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- Leidykla "Baltos lankos" 
trijų tūkstančių egzempliorių 
tiražu išleido fotoalbumą "Algir
das Brazauskas, Lietuvos Respub
likos Prezidentas, 1993-1998". 
Fotoalbumo sudarytojas Gedi
minas Ilgūnas apgailestavo, kad 
nei tarpukario Lietuvoje, nei šiais 
laikais nebuvo išleisti albumai 
apie pirmuosius tris nepriklau
somos Lietuvos Prezidentus An
taną Smetoną, Aleksandrą Stul
ginskį ir Kazį Grinių. "Reikia tikė
tis, kad albumas apie A. Brazaus
ką taps tradicijos pradžia, ir po 
penkerių metų mes išvysime 
panašų leidinį apie Prezidentą 
Valdą Adamkų", - sakė G. Ilgū
nas.

- 2001 metais Palangoje pla
nuojama surengti trečiąsias pa
saulines Pagyvenusių žmonių 
sporto žaidynes, kuriose tikima
si sulaukti apie du tūkstančius 
dalyvių. Apie tai neseniai paskel
bė Lietuvoje viešintis Briuselio 
universiteto profesorius, fizio
logijos ir biologijos mokslų dak
taras Peter Vogelaer ir Lietuvos 
sveikuolių judėjimo vadovas 
Dainius Kepenis.

- Vilnietis kraštotyrinin
kas Vytautas Indrašius išlei
do knygą apie savo gimtojo 
Zarasų krašto didvyrius "Ne
priklausomybės riteriai". Knygo
je pateikti duomenys apie 58 
Nepriklausomos Lietuvos ka
rininkus ir 40 Vyčio kryžiaus or
dininkų. Medžiagą autorius dve
jus metus kruopščiai rinko Lie
tuvos centriniame valstybės ar
chyve, taip pat užrašinėdamas 
herojų giminių ir artimųjų prisi
minimus.

- Vilniuje kovo 17 d. oficia
liai atidaryta nauja Europos 
Komisijos delegacijos būstinė. 
Jau dvejus metus Lietuvoje dir
banti Europos Komisijos dele
gacija, kuriai vadovauja ambas
adorius Henrik Schmiegelovv, tik 
dabar persikėlė į nuolatines at
skiras patalpas. Iki šiol ji buvo 
įsikūrusi dalyje pastato Vilniaus 
Senamiesčio Rūdninkų gatvėje. 
Naujoji būstinė yra Naugarduko 
gatvėje, sostinės Naujamiestyje.

- Už ypatingus nuopelnus 
mūsų valstybei Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo aštuntųjų 
metinių proga populiarusis poe
tas Bernardas Brazdžionis apdo
vanotas Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino I laipsnio 
ordinu. Respublikos Prezidento 
dekretą paskelbė ir aukščiausią 
Tėvynės apdovanojimą Bernar
dui Brazdžioniui kovo 25 d. Los 
Angeles miesto Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įteikė Lietuvos 
ambasadorius JAV Stasys Saka
lauskas. Iškilmėse, skirtose Kovo 
11-osios dienos paminėjimui, 
dalyvavo daug išeivijos lietuvių 
ir svečių. Rašytoja Alė Rūta per
skaitė išsamų pranešimą apie 
poeto kūrybą ir visuomeninę 
veiklą. Los Angeles lietuvių vyrų 
kvartetas palinkėjo "Ilgiausių me
tų".

- Vyriausybė pritarė siūly
mui Telšių apskrityje surengti 
kariuomenės mokymus "Pavasa
rio vėjas", taip pat leido į juos 
atvykti Estijos bei Latvijos ka
riams. Jungtiniai sausumos ir oro 
pajėgų mokymai vyks netrukus, 
juose dalyvaus apie 2300 Lietu
vos karių.

Illinois valstijos gubernatorius susitiko su ką tik išrinktu Lietuvos Respublikos Pre
zidentu Valdu V. Adamkumi, ilgamečiu Hinsdale, Illinois valstijos gyventoju ir ilgiau
siai dirbusiu JAV Aplinkos apsaugos agentūros tarnautoju.
Nuotraukoje (iš k. j d.): Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas V. Adamkus ir Illinois 
gubernatorius Jim Edgar

LIETUVOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS KALBA SEIME 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

7 998 metų kovo 11 diena, 3 vai. p. p.

Gerbiamasis Seimo Pirmininke, 
pone Prezidente,
Seimo ir Vyriausybės nariai, 
Nepriklausomybės akto signatarai, 
Brangūs tėvynainiai,

Šiandien pirmą kartą kreipiuo 
si į Jus Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo dieną jau kaip Lie
tuvos Respublikos Prezidentas. 
Negaliu nesijaudinti, kreipdama
sis į Jus salėje, kurioje prieš aš
tuonerius metus demokratiškai 
išrinkti Tautos atstovai paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo aktą, savo parašais liu
dydami amžiną tautos laisvės 
siekį.

Tą vėlų kovo 11-osios vakarą 
atgavome ne tik valstybę, - at
gavome patys save. Todėl kiek
vienam Lietuvos piliečiui ši die
na - ne tik asmeninis išgyveni
mas, bet ir bendros istorijos da
lis. Manau, šį mus vienijantį ben
drumą jaučiame ir čia šiandie
ną, šioje salėje.

Prisimenu, su kokiu nerimu ir 
viltimi laukdavome žinių iš Lie
tuvos, kurias Lietuvos ambasa
doriui Washingtone Stasiui Lo
zoraičiui pranešdavo Vytautas 
Landsbergis, kiti Sąjūdžio vado
vai. Ir su kokiu džiaugsmu kovo 
11-ąją pranešiau Chicagos Jauni

mo Centre susirinkusiems lietu
viams:

"Broliai ir seserys, Lietuva tuoj 
paskelbs pasauliui, kad mūsų 
kraštas vėl laisvas ir nepriklau
somas.

Kovo 11-oji - tai diena, įro
džiusi pasauliui, kad Tauta, tiek 
kartų niekinta ir išduota, nieka
da neišsižadėjo ir neišsižadės 
savo laisvės. Iškentusi Vorkutą ir 
Štuthofą, išbarstyta po užjūrius, 
narsiai kovojusi prieš okupan
tus, tauta išsaugojo laisvės siekį.

Vykdydami Tautos valią, Aukš
čiausiosios Tarybos - Atkuriamo
jo Seimo nariai atvertė naują 
mūsų valstybės istorijos puslapį. 
Valstybės, kurios sienos saugo 
Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Vals
tybės, už kurios Nepriklausomy
bę referendume pasisakė daugu
ma Lietuvos piliečių - lietuvių, 
lenkų, baltgudžių, žydų.

Lietuvos nepriklausomybę ap
gynė žmonės, nepabūgę pliko
mis rankomis stoti prieš tankus. 
Ją gynė kiekvienas pasauliui skel
biamas tiesos žodis, viso pasaulio

demokratinės visuomenės para
ma.

Nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos valstybės kūrimas tę
siasi ir šiandien. Mes privalome 
ir galime daug nuveikti, kad lais
voje Tėvynėje būtų įvertintas 
kiekvienas žmogus, kad nebūtų 
atstumta nė viena darbo ieškan
ti ranka. Esu įsipareigojęs pada
ryti viską, ką galiu, kad neprik
lausoma Lietuvos valstybė taptų 
lygiateise Europos ir transat
lantinės bendruomenės nare.

Kreipiuosi šią dieną ir į Jus, 
garbingieji Nepriklausomybės 
akto signatarai. Vėl kviečiu jus į 
talką Tėvynei, nes esu tikras - 
žmogų labiausiai puošia ne var
das, o dorai atliekamas darbas. 
Ir tegu šventės diena suteikia 
mums visiems naujų jėgų eiti 
ilgu ir sunkiu laisvės keliu.

Lietuva jau įveikė sunkiausią 
kelio atkarpą. Noriu nuoširdžiai 
padėkoti visiems, kurie sunkiai 
dirbp per tuos aštuonerius me
tus, stiprindami savo valstybę ir 
tikėdami jos ateitimi. Todėl drą
siai sakau: jau niekada nesuk
lupsime, jau niekada nepalū- 
šime, nes stipresnysis išties ranką 
silpnesniajam. Tokie buvome 
Baltijos kelyje, tokie turime ir 
išlikti.

Labai ačiū.

ITALŲ VERSLININKAI NORI 
INVESTUOTI LIETUVOJE

Italijos ambasadorius Lietuvo
je Mario Fugazzola tvirtina, kad 
italų verslininkai suinteresuoti 
investuoti į Lietuvos ekonomiką, 
ypač smulkaus ir vidutinio vers
lo srityse. "Italijoje 75% visos 
produkcijos pagaminama smul
kiųjų ir vidutinių verslininkų, 
todėl italai suinteresuoti plėtoti 
bendradarbiavimą su Lietuva šio
je srityje", - sakė M. Fugazzola 
žurnalistams po įvykusio susi
tikimo su Prezidentu Valdu Ad
amkumi.

Pasak ambasadoriaus, dvišaliai 
santykiai, ypač ekonominiai, bu
vo vienas svarbiausių klausimų 
pokalbyje su Prezidentu.

Ambasadorius patikino, kad 
Italijos požiūris į Europos Sąjun
gos (ES) plėtrą ir Lietuvos narys
tę šioje organizacijoje yra pozi
tyvus. "Italija suinteresuota padė

ti Lietuvai siekti narystės ES vi
somis įmanomomis priemonė
mis", - pareiškė diplomatas, 
pridūręs, kad Italija yra viena iš 
ES steigėjų ir turi nemažą įtaką 
šioje organizacijoje. ELTA

Apie ketinimus leisti knygą 
Lietuvos ambasadorių Lenkijoje 
Antaną Valionį informavo Len
kijos kultūros ir meno vicemi
nistras Slavvomir Ratajski. Knygą 
iš lietuvių kalbos verčia varšu- 
vie-tė Birutė Markuza, jau išver
tusi keletą lietuvių rašytojų 
kūrinių bei parašiusi knygų apie 
lietuvišką virtuvę.

Knygą išleis žinoma Varšuvos

LENKAI IŠLEIS LIETUVIO KNYGĄ APIE 
ADOMĄ MICKEVIČIŲ

Artėjant poeto Adomo Mic
kevičiaus gimimo 200-osioms 
metinėms, kurias minėsime šie
met gruodžio pabaigoje, Lenkija 
žada išleisti profesoriaus Arnoldo 
Piročkino knygą "Devyneri Ado
mo Mickevičiaus metai", o len
kų dailininkai surinko 25 tūkst. 
JAV dolerių poeto muziejui Vil
niuje remontuoti.

leidykla "Iskry".
Ambasadorius A. Valionis sakė, 

kad Lenkijos kultūros ir meno 
ministerija nori plėtoti kultūrinį 
bendradarbiavimą su Lietuva. 
Lenkija pagal plačią A. Mic
kevičiaus jubiliejaus minėjimo 
programą padės surengti poetui 
skirtas parodas Kaune ir Vilniaus 
universiteto bibliotekoje. Lenki-
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ŠIANDIEN ŠVĘSDAMI LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ŠVENTĘ 
ŠLOVINAME LAISVĘ, KURI YRA DIDELĖ 

APVAIZDOS DOVANA, VISŲ KURIANČIŲJŲ 
GALIŲ MOTINA!

Visi bendromis jėgomis turime pažadinti ir sutelkti lietuvių tautos 
žmonių, kur jie begyventų, kuriamąsias jėgas, nes esame viena 
tauta, dirbanti tėvynės labui. Branginkime savo istorinę atmintį, 
kiekvieną žingsnį žengdami atsakingai, įvertindami savo galimybes 
ir siekius, kad pasitikėjimas ir viltis, darbas ir teisingumas taptų 
kelrode žvaigžde nelengvame, bet prasmingame mūsų kelyje!

Nuoširdžiai sveikinu visus užsieniuose gyvenančius lietuvius Kovo 
Vienuoliktosios šventės proga. Vardan tos, Lietuvos, vienybė težydi!

Valdas Adamkus
Lietuvos Respublikos Prezidentas 
1998 m. kovo 11d.
Vilnius
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NAUJOJI AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBOS VALDYBA
Šių metų pradžioje Amerikos 

Lietuvių Taryba valdybos pa
reigomis taip pasiskirstė: prof. 
dr. Jonas Račkauskas - pirminin
kas, Gražvydas Lazauskas - pir
mas vicepirmininkas, Petras 
Buchas - finansų vicepirm., 
Vytautas Bildušas - informacijos 
vicepirm., Kostas Burba - orga
nizacinių reikalų vicepirm., Sta
sys Briedis - specialių reikalų 
vicepirm., Stasys Dubauskas - 
sekretorius ir Jeronimas Gaižutis 
- iždininkas.

Valdybos nariai: Stanley Bal- 
zekas, Jr., dr. Vytautas Dargis,

Saulius Kuprys, dr. Bronė Mo- 
tušienė, Kazimieras Oksas, Eveli
na Oželienė ir Birutė Skorubs- 
kienė.

Iždo globėjai: Teodoras Blin- 
strubas, Viktoras Motušis, dr. 
Jonas Valaitis ir dr. Peter Zansi- 
tis. ALTo atstovai Washingtone - 
Algirdas J. Rimas ir Henry L. 
Gaidis. Amerikos Lietuvių Tary
bos adresas: 5600 South Clare- 
mont Avenue, Chicago, IL 
60636-1039, telefonas: (773) 434- 
2040 ir telefaksas: (773) 434- 
2014.

VIETOJ POKALBIO SU RINKĖJAIS - 
TRAGIŠKAS INCIDENTAS

Seimo narei ir Europos reikalų 
ministrei Laimai Andrikienei 
kovo 14 d. atvykus į susitikimą 
su rinkėjais Kauno "Vyturio" vi
durinėje mokykloje, minia žmo
nių puolė automobilį, daužė jį, 
mėtė sniegą ir kiaušinius. Mi
nistrei nuvažiavus, paaiškėjo, 
kad žuvo įvykio vietoje buvęs 
57 metų kaunietis Vladas Pun- 
dzius.

Kai kurie liudininkai teigia ma
tę, kad L. Andrikienė automobi
liu partrenkė ir mirtinai sužalojo 
V. Pundzių. Tačiau teisėsaugos 
pareigūnai tvirtina nustatę, jog 
V. Pundžius prarado sąmonę,

krito aukštielninkas ir, susižalojęs 
galvą, mirė vežamas į ligoninę. 
Pasak pareigūnų, ministrė su šio 
žmogaus mirtimi nesusijusi.

Po šių įvykių iškeltos dvi bau
džiamosios bylos - dėl V. Pun- 
dziaus mirties fakto ir dėl chuli
ganizmo. Generalinis prokuro
ras Kazys Pėdnyčia incidentui 
tirti dar sudarė operatyvinę tar
dymo grupę iš Generalinės pro
kuratūros ir Kauno apygardos bei 
apylinkės prokuratūrų, taip pat 
Vastybės saugumo departamen
to ir Policijos departamento pa
reigūnų.

ELTA

BALTARUSIJA TIKU KAD EILIŲ 
PASIENYJE GREITAI NEBELIKS

Baltarusijos ambasadorius Lie
tuvoje Jevgenijus Voitovičius 
tikisi, kad jau šiemet bus pasi
rašyta readmisijos sutartis tarp 
abiejų valstybių bei pavyks visiš
kai išspręsti sunkvežimių eilių 
Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje 
problemą.

Krovinių tranzitas buvo viena 
svarbiausių temų, aptartų kovo 
16 d. įvykusiame baltarusių 
diplomato susitikime su Prezi
dentu Valdu Adamkumi. Po su
sitikimo J. Voitovičius žurnalis
tams sakė, kad sukvežimių eilių 
pasienyje problema šiuo metu 
jau sprendžiama, nes eilės jau 
smarkiai sumažėjusios. "Šis klau
simas bus visiškai sutvarkytas, 
kai bus pradėti eksploatuoti šiuo 
metu statomi muitinių termi-

jos laikraštis "Trybuna" pranešė, 
kad Lenkijos Generalinis kon
sulas Vilniuje Waldemar Lipka- 
Chudzik Vilniaus universiteto 
rektoriui Rolandui Pavilioniui 
jau perdavė 25 tūkst. JAV dole
rių, skirtų A. Mickevičiaus bu- 
tui-muziejui remontuoti. Pini
gai uždirbti New Yorke sureng
tame lenkų dailininkų darbų 
aukcione. BNS, LA

(DARBININKO A
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nalai Medininkų - Kamenyj Log 
pasienio perėjimo punkte. Tiki
uosi, kad statybos bus užbaigtos 
šiemet. Tada per šį postą per parą 
galės pravažiuoti dešimtkart dau
giau sunkvežimių, nei šiuo me
tu", - tvirtino ambasadorius.

Pasak diplomato, yra ir kitokių 
galimybių spręsti eilių pasienyje 
problemą, tarp jų - naujų pasie
nio perėjimo punktų steigimas 
ar dabar veikiančių diferencijavi
mas į praleidžiančius tik krovi
ninius arba tik lengvuosius auto
mobilius. "Tačiau šie klausimai 
turi būti sprendžiami atitinka
mų abiejų valstybių žinybų ir, 
kiek žinau, jos pasirengusios tą 
daryti", - sakė J. Voitovičius.

ELTA

BORIS JELCIN 
ATLEIDŽIA SAVO

KABINETĄ
Rusijos Prezidentas Boris Jelcin 

kovo 23 d. atleido visą savo minist
rų kabinetą ir pasiskelbė laikinai ei
nančiu ministro pirmininko parei
gas. Tarp atleistųjų daugiau kaip 
penkerius metus buvęs Rusijos prem
jeras Viktor S. Čemomyrdln bei du 
jo patarėjai Anatoly Čubais ir Boris 
Nemcov, kurie buvo laikomi pri
pažintais vyriausybės ekonomikos 
architektais.

Los Angeles Times
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Informuoja
JAV LB Krašto Valdybos Socialinių Reikalų Taryba

APIE TAUPYMĄ PENSIJAI

Močiutė ir anūkas V. Kapočiaus nuotr.

Žiemos palydų šventė Rumšiškėse V. Kapočiaus nuotr.

Lietuvos žemė priglaus žymaus 
disidento palaikus

Pateikiame tris taupymo sistemas; patys 
turite nuspręsti, kuri iš šių trijų taupymo 
sistemų yra jums tinkamiausia.

Kai taupote pensijai, turite pagalvoti apie 
tris dalykus:

1. Kiek jūs kasmet sutaupote?
2. Kiek rizikuojate investuodami?
3. Ir kiek iš viso santaupų sukaupiate?
Kuris šių trijų dalykų turėtų būti jums 

skatintojų ir nulemti jūsų investavimų strate
gija?

Pažvelkime j tris galimybes taupyti pini
gus:

Taupykite tiek, kiek galite
Ką daugelis daro? Jie sutaupo gan gerą . 

sumą kasmet ir sukaupia akcijų, obligacijų 
bei grynų pinigų paketą, kas atrodytų yra 
geras dalykas, jei atsižvelgiama i investavi
mo rizikos galimybę ir pensijon išėjimo laiką. 
Ir visa tai yra skiriama pensijai. Specialistai 
finansininkai sako, kad tai yra lyg "graibsty
masis tamsoje". Tai tinka jauniems investuo
tojams, jauniems taupytojams. Jei jums yra 
likę dar dau
giau kaip 20 
metų iki 
pensijos, yra 
sunku susi
daryti vaiz
dą, kiek ga
lėsite su
si taupyti 
pensijai, nes 
nėra tikra, 
kiek gausite 
iš investa
vimų, kokia 
bus jūsų al
ga ir kiek pa
jėgsite su
sitaupyti. 
Tai keičiasi 
ir svyruoja. 
Bet yra svar
bu pradėti 
taupyti, kad 
galėtumėte 
pasidžiaugti 
investavimų 
atneštu pel
nu ir neatsi-
durtumėte prie pensijon išėjimo durų su 
per mažomis santaupomis.

Kad galėtumėte susidaryti vaizdą, kiek jūs 
ilgainiui turėtumėte sutaupyti, pakalbėkite 
su finansų planuotoju ar pats susipažinkite 
su "Managing your Money", "Microsoft 
Money", "Quicken" ir kitomis kompiute
riuose asmeninių finansų programomis. 
Jaunesniems investuotojams sudarymas šių 
taupymo pensijai planų gali būti puikus 
pratimas finansiniame apsišvietime.

Taupykite tiek, kiek turėtumėte 
taupyti

Kai "taupymas, kiek galite" tinka jaunes
niems investuotojams, tai vyresniems, ku
riems yra likę mažiau nei 20 metų iki pen
sijos, toks taupymo būdas gali būti netinka
mas. Jei neturite nustatytos galutinės su
mos, kurią turėtumėte sutaupyti, prieš išei
nant j pensiją, yra pavojus, kad sutaupysite 
per mažai.

Ką daryti? Nepalikite galutinės sumos atsi
tiktinumui, bet pagalvokite, kokios sumos 
jums reiktų. Tada apskaičiuokite, kiek galė
tumėte rizikuoti investuodami ir kiek pelno 
toks planas jums duos. Atsižvelgdami į savo 
dabartinę "portfelio" sumą, kurią turėtumėte 
sutaupyti, ir pelną, kuri planuojate gauti, 
apgalvokite, kokią sumą jums reikia sutaupy
ti kasmet, kad išlygintumėte skirtumą. Spe
cialistai finansininkai pataria įsigyti "soft- 
ware" kompiuteriui, arba gauti "worksheets" 
iš savo darbdavio ar iš "mutual-funds" ben
drovių, ar ieškoti informacijos internete. 
Taip pat patartina susipažinti su santaupų 
pensijoms apskaičiavimais, randamais Web 
tinkle, kurias pateikia T. Rowe Price Associ- 
ates (http://www.troweprice.com) ar Diver- 
sified Investment Advisors in Purchase, New 
Yorke (http://www.divinvest.com) ar kitos 
finansinės įstaigos.

Taupyti tiek, kiek turėtumėte sutaupyti, 
galbūt yra išmintingiausia. Tai gali padėti 
išvengti nereikalingos rizikos. Sakykim, jūs 
esate 50 metų, galvojate išeiti į pensiją, 
sulaukęs 65 metų. Jei esate susitaupęs gražią 
sumą tam reikalui, tai gal galite sumažinti

savo "portfelio" finansinės rizikos galimybes, 
investuojant, ir gal galite kiek mažiau taupyti 
ateičiai. Tačiau ši strategija turi spąstus! Jūs 
turėtumėte būti atsargus ir negalvoti, kad 
visą laiką pelnas bus nerealiai aukštas ir ne
bus investavimo rizikos. Vienas patyrusių fi
nansininkų sako, kad jis visuomet naudoja 
ilgalaikiam (long term) taupymui taikomus 
skaičius, kuriuos duoda Ibbotson Associates: 
5-6% obligacijoms (bonds) ir 10% akcijoms 
(stocks). Sujungiant abu, gal gautumėte 7-8% 
procentus pelno.

Taupykite tiek, kiek norite
Ši strategija yra pavojingiausia. Jūs aps

kaičiuojate, Įdek jums reikės išėjus pensijon 
ir kiek jūs galėtumėte sutaupyti kiekvienais 
metais. Remiantis tuo, pasirenkate investavi
mus, kurie, jūsų manymu, atneš pelną, 
reikalingą tam planui.

Čia problema yra ta, kad investuodami jūs 
galite rizikuoti daugiau, negu jums reikėtų. 
Net jei ir jaučiatės patenkintas imdamasis 
investavimo rizikos, ši strategija gali neatneš

ti tiek pelno, 
kiek jums rei
kia.

Vienas fi
nansinių pla
nuotojų sa
ko, kad inf
liacija "suval
gys" dalį jūsų 
pelno ir dau
giausia, ko 
jūs galite ti
kėtis, yra 7- 
8% pelno, ir 
tai su visu 
"all-equity 
portfelio". Jei 
infliacija yra 
tik 2%, kal
bate apie 9- 
10% pelno, 
bet kas tada, 
jei kam reikia 
14% pelno? 
Beje, birža 
nekreipia dė
mesio į tai, 
ko kuriam

žmogui reikia.
Naudotasi medžiaga iš "Chicago Tribūne", 
Your Money, 1998.1.1.

INDIVIDUALIŲ PENSĮJINIŲ 
SĄSKAITŲ PRANAŠUMAI 

IR TRŪKUMAI

Šiame rašinyje vadinsime IRA (Indiv. Ret. 
Acc.) lietuvišku vardu IPS (individualios pen- 
sijinės sąskaitos).

Dažnai žmonės nesirūpina, kad kada nors 
reikės išeiti į pensiją ir, kad reikia jau iš 
anksto ruoštis pensijai finansiškai. Employ- 
ee Benefit Research Institute nurodo, kad 
reikia maždaug 75% dabar turimų pajamų 
(dirbant), kad galėtumėte išlaikyti turimą 
pragyvenimo lygį, išėję į pensiją. Socialinis 
draudimas (Soc. sec.) ir pensija, kurią gau
nate iš buvusių darboviečių, sudaro dalį tų 
pajamų, bet likusią dalį pačiam reikia su
sitaupyti, arba dirbti ir išėjus į pensiją. In
dėliai į individualias pensijines sąskaitas (IPS) 
yra vienas būdų sutaupyti tas papildomas 
santaupas.

Kokie yra IPS pranašumai prieš paprastą 
taupymo sąskaitą? Visų pirma, jums ne
reikia mokėti mokesčių, nes jie yra atideda
mi (tax-refered), kai dedate (investuojate) 
pinigus į IPS sąskaitą. Ir tie pinigai, kuriuos 
išleistumėte, mokėdami mokesčius, dirba 
jūsų naudai. O tai reiškia, kad jūsų IPS są
skaita įgalins jus sutaupyti daugiau pinigų, 
negu įdedant tą pačią sumą į taupymo kny
gelę, nes taupymo sąskaitos procentai yra 
apmokestinami. Skirtumas tarp IPS, kuriai 
mokesčiai yra atidedami, ir taupomosios są
skaitos yra didžiulis. Pvz., jūs įdedate kiekvie
nų metų pradžioje 2,000 dol. IPS sąskaiton 
iš 8%. Po 15 metų, palyginant su eiline 
taupomąja sąskaita, už kurią reikia mokėti 
mokesčius, skirtumas būtų 10,306 dol. 
didesnis, o po 25 metų - 45,707 dol. didesnis. 
Ir juo ilgiau jūs laikote pinigus IPS sąskai
toje, tuo daugiau pelno ji jums atneša, ir tuo 
didesnis yra IPS pranašumas, lyginant su ta 
pačia suma, įdėta į taupomąją sąskaitą.

(nukelta į 4 psl.)

Iš Jungtinių Amerikos Valstijų 
į Lietuvą parvežta urna su vieno 
iš aktyviųjų disidentinio judėji
mo dalyvių Vaclovo Sevruko 
palaikais. Kovo 17 dieną jis palai
dotas Vilniaus Antakalnio kap
inėse. V. Sevruko bendražygių 
iniciatyva laidotuves organiza
vo Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras.

Vilniuje gyvenęs ir dirbęs Va
clovas Sevrukas 1964 metais 
užmezgė ryšius su Maskvos disi
dentais. Kartu su kitais ben
draminčiais rinko žinias apie 
žmogaus teisių pažeidimus bei

Prezidentas 
susirūpinęs 

eilėmis 
pasienyje

Prezidentas Valdas Adamkus 
paprašė Lietuvos pasienio ir 
muitinės vadovų iki kovo pabai
gos pateikti konkrečius pasiūly
mus, kaip sumažinti krovininių 
automobilių eiles Lietuvos pasie
nyje su Baltarusija bei Lenkija. 
Iki to laiko Lietuvos pasieniečių 
ir muitininkų vadovai turėtų 
susitikti su kolegomis iš šių val
stybių.

Kovo 8 d. prie Kalvarijos posto 
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje 
susikaupė net 400 krovinius ga
benančių automobilių eilė. Ku
riam laikui eismas buvo visiškai 
sustabdytas, nes sunkvežimių 
vairuotojai užtvėrė kelią ir tiems, 
kurie nevežė jokių krovinių. Tai 
jau antras toks incidentas Lietu
vos pasienyje.

Kitą dieną susitikęs su Pasie
nio policijos departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos direk
toriumi Audroniumi Beišiu ir 
Muitinės departamento prie Fi
nansų ministerijos direktoriaus 
pavaduotoju Rimantu Šatkausku, 
Prezidentas išklausė informaciją 
apie priežastis, dėl kurių pasie
nyje su Lenkija ir Baltarusija 
susikaupia ilgos sunkvežimių 
eilės.

A. Beišys žurnalistams sakė, 
kad tokią padėtį lemia lenkų ir 
baltarusių darbo specifika. Pasie
nio policijos vadovas pateikė 
pavyzdį - Medininkų poste lie
tuvių pareigūnai turi galimybę 
per parą patikrinti ir praleisti 
apie 800 krovininių automobi
lių, o baltarusiai - tik 200. ELTA

kitus okupacinio režimo nusikal
timus Lietuvoje, platino po
grindinę literatūrą.

V. Sevruką persekiojo ka
gėbistai. Jis buvo apšauktas psi
chiniu ligoniu ir prievarta už
darytas į šia veikla pagarsėjusią 
Maskvos Serbskio psichiatrijos 
instituto kliniką. Vėliau buvo

laikomas ir šio profilio Vilniaus 
gydymo įstaigoje Vasaros gat
vėje.

Suvokdamas, kad Lietuvoje 
ramaus gyvenimo neturės, V. 
Sevrukas pasiprašė leisti emigruo
ti į Vakarus. Ši teisė jam buvo 
suteikta. V. Sevrukas apsigyveno 
Jungtinėse Valstijose. Žuvo ava
rijoje 1994 metais. Svajojo su
grįžti į Lietuvą - jo svajonę po 
mirties įgyvendino bendražygiai.

ELTA

NEW JERSEY NEWJERSEY NEW JERSEY NEVY 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 dalyje, maloniai kviečiame kreiptis j NJ 
Licensed Real Estate agentę ZINERĄ A. MACYS (kalba lietuviš
kai). 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 
bendruomenės.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DVVI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchus & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

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: sigcyde @aol.com

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

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

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
Vienu telefonu

naudojasi 
du kaimai

Pasak Radviliškio rajono Bai
sogalos seniūno, įvedant mokes
čius vietiniams pokalbiams tele
fonu, visai užmirštas kaimas. Ši
tie mokesčiai - baisi nelaimė 
kaimiečiams. Baisogaloje iš 40 
seniūnijos kaimų trečdalis jų iš 
viso neturi telefonų. Prireikus 

(nukelta į 4 psl.)
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Palmės ir vėzdai
Velykų švenčių išvakarėse Kristus ant asilaičio įjojo į Jeruza

lės miestą. "Minia, kuri buvo atėjusi į šventes, pasiėmė palmių 
šakų, išėjo jam priešais ir šaukė: Osanna kuris ateina Viešpa
ties vardu, Izraelio karalius!.. O fariziejai kalbėjo tarp savęs: 
matote, kad mes nieko negalime padaryti; štai visi žmonės 
eina paskui jį". Vis dėlto padarė. Tai primena ir Verbų sekma
dienio liturgija.

Po kelių dienų minios nuotaikos pasikeitė. Ji susirinko nebe 
su palmėm, bet su vėzdais, ir šaukė: "Tebūnie prikaltas prie 
kryžiaus!" Minios įdūkimas buvo toks didelis, kad ji sutiko 
verčiau dovanoti nusikaltėliui Barabui, negu paleisti iš rankų 
nekaltąjį Žmogaus Sūnų. Iš kur kilo tokios staigios atmainos ir 
toks neteisingumas?

Šventiškai nusiteikusi minia kaip tik ieškojo teisybės. Tuo 
atžvilgiu jos nusistatymas nepasikeitė. Bet pasikeitė Kristaus 
atžvilgiu, nes anos minios nusiteikimas buvo grįstas nuo
taikomis, kaip ir kiekvienos minios. Ji buvo girdėjusi arba 
mačiusi Kristaus stebuklus ir patikėjusi, kad jis ateina Viešpa
ties vardu. Tai nebuvo dar tvirtas ir gilus įsitikinimas. Minia 
tvirto įsitikinimo niekada neturi: ji gyvena nuotaikomis. Fari
ziejams daug nereikėjo, kad jas nukreiptų nuo pagarbos Kris
tui į neapykantą.

Fariziejai to pasiekė, naudodamiesi Kristaus pasisakymu, 
kad jis yra Dievo Sūnus. Iš to padarė savo tvirtinimą, kad 
Kristus nėra nei Dievas, nei tikras Izraelio karalius, kuriam 
minia atidavė pagarbą. Minia buvo tuo fariziejų įtarimu pa
kurstyta, apgauta, apvilta iki tokio laipsnio, kad šaukte šaukė: 
"Jo kraujas teesie ant mūsų ir ant mūsų vaikų!"

įsiutinta minia godi kraujo, nes ji tariasi tuo būdu ieškanti 
pažeistai teisybei atpildo. Anuo metu buvo įžiūrėtas įžeidimas 
ne šiaip kokiai teisybei, o pačiai aukščiausiajai - pačiam 
Dievui, kadangi Kristus "dėjosi Dievo Sūnumi". Fariziejų teis
mui kitokio Kristaus kaltės įrodymo nė nereikėjo. įstatymai 
reikalavo už tai mirties bausmės.

Minia buvo susirinkusi į Jeruzalę kaip tiktai įstatymo vykdy
ti: švęsti prisiminimo, kad Dievas tautą išvedė iš nelaisvės ir 
budi jos keliuose. Minia nebuvo netikinti, nei fariziejai. Dė
damiesi giną savo tautos Dievą ir Jo įstatymus, jie patį Dievą 
prikalė prie kryžiaus.

Kristų nukryžiavo žmogiškasis teisingumas ir tikėjimas, kuris 
tesilaikė raidės ir klausė kuri raidė išreiškia patį svarbiausią 
įstatymą. Nors buvo pasakyta, kad ne tiek raidė, kiek meilė 
svarbiausia, meilė Dievo ir artimo, bet minioje buvo aklų ir 
kurčių fariziejų, kurie nukryžiavo pačią Meilę.

Tai, kas atsitiko Jeruzalėje anomis dienomis su Žmogaus 
Sūnumi, kurio Auka buvo žmones atpirkti, nepraeina nė pro 
žmogų, leistą į Dievo panašumą. "Jeigu jie mane persekioja, 
persekios ir jus".

Persekios fariziejai ir minia Dievo ir teisybės vardu, turėda
mi savąjį Dievo supratimą ir savąją teisybę. Čia pat žmogui 
gali būti teikiama pagarba, ir čia pat prieš jį gali atsigręžti 
sukurstytos minios neapykanta. Nuotaikoms pasikeisti daug 
nereikia, kad palmės pasikeistų į vėzdus, kad būtų pasisakyta 
už nusikaltėlį ir pasmerktas nekaltasis, kuris prabyla tikrosios 
teisybės ir Dievo vardu.

Kęstutis K. Miklas gyvena 
Plainview, N.Y., Long Island, 
New Yorko artumoje, ir daly
vauja plačiame visuomeniniame 
gyve-nime. Jis yra gimęs 1922 
m. liepos 6 d. Taigi, praėjusiais 
metais buvo 75 metų sukaktis. 
New Yorko visuomenės veikėjai 
buvo užsimoję jam iškart sureng
ti jubiliejinį pagerbimą, tačiau šį 
planą stabdė įvairios kliūtys. 
Beieškant tinkamos datos, ji bu
vo atkelta net į š. m. kovo 14- 
tąją.

Rengimo komitetas buvo su-

KĘSTUČIO K. MIKLO SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ

Malvina Klivečkienė prisega Kęstučiui K. Miklui gėlę. Kairėje - Ona Miklienė
A. Žumbakienės nuotr.

darytas iš tų organizacijų, ku
riose veikia ar veikė Kęstutis. Taip 
komitete susidarė 13 asmenų. 
Pirmininkavo Aleksandras Vak- 
selis, bet jis nesulaukė jubilie
jinės dienos - turėjo anksčiau 
persikelti į Floridą. Tada vado
vavimą perėmė žurnalistė Salo
mėja Narkėliūnaitė.

Renkasi svečiai
Taip kovo 14 d., šeštadienį, 

prieš 2 vai. p. p. į Kultūros Židi
nio mažąją salę rinkosi svečiai. 
Salė buvo papuošta, ant galinės 
sienos stambiai išrašytas skaiči
us "75" ir inicialinės raidės "KM". 
Prie sienos į virtuvę stalas buvo 
apkrautas aliuminio folijos in
dais, po kuriais degančios lieps
nelės palaikė pagaminto maisto 
šilumą. Aplink sklido malonūs 
kvapai. Šaltų užkandžių stalai 
buvo sustumti skersai salės, pada
lydami jos erdvę į dvi dalis - ba
rui ir valgomajam.

Svečių prisirinko apie 70.

Pobūvis prasidėjo kokteiliais. Čia 
pat, prie baro su įvairiais gėri
mais, prie užkandžių stalų, rin
kosi ir šnekučiavosi draugai, 
pažįstami. Dalyvavo ir dvi Kęs
tučio dukros bei žentas ir brolio 
Henriko žmona.

Prasideda puota
Šiek tiek po antros atvyko ir 

sukaktuvininkas su žmona. Jį 
komiteto vardu pasveikino ren
ginio komiteto narė Malvina 
Klivečkienė ir į atlapą įsegė rau
doną rožę - bičiulystės ir pagar

bos gėlę.
Prie mikrofono pasirodė Salo

mėja Narkėliūnaitė, trumpai pas
veikinusi susirinkusiuosius ir to
liau vadovauti pakvietusi Romą 
Kezį. Šis savo įvadiniame žodyje 
apibūdino sukaktuvininką, pa
brėždamas jo savybes - jaunatvę 
ir energiją. Toliau perskaitė felje
toną - kaip užmarštis - senatvė 
juokingai pasireiškia vyresniame 
amžiuje. Bet ne visiems - šie 
reiškiniai nepritaikomi Kęstu
čiui! Jis visada jaunas, visada grei
tas, visur dalyvaujantis.

Prieš vaišes invokaciją - maldą 
sukalbėjo Tėv. Pranciškus Gied- 
gaudas, OFM. Jis dėkojo Dievui 
už Kęstučiui suteiktą sveikatą, 
energiją, darbštumą.

Po invokacijos Tėv. Pr. Gied- 
gaudas, OFM, pasveikino sukak
tuvininką pranciškonų vardu ir 
dėkojo jam už įvairią talką, Tėv. 
V. Gidžiūnui, OFM, kaupiant is
torinę medžiagą jo raštams, ir 
mikrofilmuojant "Darbininko" 

komplektus.
Puikų maistą paruošė Danutė 

ir Karei Dvoržakai.

Ambasadoriaus kalba
Ambasadorius Anicetas Simutis 

jau daug metų pažįsta veiklųjį 
Kęstutį, kartu yra dalyvavę įvai
riuose darbuose. Šį vakarą jis 
pasakė pagrindinę kalbą, ap
žvelgdamas visą sukaktuvininko 
gyvenimą. Trumpai papasakojo, 
kaip Amerikoje buvo suorgani
zuota pabaltiečių organizacija 
BATUNas - Pabaltiečių kreipima

sis į Jungtines Tautas. Kęstutis 
tos organizacijos pirmininku 
išbuvo 14 metų. Per organizaci
ją Jungtinėse Tautose jis susi
pažino su daugeliu diplomatų, 
žurnalistų, kuriuos galėjo nuo
lat informuoti apie lietuviškus 
reikalus. Tokiu būdu, pabrėžė, 
Ambasadorius, Kęstutis daug pa
sitarnavo Lietuvos diplomatijai. 
Ambsadorius ir pats būdavo 
BATUNo renginiuose. Drauge su 
Miklu Vasario 16 proga dalyvau
davo iškeliant lietuviškas vėlia
vas prie kai kurių miestų admi
nistracijos pastatų, kalbėdavo 
drauge per radijo stotis.

Sveikinimai
Sukaktuvininką pirmas pa

sveikino Lietuvos gen. konsulas 
dr. Petras Anusas. Toliau sveiki
no: Kęstutis Bileris - LB N Y apy
gardos vardu, Tautos Fondo 
Tarybos pirmininkas Jonas Vil- 
galys, Kultūros Židinio adminis
tracijos vardu - dr. Jonas Bilė-

Salomėja Narkėliūnaitė, 
sukakčiai rengti komiteto 
pirmininkė

A. Žumbakienės nuotr.

nas, ramovėnų-šaulių vardu - 
Jonas Klivečka, "Darbininko" 
redakcijos vardu - Julius Keleras, 
Irena Vilgalienė - Great Necko 
apylinkės vardu. Buvo perskai
tyti ir raštu gautieji sveikinimai 
iš jo sūnaus Kęstučio, jr., Flori
doje, dukros Aleksandros, D. 
Britanijoje, "Tėvynės" redakto
riaus Vyt. Kasniūno, N. Anglijos 
Šaulių Trakų rinktinės vado Alg. 
Zenkaus, fotomenininko Geri
manto Peniko ir New Yorko 
BALFo pirm. Vito Katino.

Smuiko koncertas
Edita Orlinytė New Yorko pub

likai dar visai nepažįstama, o 
tačiau yra pasižymėjusi smui
kininkė. Ji 1995 m. baigė Lietu
vos Muzikos Akademiją magis
trės laipsniu. Jos studijų vado
vas buvo garsusis smuikininkas 
Raimundas Katilius. Keletą metų 
griežė su Akademijos styginiu 
kvartetu. Griežė taip pat ir su 
Lietuvos kameriniu orkestru ir 
su Lietuvos simfoninu orkestru, 
vadovaujamu prof. J. Domarko. 
Su jais Edita gastroliavo bemaž 
visose Europos valstybėse ir Ja
ponijoje. Norėdama toliau to
bulintis muzikos srityje bando 
laimę ir Amerikoje. Šiuo metu 
gyvena Stamforde. CT.

Ji atliko kūrinius: Dvariono 
"Prie ežerėlio", Naujalio "Svajo
nę", liaudies dainą "Beauštant! 
aušrelė", "Presto" - iš Vivaldi 
"Metų laikų" vasaros dalies.

Tada prie sukaktuvininko buvo 
privežtas tortas su 75 žvakutėmis, 
pakeltos šampano taurės ir su
dainuota "Ilgiausių metų". Pau- x 
liūs Jurkus perskaitė savo sukur
tų humoristinių eilių apie su
kaktuvininką.

Prie registracijos stalo Zigmas 
Dičpinigaitis rinko visų dalyvių 
parašus ant atskiro Pauliaus 
Jurkaus ornamentuoto lapo.-Ten 
buvo įrašytas bendras visų svei
kinimas Kęstučiui.

(nukelta į 8 psl.)

Lilė Mačiūnienė

sūnus
Jis liovėsi sirgęs, ir mes visi lengviau atsidusome.

Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, ir mano sūnus tapo tikru 
vadu. Jis draugavo tik su tais berniukais, kurie besąlygiškai jo 
klausė. Jų buvo ne tiek daug - kokie du trys, ir tie patys jaunesni už 
jį arba silpnesni, nes menkiau išsivystę.

Namie mes jį mylėjome, aš visada buvau ypač atidi jam, bet 
kažkodėl nei iš šio, nei iš to jo veide ėmė rodytis grimasos: jis 
mirkčiojo akimis, smarkiai suspausdamas vokus, o tuo metu pasikeis
davo viso veido ir ypač lūpų išraiška. Mokėsi jis vidutiniškai, tik 
matematika gerai sekėsi, mokyklą ne per daug mėgo, galbūt tai 
atsiliepė jo nervams ir atsirado menkavertiškumo jausmas, tad teko 
kreiptis v gydytoją. Gydytojo patarta, aš kasdien dariau lengvą 
kaktos masažą. Pamažu viskas pagerėjo, ir berniukas liovėsi vaipę- 
sis.

Artėjo sovietų kariuomenė. Mums reikėjo bėgti, nes mes jau 
žinojome, kad vyras tuoj pat bus suimtas, mes visi būsim atskirti 
vienas nuo kito. Jau geriau važiuoti krintant bomboms, badauti, 
jeigu prireiks - net eiti pėsčiomis, bet būti kartu, nelaukti šito 
košmaro. Mano vyras sovietams jau buvo užkliuvęs - kai jie viene
rius metus šeimininkavo Lietuvoje, siūlė vyrui šnipinėti draugus ir 
kasdien teikti žinias apie bendradarbius. Jis tada griežtai atsisakė šio 
šlykštaus vaidmens, ir jie tai įsidėmėjo. Laimei, praėjus kelioms 
dienoms po šio pasiūlymo vokiečiai per vieną dieną užėmė Lietuvą, 

ir sovietai nespėjo vyro areštuoti. Jis buvo jiems visai nepriimtinas: 
baigė Berlyno universitetą, dirbo vokiečių firmoje "Siemens-Schuc- 
kert", puikiai mokėjo vokečių kalbą. Sovietams užteko, jei žmogus 
buvo filatelistas, - tokie buvo laikomi potencialiais šnipais.

Išvažiavome beveik kaip stovim, pasiėmę tik pačius būtiniausius 
daiktus, kad prireikus patys galėtume nešti bagažą. Vaikai ir aš labai 
nesielvartavome, mūsų nuotaika buvo net pakili. Iš pradžių keletą 
dienų sustojome Berlyne, jau pusiau sugriautame ir užtemdytame, 
bet netrukus išvažiavome į pietus, į Frankfurtą prie Maino. Vyras 
vėl pradėjo dirbti Frankfurte toje pačioje firmoje, o aš su vaikais 
gyvenau Bad Nauheime, kurortiniame miestelyje, kuris buvo laiko
mas ligoninių miestu. Visi didieji ir mažesni viešbučiai buvo 
paversti ligoninėmis, o mums ten gyvenant buvo atiminėjami jau 
ir maži pensionai ir pritaikomi guldyti ligoniams. Šiame mieste 
vaikai pradėjo lankyti vokiečių gimnaziją. Vaikai ir aš mokėmės 
vokiečių kalbos ir namie. Kartą mokykloje vienas iš šiurkščių 
vaikėzų, susivaidijęs su Jurgiu, smogė jam kumščiu. Jurgis, maty
damas, kad kumštis taikosi į veidą, užsidengė jį ranka, ir tasai, 
smogęs berniukui į ranką, sulaužė ją. Nijolė (jo sesuo, mano duktė) 
parvedė jį namo po to, kai mokykloje jam buvo suteikta pirmoji 
pagalba. Duktė buvo pasipiktinusi nemandagių vokietukų šiurkštu
mu ir įžūlumu. Nė vienas iš jų nežinojo, kad Lietuva ribojasi su 
Vokietija. Jie visi neapkentė svetimų.

Paskutiniais metais gyvenant Vokietijoje Jurgis pajuto potraukį 
piešti. Ypač gražios ir labai kruopščiai nupieštos būdavo jo grafinės 
monogramos. Taip pat jis mėgo ir smulkius piešinėlius. Buvo 
įdomu žiūrėti, kaip jis piešė mažyčius žmogiukus: tik linijos ir 
vietoj galvos - skrituliukas. Begalė įvairiausių judesių - rankų, kojų, 
galvos, - aiškiai parodančių kiekvienos figūrėlės charakterį ir kaip ji 
juda. Pavyzdžiui, jis nupiešė garlaivį ir žmones jame, visi ką nors 
veikė, kiekvienas vis kitokia poza, ir buvo visiškai aišku, ką jis daro. 
Arba mažame bloknotėlyje viena ir ta pati figūrėlė, bet vis kita 
poza. Greitai sklaidant atrodė, kad figūrėlė gyva ir juda. Jurgis buvo 
stropus, atkaklus ir, ką nors užsibrėžęs, pasiekdavo tikslą.

Nuo 1946 metų rudens vaikai gyveno DP stovykloje, kur įsisteigė 
lietuvių gimnazija. Abudu mokėsi ir abudu buvo skautai. Jurgį labai 
traukė jūra, ir jis priklausė jūrų skautams. Gimnazijoje Jurgis 
pasižymėjo kaip geras matematikas, bet lietuvių kalba jam sekėsi 
prastai.

Vieną kartą čiuožykloje Jurgis nesėkmingai pargriuvo ir susilaužė 
koją virš kulkšnies; dėl to 6 savaites pragulėjo ligoninėje. Šitaip jis 
vėl buvo atskirtas nuo mokyklos ir pamokų. Daug piešė, skaitė ir 
širdo, kad taip ilgai neišleidžiamas iš ligoninės.

1948 metų pavasarį, balandžio mėnesį, iš Vokietijos išvažiavome 
į Ameriką. Ten mes neturėjome jokio artimo žmogaus. Mumis 
pasirūpino labdaringa draugija "Church World Service". Pasitiko, 
apgyvendino gerame viešbutyje ir netrukus vyrui surado tarnybą 
pagal jo specialybę, o Jurgį atėjus rudeniui įtaisė į uždarą mokyklą 
Dobbs Ferry, kur jis per vienerius metus labai gerai baigė "high 
school".

Toje mokykloje, be artimųjų, nemokėdamas anglų kalbos, jis 
pirmą kartą paėmė skaityti Dostojevskį, ir šis tapo jo mėgstamiau
siu rašytoju. Matyt, jis kaip reikiant kibo į mokslą, net parašė didelį 
straipsnį apie Dostojevskį mokyklos žurnalui, kurį pats ir redagavo. 
Vienas iš "The New York Times" redaktorių atkreipė dėmesį į tą 
rimtą straipsnį ir net parašė apie jį savo laikraštyje.

Per išleistuves po iškilmingo akto scenoje buvo dešimt pirmūnų, 
o tarp jų ir mano Jurgis. Pasibaigus iškilmėms daug mokytojų 
prisakė man galybę komplimentų apie mano sūnų, pranašaudami 
jam puikią ateitį. Aš buvau laiminga ir didžiavausi savo rimtuoju 
berniuku.

Kitas etapas buvo Cooper Union, kur nereikėjo mokėti jokio 
mokesčio, bet buvo griežtai atrenkami tik ypač talentingi studen
tai. Egzaminai buvo įvairūs, net ir tai, ko jam niekada nebuvo tekę 
daryti: skulptūra - figūrų lipdymas, piešimas, braižyba, matematika. 
Beveik dešimtadalis prileistųjų prie egzaminų atlaikė išbandymą, 
tarp jų ir mano Jurgis. Dabar jis gyveno namuose su mumis ir 
važinėjo į savo mokyklą. (nukelta į 4 psl.)
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pasaulį
■ Trys dideli Baltijos šalių 

bankai - Estijos "Uhis-pank", 
Latvijos "Uninbanka" ir Lietu
vos Vilniaus bankas pranešė, 
kad jie pasirašė bendradarbia
vimo susitarimą. Remiantis iš
platintu trijų bankų vadovų 
pareiškimu, bankai bendradar
biaus aptarnaudami vieni kitų 
klientus, vykdydami bendrus 
investavimo projektus bei or
ganizuodami sindikuotas pas
kolas. Vilniaus banko valdy
bos pirmininkas Julius Nied
varas teigė, kad trijų bankų 
susitarimas dėl bendradarbia
vimo gali paskatinti šių bankų 
susijungimą.
■ Kalifornijoje, sulaukęs 94 

metų, kovo 15 d. mirė žymus 
pediatras Benjamin Spock, po
puliarių knygų, pastarąją am
žiaus pusę padėjusių tėvams 
auginti vaikus, autorius. B. 
Spock mirė savo namuose San 
Diego.

■ Čečėnijos vyriausybė pa
siūlė gynybos ministro postą 
Salmanui Radujevui. "S. Radu- 
jev gavo oficialų pasiūlymą 
užimti ministro postą ir dabar 
jį svarsto", - pareiškė Čečėni
jos premjeras Šamilis Basaje- 
vas. Premjeras ir S. Radujev 
1994-1996 metais vadovavo 
išpuoliams į Rusijos teritoriją. 
Maskva juos abu iki šiol laiko 
teroristais. S. Radujevas, vado
vavęs čečėnų reidui prieš Kiz- 
liaro ir Pervomaiskojės gyven
vietes Dagestane, taip pat kal
tinamas rengęs išpuolius prieš 
civilinius ir karinius objektus 
jau pasibaigus karui.
■ Izraelis kovo 16 d. pagrasi

no pašalinti Europos Sąjungą 
iš Artimųjų Rytų taikos proce
so, jeigu Didžiosios Britanijos 
užsienio reikalų sekretorius 
Robin Cook neatsisakys keti
nimų apsilankyti statomose 
žydų naujakurių gyvenvietėse 
Rytų Jeruzalėje. Izraelis laiko 
Jeruzalę neatskiriama šalies 
dalimi, o R. Cooko sumany
mas, pasak Izraelio pareigūnų, 
gali pakenkti taikos procesui. 
Palestiniečiai laiko Rytų Jeruza
lę savo busimosios valstybės 
sostine.

APIE TAUPYMĄ PENSIJAI
(atkelta iš 2 psl.)

Žinoma, kai ateis laikas išsiimti pinigus iš 
IPS, jums reikės sumokėti pajamų mokesčius. 
Tačiau daugelis pensininkų moka mažesnius 
mokesčius, negu mokėjo prieš išeinant į pen
siją. Kiekvienas jūsų pelno doleris IPS sąskai
toje gali būti vėl investuotas, kad uždirbtų 
jums dar daugiau, už tai nemokant mokesčių. 
Šiuo IPS pranašumu jūs galite pasinaudoti, 
darydami anksti kiekvienais metais įvairius, 
gero pelno galimybes turinčius investavimus. 
Tik neužmirškite, kad investavimai yra susiję 
su tam tikra rizika. Todėl pagalvokite, ar tai 
jūs sau galite leisti? Nors galima pinigus įdėti 
į IPS sąskaitą nuo sausio pirmos dienos iki 
kitų metų balandžio 15 d. (pvz., suma, įde
dama IPS sąskaiton už 1997 metus, gali būti 
pradėta dėti nuo tų metų sausio 1 d. iki 1998 
m. balandžio 15 d.), ir gali būti labai žymus 
skirtumas tarp ankstyvo ir vėlesnio pinigų 
įdėjimo į IPS sąskaitą. Sakykime, jūs 30 metų 
dedate pinigus į IPS metų pradžioje. Ir toks 
ankstyvas pinigų įdėjimas į IPS sąskaitą gali 
jums atnešti papildomus 23,000 dolerių (po 
2,000 dol. dedant kasmet iš 8%), kurių negau
tumėte dėdami - investuodami tik balandžio 
15 ateinančiais metais. Jei galite, dėkite kiek
vienais metais pinigus į savo IPS sąskaitą kaip 
galima anksčiau, nes tai padėtų jums kaupti 
santaupas pensijai. Labai svarbu žinoti ir tai, 
kiek galėtumėte gauti procentų už IPS in
vestavimus. Net ir du papildomi pelno pro
centai įgalintų jus sukaupti žymiai didesnes 
pensijines santaupas.

Į IPS sąskaitą galima įdėti - investuoti tik 
2,000 dol. per metus. Tie 2,000 dol. gali būti 
neapmokestinami (tax-deductible), kas 
priklauso nuo jūsų pajamų lygio. Jei jūs įdėsite 
į IPS sąskaitą daugiau negu 2,000 dol., turėsite 
mokėti 6% mokesčių baudą tol, kol ta papil-

Vienu telefonu 
naudojasi 
du kaimai

(atkelta iš 2 psl.)
skambinti žmonės eidavo į gretimą 
kaimą. Tuose kaimuose, kur tik po 
vieną ar du telefono abonentus, 
anksčiau be didelio vargo galėjai 
užeiti pas kaimyną paskambinti. 
Štai Augmenų kaime, kur gyvena 
400 žmonių, yra du telefonai. Jais 
naudojasi ir gretimo Šilainių kaimo 
gyventojai. Juodupiai ir Pliuškiai 
turi po vieną telefoną. Įvedus mo
kestį už vietinius pokalbius, tele
fono turėtojams neišeis mokėti už 
visą kaimą, o ir centus neišeina 
kaip imti - kaip tiksliai nustatyti, 
kiek tų minučių kuris prakalba? 
Kai kuriuose kaimuose gyvena vien 
tik pensininkai, automobilių jie 
dažniausiai neturi, o ir keliai tokią 
žiemą, kaip buvo ši, nelabai pra
važiuojami. Tad telefonas - vie
nintelis ryšys su rajono centru. R

Lietuva seka Latvijos ir Rusijos 
konfliktą

doma suma bus laikoma jūsų sąskaitoje. Išim
tis daroma tada, jei jūs pervedate savo darbo
vietės pensijinio plano pinigus į asmeninę 
"rollover IRA". Jums paprasčiausiai reikia su
tvarkyti tiesioginį pervedimą iš darbdavio į 
asmeninę IPS sąskaitą per 60 dienų. Tada 
mokesčių baudos nebus taikomos.

Kai jums sueina 59% metų, galite pradėti 
išsiimti pinigus iš IPS. Jie bus apmokestinami 
pajamų mokesčiu. Bet jūs turite pradėti išsi
imti pinigus (visus arba dalimis) is IPS sąskai
tos, kai jums sukanka 70% metų. Nuo tada 
jau negalite įdėti - investuoti daugiau pinigų 
į IPS sąskaitą. Jei jūs išsiimate pinigus iš IPS 
sąskaitos prieš sueinant 59% metų, jums reikia 
mokėti 10% mokesčių baudą ir pajamų 
mokesčius už tą sumą, kurią išsiimate. Bau
dos nereikia mokėti, jei pinigai išimami 
mirties (paveldėtojas gauna pinigus) arba 
invalidumo atvejais, arba turint tam tikrų 
medicininių arba aukštojo mokslo išlaidų, t. 
p. perkant namą (iki 10,000 dolerių). Tai
syklės yra gana griežtos, bet tai yra kaina, 
kurią jūs turite mokėti už pranašumus, teikia
mus IPS sąskaitas turintiems asmenims, kurie
nori susitaupyti pinigų, kad galėtų būti 
geresnėje finansinėje padėtyje išėję į pensiją.

IPS yra puikus taupymo, investavimo ir 
pensijos planavimo būdas. Jei galite, sten
kitės pasinaudoti IPS teikiamais pranašumais 
ir nepasikliaukite tiktai Socialiniu draudimu 
(Soc. sec.) ir darbdavių pensijomis.

Medžiaga šiam straipsniui yra gauta iš Atmin
to Povilaičio, Investment Executive iš Paine 
Webber įstaigos. Jei jums kyla kokių neaiškumų 
ar klausimų, galite jam paskambinti tel. 1-800- 
462-2515 ir išsiaiškinti.

Parengė Birutė Jasaitienė ir 
Aldona Šmulkštienė

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija atidžiai stebi paaštrėju
sius Latvijos ir Rusijos santykius 
bei žada, reikalui esant, sufor
muluoti oficialią poziciją. Tai 
spaudos konferencijoje pareiškė 
užsienio reikalų ministras Algir
das Saudargas.

Lietuvos užsienio politikos ži
nybos vadovo teigimu, prieš 
paskelbdamas šalies oficialią po
ziciją jis ketina konsultuotis su 
Latvijos užsienio reikalų minist
ru.

Seimo pirmininko pirmasis pa
vaduotojas Andrius Kubilius taip 
pat teigė, jog Seimo Užsienio 
reikalų komitetui vertėtų labai 
gerai išanalizuoti situaciją Latvi
jos ir Rusijos santykiuose.

Kaip žinoma, Rusija griežtai 
pasmerkė latvių policijos veiks
mus prieš rusų pensininkus, ku
rie kovo pradžioje be leidimo 
surengė protesto mitingą prie 
Rygos savivaldybės ir blokavo 
judėjimą miesto centre.

Lietuvos centro sąjungos (LCS) 
pirmininkas Romualdas Ozolas 
paragino Lietuvos Seimą inici
juoti Rusijos pradėto Latvijos 
spaudimo svarstymą Baltijos 
Asamblėjos komitetų pasitarime, 
neatmetant kreipimosi į tarptau
tines organizacijas galimybės. 
Partijos pirmininkas mano, jog, 
Rusijai paskelbus ekonomines 
sankcijas prieš Latviją, tai reikštų 
atvirą spaudimą Baltijos šalims.

ELTA

JAV ketina investuoti į Lietuvos 
naftos objektus

Ūkio ministerijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų kompanijos 
"WiIIiams International Compa- 
ny" atstovai pasirašė susitarimą 
dėl bendrų projektų Lietuvoje, 
kuriuos įgyvendinant būtų su
laukta užsienio investicijų į naf
tos objektus.

Per kovo pradžioje tris dienas 
vykusias Ūkio ministerijos va
dovų ir "Williams" kompanijos 
atstovų derybas nagrinėta, ko
kiomis sąlygomis ši JAV kom
panija sutiktų pirkti Būtingės 
akcijas, dalyvautų privatizuojant

Lietuvos valstietis V. Kapočiaus nuotr.

"Mažeikių naftos" bendrovę ir 
investuotų į Biržų "Naftotiekį". 
Sutarta, kad per 8-9 savaites bus 
atlikta tų projektų analizė, kiti 
paruošiamieji darbai. Po to bus 
pasirašyta galutinė sutartis dėl 
"Williams" kapitalo atėjimo į Lie
tuvą. ELTA

Baigtas rinkti 
mazutas

Mažeikių geležinkelio stotyje 
kovo 3 d. rytą baigtas rinkti per 
avariją išsiliejęs mazutas.

Kaip sakė Civilinės saugos de
partamento Telšių apskrities sky
riaus viršininkas kapitonas Jo
nas Žvirgždinas, per artimiau
sias kelias dienas ketinama su
rinkti visą dar likusį mazutą - ne 
daugiau kaip keliolika centnerių. 
"Ten liko dirbti tik geležinkelio 
darbuotojai. Civilinės saugos ir 
priešgaisrinės apsaugos specia
listų pagalbos jau nebereikia", - 
sakė J. Žvirgždinas.

Pasak pareigūno, pirminiais 
skaičiavimais, kovo 1 d. anksti 
ryte Mažeikiuose nuo geležin
kelio nuvažiavus kelioms krovi
ninio sąstato cisternoms ir joms 
prakiurus, ant žemės išsiliejo apie 
88 tonas mazuto.

Avarijos priežastis - netvarkin
gi pabėgiai. ketvirtajame Ma
žeikių geležinkelio stoties kelyje, 
kuriuo važiavo 46 vagonų sąsta
tas, gabenęs apie 4 tūkstančius 
tonų mazuto. ELTA

sunūs
(atkelta iš 3 psl.)
Cooper Union jis irgi baigė labai gerai ir gavo stipendiją, kad 

galėtų mokytis toliau. Jis pasirinko Pittsburgho universitetą, ar
chitektūros specialybę. Šiuo laikotarpiu Jurgis padarė mažutį mūsų 
vasarnamio Lietuvoje modelį. Visi matmenys buvo tikslūs, tokie, 
kokius nurodė tėvas (mano vyras).

Nesidomėdamas sportu, merginomis, jis pradėjo lankyti muzikos 
pamokas, nepraleisdavo nė vieno koncerto. Be to, nusprendė 
išklausyti Rusijos valstybės istorijos kursą - nuo pačios pradžios iki 
revoliucijos. Per visą sąsiuvinį iš permatomų lapų, pradedant pasku
tiniu puslapiu, buvo nupieštas Europos žemėlapis ir aiškiai 
pažymėtos Rusijos kunigaikščių valstybės ribos. Čia pat smulkių 
šriftu buvo pažymėtos datos ir užrašyti kunigaikščių vardai. Kitame 
lape - kas pakeitė sienas ir kada, ir taip, lapas po lapo, keitėsi carai 
ir Rusijos valstybės ribos. Pro permatomą popierių galėjai matyti 
ankstesnes ribas. Tai buvo nuostabus ir įdomus darbas, padedantis 
iškart prisiminti visą išeitą kursą.

Baigęs šį universitetą, jis mokėsi toliau. Iš pradžių stojo tarnauti 
architektu, bet smarkiai nusivylė, nes pamatė, kad visas jaunų 
architektų darbas tėra brėžiniai ir čia nereikia būti nei gabiam, nei 
labai išsilavinusiam. Jis nusprendė studijuoti New York City Uni
versitete meno istoriją ir tapti profesorium.

Tuo laiku mirė mano vyras (1954 m.). Pirmoji mirtis mūsų 
šeimoje. Aš buvau prislėgta sielvarto, visiškai bejėgė, ir mano Jurgis, 
kuris atrodė nepraktiškas gyvenime, ėmėsi būti mano globėju ir 
rūpintis manim taip, kaip rūpinosi tėvas.

Praėjus metams duktė ištekėjo. Mes pardavėme savo namuką ir 
automobilį, išsidalijome po lygiai pinigus, po 2000 dolerių kiekvie

nam, ir mudu su Jurgiu apsigyvenome mažame kukliame butelyje 
New Yorko centre. Iš čia buvo netoli iki universiteto. Mane vis dar 
graužė sielvartas, ir mano sūnus buvo man ne tik globėjas, bet 
sykiu džiaugsmas ir paguoda.

Universitete meno istoriją dėstė senas, labai geras profesorius. Jis 
rūpinosi Jurgiu kaip sūnum, pasikvietė į namus, parodė didžiulę 
biblioteką ir pasakė, kad po jo mirties, kai Jurgis būsiąs profesorius, 
ji priklausysianti jam. Jurgis ir čia rimtai ir gerai mokėsi, svajojo 
tapti profesoriumi, o kiekvieną laisvą valandėlę sėdėdavo prie 
didžiulio darbo - kūrė viso meno istorijos kurso schemą. Tai buvo 
tikras šedevras. Ši schema galėjo labai palengvinti darbą bet kuriam 
profesoriui. Buvo užrašyta kiekviena paskaita, patys svarbiausi 
dalykai, o šalia mažytės fotografijos ar piešinukai. Dirbo jis neatsi
traukdamas, ir buvo nuostabu sekti tokį įdomų ir uždegantį darbą. 
Jurgis visada daug kuo dalijosi su manim, pasakodavo apie tai, ką 
sužinodavo iš paskaitų ir knygų. Jo atmintis buvo fenomenali. 
Viskas kažkaip sutilpdavo jo galvoje, ir mudu abu svajodavome, 
kaip jis taps profesoriuimi ir visas ilgas atostogas mes praleisime 
keliaudami.

Pavasarį, prieš egzaminus, mirė jo profesorius. Jurgis į egzaminus 
ėjo be ūpo. Jo širdyje tarsi kažkas lūžo, ir jis atšalo savo idėjai - tapti 
profesoriumi. Egzaminai praėjo gerai, bet iš prancūzų kalbos jį 
sukirto. Jam buvo siūloma rudenį perlaikyti egzaminą, bet Jurgis 
griežtai atsisakė. Pareiškė, kad mokęsis ne dėl diplomo, o dėl žinių, 
ir kalti kalbą (kadaise beveik gimtąją, o dabar nereikalingą) nenorįs. 
Taip žlugo mūsų svajonės.

Tuo metu šalia jo atsirado žmonių, prijaučiančių komunizmui, ir 
jie nusprendė sukurti avangardistinį žurnalą, kuriam mano Jurgis 
sugalvojo pavadinimą "Fluxus". Jie sumanė su naująja žurnalo 
kryptimi supažindinti Amerikos plačiąją visuomenę. Paskelbė laikraš
čiuose, išsiuntinėjo kvietimus, iš Lietuvių draugijos buvo pasi
skolinta salė. Bet atėjus paskirtajai dienai, Lietuvių draugija atšaukė 
savo sutikimą, nes sužinojo, kas ir ko susirinks. Jiems, pabėgusiems 
nuo komunistų, atrodė šventvagystė rengti lietuvių salėje susirinki

mus, tegu net ir tolo primenančius komunizmą. Jurgiui ir jo 
draugams teko stovėti prie salės durų ir visus, kas ateidavo, grąžinti 
atgal. Jurgis buvo labai nusivylęs ir tada visiškai nusigręžė nuo 
Lietuvių draugijos. Net savo vardą nuo to laiko pakeitė iš Jurgio į 
George.

Draugo patartas, jis Madison Avenue išsinuomojo patalpą ir 
atidarė galeriją. Paveikslus ėmė ultramodernius, avangardą. Jų 
niekas nepirko, ir galerija buvo labai menkai lankoma. Jurgis dirbo 
grafiku, ir visa jo alga išeidavo šiai galerijai, prospektų spausdi
nimui ir laiškų siuntinėjimui. Jis ir pats piešdavo tušu baltame fone 
lašus. Vieną tokį kūrinį mes net pardavėme, bet pigiai - už 50 
dolerių. Man tekdavo kiaurą dieną sėdėti toje galerijoje ir valyti 
milžinišką salę.

Mūsų gyvenime prasidėjo nauja era. Galerija tapo koncertų sale. 
Pirmieji koncertavo puikūs artistai iš Europos. Viduramžių giesmės 
ir liutnios muzika. Jurgis ėmė domėtis klavesinu ir liutnia. Jis 
sumanė pardavinėti šiuos retus instrumentus, susirašė su Europa, 
pradėjo gauti instrumentus ir pardavinėti. Tačiau prekyba nesisekė, 
tik atėmė daug laiko, pastangų ir, žinoma, pinigų.

Po to jis puolė į kitą verslą - ėmė pardavinėti gastronomams 
užsienietiškus konservus: iš SSRS - žuvų, o iš Prancūzijos - jų garsųjį 
"pate de foie". Ir čia jam nesisekė, nors aš uoliai jam padėjau, 
valandų valandas sėdėdama prie kalno laiškų, kurie būdavo išsiun
tinėjami po visą Ameriką. Ir vėl nuostoliai, dėl kurių mums teko 
gyventi be galo kukliai ir taupiai. Būčiau ėjus dirbti, bet reikėjo 
padėti Jurgiui, galerijoje aš buvau kaip ir patarnautoja. Deja, mano 
Jurgis nebuvo komersantas.

Po pirmojo nuostabaus koncerto prasidėjo susirinkimai ir repetici
jos, visiškai priešingi viduramžių muzikai, - avangardas. Kažkokie 
elektroniniai garsai ir dar kažkas, ko aš visai nesupratau. Publika - 
naujasis jaunimas, apžėlęs gaurais, nevalyvai apsirengęs.

(bus daugiau)
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A lis Balbierius

Didžioji žiniuonė nebus 
užmiršta

"Pati Eugenija sakė, kad visi Šimkūnai turi žalčio žymę, 

kuri rodo, kad jie apdovanoti gydymo ir augalų pažinimo 
galia. Eugenija buvo gamtos vaikas, jai kalbėjo ir žolynai, 
ir miškai, ir akmenėliai ežero pakrantėje, ir vėjo sušiauštos 
Tauragės bangos. Todėl tetos, senos žolininkės, kiti kaimo 
seneliai, gerai pažinę vaistinius augalus, mokėjo juos pa
ruošti, nuo mažens to mokė ir Eugeniją. Jai perdavė 
gamtos paslaptis, išmokė užkeikimų ir užkalbėjimų, išmokė 
suprasti senovės dainas ir pasakas, žolynais gydyti žmones".

Iš Reginos Žiukienės atsiminimų

***

1996 m. sausio 31 dieną am
žino poilsio į gimtąją Tauragnų 
žemę atsigulė daktarė Eugenija 
Šimkūnaitė. Tai buvo originali ir 
daugeliui keista, tačiau reto in
telekto ir gyvenimiškos įžvalgos, 
šviesios sielos asmenybė. Dabar 
galima kalbėti tik apie jos moks
linį ir kūrybinį palikimą, bandy
ti suvokti jos vietą ir reikšmę 
mūsų moksle ir kultūroje. Di
džiosios Žiniuonės atminčiai ir 
jos kūrybiniam palikimui išsau
goti praėjusių metų rugsėjy, dau
giausia Farmacininkų sąjungos 
pastangomis, ir buvo įkurtas 
daktarės Eugenijos Šimkūnaitės 
paramos ir labdaros fondas. Jo 
prezidentu tapo žinomas gam
tosaugininkas, Botanikos insti
tuto direktorius Romas Pakalnis. 
O šio jaunučio fondo siela, pasak 
pono Pakalnio, yra Žiniuonės 
mokinė, farmacininkė Birutė 
Karnickienė.

Fondą įkurti paskatino ne tik 
Žiniuonės kolegų ir mokinių 
noras išsaugoti jos atminimą, bet 
ir pačios E. Šimkūnaitės testa
mentas. Jame daktarė minėjo, 
kad jos butas gali būti naudoja
mas visuomeninių organizacijų 
susirinkimams, diskusijoms, net
gi į Vilnių iš tolimesnių šalies 
kampelių atvykusių žmonių na
kvynei. Šis noras pirmiausia ir 
bus įgyvendintas - šiuo metu 
butas remontuojamas ir pava
sarį jis jau taps prieinamas vi
suomenei, žmonėms, kurie do
misi ir E. Šimkūnaitės asmenybe, 
ir jos kūrybiniu palikimu bei 
aplinka, kur ji gyveno ir dirbo. 
Pasak R. Pakalnio, buto sutvarky
mas tapo įmanomas tik "gerų 
žmonių", t. y. rėmėjų dėka.

Ateitininkų studijų ir poilsio savaitė
JAV rytų pakraščio ateitininkai jau yra paruošę programą studijų 

ir poilsio savaitei pranciškonų svečių namuose, Kennebunkport, 
ME. Ši savaitė prasidės koncertu ir priėmimo vaišėmis rugpjūčio 15 
d., o baigsis kitu koncertu ir vaišėmis rugpjūčio 21 d. Rugpjūčio 22 
d., po šv. Mišių ir pusryčių, stovyklautojai išsiskirstys.

Šių metų programa gvildens literatūrą, prof. Z. Ivinskio istoriją ir 
asmenybę, žvelgs į Dvasią, kurios mums labai reikia. Harvardo 
universiteto profesorius aiškins, kodėl žmonės sensta. Gal jis turi 
kokių vaistų, kad visada jauni būtume?

Norintieji šioje savaitėje dalyvauti turi jau dabar registruotis 
Franciscan Guest House, tel. (207) 967-2011.

J. Rygelis

Greičio rekordas
Vyriausybė pritarė pasiūlymui 

1998 metų gegužės 24 dieną 
magistralėje Vilnius-Klaipėda 
siekti automobilių greičio rekor
do 100 km atkarpoje. Ši atkarpa 
bus nuo Kryžkalnio - Kauno link. 
Numatoma, kad 100 km turėtų 
būti įveiktas per 20 min. Šį 
sumanymą pateikė Vyriausybei 
Kauno automobilininkų klubas 
"Autoviražas" kartu su Vilniaus 
automobilininkų sporto klubu. 
Žiūrovai šį greitą važiavimą 
stebės tik keliose patogiose ir 
saugiose vietose, pvz., nuo 
viadukų. Todėl daugiausia žiū
rovų tikimasi sulaukti rodant per 
televiziją. Greičio rekordas Lie

Pradėjęs veiklą, fondas nekelia 
kokių nors grandiozinių planų. 
Numatoma skirti stipendijas ga
biems studentams, besigilinan
tiems į E. Šimkūnaitės pamėgtas 
sritis - farmakologiją, vaistažo- 
lininkystę, liaudies mediciną. R. 
Pakalnis džiaugėsi, kad pirmoji 
kukli stipendija - 200 litų per 
mėnesį - paskirta Kauno Vytau
to Didžiojo universiteto stu
dentei Astai Tiškutei. Mergina 
domisi Žiniuonės palikimu, stu
dijuoja farmakologiją bei tiria 
vaistažoles. Fondo stipendijas 
numatoma skirti ir ateityje. Kita 
veiklos sritis - daktarės palikimo 
studijavimas, sisteminimas ir lei
dyba. Dar šiemet tikimasi išleisti 
E. Šimkūnaitės gyvenimiškųjų 
"receptų" knygą, kurios tekstai 
per daugelį metų buvo išbarstyti 
įvairiuose leidiniuose. Bus siekia
ma atgaivinti originalią Žiniuo
nės raštų kalbą, nes anksčiau ji 
dažnai nukentėdavo nuo per 
daug uolių redaktorių. Kaip ir 
daktarės gyvenimas, jos ir žo
dinė, ir rašto kalba buvo labai 
originali, sodri ir gyva, iškart 
išduodanti, kad tai E. Šimkū
naitės, o ne kieno nors kito pa
sakyta.

"Pelnas, kurio tikimės iš fondo 
veiklos, - sako R. Pakalnis, - bus 
tik dvasinis pelnas. Svarbiausia, 
kad E. Šimkūnaitė ir jos paliki
mas nebūtų užmiršti, kad jos 
dvasia liktų ne tik ją pažinojusių 
žmonių gretose".

Dar fondo prezidentas pa-mi- 
nėjo, kad tie, kas norėtų paremti 
E. Šimkūnaitės fondo veiklą, 
visuomet gali jo prezidentą su
sirasti Vilniuje, Botanikos insti
tute.

tuvoje bus fil
muojamas iš 
sraigtasparnio, 

taip pat ir iš paties automobilio. 
Tiesa, Lietuvoje nėra kol kas to
kios mašinos, kuri galėtų daly
vauti šiame projekte. Kol kas 
nenutarta ir kas vairuos rekordo 
sieksiančią mašiną. LR

Kredito unijos veikia 
sėkmingai

1997 metais Lietuvoje buvo įre
gistruota 11 kredito unijų. Dabar iš 
viso Lietuvoje veikia 23 kredito uni
jos. Visų kredito unijų pajinis kapi
talas yra 801 tūkst. litų, o turtas 3.3 
mln. litų. Kredito unijų nariams 
suteikta 1.5 mln. paskolų - per me
tus jų portfelis išaugo 2.8 karto. LA

Jaunųjų dailininkų paveikslai parduodami Vilniaus senamiestyje

Vasario 16-osios minėjimas
Great Neck, N Y

Vasario 21 d. Great Necke įvy
ko Vasario 16-osios minėjimas, 
kurį surengė Lietuvių Ben
druomenės apylinkės valdyba. 
Pirmininkė Irena Vilgalienė ati
darė minėjimą ir kvietė atsisto
jimu pagerbti, Lietuvos 80 m. 
nepriklausomybės proga, miru
sius Nepriklausomybės akto sig
natarus, partizanus, savanorius 
ir tremtinius. Kvietė prisiminti 
ir apylinkės mirusias nares: Oną 
Miklienę ir Antaniną Petrikienę.

Maldą sukalbėti pakvietė Ap
reiškimo parapijos kleboną kun. 
Vytautą Palubinską. Jis perskaitė 
visų Nepriklausomybės akto sig
natarų pavardes ir juos apibūdi
no. Jis sukalbėjo šiai šventei pri
taikytą maldą, prašydamas Vieš
paties palaimos Lietuvos valsty
bei, jos žmonėms ir mums ne
nustoti Lietuvos interesus rem
ti.

Pagrindinė šios šventės prele
gentė buvo Lietuvių Katalikų 
Šalpos administratorė ir dauge
lio New Yorko organizacijų dar
buotoja Vida Jankauskienė. V.

1998 m. Š. A. lietuvių stalo 
teniso pirmenybės

1998 m. Š. A. lietuvių stalo 
teniso pirmenybės įvyks 1998 
m. kovo 28 d., šeštadienį, Cleve- 
land Table Tennis Association, 
3615 Euclid Avė (Euclid Avė ir 
East 36-th St.), Cleveland, OH; 
tel. 216-391-2882. Varžybas 
rengia ŠALFASS-gos Stalo teniso 
komitetas, pirm. Pranas Gvildys.

Programa: vyrų (neriboto 
amžiaus) vienetas, moterų (neri
boto amžiaus) vienetas, senjorų 
(50 m. ir vyresnių) vienetas, vyrų 
dvejetas, mišrus dvejetas ir ko
mandinės varžybos. Komandą 
sudaro 2 vyrai ir 1 moteris. Dve
jetuose ir komandinėse varžybo
se - amžius neribotas.

Varžybų pradžia - 10:00 vai. 
ryto. Atvykimas ir registracija 
nuo 9:00 v. r.

Galutinė programa bus nusta
tyta po dalyvių registracijos. Es
ant pakankamai žaidėjų, progra
ma gali būti praplėsta, įvedant 
jaunių bei vyresnių veteranų kla
ses.

DARBININKAS

TEL. 718 827-1351

savaitraštis 
lietuviams 
Amerikoje 
ir svetur 

Jankauskienė savo kalbą pradė
jo poetės Juozės Augustaitytės- 
Vaičiūnienės žodžiais:

"Lietuvi, nuklydęs į tolimą šalį, 
Neužmiršk atsigrįžt atgalios, 
Kur liko laukai, rugiu varpoms nubalę,
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios..."

Ji pabrėžė, kad 1918 m. Vasa
rio 16-oji ir 1990 m. kovo 11-oji 
suteikė mums laisvę džiaugs
mingai švęsti Lietuvos 80 metų 
nepriklausomybės sukaktį. Mūsų 
visų pastangos turi koncentruo
tis į vieningą Lietuvos valstybės 
atstatymo darbą ir jos žmonių 
gerovę. Mes turime talkinti, rem
ti ir kelti lietuvių moralinį ir 
ekonominį nuosmukį.

Darbuojantis šalpos srityje, 
nuolat išryškėja jaunimo liūdna 
padėtis Lietuvoje. Turime remti 
mokyklas, mokytojus ir moki
nius, kad jie turėtų sau ir savo 
valstybei geresnį rytojų.

Baigdama V. Jankauskienė 
linkėjo vieningai remti naujai 
išrinkto prezidento Valdo Ad
amkaus pastangas kelti Lietuvos

Klasifikacija - pagal žaidėjo 
amžių varžybų dieną.

Dalyvių išankstinė registracija 
- iki kovo 21 d. imtinai, pas 
turnyro vadovą Praną Gvildį: 93 
Wheeling Avė., Staten Island, 
NY 10309-3026, USA. Tel. 718- 
356-7871; faksas 718-356-0974.

Papildomi kontaktai: Algirdas 
Bielskus, 216-486-0889; Bronė 
Saladžiuvienė, 773-863-8861.

Visi lietuvių kilmės žaidėjai 
kviečiami dalyvauti. Dalyvių 
skaičius neapribotas. Smulkesnes 
informacijas gauna ŠALFASS 
sporto klubai ir 1997 metų pir
menybių dalyviai. Nepriklauso- 
pii žaidėjai prašomi kreiptis į 
Praną Gvildį.

ŠALFASS stalo teniso komitetas
ŠALFASS centro valdyba

V

1998 m. S. Amerikos lietuvių 
raketbolo pirmenybės

1998 m. Š. A. raketbolo (rac- 
quetball) pirmenybės įvyks 1998 
m. kovo 28 d., šeštadienį, Gene 
Weiss Racquettime, 25080 Lake- 
land Blvd., Euclid, OH; tel. 216- 
731-0404. Euclid yra šiaurės rytų 
Clevelando priemiestis.

Pirmenybes vykdo Clevelan
do LSK Žaibas.

Programa: vyrų (neriboto 
amžiaus) vienetas ir dvejetas,

V. Kapočiaus nuotr.

valstybės ir jos žmonių gerbūvį. 
Buvo perskaityta rezoliucija, 

parašyta 80 m. Lietuvos neprik
lausomybės sukakties proga ir 
pasiųsta JAV Prezidentui Bill 
Clinton, Rusijos Prezidentui Bo- 
ris Jelcin ir New Yorko atsto
vams Kongrese. Angliškai pers

kaitė Lilė Milu- 
kienė.

I. Vilgalienė 
pakvietė svečią 
Algimantą Skri-

pką iš Seinų pasidalinti minti
mis apie Seinus ir ten gyvenančių 
lietuvių veiklą. A. Skripka yra 
Seinų lietuvių kultūros židinio 
statybos direktorius. Jis pasako
jo apie šio centro statybą ir jo 
reikalingumą Seinų lietuviams. 
Kadangi Lenkijos valdžia atsi
sakė šią statybą remti, tai pinigai 
ateina iš vietinių, užsienio lietu
vių ir jų organizacijų aukų.

Programos pabaigai Dana 
Aliulionienė perskaitė du šiai 
šventei skirtus eilėraščius.

Minėjime dalyvavo daugiau 
kaip 30 žmonių ir šventės proga 
buvo surinkta $730.00.

Visi svečiai vaišinosi, traukė 
loteriją ir šnekučiavosi.

Lilė Milukienė

Paremdami 
lietuvišką 
spaudą, 

Jūs remiate 
lietuvybę 

Amerikoje

moterų (neriboto amžiaus) vie
netas, vyrų senjorų (50 m. ir 
vyresnių) vienetas. Galutinė pro
grama bus nustatyta pasibaigus 
registracijai, reikalui esant, įve
dant papildomas klases, atsiž
velgiant į amžių bei patyrimą.

Klasifikacija - pagal žaidėjo 
amžių varžybų dieną.

Dalyvių registracija - iki 1998 
m. kovo 21 d. imtinai, pas turny
ro vadovą Algį Penkauską, šiuo 
adresu: 31817 Glenhurst Rd., 
Willowick, OH 44095. Tel. 216- 
944-4556; faksas 216-481-6064.

Papildomi kontaktai: Algirdas 
Bielskus, 216-486-0889; Algis 
Nagevičius, 216-845-8848.

Smulkesnes informacijas gau
na ŠALFASS-gos klubai ir 1997 
metų turnyro dalyviai. Suintere
suoti nepriklausomi žaidėjai 
prašomi kreiptis į A. Penkauską, 
A. Bielskų arba A. Nagevičių.

ŠALFASS-gos centro valdyba

IŠ VISUR
...

- Brockton, MA, Šv. Kazi
miero lietuvių parapija kovo 1 
d. atšventė veiklos 100 metų su
kaktį.

- Kun. dr. prof. Antanas 
Paskųs kovo 27 d. švęs kuni
gystės 50 metų jubiliejų.

- Kun. Kęstutis V. Žemaitis 
kovo 21d. švęs amžiaus 70 metų 
sukaktį.

- Kazys Lozoraitis, Lietuvos 
ambasadorius prie Šventojo Sos
to, Maltos ordino didžiojo ma
gistro apdovanotas ordino "Pro 
Merito Malitense" pirmojo laips
nio didžiuoju kryžiumi. Apdo
vanojimas ambasadoriui skirtas 
už katalikiškos labdaros organiza
cijos - Maltos ordino - ir Lietu
vos dvišalių santykių plėtojimą.

- Aliaskos sostinėje, Ancho- 
rage mieste, vasario 14 d. apy
linkės lietuviai ir Lietuvos drau
gai susirinko paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
80 metų sukaktį. Vadovavo Asta 
Spurgytė, Aliaskos Lietuvių Ben
druomenės apyl. pirmininkė.

- Jonas Gibaitis, lietuvis ad
vokatas Chicagoje, priimtas į 
"The National Registry of Who's 
Who" kaip narys iki gyvos gal
vos. Tuo J. Gibaitis pagerbiamas 
už savo veiklą, tiek profesiniu, 
tiek visuomeniniu atžvilgiu.

- Irena Leonavičiūtė, Lietu
vos dramos aktorė, atliko me
ninę programą Vasario Šešiolik
tosios minėjime Cicero, IL.

- Lietuvių menininkų pa
roda Vasario 16-osios šventės 
proga suorganizuota Michigan 
City, IN. Paroda atidaryta vasa
rio 8 d. "J. G. Blank Center for 
the Arts" patalpose. Su savo dar
bais dalyvavo 8 dailininkai: Mar
ytė Ambrozaitienė, Audronė Am
brazaitytė, Rita Dagienė, Jurgis 
Daugvila, Indrė Lukas, Ada Sut
kuvienė, Genovaitė Skribulienė 
ir Danutė Turlaitytė. Paroda vei
kė iki kovo 5 d.

- Stanley Balzekas,-Jr., Bal- 
zekas Motor Sales, Inc. kompani
jos prezidentas, sausio 31 d. 
pagerbtas 1998 m. "Time" žu
rnalo “Quality Dealer” žymeniu. 
Šiuo metu Amerikoje yra dau
giau kaip 20,500 automobilių 
prekybos įmonių, iš jų 74 buvo 
pristatytos 29-to metinio žymens 
skyrimo komisijai.

- Vilniaus radijo lietuviškos 
transliacijos užsieniui nuo vasa
rio 20 d. transliuojamos dviem 
dažniais: 5880 kHz ir 5950 kHz.

- Almos Adamkienės, Lietu
vos Respublikos prezidento žmo
nos, fondas, įkurtas per "Lietu
vos našlaičių globos" komitetą, 
sparčiai auga. Fondo pajamos 
skiriamos padėti lankantiems 
mokyklas vaikams, ypač daugia
vaikių ar neturtingų šeimų.

- Juozas Mitkus, Los Ange
les, CA, lietuvių visuomenės 
veikėjas, mirė vasario 15 d. Nu
liūdime liko žmona poetė Dana 
Mickutė-Mitkienė ir vaikai. Ve
lionis buvo gimęs 1907 m. lie
pos 5 d. Kruonio valsčiuje, Trakų 
apskrityje.

- "Talka", Lietuvių kredito ko
operatyvas Hamilton, Ont., yra 
vienintelis lietuvių bankelis Ka
nadoje, įsikūręs nuosavuose na
muose. Bankelio aktyvai per 39 
milijonus dolerių.

- Mokytojų studijų savaitė 
įvyks rugpjūčio 9-19 dienomis 
Dainavos stovyklavietėje, Man- 
chester, MI.
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"Darbininko" Redakcijai
įdomiu sutapimu "Darbininkas" pradėjo spausdinti (kovo 6 d. 

numeryje) pasikalbėjimą su Saulium Sužiedėliu ir tuo pačiu laiku 
"Draugas" išspausdino pasikalbėjimą su Pilypu Naručiu apie ką tik 
praėjusį Mokslo Akademijos suvažiavimą. Abu pasikalbėjimai palie
tė 1941 metų (ne 1940) sukilimą Lietuvoje prieš sovietų okupantus.

Tikrai nuostabu, kad Rytų Europos istorijos specialistas/mokyto- 
jas galvoja, kad "tas sukilimas įvyko aiškiai įsivaizduojant kažkokią 
karinę sąjungą su Vokietija". Pavojinga būti istorijos mokytoju ir 
turėti mažumos nuomonę. Kai kas turi mažumos nuomonę ir 
galvoja bei propaguoja, kad Maskva niekad neokupavo Lietuvos.....

Pavasaris Vilniaus Užupio gatvėje V. Kapočiaus nuotr.

inamumą visai visuomenei.

Pagal Pasaulinės Sveikatos Or
ganizacijos rekomendacijas paruošė 
Dr. B. McElmurray, EdD, R.N., 
University of Illinois at Chicago, 
College of Nursing prodekanė. Iš

vertė Rita Vainauskienė, Vi
suomenės sveikatos centro gydyto
ja, kuri stažavosi UJC-CN irLithua- 
nian Mercy Lift ŽIV/AIDS in
fekcinės ligos prevencijos pradėtoje 
programoje.

Kurorte daugiau bedarbių vyrų

Su pagarba,
Renata Alinskienė

Pirminė sveikatos priežiūra

Šviesi prošvaistė NBC TV kanale

T. Sviderskis, "Darbininko" Nr. 9 ir kituose laikraščiuose pagrįstai 
sunerimęs dėl CBS (Nevv Yorke 2-as kanalas) TV padaryto Lietuvos 
sportininkams, dalyvavusiems Nagano žiemos olimpiadoje, Ja
ponijoje, akibrokšto, rašo: "Kreipiuosi į tautiečius, gyvenančius 
Šiaurės Amerikoje, Lietuvoje ir svetur, susitelkti ir pareikšti protestą 
prieš CBS TV neetiškus veiksmus, bet ir juridiniu keliu iškelti jiems 
bylą teisme už tarptautinių etikos normų pažeidimą", kadangi 
"kone akiplėšišku būdu "išgaravo" iš televizijos ekrano istorinis 
momentas, kuomet į stadioną buvo įnešta Lietuvos vėliava".

Tuo tarpu priešingybe minėtam TV kanalui buvo NBC televizija 
(New Yorke 4-as kanalas), kuriame ilgokas reportažas parodytas 
Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus inauguracijos dieną, vasario 
26, rytinėje to kanalo "Today" laidoje.

Pranešėjas, kalbėdamas apie įvykusius prezidentinius rinkimus 
Lietuvoje, pastebėjo, jog rinkimus, su maža persvara, laimėjo Lietu
voje gimęs, ten iki 1944 m. gyvenęs, dabartinis Amerikos pilietis 
Valdas Adamkus. Ekrane riaumoja tankai, sproginėja bombos... 
Vokiečiams pralaimint karą, Raudonoji armija 1944 metais artėja 
prie Lietuvos. V. Adamkus iš jos pasitraukia. Jis žinąs, kas jo lauktų 
Lietuvoje pasilikus, kadangi jis 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą dalyvavęs pasipriešinimo judėjime. Toliau pranešėjas kalba 
apie V. Adamkaus gyvenimą, mokslus ir darbą, jam atvykus į JAV. 
Vaizdai keičiasi vienas po kito. 1990 m. posėdis Aukščiausioje 
Lietuvos Taryboje. Nukabinama nuo sienos sovietinė emblema. 
Nubloškiama ir trypiama ant grindų. Džiūgaujančios minios, vėlia
vos... Vaizdai iš Chicagos. Lietuviai džiaugiasi V. Adamkaus 
laimėjimu. Net du kartu, tautiniais rūbais pasipuošusi, pasirodo ir 
kalba Birutė Jasaitienė... Vėl Vilnius. Prisiekia Prezidentas Valdas 
Adamkus. Pražygiuoja aukšti, pasitempę, paradinėm uniformom 
Lietuvos kariai... įspūdis didelis!

Tai buvo šviesi prošvaistė apie Lietuvą, šiaip jau gan skurdžioje 
(New Yorke) žiniasklaidos padangėje.

Ačiū NBC TV!
p. palys

Kaimo turizmas - rizikingas verslas
Išankstiniais apskaičiavimais, 

Lietuvoje svečius gali priimti tik 
112 sodybų. Tačiau du trečdaliai 
Žemaitijos nacionalinio parko 
Beržoro gyvenvietės šeimų ne
turi tinkamų kambarių poilsiau
tojams apgyvendinti. Du penk
tadaliai Beržoro sodybų šei
mininkų negali tinkamai pri
žiūrėti sodybų, nes neturi tam 
pinigų. Tuo tarpu Ekonominių 
tyrimų centro vadovė teigia, kad 
kaimo turizmas Lietuvoje kol kas 
yra rizikingas verslas, nes nėra 
įteisintas įstatymiškai. Kita ver
tus, ir ūkininkai baiminasi, kad 
juos užgrius, kaip įprasta Lietu

voje, dešimtys inspekcijų, tikri
nančių jų verslą. Tuomet ūki
ninkams gali tekti mokėti mo
kesčius ir baudas, kurios viršytų 
jų verslo pajamas. Ekonominių 
tyrimų centro direktorė mano, 
kad kaimo turizmas normaliai 
pradėti plėstis galėtų tik po metų, 
jei per tą laiką Seimas priimtų 
turizmo įstatymą, o Vyriausybė 
išleistų poįstatyminius doku
mentus. Valstybė galėtų padėti 
ūkininkams vystyti kaimo tur
izmą, reklamuodama jį Lietuvo
je ir svetur.

LR

Pirminė sveikatos priežiūra yra 
toks sveikatos priežiūros orga
nizavimas, kai visuomenė ir 
medikai yra partneriai, siekian
tys bendro tikslo - pagerinti svei
katą. Pirminės sveikatos priežiū
ros (PSP) strategija yra ben
druomenės dalyvavimas, tam 
tikrų technologijų pritaikymas, 
visuomenės švietimas sveikatos 
klausimais, decentralizacija ir 
tarpsektorinis koordinavimas. 
"Sveikata visiems" strategijos yra 
ypatingos tuo, kad jos pagrįstos 
žmonių savišvieta, jų nuostato
mis, rūpinimusi, pasitikėjimu 
savimi ir kitais žmonėmis.

PSP įgyvendinimo 
koncepcijos:

a) sveikatos pagalbos tarnybų 
prieinamumas visai visuomenei;

b) maksimalus individo ir vi
sos visuomenės įsitraukimas į 
sveikatos priežiūros planavimą 
ir organizavimą;

c) profilaktikos, o ne gydymo 
pirmenybė;

d) technologijos, pritaikytos 
vietiniams ištekliams ir išlai
komos valstvbės panaudojimas;

e) sveikatos vystymo integravi
mas į bendrą socialinį-ekono
minį vystymą;

f) sveikatos priežiūros veiklos 
priimtinumas kultūriniu požiū
riu;

g) orientavimasis į visuomenės 
ir sveikatos sistemos aukščiau
sius prioritetus.

Pirminės sveikatos priežiūros 
veikloje ligoninėse ir visuome
nėje pabrėžiama profilaktika, 
prevencija, o gydymas tik 
ūmiais, ilgalaikiais ir reabilitaci
jos atvejais. PSP apima visas 
gyventojų grupes. Teikia specia
lizuotą, atskiroms gyventojų gru
pėms adaptuotą pagalbą, nu
kreiptą ypatingiems poreikiams 
bei kylančiomis problemoms 
spręsti. Strategijos "Sveikata vi

siems" tikslas reikalauja perorien
tuoti profesinį medikų paruo
šimą ir jų funkcijas, sustiprinti 
sveikatos priežiūros sistemą, įgy
vendinant pirminę sveikatos 
priežiūrą, atkreipiant dėmesį į 
profesionalų medikų vaidmens 
aktualumą.

Pirminė priežiūra, vykdoma 
JAV, tai tokia sveikatos priežiūra, 
kai atskiram individui ar šeimai 
yra pritaikomas psichosocialinis 
ir ekologinis modelis. Pirminė 
priežiūra koordinuoja priežiūrą, 
ilgainiui reikalingą individui, ji 
yra nukreipta į ligų prevenciją ir 
mokymą apie sveikatą, pastebi 
priežiūros problemas ir ligas ank
styvose stadijose. Kalbant apie 
pirminę priežiūrą, jos apibūdi
nimui anglų kalboje naudojamos 
keturios "C" raidės (4C): contact 
(palaikanti ryšį), continuous 
(nuolatinė), comprehensive 
(visapusiška), coordinated (sude
rinta). Pirminė priežiūra yra 
pirminės sveikatos priežiūros 
sudėtinė dalis, kur pirminė prie
žiūra tai sveikatos paslaugų var
totojai (skaitiklis), o pirminė 
sveikatos priežiūra yra visuome
nė (vardiklis).

Apibendrinant PSP tai tokia 
visa apimanti sveikatos priežiūra, 
kai akcentuojamas mokymas 
apie sveikatą ir ligų prevencija; 
priežiūra, kuri kolaboruojasi ir 
kooperuojasi su visuomene ir 
įvairiomis disciplinomis. Pirminė 
sveikatos priežiūra savaime yra 
persipynusi: visuomenė yra įpa
reigojama siekti sveikatos žinių 
ir turi galimybę dalyvauti savo 
sveikatos priežiūros valdyme. Be 
to, PSP orientuoja fizinius ir pro
tinius individo veiksmus ir tuo 
pačiu yra nukreipta į visos vi
suomenės socialinę ir ekologinę 
sveikatą. Pirminės sveikatos prie
žiūros pagrindinis tikslas yra už
tikrinti sveikatos priežiūros prie-

Druskininkuose darbo biržoje 
yra įsiregistravę apie 13.5% dar
bingo amžiaus žmonių. Di
džiausias nedarbo lygis Lietuvo
je yra Ignalinoje - 15.1%. Vidu
tinis nedarbo lygis Lietuvoje sie
kia 6.7% darbingų asmenų. Drus
kininkų kurorte, skirtingai negu 
kituose miestuose, sunkiau su
rasti darbą vyrams. Metų pabai
goje Druskininkuose nedirbo be
veik 40% moterų ir per 60% 
vyrų. Susirasti darbą Druski
ninkuose, ypač ne kurortinio se
zono metu, tampa vis sunkiau. 
Mažėja darbuotojų skaičius svar
biausioje kurorto ūkio šakoje -

sanatorijose. Daugelis bedarbių, 
nesitikinčių susirasti darbą, ten
kinasi atsitiktiniais uždarbiais ar
ba gyvena iš pašalpų. LA

Skelbkitės
DARBININKE, 

pasidalinkite 
džiaugsmu, sveikinkite, 

išreikškite 
užuojautą, 

pirkite, parduokite!

(718) - 827-1351 
Jūsų pageidavimai - 

mūsų rūpestis

(į ........

VASARĄ j VILNIŲ
iš New Yorko

$600
gegužės 25, birželio 1 ir 8.

$700
birželio 15 - rugsėjo 7.

Plius mokesčiai.
Išvykti pirmadieniais. Grįžti bet kurią dieną 

viduryje savaitės dviejų mėnesių bėgyje.
Bilietus nupirkti iki balandžio 30 d.

Prašykite mūsų brošiūros.

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

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

atlanta IE, Ine
800 - 775 -SEND ▼ 914-258-5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 

į LIETUVĄ,LATVIJA,ESTIJA,BALTARUSIJA,RUSIJĄ

MARCH - APRIL PICK-UP SCHEDULE

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS

žiemą ir pavasarį, skrisdami į 
Vilnia ir Ryga!

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius 
ir keliones laivu į Karibų salas, 

Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė.
Leonia, N J 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370
(201) 947-2189

UNIONTOURS
kviečia 1998 metais keliauti su jais.

Q Siūlo šių kelionių paketusTj)

APLANKYKITE 3 PABALTIJO SOSTINES: Taliną, Rygą ir Vilnių. 
8 naktys, 9 dienos viešbutyje, skrydis ten ir atgal, angliškai 
kalbantys gidai, visi bagažų pervežimai ir kt.

PAMATYKITE MIESTUS BALTIJOS REGIONE: 3 naktys viešbu
tyje. Su skrydžiu arba be jo. Galima pasirinkti: Kopenhaga, 
Talinas, Helsinkis, Kiel, Ryga, Vilnius, Bergen, Oslo, Varšuva, 
St. Petersburg, Stockholm ir Reykjavik.

SKRISKITE J SMITHSONIAN INSTITUTO rengiamą 30-tąjį ME
TINĮ TAUTINĮ FESTIVALĮ, kuris vyks Nations Mali, Washington, 
DC, š. m. birželio 25 - 28 ir dar liepos 2 - 5 dienomis. PIRMĄ 
KARTĄ DALYVAUS LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA. Siūlome pa
ketą, Į kurį įeina viešbutis bei skrydis ten ir atgal.

1998 m. NAUJOVĖ - kultūriniai kruizai tarp sostinių. Burlaiviu 
(schooner) plaukite iš Stockholmo į Kopenhagą arba atgal. 
Pamatysite gražųjį pietų Švedijos archipelagą su daugeliu 
salų.

Apie visas šias keliones gausite daugiau informacijų skam
bindami ERIKUI (UNIONTOURS) tel. 212-683 9500 arba 800- 
451-9511.

UNIONTOURS
245 Fifth Avė.

New York, NY 10016
Tel. 212 683 9500 800 451 9511 Fax: 212 683 

9511
Internet: http://www.uniontours.com 

E-mail: travel@uniontours.com

March 31

April 2

New Britain, CT 
New Haven, CT 
VVaterbury, CT 
Kearny, NJ 
Paterson, NJ 
Philadelphia, PA 
Brooklyn, NY

11-12 noon
2-3 pm
4-5 pm 
11-12 noon
I- 2 pm
II- 12 noon
12-1 pm

April 3
April 4
April 7 Container eut-off (the lašt day for pick-up)
April 9 “ ’ —
April 13
April 14

Nevvark, NJ 
Whiting, NJ 
New Britain, CT 
New Haven, CT 
VVaterbury, CT

11-12 noon
1- 2 pm
11-12 noon
2- 3 pm
4-5 pm

For more information call 914-258-5133
718-348-4709

J
------ ■—;------------------ -—~:—

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York-Vilnius-New York $444 r.t.

One way to Vilnius $350

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 

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

Established in 1958

http://www.uniontours.com
mailto:travel@uniontours.com
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Z
Worcester, MA

Šauliai kviečia į koncertą
Dr. Vinco Kudirkos Šaulių kuopa balandžio 19 d., sekma

dienį, 1 vai. p. p. Maironio Parke ruošia koncertą ir pietus.
Koncertą atliks Vyrų sekstetas, vadovaujamas Daivos Navic

kienės, iš Bostono.
Sekstetas yra atlikęs sėkmingus koncertus daugelyje valsti

jų. Plačiai apvažinėjęs Atlanto pakrantes. Koncertavo Chi
cagoje, Los Angeles, daugelį kartų ir Maironio Parke. Bus 
malonu ir vėl girdėti sekstetą, kuris taip gražiai dainuoja. Iš 
tiesų, esame dainuojanti tauta, ir daina mus per amžius lydi 
ir lydės.

Po koncerto bus pietūs-bufetas. Pagamins ir visus svečius 
pavaišins šaulės moterys. Rengėjai kviečia ne tik Jus atsi
lankyti, bet ir pasikviesti draugus bei pažįstamus. Paskirkite šį 
sekmadienį gražiam koncertui, kurių per metus mūsų telkiny 
tiek mažai. Susitiksime koncerte!

1998 m. ŠALFASS-gos jaunučių 

krepšinio pirmenybės

v

1998 m. Š. Amerikos lietuvių 
jaunučių krepšinio pirmenybės 
įvyks 1998 m. gegužės 9-10 d. 
Detroite, MI. Vykdo Detroito lie
tuvių sporto klubas "Kovas".

Varžybas numatoma vykdyti 
šiose klasėse: jaunių B (1982 m. 
gimimo ir jaunesnių), jaunučių 
C (1984 m. ir jaun.), jaunučių D 
(1986 m. ir jaun.) ir jaunučių E 
(1988 m. ir jau.), gal ir "moleku
lių" (1990 m. ir jaun.) "F".

Dalyvavimas yra atviras visi
ems lietuvių sporto klubams ar 
kitokiems sporto vienetams, at- 
likusiems metinę 1998 m. ŠAL
FASS-gos narių registraciją. Jau
nesnių klasių žaidėjams yra iš 
principo leidžiama žaisti kartu ir 
vyresnėse klasėse. Mergaitėms 
yra leidžiama žaisti berniukų 
komandose bei turėti vien mer
gaičių komandas. Tose klasėse, 
kur atsiras ne mažiau kaip 3 vien
mergaičių komandos, turės būti skirtingu laiku ir skirtingose vie- 
vykdomos tik mergaičių var- tovėse. 
žybos.

Preliminarinė registracija pri-

Lietuvoje anksčiau tems
Geografiniu požiūriu Lietuva 

patenka į dvi laiko juostas. Jų 
riba pietuose yra tarp Jurbarko ir 
Tauragės, o šiaurėje - tarp Telšių 
ir Kuršėnų. Keturi penktadaliai 
Lietuvos yra antrojoje laiko juos
toje ir tik vienas penktadalis - 
Vidurio Europos laiko juostoje. 
Įvedus visoje Lietuvoje Vidurio 
Europos laiką žiemą sutemtų jau 
trečią valandą po pietų. Šią žiemą 
buvo ypatingai mažai saulėtų 
dienų, beveik nebuvo sniego, dėl 
to tamsusis laikas, pasak gydy
tojų, daugeliui žmonių sukėlė

Investicijos
Vilniaus pakraštyje esančio 

viešbučio "Villon" savininkas 
Benjaminas Brahmsas šįmet ke
tina investuoti dar 12 mln. litų. 
"Best Westem" viešbučio siste
mos ekspertų vertinimu, "Villon" 
yra 4 žvaigždučių lygio. Po di
delių pertvarkymų ir naujų sta
tybų tikimasi viešbutį kilstelėti 
iki 5 žvaigždučių. Prieš 6 metus 
Benjaminas Brahmsas pradėjo 
statyti viešbutį, įkalbėtas savo 
sesers, kuri susitiko su Ričardu 
Vaigausku, vėliau tapusiu vieš
bučio vadovu ir akcininku. Ben
jamino Brahmso nesutrikdė tai, 
kad Ričardas Vaigauskas yra bu
vęs KGB karininkas ir buvo iš
varytas iš Didžiosios Britanijos. 
Pasak p. Brahmso, Ričardas Vai
gauskas dirbo puikiai, kiek leido 
jo galimybės, tačiau vėliau situa
cija praaugo žmogų, ir Ričardas 
Vaigauskas pardavė savo akcijas. 
Netrukus po viešbučio įsteigimo, 
p. Brahmsas pasigailėjo statęs 
viešbutį. Jei būtų žinojęs, kad 
Lietuvos ekonomika pasuks to- 
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valo būti atlikta iki 1998 m. kovo 
15 d. imtinai, pas rengėjus, šiuo 
adresu: Algis Rugienius, 3620 
Burning Tree Dr., Bloomfield 
Hills, MI 48302-1511; tel. ir fak
sas: 248-642-7049.

Papildomi kontaktai: Vytautas 
Polteraitis, tel. 313-420-3137, ir 
Kastytis Giedraitis, tel. 248-478- 
8456.

Pasibaigus preliminarinei re
gistracijai, bus paskelbta galutinė 
programa, formatas, galutinės re
gistracijos data ir kitos tolimes
nės informacijos.

Pilnesnę informaciją gauna 
ŠALFASS-gos klubai. ŠALFASS-gai 
nepriklausantieji vienetai dėl in
formacijos prašomi kreiptis į Algį 
Rugienių.

Šios varžybos yra dalis 48-jų 
metinių Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynių, šiais metais vyk
domų įvairioms sporto šakoms

ŠALFASS-gos centro valdyba

depresiją. Kita vertus, perėjus 
prie Vidurio Europos laiko, siūlo
ma paankstinti darbo dienos 
pradžią. Nėra abejonės, kad 
tuomet teks perrašyti ir trau
kinių, autobusų judėjimo tvar
karaščius, atsiras daug papil
domų išlaidų pertvarkant darbo 
laiką. Taigi, keli tūkstančiai "Lie
tuvos atstovų" išvengs nepa
togumų ir nesusipratimų kelio
nėse į Europą, o likusieji trys 
milijonai Lietuvos gyventojų 
turės derintis prie Europos stan
dartų. LR

kiu keliu, būtų tik 
padovanojęs gra
žią skulptūrą gim

tajam miestui ar suteikęs labda
ros Kauno ligoninei, kurioje dir
bo jo tėvas.

Tačiau šiuo metu, pasak išeivio 
iš Lietuvos, dabar gyvenančio 
Didžiojoje Britanijoje, politinė 
padėtis Lietuvoje pasikeitė. LR

100,000 nemokamų valandų 
Internete

Sausio 19 d. mobiliojo ryšio 
bendrovė "Omnitel" pristatė 
100-tūkstantąjį savo klientą. 
Jam buvo padovanota 100 
tūkst. nemokamų valandų 
Internete. Laiminguoju klien
tu tapo agentūros "Remio 
studija" vadovas Remigijus 
Sabulis. Jis tikisi, kad ma
žiausiai dvejus metus jam 
nereikės mokėti už Interneto 
paslaugas. Šiuo metu "Omni- 
tel" radijo iešką naudojasi 3 
tūkst., duomenų perdavimu

Putnam, CT
Matulaičio slaugos 

namuose
Matulaičio slaugos namai Va

sario 16-tąją paminėjo iškilmin
gomis šv. Mišiomis. Giedojo se
selės, gyventojai bei svečiai - Alks
ninis, Veblaičiai ir Bružai. "Ne
nuženk nuo akmens, o Marija", 
"Apsaugok, Aukščiausias" skam
bėjo visuose namuose, nes sek
madienio šv. Mišios yra trans
liuojamos į kambarius ir korido
rius. Talkininkės Marijos Norei- 
kienės vėliavomis, tautinėmis 
juostomis ir pavasario gėlėmis iš
puošta fojė, koplyčia bei namų 
centrinė aikštelė mums visiems 
priminė, kad šiandien ypatinga 
diena - 80-tą j į kartą švenčiama 
Lietuvos Nepriklausomybės die
na. Iš New Jersey atvykęs moky
tojas Julius Veblaitis padėjo 
mums susikaupti šv. Komunijos 
metu grieždamas smuiku J. S. 
Bacho "Arioso". Vargonais jam 
akompanavo talkininkė Aldona 
Prapuolenytė. J. Veblaitis buvo 
atvykęs kartu su žmona. Abu la
bai šilti, nuotaikingi, vėliau ap
lankė namų gyventojus, su jais 
bendravo ir tą šventą dieną pa
darė dar labiau atmintina.

Vasario 16-tąją po pietų buvo 
suruoštos vaišės, kurių metu gy
ventojams patarnavo, su jais 
pašnekesius mezgė talkininkės ir 
seselės.

Korespondentė

z \
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prenumerata priimama

Tel.: (718) 827-1351
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Daug Nepriklausomybės 
šventės minėjimų Chicagoje

Chicagoje ir jos apylinkėse Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimų niekada netrūkdavo. 
Todėl ir šiemet jų gausiai už
derėjo. Rengė visi, kas tik norėjo, 
be jokio saiko. Jų net ir tą pačią 
dieną čia buvo po du tris. Lyg 
vyktų kažkokios varžybos - kas 
sutrauks daugiau publikos ar 
surinks daugiau pinigų.

Nuo senų laikų Chicagoje pa
grindiniais Nepriklausomybės 
šventės minėjimais vadinami 
Chicagos Lietuvių Tarybos, ALTo 
padalinio, organizuotieji. Šiemet 
toks minėjimas įvyko vasario 15 
dieną Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje. Tačiau šiemet ši 
apie 1300 vietų turinti salė buvo 
beveik pustuštė (susirinko gal 
300-350 žmonių), nes tą pačią 
dieną rengti minėjimai ir kitur. 
Vienas iš tokių didesniųjų buvo 
tą patį sekmadienį Lemonto 
apylinkės LB valdybos suorgąni-

"Sprintnet" ir "Internet" tin
klais - 7 tūkst., mobiliuoju tele
fonu - 92 tūkst. klientų. Pa
grindinio "Omnitel" konku
rento "Bitės" mobiliojo ryšio 
abonentų yra 61 tūkstantis. 
Bendrovė "Omnitel" veikia 
nuo 1991 metų, per pastaruo
sius porą metų, kai buvo pra
dėtos teikti mobiliojo ryšio

paslaugos, abo-nentų padaugė
jo 4 kartus. 45% bendrovės 
akcijų priklauso JAV kompani
jai "Motorola", likusios - pri
vatiems asmenims. Iki šių 
metų "Omnitel" investavo apie 
70 mln. litų. 1998 metais nu
matoma investuoti dar 30-40 
mln. litų, ir įrengti dar vieną 
skaitmeninę "Siemens" stotį, 
kuri galės aptarnauti 200 tūkst. 
klientų. Trečią stotį kitais 
metais ketinama pastatyti Kau
ne. LR

Lietuvos žmonės

Magnį \
- V-?’'

r"j
y

Pensininkas

Krepšių pardavėja V. Kapočiaus nuotr.

Vasario 16-toji Nashua, NH
Maža Nashua, New Hamp- 

shire, lietuvių kolonija gali pasi
girti, kad moka suorganizuoti 
Vasario 16-tos minėjimus.

Šių metų vasario 22 d. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
svečias iš Lavvrence kunigas 
Janiūnas aukojo šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą. Per mišias lie
tuviškas giesmes giedojo Jūros 
Grauslienės suorganizuotas cho
ras.

zuotasis Pasaulio Lietuvių Cen
tre, Lemonte.

Marijos aukšt. mokyklos salėje 
vykusiame minėjime buvo gana 
įdomi meninė programa, na ir 
kalbos šį kartą neprailgo. Pa
grindinį pranešimą padarė ALTo 
pirmininkas dr. Jonas Račkaus
kas. Gal tik be reikalo jis iškėlė 
tiek daug Lietuvos dabartinio 
gyvenimo negerovių (šia proga 
gal reikėtų to vengti?). Kalbėjo 
ir naujasis Lietuvos generalinis 
konsulas (iki šiol čia buvo tik 
garbės, o ne karjeros konsula
tas) Gintaras Apuokas. Taip pat 
sveikinimo kalbą pasakė ir JAV 
Kongreso narys trečiosios kar
tos lietuvis John Šeštokas. Illi- 
nois gubernatoriaus atstovė Pat 
Michalski perskaitė gub. Jim 
Edgar proklamaciją. Buvo pers
kaitytas ir miesto burmisto Ri- 
chard Daley raštas.

Visus smagiai nuteikė jaunie
ji Lietuvos Vyčių ir Spindulio 
grupių tautinių šokių šokėjai, 
atlikę įdomią programą. Gražiai 
dainavo sol. G. Bigenytė, kank
lėmis grojo D. Kimtytė. Progra
ma baigta visiems sudainavus 
"Lietuva brangi".

Teko dalyvauti ir Nepriklau
somybės šventės minėjime, 
surengtame vasario 8 d. Šv. 
Antano parapijos salėje Cicero. 
Čia Cicero ir apylinkių lietuviai 
atskirai paminėjo šią reikšmingą 
sukaktį. Kalbėjo Lietuvos gen. 
garbės konsulas Vaclovas Klei
za, savo mintis dėstęs gan kon
densuotai ir trumpai. Ir jis ne
vengė pastabų dėl nelabai su
prantamų reiškinių, kurie da
bar vyksta Lietuvoje.

Trumpai sveikino Cicero 
miesto prezidentė lietuvių kil
mės Betty Loren (Laurinaitis), 
kuri su visa miesto valdžia į šį 
minėjimą irgi atsilankė. Meni
nėje dalyje pasirodė vilnietė ak
torė Irena Leonavičiūtė, kuri jau 
ilgesnį laiką čia gyvena. Ji pa
deklamavo poetės J. Degutytės 
eilių.

Ed. Šulaitis

Daugelį metų tokių minėjimų 
programos vyko bažnyčios rūsio 
salėje, kurioje klebono Buce- 
vičiaus nuoširdi globa atstodavo 
patalpų niūrumą. Klebonui mi
rus, salės naudojimo taisyklės 
pasunkėjo, bet vietinio Balfo 
skyriaus organizatoriai surado 
naujas patalpas miesto 3000 
mokinių gimnazijoje, kurioje 
direktoriumi daugelį metų buvo 
Stasys Stončius.

Minėjimo programa buvo pra
dėta invokacija, kurią sukalbėjo 
naujai paskirta benediktinių vi
enuolyno "Regina Paeis" Bed- 
forde, NH, vyresnioji seselė Ger
trūda Lukšaitė.

Sugiedojus himnus, buvo na^ 
grota skudučiais, po to' dar

Mūsų mielam bičiuliui

A. t A
JONUI RAUBAI

Floridoje mirus, jo sūnums Rimui ir Vytui su šeimomis, 
giminėms Lietuvoje ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge liūdime.

A. t A.
MARIJAI STRAZDIENEI

(sulaukusiai 101 metų) mirus, sūnų ALBINĄ, jo žmoną RŪTĄ
ir visą jų šeimą skausmo valandoje užjaučiame.

O. Adomaitienė B. Motuzienė
V. L. Adomavičiai V. Mikutis
A. D. Arlauskai L. Mikutytė
J. A. Bagužiai E. Milukienė
V. G. Beleckai Kun. L. Musteikis
F. B. Bočiūnai A. B. Nakai
A. G. Čekauskai A. J. Nakai
B. J. Čepukai M. Naruševičienė
V. Dėdinienė E. M. Okai
V. M. Derenčiai A. Pečkaitienė
D. A. Dulaičiai J. O. Peleckiai
S. Estkienė A. Pileckas
V. G. Gečai Dr. M. E. Poulik
Kun. I. Gedvilą D. S. Pranckevičiai
P. Grigalauskas J. K. Ratnikai
A. J. Janoniai E. J. Sadauskai
P. Janulis J. L. Savaičiai
S. Kačinskienė A. D. Savickai
M. Kardauskaitė G. Shatas
A. L. Kvečai J. D. Sūdžiai
V. B. Labučiai L. D. Vaitkevičiai
E. Lukienė A. D. Vėlavičiai
V. S. Maciai S. M. Venciai
J. J. Macijauskai J. A. Vyšniauskai
P. D. Mackai H. V. Zitikai
J. S. Mačiulaičiai J. V. Zubavičiai
V. Mačiulaitytė V. E. Žebertavičiai
V. O. Mamaičiai K. A. Žukauskai
J. Mamaitytė

Sunny Hills, FL

želinukų amžiaus vaikai ir jų 
tėveliai pašoko ir gera lietuviška 
tarsena padainavo. Toliau sekė 
vaizdai iš Lietuvos ekrane, Bos
tono liaudies šokėjų grupės 
"Sambūris" aštuonių porų pasiro
dymas.

Po programos žiūrovai buvo 
pavaišinti tradicine kavute su 
pyragais.

Ruošiant šį minėjimą, buvo 
suformuotas devynių asmenų 
Nashua Balfo narių komitetas, 
kuriam vadovavo Ričardas 
Grauslys. Veiklus skyriaus iž
dininkas Stasys Stončius pranešė, 
kad visa aukų suma (1464 dole
riai) skiriama Balfui. Nemažas 
salės nuomos ir programos išlai
das apmokėjo dosnus Nashua 
Žilionio fondas.

K. Daugėla

Violeta ir Donatas Uzai
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Šį savaitgalį Kultūros 
Židinyje:

Prel. Antano Rubšio pa
gerbimas ir jo parašytų knygų 
pristatymas įvyks sekmadienį, 
kovo 29 d., 3 vai. popiet 
Kultūros Židinyje. Rengia Lietu
vių Katalikių Moterų Kultūros 
draugija. Kalbės Paulius Jurkus 
tema Šv. Rašto kelionė į Lietuvą. 
Pats prel. Antanas Rubšys pa
pasakos, kaip buvo verstas Šv. 
Raštas. Sonata Petravičiūtė pas
kaitys ištrauką iš Senojo Testa
mento. Veiks prel. A. Rubšio 
parašytų knygų paroda. Progra
mai pasibaigus - kavutė, vaišės, 
pabendravimas.

A. a. Irenai Okunienei mi
rus, jos šviesiam prisiminimui 
vietoj gėlių prie velionės karsto, 
Marina ir Zigmas Raulinai- 
čiai, Manahawkin, NJ, aukoja 
"Darbininkui" paremti 70 dol.

Administracija nuoširdžiai dėko
ja už paramą.

A. a. Valentinos Ūselienės, 
dailininkės ir pedagogės, švie
siam atminimui Josephine 
Lapsienė, Dedham, MA, pran
ciškonų labdaros valgyklai auko
jo 25 dol.

Dailės paroda, numatyta 
surengti balandžio 4 - 5 dieno
mis Kultūros Židinyje, dėl susik
losčiusių aplinkybių neįvyks.

JAV LB NY Queens apy
linkės metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, š. m. ba
landžio 5 d., 3:00 vai. popiet, 
Kultūros Židinio posėdžių me
nėje. Bus pranešimai, ateities 
veiklos planai, rinkimai, diskusi
jos.

Kultūros Židinio kavinė 
veiks Verbų (Kančios) sekmadie
nį, balandžio 5 d., 12:30 - 5 
vai. popiet. Bus galima skaniai 
papietauti (bus ir cepelinų), 
paragauti namie keptų saldumy
nų. Veiks atgaiva. Pelnas skiria
mas Kultūros Židinio išlaikymui.

Radijo laidos iš Vilniaus gir
dimos Šiaurės Amerikai 5905 
ir 5880 kilohercų dažniu kiek
vieną dieną 7 vai. vak.

Mirties metinės

Emilija ir Stasys Sandanavičiai

Kovo 30 dieną sueina pen- 
keri metai nuo mūsų myli
mos mamytės Emilijos San- 
danavičienės mirties. Sulau
kusi 75 metų, ji staiga mirė, 
ištikta širdies priepuolio. Pa
liko mūsų šeimą ir artimuo
sius giliam liūdesy. Daugelis 
newyorkiečių ją prisimena 
kaip ilgametę Apreiškimo pa
rapijos narę ir, kartu su mūsų 
tėveliu Stasiu, darbuotoją. Ji 
buvo uoli Lietuv s Vyčių na
rė, pasiekus aukščiausią narys
tės laipsni, Katalikių Moterų 
Organizacijos narė bei Lietu
vą mylinti dzūkė. Nepraeina

< ______________ 7
Pereitą savaitę gavome tokį 

laišką:
Gerbiama "Darbininko" 

administracija,
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo

pa, Worcester, MA, nuoširdžiai 
dėkoja už nuolatinį malonų pa
tarnavimą. Pagal išgales siunčiu 
šią kuklią kuopos paskirtą auką 
25 dol. paremti Jūsų sunkų lietu
viškos spaudos darbą.

(Pas.) Janina Miliauskienė.
Nuoširdžiai dėkojame Dr. Vinco 

Kudirkos šaulių kuopai Worcester, 
MA, už paramą "Darbininkui" ir 
Janinai Miliauskienei už laišką ir 
čekio atsiuntimą.

Vincas Skladaitis, Water- 
bury, CT, kasmet paremdavo 
"Darbininko" leidimą didesne au
ka, o šiemet prenumeratą ap
mokėjo su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame už dosnią pa
ramą mūsų spaudai.

Liudas Normantas, Hiram, 
ME, kaip kasmet, taip ir šiemet, 
apmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkojame 
už nuolatinę dosnią paramą 
"Darbininko" išlaikymui.

Evaldas Remėza, Manhas- 
set, NY, šiemet padidino savo 
nuolatinę paramą, apmokėda
mas prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą mūsų spaudai paremti.

Kun. Vytautas Palubins
kas, Apreiškimo par. klebonas, 
prašo grąžinti be jo leidimo "pa
siskolintas" lietuviškas knygas, t. 
y. brangias Lietuvoje išleistas 
dideles knygas su spalvotomis 
iliustracijomis apie Lietuvos baž
nyčias, meną, architektūrą, Vil
niaus universitetą ir kt. Tos kny
gos jam yra labai reikalingos 
parodyti amerikiečiams studen
tams, kurie kreipiasi į jį, norėda
mi susipažinti su Lietuva ir jos 
kultūra.

dienos, kad mes, jos 
vaikai ir anūkai, jos 
nepasigestume. Prisi
menam jos šypseną, 
gerą būdą, nepaprastą 
dosnumą ir drąsą žen
giant sunkiais gyveni
mo keliais. Tėveliui 
mirus 1965 metais, ji 
viena, ryžtingai ir iš
tvermingai, palydėjo 
vaikus į gyvenimą. Ji 
palietė daugelio gyve
nimus: į Sibirą ištrem
tuosius gimines, nau
jai atvykusius į Ame

riką, svetimtaučius ir būrius 
draugų. Svarbiausia, ji perdavė 
meilės artimui ir įsipareigoji
mo Tėvynei jausmą savo šei
mai.

Kviečiame jos draugus, pa
žįstamus ir artimuosius pasi
melsti už ją š. m. kovo 29 d. 
11 vai. ryt. Mišiose Apreiški
mo parapijos bažnyčioje ir, 
prisimenant jos vaišingumą, 
kukliai pasivaišinti po Mišių 
parapijos salėje.

Vaikai:
Marytė Newson 
Irena Merlino 
Petras Sandanavičius

Kokteilių metu stovi iš d.: Kęstutis K. Miklas, Janina Simutienė, Ambasadorius Anicetas 
Simutis, Irena Veblaitienė, Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM A. Žumbakienės nuotr.

(atkelta iš 3 psl.)
Pabaigoje žodį tarė ir pats 

sukaktuvininkas. Jis padėkojo 
renginio komitetui, jį sveikinu
siems, programos ir vakaro daly
viams. Užbaigė pareiškimu, kad, 
nepaisydamas amžiaus, jis ir to
liau darbuosis Lietuvos labui.

Sukaktuvinis leidinys
Dėmesio vertas yra šia proga 

išleistas Salomėjos Narkėliūnaitės 
redaguotas leidinys, kuris drauge 
yra ir istorinė knyga. Leidinio

Edita Orlinytė
S. Narkėliūnaitės nuotr.

DARBININKUI
DARBININKO skaitytojai, atsi

untę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsily
ginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 45 dol.: V. Dudėnas, Palm 
Beach Gardens, FL; Beatriče Luc
ką, Mattituck, NY.

Po 40 dol.: A. Brazdžionis, 
Waterbury, CT; R. Melinis, Ma- 
nalapan, NJ; K. J. Katinas, Fleish- 
manns, NY; Dr.J. Kazickas, NYC, 
NY.

Po 35 dol.: Terese Landsber
gis, Upper Marlboro, MD; I. Už- 
girienė, Worcester, MA; Gene- 
vieve Meiliūnas, NYC, NY.

Po 30 dol.: Rūta Hoffa, Wind- 
sor Locks, CT; Mrs. R. Dulskis, 
Cocoe Beach, FL; K. Gaižauskas, 
St. Pete Beach, FL; B. Pūras, Sche- 
rerville, IN; A. Austras, Brain- 
tree, MA; S. Martinauskas, Brock- 
ton, MA; Br. Kruopis, So. Bos- 
ton, MA; J. Molis, Worcester, MA; 
Aldona Kepalaitė, NYC, NY; V.
L. Milukas, Plainvievv, NY; Vera 
McGinty, Montrose, PA; D. Ki- 
sielis, Upper Darby, PA.

Po 25 dol.: Birutė Prasauskas, 
Lomita, CA; Naras Alksninis, 
Simi Valley, CA; Daiva Bobelis, 
PhD, Millburn, NJ; B. Liogys, 
Brooklyn, NY; A. Gurinskas, Rego 
Park, NY. 

tekstą surinko ir sumaketavo 
"Darbininko" leidykla, atspaude 
amerikiečių Beat the Clock Ptg. 
spaustuvė Woodhavene, NY.

Knygelėje išsamų straipsnį 
parašė jos redaktorė. Surinktos 
pagrindinės žinios apie sukaktu
vininko gyvenimą ir veiklą. 
Sudėtos svarbiausios nuotraukos. 
Yra net tėvų vestuvinė nuotrau
ka. Biografinis tekstas užima 13 
psl. Nuotraukos (jų įdėta 34) - 
18 psl. Sveikinimai (jų įdėta 26) 
užima 23 psl.

Sukaktuvininką 
sveikina

Leidinyje dauguma svei
kinimų įdėti per visą pu
slapį. Šeši sveikinimai pu
sės puslapio dydžio.

Leidiny sveikina: Lietu
vos ministro pirmininko 
aparato kancleris Kęstutis 
(Žilinskas; vysk. P. Baltakis, 
OFM; Stasys Sakalauskas - 
Lietuvos ambasadorius 
Washingtone; dr. Oskaras 
Jusys - Lietuvos ambasa
dorius prie Jungtinių Tau
tų; ambasadorius Anicetas 
Simutis; Kauno miesto me
ras Henrikas Tamulis; Lie
tuvos gen. konsulas New 
Yorke dr. Petras Anusas; 
Liet, šaulių sąjungos vadas 
kpt. L. Bakaitis; Liet, šaulių 
sąjungos išeivijoje vadas

paremti aukojo:
Po 20 dol.: A. ir A. Bliu džius, 

Los Angeles, CA; R. C. Novak, 
Los Angeles, CA; R. Kontrimas, 
Mission Viejo, CA; Alf. Tumas, 
Simi Valley, CA; Liuda Gudelis, 
Greenwich, CT; Astra Cerchia, 
Simsbury, CT; V. Kuzmickas, 
Waterbury, CT; Danutė Virkutis, 
West Hartford, CT; Vyt. Zdanys, 
West Hartford, CT; F. Liktorius, 
Ft. Lauderdale, FL; Rita Duric- 
kaitė - Moore, Largo, FL; J. Ba- 
canskas, Pompano Beach, FL; A. 
Gudonis, St. Petersburg, FL; R. 
Karmazinas, St. Petersburg, FL; 
A. Kaselis, St. Petersburg, FL; Liu
da Kulikauskas, Tierra Verde, FL; 
Elizabeth Libus, Chicago, IL; Al
dona A. Šešplaukis, Chicag, IL; 
Irena Galinis, Lemont, IL; Aldo
na Juozavicius, Oak Lawn, IL. J. 
Baužys, Orland Park, IL; Irena 
Garunkstis, Orland Park, IL; Kun. 
Ig. Urbonas, Gary, IN; J. Palu
binskas, Baltimore, MD; Joana 
Šlavikas, Baltimore, MD; M. 
Kapočienė, Cotuit, MA; Regina 
Barisas, Shrewsbury, MA; D. ir P. 
Bernotas, Wayland, MA; Rūta 
Kulbis, Watertown, MA; J. Pau- 
tienis, W. Barnstable, MA; Emi- 
lia Tomalavage, Worcester, MA;
H. Ulrichas, Worcester, MA; J. 
Urbonas Clavvson, MI; A. Janu- 
sis, Livonia, MI; Ben. Neveraus- 

Mykolas Abarius; ELTos (Lietu
vos telegramų agentūros) direk
torius Kęstutis Jankauskas; bu
vęs "Darbininko" redaktorius dr. 
Kornelijus Bučmys, OFM; JAV 
LB krašto valdybos pirm. Regina 
Narušienė ir Vytautas Bieliaus
kas, Visuomenės reikalų tarybos 
pirmininkas; Amerikos Liet. Ta
rybos pirm. dr. Jonas A. Račkaus
kas; buvęs Vilniaus u-to rekto
rius prof. Jonas Kubilius; Jurbar
ko vid. mokyklos dir. A. Januš
kevičius; Liet, žurnalistų s-gos 
pirm. Rimgaudas Eilunavičius; K. 
Židinio tarybos pirmininkas dr. 
Jonas A. Bilėnas; Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje - Vykdomoji 
Valdyba; SLA 126 kuopa; New 
Yorko šaulių kuopa; Marytė R. 
Shalins; S. Narkėliūnaitės sese
rys su šeimomis iš Vilniaus, Si
mas Velonskis - Globai Techno- 
logy Group LTD; Vytis Travel; 
JAV LB NY apygardos valdyba; 
"Darbininko" laikraštis.

-o-
Leidinys papuoštas sukaktu

vininko nuotrauka ir skaičiumi 
"75", laurų vainike. Knygelė at
spausdinta švariai, gražiai sure
daguota ir sutvarkyta. Ji išdalinta 
pagerbimo pobūvio dalyviams, 
taip pat bus išsiuntinėta .spaudai 
čia ir Lietuvoje, kad visi plačiau 
susipažintų su Amerikos lietuvių 
veikla.

Paulius Jurkus

kas, Sterling Hgts, MI;
Maria Melynis, Kear
ny, NJ; E. Praleika, 
Little Falls, NJ; K.

Čiurlys, North Brunswick, NJ; C. 
Navickas, Piscataway, NJ; S. Co- 
valesky, Randolph, NJ; Anne B. 
Wilkich, Toms River, NJ; A. Sen
kus, Mammaroneck, NY; P. Kau
šas, Port Chester, NY; Bronė Ri
mas, Ridgewood, NY; P. Volko
vas, Rochester, NY; Regina Seti- 
kas, Thornwood, NY; Margaret 
Balčiūnas, Woodhaven, NY; L. 
Jurkūnas, VVoodhaven, NY; AL 
Liutkus, Euclid, OH; Snieguolė 
Jurskytė, Philadelphia, PA; J. 
Blaževičius, Arlington, TX; Br. 
Sakalas, Charlottesville, VA; Zita 
Woody, Oak Harbor, WA; Bronė 
Liaudanskis, Stanwood, WA.

Po 15 dol.: J. ir L. Savaitis, 
Chipley, FL; S. Leveckis, Dayto- 
na Beach, FL; J. Daniliauskas, 
Gulfport, FL; J. Gimbutas, Ar
lington, MA; A. Šimėnas, Bos- 
ton, MA; J. Dabrega, Brockton, 
MA; Mary Antanavičius, Worces- 
ter, MA; J. Steinys, Worcester, 
MA; A. Oslapas, Dearborn Hts, 
MI; Vera Rutz, Toms River, NJ;

Kiekviena auka yra didelė pagal
ba DARBININKUI.

Laikraščio ateitis, tuo pačiu ir 
lietuvybė išeivijoje priklauso nuo 
aukotojų dosnumo. Vien iš prenu
meratos nebūtų galima išsilaikyti.

Nuoširdžiai dėkojame. 
Darbininko administracija

Lietuvis, lauko darbų (landsca- 
ping/maintenance) bendrovės savi
ninkas, VVashington, DC, ieško 
darbininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. Yra ga
limybė gauti darbo dokumen
tus dirbti JAV. Atlyginimas pagal 
susitarimą. Suteikiamas pigus butas 
gyventi - 130 dol. mėnesiui. Kreip
tis tel. (202) 244-2373. (sk.)

Kaune, Lietuvoje, skubiai pigiai 
parduodamas naujas gyvena
mas namas. Gražiai sutvarkyta 
aplinka. Kreiptis (908) 686-0210 (iš
skyrus sekmadieni). Kaune tel. 011- 
370-7-297-000 (bet kada). (sk.)

Giraitėje (Ashland, CT) parduo
damas statybai patvirtintas žemės 
sklypas 1,2 akro dydžio. Dėl smul
kesnių informacijų skambinti dail. 
Vyt. Ignui vakarais tel. (860) 429- 
1439. (sk.)

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

Išnuomojamas kambarys prie 
gero susisiekimo. 60 dol. savaitei. 
Galima naudotis virtuve. Skambin
ti (718) 441-1215. (sk.)

"Lietuvos aidas", patrioti
nės minties, plačios informaci
jos dienraštis, daugiausiai skai
tomas išeivijos lietuvių, dėl dau
giau kaip dvigubai pabrangusio 
pašto, buvo priverstas pakelti 
metinę oro paštu prenumeratą 
iki $130 nuo 1994 m. rugpjūčio 
1 d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 630 986- 
1613.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:
Ponai A. V. Valavičiai, Chicago, - 
IL -100 dol.
Josephine Lapsiene, Dedham, 
MA - 25 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 agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, balandžio 25 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet.

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

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims balandžio 4 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. Kultūros 
Židinio kieme. Dėl informacijų 
skambinkite tel. (914) 258- 
5133.

Klientų patogumui atidaromas 
naujas poskyris New Yorko mies
te. Mūsų agentas Julius teiks 
patarnavimus Jums patogiu lai
ku. Tel. (718) 348-4709.

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

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

f

mailto:jkeleras@aol.com
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