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- Lapkričio 23 d. Lietuvos 
Seimo narių grupė, vadovauja
ma Seimo Pirmininko pavaduo
tojo Romualdo Ozolo, išvyko į 
lapkričio 20 d. Sankt Peterburge 
nužudytos Rusijos Valstybės 
Dūmos deputatės ir Rusijos de
mokratinės opozicijos lyderės 
Galinos Starovoitovos laidotu
ves. Lietuvos politikus sukrėtė 
ši kraupi žmogžudystė. Jie ak
centuoja G.Starovoitovos nuo
pelnus demokratiniams proce
sams bei j os indėlį Lietuvos ne
priklausomybės atkūrime.

- Jeigu rytoj tektų dalyvau
ti referendume dėl Lietuvos 
stojimo į NATO, 61 proc. savo 
nuomonę turinčių šalies gyven
tojų pasisakytų “už”, o 39 proc. 
balsuotų “prieš”. Aiškios nuo
monės dėl Lietuvos narystės 
Šiaurės Atlanto aljanse neturi 39 
proc. apklausos dalyvių, iš kurių 
13 proc. iš viso neitų balsuoti, o 
26 proc. yra neapsisprendę. To
kius rezultatus gavo visuome
ninės nuomonės ir rinkos tyrimų 
centras “Vilmorus”, lapkričio 6- 
9 dienomis apklausęs 1002 ne 
jaunesnius kaip 18 metų Lietu
vos gyventojus.

- Praėjusią savaitę atkurtą
sias rublines santaupas iš Lietu
vos taupomojo banko atsiėmė
57,3 procento gyventojų, pano
rusių nuo praėjusio pirmadien
io laisvai disponuoti savo indė
liais. Per šešias dienas bankas 
grąžino 112 mln. litų atkurtų 
santaupų daugiau kaip 27 tūks
tančiams asmenų.

- Statistikos departamento 
duomenimis, spalio pradžioje 
Lietuvoje gyveno 3 mln. 703,1 
tūkst. žmonių - tai 874 žmonė
mis mažiau, negu buvo šių metų 
pradžioje. Rugsėjį natūralus gy
ventojų prieaugis buvo neigia
mas - šalyje gimė 34 žmonėmis 
mažiau, negu mirė. Gyventojų 
skaičiaus mažėjimą lemia vien 
neigiama natūrali gyventojų kai
ta.

- Ignalinos atominės elek
trinės pastato viduje nuo šiol 
uždrausta naudotis “Motorolos” 
radijo stotimi ir mobiliaisiais 
telefonais, taip siekiama išveng
ti panačių incidentų, koks įvy
ko lapkričio 19d., kai elektrinės 
pirmąjį bloką neplanuotai sus
tabdė automatinė apsauga. Lap
kričio 19-ąją pirmojo bloko au
tomatinės apsaugos daviklius 
sutrukdė radijo stotis “Motoro
la”, kuria naudojasi priešgais
rinės apsaugos, policijos ir ato
minės elektrinės personalas.

- Ukrainos kurorte Jaltoje 
vykusioje pirmojoje tarptauti
nėje vaisių - uogų vynų ir gėri
mų apžiūroje - konkurse “Krym. 
Plodovoje vino 98” desertinis 
“Anykščių vyno” vynas “Aroni
ja” laimėjo “Grand Prix”. Dar 
penki bendrovės vynai buvo ap
dovanoti aukso medaliais.

- Lapkričio 22 d. vykusį va
dinamosios Perlojos respubli
kos 80-mečio minėjimą Varėnos 
rajono meras Vidas Mikalaus
kas pavadino visos Lietuvos 
švente. 1918 m. lapkričio 13 die
ną parapijos išrinktas komitetas 
turėjo įgaliojimus tvarkyti visus 
Perlojos reikalus. Perlojos res
publika su pertraukomis gyva
vo iki 1923 metų (nors realiai - 
apie pusmetį). Ši savivaldi ben
druomenė turėjo ir savo pinigus.

Lapkričio 10 d. amžinojo 
poilsio Tėvynės žemėje atgulė 
Lietuvos diplomatijos patriar
cho, buvusio užsienio reikalų 
ministro Stasio Lozoraičio ir jo 
žmonos Vincentos Lozorai
tienės palaikai. “Nuolat priminti 
pasauliui Lietuvą - tai užduotis 
Stasio Lozoraičio dienotvarkėje 
mums”, - sakė užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
per iškilmingą perlaidojimo ce
remoniją Kauno Petrašiūnų ka
pinėse. Pagerbdamas S.Lozorai- 
tį ir jo žmoną, prie kapo duobės 
žodį tarė ir Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Valdas Adam

TARPTAUTINĖ KOMISIJA PRADĖJO TIRTI 
OKUPACINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMUS

Lietuvos Prezidento inicia
tyvą sudaryti tarptautinę komi
siją nacių ir sovietų okupacinių 
režimų nusikaltimams Lietu
voje ištirti žinomas Rusijos isto
rikas, profesorius Jurij Afanas- 
jev vadina neturinčia pavyzdžio 
išminties ir vyriškumo prasme. 
Komisijos narys iš Rusijos Fe
deracijos po pirmojo jos posė
džio pabrėžė, kad laikas sakyti 
tiesą, kokia karti ji bebūtų. Jis 
taip pat pastebėjo, kad komisi
jai nebus lengva tirti sovietų nu
sikaltimus, nes Rusijos archyvų 
fondai, susiję su SSKP veikla,

Rugsėjo mėnesį prezidento Valdo Adamkaus dekretu sudaryta tarptautinė komisija nacių 
ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti susirinko į pirmąjį posėdį, 
kuriame nustatė savo veiklos prioritetus. Kęstučio Vanago /ELTA/ nuotr.

nacionalini
M.Mažvydo 
. biblioteka .

kus. Jis pabrėžė, kad ne vien 
amžininkai velionį pažino kaip 
profesionalų diplomatą, aukoju
sį Tėvynės gerovei ir laisvei vi
sas savo dvasios galias, savo li
kimą, savo gyvenimą. Tas gy
venimas buvo kupinas vilties ir 
tikėjimo lietuvių tautos ir Lietu
vos Valstybės ateitimi. Nekom- 
promisinė ištikimybė Lietuvai - 
tiek nepriklausomai, tiek ir sve
timų okupuotai - žymi S.Lozo
raičio likimą. Žlugus valstybei, 
jis iki gyvenimo pabaigos gynė 
jos idėją, pats tapdamas Lietu
vos Nepriklausomybės ženklu,- 
sakė Lietuvos vadovas perlai

iki šiol uždaryti. Tačiau, pasak 
mokslininko, komisijai nereikės 
pradėti darbo nuo tuščio lapo, 
nes įvairiose valstybėse jau yra 
atlikta nemažai tyrinėjimų šiais 
klausimais. Lapkričio 18 d. Se
ime surengtoje spaudos konfer
encijoje Tarptautinės komisijos 
nariai apibendrino pirmąjį Vil
niuje vykusį posėdį. Jos pirmi
ninkas Lietuvos parlamento 
narys Emanuelis Zingeris sakė, 
kad komisija svarstė nacių ir so
vietų režimų nusikaltimus bei 
slaptąjį Ribentropo-Molotovo 
paktą. Kadangi nacių holokaus

dojimo iškilmių metu. Velionių 
sūnus, Lietuvos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius prie 
Šventojo Sosto ir Maltos ordinui 
Kazys Lozoraitis padėkojo vi
siems, kurie pagerbė į Tėvynę 
sugrįžusių Lozoraičių palaikus. 
Petrašiūnų kapinėse ilsisi Stasio 
Lozoraičio tėveliai ir giminai
čiai. Po perlaidojimo apeigų 
Petrašiūnų kapinėse gedulingas 
šventas mišias už Stasį Lozoraitį 
ir Vincentą Lozoraitienę Vytau
to Didžiojo bažnyčioje aukojo 
Kauno arkivyskupas metropo
litas Sigitas Tamkevičius.

ELTA

tas ir sovietų nusikaltimai buvo 
vykdomi siekiant skirtingų tik
slų ir skirtingais metodais, ko
misija iš savo narių nusprendė 
sudaryti dvi pakomises, kurios 
koordinuos ir kontroliuos, kaip 
dvi ekspertų darbo grupės tiria 
holokausto ir sovietų okupaci
jos metų nusikaltimus. Komisi
jos nariai iš Lietuvos, Izraelio, 
JAV, Rusijos, Didžiosios Bri
tanijos, Vokietijos rinksis posė
džiauti du kartus per metus ir 
bus atsakingi už šių darbo gru
pių išvadų skelbimą.

ELTA

LIETUVA PAVADINTA
PIRMAUJANČIA KELYJE Į NATO

“NATO plėtros procesas ne
bus užbaigtas, kol Lietuva ne
taps aljanso nare”. Tai lapkričio 
18 d. Vilniaus oro uoste prieš 
išvykdamas iš Lietuvos žurna
listams pasakė JAV Senate 
veikiančios NATO stebėtojų 
grupės ir Finansų komiteto pir
mininkas respublikonas Wil- 
liam Roth. Pasak senatoriaus, 
“Lietuva yra pirmaujanti kandi
datė siekiant narystės NATO”. 
Tokią savo nuomonę jis grin
džia per susitikimus Vilniuje iš
girsta informacija apie Lietuvos 
atliktą pažangą stengiantis ati
tikti NATO reikalavimus. Kar
tu jis pabrėžė, kad sprendimas

LIETUVOS PREZIDENTAS
PASAKĖ KALBĄ LATVIJOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIME
RYGOJE

“Lietuvių ir latvių tautas sie
ja ne vien etniniai, kultūriniai ir 
istoriniai ryšiai. Esame kaimy
nai, gyvenantys prie Baltijos 
jūros, kuriai, neabejoju, lemta 
tapti stabilumo ir glaudaus ben
dradarbiavimo jūra naujoje Eu
ropoje. Kaimynystė reiškia, kad 
privalome dalytis atsakomybę 
už mūsų regiono ateitį ir kartu 
spręsti iškylančias problemas”, 
- pabrėžė V. Adamkus lapkričio 
18 d. Rygoje, sakydamas kalbą 
Latvijos nepriklausomybės 80- 
mečio minėjime, surengtame 
Nacionalinės operos rūmuose. 
V. Adamkaus nuomone, minė
dami kaimyninei Latvijai reikš
mingą datą, “turime tvirtą pa
grindą optimistiškai žvelgti į

ŽYMAUS SCENOGRAFO
ARCHYVAS BUS IŠSAUGOTAS

ATEITIES KARTOMS
Lietuvos nacionalinei Mar

tyno Mažvydo bibliotekai pa
tikėta saugoti dailininko sce
nografo Mstislavo Dobužinskio 
archyvą. Jį bibliotekos ran
kraščių skyriui perdavė Pary
žiuje gyvenantis dailininko sū
nus dekoratorius Rostislavas 
Dobužinskis. Nuo 1948 metų
M.Mažvydo bibliotekoje sau
gomas didžiausias Lietuvoje 
menininkų Dobužinskiu šeimos 
archyvas. Šiomis dienomis iš 
Paryžiaus gautoje siuntoje -
M.Dobužinskio šeimos doku
mentai, dienoraščiai, susira
šinėjimas su dailininkais, teatro 
meistrais, visuomenės veikė
jais, kino studijomis. Archyvo 
pargabenimu rūpinosi Lietuvos 
ambasada Prancūzijoje. Profe

PREZIDENTAS PRITARIA
ŽALIŲJŲ PROTESTUI

Lietuvos žalieji protestuoja 
prieš Nidos oro uosto plėtimą 
Kuršių nerijos nacionaliniame 
parke. Jiems pritaria ir prezi
dentas Valdas Adamkus, pareiš
kęs, kad dėl šio projekto pir
miausia reikėjo pasitarti su vi
suomene. Neringos mero Stasio 
Mikelio planams - išplėsti Ni
dos oro uostą, pastatyti jūros 
uostą ir nutiesti į neriją tiltą - 
pritaria susisiekimo ministras 
Algis Žvaliauskas. Oro uosto 
rekonstrukcijai pritarė Vyriau
sybė, projektą suderino Aplin
kos ministerija ir jau paskirta 5 
mln. litų, kuriuos šiemet reikia 
panaudoti.

Rekonstruoti šį sovietmečiu 
ekstremaliems atvejams pasta
tytą aerodromą norėta dar prieš 
penketą metų, valdant LDDP

pakviesti vieną ar kitą valstybę 
įsijungti į NATO priklauso bū
tent nuo to, ar šalis padės stip
rinti aljansą. Todėl, senatoriaus 
nuomone, Rusijai neturėtų būti 
suteikta teisė spręsti, kuri šalis 
gali tapti NATO nare, o kuri - 
ne. Šio respublikonų senatoriaus 
vadovaujama delegacija Vilni
uje viešėjo dvi dienas, susitiko 
su Lietuvos Prezidentu Valdu 
Adamkumi, Seimo Pirmininku 
Vytautu Landsbergiu, Ministru 
Pirmininku Gediminu Vagno
riumi, užsienio reikalų minist
ru Algirdu Saudargu, krašto ap
saugos ministru Česlovu Stan
kevičiumi. ELTA 

ateitį, nes tą įrodo mūsų tautų 
pasiryžimas bendradarbiauti bei 
nuosekliai dirbti mūsų visų la
bui”. Kalbos pabaigoje Lietuvos 
Prezidentas latviškai pasakė: 
“Lietuvos valstybės ir jos žmo
nių vardu linkiu Latvijos valsty
bei klestėti, o Latvijos žmonėms 
- gerovės ir laimės”. Nacionali
niame operos teatre surengtame 
minėjime taip pat kalbėjo Latvi
jos Prezidentas Guntis Ulmanis 
bei Estijos vadovas Lennart Me
ri. Prieš minėjimą G.Ulmanis ir 
jo žmona Aina Rygos pilyje 
surengė iškilmingus pietus į 
Latvijos sostinę atvykusių kai
myninių valstybių vadovų gar
bei.

ELTA

sorius, tapytojas, scenografas, 
visuomenės veikėjas M.Dobu
žinskis buvo vienas iš Lietuvos 
nacionalinio teatro pradininkų, 
apipavidalino 38 spektaklius 
Kauno valstybės teatre. M.Do
bužinskis - vienas iš valstybės 
herbo kūrėjų, parašęs studiją 
apie Vytį. Būdamas atitinkamų 
komisijų narys, rūpinosi senųjų 
paminklų apsauga bei restau
ravimu. Dailininko nutapyti Vil
niaus, Kauno, Lietuvos mieste
lių architektūros paminklų vaiz
dai - tai puiki šio amžiaus pra
džios ikonografinė medžiaga. 
1939 m. išvykęs iš Lietuvos, 
M.Dobužinskis kūrė dekoraci
jas New Yorko, Paryžiaus, Nea
polio teatrams.

ELTA

Vyriausybei. Tada gamtosau
gininkai bei paminklosauginin
kai ir sukėlė skandalą, juos pa
laikė dešinieji, tvirtinę, jog aero
dromo nori tuometinis šalies 
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas. Tuomet nerijoje ant Urbo 
kalno norėta statyti Prezidento 
vilą. Po gausių protestų Vyriau
sybė oro uosto įrengimą 1993 
metais sustabdė. Šią vasarą Ni
dos oro uosto statyba vėl buvo 
pradėta, konservatorių Vyriau
sybei nutarus jį pritaikyti tarny
binėms reikmėms. LR

Pasaulio bankas (PB) 
paskyrė Latvijai $12 mln. kredi
tą sveikatos apsaugos sistemai 
tobulinti. Nuo 1992 metų, kai 
Latvija tapo PB nare, jai jau 
suteikta apie $265 mln kreditų.
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Daug ir dažnai kalbame apie 
pensijas “Soc. Sec.” mokėji
mus, darbą ir pan., bet vis išky
la klausimų, o kiti žmonės ne
kreipia dėmesio iki tol, kol 
patys su tuo nesusiduria. O ta
da nežino ir prašo pagalbos. 
“Sočiai security” administraci
ja sako, kad jūs, išėję į pensiją, 
galite gauti pensijos čekius ir 
dar uždirbti. Bet jei jūs uždirb
site daugiau negu “Soc. Sec.” 
leidžia - jūs prarasite dalį pen
sijos pinigų. Kiek jums “Soc. 
Sec.” leidžia uždirbti, nepra
randant pensijos mokėjimų, 
priklauso nuo jūsų amžiaus. 
Todėl dirbantieji pensininkai 
turėtų žinoti:

1. Jei jūs dar nesate 65 m., 
jūs galite uždirbti šiais metais 
tik 9,120 dol. Jei jūs uždirbsite 
virš tos sumos, jūs prarasite 
vieną dolerį pensijos nuo kiek
vienų 2 dolerių uždirbtų. Jeigu 
šiais metais jūs uždirbsite 
10,120 dol. jūs prarasite 500 
dol. “Soc. Sec.” jums mokamų 
pinigų.

2. Jei jus esate tarp 65 ir 70 
metų, jūs turite teisę uždirbti 
14,500 dolerių. Jei uždirbsite 
daugiau, jūs prarasite 1 dol. 
“Soc. Sec.” mokėjimų už kiek
vienus uždirbtus 3 dol. virš 
leistos sumos (14,500 dol.). 
Pvz., jeigu jūs šiemet uždirb
site 15,500 dol., jūs prarasite 
334 dol. iš jūsų “Soc. Sec.” 
mokėjimų.

3. Jei esate š. m. 70 metų 
amžiaus ar vyresnis, jums nėra 
jokios nustatytos ribos, kiek 
jūs galite uždirbti ir dar gauti 
“Soc. Sec.” mokėjimus.

Šiame apskaičiavime uždar
bis reiškia atlyginimą už dar
bą, nesvarbu ar jūs dirbtumėte 
kam kitam, ar turėtumėte savo 
biznį. Į uždarbį neįskaitomi 
procentai, gaunami iš banko 
sąskaitose esančių pinigų, pa
lūkanos (“dividents”), įvairios 
kitos pensijos, “annuities” ir 
pan. O tuo atveju, jeigu praran
date pinigų iš “Soc. Sec.” mo
kėjimų, gali atsitikti ir taip, kad 
suma jūsų uždarbio ir suma
žinto “Soc. Sec.” mokėjimo 
bus vis vien didesnė, negu pil
nas “Soc. Sec.” mokėjimas be 
papildomo atlyginimo. Ir “Soc. 
Sec.” nustatyta taisyklė, kuri 
apskaičiuoja, kiek asmuo gali 
uždirbti, yra taikoma individ
ualiai kiekvienam asmeniui.

Svarbu taip pat paminėti, 
kad kiek jūs uždirbate ir kiek 
gaunate iš “Soc. Sec.”, gali at
siliepti pajamų mokesčių pil
dymui. IRS atstovai sako, kad 
asmeniui gali tekti mokėti fe- 
deralinius pajamų mokesčius ir 
už “Soc. Sec.” gaunamus pini
gus ir tai priklauso nuo bendro 
asmens pajamų dydžio. For
mulė, kuri naudojama apskai
čiavimui, kiek pajamų mo
kesčių jums reikės mokėti, yra 
gana komplikuota, bet trump
ai ji atrodo taip: sudėkite visas 
savo pajamas, banko procen
tus ir pan., tada pridėkite pusę 
iš “Soc. Sec.” gaunamos su
mos. Tai bus jūsų pajamos. Jei 
esate viengungis(-ė) ir jūsų 
pajamos siekia, bet neviršija 
25,000 dolerių, jums už pen
siją, gaunamą iš “Soc. Sec.”, 
nereikės mokėti federalinių 
mokesčių. Bet jei jūsų tokiu 
būdu suskaičiuotos pajamos 
sieks tarp 25,000 ir 34,000 do
lerių, tada jums reikės mokėti 
mokesčius už pusę jūsų iš 
“Soc. Sec.” gaunamų pinigų. 
Jei jūsų pajamų suma sudarytų 
daugiau negu 34,000 dolerių, 
tai jums reikės mokėti 
mokesčius nuo 85% iš “Soc. 
Sec.” gaunamų pinigų. Jei esa
te vedusių pora ir jūsų pajamos 
neviršija 32,000 dolerių, jums 
nereikia mokėti mokesčių už 
“Soc. Sec.” pinigus. Bet jei jū
sų pajamos yra tarp 32,000 ir

“Sočiai Security” pensija ir uždarbis
44,000 dolerių, tada jums reikės 
mokėti mokesčius už pusę su
mos, kurią gaunate iš “Soc. Sec.”. 
Jeigu jūsų pajamos yra didesnės 
negu 44,000 dolerių, tada jums 
gali tekti mokėti mokesčius nuo 
85% iš “Soc. Sec.” gaunamų pi
nigų. Jei tik vienas vedusiųjų 
gauna “Soc. Sec.” pensiją, o ki
tas dar dirba, jums reikia įskai
čiuoti jo (jos) uždarbį į pajamų 
sumą, kad sužinotumėte, ar jums 
reikia mokėti mokesčius už gau
tus pinigus iš “Soc. Sec.”

Jei norite daugiau informaci
jos šiuo reikalu, skambinkite 
‘Soc. Sec.” administracijai nemo
kamu telefonu 800-772-1213. 
Darbo dienomis tarp 7 vai. ryto 
ir 7 vai. vakaro pasieksite žmogų- 
operatorių. Jei jums užtenka pa
siklausyti informacijos, įrašytos 
juostoje, galite skambinti bent 
kuriuo metu. Jei norite gauti pa
grindinių duomenų apie “Soc. 
Sec.” mokėjimus, prašykite 
“Publication” 05-10080. Jei no
rite informacijos apie darbą ir 
“Soc. Sec.” mokėjimus, prašykite 
brošiūros 05-10069. Jei turite 
faksą, tai “Soc. Sec.” gali jums 
atsiųsti informaciją bet kuriuo 
laiku. Skambinkite tel. 888-475- 
7000. Jei turite kompiuterį, galite 
rasti informaciją: www.ssa.gov 

Naudotasi medžiaga 
iš “Soc. Sec. ” brošiūrų.

Kredito kortelės, jų pasiūla 
ir smulkių raidelių 

paaiškinimai
Daug žmonių kiekvieną sa

vaitę gauna kredito kortelių pa
siūlą. Siūloma tą kortelę įsigyti, 
žadama žemi procentai ir t. t. 
Daugumas žmonių neperskaito 
visų smulkiomis raidelėmis 
parašytų paaiškinimų ir susigun
do siūlomų žemų procentų: 5,6%, 
3,9% ir pan. Kadangi neperskai- 
tome smulkiom raidelėm pa
rašytų paaiškinimų, nežinome, 
kad tas žemas procentas yra tik 
laikinas, įvadinis, ir jis sugundo, 
o mes labai nustembame, kai 
reikia mokėti didelį procentą už 
mažus pirkinius.

Daugumas mūsų neskaitome ir 
kredito kortelės bendrovės (ar 
banko) atsiųstų vėlesnių paaiš
kinimų, kuriuose paprastai yra 
nurodomi procentų ir kiti pakei
timai. Taip atsitiko vienam ponui 
iš Kalifornijos, kuris susigundė 
siūlomomis geromis sąlygomis, 
įsigijo kortelę, mokėjo mažiau
sius galimus mėnesinius mokėji
mus ir nekreipė dėmesio į kredi
to kortelės bendrovės atsiunčia
mus laiškus, kuriuos išmesdavo 
į šiukšlių dėžę. Tik, neseniai, mo
kant mėnesinį mokėjimą, jis nu
stebo pamatęs didelę procentų su
mą. Pažvelgė į kortelės prane
šime esančius skaičius ir pamatė, 
kad jo procentai yra 24,9%! Pir
miausia jis pagalvojo, kad tai ne
legalu, bet išsiaiškino, kad kredi
to kortelės bendrovės tai daro le
galiai. Nors 24,9% yra aukštas, 
bet pagal kredito kortelių firmų 
tyrinėtojus procentai nuo 18 iki 
25 yra visai normalūs ir teisėti. 
Procentai gali būti net iki 32,6%.

Reikia būti atsargiam su siūlo
momis naujomis kredito kortelė
mis. Yra siūloma žemi procentai, 
kaip: 1,9,2,9,3,9%, bet šalia šios 
pasiūlos dar yra daug paaiškin
imų smulkių šriftu. Ir jei jūs tų 
paaiškinimų neperskaitysite, jūs 
galite būti nustebinti sąlygų 
pasikeitimu! Kredito bendrovės 
(bankai) siunčia pranešimus apie 
pasikeitimus. Kad tie pakeitimai 
būtų legalūs, kredito kortelių ben
drovei (bankui) reikia apie tai 
klientui pranešti tik 15 dienų 
prieš pakeitimą. Užtat perskaity
kite visus jums kredito kortelės 
bendrovės siunčiamus praneši
mus.

Tie pakeitimai gali būti:
1. Procento pakeitimas į 

aukštesnį, po žemo įvadinio pro
cento;

Garbusis... V. Kapočiaus nuotr.

2. Baudos. Neseniai buvo 
įvestos naujos baudos už pa
vėluotus mėnesinius mokėjimus 
ir už peržengimą kredito kor
telės leidžiamos skolintis" su
mos.

3. Mokesčiai už kortelės ne
naudojimą, pvz., 6 mėnesius ar 
metus.

4. Baigminiai mokesčiai, ku
riuos reikia užmokėti atsisakant 
kortelės.

Visi sąlygų pakeitimai: bau
dos, procentai ar kt. - yra kredi
to kortelės sutartyje, arba pra
nešami jums vėliau.

Jeigu jus suviliojo žemas kre
dito kortelės procentas, atmin
kite, kad tas žemas procentas yra 
laikinas. Pasižymėkite kalendo
riuje datą, kada jis nustos galio
ti ir datą, kada nauji suvaržymai 
prasidės.

Bet jei tie pakeitimai jums ne
patinka, skųskitės.

Minėtas ponas iš Kalifornijos 
paskambino savo kredito kor
telės bendrovei ir pakėlė triukš
mą, reikalavo kalbėti su vir-ši- 
ninku ir grasino uždaryti savo 
sąskaitą. Ir kas atsitiko? Jam 
procentus sumažino: nuo 24.9% 
iki 9.9%.

Tam ponui pasisekė, bet ki
tam gali nepasisekti. Todėl prieš 
bent ką įsigydami išsiaiškinkite, 
perskaitykite viską ir tik tada pa
sirašykite.

Naudotasi medžiaga 
iš “Chicago Tribūne”, 
1998.7.28.

Darboviečių pensijos
Daug darboviečių šiais lai

kais turi savo tarnautojams pen
sijų planus. Tai privačios pen
sijos. Žmonės, išėję į pensiją, 
būna laimingi, kai prie “Soc. 
Sec.” ar kitos pensijos dar gauna 
privačią pensiją. Darbo depar
tamentas pataria būti atsargiems 
su privačių pensijų planais, kad 
jie nedingtų. Turite žinoti se
kančius dalykus:

1. Laikykite pensijos doku
mentus saugioje vietoje, kad pri
reikus žinotumėte, kur jie yra.

2. Jei jūs patys dėjote pinigus 
į darbovietės pensijos fondą, bū
tinai gaukite raštą iš darbovie
tės, kurioje dirbote ir taupėte 
pensijai, prieš apleidžiant tą dar
bovietę (pakeičiant darbą). 
Tame rašte turi būti įrašyti šie 
duomenys:

a) kad jūs patys dėjote į fondą 
pinigus, b) adresas ir darbovie
tės telefono numeris.

3. Jei sužinote, kad firma, ku
rioje dirbote, yra parduota arba 
bus parduodama kitiems savi

ninkams, tuojau sužinokite, kas 
atsitiks su jūsų pensijos plano 
pinigais.

4. Jei negalite susisiekti su 
pačia firma, susisiekite su buvu
sios firmos pensijos plano ad
ministratorium arba “human re- 
sources department” paskutiniu 
turimu adresu.

5. Jei tai nepavyktų padaryti, 
susisiekite su buvusiais bendra
darbiais, kurie gauna pensijos 
čekius iš tos firmos. Galite ban
dyti paskambinti “Secretary of 
Statė” įstaigai, kad sužino
tumėte, kas atsitiko tai firmai, 
kuriai anksčiau dirbote. Ir jei vis 
tiek jokių žinių negautumėte, 
skambinkite artimiausiai “Pen- 
sion and Welfare Administra- 
tion” įstaigai. Ši įstaiga padeda 
darbininkams gauti tai, kas ji
ems priklauso iš jų firmų pensi
jos planų. Ši įstaiga padės jums 
surasti asmenis (ar įstaigą), at
sakingus už jūsų pensijos planą. 
Bet jums gali reikėti pasiųsti 
raštišką užklausimą su pensiją 
įrodančiais dokumentais tos 
įstaigos skyriui.

Yra išleista visa eilė spaus- 
dinių, kurie gali jums šiuo 
reikalu padėti; juos galima už
sisakyti skambinant telefonu 
800-998-7542. Tai: “YourGua- 
ranteed Pension”, “Protect Your 
Pension”, “A Quick Reference 
Guide”, “What you Should 
Know About Your Pension 
Rights”, ir daugybė kitų. Taip 
pat daug informacijos šiuo rei
kalu galite rasti kompiuteryje - 
“US Department of Labor’s 
Web” puslapyje www.dol.gov

Kai kurie žmonės praranda 
savo pensijas, nes ne visi žino, 
ką daryti, jei pasitaiko sunkumų 
privačią pensiją išreikalauti. Ne
praraskite to, kas jums priklau
so, jei patys nežinote kaip tuos 
reikalus tvarkyti, prašykite, kad 
kas jums padėtų.

Naudotasi medžiaga 
iš “Labor Dept. ” 
spausdinio.

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

Padovanokite 
"Darbininko " 
prenumeratą savo 
pažįstamiems bei 
draugams 
švenčių proga!

Prenumerata 
metams - tik $30.

Būrėjas 
nuspėjo 
diktatoriaus 
ateitį

Buvusio Čilės diktatoriaus 
Augusto Pinocheto suėmimas ir 
gresiantis teismas jokia staigme
na būrėjui Ričardo Andree - 
šiuos įvykius jis nuspėjo dar 
prieš 10 mėnesių.

Čilės gyventojas R. Andree, 
24 metus studijavęs kinų ateities 
spėjimų meną pagal “Yi Ching” 
knygą, rašė, kad pavasarį A. Pi
nocheto sveikata sušlubuos irtai 
sukels nenumatytų padarinių. 
Dabar jau nustojusiame eiti laik
raštyje “La Epoca” išspausdin
tame straipsnyje būrėjas rašė, 
kad A. Pinocheto drama sukels 
sumaištį tiek šalyje, tiek ir pa
saulyje. Regis, visa tai kuo tiks
liausiai išsipildė. 82 metų A. Pi
nochetas suimtas Didžiojoje 
Britanijoje, kai vienoje Lon
dono klinikų gydėsi po nugaros 

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

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

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

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

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

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš KDM 
stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 11364. Tel. 
718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar, 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

faisolino* MEM0RIALS '
66 - 86 80 ST. MIDDLE V1LLAGE, 

QUEENS N.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282 ; 326-31S0 

■ TAI MOŠŲ VDENINTĖLĖ VIETA - 
- GAUSI PARODŲ SALĖ -k

operacijos.
Neseniai R. Andree pareiškė 

kinų pranašysčių knygoje taip 
pat radęs užuominų apie žymią 
moterį, kuri greitai ir ryžtingai 
įsikiš į šį įvykį. “Mano galva, tai 
akivaizdi nuoroda į buvusios 
Didžiosios Britanijos ministrės 
pirmininkės Margaret Thatcher 
parodytą paramą generolui”, - 
sakė Čilės būrėjas. Dabar visi 
prašo, kad Andree išburtų, kuo 
baigsis A. Pinocheto istorija, 
įstūmusi Čilę į politinę krizę, o 
Londone bei Madride politika
ms sukėlusi nemažą galvos 
skausmą. Pasak R. Andree,”Yi 
Ching” nurodo tris galimus is
torijos baigties variantus, tačiau 
nė vienas jų nenudžiugintų tei
singumo siekiančių žmogaus 
teisių aktyvistų. Knyga nerodo, 
kad A. Pinochetas bus pri
pažintas kaltu ir įkalintas, sakė 
būrėjas. LŽ

DARBININKAS- $
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Rankraščiai taisomi Redakcijos nuožiūra

““Lietuvos aidas” turėtų išlikti dienraščiu, kuriam svarbios
tradicinės vertybės”, sako Jonas Vailionis

Specialiai
“Darbininkui ” 
iš Vilniaus 
rašo
Rimantas Varnauskas

Dėkojame ar prašome
Lapkričio ketvirtą ketvirtadienį JAV kongresas 1941 m. 

paskyrė pastovia data Padėkos dienai. Tos dienos tradicija sena 
nuo 1621 metų, kada Plymouthe susitelkę ateiviai surengė šven
tę, derlių nuėmę, po pirmų vargo metų atvykus į Ameriką. Gu
bernatorius šią šventę patvirtino, o visai Amerikai ją paskelbė 
pirmasis prezidentas Washingtonas 1789 m. lapkričio 6 d.

Tos šventės iniciatoriai skyrėsi nuo šios dienos sluoksnių, ku
rie duoda toną, sudarinėja opiniją. Iniciatorių šventė turėjo re
liginį pagrindą, žmogaus ryšį su Apvaizda. Ką žmogus laimėjo, 
jis jautė, kad tai buvo ne tik jo kruvino darbo vaisius, bet ir 
Apvaizdos palaiminimas. Dabartinėje Amerikoje tas ryšio su 
Apvaizda pajutimas yra nublukintas. Išlikusioje Padėkos dienos 
tradicijoje sustiprėjo kita prasmė - šeimos narių vienybės pa
jautimas. Susirenka tą dieną visi šeimos nariai prie tradicinio 
kalakuto vaišių. Ir ši prasmė yra gili bei aktuali.

Padėka yra rečiau pasitaikąs ryšys tarp žmogaus ir Apvaiz
dos. Dažnesnis yra prašymo, maldos ryšys. Padėka yra kilnes
nis, mažiau egoistiškai suinteresuotas ryšys. Tiesa, esama vi
sokių padėkų. Tai priklauso nuo to, kas ir kaip supranta gyve
nimo vertybes. Buvo toks, kuris dėkojo, kad jis fariziejus - ne 
muitininkas; buvo toks, kuris dėkojo, kad jis vyras - ne mote
ris; buvo toks, kuris dėkojo, kad jis baltas - ne juodas. Šios 
šventės iniciatorių padėka buvo kilnesnio motyvo - dėkojo už 
derlių, už saugumą.

Šios dienos čia gyvenantis lietuvis gali turėti daugiau mo
tyvų padėkai. Jis nuoširdžiai gali savo mintyje tarti:

- Dėkoju Apvaizdai, kad leido man būti vienu iš tų, kurie 
pakliuvo į šią žemę. Dėkoju labiausiai už laisvę ir gerbūvį, ko
kių neteko dauguma mano artimųjų.

- Dėkoju, kad šiame krašte, kur yra tiek pavojų virsti sa
vanaudžiu, leista man išlikti ištikimam savo tėvų tradicijoms ir 
savo broliams tėvynėje.

- Dėkoju ir už tai, kad mano šeimoje išlaikytas tėvų tylus pa
sididžiavimas vaikais, vaikų pagarba tėvams, ir pajautimas, kad 
tėvai sudarė jiems sąlygas išeiti mokslus ir pakilti į aukštesnį 
gyvenimo laiptą.

Padėka ne tik Apvaizdai. Padėkos jausmas sieja mus ir su 
tautiečių mažuma, su tais veikėjais, kurie aukoja savo jėgas už 
mus, už mūsų vaikų mokymą, už atsidūrusių varge gelbėjimą, 
už tėvynės laisvę.

Padėkos ryšys sieja mus ir su tomis valstybėmis, kurios iš
pažįsta teisę, teisingumą ir tuo labiau vadovaujasi, nei politine 
Svetimų žmonių ir svetimų žemių prekyba. Padėka toms valsty
bėms bei vyriausybėms, kurios, gerbdamos savo valstybės tei
ses, pagerbia mūsų kovą už laisvę.

Padėka Apvaizdai, vienas kitam, vyriausybėms galbūt labiau 
mus sujungs nei prašymai, kritikos žodžiai ar rūstus piktžo
džiavimas. Ir jei Padėkos diena paskatins ką susimąstyti apie 
padėkos reikšmę, pajusti savo širdyje tikros padėkos jausmus, 
tas pajus ir daugiau ramybės, taikos ir optimizmo ateičiai. Padė
kos diena yra daugiau nei tik kalakuto diena.

Padėkos jausmui sukonkretinti Amerikos vyskupai per eilę 
metų šios šventės proga suruošia rinkliavą pasaulio varguome
nei sušelpti. Lietuviškoji šalpa - BALFas - šia proga iš tau
tiečių irgi prašo aukų, skiriamų skurstančiam tautiečiui pagel
bėti.

Kurį laiką sklandė gandai, 
jau viešai aptarinėjami Lietuvos 
spaudoje: “Lietuvos aidas”, at
šventęs savo 80-ties metų ju
biliejų, bankrutuoja, jo skolos 
sudaro apie 6 milijonus litų, 
užstatytas redakcijos pastatas 
miesto centre, kaskart mažėja 
skaitytojų. Apie laikraščiui iš
ties nelengvas dienas kalbamės 
su neseniai paskirtu jo vyriau
siuoju redaktoriumi Jonu Vai- 
lioniu.

- Pradėsiu gana tiesmukai, 
koks velnias nešė į šią galerą, 
kai žinojai, kad padėtis toli 
gražu nebuvo pati geriausia? Ir 
ką tikėjaisi čia nuveikti, pakeis
ti?

- Reikėtų peržvelgti savo gy
venimą ir pastebėti, kad mane 
visada traukė ten, kur neramu. 
Kai man siūlė šią vietą, tai ne
slėpė, kokia čia yra bala. Tačiau 
atėjęs pamačiau kur kas su
dėtingesnius dalykus, nei man 
buvo nupasakota. Tačiau man 
tai patinka ir manau, kad šis 
atėjimas yra avantiūra gerąja 
prasme.

Turint galvoje, kiek pas mus 
dirba žurnalistų ir kokios ribo
tos laikraščio finansinės gali
mybės, kalbėti apie didelius po
kyčius yra sunku, kol kas jie gali 
būti tik labai riboti. O svajonių 
yra didelių - norėčiau, kad jis 
įgautų dar labiau patikimo dien
raščio įvaizdį. Manęs neseniai 
klausė, kaip jūs paslėpsite savo 
politinius įsitikinimus. Jų ne
reikėtų slėpti, bet nereikėtų savo 
politiniais įsitikinimais matuo
ti visų likusių. Nežinau, ar tai 
yra labai paprasta, bet aš ban
dyčiau daryti “švaresnį” dien
raštį.

- Nežinau kodėl, bet “Dar
bininkas ” LA pristato kaip “pa
triotinės minties ” dienrašti. dr 
tai atitiktą paties koncepciją?

- Na, taip, kiek juokiuosi, 
kaip ir tu. Prieš keletą metų bū
damas Amerikoje pamačiau ir 
supratau, kad vietos lietuviams 
patriotizmo sąvoka yra labai 
brangi. Ir LA buvo vertinamas 
kaip spaudos leidinys, kuris tie
siogine prasme kovoja su besis
lapstančiais sovietų, komuniz

mo ar KGB fantomais. Jų pa
triotizmo sąvoka yra tokia. 
Man neseniai įstrigo filosofo 
Vytauto Radžvilo mintis: 
“Matuoti, kas ir kur didesnis 
patriotas, yra naivu, beveik 
absurdiška”. Patriotizmą, ku
ris yra labai svarbi vertybė, 
lemia žmogaus santykis su 
valstybe. Koks nors ministras 
ar valdininkas, deklaruoda
mas savo meilę tėvynei, gali 
būti biurokratu, kenkiančiu 
žmonėms, o tuo pačiu ir vals
tybei.

- Vienas iš buvusią redak- 
torią Saulius Šaltenis savo 
koncepciją išdėstė daugmaž 
taip: laikraštis turi žaižaruoti. 
Pats jokią manifestą i mieluo
sius skaitytojus neskelbei. 
Koki tu matai LA, ar jį kur
tum pagal kažkokį žinomą 
vakarietišką analogą?

- Kadangi S. Šaltenis yra 
vienas didžiausių akcininkų, 
tai prieš ateidamas dirbti, tu
rėjau susitikti ir su juo. Jis sakė, 
kad reikia atlikti daug namų dar
bų ir, kad kiekvienas laikraščio 
puslapis pataisytų tave, turi ki
birkščiuoti (juokiasi). Buvau la
bai nemandagus ir paklausiau: 
“Kąjūs darėte, kad laikraštis ki
birkščiuotų?” Pusiau juokais ar 
pusiau rimtai man buvo paminė
tas garsusis “Voratinklio” ciklas 
ir tada nuskambėjo juokas. Taip 
ir nesupratau, ar mano klausimas 
buvo kvailas, ar jo atsakymas per 
gudrus, kad aš jį suprasčiau.

Pastebiu vieną dalyką Lietu
vos spaudoje - labai sunku išlik
ti kiek rimtesniam laikraščiui, 
kuris korupcijos, neveikios fak
tus atskleistų ne vien kaip skan
dalą, kuriuo tiesiog mėgaujama
si. Nežinau, ar gali, turėdamas 
30-40 tūkstančių skaitytojų au
ditoriją, pritraukti lyg ir nuobo
dus, bet rimtas, svarstantis dien
raštis? LA yra rimtas ir jam rasti 
analogų? Tel Avive yra rimtas 
dešiniųjų dienraštis “Haaretz” - 
jis labai nuobodus, turi 20 tūkst. 
tiražą bei autoritetą, į jį at
sižvelgia visi kiti (net tarptauti
niai) informacijos skleidėjai. Tai 
siekinys, kurio man norėtųsi, nes 
Lietuvoje yra nemenka dalis 
žmonių - kaip taisyklė su aukš
tuoju išsilavinimu ir vidutinio 
amžiaus - kuriems LA reikalin
gas. LA turėtų išlikti dienraščiu, 
kuriam svarbios tradicinės ver
tybės.

- Vieni pagrindinią akcininką 
- konservatoriai. Ar šie savinin-

“Lietuvos aidĮo” vyriausiasis 
redaktorius Jonas Vailionis

Raimundo Šuikos nuotr.

kai yra savotiška “motina mai
tintoja ”, ar LA yra vaikas pa
mestinukas, paliktas vienas 
nedėkingoje rinkoje?

- Noriu pasakyti, kad šita 
“motina maitintoja” pirmiausia 
turėtų susigaudyti tarp savo krū
tų. Kai ši partija kada nors su
sigaudys savo viduje ir pagaliau 
išdrįs nebijoti natūralios parti
jos evoliucijos, net jei tai būtų 
dviejų partijų atsiradimas iš vie
nos, net jei tai būtų dešiniųjų 
pragmatikų centrėjimas. Vargu, 
ar tokiai grupuotei bus reikalin
gas LA. (Čiajis kalba apie Vag
noriaus centrėjimą - R.V.) Nebi
jau atvirai pasakyti, kad LA nėra 
labai reikalingas ir likusiai ma
žajai - Tėvynės Sąjungos, kon
servatyviajai, senajai parti
jos daliai. Geriausia išeitis - kad 
didysis konservatorių akcinin
kas, palaiminus partijai, leistų 
parduoti LA akcijas tai norin
tiems daryti. Su visomis skolo
mis. Tik taip LA dar gal išliktų 
Lietuvos žiniasklaidos pano
ramoje. Mes nelaukiame jokių 
dovanų, bet konservatoriai tu
rėtų suteikti tokią galimybę.

- Ar įmanoma blaiviu protu 
paaiškinti, kodėl konservato
riai tą akciją neleido parduoti 
iki šiol? Jukpotencialiąpirkėją 
buvo. Kodėl elgiamasi, kaip toji 
spyna, kuri nei pati valgo, nei 
kitam duoda?

- Ir aš nesuprantu. Per tuos 
tris mano darbo mėnesius buvo

bent du realūs pirkėjai. Nei 
vienam nebuvo pasakyta 
“taip”, vienas dėl nežinomų 
priežasčių buvo tiesiog at
baidytas.

- Konservatoriai bijo ati
duoti spaudą, bet nesupran
tu, kodėl? Ar kad papuls į 
normalaus kapitalisto ran
kas? OLA reikia šeimininko, 
kuriam rūpėtą verslo planas, 
kad jis būtą mokus ir kada 
nors duotą pelną.

- Jei gerai žinau, tai nei 
viena partija Vakaruose ne
išlaiko dienraščių. Tik 
“L’Humanite” buvo iš Mask
vos palaikoma. Gal tu ir ge
rai pasąkei, tai yra “spyna”. 
Vykdydami reformas ir priva
tizaciją, kodėl nedaro refor
mų partijos viduje ir nepriva
tizuoja LA?

- Tuo metu, kai šis pokal
bis pasirodys spaudoje, vyks 
ir konservatorią suvažiavi

mas. Labai gajos kalbos, kad LA 
neuždaromas tik todėl, kad 
suvažiavime nekiltą bereika
lingą aistrą. Ar pats tokias ne
rimo nuojautas pastebi?

- Aš nesiečiau šių dalykų. Yra 
paprasčiau. Bankroto departa
mento pasibaigusi kantrybė, kai 
skolos įstatinį kapitalą viršijo 
dvigubai. Siečiau su popieriaus 
firma, kuriai neatiduosime pin
igų, siečiau su ELTA, kuri gra
sina uždaryti savo informacijos 
kanalus, siečiau su SODRA, ku
ri gal vėl norės areštuoti sąs
kaitą. Gyvenimą valdo pinigas 
ir politinės grupuotės. Nors kai 
pagalvoji, tai ir su suvažiavimu 
gali susieti. Kodėl gi ne?

- Teko girdėti, kad pranciš
konai New Yorke Patį dar atsi- , 
mena. Ką atsimeni pats?

- Iš “Darbininko” atsimenu 
13-14 valandų darbo per parą 
prie kompiuterio. Atsimenu įs
pūdingą Giedgaudo katę, kurią 
jis labai mylėjo. Bet labiausiai 
atsimenu tėvą Pranciškų Gied- 
gaudą ir nuostabius vakarus su 
juo ir su “Guinesso” alumi. Tai 
buvo puikūs atviri pokalbiai, ku
rių metu ir susiginčydavome, 
bet paskui vėl išlikdavome pui
kūs draugai.
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PRENUMERATA
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Valdas Adamkus
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“Santaros-Šviesos” suvažiavimai trukdavo keturias dienas ir su
traukdavo į Tabor Farmą daugybę įdomių žmonių. Kai kurie jų 
atvykdavo net iš atokiausių vietovių ir turėdavo perskristi beveik 
visą Ameriką, bet kiekvienais metais pasistengdavo nepraleisti 
puikios progos pabendrauti, intelektualiai atsigauti draugų kom
panijoje.

Dienos būdavo užimtos paskaitomis, bet tarp jų darydavome 
pertraukas, per kurias visi suvažiavimo dalyviai išgužėdavo iš 
patalpų ir būreliais įsitaisydavo gamtoje. Tabor Farma įkurta la
bai gražioje vietovėje. Vienu šonu sodybos teritorijąjuosia Šven
to Juozapo upė, gausu medžių, vasaromis teikiančių malonų pavėsį. 
Golfo laukuose suvažiavimo dalyviai, padiskutavę politikos, filo
sofijos, literatūros temomis, galėdavo pailsėti, žaisdami šį Ame
rikoje labai populiarų žaidimą. Nuo diskusijų įkaitusius santa- 
riečius gaivino plaukiojimo baseinas. Vakarais nusileisdavome prie 
upės, sukraudavome didelį laužą ir iki paryčių būdavo skaitomos 
eilės, pindavosi dainų pynės.

Pirmuosiuose “Santaros-Šviesos” suvažiavimuose daugiausia 
rūpinomės, kaip išsaugoti jaunosios kartos lietuviškumą ir jos 
kūrybinę dvasią. Pradėjome bijoti, kad svetimoje-aplinkoje sun
kiai besikurianti jaunuomenė, jei neturės jokių stimulų, visai ne- 
užsiims menine kūryba. Tad norėdami.paskatinti tautinės kultūros 
vystymąsi ėmėme rengti kilnojamąsias jaunųjų dailininkų’paro
das, pradėjome leisti, nors ir labai mažais tiražais, pradedančiųjų

rašytojų knygas.
“Santara-Sviesa” greitai tapo intelekto požiūriu stipriausia išei

vijos kultūrine organizacija. Jos veikloje ėmė dalyvauti Marius 
Katališkis, Liūne Sutemą, Julius Kaupas, Kostas Ostrauskas, Anta
nas Škėma, Rimvydas Šilbajoris, Algirdas Landsbergis, Jonas Me
kas, Antanas Vaičiulaitis ir nemažai kitų tuo metu jaunosios ir vidu
riniosios kartos literatų. Dalyvaudavo mūsų konferencijose ir to
kie publicistai kaip Bronys Raila, Vincas Rastenis, istorikė Marija 
Gimbutienė, kalbininkai Leonardas Dambriūnas, Petras Jonikas.

“Santara-Šviesa” pradėjo leisti stiprų kultūrinį žurnalą “Met
menys”, redaguojamą Vytauto Kavolio, kurio vieną kitą numerį 
vėliau mums pavykdavo įvežti ir į Lietuvą. Tai buvo bene pirma
sis tokio pobūdžio leidinys. Ligi tol tik katalikų “Aidai” nemažai 
rašydavo kultūros temomis, bet šio žurnalo pakraipa gerokai skyrė
si.

Pirmasis “Metmenų” numeris, išėjęs dar 1959 metais, atrodė 
labai kukliai. Dienraščio (Draugas) literatūros skyriuje buvo parašy
ta: “Pasirodė dar vienas niekam nereikalingas leidinys, kuris dėl 
mažakraujystės neilgai teišsilaikys”. Prabėgo keturiasdešimt metų, 
o “Metmenys” vis dar leidžiami. Vėliau kiekvieną kartą lanky
damasis Lietuvoje, būtinai atveždavau žurnalo numerių. Stebin
davo, kaip neblogai net okupuotame krašte kultūros žmonės 
susipažinę su mūsų leidiniu. Atrodo, Marcelijus Martinaitis yra 
sakęs, kad “Metmenys” jam būdavo gaivinantis deguonies gūsis.

Skatinant Lietuvoje laisvąją mintį, greta “Metmenų” turbūt ne 
mažiau svarbus buvo “Santaros-Šviesos” nuo 1968 metų leidžiamas 
mėnraštis “Akiračiai”. Jame diskutuodavome apie būtinybę ben
dradarbiauti su okupuotu kraštu ir propaguodavome šūkį “Veidu į 
Lietuvą”. Šį leidinį itin puldinėjo konservatyvioji išeivija.

"Metmenų” siela buvo Vytautas Kavolis. Raimundas Mieželis 
spręsdavo “Santaros-Šviesos” veiklos finansinius klausimus, prak
tines problemas, aš daugiausia užsiimdavau visuomeninių akcijų 
organizavimu, o Vytautas Kavolis laikytinas tikruoju mūsų fede

racijos kultūrinės veiklos dvasiniu lyderiu. Artimiausi jo pagalbi
ninkai buvo Leonas Sabaliūnas, Julius Šmulkštys, Zenonas Re
kašius, Liūtas Mockūnas, Marija Paškevičienė, Lakštuonė Vė- 
žienė, jos vyras Gintautas Vėžys, Vytautas ir Henrieta Vepštai. 
Vytautas Kavolis “Santaros-Šviesos” veiklai suteikė solidaus ak- 
ademiškumo dvasios. Puikus sociologas, kultūrologas, jis, 
priklausęs Amerikos mokslo elitui, savo profesiniu lygiu gal net 
pranokstantis lietuvių bendruomenės intelektinius poreikius. Bet 
savo mintis Vytautas vis viena pirmiausia kreipė į mūsų tautos 
būtį. Manau, įnirtingai jį puolusiai konservatyviajai išeivijai jis 
buvo per daug sudėtingas, neretai kritikai tiesiog nepajėgdavo 
perprasti jo idėjų gilumo.

Daug metų, net dešimtmečių bendraudamas su Vytautu Kavo
lių, nesilioviau stebėjęsis jo mąstymo jėga. Mes, santariečiai 
visuomenininkai, stengdavomės mūsų federacijos veiklai suteik
ti daugiau populizmo, norėdami paveikti kuo platesnius išeivijos 
sluoksnius. Vytautas Kavolis visada išsilaikė intelekto aukštumose 
ir daugiausia rūpinosi mūsų tautinės bendruomenės menine ir 
moksline kūryba, jaunimo kūrybinių galių ugdymu.

Vėliau, kai išeivijai atsivėrė galimybės tiesiogiai daryti tam tikrą 
įtaką kultūros situacijai Lietuvoje, Vytautas Kavolis pirmiausia 
stengėsi remti kūrybinį jaunimą. Antai gavęs mūsų valstybės pre
miją, pinigus jis skyrė stipendijoms, kuriomis aukštųjų mokyklų 
diplomantai skatinami imtis sudėtingų ir svarbių Lietuvos kultū
rai temų.

Tą lemtingą Vytautui Kavoliui 1996-ųjų rudenį, kai jau tėvynėje 
vykusiame “Santaros-Šviesos” suvažiavime j į netikėtai ištiko mir
tis, aš važinėjau po Lietuvą ir raginau žmones aktyviai dalyvauti 
artėjančiuose Seimo rinkimuose. Vis dėlto man pavyko ištrūkti 
dienai į Anykščius ir dalyvauti baigiamajame suvažiavimo po
sėdyje. Vytautas Kavolis, kalbėdamasis su manimi, prisiminė san-

(nukelta į 4 psl.)
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■ Lietuvos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis lapkričio 
21 d. rytą Lietuvos radijui pa
reiškė, kad Rusijos Valstybės 
Dūmos deputatės Galinos Staro- 
voitovos mirtis - tai “užsakyta 
politinė žmogžudystė”. V.Lan- 
dsbergis pažymėjo, kad G.Sta- 
rovoitova “nebijojo pasisakyti 
prieš komunistus ir prieš fašis
tus, kvietė žmones į mitingus 
Lietuvai paremti, kada mūsų Ne
priklausomybė buvo pavojuje”. 
Interviu “Interfax”’ui lapkričio 
21 d. Lietuvos Seimo pirminin
kas pranešė, kad G.Starovoito- 
vos atminimas buvo pagerbtas 
tylos minute Vilniuje prasidėju
sioje Lietuvos ir Lenkijos Tarp
parlamentinės Asamblėjos sesi
joje. Latvijos Seimo vicepirmin
inkas Indulis Berzins apibūdino 
situaciją Rusijoje kaip neprog
nozuojamą. “Si žmogžudystė ro
do, kad politiniams procesams 
daroma įtaka metodais, kurie ab
soliučiai nepriimtini demokrati
nei valstybei”, - pažymėjo I.Ber
zins.
■ Europos Parlamento Užsie

nio reikalų komitetas po teigia
mo balsavimo dėl Latvijos de
putato Ernesto Kekevąlės prane
šimo ir dėl Europos parlamento 
rezoliucijos projekto, pasiūlė pa
kviesti Latviją deryboms su ES 
nedelsiant. Tai lapkričio 21 d. 
pranešė Latvijos laikraštis “Die
na”. “Dabartinės ekonominės 
tendencijos ir politinės bei struk
tūrinės sričių raida yra pagrin
das pozityviai vertinti Latvijos 
pareiškimą dėl stojimo į ES. 
Tokiu būdu, Europos Parlamen
tas prašo Tarybą ir Komisiją už
tikrinti, kad derybos dėl įstoji
mo su Latvija būtų pradėtos be 
delsimo”, - sakoma Europos 
Parlamento dokumente. Už to
kią rezoliucijos projekto formu
luotę balsavo 24 Užsienio rei
kalų komiteto deputatai, “prieš” 
nebalsavo niekas, susilaikė -12.
■ Kroatijos prezidentas Fran- 

jo Tudjman ir Kroatų-musul- 
monų federacijos Bosnijoje - 
Hercegovinoje prezidentas Ejup 
Ganic pasirašė sutartį dėl ypa
tingų santykių. Susitarta dėl 
abiejų šalių bendradarbiavimo 
įvairiose srityse.

Kodėl Lietuvos Respublika negali būti laikoma nauja valstybe
“Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
atkūrimas: pagrindiniai klausimai pagal 
tarptautinę teisę”. Vilnius, leidykla “Rosma”, 
1997 m., 208 p.
(antras fotografuotinis leidimas).
Tiražas 1000 egz.

Manvydas Goštautas

Neseniai knygynuose pa
sirodė antrą kartą išleista Dai
niaus Žalimo monografija “Lie
tuvos Respublikos nepriklauso
mybės atkūrimas: pagrindiniai 
klausimai pagal tarptautinę tei
sę”. Kaip knygos pratarmėje ra
šo VU Teisės katedros vedėjas 
doc. habil. dr. Vilenas Vadapa- 
las, autoriaus “darbą reikėtų ver
tinti kaip pirmą Lietuvos tei
sininkų bandymą tarptautinės 
teisės požiūriu įvertinti savo ša
lies valstybingumo atkūrimą”. 
Iš tikrųjų iki pasirodant šiai kny
gai buvo tik pavieniai straipsniai 
spaudoje, daugiausia apie Lietu
vos Respublikos nepriklauso
mybės praradimą 1940 m. bei 
rezistenciją. 1990-1991 m. įvy
kiai atspindėti politikų atsimi
nimuose. Tačiau trūko sistemi
nio visa apibendrinančio Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
vertinimo tarptautinės teisės po
žiūriu. Apžvelgtas laikotarpis 
nuo 1940 m., kai prieš Lietuvą 
įvykdyta agresija ir ji buvo 
okupuota, iki 1990-1991-ųjų, 
kai Lietuva atkūrė savo neprik
lausomybę ir šalies Vyriausybė 
pasiekė tarptautinį pripažinimą. 
Monografijoje taip pat trumpai 
tarptautinės teisės požiūriu įver
tinamas 1941 m. birželio 23 d. 
sukilimas ir ginkluotas pasi
priešinimas antrajai sovietinei 
okupacijai, turėję didžiulės 
reikšmės valstybės tęstinumo 
tvirtinimui. Neatsitiktinai kny
goje skelbiami svarbiausi Lietu
vos Respublikos tęstinumą de
klaravę, nepriklausomybės at
kūrimo ir kai kurie atkūrusios 
nepriklausomybę Lietuvos pri
pažinimo dokumentai, įskaitant 
ir 1991 m. vasaro 11 d. Islandi
jos Altingo rezoliuciją.

Pats knygos autorius savo 
pagrindinį tikslą rašant knygą 
apibūdino kaip siekį teisiškai 
pagrįsti, kodėl atkūrusi savo 
nepriklausomybę Lietuvos Re
spublika negali būti laikoma 
nauja valstybe, kaip, pavyz
džiui, buvusios SSRS respubli
kos, o yra tas pats tarptautinės 
teisės subjektas kaip ir tarpu
kario Lietuvos Respublika. 

“Tarptautinės teisės požiūriu tai 
yra viena ir ta pati valstybė. To
kia išvada išplaukia iš valstybės 
tęstinumo, esančio Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo pa
grindu, teisinės konstrukcijos”, 
- sako autorius. Perskaitęs kny
gą, skaitytojas galės surasti ar
gumentuotų atsakymų ir į 
daugelį kitų susijusių su Lietu
vos Respublikos nepriklauso
mybės atkūrimu, kląusimų: pa
vyzdžiui, kodėl teisiškai Lietu
va niekada nebuvo sudėtine 
SSRS dalimi ir sąjungine res
publika, kodėl Lietuva nėra 
SSRS teisių ir įsipareigojimų 
perėmėja, kodėl tarptautinis 
Lietuvos pripažinimas 1991 m. 
yra ne valstybės, o naujos šios 
valstybės Vyriausybės pripa
žinimas. Kaip teigia autorius, 
“1940 metais prieš Lietuvą 
SSRS įvykdė agresiją, kuri lai
kytina tarptautiniu nusikaltimu. 
Jis negalėjo suteikti Sovietų Są
jungai jokių suverenių teisių į 
Lietuvos teritoriją. Lietuvos Re
spublika ir toliau egzistavo kaip 
tarptautinės teisės subjektas, 
nors visa jos teritorija pusę 
šimtmečio buvo okupuota. To
dėl 1991 m. tebuvo pripažinta 
nauja Lietuvos Vyriausybė. Pa
čios Lietuvos Respublikos pri
pažinti nereikėjo, tai tarptautinė 
bendrija padarė dar 1920-1922 
metais”. Anot autoriaus, visa tai 
pagrindžia bekompromisinę 
Lietuvos poziciją 1990-1991 
metų derybose su SSRS ir Rusi
ja, reikalavimą atlyginti oku
pacijos padarytą žalą, grąžinti 
Rusijos užgrobtus diplomatinių 
Lietuvos atstovybių pastatus, 
tokius aktualius visai Lietuvai 
procesus kaip okupacinių struk
tūrų represuotų asmenų teisių 
atkūrimą, nuosavybės teisių į iš
likusį nekilnojamąjį turtą at
kūrimą. “Gaila, kad opozicija 
Aukščiausioje Taryboje - At
kuriamajame Seime niekaip 
nenorėjo ar negalėjo suprasti, 
kodėl atkurta Lietuvos ne
priklausomybė negalėjo būti 
derybų su SSRS objektu, o atė
jusi į valdžią 1992 metais 
LDDP buvo linkusi net pri
pažinti marionetinio Liaudies 
seimo nutarimus dėl Lietuvos 
piliečių turto nacionalizavimo. 

Nepriklausomybės atkūrimas ir 
jo sąlygoti procesai Lietuvoje 
tarptautinės teisės požiūriu 
reiškė teisingumo atkūrimą, o 
teisingumas negali pripažinti 
kompromisų”, - teigia autorius.

Į klausimą, kodėl pasirinkęs 
tokią gana sudėtingą temą, au
torius atsakė taip: “Pirmiausia, 
niekas Lietuvoje nėra rašęs apie 

mūsų valstybės nepriklausomy
bės atkūrimą tarptautinės teisės 
požiūriu. Antra, dar iki šiol ži- 
niasklaidoje ir atskirų politikų 
kalbose Lietuva prilyginama bu
vusioms sovietinėms respubli
koms. Tuo tarpu pagal tarptau
tinės teisės normas taip nėra. 
Trečia, požiūris į Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą yra 
tarsi išeities taškas sprendžiant 
svarbiausias mūsų šalies 
užsienio ir vidaus politikos 
problemas. Jau vien dėl šios 
priežasties pasirinkta tema yra 
labai aktuali, ir knyga galėtų būti 
labai naudinga ne tik teisinin
kams, bet ir apskritai politika 
besidomintiems žmonėms. Na, 
ir pagaliau, man yra labai įdo
mūs pagrindinių konservatizmo 
vertybių įkūnijimo teisėje klau
simai. Tęstinumas, kuriuo pa
grįstas visas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo procesas, yra 
viena iš kertinių konservatizmo 
ideologijos vertybių”. Turbūt 
neatsitiktinai autorius tapo vienu 
iš Humanitarinio konservatizmo 
klubo, įsisteigusio kaip TS(LK) 
struktūrinis padalinys ir jau spė
jusio pagarsėti dėl trukdymų jį 
registruoti, steigėjų ir šio klubo 
pirmuoju vicepirmininku.

“Apskritai stengiuosi neveng
ti sudėtingų ir keblių temų”, - 
tęsė autorius. “Mane ypač domi
na posovietinėje erdvėje vyks
tančių procesų vertinimas tarp
tautinės teisės požiūriu, teisin
gumo ir tarptautinės teisės nor
mų sąsajos problemos”. Kaip 
papasakojo autorius, jis domisi 

ir Čečėnijos Respublikos tarp
tautinio teisinio statuso klausi
mais, keli jo straipsniai Čečėni
jos ir Rusijos santykių temati
ka buvo išspausdinti ne tik Lie
tuvoje, bet ir Čečėnijos vy
riausybiniame laikraštyje. Au
torius taip pat planuoja išsa
miau nagrinėti tarptautinio 
teisinio Tibeto statuso klausi
mus: “Tibeto situacija man la
bai primena buvusią Lietuvos 
okupaciją. Nors tarptautinė 
bendrija yra linkusi pamiršti, 
kad Tibetas yra Kinijos agresi
jos auka ir okupuota valstybė, 
lieka neaišku, kodėl jis atsiduria 
blogesnėje padėtyje. Juk pagal 
tarptautinės teisės normas ir tei
singumo reikalavimus Tibetas

Sąmokslininkų byloje 
pakeisti kaltinimai

Spalio 21 d.Vilniaus apygar
dos teismo Baudžiamųjų bylų 
skyriaus teisėjų kolegija toliau 
nagrinėjo 1991 m. sausio 13 d. 
kruvinojo sąmokslo bylą. Teis
mo posėdyje valstybiniai kaltin
tojai pareiškė naujus kaltinimus 
trims prieš teismą stojusiems 
asmenims.

Mykolui Burokevičiui, Juo
zui Jermalavičiui ir Juozui 
Kuoleliui inkriminuojami vieši 
raginimai smurtu pažeisti Lietu
vos Respublikos suverenitetą, 
teritorijos vientisumą ir nuver
sti valstybės valdžią.

Kadangi naujieji kaltinimai 
dėl priešiškos agitacijos sklei- 

Langas A. Balbieriaus nuotr.

taip pat turi teisę atkurti nepri
klausomybę, pasiremdamas val
stybės tęstinumu”.

Tačiau svarbiausiu savo už
daviniu autorius laiko būtinybę 
tęsti pradėtą temą apie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą. 
“Mano monografijoje atspindė
ti tik pagrindiniai Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo klau
simai pagal tarptautinę teisę. Tai 
nurodyta ir pačiame knygos pa
vadinime. Daugelis nagrinėjamų 
joje klausimų reikalauja kur kas 
išsamesnės analizės”, - teigia au
torius. Knyga yra parengta dip
lominio autoriaus darbo, kurį jis 
sėkmingai apgynė 1996 metais, 
pagrindu. Šis darbas pelnė 1996 
metų Lietuvos Mokslų Akade
mijos aukštųjų mokyklų stu
dentų mokslinių darbų konkur
so premiją.

dimo, teisėjų kolegijos pirmi
ninko Albino Sirvydžio tei
gimu, praktiškai pakartoja buvu
sius, teismas nutarė neskelbti ad
vokatų prašytos dviejų mėnesių 
pertraukos papildomai medžia
gai studijuoti. Bet teismas pra
tęsė kardomąjį suėmimą M. Bu
rokevičiui ir J. Jermalavičiui ir 
nusprendė juos teisti pagal vals
tybės kaltintojų pakeistą kalti
nimą.

Valstybinių kaltintojų tei
gimu, antivalstybines organiza
cijas vienijusio Demokratinių 
jėgų kongreso pirmininkas M.

(nukelta į 5 psl.)
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tariečių susitikimus Tabor Farmoje. “Laikykimės senų tradicijų. 
Kaip ir ankstesniais kartais pasakyk uždarymo kalbą”, - paprašė 
manęs.

Neįtariau, kad tai bus ir paskutinysis kartas, kai tariu santariečių 
suvažiavimo baigiamąjį žodį dalyvaujant Vytautui Kavoliui. Va
kare dar su juo pasikalbėjome. Sutarėme susitikti Čikagoje ir aptarti 
galimą mano balotiravimąsi busimuosiuose prezidento rinkimuo
se. Tuo metu jau buvau apsisprendęs kelti savo kandidatūrą ir 
norėjau pakalbinti jį dalyvauti mano būsimoje rinkiminėje koman
doje.

Jis pritarė minčiai, kad man reikėtų balotiruotis į prezidentus. 
Prieš išskrisdamas į Vilnių, jis man atsiuntė laišką, kuriame ragi
no kelti savo kandidatūrą ir įtikinėjo, kad toks sprendimas teigia
mai paveiktų mūsų krašto politinį gyvenimą. Vytautas Kavolis ža
dėjo suburti stiprią intelektualų grupę, kuri padėtų man rengti Lie
tuvos ateities viziją numatančią politinę programą.

Prisimenu, kai susiruošęs išvykti iš Anykščių tąkart priėjau prie 
Vytauto Kavolio atsisveikinti, jis man pasirodė labai pablyškęs. 
Paklausiau, ar jis neserga. Vytautas nusiskundė, kad truputį spau
džia krūtinę, bet tik numojo ranka: “Žinau, gal kažką ne tą suval
giau...”

Kitą dieną septintą ryto įsijungiau radiją, norėdamas pasiklau
syti žinių. Diktorius skaito: “Mirė Vytautas Kavolis”. Buvau kiek 
atokiau pasitraukęs nuo radijo imtuvo. Net nepatikėjau - gal tik 
pasigirdo. Kambaryje buvo žmonos pusseserė. Klausiu jos nustė

ręs: “Ką ten pranešė?” Ji pakartojo. Vis dar negalėdamas patikėti 
žinia, puoliau skambinti draugams. Jie patvirtino: “Tai tiesa”.

TABOR FARMOS 
LIETUVIŠKOSIOS ISTORIJOS 

PABAIGA

Tabor Farmoje “Santaros-Šviesos” suvažiavimai vyko trisdešimt 
aštuonerius metus. Kai dėl susiklosčiusių aplinkybių turėjome par
duoti sodybą, kasmetiniai santariečių susitikimai persikėlė į Le- 
montą netoli Čikagos. Tačiau, kaip sako nuolatiniai suvažiavimų 
dalyviai, naujoji vieta nė iš tolo neprilygsta Tabor Farmai.

Dvidešimt penkerius metus tvarkę Tabor Farmą, mes su Alma 
pajutome, kad jau laikas sustoti. Žmogus pavargsta net ir mielą 
darbą dirbdamas. Nusprendėme likusius mums metus pagyventi 
be sodybos ūkio administravimo rūpesčių. Galvojau ne apie save, 
bet apie Almą - kai pradėjau dirbti JAV federalinės Valdžios ad
ministracijoje, jai teko pagrindinė Tabor Farmos priežiūros našta 
ir ji darbui aukodavo visas vasaras.

Nors ir apgailestaudami, ėmėme ieškoti Tabor Farmai pirkėjo. 
Tai pasirodė esąs nelengvas uždavinys. Iš pradžių mėginome par
duoti poilsiavietę kam nors iš lietuvių. Nepavyko. Teko siūlyti ją 
bet kam, bet vis niekaip neatsirado pirkėjo, sutinkančio iš karto 
sumokėti visą sumą. Pagaliau 1983 metais pardavėme Tabor Farmą 
išsimokėtinai vienam dantų gydytojui.

Labai nesinorėjo perleisti mūsų vasarvietės amerikiečiams. Jau
tėmės tarsi atiduodą į svetimas rankas gerą gabalą Amerikos lietu
vių istorijos. Vėliau paaiškėjo, kad naujieji savininkai dar ir labai 
prasti šeimininkai. Po metų nuvažiavome pasižiūrėti Tabor Far
mos. Svečių aptarnavimo lygis buvo akivaizdžiai smarkiai smukęs. 
Labai pablogėjo maitinimas. Pasikeitė visa poilsiavietės atmos
fera - net vasarotojų nameliai buvo kažkaip nevykusiai pertvarky
ti, neskoningai perdažyti. Išsigandome, kad toks ūkininkavimas 

gali sužlugdyti naujųjų savininkų verslą, bet į svetimus reikalus 
kištis negalėjome.

Tais metais Tabor Farmoje dar buvo surengtas “Santaros-Švie
sos” suvažiavimas. Bet jo dalyviai jautėsi kažkaip nusivylę. “Dėl 
Dievo meilės, jums pasitraukus, čia jau visai kita dvasia - viskas 
iš karto labai suprastėjo”, - sakė mums draugai. Daugiau “Santa
ros-Šviesos” suvažiavimų Tabor Farmoje jau neberengėme.

Poilsiavietė ėmė baisiausiai smukti. Antraisiais metais naujieji 
šeimininkai nesumokėjo mums priklausančio piniginio įnašo. 
Pagal kontraktą mes jau tuomet galėjome pareikalauti grąžinti nuo
savybę, nes buvo pažeistos susitarimo sąlygos, tačiau nesiėmėme 
to daryti. Manėme, kad gal tokia padėtis - tik laikini įsikūrimo 
sunkumai. Nieko nesigriebdami, vis laukėme įmokų ir trečius, ir 
ketvirtus metus. Per tą laiką Tabor Farma atsidūrė bankroto 
būklėje. Naujieji šeimininkai griebėsi sukčiavimo - mėgino per
parduoti poilsiavietę tretiems asmenims, nors mums buvo su
mokėję tik pradinį įnašą. Teko samdytis advokatus ir pradėti by
linėjimąsi. Buvo paskelbtas Tabor Farmos bankrotas, ir poilsia
vietė, veikusi beveik šimtą metų, nustojo gyvuoti.

Keletą metų truko bylinėjimasis, kol Tabor Farmą su
sigrąžinome savo nuosavybėn. Amerikos teisinė sistema tokia, 
jog, atrodytų, gina ne teisėto savininko, o susitarimus pažeidusio 
asmens interesus. Tenka labai ilgai įrodinėti, sakytum, visiškai 
aiškius dalykus ir, žinoma, per tą laiką daug gražaus pinigo sužėri 
advokatams į kišenes. Tikiuosi, atsikūrusiai Lietuvai pavyks iš
vengti tokių teisinės sistemos ydų.

Tuos metus neprižiūrima Tabor Farma toliau iro. Norint atkurti 
tenai poilsiavietę, jau reikėtų didelių investicijų. Susigrąžinę nuo
savybę, mes nesiėmėme nieko daryti, tik dairėmės, kam ją par
duoti. Pirkėjo paieškos truko dar keletą metų, o žemės nuosavy
bės mokesčiai JAV labai nemaži. '

(bus daugiau)
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Sąmokslininkų byloje 
pakeisti kaltinimai

(atkelta iš 4 psl.)

Burokevičius kartu su šio kon
greso nariais J. Jermalavičiumi 
ir J. Kuoleliu 1991 m. sausio 11 
d. Lietuvos parlamentui nusiun
tė ultimatumą, reikalaujant, kad 
Lietuvoje būtų atkurtas soviet
inių Konstitucijų veikimas; jei
gu tai nebūtų padaryta, grasino 
imti valdžią į savo rankas per 
Lietuvos nacionalinio gelbėji
mo komitetą. Taip pat kaltinto
jai nurodė, kad tokia informaci
ja dar buvo paskleista per laik
raščius “Tarybų Lietuvą”, “So
vetską] a Litva” bei radijo stotį 
“Tarybų Lietuva”.

Spalio 21 d. teismo posėdyje 
kalbėję teisiamieji kalbose nau
jąjį kaltinimą pavadino prasi
manymu, falsifikatu ir dar vie
na Generalinės prokuratūros šu
nybe Vilniaus apygardos teis
mui. Visi trys sakė jokiais ragi
nimais neužsiiminėję, jokiam 
kongresui ir Nacionalinio gel
bėjimo komitetui nepriklausę. 
O J. Jermalavičius dar pridūrė, 
kad jei teismas ir priimtų netei
singą sprendimą, vis tiek viską 
išaiškintų istorija.

Priminsime, kad teisiami bu
vę LKP (SSKP) pirmasis sekre
torius Mykolas Burokevičius, 
LKP (SSKP) leidyklos direkto
rius Leonas Bartoševičius, radi
jo “Tarybų Lietuva” redakto
rius Stanislavas Mickevičius ir 
LSSR VRM Viešosios tvarkos 
skyriaus vyr. inspektorius Jaro
slavas Prokopovičius. Visiems 
pareikšti kaltinimai pagal Bau
džiamojo kodekso 67 str. (ken
kimas), 70 str. (antivalstybinių 
organizacijų kūrimas), Buro
kevičiui ir Jermalavičiui - dar 
pagal BK 92 str. 2 d. (valstybi
nio turto sužalojimas), 105 str. 
2, 4, 5, 6, 10, 12 dalis (tyčinis 
nužudymas sunkinančiomis ap

Knyga apie Žagarę - žiemgalių 
ir Lietuvos istorijos šaltinis

Stanislovas Buchaveckas

“Žagarė” - tai solidus 912 
puslapių leidinys, kurį per trum
pą laiką parengė ir išleido Vil
niaus “Versmės” leidykla.

“Žagarė” - pirmoji knyga, iš
leista su Lietuvos tūkstantme
čio sukakties žymeniu (E. Gu
davičiaus “Mindaugas” gavo 
šią teisę anksčiau, bet buvo iš
leistas savaite vėliau).

Pirmoji knygos dalis “Gam
ta” prasideda dar sovietmečiu 
rengtu Česlovo Kudabos straip
sniu “Žagarės apylinkių geog
rafiniai ypatumai”.

Didžiausia knygos dalis, 

Vilnius

linkybėmis), 111 str. 2 d. (sun
kūs kūno sužalojimai), 234 str. 
3 d. (šaunamojo ginklo, šaudme
nų ar sprogstamųjų medžiagų 
grobimas).

Pastariesiems gali būti skirta 
mirties bausmė. Kitiems kalti
namiesiems už menkesnį vaid
menį sąmoksle gresia nuo 3 iki 
10 metų laisvės atėmimo 
bausmės. Byloje visi nusikalti
mai suskirstyti į 37 epizodus. Iš 
jų 34 minimas Burokevičius, su 
daugeliu kitų nusikaltimų sieja
mas Jermalavičius.

Kaltinamojoje išvadoje rašo
ma, kad 1990 m. kovo 11 d. aktu 
Aukščiausioji Taryba atkūrė Lie
tuvos nepriklausomybę ir įteisi
no visus iki 1940 m. galiojusius 
valstybinius aktus bei priėmė 
Laikinąjį Pagrindinį įstatymą. 
Šiuo įstatymu visoje šalies teri
torijoje buvo uždrausta kitų val
stybių organizacijų veikla. Ta
čiau nepriklausomybės nepripa
žino Lietuvoje veikianti LKP 
(SSKP), ji nuo 1990 m. kovo iki 
1991 m. rugpjūčio 23 d. siekė 
sužlugdyti nepriklausomos Lie
tuvos ekonomiką bei destabili
zuoti padėtį. LKP (SSKP) įkūrė 
antivalstybinę organizaciją - Na
cionalinio gelbėjimo komitetą ir, 
SSRS ginkluotų kariškių remia
ma aktyviai trikdė šalies darbą, 
kėlė paniką. Ypač šios organiza
cijos veikla suaktyvėjo 1991 m. 
sausio-rugpjūčio mėnesiais.

Kaltinamojoje išvadoje tei
giama, kad 1990 m. balandžio 
28 d. LKP (SSKP) įkurtas Na
cionalinio gelbėjimo komitetas 
(NGK), vadovaujamas Buro
kevičiaus, Jermalavičiaus ir kitų 
LKP (SSKP) veikėjų, padeda
mas kariškių, organizavo akci
jas ir jėga mėgino sustabdyti tei
sėtų įstatyminių aktų galiojimą.

LA

užimanti daugiau kaip 600 pus
lapių, - “Praeitis”. Joje atsklei
džiama Žagarės ir jos valsčiaus 
bei viso žiemgalių krašto istori
ja. Antanas Šenavičius rašo apie 
žiemgalius, Žagarės miesto raidą 
ir švietimo bruožus iki XX a. Ar
chyvų šaltiniais pagrįstas ir Al
girdo Baltulio straipsnis “Senoji 
Žagarė XV-XIX a.”.

“Tradicinės kultūros” dalyje 
publikuojami straipsniai apie 
žemdirbystės įrankius, atlaidų 
šventes, alaus gaminimą, liau-

(nukelta į 6 psl.)
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Pranešimas
Lapkričio 2 d. Lietuvos Res

publikos Prezidentas Valdas 
Adamkus priėmė Lietuvių grį
žimo į Tėvynęinformacijos cen
tro direktorių Žilviną Beliauską, 
Centro darbuotoją Rimgaudą 
Bubelį, Išeivijos integracijos į 
Lietuvos gyvenimą komisijos 
narius - Edmundą Kulikauską 
ir Vincą Augustinavičių.

Pusvalandį trukusio susitiki
mo metu Prezidentas buvo su
pažindintas su Centro veikla, 
pirmaisiais patirties mėnesiais ir 
tos patirties pagrindu apčiuopt
omis problemomis. Prezidentui 
palikta Atmintinė, kurioje išryš
kintos įstatymų vietos, lie
čiančios pensijų ir kt. pajamų iš 
užsienio apmokestinimą, LR 
pilietybės ir turto atgavimo 
klausimus, atkreiptas dėmesys į 
tai, kad vis dar daug biurokra
tinių sunkumų patiria jauni 
žmonės, norintys pagal savo 
profesiją pasistažuoti Lietuvo
je, kad stinga vietų tokiose įstai
gose, kur grįžę pagyvenę žmo

Žilvinas Beliauskas Ž. Jasio nuotr.

Svarbiausia - pilietiškumo
ugdymas

Algimantas Zolubas

Sovietinėje imperijoje pilie
tinės visuomenės nebuvo. Buvo 
viena valdančioji komunistų 
partija bei ją palaikančios rep
resinės struktūros ir liaudis, dar 
masėmis vadinta. Ta liaudis ne
buvo pilietinė visuomenė, nes 
nuo politinės veiklos buvo nu
šalinta. Pilietiškumo požymiai 
-pareigos ir atsakomybės jaus
mas, patriotiškumas - buvo pri
taikyti ir tarnavo komunistinei 
ideologijai, todėl buvo dekla
ratyvūs.

Kaip aiškina 1936 metais 
Spaudos fondo išleistas žody
nas (sovietmečio žodynuose 
tarptautinių žodžių prasmė 
dažnai iškreipta), “Politika (gr.), 

nės galėtų gauti tinkamą prie
žiūrą, slaugą ir medicininį aptar
navimą. Taip pat paminėta, jog 
yra tėvų, laukiančių, kad Lietu
voje atsiras gimnazijų, pagal sa
vo mokymo ar teikiamos gyve
nimo vietos standartus atitin
kančių vakarietiškus kriterijus, 
į kurias jie norėtų atsiųsti pasi
mokyti savo vaikus.

Prezidentas pažymėjo, jog 
jam šis susitikimas buvo būtinas 
ir jis tikrai supranta Informaci
jos darbo svarbą, nes ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių bei jų grį
žimo į Tėvynę problemos jam 
tikrai gerai žinomos. Lietuvos 
ambasados užsienyje šio darbo 
pakeisti negali, nes turi kitas 
funkcijas. Sutarta nuolat infor
muoti Prezidentūrą apie Infor
macijos centro veiklą, teikiamus 
pasiūlymus ir aptinkamas spra
gas įstatymdavystėje.

Žilvinas Beliauskas
Centro Direktorius

1) senovės graikuose ir iki XVIII 
a. mokslas apie valstybę; 2) val
stybės įstaigų, visuomeninių or- 
ganizacijų, atskirų asmenų 
veiksmai, siekimai, nukreipti į 
valstybės reikalų tvarkymą; 3) 
nukeltine prasme - išsisukinėji
mas, maskuotas veikimas”. Tai
gi pagrindinė žodžio politika 
prasmė yra valstybės reikalų 
tvarkymas. Kadangi demokra
tinę valstybę sudaro jos pilie
čiai, tad kiekvienas susipratęs 
pilietis ir yra politikas. Piliečio 
skatinimas nesikišti į politiką, 
vengti jos prilygsta pilietiškumo 
naikinimui. Piliečių veikla parti
jose, visuomeninėse organizaci
jose ir judėjimuose bei pavie
niui, jei ta veikla prisideda prie 
valstybės reikalų tvarkymo, val

stybingumo stiprinimo, yra 
politinė veikla, todėl ir skirtu
mo tarp politinės ir visuomeni
nės veiklos dažniausiai nera
sime, nes jos yra tapačios.

Lietuva, žlugdyta, kankinta, 
tremta, buldozerinio ateizmo 
nuostatomis doroviškai gniuž
dyta, iš sovietinės imperijos pa
veldėjo daug “liaudies”, o su
sipratusių piliečių, tikrų patriotų 
liko mažai. Išnykus represinėms 
struktūroms ir visuotiniam per- 
sekiojimui, išnyko ne tik tų 
struktūrų baimė, bet ir baimė 
nusikalsti (baimė nusidėti De
šimčiai Dievo įsakymų jau buvo 
išrauta). Daugelis laisvę ir de
mokratiją suvokė kaip savivalę, 
metėsi į nešvarų biznį, kontra
bandą, korupciją, vagystes, plė
šikavimus, amoralų elgesį ir 
tokio elgesio propagavimą per 
žiniasklaidą. Kadangi “už poli
tiką” sovietmečiu trėmė, kalino, 
žudė, daugelis, formaliai tapę 
piliečiais, į politinę (pilietinę) 
veiklą ir dabar jungiasi neno
riai, ją laiko nešvariu dalyku, 
nesuvokdami, kad optimali tau
tos būsena yra savoje nepriklau
somoje valstybėje, kurios ne tik 
pamatus, bet ir pačią valstybę 
sudaro pilietinė visuomenė.

Štai kodėl svarbiausiu mūsų 
valstybės procesu reikia laikyti 
pilietinės visuomenės forma
vimą, ugdymą, jos skatinimą 
politinei veiklai. Šis procesas 
nėra lengvas, nes nepakankamai 
skatinamas, o komunistinės kil
mės partija, gausi buvusi 
nomenklatūra perša nuostatą, 
kad politika - partijų, parlamen
tarų, diplomatų užsiėmimas, tik 
jau ne inteligentų, ne mokyklos, 
ne Bažnyčios, kariuomenės ar 
eilinių piliečių reikalas. Tikslas 
aiškus: nesusipratusias “mases” 
lengva paveikti populistiniais 
šūkiais, pažadais, papirkti ir per 
rinkimus pakliūti į valdžią.

Pilietinis ugdymas visų lygių 
mokyklose, kariuomenėje, vals
tybinėse institucijose vyksta 
prastai. Visuomenės informavi
mo priemonės taip pat didelio 
noro nerodo, o dorovinio smuk
dymo, patriotizmo niekinimo 
ten gausu.

Dešiniųjų partijų veikla nėra 
aktyvi, tad pilietiniam ugdymui 
pastebimos įtakos neturi. Išim
tis - Bažnyčia, kuri doroviniu 
ugdymu vykdo aukščiausios 
prabos politiką. O LDDP (ir jos 
atžalos), išlaikiusi seną nesui
rusią struktūrą, griežtą partinę 
drausmę, per prichvatizaciją 
praturtėjusios senosios nomen
klatūros paramą, aktyviai veikia 
savo naudai. Ji lengviausiai pa
siekiama demokratiniu būdu per 
depolitizuotus rinkėjus.

Rugsėjo 30 d. pasiekė žinia, 
kad įsisteigė Sąjūdžio ini
ciatyvinės grupės klubas. Jo va
dovas - profesorius B. Genze
lis, taręs, kad Sąjūdžio nebėra, 
nes jis savo vaidmenį jau atli
ko, naują klubą palygino su karo 
veteranų klubu, kur veteranai po 
karo bando gvildenti dar ne
išspręstas problemas. Apie klu
bo poveikį visuomenei nebuvo 
užsiminta.

Sveikindamas tokio klubo su
sikūrimą, nes pats skatinau bur
tis į Sąjūdžio klubus (LA, 1996 
06 19), manau, kad profesorius 
nesuprato raginimo tikslo, nors 
rašinio pavadinime buvo pa
sakyta, kad reikalinga nauja 
Sjūdžio banga.

Sąjūdis, aktyviausias mūsų 
nepriklausomos valstybės at
kūrimo dalyvis, sukūręs pagrin
dines partijas, išskyrus LDDP, 
savo misijos dar neatliko; vals
tybingumo įtvirtinimo, pilie
tinės visuomenės formavimo ir 
ugdymo uždaviniai tebėra ak
tualūs. Sąjūdžio poveikis reika
lingas partijoms ir valdžioms, 
pilietinei jų veiklos kontrolei, 
pagalbai sprendžiant svarbius 
valstybės uždavinius, svarbiau
sia - padėti formuoti ir ugdyti

(nukelta į 6 psl.)

IŠ LIETUVOS 
REKORDŲ KNYGOS

STATYBA

Lietuvoje statybos pradžia 
siejama su pirmųjų gyventojų 
atsiradimu IX - V a. pr. m. e. 
Tyrinėtose IV - II a. pr. m. e. 
stovyklavietėse aptikta židinių 
liekanų, ūkinių duobių, stulpų 
vietų, II -1 a. pr. m. e. ėmė kur
tis nuolatinės sodybos, o sunki
au prieinamose kalvose - pil
iakalniai.

Seniausios pastato liekanos - 
apie 4 tūkst. m. senumo - aptik
tos 1997 m. vasarą archeolo
ginių kasinėjimų metu Turlo- 
jiškių durpyne, prie Kirsnos 
upelio (Marijampolės r.). Tai - 
neblogai išsilaikiusios medinio 
pastato liekanos.

Gynybiniai statiniai

Daugiausia gynybiniame 
komplekse piliakalnių - 5 - yra 
Kernavėje (Valstybinis Kerna
vės archeologijos ir istorijos 
muziejus-rezervatas, Širvintų 
raj.). Tyrimai parodė, kad Auku
ro kalne buvo kunigaikščių pi
lis, Mindaugo sosto, Lizdeikos 
bei Kriveikiškiųpiliakalniai - tai 
saugoję kunigaikščio pilį prieš
piliai, Pilies kalnas - įtvirtinta 
miesto dalis. Visi jie su pilimis 
XIII - XIV a. sudarė Kernavės 
gynybinių įtvirtinimų komplek
są.

Didžiausia pilis (pagal plotą) 
yra Medininkų (Vilniaus raj.) 
pilis. Jos mūrai užima beveik 2 
ha teritoriją, o su apsauginiais 
grioviais ir pylimais - 6,5 ha. Pi
lies sienos sudaro netaisyklingą 
keturkampį. Šiaurinė siena -
128,7 m, rytinė -.161,2 m, pie
tinė - 127,7 m, o vakarinė -
147,9 m ilgio. Medininkų pilies 
statybai sunaudota 18,5 tūkst. 
m3 akmenų.

Aukščiausia pilis turi trijų 
aukštų, 25 m aukščio bokštą - 
donžoną. Tai Trakų salos pilis - 
vienintelė Lietuvos pilis saloje. 
Pradėta statyti XIV a. antroje 
pusėje,. Priešpiliai baigti statyti 
LDK valdovo Vytauto XV a. 
pradžioje. Turi netaisyklingo 
plano kiemą apjuostą 3,5 m sto
rio, 7 m aukščio mūro siena su 
5 bokštais ir kazematais. Užima 
visą Pilies salą - apie 1,8 ha ir 
yra per patrankos šūvį (per 0,5 
km) nuo Pusiasalio pilies. Nuo 
XV a. vidurio ši pilis tapo Lie
tuvos valdovų rezidencija.

Mažiausia mūrinė pilis yra 
Liškiavoje (Varėnos raj.). Ji pra
dėta statyti XV a. antroje pusėje, 
bet nebaigta. Iš mūro liekanų ir 
kalno aikštelės konfigūracijos 
spėjama, kad ji buvo numatyta 
su keturiais bokštais. Pilies kie
mo plotas 1800 - 2500 m2.

Didžiausios barikados - apie 
57 m ilgio, 3 - 4 m aukščio - iš 
tuščiavidurių 2,48 x 1,64 m 
gelžbetonio blokų, pripildytų 
grunto, buvo pastatytos 1991 m. 
sausio 14 d. prie Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos rūmų, siekiant apsiginti nuo 
SSRS ginkluotųjų pajėglį, neva 
vadovaujamų vadinamojo “Li
etuvos nacionalinio gelbėjimo 
komiteto”, antpuolio.

Visą gynybinį kompleksą 
gatvėse ir kitose prieigose prie 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
ir Nepriklausomybės aikštės 
sudarė 17 įvairaus aukščio 
gelžbetonio blokų barikadų, 4 
m pločio ir 4 m gylio prieštan
kinis griovys su pylimu, sunk
vežimiais, kranais, traktoriais, 
plentvoliais ir kitomis sunkias
vorėmis transporto priemonė
mis užstatyti privažiavimai.
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Gerb. Redaktoriau,
Dėkingas, kad išspausdinote laikraštyje mano straipsnį “Stei

giamojo Sąjūdžio Suvažiavimui dešimt metų”. Tačiau esu nuste
bintas, kad parašytus žodžius “vergo filosofija” ir “vergo darbas” 
Jūs išspausdinote “vargo filosofija” ir “vargo darbas”. Su Jūsų 
pakeistu žodžiu dviejose vietose, prapuolė esminė straipsnio mintis 
ir pagaliau logika, o taip pat vienas iš šio straipsnio labai svarbių 
akcentų.

Prašau laikraštyje paskelbti atitaisymą. 
Pagarbiai,
Pranas Tupikas 
1998.11.8

\
Redakcija atsiprašo p. P. Tupiko už nemalonią klaidą.

Svarbiausia - 
pilietiškumo 

ugdymas
(atkelta iš 5 psl.) 
pilietinę visuomenę.

Pažymėjęs savo gyvavimo 
dešimtmetį, iškėlęs naujas idė
jas ir uždavinius, Sąjūdis turi ne 
tik budėti, bet ir veikti. Kadan
gi partinė veikla valstybinėse in
stitucijose bei mokyklose ribo
jama, tad Sąjūdis, būdamas vi
suomeninė organizacija, pilieti
nio ugdymo užduotį ten gali at
likti be ribojimų, būti pilietišku
mo mokykla.

Knyga 
apie Žagarę - 

žiemgalių 
ir Lietuvos 

istorijos šaltinis
(atkelta iš 5 psl.)
dies pedagogiką, mediciną, me
teorologiją. Publikuojamas ir 
seniau rengtas jau Anapilin išė
jusio žiemgalių tyrinėtojo Juo
zo Šliavo straipsnis apie Ža
garės karčemų interjerą.

Leidinyje taip pat rasime ži
nių apie Žagarės žirgyno praeitį, 
dvaro, krašto bažnyčių istoriją.

Įdomūs straipsniai apie Žagarės 
vokiečių bendruomenę, knygne
šius, sovietinius trėmimus ir At
gimimo sąjūdį.

. Knyga apie Žagarę, savitą ir 
turtingą istoriją turintį Šiaurės 
Lietuvos nuostabų kampelį, pa
pildė mokslinę vertę turinčių 
monografijų apie Lietuvos vie
tovės lentyną.

DARBININKO
prenumerata 

priimama

Tel. (718) 827-1351

Šypsena arba bauda
Nuo šiol Bulgarijos privači

uose viešbučiuose ir restoranuo
se niekas nebeišvys susirauku
sių darbuotojų - tik besišyp
sančius. Bulgarijos privačių 
viešbučių ir restoranų savininkų 
sąjunga per suvažiavimą Varnos 
kurorte nusprendė, jog siekiant 
prisivilioti daugiau klientų, bū- 

\ tiria pradėti “karą su vaškiniais 
veidais”. Sąjunga nusprendė 
bausti darbuotojus, kurie nesi-

šypsos klientams, iki 300 tūkst. 
levų (182 JAV dolerių) dydžio 
baudomis. Tai prilygsta dviem 
vidutiniams mėnesio atlygini
mams. Sąjunga taip pat numato 
kreiptis į šalies prekybos ir tu
rizmo ministeriją, prašydama 
bausti ar net atimti licencijas iš 
tų viešbučių ir restoranų savi
ninkų, kurių darbuotojai elgia
si nemandagiai. LŽ

RigaVen Travel Ine.
SPECIAL FOR FAll/WINTER

Round Trip from Nevvark

S35O plūs tax

to 
VILNIUS, ST. PETERSBURG or MOSCOW 

Leave: MON/TUESDAY 
Return: THURSD/FRI/SUNDAY 

. Minlmum stay: 5 days
TRAVEL TIME 

25 OCT -- 13 DEC 
11 JAN -- 21 MARCH

"Tiekėte are non-refundable*
Call 

INESE ZAKIS
136 W. Main St., Bay Shorc, NY 11706 
Tel. 516-665-4455 Fax 516-665-6164 
1-800-291-8311
E-mail: Riga Ven@worldnet.att.net

Šiokiadienis Karaliaučiuje R. Šuikos nuotr.

SKRYDŽIAI I

VILNIŲ
iš NEVVARK, N J 

SAS linija

ten ir atgal, plius mokesčiai

Newark - Vilnius, plius mokesčiai

Išvykti reikia pirmadieniais ir antradieniais iš Newarko 

Sugrįžti - ketvlrtad., penktad. ir sekmadieniais 

Keliauti galima nuo spalio 25 iki kovo 21 d. 
išskyrus gruodžio 13 - sausio 11 d.

Vytis Travel
40-24 235 St. 
Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

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

VILTIS - Hope
UTHUANIAN RELIEF PARCEL, INC.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 
Tel. (617) 269-4455 Fax. (617) 269-4836
• SIUNTINIAI IŠ BOSTONO I LIETUVĄ
• Pagalba Lietuvai - Gift of Hope
• SKAMBUČIAI I LIETUVĄ - 46 C/MINUTĘ
• Pinigu pervedimas j Lietuvą

Jeigu nesuspėjote pasiųsti į Lietuvą siuntinių Kalėdų pro
ga, nenusimirikite. Dar nevėlu pasirūpinti, kad jūsų gimi
nės dovaną gautų pinigais. “Viltis” teikia pinigų pervedi
mo paslaugą. Pinigai bus pristatyti gavėjams iki Kalėdų. 
Kartu galite įdėti laišką, pasveikinimą švenčių proga ar 
nuotraukas, kurie bus įteikti kartu su pinigais.

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

•Taupymo sąskaitas "Taupymo certifikatus 
*IRA sąskaitas 

•Asmeniškas ir komercines čekiu sąskaitas 
"Tiesioginį pinigu deponavimą 

•Namą paskolas •Automobiliu paskolas 
• Namu remonto paskolas "Sąskaitų paskolas 

•Namu (Home Equity) paskolas
Naujos, patogios darbo valandos ir draugiškas 

patarnavimas gerai tarnauja mūsų visuomenei...

Mūsų adresas:
24 Davis Avenue 
Kearny, N J 07032 
(201)991-0001 
arba skambinkite nemokamai: 
1-888-SCHUYLER 
(1-888-724-8953)

Atlantic Express corp.
800 - 775 ■ SEND ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

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

PICK-UP SCHEDULE FOR 
NOVEMBER and DECEMBER OF 1998

Tolimesnės konteinerių į Lietuvą datos ir siuntinių su
rinkimo datos bus skelbiamos “Darbininko” laikraštyje ir 
kiekvienas siuntėjas informaciją gaus asmeniškai paštu.

Skambučiai į Lietuvą tik 46 centai per minutę. Prašom 
kreiptis į “Vilties” įstaigą dėl telefono prijungimo anketos. 
Tokia pat žema kaina galioja bet kokiu paros ar savaitės 
laiku. Nėra jokių prijungimo ar mėnesinių mokesčių.

Labai pigios kainos skambinti į kitas pasaulio šalis. 
“Vilties” klientai, mokantys 62 c/min., gali kreiptis į “Vil
ties” įstaigą ir bus pervesti į žemesnį 46 centų tarifą.

Įsigykite iš anksto apmokėtą skambinimo kortelę. KOR
TELIŲ KAINA ATPIGO IKI 31 c/min! Už pirmą pokal
bio minutę pridedamas vienas doleris. Su 5, 10 ar 20 do
lerių kortele galėsite skambinti į Lietuvą iš bet kokio tele
fono. Pigu ir patogu!

Papildomos informacijos skambinkite į “Vilties” įstaigą 
617-269-4455.

Pigios kelionės į Pabalti 1998-99 
per UNIONTOURS

VILNIUS
6 naktys/ 7 dienos 

tiktai $660 asmeniui 
dvigubame kambaryje

Nuo ketvirtadienio iki trečiadienio. | kainą |eina: 
FINNAIR skrydis ten ir atgal 

5 naktys viešbutyje ‘Šarūnas’ 
taip pat mokesčiai Ir pusryčiai kasdien. 

Skambinkite UNIONTOURS 
sužinoti apie kitokias keliones į Pabalti.

Mūsų ekspertai parūpins Jums pigiausius skrydžius, 
prieinamom kainom geriausius viešbučius ir vietines 

ekskursijas po Lietuvą.
212 683-9500 arba 800 451-9511

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

New York, N Y 10016 
Fax: 212 683 9511 

e-mail: travel@uniontours.com 
On the net: www.uniontours.com

November 27 Baltimore, MD 4-5 pm
November 28 Brooklyn, NY 12-1 pm

December 8 New Britam, CT 11-12 noon
New Haven, CT 2-3 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

December 10 Elizabeth, NJ 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

December 11 Philadelphia, PA 11-12 noon
December 12 Brooklyn, NY 12-1 pm
December 14 Whiting, NY 1-2 pm
December 15 Putnam, CT 1-2 pm
December 22 New Britam, CT 11-12 noon

New Haven, CT 1-2 pm
Waterbury, CT 4-5 pm

December 23 Elizabeth, NY 11-12 noon
Kearny, NJ 1-2 pm
Paterson, NJ 3-4 pm

December 28 Philadelphia, PA 11-12 noon
Baltimore, MD 4-5 pm

For more information please call:
1 800-775-7363 or 914-258-5133

New York-Vilniiis-New York $ 375 r.t.

One way to Vilnius S 320

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

Esfablistied in 1958

mailto:Ven@worldnet.att.net
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
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Iš JAV LB-ės XV-sios Tarybos II-sios sesijos 1998 spalio 10-lld. Cieveland, Ohio. Priekyje: 
Regina Narušienė - JAV LB KV-bos pirmininkė, Regina Kučienė - Švietimo tarybos p-kė, 
Birutė Jasaitienė - Socialinių reikalų tarybos p-kė, Marija Remienė - Kultūros tarybos p-kė., 
sesuo Margarita Bareikaitė - Religinių reikalų tarybos p-kė ir kt. Jono Urbono nuotr.

Daytona Beach, FL

Floridos kronika
Lietuvių klubo vadovybė rug

sėjo 13 d. surengė Tautos šven
tės minėjimą. Prince of Peace 
bažnyčioje mišias aukojo kun. 
R. Graso. Giedojo “Sietynas”. 
Prisiminti šiemet mirusieji ir 
sunkiai sergą. Salėje klubo pir
mininkas J. Daugėla aptarė šios 
šventės prasmę, N. Karaša nu
švietė Lietuvos valstybės forma
vimąsi nuo karaliaus Mindaugo 
iki kunigaikščių laikų. Baigiant 
minėjimą, sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Klubo valdy
ba paruošė kuklias vaišes.

LB apylinkės suruošti pietūs 
spalio 7 d. buvo Hommers res
torane. Pirmininkė B. Rožicienė 
painformavo apie įvykusią LB 
XV Tarybos sesiją, kurioje kaip 
Tarybos narė dalyvavo ji ir apy

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, Bostono 
skyriaus, metinis susirinkimas

ALTS Bostono skyriaus me
tinis susirinkimas įvyko š. m. 
spalio 11 d. Liet. Piliečių D-jos 
patalpose. Valdybos pirm. Ro
mualdas Veitas plačiai apžvelgė 
praėjusių metų veiklą, kuri, kaip 
visuomet, buvo darbinga. Buvo 
ruošiami subatvakariai ir kvie

Vabalninko bažnyčia (Varėnos raj.) - kultūros paminklas A. Balbienaus nuotr.

Mirė Georgės Matore, lietuvių draugas
Prancūzijos Rivieroje spalio 

5 d. mirė Georgės Matore, lietu
vių draugas, buvęs Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius 
Kaune. Žinomas mokslininkas 
kalbininkas, romanistas buvo gi
męs 1908 m. rugpjūčio 8 d. Pa
ryžiuje.

Baigęs universitetą Paryžiuje 
ir aukštąją Rytų kalbų mokyklą, 

linkės gyventojos R. Snarskienė, 
V. Avižienė ir dr. B. Preikštienė.

A. Šilbajoris pranešė apie nu
matytus klubo renginius. Pa
maldos lietuviams bus gruodžio 
13 d. Po pamaldų gruodžio 13 
d. salėje įvyks “Sietyno” koncer
tas, kuriam vadovauja muzikas 
A. Skridulis. Tuo bus paminėta 
choro 15 metų veikla.

Naujų metų pietūs rengiami 
sausio 1 d. Sophie Key restora
ne. Registruotis pas vicepirm. A. 
Mažeikienę arba O. Kreivėnie
nę.

Pompano Beach, FL
Bronė Jonė Paškauskienė 

staiga mirė spalio 10 d. Buvo 
nuolatinė apylinkės talkininkė, 
uoli šalpos darbuotoja. Po gedu

čiami tautinės minties svečiai iš 
Lietuvos, tuo į parengimus gau
siai sutraukiant bostoniškius. 
Bendrai tautinei gerovei pirmi
ninkas kvietė ir ragino narius 
megzti glaudesnius ryšius su 
Lietuvos Tautininkų Sąjunga.

Pirmininkas pakvietė susi

1938 m. buvo pakviestas į Kau
no Vytauto Didžiojo universitetą 
humanitarinių mokslų fakultetą 
prancūzų kalbos lektoriaus pa
reigoms. Prancūzų kalbą taip pat 
dėstė prekybos ir pedagoginia
me institutuose Klaipėdoje ir 
Šiauliuose.

Prasidėjus pasauliniam karui, 
buvo paskirtas prie prancūzų ka

lingų pamaldų spalio 13 d. St. 
Paul bažnyčioje, Lighthouse 
Point, velionė buvo atiduota į 
krematoriumą. Ji buvo LB Auk
sinio kranto apylinkės pirmi
ninko J. Paškaus žmona. Mirė 
77 metų.

Kiekvieno mėnesio pirmą 
ketvirtadienį, 12 vai., LB apy
linkės lietuviai susirenka Ra- 
mada Inn/Swiss Chalet res-to- 
rane, 1401 S. Federal Hwy., 
Deerfield Beach, papietauti ir 
pabendrauti.

Miami, FL
Miami lietuvių klubas nete

ko dviejų garbingų narių - ne
seniai mirė Ipolitas Jokšas ir 
Kostas Šeputa.

Nepalankioms veiklos sąly
goms susidarius, Miami lietu
vių klubo pastatas yra numaty
tas parduoti ir laukia pirkėjo. 
Dėl to šiuo metu klube nėra jo
kios veiklos.

‘‘Liet. Biuletenio ”
Nr. 174) 

rinkimo narius minutės atsis
tojimu pagerbti buvusį ilgametį 
ALTS pirmininką Dr. Leoną 
Kriaučeliūną, mirusį praėjusiais 
metais. Jis paliko didelę spragą 
ALTS veikloje.

Buvo perrinkta ta pati valdy
ba ir sekantiems metams, bū

ro attache Kaune. Bolševikinės 
okupacijos metu 1940 XII4 bu
vo areštuotas, žiauriai kankin
tas ir kalintas Šiaulių bei Kauno 
kalėjimuose. Prasidėjus karui 
tarp Vokietijos ir Sov. Sąjungos, 
išlaisvintas iš kalėjimo, lekto- 
riavo Vilniaus universiteto hu
manitariniame fakultete iki 
1943 m. Uždarius universitetą,

JAV spauda 
apie lietuvius 

skautus
Draugystė, angliškai “friend- 

ship”, yra aštuntosios Pasaulio 
Lietuvių Skautų stovyklos, kuri 
vyko šiais metais Treasure Val- 
ley Scout Reservation, šūkis. Ten 
buvo ir maudymasis, užsiėmi
mai, laužai ir miegojimas pala
pinėse. Kas dešimtį metų iš 
įvairiausių pasaulio kraštų bei 
Jungtinių Valstijų suvažiuoja 
daugiau kaip 600 lietuvių kilmės 
jaunuolių ir suaugusių praleisti 
dvi savaites. Šioje 1,700 akrų 
stovyklavietėje vyko lietuviškos 
skautijos fondo konferencija, pa
radas, jubiliejinis laužas.

Viena iš daugelio vadų buvo 
Laima J. Rupinskas. Ji vadova
vo “pelėdom” ir “pelytėm”, jau
nom “paukštytėm” nuo 7 iki 10 
metų.

“Man atrodo, kad aš esu am
žina skautė, jau nuo 6 metukų, 
35 metus. Skautijoje mažai kas 
keičiasi. Vyrauja ta pati dvasia, 
ta pati dedikacija ir net tos pačios 
dainos. Sakoma, kad jaunimas 
pasikeitė, bet aš nemanau. Ši 
jaunuomenė tikrai verta pagyri
mo.

Lietuviška skautija buvo įkur
ta 1918 metais, suteikti jaunimui 

tent: pirm. Romualdas Veitas, vi
cepirm. Ignas Vileniškis, sekr. 
Valentina Čepienė, iždininkė Bi
rutė Banaitienė ir vald. narys 
Gintaras Čepas.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais buvo skiriamos ALTS 
Bostono skyriaus aukos lietuviš
kai veiklai bei organizacijoms: 
$500. - Laisvės Varpui, $1000. 
- So. Bostono Liet. Piliečių klu
bui, $500. - Pabaltiečių anketui 
bei Baltų koncertams, $100. - 
Bostono Ramovėnams, $200. - 
“Vilties” draugijai, $100. - “Dar
bininko” red. J. Kelero išvykai į 
tarptautinio PEN suvažiavimą, 
$200. - Mažosios Lietuvos Fon
dui, $500. - Lietuvos Tautinei 
Sąjungai, $1500. - Biudžetas 
ALTS seimui, $2000. - Lavori
škių mok. statybai Lietuvoje.

Labai džiugu paminėti, kad tai 
gal vienintelė vietinė organiza
cija, kuri skiria tokias aukas lie
tuviškiems reikalams.

L. Izbickas

1999 m. birželio 17-20 d. 
Stockholme, Švedijoje, įvyks 
trečioji Baltų Studijų Europoje 
konferencija, kurios tema “Bal
tijos kraštai sovietų ir nacių 
okupacijos metais 1939-1991”. 
Daugiau informacijos: Baiba 
Mentuzale-Kangere, Stock- 
holm University, Dept. of Bal- 
tic Studies, S-10691 Stock- 
holm. E-mail: bka@balt.su.se, 
fax: 0046 8 16 11 88.

kartu su žmona Jone Mačiukaite 
grįžo į Prancūziją. Čia profeso
riavo Sorbonoje, Besancon uni
versitetuose, dirbo kitose aukš
tosiose mokyklose, mokslo rei
kalais važinėjo po įvairius kraš
tus.

Georgės Matore gerai kalbė
jo lietuviškai, visur gynė lietu
viškus reikalus, dalyvavo Pran
cūzijos lietuvių bendruomenės 
gyvenime, domėjosi lietuviškais 
reikalais, buvo ir Lietuvių Rašy
tojų Draugijos garbės narys. 
Sunkiau susirgęs iš Paryžiaus 
buvo nusikėlęs į pietus, į Rivie
rą, kur šiltesnis klimatas.

Yra parašęs daug mokslinių 
straipsnių žodyno reikalais, re
dagavęs literatūrinius tekstus. Su 
juo artimesnius ryšius palaikė 
Aldona Mackevičienė, dažnai 
lankydamasi Paryžiuje, aplanky
davo ir profesorių. Ji “Darbi
ninkui” ir perdavė šią žinią apie 
jo mirtį. (p.j.)

Paminėjimas
Prieš 2 metus miręs 

Vincas Dovydaitis, Los 
Angeles Dramos sambūrio 
vadovas ir aktorius, 1998 
m. spalio 24 d. buvo 
gražiai prisimintas gedulo 
pietumis, akademine pro
grama ir skaidrėmis - 
ištraukomis iš Vinco ta
lentingai atliktų vaidmenų. 
Minėjimą ruošė šeima 
(žmona Ema, irgi aktorė) 
ir Dramos sambūris (pirm. 
Aloyzas Pečiulis). Ilgai su 
V. Dovydaičiu dirbę ir da
bartiniai režisieriai Petras 
Maželis ir Algimantas Že
maitaitis. A.R.

progą gyventi pagal principus, 
dirbti Dievui, tautai ir žmonijai”.

Kai 1944 m. lietuviams grėsė 
Raudonosios armijos invazija, 
tūkstančiai pasitraukė iš savo 
Tėvynės. Išeivijoje vėl buvo at
kurta skautų veika. Visose di
desnėse lietuvių kolonijose jie 
klestėjo.

Marcinkevičius sakė, kad 
daug skautų susitiko savo būsi
mas žmonas ar vyrus per skau- 
tiją. Ir dabar vienas gražiausių 
šio suvažiavimo aspektų yra tas, 
kad kas 10-tį metų šios poros, 
jų vaikai ir anūkai gali susitikti

Antanas Baranauskas bus 
įamžintas Seinų mieste

Seinų miesto vadovai kreipė
si į Lenkijos katalikų bažnyčios 
hierarchus, prašydami miestui 
padovanoti sklypą, kuriame bus 
pastatytas paminklas vyskupui 
Antanui Baranauskui.

Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirmininkas Sigitas Pa- 
rancevičius sakė, kad bažnyčios 
atstovas jau anksčiau buvo pa
reiškęs, jog 70 arų žemės mies
tui bus perduota nemokamai.

Pasak S. Parancevičiaus, tik 
gavus sklypą bus galima pradė
ti rengtis paminklo statybai, nes 
lig šiol sklypas buvo Lenkijos 
katalikų bažnyčios nuosavybė.

Mūsų mielai pusseserei 
Sibiro tremtinei

A. + A.
DANUTEI JANKEVIČIŪTEI- 

GVILDIENEI
Lietuvoje staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame šeimos 
narius: vyrq JONĄ, sūnus JUOZĄ ir GEDIMINĄ su šeimomis, 
šešis anūkus ir kitus artimuosius Lietuvoje; seserį LAIMĄ 
SAVAIT1ENĘ, gyv. Sunny Hills, FL, ir kitus gimines Amerikoje. 
Dalinamės netekties skausmu.

Albina ir Vytautas Žumbakiai 
Andrius ir Eisi Dičmonai

A. + A.
Dr. VYTAUTUI P. VYGANTUI,

uoliausiam mūsų ateitininkijos broliui mirus, giliausių 
užuojautų reiškiame: žmonai MARIJAI, dukroms MONIKAI ir 
KRISTINAI, broliui dr. MINDAUGUI su šeima, žmonos seseriai 
REGINAI KUDŽMIENEI su šeima ir visiems artimiesiems. 
Velionis čia, New Yorke, mokėsi, reiškėsi plačia veikia 
visuomenėje, o ateitininkų organizacijai skyrė daugiausia 
dėmesio ir meilės, puoselėjo Jos veiklų, jų išvedė | 
tarptautinę Pax Romano organizacijų, kuriai labai sėkmingai 
vadovavo keturis terminus (1959 - 1964), iškeldamas į 
pasaulinę plotmę Lletuvų ir Lietuvos laisvinimo bylų.

Visada ir visur paslgesime brolio Vytauto P. Vyganto.

NEW YORKO ATEITININKAI

Vincas Dovydaitis

ir pabendrauti.
Į šią Naujosios Anglijos vie

tovę Treasure Valley Scout Re
servation suvažiuojame jau an
trą kartą. Pirmą sykį susirinko
me 1978 metais.

Per suvažiavimą, prieš pa
grindinį paradą (kurį rengia jau
nuomenė), suaugusieji surengė 
priėmimą aukštiems valdžios 
pareigūnams. Dalyvauti tos die
nos įvykiuose iš Toronto atvy
ko Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys Sakalauskas su žmona 
Jūrate. Jų dalyvavimas skau
tams buvo didelė garbė.

Paminklą planuojama atideng
ti kitų metų pavasarį. Jau porą 
savaičių Suvalkų architektai 
rengia sklypo panaudojimo pro
jektą, kuriame numatytas ne tik 
paminklas, bet ir automobilių 
stovėjimo aikštelė 60-čiai leng
vųjų automobilių ir 10-čiai au
tobusų. LŽ

- Gruzijos parlamento pir
mininkas Zurab Žvanija pa
rėmė opozicijos reikalavimą 
įvertinti 1991-92 m. įvykius, 
kurių metu prievarta buvo nu
verstas prezidentas Zviad 
Gamsachurdija.

mailto:bka@balt.su.se
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341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pirmas advento sekma
dienis - lapkričio 29 d.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, pereitą savaitę sugrįžo iš 
vyskupų konferencijos, vykusios 
lapkričio 15 - 19 d. Washing- 
ton, DC. Lapkričio 30 - gruodžio 
7 d. vyksta į priešjubiliejinę vys
kupų kelionę į Šv. Žemę.

Organizacijos, verslininkai 
ir visi, kurie nori įdėti savo 
švenčių sveikinimus į "Dar
bininką", prašomi paskubėti ir 
arba tuoj pat juos atsiųsti paštu 
arba faksuoti tiesiai į aadminis- 
traciją. FAX (718) 827-2046.

Kūčių paplotėliai (Christ- 
mas vvafers) yra gaunami 
Darbininko administracijoje. Vie
name vokelyje yra po 5 paplotė
lius. Kaina 5 dol. Iki gruodžio 
10 d. galite užsisakyti paštu, vė
liau - tiktai patys atsiimti Darbi
ninko administracijoje darbo va
landomis. Rašyti: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, tel. (718) 827-1350.

Pasaulio lietuvis turi naują 
E-mail adresą: Plietuvis @ 
aol.com Pašto adresas: Pasaulio 
lietuvis, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439-7417. Tel. 630 
257-8714; Fax: 630 257-9010. 
Naujas Pasaulio lietuvio redakto
rius nuo lapkričio 16 d. yra Arvy
das Reneckis.

Apreiškimo par. žinios

Padėkos dienos pietūs vyks 
parapijos salėje lapkričio 29 d. 
tuojau po 11-tos vai. mišių. Bilie
tai suaugusiems 15 dol., vai
kams 5 dol. (užsisakyti iš anks
to). Daugiau informacijų žiūr. 
skelbimą šio psl. apačioje.

Šiaudinukų demonstra
cija vyks gruodžio 6 d. tuoj po 
11-tos vai. mišių. Kviečiami jau
nuoliai ir suaugę išmokti šio lie
tuviško meno.

Kalėdojimą mielai vykdo 
kun. V. Palubinskas, jei yra 
prašomas aplankyti parapijie
čius.

Vilniečio Sauliaus Paukš
čio fotografijos paroda "Vaiz
dai" bus atidaryta lapkričio 27 
d. 6-9 vai. vak. Anthology Film 
Archives patalpose, 32 Second 
Avė. (at Second Street), Man- 
hattane, NYC. Paroda veiks iki 
gruodžio 2 d.

BALF'o 105-ojo skyriaus 
spalio pradžioje paskelbtas šal
pos vajus tęsis iki šių metų 
pabaigos. Jei kas negavo laiško 
ir norėtų sušelpti savo pagalbos 
reikalingus tautiečius, prašome 
rašyti:

United Lithuania Relief Fund 
P. O. Box 210081 
Woodhaven, NY 11421

APREIŠKIMO PARAPIJOS METINIAI

PADĖKOS DIENOS 
PIETŪS

sekmadienį, lapkričio 29 d., 12:30 vai. popiet
Havemeyer ir North 5th St. kampas, Brooklyn, NY

— Skanus maistas
— Atgaiva
— Loterija
--- Pasižmonėjimas

Bilietus užsisakyti iš anksto skambinant Tarybos pirm.
Vladui Sidui tel. (212) 975-1723.
15 dol. suaugusiems. 5 dol. vaikams

E-mail: jkeleras@aol.com

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

Spaustuvė ...... (718) 827-1350
Vienuolynas .„ (718) 235-5962
Vyskupas ........(718) 827-7932
Salė (kor.) ....... (71«) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga, kaip ir ank
sčiau, skaitytojai kviečiami 
sveikinti draugus ir artimu
osius per Darbininką. Jūsų 
sveikinimas tokiu būdu iš karto 
pasieks didesnį sveikinamųjų 
skaičių, o jūs sutaupysite laiko ir 
pinigų, kuriuos išleistumėte pirk
dami atvirukus, rašydami, siųs
dami. Nelaukite paskutinės prieš
kalėdinės savaitės, o atsiųskite 
savo sveikinimus jau dabar. Prieš
kalėdinis Darbininko numeris 
išeis gruodžio 11d. (jis paruošia
mas savaitę anksčiau), nes vėles
nis - gruodžio 18 d. - nepasieks 
iki Kalėdų visų skaitytojų toli
mesnėse vietovėse. Už pridedamą 
auką, taip reikalingą spaudai stip
rinti, iš anksto dėkojame.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Kraujo davimo vajus, reng
tas Knights of Columbus š. m. 
lapkričio 10 d., pavyko gerai. 
Kraujo bankas gavo apie 150 
puslitrių kraujo.

Kun. Vyt. Volertas lapkri
čio 15 d. dalyvavo TAutos Fon
do rengtame vajuje paremti 
Lavoriškių mokyklą Vilniaus 
krašte. Priėmimas vyko Gr. Tuc- 
ci namuose Greenwich, CT.

Lapkričio 29 d., sekmadie
nį, 11:15 vai. mišiose dalyvaus 
Lietuvos Vyčių 110 kuopos 
nariai. Po mišių parapijos salėje 
vyks vyčių mėnesinis posėdis ir 
pabendravimas.

Kūčios ir šiemet bus ren
giamos Lietuvos Vyčių 110 kuo
pos sekmadienį, gruodžio 13 d., 
tuojau po 11:15 vai. lietuviškų 
mišių. Dėl bilietų reikia kreiptis 
į Petrą Zujų tel. 718 894-6851 
arba Eleną Matulionis tel. 718 
326-3398.

Parapijos maisto vajus 
padėti neturtingiems mūsų ben
druomenės nariams praėjo sėk
mingai. Ačiū visiems aukoju
siems.

Šią savaitę gavome šį laišką:
JAV Lietuvių Bendruo

menės Palm Beach, Floridoje, 
apylinkės valdybos nutarimu 
siunčiu mūsų čekį 100 dol. su
moje lietuviškai spaudai JAV-se 
paremti.

Su geriausiais linkėjimais,
(pas.) Vytautas Kulpa
Nuoširdžiai dėkojame JAV LB 

Palm Beach apylinkės valdybai ir 
nariams už pagalbą mūsą spaudos 
išlaikymui.

Julius Veblaitis

Lietuvos 80 metų valstybingu
mui atžymėti Lietuvos konsula
to ir Lietuvių Bendruomenės 
rengiamo koncerto programoje 
dalyvaus ir pianistė Goldą Vein- 
bergaitė-Tatz.

Tvirtus fortepijono pagrindus 
ji įsigijo Čiurlionio meno mo
kykloje Vilniuje pas pedagogę 
Gotlerienę. Kai jai buvo aštuo- 
neri metai, jaunųjų pianistų 
konkurse jos skambinimas buvo 
įvertintas pirmąja premija. Po to 
pakviesta ji koncertavo Maskvo
je ir Leningrade. Išvykusi į Izraelį 
Tel Avivo universitete įgijo ma
gistro laipsnį profesoriaus Ema
nuelio Krasovskio priežiūroje. 
Gavusi stipendiją savo studijas 
tęsė New Yorke Juilliardo mokyk
loje pas Bella Davidovich. Už 
puikų ir aukšto lygio kūrinių in
terpretavimą ji yra pelniusi Izrae
lio kultūros fondo, Cincinnati 
pasaulinio konkurso, Maurice 
Clairmont ir Palm Beach tarptau
tinio konkurso įvairias premijas 
bei žymenis. Šiuo metu Manhat- 
tan School of Music mokykloje 
dėsto fortepijono meną.

Goldą dalyvauja koncertų

1

KNYGOS - GERIAUSIA DOV ANA ŠVENTĖMS

Dėmesio - lapkričio ir gruo
džio mėnesiais Darbininko ad
ministracija skelbia nuolaidą 
- nereikės mokėti knygų persi
untimo mokesčio. Siūlome vi
siems ta proga pasinaudoti ir įsi
gyti čia skelbiamas knygas:

Introduction to Modern 
Lithuanian. L. Dambriūnas, A. 
Klimas, W. R. Schmalstieg. 471 
psl., kietais viršeliais. Tai geriau
sias vadovėlis išmokti lietuvių 
kalbą svetimtaučiams. Visi paaiš
kinimai anglų kalba. Knyga su
skirstyta į 40 pamokų. Gale kny
gos gana didelis priedas, skirtas 
skaitymams, gramatikai ir žo
dynui. Amerikos universitetai lie
tuvių kalbos kursuose naudoja 
šią knygą. Kaina 25 dol. Yra pa
darytos ir garsinės juostelės - au- 
dio tapęs, tačiau šiuo metu jų 
neturime. Vėl turėsime po Nau
jų metų.

Lietuvių - anglų kalbų 
žodynas. B. Piesarskas, B. Sve- 
cevičius. 512 psl., kietais virše
liais. Turi apie 27,000 žodžių. 
Kaina 15 dol. ir 1 dol. persiun
timui.

Anglų - lietuvių kalbų 
žodynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. ir 1 dol.

KUN. VYTAS MEMENĄS, St. Anthony parapijos klebonas 
Frankfort, IL, nuolat remia Kretingos Pranciškonų labdaros 
valgyklų. Savo parapijoje š. m. gegužės 30-31 d. aukojamų 
mišių metu pasakė pamokslus ir padarė viešas rinkliavas, 
per kurias Kretingos Pranciškonų labdaros valgyklai buvo su
rinkta 2,000 dol.

Dabar vėl, parašęs j savo parapijos biuletenį *From the 
Pastor's Desk* ir paprašęs parapijiečių padėti *to brighten 
Christmas*. gavo aukų. Lapkričio 13 d. laiške atsiuntė auką 
Iš parapijiečių:

Mr. & Mrs. Matthew Vilutis
Pranciškonų Kretingos labdaros valgyklai (Soup Kitchen) 
aukoja 2,000 dolerių.
(čekis pridėtas.)
Kretingos Pranciškonai nuoširdžiai dėkoja:
- ponams M. Vilučiams ir dosnumq ir gerq širdį. Tegul 

Dievo malonė juos lydi visuomet;
- Kun. Vytui Memėnui už jo jautrig širdį ir pasiaukojimq 

renkant aukas.
Tokia dosni auka Kalėdų švenčių Ir Naujųjų Metų 

laikotarpiu tikrai pagerins vargan patekusių suaugusių 
žmonių ir vaikučių maistą, padidins maisto porcijas ir 
suteiks galimybę vaikučiams gauti Kalėdų dovanėlių.

programose su Vilniaus styginiu 
kvartetu ir yra smuikininko Rai
mundo Katiliaus rečitalių part
nerė. Šiame koncerte ji skambins 
Chopino kūrinius. Renginys 
įvyks trečiadienį, gruodžio 9 die

persiuntimui.
Lithuania 700 Years, ang

liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, okupacijomis ir rezistenci
ja. Tai garsių lietuvių istorikų 
straipsnių rinkinys. Kaina 25 dol. 
ir 2 dol. persiuntimas.

Tautos sukilimas 1941, pir
moji dalis Be šūvio. Autorius 
Pilypas Narutis, pats organiza
vęs sukilimą, aprašo savo kartos 
pastangas aršioje lietuvų tau
tos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpį 
nuo 1940 m. iki 1941 m. birželio 
23 d. Knyga turi 404 psl., pui
kiai išleista. Spalvotas viršelis A. 
Sutkuvienės. Kaina 17 dol. Per
siuntimui 1.50 dol.

Fighters for Freedom - 
Lithuanian Partisans Ver- 
sus the USSR- by Juozas Dau
mantas. Tai svarbi anglų kalba 
knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvęs 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašė 1944 - 
1947 m. partizanų operacijas. 
Jis net prasimušė į Vakarus, 
pasiekė Vokietiją ir Prancūziją, 
atnešė daug žinių. Čia pasiruošia 

ną, 7 vai. vakare Šv. Petro baž
nyčios salėje, 619 Lexington Avė. 
ir 54th Street, Manhattan, New 
York. Po koncerto bus priėmi
mas su vaišėmis; auka 30 dolerių.

tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta į Lietuvą ir 
ten išduotas neužilgo žūva. Lie
tuviškai šios knygos išleistos ke
lios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Kaina 10 dol. su per
siuntimu.

Lithuanian Cookery. Autorė 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. 
išleista 5-ji laida šios populia
riausios lietuviškų valgių virimo 
knygos anglų kalba. Kaina 15 
dol. Persiuntimas - 1.50 dol.

Knygos gaunamos rašant 
Darbininkas - Administr.
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 
arba skambinant
Administracijai
718-827-1351

Dr. Bernard M. Cova- 
lesky, Randolph, NJ, užsa
kydamas keletą knygų, pridėjo 
100 dol. auką mūsų spaudai 
paremti. Nuoširdžiai dėkojame.

A. a. Vincento Klevo švie
siam atminimui Lietuvių Kata
likų Religinei Šalpai aukojo po 
50 dol. - Apolonija Butienė, Ona
Lanienė; 30 dol. - Jadvyga Lelei- 
vienė; po 25 dol.: Alfonsas ir Lai
ma Lileikai, Anna Motivans; 5 
dol. - Broniecki ir Gress šeimos. 
Letuvių Katalikų Religinė Šalpa 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams ir 
reiškia užuojautą žmonai, duk
roms, giminėms ir artimiesiems.

A. a. Broniaus Griniaus 
šviesiam atminimui Lietuvos 
našlaičiams per Lietuvių Katal
ikų Religinę Šalpą aukojo po 50 
dol.: Algirdas ir Vida Jankauskai; 
Zina Jankauskaitė. LKRŠ nuo
širdžiai dėkoja už aukas, reiškia 
gilią užuojautą žmonai, vai
kams, anūkams, giminėms ir vi
siems artimiesiems.

A. a. dr. J. Navicko šviesiam 
atminimui Žemaitijos našlai
čiams per Lietuvių Katalikų Re
liginę Šalpą aukojo Vanda ir Sta
sys Karmazinai. LKRŠ dėkoja už 
auką ir taria užuojautos žodžius 
artimiesiems.

Tik 46 centai už minutę 
skambinant { Lietuvą; 9,9 cento 
-JAV; negi atsispirsite tokiam RSL/ 
CYBERLINK pasiūlymui? Lietuvius 
aptarnauja nuo 1986 m. Nemokėsite 
nei mėnesinių, nei registracijos mo
kesčių. Jokio papildomo kodo. 
Teiraukitės lietuviškai nuo 5 iki 9 
vai. vak. tel. 708-386-0556. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Patikima agen
tūra. Tel: (516) 377-1401. (sk.)

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

LIETUVOS STUDENTU CEN
TRAS - Express Service garan
tuotai ir patikimai patarnau
ja sekančiuose reikaluose:

“Padeda keisti vizas JI, B1-B2 į 
Fl;

**Padeda gauti Sočiai Security su 
leidimu dirbti;

“Employment Authorization;
“Padeda keisti mokyklas išlaikant 

statusą;
"‘Paruošia visus dokumentus stu

dentų, svečių ir biznio iškvietimams 
(per 3 dienas);

“Padeda atidaryti sąskaitą banke; 
“Padeda gauti reikiamą statusą; 
“Tvarko visus kitus dokumentus; 
“Daro vertimus.
TEL: (212) 725-8807 (sk.)

"LIETUVOS AIDAS" - Vil
niuje leidžiamas patriotinės 
minties ir plačios informacijos 
dienraštis, siuntinėjamas oro 
paštu kas savaitę po 5 nume
rius voke, skaitytoją pasiekia per 
3 dienas. Lietuvos paštui nuo 
1998.06.01 jo siuntimo kainą 
pakėlus 43%, arba 40 dol. per 
metus, dabar "Lietuvos aido" 
prenumerata JAV kainuoja: me
tams -170 dol.; pusei metų - 90 
dol.; ketvirčiui metų - 46 dol. 
Čekiai rašomi "Lietuvos aido" 
vardu ir su adresu siunčiami 
"Lietuvos aido" įgaliotiniui JAV 
Broniui Juodeliui - 239 Brook- 
side Lane, Willowbrook, IL 
60514-2914, USA. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Mr. and Mrs. Matthevv Vilutis, 
Frankfort, IL - 2000 dol.
Marija Bajorūnas, Pompano 
Beach, FL - 50 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 

Brooklyn, NY 11207.
Pažymėkite, kad tai jūsų auka 

Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

Tolimesnė informacija 
apie "VILTIES" siuntinių agen
tūros konteinerius - talpintuvus 
į Lietuvą ir siuntinių paėmimo 
datas bus paskelbta "Darbinin
ko" laikraštyje ir taip pat išsiun
tinėta siuntėjams paštu.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis pagal susitarimą paims 
siuntinius iš namų.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
gruodžio 12 d., šeštadienį, nuo 
12 vai. iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. (914) 258-5133.

Siuntiniai į Lietuvų laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas. 

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

aol.com
mailto:jkeleras@aol.com
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