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GEORGE W. BUSH PAREIŠKĖ LAIMĖJĘS 
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PREZIDENTO RINKIMUS

- Lietuvos vyriausybė ne
trukus svarstys nutarimą, ku
riuo siūlys Lietuvos Seimui ta
bako reklamos dra”dimą atidė
ti iki 2005 m. gegužes 1 T Ge
gužę įsigaliojus praėjusios 
dencijos Seimo parengtoms Ta
bako kontrolės įstatymo patai
soms, bet kokia tabako gaminių 
reklama Lietuvoje yra uždraus
ta. Vyriausybė siūlo reklamos 
draudimą atidėti, atsižvelgdama 
į šiuo metu šalyje susiklosčiusią 
ekonominę situaciją. Vyriausy
bės teigimu, uždraudus tabako 
reklamą, buvo suvaržytos rek
lamos ūkio subjektų verslo ga
limybės, o dėl to sumažėjo vals
tybės iš šio verslo gaunamos pa
jamos.

- Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) planai patiekti į 
Baltarusiją 5 mlrd. kilovatva
landžių elektros energijos per 
metus gresia antra Baltarusijos 
skola Lietuvai už elektros ener
giją, lapkričio 27 d. rašo dien
raštis “Lietuvos rytas”. IAE ke
tina pasirašyti sutartį su Rusijos 
branduolinio kuro tiekėja TVEL 
bei Baltarusijos energetikos 
koncernu “Belenergo”. IAE iš 
TVEL gautų branduolinio kuro, 
už kurį atsiskaitytų pinigais ir 
elektros energija. Atsiskaitymai 
pinigais siektų 25 proc., o gau
namą pigią elekteros energiją 
TVEL pardavinėtų koncernui 
“Belenergo”.

- Jono Liongino, Lietuvos 
finansų ministro, skelbta švel
naus mokesčių administravimo 
politika pamažu įgauna buvusių 
žiaurių akcijų pavidalą - svars
tomi nauji siūlymai, turintys pa
gerinti mokesčių surinkimą. Pa
sikeitimai mokesčių administra
vimo srityje prasidėjo nuo spe
cialių nuobaudų apskričių mo
kesčių inspekcijų vadovams, 
kurių vadovaujamos įstaigos pa
gal mokesčių surinkimą atsidū
rė sąrašo pabaigoje.

- Lietuvos Prezidentas Val
das Adamkus susitikime su 
Miuncheno apylinkių lietuviais 
aptarė aktualius šiandienos Lie
tuvos klausimus. Lapkričio 26 
d. vykusiame pokalbyje V. 
Adamkus atsakė į klausimus 
apie ekonominę padėtį Lietu
voje, pensijų reformą, jaunimo 
išvykimo dirbti į užsienį prob
lemas, pilietybės suteikimo 
klausimus, pranešė prezidento 
spaudos tarnyba.

- Lapkričio 24 d. Valdas 
Adamkus susitiko su Vokieti
jos Bundestago pirmininku 
Wolfgang Thierse, su kuriuo 
aptarė euroatlantinius integraci
jos procesus, politinius poky
čius Lietuvoje bei santykius su 
Rusija. Kaip sakė prezidento at
stovė spaudai Violeta Gaižaus
kaitė, susitikime aptariant eu- 
rointegracinius klausimus, V. 
Adamkus pažymėjo, jog ge
riausia būtų, jei visos trys Bal
tijos šalys vienu metu taptų 
Europos Sąjungos (ES) narė
mis.

v

- Ekspertas iš Švedijos nuo 
lapkričio 27 d. visą savaitę kon
sultuos Lietuvos radiacinės sau
gos specialistus. Ekspertas su 
Lietuvos specialistais dalinsis 
patirtimi ir suteiks kvalifikuotą 
pagalbą vertinant, kaip laikoma
si radiacinės saugos reikalavimų 
Ignalinos atominėje elektrinėje 
ir panaudoto branduolinio kuro 
saugojimo aikštelėje.

Respublikonų kandidatas 
George W. Bushas lapkričio 26 
d. paskelbė laimėjęs JAV pre
zidento rinkimus po to, kai jam 
atiteko 25.lemiami Floridos 
rinkikų balsai. Jis taip pat 
paskelbė pirmuosius savo pa
dėjėjus. Oficialiai patvirtintas 
balsavimo Floridos valstijoje 
rezultatas “suteikia mums rei
kiamus rinkikų balsus rinki
mams laimėti”-, lapkričio 26 d. 
vakare Texas pareiškė G. W. 
Bush. Jis kartu su Diek Cheney 
prisiėmė “atsakomybę pasireng
ti būti naujuoju Amerikos prezi
dentu ir viceprezl1 "įtu”.

Savo kanceliarijos virš ±XXJL uku 
G. W. Bush pasirinko Andrew 
Card. Tiek D. Cheney, tiek A. 
Card tarnavo G. W. Busho tė
vo, buvusio prezidento George 
Bush, administracijoje.

Buvęs Jungtinio Stabų vadų 
komiteto pirmininkas generolas 
Colin Powell pretenduoja į vals
tybės sekretoriaus postą. G. W. 
Busho kalba truko kiek daugiau 
nei dvi valandas. Jis kalbėjo po

VILNIAUS TEISMAS SUSTABDĖ GENOCIDU KALTINAMŲ 
BUVUSIŲ SOVIETŲ SAUGUMO AGENTŲ BYLĄ

Vilniaus apygardos teismui 
lapkričio 27 d. nepavyko pradėti 
nagrinėti Lietuvos gyventojų ge
nocidu sovietų okupacijos me
tais kaltinamų penkių buvusių 
Lietuvos SSR Valstybės saugu
mo ministerijos (MGB) agentų 
ir agentų-smogikų baudžiamo
sios bylos. Susirinkusi įpirmąjį 
ieisiamąj į posėdį teisėj ų kolegi- 
ja sustabdė bylą, iki pagerės vie
no teisiamųjų, Broniaus Viater, 
sveikatos būklė. 77 metų teisia
mąjį yra ištikęs galvos smegenų 
insultas ir paralyžiuota kairioji 
pusė, nuo lapkričio pradžios jis 
gydosi M. Marcinkevičiaus li
goninėje Vilniuje. Medikų tei
gimu, ligoninėje jis dar bus gy
domas iki gruodžio 22 dienos. 
B. Viater dar neįteikta ir kalti
namoji išvada, nes jis susirgo 
spalį, kai įvyko tvarkomasis by
los posėdis.

Pagal įstatymus, neįteikus tei- 
siamajam kaltinamosios išva
dos, teismas negali pradėti na
grinėti bylos. Todėl nepradėti 
bylos ir sustabdyti nagrinėjimą 
prašė ir prokuroras, ir teisiamųjų

PUSIAUJO GVINEJIECIAIIS LIETUVOS 
LAIVO PAGROBĖ TIK DALĮ KROVINIO

Pusiaujo Gvinėjos atstovams 
iš sulaikyto Lietuvos laivo “Ry
tas” iškrovus dalį šaldytos 
žuvies, laivo krovinio grobsty
mas lapkričio 25 d. nutrauktas. 
Kaip sakė laivo operatorės UAB 
“Baltic Atlant Shipping” atsto
vas Bronius Bikulčius, vietos 
pareigūnai, iškrovę maždaug 80 
- 90 tonų šaldytos žuvies, lap
kričio 25 d. nutraukė krovimo 
darbus. “Ryto” triumuose yra 
2656 tonos šaldytos žuvies ir 
daugiau kaip 100 tonų žuvies 
miltų. Maždaug 1 milijono do
lerių vertės krovinys priklauso 
Belgijos bendrovei “Luyben 
ALG. Handelsmaat NV”. 
Anot B. Bikulčiaus, lapkričio 
25 d. “Ryto” kapitonas Valen- 
tin Malychin buvo susitikęs su 
Pusiaujo Gvinėjos saugumo vi
ceministru, kuris laivui paskirtą 
baudą sumažino nuo 1,3 mln. iki 
500 tūkst. dolerių.

Pasak B. Bikulčiaus, jeigu 
bauda būtų sumažinta iki 5000 
dolerių, laivas pajėgtų ją

George W. Bush

to, kai Floridos valstijos sekre
torė Katherine Harris patvirtino 
iį laimėjus balsavimą šioje vals
tijoje - taip pat 25 Floridos 
rinkikų balsus, kurie leidžia j am 
laimėti JAV prezidento rinki
mus.

K. Harris patvirtino, kad G. 
W. Bush Floridoje nugalėjo 537 
balsų skirtumu. Iš viso rinkimų 
dieną šioje valstijoje į bal- 
sadėžes buvo įmesta maždaug 6 
mln. balsų.

Praėjus kelioms minutėms po 
K. Harris pareiškimo, demo
kratų kandidato Al Gore stovyk

gynėjai.
į posėdį neatvyko ir dar vie

nas teisiamasis, 75 metų Kazys 
Kregždė. 1 grupės invalidumą 
turintis K. Kregždė gydomas 
Naujosios Vilnios psichiatrijos 
ligoninėje.

Į posėdį buvo atvykę tik vie
nas nukentėjusysis. Kiti, dar 5 
nukentėjusieji raštu pranešė, 
kad yra senyvo amžiaus ir ligo
ti, todėl negali vaikščioti į teis
mus. Vienintelis atvykęs į teis
mą nukentėjusysieji, prašė ati
dėti bylą, nes be B. Viater, kuris, 
jo manymu, yra svarbiausias tei
siamasis, bylos pradėti negali
ma. Į posėdį atvykę trys tei
siamieji - Ignas Tamošiūnas, Al
girdas Lapinskas ir Pranas 
Preikšaitis taip pat nenorėjo, kad 
byla būtų pradėta nagrinėti.

Dėl genocido kaltinimai yra 
pareikšti tuometiniams MGB 
agentams ir agentams-smogika- 
ms - 77 metų B. Viater (Kaly
čiui), 70-mečiams P. Preikšai - 
čiui ir I. Tamošiūnui bei 75 metų 
K. Kregždei ir A. Lapinskui. 
Kaltinamieji gyvena Vilniuje, 

sumokėti.
Šiuo metu visa laivo įgula ir 

kapitonas yra laive. "Rytas” 
buvo sulaikytas lapkričio 10 d. 
prie Pusiaujo Gvinėjos Bioko 
salos, kai plaukė iš Mauritani
jos į Kamerūną. Lietuvos laivas 
buvo nukreiptas į salos Malabo 
uostą, kur tebėra iki šiol.

Pusiaujo Gvinėjos pareigūnai 
tik po maždaug 10 dienų Lie
tuvos jūreiviams pateikė oficia
lius kaltinimus nelegalia žve
jyba.

Laivo savininkė bendrovė 
“Baltlanta” ir operatorė “Baltic 
Atlant Shipping” teigia, kad 
“Rytui” pareikšti kaltinimai vi
siškai nepagrįsti, šis laivas vers
tis nei legalia, nei nelegalia 
žvejyba negali, nes yra ne 
žvejybinis, o krovininis laivas, 
skirtas gabenti šaldytiems 
kroviniams.

Klaipėdos uoste registruoto 
laivo įguloje yra 38 žmonės. 33 
iš jų yra Lietuvos piliečiai, likę 
5, įskaitant kapitoną - Rusijos 

la patvirtino ketinanti oficialiai 
apskųsti šį rezultatą. Trumpoje 
visai šaliai transliuotoje kalboje 
G. W. Bush “pagarbiai” prašė 
savo varžovą persigalvoti. “Jei
gu viceprezidentas panorės 
žengti pirmyn, jis užginčys rin
kimų rezultatą, o tai - ne pats 
geriausias kelias Amerikai”, sa
kė G. W. Bush.

Al Gore kandidatas į vice
prezidentus, senatorius Joseph 
Lieberman, taip pat vertino pa
tvirtintą Floridos rezultatą kaip 
“neužbaigtą ir netikslų”. “Dabar 
mes turime progą ir jaučiame 
pareigą užtikrinti, kad šiuose 
rinkimuose... būtų gerbiamas 
kiekvienas rinkėjas ir kiekvie
nas balsas”, sakė J. Lieberman 
Washingtone.

Demokratų advokatai teigia, 
kad daugiau kaip 10 tūkst. balsų 
Floridoje liko išvis nesuskai
čiuoti, nepaisant dviejų mecha
ninių balsų perskaičiavimų vi
soje valstijoje ir vieno perskai
čiavimo rankomis keliose apy
gardose. AP, BNS

Tauragėje ir kitose Lietuvos 
vietose.

Kai kurie teisiamieji iš pra
džių buvo Lietuvos laisvės kovų 
partizanai. Buvęs Šiaurės Rytų 
Lietuvos partizanų srities vadas 
B. Viater buvo suimtas 1951 
metų gruodį sovietų saugumo ir 
jo užverbuotas. A. Lapinskas 
buvo Lietuvos partizanas, slapy
vardžiu “Audra”. 1952 metų 

'rugpjūtį jį suėmė saugumas ir 
užverbavo savo agentu bei davė 
pravardę “Žvaigždė”. K. Kregž
dė taip pat iš pradžių buvo Lie
tuvos partizanas. Jis 1952 metų 
gruodį buvo suimtas sovietų 
saugumo ir užverbuotas. Gene
ralinė prokuratūra birželį teis
mui perdavė byloje surinktus 
nusikalstamos veiklos 8 epizo
dus dėl 15-kos Lietuvos parti
zanų, kovojusių prieš sovietų 
okupaciją, sušaudymo ir vieno 
partizano ištrėmimo. Nusikalti
mai buvo įvykdyti 1952-1953 
metais tuometiniuose Utenos, 
Kupiškio, Anykščių, Troškūnų, 
Dusetų ir Ramygalos rajonuose.

Omnitel Laikas

piliečiai.
Nors Lietuvos užsienio rei

kalų ministerija Pusiaujo Gvinė
jos atstovybei Maskvoje įteikė 
net dvi notas dėl neteisėtų kari
škių veiksmų, diplomatiniu 
būdu sureguliuoti šio incidento 
nepavyksta.

Laivo gynybai sutelktas, Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rijos vertinimu, neturintis pre
cedento diplomatinis frontas - 
oficialusis Vilnius kreipėsi pa
galbos į Rusiją, Ispaniją, 
Prancūziją, JAV ir Jungtines 
Tautas. Šiuo metu iš Mauritani
jos zonos į Kamerūną Dualos 
uostą plaukia dar vienas “Bal
tic Atlant Shipping” aptarnau
jamas laivas “Vilnis”.

Šiame laive su Kipro vėliava 
dirba nemažai Lietuvos piliečių. 
B. Bikulčiaus teigimu, “Vilnies” 
maršrutas toks pat kaip ir 
“Ryto”, todėl šio laivo įgulai pa
tarta plaukti atokiau nuo Pusiau
jo Gvinėjos krantų.

BNS

BENZINAS VĖL BRANGIAUSIAS 
LIETUVOJE

Lietuvoje - vienintelėje iš 
Baltijos valstybių turinčioje 
naftos perdirbimo įmonę - 1 
litras populiariausio A95 
markės benzino kainuoja 2.55 
- 2.6 lito. Praėjusią savaitę 
Lietuvoje benzinas pabrango 
vidutiniškai 0.05 dolerio, tuo 
tarpu Latvijoje ir Estijoje ben

LIETUVOJE INTERNETU NAUDOJASI 
TIK MAŽA VISUOMENĖS DALIS

Lietuvos rinkos tyrimų ben
drovės “Baltijos tyrimai” duo
menimis, 83% Lietuvos gyven
tojų nuo 15 iki 74 metų nieka
da nesinaudojo internetu. Kas
dien internetu naudojasi vos 
3% Lietuvos gyventojų. Kelis 
kartus per savaitę internete nar
šo taip pat 3% gyventojų. Tai 
rugsėjo mėnesio apklausos 
duomenys. Pasak ekspertų, šie 
tyrimai rodo, kad interneto

VILNIUS - NEBRANGUS MIESTAS 
ŠEIMOMS

Tarp 156 pasaulio miestų, 
Vilnius pagal brangumą yra 
121 vietoje. Brangiausi pa
saulio miestai yra Libijos sos
tinė Tripolis ir Sirijos sostinė 
Damaskas. Pigiausia pragy
venti Zimbabvės sostinėje 
Hararėje. Latvijos sostinė Ry
ga šiame sąraše yra 101 vie
toje, Estijos sostinė Talinas - 
134 vietoje, o Lenkijos sosti

EUROPOJE LIETUVOS GYVENTOJAI
IŠSISKIRIA MENKAI SUVOKIAMOMIS 

PILIETINĖMIS VERTYBĖMIS
Iš Europos Sąjungos (ES) 

valstybių ir kandidačių į ją Lie
tuvos gyventojai išsiskiria men
kai suvokiamomis pilietinėmis 
vertybėmis, itin neigiamu po
žiūriu į savo šalies politines in
stitucijas. Lietuvoje taip pat yra 
daugiausia žmonių, nepaten
kintų gyvenimu ir nežinančių, 
kaip jį pakeisti. Tai paaiškėjo 
Briuselyje paskelbus naujausius 
Europos vertybių tyrimo grupės 
duomenis, rašo dienraštis “Lie
tuvos rytas”.

1999 metais 25 valstybių - 
Europos Sąjungos bei jos kan
didačių - gyventojai atsakė į 173 
klausimus. Taip pat ištirtos ir 
Rusijos, Ukrainos bei Baltarusi

zinas atpigo. Peršasi mintis, jog 
sąmyšis dėl JAV prezidento 
rinkimų, kuris, anot kai kurių 
degalais Lietuvoje prekiaujančių 
bendrovių atstovų, lėmė staigų 
kainų šuolį praėjusios savaitės 
pradžioje, neturėjo įtakos lat
viams bei estams.

Vakarų ekspresas

plėtra Lietuvoje nėra pakanka
ma. 15-19 metų jaunuoliai inter
netu naudojasi labiau: 8% - kas
dien, dar 8% jaunimo kelis kar
tus per savaitę. Niekada interne
tu nesinaudojo 49% jaunimo. Per 
pastaruosius pusę metų 26% Lie
tuvos gyventojų internetu naudo
josi darbe, 25% - pas draugus ir 
pažįstamus. Mokymo įstaigoje 
internetu naudojosi 24%, o na
muose tik 12%. Lietuvos aidas 

nė Varšuva - 148. Rusijos mies
tas Sankt Peterburgas yra prie 
brangesnių - 7 vietoje, o sostinė 
Maskva - 36 vietoje. “Financial 
Times” paskelbtą miestų sąrašą 
sudarė tyrimų agentūra “In- 
bucon”. Miestų brangumas ver
tintas pagal būtinas šeimos, tu
rinčios du mokyklinio amžiaus 
vaikus, išlaidas.

Verslo žinios

jos gyventojų vertybės. Duo
menų iš pastarosios šalies pati
kimumas kol kas nepatvirtintas.

Iš atsakymų galima spręsti 
apie žmonių požiūrį į šeimą 
darbą religiją laisvalaikį, do
rovę. Šių duomenų analizė lei
džia gana tiksliai apibrėžti kiek
vienos šalies gyventojų panašu
mus ir skirtumus.

Šiuo metu Lietuva užima pir
mą vietą Europoje pagal joje gy
venančių vadinamųjų pralai
mėtojų ir laimėtojų santykį. Kas 
septintas Lietuvos gyventojas 
(14 proc.) mano, kad nieko savo 
gyvenime pakeisti nebegali, ir 
nelaukia iš ateities nieko gera.

(nukelta į 4 psl.)
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Apgaulingi darbo pasiūlymai 
ir kaip nuo jų apsisaugoti

Šiais laikais yra daug žmonių, 
kurie nori gyventi kitų už
dirbtais pinigais. Ir darbo pasiū
los skelbimuose yra sukčių, ku
rie žmones išnaudoja. Tą mes 
visi turime žinoti ir taip pat ži
noti, kaip nuo to apsisaugoti. 
Pvz., skelbiama, kad JAV-jų 
paštui (The US Postai Service) 
reikia darbininkų, kurių metinė 
alga būtų 60-70 tūkstančių do
lerių. Ir jei žmogus, norintis to 
darbo, atsiųs 40 dolerių skel
biančiajam, jam esą bus padėta 
gauti šį gerai apmokamą darbą, 
padedant išlaikyti pašto tarny
bos reikalaujamus egzaminus 
gerais pažymiais. Bet žmogus, 
pasiuntęs 40 dolerių, gavo tik 
paprasčiausią brošiūrėlę su in
formacija, kuriąjis jau žinojo ar 
galėjo gauti kitur nemokamai. 
Pasijutęs apgautas, žmogus 
kreipėsi į Better Business Bu- 
reau. O tokių skundų biuras gau
na nuo 10 iki 20 kas mėnesį, ir 
jie visi yra apie suktus skelbi
mus, siūlant padėti gauti val
dišką darbą. Kiekvienais metais 
JAV apgavikai suktais skelbi
mais išvilioja milijonus dolerių 
iš nieko bloga negalvojančių 
žmonių. Sukčiai skelbdamiesi 
naudoja vardus, panašius į 
tikrųjų valdžios įstaigų, pvz., 
“The U.S. Agency for Career 
Advancement” arba “Postai 
Employment Service”. Paskuti
nis naujas “valdiškas” vardas 
iškilo Floridoje - tai Federal Da
ta Service, Ine. of Margata, Fla. 
Šios sukčių “įstaigos” neteisin
gai skelbėsi, kad grąžins mo
kestį, jei žmogus negaus darbo,

ir net naudojosi (be sutikimo) 
žmogaus debito kortele ar čekių 
sąskaita (checking acc.). Fede
ralinė valdžia balandžio mėn. 
sustabdė šios įstaigos veiklą.

Sukčiai paprastai prašo iš 
žmonių už patarnavimus nuo 
39,95 dolerių ir dar 5 dolerius 
už medžiagos persiuntimą. Bet 
yra ir daugiau prašančių - 
dažniausiai iki 50 dolerių. Šito
kią sumą gero darbo ieškantis 
žmogus gali lengvai sumokėti. 
Ir už tai tie melagingi skelbi
mai yra nukreipti į žmones su 
žemesniu išsilavinimu, kad jie 
susigundytų dideliu uždarbiu. 
Kiekvienam skundui, ateinan
čiam į Better Business Bureau, 
yra kokie penki nukentėję, 
kurie nesiskundžia ir sako, kad 
per savo neapdairumą prarado 
50 dolerių, ir į tai tik ranka nu
moja.

Melagingi skelbimai nuo 
1997 m. šiek tiek sumažėjo, nes 
nuo tada įsikišo federalinė val
džia ir skelbėjai buvo traukiami 
į teismą. Bet dabar atsirado iš- 
gudrėjusių suktų skelbėjų, ku
rie nebesiskelbia atstovaują 
Postai Service - pašto tarnybai, 
jie prisipažįsta esą “telemarke- 
ters’, arba privačios įstaigos, ir 
nebeprižada aukso kalnų, o jų 
skelbimai, siūlą pagalbą egza
minuose gauti geresnį darbą, 
dažnai yra ant teisėtumo ribos. 
Šie neteisingi žmonės susipila į 
savo kišenes daug darbo ieš
kančiųjų pinigų. Anksčiau mi
nėta Federal Data Service Flo
ridoje susikrovė iš tokių netei
singų patarnavimų pažadų 3,5

mln. dolerių per metus. O kiek 
yra tokių įstaigų, kurios dar 
neišaiškintos...

Kadangi tos suktos įstaigos 
vis gudriau ir subtiliau rekla
muojasi, žmonės turėtų žinoti ir 
saugotis skelbimų, kurie:

1. skelbia, kad turi ryšių su 
federaline valdžia ir gali padėti 
išlaikyti aukštesniais pažymiais 
federaliniam darbui gauti rei
kalingus egzaminus, ir sako, kad 
nereikia turėti jokios praktikos 
tam darbui;

2. siūlo informaciją apie “pa
slėptus” ar neskelbiamus val
diškus darbus;

3. nurodo nemokamus tele
fono numerius. Kai žmogus pa
skambina, jam siūlomi vertingi 
lankstinukai ir brošiūros, kur 
surašyti darbai, egzaminų klau
simai ir nurodymai, kaip geriau 
išlaikyti egzaminus;

4. duoda nemokamus telefo
nus, kurie nurodo jau apmoka
mus telefonus, norint gauti dau
giau informacijos. Pagal fede- 
ralinius įstatymus, bet kuri re
klama skambinti apmokamu 
telefonu turi skambintojui pra
nešti, kiek tai jam kainuos. 
Siūlytojai turi paaiškinti, ar turi 
ryšį su federaline valdžia. Jūs 
turite galimybę pakabinti rage
lį prieš įsipareigojant mokėti.

Žmonės, iešką US Postai 
Service ar kitokių federalinės 
valdžios darbų, turėtų žinoti, 
kad:

1. informacija apie darbus yra 
nemokama;

2. federalinės valdžios įstai
gos ir US Postai Service nie
kada neima pinigų už prašymo 
formą, arba negarantuoja, 
kad žmogus gaus darbą;

3. jei reikia laikyti egzami
nus (daugeliui darbų jų net 
nereikia), minėtos įstaigos pa

prastai duoda klausimų pa
vyzdžius ir už juos nereikia 
mokėti;

4. yra apgaulinga garantuoti 
aukštus pažymius (Tęst 470 - 
The Post Service Exam). Tie 
egzaminai yra bendro pobū
džio, o ne egzaminai jūsų ži
nioms patikrinti, ir dalyvavimas 
specialiuose mokymo semi
naruose (workshops) ar įvairių 
egzaminų klausimų studijavi
mas negarantuoja jums aukštų 
pažymių.

Jei manote, kad buvote tokių 
skelbimų auka, praneškite FTC 
telefonu: 877-382-4357 arba 
internete: www.ftc.gov

Jūs taip pat galite pranešti 
vietiniam US Postai Inspection 
Service. Telefono numerio ieš
kokite telefonų knygoje.

Galite pranešti Better Busi
ness Bureau arba valstijos pro
kuratūrai. (Illinois valstijoje 
prokuratūros - Illinois Attomey 
General’s Office tel. 800-386- 
5438.)

Informaciją apie federalinės 
valdžios darbus galite gauti 
skambindami US Office of Per- 
sonnel Management’s USA 
Jobs Information System (tel. 
Chicagoje: 312-353-6129). In
ternete: www.usa/iobs.opm.gov 
Informaciją apie darbą pašte 
galite gauti vietinėse pašto įstai
gose arba internete: www.- 
usps.gov

Nesileiskite įvairių aferistų 
apgaunami. Jie jums darbų tik
rai nesuras. Jūs patys grei
čiau susirasite ir tas nieko ne
kainuos.

JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė: Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Smulkštienė

Naudotasi įvairia spauda

Lietuviai palankiausiai 
vertina švedus bei 

neigiamai žiūri į čigonus
Lietuviai labiausiai simpati

zuoja švedams, rodo spalį mė
nesį atlikta gyventojų apklausa, 
kurios metu buvo tiriamas Lie
tuvos gyventojų požiūris į kitas 
tautas. Visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro “Vilmorus” 
atliktoje apklausoje, lietuviai 
švedams skyrė 5,45 balo. Ty
rime buvo naudojama 7 balų 
skalė.

Lietuviai taip pat palankiai 
vertina prancūzus (5,32), japo
nus (5,31) bei italus (5,30).

Reprezentatyvios gyventojų 
apklausos, kuriose buvo prašo
ma išdėstyti požiūrį į įvairias 
tautas taip pat buvo atliktos Len
kijoje, Vengrijoje bei Čekijoje.

Visose valstybėse palankiau
siai vertinami yra švedai, pran
cūzai, italai bei amerikiečiai. 
Lietuvoje atliktoje apklausoje 
amerikiečiai užėmė penktąją 
vietą (5,00).

Visose valstybėse, dalyvavu
siose apklausoje, blogiausiai 
vertinami čigonai. Lietuvoje 
jiems skirta tik 2,47 balo.

Palyginti su kitomis Vidurio 
Europos valstybėmis, lietuviai 
gana palankiai vertina rusus

(4,91).
Lietuvoje atliktoje apklauso

je priešpaskutinę vietą užėmė 
žydai (3,43), kiek palankiau jie 
vertinami kitose valstybėse.

Lietuviai vertina lenkus maž
daug taip pat, kaip lenkai - lie
tuvius. Vengrai ir čekai lietuvius 
vertina prasčiau, negu juos ver
tina lietuviai.

Pažymėtina, kad lenkai ir če
kai lietuvius įvertino geriau ne
gu vokiečius, o vengrams lietu
vių pozicija yra šalia čekų.

Dalis respondentų apie kai 
kurias tautas nieko negalėjo 
pasakyti. Vengrams (23,2 proc.) 
ir čekams (16,6 proc.) labiau
siai nežinoma tauta - lietuviai.

Beje, ir dalis lietuvių, atitin
kamai 25,7 ir 19,7 procento, 
negalėjo pateikti vertinimo apie 
vengrus ir čekus.

Lietuviai reiškia daugiau sim
patijų kitoms tautoms, palygin
ti su kitomis Vidurio Europos 
valstybėmis. Bendras balas, ro
dantis, kaip lietuviai vertina ki
tas tautas, yra 4,6. Lenkų rodik
lis - 4,4, vengrų - 3,9, čekų - 3,8 
balo.

BNS

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

Totorių gatvė Vilniuje V. Kelerienės nuotr.

Šiaulietės sūnaus palaikai liko 
nuskendusiame povandeniniame 

laive “Kursk”
Šiauliuose gyvenančios Va

lentinos Avelienės sūnaus Ser
gejaus Vitčenkos palaikai liko 
nuskendusiame rusų povande
niniame laive “Kursk”. Baren
co jūroje rugpjūčio 12 d. per 
karines pratybas nuskendus 
rusų povandeniniam laivui 
“Kursk”, žuvo 118 jūrininkų. 
Rusų ir norvegų narai per ne
seniai pasibaigusią žuvusiųjų 
palaikų iškėlimo operaciją iš 
laivo iškėlė tik 12 jūrininkų 
kūnus.

Nors narams pavyko atida

ryti laivo skyrių, kuriame ga
lėjo būti A. Vitčenka, tačiau į 
vidų patekti jiems nepasisekė. 
Pasibaigus žuvusių jūrininkų 
palaikų iškėlimo operacijai, bu
vo pažadėta per dešimt dienų 
atsiųsti “Kursk” jūrininkų ar
timiesiems simbolines urnas su 
vandeniu iš laivo žūties vietos. 
S. Vitčenka kartu su motina 
gyveno Sankt Peterburge. Šiame 
mieste vaikinas baigė jūrei
vystės mokyklą, iš čia jis buvo 
pašauktas į tarnybą kariniame 
jūrų laivyne. BNS

Lietuvos Seimas nori 
draugauti su nesančiu 
Čečėnijos parlamentu

Lietuva ir Lenkija ties energijos tiltą
Lietuvą ir Lenkiją sujungs 

maždaug 140 kilometrų ilgio 
elektros energijos tiltas, kuris 
bus nutiestas per metus. Tai lap
kričio 14 d. po susitikimo su 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nistru Wladyslawu Bartoszews- 
kiu pareiškė Varšuvoje viešin
tis Lietuvos diplomatinės 
žinybos vadovas Antanas Va
lionis.

Pasak jo, linija bus 400 kilo- 
voltų įtampos. Lietuva, pasak 
ministro, pasirengusi finansuo
ti savo tilto dalies statybą ir ti
kisi, kad atitinkamoms išlai 
doms pasirengusi ir Lenkija. Be 
to, abi valstybės sieks Europos 
Sąjungos paramos projekto 
įgyvendinimui.

Energijos tilto tiesimo pro
jektas buvo pradėtas įgyvendinti 
prieš kelerius metus, Lietuvos

Vyriausybei vadovaujant kon
servatoriui Gediminui Vagno
riui. Tačiau vėliau dėl statybos 
konkurso neskaidrumo projek
tas buvo nutrauktas.

Lietuva iki šiol tebėra inte
gruota į buvusią sovietinę ener
getikos erdvę ir neturi techninių 
galimybių eksportuoti elektros 
energiją tiesiogiai į Vakarus. 
Lietuva per Baltarusiją ekspor
tuoja nedidelį energijos kiekį į 
Lenkiją, tačiau šis projektas 
stringa dėl Baltarusijos keliamų 
kliūčių.

Baltarusija taip pat yra sko
linga Lietuvai maždaug 56 mi
lijonus JAV dolerių už elektros 
energiją.

Lietuvos energetikos pajėgu
mai keliskart viršija Lietuvos 
elektros energijos poreikius.

BNS

Į naująjį Seimą patekę ne
didelių partijų atstovai ėmė kurti 
draugystės grupę su realiai ne
egzistuojančiu Čečėnijos parla
mentu. Kaip pranešė “Respub
lika”, Seime atsirado bemaž 
dešimt parlamentarų, apsispren- 
dusių įkurti draugystės su 
Čečėnijos Respublikos Ičkerija 
parlamentu grupę. Tačiau gru
pės kūrėjai nesiima atsakyti, kur 
dabar galėtų būti šio parlamen
to nariai.

Pasak grupės steigimo vie
no iniciatorių, jaunalietuvio 
Stanislovo Buškevičiaus, “Če
čėnija yra dabar okupuota, par
lamento pirmininkas Ruslan 
Alichadzijev suimtas, kiti par
lamentarai kovoja su ginklu ran
kose arba dirba diplomatinį dar
bą Vakaruose”.

Anot S. Buškevičiaus, kon
taktų su čečėnų parlamenta
rais nėra, o steigti grupę pa
stūmėjo Seimo rūmuose apsi
lankantys Čečėnijos rėmėjai iš 
Sąjūdžio. Prisijungti prie gru
pės, anot parlamentaro, “būtų ir 
drąsos, ir moralinio palaikymo

parodymas”.
Pasak S. Buškevičiaus, į 

draugystės su čečėnų parla- 
menarais grupę įsirašys Kon
servatorių frakcijai priklau
santis politinių kalinių ir trem
tinių vadovas Povilas Jaku
čionis, krikščionis demokra
tas Petras Gražulis, social
demokratas Juozas Olekas.

Oficialus Vilnius laiko Če
čėniją neatskiriama Rusijos Fe
deracijos dalimi, tačiau daug 
kartų reiškė susirūpinimą dėl 
žmogaus teisių pažeidimų šioje 
Šiaurės Kaukazo respubliko
je.

Nepaisant to, Lietuvoje gausu 
Čečėnijos nepriklausomybės 
rėmėjų. Praėjusios kadencijos 
Seime veikė gausi parlamen
tinių ryšių su Čečėnija grupė, 
Seimo rūmuose dažnai buvo 
rengiamos konferencijos Čečė
nijos klausimu.

Vilniuje ir Kaune visuome
ninių organizacijų iniciatyva 
veikia Čečėnijos informacinės 
atstovybės.

Omnitel laikas

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.

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

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

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas pirmadieniais 9:30-10:00 vai. vak. iš
WPAT stoties 930 AM banga. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
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

r
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* MEM0BIALS

66 -86 80 ST. MIDDLE V1LLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

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

- GAUSI PARODŲ SALĖ - y

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEVY YORK, NEW JERSEY 

IR CONNĘCTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

http://www.ftc.gov
http://www.usa/iobs.opm.gov
usps.gov
mailto:jbanyte97@hotmail.com
mailto:jstrimaitis@aol.com
mailto:laisvesziburys@aol.com
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BUDĖKITE!
Pirmas Advento sekmadienis

Advento pirmuoju sekmadie
niu Bažnyčios liturgija pradeda 
naujus metus. Juos pradėdama, 
Bažnyčia ragina mus budėti ir 
ruoštis Kristaus atėjimui. Reikia 
ruoštis Kristaus gimimo šventei 
ir taip pat jo antrajam atėjimui 
pasaulio pabaigoje.

Žmogus, Dievo sutvertas amžinai laimei, laisva valia nusigręžė 
nuo jo. Netekęs teisės Įamžiną laimę, vargo ir laukė, kada išsi
pildys Tvėrėjo pažadas atsiųsti Išganytoją. O kad nepamirštų Die
vo duoto pažado, tai Dievo pašaukti pranašai vis primindavo, kad 
Dievas žmogaus neapgaus ir atsiųs Mesiją - Dievo Pateptąjį. 
Pranašai kalbėjo apie nuostabų Išganytojo užgimimą, jo mokslą, 
stebuklus, kančią ir mirtį.

Deja, dažnai žmonėms nepatiko pranašų raginimas daryti at
gailą, dirbti gerus darbus. Taip pranašas Elijas turėjo bėgti nuo 
Izabelės rūstybės, Izaijas buvo kankinamas, Zakarijas užmuštas 
akmenimis, Joną buvo įtestas [jūrą. Tiesa, nestigo ir tokių kurie 
nuoširdžiai kartojo žodžius pranašo Izaijo, gyvenusio aštuntame 
šimtmetyje prieš Kristaus gimimą: “Rasokite dangūs iš aukšty
bių ir debesys tegul išlieja teisųjį”.

Visa žmonija žinojo Dievo pažadą atsiųsti Gelbėtojų tik, tems
tant Dievo pažinimui, gyvenimui krypstant iš dorovės kelio, temo 
ir pažado supratimas. Jis virto mitais, legendomis. Tačiau vienaip 
ar kitaip suprasto Išganytojo laukė visos tautos.

Reikėjo ilgai laukti, idant žmogus suprastų kad savo jėgomis 
neįmanoma pasiekti išganymo. Vargdamas žmogus pamatėkad 
tik Dievas gali jįpakelti iš nupuolimo ir sutaikinti su Dievu. Ir kai 
suprato, tada pradėjo maldauti: “Rasokit, dangūs, iš aukštybių ’.

Adventas ir primena tuos ilgus amžius, kada žmonija laukė Iš
ganytojo. Primena ir ragina ruoštis Kristaus gimimo šventei. Ra
gina ruoštis atgaila ir gerais darbais. Todėl ir atkartotinėje tarp 
skaitinių mišiose kalbame: “Atgaivink mus, Dieve. Tenušvinta 
mums tavo veidas, ir būsim išgelbėti”.

Be to, Adventas mums primena, kad Kristus, kartą gimęs, mus 
mokinęs, kentėjęs ir miręs, bet vėl prisikėlęs, dar kartą ateis. Ateis 
gyvų ir mirusių teisti. Ir tai mums sako ne koks žmogus ar pranašas, 
bet pats Dievo Sūnus.

Tad visą laiką mes gyvename Advente - visą laiką laukiame 
Kristaus antrojo atėjimo, tik nežinome, kada jis sugrįš. Todėl reikia 
budėti. Išganytojas sako: “Budėkite, nes nežinote, kada ateis tas 
laikas. Sakau visiems: budėkite ”.

Nuoširdžiai ruoškimės pasitikti Kristų ir sąmoningai kalbėkime 
mišiųmaldos žodžius: “Gelbėk mus, Viešpatie, nuo viso pikto... ir 
gailestingai mums padėk, kad mes, iš nuodėmių išlaisvinti ir nuo 
visokių neramumų apsaugoti, palaiminga viltim lauktume mūsų 
Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo ”.

Šv. Povilas mus drąsina: “Jums nestingajokios malonės dova
nos belaukiant... Jis stiprina jus iki galo... Dievas yra ištikimas ”.

Norime ar nenorime, o vis tik kiekvienas susitiksime su Jėzumi. 
O kad tai būtų mums ne tik nebaisu, bet net džiugu, tai ruoškimės, 
dabar, kol dar laikas. Išgirskime šv. Povilo perspėjimą: “Meskim 
šalin tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais ”,

Kun. Vyt. Pikturna

X karta ir politika
(pradžia nr. 43)

Šiandieninė dvipartinė sistema neleidžia iškilti trečiajai ir 
ketvirtajai partijai. Norint ką nors pakeisti, pirmiausia vertėtų at
sisakyti archajiškos rinkimų procedūros (tai XVIII a. Anglijos 
viešojo gyvenimo reliktas). Tinkamiausias pakaitalas šiandien - 
daugiapartinė politinė sistema. Jeigu reiktų varžytis trims ketu
rioms partijoms, jeigu rinkimai vyktų keliais turais, gal dalyva
vimas politikoje pasidarytų patrauklus ir X kartai, šiandien visai 
pagrįstai netikinčiai, kad pavieniai balsai gali ką nors iš esmės 
nulemti. Būdama elektroninio amžiaus avangardas, X karta su
kurs “elektroninę demokratiją”, plačiai panaudodama tai, kas 
šiandien teegzistuoja kaip eksperimentai. Sakysime, buvo pasiū
lyta tuoj pat pateikti duomenis internete, - kad jie būtų prieinami 
plačiajai visuomenei ir žiniasklaidai, - apie politinių kampanijų 
finansavimo šaltinius. Bet skaitmeninė technologija gali dar la
biau paveikti Amerikos demokratiją. Jau esama darbo grupių, ku
rios eksperimentuoja, kaip būtų galima organizuoti “susirinkimus” 
elektroninėse “rotušėse”. Tolesnės demokratizacijos procesus spar
tinantis dalykas būtų visokeriopos politinės informacijos patei
kimas internete; tuomet pavieniai asmenys galėtų išreikšti savo 
nuomonę paspausdami kompiuterio klavišą. Nesunku įsivaiz
duoti, kad greitai ateis ta diena, kai piliečiai galės registruotis ir 
balsuoti internete, o vėliau daryti įtaką savo išrinktųjų sprendi-

JONAS BASANAVIČIUS - 
moderniosios Lietuvos kūrėjas

Kitais metais minėsime dr.(iono B'ašanavičtaus. 
150-ąsias gimimo metines. Šia proga skelbiame šĮstraipsrų

S'auliusSėibbkas 1
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. Daktaras Jonas Basandvičius? 
gimė 1851 metais lapkričio rnė-e 
nėšio 23 dieną .Ožkabalių kairu 
me, Bartininkų valsčiaus,' Vilr i 
kaviškio apskrity. Štai paties. Ba-o 
sanavičiaus: žodžiai apie savo 
gimimą:J<r;:. p jduspmld'vjla

“Ant šio baltojo “kalno” * 
svieto lapkričio . L2623 d. 
185 lm.. 7-tą valandą ivakare 
ateinant, dėl nežinomos.prie-/ 
žasties, teko man gimti in as-: 
phixia, taigi pusgyviu, ir tik su; 
dideliu vargu ..tapęs oatgai- 
vintas.Ar trinant. šepečiu mano. ■ 
kojų padus, ar per kokį, .kaip 
tėvams .rodėsi, stebuklą,' po 
geros, sako, valandos aš atsigai- 
valėjęs; tėvai jau tada mane,; 
nors pusgyvį, prižadėjo! į: kuni
gus leisti, jei tik DieVasteikšią- 
si dvasią.įkvėpti į mano, menką 
kūnelį. Lapkričio. 24 d/, 4.h po 
pietų buvau Bartininkų ibažny-l 
čioje klebono Jono Burdulio • 
apkrikštytas, o kadangi tą dieną< 
buvo Jono nuo. kryžiaus,! tai ir 
man Jono vardą suteikta., Bet tai 
buvo, rodos, nelemtas to; šven
toj o vardas, kursai manogyye-:; 
nime, tarytum, man daug ne
laimių atgabeno;”,: s. imsnimgf; s 

Basanavičiai buvo pasiturin
tys ūkininkai, todėl mažasis Jo
nas augo be vargo - gerai tėvų, 
prižiūrimas ir mylimas, kaip 
vienintelis sūnushvfA t\A

Gražiose Ožkabalių apylin- > 
kėse buvo daugybė, piliakalnių, 
kur mažasis Jonas mėgdavo vie
nas arba su vaikais bėgioti; įdo
mūs pasakojimai apie garbingus 
Lietuvos laikus, kuriuos girdė
davo iš savo tėvų ir kitų senes
nių žmonių-■ ugdė jarpe tautiš- . . . . ,
kūmo bei’ tet^nės meiles’ jaus-3 j^^l^venimųl trečioje klasėje 
mą. ‘ jo mergina ištekėjo už kito. Jo-

“Iš savo tėvo girdėjau paša- nui tai buvo labai graudu, nes 
kojąnt, kad mūsų sentėviai buvę jis ją labai, mylėjo, 
ateiviai, iš užnemunės iŠ kurdai 
nuo Vilniaus..; : ,'!; i.ohmų ptf 

Mano tėvo pavardė XVII. - 
XVIII šimtmečio dokumentuose 
- metrikų knygose prie bartinin- 
kų Bažnyčios - iš lenkiško* yra 
gana įvairiai rašoma; taip ran
dame užrašyta: Bosonoiez, 
Basanoicz, Bosonowicz, Bose- 
nowicz, Basenovvicz, Basian- 
owiež, Basienowicz, Bas- 
inicvvicz, BasinovvicZ. Basano- 
vviez, Bassanovricz, Basonow-

ii-.,: tau n ;i
ntįntUS.”.-/;

. į Jonui kiek paūgėjus, tėvai pa
rūpino jam; kaimo mokytoją : 
daraktorių. zApie savo, mokyto-. 
jus ir iš jų įgytą moksląjis sako:

.fį<‘‘Pirmų jnano daraktoriumi 
buvo tūlas apysenis Kardokas, 
iš dzūkų ateivis, aukšto stuo
mens vyras, šleivakojis: nuo jo 
skaityti ir šiek tiek rašyti iš
mokau. Antras mano mokytojas 
buvo tūlas girtuoklis lenkelis iš 
Vištyčio miestelio. Szymanows- 
kį’Sį-nuo kurio biskelį pramokau 
lenkiškai, vėliau mokinausi pas 
Bartininkų zakristijoną Nau
joką, kursai iš lenkiško Nova- 
kųyskiu rašėsi. Nuo tokių men- 
kųimokytojų neper daugiau
siai galimą buvo išmokinti, ir 
nors aš nuo,5 ar 6 metų prade-, klausė 1873-1874 m. semest- 
jaų<,j į mokslą eiti”, bet jau 12 rus. Tų pačių metų rudenį perė- 
mętų būdamas galėjau tik ge- jo į medicinos fakultetą, nes ga- 
raiilietuviškai ir lenkiškai skai- vostipendiją, be to, jis mėgo 
tylį: jr rašyti, biskelį. buvau arit- mediciną.
metikos pramokęs ir prie mi-

Iš k.: dr. J. Šliūpas ir dr. J. Basanavičius

namo sugrįžo, tėvas jam pasa
kęs, kad nė skatiko daugiau ne
duos, jei jis į Seinus neisiąs. Ir 
tik po ilgų kalbų ir plačių verks
mų tėvas sutiko Joną į svetimą 
šalį išleisti - ir jis su kokiu šim
tu rublių Maskvon išvažiavo.

Maskvoje Jonas įstojo į is
torijos-filosofijos fakultetą, kur

Universitete jis buvo pasi- 
šių. tarnautų nors vargiai supra- šventęs vien medicinos mokslui 
taiųkas tai yrą introibo. ad al- 
t(įįtfį'. ■■ N’- .• .;„į ...
jTėyai Joną leido į Lukšių 

pradinę mokyklą. Pasimokęs, 
pirmą pusmetį, jis buvo nu
vežtas į Marijampolės miesto 
mokyklą,; bet kadangi, neišlaikė 
egzaminų, turėjo vėl grįžti į 
Lukšius, kur dar vienus metus 
mokėsi. Ir tik 1886 m. buvo pri
imtas į Marijampolės keturklasę 
miesto mokyklą.

; Grįždamas į namus atostogų, 
Jonas ištisas dienas praleisdavo 
vaikščiodamas po kaimo apy
linkes, aplankydamas savo mė- 
gįąijms piliakalnius. Jaunasis 
Jonas kaip ir kiti jaunuoliai turė- 
: i :i •; , „.. ■ ■

- Jaunajam Jonui mokslas se
kėsi, neši jis, turėjo gerą galvą, 
todėl ir.visose klasėse buvo pir
mas, . o pereidamas iš klasės: į 
klasę. gaudavo dovanų knygo-. 
iBifibnaJąUn m:
.: Baigęs keturias klases, Jonas 

mokėsi ir toliau, nors jo tėvai 
spirte spyrė jį eiti į kunigų semi
nariją, bet Jonas galvojo kitaip: 

.•“Mat jau nuo mažens į mano 
širdį buvo įsimetusi žingeidumo 
kirmielaitė, kuri mane graužė, 

icz, Bassonowicz, Basnevvicz, traukte mane traukė į nepažįs- 
Basawiecz, ir 1786jxl - Mag- tarną tolimą svietą... Troškau ir 
dalena Basanową. Šita pravar- ,ąš nabagas platesnį svietą, žmo- 
dė, be abejb, yrdikiluši nuo liet, mes, padanges nors iš tolo pama- 
basas ir turi dar kitus žmonių ir .tytit ,” 
vietų vardus nuo fo-'žSžfb pra- Kai Jonas baigęs gimnaziją

ir lietuvių kalbos tyrinėjimui, 
nes organizaciniam tautiškumo 
darbui nebuvo tinkamos dirvos. 
1879 m. birželio mėn. 11 d. Ba
sanavičius baigė universitetą ir 
gavo gydytojo teises.

Susitaręs su bulgarų vyriau
sybe, 1880 m. sausio mėn. Ba
sanavičius išvyko į Bulgariją. 
Savo paskyrimo vietą Lom-Pa- 
lankąjis pasiekė vasario mėn. 7 
d. ir pradėjo eiti ligoninės gydy
tojo ir direktoriaus pareigas. Ka
dangi jau turėjo pastovų darbą, 
Basanavičius pradėjo rūpintis 
lietuvybės reikalais. Iš čia pra
dėjo rašinėti straipsnius į lietu
viškus laikraščius „Lietuvišką 
Ceitungą” ir „Naują Keleivį”.

Išbuvęs iki 1882 m. Bulgari
joj, Basanavičius visam laikui 
išvyko iš Lorn-Palankos, trum
pam grįžo į Lietuvą ir išvažiavo 
į Prahą.

“Apsigyvenimas Pragoję 
mano gyvenime turi dideliausią 
reikšmę”, šakė Basanavičius. Iš 
čia jis Susirašinėjo su dr. J. Sau- 
erveinu dėl įsteigimo „Lietuvos 
Mokslo Draugystės”, o su Vište- 
lium ir J. Mikšu - dėl „Aušros” 
steigimo. Pirmas „Aušros” nu
meris išėjo 1883 m. pavasarį ir 
iš viso „Aušra” ėjo iki 1886 m. 
Nuo 1 iki 7 „Aušros” numerio 
redagavo pats Basanavičius, vė
liau redagavimą perėmė dr. J. 
Šliūpas.

Gyvendamas Prahoje Jonas 
apsivedė. Kadangi pinigų ištek
lius jam galop artinosi, jisai vo-

lens nolens buvo priverstas 
grįžti į Bulgariją. Grįžęs Bulgar
ijon apsigyveno Elenoj, iš kur 
buvo perkeltas vėl į Lom- 
Palanką. Bet antras jo gyveni
mo laikas Lom-Palankoj nebu
vo toks laimingas: jį bandė 
nušauti, bet tik nesunkiai su
žeidė. To įvykio priežastis taip 
ir liko paslapty. Sėliojama, kad 
visgi pasikėsinimo pagrinde 
buvę politikos motyvai.

1889 metais mirė jo žmona - 
Eleonora. Tas smūgis paveikė jo 
jau ir taip pairusią sveikatą.

Po žmonos mirties Basana
vičius persikėlė laisvai praktikai 
į Varną. Ten, nežiūrint savo pa
šlijusios sveikatos, rausėsi ar
chyvuose ir bibliotekose, ieško
damas medžiagos apie Lietuvos 
praeitį.

1904 m. vasario mėn. 8 d. 
prasidėjo Rusų-Japonų karas, 
kuris suteikė vilties Basanavi
čiui grįžti į tėvynę.

Kupinas tėvynės ilgesio, Ba
sanavičius pradėjo rūpintis kuo 
greičiausiai grįžti į Lietuvą. 
1904 m. liepos 31 d. jis Nemu
no upe laivu atplaukė į Kauną. 
Ant rytojaus rugpjūčio 1 d. nu
vyko į Vilnių. Vilniuje būdamas 
jis tuoj susipažino su eile Lie
tuvos inteligentų ir nusprendė 
įkurti Mokslo draugiją. Jono 
pastangomis buvo sušauktas 
Didysis Vilniaus Seimas.

1907 m. buvo išrinktas Vil
kaviškio apskrities mažažemių 
atstovu Suvalkams.

“Balandžio 7 (kovo 25) d. 
buvo viena svarbiausių lietuvių 
atgimimo istorijos diena - „Lie
tuvių Mokslo Draugijos” įstei
gimas Vilniuje. Į draugijos įkur
tuves buvo susirinkus visa eilė 
lietuvių veikėjų iš Vilniaus ir iš 
kitur suvažiavusių. Mane tuo
met išrinkta draugijos komiteto 
pirmininku.”

1913 m. liepos 9 d. Basa
navičius su palydovu M. Yču, 
garlaiviu, išplaukė į Ameriką, 
kur laikydami paskaitas rinko 
aukas. Lapkričio 1 d. Jonas su 

(nukelta į 6 psl.)

mams, klavišo spustelėjimu atsakydami į elektroninių anketų struktūra; sumažėjusi bedarbystė; augantys atlyginimai; sumažė
jęs valstybės remiamųjų skaičius; sumažėjęs nusikaltimų skaičius, 
visus daugmaž patenkinanti socialinio draudimo tvarka. Ameri-

klausimus. Kai Amerikos korporacijos įsigijo elektroninę komu
nikacijos įrangų Organizacijų hierafchįja pasidarė “plbkštešnė”,:
. A .. ' ■ : . ■ . •. ./.f • • • ... 'informacijos'srautas teka lygiau, sprendimai priimami greičiau, 6 kos politinei istorijai būdinga, kad pilietinės ir politinės santarvės 
svarbiausia - visi darbuotojai pasijui svarbesni. Savaime supran- irimą, sąlygojantį istorinius lūžius, lydi individualizmo protrūkis, 
tama. kad, elektroninio bendravimo galimybės: panaudojusi dc- institucijų susilpnėjimas, priešiškumas visokioms politinės veik- 
mokratijai plėsti, X karta nutolo nuo parsidavėliškos politikos, los formoms. Bet tokiais pilietinio nepaklusnumo laikotarpiais ir 
politikų .siekimo saugiai išlaviruoti neprisiliečiant prie rimčiausių išryškėja politikos prioritetai. Populistinis šūkis, kad biudžetas tu- 
probiemų. Taigi;, kai tik X. karta įsikiša į politiką, paaiškėja, kad ta ri būti subalansuotas; socialinę gerovę laiduojančios investicijos;
politikajau tapo negyvenimiška.

. . : BiūftO m te
Amerikos poliškos ateitis

. . .'jsi'jai .imiicb aoįiam-jf
Į šįandieninių “jaunų ^ųaugėlių”..reikalavimus kol kas stengia

si nekreipti dėmesio ir respubli^nai, ir demokratai. Jie yra 
grėsmingi koalicijoms, kurios susifonnuojarinkimųmetu,jų.neil- 
galaikiams politiniams tikslarrjs. Bęt greitai nebebus, galima iš
sisukinėti nuo tųueikąląvinių - jię jąų pradeda šmėsčioti politi
niuose debatuose. Kai J.Ventura buvo renkamas Minnesotos vals
tijos gubernatoriumi, jį palaikė jauniržmonės; Minnesotoje leidus 
registruotis rinkimų dieną, jie įsiveržė į rinkimus kaip šturmo grupė 
ir atnešė rekordinį balsųskaičių. Ventura pasiūlė aiškią demokratų 
ir respublikonių programų alternatyvą, teigdamas, kad “įvertins 
esamą situaciją^.. Žinoma; j am'* pavyko pasinaudoti žmonių po
litiniu skepsiu ir nepašitikėjimū. Šiandieninių Amerikos politi
nių jėgų pusiausvyra yra tiėsiogiai priklausorh'a'nuo to, ar ekonomi
ka ir toliau taip riepaiiaujamai kil£r Liautųsi ji kilus, ir tuoj pat 
nuvirstų šiandieninio amerikiečių b'frvio ramsčiai - biudžetas, ku
rio įplaukos vėl sudaro perteklių; platėjanti rinka; pastovi kainų 

or.

politinius svaičiojimus atmetantis pragmatizmas; nuostata, kad 
sunkių laikų našta negali būti paliekama tik tam tikriems sociali
niams sluoksniams ir grupėms, - tai patrauklu visiems ameri
kiečiams. Viduriniajai klasei būdingos ekonominės viltys ir nuo
saikios socialinės programos Amerikoje vyravo nuo praėjusio 
amžiaus ketvirtojo iki septintojo dešimtmečio. Tai buvo visuoti
nio ir visokeriopo kilimo laikotarpis. “Naują” politiką, propa
guojančią apdairų finansų tvarkymą, technologijų atnaujinimą, 
aplinkos apsaugą, šeimos vertybėmis pagrįstą moralę bei populis
tinius pažiūrius į ekonomiką, galėtų skelbti abi didžiosios Ameri
kos politinės partijos. Dabar ir demokratai, ir respublikonai pluša, 
norėdami sudaryti neprieštaringas programas. Tada jie garantuo
tų sau nevienadienį balsuotojų palaikymą. Kai bus rašoma Ame
rikos XXI amžiaus istorija, jos šiandieniniai jaunuoliai bus prisi
menami arba kaip vėlai pražydusių karta, toliau plėtojusi 
demokratiją ir įgyvendinusi naują politinę programą, arba kaip X 
karta, tylenių karta, bejėgiškai stebėjusi amerikiečių visuomenės 
žlugimą. Esminis klausimas: ar šiandieniniai jaunuoliai nugalės 
priešiškumą viskam, kas tik susiję su politika?

(pabaiga)
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■ Izraelio kareiviai Vakarų 
Krante nušovė penkis palesti
niečius, tačiau kariuomenės va
dovybė ir palestiniečių saugumo 
pareigūnai skirtingai pateikia 
įvykio aplinkybes, todėl neaiš
ku, ar nužudytieji iš tiesų kėlė 
grėsmę kareiviams. Izraelio ka
riuomenės išplatintame prane
šime teigiama, kad “lapkričio 26 
d. karinės pajėgos pastebėjo gin
kluotų teroristų būrį, kuris 
apšaudė į žydų naujakurių gy
venvietę vykusią Izraelio ka
riuomenės transporto priemo
nę”. Tačiau šiame pranešime 
buvo užsiminta tik apie keturis 
nušautus palestiniečius.
■ Šveicarų rinkėjai lapkričio 

26 d. vykusiame referendume 
didele dauguma parėmė savo 
kariuomenę ir atmetė centro 
kairiųjų pasiūlymą sumažinti 
karines išlaidas. “Žmonės nori 
armijos, tikros armijos. Žmonės 
nenori pusinių priemonių nei 
kariuomenėje, nei nacionalinio 
saugumo politikoje”, džiaugėsi 
šalies prezidentas Adolfas Ogi, 
kuris taip pat yra šalies gynybos 
ministras.
■ Lapkričio 23 d. po kelių die

nų paieškos Latvijos saugumo 
policija sulaikė vieną Latvijos 
nacionalbolševikų vadovų Vla- 
dimir Moskovcev, kuriam iki 
šiol vis pavykdavo išvengti su
laikymo. Tai lapkričio 24 d. pa
tvirtino saugumo policijos vir
šininkas Janis Reiniks. V. Mos
kovcev uždarytas į laikinojo su
laikymo izoliatorių ir apklausia
mas.
■ Europos Sąjungos ir Bal

kanų vadovai lapkričio 23 d. rin
kosi į Zagrebą, kur prasidėjo is
torinis viršūnių susitikimas, pa
sveikinsiąs pietryčių Europos 
pažangą užtikrinant taiką ir de
mokratiją po dešimtmetį truku
sios prievartos, etninių kovų ir 
suirutės. 15 ES šalių vadovai, 
pirmą kartą susirinkę regione, 
lapkričio 24 d. sėdo prie vieno 
stalo su Kroatijos, Jugoslavijos, 
Makedonijos, Bosnijos, Slovė
nijos ir Albanijos vadovais ir pa
sveikino juos su politiniu re
giono atgimimu.
■ Izraelis sutiko panaikinti pa

lestiniečių miestų ir miestelių 
blokadą, jeigu prieš tai bus 
užbaigtas beveik du mėnesius 
trunkantis smurtas. Tai lapkričio 
24 d. patvirtino Izraelio vyriau
sybės atstovas.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras 
Washingtone netyčia išsirinko 

Lietuvoje pasiūtą švarką

Vygaudas Ušackas

Lietuvos užsienio reikalų vi
ceministras Vygaudas Ušackas, 
pats to nežinodamas, Washing- 
tone prabangioje parduotuvėje 
nusipirko madingą švarką, kuris 
buvo pasiūtas... Lietuvoje. Vi
ceministras V. Ušackas lap
kričio viduryje lankėsi Jungti
nėse Valstijose. Kelionėje jis 
patyrė nemalonumų - iš Puerto 
Rico atskridęs į Washingtoną, 
V. Ušackas oro uoste nerado 
savo “pasiklydusio” lagamino, 
kuriame buvo svarbiems susi
tikimams skirtas kostiumas.

V. Ušackui teko įsigyti naują

Europoje Lietuvos gyventojai 
išsiskiria menkai suvokiamomis 

pilietinėmis vertybėmis
(atkelta iš 1 psl.)
Tik kas šeštas (17 proc.) Lietu
vos gyventojas tiki ateitimi ir 
atitinka laimėtojo apibrėžimą. 
Jie arba patenkinti gyvenimu, 
arba mano, kad gali jį pakreipti 
norima linkme.

Latvijoje yra 13 proc. pra
laimėtojų ir 13 proc. laimėtojų, 
Estijoje - atitinkamai 10 proc. ir 
17 proc.

Vakarų Europoje žmonės jau
čiasi geriau. Pavyzdžiui, Olan
dijoje yra tik 0,6 proc. pralaimė
tojų ir 37 proc. laimėtojų, Vo
kietijoje - 1 proc. pralaimėtojų 
ir 48 proc. laimėtojų.

Per devynerius nepriklauso
mybės metus pralaimėtojai Lie
tuvoje gerokai pajaunėjo. Anks
čiau tai buvo daugiausia 56-65 
metų žmonės (20 proc.), o da
bar save nevykėliu laiko beveik 
kas trečias 46-56 metų gyven
tojas.

Manoma, pralaimėtojų Lietu
voje padaugėjo neišsipildžius 
gyventojų svajonėms greitai 
praturtėti. Daugelis žmonių nu
sivylė reformomis ir todėl laiko 
save nevykėliais.

Tyrimas parodė, kad Lietuvos 
gyventojai nepasirengę laisvam 

švarką. Prestižinio prekybos tin
klo “Hechts” parduotuvėje 
Washingtono Arlingtono rajone 
viceministras rado jam puikiai 
tinkantį tamsios samanų spalvos 
švarką, kuris kainavo 250 JAV 
dolerių.

Vilkėdamas šiuo švarku, V. 
Ušackas “Laisvės/Laisvosios 
Europos” radijuje skaitė paskai
tą, kurioje, be kita ko, kalbėjo 
apie didėjantį Lietuvos gaminto
jų konkurencinį pajėgumą.

Po paskaitos prie jo priėjo 
Latvijos ambasados Washing- 
tone patarėjas, kuris pasigyrė 
vilkįs Lietuvoje pasiūtą švarką, 
kurį nusipirko Washingtone.

Vėliau, grįždamas į viešbutį, 
V. Ušackas apsižiūrėjo, kad ir jo 
švarkas turi etiketę “Made in 
Lithuania”, nors jo gamintoju 
nurodytas “Oscar de Ia Renta”.

Aviakompanija “United”, at
lygindama už patirtus nepatogu
mus, kompensavo V. Ušackui 
švarko įsigijimo išlaidas.

"Paklydėlis” lagaminas su 
eilute buvo pargabentas į Vilnių.
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kapitalo bei darbo jėgos ju
dėjimui.

Net 94,2 proc. Lietuvos 
gyventojų mano, kad pirmiau
sia darbu turėtų būti aprūpinami 
nuolatiniai šalies gyventojai, o 
ne imigrantai. Tai - didžiausias 
rodiklis Europoje. Lenkijoje šis 
skaičius yra 90,7 proc., Latvijoje 
- 74, Estijoje - 47 procentai.

Labiausiai pakantūs imigran
tams švedai - tik 11,2 proc. jų 
mano, kad pirmiausia darbu turi 
būti aprūpinami vietos gyvento
jai.

Lietuva pirmauja ir pagal ne
pasitikėjimą užsienio bendrovė
mis. Jomis pasitiki tik 17 proc. 
gyventojų. Šis skaičius, pa
vyzdžiui, Prancūzijoje, yra 48, 
o Portugalijoje - 53 procentai.

Mokesčių nemokėjimą patei
sina daugiausia Lietuvos gyven
tojų iš visų Europos Sąjungos 
šalių ir kandidačių.

Į klausimą, ar galima nemo
kėti mokesčių, jei yra tokia gali
mybė, 10 balų turėjo rašyti žmo
gus, kuris mano, kad taip gali
ma elgtis visada, o vienetą - 
“niekada”. Lietuvos vidurkis - 
3,8, Ukrainos - 3,4, Estijos - 3,2, 
Rusija - 3,1, Latvijos - 2,1.

New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos darželinukų klasė su mokytoja Audre 
Lukoševičiūte. Iš k.: Matas Šližys, Matas Angeliadis, Krista Angeliadis, Antanina Belzer, 
Austė Norvilaitė ir Emilija Milukaitė Aldutės Bulotaitės-Belzer nuotr.

Gana pakantūs lietuviai yra ir 
kyšių ėmimui. Tai pateisina net 
67 procentai apklaustųjų. Nepa- 
kančiausi kyšiams yra danai (92 
proc.).

Vairavimą išgėrus labiausiai 
pateisina Slovakijos gyventojai 
- 53 proc. Lietuvoje tokių - 76 
proc. Griežčiausiai prieš tokį el
gesį nusistatę danai (93 proc.) 
ir lenkai (91 proc.).

Net 56 proc. mano, kad ge
riausiai Lietuvai tiktų stiprus ly
deris, kurio nevaržytų nei par
lamentas, nei rinkimai. Šiuo 
požiūriu lietuvius lenkia tik ru
munai, rusai (po 67 proc.) ir lat
viai (58 proc.). Mažiausiai stip
raus lyderio pageidauja kroatai 
(11 proc.), danai (14 proc.), aus
trai, vokiečiai (po 16 proc.) ir 
estai (18 proc.).

Blogiausiai Europoje lietu
viai vertina savo šalies politinę 
sistemą - 30 proc. ją laiko labai 
bloga. Tik 23 proc. žmonių - 
mažiausiai žemyne - mano, kad 
Lietuvoje gerbiamos žmogaus 
teisės. Mažiausias Europoje ir 
lietuvių pasitikėjimas valstybės 
tarnautojais - jais pasitiki 21 
proc. apklaustųjų. 1990 metais 
tokių buvo 53 procentai.

Vos 26 proc. Lietuvos žmonių 
pasitiki policija. Labiausiai ja 
pasitiki danai - 91 procentas.

Užtat Lietuvos gyventojai yra 
didesni patriotai nei daugelis 
kitų europiečių. Net 46 proc. 
Lietuvos gyventojų eitų ginti 

savo šalies, jei kiltų karas. Tuo 
tarpu, pavyzdžiui, Vokietijoje 
savo šalį gintų tik 36 proc. 
žmonių.

Nė vienos Europos šalies gy
ventojai taip nepasitiki žinias
klaida kaip Lietuvoje. Šio tyri
mo duomenimis, žiniasklaida 
pasitiki 77 proc. mūsų šalies gy
ventojų. Lietuviai lenkia portu
galus (66) ir slovėnus (61).

Vakarų valstybėms būdingas 
kritiškesnis požiūris į žinias- 
klaidą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje 
ir Vokietijoje žiniasklaida pasi
tiki 36, Italijoje - 35, Danijoje - 
33 proc. gyventojų.

Prieš devynerius metus pagal 
požiūrį į homoseksualizmą lie
tuviai buvo nepakanciausi Eu
ropoje. Jei homoseksualizmui 
niekada nepritariantys rašytų 1 
balą, o visiškai pateisinantys - 
10, Lietuvos gyventojų požiūris 
į šį reiškinį būtų 1,4 balo.

Šiuo metu Lietuvos gyvento
jai homoseksualizmui toleran
tiškesni (1,9 balo) ir susilygino 
su Latvija bei Rumunija, bet vis 
dėlto liko nepakanciausi Eu
ropoje.

Pakančiausi homoseksualiz
mui yra olandai (7,8), danai 
(6,6), vokiečiai (5,7), čekai 
(5,5).

Didesnį pakantumą nepana
šiems į save rodo ir Lietuvos gy
ventojų požiūris į kaimynus. 
Prieš devynerius metus 87 proc. 
žmonių nenorėjo gyventi homo

seksualistų kaimynystėje, o da
bar nepageidaujantieji tokios 
kaimynystės sudaro 68 procen
tus.

Padidėjo pakantumas ir kai
mynams alkoholikams (nuo 92 
iki 82 procentų). Lietuvos gy
ventojai labiausiai nenorėtų kai
mynų narkomanų - 87,5 procen
to. Imigrantų savo kaimynystėje 
nenorėtų 22,7 proc. mūsų šalies 
žmonių. 62 proc. Lietuvos gy
ventojų nenorėtų gyventi kai
mynystėje su čigonais, 21 proc. 
- su žydais.

Požiūrį į toleranciją atsklei
džia ir nuomonė, kokias savybes 
vaikas turėtų įgyti namuose. 
Lietuvoje toleranciją kaip svar
bią savybę nurodo tik 58 proc. 
gyventojų. Tuo tarpu, pavyz
džiui, Lenkijoje net 80 proc. 
žmonių mano, kad toleranciją 
išugdyti vaikui šeimoje yra svar
bu.

Klausiant, kokias savybes 
vaikas turėtų įgyti namuose, 
Lietuvos gyventojai pirmiausia 
nurodo darbštumą (87 proc.), 
savarankiškumą bei atsakomy
bės jausmą (77 proc.).

Kaip ir prieš dešimtmetį, 
geros manieros Lietuvoje verti
namos mažiausiai iš Europos 
šalių. Kaip ugdytiną savybę jas 
mini maždaug kas trečias žmo
gus. Latvijoje geras manieras 
vertina 72 proc., Estijoje - 78 
proc. gyventojų.
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VLADAS BRAZIŪNAS

Vermonto vertikalė, 1
arba
Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny
(spūdžiai ir kt.: marginalinis marginys

Pamatyti Jungtines Amerikos Valstijas - nei buvo sena, nei 
puoselėta svajonė: nebe Baltušio laikai. Tiesiog taip susiklostė, 
kad sūnus šiemet Middlebury koledže, Vermonte, baigė bakalau
ro studijas ir tiesiog būtų buvę nedovanotina tėvams neatvykti į 
iškilmes, kai jau tokia tvirta tradicija: tėvai tą iškilmingą valandą 
- būtini. Tai ir skridom. Iš Vilniaus pro Londoną Bostonan, taip 
pat ir atgal. Šiek tiek šen ten pasibuvom.

Neturiu jokių rašto Kolumbo ambicijų tą Ameriką atrasti. Vis 
dėlto, dabar jau ramiau peržvelgiant labai jau margus dienoraš
tinius užrašus, elektroninius laiškus, vienas kitas ryškesnis įspū
dis, viena kita mintis rodosi gal ir pasakytina. Tebūnie.

Juoba kad skridom ne kokion Čikagon, nuo seno visai lietu- 
viškon, dabar jau ir Lietuvos lietuvių kiaurai išbraidžioton. Ameri
ka didžiulė, ir jos šiaurryčiuose, taigi “mūsų” pusėj ir Kanados 
Quebec’o pašonėj, yra dar ir tokia visai, sakytum, neamerikietiš- 
kos išvaizdos bei lėtesnės, ramesnės gyvensenos Vermonto - Ža
liojo kalno - valstija, valstietiška (fermeriška) valstija. Kraštovaiz
dis čia tarytum Lietuvos, tik akiraty - tikri kalnai, aukšti, bet jau 
nebejauni, nuapvalėję.

Tiesa, siekdamas išlaikyti kuo daugiau autentikos, buvau pri
verstas pabalansuoti tarp tos autentikos ir neišvengiamų jos paly
dovų - vienokių ar kitokių asmeniškumų. Prašau skaitysiančių 
nepasmerkti.

Iš dienoraštinių užrašų:
13, šeštad. - Jau pradedu patikėt, kad teks pabūt Vermonte. 

Žaliakalny. Svetimam? -

* * *

ateinu čia kiekvieną rytą
pakalbint didingų kalnų

- kaip tavo vardas?
- Svetimas
- kaip tavo vardas?
- Ne Tavo

Toptelėjo išryt verdant kavą. Vakaras, naktis, rytas - sujaukta ir 
neišsimiegota. Vingy vaikai vakar klausėsi Andrevv Lloydo Web- 
berio “Jėzaus Kristaus superžvaigždės” su visokiomis mūsų 
žvaigždėmis ir žvaigždutėmis, bet gal ir rimtai: koncerto vyriau
siasis dirigentas Vaclovas Augustinas.

17, trečiad. - Vilniaus oro uostas. Neutrali zona. Visokiausi 
paukščiai rengiasi kirst valstybių sienas. Iš kur tiek rusų? Iš Lietu
vos? Su polietileno maišais. Su vaikais. Pavargusiais, apsipešu
siais, miegančiais. Veža našlaitukus? Labdaringo poilsio ar su- 
visam? O tie gal patys gabiausi, veikliausi Lietuvos jaunuoliai, 
vienaip ar kitaip, dažniausiai išlaikę neįmanomai didelius konkur
sus, atrankas, - nekalbu apie naujalietuvių verslininkų ar val
dininkų vaikelius, studijuojančius užsienio aukštosiose už tėvelių 
(?) pinigus, - o tie iniciatyvūs, prasimušę patys, dažnai tikrai ta
lentingi jaunuoliai - koks jų likimas? Našlaitukų? Jie išvažiuoja 
kupini gražiausių norų lavintis, išsilavinti, kad paskiau Lietuvoj... 
Stop.

Jurgiuk, Jurgiuk, kinkyk, kinkyk, paplak, paplak, važiuok, 
važiuok, stabdyk, stabdyk, tprrr, tprrr...(Lakštingalų Vermonte, 

deja, išgirsti neteks.)
19, penktad. - Koledžo miestas Middlebury po teisybei tik 

miestelis, bene 8 tūkstančiai gyventojų, taigi vos ne dvigubai 
mažesnis už Pasvalį, skirtumas - kad čia nieks nestatė komuniz
mo, taigi ir didelių namų, didžiausi gal triaukščiai.

Užtat va išėję per pusvalandį radom bent devynias bažnyčias, o 
pirma tikrai buvom matę dar vieną, katalikų. Šiaip - protestantų, 
Jėzaus kongregacijos, metodistų, baptistų... “Ties akiračiu smai
las mormonų / tabernakulio bokštas nei švirkštas” (Tomas Ven
clova. Emigrante).

Tas Middlebury nepaprastai švarus, tvarkingas, žalias ir - tai 
mums, atkakusiems iš visa nudrengusios sausros, daro didžiausią 
įspūdį, - ta chlorofilinė, ta salotinė žaluma labai šviežia, putojan
ti, skaisti, gaivi. Dar man įspūdis - neįsivaizduojamai tvarkingi ir 
mandagūs, paslaugūs vairuotojai. Mašinos daugiausia didelės ir 
galingos, daug tranzitinių krovininių, mat nėra apie Middlebury 
kokių žiedinių apylankų. Bet per miestelį jos važiuoja gan lėtai, 
bent jau prieš sankryžas, pėsčiųjų perėjas iš tolo pristabdo, susto
ja - beveik prieš kiekvieną sankryžą čia pakabinti ar išpiešti stop 
ženklai - ir kuo ramiausiai laukia, kiek tiktai reikės, o pėsčią žmo
gų, net mašinai iš kairės, taigi iš kitos pusės, artėjantį prie gatvės, 
prie perėjos (ypač!), vairuotojai sveikina pamodami ar tik džiugiai 
ir drąsinamai nusišypsodami.

Bevaikščiodami po miestelį, užėjom ir Middlebury koledžo bib- 
liotekon. Čia ir Robert’o Frost’o (lietuviškai jo pavardė irgi būt 
graži - Šaltis, Speigas) atminimo kambarys: seni daiktai, krėslas, 
senos knygos, užrašai, laiškai - jo paties ir D.H.Thoreau. Šitas 
didis poetas, R.Frost’as, pasirodo, dešimtmečius profesoriavęs 
Middlebury koledžo kalbų mokykloj, dalyvaudavęs rašytojų kon
ferencijose; jos per vasaras vyksta taip pat koledže. Bet jau kitoj 
vietoj (ir kalbų mokykla toj kitoj vietoj), ten dar būsim.

(bus daugiau)



2000 gruodžio 1, Nr. 46 • DARBININKAS • 5

Sveikatos kertė
Sveikata ir dieta

(pradžia praeitame nr.)
Neretas net velniui sielą par- 

duodavęs, kad tik galėtų būti 
jaunas ir gražus. Ne taip seniai 
būdavo leidžiami žmogaus au
gimo hormonai, kurių kiekis 
senstančio žmogaus organizme 
sparčiai mažėja. Tai padėdavo 
sustiprinti raumenis, tirpindavo 
riebalų sluoksnį, oda darydavo
si elastingesnė. Atrodo - viskas 
puiku. Bet... Pacientai kentėda
vo nuo pašalinių poveikių, nus
tojus vartoti hormonus, senėji
mo procesas pagreitėdavo.

Kad išliktum jaunu, reikia to
kiu jaustis. Reikia prisiminti, 
kaip stačia galva puldavai i 
kvailiausias avantiūras, kai ga
lėdavai visą naktį šokti, o paskui 
lyg niekur nieko po kelių va
landų miego visiškai žvalus sė
dėti darbe. Su amžium reikia 
skaitytis, bet jokiu būdu negali
ma sustoti vienoje vietoje ir ap
kerpėti. Ką daryti?

Imkis ko nors naujo. Ne
svarbu, kokio tu amžiaus, neat
sisakyk veiklos. Sustojęs iš kar
to tapsi niekam nebeįdomus ir 
nereikalingas. Įdomi veikla pa
deda būti aktyvesniam ir sustip
rina pasitikėjimą savo jėgomis.

Nebijok prašyti pagalbos. 
Prašymas padėti dar nerodo, kad 
esi silpnas. Nuolatinis stresas 
labai silpnina organizmo atspa
rumą. Mylintys žmonės nieka
da neatsisakys padėti. Jų para
ma ir supratimas leis atsikratyti 
įtampos. Gali pradėti bendrauti 
su žmonėmis, turinčiais tokių 
pačių bėdų kaip ir tu. Diskusi
jos, savitarpio supratimas pada
rys savo. Grupinė terapija prail
gina gyvenimą.

Gimtinė artesnė 
Kelionė greitesnė 
Kišenė t pilnesnė

PO Lt 5 H AIRLINES

Informacija ir rezervacijos:

1-800-223-0593

Kainos

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

Skambinkit* mum* arba savo kelionių agentūrai, o taip pat aplankykit* mūsų internetinę svetainę www.lot.com

Torontas

Čikaga Cžf _

^Sankt-Peterburgas

Niuarkas
Niujorkas £

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

ičios žemiausios, taigi, skrisdami LOT, nenuskriausite savo piniginės.

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

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

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

LGRyga

~ Maskva
^/\^>Miifskas

Kijevas
į ^Lvovas \

Kalbėk apie savo jausmus. 
Nesistenk laikyti visko savyje 
vien tik todėl, kad bijai įskau
dinti sau artimus žmones. Neat- 
siverdamas tu dar labiau juos 
skaudini. Gali pradėti rašyti die
noraštį. Tai tikrai nėra vien tik 
paauglių mergaičių darbas. Turi 
išmokti būti atviru pačiam sau. 
Turi nebijoti, kad kas nors kada 
nors visa tai perskaitys. Rašyk 
apie viską: ir gera, ir bloga. 
Vėliau tai padės prisiminti ma
loniausias ir geriausias gyveni
mo akimirkas, klaidas ir jų tai
symo kelius. Geriausia rašyti 
vienu ir tuo pačiu metu. Žinoma, 
jei rašyti nesinori - neprivalai. 
Tai tavo gyvenimas ir su juo gali 
elgtis kaip nori. Mokslininkai 
įrodė, kad pradėjus rašyti die
noraštį, po maždaug keturių die
nų yra pasijaučiama geriau. Be 
to, žmonės išliejantys savo emo
cijas nors popieriaus lape, rečiau 
serga.

Sportuok. Sportuojant sme
genis pasiekia daugiau kraujo, 
o kartu ir deguonies. Kiekvieną 
dieną reikėtų bent 45 minutes 
pasivaikščioti, kad padidinti at
sparumą įvairioms ligoms. Be 
to, sportas stiprina imuninę sis
temą, padeda gražiai atrodyti.

Galvok apie taisyklingą 
laikyseną. Susikūprinimas ne 
tik sendina, bet ir gali sąlygoti 
stiprų nugaros skausmą. Gydy
tojams neradus jokių pakitimų 
skaudamoje vietoje, neverta gu
linėti lovoje ir bandyti apgauti 
skausmą. Aktyvus darbas ar po
ilsis tam tikrai pagelbės. Svar
biausia - nepersitempti ir neuž
miršti taisyklingos laikysenos.

Dr. Raimundas Berkmanas

Sriubos
Baltųjų pupelių sriuba

200 g baltųjų pupelių,
1,5 l šalto virinto vandens,
l žalias ir raudonas saldusis pipiras,
1 ryšulėlis žalumynų,
1 didelė bulvė,
1 didelė morka,

(SKANAUS!)

1 svogūnas,
1/2 šaukštelio druskos,
2 pomidorai,
100 g raumenuotų lašinukų,
2 šaukštai kapotų petražolių, 
ant peilio galo baltųjų pipirų. 
Pupelės nuplaunamos dube

nyje, perrenkamos, nuvarvina
mos, užpilamos šaltu virintu 
vandeniu ir brinkinamos 12 va
landų. Išbrinkusios pupelės už
virinamos tame pačiame vande
nyje ir nugriebiamos putos. Ža
lumynų ryšulėlis kruopščiai nu
plaunamas, keliskart nupurto
mas, smulkiai supjaustomas ir 
suberiamas į puodą su pupelė
mis. Uždengus dangčiu, verda

Cukinijų sriuba su vištos krūtinėle

800 g cukinijų,
4 nedideli svogūnėliai,
4 šaukštai aliejaus,
3/4 l paukštienos sultinio,
1/2 šaukštelio druskos,
1-2 šaukšt. saldžių pipirų,
300 g vištos krūtinėlės,
4 šaukštai grietinės,
2 šaukšt. kapotų šalavijų la
pelių.
Du trečdaliai cukinijų (apie 

500 g) plonai nulupama ir su
pjaustoma kubeliais, o likusios 
cukinijos nuplaunamos ir nuš- 
luostomos. Svogūnėliai nulu
pami ir supjaustomi. Tada di
deliame puode įkaitinama pusė 
aliejaus. Suberti svogūnai ke
pinami, kol pasidaro visiškai 

ma apie valandą. Bulvė ir mor
ka nuskutamos, svogūnas nulu
pamas ir viskas supjaustoma ku
beliais. Saldieji pipirai, išėmus 
sėklas ir pertvaras, supjausto
mi šiaudeliais. Visos susmul
kintos daržovės suberiamos į 
puodą su pupelėmis. Sriuba dar 
15 minučių paverdama, o pas
kui pagardinama prieskoniais. 
Pomidorai nuplikomi, nulu
pami, susmulkinami kubeliais 
ir sudedami į sriubą. Lašinukai 
susmulkinami, pakepinami sau
soje keptuvėje ir sudedami į 
sriubą. Į stalą duodama api
barsčius petražolėmis.

skaidrūs. Suberiamos kubeliais 
supjaustytos cukinijos, supila
mas paukštienos sultinys ir 
uždengus paverdama maždaug 
15 minučių. Tada sriuba pert- 
rinama per sietelį, suberiama 
druska ir saldieji pipirai. Atidė
tosios cukinijos nelupamos; jos 
gražiai supjaustomos plonais 
rėžiukais, suberiamos į sriubą ir 
kokias 5 minutes pakaitina
mos. Krūtinėlė supjaustoma ku
biukais. Likęs aliejus įkaitina
mas, sudedama vištiena ir 5 
minutes pakepinama. Paskui 
mėsytė suverčiama į sriubą. 
Sudedama grietinė, gerai iš
maišoma ir apibarstoma kapo
tais šalavijais.

TicketsOnLine® 
www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

Die of - mirti dėl
One dies of an illness, hun- 

ger, grief, the other for ones' 
country.

What did he die of? He died 
of heart attack.

Reply to - atsakyti į
IVhat did he reply to your 

challenge?
He failed to reply to a ųues- 

tion.

Be ashamed of - gėdytis
You should be ashamed of 

yourself for telling such lies.
He felt ashamed of having 

done so little work.

Belong to - priklausyti kam 
nors

These books belong to my fa- 
ther.

Who does it belong to?

Picasso paveikslas 
aukcione parduotas 
už rekordinę sumą
Pablo Picasso paveikslas 

“Moteris sukryžiuotomis ran
komis” aukcione “Christie’s” 
lapkričio 8 d. parduotas už re
kordinę 55,6 mln. dolerių su
mą, kuri pradinę kainą viršijo 
du kartus. “Moteris sukry
žiuotomis rankomis” tapo bran
giausiu P. Picasso darbu ir penk
tuoju pagal brangumą paveiks
lu istorijoje. Iki šiol brangiau
sias P. Picasso paveikslas buvo 
“Pjeretos vestuvės”, kuris 1989 
m. Paryžiuje nupirktas už 51, 
671,920 JAV dolerių.

Omnitel Laikas

Piramidžių statytojus 
įkvėpė škotai?

Egipto piramidžių statybą 
įkvėpė ir ją sugalvojo škotai, 
teigia Bradford Universiteto 
profesorius Robert Laum.

Orknay statybininkai tūks
tantmečiu anksčiau nei egip
tiečiai pradėjo statyti sudėtingos 
architektūros pastatus. Profe
sorius R. Laum spėja, kad egip
tiečiai išgirdo apie Europoje pa
plitusius nepaprastus pastatus ir 
sumanė pasiskolinti idėją.

3800 metais prieš mūsų erą 
Orknay statybininkai pradėjo 
naudoti unikalią techniką. Pa
sak Bradford Universiteto pro
fesoriaus, statybos technika stul
binanti. Tačiau, nors būdami 
labai protingi, senovės škotai 
neturėjo rašmenų, todėl apie 
juos žinių beveik neišlikę.

Statybininkai, norėdami pa
statyti simetrišką pastatą, rėmė
si saulės ir žvaigždžių judėji
mu. O tai, R. Laum manymu, 
įrodo, kad senovės škotai žino
jo, kad Žemė apvali ir juda 
aplink Saulę.

AP

Neparuošiau pamokų - 
nuteisiu padangas!

Prancūzas moksleivis suga
dino savo mokyklos autobu
siuką, nes nebuvo paruošęs an
glų kalbos namų darbų ir ne
norėjo to pasakyti savo moky
tojui. Jis su draugais tiesiog nu
leido autobuso padangas. Jei 
mašina su vaikais būtų pradė
jusi važiuoti, pasekmės galėjo 
būti baisios, nes mokykla yra 
kalnuose.

Vienuolikametis prancūzas 
visą naktį žaidė kompiuterinius 
žaidimus, užuot ruošęs pamo
kas. Dabar už tai jis stos prieš 
teismą, nes, pradurdamas pa
dangas, jis rizikavo net 37 vai
kų gyvybėmis.

Jo tėvas išreiškė viltį, kad po 
šio įvykio jis daugiau dėmesio 
skirs anglų kalbai negu kom
piuteriniams žaidimams.

NewsUSA

Vienas prancūzų tinklapis 
pasidomėjo savo skaitytojų gy
venimo būdu ir uždavė jiems 
klausimą: kam skiriate savo 
laiką po darbo? Įjįatsakė 1794 
žmonės. Atsakymai pasiskirstė 
taip: sportuoju, renkuosi aktyvų 
poilsį - 29%, sėdžiu namuose 
prie kompiuterio - 28%, links
minuosi klube su draugais - 
17%, namuose žiūriu TV, ben- 
drauju su šeima - 14%, po dar
bo nelieka laisvo laiko - 5%, 
kiti atsakymai - 4%. Tarp “kitų 
atsakymų” buvo ir tokių: “esu 
užgėręs“, „užsiimu seksu”, “iš
pažįstu ir tarnauju Jehovai”, 
“ieškau darbo”, “gyvenu Argen
tinoje“ (atsakymai neredaguoti). 
Taigi daugelis žmonių laisvą 
laiką skiria meilei arba išgertu
vėms. Pirmoji vieta paskirta 
dviems atsakymams: laisvą 
laiką po vieno darbo aš pralei
džiu kitame darbe; galvoju.

Greitai Kinija gali tapti tre
čiąja šalimi pasaulyje kartu su 
JAV ir Sovietų Sąjunga, dabar 
Rusija, paleidžianti žmogaus pi
lotuojamą kosminį laivą. Nuo 
1960-ųjų Jurijaus Gagarino 
skrydžio, nė viena šalis neturė
jo galimybės įsiterpti į Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjungos 
kosmines lenktynes, tačiau da
bar, pasibaigus šaltajam karui, 
Kinija nutarė tai padaryti. Kinai 
patys kuria ir leidžia savo paly
dovus, daugiausiai telekomuni
kacinius, į kosmosą. Pernai vy
ko eksperimentinis skrydis su 
žmogumi, kuris pavyko, todėl 
kinai viliasi, kad pirmasis Kini
jos Liaudies Respublikos kos
monautas pakils į kosmosą arti
miausiu metu, nors tikslios da
tos neatskleidė. Kol kas dar rei
kia atlikti nemažai tyrimų ir pa
rengiamųjų darbų. Beje, dar per
nai Kinija pareiškė apie galimy
bę turėti net savo kosminę stotį. 
Šis projektas turėtų būti vykdo
mas keturiais etapais, iš kurių 
pirmas - žmogaus išvedimas į 
kosmosą. Netrukus galima tikė
tis, kad tarptautinę astronautų 
įgulą sudarys ne tįk rusai ir 
amerikiečiai, bet ir kinai.

Mokslininkai atrado tris 
naujas pelinių lemūrų rūšis. Ma
dagaskaro salos miškuose ran
dama vis dar neatrastų gyvūnų 
rūšių. Mažiausias pasaulyje pri
matas yra išties mažutis. Ilgis 
nuo galvos iki uodegos galo (be
je, uodega ilgesnė negu kūnas) 
tik 26 centimetrai. Svoris - 50- 
90 gramų. Madagaskare ran
dama per 40 lemūrų rūšių, todėl 
mokslininkams reikėjo atlikti 
genetinius testus, kad įsitikintų, 
jog atrado visiškai naujas rūšis, 
o nejau žinomų rūšių mutantus. 
“Šiais laikais neįtikėtinai retas 
atvejis yra naujos gyvūnų rūšies 
atradimas, o mes atradome iš 
karto tris,“ - džiaugėsi moksli
ninkas Stephen Goodman iš 
Chicagos Gamtos universiteto.

Ilgiausias intervalas - 84 
dienos - tarp busimosios moti
nos mirties ir vaiko gimimo už
registruotas Vengrijoje 1983 
metais. Klinikinė motinos mir
tis konstatuota balandžio mė
nesį, tačiau jos gyvybinės funk
cijos dirbtinai buvo palaikomos 
iki liepos 5 dienos, kol gimė 
mergaitė.

Astronomai nustatė tikslią 
mūsų galaktikos centre esančios 
didžiulės juodosios skylės vietą. 
Iki šiol manyta, kad ši masyvi 
juodoji skylė, laikoma Paukščių 
Tako galaktikos centru, yra kaž
kur netoli stipriausio visame 
danguje radijo bangų šaltinio 
Šaulio A.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
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Nedera puoštis svetimomis plunksnomis
Šiame krašte gyvenantieji, o taip pat ir iš Lietuvos atvykę me

nininkai, atlikę koncertą prie Camegie Hali esančios Weill Reci- 
tal Hali, vėliau ima skardentis koncertavę Carnegie Hali (salėje). 
Vaje, vaje, kaip toli nuo tikrovės!

Camegie Hali New Yorke, turinti 2800 vietų, yra viena iš pa
čių garsiausių ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje koncer
tinių salių. Čia koncertuoja geriausi simfoniniai bei kameriniai 
orkestrai, aukštą muzikinį pripažinimą įsigiję dainininkai, instru
mentalistai, dirigentai. Tos salės vieno vakaro nuoma - apie 30,000 
dolerių.

Tuo tarpu Weill Recital salėje randasi tik 327 vietos. Kaip išjos 
vardo matyti, ta salė yra skirta mažesnio masto ir ribotų išteklių 
rečitaliams.

Menininkus, pasipuošusius “svetimomis plunksnomis” ir neuž
tarnauta garbe, kartais paskatiname ir mes patys. Štai kad ir sa
vaitraštyje “Darbininkas” Nr. 43. Ten inicialais GK prisidengęs 
autorius (ar autorė?), straipsnį pavadinęs “Carnegie Hali vėl kon
certavo lietuviai ” (mano išryškinta - p.p.), rašo apie atvykusių iš 
Lietuvos smuikininko Vilhelmo Čepinskio ir pianistės Guodos 
Gedvilaitės koncertą, įvykusį gegužės 27 d. (Stebėtina, kad kon
certas įvykęs prieš pusšešto mėnesio, jo atgarsiai “Darbininke” 
pasirodė tik dabar!) Straipsnio autorius, pamiršęs straipsnio ant- 
galvę, rašo: “Weill Recital Hali yra labai graži, jauki ir elegan
tiška salė su puikia akustika. Salė buvo beveik pilna - 275 žmo
nės”. Taigi, “lietuviai Camegie Hali” nekoncertavo.

Panašių apie menininkus, “koncertavusius” Camegie Hali, mū
sų (išeivijos) spaudoje yra buvę ir daugiau.

p. palys

cc

Žinoma Italijos lino verpalų 
įmonė “Lificio e Canapificio 
Nazionale” nusprendė Kaune 
steigti naują fabriką. Bendrovė 
“Lificio e Canapificio Nazio
nale” priklauso Italijos “Marzot
to” grupei. Pavasarį ši grupė įsi
gijo Kauno tekstilės gamyklą 
“Liteksas”. Naujasis linų verpa
lų fabrikas bus steigiamas taip 
pat “Litekso” teritorijoje. Kau
niečiai italams parduos arba iš
nuomos maždaug penktadalį tu

Marzotto” plečia veiklą Kaune
rimų gamybos patalpų. “Lificio 
e Canapificio Nazionale”, val
danti 25% Europos rinkos, vi
same pasaulyje garsėja itin plo
nų verpalų gamyba. Naujasis 
fabrikas Kaune turėtų pradėti 
veikti 2001 metų pabaigoje. “Li
tekse” taip pat vyksta rekons
trukcija, tačiau gamyba nenu
traukta. Per dvejus metus italai 
iš viso ketina investuoti apie 40 
mln. litų.

Lietuvos rytas

Ar nepritrūks duonos Lietuvoje?
Šiemet Lietuvos malūnai iš 

žemdirbių supirko tik 30 tūkst. 
tonų duoninių grūdų. Apie 13 
tūkst. tonų rugių dar sukaupta 
Valstybinės žemės ūkio ir mais
to produktų reguliavimo agen
tūros sandėliuose. Tokio kiekio 
rugių kombinuotųjų pašarų įmo
nėms ir kepykloms neužteks nė 
3 mėnesiams. Todėl antra tiek 
duonai tinkamų rugių teks įsi

vežti iš užsienio. Beje, rugiai už
sienio rinkoje šiemet yra gana 
brangūs. Įvertinus transportavi
mo išlaidas ir 20% muito mo
kestį, reikėtų už toną grūdų mo
kėti apie 480 litų. Tad jei dabar 
už toną rugių malūnai žemdir
biams pasiūlytų nors 400-420 
litų, niekas jų nelaikytų sandė
liuose iki pavasario.

Valstiečių laikraštis

JONAS BASANAVIČIUS- 
moderniosios Lietuvos kūrėjas

Klaipėdos gaisrine - 
moderniausia Lietuvoje

Rekonstruotas uostamiesčio 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny
bos kompleksas tapo moder
niausiu Lietuvoje, čia sudary
tos geriausios sąlygos dirbti. 
Klaipėdos ugniagesiai įsikūrę 
šalia Martyno Mažvydo skul
ptūrų parko, komplekse, pa
statytame 1966 metais pagal ti
pinį sovietinį projektą. Po 8 mln. 
litus kainavusios rekonstruk

cijos gaisrininkai turi naujus ga
ražus, didesnes patalpas techni
kos remontui, didesnį adminis
tracijos pastatą, poilsio kam
bariai atrodo kaip viešbučio 
kambariai, įrengtos drabužinės,

dušai, valgykla. Patogiausią 
privažiavimą į gaisravietę ga
lima greitai susirasti modernio
je miesto schemoje. Rekon
strukcijos projektą atliko priva
ti bendrovė “Klaipėdos kom- 
projektas”, o rekonstravo vie
na iš dešimties konkurso da
lyvių “Klaipėdos apdaila”. 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel
bėjimo departamentas įkurtu
vių proga Klaipėdos gaisrinin
kams įteikė raktelius nuo nau
jo gaisrinio automobilio “Re
nault”, kuris kainavo 550 tūkst. 
litų.

Lietuvos rytas

(atkelta iš 3 psl.) 
palydovu grįžo į Lietuvą surinkę 
22,330$ ir 47 et.

1914 metų pradžioj e Basana
vičių ištiko nelaimė: jis du kar
tus vos neužduso, kai naktį jam 
miegant daug smalkių prisirin
ko kambaryje.

Ir štai Basanavičiaus sva
jonės ir sumanymai pradėjo įsi
kūnyti. Vasario 16 d., kada vi
siems 20 Lietuvos Tarybos na
riams susitarus, nuspręsta tapo 
paskelbti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Iki pat paskutinės savo gy
venimo dienos Basanavičius 
rašė ir tvarkė L.D.D-jos archyvą 
ir muziejų.

Už nuopelnus Lietuvai, Lie
tuvos valdžia dr. J. Basanavi
čiui paskyrė pensiją, V. D. Uni
versitetas išrinko jį savo garbės 
nariu ir profesoriumi, karo ligo
ninę, kurioje jis gydėsi, pa
krikštijo jo vardu ir daugelis 
miestų pasipuošė jo paminklais

bei biustais ir jo vardu pavadi
no daug gatvių, aikščių, parkų 
ir įvairių pastatų.

Kaip ir kiek jis kentėjo oku
pantų lenkų persekiojimus, 
mums nėra žinoma, nes jis nie
kam nesiskundė, o jo paties au
tobiografijos yra parašyta tiktai 
iki 1922 m.

1927 m. vasario 16 d., kada 
visa Lietuva džiaugsmingai 
šventė devintąją Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį, 18 vai. 50 
min. dr. J. Basanavičius mirė. 
Lietuvoje buvo paskelbtas pen
kių dienų gedulas. Laidotuvės 
įvyko vasario 21 d. iš Bazilikos, 
Vilniaus gatvėmis į Rasų kapi
nes.

Prisiminus visus dr. J. Basa
navičiaus nuveiktus darbus, ten
ka pabrėžti, kad su jo mirtimi 
Lietuva neteko vieno Didžiau
sio Lietuvio.

Vilniaus ilgėjosi, Vilnių my
lėjo, Vilniuje dirbo ir Vilniuje 
mirė ir ilsisi.

Naujas projektas 
Lietuvos kaimų bendruomenėms

Pašiaušės bibliotekos vedė
ja Laima Dockevičienė rūpina
si projektu “Kaimo bendruo
menių tinklo stiprinimas”. Šia
me projekte dalyvauja Pa
šiaušės, Mockaičių, Kerkasių 
bei Pociūnėlių ir Skėmių iš 
Radviliškio rajono bendruo
menės. Projektą remia BAPP 
(Baltijos ir Amerikos partne
rystės programa), buvęs Seimo 
narys ir finansų ministras Vy
tautas Dudėnas, Didžiosios Bri
tanijos organizacija “Galinga in
formacija”, rajono savivaldybė

DIENOS
IR JŪSŲ AIR CARGO 

SIUNTINIAI LIETUVOJE! 
Taip pat «lunčlom« laivu asmenines Ir 

komercines siuntęs po visą pasauli

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

Platiname telefono korteles skambinti j Lietuvą už 8 centus

RigaVen Travel, Ine. 
provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
VVITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and alvvays competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS

ir Žemės ūkio rūmai. Projektui 
įgyvendinti reikia 10 tūkst. litų. 
Vytautas Dudėnas skyrė 1100 
litų spausdintuvui įsigyti. Pla
nuojama pirkti kompiuterį, ku
riame būtų kaupiamos žinios 
apie kiekvieną bendruomenę. 
Projekto vykdytojai stengiasi 
įtraukti visas suinteresuotas 
intitucijas bei kaimo bendruo
menes. Tai padės spręsti vietos 
socialines problemas, įgalins 
plėtoti smulkųjį ir vidutinį vers- 
lą’ *

Šiaulių kraštas

2000 žiemą visi keliai veda į

VILNIŲ
Pigiausios skrydžių kainos 

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

New Yorko 
Floridos 
Detroito 
Los Angeles

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

— Prašykite mūsų brošiūros—

Vytis Travel
40-24 235 St.

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

800-778-9847
Fax: 718-423 3979

.e-MAIL: VYTrQURS@EARTHLINK.NET 
web šltė: www.vytistours.com

I

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
j LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJA,RUSIJĄ

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
DECEMBER PICK-UP SCHEDULE

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

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

• JEIGU NESPĖJOTE paruošti siuntinio, nenusi
minkite. Galite pasiųsti dovanėlę Kalėdų proga pini
gais. Pinigai bus pristatyti asmeniškai kartu su laišku 
arba kalėdine kortele. Galite įdėti ir kelias nuotrau
kas. Pinigus reikia pristatyti skubiam persiuntimui į 
“Vilties” įstaigą iki lapkričio pabaigos. Papildomos 
informacijos prašome skambinti telefonu: 617-269- 
4455.

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

• APIE KALĖDINĮ IŠPARDAVIMĄ parduotuvėje 
Amberland bus paskelbta artimiausiu laiku.

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

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš 
lietuviu įsteigto ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-keriu metų sukakti!

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

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

Home Eątiily ir autom otulių
* ATM nauja mašiną ir korteles
* Tiesiogini pinigų deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Kalbam: HetuvlškaL..

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

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

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

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

December 2 Brooklyn, NY 12-1 pm

December 5 Putnam, CT 1-2 pm

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

December 14 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

December 15 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

December 16 Brooklyn, NY 12-1 pm

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

One way to Vilnius $ 325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:VYTrQURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:RigaVen@worldnet.att.net
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Chicagos “Lituanicos” futbolininkai 
pirmenybes užbaigė pergale, 

nepatyrę nė vieno pralaimėjimo
Spalio mėn. paskutinį sekma

dienį “Lituanicos” vyrai iš prie 
Visconsin valstijos sienos esan
čios “Serbian” centro aikštės 
parsivežė tris taškus, kas “Li- 
tuanicai” atnešė I-ąją vietą 
2000-2001 m. “Metro” lygos I 
divizijos rudens rato pirmeny
bėse.

Lietuvių ekipa devintose pir
menybių rungtynėse įveikė len
kų “Centram Sport” vienuolikę 
(buvusią “Cracovia”) 2:1 ir ru
dens sezone nepatyrė nė vieno 
pralaimėjimo. Mūsiškiai šventė 
pergalę septyniuose susitiki
muose ir du kartus sužaidė ly
giomis. Jų laimikis - 23 taškai.

Rungtynės prieš lenkus buvo 
vienos iš sunkiausių šį sezoną 
(nors ir prieš “Spartą” nebuvo 
lengva). Ypač kuomet mūsiš
kiams prisiėjo žaisti po klubo 
50-mečio pokylio šeštadienio 
vakare, užsitęsusio iki sekma
dienio paryčių. Todėl kai ku
riems žaidėjams pritrūko ištver
mės, nors jie stengėsi to nepa
rodyti.

Smagu, kad į tolimą aikštę 
atvyko 14 “Lituanicos” žaidėjų 
ir buvo galima daryti keitimus. 
Pirmą įvartį pasiekė lenkai, o 
Rytis Kavaliauskas kiek vėliau 
pasekmę išlygino. Tačiau antra
me kėlinyje lenkai sugalvojo 
žūtbūt laimėti ir pradėjo “Litua
nicos” vyras intensyviai spaus
ti. Mūsiškiams teko iš visųjėgų

Boston, MA

Pagalba Lietuvos vaikams
Bostono Lithuanian Chil- 

dren’s Relief Ine. - “Lietuvos 
vaikų globa” spalio 1 d. pami
nėjo 10-ties metų sukaktį nuo 
šios organizacijos įkūrimo. 
1990 m. maža grupelė žmonių - 
sesė CTC Elenytė Ivanauskas, 
Daiva Veitaitė-Neidhardt, To
mas Ašmanskas, Romas Veitas, 
Reda Veitas, Irena Veitas, Danu
tė Wolosenko, Birutė Skabaikis, 
Romas Stuopis, Ann Statkus - 
susibūrė į organizaciją kurią pa
vadino “Lithuanian Children’s 
Relief’. Ši grupė žmonių yra 
šios organizacijos branduolys, 
jau 10 metų nenuilstamai besi
darbuojąs Lietuvos vaikų labui. 
Jie didžiausią dėmesį skyrė 
vaikams, kadangi atsikurian
čiai valstybei ši pagalba labai 
reikalinga. Lietuvos finansinė 
būklė sunki ir valstybė nepajė
gi paremti tiek, kiek reikėtų tos 
paramos beglobiams vaikams, 
vaikų namams, ligoninėms.

Romas Veitas apžvelgė 10- 
ties metų nuveiktą darbą. Jis 
priminė susirinkusiems, kad 
Lietuva dar ilgai gydys žaizdas, 
padarytas Sovietinės okupacijos 
metais. Žala padaryta baisi ir 
darbas didelis, bet šių nepapras- 
tai pasiaukojančių Lietuvai 
žmonių triūso dėka į Lietuvąjau 
iškeliavo 115-toji siunta. Jis pa
dėkojo visiems susirinkusiems, 
kurie prisidėjo lėšomis ir įdėtu 
darbu renkant, pakuojant siun
tas, visiems į tą pagalbą atsilie
pusiems. Padėkos žodžiai LCR 
organizacijos branduoliui, jų va
dovams. Visų pirma tai Daiva 
Veitas-Neidhardt, prezidentė, 
atliekanti itin didelę darbo dalį, 
aukojanti daug savo laiko. Ji ne 
kartą lankėsi Lietuvoje, domė
josi kaip ta pagalba pasiekia ad
resatą ar sąžiningai dalijama ir 
ko labiausiai reikia Lietuvos 
vaikams.

Daug gražių žodžių buvo pa
sakyta apie mūsų sesę Elenytę 
Ivanauskas, organizacijos vice- 
prezidentę. Kaip išsireiškė Ro
mas Veitas, “ji per visas sienas 
ir duris praeina”. Kiek daug 
brangaus laiko ji šiam darbui au
koja ir su kokia meile ir rūpesčiu 
ji tai atlieka, įtraukdama visąsa-

gintis. Tai palyginti mūsiškiams 
sekėsi, nors šiek tiek padėjo ir 
laimė.

Tačiau iki rungtynių pabaigos 
likus maždaug 25 min. “Lituan- 
icą” ištiko dar viena nesėkmė, 
kuomet teisėjas geriausiam įvar
čių mušėjui Laimonui Bytautui 
parodė raudoną kortelę. Likus 
dešimtyje, dar buvo sunkiau at
laikyti lenkų spaudimą.

Tačiau varžovai nieko gero 
negalėjo sugalvoti ir padaryti, o 
mūsiškiai prieš pat rungtynių 
pabaigą sukūrė vieną ataką prie 
lenkų vartų. Kuomet lenkai ne

Chicagos “Lituanicos” futbolininkai, vadovai ir būrelis sirgalių spalio 29 d. po paskutinių 
futbolo pirmenybių rungtynių prieš lenkų “Centrum Sport” ekipą, kuri buvo įveikta 2:1

vo šeimą, artimuosius ir drau
gus.

Tomas Ašmantas, iždininkas, 
atlieka labai svarbų iždininko 
darbą tvarkydamas visus finan
sus. Taigi irgi nepaprastai svar
bus darbo baras.

Šių žmonių darbo dėka buvo 
gauta didelė pagalba iš USAID 
(United Statės Agency for Inter- 
national Development). Ši 
Amerikos organizacija apmoka 

Iš k. į deš.: Romas Veitas, sesė Elenytė Ivanauskas ir Daiva Veitaitė-Neidhardt
_____________________________________ R. Miksen nuotr.

siuntinių persiuntimą į Lietuvą 
o tai dideli pinigai. Jau yra su
teikta 300,000 dol. pagalba.

Buvo padėkota Vyčių orga
nizacijai, iš kurios irgi nuolatos 
susilaukiama didelės paramos.

Romas Veitas supažindino 
susirinkusius konkrečiau, kokia 
pagalba buvo suteikta per tuos 
10 metų Lietuvos vaikams. Tai 
medicininė pagalba - atliktos 29 
operacijos vaikams su veido de
formacija. Šiemet buvo suteik
ta pagalba A ir O Leverių dvy
nukams, kurie nuo gimimo ne
matė. Abiem berniukams atlik
tos akių operacijos Bostone. Už 
kelionę ir gydymą LCR orga
nizacijai išskyrė 17,000 dol.

Nemažas skaičius lovų parū
pinta vaikų ligoninėms, skie
pams nuo užkrečiamų ligą vais
tams nuo tuberkuliozės (vaikų 
dozės). 

leistinai baudos aikštelėje par
griovė mūsų Liną Jakovlevą, 
teisėjas (gal norėdamas atitaisyti 
klaidą, kurią padarė iš aikštelės 
pašalinant L. Bytautą?) lietuvių 
naudai priteisė 11 metrų bau
dinį. Jį gražiai įmušė tas pats 
Linas ir persvėrė rezultatą 2:1 
“Lituanicos” naudai.

Kuomet buvo sušvilpta rung
tynių pabaiga, mūsų žaidėjų, va
dovų ir negausaus lietuvių sir
galių būrio veiduose švytėjo ne
slepiamas džiaugsmas.

Dabar “Lituanicos” vyrų vie
nuolikės laukia maždaug dvie
jų mėnesių poilsis. Tada sausio 
mėnesio pirmąjį sekmadienį jie 
pradės rungtyniauti “Indoor 
Soccer” (salės futbolo) pirme
nybėse. Jose, kaip ir anksčiau, 
lietuviai žais aukščiausioje (ma-

Telšių ligoninei parūpinta 
medicininė įranga, Rokiškio li
goninės gimdymo skyriui - kū
dikių inkubatorius.

Senelių namams parūpintos 
vaikštynės, Kūdikių namams 
buvo išsiųsta daug kūdikių mai
sto, vystyklų, keletas skalbimo 
mašinų ir džiovintuvų.

Vaikų namai yra gavę daug 
aprangos, žaislą sportinių prie
monių, apavo ir t.t.

Prieš rugsėjo pirmąją buvo iš
siųsta didelė siunta Lietuvos in
ternatams - įvairių mokslo prie
monių. (Internatuose mokosi 

vyresnių klasių moksleiviai - 
našlaičiai, arba iš asocialių šei
mą arba nepajėgiančių namuo
se išlaikyti - skurstančių šeimų).

Matome, kokia tai didelė ir 
įvairi pagalba. Žmonės, kurie 
tuo užsiimą žino Lietuvos prob
lemas ir stengiasi padėti, kad jų 
parama pasiektų tuos, kur ji la
biausiai reikalinga. Siuntos ke
liauja į seniūnijas ir pasiekia to
limiausius Lietuvos kampelius: 
Skuodą, Kuršėnus, Druski
ninkus, Varėną Prienus ir dau
gelį kitų vietovių.

Per tuos metus surinkta 
400,000 dol. aukų. Kaip tos lė
šos surenkamos? Atsakymas: tai 
taip pat šių žmonių išmonės ir 
geros organizacijos dėka.

Buvo labdarai organizuoti ke
li koncertai - Marytės Bizin- 
kauskaitės ir Veronikos Cote 
koncertai Maironio parke, 

jor) grupėje. Atrodo, kad ir pir
menybėse lauke mūsiškiai irgi 
taikosi į “major” lygos komandų 
tarpą. Į aukščiausiąją lygąpaten- 
ka dvi geriausios pirmosios ly
gos komandos.

Smagu pažymėti, kad į “Li
tuanicos” vyrų vienuolikės eiles 
vis įsijungia nauji, gana perspe
ktyvūs žaidėjai, neseniai atvy
kę iš Lietuvos. Tik jų dėka ir 
galima sukomplektuoti koman
dą, kuri būtų pajėgi varžytis 
“major” divizijoje. Nes ten žai
džiančios ekipos jau demons
truoja gerą futbolą. Reikia 
džiaugtis, jog į lietuvių koman
dos trenerių tarpą atėjo profe
sionalus treneris iš Lietuvos Ge
diminas Jermalavičius, kuris ir
gi mūsiškiams labai reikalingas.

E. Šulaitis

Wordchester, MA, kunigų an
samblio koncertas, atnešęs ne
mažą pelną vargonų koncertai.

Organizuoti įvairūs sporti
niai turnyrai: krepšinio turnyras, 
golfo turnyras, kurį organizuo
ja Ed Shakalis ir Kęstutis Ba
naitis.

Įvyko lietuvių liaudies šokių 
“Sambūrio” festivaliai-koncer- 
tai, šv. Kazimiero mokyklos vai
kų choro koncertai. Motinos 
dienos proga vyko gėlių išpar
davimas, pašto ženklų išparda
vimas, atviručių išpardavimas, 
blynų balius, loterijos platinė

mas ir dar daug kitų priemonių.
LCR nariai keliauja į muges 

Putname ir Kennebunkporte. 
Ten organizuoja išpardavimą 
lietuviškos, literatūros, marški
nėlių su lietuviškais užrašais, 
rankdarbią tautodailės dirbinių.

Jonathan Philips ir Algis Kal
vaitis surenka LCR organizaci
jai lėšų dalyvaudami Bostono 
maratone. Šie įvairūs renginiai 
atneša pelno ir papildo LCR or
ganizacijos kasą. Iš tokios įvai
riapusės veiklos matome, kiek 
daug reikia turėti fantazijos ir 
energijos visatai organizuojant.

Per pastaruosius 10 metų šių 
kilnių žmonių veiklos dėka Lie
tuvos vaikai susilaukė didelės 
pagalbos, kuri, manau, ir ateityje 
dar labai Lietuvai reikalinga. 
Linkiu jiems ištvermės darbuo
jantis Lietuvos labui.

Gabrielė Miksen

Didelė šventė Chicagoje
Apie 400 žmonių dalyvavo 

“Lituanicos” futbolo klubo auk
sinio jubiliejaus proga sureng
tame pokylyje Pasaulio Lietu
vių Centre, Lemonte. Šį renginį 
atidarė klubo pirmininkas Al
bertas Glavinskas, kuris pakvie
tė programai vadovauti Ireną 
Žukauskienę.

Pavakarieniavus prasidėjo 
oficialioji dalis - sveikinimai ir 
apdovanojimai. Pradžioje buvo 
perskaityti du sveikinimai, gau
ti iš Lietuvos.

Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus savo 
ilgesniame sveikinime iškėlė 
penkių dešimčių klubo veiklos 

“Lituanicos” 50-ties metų sukaktuvių pokylyje Pasaulio 
Lietuvių Centre kalba naudingiausias komandos žaidėjas 
Laimonas Bytautas E. Šulaičio nuotr.

metų laimėjimus. “Per tą pusę 
amžiaus LFK “Lituanica” spor
to ir lietuvybės dvasia telkė iše
ivijos jaunimą pasaulyje garsi
no savo tautos ir valstybės var
dą įvairino ir plėtė išeivijos lie
tuvių veiklą”, - akcentavco Lie
tuvos vadovas, pridurdamas: - 
“Šiandieninė “Lituanica” - tai 
kelios sportininkų bei trenerių 
kartos, liudijančios ilgametę gy
venimo bei sportinės veiklos iš
eivijoje patirtį, tęsiančios stip
riąsias tautiškumo tradicijas, 
puoselėjančios aktyvios veiklos 
ir naujų laimėjimų viltis”.

Lietuvos Sporto Federacijų 
Sąjungos vadovai Vytas Nėnius 
ir Vitas Gudiškis savo sveiki
nime kalbėjo glaustai, bet aiš
kiai: “Nuoširdžiai sveikiname 
futbolo klubą “Lituanica” 50- 
ties metųjubiliejaus proga. Lin
kime visiems geros sveikatos, 
gražių pergalių aikštėse”.

Savo sveikinimus žodžiu iš
sakė Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkė Re
gina Narašienė, Pasaulio Lietu-

A. Landsbergio paskaitos 
Long Islando bibliotekose:

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

Gruodžio 4 d., 2:00 vai., 
Great Neck Library: Chinua 

A.tA.
EDVARDUI SKOBEIKAI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
SOFIJAI. Lietuvių Moterų Federacijos Valdybos narei, 
dukrai AUDRONEI su šeima ir visiems giminėms bei 
artimiesiems.

LIETUVIŲ MOTERŲ FEDERACIJA

vių Bendruomenės valdybos vi
cepirmininkas Algis Rugienius 
iš Detroito, Pasaulio Lietuvių 
Centro tarybos pirm. Rimas 
Griškelis. Taip pat sveikinimus 
išsakė svečias iš Vilniaus, Vil
niaus Universiteto docentas, 
knygų apie fizinį auklėjimą ir 
sportą autorius dr. Remigijus 
Naužemys.

Buvo įteikta taurė šių metų 
klubo vyrų komandos naudin
giausiam žaidėjui, kurią kas 
metai skiria Žukauskų šeima, 
mirusio ilgamečio klubo veikė
jo a.a. Jono Žukausko atmi
nimui. Atžymėjimo ženklas ati
teko ne taip seniai iš Lietuvos 

atvykusiam jaunam futboli
ninkui Laimonui Bytautui. Šis 
sportininkas savo žodyje pa
minėjo, kad jis nebūtų galėjęs 
taip gerai pasirodyti, jeigu 
nebūtų buvę puikių pagalbi
ninkų, komandos draugų.

Atžymėjimus gavo ir du žy
mesnieji klubo rėmėjai Vytas 
Miceika bei Don Brandonisio. 
Taip pat garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza įteikė dideles pla- 
ketes ir dabartinės klubo valdy
bos nariams: Gediminui Biels- 
kui, Albertui Glavinskui, Le
onui Juračiui, Broniui Mikėnui, 
Edvardui Šulaičiui, Jonui Ru
daičiui.

Toliau vyko graži meninė da
lis, kurią atliko Ligijos Taut- 
kuvienės paruoštas jaunimas. 
Itin didelio susidomėjimo susi
laukė sportinių šokių šokėjai. O 
visiems susirinkusiems iki po 
vidurnakčio smagiai grojo ir 
dainavo broliai Švabai. Si graži 
sukaktuvinė puota, kuri buvo 
gausiausia svečiais per visą 50 
metų klubo gyvavimo laikotar
pį, ilgai išliks jos dalyvių at
mintyje. . E. Šulaitis

A. Landsbergio 
paskaitos

Achebe “Things Fall Apart”, 
“Afrikos literatūros tėvo” roma
nas apie kultūrų koliziją Nige
rijoje.

Gruodžio 7 d., 2:00 vai., 
Bethpage library: “King Ar- 
thur”, Camelot’o Karalius mite 
ir istorijoje.

Gruodžio 13 d., 1:00 vai., 
Oceanside Library: “Vladimir 
Putin - Something Old, Some- 
thing New ”.
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Pirmas Advento sek
madienis - gruodžio 3 d. 
Žiūr. kun. Vyt. Pikturnos pa
rašytą vedamąjį straipsnį ta 
tema.

Pranciškonų viceprovin- 
cijos vadovų posėdžiai įvyko 
lapkričio 15 - 17 d. Brooklyno 
vienuolyne. Dalyvavo provinci
jolas Tėv. Benediktas Jurčys, vi- 
ceprovincijolas Tėv. Placidas Ba
rius; taip pat patarėjai: Tėv. Asti- 
jus Kungys, Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, Tėv. Jonas Bacevi
čius, Tėv. Antanas Grabnickas ir 
sekretorius Tėv. Rafaelis Šakalys. 
Tai užbagiamasis paskutinių trejų 
metų veiklos posėdis, nes 2001 m. 
sausio viduryje Kretingoje įvyks 
kapitula, kurios metu bus renka
ma nauja pranciškonų vadovybė. 
Šiame paskutiniame posėdyje 
buvo apžvelgti paskutinių trejų 
metų svarbiausi rūpesčiai: naujo
sios kunigų kartos auklėjimas ir 
mokslinimas; naujų kunigų šven
tinimas, vienuolynų struktūros 
perorganizavimas, ypatingą dė
mesį skiriant Vilniui; parapijos 
perkėlimas į naują vietą Toronte 
ir naujos bažnyčios ir vienuolyno 
statyba; Šv. Antano religijos studi
jų institutas Kretingoje; Pran
ciškonų gimnazija Kretingoje ir 
daug kitų. Provincijolas Tėv. B. 
Jurčys ta pačia proga atliko ir visų 
vienuolynų vizitaciją Amerikoje 
ir Kanadoje.

Vyskupas Eugenijus Bar
tulis paskirtas Lietuvos ka
riuomenės Ordinaru. Pagal 
rugsėjo 13 d. įsigaliojusią sutartį 
tarp Šv. Sosto ir Lietuvos Respub
likos dėl Lietuvos kariuomenėje 
tarnaujančių katalikų sielovados, 
popiežius š. m. lapkričio 25 d. 
įsteigė Lietuvos kariuomenės or- 
dinariatą ir Lietuvos Respoubli- 
kos Kariuomenės Ordinaru 
paskyrė Šiaulių vyskupą Eugenijų 
Bartulį. Lietuvos istorijoje tai pir
masis Kariuomenės Ordinaras.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
Maisto vajus šiemet ir 

vėl, kaip praėjusiais metais, 
buvo labai sėkmingas. Džiugu 
buvo matyti, kaip m ūsų parapi
jiečiai rūpinasi savo broliais ir 
sesėmis, kurie šiuo metu yra 
reikalingi pagalbos. Labai sėk
mingai praėjo Padėkos dienos 
9 vai. ryto mišios, kai tiek daug 
žmonių dėkojo Dievui už įvai
riausias malones ir Dievo 
palaimą.

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

Tradicines Kūčias gruo
džio 17 d. tuojau po 11:30 vai. 
mišių parapijos salėje ruošia Lie
tuvos Vyčių 110 kuopa. Kaina 15 
dol. Užsisakyti vietas skambinant 
Elenai Matulionytei tel. 718 326- 
3398.

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

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

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

f

(Sveikinkite

per
Darbininką

Jau tik 3 savaitės liko iki 
Kalėdų. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų švenčių proga, kaip ir 
anksčiau, skaitytojai kviečiami 
sveikinti draugus ir artimuosius 
per DARBININKĄ. Jūsų svei
kinimas tokiu būdu pasieks iš kar
to didesnį sveikinamųjų skaičių, 
o Jūs sutaupysite laiko ir pinigų, 
kuriuos išleistumėte pirkdami at
virukus, rašydami, siųsdami. 
Nelaukite paskutinės prieškalė
dinės savaitės, siųskite savo svei
kinimus jau dabar. Prieškalėdinis 
DARBININKO numeris išeis 
gruodžio 15 d., nes vėlesnis - 
gruodžio 22 d. nepasieks visų skai
tytojų iki Kalėdų. Už pridėtą auką, 
taip reikalingą spaudos išlaikymui, 
iš anksto dėkojame.

Panciškonų koplyčios 
Brooklyne gražieji vitražai, 
pagaminti dailininko Vyt. K. 
Jonyno ir puošę šią koplyčią 27 
metus, buvo išmontuoti š. m. 
lapkričio 11-13 d. ir išvežti į 
Torontą. Mat ten pranciškonų 
Prisikėlimo parapija perkeliama į 
vakarinę Toronto dalį, kur dabar 
yra susitelkę lietuviai. Ten pasta
tyta nauja bažnyčia su vienuolynu 
ir sale. Ten tie gražieji meno kūri
niai bus įjungti ir ras tinkamą 
vietą tarp kitų vitražų. O nauja
jam Brooklyno vienuolynui, kuris 
bus iškeltas iš Kultūros Židinio, 
vitražai būtų per dideli, nes nu
matytas nedidelis vienuolynas su 
mažesne patalpa koplyčiai.

Kalėdų paplotėliai (Christ- 
mas wafers) šiemet ir vėl bus 
gaunami Darbininko adminis
tracijoje. Viename vokelyje yra 
po 5 paplotėlius. Kaina 5 dol. su 
persiuntimu. Prašome užsisakyti 
iš anksto atsiunčiant užmokestį. 
Arba skambinti į administraciją 
telefonu 718 827-1351.

NY Lietuvių Atletų klubo 
rengiama Kalėdų Eglutė įvyks 
gruodžio 16 d., 5 vai. vak. 
Kultūros Židinyje. Kalėdų Senelis 
atneš dovanų atvykusiems vai
kams. Drauge kviečiami ir tėve
liai. įėjimas emokamas.

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

"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 pasinaudo
ti šia papiginta prenumeratos 
kaina ir užsisakyti savaitraštį sau, 
arba kaip Kalėdų dovaną į uni
versitetus išvykstančiam savo 
jaunimui, jaunavedžiams, kairr v- 
nams, draugams, pažįstamien . 
Pasinaudokite šia vienkartine pro
ga; užsisakykite vienintelį Amer
ikos Rytų pakraščio lietuvišką 
savaitraštį. Remkite savąją 
spaudą!

Kiekvienais metais lapkričio 
23-ji skiriama Lietuvos kariuo
menės pagerbimui. Ta diena 
1918-40-tųjų metų nepriklauso
moje Lietuvoje, o ir dabar, būna 
iškilmingai švenčiama. Vyksta 
kariuomenės paradai, susirinki
mai, paskaitos. Bet vis dėlto ret
karčiais tenka išgirsti priekaištų, 
kad Lietuvos kariuomenė, kada 
buvo iškilęs reikalas apginti 
Tėvynės nepriklausomybę, jos 
negynė. Kariuomenės statutas 
pagrįstas įsakymų griežtu vykdy
mu. Gi Sovietų Sąjungai okupuo
jant Lietuvą, įsakymas priešintis 
nebuvo duotas. Todėl ar kari
uomenė buvo kalta, ar ne, spręs 
istorija.

New Yorke į kariuomenės 
pagerbimo pobūvį lapkričio 19 d. 
Apreiškimo parapijos apatinėje 
salėje, tuojau po 10 vai. mišių, 
pakvietė Apreiškimo parapijos 
taryba. Tarybos pirmininkas Vla
das Sidas, pasveikinęs susirinku
sius, kvietė atkreipti dėmesį į ant 
stalo išdėliotas karinio pobūdžio 
knygas bei kitus leidinius ir juos 
už nedidelę kainą įsigyti. Gautos 
aukos būsiančios persiųstos į Lie
tuvą žurnalams "Kardas" ir "Karys" 
paremti.

Sugiedojus Amerikos ir Lietu
vos himnus, tylos susikaupimu 
buvo pagerbti kariai, savo gyvybes 
paaukoję ant Tėvynės aukuro.

Sekė darbščiųjų parapijos tary
bos moterų paruoštos vaišės. Prieš 
pradedant vaišes maldą sukalbėjo 
Vida Jankauskienė.

Po to buvo parodytos dvi Ire
nos Vilgalienės parūpintos gar- 
siajuostės. Pirmojoje buvo prisi
minta LB Great Neck apylinkės 
pirmininkės Irenos Vilgalienės 
tėvo, generalinio štabo puikiu t a

Keleivis iš ratų - ratams lengviau
- - Kultūros Židinio padėtis šiandien - -

Jonas P. Lenktaitis

Tėvų Pranciškonų byla su 
Kultūros Židinio nuomininkų 
"The Lithuanian Cultural Center, 
Ine." taryba merdi teisme. Tačiau 
už teismo sienų priklausomybės 
ribos . prieš Tėvus Pranciškonus 
nukreiptus sufabrikuotus, netei
singus gandus be atodūsio visu 
spartumu žodžiu ir raštu skleidžia 
iš minėtos tarybos pirmininko 
pareigų pasitraukusio dr. Jono 
Bilėno idėjų sekėjai.

Sekant bylų išsprendimo grei
čio eigą teisme, paprastai kaltin
tojai stengiasi, kad byla būtų grei
čiau išspręsta. Šioje byloje at
virkščiai. "The Lithuanian Cultu
ral Center, Ine." advokatas, pa
naudodamas visus teismo bylos 
eigos įstatymus ir potvarkius, 
stengiasi bylos nagrinėjimui rei
kalingą parengimo procesą nu- 
vilkinti, kad jo klientas galėtų 
ilgiau nelegaliai naudotis Kultūros 
Židinio pastatu, neatsižvelgiant į 
teismo anksčiau padarytus spren
dimus ir įsakymą, perduoti pastatą 
atgal Tėvams pranciškonams.

Šiame veiksme pastatas atlieka 
pagrobto su keleiviais lėktuvo įkai
to rolę, reikalaujančią lėktuvo 
savininkus išsipirkti savo nuosavy
bę. LCC, Ine. atveju, advokatas 
stengiasi apsaugoti nuomininkus, 
kad jie ilgiau galėtų pasilikti 
pastate ir neteisėtai naudotis gau
tomis pajamomis už patalpų išn
uomavimą.

Tėvų pranciškonų advokatams 
reikalaujant, teisėjas Randolph 
Jackson įsakė LCC, Ine. ir dr. Jonui 
Bilėnui rugpjūčio 14 dieną atvyk
ti į teismą ir pasiaiškinti, kodėl yra 
nevykdomi teismo nutarimai ir 
įsakymai.(Apie juos žiūr. straips
nį tilpusi Drauges, m. birželio 29 
d. ir antrą ilgą straipsnį, ti'i usį 
Drauge š. m. lapkričio 18 d.). Į 
teismą atėjo tiktai kaltintojų ad
vokatas ir nurodęs priežastis, dėl 
kurių nesuspėjęs raštu pan ngti 
reikalaujamo atsakymo, p1 (ė 
paskirti naują datą. Teisėjas uavė

p. palys

Lietuvos kariuomenės iškelta trispalvė Gedimino kalne 
1939 m. spalio 29 d.

ko Justino Kibirkščio, 100-sis 
gimtadienis. Juostoje įrašytas 
pasikalbėjimas su jo vaikais ir 
anūke, taip pat išreiškiama kariš
ka pagarba prie jo kapo.

Antros juostos įrašas - paradas 
Vilniuje 1994 metais minint ka
riuomenės šventę. Darniose gre
tose įvairių kariuomenės dalinių 
paradinėmis uniformomis pražy
giuojančius karius sveikina prezi- 
dortas Algirdas Brazauskas.

Trumpai apie Lietuvos šaulių 

tam pasirengimui dar dvi savaites 
laiko - ligi rugpjūčio 29 dienos.

Nustatytą dieną į teismą atvy
kęs kaltintojų advokatas įteikė 
teisėjui pluoštą dokumentų, o 
antrą egzempliorių padavė Tėvų 
pranciškonų advokatui. Kaltinto
jų advokatas dar paaiškino žodžiu, 
kad dr. Jonas Bilėnas serga ir į 
teismą atvykti negali. Jis yra labai 
sukrėstas ankstyvesnio teismo 
sprendimo sumokėti 5,5 mi-lijo- 
nus dolerių.(Apie šį teismo 
sprendimą žiūr. straipsnį Drauge 
š. m. lapkričio 18 d.). Be to, tęsė 
advokatas, jis jau kuris laikas serga 
Alzheimer liga. Advokatas toliau 
pranešė, kad jau rugpjūčio 24 
dieną dr. J. Bilėnas išsiuntinėjo 
"The Lithuanian Cultural Center, 
Ine." Tarybos ir Valdybos nariams 
savo atsistatydinimo pareiškimą, 
kad jis atsisako nuo visų ligi šiol 
užimtų pareigų, surištų su LCC, 
Ine. firma.

Teisėjas įteiktą dokumentą pri
ėmė ir, išklausęs žodinio advoka
to pareiškimo, liepė advokatui 
sužinoti, kas perims eitas dr. J. 
Bilėno, tarybos pirmininko, pa
reigas ir tą asmenį įspėti, kad jis 
nedelsiant teismui atsiųstų ofi
cialų, notaro akivaizdoje prisiektą 
ir pasirašytą pareiškimą - 
pasižadėjimą ateityje atsakingai 
dalyvauti teismo procese. Gavęs 
tokį pareiškimą - affidavit, teisė
jas paskirs naują datą abiems ad
vokatams atvykti į teismą.

Tokį teisėjo reikalautą prisiek
tą ir notaro patvirtintą dokumentą 
Pranas Gvildys, LCC, Ine. tarybos 
vicepirmininkas, savo advokatui 
įteikė 2000 metų rugsėjo 7 dieną.

- o -
Dr. Jonas Bilėnas, perimdamas 

pareigas vadovauti "The Lithua
nian Cultural Center, Ine." tary
bai ir tada galiojančia nuomos 
sut irtimi administruoti vieną iš 
Tėvų pranciškonų vienuolyno 
pastatų junginio, visuomenei 
žinomą Kultūros Židinio vardu, 

sąjungą kalbėjo svečias, Baisioga- 
los šaulių būrio vado pavaduoto
jas Gediminas Kuckailis, iš Lietu
vos atvykęs aplankyti savo sūnaus.

Pakėlus šampano taures Lietu
vos kariuomenės garbei, Pranė 
Ąžuolienė išreiškė nuoširdžią pa
dėką Vladui Sidui už šio pobūvio 
suorganizavimą. Jos žodžius su
sirinkusieji palydėjo plojimais.

Pobūvis, kuriame dalyvavo 
apie 65 asmenys, buvo užbaigtas 
sugiedojus "Lietuva brangi".

savų ambicijų stumiamas, nutarė 
tą padėtį išnaudoti - atlikti ką 
nors "didvyriško", kad į save at
kreiptų po platųjį pasaulį išsi
blaškiusių tautiečių dėmesį.

Neištyręs ir neįsigilinęs į prie
žastis, dėl kurių Tėvai pranciško
nai nutarė Brooklyno vienuolyno 
nuosavybę parduoti (žiūr. Tėv. Pr. 
Giedgaudo straipsnį š. m. lapkri
čio 17 d. Darbininke), jis sugalvojo 
savitą veikimo planą, tam panau
dojant naujai įgytą LCC, Ine. na
rių pasitikėjimą ir tuo ėjimu at
siekti savo užsibrėžtą tikslą. Prisi
klausęs pašalinių asmenų kalbų, 
nuomonių ir gandų, juos papuošęs 
savais, rokoko stiliaus plačia- 
vaizdės fantazijos nebūtais įvy
kiais ir išsigalvojimais, sukūrė Kul
tūros Židinio KRIZĘ, numatęs ją 
tinkamai išnaudoti ir pakelti savi
garbą lietuvių visuomenėje. Me
tiniame "The Lithuanian Cultu
ral Center, Ine." narių susirinkime 
įtikino pakankamą skaičių balsuo
jančiųjų apie būtinybę apkaltinti 
Tėvus pranciškonus už nuomos 
sutarties neatnaujinimą ir reikalą 
jiems užvesti bylą teisme. Tris die
nas prieš nuomos sutarties pasi
baigimą, surašęs 56 kaltinimus, 
dr.J. Bilėnas bylą užregistravo New 
Yorko valstijos Aukščiausiame 
teisme. Tuo veiksmu jis pavertė 
New Yorko ir apylinkių lietuvius į 
tarp savęs kariaujančius "Man- 
tiekius ir Kapuletus". Susirūpi
nusiems teisybės ieškojimu tau
tiečiams paaiškėjo, kad lietuviš
kosios kultūros ir tradicijų 
IŠLAIKYMO ar IŠSILAIKYMO 
gaires New Yorko valstijoje nusta
tys "tarptautinė" lietuviškosios 
kultūros žinovų grupė, susidedan
ti iš skirtingų tautybių kilimo ke
turių asmenų. Pirmuoju eina ai
rių tautybės asmuo, pasigyręs kad 
vaiku būdamas, Brooklyne valgė 
lietuvišką kugelį. Antruoju - tre
čios kartos Lenkijos žydas, gerai 
žinąs, kad Vilniuje gyvena daug 
lietuvių. Trečiuoju eina graikas, 
pareiškęs, kad Europos geografija 
jam visuomet buvusi nesupranta
ma. Ketvirtasis, Amerikos pieti
nėse valstijose gimės afro-ame- 
rikietis, kuris išklausęs visų, lietu-
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(SKELBIMAI 
V— J)

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

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

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

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

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

Kerpu, šukuoju, darau 
cheminius ir pusmetinius 
sušukavimus. Moterims, vy
rams ir vaikams. Dirbu savo ar 
klientams pageidaujant jų na
muose. Regina Savickaitė-Bork, 
84-20 96th St., Woodhaven, NY, 
Tel. (718) 805-3612. (sk.)

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

Regina Janušis, Calverton, 
NY - 50 dol.

K. Bakšienė, Daytona Beach 
Shores, FL - 25 dol.

Marija Bajorūnas, Pompa- 
no Beach, FL - 50 dol.

Leo Bagdonas, Sunny Val- 
ley, OR - 100 dol.

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

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

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

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

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

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

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

viškuose reikaluose "prityrusių 
žinovų" nuomones ir pareiškimus, 
nustatys New Yorko lietuvių 
kultūrinės apimties ribas.

Tolimesnė bylos eiga paaiškės, 
teisėjui peržiūrėjus ir įvertinus 
"The Lithuanian Cultural Center, 
Ine." tarybos vicepirmininko Pra
no Gvildžio pareiškimą (Affida
vit). Advokatams atvykti į teismą 
data dar nenustatyta.

Ar naujasis LCC, Ine. vežėjas 
sugebės nutildyti girgždančius ve
žimo ratus, paaiškės artimoje atei
tyje.

mailto:Darbininka@aol.com
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