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ALGIRDAS BRAZAUSKAS - POPULIARIAUSIAS 
LIETUVOS VISUOMENININKAS

- Grupė Rusijos Valstybės 
Dūmos kairiųjų frakcijų depu
tatų praragino Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus Komiteto 
(TRKK) prezidentą Jakobą 
Kellenbergerį imtis skubių prie
monių “gelbstint” Lietuvoje nu
teistą 1991 m. perversmo daly
vį Leoną Bartoševičių. Kreipi
mesi į TRKK prezidentą, kurį 
deputatai perdavė agentūrai 
BNS, viliamasi, jog J. Kellen- 
berger, “atsižvelgdamas į labai 
sunkią Bartoševičiaus padėtį, 
pasinaudos Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus Komiteto man
datu ir imsis skubių priemonių, 
kad areštuotasis būtų išgelbė
tas”.

- Jeigu vėl įvyktų Lietuvos 
Seimo rinkimai, juose laimėtų 
liberalai, socialliberalai ir Lie
tuvos demokratinė darbo parti
ja. Kaip rodo “Lietuvos žinių” 
skelbiama visuomenės apklau
sa, kurią atliko bendra Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos rinkos 
ir viešosios nuomonės tyrimų 
kompanija “Baltijos tyrimai”, 
jokia kita partija neįveiktų pri
valomojo 5% rinkimų slenks
čio.

- Vienuoliktosios Vyriausy
bės narius paskyrusiam prezi
dentui Valdui Adamkui teks ras
ti, kas galėtų tapti naujais Lie
tuvos ambasadoriais prie NATO 
ir Lenkijoje. Kaip žinoma, lig
šioliniai minėtųjų diplomatinių 
misijų vadovai Linas Linke
vičius ir Antanas Valionis buvo 
paskirti atitinkamai krašto ap
saugos ir užsienio reikalų mi
nistrais.

- Rusijos generalinis konsu
las Klaipėdoje Michail Nikotin 
išreiškė viltį, kad “Lietuvoje 
išrinkus naują parlamentą jau 
artimiausiu metu pagerės Rusi
jos ir Lietuvos santykių būklė 
bei perspektyvos”. Tai jis teigė 
interviu BNS. “Manau, jog 
vyraus geros kaimynystės ir 
abiem šalims naudingo bendra
darbiavimo nuotaikos”, sakė 
jis.

- Naujasis Lietuvos finansų 
ministras Jonas Lionginas ma
no, jog reikės derėtis su Tarp
tautiniu valiutos fondu (TVF), 
kad pastarasis leistų padidinti 
anksčiau sutartą kitų metų fis
kalinį deficitą. Naujosios Vy
riausybės programoje numatyta, 
kad fiskalinis deficitas turėtų 
būti 2-3 proc. BVP. Ankstesnė 
Andriaus Kubiliaus Vyriausybė 
su TVF suderino 1,4 proc. BVP 
kitų metų fiskalinį deficitą.

- Įsigaliojus Lietuvos Vy
riausybės priimtiems Kelių 
eismo taisyklių pakeitimams, 
policija negalės vairuotojų rei
kalauti transporto priemonių pa
naudos sutarčių, įgaliojimų nau
dotis transporto priemone, nuo
mos sutarčių. Vyriausybė iš Ke
lių eismo taisyklių išbraukė 
punktą, kuriame buvo numaty
ta, jog vairuotojas, jeigu kartu 
nėra transporto priemonės savi
ninko, privalo pateikti doku
mentą, suteikiantį teisę naudo
tis transporto priemone, su kelių 
policijos žyma arba bendros 
nuosavybės liudijimą, arba ju
ridinio asmens išduotą pažy
mėjimą.

Lietuvos gyventojai populia
riausiais šalies visuomenės vei
kėjais laiko Algirdą Brazauską, 
Rolandą Paksą bei Valdą Adam
kų, rodo apklausa. Kaip rodo 
lapkričio 6 d. skelbiama “Lietu
vos žinių” visuomenės apklau
sa, kurią atliko bendra Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos rinkos 
ir viešosios nuomonės tyrimų 
kompanija “Baltijos tyrimai”, 
dabartinis Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas užima tik 
ketvirtąją populiarumo pozici
ją'-

Per apklausą pavardes ap
klaustieji nurodė patys, iš viso 
buvo paminėtos 68 visuomenės 
veikėjų pavardės. Lapkričio 3 
paskelbti “Baltijos tyrimų” ap
klausos rezultatai rodė, jog spalį 
populiariausias Lietuvos politi
kas buvo paskirtasis premjeras 
R. Paksas. Tačiau apklausoje re
spondentams patiems nurodant 
pavardes, Lietuvos liberalų są
jungos (LLS) pirmininkas R. 
Paksas tarp populiariausių vi
suomenės veikėjų užima antrąją 
vietą, jam palankūs 21,4% ap
klaustųjų.

Labiausiai Lietuvos gyvento
jai pasitiki Socialdemokratinės

BAIGTA SUDARYTI LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖ

Lapkričio 3 d. buvo galutinai 
sudarytas vienuoliktasis Lieti 
vos ministrų kabinetas. Jame 
dirbs 13 ministrų, nes, vykdant 
pertvarkymą, į vienąjuni’iamos 
Vidaus reikalų bei Valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų 
ministerijos.

Prezidentas Valdas Adamkus 
premjeru Rolandą Paksą pa
skyrė spalio 27 d., 12 ministrų - 
spalio 30-ąją, o 13-ąjį - aplin
kos ministrą - lapkričio 3 d. 
Savo pareigas ministrų kabine
tas pradės eiti po Vyriausybės 
programos patvirtinimo ir prie
saikos Seime.

Penki Vyriausybės nariai, įs
kaitant premjerą, priklauso Li
beralų sąjungai. Tai - R. Paksas, 
finansų ministras Jonas Liongi
nas, ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis, aplinkos ministras 
Henrikas Žukauskas ir sūsisie- 
kipio ministras Gintaras Striau- 
kas.

Naujajai sąjungai priklauso 
tik vienas ministras - švietimo 
ir mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius.

Likusieji ministrai nėra jo
kių partijų nariai, nors juos ir 
delegavo koaliciją sudarę libe
ralai ir socialliberalai.

Penki Vyriausybės nariai yra 
ir parlamentarai. Tai - R. Pak
sas, E. Maldeikis, J. Lionginas, 
H. Žukauskas ir A. Mon
kevičius.

Krašto apsaugos, finansų ir 
ūkio ministrais jau dirbo vėl į

JAV RINKIMINĖS KAMPANIJOS PASISAKO UŽ
LIETUVOS ĮSTOJIMĄ Į NATO

Lapkričio 2 dieną aukštas vi
ceprezidento Al Gore patarėjas 
užsienio klausimams dr. Ron 
Asmus turėjo atvirą pokalbį su 
pabaltijiečių atstovais. Telefono 
konferencijoje dalyvavo Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas adv. Saulius Kuprys, ALTo 
įgaliotinis Washingtone Algis 
Rimas, ALTo Los Angeles skyr
iaus pirmininkas Albinas Mar
kevičius bei Washingtone gyve
nantis Antanas Dundzila. Taip

koalicijos garbės pirmininku, 
kadenciją baigusiu prezidentu 
Algirdu Brazausku, kuris patin
ka 26,1% apklaustųjų.

Palyginti su rugsėju, respon
dentų parama A. Brazauskui iš
augo 8,2 procentinio punkto. 
Trecioj oj e vietoje - prezidentas 
Valdas Adamkus, kuriam sim
patizuoja 19,5% apklaustųjų. 
Ketvirtąją populiarumo poziciją 
užima A. Paulauskas, kurio rei
tingas yra 16,3% ir palyginti su 
rugsėju išaugo 1% punktu. 
Toliau pirmajame populiarumo 
dešimtuke eina Krikščionių de
mokratų sąjungos vadovas Ka
zys Bobelis (9,4%), Socialde
mokratų partijos pirmininkas 
Vytenis Andriukaitis (4,7%), 
LDDP pirmininkas Česlovas 
Juršėnas (2,9%), Klaipėdos 
miesto meras Eugenijus Gent
vilas (2,6%), Centro sąjungos 
narys Kęstutis Glaveckas 
(2,5%), konservatorių vadovas, 
buvęs Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis (2,2%). 
Toliau populiarumo lentelėje 
Nuosaikiųjų konservatorių są
jungos pirmininkas Gediminas 
Vagnorius (2,2%), Naujosios 
demokratijos partijos pirmi

šiuos postus grįžtantys Linas 
Linkevičius, J. Lionginas ir E. 
Maldeikis. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Vilija Blin- 
keviciūtė ir vidaus reikalų mi 
nistras Vytautas Markevičius iki 
šiol dirbo šių ministerijų vice
ministrais.

Naujosios Vyriausybės narių 
amžiaus vidurkis - 43 metai. 
Jauniausias ministrų kabineto 
narys - teisingumo ministras 34 
metų teisininkas Gintautas Bart
kus. Vyriausi - 50-mečiai užsie
nio reikalų ministras Antanas 
Valionis ir sveikatos apsaugos 
ministras Vinsas Janušonis. 
Tais pačiais metais yra gimę 44 
metų finansų ministras J. Lion
ginas bei švietimo ir mokslo 
ministras A. Monkevičius. 40 
metų - socialinės apsaugos ir 
darbo ministrei V. Blinke- 
vičiūtei bei susisiekimo minis
trui G. Striaukui, 39-eri - krašto 
apsaugos ministrui L. Lin
kevičiui ir žemės ūkio ministrui 
Kęstučiui Kristinaičiui. Už juos 
vieneriais metais jaunesnis vi
daus reikalų ministras V. 
Markevičius. Kultūros ministrui 
Gintautui Kėvišui - 45, aplinkos 
ministrui H. Žukauskui - 49, 
ūkio ministrui E. Maldeikiui - 
42, o paskirtajam premjerui R. 
Paksui - 44 metai.

Visi ministrai, be gimtosios 
lietuvių, kalba rusiškai bei ang
liškai. Pastarosios kalbos nemo
ka tik žemės ūkio ministras K. 
Kristi naitis, tačiau jis kalba len

gi dalyvavo latvių ir estų organi
zacijų atstovai. Pokalbį modera- 
vo JBANC reikalų vedėjas Kari 
Altau.

Dr. Ronald Asmus šiuo metu 
yra vyresnysis Council of For- 
eign Relations. Prieš tai, dirbant 
Valstybės Departamente, jam 
buvo pavesta koordinuoti 
NATO plėtimą. Jis taipgi turėjęs 
aukštas pareigas RAND korpo
racijoje, Berlyno Universitete ir 
Laisvosios Europos radijuje. Pa

ninkė Kazimiera Prunskienė 
(2%), konservatorius, laikinasis 
ministras pirmininkas Andrius 
Kubilius (1,8%), buvęs Centro 
sąjungos pirmininkas Romual
das Ozolas (1,7%), Lietuvos 
socialdemokratų partijos garbės 
pirmininkas Aloyzas Sakalas 
(1,6%), Lietuvos laisvės sąjun
gos pirmininkas Vytautas Šus
tauskas (1,6 %), buvusi Seimo 
narė Nijolė Oželytė (1,4%), Lie
tuvos valstiečių partijos pirmi
ninkas Ramūnas Karbauskis 
(1,3%), Nacionaldemokratų 
partijos pirmininkas Rimantas 
Smetona (1%), Krikščionių 
demokratų frakcijos narys Al
girdas Saudargas (0,8%). 
Populiarumo lentelės apačioje - 
Lietuvos laisvės lygos pirmi
ninkas Antanas Terleckas 
(0,7%), liberalai, paskirtieji ūkio 
bei finansų ministrai Eugeni
jus Maldeikis (0,7%) ir Jonas 
Lionginas (0,6%), jaunalietu
vis Stanislovas Buškevičius 
(0,5%).

Apklausa vyko spalio 18-24 
dienomis, apklausti 1024 15-74 
metų amžiaus Lietuvos gyven
tojai 104-se Lietuvos vietovėse.

BNS

kiškai ir vokiškai. Lenkų kalbą 
moka ir ilgametis Lietuvos am
basadorius Lenkijoje, dabar 
URM vadovas A. Valionis bei 
susisiekimo ministras G. Striau- 
kas. Prancūzų kalbą moka kraš
to apsaugos ministras L. Lin
kevičius bei švietimo ir mokslo 
ministras A. Monkevičius.

Naujosios Lietuvos 
Vyriausybės sudėtis:

Gintautas Bartkus - teisin
gumo ministras;

Vilija Blinkevičiūtė - socia
linės apsaugos ir darbo minis
trė;

Vincas Janušonis - sveika
tos apsaugos ministras;

Gintautas Kėvišas - kultūros 
ministras;

Kęstutis Kristinaitis - žemės 
ūkio ministras;

Linas Linkevičius - krašto 
apsaugos ministras;

Jonas Lionginas - finansų 
ministras;

Eugenijus Maldeikis - ūkio 
ministras;

Vytautas Markevičius - 
vidaus reikalų ministras;

Algirdas Monkevičius - 
švietimo ir mokslo ministras;

Gintaras Striaukas - su
sisiekimo ministras;

Antanas Valionis - užsienio 
reikalų ministras;

Henrikas Žukauskas - ap
linkos ministras.

BNS

skelbęs daug straipsnių Europos 
ir Rusijos santykių klausimais. 
Šiuo metu ruošia išsamią knygą 
apie NATO plėtimą. Pažymė
tina, kad dr. R. Asmus buvo vie
nas iš pagrindinių planuotojų 
ruošiant Baltijos chartą. R. As
mus kalbėjo atvirai ir susidarė 
įspūdis, kad jis nuoširdžiai rūpi
nasi Pabaltijo kraštų saugumu ir 
yra tikras draugas jų atžvilgiu.

Jis pirmiausia pasidžiaugė, 
(nukelia į 7 psl.)

Po audros V. Magio nuotr.

MEDICINOS SESERYS DIRBS NORVEGIJOJE

Šiuo metu Norvegijai trūksta 
40 tūkstančių medicinos seserų 
ir tūkstančio gydytojų. Dabar 
vyksta derybos su šešiomis Lie
tuvos medicinos mokyklomis 
dėl seserų ruošimo Norvegijai.

JAV LIETUVIS KETINA UŽBAIGTI 
DARIAUS IR GIRĖNO ŽYGĮ

Amerikos lietuvis Julius Sa
kas su tikslia “Lituanica” kopi
ja ketina užbaigti tragiškai žu
vusių Lietuvos lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stepo Girėno skrydį 
per Atlantą. Minint lakūnų skry
džio metines 2003 metais, Ju
lius Sakas planuoja atskristi nuo

LAKŪNAS JURGIS KAIRYS SIEKS 
LIETUVOS PREZIDENTO POSTO

Pasaulio akrobatinio skraidy
mo taurę laimėjęs 48 metų am
žiaus lakūnas Jurgis Kairys pa
reiškė, kad sieks Lietuvos pre
zidento posto. Anot jo, pasiruoš
ti kovai dėl prezidento posto jam 
prireiks šešerių metų, bet jis ne
atmetė galimybės siekti aukšto

ALTas PASISAKO UZ 
IMIGRACIJOS ĮSTATYMĄ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba per savo pirmininką 
išsiuntė laišką JAV Kongresui 
pasisakydama už imigracijos 
įstatymo plėtimą, pritariant da
bar JAV Kongrese svarstomam 
vadinamajam “amnestijos” įsta
tymui.

ALTo pirmininkas Saulius 
Kuprys pareiškė, kad nutarimas 
pasisakyti teigiamai imigraci
jos įstatymo atžvilgiu buvo pa
darytas tik pasitarus su pagrin
dinių organizacijų vadovybėm, 
kurios sudaro Amerikos Lietu
vių Tarybą. Klausimas yra kon
troversinis ir ALTo valdyboje 
dėl to buvo įvairių nuomonių, 
tačiau dauguma pasisakė tei
giamai ir pritarė. Laiške JAV 
Atstovų rūmų pirmininkui J. 
Dennis Hastert rašoma: “Į JAV 
imigracijos įstatymus reikia in
korporuoti konstitucines garan
tijas. Imigracijos įstatymas tu
rėtų apsaugoti čia ilgesnį laiką 
gyvenančius asmenis ir leisti 
išskirtoms šeimoms susijungti. 
Turi būti sustabdytos įstatymų 

Važiuojančios dirbti į Norvegi
ją privalės pasirašyti 3 metų 
kontraktą. Per mėnesį jos už
dirbs apie 8,800 litų. Lietuvoje 
vidutinė medicinos sesers alga 
yra 600 litų. Lietuvos rytas 

lakūnų žūties vietos Vokietijos 
- Lenkijos pasienyje į Kauną. 
Netoli Seattle gyvenantis 57 me
tų Julius Sakas yra aviakom
panijos “North West Airlines” 
lėktuvo “Boening 747” kapito
nas.

Lietuvos aidas

posto ir po dviejų metų būsian
čiuose rinkimuose. Ponas Kai
rys neatstovauja jokiai partijai. 
Apie ketinimus varžytis dėl val
stybės vadovo pareigų jau yra 
pareiškęs premjeras Rolandas 
Paksas.

Respublika

nepažeidusių asmenų deporta
cijos. Ligi šiolei JAV imigraci
jos įstatymai buvo pernelyg 
griežti ir nevienodai taikomi”.

“Žinau, kad siūlomas įstaty
mas nėra tobulas ir jis nėra vi
sapusiškai palankus mūsų ben
druomenei, tačiau buvo nutarta, 
kad principinis pasisakymas tuo 
įstatymu bus naudingas ilga
laikei perspektyvai”, pareiškė 
ALTo pirmininkas. “Be abejo, 
įstatymas sulauktų daugiau en
tuziazmo, jeigu jis būtų taiko
mas naujai atvykusiems mūsų 
tautiečiams, tačiau jo poveikis 
jiems bus ribotas. Vis dėlto, jei 
įstatymas bus priimtas, jis turės 
teigiamą poveikį humanitariniu 
požiūriu, nes suteiks galimybes 
sujungti išskirtas šeimas”, bai
gė S. Kuprys.

Šiuo klausimu ALTas palaikė 
ryšius su Amerikos lenkų kon
greso vadovybe, kuri turi nema
žai įtakos JAV Kongrese. Toks 
bendravimas pravers ateityje, 
ypač Lietuvos į NATO įstojimo 
reikalu. ALTo inform.
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Nobelio premijos laureatų 
viešnagė Vilniuje

(pradžia praeitame nr.)
“Šio miesto geografinė padė

tis ir architektūros grožis turi 
savyje kažką magiška. Čia 
lengvai užmiršti, kad stovime 
prie beveik šimto tūkstančių žy
dų kapo”, - kalbėjo Czeslaw 
Milosz. Per pastarąjį dešimtme
tį atsiradę atminimo ženklai 
mums tai primena, bet ar pra
eidami pro šalį suvokiame jų 
tikrąjąprasmę? Argi nebūtų už
žėlęs kelias į Panerius, jei ne žy
dų kolektyvinės atminties pili
grimai? Istorinė atmintis taip pat 
linkusi užželti žole, jei skirsto
me ją į savą ir svetimą. 
Tačiau šis miestas turi ir mistiš
kos atsparumo energijos, jis at
kakliai nepasiduoda dirbtinei 
lituanizacijai, kaip kitados - so
vietizacijai.

”Atmintis - vienas mėgsta
miausių nacionalistų žodžių. 
Bet kraštutinių nacionalistų per
šama atmintis iš esmės tokia pat 
selektyvi ir deformuota, kaip ir 
pseudoistorinis viralas, kuriuo 
buvome šeriami komunizmo 
epochoje. Anot jų, svarbiausia 
prisiminti tai, kas “sava” - savo 
herojiškus žygius ir pergales, 
savo didvyrius ir genijus, o pir
miausiai, savo skriaudas ir kan
čias, dėl kurių visada kalti “sve
timieji”. Tų “svetimųjų” verty
bės geriausiu atveju gana abe
jotinos. Atmintis prilyginama 
jubiliejų šventimui, nepaliau
jamam savo žaizdų demonstra
vimui, sąskaitų suvedinėjimui ir 
martirologijai. Visa tai greitai 
pavirsta retorika ir kiču, už kurių 
dažniausiai slypi labai žemiški 
politiniai interesai”, - maždaug 
tokie buvo Tomo Venclovos žo
džiai (atsiprašome už netikslu
mus, mat kitas diskusijos orga
nizatorius, žurnalas “Kultūros 
barai”, pavydžiai sergsti profe
soriaus tekstą net nuo citavimų). 
Tokie “savos” atminties atri
butai - į generolus pakeltų par
tizanų biustai, paminklinės len
tos rezistentams (tarkime, ant 
Vrublevskio bibliotekos sienos, 
užmirštant pagerbti jos įkūrėją) 
ar vardinis KGB aukų sąrašas, 
išmarginęs granitinį buvusių 
teismo rūmų cokolį kaip Krem
liaus sieną Raudonojoje aikštėje 
- yra miesto kultūrinės visumos 
svetimkūniai, tik vargu ar geba

Kanadietiška loterija - apgaulė
Ypač vyresnieji turi būti at

sargūs, nes atsirado naujas bū
das išvilioti iš jų sunkiai už
dirbtus ir sutaupytus pinigus: 
apgavikai skambina telefonu ir 
pažada vyresniesiems, kad šie 
gali laimėti dideles sumas pi
nigų iš (neegzistuojančios) lote
rijos Kanadoje. Ir tokių skam
bučių vyresnio amžiaus žmo
nėms vis daugėja. Federaliniai 
agentai praneša apie šią sukty
bę, kuri pasiėmė jau ne vieno as
mens viso gyvenimo santaupas.

JAV Muitinės taryba (US 
Custom Service) numato, kad 
vyresniesiems Kanadoje ir JAV- 
jose šį apgavystė 2000 metais 
kainuos 70 milijonų dolerių. 
Kaip praneša Chicagos feder
alinė įstaiga, jau vien tik Chi
cagoje daugiau kaip du tuzinai 
aukų surasta miesto ribose per 
paskutinius kelis mėnesius. Vie
name pasiturinčiųjų gyvenama
me priemiestyje tik banko tar
nautojas išgelbėjo vieną vyresnį 
asmenį, kuris norėjo išimti iš 
savo santaupų apie 20,000 do
lerių ir pasiųsti į Vancouver kaž
kokiai grupei, pažadėjusiai jam 
didelį laimėjimą.

Apgavikai apsimeta esą “te- 
lemarketing” įstaigų atstovai ir 
tokiu būdu nusiperka vyresniųjų 
- pensininkų pavardžių sąrašus 
iš teisėtų duomenis renkančių 
firmų. Tada tie apgavikai skam

padaryti jai kokios nors įtakos, 
paveikti paslaptingąją Vilniaus 
prigimtį. Vaikiškas graffiti Ska
po gatvelėje (priešais Vyskupų 
konferenciją, kuri iki šiol spi
riasi atstatyti paminklinę lentą 
smuikininkui Jašai Cheifecui) 
“Aš miliu Vilnių”, ko gero, pras
mingesnis už visus tuos mies
tui mažai ką reiškiančius atribu
tus. Jis dvelkia ne laikinumu, o 
savotiška transcendencija. “Be
gėdiškai atrodo bandymai įkū
nyti atmintį paminklų pavida
lu.” (Gūnter Grass)

”Galiu atspėti, kad Gūnter 
Grass kiekvienąkart atva
žiuodamas į Gdanską jaučia tą 
patį, ką aš Vilniuje, nes tai jo 
miestas ir kartu nėjo”, - kalbė
jo Czes!aw Milosz. Ir dar: 
“Deja, atvykus į Vilnių man vi
sada atrodo, kad čia reikia vaik
ščioti lyg per ploną ledą ir kad 
neužtenka būti vien žmogumi, 
nes kiekvieno tuoj pat klausia
ma, kas jis - lietuvis, lenkas, 
žydas ar vokietis, tartum ir to
liau čia viešpatautų niūrus dvi
dešimtasis etninio susiskaldymo 
amžius.” Rašytojo valia mums 
taip sakyti. Tai natūrali tėvynę 
praradusio, daug aštriau viską 
jaučiančio žmogaus teisė. To
mas Venclova problemą sufor
mulavo dar tiesiau: esanti didelė 
laimė, kad Vilnius netapo Sara
jevu arba Priština. Tačiau vai
kiškas užrašas su gramatinėm 
klaidom ant sienos teikia vilties. 
Per meilę ateina pajautimas, o 
per jį - ir supratimas.

Nobelistų viešnagė išsiplėtė į 
plačią kultūrinių renginių pro
gramą: rašytojų kūrybos vaka
rai Rusų dramos teatre spalio 1 
ir 2 d.; paroda “Gūnter Grass. 
Apie piešimą ir rašymą” 
“Arkos” galeriioie. dokurrenti 
nis filmas apie Grassą ir jo ro
manų “Skardinis būgnelis”, 
“Katė ir pelė” ekranizacijų de
monstravimas “Skalvijos” kino 
centre, seminaras, skirtas rašy
tojo kūrybai, Nidoje (rugsėjo 
21-23 d.), seminaras “Gūnterio 
Grasso recepcija Lietuvoje” 
“Arkos” galerijoje (rugsėjo 28 
d.), ką tik išverstos jo naujau
sios knygos “Mano šimtmetis” 
(vertė T. Četrauskas) pristaty
mas (knygos sumanymas ge
nialiai paprastas - amžiaus pa

bina aukoms ir praneša, kad jie 
yra laimėję Kanados loteriją. 
Įvykius tiriantys asmenys sako, 
kad nuo tada - nuo pranešimo 
gavimo - pasitaiko kelios to
lesnės apgavystės eigos variaci
jos: pranešama, jog auka turi 
atsiųsti čekį, kad užmokėtų Ka
nados mokesčius, prieš gaunant 
laimėtą sumą, arba pranešama, 
jog reikalingas tam tikras mo
kestis, kad galima būtų pervesti 
laimėtą sumą į jų banko sąs
kaitą. O kartais toks apgavikas 
pasivadina “US Customs” tar
nautoju ir praneša, kad, norint 
gauti laimėtą sumą, reikia už
mokėti muitą. Ir daugelis vyres
niųjų tuo patiki...

Nuo pavasario iki dabar, vien 
tik Chicagoje federalinė įstaiga 
surado 25 tokias aukas. Bet 
įstaigos tarnautojai galvoja, kad 
didžioji dauguma pagautųjų tyli, 
nepraneša buvę apgauti, nes 
nenori pasirodyti, kad buvo su
kvailinti. Chicagoje yra 3 US 
Customs (muitinės) tarnautojai, 
paskirti šią problemą aiškintis. 
Būsimų kelių mėnesių laikotar
pyje ši įstaiga (US Customs) 
naudosis vyresniųjų organiza
cijomis ir vietine policija, kad 
paskleistų informaciją apie šios 
rūšies apgavystę, bus paruoštos 
brošiūros ir vaizdajuostės.

Tarp kita ko, visiems reikėtų 
įsidėmėti, kad federaliniai tar

baigoje per eilinius žmones ir 
svarbiausius įvykius pamečiui 
apžvelgti prieštarų kupiną Vo
kietijos istoriją); Wislawos 
Szymborskos ir Czeslawo Mi- 
loszo susitikimas su rašytojais 
ir literatūrologais Vilniaus Uni
versitete, Miloszo knygos “Pa
kelės šunytis” pristatymas Ver
kių rūmuose (spalio 3 d.). Spa
lio 2-osios rytmetį svečiai daly
vavo atidengiant paminklinę 
lentą Josifui Brodskiui prie na
mo Liejyklos gatvėje Nr. 3, kur 
7-ajame dešimtmetyje lanky
damasis Vilniuje, V. Čepaičio 
bute apsistodavo poetas. Lentos 
iniciatoriai - P. Morkus bei Ho
lokausto ir žydų kultūros Lietu
voje studijų centras “Atminties 
namai”. Ceremoniją savo daly
vavimu pagerbė Prezidentas 
Valdas Adamkus ir Vilniaus vi
cemeras Algimantas Kudzys. 
Kalbėjo Czeslavv Milosz, Josifo 
Brodskio bičiulis fizikas Ramū
nas Katilius, kiti svečiai. Tą 
pačią dieną Prezidentas surengė 
iškilmingus pietus svečių gar
bei.

***
Rugsėjo 27 d. “Arkos” gale

rijoje atidaryta Vilniaus Goe- 
the’s instituto ir leidyklos 
“Steidl-Verlag” surengta doku
mentinė paroda “Gūnter Grass. 
Apie piešimą ir rašymą”. Kaip 
grafikas, G. Grass dažnai pats 
apipavidalina savo knygas. 
Pastarojo dešimtmečio darbuo
se jaučiama tendencija kurti dar
bus, kuriuose vieningą visu
mą sudaro piešiniai ir tekstas. 
Rašytojo akvarelės ir grafikos 
darbai dera su jo eilėraščiais, 
ištraukomis iš prozos darbų. 
Lankytojai gali pamatyti ir ke
letą svarbiausius G. Grasso gy
venimo momentus atspindinčių 
fotografijų. Jose užfiksuotas ir 
gimtasis menininko Gdanskas, 
koks liūdnas jis atrodė po karo, 
ir Nobelio premijos iškiliajam 
rašMojui įteikimas.

Viename iš parodos stendų 
eksponuojamas G. Grasso pieš
tas “Sizifo akmuo”, o šalia pri
dėta jo knygos “Radiniai ne 
skaitytojams” ištrauka, kuri ge
rai atspindi patį menininką: 
“Sizifo mitą aš skaičiau 6-ojo 
dešimtmečio pradžioje. Tačiau 
dar prieš tai, kai nieko nežinojau 
apie absurdą, po karo, kai bu
vau visiškai kvailas, man, 
dvidešimtmečiui, būties klausi
mai, taigi ir egzistencializmas, 
nebuvo svetimi. Kai vėliau su

nautojai niekada nepraneša apie 
jokius laimėjimus.

Ši “Kanados loterijos” apga
vystė pirmą kartą išaiškėjo 1997 
metais. Aukos dažniausiai yra 
vyresnieji, kurie patys tvarko 
nemažas savo santaupas ban
kuose. O ideali auka yra pats vy
resnysis - pensininkas, kuris turi 
nuolatinį įprotį siųsti “sweep- 
stakes” formas. Sukčiai remiasi 
faktu, kad vyresnieji tiksliai ne
beatmins, kam ir kiek jie yra pa
siuntę “svveepstakes” formų pa- 
starųjų kelių mėnesių laiko
tarpyje.

Šią plintančią apgavystę tiria 
FBI ir Royal Canadian Mount- 
ed Police. Muitinės tarnautojai 
sako, kad yra sunku susekti ap
gavikus. Dauguma jų panaudoja 
mobiliuosius telefonus vieną ar 
dvi dienas ir tada juos išmeta, o 
taip pat ir adresai, kur aukos turi 
siųsti čekius, yra dažnai kei
čiami. Policija sako, kad kartais 
tenka sekti tokią vietą 5 dienas, 
kol kas nors įtartino pasirodo ir 
tada sugaunamas tik žemos pa
kopos sukčiaus pagalbininkas, 
kuris teisinasi, kad jam buvo 
pasakyta atvykti į tą vietą ir ką 
nors paimti. Tokiose vietose 
niekada nedalyvauja pagrindi
niai sukčiai - jie yra per daug 
gudrūs. Muitinės tarnautojai 
Kanadoje ir JAV-jose sako, kad 
jie jau yra perėmę daugiau kaip 

vokiau absurdo sąvoką, kai 
nenuilstantis akmenų ritintojas 
kvietė mane ritinti akmenį, pa
tirti pajuoką, prakeiksmą ir 
bausmę, aš supratau susiradęs 
savo akmenį ir tapau laimingas. 
Jis man suteikė prasmę. Ji yra 
tokia, kokia yra. Joks Dievas, 
jokie dievai neatims jos...”

***
Sekmadienio vakarą Rusų 

dramos teatre susirinkusi pub
lika, matyt, laukė kažko labai 
rimto ir iškilmingo. Jiems teko 
nusivilti. Gūnter Grass ir To
mas Venclova net nesirengia 
tapti nuobodžiais akademikais. 
Kartu su Vladimiru Tarasovu jų 
surengtas performansas - tarsi 
maištingas garbių rašytojų jau
nystės aidas. Žodis žodin, kar
tais užbėgdami vienas kitam už 
akių, jie abu vienu metu lietu
viškai ir vokiškai skaitė tą patį 
“Skardinio būgnelio” fragmen
tą. Išlaikyti greitą tempą skati
no Tarasovo būgnai. Keista, bet 
visa ši žodžių ir garsų dodeka- 
fonija atitiko (net vizualiai) 
Grasso prozos dvasią - tą fan
tasmagorijos, istorinės išminties 
ir likimo žaidimų mišinį.

Pirmadienio dieną Rusų dra
mos teatras lūžte lūžo - ir nuo 
iškiliųjų nobelistų bei Tomo 
Venclovos gerbėjų, ir nuo dau
gybės mokinių, suvarytų į teatrą 
tarsi sovietmečiu į kokią nors 
paskaitą. Keistas derinys - eilės 
ir proza lietuvių, lenkų, vokiečių 
kalbomis ir nuobodžiaujančių 
mokinukų šnarėjimas bei ku
rioziškas skustagalvis, skam
bant eilėms kalbantis ložėje 
mobiliuoju telefonu. Audringi 
aplodismentai ir vidury susitiki
mo iš savo vietų kylančios mer
gaičiukės, kurioms įdomi buvo 
tik Wislawa Szymborska.

Czcslawo Miloszo “Pakelės 
šunytis” Verkiuose. Leidykla 
“Strofa” sumanė lietuviško ver
timo pristatymą surengti toje 
vietoje, kurios vaizdas puošia 
lenkiškojo ir lietuviškojo leidi
nių viršelius. Neabejotinai vie
na reikšmingiausių šiemet lietu
viškai pasirodančių knygų - 
savotiška besibaigiančio am
žiaus, tūkstantmečio cezūra. 
Kartais atrodo, kad Milosz nie
kad ir nebuvo išvažiavęs iš Vil
niaus. Ir Verkiuose jis lyg na
muose. Skaito knygos fragmen
tus, lietuviškai replikuoja, juo
kauja, ilgai pasirašinėja knygas.

Linas Vildžiūnas

9 milijonus dolerių vertės nele
galių mokėjimų, siųstų suk
čiams nuo 1998 iki 1999 metų. 
US Customs prašo vyresniuo
sius pranešti vietinei policijai, 
jei jie įtaria telefonu skambi
nantį.

“Hot-line” telefonas visose 
JAV-jose yra 800-BE-ALERT 
(800-232-5378), tas telefono 
numeris skirtas tiems, kuriems 
buvo pažadėti “Kanados loteri
jos” laimėjimai. Todėl visi bū
kite gudrūs ir nepasiduokite su- 
viliojami įvairiais didelių lai
mėjimų pažadais.

JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė: B. Jasaitienė ir A. 
Smulkštienė

Naudotasi įvairia spauda

Lietuvos pajūrio 
muziejai uždaromi 

žiemai
Nuo 2000 m. spalio 1 d. iki 

2001 m. balandžio 31 d. Klai
pėdos Paveikslų galerija bus už
daryta. Palangos Gintaro mu
ziejuje lankytojai bus įleidžia
mi tik nustatytomis valandomis. 
Visiškai uždaryti Radvilų rū
mai, Arkikatedros požemiai, 
Nacionalinė paveikslų galerija 
Vilniuje. Muziejai uždaromi 
taupant lėšas. Darbuotojai iš
leidžiami nemokamų atostogų.

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

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

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

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie 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., Woodhaven, NY. Tel. 
847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ. T
pjsolipo
* MENORIALS

66-86 80 ST. M1DDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

KVEČAS
JONAS 

1933T1976

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ - y
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

Kas gera Lietuvoje?
Algimantas KABA1LA

Pagerbkime 
veteranus

Lapkričio 11-oji - Veteranų diena, brangi tiek Amerikai kaip
kraštui, tiek ir josios politinėms partijoms, kadangi iš visų 
visuomenės sluoksniųyra žuvusių už demokratiną JAV santvarką

ir laisvę.
Lapkričio 11-oji iki 1954 m. Amerikoje tebuvo minima kaip 

Paliaubų diena. Tądien 1918 m. baigėsi Didysis karas, dabar va
dinamas Pirmuoju pasaulinių^ Paliaubų diena buvo skirta pri
siminti karo pabaigai ir nepriklausomybės principų triumfui. JAV 
tuomet suvaidino lemiamą vaidmenį, 0 pokariu daug tautų atga
vo laisvę ir įkūrė nepriklausomas valstybes. Tarp jų atsikūrė ir 
nepriklausoma Lietuva. Kai vėliau tautų laisvę vėl imta slėgti, kai 
demokratijai vėl grėsė pavojus, kilo Antrasis pasaulinis karas, 
kuriame JA V didžiausia dalimi prisidėjo, kad būtų sunaikintos dvi 
šiaurės diktatūros. Tačiau liko sovietų keliamas nerimas, reika
lavęs vis naujų aukų. JA V irgi daugelį gyvybiųpaaukojo karo liep
snai Korėjos ir Vietnamo karuose.

Prisiminti tiems karžygiams, galvą paguldžiusiems už šio ir ki
tų kraštų laisvę, pradedant Didžiuoju karu ir dar anksčiau, ir skir
ta lapkričio 11-oji, Veteranų diena.

Be aukos tų kurie ją sudėjo ant laisvės aukuro, daug kam nebūtų 
buvę galimybės šio krašto pasiekti ir čia prisiglausti nuo diktatūrų 
siautėjimo. Mūsų dėkingumas žuvusiems tesiriša su pareiga 
ištikimybės Amerikai, jos demokratijos idealams ir jos siekiams, 
kad pasaulyje įsivyrautų laisvė ir taika.

Naujo visuotinio karo nebuvimas dar nereiškia visuotinės tai
kos. Vienintelė ir tikra taika yra taika teisingume. Tautai neužtenka 
vien taikingų principų geros valios ir civilizuotų visuomeninių 
sistemų. Jai reikia kovotojų, pasiruošusių apsaugai prieš smurtą.

Ir lietuviai turi savo veteranų, kovojusių Amerikos kariuomenė
je, Lietuvos laisvės kovose ar kitur.

Reiškiame pagarbą šio krašto ir savo tautos didvyriams. Tiki
me jų aukos pergale ir prasmingumu.

Didžiausias šio mėnesio Lie
tuvos įvykis, be abejo, yra Sei
mo rinkimai. Ne paslaptis, kad 
užsienio lietuviai daugiausia 
balsavo už dešiniosios pakrai
pos partijas - už Tėvynės Są
jungą ir Krikščionis demokra
tus. Tad rinkimų rezultatai nėra 
tokie, kokių mes norėjome, už 
kuriuos mes balsavome. Yra la
bai didelė pagunda pasakyti 
“spjaut man į visą tą jovalą- ką 
išsirinkote, tuo ir džiaukitės”. 
Išties, niekas įbedęs į nugarą 
šautuvą nevarė balsuoti, nebu
vo ir kitokios prievartos. Atseit, 
buvo laisvas pasirinkimas. Tad 
ar nėra ko nusiminti?

Nesu tos nuomonės, kad ne
svarbu kas Lietuvoje bus val
džioje, tol kol valdžioje bus lie
tuviai. Manau, totalitariniai reži
mai, tokie kokiais yra komunis
tiniai režimai, yra nepriimtini, 
kokioje formoje jie bebūtų.

Bet Lietuvoje dar toli gražu 
komunistinės diktatūros nėra. 
Tiesą sakant, net ir buvusieji 
komunistų šulai, susispietę apie 
“prezidento” Algirdo Brazaus
ko “socialdemokratinę” koa
liciją pasiliko tik opozicijoje, 
kai tuo tarpu valdančiąją dau
gumą sudarė Artūro Paulausko 
ir Rolando Pakso partijos su ke
liais smulkesnių grupuočių Sei
mo nariais. Man ta valdančioji 
dauguma neteikia didelio pasi
tikėjimo, bet nėra ir taip blogai, 
kaip galėtų būti.

Dažnai žinios per televiziją, 
radiją ir laikraščius atrodo kaip 
tikras nelaimių rinkinys - štai 
kur nors potvynis, užsimušė ke
leiviai nukritus lėktuvui, nu
skendo jūrininkai su laivu ir 1.1. 
Suprantama, nejaugi rašysi ar 
rodysi, kaip tik švelniai teka 
upes,' slaugiai skraido lėktuvai, 
plaukia laivai. Tai ne naujienos, 
ne komentarai. Bet laiks nuo lai
ko reikia sustoti ir pagalvoti ir 
apie pozityviąjągyvenimo pusę, 
nors tai gal ir nėra standartinės 
naujienos. Taip šiandien ir aš 
norėčiau su jumis pasidalinti ne 
nelaimėmis ir nesėkme, bet pa
žiūrėti, kad yra gera Lietuvos 
gyvenime. O gera yra daug kas!

Pirmiausia, rinkimai ir šį sykį 
praėjo be smurto. Niekas nebu
vo užmuštas už tai, kad dalyva
vo ar nedalyvavo rinkimuose, 
nei vienas rinkimų mazgas ne
buvo susprogdintas, balsai buvo 
suskaičiuoti efektingai ir tas bal
sų skaičiavimas turi platų gy
ventojų pasitikėjimą. Visi žino
me, kad pasaulyje yrą daug rin
kimų su smurtu.

Taip pat negalima užsimerkti 

ir nematyti, kas darosi kituose 
kraštuose. Štai, Lenkijoje Lcch 
Walesa, kandidatuodamas į pre
zidentus, surinko vos apie 1% 
balsų. Kad Lietuvoje Tėvynės 
Sąjunga, vadovaujama Vytauto 
Landsbergio, neišlošė rinkimų, 
galime sau aiškintis, kad taip 
įvyko dėl žiniasklaidos įtūžu- 
sios kampanijos prieš šį as
menį. Bet kodėl Lenkijoje as
muo, vadovavęs Lenkijos išsi
laisvinimui iš sovietinio jungo, 
teturi tik apie 1% rėmėjų? Nau
jausias šio savotiško fenomeno 
pavyzdys - Kosovo rinkimai. 
Atkreipkime dėmesį, kad Serbi
ja toliau pretenduoja į Kosovą, 
kad Vakarai irgi pripažįsta Ko
sovą Serbijos dalimi ir tvirtina, 
kad Kosovas nėra atskirtas nuo 
Serbijos. Ten Kosovo laisvės 
kovotojų partija gavo daug ma
žiau balsų, negu “demokratinė”, 
Rugovo vadovaujama partijai O 
tik prisiminkime, kad Rugovas 
vedė pokalbius su Miloševi
čium, jau karo metu, kai NATO 
bombardavo Belgradą! Tarp kit
ko, Vakarų pozicija Kosovo at
žvilgiu irgi keistoka. Kažin, ar 
būtų tokia nuolaidi Serbijai, jei 
Kosovo gyventojai būtų ne mu
sulmonai?

Tokių pavyzdžių būtų galima 
pririnkti daugiau, bet ir taip 
aišku, kad ne vien tik Lietuvos 
žmonių nuotaikos sunkiai su
prantamos. Greičiausiai tokios 
nuotaikos yra dėl to, kad daž
nai žmonės nenori matyti jiems 
gresiančių didelių pavojų ir 
visad vaizduojasi esą saugūs ir 
praeitį daugiausiai prisimena tik 
gražiai. Tik pažiūrėkime, kaip 
mielai susitinka ne tik buvę vie
nos klasės gimnazistai ar stu
dentai. bet ir to paties karo ka
reiviai. Manytumėt kad ta di
džiausia žmonijos nelaimė, ka
ras, būtų koks tai malonaus pri
siminimo vertas įvykis.

Daug būtų galima aiškintis, 
kodėl rinkimų rezultatai buvo 
tokie, kokie jie buvo. Paminė
siu tik vieną aspektą - tai sun
kiai suvokiamas susiskaldymas. 
Štai nuo konservatorių atskilo 
“nuosaikieji”; krikščionys de
mokratai suskilo net į tris dalis: 
į Algirdo Saudargo vadovauja
mą Lietuvos krikščionių demo
kratų partiją, į Kazio Bobelio 
vadovaujamą Lietuvos krikš
čionių demokratų sąjungą ir į 
t.v. moderniuosius krikščionis 
demokratus. Nei viena iš tų gru
pių neperžengė minimalios 5% 
balsų ribos, tad jų surinkti bal
sai paprasčiausiai nuėjo niekais. 
Kodėl negalėjo Krikščionys de

mokratai prisidėti prie Tėvynės 
Sąjungos ir tuo sustiprinti de
šiniųjų jėgas Seime? Juk jų tiks
lai praktiškai sutampa su Tėvy
nės Sąjungos tikslais. Argi par
tinė nepriklausomybė svarbiau, 
negu bendras visiems mums 
svarbus tikslas siekti Lietuvos 
saugumo ir grįžimo į Europą?

Pasidžiaugus tuo, kas gera 
Lietuvoje, reikia pasižiūrėti ir į 
kitą medalio pusę. Nors Lietu
vos aido lygis šiuo metu manęs 
nedžiugina, pagal seną įprotį j į 
kartais paskaitau. Spalio 17-tos 
dienos laidoje dėmesį patraukė 
“Nuomonių” skyrius. Jame J. 
Patriubavičius rašo: Azzz kurie 
apsukrūs apžvalgininkai rimtai 
aiškina, kad naujosios politikos 
banginiai Artūras Paulauskas ir 
Rolandas Paksas ilgai neiš
tvers, susipyks, nes, abu taikosi 
į prezidento postą. Šiuo atžvil
giu R.Paksui nepasisekė, nes 
partijai gavus daugiausiai bal
sų, jam teks sudaryti Vyriausy
bę ir ką nors veikti. Darbas ir 
rizika ilgainiui sukompromituo
ja bet kokį žmogų, nes neišven
giama klaidų. Taigi R. Paksas 
susikompromituos, ir A. Pau
lauskas lengvai taps Preziden
tu. Tai suprasdamas, R. Paksas 
stengsis nerizikuoti ir nieko ne
darys. A.Paulauskas vadovaus 
Seimui ir ten barsis su V. Lands
bergiu bei brazauskininkais. 
Pastarieji imsis destrukcijos, 
skelbs ministrams interpelia
cijas ir temps vežimą iki Prezi

Kelias V. Magio nuotr.

dento rinkimų - rimto darbo taip 
pat nesiims. Tautai išrinkus 
Prezidentą, Seimas ims rengtis 
savo rinkimams. (...)

Taip ateinama į valdžią. Ir ne 
vieną kartą. Štai (buvęs) Prezi
dentas Algirdas Mykolas Bra
zauskas Lietuvos politikoje kaž
kodėl vaidina vis didėjantį vaid
menį. Išeidamas į pensiją, jis 
verkšleno, kad buvo silpnas, ne
turėjo galių todėl nedaug nu
veikė (bet sužlugdyti pinigų re
formą ir leisti išvogti bankus, 
paskirti Ministru Pirmininku 
Adolfą Sleževičių jėgų užteko). 
(...) Dabar surengtas spektak
lis, neva jo neleidžia į valdžią. 
Visi “sąžiningo” seneliuko 
gaili, kad jis vėl išeina įpensiją.

Is tikrųjų A.Brazauskas gali 
grįžti į valdžią bet kada. Užten
ka A.Paulauskui “susipykti ” su 
R.Paksu, ir A.Brazauskas atsi
durs valdžios olimpe. Spektak
lis vaidinamas tam, kad tauta 
užmirštų kąjis išdarinėjo val
dydamas. (...)

Nemanau, kad “iš tikrųjų A. 
Brazauskas gali grįžti į valdžią 
bet kada”, bet kad tokia galimy
be yra, sunku užginčyti. Ką gi, 
galime pasidžiaugti, kad tas blo
giausias variantas, vedantis 
Lietuvą į Rusijos glėbį, neįvy
ko. Tikėkimės, kad ir neįvyks, 
bet visad pasilikime sau teisę ir 
net pareigą neremti tų jėgų, ku
rios kasa Lietuvos nepriklauso
mybei duobę, ir nesvarbu, ar tos 
jėgos lietuviškos, ar ne.

X karta ir politika 1
Nuolat pasigirsta balsų kad šiuolaikinis jaunimas yra kitoks: 

tingus, neskaitantis knygų neturintis sentimentų praeičiau net 
nenorintis kalbėti tėvų kalba. Tas, žinoma, yra tiesa, bet tai yra ir 
akivaizdus kartos ženklas, nulemtas įvairių ir dažnai nepatogių 
aplinkybių. Kaip šiuo požiūriu atrodo amerikiečiųjaunimas, gimęs 
1961-1980-aisiais ir kartais vadinamas “X karta”? Skelbiame 
straipsnį, kurį pagal “The Atlantic Monthly” parengė Rima Po
ciūtė.

Politologas E. K. Ladd yra tiesmukai išsakęs savo nepasitikėjimą 
visokia socialine analize, kuria mėginama apibrėžti kartų skirtu
mus: “Retai kada taip su visa galva neriama į išvadų falsifikavimą, 
retai kada apibendrinimų frazės taip nutašomos - visos prieštaros 
tarsi nukapojamos kirviu. Arba hiperbolės, arba žiojinčios nepa
kankamų duomenų skylės.

Žiniasklaidos pranašavimai, koks bus Amerikos jaunimas, gimęs 
vėliau nei garsioji pokario “Baby Boomer” karta, nepasitvirtino. 
Paskutinis praėjusio amžiaus dešimtmetis prasidėjo aiškiu 
žiniasklaidos mėginimu pašiurpinti amerikiečius. Maždaug apie 
50 milijonų jaunų amerikiečių, gimusių nuo 1965 iki 1978 m., 
buvo kalbama įsiūtį keliančiais neigiamais stereotipais: “prager
toji karta”, “plaukiantys pasroviui”, “amžinai nepatenkinti”, 
“inkščiantys šunyčiai”, “dykūnai, cinikai” (visa tai turėjo asoci
juotis su angliškuoju Baby Busters). Laikraščio “Washington Post” 
antraštė ragino: “Pasibodėjimąkeliantys dvidešimtmečiai: užauki
te pagaliau, verksniai!”

Bet, nuostabus dalykas, staiga žiniasklaida apie tąpačiąX kartą 
- geriausiu atveju apibūdintą kaip mįslingą, neatsiskleidusią - 

prabilo palankiai. 1997-aisiais žurnale “Time” išspausdintame 
straipsnyje “Didžiosios viltys” apie ją buvo rašoma kaip apie 
atradimą: “Dykūnai? Vargu. Pasirodo, kad vadinamojoje X kar
toje yra daugybė tokių, kurių gyvenimo principas yra “pasiek”. 
Tik jie visko siekia savais, kitokiais būdais”.

Atidėjus į šalį visus stereotipus, šiandieninių jaunų amerikie- 
čiųpolitinė orientacija vis dėlto kelia nerimą. Priklausantys X kar
tai yra nepaprastai vangūs piliečiai. Jie beveik nieko nenori žino
ti apie socialumo problemas, nepasitiki vyriausybe, nesitapatina 
su jokiomis politinėmis partijomis. Lyginant su ankstesnėmis kar
tomis, yra baisūs materialistai.

Ką tai reiškia Amerikos ateities politikai, jos demokratijos plė- 
tojimuisi ar menkėjimui? Ar tai liudytų, kad politikavimas yra 
atitrūkęs nuo gyvybiškai svarbių jaunų suaugusių žmonių inte
resų? Jeigu taip, tai kaip atrodytų jiems svarbių dalykų, paverčia
mų politiniais reikalavimais, sąrašiukas?

Rinkimai ir “nusišalinantys”
Politinė apatija, atrodo, tampa gyvenimo būdu, kuriuo 

didžiuojamasi ir kuris puoselėjamas kaip ritualas. Neseniai bal
savimo teisę gavęs jaunimas jau išgarsėjo demonstratyviu nesi- 
naudojimu ta teise. Ir tai nėra šiaip vėjavaikiškas jaunatviškumas. 
Anksčiau jaunų žmonių prie balsavimo urnų ateidavo vis dėlto 
daugiau.

1994 metų rinkimuose dalyvaudavo tik kas penktas jaunuolis 
(1972-aisiais dar balsavo pusė tų, kuriems buvo nuo 18 iki 24 
metų). 1996 metais renkant prezidentą (naciją ypač sutelkiantis 
įvykis) tcbalsavo 32% jaunų žmonių. Jie atrodo tiesiog anemiš
ki, jeigu vertinsime juos pagal tai, kaip dalyvauja tradiciškai svar
biuose politinio gyvenimo įvykiuose.

Jaunuoliai visiškai nesidomi būsimų rinkimų kandidatais, ne
siklauso priešrinkiminių kalbų, net neįsivaizduoja, kad galėtų gi
lintis į partijų programų skirtumus. Pasiūlymas tapti kurio nors 

renkamojo patikėtiniu juos “išverstų iš koto”. Savaime supranta
ma, kad vėliau jie dėl jokio reikalo nesikreipia į išrinktuosius per 
rinkimus.

Daugiau kaip šimtmetį Amerikos politinis gyvenimas buvo 
poliarizuotas: arba demokratai, arba respublikonai. Tačiau jau
niausieji balsuotojai nebeįžvelgia vienų ir kitų pabrėžiamų skir
tumų; atvirkščiai, jie pradeda įžiūrėti bendrumus - tiek daug ben
drybių, kad tų partijų skirtingumas jiems tampa abejotinas.

Garis Raskinas, jaunas vyrukas, vadovaujantis grupei, įgyven
dinančiai projektą, kuriuo reikalaujama, kad Kongresas atsiskai
tytų visuomenei, taip ir iškloja: “Respublikonai ir demokratai su
panašėjo - vieni ir kiti yra korumpuoti iki kaulo smegenų ir kaip 
vaikai vaidijasi dėl savų interesų pamiršdami, ką žadėjo įgyven
dinti”.

Tyrimai rodo, kad geriausiu atveju trečdalis jaunų suaugusiųjų 
laiko save vienos iš šių partijų šalininkais. Ir tik ketvirtadalis per 
rinkimus balsuoja tiesiog už partiją - respublikonų ar demokratų. 
Atrodo, kad ateina rinkėjų grupė, nepalaikysianti iki tol lyg ir bu
vusios nepakeičiamos dvipartinės sistemos. Antra vertus, jie bus 
tie, kurie parems nepriklausomuosius kandidatus. Tą rodo ir skai
čiai - 44% rinkėjų, kuriems šiandien nuo 18 iki 29, sakosi esą 
“nepriklausomybininkai”.

Kelia nerimą dar esmingesni jaunų rinkėjų nuostatų kitimai, 
kurie sukrės pačius amerikietiškosios demokratijos tęstinumo, 
patikimumo pamatus. Pilietybė, tautiniai identitetai, jiems mažai 
ką bereiškia.

Lyginant jaunuolius su jų tėvų karta, vienus galima vadinti tie
siog idealistais, kitus - tiesiog materialistais. Jaunimas ir nebega
li turėti bent kiek daugiau vadinamojo socialinio pasitikėjimo - 
esamomis institucijomis, išrinktais pareigūnais. Materialistai izo- 
liuojasi vienas nuo kito. Bendruomeniniai ryšiai tiek sutrūkinėja, 
kad pats mąstymas, kas galėtų būti “gera visiems”, atrodo neį
sivaizduojamas. (nukelta į 4 psl.)
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■ Vakarų Latvijos Lestenės 
mieste lapkričio 5 d. atidengtas 
paminklas kariams, kurie per 
Antrąjį pasaulinį karą kovojo 
vokiečių pusėje. Atidaryme da
lyvavo maždaug tūkstantis žmo
nių, tarp jų ir šalies gynybos 
ministras Girtas Kristovskis. 
1943 ir 1944 m., patyrę svarbių 
pralaimėjimų Sovietų Sąjungos 
armijai, naciai surengė mobili
zaciją. Jos metu maždaug 146 
tūkst. latvių buvo paimti tarnauti 
į “Waffen-SS” padalinį.
■ Afganistanas neišsiųs iš ša

lies įtariamo teroro aktų organi
zatoriaus Osama bin Ladeno, 
net jeigu bus pateikti įrodymai, 
siejantys jį su 1998 m. įvyk
dytais Jungtinių Valstijų amba
sadų sprogdinimais. Tai pareiš
kė judėjimo “Taliban” atstovas 
spaudai. “Net jeigu bus įkalčių, 
rodančių Bin Ladeno sąsajas su 
sprogdinimais, bet koks galimas 
jo teismas vyks čia, Afganis
tane”, sakė atstovas Mohammad 
Tayeb. Lapkričio 5 d. jį pacita
vo arabiškas elektroninis dien
raštis, kuris leidžiamas per in
ternetą Saudo Arabijoje.
■ Kas ketveri metai valstijų 

rinkikai suvažiuoja į Kolegijos 
susirinkimą balsuoti už Jungti
nių Valstijų prezidentą. Šis dau
giau simbolinis veiksmas įtvir
tina jau daugiau kaip du šimtus 
metų gyvuojančią sistemą. Iš 
tiesų daugelis amerikiečių net 
neįsivaizduoja, jog rinkikai, o 
ne jų biuleteniai, nulemia, kas 
taps šalies prezidentu.
■ Susitarimas dėl paliaubų ir 

planuojami pokalbiai Washing- 
tone pažadino viltis, kad pen
kias savaites nesiliaujantis 
smurto protrūkis netrukus nu
rims. tačiau lapkričio 5 d. Va
karų Krante ir Gazos Ruože kilę 
pavieniai susirėmimai ir toliau 
didina įtampą regione. Palesti
niečių saugumo pajėgų teigimu, 
prie Betliejaus, vykusio susi
šaudymo su Izraelio kareiviais 
metu, į krūtinę buvo sunkiai 
sužeistas vienas palestinietis, 
dar septyni sužeisti.
■ 2001 m. vasarą numatyta 

atominio povandeninio laivo iš
kėlimo operacija kainuos maž
daug 50 mln. dolerių. Apie tai 
“Interfax” lapkričio 5 d. telefonu 
pranešė JAV koncerno “Hulli- 
burton” filialo Norvegijoje at
stovas.

Sūduvos žemė laukia 
dėmesio ir pagalbos

A’az įsilipi į rugį
Tai labai toli matyti;
Ligi žodžio, ligi duonos
Ligi stalo, lig širdies.
(Just. Marcinkevičius, "Ru

gio žmogelis ")

Ne iš gero, ne iš džiaugsmo 
susiskolinęs pinigų iš savo bi
čiulių, vargais negalais išsi
rūpinęs vizą ir kitus dokumen
tus, tik sunkiai atsidusęs lipo 
Žvirgždaičių klebonas į oro 
paukštį, kad galėtų per aštuo- 
nias devynias valandas persi- 
ritęs Atlantą išlipti Amerikos 
žemyne. Tokį jį susimąsčiusį, 
lengvą kelionmaišį rankoje lai
kantį ir susitikau ant šaligat
vio, kur plojęs plaštaka per petį 
ėmiau ir užšnekinau. Kai ku
rias mintis štai čionai malonu
sis skaitytojas ir ras surašytas, o 
gal ir išgirs šio kuklaus, darbš
taus, didelių ir mažų bėdų su
graužto, ne šimtus, bet tūkstan
čius kvadratinių metrų savo 
rankomis išdažiusio įvairių 
namų ir pastatų sienas, kunigo 
skundą ir prašymą.

- Ką gali, mielas klebone, 
papasakoti apie savo bažnyt
kaimio praeitį?

- Parapija įkurta 1917 m. Per 
trumpą laiką, tiesiog per kelis 
mėnesius, buvo pastatyta ir pa
šventinta Svč. Jėzaus Širdies 
vardu bažnyčia. Vokiečiams per 
karą traukiantis medinė baž
nyčia sudegė, todėl kiek laiko 
žmonės meldėsi špitolėje. Ta
čiau ją sovietinė valdžia atė
mė, o kleboną ištrėmė į Sibirą. 
Tada žmonės vakarais rinkda
vosi melstis į privačius namus, 
o kunigą atsiveždavo iš kitų pa
rapijų. Netrukus slapčiomis ka
pinėse žmonės susirentė nedi
delę koplytėlę, kurioje ligi šių 
dienų renkasi melstis.

- Tai kaip gyveni, Sūduvos 
lygumų klebone?

- Reikėtų sakyti, kad gerai, 
jeigu išties taip būtų. Sunkiai 
gyvena žmonės, todėl sunku ir 
kunigui, ypač nedidelės kaimo 
parapijos klebonui.

- Kaip buvai paskirtas iš 
Ežerėlių į naują parapiją, kur 
net bažnyčios pamatų nebuvo 
pažymėta?

- Pasibaigus Ežerėlio baž
nyčios, taip pat ir Kačergi
nės koplyčios statybai, vysk. 
Juozas Žemaitis paklausė: “Gal 
norėtum ir Žvirgždaičius pa
puošti nauja bažnyčia?” Nors 
supratau, kad laukia sunkus dar

bas, bet sutikau keltis kitur.

- Kas paskatino tokiu sunkiu 
Lietuvai metu imtis naujos 
bažnyčios statybos?

- Naujos bažnyčios statybai 

Žvirgždaičių bažnyčios pamatų šventinimas

paskatino parapijiečiai ir, kaip 
minėjau, vyskupas, kurio tėvas 
kaip tik kilęs iš šios parapijos. 
Dabartinė koplyčia yra ankšta ir 
jau reikalinga kapitalinio re
monto. Kadangi pastatyta ka
pinėse, neturi šventoriaus. Pa
galiau tokia padėtis nedaro gar
bės tikintiesiems - Dievas ver
tas didesnių, gražesnių ir jau
kesnių namų.

Manau, kad 1917 m. šiems 
Žvirgždaičių žmonėms nebuvo 
geriau gyventi negu dabar. Juk 
tada vos tik buvo praūžęs I Pa
saulinis karas, bet žmonės, per
nelyg nesiskųsdami, Dievo gar
bei pastatė nemenkus maldos 
namus.

- Kas buvo Jūsų bažnyčios 
geriausi rėmėjai ir pagalbinin
kai?

- Vos sumanę imtis bažnyčios 
statybos, pernai lankiausi Ka
nadoje, kur atsirado supratin
gų organizacijų ir tautiečių, iš 
kurių paminėtini: E. Kripienė, 
A.J. Pliopliai, A. Mačiulaitie- 
nė, Ciuplinskai, Bridickai, Rau- 
bienė, Montrealio Aušros Var
tų parapija, Grabliauskai, As
travas, Grušai, Kanados Kata
likų Centras, o šiemet atva
žiavus į Torontą, aukų gavau iš 
Kripienės, Dementavičicnės, 
iš JAV lietuvių - Dėdino, Pa- 
žėrūno, Rudaitienės, Rauli- 
naičio, Paliukaičio, Kviečio ir 
kitų, kurie įteikė vėliau, todėl 
nesuspėjau čia paminėti. Nuo
širdžiai dėkoju visiems ir labai 

atsiprašau, jeigu ko nepami
nėjau. Pagal galimybes pagal
bos ranką ištiesė mūsų Ganyto
jas ir vyskupijos Ekonominė 
tarnyba. Juos visus prisiminsiu 
prie altoriaus.

- Ar sulaukiate pagalbos ir 
savarankiškos talkos iš savo 
kaimynų ir parapijiečių?

- Patys parapijiečiai, kiek 
tik leidžia galimybės, stengiasi 

padėti tiek lėšomis, tiek ir tal
komis. Deja, kaimiečiai turi 
daug dirbti, o gauna už vargą 
labai mažai. Taigi galimybės ir 
jų pagalba yra labai ribota.

- Kokia sielovadinė padėtis 
tokioje parapijoje, kur dar ne
turite tinkamos bažnyčios?

- Savo parapijiečių nega
lėčiau pagirti už gerą bažnyčios 
lankomumą. Tikiuosi, kad pa
dėtis turėtų pagerėtų kai išaugs 
naujoji bažnyčia. Šiaip mūsų 
žmonės - pamaldūs, gieda ir 
kalba rožančių, neretai eina 
išpažinties, laiku pakviečia pas 
ligonį. Devynmetėje mokyklo
je vaikai eina į tikybos pamo
kas, nes nė vienas nepasirinko 
etikos.

- Kas jau padaryta ir ką to
liau galvojate daryti su savo 
statybomis?

- Išsikasę griovius, jau išlie
jome bažnyčios pamatus, ku
riuos pašventinome, prisipirko
me plytų, kurių turėtų užtekti 
sienoms. Pavasarį, jei turėsime 
lėšų, darbai turėtų stumtis 
priekin.

- Iš kur tikitės gauti lėšų kad 
galėtumėte bent sienas ir stogą 
ant jų užtraukti?

- Lėšų iš tikrųjų reikia ne
mažai. Mano šios kelionės į 
Kanadą ir Ameriką tikslas - 
surasti tokių geraširdiškų žmo
nių, kurie ne tik malda, bet ir 
aukomis galėtų padėti mūsų 

bažnyčios sienoms išaugti ir 
stogui užkelti. Jei visa tai būtų 
palikta vien parapijiečių žiniai, 
reikėtų laukti ne metais, o de
šimtmečiais, kolei bažnyčia bū
tų pašventinta.

- Kaip Jūsų parapijoje 
verčiasi kaimo žmonės?

- Sunkiai. Žmonės tikrai la
bai skundžiasi. Nors jie augina 
gyvulius, sėja javus, sodina cu
krinius runkelius, daug pluša ir 
vargsta, bet naudos mažai. Jų 
derliaus, pieno ir kitų maisto 
produktų pirkėjai nesuperka, o 
ir supirkę laiku neatsiteisia. Jei 
jie laiku ir už viską galėtų gau
ti pinigus, kur kas daugiau

Carnegie Hali 
vėl koncertavo lietuviai

Šių metų birželio 27 d. Weill 
Recital Hali (Carnegie Hali) 
įvyko Vilhelmo Čepinskio 
smuiko koncertas. Jam akom
panavo Guoda Gedvilaitė. Če
pinskis nevvyorkiečiams yra ge
rai žinomas, o Guoda Gedvilai
tė jau irgi čia yra koncertavusi 
praeitais metais. Šie du jauni ta
lentingi lietuviai dažnai koncer
tuoja kartu Lietuvoje ir Euro
poje.

Programa buvo dviejų dalių: 
pirmoje dalyje Čepinskis grojo 
žinomą klasikinę Brahmso so
natą ir nedažnai girdimą ro
mantišką Saint-Saens sonatą. 
Antroji dalis susidėjo iš šešių 
trumpų virtuoziškų gabaliukų: 
Ravel “Tzigane”, Rachmani- 
nov “Daisies”, Debussy “Beau 
Soir”, Prokofiev “March”,. 
Ponce “Estrellita”. Paskutinis 
kūrinys buvo Čepinskio “signa- 
ture piece” - “Čarmen Fanta
zija”, po kurios visa publika plo
jo atsistojusi.

Iš, k.: dr. Rimantas Morkvėnas, Lietuvos Respublikos Gene
ralinis konsulas New Yorke, Guoda Gedvilaitė, pianistė-akom- 
paniatorė, Vilhelmas Čepinskis, smuikininkas, dr. Giedrė 
Kumpikaitė, koncerto organizatorė, Gediminas Šerkšnys, Lie
tuvos Respublikos Ambasadorius prie Jungtinių Tautų

galėtų paremti ir bažnyčios sta
tybas.

- Kokios išeities Jūs, kaip 
parapijos galva, tikitės, kaip 
manote būtų galima pagerinti 
savo ir parapijos gyvenimo są
lygas? Kaip patys žmonės ieš
ko kelių ir būdų norėdami kiek 
užsidirbti ir prakusti?

- Klebono, parapijiečių ir 
bažnyčios reikalai yra labai ar
timai susiję. Sąžininga ir Lie
tuvos labui pasišventusi Val
džia ir Vyriausybė turi taip su
tvarkyti ekonominius kaimie
čių reikalus, kad darbštus kai
mo žmogus galėtų atsistoti ant 

(nukelta į 6 psl.)

Weill Rečitali Hali yra labai 
graži, jauki ir elegantiška salė 
su puikia akustika. Salė buvo 
beveik pilna - 275 žmonės. Di
delė dalis publikos buvo New 
Yorko lietuviai, jų tarpe ne
mažas būrys naujai atvykusių
jų, bet matėsi ir daug ameri
kiečių. Į koncertą buvo atsilan
kęs įžymus smuikininkas Isaac 
Stem, taip pat kritikas iš “Strad 
Magazine”.

Koncertą sponsoriavo dr. 
Giedrė Kumpikaitė kartu su 
Manhattano Lietuvių Ben
druomene ir Lietuvos Respub
likos Konsulatu. Po koncerto 
įvyko G. Kumpikaitės suor
ganizuotas priėmimas Marriott 
Marųuis viešbutyje.

Vilhelmas Čepinskis planuo
ja vėl atsilankyti New Yorke ki
tą pavasarį, o šiuo metu, be kon
certų Lietuvoje, jis koncertavo 
Čaikovskio Didžiojoje salėje 
Maskvoje.

GK

X karta ir politika i

(atkelta iš 3 psl.)
Iš kur ta apatija?

Vieni sako, kad visuotinį cinizmą sukelia televizijos svaigalai 
(vaikai spoksodami į ekraną išsėdi vidutiniškai 40 valandų per 
savaitę); kiti sako, kad apleista mokyklinė pilietinio ugdymo dis
ciplina. Dar kiti tvirtina, kad brendimas Reagan’o ir Bush’o pre
zidentavimo metais, kai pasidarė galima vyriausybę sumaišyti su 
žemėmis, negalėjo nesužadinti noro ir pačiam pažerti purvo saują 
į kokią nors viešojo gyvenimo sritį. Dar kiti paprasčiausiai sako, 
kad jokiais įsipareigojimais nebegalima tikėti, kai taip suiro 
šeimų gyvenimas. Sveikai mąstantys piliečiai augo tvirtose, aiškias 
vertybes išpažįstančiose šeimose.

Aišku ir tai, kad politikais sunku nesidygėti po neseniai Ame
rikoje įvykusio “prezidentinio skandalo”. Bet juk gali būti ir pa
prastesnis bei tiesesnis paaiškinimas, kodėl jauni amerikiečiai at
siriboja nuo to, kas “sena ir gera”: jie racionaliai renkasi laiky
seną neleidžiančią nereaguoti į tai, kas jiems aktualu.

X karta, kaip nė viena kita iki jos, brendo jausdamasi ekono
miškai nesaugi. Ji negali nesirūpinti pačia savimi, bent šiokiu tokiu 
savo materialios gerovės garantavimu. Jaunuoliai mato labai re
alias finansines, socialinės gerovės, aplinkosaugos problemas. Bet 
jie nemato jokios politinės jėgos, kuri veiktų tikrai vadovauda
masi nacijos interesais. Maža to, politikai tiesiog iškrypėliškai, be 
jokios gėdos vaikosi savų interesų, vienadienės naudos, malo
numų. Tada ir belieka nebent pačiam pasitraukti. O ką, tiesą sa
kant, ir labai norint būtų galima pakeisti?

Žinoma, galima jausti ir dėkingumą už tai, kad augai taikos ir 
vis dėlto materialinės gerovės sąlygomis. Žvelgiant planetos mas
tu, čia labiau išimtis nei taisyklė. Tai, ką jaunuoliai paveldėjo - 
piliečių ir, atskirai imant, moterų teisės, pristabdyta gamtos ir 
žmogaus aplinkos destrukcija - yra ne vienos kartos kurti daly
kai. X karta iš tiesų pranašesnė už anksčiau gyvenusias - nau
dojasi kitokiomis technologijomis ar medicinos pagalba. Bet to
je jai paridentoje medaus statinėje įdrėbta daugiau nei šaukštas 
deguto. Ir pirmiausia tai - šiandien propaguojamos ideologijos, 
kurios darosi beviltiškai negyvenimiškos.

“Bumo” karta augo po Antrojo pasaulinio karo, kylant gyve
nimo kokybei. X karta augo girdėdama tėvų kalbas apie mažina
mus atlyginimus, naikinamas socialines garantijas ir pašalpas, di-' 
dėjančią socialinę nelygybę.

Nuo 1973 metų, kai amerikiečių uždarbis nustojo didėti, rea
lusis vidutinis vyro nuo 20 iki 34 metų savaitės uždarbis yra 
sumažėjęs trečdaliu. Ko gero, X kartos jaunuoliai bus patys pir
mieji, kurie per visą gyvenimą uždirbs mažiau nei jų tėvai. Jau 
dabar šios kartos vidurinioji klasė yra pati menkiausia, lyginant 
su kitomis šį šimtmetį gimusiomis kartomis.

Atlyginimų mažėjimas ir didėjanti nelygybė palietė visus jau
nus amerikiečius - nepriklausomai nuo jų išsilavinimo. Per 1989- 
1995 metus, - anaiptol ne ekonomikos smukimo laikotarpiu, - vien 
aukštąsias mokyklas baigusiųjų sumažėjo 10 procentų. Aukštąjį 
išsilavinimą turintys uždirba mažiau negu aukštąjį išsilavinimą 
įgijusios prieš tai buvusios kartos.

Aplinkybės klostosi vis nepalankiau ir tiems maždaug 67 pro
centams X kartos atstovų, kurie aukštojo mokslo neragavo. 1997 
metais baigę vidurines mokyklas vyrai uždirbo 28% mažiau nei 
ankstesnės kartos analogiškos socialinės grupės atstovai (moterys 
- 18% mažiau). Kai žiniasklaida ir politikai liaupsina ekonomi
kos laimėjimus, piliečiai žvalgosi vienas į kitą sakydami, kad, jų 

supratimu, kažkas vis dėlto nėra gerai.
Kad jaunieji susiduria su ekonominiais sunkumais, rodo ir kiti 

duomenys: skurstančių vaikų skaičius Amerikoje yra didžiausias 
iš visų išsivysčiusių šalių. Nuo 1970 iki 1995 metųjis išaugo 37%. 
Tuo pat metu įsigalėjo dar viena tendencija: daug žmonių dirba 
ne visą darbo dieną sezoninį darbą arba kaitalioja darbovietes. 
44 milijonai amerikiečių šiandien nėra apsidraudę sveikatos, dau
giausia jų yra būtent jauni žmonės, besiverčiantys atsitiktiniais 
laikinais darbais.

Be to, daugybė X kartos jaunuolių vidurinį išsilavinimą įgijo 
neprivačiose mokyklose; prastas bendrasis išsilavinimas juos daro 
bejėgius rinkos ekonomikos sąlygomis.

Paveldėtos skolos
X kartai tenka nerimauti dėl smunkančios ekonominės gerovės. 

Ši karta paveldės įvairius įsiskolinimus. Nors žiniasklaida plačiai 
kalba, kad nacionalinė skola yra išaugusi ir kad panašu, jog sužlugs 
esanti socialinio draudimo sistema, problemos yra dar komp- 
likuotesnės. Viskas krypsta ta linkme, kad nebeišsilaikys esama 
Amerikos visuomenės struktūra, sunyks vidurinioji klasė, bus 
sunaikinta gamtinė aplinka, kurioje žmogiškoms būtybėms įma
noma gyventi.

Abi partijos džiaugsmingai pučia dūdą skelbdamos, kad vals
tybės biudžetą pavyko subalansuoti. Bet jaunimui finansų reikalai 
vis tiek atrodo nesutvarkyti. Dar prieš tai, kai pritrūks lėšų socia
liniam draudimui bei sveikatos apsaugai ir teks keisti pensijų 
mokėjimą bei mokėjimą už sveikatos priežiūrą (o taip atsitiks 
“bumo” kartai tapus pensininkais), visokiausios išmokos viršys 
įmokas. Vyriausybės išlaidos infrastruktūrai gerinti, švietimui ir 
moksliniams tyrimams per pastaruosius dvidešimt penkerius me
tus sumažėjo nuo 24 iki 14 biudžeto procentų.

(bus daugiau)
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Sveikatos kertė Sriubos

Kad jūsų širdis butų jauna ir sveika
(pradžia nr. 40)

4. Nutukimas
Žmogus nutunka susidarius 

organizmo gaunamos ir sunau
dojamos energijos disbalansui - 
kai per daug valgoma esant ma
žam fiziniam aktyvumui. Ants
voris ir nutukimas skaičiuoja
mas pagal kūno masės indekso 
(KMI) formulę: KMI = svoris 
(kg): ūgio (metrais kvadratu).

KMI suprantamas taip:
< 20 - per mažas svoris (gali 

reikšti ligą);
20-25 - normalus svoris;
25-30 -1 laipsnio nutukimas, 

rekomenduojama mažinti svorį.
30-40 -11 laipsnio nutukimas, 

gresia įvairios ligos; primygti
nai rekomenduojama mažinti 
svorį;

> 40 - III laipsnio nutukimas, 
didelis įvairių ligų pavojus, bū
tina nedelsiant mažinti svorį.

Nutukimas didina grėsmę su
sirgti arterine hipertenzija, cu
kralige, hipercholesterolemija. 
Norint sumažinti nutukimą, 
svarbu suprasti sveikos gyven
senos principus ir jų laikytis. 
Svorį reguliuoja dvi pagrindinės 
priemonės - mažai kaloringa

dieta bei didesnis fizinis akty
vumas.

Patariama mažiau vartoti:
riebalų-nevalgyti troškinių, 

keptų ar grilyje paruoštų mėsos 
produktų, vietoje sočiųjų riebalų 
vartoti aliejų ar margariną su po- 
linesočiaisiais riebalais, be 
sviesto; rinktis žuvį ar vištieną 
vietoje kiaulienos ar jautienos, 
gerti liesą pieną;

cukraus - vengti saldumynų, 
valgyti šviežių vaisių, vartoti 
mažiau biskvitų, keksų, šokola
do, negerti saldžios kavos ar ar
batos, naudoti nekaloringus 
saldiklius, gerti mažai kalorin
gus gėrimus;

alkoholio - vengti alkoholi
nių gėrimų, o jei tenka išgerti, 
vartoti juos kartu su minerali
niu vandeniu.

Rekomenduojama
Valgyti daugiau augalinių 

skaidulų turinčių produktų, 
ankštinių daržovių: pupelių, ža
liųjų žirnelių, košių iš sėlenų, 
dribsnių, skaldytų grūdų ar avi
žų kruopų, rudų ryžių bei daug 
šviežių vaisių ir daržovių.

Andalūziška trintinė
(nacionalinis ispanų valgis - gaspačo, 

gaivinanti šalta sriuba)
500 g pomidorų,
3 svogūnai,
2 didelės česnako skiltelės,
500 g agurkų,
0,5 l vandens,
1 žaliasis saldusis pipiras,
2 šaukštai vyno acto,
2 šaukštai alyvų aliejaus,
50 g bandelės džiūvėsių,
1 šaukštas pomidorų tyrės,
1 šaukštelis druskos, 
žiupsnis juodųjų pipirų, 
žiupsnelis cukraus,
150 g kietos baltos duonos,
2 šaukštai sviesto.
Pomidorai nuplikomi, nulu

pami, perpjaunami į aštuonias 
dalis, išpjaustomi kotgaliai. Du 
svogūnai ir česnakai nulupami 
ir stambiai sukapojami. Pusė 
agurko stambiai supjaustoma. 
Pipiras perpjaunamas pusiau, 
išimamos sėklos ir pertvaros,

Panevėžio savivaldybės dėmesys mokykloms
Panevėžio savivaldybė pla

nuoja atnaujinti 17 bendrojo la
vinimo mokyklų šilumos punk
tus. Čia bus įrengti automatiš
kai pagal poreikį ir lauko tempe
ratūrą šilumą reguliuojantys 
prietaisai. Anksčiau šilumos 
punktai buvo atnaujinti trijose 
mokyklose. Darbus planuojama 
finansuoti imant paskolas iš

bankų, ir dalį pinigų skiriant iš 
savivaldybės biudžeto. Iš ban
kų būtų pasiskolinta 80% reikia
mos sumos, o 20% skirtų savi
valdybė. Vieno šildymo punkto 
pertvarkymas kainuotų 30-35 
tūkst. litų. Visi šildymo punktai 
būtų pertvarkyti per dvejus-tre- 
jus metus. Skelbiamas rangovų 
konkursas. Panevėžio balsas

Gimtinė
Kelionė
Kišenė

(( SKANAUS!)

supjaustomaa kubeliais. Paruoš
tos daržovės elektrine maišykle 
sutrinamos į tyrę. Tada supi
lamas vanduo, actas, aliejus, su
beriamą tarkuota bandelė, su
krečiama pomidorų tyrė. Viskas 
gerai išplakama. Dabar sriuba 
papipirinama, pasūdomą, įberia
ma cukraus ir 2 vai. dedame į 
šaldytuvą. Balta duona su-
pjaustoma kubeliais, apskrudi
nama sviešte ir atvėsinama. Li
kęs svogūnas nulupamas ir su
smulkinamas, likusi agurko pu
sė supjaustoma mažais kube
liais. Duonos traškučiai, agurkai 
ir svogūnai patiekiami vienoje 
atskiroje lėkštėje.

Paryžietiška duonos sriuba

200 g duonos,
150 g svogūnų,
120 g sviesto,
75 g miltų,
75 g olandiško sūrio,
1,5 l mėsos sultinio, 
lauro lapelių, druskos, 
maltų juodųjų pipirų-

Svogūnus smulkiai supjausty
ti ir apkepinti svieste. Kepinant

suberti miltus, supilti mėsos sul
tinį ir prieskonius. Virti reikia 
apie 20 minučių ant nedidelės 
ugnies. Išimame lauro lapelius 
ir tada pasūdome sriubą. Duoną 
apibarstyti sūriu ir kepinti orkai
tėje. kol išsilydys sūris. Tada su
pjaustyti mažais kvadratėliais. 
Sriubą išpilstyti į dubenėlius ir 
į kiekvieną įdėti pakepintos 
duonos su sūriu.

Be komentarų
Zimbabvėje iš tikrųjų mote

rys laikomos žemesnėmis už vy
rus. Pagal įstatymąjos turi ma
žesnes teises į vaikų globą ir 
nuosavybę. Jeigu Irane nužudo

ma moteris, už ją mokama suma 
perpus mažesnė nei už vyrą. 
Egipte, jeigu vyras nužudo žmo
ną už neištikimybę, jis nubau
džiamas trejais metais kalėjimo, 
o jeigu tą patį padaro moteris - 
jLpakariama. NewsWire
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—LOT skrydžiai žymiai priartino Centrinę ir Rytų Europą. —""
Naujas tvarkaraštis įgalina keliauti greičiau ir maloniau.
/ . Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms.

Kainos - pačios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nenuskriausite savo piniginės.
/ V

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 

stiuardesėmiš, 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.

y
/ z *tOT bendrauja su American Alrllnes, taigi, galite patogiai susisiekti su dar 14 JAV miestų.

Skambinkit* mums arba savo kelionių agentūrai, o taip pat aplankykit* mūsų int*rn*tin* svetainę: www.lot.com

POUSH AtRUNES

Informacija ir rezervacijos:

1-800-223-0593 ticketsOnLine^
www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

Be o n - vykti
The film was already on when 

we arrived.
Is the mateh on at 3 o ’clock?

Put off - atidėti (kitam kar
tui)

We have to put ojjthis after- 
noon meeting.

She always puts off going to 
the denlist.'

Put away - padėti į vietą 
(pinigus į banką)

Children put your toys away.
He put away a few thousand 

for his retirement.

Be good at - gerai mokėti, 
žinoti

Jim is good at math.
Tom is very good at basket- 

ball.
(bus daugiau)

Atsiųsta paminėti:
Vilius Bražėnas. NAUJA PA

SAULIO SANTVARKA. Lietu
va ir pasaulis iš JAV dešinės 
žiūrint. / Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjunga, Kau
nas, 2000. Kaina JAV su per
siuntimu 8,75 JAV dol. Knyga 
gaunama kreipiantis į autorių 
adresu: 200 Evergrecn Ter.. De 
Land, FL 32724-1200.

PASAULIO LIETUVIS. 
Rugsėjis-spalis, 2000 / Leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, 14911 127th 
Street, Lemont, IL. Prenu
merata: JAV - metams 25 JAV 
dol.. kituose kraštuose - 30 JAV 
dol., oro paštu - 50 JAV dol., 
atskiro numerio kaina - 3 JAV 
dol.

Geriausios interneto 
naršyklės

(pradžia nr. 40)
NeoPlanet

www.pcworld.com/file- 
world/file_description/ 
0,1 4 5 8.4 7 9 7,0 0 . h t m 1. 
Šios naršyklės išorę galima 
lengvai pakeisti šimtais įvai
riausių variantų. Į “Neoplanet” 
integruotas naršymas, paieška, 
interneto katalogai. Joje yra ei. 
pašto programa, daugiavarto- 
tojiškas režimas ir “Flash”. Šio
je versijoje galima sukurti po
kalbių svetaines (“NetClubs”), 
joje ištaisyta nemažai klaidų 
(3,54 MB).

CuteFTP
www.pcworld.com/file- 

world/fi le description/ 
0,1458,1576,00.html. 
Ši daug galimybių turinti FTP 
programa gali perduoti bylas, 
nereikalaudama, jog žinotumėte 
daugybę jos nuostatų ir para
metrų. Ja galima dirbti “nuvilk 
ir palik” (drag and drop) prin
cipu, pažymėti svetaines, tęsti 
nutrūkusius siuntimus bei atlikti 
MP3 bylų paiešką. Versija 4.0 
gali dirbti su SOCKS 4 ir 5. Ši 
riboto naudojimo programa kai
nuoja 35 dolerius (140 litų; 1,40 
MB).

WS_FTP Pro
www.pcworld.com/file- 

world/file_descri.ption/ 
0,1458,39,00.html. 
Naudodami šią FTP programą 
su “Windows Explorer” prime
nančia aplinka, patenkinsite vi
sus bylų perdavimo poreikius. 
Automatinio prisijungimo fun
kcija padės atnaujinti nutrūku
sius siuntimus, programa taip 
pat gali veikti su ugniasiene. 6.5 
versijoje galima nustatyti bylų 
siuntimo pradžios laiką, ji gerai 
integruota su naršykle, jai gali
ma rašyti skriptus (2.06 MB, 
707 KB).

Pasirodo, kad: viena be
miegė naktis išsekina jėgas ir 
intelektą taip pat, kaip didelė 
alkoholio dozė. Gydantis anti
biotikais būtina gerti jogurtą ir 
kefyrą, kurie padės atstatyti žar
nyno mikroflorą. Brokoliuose 
rasta medžiaga, kuri pašalina 
piktybinius auglius žiurkių or
ganizme. Reguliariai kraujo 
duodantiems vyrams infarkto 
rizika sumažėja 30 proc. Chro
niškomis kvėpavimo takų ligo
mis sergantys pacientai sunkiai 
ištveria didesnį ozono kiekį ore. 
Jei vyras ima plikti momens sri
tyje, tai rodo, kad stenokardijos 
ir miokardo infarkto rizika pa
didėja 2 kartus.

Greičiausiai kalbantis žmo
gus. Toks titulas paskirtas ledo 
ritulio komentatoriui Jerry Wil- 
mot iš Kanados (g.1914), kuris 
40-ųjų pabaigoje komentuoda
vo rungtynes per radiją ir suge
bėdavo pastoviu greičiu pasaky
ti daugiau nei 300 žodžių per 
minutę.

Kas penktas žmogus bijo 
skristi lėktuvu, baimė sukelia 
dusulį ir kraujotakos sutrikimus. 
Paniką galima veiksmingai gy
dyti naudojant kompiuterį: pa
cientas sėdi virtualiame lėktuve, 
kuris kyla, skrenda ir leidžiasi, 
patenka į audrą. Taip žingsnis 
po žingsnio žmogus išmoksta 
įveikti savo baimę.

Gyvenantiems 400 m atstu
mu nuo aukštos įtampos linijų 
pavojus susirgti vėžiu yra 29% 
didesnis. Tokią išvadą padarė 
Bristolio Universiteto moksli
ninkai. Jų aiškinimu, nuo aukš
tos įtampos įsielektrina oras ir 
jame esančios teršalų dalelytės, 
kurios tada daug lengviau nusė
da žmogaus audiniuose.

Ko gero, daugeliui mūsų 
derėtų atkreipti dėmesį į tai, ką 
valgome. Mat pieno ir kviečių 
produktai gali sukelti alergiją. 
Ta riekelė skrebučio po pusryčių 
ar pora griežinėlių sūrio gali būti 
ne tiek naudingi, kiek kenks
mingi. O kai kuriems žmonėms 
jų apskritai reikėtų atsisakyti. 
Alergijos specialistas profeso
rius Johnatan Brostof sako, kad 
Anglijoje apie 25% gyventojų 
negali valgyti kviečių ir pieno 
produktų. Žmonės, kamuojami 
alergijos maistui, turi šio mais
to atsisakyti visiškai. Tačiau ne 
visiems tenka imtis tokių prie
monių. Kai kuriems žmonėms 
pakanka kaliems mėnesiams iš
braukti iš kasdienio valgio kvie
čių produktus ir, organizmui at
sigavus, jie gali vėl nedideliais 
kiekiais juos valgyti.

Londono Universiteto dės
tytoja psichologė d'aktarė Jane 
Asher skirsto mus į du valgytojų 
tipus - sureikšminančius maistą 
ir nekreipiančius į jį dėmesio. 
„Sureikšminantieji valgo tik 
produktus, kurie jiems padeda 
kontroliuoti svorį, o nekreipian
tieji dėmesio valgo viską. Visa 
bėda, kad pernelyg paisant 
maisto, susidaro uždaras ratas, 
iš kurio sunku išsiveržti, - sako 
daktarė Asher. Kai tenka riboti 
maistą, nuolatos norisi kokio ki
tokio maisto, jaučiamės tam tik
ra prasme nuskriausti“. Kita šio 
užburto rato stadija: kai labai 
kažko norisi, griebiamasi sau
sainio, gabaliuko pyrago, skre
bučio ir 1.1. Koks kitas neišven
giamas šio rato etapas? Kaltės 
jausmas ir dar didesnis savęs 
varžymas. Sunku išsiveržti iš šio 
užburto rato, tačiau pasistengti 
verta. Tyrimai rodo, kad ne
kreipiantys dėmesio į maistą 
žmonės paprastai būna ne 
storesnį už tuos, kurie jį sureikš
mina.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
http://www.pcworld.com/file-world/file_description/
http://www.pcworld.com/file-world/fi
http://www.pcworld.com/file-world/file_descri.ption/
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Sūduvos žemė laukia 
dėmesio ir pagalbos

Motinos maldoje
Jolanta KLIETKUTĖ

(atkelta iš 4 psl.)
kojų, užlopyti skolas, išleisti 
vaikus į mokslą, kad galėtų de
ramai išnaudoti savo dirbamą 
žemę, sutvarkyti savo medžia
ginius reikalus, su pasitikėji
mu žvelgti į savo valdžią ir atei
tį-

- Kokie buvo Jūsų apylinkės 
Seimo rinkimų rezultatai?

- Nežinau, nes jau buvau iš
vykęs ir net pats nebalsavau.

- Kokios iš viso nuotaikos 
kaime?

- Žmonių nuotaikos prastos, 
nes jie nusivylę, nusiminę, ne
retai daug geria, todėl pasitai
ko net visiškai prasigėrusių.

- Kaip galvojate Jūs, kle
bone, apie savo bažnytkaimio ir 
Jūsų apylinkės tolesni gyve
nimą?

- Be abejo, viliamės, kad 
kada nors bus geriau. Visą lai
ką taip negali būti. Ne vienas 
žmogus man sako: “Pastatysi
me gražią bažnyčią, Dievą la
biau garbinsime, tad ir Jis mums 
daugiau padės”.

- Jeigu Jums kas nors norėtų 
pagelbėti, kur galėtų kreiptis?

- Mūsų adresas: Žvirgždai
čių Švč. Jėzaus Širdies para
pija, Akcinė bendrovė (AB), 
Lietuvos taupomasis bankas 
(LTB), Šakių skyrius, sąskaitos 
nr. 6006092, Lithuania. Visada 

RigaVen Travel, Ine.
We provide complefe Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RIGA —TALLIN - VILNIUS 
vvith

LUFTHANSA - SAS
OR OTHER CARRIERS 

“Call for Details"

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

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

galima siųsti laišką: kun. Algis 
Kildušis, Žvirgždaičiai, LT- 
4484, Šakių raj., Lithuania.

- Ką galite palinkėti lietu
viams, visiems savo pagalbi
ninkams ir rėmėjams, kuriuos 
Jūs ketinate susitikti ar jau su
sitikote per šią savo kelionę 
Amerikos žemyne?

- Visokeriopos Dievo palai
mos iš visos širdies linkiu ne tik 
rėmėjams, pagalbininkams, ma
ne priglaudusiems ir vaišinu
siems, bet ir visiems užjūrio ir 
gimtojo krašto lietuviams. Te
lydi juos visus darbštumas, ku
riuo garsėjo nuo seno lietuviai, 
tedidėja visur džiaugsmas, vil
tis ir gilėja tikėjimas. Net už 
šalto vandens stiklinę visiems 
nuoširdžiai dėkoju. Teatlygina 
jiems visagalis Dievas dan
giškomis malonėmis. Gerada
rių vardus surašysime ant mū
sų naujosios bažnytėlės sienų, 
kad kartoms išliktų kaip amži
na padėka ir laidas įrašui Die
vo knygose danguje.

Dėkojame kun. A. Kildušiui 
už atsakymus. Telydi Dangus 
visus Jūsų ir visos Lietuvos, 
ypač Jūsų rėmėjų ir Jūsųpagal- 
bininkų žingsnius.

Montrealis-Torontas-Los An- 
geles-Chicaga, 2000 spalio 2 - 
gruodžio 10.

Su kun. A. Kildid'iu k nubosi 
kun. K. Ambrasas, S. J.

I

I

“Mama, iš kur aš atėjau, kur 
mane radai? ” - klausė kūdikis 
motinos.

- Tu troškimu slėpeisi mano 
širdyje, o brangenybe manoji. 
Tu buvai mano jaunystės žais
mų lėlėse. Tu gyvenai visose 
mano viltyse, visuose jausmuo
se, mano ir net manosios moti
nos gyvenime... Man tebeesant 
mergaite, kai manoji širdis bu
do, tartum žiedas pavasari, tu 
jo kvapsniu dvelkei. Dangaus 
numylėtas, saulė broli, tu plūdu
riavai gyvenimo versmėje, pa
kol įplaukei mano krūtinėn. Bi
jodama tavęs netekti, apglėbu
si laikau ir spaudžiu prie šir
dies. Kokia nuostabi ta Galy
bė, kuri ant mano silpnų ran
kų paguldė šį pasaulio lobį? 
(Rabindaranat Tagore).

Motina... tikriausiai tai yra 
pats švelniausias žodis pasau
lyje. Kiek daug pakilių, didin
gų, skambių kalbų ir raštų yra 
apie ją, ir kiek daug nuoširdžių 
žodžių yra nutylėta ar dar neiš
tarta j ai. Nuo pat vaikystės dau
geliui žinomas pasakojimas apie 
vieną IV amžiaus motiną - 
Moniką- kuri ištisus dvidešimt 
metų nepaliaujamai meldėsi už 
savo palaidūną sūnų. Ji niekuo 
negalėjo jam padėti, pakeisti jo 
gyvenimo - ji tik meldėsi. Tik 
praėjus daugybei metų, jos sū
nus įtikėjo, pasikrikštijo, ir net 
dabar, XXI amžiuje, yra žino
mas garsus šventuoju paskelb
to Augustino, Bažnyčios mo
kytojo, Monikos sūnaus var
das... Kiekvienas gali valandų 
\alandas pasakoti liudijimus 
apie motinų pasiaukojimą ir kar
tais net beprotišką meilę savo 
vaikams.

Spalio 18 dienos vakaras 
Kretingos “Špitolėje” buvo gy
vas, realus liudijimas - susirin
ko motinos, kurios troško apsi
jungti maldoje už savo vaikus. 
Juk maža yra motinai vaiką pa
gimdyti, išmaitinti ir išaugin
ti, jos rūpestis lydi visą gyven
imą. Juk net tuomet, kai, rodos, 
padėti iš tiesų niekuo negali - 
motina, o ne vaikas pergyvena 
labiausiai. Daugelis motinų ne
rimauja dėl savo suaugusių vai
kų, vis dar jaučia atsakomybę 
dėl jų elgesio. Nors vienintelė 
atsakomybė už suaugusius vai
kus yra ta, kad būtumėte su jais 
tuomet, kai jiems to reikia, my

lėtumėte juos, patartumėte jiems 
ir melstumėtės už juos. Reikia 
suteikti jiems laisvę, nors tai 
kartais motinai yra labai sunku, 
bet reikia pasitikėti Viešpačiu ir 
tarti Jam: “J.š daugiau nieko 
negaliu padaryti, bet Tu viską 
gali”.

Anglijos, Lenkijos ir Rusijos 
motinos atvyko pasidalinti savo 
gyvenimo ir maldos patirtimi 
apie tai, kad pasaulyje apsijun
gė moterys nepaliaujamai mal
dai už savo vaikus. Anglė Ve
ronika Williams sakė: “Žinau, 
kad kol aš čia dabar kalbu, daug 
motinų pasaulyje meldžiasi už 
mano vaikus, meldžiasi ištisą 
parą, nes yra skirtingos laiko 
juostos, o su laiku per pasaulį 
juda ir malda”.

Kaip atsirado šis judėjimas? 
Labai paprastai: prieš penke
rius metus viena moteris atsibu
do vidury nakties suprasdama, 
kad niekuo negali padėti savo 
vaikams, bet ji jautė širdy paska
tinimą melstis. Ji pakvietė mal
dai ir savo giminaitę. Jos susi
tikdavo kasdien ištisą mėnesį 
klausdamos Viešpaties, ką turi 
daryti...

Dabar ši malda jungia moti
nas daugelyje šalių: Anglijoje, 
Indijoje, Afrikoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Ispanijoje, Olandi
joje, Rusijoje, Slovakijoje, Če
kijoje, Lenkijoje, JAV, Portu
galijoje, Maltoje, Malaizijoje... 
Šis judėjimas visiškai neturi 
jokios reklamos ar skelbimų - tai 
yra malda. Motinos tik mel
džiasi, o visa kita daro Dievas: 
atveda žmones, atranda ryšius ir 
pan. Judėjimas “Motinos mal
doje” nėra jokia organizacija ar 
net bendrija, juk visame pasau
lyje yra moterys-motinos ir 
daugelis jų kenčia. Jos susiren
ka po dvi ar tris savo namuose 
ir dalijasi savo skausmu. Dažnai 
motinos skausmą dėl vaikų lai
ko širdyje, nes sunku apie tai 
kalbėti. Šie susitikimai - tai sau
gi vieta, kur galima išsipasako
ti ir savo skausmą paaukoti Jė
zui (yra susitarimas, kad nė 
vienas pasakojimas nepasklis 
toliau), žinant, kad tokia pat mo
tina tave supras ir palaikys mal
doje.

Motinos visuomet meldžiasi 
už savo vaikus, ypač kai yra ko
kių nors problemų. Jos prašo 
Viešpaties pagalbos, bet pabai-

gusios maldą vėl ima pergyven
ti dėl savo vaikų, galvoja ką tu
ri dar dėl jų padaryti. Bet Vieš
pats ragina melstis su tikėjimu, 
kuomet pabaigoje dėkoj i Jam. 
Kartais problemos atrodo tokios 
didelės, kad net nesitiki, jog 
maldos bus išklausytos. Ir jei 
maldos metu vaikus atiduodi 
Viešpačiui, pabaigoje vėl pasii
mi juos atgal, nes vėl imi 
pergyventi. O Viešpats sako: 
“Atiduok man savo vaikus. Aš 
juos daug labiau myliu, nei tu 
galėtum net įsivaizduoti. Tavo 
vaikai man priklauso labiau nei 
tau. Aš galiu pakeisti tai kas 
vyksta, bet tu pati to negali pa
daryti”. Susirinkusios motinos 
užrašo savo vaikų (net suau

f
2000 rudeni VISI keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

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

New Yorko
Floridos 
Detroito
Los Angeles

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

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40-24 235 St.

Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718 423-6161 

800-778-9847 
Fax: 718-423 3979

e-MAIL: VY'ITOURŠ@EARTHUNK.NE'I 

web site: www.vytistours.com

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
OCTOBER AND NOVEMBER PICK-UP SCHEDULE

Holiday container leaves on November 10, 2000

gusių bei turinčių savo vaikų) 
vardus ant mažų popieriaus la
pelių. Meldžiasi taip pat už 
visus negimusius vaikus - 
aborto ar persileidimo aukas - 
nes ir tie vaikai yra dalis šei
mos. Susirinkusios motinos 
skaito Šventąjį Raštą meldžia
si Rožinio ar kitomis maldomis 
ir kiekviena priklaupusi prie 
kryžiaus, savo vaikus paaukoja 
Jėzui - kryžiaus papėdėje į 
Dievo rankas sudėdama lape
lius su vardais, tuo popierėlio 
atidavimu atrišdamos nuo savęs 
savo vaikus, paleisdamos juos. 
Iš tiesų tai labai sunki pasitikė
jimo malda, nes dažniausiai 
motinoms atrodo, kad jos žino 

(nukelta į. 7 psl.)

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

NOVEMBER 2000 PICKUPS OF CHRISTMAS 
PACKAGES TO LITHUANIA

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

CONTAINER LEAVES NOV. 14 th

DIENOS
IR JŪSŲ AIR CARGO 

SIUNTINIAI LIETUVOJE! 
Taip pat *lur»£iama laivu osmonlnes Ir 

komtrclnt* aiuntaa po vlaą panuulĮ 

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

Pt a tiriame tetefor.o kortales skambinli j Lietuvą už 8 centus

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčiu 75-kerių metų sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, iškaitant 
* Taupymo sąskaitas, certifikatus ir IRA

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

Home Eųuily ir automobiliu
* ATM naują mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigu deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbame lietuviškai...

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

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

November 14 New Haven, CT 12-1 pm
New Britain, CT 2-3 pm

♦ Waterbury, CT 4-5 pm
November 16 Elizabeth, NJ 11-12 noon

Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

November 17 Philadelphia, PA 11-12 noon
November 18 Brooklyn, NY 12-1 pm
November 28 New Haven, CT 12-1 pm

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

November 30 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

December 1 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

December 2 Brooklyn, NY 12-1 pm

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
http://www.vytistours.com
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Kur tu, vasara... V. Magio nuotr.

Motinos maldoje
(atkelta iš 6 psl.)
kas yra geriausia jų vaikams ir 
nebenori, nebegali jų paleisti - 
atiduoti Dievo vedimui. Tai 
didelė auka ir atsisakymas savo 
valios, dažnai - žengimas per 
save.

“ Viešpatie Dieve! Kaip daž
nai aš abejojau Tavo keliais ir 
nepasitikėjau Tavimi, many
dama, kad elgdamasi savaip, aš 
elgsiuos teisingai. Dabar aš 
gailiuosi ir prašau, kad tuomet, 
kai vėl taip galvosiu, Tu pri
mintum man apie tai, kad Tavo 
meilė mano vaikams pranoksta 
manąją ".

Kadangi meldžiamasi su ti
kėjimu, motinos tiki stebuklais 
- ir jie vyksta! Kartais pakan
ka net vienos savaitės maldos už 
vaikus, turinčius problemų^u 
narkotikais, kai jos yra išspren
džiamos! Yra vaikų, kurie į 
Bažnyčią ir į namus sugrįžo po 
daugybės metų, yra vaikų, ku
rie išsivadavo nuo įvairių pri
klausomybių, yra vaikų, kurie 
pagijo nuo neišgydomų ligų, kai 
gydytojai sakė, jog jau nėra vil
ties, bet motinos meldėsi ir tikė
jo. Ir gydytojai sakė - “stebuk
las”. Kartais stebuklai įvyksta iš 
karto, kartais vėliau, niekas ne
žino kodėl, bet kažkas vyksta, 
kai motinos meldžiasi. Kitas da
lykas yra tai, kad pačios moti
nos jaučia ramybę, net jeigu si
tuacija nepasikeičia. Jos žino, 
kad vaikai yra Dievo rankose. 
Dažnai pasikeičia ne situacija, 
bet pačių motinų reakcija į tai, 
kas vyksta. Jos mokosi nepra
rasti vilties, nepasiduoti, pasi
tikėti.

Veronika Williams pasakojo, 
kad dažnai žmonės vaikšto pri
slėgti nelaimių, žinodami, kad 
Dievas gali jiems padėti, bet ne
prašo, o jei prašo - tai nesitiki 
iš Jo sulaukti pagalbos. Mes tu
rėtume būti tikėjimo žmonės, 
vilties žmonės. Net kai visas pa
saulis sakys, kad nėra vilties - 
reikia tikėti stebuklais, Dievas 
laukia ir nori juos daryti.

Ši malda jungia ne tik kata
likes motinas: kai slegia skaus
mas dėl vaikų - pamiršti tuos 
dalykus, kurie skiria ir matai tik 
tuos, kurie jungia. Jos meldžia
si kartu ir palaiko viena kitą. 
Dažnai paaukojusios savo vai
kus motinos verkia ir tuo būdu 
Šventoji Dvasia jas gydo. Susi
tikusios ir išsipasakojusios jos 
pamato, kad ir kitos turi tokių 

pačių problemų ir jas jau 
sprendžia kartu. Meldžiasi ne 
tik motinos, meldžiasi ir vie
nuolės už visus savo dvasinius 
vaikus ir už motinas. Šiuo metu 
pasaulyje yra 58 vienuolynai 
palaikantys šią maldą.

Nors pavadinimas yra “Mo
tinos maldoje”, tačiau niekas 
neatstumia vyrų. Jie taip pat da
lyvauja susitikimuose ir ma>- , 
dosc. Kaip Juozapas buvo šven
tosios šeimos globėjas, taip ir 
šeimų tėvai budi už savo vaikus, 
jungiasi maldai. Tačiau dažnai 
motinoms tenka melstis ir už 
savo vyrus, kurie negali rūpin
tis šeima.

Daugelis susidomi šiuo da
lyku ir klausia nuo ko reikia 
pradėti. Nuo maldos. Melskitės 
kokį mėnesį pavieniui ir prašy
kite Viešpaties vedimo, prašy
kite siųsti jums žmonių. Susirin
kite kartą savaitėje maldai 
dviese ar trise, dalinkitės savo 
bėdomis ir užtarkite vieni kitus. 
Skaitykite Šventą Raštą, mels
kitės už vaikus, aukokite juos 
Viešpačiui ir pasitikėkite Juo. 
(Jei norite pasiklausti ar įsijunti 
į šią maldą, galite skambinti 
telefonu Nr.53966, Kretingoje 
Birutei.)

Pasidalijimo vakaras baigėsi 
viešnios iš Rusijos Galinos 
Dmitrijevos vedama malda, ku
rios metu Kretingos motinos 
meldėsi už savo vaikus, aukojo 
jų gyvenimus Viešpačiui, gal
būt pirmą kartą gyvenime rū
pestį jais iš savo rankų perduo
damos dangiškajam Tėvui.

“Gerasis Viešpatie, mes jun
giame savo maldas su maldomis 
visų motinų besimeldžiančiųpa- 
saulyje. Viešpatie, mes sugai
šome labai daug laiko pergy- 
vendamos ir bandydamos sa
varankiškai pakeisti situaciją 
arba iš viso nieko nedarydamos. 
Bet dabar, Viešpatie, apsijungu
sios su visomis mūsų seserimis 
Tavoje šeimoje, mes šloviname 
Tave ir dėkojame Tau už naują 
viltį, kurią dovanojai mums 
tuomet, kai įteikėme Tau savo 
vaikus. Dėkojame tau, Vieš
patie, už motinystės dovaną, už 
šį palaiminimą. Mes dažnai 
pamirštame, kaip begaliniai Tu 
mumis pasitiki patikėdamas 
savo mylimiausius vaikus mūsų 
globai. Meldžiame padėk mums 
visuomet suvokti kaip svarbu 
yra būti motina ”.

ŠALFASS-gos visuotinis 
metinis suvažiavimas

Visuotinis metinis ŠALFASS- 
gos suvažiavimas prasidės š. m. 
lapkričio 18 d., šeštadienį, 
11:00 vai. ryto, Toronto Lietu
vių Namuose, 1573 Bloor St. 
West, Toronto, Ont., Kanadoje. 
Tel. 416-532-3311.

Suvažiavimo 
darbotvarkė

1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidiumo ir mandatų ko

misijos sudarymas.
3. Darbotvarkės priėmimas.
4. Sveikinimai žodžiu ir raš

tu.
5. Praėjusio suvažiavimo pro

tokolo skaitymas ir priėmimas.
6. 2001 m. varžybų progra

mos ir kalendorius.
7. ŠALFASS-gos 50 metų 

veiklos (1951 -2001) j ubiliejaus

Kearny, NJ

Sekstetas iš Bostono
New Jersey yra viena vieta, 

kur retsykiais dar vyksta lietu
viški kultūriniai renginiai. Tai 
Lietuvių Klubo jaukiai atremon
tuota nedidelė salė, 6 Davis 
Avenue, Kearny. NJ. Čia jau du 
kartus koncertavo iškilus Lietu
vos Dailės muziejaus ansamb
lis “Kanklės”, taip pat klaipė
dietis akordeono virtuozas Bro
nius Mūras, dvi kaimo kapelos 
ir kiti. Čia paskaitą apie M.K. 
Čiurlionį skaitė ir jo kūrybą 
aiškino pianistė dr. Frances Co- 
valesky (Kavaliauskaitė), ku
riai būtent už tezę apie Čiurlionį 
ir buvo suteiktas doktoratas.

Spalio 21 d. klubo vadovybė 
koncertui pasikvietė Bostono 
vyrų sekstetą. Jis Ncw Jersey 
pasirodė pirmą kartą. Tad jis ir 
buvo laukiama naujovė. Viene
tui vadovauja pianistė Daiva 
Navickienė, o jį sudaro tenorai 
Helmutas Lingertaitis, Norber
tas Lingcrtaitis, baritonai Bro
nius Baraitis ir Vytas Bazikas 
bei bosas Gintas Simonaitis. 
Kadangi dainuoja penki vyrai, 
tai gal kvinteto vardas jiems 
būtų tikslesnis.

Programoje sekstetas atliko 
15 dainų, daugiausia lietuvių 
kompozitorių, lai yra sveikin
tinas reiškinys, nes kai kurie me
nininkai, ypač iš Lietuvos, yra 
linkę dainuoti daugiausia tarp
tautinius, o ne lietuviškus kūri
nius. Gal dėl to, kad Lietuvos 
TV ekraną dabar yra užplūdusi 
įvairiausio plauko ir abejotinos 
vertės roko muzika. Jaunimui 
tai daro didelį poveikį. Dauge-

Los Angeles, CA
35-oji literatūros popietė

35-oji literatūros popietė su 
rašytoja iš Lietuvos Vytaute 
Žilinskaite įvyks 2000 m. 
gruodžio 3 d., sekmadienį, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Los 
Angeles, CA. Pradžia - 12:15 
vai. Ruošia Lietuvių Fronto 
Bičiulių Los Angeles sambūris.

Programa
Atidarymas - A. Raulinaitis.
Malda - kun. S. Anužis.
Pietūs.
Apie viešnią rašytoją kalba 

Alė Rūta.
Viešnia skaito savo kūrybą.
Pokalbis su viešnia rašytoja 

- veda J. Kojelis.
Iš V. Žilinskaitės kūrybos - 

skaito Ema Dovydaitienė.
Viešnia skaito savo kūrybą. 
Užbaigos žodis - J. Pupius. 

reikalai.
8. VH-jų Pasaulio lietuvių 

kalnų slidinėjimo varžybų rei
kalai.

9. Einamieji reikalai:
a) sportinė spauda: 50-mečio 

veiklos jubiliejinis leidinys;
b) ŠALFASS-gos komuni

kacija: “Wcb Page”;
c) ŠALFASS-gos ryšio pa

laikymas su Lietuvos sporto ins
titucijomis;

d) ŠALFASS-gos sporto ar
chyvinė medžiaga;

e) ŠALFASS-gos adminis
travimas: registracija, nuostatai 
ir kt.;

f) kiti einamieji reikalai.
10. Lietuvos studentų klausi

mas dėl dalyvavimo ŠALFASS 
krepšinio varžybose.

11. ŠALFASS-gos statuto 
pakeitimų pasiūlymai.

lis Lietuvos jaunimo šiandien, 
deja, nebemoka liaudies dainų. 
Tuo pats įsitikinau, kai prieš 
porą metų čia, New Jersey, pas 
gimines svečiavosi vienajauna, 
iškili Lietuvos sportininkė. Po 
vaišių šeimininkai panoro ką 
nors padainuoti. Buvau labai nu
stebintas, kai ši sportininkė ne
mokėjo nė vienos sutartinės ir 
net tokių populiarių dainų kaip 
“Kai aš turėjau kaime mergelę”, 
“Ant kalno karklai siūbavo”... 
Toks tautinės kultūros nuos
mukis mane tada nuliūdino.

Programoje pasakyta, kad šį 
sekstetą Bostone prieš 30 metų 
suorganizavo kompozitorius Ju
lius Gaidelis. Po jo mirties ko
lektyvas kurį laiką nebedaina- 
vo. tačiau viskas pasikeitė, kai 
muzikė Daiva Navickienė suti
ko būti seksteto vadove ir akom- 
panuotoja. Jos vadovaujama 
grupė koncertavo ne tik Ryti
niame pakraštyje, bet taip pat 
Chicagoje. St. Petersburge, Los 
Angeles ir Kanadoje. Vadovės 
sumanumo dėka sekstetas pa
sirodė neblogai susidainavęs. 
Visa programa buvo atlikta 
mintinai, laisvai ir patraukliai. 
Galima pasidžiaugti, kad nesi
jautė nei intonacijų, nei artiku- 
liacinių nesklandumų. Progra
moje buvo penkios pačios va
dovės Navickienės aranžuotos 
dainos. Jos akompanavimas ro
dė gerą pianistinę mokyklą su 
vidine laisve ir švaria technika. 
Čia rašančio nuomone, būtų bu
vęs išlaikytas geresnis balansas, 
jei grupė turėtų dar vieną pirmą

Vytautė Žilinskaitė, prozinin
kė, satyrikė, spaudoje pradėjo ben
dradarbiauti apie 1950 m. Išleido 
eilėraščių rinkinį “Nesustok, va
landėle”, dokumentinę apysakų 
“Mano neapykanta stipresnė ".fel

jetonų, humoreskų ir parodijų rin
kinius “Ne iš pirmo žvilgsnio", “Ir 
aš ožius ganiau!”, “Angelas virš 
miesto ”, “Romantikos institutas, 
arba pafilosofavimai ”, “Humores
kos ”, “Paradoksai ”, “Paveiks
las ”, “Kvaitulys ”.

Parašė kūrinių vaikams, apsa
kymų rinkinius “Ledinė fėja”, 
“Robotas ir peteliškė ”, “Gaidžio 
kalnas", apysakas-pasakas “Ke
lionė į Tandadriką", “Tik niekam 
nesakyk”, pjesių rinkinius “Ber
niukas iš albumo ”, “Stebuklingas 
apsiaustas ” ir daugelį kitų. Paski
ausia pasakų knyga - “Nebijokė ”.

[Pietų pertrauka: 2:30 - 3:30 
vai. p.p.|

12. Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių ir Lietuvos tautinės 
olimpiados reikalai. Diskusijos.

13. Pranešimai žodžiu 
bei raštu:

a) centro valdybos pirminin
ko, gen. sekretoriaus, iždininko, 
kitų (jei būtų); diskusijos;

b) Lietuvių Sporto Fondo; 
apyskaita; diskusijos;

c) Lietuvių Bendruomenės 
atstovų: PLB, JAV, Kanados;

d) Sporto Apygardų: Kana
dos, Rytų, Vid. Vakarų;

e) 50-jų ŠALFASS-gos spor
to žaidynių Baltimorėje vykdy
tojų;

f) 2000 m. ŠALFASS-gos 
jaunučių krepšinio pirmenybių 
Hamiltone vykdytojų;

g) II-jų Pasaulio lietuvių 
šaudymo sporto varžybų Kana
doje vykdytojų;

h) sporto šakų bei kitokių ko

tenorą. Tai sudarytų pilnesnio 
sąskambio balansą, nes buvo 
jaučiama žemesniųjų balsų per
svara. Bosas Gintas Simonaitis 
parodė turįs gero diapazono ir 
gana galingos apimties balsą.

Kad šimtui klausytojų kon
certas paliko gerą įspūdį, tai, be 
abejo, yra vadovės Daivos Na
vickienės didelis nuopelnas. 
Koncertui abiem kalbom suma
niai vadovavo Valentinas Mėli- 
nis. Beje, vestibiulyje prie Rim
gaudo Radzevičiaus stalo buvo 
galima įsigyti Lietuvos krepši
nio rinktinės spalvingus marš
kinius, o Rūta Raudytė parda
vinėjo gintaro ir audinių suve
nyrus. Programai pasibaigus

Rinkiminės kampanijos pasisako 
už Lietuvos įstojimą į NATO

(atkelta iš 1 psl.)
kad Pabaltijo kraštai yra daug ką 
pasiekę ir jų vystymasis yra ne
paprastai pasisekęs. Tačiau pri
pažino, kad daug ką reikia at
likti. kad tos trys valstybės ga
lėtų pilnai įsijungti į Vakarų pa
saulį, t.y. įsijungti į Europos Są
jungą ir į NATO. Jo manymu, 
Pabaltijo įstojimas į NATO są
rangą pirmiausia priklausys nuo 
kito prezidento ir nuo to, kiek 
energingai šis rems tą klausimą. 
Pabrėžė, kad Europos valstybių 
nusiteikimas šiuo klausimu yra 
“minkštas”. Todėl JAV vado
vavimas yra kritiškas. Jis paci
tavo Valstybės Departamento 
sekretorės Madelein Albright 
pasisakymąjai besilankant Vil
niuje, kadaji pabrėžė, kad jokia 
kita Europos dalis nėra tiek nu
kentėjusi šaltojo karo metu kaip 
Pabaltijys ir kad tai yra klausi
mas, kuriuo Vakarai turi rūpin
tis. Ji taipgi pasakė, kad NATO 
praplėtimas yra teisingumo 
klausimas (undoing injusticė) ir 
kad ateis diena, kai bus galima 
galutinai ištrinti Molotovo ir 
Ribentropo nubrėžtą liniją.

Savo komentaruose dr. R. As- 
mus taipgi užsiminė, kad res
publikonai turi du sparnus - vie
nas apibūdintas kaip “realpoli- 
tik” sparnas, o antrasis seka pre
zidento Reagan nustatyta linija. 
Pirmasis jo manymu mažiau pa
lankus NATO praplėtimui, paly
ginti su antruoju. Gyvame po
kalbyje, kuris truko apie 45 mi- 

A.tA.
ANUPRUI SAVOKAIČIUI

mirus, jo seseriai NATALIJAI SUBAČIENEI Ormond Beach, 

FL, reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

/. ir L Veblaičiai 
V. Misiūnienė
A. Jamtas
B. Šilas
M. Ivašauskienė
K. Čiurlys

mitetų (pageidautina raštu): 
krepšinio, tinklinio, lengvosios 
atletikos, plaukimo, lauko te
niso, stalo teniso, šaudymo 
sporto, slidinėjimo, kėgliavimo, 
golfo, softbolo/beisbolo, futbo
lo (soccer), šachmatų, ledo ri
tulio, raketbolo, rankos lenki
mo, kitų;

i) ŠALFASS-gos Garbės 
Teismo;

j) ŠALFASS-gos Revizijos 
Teismo.

14. Diskusijos dėl pranešimų 
nuo (c) iki (j) imtinai.

15. Klausimai ir sumanymai.
16. Suvažiavimo uždarymas.

P.S. Norintieji darbotvarkę 
papildyti prašomi savo pageida
vimus pranešti centro valdybos 
pirmininkui Audriui Šileikai 
(150 Colbeck St., Toronto, Ont. 
M6S 1V7, Canada. Tel. 416- 
767-6520; faksas 416-760- 
9843; E-mail: hrc@idirect.com 
ŠALFASS-gos centro valdyba 

klausytojams buvo išdalinti tra
dicinių dainų rinkinėliai, ir va
karo dalyviai pianistei ir sekste
tui padedant mielai jungėsi į 
bendro dainavimo chorą.

Po koncerto Vytas Maciūnas, 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos vicepirmininkas orga
nizaciniams reikalams, pasku
bom sukvietė Bendruomenės 
veikėjus pasitarimui kaip pa
gyvinti New Jersey LB-nės 
veiklą. Pokalbyje dalyvavo Vla
das Audėnas, Valentinas Mėti
nis, Julius Veblaitis, taip pat iš 
Washingtono atvykusi Dalia 
Skučienė ir baltimorietis Gin
taras Buivys.

Julius Veblaitis

nules, dr. R. Asmus atsakinėjo į 
įvairius pabaltijiečių klausimus. 
Aj^ak' damas j Algio Rimo 
klausimą apie ryšį tarp įstojimo 
į Europos Sąjungą ir į NATO, 
procesų, jis pareiškė, kad proce
sai vienas nuo kito nepriklauso
mi, tačiau įstojimas į vieną są
jungą, be abejo, palengvintų 
įstojimą į antrąją.

Pagrindinė atsakymų mintis 
buvo ta, kad Al Gorc adminis
tracijoje bus rūpinamasi NATO 
praplėtimu ir teikiama visoke
riopa pagalba tam tikslui.

Prieš kelias dienas gubernato
riaus George W. Bush štabas 
paskleidė pareiškimą, kad jo 
išrinkimo atveju Amerika imsis 
iniciatyvos vadovauti Europos 
kraštams, kad NATO plėtimas 
toliau galėtų vykti.

ALTo pirmininkas pareiškė, 
kad ALTo valdyba nepalaiko nei 
vieno, nei kito kandidato, tačiau 
jaučia pareigą informuoti visuo
menę apie jų pozicijas. Buvo 
svarbu išgauti iš abiejų kandi
datų jų pasisakymus dėl NATO 
praplėtimo. Galime džiaugtis, 
kad abu kandidatai į Amerikos 
prezidentus viešai pareiškė, kad 
jų išrinkimo atveju Amerika im
sis vadovaujamo vaidmens įtai
goti “minkštąsias” Europos 
valstybes, kad ir jos palaikytų 
NATO plėtimą. Tie pasisakymai 
yra svarbūs, nes juos bus gali
ma panaudoti porinkiminei ak
cijai NATO plėtimo klausimu.

ALTo inform.

mailto:hrc@idirect.com
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Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, lapkričio 12-16 d. dalyvaus 
VVashington, DC, vykstančiuose 
Amerikos Vyskupų konferencijos 
metiniuose posėdžiuose.

Kardinolo Sladkevičiaus 
fondas yra įsteigtas prie LK Re
liginės Šalpos. Jo tikslas yra parem
ti Lietuvos dvasinį - moralinį atsi
naujinimą bei lietuvių tautos pa
triarcho kardinolo V. Sladkevičiaus 
įamžinimą. Fondo pagrindinis 
kapitalas yra neliečiamas, o pro
centai bus naudojami lietuvių 
kunigų, vienuolių ir vienuolijų 
seserų bei katechetų studijoms bei 
dvasiniam pasiruošimui. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Aukas 
prašome siųsti: Lithuanian Cath- 
olic Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207-1910.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Išpažintys yra klausomos 

kiekvieną šeštadienį nuo 4 iki 4:45 
vai. p.p. Išpažintį galima atlikti 
lietuvių arba anglų kalbomis.

Sekantis Vyčių 110 kuo
pos susirinkimas įvyks lapkričio 
26 d. tuojau po 11:30 vai. lietu
viškų mišių.

Kun. Vytautas Volertas 
spalio 25 d. dalyvavo Katalikų - 
Liuteronų dialoge Katedros cen
tre Douglaston, NY. Pagrindiniai 
paskaitininkai buvo kun. dr. Eric 
Gritsch - Bažnyčios istorijos pro
fesorius emeritas iš Gettysburg 
Liuteronų seminarijos ir kun. dr. 
Joseph Gibino - Sakralinės teologi
ja-, profesorius iš Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seminarijos Douglas
ton, NY.

Jurgis Grigaliūnas, sulaukęs 
77 metų amžiaus, mirė š. m. spa
lio 28 d. Tą dieną lOval. ryto buvo 
aukojamos laidotuvių mišios. 
Palaidotas Pirmos Kalvarijos ka
pinėse. Gilią užuojautą reiškiame 
velionio žmonai, šiuo metu gyve
nančiai Port Richey, FL, dukte
rims Lynn Margosian, Darlene 
Baldvvin, giminėms ir artimie
siems.

Sofijai Zuyus, ilgametei Lie
tuvos vyčių 110-tos kuopos narei, 
spalio 29 d. • 1:30 vai. mišių metu 
buvo pašventintas ir įteiktas ket
virto laipsnio Vyčių medalis. Te
gul Dievas ją laimina mūsų parapi
jos darbuose!

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.

Šiuo metu vyksta tylusis 
bazaras, kurio tikslas yra sutelkti 
lėšų įsigyti naujus vargonus ir taip 
pat įtaisyti privažiavimo takelį, 
kuriuo žmonės, sėdį ratukuose, 
galėtų įvažiuoti į bažnyčią.

Vakaronę su Petru Venc
lovų, talentingu Kauno Valsty
binio akademinio dramos teatro 
aktorium, rengia JAV LB Manhat
tan apylinkė ateinantį šeštadienį, 
lapkričio 11 d., 6 vai. vak. 
Vakaronė įvyks Aušros Vartų 
parapijos salėje, Broom St. ir Va- 
rick St. (prie Holland tunelio). 
Renginys - "Vieno aktoriaus teat
ras arba antrasis eilėraščio gyve
nimas". Įeinant aukojama dešimt 
dolerių. Po programos bus vaišės 
ir atgaiva. Visi kviečiami į šią ne
eilinę vakaronę.

"Darbininkas"nau jiems 
skaitytojams - tik 25 dol. 
metams. Nuo rugsėjo 1 iki 
gruodžio 31 spaudos vajų skel
bia JAV LB Kultūros Taryba, 
padedant Lietuvių Fondui. Nauji 
skaitytojai kviečiami pasinaudoti 
šia papiginta prenumeratos kaina 
ir užsisakyti savaitraštį sau, arba 
kaip dovaną į universitetus išvyks
tančiam savo jaunimui, jauna
vedžiams, kaimynams, draugams, 
pažįstamiems. Pasinaudokita šia 
vienkartine proga; užsisakykite 
vienintelį Amerikos Rytų pa
kraščio lietuvišką savaitraštį. Rem- 
kite savąją lietuvišką spaudą!

Povilas Bivainis, gyv. 
Woodhaven, NY, mirė lapkričio 5 
d. Daugiau informacijų se
kančiame "Darbininko" numeryje.

Edvardas Skobeika, gyv. 
Richmond Hill, NY, sulaukęs 83 
m. amžiaus, mirė lapkričio 4 d. 
vakare Jamaica ligoninėje. Pašar
votas Shalins hHnti-"- '• ->plyč; ~ 
je. Daugiau žinių apie velionį - 
sekančiame "Darbininko" nu
meryje.

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

Lietuviškos radijo pro
gramos iš Vilniaus praneša, kad 
nuospalio 29d. josgirdimos6120 
kz dažniu arba 49 m bangos 
ruože.
Administracija kreipiasi:

Prašome visų skaitytojų 
pažvelgti į lipinuke prie pavar
dės pažymėtą EXP datų. Jei j i yra 
1999 arba ankstesnė, prašome 
tuojau pat atsilyginti - už 1999 
metus prenumeratos mokestis 
buvo 30 dol. Nelaukite iki metų 
pabaigos, nes kai reikia mokėti už 
kelerių metų prenumeratą, susi
daro didesnė suma. 2000-ųjų ir 
2001-ųjų metų prenumeratos 
mokestis yra po 45 dol.

Baltic Shop skelbiasi "Dąr- 
bininko" 6 psl. Firma turi 300 
lietuviškos muzikos CD, lietuviškų 
knygų, medžio drožinių, rūpin
tojėlių, dekoratyvinių lėkščių, gin
taro papuošalų, lietuviškų lėlių; 
galima užsakyti ir lietuviškos duo
nos bei lietuviškų sūrių. Daugiau 
informacijų ir prekių sąrašą gau
site paskambinę 1-888-600-2391.

Šiais metais, kaip pernai, Aušros 
Vartų Gailestingumo Motinos at
laidai vyks lapkričio 13-21 dieno
mis. Šiemet jie ypatingi tuo, kad 
Švč. Trejybės (Aušros Vartų) šven
tovė paskelbta jubiliejine bažny
čia. 2000-aisiais m. aplankius šią 
bažnyčią, dalyvaujant šv. Mišiose 
ar kitoje maldingoje praktikoje ir 
sukalbant Tėve mūsų, Tikiu Dievų 
Tėvą, Tavo apgynimo... arba kitą 
maldą Marijai, galima pelnyti 
visuotinius atlaidus. Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos 2000 metų 
Jubiliejaus komiteto parengtoje 
informacijoje cituojama Švento
jo Tėvo Jono Pauliaus Jubiliejaus 
metų paskelbimo bulė "Interna- 
tionis Mysterium": "Atlaidai - vie
nas esminių Jubiliejaus metų ele
mentų, kuris atskleidžia Tėvo 
gailestingumo pilnatvę. Per atlai
dus atlaidaujantis nusidėjėlis gau
na atleidimą nuo laikinosios baus
mės už nuodėmes, kurios kaltės 
atžvilgiu atleistos... Nutariu, kad 
visi tinkamai pasirengę-tikintieji 
galės per visus Jubiliejinius metus 
gausiai naudotis atlaidų dovana... 
Kaip Petro įpėdinis prašau, kad 
Bažnyčia, sustiprinta iš savo Vieš
paties gaunamu šventumu, šiais 
gailestingumo metais sukluptų 
prieš Dievą ir maldautų atleidimo 
už savo vaikų praeities ir dabarties 
nuodėmes. Visi nusidėjo, ir nė 
vienas negali tvirtinti esąs teisus 
prieš Dievą".

Jubiliejiniais metais ypatingos 
svarbos įgauna maldingos kelio
nės. Joms rengiantis patariama iš 
anksto susipažinti su šventovių 
istorijomis. Šis straipsnis pir
miausia ir skiriamas busimiesiems 
atlaidų dalyviams, piligrimams, 
kurie lapkričio 13-21 dienomis 
ketina aplankyti šventovę.

Aušros Vartai nuo seno traukė 
būrius maldininkų. Stebuklingas 
Dievo Motinos paveikslas garsėja 
ne tik Lietuvoje. Apie jį žinoma 
Lenkijoje, Vakarų ir Rytų Europo
je. Minios žmonių kartoja šv. Ber
nardo maldos žodžius: "Atsimink, 
maloningoji Mergele Marija, jog 
amžiais nėra girdėta, kad apleis
tam bent vieną, kas bėga prie 
Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir 
prašosi užtariamas. Šitokio pasi
tikėjimo kupini ir mes skubame 
prie Tavęs, Mergelių Mergele ir 
Motina!" Maldos dažnai išklauso
mos. Aušros Vartai - tikras malo
nių šaltinis. Apie tai byloja gau
sybė padėkos ženklų - votų, kas
met vis kabinamų ant Auš os 
Vartų koplyčios sienų.

Vartai
Istoriniuose šaltiniuose tvirti

nama, jog XV amžiaus pabaigoje 
- XVI amžiaus pradžioje Lietuvą 
puldinėjo totoriai. Jie taip su
įžūlėjo, kad pasiekdavo net Vil
niaus apylinkes. Be to, vyko karai 
su Maskva... Vilnius tuomet buvo 
menkai apsaugotas - tebuvo tik

lietuvi Aki raguoliai
• kepame virš 30 metų
• siunčiame j visas JAV valstijas
• 3 dydžiai: 5, 10 ir 15 svarų
• laikas jau dabar užsisakyti šventėms

Skambinkite Juozui Liūdžiui
New Britain, CT

tel. (860) 223-2380 fax (860) 224-3341
L. —J

Marytė Shalins - Šalins- 
kienė, laidojimo įstaigos 
VVoodhaven, NY, savininkė, yra 
nuolatinė mūsų laikraščio rėmė
ja. Šiomis dienomis ji ir vėl at
siuntė "Darbininko" palaikymui 
200 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame už nuolatinę paramą ir mūsų 
pastangų įvertinimą.

Kun. Vytas Memenąs, Ri
verside, IL, kasmet apmoka "Dar
bininko" prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Taip padarė ir šiemet. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. Memenai 
už nuolatinę dosnią paramą mūsų 
spaudai.

Danutė Bobelis, Massapequa 
Park, NY, kaip kasmet, taip ir šie
met, vėl tnaujino prenumeratą, 
atsiųsdama 100 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame dosniai rmūsų 
spaudos rėmėjai už mums šiuo metu 
taip labai reikalingą paramą.

Aušros Vartų Marija
Aukštutinė ir Žemutinė pilys, 
miestas atviras, be ginamųjų 
sienų. Tokia būklė kėlė valdovams 
ir gyventojams nerimą. Norint 
atremti priešų puldinėjimus, 
reikėjo geriau apsaugoti miestą. 
Tai pradėta daryti 1503 metais. 
Didysis Lietuvos kunigaikštis Alek
sandras, prašomas Vilniaus mies
to savivaldybės, miestelėnams lei
do Vilnių apmūryti ginamąja sie
na, kurios storis buvo net du trys 
metrai, aukštis vietomis siekė iki 
dešimt metrų. Sienoje buvo įtai
syta keletas vartų, ten dieną naktį 
budėjo sargybiniai. Tuomet dar 
nebuvo pastatyta Šv. Teresės 
bažnyčia. Tačiau Švč. Trejybės 
cerkvė jau stovėjo. Anuo metu tai 
buvo miesto pakraštys, užsibaigęs 
smaigaliu, pati pavojingiausia, 
labiausiai priešų puolama vieta. 
Ten įtaisyti vartai iš pradž’u vardo 
ii. ■ a;o. Vėliau buvo pavadinti 
Krėvos. >i>n vėliau - Medi u. tikti 
vartais. Mat per juos ėjo kelias į 
Krėvą ir Medininkus. Dar vėliau 
vaitai pavadinti lenkišku vardu 
OstraBrama (Aštriojibroma). Kada 
šie vartai pavadinti Aušros Vartais 
ir kaip atsirado šis pavadinimas, 
nėra žinoma.

Laikai keitėsi, tobulėjo karo 
tech nika, ir gynybinė Vilniaus sie
na pamažu nebeteko prasmės. 
XVIII a. pabaigoje - XIX a. 
pradžioje rusų valdžia sieną ir var
ius įsakė nugriauti. Liko tik Aušros 
Vartai, kurių Dievo Motinos pa
veikslas jau pagarsėjo stebuklais.

Paveikslas
Apie Aušros Vartų Dievo Moti

nos paveikslo autorių, nutapymo 
aplinkybes nežinoma. Spėjama, 
kad jis nutapytas apie 1620-1630 
metus specialiai Aušros Vartams. 
Pirmasis, viešai prabilęs apie 
paveikslą, buvo vienuolis karmeli- 

1 tas Hilarionas, palikęs raštišką įro- 
dymą, pavadintą "Relacya", 
parašytą 1761 metais. Paveikslas 
karmelitų žinioje buvo nuo 1688 
metų. Jis buvęs toje pačioje vieto
je, kur ir dabar, nuo atmosferinių 
kritulių jį saugojusios langinės. 
Karmelitų rūpesčiu pastatyta ir 
graži medinė koplyčia, paveikslas 
papuoštas brangiu apdaru, paga- 

; mintu Vilniaus auksakalių cecho 
i amatininkų. Apie paveikslo vertin

gumą byloja irtas faktas, jog 1676 
- m. Vilniaus akademija (univer

sitetas) pasirinko Aušros Vartų 
Mariją savo globėja. XVIII a. 
pradžioje jį norėjo pavogti caro 
Petro kareivis; paveikslas peršau
tas švedų, kai jie 1702 m. veržėsi į 
Vilnių. Kilus 1715-ųjų gaisrui, vi
enuoliams pasisekė paveikslą 
išgelbėti. Jie jį pernešė į savo 
bažnyčią (dabar Šv. Teresės 
bažnyčia) ir pastatė prieš didįjį 
altorių. Ten jis stovėjo tol, kol 
buvo pastatyta mūrinė koplyčia. 
Apie 1726 metas paveikslas su 
didelėmis iškilmėmis perkeltas į 
koplyčią, kuri 1829 m. buvo 

Į restauruota, po kelerių metų pasta

(SKELBIMAI
............ ■
Tik 33 centai už minutę 

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

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikalbėti 
angliškai, mėgti vaikus, žinoti namų 
mošos 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.

tyta erdvi galerija, įstiklintas ant
rasis aukštas. 1865 m. Muravjovas 
nutarė Aušros Vartų koplyčią 
uždaryti. Laimei, jis tais pat me
tais iš Lietuvos buvo atšauktas.

Karmelitas Hilarionas jau mini, 
jog paveikslas garsėja kaip ste
buklingas. Lietuvos karininko An
tano Novošielskio vadovaujamas 
būrys 1702 m. paaukojo didelį 
sidabrinį votą už tai, kad Dievo 
Motina padėjo apsiginti nuo šve
dų. Tai buvęs pirmasis padėkos 
ženklas - votas. Nors votų gausė
jo, bažnytinė hierarchija neskubė
jo paveikslo pripažinti stebuklin
gu. Tik 1773 m. popiežius Kle
mensas XIV savo bulėse suteikė 
daug atlaidų besimeldžiantiems į 
Aušros Vartų Dievo Motiną.

XVIII a. pabaigoje žmonių įsi
tikinimas paveikslo stebuklingu
mu išaugo, peržengė Vilniau.* • ’ 
bau. Prie to prisidėjo ne til vis 
i vvkstantys stebuklai, bet ir g -*,*< * 
to meto poetai: Adomas Micke
vičius, Slovackis, Syrokomlė-Kc/ 
uratavičius. Paimkime į rankas A. 
Mickevičiaus poemą "Ponas Ta
das" ir įsitikinsime. Daug vartyti 
nereikia, paskaitykime pradžią.

Tėvyne Lietuva, mielesnė už 
sveikatą!

Kaip reik tave branginti, vien tik 
tas pamato,

Kas jau tavęs neteko. Nūn tave 
vaizduoju

Aš, ilgesy grožiu sujaudintas 
tavuoju.

Šventoji Motina, Čenstakavos 
gynėja,

Tavimi ir Aušros Vartai Vilniuje 
garsėja.

Šis kūrinys buvo parašytas 
1832-1834m. Paryžiuje, netrukus 
išverstas į daugelį pasaulio kalbų. 
Tie, kurie skaitė, sužinojo apie 
Vilniuje esančius Aušros Vartus.

S. Moniuška sukomponavo 
keletą Aušros Vartų litanijų lo
tyniškam tekstui. Vilčinskis iliu
stravo lenkišką maldaknygę su I. 
Kraševskio prakalba, Syrokomlės, 
T. Lenartovičiaus giesmėmis. Se
nosiose giesmėse Švč. Mergelė 
šlovinama kaip "Didi apgynėja Ge
dimino miesto"," Lenkų karalienė, 
Lietuvos kunigaikštienė" ir kt.

1927 m. gautas popiežiaus Pi
jaus XI leidimas iškilmingai vai
nikuoti Aušros Vartų paveikslą 
brangia karūna. Ta proga paveiks
las išimtas iš sidabrinių aprėdų ir 
nuodugniai ištirtas. Nustatyta, kad 
paveikslas tapytas ne bažnyčiai, o 
vartams, kad jo autorius - italas, 
nors parašo niekur neaptikta. 
Paveikslo karūnacija įvyko 1927 
m. liepos 2 d. Popiežius jį leido 
karūnuoti Švč. M. Marijos Gailes
tingumo Motinos titulu.

1993 m. rugsėjo 4 d., lanky
damasis Lietuvoje, Aušros Var
tuose pabuvojo ir meldėsi prie 
stebuklingojo Švč. Mergelės Ma
rijos Gailestingumo Motinos pa
veikslo Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II. A. Kačerauskienė 

XXI amž.

Ieškoma vaikūs 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. Sutinka 
vykti į bet kokią valstiją. Skambinti 
po 7 vai. vak. (212) 245-8165. 
Prašyti Genovaitę.

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

Kerpu, šukuoju, darau 
cheminius ir pusmetinius 
sušnkavimus. Moterims, vy
ram*; ir vaikams. Dirbu savo ar 
klientams pageidaujant jų na
muose. Regina Savickaitė-Bork, 
o-l / O 96th St., VVoodhaven, NY, 
Tel. (718) 805-3645. (sk.)

Reikalinga moteris pri
žiūrėti pagyvenusių vedusių 
žmonių porą Paterson, NJ. 
Reikia jiems virti, valyti, prižiūrėti 
namus, pagelbėti sveikatos reika
luose ir kt. Turi mokėti lietuviškai 
ir šiek tiek angliškai. Turėtų gyven
ti šeimoje šešias dienšs. Geras at
lyginimas ir galimybė ateityje gau
ti dviejų miegamųjų butą. 
Skambinkite Vytautui (973) 364- 
1099. (sk.)

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

Kun. Matthevv Čyvas, St. 
Pete Beach, FL - 300 dol.

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

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

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"Vilties" siuntinių agentū
ros atstovas vėl priims siunti
nius į Lietuvą šeštadienį, lap
kričio 11 d. nuo 9:30 iki 12:30 
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 
šeštadieni, lapkričio 18 d. nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

mailto:Darbininka@aol.com
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