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LIETUVA SVEIKINA TRIS
NAUJAS NATO NARES

- Kovo 11d. Lietuvoje pami
nėta Nepriklausomybės atkūri
mo diena. Rytą Seime prasidė
jo šiai progai skirtas iškilmin
gas posėdis. Jame kalbėjo Lietu
vos Seimo Pirmininkas, Aukš
čiausiosios Tarybos - Atkuria
mojo Seimo Pirmininkas, Ne
priklausomybės Akto signataras 
Vytautas Landsbergis, Aukš
čiausiosios Tarybos - Atkuria
mojo Seimo Prezidiumo sekre
torius - Nepriklausomybės Akto 
signataras, Seimo narys Liudvi
kas Sabutis, Konstitucinio Teis
mo pirmininkas Juozas Žilys, 
daug kitų žinomų žmonių. Iš
kilmingame parlamento posė
dyje dalyvavo Prezidentas Val
das Adamkus, Ministras Pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius, 
Vyriausybės nariai.

* - Seimo rūmų fojė atidarytą 
Nacionalinės premijos laureato 
Algimanto Kunčiaus fotografijų 
parodą “Lietuvos tolių vaizdai” 
kovo 11 d. galėjo apžiūrėti visi 
vilniečiai ir sostinės svečiai, nes 
čia surengta atvirų durų diena.

- Vilniaus arkikatedroje ba
zilikoje Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo dieną buvo au
kojamos Šv. Mišios.

- Sostinės Nepriklausomy
bės aikštėje Kovo 11-osios pro
ga surengta šventė - Gedimino 
prospektu žygiavo pučiamieji 
orkestrai. Vakare Lietuvos na
cionalinėje filharmonijoje įvy
ko šventinis koncertas. Įspūdin
giausiu ir džiugiausiu šventės 
momentu tapo 10 tūkst. oro 
balionėlių skrydis į dangų. Pri
pildyti helio dujų, geltoni, žali, 
raudoni batonėliai šaute iššovė 
į dangų ir pasklido genami vėjo, 
nešdami laiškelius nepažįsta
mam draugui. Įvairiaspalvius 
laiškelius surašė Vilniaus vai
kai. Tai 4 - 8 klasių moksleivių 
šventiniai linkėjimai. Agentūra 
“Factum” žada šį faktą įtraukti 
į Lietuvos rekordų knygą. Mat, 
vienu metu iš vienos vietos tiek 
balionėlių, kiek kovo 11-ąją dar 
nebuvo pakilę.

- Linkėdamas parlamen
tarams gero darbo ir tikro pava
sario Lietuvos Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsbergis kovo
10 d. pradėjo pirmąjį Seimo pa
vasario sesijos posėdį. Jis pri
minė, kad į šiuos rūmus prieš 
devynerius metus rinkosi depu
tatai, kad pradėtų Lietuvos pa
vasarį. Sėkmės darbuose pa
linkėjo ir Seimo Pirmininko pa
vaduotojas Arvydas Vidžiūnas 
bei Seimo kancleris Jurgis Raz
ma. Pavasario sesija pagal Kon
stituciją tęsis iki birželio 30 d.

- Lietuvos Seimo konserva
torių frakcijos narė teisininkė 
Gražina Imbrasienė vadovaus 
parlamentiniam Teisės ir teisėt
varkos komitetui. Šiame poste 
ji pakeitė Seimo narį Stasį Sta
čioką, kuris atsisakė Seimo na
rio mandato, nes vasario 11 d. 
buvo paskirtas Lietuvos Konsti
tucinio Teismo teisėju.

- Lietuvos kariuomenės va
das generolas majoras Jonas 
Andriškevičius dalyvavo kovo
11 d. Briuselyje vykusiame 
NATO ir partnerių šalių gink
luotųjų pajėgų vadovų susiti
kime. Tai buvo paskutinis toks 
posėdis prieš balandžio mėnesį 
Washingtone rengiamą NATO 
šalių vadovų susitikimą.

Į NATO OFICIALIAI PRIIMTOS 
LENKIJA, ČEKIJA IR VENGRIJA
Kovo 12 d. buvusio JAV 

prezidento Harry S.Trumano 
vardu pavadintoje bibliotekoje, 
esančioje Jungtinių Valstijų 
mieste Independence (Missouri 
valstijoje), Čekija, Lenkija ir 
Vengrija buvo oficialiai priim
tos į NATO. JAV valstybės sek
retorė Madeleine Albright trijų 
Vidurio Europos šalių užsienio 
reikalų ministrams įteikė vadi

BEVIZĖS KELIONĖS Į ŠENGENO ŠALIS 
TURĖTŲ PADIDINTI TURISTŲ SKAIČIŲ
Bevizį režimą su didesniąją 

dalimi Šengeno grupės šalių 
Lietuvos turizmo firmos labiau
siai pajus vasarą. Į šias valstybes 
vykstančių žmonių gerokai pa
daugės, prognozuoja vienos di
džiausių Lietuvoje turizmo ko
mpanijų “West Express” gene
ralinis direktorius Arkadijus 
Maizelis. Jau dabar Lietuvos 
piliečiai be vizų gali keliauti į 
Vokietiją Prancūziją Graikiją

LIETUVOS LAKŪNAI SKRAIDO SAUGIAI
Dauguma bendrovės “Lietu

vos avialinijos” (LAL) lakūnai 
jau išmoko skraidyti vakarietiš
kais lėktuvais. Visi daugiau nei 
šimtas dabar LAL dirbančių la
kūnų savo aviacinę karjerą pra
dėjo “Aeroflot”. Vienintelis Li
nas Paulius Čepulis į kompaniją 
atėjo vėliau, kartu su tėvais grį
žęs gyventi į Lietuvą iš JAV. Tad 
Maskvos ar Kijevo oro uostų 
darbuotojai stebisi sužinoję, kad 
LAL lakūnas nesupranta rusų 
kalbos. Pasak LAL senbuvių, 
“Aeroflot” buvo gera lakūnų 
mokykla, kurioje buvo griežta, 
beveik karinė tvarka. Tos tra
dicijos išliko iki šiol. Tačiau,

LIFE - 2000-IESIEMS
Vilniaus savivaldybė ir festi

valis LIFE jau parengė pirmąją 
2000-ųjų sutikimo programos 
dalį. Programa “Vilnius 2000” 
truks dvejus metus - nuo šių me
tų vidurio iki 2000 - ųjų pabai
gos. Pirmasis programos rengi
nys - šių metų gegužės 21 - bir
želio 12 dienomis Vilniuje ir 
Trakuose vyksiantis ugnies, 
vandens ir oro festivalis “Skrie
jantis žmogus”. Bilietai bus par
duodami nuo balandžio 6 die
nos. LIFE direktorė Rūta Vana
gaitė sako, kad šis festivalis - ri
zikingiausias iš LIFE organi
zuotų renginią nes jo sėkmė 

namuosius priėmimo protoko
lus. Nuo to momento šios val
stybės jau galėjo naudotis viso
mis Aljanso narių teisėmis - tarp 
jų ir NATO saugumo garantijo
mis. Vėliau visų keturių valsty
bių atstovai pasakė kalbas. Ren
ginio pabaigoje Čekijos, Lenki
jos bei Vengrijos užsienio rei
kalų ministrai ir M. Albright pa
sirašė oficialų dokumentą. Al

Portugaliją Austriją bei Italiją 
Balandžio 7 dieną įsigalios be
vizių kelionių sutartis su Ispani
ja. Tačiau kol kas dar reikės vizų 
keliaujant į likusias Šengeno 
grupės šalis - Belgiją Nyder
landus ir Liuksemburgą A.Mai- 
zelis sakė, kad prasidėjus turiz
mo sezonui į Šengeno šalis lėk
tuvais tikriausiai vyks 10-15 
procentų daugiau turistų negu 
įprastai. “West Express” gene

pradėjus keisti rusiškus lėktuvus 
į vakarietiškus, atsirado būtiny
bė perkvalifikuoti pilotus ir 
inžinierius. Iki šiol jie mokyda
vosi užsienio mokymo centru
ose, tačiau dabar LAL įsigijo 
kompiuterinę mokymo progra
mą ir įrangą WICAT. Tikimasi, 
kad ji atsipirks, apmokant lakū
nus iš Rusijos, Ukrainos ir kitų 
šalių. Pasak lakūną griežčiau
sias egzaminatorius yra Vilniaus 
oro uostas. Meteorologinės sąly
gos čia blogesnės nei kitur, nes 
jas lemia Atlanto ir Grenlandi
jos ciklonai. Pakilimo ir nusilei
dimo take dažniausiai pučia šo
niniai vakarų ir šiaurės vakarų 

priklausys nuo gero oro. Daugu
ma festivalio dalyvių - meninin
kai iš Prancūzijos. Festivalio ati
darymas vyks Vingio parke, kur 
grupė F kartu su vienu geriausių 
pasaulio pirotechnikų Kristofu 
Bertonu parodys pirotechnikos 
koncertą saulės patekėjimo te
ma. Prieš šį spektaklį keturi 
aukštojo pilotažo meistrai - Vil
niaus meras Rolandas Paksas ir 
jo bendražygiai - Jurgis Kairys, 
Leonas Jonys ir Robertas No
reika - skraidys virš Vilniaus 
skambant muzikai. Modernaus 
šokio grupė iš Katalonijos “Sen- 
za Tempo” demonstruos vieną
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janso sutartyje numatyta, kad 
JAV, o konkrečiai šios šalies 
valstybės sekretorė, yra laikoma 
sutarties depozitore. Ji atsakin
ga už visų NATO protokolų sau
gojimą ir priežiūrą. Iki šiol še
šiolikos valstybių protokolai bu
vo saugomi JAV nacionaliniuo
se archyvuose Washingtone.

Reuters

ralinis direktorius mano, jog pa
daugės autobusų keleivią taip 
pat išaugs nuosavais automobi
liais į Šengeno šalis keliaujan
čių žmonių skaičius. Praėjusiais 
metais turizmo kompanija 
“West Express” į Šengeno gru
pės šalis kiekvieną vasaros mė
nesį vidutiniškai išsiųsdavo po 
3 tūkstančius turistų.

ELTA

ir dažnai gūsingi vėjai, dažni rū
kai, šlapdribos, lijundros. Dėl 
šių priežasčių kitų kompanijų 
pilotai kartais net atsisako leis
tis Vilniaus oro uoste ir pasiren
ka atsarginius oro uostus. Tuo 
tarpu Lietuvos lakūnai, gerai ži
nantys vietinius ypatumus, tuo 
pat metu saugiai nutupdo jų pi
lotuojamus lėktuvus. Lietuvos 
lakūnų pasiruošimą teigiamai 
įvertino ir užsienio kompanijų 
inspektoriai, ir užsieniečiai 
darbdaviai. Lietuviai lakūnai 
nukonkuravo rusus Pakistane, 
laimėjo konkursą Argentinoje, 
kur juos egzaminavo JAV spe
cialistai. Respublika

Vandens trilogijos dalį. Tarp
tautinė teatro artistų grupė pa
rodys programą “EI Pasti Free”. 
Australų akrobatai šokiruos tra
dicinio cirko gerbėjus. Prancūzų 
grupė “Les Arts Sauts” savo 
spektaklyje sukonstruos pripu
čiamą burbulą kuriame sugulę 
žiūrovai galės stebėti dangaus 
baletą. Anglijos grupė “Oper 
Circus” su Lietuvos vaikais iš 
globos namų ir neįgaliaisiais pa
rengs spektaklį “Paukščių kon
ferencija”, prancūzų trupė “La 
Salamandre” pasiūlys ugnies 
spektaklį. Respublika
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Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus kovo 12 d. pasveiki
no Lenkiją Čekiją ir Vengriją įs
tojus į Šiaurės Atlanto sutarties 
organizaciją - NATO. Telegra
mose Lenkijos Prezidentui Ale- 
ksander Kwasniewski, Čekijos 
Prezidentui Vaclav Havel ir Ven- 
grijos Prezidentui Arpad Go- 
encz Lietuvos vadovas pažy
mėjo, kad trys naujosios NATO 
narės, gaudamos galimybę nau
dotis saugumo garantijomis ir 
prisiimdamos atitinkamą įsipa
reigojimų dalį, praplėtė stabilu
mo erdvę Europoje. Prezidentas 
V.Adamkus užtikrino, kad Lie
tuva taip pat yra pasiruošusi 
įnešti svarų indėlį į Šiaurės At
lanto sutarties organizacijos 
veiklą. Valstybės vadovas at
kreipė dėmesį, kad Lietuva jau 
dabar aktyviomis diplomatinė

Gedimino pilis Vilniuje V. Kapočiaus nuotr.

ALGIRDAS SAUDARGAS 
PASVEIKINO TRIJŲ NAUJŲ 

NATO NARIŲ UR MINISTRUS
Lietuvos užsienio reikalų 

ministras Algirdas Saudargas, 
sveikindamas naująsias NATO 
nares - Lenkiją Čekiją ir Ven
griją teigia, jog jų įstojimas į al
jansą savo reikšme prilygsta iš
sivadavimui iš Šaltojo karo 
sąstingio ir vainikuoja šių tautų 
laisvės, gerovės ir saugumo sie
kius.

Tai sakoma A. Saudargo svei
kinime Lenkijos, Čekijos ir Ven
grijos užsienio reikalų minis
trams. Kovo 12 d. šios trys Vidu
rio Europos valstybės tapo pil
nateisėmis NATO narėmis.

Lietuvos UR ministras išreiš
kė viltį, kad dabar Lietuvos san
tykiai su Lenkija, Čekija ir Ven
grija dar labiau sutvirtės, o al
janso plėtra tęsis ir netolimoje

VALSTYBĖS VĖLIAVOS 
SUPLEVĖSAVO

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AIKŠTĖJE

Kovo 11 -osios vidudienį Lie
tuvos sostinės Nepriklausomy
bės aikštėje iškeltos valstybinės 
vėliavos. Trys Lietuvos valsty
bės simboliai, palydėti himno, 
kurį grojant kariniam orkestrui 
giedojo aikštėje susirinkę vil
niečiai, iškilmingai pagerbti 
Garbės kuopos kariūną suple
vėsavo prie Lietuvos Seimo rū
mų. Iškilmingoje vėliavų pakėli
mo ceremonijoje dalyvavo Lie
tuvos Prezidentas Valdas Adam
kus su žmona Alma Adamkiene, 
Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Ministras Pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius, 
parlamentarai, Vyriausybės na
riai, Lietuvoje akredituotas dip
lomatinis korpusas. Po vėliavų 
pakėlimo ceremonijos Preziden
tas V.Adamkus, Seimo Pirmi
ninkas V.Landsbergis, Ministras 

mis pastangomis skatina sau
gumą bei stabilumą regione, 
sėkmingai įgyvendina gynybos 
pajėgų plėtros planą bei nuo
sekliai didina išlaidas gynybai. 
“Siekiame, kad balandžio mė
nesį įvyksiančiame Vašingtono 
viršūnių susitikime geriausiai 
pasirengusios kandidatės, tarp 
jų ir Lietuva, būtų pakviestos 
pradėti derybas dėl narystės 
NATO. Esame tikri, kad pažan
ga, kurią padarė Lietuva, kaip 
narystės NATO siekianti šalis, 
bus įvertinta ir pripažinta”, - pa
žymėjo V.Adamkus ir išreiškė 
viltį, kad trys naujosios narės 
parems šiuos Lietuvos siekius. 
V.Adamkus taip pat išsiuntė 
sveikinimą NATO generali
niam sekretoriui Javier Solana.

ELTA

ateityje. Lietuva bei kitos na
rystės siekiančios šalys taps pil
nateisėmis euroatlantinės ben
drijos narėmis.

Pasak A. Saudargo, bendras 
vertybes išpažįstanti Lietuva 
aktyviai ir nuosekliai ruošiasi 
narystei aljanse ir yra pasiren
gusi įnešti svarų indėlį į NATO 
veiklą stiprindama gynybinius 
pajėgumus, didindama gynybos 
biudžetą bei vykdydama akty
vią politiką santykiuose su kai
mynais.

Ministras kreipėsi į Lenkijos, 
Čekijos ir Vengrijos URM va
dovus, prašydamas paremti Lie
tuvos siekius artėjančiame NA
TO viršūnių susitikime Was- 
hingtone balandį.

Omnitel Laikas

Pirmininkas G.Vagnorius apė
jo Nepriklausomybės aikštę, su 
kovo 11-ąja sveikindami čia su
sirinkusius vilniečius. ELTA

Ukraina “numojo ranka” į 
Europos Komisijos reikalavimus 
uždaryti Černobylio atominę elek
trinę kaip įmanoma greičiau, 
teigdama, jog ji yra saugiausia iš 
tokio tipo sovietinių jėgainių. Po 
to, kai sekmadienį buvo po rem
onto paleistas trečias reaktorius, 
Europos energetikos komisaras 
Christos Papoutsis sakė, jog jis 
reiškia giliausią susirūpinimą dėl 
tokio sprendimo, kuris kelia didelę 
riziką ir dirbantiems elektrinėje, ir 
visuomenei, ir tarptautinei ben
drijai. Ukraina pažadėjo G-7 gru
pės šalims uždaryti Černobylio jė
gainę iki 2000 metų mainais už fir 
nansinę paramą kuri būtų panau
dota dviejų naujų reaktorių staty
bai Vakarų Ukrainoje.
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Medicare pranešimai
vis tiek būsite Medicare ap- 
draudos programoje ir gausite 
patarnavimus, kuriuos Medi
care apmoka, bet “The Origi- 
nal Medicare Plan” neužmoka 
už viską ir neteikia visų patar
navimų.

1. Original Medicare Plan 
galioja visoje Amerikoje. Tai 
tradicinis planas, kai užmoka
ma už kiekvieną patarnavimą 
(pay-per-visit, arba fee-for-

Nuolat yra kalbama apie “So
čiai Security” ir Medicare drau
dimą. Nuogąstaujama, kad šian
dien žmonės per ilgai gyvena ir 
tuo pačiu per daug pinigų iš tų 
fondų išnaudoja, tad ateinan
čioms kartoms galbūt neliks lėšų 
padengti jų pensijas ir ligos išlai
das. Amerika turbūt yra vienin
telis kraštas pasaulyje, kuris labai 
rūpinasi savo gyventojais, jų ge
rove ir sveikata. Suprantama, kad
pensijas ir ligos draudimą gauna service). Jūs galite eiti pas bet 
tie asmenys, kurie dirbdami įmo
kėjo į “Sočiai Security” ir Medi
care fondus. Bet ir tiems žmo
nėms, kurie niekada nedirbo ir 
niekada į jokius fondus jokių pi
nigų neįmokėjo, Dėdė Šamas mo
ka - neleidžia.badauti, gydo. Tai 

' daro per Welfare ir Medicaid fon
dus.

Mes visi taupome, turime įvai
rius pensijos ir ligos draudimo 
planus. Bet didžiausias pensijos 
draudimas yra valstybinis - “So
čiai Security” planas, o gydymo 
draudimas - Medicare. Daugu
mas mūsų paštu neseniai gavome 
žiniaraštį iš Health Care Finan- 
cing Administration Services, 
pavadintą “Medicare & You”. Vi
siems reiktų jį perskaityti ir su
prasti, kas ten parašyta.

Pirmiausia Donna Shalala, sek
retorė Department of Health and 
Human Services, ir Nancy-Ann 
Min DeParle, administratorė 
Health Care Financing Adminis
tration, kreipiasi į visus, turinčius 
Medicare, ir paaiškina, kad 1997 
metais Kongresas priėmė įsta
tymą, kuriuo padaryta daug pakei
timų Medicare programoje. Šio 
žiniaraščio tikslas yra supažin
dinti mus su tais pakeitimais. Štai 
jie.

1. Siūloma nauja programa, 
kaip išlikti žmogui sveikam - 
Medicare dabar siūlo nuo įvairių 
ligų apsaugojančius patarnavi
mus, kad žmonės nesusirgtų. Ir už 
tuos patarnavimus Medicare kor
telę turintiems nieko nereikia mo
kėti.

2. Yra duodami nauji pasirinki
mai. Jūs galite pasilaikyti Medi
care, kokį turite, bet, jei norite, ga
lite pasirinkti tokį sveikatos ap- 
draudos planą, kuris teiktų tiek 
pat, o gal ir daugiau medicininių 
paslaugų. Bet žinokite, jei esate 
patenkintas Medicare apdrauda, 
jums nieko nereikia keisti - nie
ko nereikia daryti.

Gautame žiniaraštyje trumpai 
aptariamos įvairios galimybės, 
kuriomis galite, jei norite, pasi
naudoti. Šiuo žiniaraščiu yra 
pradedama vadinama “The Natio- 
nal Medicare Education pro
gram” - aiškinimas Medicare 
programos, kuris mus informuos 
apie įvairias sveikatos apdraudos 
galimybes. Kiekvienais metais 
gausime žiniaraštį “Medicare & 
You”. Tą pačią informaciją gali
me rasti ir kompiuteryje, interne
te: www.medicare.gov.. arba ją 
galėsime gauti, paskambinę tele
fonu, kurio numeris bus praneš
tas 1999 metais.

Dabar atsiųstame žiniaraštyje 
aiškinami pasirinkimai, kuriuos 
galime daryti. Tuos pasirinkimus 
gali daryti, jei nori, tie, kurie turi 
Medicare Part A & B, ir neturi ne
pagydomos inkstų ligos. Darant 
pasirinkimus, reikia gerai juos 
apgalvoti ir pasitarti su žmonė
mis, kurie apie tą dalyką žino ir 
kuriais jūs pasitikite. Viena gali
mybė - pasilaikyti turimą Medi
care apdraudą (The Original 
Medicare Plan), kitas pasirinki
mas - gali būti vienas iš naujų 
sveikatos apdraudų planų (new 
health plan options). Jūs turite 
žinoti skirtumus tarp tų planų, 
pvz., gali būti skirtumas tarp kai
nos, papildomų patarnavimų (be- 
nefits), pvz., receptinių vaistų ir 
kiek priklausys nuo jūsų daktaro 
ir ligoninės pasirinkimas.

Nesvarbu, kokį sveikatos ap
draudos planą pasirinktumėte, jūs

kurį daktarą, kuris priima 
Medicare apdraustus pacien
tus. Bet už kai kuriuos medi
cininius patarnavimus ar pro
cedūras, už kuriuos Medicare 
nemoka, reikės jums patiems 
iš savo kišenės užsimokėti.

2. “Original Medicare plan 
with supplement policy”. Šiuo 
atveju žmogus turi papildomą 
apdraudą (vieną iš 10 standar
tinių Medicare papildomų ap
draudų, vadinamų Medigap 
apdrauda), kurios gaunamos iš 
privačių apdraudos bendrovių. 
Atsižvelgiant į tai, kokią papil
domą apdraudą turite, ji 
užmoka mažų mažiausią dalį 
“deduetible” ir “coinsurance” 
išlaidų. Dažniausiai ta papil
doma apdrauda apdraudžia dar 
ir tuos patarnavimus, kurių 
Medicare neapmoka. Jūs pats 
mokate mėnesinius ar kas du 
mėnesius mokestį už tą papil
domą apdraudą.

3. “Medicare Managed Care 
plan”. Medicare apdrauda mo
ka mėnesinį mokestį už jus ku
riai sveikatos apsaugos orga
nizacijai, kaip Health Mainte- 
nance Organization (HMO), 
Provider Sponsored Organiza
tion (PSO), Prefered Provider 
Organization (PPO), arba 
Health Maintenance Organiza
tion with Point of Service Op- 
tion (POS). HMO ir PSO 
sveikatos draudimo planai pa
prastai nurodo jums kreiptis į 
jų paskirtus jums daktarus ir 
ligonines. Tada jums labai 
mažai kainuoja arba visai nie
ko nekainuoja. PPO arba POS 
leidžia jums pasirinkti dakta
rus ir ligonines, bet už tai rei
kia papildomai primokėti. Kai 
kurie minėtų planų duoda savo 
klientams papildomų patar
navimų - “benefits”. Už kai 
kuriuos tų planų jums gali 
reikėti pačiam primokėti.

4. “Private fee-for-service 
Plan” (PFFS). Tai Medicare 
pripažintas privatus apdraudos 
planas. Medicare užmoka jam 
už patarnavimus, kuriuos Me
dicare paprastai užmoka. 
PFFS teikia visus Medicare 
patarnavimus - “benefits”. 
Tačiau šis planas nėra papildo
ma apdrauda - ne tas pat, kaip 
Medigap. PFFS apdraudos 
planas, nuspręs kiek mokėti už 
jums teikiamus medicininius

patarnavimus. Jūs galite gauti 
didesnę sąskaitą iš daktaro, ar 
ligoninės, negu kad PFFS pla
nas mokės, ir tada turėsite 
užmokėti skirtumą. Galimas da
lykas, kad jums reikės mokėti 
mėnesinį mokestį už PFFS ap- 
draudos planą.

5. “Medicare medical savings 
account” (MSA) planas. Tai yra 
sveikatos apdrauda su aukštu 
metiniu “deduetible”. Tai ban
domoji programa maždaug 
400,000 Medicare turinčių žmo
nių. Medicare moka “the premi- 
um” - mokestį už Medicare 
MSA Planą ir įdeda pinigus į 
atskirą Medicare MSA sąskaitą, 
kurią jūs turite atidaryti. Jūs 
naudojate pinigus iš Medicare 
MSA sąskaitos savo medici
ninių išlaidų užmokėjimui. Jūs 
taip pat galite sutaupyti pinigų 
savo Medicare MSA sąskaitoje, 
kad galėtumėte užmokėti papil
domas medicinos išlaidas. Jūsų 
apdrauda turi aukštą “dedue
tible” - pirminį mokestį. Nėra 
ribos, kiek daktarai, ar ligoninės 
gali reikalauti iš jūsų, virš to, ką 
užmokės Medicare MSA pla
nas. Į šį planą galite įsijungti tik 
metų lapkričio mėnesį. Ir, jei įsi
jungiate, turite jame pasilikti 
visus metus. Jei norite daugiau 
papildomos informacijos apie 
visus šiuos Medicare sveikatos 
draudimo planus, skambinkite 
telefonu 1-800-318-2596.

Įvairūs klausimai ir atsaky
mai apie Medicare draudimo 
planų pasirinkimo galimybes.

1. Ar turite keisti savo turimą 
apdraudą į naują?

Ne. Jei esate patenkintas turi
ma Medicare apdrauda, jums 
nieko nereikia keisti. Bet nepai
sant, kokį planą iš penkių sumi
nėtų pasirinktumėte, jūs vis tiek 
pasiliekate “Medicare” draudi
mo programoje.

2. Kaip galima sužinoti apie 
sveikatos apdraudą jūsų gyve
namoje apylinkėje?

Daug informacijos apie svei
katos apdraudas galite rasti ko
mpiuteryje - Internete - 
www.medicare.gov. Vietinė bib
lioteka gali padėti tą programą 
jums surasti jų kompiuteryje. 
Jūs taip pat galite skambinti 
nemokamu telefonu Medicare 
Special Information 1-800-318- 
2596 arba TTY: 1-877-487- 
2048. Taip pat galite skambinti 
savo valstijos The Statė Health 
Insurance Assistance Program.

3. Jeigu norite pakeisti savo 
apdraudą, ar yra dar kitų dalykų, 
apie kuriuos turėtumėte žinoti?

Jei jūs, arba jūsų vyras/žmona 
turi papildomą apdraudą iš bu
vusios darbovietės, pasiteirau
kite buvusio darbdavio ar uni
jos. Pasiteiraukite, prieš keisda
mi savo apdraudą. Jei turite Me- 
digap apdraudą, paskambinkite

Žiemą Baltijos pajūryje V. Kapočiaus nuotr.

Statė Health Insurance Assis
tance Program jūsų valstijoje. 
Jei turite Medicaid, nieko ne
keiskite, kol nesusisieksite su 
Statė Medical Assistance Of
fice.

Medicare nauji patarnavimai 
moterims, už kuriuos nereikia 
mokėti jokio mokesčo (dedue
tible):

a. metinės mammogramos;
b. Pap smear, taip pat 

ginekologinis patikrinimas (pel- 
vic & breast examination);

Turintiems cukraligę:
a. cukraus (glucose) tikrini

mas;
b. apmokymas apie cukraligę 

(diabetes education).
Visiems kitiems:
a. “Colorectal” vėžio tyri

mas;
b. “Bone mass” matavimas;
c. skiepai nuo gripo ir plaučių 

uždegimo.
Jei norite gauti daugiau infor

macijos apie tuos pataravimus 
- tyrimus, kreipkitės į savo dak
tarą arba informaciją galite 
rasti ir kompiuteryje: www.- 
medicare.gov.

Toliau žiniaraštyje yra duo
dama informacijos apie pagal
bą tiems, kurie negali užsi
mokėti už Medicare draudimo 
neapmokamus medicininius pa
tarnavimus. Jūs tai pagalbos 
programai tinkate, jei jūsų 
mėnesinis uždarbis yra ma
žesnis negu 1,603 dol. porai, ir 
1,194 dol. asmeniui. Ir jei jūsų 
banko sąskaita, “stoeks”, 
“bonds” ir pan. yra mažiau negu 
6,000 dol. porai ir 4,000 dol. 
pavieniui asmeniui.

Jei manote, kad esate tinka
mas tokiai finansinei pagalbai, 
kreipkitės į valstijos ar vietinę 
Welfare, Sočiai Service ar Me
dicaid įstaigą.

Toliau žiniaraštyje kalbama 
apie Medicare pacientų teises:

1. jūs turite teisę, kuri apsau
go nuo diskriminacijos, įsijun
giant į sveikatos apdraudos

(nukelta į 4 psl.)

Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną - Kovo 11- 
ąją, Vilniaus universiteto Medicinos fakultete oficialiai pristatytas Stu
dentų rėmimo fondas. Jis įkurtas vykdant prieš kurį laiką mirusių Ameri
kos lietuvių Valauskų valią. Ida ir John Valauskai savo testamentu 
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetui paliko 65 tūkst. dolerių. 
Svarbiausia testamento sąlyga - gautus pinigus padėti į banką, o iš palū
kanų kasmet mokėti stipendijas geriausiems Medicinos fakulteto stu
dentams. Metinės palūkanos siekia beveik 20 tūkst. litų.

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, ge^įįnojamas turtas, imigracija, DWI 
and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpinamas lietuvių k. vertėjas. 
Konsultacija nemokamai. Galchus & Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, 
NY 11361. Tel.: 718 229-2628.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose reikaluose, 
kurie liečia testamento paruošimą ir jo vykdymą, o taip pat nekilnojamo 
turto pirkimą ar pardavimą bei įvairius reikalus, susijusius su mokesčių 
(tax) mokėjimu. Advokatas dirba Connecticut valstijoje ir kalba lietuviškai. 
134 West St., Simsbury, CT 06070. E-mail: sigcycle @aol.com Tel.: 860 
651-0261. Fax 860 651-8376. 1

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 laidotuyės. Modi
Daug vietos automobiliams pastatytu"
Paruošiamos garbingos laidotuyės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliams pastatyti.'

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia nauj oj 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., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440. Salė vestuvėms 
ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies 
lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas 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. i

Lietuviukai V. Kapočiaus nuotr. k

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 I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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Apie tai buvo nedrąsiai svajota
Los Angeles 32-osios politinės studijos

Baltijos šalys ir NATO
Modernioji trijų Baltijos šalių vienybė nesiriboja vien 

bendrąja istorija, kultūra ar politika. Esama tam tikro, ne
lengvai apibrėžiamo, jungiančio metafizinio vienybės po
jūčio, kuris šių šalių piliečiams reiškia žymiai daugiau nei 
vien įprastai prisimenama Estijos, Latvijos ir Lietuvos liki
mus lemianti geopolitika ir siejanti geografija. Pastaroji 
sieja Lietuvą ne vien su baltiškosiom kaimynėm, tačiau ir 
su Lenkija, nekalbant jau apie Gudiją (Baltarusiją), Lietu
va turi ne ką daugiau kaip atsimintiną ir tyrinėtojų dėme
sio vertą, dažnusyk skausmingą istoriją. Tą Baltijos šalių 
dvasinę giminystę patvirtino ką tik praskriejusi Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos saugumui pašvęsta Joint Baltic Ameri
can National Committee (JBANC) surengta trečioji kon
ferencija, įvykusi š.m. kovo 5-7 d. Washington DC prie
miestyje Cristal City, VA, beje, simboliškai netoli Pen
tagono.

JBANC nuo pat susikūrimo, 1961-ųjų, jungia trys bal
tų interesus JAV ginančios organizacijos: Amerikos lietu
vių taryba, Amerikos estų nacionalinė taryba bei Ameri
kos latvių sąjunga. JBANC, kaip, tarp kitko, ir jai giminiš
ka organizacija Baltijos Asamblėja, nuo 1991 m. vienijan
ti trijų Baltijos Parlamentų atstovus, siekia, kad NATO plė
timas nesibaigtų Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos priėmimu. 
Tas ryžtas ryškiai įsikūnijo konferencijos programoje, sie
kiančioje suformuoti nepriekaištingai parengtą strategiją 
bei dienotvarkėje, kuriof^tfe Baltijos šalių diplomatinio 
korpuso vadovų Jungtinėse Amerikos Valstijose dalyvavo 
ir aukšti JAV administracijos pareigūnai, tokie kaip Ypa
tingasis JAV Prezidento patarėjas bei Nacionalinės Sau
gumo tarybos direktorius Stephen Flanagan bei Charles 
Santagelo, NATO penkiasdešimtmečiui atžymėti komite
to narys.

Latvijos Respublikos Ambasadorius JAV JE Ojars 
Kalninš, kalbėjęs kovo 6-ąją, antrąją JBANC konferenci
jos dieną, taip apibūdino dabartinę trijų Baltijos respub
likų, siekiančių narystės NATO, padėtį: “Mes galime var
žytis prekybos, turizmo bei investicijų srityse; per koktei
lių vakarėlius leidžiame sau apie viens kitą pasakoti anek
dotus, tačiau, nepaisant to, rimtuose reikaluose esame vie
ningi”. Vienybė atsirado ne vien prieš 1999 m. balandžio 
mėnesį Washingtone DC įvyksiantį NATO aukščiausiojo 
lygio susitikimą, nors, kas galėtų paneigti, jog būtent jis 
sutelkė trijų tautų pastan'gūšįvieną stiprėjantį kumštį. Tad 
nei latvių, nei lietuvių, nei estų jau negali patenkinti bai
giamajame Madrido dokumente anonimiškai paminėtos 
“Baltijos regiono šalys” kaip įsidėmėtiną pažangą siekiant 
narystės NATO padariusios valstybės. 1998 m. sausio 16 
d. Baltuosiuose Rūmuose trijų Baltijos šalių prezidentų ir 
JAV vadovo Bill Clinton pasirašytoje Chartoje, prie ku
rios, beje, daug prisidėjo JBANC, be numatyto plataus ben
dradarbiavimo veiksmų spektro tarp JAV ir Baltijos šalių, 
buvo pabrėžta, jog durys į NATO Baltijos kraštams lieka 
atviros. Tačiau ir gražūs pažadai jau nebegali nuraminti 
Baltijos gyventojų, nuolat juntančių grėslų didžiojo kai
myno šešėlį. Reikia ryžtingai ir kryptingai veikti.

Prieš 32 metus Leonardo Va
liuko iniciatyva Los Angeles LF 
bičiuliai pradėjo organizuoti po
litinių studijų savaitgalius. Į 
juos buvo kviečiami įvairių pa
žiūrų intelektualai, politikai ir 
visuomenininkai, tikintis Lietu
vos laisvinimo veiklą praturtinti 
naujomis idėjomis, mintimis ir 
sugestijomis. Ir iš tikro, origi
nalių idėjų čia gimė, ir kai ku
rios buvo įkūnytos kaip Balti
jos valstybių laisvinimo akcijai 
atspara JAV Kongrese, baltų 
kalbomis radijo transliacijų per
kėlimas iš Laisvės radijo į Lais
vosios Europos radiją, JAV pre
zidentų proklamacijomis pa
tvirtintų “Baltų laisvės dienos” 
rezoliucijų iškovojimas Kon
grese, JAV prezidento laiškas 
Baltijos valstybių klausimu vi
siems Jungtinių Tautų nariams 
ir 1.1.

Buvo drąsiai ir balsiai kal
bama apie Baltijos valstybėms 
laisvės atgavimą, tačiau, iš tik
ro, širdyje apie tai tik buvo 
nedrąsiai svajojama. Gal todėl 
atkakliai buvo auklėjami vaikai, 
kad tą kovą ateityje tęstų.

Prieš 9-rius metus Lietuva 
atkūrė savo nepriklausomybę ir, 
kai į 32-ąsias politines studijas 
šiemet suvažiavo nepriklauso
mos Lietuvos diplomatai ir poli
tikai - užs. reik. min. Algirdas 
Saudargas, ambasadoriai Vytau
tas Dambrava ir Stasys Saka
lauskas, seimo narys Algirdas 
Patackas, jau nebebuvo pradi
ninko L. Valiuko nei jo bend
ražygių - B. Čiurlionio, J. 
Gliaudos, J. Ąžuolaičio, B. 
Graužinio, dr. P. Pamataičio, dr.
J. Jurkūno, St. Žymanto ir kitų. 
Už juos tik buvo galima baž
nyčioje pasimelsti.

Studijų programa prasidėjo 
sausio 30, šeštadienį, Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
salėje kun. St. Anužio invoka- 
cija ir LFB LA sambūrio pirm. 
Z. Brinkio žodžiu, kuris daly
vavo ir pirmosiose studijose, o 
dabar turėjo laimės pasveikinti 
garbingus svečius, o taip pat ir 
tautos dainių Bernardą Braz- 
džionį, kuris, regis, dalyvavo vi
suose studijų savaitgaliuose ar
ba kaip programos dalyvis, arba 
kaip svečias.

Pirmąją dieną buvo trejos 
svarstybos ir amb. Vytauto 
Dambravos paskaita.

Svarstybose “Švietimas ir 
politinės partijos - lemtingi val
stybės pažangos varikliai” 

įžanginius pareiškimus padarė 
A. Patackas, A. Saudargas ir J. 
Kojelis. Patackas Lietuvos švie
timo procese matė pažangą, bet 
išsakė ir kritikos. Pvz., kai ku
riuose Atviros Lietuvos fondo iš
leistuose vadovėliuose, kalbant 
apie partizanų kovas, cituojami 
ne Juozo Lukšos “Partizanai”, 
bet L. Mockūno “Pavargęs hero
jus”. Saudargas (kalbėjęs nekaip 
valstybės pareigūnas, bet kaip ei
linis pilietis) teigiamai vertino 
Bažnyčios įtaką. “Vien dekla
ruojamas idealizmas neturi jė
gos. Jis turi persmelkti visą gy
venimą”. Kojelis viltį matė stip
rėjančiose katalikiškose mo
kyklose, kur atsižvelgiama į tėvų 
teisę parinkti mokyklų ugdomąją 
kryptį.

Svarstybas vedė V. Vidugiris.
“Laikas užbaigti istorinės 

reikšmės klausimų sprendimus” 
temą įvadiniais pareiškimais 
svarstė G. Leškys, A. Patackas, 
R. Raulinaitis ir V. Šliūpas, mo- 
deravo A. Nelsienė. Šiose svars
tybose buvo paliesti trys klausi
mai: a) komunistų partijos struk
tūrų nusikaltimų įvertinimas, b) 
atsakomybės dėl genocido oku
pacijų laikotarpyje nustatymas ir 
c) Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės vietos Lietuvos istorijoje 
įtvirtinimas.

Leškys genocidą vykdžiusius 
nusikaltėlius suskirstė į kelias 
grupes, kurių nusikaltimai skir
tingai vertintini. Šliūpas apie 
genocidinius nusikaltimus patei
kė naujos medžiagos, pvz., kas 
pirmosiomis valandomis įvyko 
vokiečiams įžengus į Lietuvą 25 
km pasienio pločio juostoje, kuri 
iškart perėjo į vokiečių kontrolę. 
Patackas Laikinosios Lietuvos 
vyriausybės klausimu sutarė su 
A. Raulinaičiu, kad įstatymiškai 
ji turi būti įteisinta kaip atkūrusi 
Lietuvos nepriklausomybę.

Temos “Būtinai naikintini ar 
taisytini veikią ir būtinai kurtini 
nauji įstatymai Lietuvos teisėt
varkoje” svarstymo kolektyvą 
sudarė adv. Ž. Brinkienė, A. Pa
tackas ir V. Šliūpas, pravedė Ig. 
Medžiukas. Brinkienė prabėgo 
beveik visą Lietuvos teisėtvar
kos lauką, vienur ilgiau, kitur 
trumpiau sustodama. Rado daug 
pažangos, matė ir remontuotinų 
vietų. Kai kur pažanga tik po
pieriuje. Šliūpas akcentavo nuo
savybių grąžinimo procesų ne
normalumus. Patackas nurodė 
dar vieną negerovių priežastį - 
sovietinio mentaliteto teisininkų 

kartą. Prokurorai ir teisėjai - lyg 
uždara kasta su nepadoriai iš
keltomis algomis.

Paskaitą “Idealizmas ir opor
tunizmas Lietuvoje ir išeivijoje” 
pirmąją studijų dieną skaitė 
amb. V. Dambrava. Jis teigė, 

Lietuvos Užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas
J. Pupiaus nuotr.

Poetas Bernardas Brazdžionis J. Pupiaus nuotr.

kad “didžiausią idealistinę auką 
tėvynei atidavė Lietuvos parti
zanai ir kiti pasipriešinimo da
lyviai bei Katalikų Bažnyčia”. 
Bet per 50 metų okupantas tau
tai padarė didelę žalą. Šiuo metu 
Lietuvoje tarp idealizmo ir 
oportunizmo vyksta didelės 
grumtynės. Moralinių vertybių 
atstatymas vyksta lėtai. Bet ir 
išeivijoje yra pažadintos opor- 
tunistinės jėgos, kurios dolerio 

galia oportunistiniais tikslais ir 
stengiasi paveikti Lietuvos gy
venimą.

Ambasadorių publikai pri
statė Dalia Lovetienė, Brazdžio
niu anūkė, o publika kalbą pa
lydėjo ilgais plojimais ir spon
tanišku atsistojimu.

Sekmadienį, sausio 31, pro
grama prasidėjo pamaldomis 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, kur 
tikinčiųjų maldose vardais buvo 
prisiminti mirę LF bičiuliai ir jų 
bendražygiai.

Salėje programą pradėjo E.

Arbas. Pristatydamas poetą Ber
nardą Brazdžionį, tarė: “Los 
Angeles LF bičiuliams politika 
ir kultūra, politika ir literatūra, 
politika ir poezija niekad nebu
vo antagonistės. Priešingai, re
zistencinėje kovoje jos buvo są
jungininkės. Literatūros žmonės 
- Bernardas Brazdžionis, Alė 
Rūta, Jurgis Gliaudą ir kiti da-
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Manėme, kad ta partija turėjo anksčiau ar vėliau pati likviduo
tis ir nueiti istorinėn praeitin, o jos padoresni nariai, žinoma, galėtų 
pasiieškoti sau vietos kitose kairiosios pakraipos politiniuose 
judėjimuose ar įsteigti visiškai naują organizaciją, nesusisietą su 
buvusios Kompartijos struktūromis. Supratome, kad Lietuvos ko
munistai pasirinko kitą kelią - senoji sovietinė nomenklatūra 
mėgina susitelkti ir, prisitaikydama prie naujų sąlygų, siekia išlik
ti Lietuvoje įtakinga jėga. Tai grėsė, kad ateityje gali stiprėti poli
tinė konfrontacija, didėti žmonių susipriešinimas.

Algirdui Brazauskui būnant ponios Prunskienės pavaduotoju, 
įvyko antrasis mūsų susitikimas. Jis vėl pakvietė mane pasimaty
ti, ir prie kavos puodelio jo kabinete mes turbūt kalbėjomės ne 
mažiau kaip pusantros valandos.

Tai buvo nelengvi Lietuvai laikai - Maskvos šantažas, ekonomi
nė blokada. Per pokalbį aš pirmiausia pasidžiaugiau, kad ryžtingai 
paskelbtas Nepriklausomybės atkūrimas ir tvirtai laikomasi šios 
politikos. Sakiau, jog, mano nuomone, Lietuva ateityje turi pasis
tengti ištrūkti ne tik iš politinės, bet ir iš ekonominės priklauso
mybės nuo Maskvos. “Reikia jau šiandien kurti strategiją, kaip 
persiorientuoti į Vakarus”, - tvirtinau aš.

Algirdas Brazauskas neprieštaravo tokiam požiūriui, bet reto
riškai klausė, kaip Lietuva išsilaikys jau artimiausiais mėnesiais, 
jei Maskva nenutrauks ekonominės blokados. Priminęs, jog mūsų 

krašto ūkis labai stipriai priklauso nuo Sovietų Sąjungos žaliavų 
ir rinkos, jis prisipažino nemanąs, jog pajėgtume išsiversti be vie
nokios ar kitokios ekonominės sąjungos su Rytais. Bet Brazaus
kas sakė tikįs, kad politiniu požiūriu Lietuva įstengs išsikovoti 
realią nepriklausomybę.

Kitą sykį su Algirdu Brazausku susitikau 1991 metų vasarą 
Nidoje, kai jis jau buvo paprastas Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas. Kelioms dienoms buvau apsistojęs “Rūtos”: poilsio namuo
se. Ten tuo metu gyveno ir A. Brazauskas su dukterimis. Jis mane 
susirado ir gana draugiškai vėl šiek tiek pasikalbėjome.

Per 1993 metų prezidento rinkimų kampaniją, kuomet buvau 
Stasio Lozoraičio štabo vadovas, su Algirdu Brazausku tiesiogiai 
bendrauti neteko, nors neakivaizdžiai dalyvavau dvikovoje su juo 
ir jo komanda. Bet prabėgus geram pusmečiui po rinkimų, 1993 
metų rudenį man viešint Vilniuje, jau tapęs prezidentu Algirdas 
Brazauskas vėl pakvietė mane su juo susitikti.

Tuo metu buvo kilusi krizė dėl grupės Savanoriškos krašto ap
saugos tarnybos karių išėjimo į mišką. Mes pirmiausia apie tai ir 
kalbėjomės. Brazauskas nerimavo, kad Lietuvoje yra politinių jėgų, 
kurios nesivaržo vardan savo partinių ambicijų žaisti net su ugni
mi - kurstyti maištui karines struktūras. Taip pat prisiminėme dar 
šviežią atmintyje prezidento rinkimų kampaniją. Aš nenutylėjau 
ir nemaloniausios temos: Stasio Lozoraičio atšaukimo iš Lietuvos 
ambasadoriaus Vašingtone pareigų. “Pasielgta negražiai”, - tiesiai 
pasakiau, ką apie tai galvoju. Tiesa, buvau girdėjęs, kad Stasio 
perkėlimo iš Vašingtono į Romą procedūra buvo pradėta dar va
dovaujant V. Landsbergiui. Vis dėlto LDDP baigė jau pradėtą pro
cesą.

Algirdas Brazauskas atsakė, kad tai buvo numatyta iš anksto ir 
nesietina su prezidento rinkimų kova - esą Lietuvai Amerikoje 
reikia kito žmogaus, o Stasys Lozoraitis būsiąs naudingesnis savo 
kraštui, atstovaudamas jam Italijoje. Be to, pabrėžęs, kad prezi

dento rinkimai vykę labai korektiškai, jis užsiminė apie tam tikrą 
įtampą, kilusią jo santykiuose su Stasiu Lozoraičiu, kai šis po 
pralaimėjimo nepanoro, kaip įprasta visame pasaulyje, pasveikinti 
nugalėtojo.

Tai iš tiesų neaiški istorija. Stasys Lozoraitis man pasakojo, 
kad jis savo ranka surašęs sveikinimo telegramą ir perdavęs ją 
kažkam iš savo štabo. Jei ji nebuvo išsiųsta, tai jau galėjo būti kai 
kurių jį supusių žmonių intriga. Aš tai pasakiau Algirdui Bra
zauskui, bet jis tik patvirtino, kad sveikinimo telegramos nėra 
regėjęs.

Po šio pokalbio mes nebuvome susitikę iki 1997 metų, kuo
met, prasidėjus pasirengimui naujiems prezidento rinkimams, jis 
pakvietė mane, diplomatine terminologija, “draugiškų pietų”.

Tiesa, sykį, gerokai anksčiau dar prieš Stasio Lozoraičio ligą, 
tarp mūsų įvyko netiesioginis dialogas. Man paskambino artimas 
Algirdui Brazauskui žmogus, tuometinis jo padėjėjas Justas Pa
leckis, ir tarsi prezidento vardu teiravosi, ar sutikčiau imtis Lietu
vos atstovo Jungtinių Tautų Organizacijoje pareigų. Man būtų tekę 
atsisakyti daug geriau apmokamo darbo JAV administracijoje, 
tačiau labai rimtai svarsčiau, ar neatėjo laikas palikti tarnybą 
Amerikoje ir atsidėti tik savo krašto reikalams.

Paklausiau Stasio Lozoraičio patarimo. Jis iš karto man neat
sakė, paprašęs leisti jam gerai pagalvoti, bet po poros dienų reko
mendavo sutikti su pasiūlymu. Greitai man pasitaikė proga būti 
Lietuvoje. Susitikęs Seimo rūmuose su Justu Paleckiu - Algirdas 
Brazauskas buvo išvykęs kažkur į užsienį - pasakiau, kad nors ir 
patirčiau didžiulių finansinių nuostolių, esu pasirengęs dirbti Lie
tuvai Jungtinėse Tautose ir galėčiau mūsų šalies labui pasinaudoti 
gausiomis savo pažintimis Amerikos administracijoje.

Parskridau į Čikagą. Bėgo dienos, savaitės, o iš Lietuvos - jo
kių žinių. Supratau, kad LDDP vadovybei mano kandidatūra ne-
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pasauli

pasauli
■ JAV karinio jūrų laivyno 

lėktuvas, praėjusiais metais nu
traukęs slidininkų keltuvo lyną, 
apskritai neturėjo būti ore. To
kią sensacingą naujieną prane
šė Italijos kovo 13 d. laikraš
čiai, cituodami Italijos karinius 
tardytojus. Remiantis straips
niais Italijos spaudoje, tik nai
kintuvai F-16 turėjo teisę skrai
dyti Alpėse toje vietoje, kur 
1998 metų vasario 3 dieną įvy
ko nelaimė. Visi 20 keltuve bu
vusių žmonių žuvo. Lemtingąją 
dieną pilotas Richard Ashby 
skrido JAV karinio jūrų laivyno 
žvalgybiniu lėktuvu EA-6B. Šio 
tipo lėktuvai pritaikyti skristi 
nedideliame aukštyje, kad galė
tų aptikti ir atakuoti priešo rada
rus. Praėjusią savaitę JAV karo 
tribunolas pilotą pripažino ne
kaltu. Paskelbtas nuosprendis 
sukėlė įniršio bangą Italijoje, 
kur tardytojai vis dar tęsia ne
laimės tyrimą. Šalies ministras 
pirmininkas Massimo D’Alema 
pareiškė reikalausiąs teisingu
mo šioje byloje. Jis taip pat tei
gė, kad Italija gali persvarstyti 
susitarimus dėl NATO bazių 
dislokavimo jos teritorijoje.
■ Kovo 12 d. Kaliningrade 

vykusiame komiteto “Via-Gan- 
zeatica” posėdyje Lietuva, Lat
vija ir Lenkija palaikė Rusijos 
ir Europos Sąjungos iniciatyvą 
nutiesti plentą, sujungsiantį Ry
gą, Karaliaučių ir Gdanską - Via 
Baltica atšaką.

■ Centrinio Rusijos banko 
oficialus dokumentas, kuriame 
Latvija yra tarp 45-ių off-shore 
zonoms prilyginamų valstybių, 
sukėlė atvirą Latvijos valdžios 
pareigūnų nepasitenkinimą. “Ši 
informacija yra absoliučiai ne
teisinga, nieko bendro su Latvi
jos įstatymais neturinti ir bylo
janti tik apie Rusijos banko 
nuostatą Latvijos atžvilgiu”, pa
reiškė Latvijos užsienio reikalų 
ministras Valdis Birkavs. Rusi
jos vidaus reikalų ministerijos ir 
centrinio banko pareigūnai ne
seniai vėl apkaltino Latvijos 
bankus neteisėtais būdais “pum
puojant” iš Rusijos laisvai kon
vertuojamą valiutą. Jų vertini
mu, Latvija tapo neoficialia off- 
shore Rusijos zona, kurioje “ru
siški pinigai” sudaro apie 45 
proc. šios šalies bankų aktyvų.

Atrastos imperatorių termos
Netoli šv. Kaliksto katakombų archeologai atrado Romos 
imperatorių termas. Kitų termų, bent kiek panašių į šias, 
Romoje nėra

Vieta prie senojo Apijos ke
lio turistams daugelį metų tebu
vo tik paprasčiausias aptvaras su 
gausybe išsibarsčiusių griuvė
sių. Archeologams jis kėlė gau
sybę mįslių. Romiečiai, žvelg
dami į šį 23 hektarų lauką, prisi
mindavo neišsipildžiusius aš
tuntojo dešimtmečio pažadus, 
kai kultūros vertybių apsaugos 
inspekcija jį įsigijo už simbolinę 
kairią, bet taip ir nerado lėšų ap
linkos tvarkymui. Tik dabar, 
žengiant per trečiojo tūkstant
mečio slenkstį, Jubiliejaus ko
misijai skyrus pakankamą pini
gų sumą, kasinėjimo darbai pa
judėjo į priekį. Ir štai Masenzio 
cirkas Quintili vila (vila vadina
ma Quintili šeimos vardu, iš 
kurios ji buvo atimta 182 metais 
po Kristaus, mirtimi nubaudus 
du paskutinius turtingosios šei
mos palikuonis, apkaltintus 
sąmokslu) bei du didžiuliai 
kompleksai, plytintys šalia Se- 
plolcri gatvės ir visai netoli nuo 
dažnos lietuvių grupės aplanko
mų šv. Kaliksto katakombų, 
grąžina turtus, daugelį metų 
saugotus po metro gylio žemių 
klodu. Po pirmųjų darbų, truku
sių tik kelis mėnesius, atkasta 
daugybė neįkainojamų radinių, 
padedančių geriau susipažinti su 
imperatorių ir jų rūmų gyve
nimu. Vieni pirmųjų radinių - 
trys vertingos skulptūros tuojau 
pat perkeltos į Termų muziejaus 
saugyklas. Jos išskaptuotos la-

Lietuvos nepriklausomybės paminklas Veisiejuose, pastatytas 1952 m. V. Kapočiaus nuotr.

Juozas Ruzgys

bai rūpestingai. Tai Hermio gal
va, Sveikatos dievo Asklepijo 
galva bei freska, vaizduojanti 
moterį, kurios tapatybė dar nėra 
nustatyta.

“Džiugu ir nuostabu matyti 
visus šiuos turtus išnyrančius 
prieš akis, - sako archeologas 
Riccardo Frontoni. - Po XIX 
amžiaus grobimų, kurių metu 
iškasenomis apsirūpino visi 
svarbiausi pasaulio muziejai, 
nesitikėjome rasti nieko pana
šaus”. Nuostaba apima įžengus 
į kasinėjimų plotą. Štai vienoje 
iš rezidencijų - ištisas baltuoju 
marmuru grįstas forumas. Kai
rėje - šventyklos pakyla, skirta 
sveikatos dievui Asklepijui. Pa
stato viduje - nepaliestas alko
vos įspaudas. Šalia - viena ter
ma, iš kurios būdavo galima ma
tyti net Tivolio miestelyje esan
čią Adriano vilą. Išgriuvusiose 
grindų vietose išliko šildymo 
sistemos molinių plytų, pasie
niais išrikiuotų molinių talpyk
lų, kurios, kaip ir-šiandieniniai 
radiatoriai, šildydavo orą. Išryš
kėja ir aštuonkampės salės ar- 
chitektoninis planas bei pože
minių tunelių, skirtų tarnams, 
tinklas. Už poros šimtų metrų- 
pagrindiniai romėnų termų sky
riai: frigidarijus (šaltoji termų 
dalis) ir kaldarijus (karštoji ter
mų dalis). Iki šiol tebuvo spėlio
jama apie termų veikimo prin

cipą. Šiandien matome akivaiz
dų įrodymą. Ir ne bet kokį: su
griuvęs vestibiulis palaidojo ir 
puikiai išsaugojo nuostabias 
mozaikines grindis iš baltų, 
juodų ir raudonų rombų. Pagrin
dinėje frigidarijaus salėje - be
veik nepažeistos mozaikinės 
grindys, inkrustuotos rytų mar
muru. “Beveik neįmanoma ap
tikti puošybos elementų, pana
šių į šiuos. Viskas buvo išgrob
styta prasidėjus imperijos nuos
mukio laikotarpiui, plėšiant vi
sus rūmus ir kitus pastatus, bu
vusius kiek toliau nuo gynybinių 
miesto sienų”, - sako archeologė 
Rita Paris, kuri kartu su archi
tektu Piero Meogrossi yra atsak
inga už vykdomus darbus. “Tik 
Adriana viloje, esančioje Tivo- 
lyje, randame keletą panašių pa
vyzdžių. Galėčiau pavadinti ste
buklu tai, kad išliko nepaliestos 
ir baltojo marmuro plokštelės, 
dengusios dvi termų vonias, 
puslankio formos ir stačiakam
pę, esančias viena priešais kitą, 
salės pakraščiuose. Ant pirmo
sios krašto gulėjo Arijanos sta
tula, šalia antrosios stovėjo dvi 
Menadi skulptūros. Visos šios 
skulptūros dabar priklauso pri
vačiai Torlonijos kolekcijai”, - 
pasakojo Rita Paris. Išliko ketu
rių kolonų, rėmusių kupolo 
skliautą, pakojai. Po ilgų tyrimų 
archyvuose pavyko atrasti dvi iš 
kolonų: XIX amžiuje jos buvo 
panaudotos Tor di Nona teatro 

papuošimui, išardytos prasidė
jus modernių pastatų statybai 
prie Tiberio ir saugomos Termų 
muziejuje. Jas būtų galima grą
žinti į ankstesniąją vietą ir at
gaivinti jau ir taip tikrovišką ap
linką: nereikia didelių pastangų, 
kad pavyktų įsivaizduoti Jermų 
svečius, besi lepinančius vonio
se ir plepančius tarpusavyje, 
brangių medžiagų šnaresį ir 
vikrius vergus, nešančius muilą 
ir kvepalus, bronzinių vandens 
šildymo katilų, įrengtų šalia es
ančiose patalpose, šnypštimą.

Kvapą užgniaužia išvydus ir 
kaldarijume atrastą nepaprastą 
tų laikų liudininką: visiškai 
sveika išliko didžiulė, 200 kva
dratinių metrų ploto, laiptinė 
vonia. Romoje taip gerai išsi
laikiusio kito termų komplekso 
nėra.

Jau kitą rudenį, sutvarkius 
aplinką, Quintili vila savo 
paslaptis atvers lankytojams. 
Įėjimas bus įrengtas iš Appia 
Nuova gatvės pusės. Viename 
iš pastatų bus saugomos vertin
giausios iškasenos. Tačiau kas

Buvęs PLB valdybos pirmininkas ir “Pasaulio lietuvio” žur
nalo redaktorius Bronius Nainys (kairėje) kalbasi su Klaipė
dos Dramos Teatro vyr. režisierium Povilu Gaidžiu, kuomet 
šis lankėsi Chicagoje Ed. Šulaičio nuotr.

Medicare pranešimai
(atkelta iš 2 psl.)

planus;
2. teisę žinoti, už ką esate 

apdraudžiamas ir kiek kainuos;
3. teisę žinoti apie visas gy

dymo galimybes jums;
4. teisę gauti medicininį pa

tarnavimą nelaimės atveju;
5. teisę apeliuoti nuosprendį, 

kuris atmeta ar apriboja mo
kėjimą už patarnavimą;

6. teisę žinoti, kaip Medicare 
planas užmoka daktarams;

7. teisę pasirinkti moterų ligų 
specialistą;

8. teisę, turint komplikuotą 

inėjimai turėtų būti tęsiami ir 
toliau. Iki šiol ištirtas tik nedide
lis žemės plotelis, o archeologų 
laukia dar beveik 23 hektarai, 
slepiantys jiems patikėtas 
paslaptis. Galbūt Termų kalvos 
šlaite buvo įrengtas amfiteatras 
ir nuostabiausių formų tilteliai, 
panašūs į rastus Adriana viloje? 
Archeologų laukia ir eliptinės 
formos stadiono paslaptis.

Po gausybės metų Senojoje 
Apijoje vėl galima pajausti gy
vybę. Restauruojama ir Cetani 
pilis, priglaudusi Cecilijos Me- 
tella kapą: pagaliau turistai galės 
aplankyti ir šį mauzoliejų, nuo 
kurio atsiveria stulbinantis Al
bano kalvų peizažas. Viena po 
kitos restauruojamos antkapinės 
plokštės, išdėstytos šoninėse sie
nose bei scenos, Kanovos ir Ka- 
ninos sukurtos XIX amžiuje. 
Darbininkai tvarko ir grindinį - 
tiesiamas tikras akmenukų kili
mas, nutrūkstantis ties gerai išsi
laikiusiomis bazalto grindimis. 
Pakraščiais įrengti du platūs 
šaligatviai, kurių kraštai papuoš
ti vulkaninės uolienos plytomis.

ir rimtą ligą, gauti, reikalui 
esant, tos rūšies specialistą.

Jei manote, kad jūsų teisės yra 
pažeistos, skambinkite The Statė 
Insurance Assistance Program 
jūsų valstijoje. Žiniaraštis duo
da visų valstijų tų įstaigų telefo
no numerius.

Savo sveikatos apdraudos pa
sirinkimo neatidėkite rytojui, bet 
kaip galima greičiau išsiaiškin
kite apie visas jums siūlomas 
galimybes.

Naudotasi medžiaga iš žinia
raščio, U. S. Dept. of Health and 
Human Services - “Medicare & 
You”, 1998.

Valdas Adamkus
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pasirodė priimtina, nors, matyt, Algirdui Brazauskui buvo atėjusi 
į galvą mintis siūlyti man atstovo Jungtinėse Tautose pareigas. 
Nesijaučiau nė trupučio įžeistas, kad nebuvau į jas paskirtas, nes 
sau darbo neieškojau. Sutikau su neoficialiai Justo Paleckio per
duotu pasiūlymu, nes maniau, kad taip atliksiu savo pareigą Lie
tuvai, atiduosiu moralinę skolą, nors man asmeniškai tai ir nebu
vo naudinga tarnyba.

Nebuvau ir negalėjau būti Algirdo Brazausko politiniu są
jungininku. Mes esame skirtingos politinės orientacijos, skirtingų 
pasaulių žmonės. Vis dėlto asmeniškai niekada nejaučiau jam anti
patijos. Susidariau įspūdį, kad tai malonus, mokantis išklausyti 
kitą asmenį žmogus. Nė karto nekilo įtarimų, kad gal jis veidmai
niaujantis, klastingas, Lietuvai bloga linkintis politikas. Esu įsi
tikinęs: Algirdas Brazauskas nuoširdžai atsidavęs savo šaliai 
žmogus, jis elgdavosi taip, kaip manydavo esant protinga vienu ar 
kitu istoriniu laikotarpiu. Nesistebiu, kad daug kam Lietuvoje jis 
patinka, kad nemažai žmonių pasitiki juo kaip politiku.

Man neblogą įspūdį palikęs Algirdo Brazausko politinės veik
los stilius: jo santūrumas, gebėjimas išlaikyti savivardą net ir tuo
met, kai jis būdavo labai smarkiai puolamas ar net plūstamas. Šios 
jo asmeninės savybės, manau, prisidėjo švelninant Lietuvoje poli
tinę konfrontaciją. Algirdo Brazausko politinį vaidmenį objekty
viau turbūt bus galima įvertinti tik kai jo prezidentavimo metai 
jau bus tapę istorija. Galvoju, buvo padaryta klaidų ir galbūt ne
menkų. Kartais jo veikloje prasikišdavo siauri partiniai interesai. 
Bet būta ir labai teisingų sprendimų. Tad aš susikūręs prieštaringą 

Algirdo Brazausko portretą: simpatingas, doras žmogus, tačiau 
partija, kurios vadovu jis buvo - slogios sovietinės praeities pa
likimas.

MINISTRO TOSTAS 
UŽ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Apie ketinimus skelbti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą 
sužinojau iš anksto. Mat po 1990 metų vasario mėnesį įvykusių 
rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą - Atkuriamąjį Seimą Stasiui Lo
zoraičiui ne kartą iš Vilniaus skambino Vytautas Landsbergis bei 
kiti Sąjūdžio vadovai ir tarėsi šiuo klausimu.

Reikėjo pamėginti skubiai išsiaiškinti, kokia bus Amerikos 
reakcija į tokį Lietuvos žingsnį. Stasys Lozoraitis neoficialiai apie 
tai kalbėjosi su aukštais JAV valstybės departamento pareigūnais, 
konsultavosi su mūsų šaliai labiau prijaučiančiais Vašingtono poli
tikais. Jam buvo tiesiog būtina nuolat palaikyti ryšį su Vilniumi ir 
žinoti, kokios šviežiausios naujienos Lietuvoje, kokie poslinkiai 
vyksta, rengiantis paskelbti Nepriklausomybės atkūrimo dek
laraciją.

Stasys nieko neslėpė nuo manęs. Mes turbūt kasdien susiska
mbindavome ir pasišnekėdavome apie naujausius įvykius Lietu
voje. Žinojau, kad artėja Nepriklausomybės atkūrimo paskelbi
mas ir ėmiau nekantraudamas skaičiuoti dienas. Norėjau tai pa
pasakoti kiekvienam sutiktam lietuviui, bet griežtai laikiausi Sta
siui duoto pasižadėjimo: niekam nė žodžio. Vis dėlto prieš pat 
1990 metų kovo 10-ąją, kuomet turėjo prasidėti pirmasis naujai 
išrinktos Aukščiausiosios Tarybos posėdis, informacija apie artė
jantį istorinį įvykį jau pradėjo sklisti visuomenėje. Man iš Vilniaus 
ėmė skambinti draugai ir pranešinėdavo: “Kažkas greitai įvyks. 
Sako, skelbsim Nepriklausomybę”. Šio įvykio išvakarėse žinia jau 
pasklido po visą Čikagos lietuvių bendruomenę.

Atėjo kovo 10-oji, sekmadienis. Žinojome, kad pradeda 
posėdžiauti Lietuvos Aukščiausioji Taryba. Tai pranešinėjo visos 
pasaulio informacijos agentūros, bet žinios apie Nepriklausomy
bės paskelbimą vis nebuvo. Nervinė įtampa augo.

Tą sekmadienį “Margučio” radijas šventė savo sukaktuves. 
Kartu minėjome kompozitoriaus Antano Vanagaičio mirties me
tines ir ta proga Jaunimo centre buvo rengiamas koncertas. 
Važiuodami automobiliu su žmona į šį vakarą, klausėmės radijo. 
Staiga girdime: CBS praneša, kad Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
paskelbė Nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją. Norėjosi tuoj 
pat sustabdyti automobilį ir čia pat gatvėje iššauti šampano butelį. 
Bet po keliolikos minučių ši žinia paneigiama: posėdis vyksta, 
bet Nepriklausomybė dar nepaskelbta. Mat Vilniuje dirbę užsienio 
žurnalistai taip pat jau žinojo, kokį reikšmingą aktą ketinama skel
bti, ir turbūt kai kurie nekantriausi pasiskubino apie įvykį praneš
ti anksčiau, negu jis įvyko.

Atvažiavęs į Jaunimo centrą telefonu pasitikslinau per radiją 
girdėtą informaciją. Sužinojau, kad pirmasis posėdis įvyko vakare, 
padaryta pertrauka, ir kovo 11-osios rytą Nepriklausomybės at
kūrimo deklaracija bus paskelbta. Pažiūrėjau į laikrodį. Čikagoje 
dar buvo kovo 10-osios vakaras, bet dėl septynių valandų skirtu
mo Lietuva jau buvo pradėjusi pirmąją savo atkuriamos Nepriklau
somybės dieną.

Sugrįžau į salę, bet niekaip neįstengiau susikaupti ir klausytis 
muzikos. Galva kaito nuo kitokių minčių. Pasibaigus koncertui, 
vakaro vedėjas mane pakvietė į sceną, pranešęs, kad noriu paskelbti 
trumpą pranešimą.

Atsistoju priešais kvapą sulaikiusius tautiečius, jau spėjančius, 
kad esama gerų žinią ir sakau: “Broliai ir seserys, Lietuva tuoj 
paskelbs pasauliui, kad mūsų kraštas vėl laisvas”.

(bus daugiau)
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Apie tai buvo nedrąsiai svajota
(atkelta iš 3 psl.)

lyvavo ne tik kultūrinėje rezis
tencijoje, bet, kai reikėjo, ir po
litinėje. Mūsų tarpe visada buvo 
viso pasaulio lietuviams žino
mas rezistentas Vaidila Valiū
nas. Prašau “Vaidilos Valiūno” 
autorių poetą Bernardą Braz- 
džionį tarti žodį”.

Plojimais dalyviai sutiko į 
sceną išėjusi Poetą. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos vardą. Tautų be temoje pažanga lėta. Mokyklų
vardo nėra. Nuo jotvingių laikų 
kylančiu keliu jis atėjo iki kara
liaus Mindaugo, ir tada jo alter 
ego, Vaidila Valiūnas, atkūrė 
karaliaus Mindaugo kalbą, 
pasakytą vainikavimo iškil
mėse. Kalbą karalius baigė prie
saika: “Prisiekiu šventą prie
dermę - nuo šios / Dienos tegu 
kiekvienas Lietuvos pilietis / 
Karališką karūną nešios”.

Tada Poetas atkeliauja iki 
džiaugsmingiausios viršūnės, 
nepriklausomybės laikotarpio 
po I-jo Pasaulinio karo. Bet 
1940 prasideda genocido te
roro, tautos vergijos pusšimtis. 
Hitleris, Stalinas, kaip ir carai, 
siekė ištrinti Lietuvos vardą iš 
istorijos ir žemėlapių. Net kai 
kurie poetai Lietuvoje džiaugėsi 
Lietuvos pavergimu. Bet jų 
džiaugsmas nepasitvirtino. 
“Lietuva buvo, Lietuva yra ir

Vasario 16 minėjimas Brocktone: Šv. Kazimiero parapijos klebonas meldžiasi prie paminklo 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę

Vasario 16-ji Brocktone, MA
Kiekviena diena į žmogaus 

gyvenimą įneša kažką naujo, 
nepamirštamo, prasmingo. At
sibundi ir džiaugiesi viskuo, ką 
turi. Džiaugiesi kiekvienu sau
lės spinduliu, džiaugiesi švel
naus vėjo prisilietimu, džiau
giesi akinančiai baltu sniegu. 
Įkvepi giliai į krūtinę šviežio 
oro ir padėkoji Aukščiausiajam, 
kad esi. Esi žmogus - laisvas ir 
nepriklausomas. Kad gyveni 
pasaulyje, kuriame yra šalis - 
laisva ir atgavusi savo neprik
lausomybę. Nereikia net pak
lausti, ką reiškia kiekvienam 
lietuviui Vasario 16-oji. Kiek 
didžių žmonių paguldė galvas, 
kad šiandien mes galėtume su 
džiaugsmu pasakyti: “Lietuva, 
tu laisva!” Ir nesvarbu, kur be
būsi: ar pačioje Lietuvoje, ar to
li nuo jos, bet Vasario 16-osios 
negali pamiršti, nes esi lietuvis, 
visa savo esybe mylintis kraštą, 
kuriame gimei, ar gimė tavo tė
vai ir seneliai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
diena buvo minima ir Brockto
ne. Sekmadienį vasario 14 die
ną, 9 vai. ryto tradiciniam tapu
siu vėliavos pakėlimui prie 
miesto rotušės susirinko būre
lis lietuvių. Sunku pasakyti ką 
kiekvienas jautė savo širdyje 
kai, lengvai krintant baltom 
snaigėm, kilo lietuviška trispal

Lietuva bus. Jos vardas LIETU
VA”, užbaigė Poetas, publikai 
džiaugsmingai plojant.

Tada svečiai iš Lietuvos, sei
mo narys Algirdas Patackas ir 
užs. reik. min. Algirdas Sau
dargas skaitė paskaitas.

A. Patackas, kalbėdamas 
“Lietuvos vidaus politika - prio
ritetai ir alternatyvos” tema, pla
čiau palietė švietimo ir socialinės 
srities klausimus. Švietimo sis- 

atsinaujinimui kliudo iš senosios 
sistemos išlikę mokyklų vado
vai. Vienas iš sunkiausių pra
radimų - “sąmokslų ir pačių 
krikščionių demokratų ydų 
dėka” švietimo ir mokslo minis
tro Zigmo Zinkevičiaus pašali
nimas. Daug vilčių teikia kata
likiškoms mokykloms.

Socialinėje srityje neleistinai 
didelis skirtumas tarp turtingiau- 
siojo ir vargingiausiojo visuo
menės sluoksnių. Sveikatos sri
tis apleista. Gąsdina savižudžių 
skaičiai. Iš kitų sričių rimčiausi 
pasiekimai vyksta krašto apsau
goje. Tai ministro Česlovo Stan
kevičiaus nuopelnas. Diskusijas 
moderavo J. Pupius.

A. Saudargas paskaita “Lie
tuvos užsienio politikos priori
tetai ir alternatyvos” baigė stu
dijų programą. Jis išryškino, kaip 
paviršutiniška kritika vyriau

vė, kuri prie rotušės plevėsuos 
visą savaitę. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje šv. Mišios už 
Lietuvos laisvę žuvusius atlaikė 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Prūsaitis. Mišiom patarnavo tau
tiniais rūbais apsirengę parapi
jos mokiniai. Pakiliai giedojo 
parapijos choras. Po šv. Mišių 
trumpai susikaupėme prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę ir tuoj rinkomės parapijos 
salėje iškilmingam minėjimui.

Minėjimą atidarė Brocktono 
LB apylinkės pirmininkas Stasys 
Eiva, pristatydamas minėjimo 
vedėją Daivą Jaudegytę. Minėji
mas pradėtas JAV ir Lietuvos 
himnais. Maldingoje nuotaikoje 
tylos minute prisiminėme kritu
sius laisvės kovose 1918 m. ir 
jaunuolius, kurie paaukojo savo 
gyvybes 1991 m. sausio 13-os- 
ios kruvinąjį sekmadienį prie 
televizijos bokšto Vilniuje. Kle
bonas kun. J. Prūsaitis sukalbė
jo invokaciją. Brocktono miesto 
sveikinimus perdavė pats Brock
tono meras Jack Yunits, kuris su 
žmona dalyvavo pamaldose ir 
apeigose prie paminklo.

Minėjimo vedėja D. Jaudegy- 
tė pranešė, kad vasario 11 dieną 
Brocktono miesto meras sutiko 
mūsų atstovus savo įstaigoje ir 
pasirašė proklamaciją, skelbian
čią Vasario 16-ąją Lietuvos ne

sybės priimtą užsienio politikos 
programą subanalina. Banali 
kritika alternatyvų nepasiūlo. 
Jis gynė tokias tezes: valstybės 
apginamos tada, kai jos pačios 
pasiryžusios gintis; NATO 
suinteresuota stipriomis valsty
bėmis, o stipri valstybė - nebū
tinai didelė ir galinga; Lietuva 
yra tarp rytietiškos ir vakarietiš
kos krikščioniškos civilizacijos 
atmainų ir sankryžoje protes
tantų ir katalikų civilizacijos 
linijų; ciklono akyje atsidūru- 
sios tautos likimas labai daug 
priklauso nuo vieno žmogaus 
valios jėgos. Tas žmogus Lietu
voje tada buvo Vytautas Lands
bergis.

Diskusijoms vadovavo Algis 
Raulinaitis.

Pasibaigus diskusijoms, J. 
Kojelis paryškino garbingų sve
čių ir Los Angeles gyvenusių 
rašytojų nuopelnus kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ir politinių stu
dijų 32-ąjį savaitgalį užbaigė 
žodžiais: “Sutikome mūsų sve
čius plojimais, o iki pasimaty
mo išlydėkime Lietuvos him
nu”.

Frontininkų pirmininkas dr. 
Z. Brinkis visus pakvietė į 33- 
iąjį politinių studijų savaitgalį 
kitų metų sausio mėn. gale.

J.K.

priklausomybės švente Brock
tone. Be to, Massachusetts gu
bernatorius Paul Celluci šia 
proga išleido valstijos prok
lamaciją. Proklamacijas pers
kaitė Vytas Sužiedėlis. Minėji
mo pagrindinė kalbėtoja buvo 
visuomenininke Gitą Kupčins
kienė, Bostono etnografinio an
samblio “Sodauto” vadovė ir 
radijo programos “Laisvės Var
pas” angliškosios dalies redak
torė. G. Kupčinskienė taip pat 
yra APPLE tarybos narė ir Put- 
namo Nekaltai Pradėtosios vie
nuolyno rėmėjų valdybos pir
mininkė. Ji savo pokalbyje nuo
taikingais pavyzdžiais apibūdi
no keturias savo plačiašakės 
veiklos sritis ir kvietė kartu pas
varstyti jų prasmę lietuviškame 
gyvenime.

Prelegentė trumpai apžvelgė 
APPLE organizacijos (Ameri- 
can Professional Partnership 
for Lithuanian Education) 
užuomazgą. 1990 rudenį Lietu
vos kultūros ministras Darius 
Kuolys, lankydamasis JAV, pa
kvietė Vaivą Vėbraitę į talką 
Lietuvos mokykloms. APPLE 
organizacija greitai išsivystė ir 
pritraukė visą eilę specialistų iš 
visos Amerikos. Ne vienas 
amerikietis nuvažiavęs į Lietu
vą įsimylėjo į mūsų kraštą ir 
grįžta ten metai po metų. AP

PLE veikla radikali. Ji stengiasi 
keisti švietimo sistemą ne nuo 
viršaus su ministerijom ir jų pro
gramom, o dirbdama su eilini
ais mokytojais. APPLE yra sava
norių organizacija, kurios na
riams algų nemokama. Tik ga
vusi fondų paramos, gali pa
sikviesti vieną kitą specialistą ir 
apmokėti jiems keliones. Nau
joji APPLE pirmininkė Emilija 
Sakadolskienė kreipia veiklą 
nauja linkme. APPLE organiza
cijos nariai bus apmokyti profe
sionaliai kreiptis į fondus rašant 
angliškai vadinamus “grants”. 
Organizacija supranta, kad reikia 
rasti būdą pasamdyti kaip tik 
tuos specialistus, kurių labiausiai 
Lietuvoje stinga.

Pati G. Kupčinskienė yra “So
dauto” ansamblio steigėja. “So
dauto” susibūrė prieš 24 metus, 
kai rinkosi žmonės, negalintys 
gyventi be lietuviškos dainos. Jie 
ir dabar dalinasi savo dainomis 
su tautiečiais ir kitataučiais. Per 
paskutiniuosius metus pasikeitė 
tik ansamblio sudėtis. Kai an
samblis įsikūrė, didesnė narių 
dalis buvo gimę Amerikoje, ma
žesnė - Lietuvoje arba Vokieti
joje ir atvažiavę su tėveliais po 
karo. Šiuo metu iš 25 narių liko 
5 gimę Amerikoje, o didesnė da
lis ansambliečių yra atvykę iš 
Lietuvos per paskutiniuosius 10 
metų. Ir, anot paskaitininkės, 
dabar ansamblio tikslas tapti 
bendravimo tiltu su platesne lie
tuvių bendruomene mūsų apy
linkėje.

Visiems puikiai žinoma radi
jo valandėlė “Laisvės Varpas”, 
kurios angliškosios dalies redak
torė G. Kupčinskienė. Ji džiau
gėsi, kad apylinkės lietuviai ver
tina programą ir savo nuošir
džiais patarimais bei pinigine au
ka remia jos darbą. Prelegentė 
paminėjo, kad “Laisvės Varpo” 
valandėle pradeda domėtis ir 
amerikiečių šeimos, kurios įsū
nija vaikučius iš Lietuvos.

Neseniai prelegentei atiteko 
Nekaltai Pradėtosios seserų vie
nuolyno Putname rėmėjų valdy
bos pirmininkės pareigos. Jos 
žiniomis, dar prieš 1990-sius 
metus šio vienuolyno seserys bu
vo atgaivinusios ryšius su seseri
mis Lietuvoje. Dabar jau visiems 
žinoma, kad Albina Pajarskaitė, 
įsteigusi Caritas veiklą Lietu
voje, buvo Nekaltai Pradėtosios 
seserų kongregacijos vyriausioji. 
Kai atsivėrė Lietuvos durys į 
laisvą pasaulį, seserų veikla čia 
smarkiai pakito. Seserys, besirū
pindamos Lietuva, nesiruošia 
užmiršti savo veiklos JAV lietu
vių tarpe. Paskaitininke paminė
jo ir Nukryžiuotojo Jėzaus se
serų Brocktone vienuolę sės. 
Elenutę Ivanauskaitę, kuri “kas
dien daro smulkius stebuklus”, 
organizuodama šalpą Lietuvos 
vaikų globai.

Baigdama apžvalgą G. Kup
činskienė pateikė išvadas. “Ma
nau, kad prieš dešimtį metų daug 
ką darydavome iš tam tikros pa
reigos, iš idealizmo. Galvojome, 
kad jei mes neskleisime Lietu
vos vardo, ji gali likti užmiršta 
plačiame pasaulyje. Bet dabar 
tas pavojus yra sumažėjęs, nors 
dar daug darbo liko politinėje 
sferoje. Iš visų savo užsiėmimų, 
man darosi aišku, kad mes da
rome tai, ką darome gal tik iš da
lies Lietuvos labui, bet dar labi
au savo praturtinimui. Aš pasi
žiūriu į APPLE kursų lektorius 
ir aiškiai matau, kiek jie sau dva
sinių jėgų pasisemia padėdami 
Lietuvos mokytojams. “Sodau
to” ansamblio nariai renkasi kas 
savaitę, todėl, kad jiems smagu 
pabūti kartu, pašokti, pajuokau
ti. Mes pasijuntame psichologiš
kai sveikesni. Mes paliečiame 
savo kultūrines šaknis ir atsi
gauname. “Laisvės Varpo” pro
grama neskamba laisvai Lietu
vai, o Brocktono ir Bostono lie
tuviams. Seserys vienuolės pa
deda seserim iš Lietuvos, bet ne
užmiršta savo pagrindinio tiks
lo - tarnauti Amerikos lietu

viams. Ir Vasario 16-osios mi
nėjimai jau nebe priežastis tik 
apgailestauti mūsų pavergtos 
tautos apgailėtiną padėtį. Šie 
minėjimai tapo proga pagarbiai 
prisiminti visus, kurie kovojo už 
tą brangią laisvę, ir toliau 
džiaugtis savo lietuviškumu”.

Po įdomaus G. Kupčinskie
nės pokalbio buvo priimtos re
zoliucijos, kurios išsiųstos val
džios atstovams. Minėjimo me
tu surinkta 1078 dol. aukų lietu
viškoms organizacijoms parem
ti ir lietuvybės išlaikymui. Kiek
vienas iš mūsų stengiasi padėti 
atsikuriančiai Lietuvai. Remi
ame Lietuvos Vaikų Globą, re
miame BALFą ir kitas lietuviš
kas organizacijas. Bet Vasario 
16-osios proga aukojama ne la
bdarai, o daugiau politiniams 
reikalams, siekiant paremti Lie
tuvių Bendruomenę ir Ameri
kos Lietuvių Tarybą, kurios bu
di tautos sargyboje, kad šio 
krašto valdžios pareigūnai ir šio 
krašto spauda neužmirštų Lietu
vos reikalų. Lietuvių Bendruo
menė taip pat rūpinasi švietimu, 
remdama lituanistines mokyk
las, leisdama vaikams vadovė
lius ir organizuodama dainų ir 
šokių šventes, tokiu būdu pa
laikydama lietuvybę šiame kraš
te.

Meninę programą atliko 
Brocktono Šv. Kazimiero para
pijinės mokyklos vaikų choras. 
Chorui vadovavo muz. Marytė 
Bizinkauskaitė, akompanavo 
James Hay. Sunku įsivaizduoti, 
kiek reikėjo įdėti pastangų va
dovei, kad įskiepytų meilę lietu
viškoms dainoms, šokiams ir 
giesmėms nelietuviams Ameri
kos vaikams. Nesvarbu, kad 
daugumas vaikučių gal ir ne vi
sai suprato dainų esmę, bet svar
bu, kad jie dainavo iš visos savo 
mažos širdelės, su nuostabiomis 
šypsenomis veiduose. Minėji
mo ruošą koordinavo Lietuvos 
Bendruomenės apylinkė, ben
dradarbiaudama su Šv. Kazi
miero parapija, parapijos mo
kykla, Lietuvos vyčiais ir LKM 
sąjungietėmis, kurios po progra
mos suruošė vaišes.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė yra giliai įleidusi šaknis 
į užsienio lietuvių sąmonę. Ši 
šventė tapo iškilia patriotine 
švente, kurios metu su skausmu 
širdyse prisimename laisvės 
praradimą ir su pakilia nuotai
ka prisimename laisvės atga
vimą. Nors Lietuva ilgus metus 
buvo okupuota, lietuviai puo
selėjo laisvės atgavimo viltį ir 
pasiryžimą už ją kovoti. Šian
dien ypatingai galime pasi
džiaugti, kad Lietuva yra laisva 
ir politiškai bei ekonomiškai 
stiprėja. Ir visi mes suprantame, 
kad kiekvienas darbelis, atlik
tas Lietuvos labui, atneša ir dva
sinio peno ne tik mums patiems, 
bet ir šalia esančiam lietuviui.

Estera Girdauskienė

Kaziuko 
mugė 

Worcesteryje
Worcesterio skautai(-tės) Ka

ziuko mugę ruošia kaip, ir kas
met Verbų sekmadienį - kovo 
28 d. Atidarymas - 12 vai. p. p. 
Leiskit šeimininkėms pailsėti tą 
dieną, nes skautininkės paruoš 
skanius lietuviškus pietus, ku
riuos baigsit kvepiančia kava ir 
namie keptais pyragais. Galėsit 
nusipirkti Putnamo seselių kep
tos ruginės duonos.

Bus audinių ir gintaro pa
puošalų, įvairių medžio droži
nių ir šiaudukų paveikslų, lietu
viškų knygų ir dainų kasečių. 
Sesė Rasa margins Velykų mar
gučius ir Jus pamokys to meno. 
Mažiesiems mugės lankytojams 
įvairių žaidimų stalas, o laimei 
išmėginti - loterija.

Laukiame!
Rengėjai

- Didžiausias uždaras spor
to kompleksas - 6009,3 m2 plo
to - sporto kompleksas “Karoli
nos turas” Vilniuje. Jo visų sta
tinių bendras plotas - 23 084,6 
m2 . Čia veikia vienas didžiau
sių - 4221,5 m2 ploto - uždaras 
teniso aikštynas. Yra 161,8 m2 
ploto atletinės gimnastikos bei
154.1 m2 ploto aerobikos salės. 
Šiame komplekse taip pat yra 
104 kambarių viešbutis. Tai - 
didžiausias privatus viešbutis, 
kurio plotas 8274 m2. Bendras 
statinių plotas su sporto kom
pleksu, viešbučiu, restoranu, 
banku ir kitomis patalpomis yra 
8274 m2 ploto. Sporto komple
ksas pastatytas 1993 m. pagal 
architektų R. Dudėno ir S. Ma- 
tijoškos, inžinierės I. Barstaitės 
projektą.

- Didžiausias uždaras plau
kymo baseinas - Vandens spor
to rūmai “Vilnius”. Pagrindinio 
baseino ilgis - 50 m, plotis - 22 
m, gylis - nuo 1,85 iki 4,8 m. 
Ties giliausia vieta yra šuolių į 
vandenį dešimties, septynių ir 
penkių metrų bokštai bei trys tri
jų ir du vieno m aukščio tramp
linai. Tribūnose - 650 žiūrovų 
vietų. Be to, dar yra 16,76 x 4,0 
m (gylis nuo 0,9 iki 1,2 m) ir
10.1 x 3,5 m (gylis 0,9 m) vo
nios pradedantiesiems. Yra dvi 
treniruočių bei konferencijų sa
lės, medicinos kabinetai.

- Didžiausia šaudykla - “Di- 
namo” šaudymo kompleksas 
Kaune. Joje yra 50 m (16 vietų), 
25 ir 10 m (po 20 vietų) ilgio 
galerijos bei 30 vietų šaudymo 
iš lanko šaudykla.

- Didžiausias teniso aikšty
nas - Vilniaus “Žalgirio” sporto 
įrenginių valdybos teniso kortai, 
- 13 lauko teniso aikštelių.

- Didžiausias velotrekas yra 
Klaipėdoje. Jo ilgis - 333,33 m, 
tako plotis - 7 m, mažiausias tie
siųjų nuolydis 6°, didžiausias 
viražų ir pakilimo kampas - 34°, 
neutrali juosta - 1,5 m pločio. 
Velotreko tribūnose telpa 1600 
žiūrovų.

- Didžiausias šachmatų klu
bas yra Vilniuje. Čia įrengta 
didžioji 14,08 x 5,9 m turnyrų 
salė ir trys mažesnės turnyrų 
salės.

- Didžiausia surenkama tri
būna - talpinanti 1080 sėdinčių 
žiūrovų keturiuose aukščio ly
giuose, 506,9 m2 grindų ploto - 
sumontuota Vilniaus uždarosios 
akcinės bendrovės „Scenos 
techninis servisas” 1995 m. ba
landžio 5 d. Trakų pilies kieme 
tarptautinio madų festiValio „In 
Vogue ’95" atidarymo koncertui. 
Tribūnos konstrukcijų svoris - 
22 061 kg.

- Didžiausia Lietuvos kon
struktorių surenkama kon
certinė scena, kurios plotis - 
55,8 m, ilgis su pandusu - 33,6 
m, aukštis - 13,3 m (dėl grindi
nio netolygumo mksimum -14,2 
m), grindų plotas - 1650 m2 , 
svoris -109,51, pastatė Vilniaus 
uždaroji akcinė bendrovė “Sce
nos techninis servisas” 1992 m. 
birželio 21d. Maskvos Rau
donojoje aikštėje.

- Didžiausia Lietuvoje su
renkama koncertinė scena - 
43,32 m pločio, 20,52 m gylio, 
13,94 m aukščio, 62 t svorio - 
pastatyta Vilniaus uždarosios 
akcinės bendrovės “Scenos 
techninis servisas” 1993 m. rug
sėjo 27 - 28 d. festivaliui ‘ 'Visa
gino Country ‘93”. Aikštelės ar
tistams plotas - 236,2 m2, višas 
scenos plotas po stogais - 311 
m2. Projektas S. Paškevičiaus.
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Lietuvos kariai karinėse pratybose V. Kapočiaus nuotr.

Kvietimą talkon išgirdo keli 
žemynai

Lietuvos Respublikos Kraš
to apsaugos ministerijos va
dovybei pavedus per įmanomai 
trumpiausią laiką išversti 
NATO karinės terminologijos 
žodyną, šio darbo organizatori
ams ir vykdytojams netikėtai 
gimė idėja pabandyti pakviesti 
į talką išeiviją nes darbas su 
vietinėm pajėgom judėjo labai 
lėtai. Na, atsiras penki, gal sep
tyni ar dešimt savanorių ir tai 
jau bus didžiulė parama — sam
protavome prieš išplatinant

kreipimąsi į išeiviją su kvietimu 
prisidėti prie projekto ŽO
DYNO TALKA.

Kreipimasis buvo išspausdin
tas Krašto apsaugos ministerijos 
savaitraštyje “Karys” ir JAV lie
tuvių dienraštyje “Draugas”, 
taip pat įvairiais ryšių kanalais 
perduotas lietuvių išeivijos or
ganizacijoms.

Po savaitės kitos, kaip ir buvo 
tikėtasi, atsiliepė apie dešimt 
išeivijos lietuvių iš JAV. Kontak
tai prasidėjo: “Atsiųskite pluoš

------------------------------- ----------------------------------------------RigaVen Travel Ine.
. We have C RE AT CRUISES .

. Tours to Ireland, Scotland, England and Europe . 
• Discover Costa Rica •

and alvvays 

Low Fares to VILNIUS
FROM JFK - $299 (in March limited days) 

with 
©>=77V/VW7/?

from Newark $350 (limited days) 
. Ali Fares plūs Tax

Call
INESE ZAKIS

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

VILTIS - Hope

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

■ Siuntiniai į Lietuvą su pristatymu į namus
■ Labdaros siuntiniai per GIFT OF HOPE programą
■ Perkraustymo į Lietuvą paslaugos
■ Pinigų persiuntimas į Lietuvą
■ Pigios telefono paslaugos
■ Telefono kortelės skambinti į Lietuvą - 29 centai per 

min.
■ Vertimo paslaugos

Siuntiniai surenkami {vairiuose miestuose MA, NH, ME, 
RI, CT, NY, PA, MD, DC valstijose. Jei norite gauti siuntinių, 
paėmimo tvarkaraštįjūsų vietovėje skambinkite į “VILTIES” 
įstaigą 617-269-4455.

‘‘VILTIS’’ atstovas New Yorkeyra Algis Jankauskas. Pa
skambinę jam tel. 718-849-2260, galite susitarti dėl siuntinių 
paėmimo iš namų New Yorko apylinkėse

telį ir kibsime į darbą”, - rašė 
talkininkai ir platino mūsų krei
pimąsi asmeninių ryšių pagalba 
bei perduodami atspausdinti 
žurnalui “Pasaulio lietuvis”.

Į talkos akciją įsitraukė per 
penkiasdešimt išeivijos sava
norių. Stebino ir jaudino neį
tikimas išeivijos gyvybingumas, 
atvirumas ir nuoširdumas: jūs 
pakvietėte, mes jau čia, pasiren
gę padėti, patarti ir netgi imtis 
daug laiko ir pastangų reikalau
jančio vertėjo darbo. Atsiliepė 
ne tik JAV, bet ir Australijos, 
Kanados lietuviai. “Aš labai no
riu, kad Lietuva būtų priimta į 
NATO. Man būtų didelė garbė 
padėti Lietuvai pasiekti šį už
sienio politikos prioritetą”, - ra
šo Andrius Giedris, magistran
tas iš Kanados. “Jau kokį dvi
dešimt metų esu Australijos val
džios registruotas vertėjas”, - 
prisistato į talką 1948 metais 
Vokietijoje gimęs, Australijoje 
mokslus baigęs, ten gy venantis 
ir dirbantis Imigracijos ir etninių 
reikalų ministerijoje Gintautas 
Kaminskas.

“Sutinkame, mielai norime

pasisiūlyti prisidėti prie Tamstų 
ruošiamo NATO karinės termi
nologijos žodyno vertimo į lie
tuvių kalbą”, - rašo dr. Bronius 
Nemickas, Neris Šimkus, Anta
nas Klimas, Algis Raulinaitis, 
Viktoras Naudžius. Nedelsdami 
darbo ėmėsi Lietuvos kariuo
menę jau gerai pažįstantis ats. 
pik. Donatas Skučas ir Lietuvoje 
nuolat jau gyvenantis Edmundas 
Kulikauskas.

Su dideliu entuziazmu pri
ėmė kvietimą talkon Vytautai: 
Vidugiris, Černius ir Germanas, 
jie, be to, į talkos sūkurį įtraukė 
nemažai savo draugų, kurie 
savo ruožtu platino talkos ini
ciatyvą toliau. Kęstutis Jėčius, 
Pasaulio Lietuvių Centro pir
mininkas, be kita ko, rašo: “Kla
sės draugas V. Germanas at
siuntė kopiją jūsų laiško. Nepa
prastai puiki mintis. Išeivija tik
rai gali pasitarnauti ir nebūkš- 
tauti, kad Lietuvai galima padėti 
tik pinigais”.

Vytautas Germanas sausio 19 
dieną parašė Krašto apsaugos 
ministerijos Gynybos štabo pa
tarėjui, pagrindiniam projekto 
‘ŽODYNO TALKA” organiza
toriui dr. Algirdui Kanaukai: 
“Vakar baigiau užduotį, išsiųsiu 
rytoj registruotu paštu. (...) Tu
riu pripažinti, kad buvo įdomu 
ir miela prisidėti prie konkre
taus ir vertingo darbo. Algi, su
teikei neblogą grupę talkininkų, 
nepaleisk mūsą palaikyk ryšius 
ir, jei bus reikalas, vėl mus už
kinkyk darban”.

Beje, šįkart norėčiau ne vien 
tik žodyno talkos sėkme pa
sidžiaugti, bet ir pateikti kaip 
pavyzdį to susitelkimo, kuri pa
demonstravo visi atsiliepusieji į 
kvietimą žodyno talkon. Visi jie 
daugiau ar mažiau užsiėmę 
žmonės, turintys pakankamai 
rūpesčią tačiau išugdytas parei
gos jausmas, nuolatinis siekis 
pasitarnauti Tėvynei stipresnis už 
asmeninius interesus.

Tenka apgailestauti, kad čia; 
Lietuvoje, susitelkimo kartais pri- 

(nukelta į 7 psl.)

SCHUYLER SAVINGS BANK
Mes siūlome:

*Tanpymo sąskaitas *Taupymo certifikatus 
*IRA sąskaitas 

‘Asmeniškas ir komercines čekiu sąskaitas 
*TiesioginJ pinigu deponavimą 

‘Namu 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, NJ 07032 
(201)991-0001 
arba skambinkite nemokamai: 
1-888-SCHUYLER 
(1-888-724-8953)

Pigios kelionės į Pabalti 1998-99 
per UNIONTOURS

VILNIUS
6 naktys/ 7 dienos 

tiktai $660 asmeniui 
dvigubame kambaryje 

Nuo ketvirtadienio iki trečiadienio. Į kalną Įeina: 
FINNAIR skrydis ten ir atgal

5 naktys viešbutyje 'Šarūnas* 
taip pat mokesčiai Ir pusryčiai kasdien. 

Skambinkite UNIONTOURS 
sužinoti apie kitokias keliones į Pabaltj. 

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

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

UNIONTOURS
245 Fifth Avenue 

New York, NY 10016 
Fax: 212 683 9511 

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

®/=77V/V77//?

Padovanokite

"Darbininko "
prenumeratą savo 

pažįstamiems bei 
draugams 
švenčių proga!

Prenumerata
metams - tik $30.

f——X
Reikalingos vaiką 

auklės, namų tvarkytojos 
darbui amerikiečių šeimose. 
Suteikiamas atskiras kam
barys, vonia ir pilnas išlaiky
mas. Atlyginimas 300 - 450 
dol. per savaitę su dviem 
laisvom dienom. Kreiptis In- 
ternational Consultation, 
368 Broadway, Suite 206, New 
York, NY, 10013, tel: (212) 
766-1168. (sk.).

J

PAVASARĮ ir VASARĄ

SKRYDŽIAI I

VILNIŲ
iš NEVVARK, N|

$455
$660

Bal. 1 - Bal. 30
Geg. 1 - Birž. 15
Birž. 16 - Rūgs. 15 $780

iš CHICAGOS

$510 
$660 
$790

Plius mokesčiai 
Papiginti skrydžiai iš visų JAV miestų

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
204

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 paštu - per 14-a darbo dienų 
j UETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ

T •

PICK-UP SCHEDULE FOR
MARCH 1999

March 18 Elizabeth, NJ 
Kearny, NJ 
Paterson, NJ

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

March 19 Philadelphia, PA 
Baltimore, MD

11-12 noon
4-5 pm

March 20 Brooklyn, NY 12-1 pm

March 30 New Britain, CT 
New Haven, CT 
Waterbury, CT

. Į

11-12 noon
2-3 pm
4-5 pm

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

One way to Vilnius $250

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

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

mailto:Ven@worldnet.att.net
mailto:travel@uniontours.com
http://www.uniontours.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://www.vytistours.com
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO:
DARBININKO skaitytojai, at

siuntė prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus.

Po 45 dol.: Vytautas Gintau
tas, Mountain Dale, NY.

Po 40 dol.: Frances S. Bumi- 
las, Raynham, MA; P. Sirusas, Gar- 
rison, NY; Aldona Echaniz, Great 
Neck, NY;J. Vilgalys, Great Neck, 
NY; L. Šidlauskas, Smithtown, NY; 
Gražina Erčius, Little Neck, NY.

Po 35 dol.: A. Šaulys, Shore- 
ham, NY; Guoda Bobelis, Som- 
ers, NY.

Po 30 dol.: R. Kepenis, Gro- 
ton, CT; Dr. Alf. Stankaitis, Weth- 
ersfield, CT; Dr. Pelagija Levec- 
kis, Daytona Beach Shores, FL; St. 
Bakutis, St. Petėrsburg, FL; Petrė 
Kasperavičiūtė, St Petersburg, FL; 
Antanina Klimkaitis, Chicago, IL; 
Halina Bagdonas, Oak Lawn, IL; 
J. Keraminas, Rockford, IL; J. In
driūnas, Roselle, IL; Birutė Nor- 
ton, Alexandria, VA; Alb. Bepirš
tis, Baltimore, MD; P. Razlavi- 
cius, Lynnfield, MA; Salome Duo
ba, Norwood, MA; Eugenia Liau
gaudas, Parsippany, NJ; Dr. Jura 
Shukis, Fresh Meadovvs, NY; A. 
Kildisius, Richmond HII1, NY; 
Emma Uzemis, Oklahoma C., OK; 
Aniceta Kielaitė, Providence, RI.

Po 25 dol.: Vyt. Šeštokas, Los 
Angeles, CA; Nijolė Kent, Valen- 
cia, CA; Kun. J. Grabys, Putnam, 
CT; L. Izbickis, Treasure Island, 

' FL; Sophie Dameika, Rockford, 
IL; Regina Barisas, Shrevvsbury, 
MA; S. Šatas, Warwick, RI.

Po 20 dol.: Anna Balsis, 
Scottsdale, AZ; R. C. Novak, Los 
Angeles, CA; Kun. Algirdas Ol
šauskas, Los Angeles, CA; Dalilė 
Polikaitis, Westlake Village, CA;
J. Chesnes, Hebron, CT; S. Liau- 
kus, Huntington, CT; VI. Pet
kevičius, Lakeside, CT; Eleonora 
Arlauskas, New Britain, CT; Mrs.
K. Campe, Newtown, CT; Kun. 
Vyt. Pikturna, Putnam, CT; Paul 
and Dana Kuras, VVaterbury, CT; 
J. Bružas, VVoodstock, CT; Jane 
Valys, VVoodstock, CT; Jadvyga 
Muraska, VVaterbury, CT; Tlie- 
rese A. Jacąues, Bayonet Point, 
FL; D. Pranckevicius, Chipley, FL; 
V. A. Sužiedėlis, Naples, FL; VI. 
Staškus, St. Pete Beach, FL; Alg. J. 
Stepaitis, Arlington Hgts, ILV* 
Enata Skrupskelis, Chicago, IL; J. 
Baužys, Orland Pk., IL; K. Ciurins- 
kas, Crown Point, IL; Dr. A. 
Grushnys, VVichita, KS; K. Keb- 
lys, Baton Rouge, LA; N. Varnas, 
Slidell, LA; J. J. Sakaitis, Aubum, 
MA; Alb. Barulis, Brockton, MA; 
Lilija Kulbis, Brockton, MA; J. 
Vasys, Dedham, MA; Br. Paliulis, 
Dorchester, MA; Veronika Rūte
nis, Hyannis, MA; Maria Biose-

Worcester, MA

Nepriklausomybės šventė
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė atšvęsta vasario 14 dieną. 
Ją surengė Worcesterio lietuvių 
organizacijų taryba, kurios 
pirmininkas yra Petras Molis.

10 vai. ryto Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje šv. Mišias už 
Lietuvą koncelebravo parapijos 
asistentas kun. Jonas Petraus
kas, MIC, ir parapijos adm. kun. 
Antanas Nockūnas, MIC, kuris 
pasakė šventei pritaikytą pa
mokslą. Aukojimo dovanas prie 
altoriaus nešė Aldona Shumway 
ir Liucija Savickaitė. Giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės Onos Valins
kienės. Eisenai į bažnyčią vado
vavo Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa. Organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis, jų nariai unifor
muoti. Moterys pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Po Mišių 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai, taip pat “Lietuva brangi”. 
Nepaisant šalto oro organizaci
jos su vėliavomis ir pamaldų 

vas, Marlborough, MA; St. Rasys, 
Milton, MA; Liuda VVeingortin, 
Milton, MA; Rūta Kulbis, VVater- 
town, MA; Gintarė Šileika, VVil- 
liamstown, MA; Vyt. Kutkus, 
Dearbom Hts., MI; Dr. Birute 
Girnius, Allen Park, MI; Eugenia 
Raudys, Bayville, NJ; Ant. Dargis, 
Flemington, NJ; Kristina Senulis, 
Paterson, NJ; J. Marcis, Pt. Am- 
boy, NJ; Anne E. Stanis, Toms 
River, NJ; B. B. Jasewicz, Amster- 
dam, NY; Fr. Petrauskas, Bald- 
vvinsville, NY; Vyt. Naronis, Lake 

' Grove, NY; A. Dambriunas, Larch- 
mont, NY; G. E. Tozzi, Linden- 
hurst, NY; Zina Di Falco, New 
York City, NY; Regina Šėrikas, 
Thomvvood, NY; A. Liutkus, Eu- 
clid, OH; V. Suima, Philadelphia, 
PA; Nancy Guobaitis, Edgefield, 
SC; M. Pakstys, Sterling, VA; Zita 
VVoody, Oak Harbor, VVA.

Po 15 dol.: Maria Juodaitis, 
Norwalk, CT; Louise Bagdonas, 
New Port Richey, FL; Julija Gylys, 
Lemont, IL; A. Bitenas, Elizabeth, 
NJ; NinaMichura, Hastings Hud- 
son, NY; Vyt. Anonis, Rego Pk, 
NY; V. Jankus, Delran, NJ; Jad
vyga Leleiva, Richmond Hill, NY; 
A. Normantas, Charlottsville, VA.

Po 10 dol.: Nijolė Levenson, 
Dauphin Island, AL; F. Swilpa, 
Hot Springs, AZ; R. Svainauskas, 
Studio City, CA: V. Jalinskas, 
Farmington, CT; Gintarė Ivaš- 
kienė, Monroe, CT; V. Juozokas, 
Newington, CT; P. Karosas, New 
Britain, CT; Z. Delinikaitis, VVater
bury, CT; J. Vaitkus, VVaterbury, 
CT; V. Nenortas, VVest Hartford, 
CT; V. Salciunas, Port St. Lucie, 
FL; V. Gedmintas, St. Petersburg 
Beach, FL; V. A. Gružas, St. Pete, 
FL; V. Sakas, St. Pete, FL; J. Mi
siūnas, Stuart, FL; J. Tricis, Chica
go, IL; P. Plestys, Oak Lawn, IL; 
AnnaTrainowich, Arlington, MA; 
Louis Drusinskas, Brockton, MA; 
S. Veršelis, Natick, MA; Anna 
Bacevičius, Nevvton, MA; St. Li- 
leika, Randolph, MA; Bronė Pri- 
dotkas, VVorcester, MA; B. Gircys, 
VVorcester, MA; Alg. Bražėnas, 
Royal Oak, MI; St. Rudys, Ux- 
bridge, MA; A. Sparkevicius, Las 
Cruces, NM; Valentine Tumelis, 
Linden, NJ; Frances Mackevičius, 
Old Bridge, NJ; K. Šeštokas, Rah- 
way, NJ; J. Melesius, Miller Place, 
NY; Vyda Liaugaudas, New York, 
NY; A. Bagdonas, VVoodhaven, 
NY; Z. Prūsas, Chillicote, OH; V. 
Stankus, Media, PA.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba DARBININKUI. Laikraščio 
ateitis, tuo pačiu ir lietuvybė išeivi
joje priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko administracija 

dalyviai išsirikiavo šventoriuje 
prie paminklo trumpoms Žu
vusių pagerbimo iškilmėms. 
Žodį tarė organizacijų tarybos 
pirm. Petras Molis. Invokaciją 
sukalbėjo kun. J. Petrauskas 
MIC. Žuvusių garbei liūdnai 
skambant bažnyčios varpams 
šaulės Izabelė Parulienė ir Van
da Ramonienė padėjo vainiką.

Grįžome atgal į parapijos sa
lę, kur vyko tolimesnė šventės 
dalis. Organizacijų tarybos 
pirm. Petras Molis lietuvių ir 
anglų kalbomis pasveikino sve
čius ir visus dalyvius, kurių bu
vo pilna salė. Jis pareiškė, kad 
šiais metais švenčiame 748 me
tus nuo Lietuvos Valstybės įkū
rimo, 81 metus nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo ir 9 
metus nuo Lietuvos laisvės at
gavimo. Lietuva laisva, bet poli
tinis ir ekonominis spaudimas iš 
Rusijos yra labai didelis, todėl 
mūsų darbas nėra baigtas. 
Turime padėti, kad Lietuva pa-

Vasario 16-toji Putname
JAV LB rytinio Connecticut 

apylinkės lietuviai Nepriklau
somybės šventę paminėjo vasa
rio 21 d., Putname, Matulaičio 
slaugos namų auditorijoje.

Minėjimą pravedė valdybos 
pirmininkas Vytautas Alksni
nis. Po maldos, kurią sukalbė
jo Namų kapelionas kun. R. 
Krasauskas, žuvusių už Lietu
vos laisvę pagerbimo metu gie
dojo solistė Angelė Kiaušaitė - 
Andrew Lloyd Webber “Pie 
Jesu”. Tai buvo išskirtinas mo
mentas minėjimo programoje.

Dr. Rimas Vaičaitis, New 
Yorko Columbijos universiteto 
statybos inžinerijos vibrotech- 
nikos profesorius, žinomas 
amerikiečių mokslininkų tarpe 
kaip tos rūšies specialistas, kal- 
bėjo apie aukštojo mokslo 
reikšmę Lietuvai. Pradėjo dau
giau kaip prieš 400 metų jėzuitų 
įkurtu Vilniaus universitetu, 
aukštosiom mokyklom ne
priklausomybės trumpu laik
mečiu, tada sovietmečiu ir da
bartimi. Aukštasis mokslas visų 
kultūringų valstybių istorijoje 
vaidino ir vaidina didelę rolę. 
Pasak jo, Lietuva be aukšto ly
gio universitetų ir kitų aukštųjų 
mokyklų, be stiprių profesorių- 
mokslininkų ir be pakankamo 
skaičiaus jaunų žmonių, sie
kiančių aukštojo mokslo, sun
kiai išsilaikys. Tuo tarpu Lietu
voje trūksta aukšto kalibro pro
fesūros ir pagal gyventojų skai
čių yra per mažai aukštas 
mokyklas lankančių. Jo nuomo
ne, Lietuva gali turėti (ir net 
eksportuoti) tinkamų moks
lininkų ir aukšto lygio univer-
sitetų bei institutų, o taip pat 
gali ir privalo sudaryti palan
kias sąlygas jaunimui tokiose 
mokyklose studijuoti. Jis taip 
pat apeliavo į turtingų lietuvių 
širdis ir kišenes universitetus 
remti. Jei tai yra Lietuvos ne
priklausomybės laidas, verta 
rimtai pagalvoti, ne tik labai, 
bet ir mažiau pasiturintiems 
išeiviams ir išgirsti dr. R. Vai
čaičio kvietimą.

jėgtų atsilaikyti prieš visus jai 
daromus spaudimus. Mes esa
me jos vaikai. Padėkime.

Programai vadovavo Organi
zacijų tarybos vicepirm. Romas 
Jakubauskas. Invokaciją sukal
bėjo kun. J. Petrauskas, MIC. 
Programos vedėjas išvardino 
garbės svečius. Sveikino mies
to valdžios atstovas Paul Pez- 
zella ir perskaitė burmistro 
Raymond Mariano, jam pačiam 
negalint dalyvauti, išleistą 
proklamaciją skelbiančią, kad 
Vasario 16-toji yra Lietuvos Ne
priklausomybės diena Worces- 
teryje. Paskelbta, jog prie mies
to rotušės visą savaitę plevė
suos Lietuvos tautinė vėliava ir 
toji savaitė pavadinta lietuvių 
savaite.

Massachusetts valstijos gu
bernatorius Argeo Paul Celluc- 
ci atsiųstą proklamaciją pers
kaitė organizacijų tarybos sekr. 
Danutė Marcinkevičiūtė. Prok
lamacija skelbė, kad Vasario 
16-toji skelbiama Lietuvos Ne
priklausomybės diena Massa
chusetts valstijoje.

Petronėlė Antakauskienė, 
vyresnės kartos moteris, min
tinai labai gražiai padeklamavo 
ilgoką eilėraštį “Sibiro trem
tinė”. Daug ir ilgai jai plojome.

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
Egida Matulionienė iš Lietu
vos. Baigusi Vilniaus universi
tetą. Dirbusi kultūros ir švieti
mo ministerijoje bei mokyklo
se. Kalbėjo apie Vasario 16-tos 
šventės prasmę priespaudos 
laikais. Darbas buvo gana sun
kus. Daug skaudžių smūgių per 
daugelį metų teko patirti ir dirb
ti giliai užslėptai, kol pagaliau 
po daugelio metų pasiekėme 
1999 metus, kada atvertėm nau

Po jo kalbos valdybos narė 
visuomeniniams reikalams Re
gina Taunienė perskaitė rezoliu
cijas prezidentui, senatoriams, 
kongresmenams dėl Lietuvos 
priėmimo į NATO. Jos buvo pri
imtos susirinkusių plojimu.

Meninėje dalyje pasirodė, 
profesionaliai išlavintu balsu, 
solistė Angelė Kiaušaitė. Put- 
namiečiai j ą girdėj o pirmą kartą 
ir buvo sužavėti. Padėka valdy
bos pirmininkui Vytautui Alks
niniu! už dr. R Vaičaičio ir An
gelės Kiaušaitės pakvietimą. Jų 

Vasario 16 d. minėjimo Putname JAV LB rytinio Connecticut apylinkės valdyba su menininkėm, 
paskaitininku ir M.S. Namų tarybos pirmininke. Sėdi: dr. R. Vaičaitis, Angelė Kiaušaitė, Re
gina Taunienė, sesuo Bernadeta. Stovi: Aldona Prapuolenytė, Juozas Bružas, Romas Drazdaus- 
kas, Juozas Rygelis, Vytautas Alksninis, B. Kondrotas ir dr. J. Kriaučiūnas A. Varno nuotr.

dėka Vasario 16 d. minėjimas 
buvo tikrai aukšto lygio. Klau
sytojai labai šiltai priėmė solistę 
ne tik dėl jos nuotaikingai atlik
tų dainų ir arijų, ne tik dėl jos 
gražaus balso, bet ir dėl inty
maus kontakto su publika. Jai 
akompanavo Aldona Prapuo
lenytė. Abi buvo apdovanotos 
gėlėmis.

Po minėjimo susirinkusieji 

ją, baltą istorijos lapą ir kovo 11 - 
toji tapo Laisvės atgavimu.

Meninę programos dalį atli
ko parapijos choras, vadovauja
mas vargonininkės Onos Valins
kienės, padainavęs aštuonias 
dainas.

Aukas rinko inž. Algis Glo- 
das, organizacijų tarybos 
iždininkas, ir Arvydas Klimas - 
valdybos narys. Aukos paskir
tos pagal aukotojų pageidavimą: 
“Dovana Lietuvai”, Lietuvių 
Bendruomenei, Tautos fondui ir 
Amerikos Lietuvių Tarybai (Al
tui). Surinkta 3,000 dol. Stam
biausią auką įteikė buvusi Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikių 
Moterų Sąjungos centro pirmi
ninkė Aldona Shumway 400 
dol. Programos vedėjas padėko
jo visiems. Šventę baigėme 
giesme “Marija, Marija...”

Vaišinomės kavute ir įvairių 
rūšių užkandėliais, paruoštais 
Lietuvos Vyčių 26-tos kuopos, 
kurios pirmininkė Vivian Rod- 
gers. Šventę rengė Worcesterio 
Lietuvių organizacijų taryba. 
Didžiausią renginio darbų dalį 
atliko tarybos valdyba: pirmi
ninkas Petras Molis, vicepirmi
ninkas Romas Jakubauskas, 
sekretorė Danutė Marcinkevi
čiūtė, iždininkas Algis Glodas, 
tarybos narys Arvydas Klimas.

Šventėje pasigedome pasta
ruoju metu atvykusiųjų iš Lie
tuvos. J. M.

Paremdami 
lietuvišką 
spaudą, 

Jūs remiate lietuvybę 
Amerikoje

Vasario 16-tos proga Putname dainavusi Angelė Kiaušaitė ir 
jai akompanavusi Aldona Prapuolenytė A. Varno nuotr.

vaišinosi labai skaniais už
kandžiais. Tai ponių R. Tau- 
nienės, Škėrienės, I. Ąlksninie- 
nės, B. Ignienės, A. Rygelienės,
M. Drazdauskienės, E. Kondro- 
tienės nuopelnas.

Minėjimo programa turėjo 
progos pasidžiaugti ir Matulai
čio Slaugos Namų gyventojai bei 
seselės. Namų tikroji šeimi
ninkė, Tarybos pirmininkė sesuo

Kvietimą talkon išgirdo keli 
žemynai

(atkelta iš 6 psl.)
trūkstama ir kiekviena iniciatyva 
sunkiai skinasi kelią be viršininkų 
nurodymo. Patriotiniam kariškam 
šūkiui “tėvynės labui” daugiau 
reikia ne deklaratyvaus skambesio, 
bet pasiaukojančio veiksmo.

Gaila, kad liko nepaminėta dau
guma žodyno talkos darbininkų.

A. t A.
JONUI KLIVEČKAI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
MALVINAI, parapijos Tarybos sekretorei, ir sūnums 
RIMUI ir GIEDRIUI bei jų šeimoms.

Prel. D. Cassato 
Kun. V. Palubinskas 
Parapijos Taryba

A. t A.
JONUI KLIVEČKAI

mirus, didžios netekties valandoje reiškiame giliausią 

užuojautą žmonai MALVINAI, LB NY apygardos 

sekretorei, sūnums RIMANTUI ir dr. GIEDRIUI bei jų 

šeimoms, visiems giminėms ir artimiesiems.

JA V LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
New Yorko apygardos valdyba

Bernadeta Matukaitė visuomet 
atidaro Namų duris minėji
mams ar kitokiems renginiams, 
į kuriuos susirenka apylinkės 
lietuviai ir Slaugos Namuose 
gyvenantys, o tai yra labai svar
bu pastarųjų dvasinei ir emoci
nei pusiausvyrai palaikyti.

Talkininkė Aldona

Tokio tikslo gal ir nesiekiau. Tai 
daugiau buvo spontaniška emocinė 
reakcija, pajutus gausybės laiškų 
šilumą ir supratus, kad išeivija yra 
čia, šalia mūsų, ji niekur neišėjo, 
ji gyvena Lietuvai.

Ats. Kpt. Palmyra Šutinytė
KAM Gynybos štabas
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Kovo 21 d., sekmadieni - pir
moji pavasario diena.

/----------------- ;
Kavinė, rengiama LB 

Queens apylinkės, veiks 
kovo 21 d., sekmadienį, 
Kultūros Židinio apatinėje 
salėje. Įėjimas laisvas vi
siems. Pradžia 12:30 vai. 
Bus galima skaniai papie
tauti, atsigaivinti, paben
drauti. Vėliau, 3:00 vai. 
popiet toje pačioje salėje 
šaukiamas LB Queens 
apylinkės metinis narių 
susirinkimas. Kiekvie
nas lietuvis, gyvenantis šio
je apylinkėje, turi teisę susi
rinkime dalyvauti. Mielai 
laukiami ir svečiai.

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos žinios

Šv. Kazimiero, Lietuvos 
globėjo, minėjimą Lietuvos 

• Vyčių 110 kuopa rengia Verbų 
sekmadieni, kovo 28 d., tuojau 
po 11:15 vai. lietuviškų mišių 
parapijos salėje. Auka 5 dol. Dėl 
daugiau informacijų kreiptis į 
Juozą Stelmoką tel. 516-486- 
1073, Eleną Matulionytę arba 
Br. Rutkūną.

Priešvelykinės išpažintys 
bus klausomos: kovo 27 d., šešta
dienį, 3:00 - 4:45 vai. popiet; 
kovo 29, 30 ir 31 dienomis po 
7:30 vai. r. mišių ir 11:00-11:45
v. ryte.

Velykų rytą, balandžio 4 
d., lietuviškos Prisikėlimo mišios 
bus aukojamos 6:30 vai. r.

Danutė Lembertienė, An
tano ir Emilijos Daukantų duk
tė, inž. Vitalio Lemberto žmo
na, gyv. Santa Monica, CA, mirė 
š. m. kovo 14 d. Ilgą laiką 
Daukantų šeima gyveno Bosto
ne, kur a. a. Danutė praleido sa
vo ankstyvąją jaunystę. Sukūrę 
šeimą, jaunieji Lembertai per
sikėlė į Santa Monica, CA. Daly
vavo visuomeniniame gyveni
me. Vitalis Lembertas Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune įkū
rė savo tėvo poeto Prano Lem
berto vardo fondą, kuris kasmet 
skiria premijas jaunųjų literatų 
talentams ugdyti. A. a. Danutės 
tėvai Antanas ir Emilija Dau
kantai, o taip pat ir Vitalio moti
na Monika Lembertienė gyvena 
Santa Monica, CA.

Gavėnios rekolekcijos 
Putname

vyks š. m. kovo 19 - 21 d. Nek. 
Pr. Seserų vienuolyne, Putnam, 
CT. Praves kun. Antanas Lapė iš 
Lietuvos, kuris dabar studijuoja 
Washington, DC. Skubėkite re
gistruotis tel. 860-928-7955.

|O^VISAS ŠVENTASIS RAŠTAS
VIENOJE KNYGOJE

** išėjo Lietuvoje ir prieš Kalėdas pristatytas Vilniuje

KVIEČIAME I KNYGOS SUTIKTUVES 
NEVV YORKE

1999 m. kovo 28 d., tuojau po 11:00 vai. sumos
Apreiškimo Parapijos Salėje

North 5th & Havemeyer Sts., Brooklyn, NY

Trumpa akademija ir vaišės 
Prelegentas - rašytojas Paulius Jurkus

Sutiktuves rengia Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
Bus proga įsigyti šią vertingą knygą

Apreiškimo par. žinios
Biblijos - Šventojo Rašto 

(naujai išleisto vienoje knygoje) 
sutiktuves rengia Lietuvių Ka
talikų Religinė Šalpa kovo 28 
d., Verbų sekmadienį, Apreiški
mo parapijos salėje tuojau po 11 
vai. sumos. Numatyta trumpa 
akademija, vaišės. Bus galima 
įsigyti ir Šventąjį Raštą. Žiūr. 
skelbimą šio psl. apačioje.

Kun. Domininkas Valenti, 
vyskupo Antano Deksnio (Bad- 
voerishofen, Vokietija) sekreto
rius - pagelbininkas, apgynęs sa
vo tezę Biblikume, įsigijo Šv. 
Rašto doktorato laipsnį. Kovo 10 
d. naujasis daktaras buvo pagerb
tas Šv. Kazimiero lietuvių kolegi
joje Romoje. Kovo 11 d. jis su
grįžo į Vokietiją. Kun. D. Valenti 
yra kilęs iš Brooklyno, NY, 
Apreiškimo parapijos apylinkės. 
Jo abu tėvai italai. Jis jaunystėje 
tarnaudavo mišioms Apreiškimo 
par. bažnyčioje, susidomėjo lie
tuvių kalba, ją studijavo ir labai 
gerai kalba lietuviškai. Kurį laiką 
net profesoriavo Kauno kunigų 
seminarijoje

Jau gautas Šventasis Raš
tas (vienoje knygoje). Gau
namas "Darbininko" adminis
tracijoje. Kaina 20 dol. Su per
siuntimu -27dol.; dvi knygos - 50 
dol. Skambinti (718) 827-1351.

Profesionaliai valome kili
mus ir baldų apmušalus namuo
se ir įstaigose. Pašaliname kva
pus. Garantuojame saugumą 
žmonių aplinkai ir nuosavybei. 
Nepatenkintiems grąžinami pi
nigai. Skambinti: Vytautui (lie
tuviškai) arba Barbarai (angliš
kai): (718) 389-1884. (sk.)

Ieškau pianino, kuriuo ga
lėtų praktikuotis dvi jaunos lie
tuvaitės. Skambinti tel. (212) 
877-0387 - Mindaugui. Galima 
palikti žinutę autoatsakove. (sk.)

Butai pensininkams, mo
dernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, lietuviškoje aplinkoje, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų priežiūroje. Pasinaudokite 
šia proga, kreipkitės: Vilią Maria, 
P. O. Box 155, Thompson, CT 
06277. (sk.)

Reikalinga moteris pri
žiūrėti vaikus ir namą. Ieškau są
žiningos, tvarkingos auklės nuo 
30 iki 50 metų, kuri mylėtų vai
kus ir nerūkytų. Turi gyventi šei
moje (netoli Albany). Skambinti 
1-518-372-6529. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Nori gyventi šeimoje. 
Skambinti tel. 860-247-8584, pa
kviesti Valentiną. (sk.)

"Jis yra visų musų švyturys..."
Kaziuko mugė New Yorke

Nevv Yorko skautų ir skaučių 
suorganizuota Kaziuko mugė įvy
ko sekmadienį, kovo 7 d. Kul
tūros Židinyje. Oras nebuvo pa
lankus: išvakarėse palijo, naktį 
pašalo ir truputį pasnigo, tad iš 
ryto važiavimas buvo slidus. Ta
čiau saulutei pakilus ir savo skais
čiais spinduliais nesaugaus va
žiavimo pavojų pašalinus, Židi
nio kiemas kaip matant prisi
pildė automobilių.

Kaip ir anksčiau rengtos, taip 
ir ši mugė buvo pradėta mišių 
malda keliant žvilgsnį į Aukš
čiausiąjį.

Prie salės sienos buvo padeng
tas mišių stalas. Stalo viduryje - 
kryželis, pora žvakių ir du vazo
nai raudonų tulpių. Stalo prie
kyje - Vilniaus verbos, o iš šonų 
dideliuose puoduose, dar be 
"katinukų", gluosnių šakelės. Sie
noje priešais mišių stalą tautine 
juosta aprėmintas - Šv. Kazimie
ro paveikslas.

Giedant giesmę "Alyvų dar
žely", skautų ir skaučių su jų vė
liavomis palydėtas, mišių auką 
aukojo ir pamokslą pasakė vie
nuolyno viršininkas Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM. Kadan
gi prieš porą dienų buvo skautų 
globėjo Šv. Kazimiero šventė, tad 
pamokslininkas ta tema ir kalbė
jo: "Šv. Kazimieras, kaip ir mūsų 
trispalvė, yra mus vienijąs tau
tos simbolis. Jis yra visų mūsų 
švyturys, mūsų keliariopas kelro-

Rekolekcijos 
Apreiškimo parapijoje 
Vyskupas Rimantas Norvilą, 

Kauno kunigų seminarijos rek
torius, atskrido į Nevv Yorką vasa
rio 24 d. vesti rekolekcijas. JFK 
oro uoste jį pasitiko delegacija iš 
Apreiškimo parapijos: kun. V. 
Palubinskas, Pr. Ąžuolienė, P. 
Sandanavičius, VI. ir P. Sidai ir 
R. Meškauskas ir įteikė gėlių. 
Svečias tuojau buvo nuvežtas į 
Apreiškimo parapiją, kur prie ka
vos visi susipažino ir pasikalbė
jo. Sekančią dieną - ketvirtadie
nį, vyskupui buvo aprodytas Nevv 
Yorko centras. Penktadienį vys
kupas buvo pakviestas į Pran
ciškonų vienuolyną pietų ir pa
sitarimams su vysk. P. Baltakiu, 
OFM. Vakare 7:30 svečias vys
kupas vedė rekolekcijas Apreiški
mo par. bažnyčioje. Šeštadienį 
rekolekcijos tęsėsi 4 vai. popiet. 
Tą pat vakarą vysk. Norvilą apsi
lankė Laisvės Žiburio rengtame 
koncerte K. Židinyje. Sekmadie
nį rekolekcijos buvo baigtos per 
11 vai. sumą. Vėliau parapijos 
salėje įvyko rekolekcijų užbai
gimo pietūs. Visi dalyvavę dva
siškiai pasveikino svečią. Dar vys
kupą sveikino VI. Sidas parapijos 
Tarybos vardu, R. Česnavičienė - 
Liet. Bendruomenės, V. Jankaus
kienė - Religinės Šalpos ir Ma
rytė Šalinskienė - parapijiečių 
vardu. Iš surinktų aukų ir parapi
jos priedo Apreiškimo parapija 
įteikė vyskupui R. Norvilai tūks
tantį dolerių Kauno kunigų se
minarijai. Sekančią dieną vysku
pas išvyko į Washington, DC, 
tęsti pastoracijos darbą. v. s.

Prel. Antanas Bertašius, 
Paterson, NJ, kaip kasmet, taip ir 
šiemet apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame gerb. prelatui už nuolatinę 
dosnią paramą mūsų spaudai.

Kazimiera Kulikauskas, 
Waterbury, CT, šiemet padidino 
savo kasmetinę paramą, apmokė
dama prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę paramą spaudai stip
rinti. 

dis: pirmiausia Šv. Kazimieras 
yra lietuvis, jį galima vadinti 
mūsų, mano šventuoju. (.,.) Šv. 
Kazimieras yra mums kelrodis 
dar ir kitu atžvilgiu - Kazimieras 
buvo karalaitis, visą savo gyve
nimą praleido karališkame dva
re. (...) Ten buvo viliojamas to 
laikmečio vyraujančių nuotaikų, 
tačiau jis išsilaikė nepagautas 
dvaro neigiamos įtakos. (...) Šv. 
Kazimieras yra pavyzdys ir mūsų 
dienoms. Mes esame nuolati
niame pavojuje būti pavergti 
įvairiausių šių dienų vilionių. 
(...) Sekime Šv. Kazimierą. Tai 
mūsų tikrasis kelias. Sekdami jį 
liksime ištikimi Dievui ir tuo 
pasieksime amžinąjį gyvenimą".

Aukojimo dovanas - baltą leli
ją, skautybės knygą, duoną ir 
vyną atnešant, dovanų prasmę 
aiškino Vida Jankauskienė (ji 
vadovavo ir mišių giesmėms). 
Mišių skaitymus atliko Aldona 
Katinienė, Jonas Jankauskas ir 
Aldona Žukienė. Mišios užbaig
tos giesme "Marija, Marija". Ka
dangi po kelių dienų švęsime 
kovo 11-ąją - Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo šventę, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Tėv. Pr. Giedgaudui atrišus 
dviejų sujungtų lietuviškų juos
tų mazgą, mugė tapo oficialiai 
atidaryta ir prasidėjo "turgus".

Prekystalius turėjo: Algirdas 
Jankauskas - knygos, žodynai, 
įvairių lietuviškos muzikos įrašų

Viršuje: Apreiškimo parapijoje po rekolekcijų užbaigi
mo pietų. Sėdi: prel. D. Cassato ir kun. St. Raila. Stovi: 
vysk. P. Baltakis, OFM, vysk. R. Norvilą, kun. V. Palubins
kas, kun. J. Pakalniškis (trūksta Tėv. P. Giedgaudo, OFM) 

P. Sidienės nuotr.
Apačioje: Pranciškonų vienuolyne: (iš k.) vysk. P. Bal

takis, OFM, vysk. R. Norvilą, Tėv. Pr. Giedgaudas, OFM

Kazys Sipaila, Hillside, NJ, 
šiemet ir vėl, kaip jam kasmet 
įprasta, apmokėjo prenumeratą 
su 100 dol. čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą ir mūsų 
pastangų įvertinimą.

Kun. Leonardas Jocys, 
Mackinaw City, MI, šiemet ir 
vėl, kaip kasmet, parėmė "Dar
bininko" leidimą, apmokėdamas 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdus ačiū už dosnią pa
ramą.

Saulius ir Lina Anužis, 
Lansing, MI, šiemet padidino 
savo paramą, apmokėdami 
prenumeratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdi padėka už laikraščio 
stiprinimą.

Vytautas Šakalys, E. Green- 

juostelės; Raimundas Gauba - 
gintaro papuošalai; VilijaJurytė- 
Moran - sidabro dirbiniai; Stasė 
Aleliūnienė - juostos; Skaučių 
židiniečių - vyravo įvairūs audi
niai, rankšluosčiai, tautiniai dra
bužiai; Laurynas Vismantas turė
jo iš šiaudinukų pagamintų Ka
lėdų eglutės papuošalų.

Artėja Velykos - nelinksmos jos 
būtų be margučių. Jų marginimo 
meną demonstravo Marija Žu
kauskienė ir Regina Ridikienė. 
Po Velykų, nors dar ir labai ne
greit, ateis Kalėdos. Kaip iš šiau
delių pasigaminti gražius Kalėdų 
eglutės papuošalus mokė Patrici
ja Sidienė.

Mažieji mugės lankytojai meš
keriojo skautų įrengtame "eže
rėlyje" ir jiems visiems sekėsi: 
kiekvienas pagavo po "žuvelę"ar 
po kelias, ir visi linksmi krykšta
vo. Paaugliai bandė savo taiklu
mą mėtydami adatėles (darts) į 
taikinį.

Alkiu skųstis niekam neteko. 
Visi pasisotino skautų(-čių) ir jų 
mamyčių paruoštais valgiais. 
Ypač viliojančiai atrodė saldumy
nais apkrautas stalas vyr. skaučių 
kavinėje.

Vyko laimikiais gausi loterija. 
Ja rūpinosi ir bilietus platino Ona 
Osmolskienė.

Tik saulutei slenkant į vėlyvą 
popietę, skirstėsi mugės dalyviai.

p. palys

wich, RI. šiemet padidino savo 
paramą, apmokėdamas prenu
meratą su 80 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už pagalbą.

Niek ir Nida Angeliadis, 
Huntington, NY, šiemet padidi
no savo paramą, apmokėdami 
prenumeratą su 80 dol. čekiu. 
Nuoširdi padėka už dosnią pa
ramą.

J. J. Ardys, Fairview, PA, šie
met apmokėjo prenumeratą su 
80 dol. čekiu. Nuoširdi padėka 
už paramą mūsų spaudai.

Edvvard Zunaris, Wollaston, 
MA, kasmet skirdavo dosnią 
auką "'Darbininkui", o šiemet ją 
padidino iki 100 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame už mums labai rei
kalingą pagalbą.

Tik 46 centai už minutę 
skambinant j 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 STUDENTŲ 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- 
¥613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Stasys Eiva, Brocktdn, MA - 80 
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.

'VILTIES'siuntinių agen
tūra praneša, kad kovo mėnesį 
bus paskelbtas naujas tvarkaraš
tis, kada mūsų atstovai atvyks į 
įvairias vietoves paimti siunti
nių. Brooklyne siuntiniai priima
mi Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Brooklyne 
mūsų atstovas - Algis Jankaus
kas, tel. (718) 849-2260. Su
sitarus paims siuntinius iš namų.

Atlantic Express corp., 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo 
bendrovė, siuntinius vėl priims 
kovo 20 d., šeštadienį, nuo 12 
vai. iki 1 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų - 
tel. (914) 258-5133.

Siuntiniai i Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2-5 dienas. 

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

mailto:jkeleras@aol.com
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