare tik būdamas išrinktas 
JAV Prezidentu”, - teigė N. Ray, 
kreipdamasis į JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovus iš visos 
šalies. “Al Gore ieško galimybių 
drauge su JAV Lietuvių Ben
druomene drauge dirbti inte
gruojant Lietuvą į NATO. Tapęs 

prezidentu, jis turės daugiau gali
mybių įgyvendinti šią Lietuvai 
palankią politiką”-“Draugo” žur
nalistei pridūrė ambasadorius.

Nicholas Ray negalėjo pa
sakyti, ar Al Gore “pirmyn nu
kreiptos aktyvios veiklos” poli
tika reikš, jog NATO valstybių 
ir vyriausybių vadovai 2002 m. 
pakvies naujas Europos demo
kratijas. tarp jų ir Lietuvą, stoti į 
NATO. Tačiau galima tikėtis, jog 
nuosekli Clinton-Gore adminis
tracijos politika už JAV buvimą 
Europoje ir NATO papildymą 
Vidurio Europos šalimis Lenki
ja, Čekija ir Vengrija bus tęsia
ma ir toliau pakviečiant prie 
NATO prisijungti kitas to sieki
ančias demokratijas, galinčias 
sustiprinti savo bei visos Euro
pos saugumą. Ambasadorius sa
kė, jog Al Gore remia ir vertina

Hunterdon County Library 
(New Jersey) - spalio 24 d., 7:30 
vai. vak.;

William Paterson Univer
sitete, Wayne, NJ- spalio 26 d., 
12:30 vai. p.p.;

Lietuvos ambasadoje Wa- 
shingtone, DC, - spalio 28 d.;

Philadelphijos Lietuvių Na
muose (Lithuanian Music Hali, 
2715 E. Allegheny Avė, Phi
ladelphia) - sekmadienį, spa
lio 29 d., 2 vai. p.p. Koncertas 
Philadelphijoje yra skiriamas 
Čiurlionio 125-tai gimimo su
kakčiai paminėti.

Lapkričio 4 d., 8 vai. vak. 
įvyks maestro Budrio solo pa
sirodymas su Centrai Jersey 
Simphony Orchestra ir Master 
Chorale Nach Theatre Raritan 
Valley Community kolegijoje. 
Šis koncertas dedikuojamas 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo dešimtmečio paminė
jimui.

“Gintarinės Bangos” ka
merinio ansamblio kultūrinė 
Amerikos ir Lietuvos bendra
darbiavimo veikla yra pagirti
na privačios iniciatyvos išdava. 
Kas tik galime, paremkime ju
dviejų pastangas dalyvauda
mi aukščiau išvardintuose mae
stro Budrio ir pianistės R. Sen
kus Bacon koncertuose.

Teresė Gečienė

Lietuvos daromą pažangą ir pa
siruošimus, tuo pačiu akcen
tuodamas būtinybę gynybai 
skirti 2 % BVP.

Connecticuto valstijos sena
toriaus, demokratų partijos 
kandidato į viceprezidento pos
tą J. Liebermano atsiųstas pa
sveikinimo laiškas bei amba
sadoriaus Ray apsilankymas 
Hartforde patvirtina, jog Lietu
vių Bendruomenės dedamos 
pastangos raginant JAV poli
tikus palaikyti Lietuvos narys
tės NATO idėją, susilaukia ap
čiuopiamų rezultatų. Salėje su
sirinkime lietuviai teigė amba
sadoriui, jog Lietuvos pakvieti-

mas į NATO yra svarbiausias 
Bendruomenės prioritetas, ir 
abiejų kandidatų įsipareigoji
mai šiuo klausimu jiems bus 
svarbūs rinkimų metu. Aktyvi 
Amerikos lietuvių veikla šiais 
rinkimų metais gali ypatingai 
efektyviai padėti Lietuvai 
įžengti į NATO ir užsitikrinti 
ilgalaikį saugumą.

Bush-Cheney respublikonų 
štabas pasitenkino atsiųsti laiš
ką, kuriame užtikrina savo kan
didato palankumą Lietuvai 
svarstant NATO ateities klausi
mus. Iki šiol G.W. Bush ir jo 
užsienio politikos patarėjai ak
centavo, jog Rusija neturės veto 
teisės NATO plėtrai, tačiau 
niekur ir nepatikslino, kada ir 
kaip jų kandidatas numato 
vykdyti tolesnę NATO plėtrą.

“Draugo” informacija
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Tėv. Antanas Jurgelaitis, 
OP, domininkonas, mirė š. m. 
spalio 14 d. Palaidotas spalio 17 d. 
Providence, RI. Velionis buvo 
gimęs 1917 m. birželio 9 d. Beveik 
visą gyvenimą profesoriavo Do
mininkonų kolegijoje, Provi
dence, RI, buvo ilgametis Lietu
vos Vyčių organizacijos dvasios 
vadas, populiarus rekolekcijų ve
dėjas, aktyvus Lietuvių Bend
ruomenės narys. Paliko 3 seseris: 
sės. Pauliną, kazimierietę, sės. Bap
tistą, Brocktono Nukryžiuotojo 
Jėzaus vienuolijos narę, ir Nelę 
Janonichienę.

Marijos Nekalto Prasidėji
mo Seserų Rėmėjų sąskrydis 
įvyks seselių vienuolyne Putnam, 
CT, sekmadienį, spalio 29 d. Šio 
sąskrydžio šv. Mišias 11 vai. ryto 
aukos ir pamokslą pasakys svečias 
iš Lietuvos kun. Alvydas Vaino- 
rius, Šiaulių vyskupijos Pašvitinio 
miesto Švč. Trejybės parapijos kle
bonas. Po pietų bus Rėmėjų posė
dis ir Mirusiųjų prisiminimas; ka
pinių lankymas ir Mišparai už mi
rusiuosius seselių koplyčioje. Visi 
kviečiami.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Turime jau užsiregistra

vusius tris kandidatus į "Su
augusiųjų įvedimo į krikščiony
bę" programą anglų kalba, kuri 
prasidės Advento pradžioje. Krei
piamės į lietuvius ir siūlome 
užsiregistruoti tiems, kurie gyve
nime neturėjo progos priimti 
Krikšto, Atgailos, Pirmosios komu- 
nijos bei Sutvirtinimo sakra
mentų, skambinant į kleboniją 
tel. (718) 326-2236. Pernai tokie 
kursai lietuvių kalba buvo sėk
mingi.

Sekantis Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks spalio 
29 d., tuojau po 11:30 vai. lietu
viškų mišių.

Maldos dienoje, kuri vyko 
spalio 7 d. Washingtone, DC, da
lyvavo daugiau negu 7,000 mal
dininkų iš Brooklyno vyskupijos. 
Vysk. Th. Daily 12:15 vai. popiet- 
pravedė rožinį. Po to maldininkai 
galėjo prieiti išpažinties ir ap
sirūpinti maistu. 3 vai. popiet 
prasidėjo Mišios, kurias vyskupas 
koncelebravo su 100 kunigų, 
atvykusių su savo parapijų mal
dininkais iš įvairių Brooklyno 
parapijų. Iškilmės pasibaigė 5:30 
vai. vak., ir visi maldininkai išvy
ko autobusais namo. Dėkojame 
parapijiečiams, kurie vyko su 
mumis į šią maldos dieną.

"Laisvės Žiburio" radijo 35 metų ir 
Romo Kezio visuomeninės veiklos 50 metų

JUBILIEJUS
šeštadienį, spalio 28 d.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
Pradžia 6 vai. vak.

Kokteiliai
Paroda - Algimanto Kezio nuotraukos 

Romo Kezio veikla spaudoje 
"Laisvės Žiburio" renginiai

Sveikinimo žodžiai
Pietūs
Meninė programa
Linksmoji dalis, muzika

Pavienes vietas ir stalus po 8 vietas užsakyti iki spalio 20 d. 
telefonu 718-847-8735

Auka 25 dol.
Čekius rašyti: Lithuanian American Community, Ine. vardu ir 
siųsti: Kęst. Bileris, 84-19 108thSt., Richmond Hill, NY 11418

VISI KVIEČIAMI!!!

Rengimo komitetas

Lietuvių Moterų Federaci
ja rengia koncertų, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį, spalio 22 
d., 3 vai. popiet, Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Koncerto pro
gramos pavadinimas "Net kai nie
ko nelieka, lieka meilė". Koncertą 
atliks iš Lietuvos atvykstančios 
Kauno akademinio dramos teatro 
aktorė Virginija Kochanskytė, 
Kauno muzikinio teatro solistė 
(mezzosopranas) Rita Preik
šaitė ir pianistė Melitina Dia- 
mandidi-Kuprienė. Žiūr. skel
bimą šio puslapio apačioje.

BALFo New Yorko sky
riaus valdyba (Vitas Katinas, 
Zigmas Dičpinigaitis, Antanas 
Pumputis) spalio pradžioje pradė
jo metinį aukų rinkimo vajų. Na
riams ir buvusiems aukotojams 
išsiuntinėti laiškai. Ten rašoma, 
kad 1999 m. vajaus metu surinkta 
ir į BALFo centrą Chicagoje nu
siųsta 6,875 dol. Aukas prašome 
siųsti: United Lithuanian Relief 
Fund of America, P. O. Box 
210081, Woodhaven, NY 11421. 
Aukos atleidžiamos nuo mokesčių.

Apreiškimo par. žinios
PADĖKA

2000 m. rugsėjo 17 d. įvyko 
Apreiškimo parapijos gegužinė 
Kultūros Židinio kieme ir apa
tinėje salėje, į kurį atsilankė apie 
200 žmonių. Salėje svečiai vaiši
nosi skaniai paruoštu maistu, 
gaivinosi šiltais ir šaltais gėrimais, 
gardžiavosi skaniais pyragais, o 
kieme gėrėjosi gražia Lietuvių 
Atletų klubo parūpinta muzika ir 
bandė laimę įvairiose loterijose, 
apsipirko prekėmis, o vaikai turė- 
jo progos išmėginti įvairius 
žaidimus. Apsilankė ir Apreiški
mo par. administratorius Mons. 
David Cassato, tarė trumpą žodį ir 
padėjo ištraukti laiminguosius 
bilietus: 500 dol. laimėjo Julia 
Troiano; 300 dol. - dr. Nijolė 
Bražėnas; 100 dol. - Regina Jarosch 
ir 100 dol. - Vida Jankauskienė. 
Tokio didelio masto renginys 
reikalauja daug darbo ir Apreiški
mo par. taryba dėkoja parapi
jiečiams, kurie nepagailėjo darbo 
ir pastangų parapijos labui. Štai 
jie: A. Barauskienė, R. Bork, V. ir
A. Jankauskai, J. Jurgėlaitė, A. 
Kasparaitis, M. Klivečkienė, M. ir
B. Kumet,J. Kuncaitė, J. Kunca, A.
Marijošienė, V. Penikienė, A. ir P. 
Petraičiai, O. Povilaitytė, J. Rudis, 
J. Senken, P. ir V. Sidas, M. Sha
lins, R. Šližys ir 1. Urbonienė. 
Nuoširdi padėka visiems, atsilan
kiusiems gegužinėje. (sk.)

VISUOMENINĖS VEIKLOS PUSŠIMTIS
ROMO KEZIO visuomeninės veiklos 50 metų ir jo vadovaujamos 

"Laisvės Žiburio" radijo programos 35 metų 
jubiliejų š. m. spalio 28 d. minint

Prisimenu tolimesnės praeities 
dienas, kai spaudoje skaitydavau 
apie mūsų tuometinių vsuomenės 
asmenybių veiklos sukaktis bei tų 
sukakčių proga - minėjimus. Tuo 
metu esant jaunuolio metuose, 
tai būdavo lyg mūsų visuomeni
nio gyvenimo seansai bei proga 
įsisąmoninti, ką savo tarpe iš 
tikrųjų turime. Tais laikais - mes, 
jaunimas - jautėmės labai "žali", o 
tie sukaktuvininkai mums atrodė 
jau garbaus amžiaus, tolimi: ir 
praplikę, ir pražilę, ir - pagal jų 
bendraamžių teigimą - neeilinius 
darbus atlikę. Ir dabar, sakyčiau, 
kad, apie juos anuomet skaityda
mi, jų įnašo ar veiklos apimties 
deramai nesupratome. Tarp sukak
tuvininkų ir jaunimo tūnojo tar
tum tarpeklis, didokas kartų skir
tumas.

Šiandieną mano akyse ta padė
tis smarkiai pakitus. Aš pats jau 
pensininko amžiuje čia galvoju 
bei rašau apie šiek tiek už mane 
vyresnį, ilgus dešimtmečius pa
žintą bičiulį Romą Kezį. Spalio 
28 d. New Yorko lietuviai minės 
jo viešųjų pastangų sukaktį. įsi
vaizduoju - pobūvio pradžioje 
jiedu su žmona Daiva žengs į salę 
savo sūnų "krepšinio komandos" 
lydimi. Susirinkę svečiai kils nuo 
kėdžių juos pagerbti, skambės koks 
nors maršas. Visi plos, visi šypso
sis, džiaugsis. Salėje bus ir Romo 
Kezio bendraamžių, ir vyresnių 
už jį, ir daug jaunesnių. Plos, šyp
sosis visi, bet tie jaunesnieji tikro
sios, bendrai vykdytų pastangų 
nuotaikos nepajus ir nesupras.

Rašydamas apie Romo Kezio 
sukaktis aš jau dabar šypsausi, nes 
jo visuomenines pastangas ma
čiau ir jas suprantu. Buvome ben
drų vilčių bei pastangų bent liu
dininkais, kartais buvome jų 

Kezių šeimyna šią vasarą sunaus Ričardo namuose Smithtovvn, NY. Priekyje - Daiva ir 
Romas; stovi iš k. sūnūs Ričardas, Rimas, Vytis, Algis, Edvardas. Danutės Wolosenko nuotr.

Lietuvių Moterų Federacija 
kviečia į koncertą

"Net kai nieko nelieka, lieka meilė"
sekmadienį, spalio 22 d., 3 vai. popiet

Kultūros Židinio salėje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
Iš Lietuvos atvyksta

Kauno Akademinio dramos teatro aktorė 
VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ

Kauno Muzikinio teatro solistė mezzosopranas 
RITA PREIKŠAITĖ

Lietuvos Muzikos Akademijos dpcentė pianistė 
MELITINA DIAMANDIDI-KUPRIENĖ

Kavinė su lietuviškais valgiais ir atgaiva veiks 

nuo 1 vai. popiet
Bus galima pavalgyti ir po koncerto 

Įėjimas - 15 dol.

dalininkais. Turbūt reikėtų saky
ti, kad rašau "iš širdies", nes sės
damas prie kompiuterio nežino
jau, kaip čia visa tai išsakysiu. Po 
įvadinių minčių apie kartų skir
tumą bei jaunystėje matytus mūsų 
visuomenės darbuotojus, susi
kaupė tokios išvados.

Kokio nors tarpeklio tarp mu
dviejų su Romu Keziu niekad ne
buvo, nors matydavomės retai. 
Mus rišo bendras rūpimų reikalų 
supratimas ir abipusis pasitikėji
mas. Apsiėjome be laiškų, be 
pokalbių telefonais. Galvojant 
apie laiškus, tai turbūt esu iš jo 
gavęs daugiau jo vadovaujamos 
kelionių įstaigos vokų su man 
išpirktais bilietais, negu kokiais 
nors kitais reikalais. Tačiau Romo 
Kezio visuomeninį veiklumą bei 
įnašą mačiau, kartais jis stebino.

Čia būtų nuobodu skaičiuoti 
ar linksniuoti lietuvių organizaci
jose jo eitas pareigas ar atliktus 
darbus. Neabejoju, kad "visko" nė 
nežinau. Tačiau ką žinau ar ma
čiau, man padeda geriau suprasti 
tas jaunystėje mūsų girdėtas as
menybes bei jų bendraamžių 
anuomet skaičiuotus atsiekimus. 
Pavyzdžiui, dabar sustojęs prie 
Romo Kezio darbų, aš daug geriau 
suprantu, ką reiškia visuomenei 
tarnauti radijo bangomis, įkūrus 
ir 34 metus vedant lietuvių radijo 
programą. Vien kantrybės ar ta
lento čia negana; reikia tikėjimo, 
pasitikėjimo savimi bei visuome
ne, reikia ištvermės ir talkos.

Supratau anksčiau ir vertinu 
dabar joįnašą įvairiuose visuome- 
niniuose sambūriuose, VLIKo 
vadovybėje, žygiuojant į Jungti
nes Tautas, Lietuvių Bendruo
menėje, jaunimo organizacijų fe
deracijoje, skautuose, išeivijos 
spaudoje ir kt. Pagaliau - jo pa

mėgtas, puoselėtas dainavimas, 
išleista dainų plokštelė. Visa tai 
byloja apie Romo Kezio įnašą ben
druomeniniuose kolektyvuose, 
dažnai jiems ir vadovaujant. Sa
kyčiau, kad tai platoko talento 
žymė, ypač pabrėžus kolektyvinių 
pastangų esmę: solistai ar prima
donos kolektyvuose yra mažiau 
reikalingi už susidainuojančius 
choristus.

Profesiniai Romas Kezys taip 
pat reiškiasi pirmose eilėse. Jau 
ketvirtis šimtmečio veikia jo ke
lionių agentūra "Vytis", kurioje 
šiais laikais man malonu naudo
tis jo sūnų tikrai profesiniu patar
navimu. Nežinau, ad jaunieji 
"Vyčio" Keziai žino, kad šis klien
tas save laiko jų tėvo draugu.

Dar vienas ryškus Romo Kezio 
asmenybės bruožas yra jo viešai 
reiškiamas lietuviškumas. Pagal
vokime apie jo kelionių biuro pa
vadinimą - amerikiečių aplinkai 
nesuprantamą, svetimą žodį "Vy
tis". Radijo programos vardas - 
išeivijos ilgai lauktas, kaip Jono 
Biliūno apysakoje "laimės" - čia 
"Laisvės Žiburys". Dainininkų gru
pė irgi vadinosi "Vyčio" vardu. 
Ruošiamo pokylio metu gal jis 
paaiškins, kaip, kur ir kada šie 
vardai bei simboliai jį užhipno
tizavo.

Apie Romą Kezį turbūt nesu 
rašęs jokiam laikraščiui. Jei Ro
mas Kezys jaučiasi, kad jam esu 
skolingas laiškų, tai dabar jį prašau 
šį rašinį priimti už tuos neparašy
tus laiškus. Juk kai ko nei sakyti, 
nei rašyti nereikia, ypač bičiulys
tėse viskas būna aišku ir be rašy
mo.

Antanas Dundzila,
Romo Kezio ir kitų nuo 
mokyklos laikų vadintas 
Dundza

Stasys Kezutis, gimęs 1922 
m. Rokiškyje ar jo apylinkėse, mirė 
Buffalo, NY, š. m. spalio 5 d. Atvy
ko į Buffalo, NY, 1951 m. ir dirbo 
ilgus metus Fordo fabrike. Atro
do, kad velionis Buffalo mieste 
neturėjo giminių, tačiau jo šei
mininkė pasakė, kad jis turėjo 
penkis brolius. Palaidotas Šv. 
Motiejaus kapinėse VVest Seneca, 
NY.

Baltic Shop pradėjo skelb
tis Darbininke (žiūr. 6 psl.) Fir
ma turi 300 lietuviškos muzikos 
CD, lietuviškų knygų, medžio 
drožinių, rūpintojėlių, dekora
tyvinių lėkščių, gintaro pa
puošalų, lietuviškų lėlių; galima 
užsakyti ir lietuviškos duonos bei 
lietuviškų sūrių. Daugiau infor
macijų ir prekių sąrašą gausite 
paskambinę 1-888-600-2391.

SKELBIMAI 
č J)

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

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

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

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

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

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali prižiūrėti vaikus, li
gonius, senelius bei šeimininkau
ti. Nori gyventi šeimoje. Skambinti 
po 7 vai. vak. (212) 245-8165.

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

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

Magdalena Tumienė, Arling- 
ton, MA - 10 dol.

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

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd.
Brooklyn, NY11207
Pažymėkite, kad tai Jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Vilties" siuntinių agentū
ros atstovas vėl priims siunti
nius į Lietuvą šeštadienį, spalio 
21 d. nuo 1:30 iki 4:30 vai. 
p.p. "Darbininko" patalpose, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY. 
New Yorke "Vilties" atstovas yra 
Algis Jankauskas. Su juo gali
ma susitarti dėl siuntinių paėmi
mo iš namų skambinant telefonu 
718-849-2260.

Atlantic Express Corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, vėl priims siuntinius 
sekmadienį, spalio 22 d., nuo 12 
iki 1 vai. p.p. Kultūros Židinio 
kieme. Dėl informacijų skambin
kite tel. 1-888-205-8851.

LOT - Lenkijos oro linija 
pradėjo skelbtis "Darbi
ninke" (žiūr. 5-tą psl.) Labai graži 
jų pačių pagaminta reklama su 
šūkiu "Gimtinė artesnė, kelionė 
greitesnė, kišenė pilnesnė". Dau
giau informacijų gausite skambi
nant tel. 1-800-223-0593.

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

mailto:Darbininka@aol.com
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