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WASHINGTONO LIETUVIAI PIKETAVO PRIE 
PUSIAUJO GVINĖJOS AMBASADOS

Renata LOMAN

ARTŪRAS PAULAUSKAS 
PRAŠO AMERIKOS PAGALBOS

- Jau beveik mėnesį užsi
tęsęs Lietuvos laivo “Rytas” su
laikymas Pusiaujo Gvinėjoje 
parodė būtinybę Lietuvai turėti 
nuolatinę diplomatinę atstovy
bę Afrikos žemyne. Tokią nuo
monę išsakė gruodžio pasita
rime pas Seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską dalyvavę Seimo 
užsienio reikalų komiteto, Už
sienio reikalų ir Susisiekimo mi
nisterijų atstovai. Susitikimo da
lyviai pritarė, kad URM turėtų 
nusiųsti į Pusiaujo Gvinėjąauk- 
što rango diplomatą, kuris ga
lėtų tiesiogiai bendrauti su šios 
šalies pareigūnais ir operaty
viai gauti informaciją apie realią 
padėtį.

Sveikatos apsaugos minis
terija (SAM) numatė veiklos 
gaires, kaip gerinti prevencinį 
darbą užkertant kelią tolesniam 
narkomanijos plitimui. Vyriau
sybė savo 100 dienų veiklos pla
ne įpareigojo SAM pateikti pa
siūlymus, kaip sustiprinti kovą 
su narkomanija ir kaip vykdyti 
narkomanijos prevenciją.

- Pirmajame susitikime su 
Vilniuje dirbančiais užsienio ša
lių diplomatais užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis 
gruodžio 4 d. pristatė naujosios 
Lietuvos Vyriausybės užsienio 
politikos prioritetus. Savo kal
boje A. Valionis sakė, kad per 
nepriklausomybės dešimtmetį 
Lietuva padarė didelę pažangą 
-ji yra daugelio tarptautinių or
ganizacijų, regioninių forumų ir 
institucijų narė, užmezgė diplo
matinius santykius su dauguma 
pasaulio valstybių, prisijungė 
prie daugelio tarptautinių su
tarčių ir susitarimų.

- “Lietuvos jūrų laivin
inkystės” (“Lisco”) privatizavi
mo likimą Vyriausybė aptars 
gruodžio 5 d. tradiciniame mi
nistrų pasitarime. “Jame bus 
kalbama apie “Lisco”, ką toliau 
daryti ir kaip reaguoti”, BNS 
sakė premjero atstovas spaudai 
Rimvydas Paleckis. Tačiau jis 
nepatvirtino, kad jau gruodžio 
5 d. bus priimtas koks nors 
sprendimas. Tolesnio “Lisco” 
privatizavimo klausimą Vyriau
sybė spręs po to, kai Olandijos 
bendrovė “B. B. Bredo B. V.” 
gruodžio 1 d. neįvykdė savo įsi- 
pareigpjimo ir nesumokėjo 47,6 
mln. JAV dolerių už 75 proc. 
“Lisco” akcijų

- Vytenio Andriukaičio va
dovaujamoje Lietuvos socialde
mokratų partijoje stiprėja opo
zicija planuojamam susijun
gimui su Lietuvos demokratine 
darbo partija. Gruodžio 1 d. Ra
dviliškio rajone, Raudondva
ryje, posėdžiavo dviejų partijų 
jungimuisi nepritariančių so
cialdemokratų iniciatyvinės 
grupės nariai. Posėdyje daly
vavę LSDP Radviliškio, Klaipė
dos, Ukmergės ir Kėdainių sky
rių pirmininkai priėmė kreipi- 
męsi į partijos kolegas, kuriame 
pabrėžiama, jog jungimasis su 
LDDP yra nenaudingas social
demokratams ir dėl to nepriim
tinas.

Piketo prie Pusiaujo Gvinėjos ambasados VVashingtone metu

Vakarų Afrikos pakrantėje 
besirutuliojantis tarptautinis in
cidentas sukėlė atgarsius ir Wa- 
shingtone. Vis dar neišspręsta 
laivo “Rytas” sulaikymo istori
ja sukėlė Washingtone ir Wa- 
shingtono apylinkėse gyvenan
čių lietuvių pasipiktinimą. Ame
rikietis Jeffery Loman ėmėsi 
organizuoti protesto piketą prie 
Pusiaujo Gvinėjos ambasados 
pastato Washingtone.

Lapkričio 30 d., vidurdienį, 
Washingtone gyvenantys lietu
viai ir jų draugai susirinko prie 
Pusiaujo Gvinėjos ambasados 
išreikšti protesto prieš neteisėtą 
laivo sulaikymą, piratavimą, 
nepagrįstą reikalavimą sumokė
ti baudą (Pusiaujo Gvinėja 
reikalauja išpirkos už laivą, tai 
jau panašėja į pateisintą reke
tavimą). Protestuotojai reikala

Lietuvos vyskupai įspėja
Lietuvos Vyskupų konferencija 

paprašė šalies vadovų atidžiai ap
svarstyti ir įvertinti galimas neigia
mas azartinių lošimų namų legali
zavimo pasekmes. Toks prašymas, 
kurį pasirašė Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pirmininkas arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius ir gene
ralinis sekretorius vyskupas Jonas 
Boruta, gruodžio 1 d. nusiųstas Sei
mo pirmininkui A. Paulauskui ir 
premjerui R. Paksui. BNS

LIETUVOS KARIUOMENEI - NATO STANDARTŲ 
KOMPIUTERINIS ŽEMĖLAPIS

Lapkričio 30 - gruodžio 1 
dienomis Lietuvos Krašto Ap
saugos ministerijoje (KAM) 
Gynybos štabe lankėsi Danijos 
Karalystės gynybos ministeri
jos atstovai, perdavę Lietuvos 
kariuomenei kompaktinį diską 
su skaitmeniniu žemėlapiu 
“Vector Map Level 1”, kuris 
apima Baltijos šalių teritoriją. 
Šis skaitmeninis 1:250,000 
mastelio žemėlapis sudaro dalį 
(vieną kompaktinį diską iš 
234) visą pasaulį apimančios

Į BALTIJOS GYNYBOS KOLEDŽO VĖLIAVOS KOTĄ ĮKALTA 
PASKUTINĖ VINIS

Lapkričio 23 d., Lietuvos 
karių dieną, Krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius 
įkalė vinį į Baltijos gynybos 
koledžo vėliavos kotą. Latvijos 
ir Estijos gynybos ministrai tai 
padarė anksčiau. Koledžo va
das danų generolas Michael 
Klemensen su grupe dėstytojų 

vo paleisti laivą “Rytas” ir visą 
jo igulą. Proteste dalyvavo dau
giausia jaunimas, Washingtono 
Lietuvių Bendruomenei išsiųs
ta žinia apie įvyksiantį protestą, 
deja, nesukėlė didelio atgar
sio.

Neprisistatęs Pusiaujo Gvi
nėjos ambasados darbuotojas 
pasirodė piketuotojams, pakar
tojo oficialiąją poziciją, kad 
“Ryto” įgula ir laivas teisėtai su
laikyti už nelegalią žvejybą Pu
siaujo Gvinėjos teritoriniuose 
vandenyse, ir priėmė iŠ piketuo- 
tojų protesto notą.

Piketas patraukė praeivių ir 
pravažiuojančiųjų dėmesį, pi
ketą stebėjo policija. Šia protes
to akcija buvo mėginama pa
traukti Amerikos visuomenės ir 
žiniasklaidos dėmesį į laivo 
“Rytas” likimą, priversti Pusiau

BANKRUTUOJANČIOS KLAIPĖDOS ĮMONĖS 
DARBUOTOJAI GRĄSINA BADAUTI

Metų pradžioje privatizuotai 
Klaipėdos bendrovei “Žuvų 
konservai” atsidūrus prie bank
roto ribos, jos darbuotojai gra
sina bado streiku ir kreipiasi 
pagalbos į Lietuvos aukščiau
siąją valdžią. Bendrovės dar
buotojai gruodžio 1 d. nusiuntė 
atvirą laišką prezidentui Valdui 
Adamkui, Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui ir ministrui 

geografinių duomenų bazės, 
kuri sudaryta pagal NATO 
standartus. Tik vieno tokio 
disko sudarymas kainuoja apie 
milijoną JAV dolerių. Lietuva 
šį žemėlapį gavo už tai, kad 
padėjo surinkti reikalingą 
kartografinę informaciją Dani
jai, atsakingai už žemėlapio 
dalies, aprėpiančios Balti
jos šalių ir dalies Rusijos teri
toriją, sudarymą. Kariuomenė 
“Vector Map Level 1” naudos 
vietovės analizavimo bei įvai

ir koledžo studentų visą savai
tę lankėsi Lietuvoje, kur vykdė 
teorines gynybos planavimo 
pratybas. Su savimi jie atsive
žė ir devynspalvę koledžo vė
liavą, kurioje sudėtos trijų Bal
tijos valstybių nacionalinių vė
liavų spalvos ir koledžo emb
lema. Baltijos gynybos kole

jo Gvinėjos ambasadą kreiptis į 
savo šalį su raginimu paleisti 
laivą ir jo igulą. Pradžioje labai 
bijoję būsimo piketo ir įvairiais 
būdais stengęsi užkirsti jam 
kelią Pusiaujo Gvinėjos amba
sados darbuotojai piketo metu 
elgėsi kaip drąsūs kiškiai, tačiau 
vis žvilgčiodavo pro langus, 
jeigu tik gatvėje kildavo dides
nis triukšmas.

Pranešimas apie įvykusią 
protesto akciją ir trumpai atpa
sakota konflikto istorija buvo iš
spausdinta “Washington Times” 
dienraštyje, taigi piketas pasiekė 
savo tikslą. Jeigu greitu laiku 
laivas nebus paleistas, planuo
jama surengti antrą, galbūt gau
sesnę, protesto akciją siekiant to 
paties tikslo - iškelti aikštėn 
Pusiaujo Gvinėjos vagiliavi
mą.

pirmininkui Rolandui Paksui. 
Bendrovės “Žuvų konservai” 
darbuotojai prašo šalies vado
vus padėti “sunkioje ir bevilt
iškoje padėtyje”“, kuri susik
lostė privatizavus bendrovę. 
Pasak darbuotojų, tam turėjo įta
kos Valstybės turto fondo (VTF) 
ir naujojo savininko “Transpec- 
tus” veiksmai.

BNS

riems planavimo uždaviniams 
spręsti. Kadangi Lietuvos ka
riškiai neturi darbo su skait
meniniu žemėlapiu patirties, 
su kolegomis iš Danijos bus ta
riamasi ir dėl specialistų mo
kymo. Tuo tarpu Lietuvos ka
riuomenės kartografai sudari- 
nė- ja penkis kartus smulkes
nį - 1:50,000 mastelio - Lietu
vos žemėlapį. Šis žemėlapis taip 
pat rengiamas pagal NATO 
standartus.

KAM informacija

džas - bendras Baltijos valsty
bių projektas, remiamas dar 16 
šalių. Tai vienintelis istorijoje 
karo koledžas, kurį dalijasi trys 
valstybės (Lietuva, Latvija ir 
Estija). Koledže dėsto aukščiau
sio lygio kariniai specialistai 
iš Baltijos ir Vakarų Europos

(nukelta į 7 psl.)

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas JAV ambasadoriaus 
John Teffi paprašė tarpininkau
ti išlaisvinant Pusiaujo Gvinė
joje įstrigusį Lietuvos laivą“Ry- 
tas”.

Lapkričio 29 d. vykusiame 
susitikime ambasadorius paža
dėjo domėtis šia problema, kon
sultuotis ir stengtis kuo akty
viau padėti lietuviams, pranešė 
Seimo pirmininko atstovas 
spaudai.

Apie JAV pagalbą, spren
džiant “Ryto” likimą, Lietuvos 
užsienio reikalų ministrą An
taną Valionį informavo ir Vil
niuje viešėjęs JAV Valstybės se
kretorės padėjėjas Europos 
klausimams Daniel Hamilton. 
Pasak jo, JAV ambasadai Ka
merūne pavesta rūpintis Lietu
vos laivo reikalais, tam paskir
tas konkretus ambasados parei
gūnas. Kamerūnas yra Pusiaujo 
Gvinėjos šiaurės kaimynas.

Nuo lapkričio 10-sios Pusiau
jo Gvinėjos Malabo uoste laiko
mas Lietuvos refrižeratorius yra 
kaltinamas nelegalia žvejyba.

“Rytas” buvo sulaikytas prie 
Pusiaujo Gvinėjos Bioko salos, 
kai plaukė iš Mauritanijos į Ka-

EKSPERTAI NETURI DUOMENŲ 
APIE BRANDUOLINĘ 

KONTRABANDĄ PER LIETUVĄ
Ekspertai neturi duomenų, 

kad per Lietuvą gali būti per
vežamos branduolinės medžia
gos, tačiau pripažįsta, kad šaly
je nepakankamai apibrėžta ins
titucijų, atsakingų už kovą 
su branduoline kontrabanda, 
veikla. Tai buvo ką tik Vilniuje 
pasibaigusiame dviejų dienų 
seminare apie nelegalią veiklą, 
susijusią su branduolinėmis me
džiagomis. Seminarą surengė 
Švedijos branduolinės energet
ikos inspekcija kartu su Lietu
vos valstybine atominės energe
tikos saugos inspekcija (VATE- 
SI).

Kaip sakė VATESI valsty
binis inspektorius Sigitas Kur- 
šelis, seminare buvo konsta
tuota, kad Lietuva yra pakanka
mai patikimas partneris bran
duolinių medžiagų kontrolėje.

Pasak jo, seminaro metu ne
buvo patvirtinta nė vieno fak
to, kad per Lietuvą kontraban

ANTANAS TERLECKAS 
LIEKA VADOVAUTI 

LIETUVOS LAISVĖS LYGAI
Radikaliosios Lietuvos lais

vės lygos (LLL) vadovas Anta
nas Terleckas paneigė praneši
mus apie jo atsistatydinimą iš 
partijos vadovo postą. Lapkričio 
30 d. LLL Panevėžio skyriaus 
vadovas Justinas Makūnas BNS 
pranešė, kad Šiauliuose vyku
siame LLL tarybos posėdyje 
paties A. Terlecko prašymu jis 
buvo atleistas iš užimamų pa
reigų. Pasak j o, LLL pirmininku 
buvo laikinai paskirtas partijos 
Klaipėdos skyriaus vadovas 
Arūnas Trukanas.

Gruodžio 1 d.pats A. Terlec
kas BNS kategoriškai paneigė 
atsistatydinęs ir tvirtino, kad 
Šiauliuose jokio LLL tarybos 
posėdžio išvis nebuvo.

Posėdžio nebuvus patvirtino 
ir tariamai naujuoju partijos va
dovu patvirtintas A. Trukanas, 
pavadinęs šią informaciją “ble
fu”.

”Tai yra blefas. Ateityje gal 
kas nors ir įvyks, tačiau kol kas 
dar nieko nėra įvykę”, teigė jis 
BNS korespondentui.

A. Trukano manymu, J. Ma
kūnas šiąinformacijąpaskelbė, 
nes pats nori permainų partijos 
vadovybėje.

Pats J. Makūnas BNS gruo-

Artūras Paulauskas
merūną. Lietuvos laivas buvo 
nukreiptas į salos Malabo uostą, 
kur tebėra iki šiol.

Klaipėdos uoste registruoto 
laivo įguloje yra 38 žmonės. 33 
iš jų yra Lietuvos piliečiai, likę 
5, įskaitant kapitoną - Rusijos 
piliečiai. Šiuo metu visi įgulos 
nariai yra laive. A. Paulausko ir 
JAV ambasadoriaus susitikime 
taip pat buvo aptarti Lietuvos 
stojimo į NATO klausimai. J. 
Teffi pažymėjo, kad ligšiolinius 
Lietuvos žingsnius šia linkme 
JAV vertina labai gerai.

A. Paulauskas išreiškė pa
sitenkinimą dėl gero Lietuvos 
darbų siekiant narystės NATO 
įvertinimo ir pabrėžė, kad nei 
Seimas, nei Vyriausybė nežada 
lėtinti jų tempo. TV Net 

da buvo gabenamos bran
duolinės medžiagos.

Tačiau, S. Kuršelio teigimu, 
vis dar prisimenama, kaip 
1993 metais iš Ignalinos ato
minės elektrinės dingo branduo
linio kuro kasetė.

Seminare buvo nustatyta, kad 
Lietuvoje vis dar sulaikoma 
nemažas kiekis radioaktyviųjų 
medžiagų. Tai siejama su tuo, 
kad sovietiniais laikais šių me
džiagų apskaita buvo beveik 
nereglamentuoj ama.

Taip pat buvo pabrėžta, kad 
trūksta institucijų, atsakingų už 
branduolinių medžiagų kon
trolę, veiklos koordinavimo. Be 
to, iki šiol įstatymiškai neręg- 
lamentuotos branduolinių me
džiagų pervežimo taisyklės.

Renginyje dalyvavo atstovai 
iš Ūkio, Aplinkos, Vidaus rei
kalų ministerijų, Civilinės sau
gos, Muitinės departamentų, 

(nukelta į 7 psl.)

Antanas Terleckas

džio 1 d. negalėjo bent kiek su
prantamiau paaiškinti, kodėl pa
teikė melagingą informaciją. 
72 metų A. Terleckas LLL va
dovauja nuo 1978 metų. A. Ter
leckas taip pat dirba Panevėžio 
miesto taryboje, į kurią buvo 
išrinktas šių metų kovą. Už di
sidentinę veiklą sovietmečiu 
prezidentas Valdas Adamkus A. 
Terlecką 1998 rugpjūtį apdo
vanojo Vyčio kryžiaus III laips
nio ordinu. Apdovanojimas 
skirtas už narsą, pasiaukojimą ir 
ištvermę kovojant dėl tautos 
laisvės bei ginant žmogaus tei
ses okupuotoje Lietuvoje.

BNS
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Dujų tiekėjų perspėjimas
“Peoples Energy”, gamtinių 

dujų tiekėjų brošiūrėlėje, varto
tojai vėl yra įspėjami patikrinti 
dujų prijungimus, vadinamuo
sius “flexible gas connectors”, 
prie dujas naudojančių įrangų - 
viryklių, skalbimo ar džiovi
nimo mašinų ir pan.

Jei jūsų įrangos prijungtos su 
“flexible gas connector”, pa
darytu iš neapdengto žalvario/ 
bronzos, jos turi tuojau būti pa
keistos jungikliu, padarytu iš 
nerūdyjančio plieno (stainless 
steel), ar plastika padengto 
žalvario (brass). Naujieji jun
gikliai turi atitikti “American 
National Standarts Institute” 
reikalavimus - Z21.24.

Jei ir turite nerūdyjančio plie

no ar plastika padengto žalvario 
jungiklį (connector), jį reikia 
pakeisti bent kas 10 metų.

“Peoples Energy” siūlosi ap
žiūrėti jūsų jungiklius (connec
tors) už 12 dolerių ir, jei rei
kia, įdėti kitus už 32 dolerius. 
Federalinis kodas reikalauja, 
kad jungikliai turėtų “shut off 
valves’ - uždaromas rankenėles. 
Jas, jei reikia, įdeda už 16 do
lerių. Chicagoje skambinti tel. 
312-240-7000.

Jūsų dujų prijungėjai (flexible 
connectors) neturėtų būti:

1. suspausti, sugnybti, susuk
ti, smarkiai sulenkti;

2. įvesti per sieną, lubas ar 
grindis;

3. ilgesni kaip 6 pėdos.

Atsargiai su anglies oksidu
(carbon monoxide)

Carbon monoxide (CO) - tai 
bekvapės, bespalvės dujos, ku
rios susidaro, jei netinkamai 
dega medis, “propane”, “kero- 
sine” - žibalas, anglis ar na
tūralios dujos. Aukštas CO 
kiekis namo viduje gali būti pa
vojingas ar net mirtinas. Chica
gos mieste reikalaujama, kad 
gyvenamieji namai, apšildomi 
dujomis ar alyva, turėtų CO pa- 
jutėją - detektorių.

Ką turite daryti, kad apsisau
gotumėte nuo apsinuodijimo 
anglies oksidu?

1. Kiekvienais metais leiskite 
kvalifikuotam asmeniui (service 
technician) patikrinti jūsų šil
dymo sistemą ir dujinę namų 
įrangą, t.y. viryklę, skalbimo 
mašiną ir t.t.

2. Įsigykite ir tinkamai pri

žiūrėkite, “Undervvriters Labo- 
ratories” patvirtintą, CO detek
torių.

3. Žiūrėkite, kad jūsų dujų 
įrangų liepsnos būtų mėlynos, o 
ne geltonos, ir atitinkamai patai
sykite.

4. Patikrinkite kaminus, visus 
dūmų į lauką išmetimo vamz
delius, kad nebūtų surūdiję, 
įskilę ar užblokuoti.

5. Atpažinkite simptomus, 
panašius į gripo, kurie yra pa
našūs į apsinuodijimo CO du
jomis: tai svaigulys, galvos 
skausmai ir mieguistumas.

JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų taryba

Parengė: B. Jasaitienė ir A. 
Smulkštienė

Naudotasi “PeoplesEnergy” 
lankstinuko medžiaga

Vyriausybė pateikė Azartinių 
lošimo namų įstatymo projektą

Finansų ministerija Vyriau
sybei jau pateikė Azartinių loši
mų įstatymo projektą, kuris leis 
įteisinti azartinius lošimus ir to
talizatorių. Projekte siūloma šią 
veiklą ne tik licencijuoti, bet ir 
griežtai reglamentuoti. Azarti
nių lošimų namus (casino) gali
ma būtų steigti tik užsienio tu
ristų lankomose vietose - Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Pa
langoje ir Neringoje. Bendrovių, 
organizuojančių lošimus, įstati
nis kapitalas, priklausomai nuo 
lošimų rūšies, turės būti nuo 1

iki 4 mln. litų. Bus leidžiama 
naudoti tik naujus ir nenaudo
tus lošimo įrenginius. Progno
zuojama, jog įteisinus azarti
nius lošimus į biudžetą per me
tus papildomai būtų gaunama 
apie 25 mln. litų. Pernai Latvija 
iš azartinių lošimų ir loterijų 
veiklos į biudžetą gavo 25 mln. 
litų, Estija - 12 mln. litų. Įteisi
nus Lietuvoje lošimų namus, 
šios kaimyninių valstybių paja
mos turėtų sumažėti, nes dabar 
ten lošia nemažai Lietuvos gy
ventojų. Lietuvos rytas

Naujas prekybos centras
Lapkričio gale Vilniaus pa

kraštyje prie magistralės Vil
nius-Kaunas šalia Gariūnų tur
gaus atidaryta didžiausia Lietu
voje parduotuvė “Maxima ba
zė” kartu su prekių sandėliais. 
Po geros reklamos į prekybos 
centro, Vakaruose vadinamo 
“Hiper markef ’ vardu, atidary
mą plūdo daugybė žmonių. Dėl 
to susidarė didžiuliai automobi
lių kamščiai, visų automobilių, 
negalėjo sutalpinti net 1000 vie
tų aikštė. Parduotuvės savinin
kės - bendrovės “Vilniaus pre
kyba” vadovų teigimu, per pir
mąsias tris dienas čia apsilankė 
50 tūkst. žmonių. Tačiau par

duotuvę aplankę žmonės kalbė
jo, kad ji labai didelė, prekės tos 
pačios kaip ir kitose parduotu
vėse, o ir kainos nė kiek ne ma
žesnės. Naujosios “Maxima” 
parduotuvės prekybos salė yra 
10 tūkst. kv. m. Šio prekybos 
centro statyba prasidėjo 1999 
metų balandį. Į ją buvo inves
tuota 65 mln. litų, pastatyti ne 
tik nauji pastatai, bet ir nutiesti 
privažiavimai bei sutvarkyti e- 
sami keliai aplink centrą. Sukur
ta 600 darbo vietų. Bendrovė 
“Vilniaus prekyba” Vilniuje turi 
33 parduotuves, o visoje Lietu
voje - 103.

Lietuvos Rytas

Lietuva Statoil” plečia degalinių tinklą
Per tris artimiausias savaites 

“Lietuva Statoil” atidarys tris 
naujas degalines. Pirmoji jau 
atidaryta Panevėžyje, kitos bus 
netrukus atidaromos Kaune ir 
Klaipėdoje. Atidarius šias dega
lines, Lietuvoje bus 34 “Statoil” 
degalinės, Latvijoje neseniai ati
daryta 32-oji degalinė, Estijoje

veikia 22 “Statoil” degalinės. 
Naujosiose degalinėse Lietuvo
je bus prekiaujama benzinu, dy
zeliniu kuru ir dujomis. Taip pat 
čia galima nusipirkti greito mai
sto patiekalų, veiks autoplovyk- 
los. 1999 metais “Lietuva Sta
toil” investicijoms paskyrė 160 
mln. litų. Vakarų ekspresas

Paminklas kunigui, Sibiro tremtiniui Algirdui Močiui, kuris 
mirė 1999 m. gruodžio 24 d. Lietuvoje ir buvo palaidotas 
Meškuičių bažnyčios šventoriuje

“Neringos” stovyklą prisiminus
rzjų...

Nepaliaujamai stebino vaikų 
ir tėvų (šeimų stovyklose) spon
taniškas kūrybingumas bei 
užsidegimas visur dalyvauti, 
originalios idėjos vakarinėse 
programose.

Istorinių momentų teatrali- 
zavimas stovykloje paskatino 
imtis šios temos ir 
Lietuvoje. Klausy
dami mano įspūdžią 
jaunieji dramos stu
dijos “Trečiadienis ” 
artistai jau nuspren
dė statyti spektak
lį apie Vytauto Di
džiojo laikus. Na, o 
išmoktus “šniūrelio 
žaidimus” jau nar
plioja beveik visa 
mokykla, kurioje 
dirbu.

Esu dėkinga 
“Tautos fondui” ir 
mane pakvietu- 
siems žmonėms už 
suteiktą galimybę 
kartu dirbti ir kurti 
“Neringoje”. Esu 
dėkinga visiems kar
tu stovyklavusiems 
už palaikymą ir be 
jokios veidmainystės 
sakau: jau labai visųpasiilgau.

Rasa Rimeikytė
Kaunas

Jau keli metai “Neringos” 
stovykla, JAV Vermonto kal
nuose, atsikviečia vadovus iš 
Lietuvos pasidalinti savo ta
lentais ir Lietuvos patirtimi su 
išeivijos jaunimu. Atvykę va
dovai praturtina lietuvišką 
kultūros programą stovykloje ir 
užmezga naudingus ryšius su 
išeivijos jaunais stovyklauto
jais bei vadovais. Šis bendra
darbiavimas sukuria gyvus ir 
reikšmingus ryšius tarp išei
vijos ir šiuolaikinės Lietuvos. 
O vasaros gale šie vadovai 
išvažiuoja įsigiję vertingą dar
bo patirtį, kurią gali pritaiky
ti savo darbuose su jaunimu Lie
tuvoje.

Šią vasarą “Neringoje” vado
vavo du talentingi vadovai iš 
Lietuvos: Rasa Rimeikytė ir 
Alvydas Alimas. Rasa yra jau
na dramos mokytoja, dirbanti 
Šeimos dvasinio ugdymo cen
tre “Šeimyna” Kaune. Jos 
stažuotę Neringoje dosniai pa
rėmė Tautos Fondas.

Rasa Rimeikytė taip rašo apie 
savo patirtį “Neringos” stovyk
loje:

Jau keli mėnesiai praėjo po 
šurmulingos vasaros. Jau keli 
mėnesiai, o prisiminimai gy
vai pulsuoja lyg vakar būčiau 
sėdusi į lėktuvą skridusi beveik 
septynis tūkstančius kilometrų 
į stovyklą pulsuojančią vai
kais, karščiu, lietumi, kūryba, 
originalumu, paprastumu, žmo
nių nuoširdumu, nuovargiu, 
džiaugsmu, išsiskyrimo ašaro
mis ir daugybe kitų nuosta
biausių epitetą kurie sutelpa į 
vieną žodį: “Neringa ”.

“Tautos fondo” dėka iš Lie
tuvos buvau pakviesta dirbti 
šioje stovykloje vadove ir turė
jau galimybę gilumoje Vermon
to kalnų ir miškų ištisus du mė
nesius su stovyklaujančiais vai
kais bei šeimomis kartu kurti, 
gyventi, dalintis Lietuvos kul
tūros perlais ir pati mokytis iš 
naujo pamilti Lietuvą įvertinti 
jos originalią kalbą ir turtingą 
kultūrą naujai atrasti jos isto-

Alvydas Alimas. Alvydas yra 
šokių mokytojas, dėstantis 
Telšių aukštesniojoje taikomo
sios dailės mokykloje. Alvydo 
stažuotę finansavo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės.

Alvydas Alimas, sugrįžęs iš

vykioje išmokydamas sto
vyklautojus daug naujų tau
tinių šokių. Alvydo dėka bu
vo nuostabiai surežisuotas 
stovyklautojų pasirodymas 
Putnamo seselių susibūrimo 
šventėje. Džiaugiamės turėję 
tokį talentingą šokių mokyto
ją stovykloje. Nuoširdžiai jam 
dėkojame už ramų profesio
nalumą bei išradingus sumany-

Rasa Rimeikytė ir Alvydas Alimas

Neringos, taip pat atsiuntė 
laišką:

Neringa džiaugiasi Rasos 
darbu stovykloje. Stovykla šiais 
metais pasirinko dvi temas: 
“Vytauto Didžiojo laikai” ir 
“M.K. Čiurlionis”. Pagal sto
vyklos temas Rasa su entuzi
azmu sukūrė su vaikais ypatin
gus vaidinimus, kurie kūrybin
gai supažindino stovyklautojus 
su viduramžių Lietuva ir Čiur
lionio kūryba. Angliškoje lie
tuvių kilmės vaikų stovykloje 
vaikai maldaudami prašėsi būti 
dalim viduramžių istorijos vai
dinimuose! Neringa nuoširdžiai 
dėkoja Rasai už jos nesibai
giančią energiją ir kūrybingas 
mintis.

Antrasis Lietuvos vadovas -

Prabėgo nemažai laiko, o aš 
dar gyvenu praėjusios vasaros 
prisiminimais. Si vasara “Ne
ringoje ” buvo nuostabi. Labai 
dėkoju už šiltą priėmimą nuo
stabias akimirkas. Labai ma
lonu buvo dirbti “Neringos” 
stovykloje su mielais ir išradin
gais žmonėmis.

Linkiu daug daug saulėtą 
šiltų dieną kantrybės ir mei
lės. Tegul “Neringoje” dar il
gai skamba vaikų juokas, lai 
jiems būna smagu.

Dėkoju visiems vadovams už 
pagalbą.

Alvydas Alimas
Telšiai

mus.
Abu, Rasa ir Alvydas, taip 

mielai tapo dalim “Neringos” 
šeimos. Jiedu ne vien pasi
dalino savo talentais srityse, 
bet visur kur reikėjo padėjo: 
stovykloje vis reikia kažką 
valyti, kažkur vaiką paguosti, 
kitam vadovui padėti. Džiau
giamės turėję progą bendra
darbiauti su Rasa ir Alvydu.

Su pagarba dėkojame Tau
tos Fondui ir Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentui, 
kurių dosnumas užtikrino Al
vydo ir Rasos stažuotes. Kokie 
nuostabūs šie paprasti bendra
darbiavimo momentai, kuriuos 
galima išvysti su laisvos Lietu
vos žmonėmis!

Alvydas visus nustebino sto-
Dana Grajauskaitė

Neringos vedėja

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 Nevv Jersey dalyje. NJ Licensed Real Estate agentė 
Jurgita Banytė maloniai kviečia kreiptis telefonu: (973) 441-5762 arba 
(973) 429-7400, arba e-mail jbanyte97@hotmail.com Profesionalus ap
tarnavimas garantuotas !!!
GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisiniuose 
reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo • 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai.
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: jstrimaitis@aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376.

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

r
Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

pi sol i no
* MEMORIALS '

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE. 
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 I VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

“Naujieji lietuviai 
virsta liberalais

Su Vytautu Radžvilu kalbasi Rimantas Varnauskas.

Filosofas Vytautas Radžvilas teigia, kad jam yra tiesiog liūdna 
žiūrėti, kai daugelis rinkėjų nemato ir nesupranta visiškai aki
vaizdžių dalykų vien todėl, kadjie neturi galimybės juos sužinoti. 
Besivaidijant ir tuo pačiu silpstant Lietuvos dešiniosioms parti
joms, jėgas vienijant lietuviškai kairei, į šalies politinį olimpą įsi
veržė politikos naujokai, kuriuos V. Radžvilas, beje, pirmasis įsi
kūrusios Lietuvos liheralųsąjungospirmininkas, linkęs laikyti sun
kiai prognozuojamos oligarchinės politikos atstovais.

“Sveika Marija, 
malonės pilnoji”

Marijos Nekaltas Prasidėjimas - vie
na iš katalikiškų tikėjimo tiesų, Bažny
čios minima kasmet gruodžio 8 dieną.

Pati Nekalto Prasidėjimo sąvoka 
dažnai ne tik kitatikių, bet ir pačių kata

likų klaidingai suprantama. Nesumaišytina ji su Kristaus gimimu 
iš nekaltos Mergelės Marijos, kurį išimtiniu būdu pradėjo iš Šv. 
Dvasios. Pati gi Mergelė Marija buvo pradėta ir gimė iš savo
žemiškųjų tėvų Jokimo ir Onos.

Nekalto Prasidėjimo esmė yra ta, kad Marijos siela nuo pat 
pirmo buvimo momento tapo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės 
ir buvo pilna pašvenčiamosios malonės.

Iš katalikų Bažnyčios teologijos mokslo žinome apie gimtąją 
nuodėmę, jog kiekvienas gimstame be pašvenčiamosios malonės 
sieloje. Nors mūsųpirmieji tėvai ir buvo sutverti su pašvenčiamą
ja malone, tačiau Adomas nusikalsdamas ją prarado ne tik sau, 
bet, kaip moralinė visos žmonijos galva, taip pat ir visiems, kurie 
amžių bėgyje taps jo palikuoniais.

Čia nebuvo jokios neteisybės iš Dievo pusės mūsų atžvilgiu,
nustatant, kad Adomas moraliai atstovautų visai žmonijai ir tik 
nuo jo priklausytų, ar visi žmonės gims su pašvenčiamąja malone 
ar be jos. Juk malonė yra Dievo laisvai teikiama dovana, į kurią 
niekas negali reikšti jokių teisių. Dievas yra nepriklausomas savo 
malonę suteikti kam nori ir tokiame laipsnyje kaip Jis nori.

Dievas, bausdamas mūsųpirmuosius tėvus, jiems pažadėjo Išga
nytoją, kuris atsilygins už jų nepaklusnumo nuodėmę ir grąžins 
žmonijai galimybę gyventi pašvenčiamojoje malonėje. Siela tokiu 
būdu prikeliama ir apvaloma nuo gimtosios nuodėmės. Tačiau 
Marija nuo šios nuodėmės savo nekaltame prasidėjime buvo ap
saugota.

Pritiko juk, kad Išganytojas Jėzus Kristus gimtų iš tokios moti
nos, kuri niekada, net ir trumpiausią valandėlę, nebuvo sutepta 
jokia, taigi net gimtąja nuodėme. Koks gi šios tikėjimo tiesos pa
grindas? Kuo rėmėsi popiežius Pijus IX, vieningu viso pasaulio 
vyskupųpritarimu 1854 m. gruodžio 8 d. iškilmingai paskelbdamas 
Marijos Nekalto Prasidėjimo tiesą priklausant prie Dieviškojo 
Apreiškimo teisų - taigi tikėjimo dogma?

Pačioje pirmoje Šv. Rašto Senojo Testamento knygoje, trečio 
skyriaus penkioliktoje eilutėje Dievas išreiškia prakeikimąžalčiui 
- piktajai dvasiai, kad paliks nesantaiką tarp žalčio ir moters, o 
taip pat tarp jų palikuonių, gi moteris sutriuškins žalčio galvą. 
Moters palikuonis - tai Išganytojas, kurio atėjimo laukė kartų kar
tos. Moteris - Išganytojo Motina, Marija. Ir kaip Dievas apreiškė 
amžiną ir visuotinę nesantaiką tarp Moters ir piktosios dvasios, 
to pasėkoje Moteris - Marija negalėjo per jokią, taigi nie per 
gimtąją, nuodėmę būti piktosios dvasios varge.

Kristaus įsikūnijimą apreiškiąs arkangelas Gabrielius Mariją 
pasveikina: “Sveika, malonės pilnoji” (Luko 1,28). Malonės pil
nybė išskiria ir paneigia bet kokią, taigi ir gimtąją nuodėmę.

Nuo pat pirmųjų Bažnyčios amžių tikėjimo apie Marijos Nekaltą 
Prasidėjimą buvo gana plačiai žinoma ir gerbiama.

Politologai gana teigiamai 
vertina dabartės susiklosčiusią 
padėtį, kai trys aukščiausi ša
lies pareigūnai — Prezidentas, 
Seimo pirmininkas ir premjeras 
- esti vienodų politinių pažiū
rų. Susidarė savotiška politinio 
triumvirato idilė, kurios iki šiol 
nėra buvę. Pats viename pokal
byje esate minėjęs, kad perne
lyg aktyvus Prezidento kišima
sis į Vyriausybės sudarymą nė
ra labai geras, nes šalies vado
vas per daug susisaisto su val
dančiąja koalicija. Ką šioji idi
lė duos: politinį stabilumą ar 
bus ir kokių nors nepageidauti
nų pasekmių?

Aš manau, kad politikoje 
vienybė yra vertingas dalykas 
tik tuo atveju, jeigu ji grindžia
ma pažiūrų ir įsitikinimų vienin
gumu. Šiuo atveju susidarė vos 
ne idiliški santykiai tarp trijų 
ryškių Lietuvos politikos atsto
vų, tačiau jie nėra grindžiami 
pažiūrų vienybe, o veikiau tam 
tikrų interesų bendrumu. Tuos 
interesus atpažinti ir atskleisti 
nėra labai paprasta. Šiandien ga
lima daryti tik tam tikras prie
laidas. Socialliberalų ir liberalų 
lyderių orientavimasis į Prezi
dentą suprantamas lengviausiai, 
nes be Prezidento politinės pa
ramos šioms dviems partijoms 
būtų buvę kur kas sunkiau veikti 
tiek rinkimų metu, tiek ir dabar.

Kiek dėl Prezidento intere
sų, tai čia situacija yra daug ne
aiškesnė, tačiau apskritai susi
daro įspūdis, kad Prezidento 
sprendimams nemenką įtaką da
ro vadinamoji prezidentūra. Be
je, verta atkreipti dėmesį, kad 
toji prezidentūra nėra koks nors 
konstitucinis Lietuvos valdžios 
organas ir faktiškai ją sudaro 
niekam už savo veiksmus poli
tiškai neatsakantys asmenys. 
Todėl drįsčiau teigti, kad nors 
Lietuvoje tokia padėtis priima
ma kaip normali, tačiau, nesu
tvarkius įstatymiškai preziden
tūros statuso klausimo, galima 
teigti, kad yra prielaidos egzis
tuoti tam, ką aš vadinčiau šešė
line politika. Tokia politika nuo 
įprastos normalios politikos ski

riasi tuo, kad čia nėra ne tik po? 
litinės atsakomybės, bet, griež
tai kalbant, net neįmanoma nu
statyti kieno interesams atsto
vauja tokioje politikoje dalyvau
jantys žmonės. O kad yra būtent 
taip patvirtina ir ta aplinkybė, 
jog Prezidentas tiek prieš rinki
mus, tiek ir po jų faktiškai net 
pasirodė nepajėgus laikytis kon
stitucinių nuostatų, reikalaujan
čių, kad Prezidentas būtų neut
ralus politinių partijų atžvilgiu. 
Kaip tik tokių reiškinių egzista
vimas ir patvirtina teiginį, kad 
Lietuvoje šalia šešėlinės ekono
mikos vis labiau išplinta toks 
reiškinys kaip šešėlinė politika.

Prieš keletą dešimtmečiųJA V 
išleista knyga,, Lietuviškasis li
beralizmas ”, neseniai Lietuvo
je pasirodė „Socialliberalizmo ” 
tomelis, dar tik tikrieji liberalai 
nepradžiugino teoriniu veikalu, 
tačiau jų nuostatas sužinome iš 
programos. Ar galėtumėte tuos 
tris „ liberalizmus ” palyginti?

Juos palyginti nėra labai sun
ku, nes esu pakankamai gerai 
susipažinęs su minėtomis kny
gomis. Išeivijoje išleistas straip
snių apie šiuolaikinį liberalizmą 
rinkinys iš esmės yra ne kas ki
ta, kaip užsienyje gyvenančių 
lietuvių autorių, labai neblogai 
išmanančių vakarietišką libera
lizmą, mintys. Tuo tarpu, kal
bant apie kitą Jūsų minėtą kny
gą, skirtą vadinamajam sočiai - 
liberalizmui, galėčiau pasakyti 
tik tiek, kad apie ją nesinori net 
kalbėti. Iš esmės tai yra padri
kų, o kartais tiesiog beprasmiš
kų, lozungų rinkinys. Trumpai 
tariant, dalykiniu požiūriu ši 
knyga neišlaiko net elementa
riausios kritikos.

O kai kalbame apie dabarti
nę Lietuvos liberalų ideologiją, 
tai reikia pasakyti, kad ji yra la
bai tolima šiuolaikinėms vaka
rietiškojo liberalizmo nuosta
toms. Trumpai šios ideologijos 
savitumą turbūt būtų galima api
būdinti taip: tai yra tam tikri li
beralizmo teiginiai, perėję per 
dabartinio „naujojo lietuvio” są
monės prizmę. O praktiškai tai 

reiškia, kad jis iš to liberalizmo 
priima ir pripažįsta tik tai, kas 
jam yra naudinga. Bene vienin
telis išlikęs teiginys yra, žino
ma, reikalavimas mažinti mo
kesčius. Tuo tarpu adekvatus 
šiuolaikinis vakarietiškas libe
ralizmas, be abejo, neturi nieko 
bendro su tokiais primityviais 
teiginiais.

Viename pokalbyje esate tei
gęs, kad Lietuvos liberalai yra 
„oligarchinio kapitalo partija, 

Iš k.: Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir 
Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Rolandas Paksas 

R. Šuikos nuotr.

kuri to kapitalo interesus dangs
to libertaristiniais šūkiais ”. Ar 
galėtumėte plačiau argumen
tuoti šį teiginį?

Šitą apibūdinimą galima iš
plėsti net ir ekonominiais termi
nais. Klasikinis liberalizmas ir 
teoriškai, o Vakaruose ir prak
tiškai, iš tiesų pasisako už vadi
namąją laisvąją rinką, kurioje 
dalyvių teisės ir galimybės iš 
principo yra vienodos. Supran
tama, kad gyvenimas ir reali 
ekonominė veikla niekada ne
leidžia tobulai įgyvendinti šio 
idealo, bet vis dėlto jo yra sie
kiama tiek priiminėjant ekono
miką reglamentuojančius įstaty
mus, tiek apskritai vykdant eko
nominę politiką. Tuo tarpu oli- 
garchinio kapitalizmo skiriama
sis bruožas yra tas, kad jis lais
vąją rinką pripažįsta tik tiek, 
kiek jam tai yra naudinga. To
kio kapitalizmo požiūryje į lais
vąją rinką glūdi tam tikras neiš
raunamas dvilypumas, kuris pa
sireiškia tokia abejotina nuosta
ta: tais atvejais, kai kapitalui yra 
naudinga turėti visiškai laisvas 
rankas, jis be jokios atodairos at
meta tai, ką vadina įžūliu vals
tybės kišimusi į verslą, tačiau 
vos tik jis patenka į bėdą ar su
siduria su sunkumais, tučtuojau 
yra apeliuojama į valstybę ir rei
kalaujama jos pagalbos. Tokiu 
būdu oligarchinis kapitalizmas 

tik ir stengiasi pasinaudoti poli
tiniais svertais, siekdamas savų 
tikslų. Todėl tokio kapitalo in
teresais vykdoma politika pa
prastai neatitinka vidutiniojo ar
ba smulkiojo verslo interesų. 
Lietuvoje šitokia situacija jau 
dabar akivaizdžiai ryškėja, nes 
net pirmieji naujos Vyriausybės 
žingsniai, tarkime, ketinimas 
sumažinti PVM statyboms, ob
jektyviai bus naudingi tik di
džiųjų statybos firmų intere
sams. Ir jis tikrai nieko neduos 

visiems kitiems šalies pilie
čiams, kurie vienaip ar kitaip su
siję su statybos reikalais.

Dauguma stambiųjų Lietuvos 
partijų neišvengė skausmingo 
skaldymosi. Kiek tvirtas yra so
cialliberalų ir liberalų naujo
sios politikos blokas? Juk pir
mųjų užuominų į mažyčius 
,,maištelius laive” jau buvo: 
spyriojasi agrarininkai, apie 
švietimo reikalus ultimatyviai 
kalba R. Pavilionis. Kiek dar 
gali kilti maišto židinių?

Prognozuoti, kiek išsilaikys 
viena ar kita Vyriausybė, yra la
bai nedėkingas dalykas, tačiau 
nėra jokios abejonės, kad tokių, 
kaip pavadinote, maišto židinių 
iš principo yra labai daug ir jų 
neabejotinai daugės. Taip yra to
dėl, kad naujoji Vyriausybė, iš 
tiesų, neturi rimtos veikimo pro
gramos, dėl kurios būtų rimtai 
susitarta. Tikroji problema nau
jajai Vyriausybei yra ta, kad abi 
ją sudarančios partijos laimėjo, 
rinkėjų balsus gana dosniai da
lydamos pažadus vienoms ar ki
toms gyventojų grupėms. Todėl, 
kai ateina laikas vykdyti šiuos 
iš principo nesuderinamus paža
dus, konfliktas yra neišvengia
mas, nes jų nevykdyti reiškia 
įvykdyti politinę savižudybę.

(pabaiga kitame nr.)

VLADAS BRAZIŪNAS
Vermonto vertikalė, 2
arba
Žalio vermuto gurkšnis 
Žaliakalny

(pradžia nr. 46)
Middlebury viešojoj bibliotekoj (Isley Library), kur laisvai iš

vaikščiojom kambarius, pilnus knygų bei videokasečių lentynų, 
niekas nieko iš mūsų nepareikalavo, - vartykit, skaitykit, domė
kitės: vieša yra vieša. Bibliotekoj keičiamos dailės parodos. Visą 
kovą, pavyzdžiui, kabėjo Dilani Senadheeros grafika “Šri Lankos 
vaizdai” (JLsz'on from Šri Lanka).

Čia tokia gera bendravimo atmosfera... na, nežinau, kaip ją pa
vadinti - akademine? Pirmiausia turiu galvoj studentų ir profe
sorių santykius. Tikrai šiandien buvom pas juos, tuos jaunus pro
fesorius, - kaip pas draugus. Bet “jaunus” čia - ne svarbiausia. 
Mačiau, panašūs santykiai ir su kitais. Ar pas mus įsivaizduoja
ma, kad rektorius (= jų prezidentas) priiminėtų studentus ir jų tė
vus - savo namuose?! O taip buvo: pasitiko prie durų, spaudė 
rankas, paskiau perėjom per visus jų asmeninius apartamentus, 
tas amerikietiškai atviras erdves, atsidūrėm kieme, ten didžiulės 
palapinės, krūvos daržovių ir vaisių, sumuštinukų ir kitokių “šve
diškai” pateiktų gardėsių, o ir lauke, tirštoj pievoj, kėdės... Žmonių 
- gal tūkstantis (kasmet Middlebury koledžą baigia - apie 500).

fontanas

gyveno globėjas Jurgis 
drakono odos šarvais 
paseno fontano gulbių 
pilvai, išdažyti žalsvai

tryškynės vanduo buvo žydras
Londinium, Londres, landynės
laukinis amžinas žydas
dėl mažmožio nenusiminęs

gyveno marmuras žalsvas
ir žalvario blausios monetos
ir grifas uodegų-žaltį

per visą herbą išrietęs

kuo jis ten serga, tas grifas
pakilo Didysis dvokas
užtroško senatai, tarybos
nuvyto Krištolo guobos

meno anklavai, menės
dykynių, plynių vaizdai
nupiešk man fontaną, Dilani
kur mirusie žais su dievais

Ką begali pasakyt prie fontano po Henriko Radausko, po dauge
lio. Net toks Hansas Carrosa, bando kažką karosiška tarti: Pūsk 
žiburį ir mik! Čia tiktai muša / Fontano senojo srovė gyva. Tuoj 
gero patarimo ir paklausysim.

Dilani parodė ant sienos savo raižinį - Šokantis povas. Grakšti 
“krasauskiška” linija. Stasio Krasausko grafikos nemačiusi.

20, sekmad. - Iš pat ryto prie fontano galvoj aidėjo: Vakščiuo 
puova po dvara. Graži povos plunksnelė!

povo šokis

raudonbarzdis Bernardas Shaw
ir bevardis apkartęs šuo
šiurkščiakailis, gimęs lūšnynuos

jam negaila paveikslo šio

šoka povas, niekas nemato 
tik tryškynės liežuvio viršūnė 
žaižaruoja prieš saulę, šunio 
šiurkščiavilnį gymį sarmatina

šūvis, bokštas šauna dangop 
kas jį garbina, kokiais žodžiais 
garvežys į kalną tuoj kops 
kirtęs lygumą, ilgą, nuobodžią

šoka povas po dvarą, plačiai 
uodega nei aušra išsiskėtus 
šoka povas, ir geria svečiai 
ir Kandinskio kazokai, ir šiaip 
raudonšeriai ir jų paryžietės

Dvi kelnėtos senutės atvažiavo prie to fontano peleniniu fordu. 
“Pasidažiusios, su skrybėlaitėmis”, - kaip iš Lauryno Katkaus, ra
šytojų ekspresu lekiančio per Europą, eilėraščio. Meniškos senutės. 
Ant suoliuko pasistatė gėlių - raudonų bene surfinijų - krepšelį. 
Dėliojasi sulankstomas medines (visur čia - šviesus medis) kė
dutes. Prie tvoros, kur apačioj tarp medžių gelžkelis, prie geleži
nės tvoros kabinasi savo paveikslus. Pardavinės? Šiaip rodys? Švie
sios gamtos akvarelės. Šypsosi kaip visi. Kaip visi sutikti, kad ir 
visai nepažįstami, - helio! helio!:, hail! hail!.. Pasiutiškai susve
timėję turbokapitalistiniai Vakarai! Žinojo ką darantys tautiniai 
socializmo kiemsargiai, kai sulaikė klasiko, moterų ir to socializ
mo mylėtojo, bestselerį - kelionės reportažą Tėvų ir brolių takais:, 
tauškė tauškė apie jam savosios “humaniškumą ir pranašumą prieš 
kitas santvarkas” ir nė nestabtelėjęs, tiesiog po taško, kitu saki
niu: “Juoba vargas tai santvarkai ir tai valstybei, kurioje nesišyp
so moterys.

(nukelta į 4 psl.)
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■ Jungtinių Valstijų preziden
tas Bill Clinton, po 50 dienų 
paliksiantis prezidento postą, 
visą savo dėmesį skirs Izraelio 
ir palestiniečių konflikto sure
guliavimui, gruodžio 2 d. pra
nešė Izraelio teisingumo minis
tras Yossi Beilini. Jis taip pat pa
reiškė bendradarbiausiąs su 
tarptautine komisija, kuri tirs 
smurto bangą tarp arabų ir Izrae
lio, per kuriąjau žuvo maždaug 
300 žmonių, daugiausia pales
tiniečiai. Tikimasi, kad tarptau
tiniai ekspertai pradės darbą 
Artimuosiuose Rytuose po kelių 
savaičių.
■ Centrinis Rusijos konstravi

mo biuras “Rubin” gavo Baren
co jūroje nuskendusio povande
ninio laivo “Kursk” fragmentą, 
kuris galbūt padės atskleisti 
katastrofos priežastis. Dešinia
jame laivo šone atsiradęs įdubi
mas išpjautas iš lengvojo kor
puso ir šiuo metu tiriamas Cen
triniame konstravimo biure 
“Rubin”. Tai “Interfax” gruo
džio 3 d. pareiškė aukštas Siau
rės laivyno pareigūnas, nepano
ręs skelbti savo pavardės.
■ Rusijos Federacijos Tarybos 

pirmi įinkas, Oriolo srities gu
bernatorius Jegor Strojev mano, 
kad realiai kalbėti apie Rusijos 
ir Baltarusijos Sąjungos sukū
rimą bus galima ne anksčiau nei 
2005 m. Tokią nuomonę J. Stro
jev gruodžio 1 d. išsakė inter
viu “Interfax”.
■ Vos prisiekęs, naujasis Mek

sikos prezidentas Vicente Fox 
metė taikos iššūkį Nacionalinei 
Zapatistos išlaisvinimo armijai 
(EZLA), nurodęs iš konfliktų 
draskomos pietinės Ciapo val
stijos išvesti kariuomenę. 58 
metų V. Fox, konservatyvios 
Nacionalinės veiksmo partijos 
(NVP) narys, gruodžio 1 d. bu
vo prisaikdintas naujuoju šalies 
prezidentu ir taip užbaigė 71 
metus be pertraukos trukusį In
stitucinės revoliucinės partijos 
(IRP) valdymą.
■ Buvusio Čilės diktatoriaus 

Augusto Pinochet advokatai 
gruodžio 2 d. kreipėsi į teismą, 
siekdami panaikinti jam paskir
tą namų areštą. Gruodžio 3 d. 
A.Pinochet’ui buvo oficialiai pa
teikti kaltinimai žmonių grobi
mu ir žudymu jo valdymo me
tais nuo 1973-ųjų iki 1990-ųjų.

Lietuvių Fondo - milijonų pokylis
Š. m. lapkričio 4 d. į Pasaulio 

Lietuvių Centro salę Lemonte, 
išpuoštą auksinėmis kolonomis, 
auksinėmis šakomis papuošto
mis rudenio nudažytais medžių 
lapais, rinkosi daug gražių, iš- 
sipuošuisų svečių. Jie visi rin
kosi atšvęsti Lietuvių Fondo 
metinio derliaus -1 milijono iš
dalinto šių metų pelno. Pelnas 
išdalintas tam, kad lietuviai ir 
lietuvybė klestėtų išeivijoje, kad 
lietuviai studentai galėtų studi
juoti ir ateityje pakeisti dabar 
dirbančius lietuvius visuome
nininkus ir mokytojus.

Svečių prisirinko labai daug, 
gerokai virš 300. Čia buvo visa 
Lietuvių Fondo valdyba ir tary
ba, ambasadorius Stasys Saka
lauskas su žmona Jūrate, Lietu
vos Respublikos garbės konsu
las Vaclovas Kleiza su ponia, 
LR konsulas Stasys Balzekas 
Jr., daugybė įvairių lietuviškų 
organizacijų pirmininkų, narių, 
Lietuvos Fondo aukotojų ir as
menų, kuriems rūpi lietuviškas 
išlikimas išeivijoje ir Lietuvių 
tautos ir valstybės ateitis. Svečių 
buvo tiek daug, kad per pasisve
čiavimo valandą nespėjai su vi
sais pasisveikinti ir pasikalbėti. 
Pokylio programą vedė Ramo
ną Steponavičiūtė-Žemaitaitie- 
nė. Ji pakvietė Lietuvių Fondo 
valdybos pirmininką Povilą Ki
lių prabilti į vakaro svečius. Po
vilas Kilius dėkojo gausiai susi

Kultūrinis subatvakaris Bostone
Kad žmogaus gyvenimas 

būtų prasmingas, neužtenka už
siauginti įpėdinį, pastatyti namą 
ir pasodinti medį. Tai buvo civi
lizacijos pradžioje. Dabartiniam 
žmogui reikia ir sielą atgaivin
ti. Saulėtą ir šiltą šeštadienio 
(spalio 7 d.) vakarą margaspal
vė mažų ir didelių, senų ir jau
nų Bostone ir apylinkėse gyve
nančių lietuvių minia susirinko 
į kultūrinį subatvakarį, kuriame 
buvo pristatyta pernai Lietuvo
je išleista dr. Jurgio Gimbuto 
knyga “Lietuvos kaimo trobesių 
puošmenys”.

Daugiau nei prieš 30 metų 
prasidėjo kultūriniai subatva- 
kariai ir jie vyko iki 1985 m. (7- 
8 per metus). Kas tie subatva- 
kariai? Jie nepriminė seniau 
Lietuvos kaimuose vykstančių 
gegužinių ar šokių. Bostono kul
tūrinių subatvakarių dalyviai 
galėjo susipažinti su turtinga ir 
nepakartojama lietuvių litera
tūra, muzika, daile, Lietuvos ir 
užsienio politika. Pagrindiniai 
tų vakarų organizatoriai - Bos
tono tautinės sąjungos skyrius, 

rinkusiems svečiams už daly
vavimą, dėkojo aukotojams už 
jų aukas - nes šiais metais buvo 
įnešta į Lietuvių Fondą 600,000 
dolerių, o Lietuvių Fondo pa
grindinis kapitalas jau artėja prie 
11 milijonų. Ir jeigu prie to dar 
pridėsim nerealizuotą kapitalą, 
tai bendra suma LF turto siektų 
apie 15 milijonų. Tą visą gra
žią dolerių sumą LF sudėjo 
virš 7 tūkstančiai aukotojų. 
Šiais metais LF pirmą kartą 
paskyrė išdalinimui 1 milijoną 
dolerių iš kurių, 200,000 dol. 
buvo paskirta 140 studentų sti
pendijoms. Toliau Povilas Ki
lius aiškino, kad kai LF turės 20 
milijonų, tada galės kasmet 
dalinti įvairiems lietuviškiems 
reikalams po 2 milijonus dole
rių. Toliau LF valdybos pirmi
ninkas dėkojo visiems valdybos 
ir tarybos nariams, kurie daug 
dirbo surengiant šį gražų me
tinį LF pokylį. Padėka, anot jo 
priklauso: Ramonai Steponavi- 
čiūtei-Žemaitaitienei, Judy Sid- 
rienei, Alei ir dr. Antanui Raz- 
mams, Reginai ir Algiui Os- 
čiams, Astai ir Vaclovui Klei- 
zams, Aldonai ir Vytui Vait- 
kams ir kitiems.

Pakviestas tarti žodį Lietuvos 
Ambasadorius Stasys Sakalaus
kas, pasidžiaugė LF pradininko 
dr. Antano Razmos darbu - įkur
tu Lietuvių Fondu, kur valdyba 
ir taryba sutartinai veikdama su- 

įkurtas 1949 m. Daugelis su pa
garba prisimena nenuilstančius 
subatvakarių pradininkus: Justą 
Vaičaitį, poetą Stasį Santvarą, 
dail. Viktorą Andriušį, Vladą 
Mickūną, Antaną ir Oną Vil
niškius.

Per tylių į subatvakarių de
šimtmetį į JAV atvyko nemažai

Subatvakario prelegentė p. 
Milda Bakšytė-Richardson

kaupė tokį kapitalą, kurio palū
kanomis džiaugiasi visi lietu
viai. Ambasadorius palinkėjo 
visiems gavusiems LF stipendi
jas studentams užbaigus moks
lus grįžti Lietuvon ir ten dirbti.

Pokylio vadovė pristatė sve
čiams kitus garbingus svečius:’ 
LR Seimo narį Petrą Gražulį, 
garbės konsulą Vaclovą Kleizą, 
konsulą Satsį Balzeką Jr. ir JAV 
LB prezidiumo pirmininkę Re
giną Narušienę.

Studentams, kurie dalyvavo 
pokylyje, buvo įteiktos stipendi
jos: Aušrai Ašuolaitytei, Jurgitai 

Lietuvių Fondo pokylyje, lapkričio 4 d., Chicagoje ir apylinkėse gyveną stipendininkai 
su pelno skirstymo komisijos pirm. dr. Antanu Razma (kair.) ir tarybos pirm. Algirdu 
Osčiu (deš.)

naujų lietuvių - laikinai ar nuolat 
gyventi. Šios vasaros pabaigoje 
susibūrė buvusieji (R. Veitas, Z. 
Krukonienė, V. ir G. Čepai, B. 
Banaitienė) ir naujieji (D. Senu- 
tienė, D. Jaudegytė, D. Giniū- 
naitė, E. ir R. Matulioniai, E. 
Girdauskienė, R. ir V. Bazikai, 
S. Janušonis, E. Karalytė) entu
ziastai, ir jiems kilo idėja atgai
vinti subatvakarius, kurie vyks 
1-2 kartus per metus. Pirmąjį 
atgaivintą subatvakarį suorga
nizavo ALTS Bostono skyrius ir 
nauja, intemetiniu būdu susibū
rusi “JAV šiaurės rytų lietuvių” 
bendrija (ŠRB): http://www.tin- 
klas.net/srb. Trumpai tiems, kas 
pirmąkart girdite apie šią ben
driją. Ji jungia visus lietuvius, 
laikinai ar nuolat gyvenančius 
JAV šiaurrytinėje pakrantėje: 
besimokančius Lietuvos studen
tus, visų kartų išeivius, neseniai 
nuolatiniam gyvenimui atvažia
vusius iš Lietuvos, ir visus ki
tus, laikančius save lietuviais 
širdimi. Ši bendrija kasdien kei
čiasi ir nariu tapęs ne vienas ki
tose JAV valstijose, Europoje ar 

Baltrušaitytei, Daliai Cidzi- 
kaitei, Laurai Dainiutei, Irinai 
Danilkai, Žydrūnui Drungilai, 
Rimui Gecevičiui, Mildai Gri- 
gaitytei, Simonai Jakubauskai
tei, Arūnui Karaliui, Jolitai Kli
mavičiūtei, Miletai Klima
vičiūtei, Sigitai Lukauskaitei, 
Rūtai Melinskaitei, Džiugui 
Reneckiui, Audronei Rozenber- 
gienei, Laimonui Simučiui, Sil
vijai Skripkauskaitei, Astai 
Svedkauskaitei, Rasai Tamu
levičiūtei, Adomui Tautkui, 
Neringai Tvardauskaitei ir Dei
mantei Žukaitei. Kitiems stu
dentams, kurie negalėjo daly
vauti, stipendijos bus pasiųstos.

net Lietuvoje gyvenan
tis tautietis.

Žvakėmis papuoštoje 
salėje, susirinkusius da
lyvius pasveikino R. 
Veitas, o patį subatva
karį pravedė Z. Kruko
nienė. Pirmiausia trum
pai buvo pristatytas 
knygos “Lietuvos kai
mo trobesių puošme
nys” autorius - dr. Jur
gis Gimbutas, prieš porą 
metų atšventęs savo 80- 
metį. J. Gimbutas buvęs 
Vytauto Didžiojo uni
versiteto Statybos fakul
teto absolventas, o sun
kiomis karo sąlygomis 
sugebėjęs parašyti di
sertaciją apie Lietuvos 
kaimo XIX a. architek
tūrą. Karai ir okupacijos 
laužė, genėjo, rovė iš 
šaknų, sklaidė po visą pasaulį 
žymius mokslininkus, visuome
nininkus, menininkus, rašyto
jus, tačiau J. Gimbutas išlaikė 
visus išbandymus. Išryškėjo jo 
įvairiapusė asmenybė: be pa
grindinio inžinieriaus darbo, jis 
rašė straipsnius įvairiuose spau
diniuose (“Technikos žodis”,

Stipendijas įteikė LF pelno 
skirtymo komisijos pirmininkas 
dr. Antanas Razma ir tarybos 
pirmininkas Algirdas Ostis. Dr. 
A. Razma dėkojo visiems už 
aukas, sveikino vakaro svečius, 
o studentus, kai baigs studijas, 
kvietė tapti LF nariais.

Svečiai buvo puikiai pavai
šinti ir grojant nuotaikingam 
“Žaibo” orkestrui buvo ilgai šo
kama ir linksminamasi.

Praėjo dar vieni turtingi LF 
metai. Linkime, kad ateityje 
Lietuvių Fondas dar daugiau 
turtėtų ir dalintų metinį derlių 
lietuviškiems reikalams.

Birutė Jasaitienė

Smuikininkas iš Lietuvos - Dainius 
Puodžiukas ir pianistė iš Japonijos - 
Ayako Yoda

Inžinieriaus kelias”, “Tėviškės
žiburiai”, “Kultūros aidai” ir ki
tuose), buvo ne vienos organiza
cijos pirmininku ar nariu, patar
davo jaunesniems, ištiesdavo 
jiems pagalbos ranką. Viešnagių 
Lietuvoje metų daug keliavo po 
kaimus ir kaimelius, stebėjo, 

(nukelta į 7 psl.)

VLADAS BRAZIŪNAS

Vermonto vertikalė, 2
arba
Žalio vermuto gurkšnis 
Žaliakalny

(atkelta iš 3 psl.)
Tai ne santvarka, o istorijos anomalija, nesusipratimas, pasmerk

tas neišvengiamai žūčiai, išnykimui, žmonijos prakeiksmams pa
lydint”. Griežtas Baltušis, bet teisingas. Tai kas, kad nežinojo ką 
šneka.

Suskambo - triskart varpai. Varpas. Tyliai, dusliai. Kurios iš 
vakar vakare mudviejų skaičiuotų bažnyčių?

Priedėlinio Lietuvos Gyvenimo horoskopas mudviem su A., 
abiem vandeniams, tądien pranešė: “Diena pasižymės kontaktų 
gausa. Galbūt sulauksite pakvietimo į pobūvį”. Kurgi ne! Buvom 
sulaukę. Reikėjo taigi šiandien būt ne Vermonte, o Vilniuj, Moky
tojų namuos, kur bičiuliai mini Vilniaus universiteto kraštotyri
ninkų ramuvos 30-metį: pirmas oficialus ramuvos renginys -1970 
m. kovo 4 d. Martyno Mažvydo atminimui surengtas vakaras; jame 
apie lietuvių raštijos pradininką pasakoj o profesoriai Jonas Palio
nis ir Jurgis Lebedys (beje ir deja, jis tų metų vasarą netikėtai ir 
mirė). Tokia ramuva - “Jėzaus Kristaus superžvaigždės”, to ne tik 
muzikos, ne tik kultūros reiškinio, bendraamžė. Kultūros, para
doksiškai ir neatplėšiamai susijusios su tuometiniu antikultūriniu 
jaunimo (pirmiausia Amerikos) judėjimu; Ryszard Legutko jį 
vadina “minia vidujai (ir išoriškai) apsileidusių ir už laiko ribų 
gyvenančių jaunuolių”, manipuliuojamų, beje, ir rokenrolo žvaigž
džių, taigi muzikos verslininkų, ir politikų-politikos verslininkų. 
Ramuva nelygintina: ji - antirežiminis, antiokupacinis judėjimas

- be tuštybės, be savireklamos (dabar matyti - kukli net nusikals
tamai: šiaučius be batų; bent teisybės vardan būtina ramuvos veik
los kronika, paskiau ir analizė), užtat vidujai pilnatviška; aiški 
buvo ir tebėr etninė, etnoekologinė jos narių sąmoningumo tra
jektorija.

Gerai pranešė horoskopas. Ir perspėjo paslaugusis: “Saugokite 
sveikatą”. Įdomus daiktas tie horoskopai. Juos spausdinančiame 
laikrašty dabar dirba buvęs kito, linksmo, bet nelinksmai bankru
tavusio savaitraščio redaktorius. Ir UAB šefas, taigi spaudos ver
slininkas. Tai jis andai siūlė man - kaip jūs manot, ką? - rašyti (= 
paistyti) horoskopus! Gal ir sau būčiau tada išsipranašavęs: dings 
tavo visi pinigėliai, kruvinai čia uždirbti užrašyti, prašaps pinigėliai, 
prašaps ir redaktorius malonusis, nė akių neberodys.

Laiškas namo:
Per televizorių pažiūrėjom, kaip žaidžia Sabonis. Kaip laikos 

vis apstumdomas Shaųuille O’NeaTo, tos nenustygstančios masės
- ne juokas, pusantro šimto kilogramų! Vakar vakare, kol visai 
nuknebom, žiūrėjom “Jėzaus Kristaus superžvaigždės” videofilmą. 
Nepaprastai įspūdingas. Sakėm, šiandien baigsim žiūrėti.

Miestelis, kaip minėjau, labai nedidelis, jis taip nežymiai per
auga į jau universiteto (na, koledžo: studijos - tik iki bakalauro) 
miestelį. Ten, žinoma, jau ir didelių modernių namų, ir visa kita, 
bet dar daugiau plačių išpuoselėtų pievų, parko, žalumos. Mieste
ly, pačiame Middlebury, irgi. Mano mėgstamiausia vieta - perė
jus per gatvę, toks mažytis kelių suoliukų skverelis su žaliu fon
tanu, ant baisiai skaidraus vandens dugno - (žal)varinės monetos,
- mesim išvažiuodami ir mes lietuviškų centų... Gražu, kai iškil
mingai (pavyzdžiui, koledžo prezidentas) taria tavo sūnaus vardą 
pavardę ir - Lithuania\.. Regis, ir Lietuva girdėt turėtų. Bet nei ji 
(jos valdininkai) siuntė, nei centą kada davė, t.y. investavo, nei jai, 
(jiems!) rūpi. Didžiajai rytdienos ceremonijai vakar parsinešė tam- 
tyč skirtą togą, plačiakraštę kampuotą kepurę. Gavo elektroninį 

pranešimą, kad jiems, dušimtajai laidai, baigimo iškilmės vyk
siančios lauke. Dabar reikia tik melstiš, kad nebūtų lietaus. Šiaip
- tai šilčiau, tai vėl žvarbiau, tai saulutė pašviečia, tai vos vos pa
lynoja. Tikro lietaus, kad ką nors sutrukdytų, ačiū Dievui, kol kas 
nebuvo. Kad tik “nesuveiktų” Didysis Kiaulystės Dėsnis!

Šiandien visokiose irgi nemažose iškilmėse mačiau keletą šunų. 
Lietuvoj neįsivaizduojamas dalykas! Net po kavinę bindzinėjo du 
šuneliu, kiek mažesniu už mūsų juodvilkę Kuosą, bet ganėtinai 
dideliu. O vaikai sau lakstė, visiški žindukliai - verkšleno ir ve
bleno įvairiuose šventiškuose koledžo susibūrimuose - ir bendruo
se, ir atskirų departamentų, - niekam nė į galvą, kad gal šunims 
trainiotis, kūdikėliams knerkti čia ne vieta; va taip!

Pasižiūrėjom, kaip prakišo Sabonio komanda:

gerai gyvena amerikonys:
jiems po ekraną laksto Sabonis
(arba, beje ir deja:
jiems iš ekrano stena Sabonis)

Eisim dabar vėl pasivaikštinėti po tą gaivų, lietaus nukrapnotą 
temstantį miestelį. Dabar jis gyvesnis: pas studentus, - baigiančius, 
šiaip studentų jau nebematyti, - suvažiavę tėvų, senelių, giminių 
ir artimųjų...

Dar namie, Lietuvoj, žinojom, jog grįždami visą dieną turėsim 
praleist Londone. Užtat ir dabar čia mano minutinių pertraukėlių,
- ištisos gyvenimo pertraukos pertraukėlių, - lektūra - iš Dianos 
B. tamtyč pasiskolintas “Londonas”, toks “Alma littera” išleistas 
vadovas turistams. Bet tas skaitymas veltui: Darius sakė viską 
glausčiau ir mums parankiau nuaiškinsiantis. Čia gal nuveš į Bur- 
lingtoną, gal į Bostoną, gal vienai dienai ir nakčiai apsistosim 
Niujorke. Nuvažiuosim Vašingtonan, pravažiuosim pro Baltimorę, 
kur gyvendamas apie baltus rašė Alfonsas Nyka-Niliūnas.

(bus daugiau)

http://www.tin-klas.net/srb
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Sveikatos kertė
Ar sveika nevalgyti mėsos?

Pastaruoju metu galima vis 
dažniau sutikti žmonių, kurie 
nevalgo mėsos, laikosi įvairių 
dietų. Dieta - laikinas dalykas, 
ji nutukusiam pataiso savijautą, 
susirgusiam padeda išvalyti or
ganizmą. Tačiau ar tinka lietu
viui, nuo seno gyvenančiam ap
linkoje, kur valgoma mėsa, tap
ti vegetaru?

“Žmogui nėra skirta būti ve
getaru, nes jis yra daugiaėdis pa
daras, - taip susiklostę nuo seno. 
Didžiąją dalį kasdieninio mūsų 
valgio sudaro augalinės kilmės 
maistas, tačiau žmogaus žar
nynas nėra pritaikytas virškinti 
celiuliozės: žolės, lapų ir pan. 
Žinoma, galima taip sutvarkyti 
savo mitybą, kad gautume vis
ko ir maitindamiesi vegetariš
kai. Tačiau “vegetarizmas atėjęs 
iš pietų kraštų, kur žmonės gali 
suvalgyti ką tik nuraškytą vaisių 
ar daržovę, - sako kolega, gy
dytojas Alvydas Cikanavičius. - 
O kuo toliau į šiaurę, tuo gali
mybė visus metus valgyti švie
žią maistą mažėja”.

Tačiau bet kokia teorija ar at
radimas yra tik dalis tiesos. Me
dikas, pritaikęs naują gydymo 
metodą, negali būti visažinis ir 
visagalis, juolab kad medicina 
yra įvairialypis mokslas. Tam 
žmogui ir duotas protas, kad jis 
sugebėtų atsijoti ir pasiimti tik 
tai, kas naudinga. “Mityba yra 
labai individualus dalykas - kas 
tinka vienam, gali visai netikti 
kitam. Galima valgyti kaip 
drambliui ir iš maisto negauti 
sveikatai naudingų medžiagų, o 
kartais galima maitintis labai 
saikingai ir puikiausiai jaustis.

Torontas*
Čikaga

’aršuVa7'~~
T̂LvovasNiuarkas

Niujorkas

^OT skrydžiai žymiai priartino Centrinę ir Rytų Europą.—— 
Naujastvarkaraštis įgalina keliauti greičiau irmalonięu. 
/ Persėdimas - tarsi lengva mankšta kojoms. \

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

.i ja LOT nuskraidins jus ten, kur reikia, be to, aptarnaus aukščiausiu lygiu/Neveltui jau

stiuardesėmis7, svetingumu, kokybišku aptarnavimu ir nepralenkiama virtuve. Naujausi, moderniausi lėktuvai 
iš Niujorko, Niuarko, Čikagos*, Toronto nuskraidins jus tiesiai į Varšuvą. Lengvas, malonus persėdimas 

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

/ *LOT bendrauja su American Alrlines, taigi, galite patogiai susisiekti su dar 14 JAV miestų.

/ Skambinkite mums arba savo kelionių agentūrai, o taip pat aplankykite mūsų internatinę svetainę: www.lot.com

Kainos - p

Lenkijos Avialin
eilę metų LOT pelno geriausios Centrinės ir Rytų Europos avialinijos vardą. Mes garsėjame mandagiomis

iš Niu;

POLISH AtRUNES

Deja, motinėlė gamta mums, 
gyvenantiems vidurinės platu
mos juostoje, nesuteikė galimy
bių nevalgyti gyvulinės kilmės 
produktų,” - dalijosi mintimis 
A.Cikanavičius.

Bemėsiu valgiu galima 
pagadinti sveikatą 

“Kad nevalgydamas mėsos 
lietuvis susigadins sveikatą, nė
ra absoliuti dogma, - vegetaras 
gali net numirti sveikas”, - juo
kauja gyd. A.Cikanavičius. Ta- 
čiaujis įsitikinęs, kad daugumai 
bent jau Lietuvoje gimusių ir už
augusių vegetariškai besimaiti
nančių žmonių laikui bėgant at
siranda sveikatos problemų. Ko
dėl? Atsakymas paprastas: orga
nizmui ilgainiui ima trūkti bal
tymų, o kartu ir aminorūgščių, - 
visų gyvybės formų pagrindo. 
Todėl norėdami jų gauti pakan
kamai, turime valgyti mėsos. O 
jei žmogaus organizme vyks
tančioje cheminių reakcijų gran
dinėj e ko nors po truputį trūks
ta, šis trūkumas gali pavirsti ne
sveikata. Tokie procesai kiek
viename organizme vyksta skir
tingai, todėl sveikatos sutrikimo 
požymius galima pajusti tik po 
metų, penkių ar dešimties. “Tai
gi galbūt iš šimto ir atsiras žmo
gus, kuris idealiai tinka būti ve
getaru. Tai galima sužinoti tik 
pabandžius nevalgyti mėsos, o 
nepradėti nuo nuostatos: “Šian
dien valgau mėsą ir geriu alų, o 
nuo rytojaus gersiu tik vandenį”. 
Reikia pačiam žmogui susigau
dyti, kąjam geriausia valgyti ir 
ko nevalgyti. (bus daugiau) 
Dr. Raimundas Berkmanas

Gimtinė
Kelionė
Kišenė r pilnesnė

artesnė 
greitesnė

Informacija ir rezervacijos:

1-800-223-0593

Sriubos
Daržovių sriuba

300 g kopūstų,
3 morkos,
10 mažų svogūnų,
350 g aguročių,
2 stiklinės vandens,
2 puodukai daržovių sultinio,
5 pomidorai,
10 išskirstytų brokolių galvučių, 
druskos, pipirų, 
pagal skonį smulkiai supjaustytų baziliko arba petražolių, 
truputį riebalų.

Morkas nuskutame, svogūnus 
nulupame. Supjaustome kopūs
tus, smulkiai supjaustome mor
kas, svogūnus, aguročius. Viską 
sudedame į puodą. Įpilame van
dens, keletą minučių su trupu
čiu riebalų paviriname. Puodą

Morkų-bulvių sriuba
500 g bulvių,
250 g morkų,
1 l vištienos sultinio,
150 g grietinės,
2 šaukštai migdolų, 
druska, pipirai, 
malta kalendra, 
imbieras pagal skonį.

Punsko lietuviams - alytiškių parama
Alytaus rajono valdžia sky

rė 5 tūkst. litų Punsko (Lenki
ja) lietuvių kultūros namams, 
kad jie galėtų pasiimti tauti
nius drabužius, kuriuos prieš 
metus pasiuvo Kauno bendrovė 
“Audėjėlė”. Šiais drabužiais 
pasipuoš Punsko liaudies an
samblio “Jotva” jaunieji šokė
jai. Alytiškiai norėtų, kad šios 
jų investicijos atsipirktų dar 
glaudesniu kultūriniu bendra
darbiavimu su Punsko lietu
viais. Miroslavo seniūnas Jonas 

uždengiame ir dar paviriname 5- 
8 min. Pomidorus supjaustome 
ketvirtadaliais, juos ir brokolių 
galvutes įdedame į puodą, dar 
paviriname, kol bus minkšti. Pa
tiekiame su duonos riekutėmis 
ar virtomis bulvėmis.

Bulves, morkas nuskusti, 
smulkiai supjaustyti ir 20 min. 
virti vištienos sultinyje. Viską 
sutrinti į tyrę, sudėti grietinę. Pa
gardinti druska, pipirais, malta 
kalendra ir imbieru. Keptuvėje 
be riebalų pakepinti migdolus. 
Prieš patiekiant sudėti į sriubą.

Juravičius, seniai draugaujantis 
su Punsko lietuviais, primena, 
kad per 1991-ųjų ekonominę 
Lietuvos blokadą punskiečiai 
kiek išgalėdami stengėsi padėti 
Lietuvai: rinko pinigus į bloka
dos fondą, pirko benziną ir siun
tė į Lietuvą, tačiau tada ben- 
zinvežį sulaikė rusų pasienie
čiai ir benziną pavogė. Tad šią 
alytiškių paramą galima pava
dinti maloniu skolos grąžini
mu po 10 metų.

Lietuvo rytas

A I

urr_
TicketsOnLine®

www.lot.com

Anglų kalbos 
pamokėlės

Depend on - priklausyti nuo 
ko nors

1 have not got the car, so I 
have to depend on the buses.

How much is produced de- 
pends on how hard we work.

Consist of - susidėti iš
The committee consists of ten 

members.
This mixture consists offlour 

and water.

Be late for - vėluoti į
You are late for a work.
Is she alvvays late for mee- 

tings?

Leave for - išvykti į
The train leaves Kaunas for 

Vilnius.
IVhen didyou decide to leave 

for Miami?

Famous for- įžymus kažkuo
New York is famous for its 

skyscrapers.
What is your town famous 

for?_______________________

Nauja vandens 
jėgainė

Skuode ant Bartuvos upės 
pradėjo veikti pirmoji vandens 
jėgainė Klaipėdos apskrityje. 
Per metus ši jėgainė pagamins 
milijoną kilovatvalandžių elek
tros energijos. Vienos kilovatva
landės kaina 25 centai. Tikima
si, kad jėgainės statyba atsipirks 
per 10 metų. Per tris su puse mė
nesio pastatyta jėgainė kainavo 
per 720 tūkst. litų. Tuo pačiu 
pagražėjo ir Skuodo tvenkinys 
- sutvarkyti paplūdimiai, pylimų 
šlaitai, įrengta graži lygi aikš
telė, kuri pavasarį taps mėgsta
ma ir lankoma skuodiškių. Jė
gainėje dirbs trys keturi žmonės.

Lietuvos radijas

“Via Baltica” Lietuvoje
Baigtas tarptautinio “Via Bal

tica” kelio pirmas rekonstrukci
jos etapas Lietuvoje. Dabar be
veik visa 270 km automagis
tralė, besidriekianti nuo Latvi
jos sienos per Pasvalį, Panevėžį, 
Kauną, Marijampolę, Kalvariją, 
prie sienos su Lenkija atitinka 
tarptautiniams keliams kelia
mus reikalavimus. Šiuo keliu 
per parą vidutiniškai pravažiuo
ja 6300 automobilių. Š.m. lap
kričio 24 d. atidaryti nauji “Via 
Baltica” magistralės ruožai: Ma- 
rijampolė-Mauručiai ir Sitkū- 
nai-Kėdainiai.

Vakarų ekspresas

Informacija 
turistams- ištisą parą

Nuo lapkričio bet kuriuo pa
ros metu į Alytų, Druskininkus, 
Lazdijus, Daugus, Varėną, Mer
kinę ar Veisiejus atvažiavę tu
ristai čia pastatytuose devyniuo
se terminaluose gali gauti būti
niausią informaciją apie viešbu
čius, lankytinas vietas ir turiz
mo paslaugas teikiančias įmo
nes Alytaus apskrityje ir Palen
kės vaivadijoje, Lenkijoje. To
kių pat dešimt terminalų pradė
jo veikti ir Palenkėję. Visuose 
terminaluose informacija teikia
ma lietuvių, lenkų, anglų ir vo
kiečių kalbomis. Ateityje, su
jungus turizmo informacijos ter
minalus į tinklą, tikimasi, kad 
Alytaus apskritis greičiau inte
gruosis į Europos ir pasaulio in
formacijos tinklą. Projekto “Tu
rizmo paslaugų ir kompiuteri
nio informacinio tinklo sukūri
mas Lenkijos ir Lietuvos pasie
nio regione” kainavo 312 tūkst. 
eurų. Iš jų 247 tūkst. eurų skyrė 
PHARE - CREDO fondas, o li
kusią sumą pasidalijo ir įmokė
jo projekto autorė - Palenkės 
vaivadija išvien su Suvalkų že
mės ūkio ir turizmo rūmais ir jo 
bendraautorė - Alytaus apskri
tis ir penkios savivaldybės.

Lietuvos rytas

MEDICINOS 
NAUJIENOS

80 proc. žmogaus smegenų 
sudaro vanduo. Nenuostabu, 
kad vandens trūkumas neigia
mai atsiliepia sugebėjimui 
mąstyti. Vandenyje turėtų būti 
daug smegenų veiklą aktyvi
nančių mikroelementų - ličio, 
cezio, geležies, vario, molibde
no, rubidžio ir stroncio.

Avokado tamsiai žali vai
siai yra tikri riebalų sandėliai 
(30 proc.), tačiau didžiąją dalį 
sudaro nesočios riebios rūgš
tys, naudingos širdžiai ir smege
nims. Avokado iš visų vaisių 
turi daugiausia vitaminų E ir B, 
be to, folinės ir pantoteno rūgš
ties.

Kauno Medicinos Univer
siteto Klinikos praturtėjo on
kologinių ligų gydymo apa
ratūra. Unikalus spindulinės te- 
rapijos kompleksas kainavo 
apie 10 mln. litų. Taikant ligo
niui spindulinį gydymą yra apš
vitinamas tik navikas, nepalie- 
čiant sveikų kūno vietų. Tos pa
čios ligoninės Akių klinikoje 
atidarytas ir Lietuvos akių do
norinių audinių bankas - vie
nintelis toks bankas Baltijos 
valstybėse. Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, su žmona Al
ma lankęsis Kauno Klinikose, 
sakė, kad jos niekuo nesiskiria 
nuo kitų pasaulio klinikų.

Chicagos Universitete kas
metiniame radiologų kon
grese buvo perskaitytas įdomus 
pranešimas apie tai, kad vyrai ir 
moterys gali “girdėti” tą patį, 
tačiau abi lytys klauso skirtin
gai. Nustatyta, kad vyrai klau
so tik viena smegenų puse, tuo 
tarpu moterys klauso abiem. Dr. 
Joseph T. Lurito iš Indianos 
Universiteto, pasiremdamas pa
skutiniaisiais fMRI tyrinėjimais, 
patvirtino, jog vyrai beveik visa
da klauso kairiąja smegenų pu
se, kuri siejama su muzikos at
likimo ir erdvinių santykių funk
cijomis. Tuo tarpu dešinioji pu
sė valdo klausymą ir kalbą. Ši 
naujiena gali būti naudinga sme
genų chirurgams.

Niekas neginčija, jog regu
liari mankšta ar sportinis krūvis 
yra sveikas ir nepaneigiamas da
lykas. Tačiau specialistai nusta
tė, jog sunkumų kilnojimas ne 
visuomet yra naudingas. Dr. 
Bruce Hale, iš Maine Univer
siteto, ištyręs 89 britus, priėjo 
išvados, kad ši sportinė veikla 
dažnai tampa nesveika aistra, 
pereinanti į maniją.

Nors amerikiečių farmaci
nės kompanijos ir žadėjo su
mažinti brangius vaistus sergan
tiesiems AIDS skurdžiose pa
saulio šalyse, medicininės para
mos vis dar nepakanka, lapkri
čio 28 m. pareiškė kelios nepri
klausomos grupės, tarpininkau
jančios trečiojo pasaulio valsty
bėms, besigrumiančioms su 
AIDS epidemija. Dr.Anne-Vale- 
rie Kaninda, priklausanti grupei 
“Daktarai be sienų”, sakė, jog 
vienintelis kraštas, kuriam įsi
galiojo AIDS vaistų sumažini
mo sutartis, yra Senegalas ir kad 
yra būtina nedelsiant suteikti 
95% vaistų nuolaidą visoms ne- 
išsivysčiosioms pasaulio šalims.

Antrasis nacionalinis sim
poziumas, skirtas bioteroriz- 
mui, padarė išvadą, jog nors 
JAV vyriausybė rimtai spren
džia bioterorizmo problemą, bi
ologinis ginklas nesunkiai įveik
tų amerikiečius. “Daugelis eks
pertų mano, kad tai tik laiko 
klausimas, kol Jungtinės Valsti
jos ar kokia kita šalis nukentės 
nuo rimto bioteroristinio užpuo
limo”, sakė dr. D. A. Henderson, 
Johns Hopkins Centro Civilinės 
gynybos studijoms direkto
rius.

http://www.lot.com
http://www.lot.com
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Taktinis treniruoklis pakeis mūšio lauką
Lapkričio 22 d. Nemenčinės 

karių profesinio tobulinimo cen
tre atidarytas taktinio treniruok
lio kompleksas. Pusę milijono 
litų kainavusio treniruoklio įran
gą įsigyti padėjo Danijos Kara
lystė. Analogiškus treniruoklius 
danų specialistai prieš porą me
tų jau įrengė Latvijoje ir Esti
joje. Taktinis treniruoklis - tai 
tarsi didelis “Monopolis”, kurį 
“žaidžia” karo vadai, čia yra di
delė žemėlapių salė, stumdomos 
“fiškės” - kariniai vienetai, di
džiuliame ekrane imituodami 
mūšį važiuoja tankai, atakuoja 
sraigtasparniai, galinga salės au- 
diosistema sukuria mūšiui bū
dingą kakofoniją su sprogimais, 
šūksmais ir automatinių ginklų 
kalenimais. Vadai, sėdintys sa
lėje, po žemėlapį žvalgosi žiūro
nais, radijo, kompiuteriniu ir te
lefoniniu ryšiu siunčia įsakymus 
savo štabams. “Štabų” tarny
boms darbo vietos - atskiros ka
binos - įrengtos kitoje salėje su
jungtoje su pagrindine audio, 
video, radijo ir kompiuteriniu 
ryšiu. Jų darbas - gavus įsakymą

duoti nurodymus žemesnio ly
gio vadams, atlikti reikalin
gus paskaičiavimus, pasirūpin
ti šaudmenimis, transportu, 
maistu, degalais, išžvalgyti vie
tovę, atsižvelgti į oro sąlygas ir 
1.1. Tokiu principu vadai moko
si virtualiame mūšyje, nenau
dojamas personalas, neeikvo- 
jami degalai, neniokojama po
ligonų gamta, neišleidžiami pi
nigai. Be abejo, tikros pratybos 
poligonuose vyks ir toliau: ka
riai treniruosis praktiškai, o štai 
vadams, tai nebūtina - jie savo 
pasirengimo lygį galės palaiky
ti tokiomis virtualiomis pratybo
mis. Kaip sakė Taktikos tre
niruoklio viršininko pavaduoto
jas kpt. Zbignevas Zulonas, po 
mėnesio šiame treniruoklyje 
prasidės pratybos, planuojamas 
treniruoklio užimtumas - dvejos 
pratybos per mėnesį. Šis treni
ruoklis yra universalus, juo tre
niruotis gali ne tik kariai, tačiau 
ir civilinės saugos daliniai, me
dikai, ugniagesiai, laivynas, gel
bėjimo tarnybos, policija ir ki
tos specialios tarnybos. BNS

Naršymas internete 
kaime kainuos 

brangiau
“Lietuvos telekomas”, per

tvarkydamas savo telefono tin
klus, atsisako mažų vietinių 
telefono stotelių ir orinių tele
fono linijų palaikymo. Gyven
tojams, jų neklausus, paprasti 
telefono aparatai keičiami į ra
dijo telefono aparatus, veikian
čius senovine NMT 450 tech
nologija. Deja, naudojant šiuos 
radijo telefonus, interneto ryšys 
neįmanomas. Kaimų gyvento
jams, norintiems naršyti inter
nete, teks naudotis bendrovių 
“Bitė” ar “Omnitel” GSM ryšio 
paslaugomis, kurios yra bent 10 
kartų brangesnės.

L.S.

Lietuvių Fondo pokylyje 2000.XI.4 (iš k. į deš.): Povilas Kilius, Alė Razmienė, 
ambasadorius Stasys Sakalauskas, Jūratė Sakalauskienė, konsulas Vaclovas Kleiza, 
Algirdas Ostis, dr. Antanas Razma

Balsai iš Lietuvos
V

Žmogaus orumo erdvė
VLADAS BRAZIŪNAS

Batų valymo mašinų paklausos dar nėra
Nepaisant gana lietingo kli

mato ir vis dar pasitaikančių 
purvynėlių, Lietuvoje kol kas 
dar nepopuliaru turėti įstaigose 
batų valymo mašinas. Pasak šių 
mašinų pardavėjų, Lietuvoje 
kontoros taupo kiekvieną cen
tą. Kauno bendrovė “Milara” 
vokiškas batų valymo mašinas 
“Heute” dažniausiai įsiūlo vieš
bučiams. Per ketverius metus

pavyko parduoti tik 40 ne
brangių, 2000 litų kainuojančių 
įtaisų. Kol kas šių įrengimų ne
pasigenda savo kontorose ir 
verslininkai, nepavyksta įsiūly
ti ir teatrams. Vilniaus bendro
vė batų valymo įtaisus yra įsiū
liusi didiesiems bankams, vieš
bučiams. Ji siūlo trijų modelių 
mašinas, kainuojančias 2000 
1 itų ir daugiau. Verslo žin ios

RigaVen Travel, Ine.
We provide complete Travel Services 

VACATIONS - TOURS - CRUISES 
WITH PERSONAL RECOMMENDATIONS 

and always competitive fares to

RIGA - TALLIN - VILNIUS
with

LUFTHANSA - SAS 
OR OTHER CARRIERS 

“Call for Details"

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

Neseniai išėjo tritūkstantasis 
Lietuvos ryto, didžiausio šalies 
dienraščio, numeris. Vis dar di
džiausio, nors sumažėjęs, ir tas 
mažėjimas - ne vien jo skaus
mas: visų didžiųjų dienraščių 
tiražai mažėja. Ir ne tik Lietu
vos. Užtat didėja regioninių, 
vietos, “provincijos” spaudos ti
ražai. Tokia bendra tendencija, 
statistikos fiksuojama, ir man ji 
patinka. “Matome,-Literatūro
je ir mene rašo Svajus Jėčius, - 
gana įdomų dalyką: kai kiekvie
ną akimirką galima sužinoti, ką 
rašo didžiausi pasaulio dienraš
čiai, didėja susidomėjimas vieti
niais reikalais”. Ir nėr tai nauja 
ar netikėta.

Kadaise, kai buvo baigiamas 
statyti Vilniaus televizijos bokš
tas, man, rašiusiam apie tat re
portažą geranoriškai sutiko pa
gelbėt amžinatilsį K. Viščinis, 
tuometiniame Lietuvių kalbos ir 
literatūros institute tvarkęs Lie
tuvių tautosakos rankraštyną 
pats profesionaliai domėjęsis 
anekdotais. Televizija net ir nau
joj on liaudies kūrybon, pasiro
do, patekus dar nebuvo. Bet apie 
radiją paslaugusis K.Viščinis 
anekdotą rado.

Mato senelis, toks dar prieš
karinio Punsko krašto, kad 
karstosi sūnūs po medžius, 
kažko-kias vielas tampo.

- Radijas bus, - paaiškina, - 
girdėsim, ką svietas kalba.

- Tai kaip aš ten pasiklausyt 
[lipsiu?

Na, lipt nereikėjo. Sutvarkė 
viską vyrai, duoda pasiklausyt

ir senukui:
— Va Berlynas... O va ir 

Varšuva...
- Tu man geriau Smalėnus 

paleisk, toj Varšuvoj aš nieko 
nepažįstų.

Berlynu bei varšuvų dabar 
pilnas internetas, pilna televizi
ja, pilni laikraščiai, ne tik didie
ji. O va apie Smalėnų žmones, 
rupius jų rūpesčius kasdienius, 
jiems ir kaimynams pačius svar
biausius, - apie kiekvieno savus 
Smalėnus kiek žmogiškiau ir 
terašo - Smalėnų laikraščiai.

Kiek dabar ją vietinių, ir di
desnių, kuriems ta vieta - išti
sas platus regionas (kaip, sa
kysim, Klaipėda), ir mažyčių - 
rajoną miestą miestelią jų bib
lioteką muziejų, mokyklų!.. Ir 
tie laikraštukai, kartais žurna
liukai, almanachai, pilni draugą 
pažįstamą giminių ir kaimynų, 
pilni jų istorijų ir gyvos viso 
krašto istorijos, - tie leidinukai 
smarkiai skaitomi.

Ką tai rodo? Nebegyvena, ne
benori gyventi žmogus “nacio- 
nalizuotoj” - nuvertintoj, išva- 
lytoj, nebylioj - erdvėj, kokia 
buvo visa sovietinė, užklojusi, 
užslėgusi irto žmogaus, ir jo tė
vą protėvių gyvenamą ir gyven
tą erdvę, savu prakaitu mirkytą 
žemę, sunkias pėdas toj žemėj. 
Dabar ta sava erdvė jam darosi 
iškalbi ir svarbi. Pamažėle, nė 
pats to gerai nesuvokdamas, 
bent negalėdamas įvardyt, žmo
gus pagaliau vėl darosi svarbus 
pats sau. Atgimsta jo savigarba, 
asmens orumas. Atsakomybė.

VILNIŲ
2000 žiemą visi keliai veda į

Ii 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: VYTrOURS@EARTHUNK.NET 
web site: www.vytistours.com

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

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

ATLANTIC EXPRESS CORPORATION 
DECEMBER PICK-UP SCHEDULE

VILTIS - Hope
LITHUANIAN REUEF 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 pa
žįstamiems šios dovanos suteiks daug džiaugsmo per 
Sv. Kalėdas. Gruodžio mėnesį konteineris nebus siun
čiamas.

• JEIGU NESPĖJOTE paruošti siuntinio, nenusimin
kite. Galite pasiųsti dovanėlę Kalėdų proga pinigais. 
Pinigai bus pristatyti asmeniškai kartu su laišku arba 
kalėdine kortele. Galite įdėti ir kelias nuotraukas. Pi
nigus reikia pristatyti skubiam persiuntimui į “Vilties” 
įstaigą iki lapkričio pabaigos. Papildomos informaci
jos 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 sau
sio viduryje. Informaciją galite gauti “Vilties” įstaigoje 
telefonu 617-269-4455.

• APIE KALĖDINI IŠPARDAVIMĄ parduotuvėje 
Amberland bus paskelbta artimiausiu laiku.

DIENOS
IR Jūsy AIR CARGO 

SIUNTINIAI LIETUVOJE! 
Taip pat aluniltme laivu a»m»nlne» Ir komtrcJMa siuntas po visą paac*ul| 

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

Plati.vams telefono korteles skambinti j Lietuvą už 8 centus

Kviečiame visus taupyti ir skolinti iš
lietuviu įsteigto Ir vadovaujamo

SCHUYLER SAVINGS BANK
24 Davis Avė.

Kearny, New Jersey 07032

Bankas švenčia 75-kerių metu sukakti!

Pilnas ir draugiškas patarnavimas, įskaitant
* Taupymu sąskaitas, certifikatus ir IRA 

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

Home E q uit y ir automobiliu
* ATM naują mašiną ir korteles
* t iesioginį pinigų, deponavimą

Patogios darbo valandos, 
pilnai Federalinės valdžios apdraustos sąskaitos 

Ku Ibame lietuviškai...

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

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

December 12 New Haven, CT 
Nevv Britain, CT 
Waterbury, CT

12-1 pm
2-3 pm
4-5 pm

December 14 Elizabeth, NJ 
Kearny, NJ 
Paterson, NJ

11-12 noon
1-2 pm
3-4 pm

December 15 Philadelphia, PA 
Baltimore, MD

11-12 noon
4-5 pm

December 16 Brooklyn, NY 12-1 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

One way to Vilnius $ 325

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:RigaVen@worldnet.att.net
mailto:VYTrOURS@EARTHUNK.NET
http://www.vytistours.com
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Kultūrinis subatvakaris Bostone
(atkelta iš 4 psl.) 
užrašinėjo, fotografavo.

Lietuvos knygynų lentynose 
pasirodė ir greitai, kaip rytme
tinis rūkas, išnyko, 1999 m. 
1000 egzempliorių tiražu, Mok
slo ir enciklopedijų leidybos in
stituto išleista J. Gimbuto nauja 
knyga “Lietuvos kaimo trobesių 
puošmenys”, kurią pristatė va
karo prelegentė p. Milda Bak- 
šytė-Richardson, Bostono Uni
versiteto menų istorijos dok
torantė. Mediniai pastatai su
daro reikšmingą lietuvių tau
tos kultūros paveldo dalį: 265 
medinės bažnyčios, virš 100 
koplyčių, apie 220 varpinių. 
Kalbėtoja pažymėjo, kad J. 
Gimbutas surinko pačių įvai
riausių kaimo gy
venamųjų ir ūkinių 
trobesių, medinių 
bažnyčių, pastatytų 
pagal klasicizmo, 
baroko, romantiz
mo principus, Lie
tuvos miestelių ka
pinėse ir bažnyčių 
šventoriuose sto
vinčių koplyčių bei 
varpinių piešinių ir 
nuotraukų, kurias 
galėjome pamatyti 
rodomose skaid
rėse. Knygoje su
rinkta net 3430 
piešinių ir nuotrau
kų, kuriose užfik
suoti dabartinėje 
Lietuvoje ir už jos 
ribų gyvenančių lie
tuvių namai bei jų puošmenys: 
stogo skydai, vėjalentės, lėkiai, 
kolonos, tvorelės, langai, du
rys, varteliai. Kiekvieno Lietu
vos krašto puošmenys turi daug 
savitų bruožų, todėl autorius 
juos suklasifikavęs pagal ti
pologiją, formas ir net etninius 
regionus. Subatvakario pro
gramą paįvairino atsiųsti šil
ti laiškai-atsiliepimai, kuriuos

Adventas ar “Sezonas”?
ija M. Balašaitienė

Gruodžio 3 diena yra pirma
sis Advento sekmadienis, pra
dedant Kristaus gimimo lau
kimą. Tai susikaupimo, rimties 
ir maldų laikotarpis, kurio metu 
negalima kelti triukšmingų po
kylių ar linksmų Švenčių su 
šokiais. Deja, gyvename krašte, 
kuriame yra skelbiama religijos 
laisvė, tačiau draudžiami reli
giniai simboliai ir vis dar tebe- 
kovojama su įstatymu, drau
džiančiu mokyklose iškabinti 
Dešimtį Dievo įsakymų. Kodėl? 
Juose aiškiai sakoma “nevok” 
ir “nežudyk”, tai gal televizijoje 
ir visoje kitoje žiniasklaidoje su
mažėtų žmogžudžių bei plėšikų 
istorijos, apsuptos komerciniais 
skelbimais.

Viso pasaulio krikščionys 
ruošiasi Kristaus gimtadieniui, 
o mūsų šeimos planuoja tradi
cines Kūčias, dovanas vaiku
čiams ir artimiesiems. Deja, ši
tame krašte komercija vyrauja 
visose srityse, tai ir prieškalė
dinis laikotarpis jau pradeda 
skęsti prekybinių skelbimų 
tvane. Taip vadinamas “prieš
kalėdinis sezonas”, kuris pra

f -...
Bostono Lituanistinės Mokyklos

KALĖDINĖS EGLUTĖS VAIDINIMAS

įvyks gruodžio 10 d., 1 vai. po pietų
South Bostono Lietuvių Piliečių Klube

įėjimas - 5 dol.

Kviečiame visus dalyvauti.

v J

Subatvakario vedėja 
p. Zita Krukonienė

Dr. Jurgis Gimbutas dėkoja publikai

perskaitė D. Senutienė. Kalbė
toja kartu su mumis pasidžiau
gė šia įdomia ir nepaprastai tur
tinga ir medžiagos įvairove pa
sižyminčia knyga. Turbūt niekas 
nesuabejos, kad ši knyga turi 
didžiulę meninę vertę ir papil
do Lietuvos mokslo ir kultūros 
lobyną.

Po paskaitos J. Gimbutas pa
dėkojo visiems susirinkusiems.

sidėjo nuo Padėkos dienos, tam
pa “apsipirkimo sezonu”, o 
statistikos duomenys rodo, kad 
per tą “sezoną” prekybininkai 
gauna daugiau pelno negu per 
ištisus metus. Vietinės spaudos 
dienraščiai jau taip perkrauti re
klamomis, kad juos net sunku 
pakelti. Jų centre nuolatos rodo
ma švento Mikalojaus kari
katūra, tapusi “Santa Claus”, 
sutrumpinus “St. Nicholas” 
originalą. Juvelyrinių, maisto 
bei drabužių krautuvių skel
bimuose talpinami neva tai 
nuolaidų kuponai, papigintomis 
kainomis siūlant bet kokią 
prekę. Tokiu būdu suviliojami 
busimieji pirkėjai, nors nurody
tos “nuolaidos” ne visada ati
tinka tikrovę.

Taip pat jau paštu pasipylė 
didelis kiekis labdaringų aukų 
prašymų, prie kurių dažnai pri
dedamos “dovanos”, kaip atei
nančių metų kalendoriai ar ka
lėdinių sveikinimų atvirukai, 
kurių dalis atsidūrė mano šiukš
lių maiše, nes juose nieko nė
ra, kas simbolizuotų Kalėdas, 
Kūdikėlio gimimo šventę. Vie

Meninę subatvakario dalį atliko 
jauni, bet jau gerai žinomi mu
zikantai: smuikininkas iš Lietu
vos - Dainius Puodžiukas ir jam 
akompanavusi pianistė iš Japo
nijos - Ayako Yoda. 1999 m. 
Dainius studijavo Paryžiaus 
Muzikos akademijoje, o šį ru
denį atvyko į JAV ir pradėjo ma
gistro studijas Bostono Univer
siteto Menų koledže. Dainius 
žinomas ne tik gimtinėje, bet ir 
susilaukęs pripažinimo užsie
nyje bei atstovavęs Lietuvą 
Paryžiaus P. Boulez “The 20,h 
Century Music Academy”. Žva
kių liepsnelėmis pasipuošusi 
salė, jau nuo pirmųjų B. Dva
riono pjesės smuikui ir fortepi
jonui “Prie ežerėlio” akordų, su
kūrė magišką atmosferą, net 
išdykę vaikai nuščiuvo ir, iš
tempę ausis, klausėsi iš scenos 
sklindančių melodijų. Linksmai 
siūbavome į šonus, grojant pa
skutiniesiems nuotaikingiems 
vakaro kūriniams - J. Brahms’o 
“Vengrų šokiams” (No.2 ir No 
5).

Z. Krukonienė padėkojo vi
siems susirinkusiems, vildama
si, kad tai pirmasis, bet ne pa
skutinis subatvakaris. Salė ir vėl 
atgijo lyg bičių avilys. Vieni lai
ką praleido kalbėdamiesi su se
nais draugais, kiti - susipažino 
su naujais lietuviais, atvyku
siais net iš New Yorko ir Con- 
necticuto valstijų, treti gurkšno
jo kavutę, arbatą, valgė pyragus. 
Vaikų piešinių konkurso (http:/ 
Zwww.tinklas.net/srb) nugalėto
jams - Gretai ir Vinetai Žukaus- 
kaitėms ir Rokui Piragiui buvo 
įteikti prizai-dovanėlės.

Salėje geso šviesos, bet ne 
dalyvių širdyse. Kiekvienas iš 
mūsų praturtėjome dvasiškai. Ir 
kas gali pasakyti, ar tai nėra 
svarbiau nei užaugintas įpėdi
nis, pastatytas namas ir paso
dintas medis? Mokslininkai 
dar nėra sukūrę prietaiso, kuris 
galėtų išmatuoti dvasinius tur
tus...

noje atvirukų siuntoje buvo 
daugybė “sniego senių” su 
didžiulėmis morkomis nosies 
vietoje, o kituose voliojosi ran
gūs katinai, pešėsi šuniukai... 
Karikatūros ir žemo skonio 
“menas” tik parodo šių dienų 
nepagarbą tai nepaprastai reikš
mingai krikščionių šventei. 
Tiesa, kad miestų centruose bus 
oficialiai uždegamos eglutės, 
tačiau jų nedabina jokie reikš
mingi kalėdiniai simboliai, o 
viešose vietose draudžiama 
įrengti prakartėles. Dažnokai 
šalia tų eglučių stovi dideliu 
maišu apsikrovęs “Santa”, o ap
link mirguliuoja prekybininkų 
reklamos.

Savaime suprantama, kad 
niekas negali apsieiti, neapdo
vanojęs savo vaikų ar kitų šei
mos narių kalėdinėmis dovano
mis, tuo išreiškiant konkretų 
džiaugsmą, švenčiant tą nuosta
bią krikščionišką šventę. Tačiau 
dovanos neprivalo užgožti kalė
dinės dvasios, ją skandinant 
“apsipirkimo” potvynyje. Suti
kime Kalėdas su derama rimti
mi, malda ir meilės atnaujinimu 
savo artimiesiems ir bičiuliams, 
o į “sezoną” pažvelkime abejin
gomis akimis, nors vis tik pri
valome kuo nors pradžiuginti 
savo vaikus ir artimuosius. Tu
rime ieškoti “auksinio vidurio”.

Ekspertai neturi žinių apie 
branduolinę kontrabandą 

per Lietuvą
(atkelta iš 1 psl.)
Ignalinos atominės elektrinės, 
Fizikos instituto, Radiacinės 
saugos centro ir VATESI.

Seminaras surengtas, nes Va
karų šalyse labai susirūpinta 
branduolinių medžiagų kontra
banda ir nelegaliųjų naudojimu. 
Todėl bandoma suvienyti visas 
suinteresuotas valstybes, sie
kiant užkirsti kelią branduolinei 
kontrabandai. Omnitel Laikas

Vasaros prisiminimai iš 
Putnamo seselių sodybos
Kai vėjai drasko medžių lapus, dienos trumpėja, rytais 

tamsu, malonu prisiminti šviesią žalią vasarą... Gera žinia, 
kad ir praėjusių dienų, džiugina širdį.

*
Pirma dalis

Birželio vidurys. Matulaičio 
slaugos namų ir centrinio vie
nuolyno seserys bei talkininkės 
susirinko Slaugos namų audito
rijoje atšvęsti visuotinės N. Pr. 
Marijos Vargdienių Seserų vy
riausios kapitulos, 2000-2004 
metų kadencijai išrinktos tary
bos Kaune. Vyriausios vadovės 
tarnystės pareigos pavestos Sės. 
Ignei Marijošiūtei ir jos pa
vaduotojai sės. Eugenijai Lu
košiūtei. Turbūt daugeliui yra 
žinoma, kad jos priklauso Šiau
rės Amerikos seselių ben
druomenei Putname. Jų patarė-

Marijos N. Pr. Seserų kongregacijos seserys birželio mėn. Putname (iš. k. į deš.): sės. 
Paulė Savickaitė, Š. Amerikos seserų vadovė; Eugenija Lukošiūtė, sės. Ignės patarėja ir 
ekonomė; sės. Igne Marijošiūtė, vyriausia kongregacijos viršininkė; sės. Dalia Kaminskaitė, 
Lietuvos provincijos tarybos narė

Putname prie Liurdo Marijos: (viduryje) sės. Dalia Kaminskaitė su dabar Lemonte ir 
Chicagoje apaštalaujančiom seselėmis (iš k. į deš.) Laimute, Ramute ir Danutė

Į Baltijos Gynybos 
koledžą įkalta 
paskutinė vinis

(atkelta iš 1 psl.)
šalių. Studentai daug laiko ski
ria darbui grupėse - sindika
tuose ir individualiam pasiruo
šimui. Net 11 savaičių kursų 
dalyviai keliauja po įvairias 
Baltijos regiono ir kitas šalis 
vietoje susipažindami su re
giono gynybos specifika, reng
dami praktinius tų vietovių gy
nybos planus. Visi užsiėmimai 
koledže vyksta anglų kal
ba. BALTDEFCOL koledžas - 
puiki galimybė Lietuvai pa
gal vakarietiškus standartus 
parengti aukštesnio rango ka
rininkus. Analogiški mokslo 
metai užsienio karo koledže 
valstybei kainuotų apie mi
lijoną JAV dolerių už asmenį, 
tuo tarpu dabar Lietuva sumo
ka tik karininkų pragyvenimo 
išlaidas.

KAM informacija

*
jomis tapo Lietuvos provincijos 
seserys Danutė Kaminskaitė ir 
Viktorija Plečkaitytė (prieš me
tus Toronte McGill Universite
te baigė teologiją magistro 
laipsniu).

S. Amerikos provincija liko 
tų pačių seserų globoje: sės. 
Paulė Savickaitė - vadovė, sės. 
Bernadeta Matukaitė - jos pa
vaduotoja, sės. Teresė Miecz- 
kowski - sekretorė ir sės. Eu
genija Lukošiūtė - ekonomė. 
Neįmanoma nesidžiaugti ir 
nedėkoti Dievui ir joms, kad ir 
toliau nesiskųsdamos neša 
didelį krūvį darbų.

A.tA.
PETRONĖLĖ ORINTAITĖ 

JANUTIENĖ
mirė 1999 m. gruodžio 16 d. Los Angeles, Califomia. Palai
dota 2000 m. birželio 10 d. Kudirkos Naumiesčio kapinėse.

Minint mirties metines Šv. Mišios bus aukojamos: 
gruodžio 15 d., 7 vai, vak. - Kudirkos Naumiesčio Šv. 

Kryžiaus Atradimo bažnyčioje (šeimos prašymu);
gruodžio 16 d., 8 vai. - Los Angeles Šv. Kazimiero parapi

jos bažnyčioje (šeimos prašymu);
gruodžio 16 d., 8:30 vai. - Kaune. Šv. Juozapo bažnyčioje 

(Irenos Janutaitės prašymu);
gruodžio 17 d., 1 vai, popiet - suma Kudirkos Naumiesčio 

Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje (Keturnaujienos mokyto
jos Angelės Jasaitiesnės prašymu).

Maloniai kviečiame, kas gali, dalyvauti šv. Mišiose, 
prisiminti velionę rašytoją Petronėlę Orintaitę Janutienę.

Vyras Kazys Januta ir 
Sūnus Donatas su šeima

Kapinėse paminklo atidengimas ir pašventinimas nu
matomas 2001 m. birželio mėnesį.

Džiugioje nuotaikoje pra
leidome keletą valandų. Klau
sėmės iš Kauno sugrįžusių se
selių Ignės, Eugenijos, Paulės ir 
Bernadetos įspūdžių, vaiši
nomės, dainavome, giedojome. 
Tokia nuotaika sklido iš besą
lyginio pasitikėjimo Viešpačiu!

Birželio gale Putnamą pa
siekė Lietuvos Provincijos do
vana. Matulaičio namai sulau
kė sės. Veronikos Beišytės, o 
Lemonto skyrius praturtėjo se
selėm Danute ir Ramute. Jos 
prisijungė prie sės. Laimutės, 
jau treti metai dirbančios Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje Le
monte bei lituanistinėse mo
kyklose Lemonte ir Chicagoje. 
Po pikniko liepos mėnesį sese
lių sodyboje ir po 8 dienų re
kolekcijų jos išvyko į Lemon- 
tą, išsiveždamos jaunatvišką 
juoką su pažadu, kad Kalėdom 
sugrįš. (pabaiga kitame nr.)

Talkininkė Aldona

Zwww.tinklas.net/srb
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341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Gruodžio 8 d., penktadienį, 
yra Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventė. Ka
talikai tą dieną privalo išklausyti 
Mišias (Holy Day of Obligation).

Antras Advento sekmadie
nis - gruodžio 10 d.

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, š. m. gruodžio 24 d., 10 vai. 
vak. aukos Bernelių mišias 
Apreiškimo parapijoje Brook
lyne.

"Darbininko" spalvotas 
2001 m. kalendorius jau siun
tinėjamas. Jis yra su didesniais 
skaičiais (panašus į pernykštį). 
Kartu yra įdėtas administrato
riaus laiškas su atkarpėle, kurią 
bus patogu panaudoti užmokant 
už prenumeratą, bus įdėtas ir at
sakymui vokelis.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios
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.

Charles A. Markey lapkričio 
27 d. buvo oficialiai paskirtas 
teisėju Queens County civili
niame teisme. Klebonas kun. 
James Ted Rooney toje cere
monijoje perskaitė invokaciją. 
Teisėjas C. A. Markey ir jo žmona 
Assemblywoman Marge Markey 
yra mūsų parapijos pavyzdingi 
parapijiečiai, daug prisidėję prie 
gatvės vardo pakeitimo į Msgr. 
Frank Bulovas Avenue.

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

Leopoldas Markus (Marke
vičius), gimęs Vokietijoje, pasku
tiniu laiku gyvenęs Woodhaven, 
NY, mirė š. m. lapkričio 21d. savo 
bute, sulaukęs 54 metų amžiaus.

Buvo pašarvotas Shalins lai
dotuvių koplyčioje. Palaidotas lap
kričio 25 d. Cypress Hills kapinėse, 
šalia anksčiau mirusių tėvų. Jau
nas būdamas priklausė skautams, 
bet paskutiniu laiku buvo vieni
šas ir su niekuo nebendravo. Liko 
sunkiai serganti teta Sofija Jagmi
naitė ir giminės Lietuvoje: Leopol
das Jagminas, Henrikas Jagminas 
ir Algis Markevičius. Laidotuvė
mis rūpinosi iš Lietuvos atskridęs 
Leopoldas Jagminas.

Lietuviškos radijo pro
gramos iš Vilniaus praneša, kad 
nuo spalio 29 d. jos girdimos 6120 
kz dažniu arba 49 m banga ir 
6000 kz dažniu. Laikas nepakeis
tas. Girdimumas galėtų būti 
geresnis.

Nėw Yorko Lietuvių Atletų Klubas 
kviečia

visus vaikus ir jų tėvelius į

KALĖDŲ ŠVENTĘ 
š. m. gruodžio 16 d.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

Programoje:

II Divizijos finalinės krepšinio rungtynės 2 vai. p.p. 
I Divizijos finalinės krepšinio rungtynės 3:30 vai. p.p.

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS 5 vai. p.p.

Atvyks Kalėdų senelis su dovanomis. Tėveliai prašomi 
pranešti vaikų vardus ir amžių A. Augyllenei 718 805-3893 

ŠOKIAI - DISKOTEKA 8 v. v.

Jauniems ir seniems, mažiems Ir dideliems.

Redakcija ...... (718) 827-13J2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr......... (718) 827-1351

Spaustuvė ...... (718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas ....... (718) 827-7932
Salė (kor.) ....... (716) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

(ę .....
(Sveikinkite

per
Darbininką

Jau tik 1 savaitė liko iki 
kalėdinio "Darbininko" numerio. 
. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga, skaitytojai 
kviečiami sveikinti draugus ir 
artimuosius per DARBININKĄ. 
Jūsų sveikinimas tokiu būdu 
pasieks iš karto didesnį sveiki
namųjų skaičių, o Jūs sutaupysite 
laiko ir pinigų, kuriuos išleis- 
tumėte pirkdami atvirukus, rašy
dami, siųsdami. Nelaukite pas
kutinės prieškalėdinės savaitės, 
siųskite savo sveikinimus tuoj pat. 
Prieškalėdinis DARBININKO nu
meris išeis gruodžio 15 d., nes 
vėlesnis - gruodžio 22 d. nepasieks 
skaitytojų iki Kalėdų. Už pridėtą 
auką, taip reikalingą spaudos 
išlaikymui, iš anksto dėkojame.

Apreiškimo parapijoje 
Brooklyne gruodžio 17 d., 11:30 
vai. ryto ruošiamos Kūčios. Vie
tas reikia iš anksto užsisakyti ska
mbinant M. Klivečkienei718296- 
0406. Įėjimo auka 12 dol. suau
gusiems, 5 dol. vaikams.

Kalėdų paplotėliai (Christ- 
mas wafers) šiemet ir vėl gau
nami Darbininko administracijo
je. Viename vokelyje yra po 5 pa
plotėlius. Kaina 5 dol. su persiun
timu. Prašome užsisakyti iš anks
to atsiunčiant užmokestį arba 
skambinti į administraciją tele
fonu 718 827-1351.

NY Lietuvių Atletų klubo 
rengiama Kalėdų Šventė įvyks 
gruodžio 16 d., Kultūros 
Židinyje. Kalėdų Senelis atneš 
dovanų atvykusiems vaikams. 
Drauge kviečiami ir tėveliai. Įėji
mas nemokamas. Žiūr. skelbimą 
su platesne šios šventės programa 
šio puslapio apačioje.

"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, kaimy
nams, draugams, pažįstamiems. 
Pasinaudokite šia vienkartine pro
ga; užsisakykite vienintelį Ame
rikos Rytų pakraščio lietuvišką 
savaitraštį. Remkite savąją 
spaudą!

Bažnyčios žinios JAV ir pasaulyje
NAUJAS KARDINOLAS

New Yorko arkivyskupas Ed- 
ward M. Egan bus pakeltas į 
kardinolus, pranešė lapkričio 29 
d. TV 4 kanalas, cituodamas Va
tikaną. Žinią patvirtino ir "Catho- 
lic New York" lapkričio 30 d. nu
meryje. Konsistorija įvyks Va
tikane 2001 m. vasario 22 d. Tą 
dieną iš viso 23 arkivyskupai bus 
pakelti į kardinolus. Dabar yra likę 
tik 97 kardinolai, jaunesni nei 80 
metų. Po vasario 22 iškilmių, 
kardinolų kolegija vėl pasieks pil
ną 120 narių skaičių, jaunesnių 
nei 80 metų, kurie turi teisę bal
suoti, išrenkant naująjį popiežių.

Arkiv. E. M. Egan jau kurį laiką 
buvo laikomas popiežiaus favori
tu, mat jie pažįstami jau 18 metų. 
Egan apie 22 metus yra praleidęs 
Romoje: Grigaliaus universitete 
baigė studijas ir buvo įšventintas 
kunigu. Ten pat apgynė kanonų 
teisės doktoratą summa cum įaudė. 
Vėliau buvo paskirtas Romos ape
liacinio teismo teisėju, kur 
sprendžiamos skyrybų ir kitos 
svarbiausios bylos. Be to, jis buvo 
įtrauktas į šešių bažnytinės teisės 
ekspertų komitetą, kuris drauge 
su popiežium Jonu Paulium II per
žiūrėjo galutinį 1983 m. priimto 
Kanonų teisės kodekso projektą. 
1985 m. konsekruotas vyskupu ir 
paskirtas New Yorko arkivyskupo 
pagalbininku, atsakingas už kata
likiškų švietimo įstaigų darbą. 
1988 m. paskirtas Bridgeporto, CT, 
vyskupu. Ten pasižymėjo kaip ga-

Įdomiausi statistiniai faktai apie Jono Pauliaus II popiežiavimo metus

Reuters-ELTA. Romos Katal
ikų Bažnyčios galva popiežius 
Jonas Pualius II šiemet balandžio 
mėn. šventė savo 80 gimtadienį. 
Reuters-ELTA supažindina su kai 
kuriais 1978 metais prasidėjusio 
jo pontifikavimo įdomiausiais 
statistiniais faktais.

Popiežius:
- Ligi šiol vadovavo Romos 

katalikų Bažnyčiai 7 tūkstan
čius 885 dienas - tai yra devinta
sis pagal ilgumą pontifikatas 
Bažnyčios 2 tūkstančių metų is
torijoje.

- Keliaudamas po Italiją ir 
užsienį, sukorė 1 milijoną 178 
tūkstančius 700 kilometrų, - ga
lima sakyti, triskart įveikė at
stumą tarp žemės ir mėnulio.

"DARBININKUI" PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus:

Po 55 dol.: R. Veitas, Milton, 
MA.

Po 50 dol.: Elona M. Vaisnys, 
North Haven, CT.

Po 45 dol.: Stasė Prekerienė, 
San Jose, CA.

Po 40 dol.: A. V. Staknis, Stu- 
art, FL.

Po 35 dol.: Jane Karalis, Jack- 
sonville, FL; Adelaida Balbata, St. 
Petersburg, FL; V. Budnikas, Eliz
abeth, NJ.

Po 30 dol.: A. R. Kwetz, En- 
glewood Cliffs, NJ; Janina Spuras, 
Baltimore, MD; Angelė Jonynas, 
Berlin, CT.

Po 25 dol.: A. Bražinskas, Los 
Angeles, CA; J. V. Strimaitis, Sims- 
bury, CT; Bronė Jacikevičius, 
Thompson, CT; S. Augaitis, Wa- 
tertovm, CT; A. Blotnys, St. Pe
tersburg, FL; V. Biknevičius, Sem- 
inole, FL; V. Daugirdas, West Palm 
Beach, FL; R. Kubilius, Evanston, 
IL; Zosė Korkutis, Dorchester, MA; 
Danutė Balta, Hyannis, MA; A. M. 
Miner, Westborough, MA; Kristi
na Volertas, Narberth, PA; A. Tao- 
ras, Springfield, VA; Elena Sakas - 
Sluder, Littleton, CO.

Po 20 dol.: J. Bliznikas, Spring 
Hill, FL; T. Bauža, Hayden, ID; J. 
Krivickas, Richmond Hill, NY; M. 
Bajorūnas, Ridge, NY; A. Burba,

N. Y. Arkivyskupas Edvvard M. Egan

bus administratorius, suvienijęs 
katalikišką švietimo sistemą. Ypa
tingai rūpinosi kunigų seminari
jos auklėtiniais, sugebėdamas per 
11 metų į seminarijas patraukti ir 
į kunigus įšventinti 60 kandidatų. 
Spėjama, kad tai ir įtakojo Šv. 
Tėvą paskirti Egan New Yorko

- Dalyvavo 92 užsienio ke
lionėse.

- Lankėsi 123 šalyse ir teritor
ijose.

- Italijos viduje dalyvavo 137 
kelionėse.

- Per keliones už Vatikano ribų 
praleido 875 dienas.

- Perskaitė apie 17 tūkstančių 
500 kreipimųsi - iš viso apie 83 
tūkstančius puslapių teksto.

- Vatikane surengė 948 visuo
tines audiencijas, kuriose dalyva
vo mažiausiai 15 mil. žmonių.

- Išleido beveik 100 svarbių 
dokumentų, tarp jų -13 enciklikų 
ir 37 apaštalikiškuosius laiškus.

- Paskelbė palaimintaisiais 989 
žmones.

- Paskelbė šventaisiais 297

Philadelphia, PA.
Po 15 dol.: A. Saladzius, Mon- 

treal, QC; Stefa Vaikutis, Stam- 
ford, CT; Leonarda Kilikonis, Ju- 
piter, FL; Maria Vidūnas, Auburn, 
MA; Domicėlė Dabrega, Brockton, 
MA; Daiva Jaudegytė, Brockton, 
MA; A; Šeduikis, Brockton, MA; 
Rev. A. F. Janiūnas, Cambridge, 
MA; P. Molis, Shrevvsbury, MA; A. 
Juozaytis, Manchester, NH; A. 
Gražulis, Clifton, NJ; Mrs. K. Ku- 
lišauskas, VVaterbury, CT; Irena 
Macionis, St. Pete Beach, FL; L. 
Bliskis, St. Pete Beach, FL; Mrs. S. 
Klimas, Little Falls, NJ; J. Kašaus- 
kas, Linden, NJ; V. Jokūbaitis, 
Toms River, NJ; Regina Hartvigas, 
Amsterdam, NY; D. Uzas, Mas- 
peth, NY; Gražina Šimukonis, 
Richmond Hill, NY; Z. Dičpini- 
gaitis, VVoodhaven, NY; Mrs. T. 
Jakelaitis, VVoodhaven, NY; Ma
ria J. Liauba, Cincinnati, OH.

Po 10 dol.: A. Semaška, New 
Britain, CT; Rev. M. Kirkilas, St. 
Petersburg, FL; V. Lalas, So Wey- 
mouth, MA; Teresė Juška, VVorces
ter, MA; J. Chapulis, Bricktown, 
NJ; A. Juškys, Toms River, NJ; Miss 
L. Jankauskaitė, Brooklyn, NY; 
Jolita L. Gudaitis, Irvington, NY; 
Victoria Kim, Nevv York, NY; 
Sophia Laino, Nevv York, NY; J. 
Žebrauskas, Nevvport, NC; T. Cser- 
nyik, Tallmadge, OH; P. Makaraus- 
kas, Phila, PA; Anna M. Byla, 
Pittston, PA; L. Kapeckas, Hart

arkivyskupu. Šios jo dabartinės 
pareigos užtikrina pakėlimą į 
kardinolus ir dar uždeda jam JAV 
kardinolų kolegijos dekano parei
gas. Kardinolas E. M. Egan ne tik 
privalės balsuoti, renkant naująjį 
popiežių, bet ir pats galės būti 
renkamas. a. ž.

žmones.
- Paskyrė 157 kardinolus, iš 

kurių 122 dar yra gyvi.
— Kalbėjosi su 846 valstybių ar 

Vyriausybių vadovais.
- Šešis kartus gulėjo ligo

ninėje, kur praleido iš viso 135 
dienas ir kur jam buvo atliktos 
šešios operacijos.

- 1989 metais aukojo šv. 
Mišias, į kurias per kelionę po 
Šiaurės Europos šalis susirinko vos 
200 žmonių.

- Daugiausiai žmonių pri
traukė 1995 metais Filipinų 
sostinėje Maniloje, kai paklausyti 
jo žodžio ir gauti palaiminimo 
susirinko keturi milijonai žmo
nių.

2000 "Kauno diena"

ford, CT; J. Ruškys, Nevvington, 
CT; D. M. Snarskis, St. Petersburg, 
FL; Ed Martišius, E. VVakefield, 
NH.

Po 5 dol.: Pr. Krilavicius, 
esvvick, ONT, Canada; B. Papsys, 
Los Alamitos, CA; Mrs. P. Durnas, 
Hamilton, ON, Canada; Birutė 
Prašauskas, Lomita, CA; M. 
Biknaitis, S. Monica, CA; Irena M. 
Alksninis, Ashford, CT; Elizabeth 
Navikas, East Hartford, CT; Prak- 
seda Stirbys, Nevv Britain, CT; A. 
Mockus, Nevvington, CT; Julia 
Svogun, Norvvalk, CT; A. Petrikas, 
Putnam, CT; Aldona Barius, Sey- 
mour, CT; S. Tiškus, Greenvvich, 
CT; S. B. Žabulis, Manchester, CT; 
B. Nemicas, VVethersfield, CT; Re
gina Talluto, Fort Myers, FL; J. 
Milčius, Ocala, FL; A. Samušis, 
Pembroke Pines, FL; J. Babravi
čius, St. Pete Beach, FL; F. J. Ro- 
gers, St. Petersburg, FL; Eugenia 
Treimanis, St. Petersburg, FL; D. 
Buivydas, Sarasota , FL; Sophija 
Pranckevičius, Treasure Island, FL; 
Nijolė Kleinschmidt, Oakland, 
ME; J. Bradūnas, Baltimore, MD; 
Margaret Vildžius, Bethesda, MD; 
Stella Gendrolis, Braintree, MA; 
Halina Pachanavičius, Brockton, 
MA; K. Jurkevičius, Centerville, 
MA; A. Astravas, Melrose, Ma; S. 
Veršelis, Natick, MA; Anne M. 
Knasas, Quincy, MA; Ona Pajeda, 
VVorcester, MA; Ramona Men- 
keliūnas, VVorcester, MA; Lucia

( SKELBIMAI 1

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

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

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

Išnuomojamas pilnai ap
statytas butas savaitgaliams 
arba ilgesniam laikui Catskill 
kalnuose, netoli Belleayr, NY, 
gražioje vietovėje. Du miegamieji 
su paklotom lovom, virtuvė su 
indais ir šaldytuvu, salonas su TV, 
vonios kambarys su" Whirl-pool" . 
Skambinti tel. (718) 777-2768arba 
(845) 254-4545. E-Mail: kjkatinas 
@ earthlink. net.

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

Viktorija Alekna, Erie, PA - 
100 dol.

Alberta E. Clark, Southold, 
NY - 100 dol.

Knights of Lithuania, C- 
152, Barney J. Evans atmi
nimui - 100 dol. K

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 Nevv 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 16 d. nuo 
12 iki 1 vai. p.p. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 1-888-205-8851.

Alinskas, Clifton, NJ; Ursula Ma
ceikoms, Elizabeth, NJ; Antani
na Skruodys, Jersey City, NJ; Lai
ma Mosakovvski, Keašbey, NJ; 
Birutė Kudirka, Linden, NJ; A. 
Lauraitis, Linden, NJ. (bus daugiau) 

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

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija

mailto:Darbininka@aol.com
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