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LIETUVOJE IR
LIETUVA PIRMĄKART MINI ŽEMĖS DIENĄ

— Iškilmės Vilniuje sutapo su įvykiais jungtinėse Tautose New Yorke —

APIE LIETUVĄ
X........ ........... ■■■■,■ , ,

— Lietuvos Respubliką iki 
kovo 11 d. pripažino 102 val
stybės. Su 46 iš jų užmegzti dip
lomatiniai santykiai. Vilniuje ak
redituotas 21 kitų šalių diploma
tas, atidaryta 13 ambasadų. Lie
tuva kitose šalyse atidarė 15 am
basadų. Prieš karą Lietuva savo 
ambasadas turėjo 21 šalyje.

— Liaudies menininkės Ele
nos Krušinskaitės kūrybos paro
da atidaryta kovo 11d. Lietuvos 
kraštotyros draugijos būstinėje. 
Tautodailininkės mėgiamiausios 
temos — piliakalniai ir aušrinin
kai.

— Lietuva vasario mėn. pa
baigoje įnešė $350,000 į Euro
pos rekonstrukcijos ir vystymosi 
banką. Tuo būdu Lietuva tapo 
tikrąja šio banko nare.

— Petras Valiukas, Lietuvos 
vidaus reikalų ministras, pa
reiškė, kad neramumus Vilniaus 
ir Alytaus kalėjimuose sausio 
mėnesį inspiravo grupė kalinių, 
kurie buvo pervežti į Lietuvą iš 
Rusijos kalėjimų. Prieš tuos kali
nius atvežant į Lietuvą, pagal 
Valiuką, juos instruktavo saugu
mo darbuotojai, raginę kelti 
riaušes ir nepaisyti Lietuvos įsta
tymų. Asmenys, išprovokavę tas

nams jau yra žinomi.
— Kinijos ambasadorius Lie

tuvai įteikė Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui savo įgaliojamuo
sius raštus. Lietuvoje bus įsteig
ta Kinijos prekybinė atstovybė 
ir kitokios tarpvalstybinės struk
tūros, kurios ugdytų tarpvalsty
binį bendradarbiavimą.

— Romualdo Požerskio, kau
niečio fotomenininko, viena fo
tografijų iš serijos “Kruvinasis 
sekmadienis Lietuvoje” išspau
sdinta Danijoje išleistame ge
riausių 1991 m. fotografijų albu
me. Keturios šios serijos nuo
traukos įdėtos Šveicarijoje, Ziu- 
riche, išspausdintame foto albu
me “Graphic photo 92”.

— Visuomeninis fondas “Bal
tijos žvaigždė” pasiūlė Lietuvos 
Vyriausybei 1992 metais sureng
ti bendrą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ekspediciją automobiliais 
aplink pasaulį. Ekspedicijos 
šūkis — ‘Trys Baltijos valstybės 
grįžta į pasaulinę bendriją”. Lie
tuvos vyriausybė iniciatyvai pri
tarė. Ekspedicijos organizaci
niam komitetui vadovauja Kazi
mieras Motieka.

— Totorių bendrijos iniciaty
va sukurtas ir pradedamas lieti 
paminklas Vytautui Didžiajam. 
Skulptorius — J. Jagėla. Pa
minklas bus pastatytas Keturia
sdešimties Totorių kaime (Vil
niaus rajone).

— Kaune 1991 metais įvyko 
600 gyvenamų namų gaisrai. Tai 
sudarė apie 290,000 rublių nuo
stolių. Daugiausia gaisrų įvyko 
dėl netvarkingų elektros įrengi
mų (97) ir neatsargių rūkorių 
(74). Dėl vaikų kaltės įvyko 59 
gaisrai.

— Vilniaus universiteto socio
logijos laboratorijos duomenimis 
13 procentų Lietuvos gyventojų 
save laiko kairiaisiais, 28 procen
tai — centristais, 27 procentai 
— dešiniaisiais. Maždaug treč
dalis apklaustųjų neturi aiškių 
politinių pažiūrų.

Kovo 20 d., kai Šiaurinėje 
hemisferoje prasidėjo pirmoji 
pavasario diena, Vilniuje prie 
Parlamento rūmų iškilo Žemės 
vėliava. Ir kai New Yorke, Jung
tinių Tautų sode aidėjo Taikos 
Varpo dūžiai šintu koplytėlėje, 
Vilniuje ir visoje Lietuvoje 
skambėjo bažnyčių varpai, 
skelbdami Pavasario ir Žemės 
Dienos minėjimo pradžią.

Taip iškilmės Jungtinėse Tau
tose sutapo su iškilmėmis Vilniu
je. Tačiau Jungtinės Tautos 
Žemės Dieną minėjo trisdešimt 
trečią kartą, o Lietuva — pirmą. 
Pirmą kartą Žemės Dieną minė
jo ir Latvija bei Estija.

Iškilmių mėtų prie Taikos 
Varpo Lietuvos ambasadorius 
Anicetas Simutis perskaitė Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko Vytauto Landsber
gio proklamaciją dėl Žemės Die
nos minėjimo Lietuvoje ir keliais 
medinės šerdies dūžiais palietė 
Varpą. Varpu skambino ir Latvi
jos bei Estijos ambasadoriai.

(Šis Varpas prieš porą dešim
čių metų buvo nuliedintas iš mo
kyklinio amžiaus vaikų visame 
pasaulyje surinktų monetų — 
jame yra ir Šv. Tėvo Pijaus XII 
padovanotas Marijos meda- 
likėlis. Japonijos organizacija 
remti Jungtinėms Tautoms jį pa- 
dovanojo Jungtinėms Tautoms 
kartu su šintu koplytėle. Dabar 
prie to Varpo dažnai vyksta įvai
rios iškilmės. Anot japoniško pa
davimo, varpo garsui nuaidėjus, 
pradingsta visos blogybės.)

Lietuvoje Žemės Dienos mi
nėjimo proga Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas Vilniuje 
kovo 13 d. išleido nutarimą, ku
riame sakoma, kad “Prezidiu-

AMERIKOS 
PABALTIEČIŲ 

KOMITETUI
VADOVAUS 
LIETUVIAI

Jungtinio Amerikos Pabal- 
tiečių Komiteto (JBANC) meti
nis posėdis įvyko kovo 15 d., 
VVashingtone, DC. Dalyvavo 
ALTo pirmininko pavaduotojas 
Kazimieras Oksas, ALTo atsto
vas VVashingtone dr. Jonas Ge
nys, Lietuvos Vyčių atstovas 
Vincentas Boris, Estų tarybos 
pirm. J. Somonson, Latvių są
jungos pirm. dr. O. Pavlovskis 
ir kiti jų atstovai-antrininkai.

Pagal tradiciją, kasmet šiam 
komitetui vadovauja kitos tau
tybės atstovai. Šiame posėdyje 
latviai vadovavimą perdavė lie
tuviams — ALTui. Tad šiai ka
dencijai JBANC komiteto prezi
dentu bus ALTo pirm. Gražvy
das Lazauskas, jo pavaduotoju 
— Kazimieras Oksas, komiteto 
atstovas VVashingtone — dr. Jo
nas Genys.

Amerikos Pabaltiečių Komite
tas jau veikia 32-ri metai.

ALT Inf.

— Už lėšas, sukauptas Vil
niaus senamiesčio atstatymui 
skirtoje loterijoje, bus įkurtas 
centras — M. K. Čiurlionio na
mai sostinės Savičiaus gatvėje, 
kur yra gyvenęs didysis meni
ninkas.

rnas, pritardamas Žemės Die
nos steigėjo Johno Connellio ini
ciatyvai, kurią remia ir Jungtinės 
Tautos, siekiančios gelbėti Moti
ną Gamtą, nutaria:

1. Lietuva nuo .1992 m. kovo 
20 d. oficialiai minės Žemės Die
ną,

2. Iškelti 1992 m. kovo 22 d. 
prie Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos rūmų Žemės 
vėliavą,

3. Rekomenduoti Lietuvos 
Respublikos aplinkos apsaugos 
departamentui, organizacijoms, 
įmonėms, visuomeniniams ju
dėjimams nuo 1992 m. kovo 20 
d. rengti Žemės Dienos akcijas, 
kurios skatintų žmonių ir gamtos 
damą, pagarbą ir meilę savo 
Tėvynės žemei.

Tuojau pat, iškėlus Žemės vė
liavą prie Lietuvos parlamento, 
ten įvyko Lietuvos žaliųjų drau
gijos mitingas, kuriame kalbėju
sieji pabrėžė Lietuvos žmonių 
įsipareigojimus gamtos apsaugos 
srityje.

Vakare Lietuvos TV rodė New 
Yorke pagamintą video juostą 
ryšium su Žemės Dienos minė
jimu, o protarpiais apie gamtos 
apsaugos reikalą kalbėjo AT pir
mininkas Landsbergis ir gamtos 
apsaugos departamento vadovai.

Tuo tarpu Jungtinėse Tauto
se, kur Žemės Dienos minėjimą ] 
sponsoravo UNESCO, JT Erd-

Vaizdas iš istorinio įvykio Lietuvos Bažnyčios gyvenime — Vilniaus arkivyskupas me
tropolitas Audrys Juozas Bačkis, lydimas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko 
kardinolo Vincento Sladkevičiaus (kairėje) ir Olandijos kardinolo Adrianus Šimonis 
(dešinėje), kovo 3 d. žengia į arkikatedrą, kurioje užėmė ganytojo sostą. Per ingreso 
iškilmes jis tikintiesiems pareiškė: “Šiandien aš ateinu pas jus su vieninteliu noru 
ištikimai tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, tikinčiųjų bendrijai”. Šiuo metu jis susipažįsta 
su Lietuvos Bažnyčios padėtimi, susitikinėja su vyskupais, kunigais, vienuolijų atstovais 
ir pasauliečiais. Nuotr. “Lietuvos aido”

IGNALINA GALINTI TAPTI KITU ČERNOBYLIU

Taline leidžiamame žurnale 
“Baltic Independent vasario 
laidoje Mathias Lufkens rašo 
apie tai, kad Lietuvos kaimy
ninės valstybės esančios su
sirūpinusios Ignalinos atominės 
elektrinės saugumu. Jis mini, 
kad grupė švedų ekspertų 
lankėsi Ignalinoje, norėdami su
rasti būdų pakelti stoties saugu
mo įrengimus iki Vakarų stan
darto Esą baiminamasi, kad 
Ignalina netaptų kitu Černoby
liu.

Žurnalistas Lufkens pabrėžia, 
kad reaktorius elektrinėje su
stabdytas (remontui) kaip tik 
Lietuvai nepalankiausiu laiku.

vės Tyrimo skyrius ir Earth So- 
ciety Foundation, prie Taikos 
Varpo įvyko dar kitos iškilmės, 
įvyko vėliau simpoziumas — 
Dago Hammarskjdldo bibliote
kos auditorijoje ir vakare — kon
certas Generalinės Asamblėjos 
salėje.

Simpoziumo tema buvo išo
rinės erdvės veiklos įtaka Žemei. 
Ryšium su tuo, kad 1992-ieji 
Jungtinių Tautų yra paskelbti 
“Erdvės metais”, simpoziume 
dalyvavusieji įvairūs ekspertai 
atkreipė dėmesį į tai, kokią nau- 

' dą žmonijai gali duoti erdvė ko-' 
munikacijos srityje, mineralinių 
resursų paieškose, aplinkos ir 
oro stebėjime.

Simpoziumo metu įteiktas žy
muo Harvard universiteto mok
slininkui dr. James Anderson už 
jo nuopelnus ozono tyrimuose, 
jam atkreipus dėmesį į pavojingą 
ozono stovį.

Pirmoji Žemės Diena buvo 
paskelbta 1969 m. San Francisco 
mieste, tenai vykstant UNES
CO konferencijai, o pirmasis 
minėjimas įvyko 1970 m. kovo 
20 d. Netrukus Gen. Sekretorius 
U Thant pasirašė proklamaciją, 
kad Žemės Diena būtų minima 
kaip tik pirmą pavasario dieną, 
kai suvienodėja dienos ir nakties 
ilgis, ir Siaurinėje hemisferoje 
prasideda pavasaris, o Pietinėje 
hemisferoje — ruduo.

kai didėja energijos stokos krizė. 
Prieš tai Lietuvos vadovybės 
buvo nuspręsta atidėti iki sausio 
pabaigos reaktoriaus sustabdy
mą, nepaisant, kad jis dirbo be 
perstojos ištisus penkis mėne
sius.

Rašinio pabaigoje dar pride
dama, kad “dar labiau nerami
nantis dalykas yra tai, jog elek
trinės tarnautojas buvęs suimtas 
ir kaltinamas bandymu su trikdy
ti centrinę kompiuterių sistemą

Autorius priduria, kad nuo 
1990 m. kovo mėnesio, kada Lie
tuva pasiskelbė nepriklausoma, 
esama susirūpinimo dėl galimo

JAV LB Krašto valdybos vicepirm. Gintaras Čepas su Naujo
sios Anglijos estų ir latvių pirmininkais Jak Juhansoo ir Vilnis 
Berzinš, kurie įteikė savo valstybines vėliavas lietuviams Va
sario 16-osios minėjime Bostone. Nuotr. D. Dilbienės

VERSLAS IR INVESTICIJOS — 
KONKRETI PAGALBA LIETUVAI

ALGIMANTAS S. GEČYS

Ry tų Europai pereinant į lais
vos rinkos ekonomiką, kiekviena 
iš sovietinio jungo išsilaisvinusi 
valstybė stengiasi atkreipti

rių dėmesį į savo krašto ekono- 

salx>tažo. nes Sniečkaus elek
trinės miestelyje, kuris yra neto
li sienos su Gudija, esama daug 
prokomunistinio elemento, 
priešingo Lietuvos nepriklauso
mybei.

Apie tai. jog Ignalina gali būti 
kitu (Černobyliu, Jungtinėse 
Tautose jau yra kali įėjęs ir Lietu
vos atstovas, šiuo metu dalyvau
jantis aplinkos apsaugos konfe
rencijoje dr. Rimvy das Andrikis. 
Jis pabrėžė, kad po penkių sos lė
tinio saldymo dešimtmečių Lie
tuva s ra paveldėjusi labai rinitų 
ekologinių problemų, kurių pati 
svarbiausia yra Ignalinos ato
minė elektrinė, dabar dažnai va

Balandžio 3 ir 4 dienomis 
VVashingtone, D.C., Lietuvos 
Ambasada kartu su JAV Lietuvių 
Bendruomene ruošia konferen
ciją apie verslą ir investicijas 
Lietuvoje. Konferencijos tikslas 
yra sudominti šio krašto ameri
kiečių ir lietuvių kilmės asmenis 
verslo ir investicijų gali
mybėmis, atsakyti į klausimus, 
liečiančius biznio srities įstaty
mus, privatizacijos eigą, inves
tuoto kapitalo saugumą ir 1.1

Suplanuotos darbotvarkės pa
grindinis uždavinys yra konfe
rencijos dalyviui atsakyti į klau
simą “Kaip sėkmingai atlikti ver
slo (prekybos) investicijų trans
akciją Lietuvoje ? Atsakymų su
teikti į konferenciją atvyksta Lie
tuvos vyriausybės bei privataus 
verslo atstovai, o prie jų su pra
nešimais jungiasi gausus būrys 
šio krašto ekspertų, amerikiečių 
ir lietuvių, šiuo metu Lietuvai 
talkinančių finansų būdu ir pro
fesine patirtimi.

Konferencijai organizuoti pa
skatinimas atėjo iš Chicagoje 
veikiančios lietuvių grupuotės 
IPSA International, per jos di
rektorių tarybos pirm. Raimun
dą Slėnį. Susidūrę su kliūtimis 
investuoti Lietuvoje, kreipėsi į 
JAV' LB Krašto valdybos parei
gūnus, kad savo įtaką panaudotų 
puoselėjant verslo ryšius tarp 
Lietuvos ir išeivijos.

Šiemet sausio mėnesį Krašto 
valdybos pareigūnams lankantis 
Lietuvos ambasadoje, konferen
cijos 
buvo diskutuotas pokalbio su 
amb. Stasiu Lozoraičiu metu 
Buvo sutarta konferenciją orga
nizuoti kartu, bendram tikslui 
pečius suremiant gražios inicia
tyvos r<xlančiam ambasados šta
bui ir VVashingtone veikiančiai 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
įstaigai.

organizavimo klausimas

Prisijungus Philadelphijoje 
esantiems LB Visuomeninių rei
kalų tarybos kai kuriems darbuo
tojams, mėnesio laikotarpyje 
ryžtasi suorganizuoti šio krašto 
amerikiečiams ir lietuviams in
vestitoriams ir verslininkams 
skirtą konferenciją, (.avus Lie
tuvos vyriausybės pritarimą ir jai 
paskyrus savo atstovus, konfe-

. nukelta į 2 psl.)



Dr. Saulius Pečiulis, ekonomistas iš Lietuvos, kalba Lietuvos nepriklausomybės 
šventėje Kultūros Židinyje vasario 16 d. Nuotr. Liudo Tamošaičio

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Bėdoms galo nesimato...
1992 m. kovo 5-tos laiško iš 

Lietuvos ištrauka:
Maisto klausimas dabar pas 

mus visai neaiškus, ypač 
nežinom, kas pasidarys po dvie
jų, trijų ar keturių mėnesių. 
Mūsų kaimuose šiuo metu tokia 
sumaištis! Kas bus, jei laukai liks 
neapsėti?...

Viskas pabrango mažiausiai 10 
kartų, bet yra prekių, pabrangu
sių 100, 200 ir daugiau kartų, o 
mūsų algos padidėjo maždaug 
vos 10 kartų.

Dabar pilni miestai pristatyti 
visokių kioskelių, kuriuose 
įvairūs perpardavinėtojai iš visur 
priveža įvairiausių prekių, bet jų 
kainos astronomiškos. Pensinin
kai arba šeimos su vaikais tikrai 
nepajėgia juose ką nors nusipirk
ti, o oficialios krautuvės tuščios. 
Žinoma, už dolerius galima gauti 
beveik viską, bet retas kas jų 
turi.

Privatizacijos klausimus ir su
tartinai bei nuoširdžiai visiems 
dirbant būtų nelengva sutvarky
ti, o kai yra daugybė tyčinių kliu- 
dimų ir klaidinimų, tai visas pro
cesas labai pasunkėja. Šioje sri
tyje ypač labai “nuoširdžiai dar
buojasi” visa buvusioji nemenk- 
latūra, todėl esame pavargę net 
tik nuo išorinių pavojų, bet ir

— Šilalės centrinei ligoninei 
perduota labdaros siunta iš Nor
vegijos — vaistai, medicinos 
priemonės, drabužiai už 25,000 
kronų.

— Vilniaus universitete ati
darytas Tarptautinių santykių in
stitutas, kuris rengs diplomatus, 
tarptautinės teisės, ekonomikos, 
žurnalistikos bei kitų sričių spe
cialistus. Studentais bus priima
mi užsienio kalbas mokantys 
asmenys. Dėstytojais bus 
kviečiami specialistai iš užsie
nio.

Maryland universiteto patalpose vasario 16 d. VVashingtono 
LB apylinkė surengė Lietuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimą. Pagrindinę kalbą pasakė Linas Kojelis, meninę 
programą atliko pianistas Petras Geniušas. Nuotraukoje A. 
Pakštienė ir dr. J. Laukaitis dėkoja V. Būtėnui už jo talką. 
Nuotr. Broniaus Čikoto

nuo savitarpio rietenų.
Vasario mėn. pabaigoje laukė

me įvykdymo sutarto Sovietų ka
riuomenės dalinio išvedimo. 
Deja, buvo tik suvaidintas spek
taklis reporteriams, “pagražin
tai” parodyta per Maskvos tele
viziją,ir tuo viskas baigėsi.

Vienu žodžiu, mūsų bėdoms 
galo nesimato...

Aldona

Dėl nuosavybės grąžinimo
Šis laiškas yra atsakymas JAV 

gyvenančiam adresatui, rašytas 
kovo pradžioje.

-o-
Mes, Lietuvos Respublikos 

namų ir sklypų savininkų sąjun
ga, perdavėme Kauno miesto 
merui Jūsų prašymą dėl turto su
grąžinimo.

įstatymas “Dėl nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį tur
tą atstatymo tvarkos ir sąlygų” 
priimtas okupacinėmis sąlygo
mis, veikiant stipriam kairiųjų 
jėgų (komunistų) blokui. Todėl 
šis įstatymas turi daug trūkumų. 
Vienas iš trūkumų — Jums, išei
vijos lietuviams, nedaroma išim
ties ir nepripažįstama antra, t. 
y. Lietuvos pilietybė. O atimtas 
turtas grąžinamas tik Lietuvos 
piliečiams, sugrįžtantiems gy
venti.

Aš labai apgailestauju, kad 
mūsų tautiečiai, atvykę į 
svečius, kreipiasi į Aukščiausiąją 
Tarybą tik savo asmeniniais rei
kalais, prašydami “išimties tvar
ka” tik sau turto sugrąžinimo, 
užmiršdami bendro likimo bro
lius, išsimėčiusius po visą pa
saulį. (Minėtas įstatymas tau
tiečiams negrąžina turto, jei jie 
negrįžta pastoviai gyventi.)

Tad mes, LRNSSS, kreipia
mės į Jus, ragindami, kad Jūs su- 
siburtumėte ir rašytumėte ben
drus laiškus Lietuvos Respubli
kos AT pirmininkui V. Lands
bergiui, reiklaudami visų pirmą 

pašalinti iš AT Lietuvos Respub
likos tikros laisvės atkūrimo 
priešus, buvusius komunistus 
(A. Brazauską, K. Prunskienę... 
soc. dem. Antanavičių, bei KGB 
agentus), kurie trukdo norma
liam Parlamento darbui.

Mat dauguma kairiųjų pažiūrų 
deputatų, buvusių valdančiuose 
sluoksniuose, patys išsipirko 
prieškarinius namus ir geriau
sius butus papigintomis kaino
mis. Dabar, bijodami, kad visa 
tai teks grąžinti tikriesiems savi
ninkams, balsuoja “kojomis”, 
t.y. išeina iš salės balsavimo 
metu ir ragina kitus nebalsuoti. 
Tokie deputatai, atvykę į Jūsų 
kraštą, atkalbinėja net Jus pačius 
atsisakyti savo turėto turto “dėl 
Lietuvos”.

Tad reikalaukite, kad būtų at
statytos Jūsų teisės j nuosavybę.

Todėl prašome apie tai pa
skelbti, kad visi šitai žinotų. 
Mums vieniems, be Jūsų pagal
bos, kovoti labai, labai sunku, o 
dažnai ir neįmanoma.

Geriausia išeitis - sugrįžti į

VERSLAS IR INVESTICIJOS — 
KONKRETI PAGALBA LIETUVAI
(atkelta iš 1 psl.)

rencijos ruoša pagaliau galėjo * 
sparčiai pajudėti.

Konferencijoje pranešimus 
skaitys ir diskusijosedalyvaus du 
Lietuvos valdžios atstovai — Lie
tuvos vicepremjeras Vytautas 
Pakalniškis ir Tarptautinių eko
nominių ryšių ministras pava
duotojas Vytautas Gricius. Jie at
vyksta su ministro pirm. G. Va
gnoriaus plačiais įgaliojimais ir 
asmeniniu Aukščiausiosios Tary
bos pirm. Vyt. Landsbergio pri
tarimu.

Siekiant, kad konferencijoje 
nebūtinai būtų išgirsta vien tik 
valdžios pareigūnų nuomonė, su 
pranešimais taip pat atvyksta 
Lietuvos Verslininkų sąjungos 
prezidentas Arvydas Stašaitis ir 
Aukščiausiosios Tarybos deputa
tas bei uždaros akcinės ben
drovės — gamyklos “Kaitra” 
gen. direktorius Romualdas 
Rudzys.

Paskutiniuoju laiku Lietu
vai ekonominėje srityje ryškiai 
talkina daug JAV valdinių įstai
gų, pusiau valdinių institucijų ir 
fundacijų. Susipažinę su Lietu
vos ekonomikos stoviu, vidine 
politika, kelis kartus tarnybiniais 
tikslais apsilankę Lietuvoje, šie 
nelietuviai profesionalai konfe
rencijoje dalyvaus, kad vaka
riečių akimis galėtų vertinti in
vestavimo, verslo ir prekybos su 
Lietuva klausimus.

Konferencijos dalyviai turės 
progos išgirsti pranešimus iš U. 
S. Agency for International De- 
velopment atstovo R- Nichol- 
son, Heritage fundacijos atstovo

CBS ATSIPRAŠO IR ŽADA PASITAISYTI

“Darbininko” skaitytojas V. 
L. Raskevičius, iš North Haven, 
CT, redakcijai atsiuntė , nuorašą 
laiško, kurį jis gavo iš CBS 
agentūros, kai jis pasiskundė dėl 
to, jog Lietuva ir Latvija buvo 
praleistos TV programoje olim
pinio parado metu ir kad nebuvo 
nurodytos Pabaltijo valstybių 
sienos.

Kovo 10 d. laišką pasirašė 
Mark H. Harrington III, Olym- 
pics viceprezidentas. Jis dėkoja 
Raskevičiui už klaidų nurodymą 
ir atsiprašo už jas, tardamas, kad 
ateityje viskas bus daroma, kad 
panašių dalykų nepasikartotų.

Pabrėždamas, kad jis puikiai 
supranta, jog paaiškinimas įvy
kusio fakto nepakeis, bet jis vi- 
stiek paaiškina, kodėl taip įvyko.

Dėl to, kad komercinis skelbi
mas buvo uždėtas tuo metu, kai 
Latvijos ir Lietuvos olimpiečiai 
įžengė į stadioną, Harrington 
aiškina, kadz deja, programos 
planuotojai netikėjo, jog “com- 
mercial break” bus kaip tik tuo 
momentu. Tai įvyko be blogos 
valios ir užtai jis labai gailisi ir 
žada dėti pastangas, kad ateityje 
tai neatsitiktų.

Kai dėl Pabaltijo žemėlapių, 
tai viceprezidento aiškinimas 
toks: naujosios Pabaltijo valsty
bių sienos neįtrauktos per neap
dairumą. Esą per pastaruosius 
su puse metų naudotuose 
žemėlapiuose nebuvo naujų sie
nų, tad ir šiuo atveju, dėl neišaiš
kintų aplinkybių, buvo pasinau-

Lietuvą, mes Jūsų laukiame.
Su pagarba

LNSSS pirmininkas 
St. Bartusevičius

Mūsų adresas: Lietuvos Res
publikos namų ir sklypų savinin
kų sąjunga, Nepriklausomybės 
a. nr. 5, Kaunas 3000, Lietuva.

Aukščiausiosios Tarybos adre
sas: Pirmininkui V. Landsber
giui, Gedimino pr. 53, Vilnius 
2008, Lietuva.

W. Eggars, Exporto-lmporto 
Banko, JAV iždo ir prekybos de
partamentų atstovų. Ameri
kiečių profesinės firmos ir funda
cijos į konferenciją pranešėjais 
deleguoja: Hale & Dorr (J. Bur- 
gess), Manufacturers Bank (B. 
Miller), Peat Marwick KPMG 
(B. Murphy), Charisair (G. Ko- 
vvalsky) ir kt.

JAV Atstovų Rūmų narys kon- 
gresmanas Sander Levin, įnešęs 
įstatyminį projektą Pabaltijy 
įkurti JAV Komercinį centrą, 
kalbės pirmosios konferencijos 
dienos priešpiečių metu.

Džiugu išeivijoje matyti daug 
lietuvių profesionalų, norinčių 
savo žiniomis ir finansiniu įnašu 
padėti Lietuvai. Vienu iš jų yra 
Kęstutis M. Makaitis, American 
Equitable Finance Corp. prezi
dentas, kuris, šalia moderato
riaus, prisiėmė ir pagrindinio 
konferencijos mecenato parei
gas. Jo dosnumo dėka į konfe
renciją iš Lietuvos atvyksta abu 
nevaldžios atstovai.

Salia Makaičio, konferencijos 
pranešėjais-moderatoriais įsi
jungia adv. Regina Narušienė, 
Jonas Pabedinskas, adv. Marius 
Jakulis Jason, Andrius Adams, 
Ingrida Bublienė, Algis Lukoše
vičius, Antanas Rygelis, Arūnas 
Česonis, Linas Baškauskas, Gai
lius Draugelis, Rimas Doman- 
skis, Saulis Pečiulis ir kt.

Konferenciją atidarys ambasa
dorius Stasys Lozoraitis ir LB Vi- 
suom. reikalų tarybos pirm. Al
gimantas Gečys. Uždaromąją 
kalbą, apžvelgiančią konferenci
jos eigą, tars LB Krašto valdybos 
pirm. Vytas Maciūnas.

ifeSUr'l C 
dota senaisiais žemėlapiais. 
Tačiau viceprezidentas' užtikri
na, kad ta problema dabar jau 
pataisyta.

Laiško pabaigoje CBS Sports 
viceprezidentas pareiškia, kad 
vistiek buvo stengtasi pavaiz
duoti Baltijos “story” šiose žai
dynėse. Jis nurodo Charles Ku-

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WesVSM*knsbury, Conn.
06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ava. (prie Fbrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME.MarioTelxeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios,koplyčios, oraą šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345- 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klljentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter^3ėrden Tavern. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
1 europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm? bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WlCN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY- Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th 
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tei. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama angių kalba, 
iš tos pačios stoties girdima Irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.

• Or. J. J. Stukas — direktorius, 234 SunlitDr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel..: 908 753 - 5636

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broad- 
way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66 - S6 S<> ST MIDDI.E VI MAC F.. Ql EE\S. XV 
l’IIONES (71S) 326 - I2H2 336 - 3I5O

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODŲ SALE

JONAS 
'933 + l 97 b

VYT I S
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUIŠES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

ralt, reportažą apie latvį Janis Ki- 
purs ir kad Pabaltijo olimpiečių 
pavaizdavimas žaidynių uždary
mo iškilmėse iš dalies atitaiso jų 
praleidimą anksčiau.

Atrodo, kad Raskevičiaus laiš
kas pataikė į širdį. Reikia many
ti, jog šis laiškas nebuvo vienin
telis, kad ir daugiau “Darbinin
ko” skaitytojų buvo pasiuntę pa
našių laiškų. Redakcija dėkinga 
Raskevičiui už atsakymo nuorašo 
atsiuntimą.
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Kad nepristigtume pasiryžimo...

Nuaidėjus Vasario 16-osios 
minėjimams, atėjo ir praėjo 

’Kovo'lI-osios šventė. Daug kur, 
ypač Amerikoje, lietuviai kartu 
minėjo abi sukaktis, tačiau sti
priau pabrėždami Vasario 16- 
ųjų. Lietuvoje tuo tarpu abiejų 
švenčių proga iškilmės vyko val
stybiniu mastu.

Jei Vasario 16-oji ženklino 
istorines nepriklausomybės šak
nis, tai Kovo 11-oji — buvo ne 
tik sukaktis, bet ir proga 
pažvelgti dvejų metų perspekty
voje, kaip praktiškai vyko įgy
vendinimas prieš dvejus metus 
Lietuvos Parlamento paskelbto
jo Nepriklausomybės atkūrimo.

Iš Lietuvos ateinančios žinios 
nėra džiuginančios—tauta sako
si esanti pavargusi nuo laukimo 
— esu nuogos laisvės nepakanka, 
reikia, kad įsigyventų demokra- ' 
tija, kad pagerėtų buitiniai reika
lai. v

Turime prieš akis kovo 11d. 
išleistąjį Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko Vytauto Lands
bergio kreipimųsi į Lietuvos 
žmones. Jis buvo skelbtas per ra
dijų ir TV ir spausdintas laik
raščiuose. Atrodo, kad vyras, ku
ris jau ne sykį raminančiai pa-
yeikdayo_minios. jausmus^ jįr dą-* 

<: bar apeliuoja į tų patį—į tikslą, - 
prie kurio reikia eiti su pasi
ryžimu. Štai pilnas to kreipimosi 
tekstas:

Mieli Lietuvos žmonės,
šių dienų prieš dvejus metus 

Jūsų teisėti atstovai paskelbė, 
jog Lietuva vėl yra valstybė. Tuo 
jie įvykdė Jūsų visų valiąrir bal
savusių rinkimuose ir daugelį 
metų kovojusių už Lietuvų, 
kentėjusių tremtyse ir kalėji
muose.

Daug kas bandė surnępJdnti 
tos dienos svarbų, tačiau Jūs pui
kiai supratote, kad Kovo 11-osios 
dokumentai — tai tikroji Lietu
vos piliečių valios išraiška, dau
gelio metų troškimų ir kančių 
vaisius. Daugiatūkstantiniuose 
susitelkimuose grasant ir puo
lant svetimai ginkluotai jėgai, 
Jūs be ginklo apgynėte — ir 
Kovo 11-osios aktų, ir savo jaunų, 
dar sykį atgimstančių valstybę.

Jau dveji metai mes gyvename 
ištarę žodį apie tai, kad norime 
ir turime teisę būti laisvi. Tas 
žodis buvo politikos ir teisės dar
bas; ir jis, ir kiti mūsų visų darbai 
nebesugrųžinamai pakeitė Lie
tuvos gyvenimų.

Tikriausiai permainos daug 
kam atrodo per lėtos arba nepa
kankamos, tačiau juk supranta
me, kad nelengva buvo rasti 
sprendimus ir susitarti dėl jų, iš
vengti klaidų ir atsispirti baugi
nimams bei klaidinimams. Ačiū 
Dievui, kelio nepametėme ir jau 
niekada nebegyvensime taip, 
kaip iki Kovo 11-osios.

Primindamas tų dienų, kai 
mūsų šalis visam pasauliui pa
reiškė savo apsisprendimų, no- 
čjju padėkoti Jums. — Lietuvos 
žmonėms, negandose ir-džiaug- 
smuose dirbusiems nepriklauso
mos Lietuvos labui, ir išreikšti 
viltį, jog didis permainų proce
sas, prieš dvejus metus nušvitęs 
Nepriklausomybės atkūrimo ak
tu, bus ir toliau vykdomas visų 
kartu, jog nepristigsime išt
vermės, darbštumo ir pasi
ryžimo sukurti laisvų, demokra
tinę ir pasiturinčių Lietuvų.

Yra toks darbas prieš akis, ir 
mes jį įveiksime.

“Lietuvos aidas” 1991 m. 
gruodžio 14 d. atspausdino pasi
kalbėjimu su Vilniuje dirbančiu 
psichologijos mokslų daktaru 
bostoniečių Romu Buivydu. At
rodo, kad skaitytojams šis raši
nys gali būti visokeriopai įdo
mus, todėl jis perspausdinamas 
ištisai. Red. ’r

-o-
Jau apsipratome, kad daugely

je Lietuvos Respublikos įstaigų 
dirba išeivijos lietuviai. Dažnai 
tai jauni, jau svetur gimę 
žmonės, tačiau mokantys tėvų 
kalbų, studijas baigę Amerikos ar 
Europos universitetuose. Tačiau 
ne vienas čionykštis tarnautojas 
dar suka galvų niekaip negalėda-

■ mas suprasti, ko gi tie lietu- 
ll* Vaičiai taip veržiasi į šių postko

munistinę šalį, kur trūksta net 
elementariausių buities dalykų, 
o kų ir kalbėti apie komfortų ar. 
pramogas. Apsvarsčius visus 
“už” ir “prieš”, neretai nu
sprendžiama, kad užsieniečiai 
atvažiuoja čia ieškodami lengvos 
duonos, greitos karjeros arba 
norėdami susikrauti kokį kapita
lų. Kų gi, kiekvieno valia daryti 
tokias ar kitokias išvadas, tačiau 
nereikia manyti, kad jos absoliu
čiai teisingos. Kaip yra iš tikrųjų, 
žino tik patys išeiviai lietuviai. 
Būtent apie tai ir kalbėjomės su 
vienu iš daugelio JAV lietuvių 
— 28 metų psichologijos mokslų 
daktaru Romu Buivydu.

Romai, ar seniai Lietuvoje ir 
kodėl nusprendei čia atvažiuoti?

Žinai, nuo mažų dienų mane 
lydėjo tėvų, pažįstamų dainos

Kaune 1991 m. lapkričio mėn. aplankomas Lietuvos kardinolas. Iš k.: Kauno miesto 
burmistras V. Čiurinskas ir žmona. Didžiosios Britanijos lairdų rūmų atstovas 
Lordas Joseph Kagan (Kaganovičius), Jo Eminencija kardinolas X incentas Sladkevičius. 
Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvai Michael Peart. dr. Romas Buivydas.

-JIE IR MES-
apie sugrįžimų į Lietuvų. Užau- 
gau su Trispalve, angliškai iš
mokau tik pradėjęs lankyti mo
kyklų. Tad koks gali būti tikslas 
— tai tiesiog poreikis gyventi 
ten, kur tavo šaknys. Antra ver
tus, kai Lietuva pradėjo išsilai
svinimo kelių, daug ir vadovauja
nčių ir paprastų žmonių važiavo 

. į užsienį, lankėsi įvairiose lietu
vių bendruomenėse, tarėsi dėl 

'"tolesnio veikimo, bendradarbia
vimo.

Tuomet buvo daug pakvieti
mų: “Atvažiuokit, padėsit. paaiš- 
kinsit, mums trūksta informaci
jos. patyrimo, juk buvome izo
liuoti . Dabar nesuprantu, 
kodėl kai kurie stebisi, ko mes 
čia atvažiavome. 1990 m. sausį 
gavau kvietimų dėstyti psicholo
gijų Vilniaus universitete. Ilgai 
nedelsdamas susitvarkiau savo 
reikalus ir atvykau.

Semestrų dirbau su psicholo
gijos specialybės studentais. La
bai šaunūs žmonės, tik iš pradžių 
sunkiau buvo, kol jie įprato ne 
klausytis mano paskaitos, o daly
vauti joje, klausti, komentuoti, 
bendrauti kaip su lygiaverčiu 
partneriu. Paskui buvau pakvie
stas į AT konsultuoti diplomati
jos klausimais, aišku, ne juri
dinėje, bet psichologinėje 
plotmėje. Beje, neretai tie pata
rimai atšokdavo kaip žirniai nuo 
sienos, atseit žinom ir išmanom. 
Nesvarbu, kad kartais tas išma
nymas būna graudžiai juokingas.

Kai antrų kartų atvažiavau į 
Lietuvų, vargais negalais gavęs 
vizų prieš rugpjūeurperversmą, 
universitete man paaiškino, kad 
nebėra etatų. Tų pati pasakė ir 
VDU psichologijos katedros 
vedėjas. Nėra, tai nėra. Niekas 
nenori būti bedarbis. Dabar dir
bu A F užsienio ryšių biure. Dar
bas nelengvas,reikia organizuoti 
ir šefuoti įvairias užsienio dele
gacijas. Neretai tenka dirbti ir 
naktimis, nes svečiui nepasitei
sinsi, kad nespėjai.

Poilsio dienų beveik nebūna, 
o vietoj padėkos neretai išgirsti 
replikų: Mėgstat priėmimuose 
trintis,_ žinom tokius “trintu
kus Čia žmonės greiti matyti 
vien fasadinę pusę, o juodo tavo 
darbo apsimeta nepastebėję. Už 
gerų darbų neįprasta dėkoti, o jei 
kas nepasisekė, su malonumu 
apšauks.

Kaip psichologui, tau tikriau
siai gana įdomu stebėti tokius 
žmonių tarpusavio santykius?

Taip, stebėti įdomu, tačiau 
yanalizuoti jų negaliu. Aš gerai 
zbyui Vakarų psichologijų, tačiau 
niekaip negaliu perprasti sovie
tinės. Ji tiesiog atvirkštinė. Čia 
žmonės kitokie. Negali sakvti, 
kad blogesni, tiesiog mąstymas 
kitoks. Užsidarę, kupini baimės.
Aš pats iš pradžių labai atvirai 
kalbėdavau, kol supratau, kad 
čia taip neįprasta. Galbūt tai bu
vusios sistemos įtaka žmogaus 
psichikai.

Pastebėjau, kad žmonės labai 
bijo konkurencijos. Aišku, visur 
jos bijoma, tačiau čia ta baimė 
paniška ir pikta. Jei pastebėta 
tavo iniciatyva, tuoj pat stengia
masi jų užgniaužti, sumenkinti. 
Begalinė baimė dėl savo kėdės 
ir jokios sąžinės graužaties, kad 
sėdi ne savo vietoj, nesugeba ge
rai atlikti pavesto darbo.

Taigi čia jau nebe ta Lietuva, 
kokią tu įsivaizdavai iš tėvų pa
sakojimų.

Suprantu, kad tai dabartinė 
nepriklausoma Lietuva, ir jos 
dvasia jau kita. Turiu prisipažin
ti, jog atvažiavau čia būdamas 
naivus idealistas, entuziastingas 
patriotas. Keletą kartų “gavęs į 
dantis ”, apsiraminau, užsigrūdi
nau, dabar esu realistinis idealis
tas. Norėtųsi, kad oficialūs 
asmenys, mokslininkai, specia
listai. kurie vyksta į užsienį, ieš
ko kontaktų, nesišvaistytų 
tuščiais pažadais ir kvietimais, o 
jei jau pakvietė ir pažadėjo — 
trištesi. Vakarietis, vienų kartų 
apviltas, antrų kartų į tų pusę jau 
nebežiūrės. Nebūkime pa
sipūtėliai. Lietuvai dabar reikia 
rimtų ekspertų, patarėjų, ir jie 
pasiry žę padėti, tačiau jei mes, 
vos išgirdę kritiškų pastabų ar ki
tokį pasiūlymų, pareikšime, kad 
mums jau viskas aišku, nieko 
gero nesukursime.

Iš tavo kalbos supratau, kad 
tau rūpi Lietuvos ir išeivijos 
bendradarbiavimas naujomis 
atsikūrusios Respublikos sąly
gomis?

Buvau Bostono Lietuvių Ben
druomenės apylinkės pirminin
kas, gerai žinau išeivijos nuotai
kas. Reikia stengtis, kad dabar 
nebūtų to skirstymo: jūs ten, 
mes čia. Turi būti viena diaspo
ra. kurios centras — Lietuva. 
Joje gyvena trys milijonai, o vie
nas milijonas išbarstytas po pa
saulį.

Visus tuos okupacijos metus 
išeivijos tikslas buvo išsaugoti 
lietuvybę ir daryti viską, kad pa
saulis negalėtų pamiršti apie ne
teisėtų komunistų aktų. Mes de- 
monstravom, rašėm raštus šalių 
vyriausybėms, išsaugojom kai 
kuriuos valsty binius įgaliojimus.

Kodėl dabar nepagalvoti apie 
tai, kad Lietuvos Parlamente 
galėtų būti išrinktas atstovas, o 
gal net užsienio lietuvių deputa
tas. kuris atstovautų išeivijai, pa
laikytų informacinį ryšį.

i nukelta į 4 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRĮŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS A()
Manhattan College _

Be to, sutariame, kad ji 
kalbės angliškai, nes anglų kalbą 
supranta beveik visi keleiviai.

> Anglų kalba yra nūdien lingua 
franca net Europoje!

" Pagaliau pakeliui į Pelopone
są. Gidė paskelbia, kad sustosi
me Korinte. Eismas Atėnų mie
ste ryto metą tirštas. Tik po ge
ros valandos ištrukome iš miesto 
glėbio.

i. Senovės Graikija pro 
autobuso langę

Kas kita važiuoti autostrada 
pajūriu. Po kaire judrus Pirėjaus 
uostas, ryto rūkuose dunkso Sa- 
lamis sala. Čia kadaise — 480 m. 

: prieš Kristų — vyko lemtingas 
jūrų mūšis: mažutis graikų laivy
nas — 350 lafvų gynė Graikiją 
nuo milžiniško persų užpuolimo 
su 1200 laivų. Tai buvo trečias 
iš keturių svarbių Persų karų 
mūšių (500-449 m. prieš Kristų).

Šankirtis tarp Persijos imperi
jos ir Graikijos miestų-valstybių

prasidėjo su graikų pagalba Joni
jos miestams, graikų naujasėdi- 
jonis Mažojoje Azijoje, prieš 
juos užkariavusius persus. Anot 
Persų karų istoriko Herodoto, 
suteiktoji pagalba buvo per silpk 
na. Jonijos graikų miestai liko 
pavergti. Bet persų karalius Da

Elefsis. Demetrės šventyklos aukuras. Nuotr. kun. prof. Antano
Rubšio /

rijus I panūdo nubausti Atėnus 
ir prisijungti Graikiją prie savo 
imperijos. Su didžiule kariuo
mene jo karvedys Mardonijus 
užėmė Trakijų ir Makedoniją 
(492 m. prieš Kristų), bet tuomet 
Atėnų nepasiekė, nes audra su
naikino jo laivus. Darijus nenu
rimo.

Antrasis žygis nuvedė persus 
į Maratono lygumų, maždaug 32 
km nuo Atėnų. Čia jie ruošėsi 
lemtingam mūšiui su Atėnais, 
bet buvo netikėtai Atėnų ir 
Platėjos miestų kariuomenės 
užpulti. Persų kariuomenė buvo 
gausi ir stipriai ginkluota, bet 
graikai, nors ir negausūs, tačiau 
kovojo už savo gimtąją žemę. 
Atėnai buvo prašę pagalbos iš

Spartos, pasiųsdami bėgiką Fei- 
dipidą (Pheidippides). bet Spar
tos kareiviai nespėjo laiku pa
siekti Maratono lygumos.

Beje, Feidipidas nubėgo į 
Spartą — 241 km (150 mylių) — 
per dvi dienas! Nūdien marato
nas yra Olimpinių žaidynių pro
gramoje. ir visas pasaulis rengia 
maratono lenktynes. Ir lietuvių 
tarpe yra maratono entuziastų. 
Išeivijos lietuvis Rimas Prižgin- 
tas jau yra sėkmingai bėgęs ma
ratoną keturiasdešimt devyniose 
JA valstijose! Jam yra likęs 
nebėgtas maratonas tik Delavva- 
re valstijoje — nebėgtas, nes ši 
valstija nepajėgia rasti pakanka
mai vietos maratonui! Žinoma, 
šiuolaikinis maratonas yra kur 
kas trumpesnis — tik 42 km 195 
m'

Maratoną aplankiau 1976-ijjų 
me.tų vasarą. Lyguma nūdien 
yra vešlūs laukai. Tik jos dalis 
tėra paskirta Maratono mūšiui 
prisiminti. Paminklas pribloškia 
savo paprastumu: trejeto metrų 
aukščio iš žemių supiltas, apva
lus kauburys. Siauri laipteliai 
užlipti į kauburio viršūnę. Po 
kauburiu persų ir graikų likučiai! 
Kauburį supa puošnūs medžiai, 
tarp jų — vienas kitas suolelis 
negausiems lankytojams. Buvo 
vakaro metas. Nors jūra ir y ra 
žmonių nustumta l>ent keletą ki
lometrų/ vakaro rūkas pamokė 
taksistą priminti man. kad naktį

Elefsis. Fone Saiamis įlanka ir to paties vardo sala. Nuotr.
kun. prof. Antano Rubšio

čia sunku surasti kelią.

Net ir po Maratono mūšio per
sai nenurimo. Darijus ruošė 
trečią žygį prieš graikus. Jam mi
rus, jo įpėdinis Kserksas I 480 
m. prieš Kristų pasiekė Graikiją 
su milžiniška kariuomene ir lai
vynu. Nugalėjęs graikus prie 
Termopilų, užėmė Atėnus ir su
naikino Akropolio šventoves. 
Atėniečiai, atrodo, pasitikėjo 
savo laivynu ir miesto negynė 
K.n Kserksas I ruošėsi švęsti per
galę su savo laivynu vienoje Sa
iamis salos pusėje, kitoje pusėje 
graikai ruošėsi juos užklupti. Ir 
užklupo'

Dafni vienuolynas ir 
Elefsis

Gidė žininga. Be to, naudoja 
istorinius šaltinius. Herodotas, 
Tukididas, Pausanijas jai lyg seni 
pažįstami. Būdama guvi gidė, 
daro įdomias sąsajas. Pamažėle 
ima ryškėti išvyos bendrų dome
sys.

Vairuotojas sulėtina autobusą. 
Gidė mums susieja dvi vietoves: 
Dafni vienuolyną — krikščio
nybę ir Elefsis vietovės — pago
nių misterijų religiją. Dafni vie
nuole nas stovi ant vietos, kur ka
daise prasidėdavo apeiginė eise
na į Elefsis — gamtos atgimimo 
deives šventovę. Rus daugiau)



PREZIDENTO RONALD REAGAN BIBLIOTEKOJE
Būnant Los Angelėje praeitų 

metų gale, teko lankytis prezi
dento Reagano bibliotekoje, 
kuri buvo atidaryta prieš kokią 
porą savaičių.

Tai naujiena, — dar jautėsi 
dažų ir tinko kvapas.

Kelionę surengė Juozas Koje
lis ir pats sėdosi už vairo. Prie 
šono pasisodino Edmundą Arbą, 
architektą ir žemėlapių skaityto
ją. Už jų '^ūgarų pokalbiui įsi
taisėm: istorikas Vincas Trumpa 
ir ašen.

Važiavome greitai. Aplink kal
nai ir kalnai, kiparisai, kiti pietų 
krašto medžiai. Važiavome 118 
keliu j vakarus, paskui į šiaurę. 
Buvo tokie įrašai — Thousand 
Oaks. Sakau, čia labai lietuviška 
— senųjų ąžuolų šventovė. Jau 
buvome priartėję prie garsiosios 
bibliotekos.

Buvo ir “Presidential Drive”, 
specialus kelias, ištiestas per kal
nus į biblioteką.

Ir staiga prieš mūs akis pasi
rodė didžiulis pastatas. Taip ir 
pamatai, kas yra Amerika, kokia 
galybė, koks sumanumas, kad 
gali kalnuose tokius palocius pa
statyti.

Sutvarkyta amerikoniškai: — 
sargybos, rodyklės į sustojimo 
laukus, takai i pastatą.

Pastatas yra didelis, didelis 
keturkampis su dideliu kiemu 
viduryje, dviejų aukštų. Publika 
gali lankyti tik pirmą aukštą. An
trame aukšte — administracijos, 
biblioteka, archyvų kambariai.

Pirmiausia patenki į salę, kur 
informacija, mokesčiai už biblio
tekos lankymą. Tada pagal in

strukcijas, gautus planus keliauji 
į to populiaraus prezidento gy
venimą.

Kambarių kambariai, kiekvie
nas suplanuotas, įdomiai 
išdėstytas, surikiuotas. Nuotrau
kos padidintos, įrėmintos, kar
tais žmogaus dydžio išpjautos ir 
pastatytos ant grindų. Atrodo, 
kad tai gyvi žmonės stovi. Čia 
matai prezidento jaunystę, jo ar
tisto karjerą. Rodomos ištraukos 
iš filmų. Paskui jis jau politikas 
— Califomijos gubernatorius, 
JAV prezidentas.

Plačiai pavaizduota jo prezi
dentinė veikla, kelionės, kalbos.

Einame iš salės į salę 
skubėdami. Jei taip kiekvieną 
įrašą skaitytum, žiūrėtum dau
gybę eksponatų, neužtektų die
nos. Sustojame tik ten, kur pa
traukia akį.

Ieškome Lietuvos. Turi būti 
kur nors, kas skirta Lietuvai. Ir

Iš arch. Edmundo Arbo paveikslą — Ronald Reagan 
“Žodis į tautą" — priima prezidento R. Reagano muziejaus 
direktorius Ralph C. Bledsoe.

I E IR MES-
(atkelta iš 4 psl.)

Kodėl sprendžiant pilietybės, 
nuosavybės, valstybės atributi
kos klausimus neišklausyti ir 
išeivių nuomonės? Juk tai tie pa
tys lietuviai, kurie kūrė neprik
lausomą Lietuvą 1918-aisiais, o 
paskui, viską palikę, turėjo bėgti 
nuo tremties ar mirties, bet jų 
širdys čia, ir dauguma jų tą meilę 
įdiegė vaikams. Kai kurie val
džios vyrai samprotauja — kai 
reikėjo, pasinaudojom jais, da
bar galim ir pamiršti — tai labai 
negarbinga psichologija.

Žinau, kad jau turi Lietuvos 
pilietybę. Ar liksi čia gyventi.

Važiavau į Lietuvą, galvoda
mas čia įsikurti ir dirbtines tada 
jaučiau, kad esu reikalingas. Da
bar pradėjau abejoti... Žmogui 
neprasminga būti ten, kur jis ne
gali panaudoti savo žinių ir su
gebėjimų. Aš esu mokslininkas 
psichologas, mane traukia aka
deminis gyvenimas. Laimė, kad 
dabar Policijos akademija pasiū
lė dėstyti socialinės psichologi
jos kursą būsimiems policinin
kams. Susipažinau su programa, 
ji gana moderni ir profesionali. 
Esu tikras, kad ši disciplina 
būtina šitos profesijos žmonėms. 
Psichologijos žinios padės for
muoti naują policininko požiūrį

Prezidento Ronald Reagano biblioteka netoli Los Angeles 
(Simi Valley, CA).

surandame.

Lietuvių kalinių laiškai
Vienoje salėje susmaigstyta į 

grindis metalinės lazdelės, ant jų 
pakabintos dėžutės, kuriose 
kažkas įdėta. Viršuje metalinė 
lentelė su įgraviruotu tekstu. 
Ten įrašas ir pridėtas dar kažkoks 
paaiškinimas.

Ten ir suradome tris lietuvių 
kalinių laiškus. Vienas buvo kun. 
Alfonso Svarinsko, kitas — stu
dento, trečias — kažkokio mok
slo daktaro. Visi jie kaliniai. Rašo 
Amerikos prezidentui, išreikš
dami savo jausmus, prisiminda
mi kalinio padėtį. Visų laiškų tu
rinys išverstas į anglų kalbą. 
Dėžutėje po stiklu įdėti origina
lai. \

Iš tų laiškų matai, kas Sibiro 
kaliniams buvo Amerika ir ką 
jiem reiškė prezidentas Reagan, 
išdrįsęs viešai kalinius ginti, So
vietų Sąjungą pavadinęs blogio 
imperija.

Vienoje salėje radome visų 
Amerikos prezidentų autogra
fus, labai padidintus ir nuliedin
tus iš bronzos. Ten yra ir Reaga
no autografas.

Dovanų kambaryje
Valdžios žmonės daug dovanų 

patys gauna, daug kitiems dova
noja. Ir čia didžiuliame dovanų 
kambaryje yra visko. Yra ir mo
deliai tų dovanų, kurias prezi
dentas dovanojo kitiems. Sudėta 
ir gautųjų dovanų dalis. Dėmesį 
patraukė kažkoks modelis. Per
skaitę įrašus, supratome, kad tai 
Kremliaus modelis, nuliedintas 
iš aukse ir padovanotas Gor
bačiovo.

Pirmą kartą teko pamatyti, 
kaip atrodo tas Maskvos Krem
lius. Tai didžiulis kvartalas, ap
suptas mūrų siena. Viduje — 
daugybė pastatų, net ir cerkvė 
ten stovi.

Kiek kartų teko girdėti tą var
dą, o čia, pamatęs tik jo modelį, 
supranti, kad tai buvo Rusijos 
galybės tvirtovė. Čia ir Algirdas 

į savo klientus: ar tai būtų nusi
kaltėlis, ar tiesiog pagalbos ieš
kantis žmogus. JAV policininkas 
— tarsi romantiškų istorijų hero
jus, stiprus ir teisingas, ateityje 
taip turėtų būti ir Lietuvoje.

Artėja Kalėdos, jų švęsti grįšiu 
pas tėvus. Iš pradžių čia būda
mas pasiilgdavau tik tėvų, o da
bar pajutau, kad išsilgau tvarkos. 
Paprasčiausios tvarkos darbe, 
gyvenime. Suprantu, kad jos 
trokšta visi čia gyvenantys, bet 
kodėl patys daro tą netvarką ir 
chaosą, nesuvokiu. Sunku kiek
vieną dieną kovoti su nelogišku
mais. Žinoma, prie visko galima 
priprasti, persiorientuoti, tačiau 
ar verta orientuotis į absurdą. 
Antra vertus, nesigailiu nė vie
nos dienos, čia praleistos. Aš da
bar daug žinau apie gyvenimą 
Lietuvoje, apie tai, kas nemato
ma pašaliečio akiai. Norėčiau 
sugrįžti į Lietuvą, tik nežinau, 
ar besu jai reikalingas...

Dėkoju tau už atvirumą. Ne
manau, kad tu nereikalingas 
Lietuvai, galbūt tik kai kuriems 
jos atstovams, bet studentams 
tokio jauno ir paprasto psicholo
gijos profesoriaus tikrai reikia. 
Gal dar atsiras vietos ir tau 
mūsų garbingos profesūros gre
tose...

Danguolė Bičkauskienė

JAV prezidento Ronald Reagan bibliotekos sode prie Berlyno 
sienos išlaužos iš k.: Paulius Jurkus, Juozas Kojelis ir Vincas 
Trumpa. Nuotr. Edmundo Arbo

net du kartus buvo prie tų vartų 
ir beldėsi kalaviju. Atžygiavęr ir 
Napoleonas 1812 m. Jis buvo 
paėmęs Kremlių ir iš čia koman
davo savo armiją.

Erdvu ir didinga
Kur tik eini, visur erdvu ir di

dinga. Kiek čia įdėta darbo, kol 
suplanuota, pastatyta, įrengta, 
įrengta taip, kad visiem malonu 
žiūrėti. Ir verta susipažinti su 
praeitimi, su pačiu pastatu, su 
tuo būdu, kaip šis kraštas moka 
pagerbti savo didžiuosius žmo
nes.

Pastatyta ne valdžios lėšomis, 
o privačių žmonių aukomis. Pa
sirinkta ir vieta kalnuota — ir 
prezidento Reagano laikai buvo 
banguoti, kalnuoti. Ir čia nuogi 
kalnų kalnai, ir per juos eina ke
lias lyg į kokią šventyklą, į gar
saus prezidento garsią bibliote
ką. Dabar biblioteką admini
struoja Amerikos tautinių turtų 
administracija.

Kas ten už lango?

Centrinėje salėje besisukio
jant aplink informacijos stalus, 
pamatai už lango keistą pamink
lą. Pastatytas lyg koks mūras,’ 
priekis jo apdažytas, nupiešta ir 
kažkokios gėlės.

Ir kas tai gali būti?
Išėjome į kiemą pažiūrėti. Nė

ra jokio užrašo, bet greitai suvo
kiame, kad tai Berlyno sienos iš
laužą. Ji didumo kokių 8 pėdų 
ir 4 pėdų. Pastatyta stačia, 
įtvirtinta į žemę, apšviesta spe
cialia lempa, jei reikia apšvieti
mo.

Labai įspūdinga ir iškalbinga. 
Prisimeni istoriją, sunkiausius 
laikus, kaip ginkluoti sargybi
niai, pikčiausi šunes saugojo 
Rytų valstybes nuo Vakarų 
kultūros įtakos. Ten buvo vienas 
didelis kalėjimas. Ir jo nebėra, 
yra tik likučiai, tik atlaužos de
mokratijos vado muziejuje.

Prašome į “White House”

Didelį įspūdį paliko viena 
salė, kur buvo pastatytas visos 
prezidentūros modelis. Tai visų 
pastatų tiksli replika, kokių 10 
pėdų aukščio.

Reikia eiti taku aplink. De
šinėje pastatai, pro langus matai 
įrengtus kambarius, paveikslus, 
baldus.

Pirmasis yra “White House”, 
centrinis prezidentūros namas. 
Už jo surikiuoti kiti pastatai, ku
rie taip pat prezidentūros dalis.

Su mumis buvo Juozas Koje
lis, kurio sūnus Linas prezidento 
Reagano laikais dirbo prezi
dentūroje. Čia Juozas Kojelis 
lankėsi ne kartą. Dabar jis pasa
kojo, kaip pereinama iš namo į 
namą, kas kur dirba.

Apėjus modelius iš kitos pu
sės, pamatai pagrindinį prezi-

ŠVENTRAŠČIO SKAITINIAI 
GAVĖNIOS RIMČIAI

Išvertė kun. prof. Antanas Rubšys

ŽMOGAUS ĮŽŪLUMAS ARTIMUI 
Pr4,1-16; 6,1-8; 11,1-9

1 Žmogus pažino savo žmoną 
Evą, ji pradėjo ir pagimdė Kai
ną. “VIEŠPATIES padedama, 
įgijau berniuką”, — ji pasakė. 2 
Po to ji pagimdė jo brolį Abelį. 
Abelis tapo aviganiu, o Kainas 
žemdirbiu. 3 Laikui bėgant Kai
nas aukojo VIEŠPAČIUI žemės 
derliaus atnašą, 4 o Abelis, iš 
savo pusės, aukojo rinktines savo 
kaimenės pirmienas. VIEŠ
PATS maloniai pažvelgė į Abelį 
ir jo atnašą, 5 bet į Kainą ir jo 
atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas 
buvo labai piktas ir prislėgtas. 6 
VIEŠPATS užkalbino Kainą; 
“Dėl ko tau taip pikta? Kodėl esi 
taip prislėgtas? 7 Jei gera darai, 
argi nebūsi pripažintas? Bet jei 
gera nedarai, prie durų iš pasalų 
tykoja nuodėmė. Ji geidžia 
tavęs, bet tu gali ją įveikti”.

8 Kainas tarė savo broliui Abe- 
liui: “Išeikime į lauką...” Pasie- 

dento įstaigos kambarį, taip va
dinamą — Ovalinę raštinę — 
“Ovai Office”. Jis taip pat atkur
tas tiksliai, tik žymiai mažesnis, 
įeiti vidun negalima. Žiūri tik 
pro atidaras duris.

Prezidento darbo stalas, vėlia
vos, fotografijos, židinys, sofos. 
Visa tai matyta televizijoje. Ne
rodoma tik elektroninių įrengi
mų, telefonų. Matyti ir paveiks
lai: prezidentų VVashingtono, 
Jeflfersono portretai. Gal ir dau
giau yra paveikslų, bet jų negali 
užmatyti, jie ant priešingos sie
nos sukabinti.

Ir kiek įdėta darbo, kol tiksliai 
padaryta sumažintoji prezi
dentūros kopija!

Dovana bibliotekai
Su mumis drauge keliavęs ar

chitektas Edmundas Arbas buvo 
atsivežęs paveikslą. Savo grotes
kišku stiliumi jis turėjo nupiešęs 
ir prezidentą Reaganą su jo 
žmona. Plačioje modernioje 
aplinkoje pamatai ir lietuvišką 
trispalvę, Laisvės paminklą.

Jis surado vyriausią bibliote
kos administratorių, papasakojo, 
kas jis ir ką jis čia atnešė. Jis pa
veikslą ir padovanojo bibliote
kai. Administratorius atvyko su 
savo fotografu ir nufotografavo... 
Ir mūsiškiai spaudė savo apara
tus.

Tai va, dar vienas lietuviškas 
eksponatas didžioje biblioteko
je!

Aplink kalnų platybės
Išeiname laukan. Aplinkui 

kalnų platybės. Jie parudę, pa
liesti rudens ir žiemos. Susi
mąstę ir vieniši. Ant vieno tokio 
kalno viršūnės ir sukurtas šis 
muziejus — biblioteka.

Priešais fontanas su dideliu 
baseinu. Ten plaukioja auksinės 
žuvelės. Net ir didelių esama. 
Tingiai praplaukia ir kitos žuvys.

Einame per didelę aikštę. Pu
blika renkasi. Atvyksta autobu
sai. Tai dažniausiai mokyklų eks
kursijos. Sustoja daug automobi
lių. Visi nori aplankyti šį muzie
jų, iš arčiau pamatyti gyvenimą 
to prezidento, kuris mokėjo 
gražiai kalbėti, mokėjo pagauti 
visų dėmesį ir kuris skleidė 
meilę visai žmonijai.

Vėjo palydėti, grįžtame per 
kalnelius į Santa Monica, iš kur 
pasikėlėm kelionei, (p.j.) 

kus lauką, Kainas pakilo prieš 
savo brolį ir jį užmušė. 9 Tuomet 
VIEŠPATS paklausė Kainą: 
“Kur gi tavo brolis Abelis?” “Aš 
nežinau! Argi aš esu savo brolio 
sargas!?” — jis atsakė. 10 O 
VIEŠPATS jam tarė: “Ką tu pa
darei? Tavo brolio kraujas šau
kiasi į mane iš žemės! 11 Todėl 
tat būk prakeiktas toli nuo 
žemės, kuri atvėrė savo burną 
priimti tavo brolio kraują iš tavo 
rankos. 12 Kai tu dirbsi žemę, ji 
nebeduos tau daugiau savo der
liaus. Tu būsi bėglys ir klajūnas 
žemėje”. 13 Kainas atsakė VIEŠ
PAČIUI: "Perdaug didelė man 
bausmė, jos pakelti negaliu!” 14 
Šiandien išvarei mane nuo 
žemės, aš turiu slėptis nuo tavo 
veido ir tapti bėgliu bei klajūnu 
žemėje, — kas tik mane sutiks, 
galės mane užmušti”. 15 Tuomet 
VIEŠPATS jam tarė: “Taip ne
bus. Jei kas užmuštų Kainą, Kai
nas bus atkeršytas septynis kar
tus”. Ir VIEŠPATS paženklino 
Kainą žyme, kad kas nors, jį 
užtikęs, jo neužmuštų. 16 Po to 
Kainas paliko VIEŠPATIES ar
tumą ir apsigyveno Nodo krašte, 
į rytus nuo Edeno.

-o-
1 Kai žmonių pradėjo daugėti 

žemėje ir jiems gimė dukterys, 
2 Dievo sūnūs, žiūrėdami į jas, 
matė kaip jos buvo gražios ir ėmė 
iš jų tarpo sau žmonomis tas, ku
rios jiems patiko. 3 Tuomet 
VIEŠPATS tarė: “Mano dvasia 
nepasiliks amžinai žmoguje, nes 
jis yra ir kūnas. Tebūna jų dienos 
šimtas dvidešimt metų”. 4 Mil
žinai pasirodė žemėje tomis die
nomis, — kaip ir vėliau, — po 
to, kai Dievo sūnūs susijungė su 
žmonių dukterimis, pagimdžiu
siomis jiems sūnų. Jie buvo se
novės galiūnai, garsūs vyrai.

5 VIEŠPATS matė, kaip dide
lis buvo žmonių nedorumas že
mėje ir kaip kiekvienas užmojis, 
sumanytas jų širdyse, linko visą 
laiką tik į pikta. 6 Ir VIEŠPATS 
gailėjosi padaręs žmogų žemėje, 
ir jam gėlė širdį. 7 VIEŠPATS 
tarė: “Nušluosiu nuo žemės vei
do žmones, kuriuos»sukūriau, — 
žmones drauge su gyvuliais, ro
pliais ir padangių paukščiais, — 
nes gailiuosi juos padaręs”. 8 Bet 
Nojus rado malonę Dievo akyse.

-o-

1 Visa žemė turėjo vieną kalbą 
ir tuos pačius žodžius. 2 Kai 
žmonės kėlėsi iš rytų, jie atrado 
slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. 
3 Vieni kitiems sakė: “Eime, pa
sidirbkime plytų ir jas išdeki
me”. — Akmens vietoje jie nau
dojo plytas, o vietoje kalkių bitu
mą, 4 “Eime —jie sakė, — “pa- 
sistatykime miestą ir bokštą su 
dangų siekiančia viršūne ir pasi
darykime sau vardą, kad nebū
tume išblaškyti visur ant žemės 
veido”.

5 O VIEŠPATS nužengė pa
matyti miesto ir bokšto, kurį ma
rieji buvo pastatę. 6 Ir VIEŠ
PATS tarė: “Žiūrėk! Jie yra viena 
tauta ir visi kalba tapačia kalba. 
Tai yra tik pradžia, ką jie norės 
daryti! Ką tik jie užsimos daryti, 
nieko nebus jiems negalimo! 7 
Eime, nuženkime ir sumaišyki
me ten jų kalbą, kad nebesupras
tų, ką sako vienas kitam”. 8 Taip 
pat VIEŠPATS išsklaidė juos iš 
ten visur ant žemės veido, ir jie 
nustojo statę miestą. 9 Todėl jis 
buvo pavadintas Babeliu, nes 
ten VIEŠPATS sumaišė visos 
žemės kalbą ir iš ten VIEŠPATS 
išsklaidė juos po visą žemės vei
dą.



KASOS ATEITIS PRIKLAUSYS 
TIK NUO PAČIŲ LIETUVIŲ

Šitaip pareiškė dabartinis 
aidžios paskirtas: KASOSadmi- 

nistratorius Tom Allanach pasi
tarime su New Yorko lietuvių at
stovais vasario 27 d. banko 
būstinėje. »

Šiame pasitarime dalyvavo jo 
pakviesti: LB New Yorko apy
gardos pirm. Kęstutis K. Miklas, 
Tautos Fondo valdybos pirm. 
Aleksandras Vakselis, Kultūros 
Židinio tarybos pirm. Algirdas 
Mačiulaitis ir Lietuvių Fondo 
New Yorko įgaliotinė Lilė Milu- 
kienė. Buvo pakviestas ir “Dar
bininko” vyr. redaktorius kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM, 
bet jisdėl susidėjusių aplinkybių 
negalėjo dalyvauti. Iš KASOS 
pusės dalyvavo lietuvė Diana 
Terraciano, taip pat ir Marytė 
Matulaitytė-Kuncienė, buvusi 
vertėja valdžiai perimant KASĄ, 
ir kaip svečias Viktoras Milukas.

KASOS administratorius, 
atidarydamas šį posėdį, palietė 
banko praeitį, privedusią prie 
dabartinės padėties, plačiau 
kalbėjo apie KASOS dabartį, su
pažindindamas su dabartine fi
nansine padėtimi, ir apie ateitį, 
duodamas pasiūlymų.

Kodėl valdžia perėmė?
Kalbėdamas apie KASOS pra

eitį, Tom Allanach pabrėžė, kad 
visos bėdos prasidėjo nuo pat 
banko įsikūrimo pradžios. Nuo 
1980 iki 1987 metų buvo išduota 
daug didelių paskolų įvairioms 
partnerystėms, turėjusioms 
ryšių su Lito investavimo ben
drove, ir įvairiems asmenims
dažnai be reikiamos garantijos ar 
užstato. Tokių nepadengtų pa
skolų buvo išduota apie 15 mili
jonų dolerių sumai. Manoma, 
kad tų paskolų išrinkimo procese 
KASA gali nukentėti virš 9 mili
jonu dolerių deficitu. ,O deltų 
paskolų susigrąžinimo gal būt be 
blogos valios buvo delsiamą ir 
nesiimama griežtesnių priemo
nių prieš skolininkus.

Esant tokiai padėčiai, Federa
linė NCUA agentūra Washing- 
tone, kuri valdžios parėdymu 
prižiūri visų kredito unijų veiklą 
ir apdraudžia taupytojų santau
pas iki $100,000, atkreipė į tai 
dėmesį, kad su KASA — Lietu
vių Kredito Unija — kažkas net
varkoj.

Praėjusių metų rugpjūčio 1 d. 
laišku visi KASOS nariai buvo 
painformuoti, kad, norint apsau
goti KASOS narių interesus, 
NCUA, remdamasi Federalinio 
Kredito Unijos akto įstatymu, 
nuo tos dienos atleidžia KASOS 
direktoriatą ir perimą šios kredi
to unijos operacijų kpptrolę. 
Šiam laiške, anglų ir lietuvių kal
bom, nurodoma ir priežastis, 
kodėl taip reikėjo padaryti.

Kadangi lietuviškasis tekstas 
nevisiškai pilnai atitinka angliš
kąjį, čia pateikiamas tikslesnis to 
teksto vertimas:

“Šių priemonių reikėjo imtis 
dėl to, kad šios kredito unijos 
direktorių valdyba nebuvo efek
tinga išspręsti besitęsiančių fi
nansinių ir operacinių proble
mų. Tos problemos originaliai iš
kilusios ir tebesitęsiančios dėl 
dideliu mastu nelegalių iš
mokėjimų ir dėl kredito išdavi
mo perdėto koncentravimo rink
tiniam narių skaičiui 1980 metų 
dešimtmečio vidurkelyje pagal 
šios unijos tuometinio vadovo di
rektyvas. Tebesitęsiančios ne
saugios ir nepagrįstos komer
cinės, taip pat ir nekilnojamo 
turto skolinimo praktikos pri
sidėjo prie dabartinių finansinių 
problemų”. . >4

Mano nuomone, dėl tokio 
NCUA pareiškimo atleistoji KA
SOS vadovybė turėjo pasisakyti 
ir atmesti kaltinimus, jei jie yra 
nepagrįsti.

Kovb 1 d. per Laisvės Žiburio 
radiją aš pateikiau apžvalgą apie 
įvykusį šį dabar aprašomą pasita
rimą tarp lietuvių atstovų ir Tom 
Allanach. Sis pokalbis užtruko 
beveik dvi valandas, ir aš ne vi
ską liečiau, kalbėdamas radijo 
bangomis. Bandžiau būti objek
tyvus.

Tačiau ne visiems tai patiko. 
Gintas Žemaitaitis buvęs KA-. 
SOS vedėjas, kovo 8 d. per 
Laisvės Žiburį bandė įrodyti, 
kad aš esu prasilenkęs su faktais 
ir, prieš kalbant į visuomenę, aš 
turėjęs pasitikrinti, tur būt, su 
juo ar su buvusią,.'KĄSQS vado-'

PRANCIŠKONAS - ŠV. SOSTO 
NUNCIJAUS SEKRETORIUS

Arki vysk. Justas Mullor Gar- 
cia, Šv. Sosto nuncijus Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, nunciatūros 
sekretoriumi pasirinko jaunosios 
kartos Lietuvos pranciškoną 
Tėvą Sigitą Jurčį. iki šiol studija
vusį teologiją Romoje. Nuo vasa
rio 27 d. jis jau pradėjo darbą 
nunciatūroje Vilniuje.

Tėv. Sigitas Jurčys yra gimęs 
1952 m. Klaipėdoje. Ten baigė 
ir gimnaziją. Tuojau norėjo stoti 
j Kauno kunigų seminariją, bet 
dėt jo religinės veiklos komuni
stinė valdžia pasipriešino. Tada 
jis ketverius metus studijavo 
Kauno politechnikos institute, 
bet, jį baigęs dėl savo katalikiško 
nusistatymo negavo diplomo.

Pagaliau komunistiniam spau
dimui šiek tiek lyg palengvėjus,
Sigitas Jurčys buvo priimtas į 
Kauno kunigų seminariją. Čia jis 
atliko reikšmingą žygį — pasi
ryžo tapti pranciškonu ir semina
rijoje slapta įtikinėjo klierikus 
tapti pranciškonais. Tuoj atsira
do uolių pagalbininkų, ir semi
narijoje įsisteigė pranciškoniškas 
branduolys, kuris, gerokai pa
gausėjęs nariais, 1989 metais iš 
pogrindžio išėjo į viešumą.

Pranciškonai buvo pirmoji 
vienuolija Lietuvoje, viešai pa
prašiusi valdžios pripažini
mo.Tai buvo drąsus ir pavojingas 
žygis.

Baigęs seminariją ir 1984 me
tais įšventingas kunigu, Sigitas 
Jurčys, paskatintas šv. Pranciš
kaus pavyzdžio, iš Telšių vysku
po gavo leidimą vykti į labai to
limą ir skurdžią Sovietų Sąjun
gos sritį — Tadžikistano respu
bliką. Ten. kur Stalino iš Pa- 
volgės ištremtieji vokiečiai ir ap
gyvendinti II-ojo pasaulinio karo 
įvairių tautų belaisviai katalikai 
buvo labai reikalingi kunigo.

Krašto klimatas — karštas, 
ekonominis gyvenimo lygis — 
žemas, gyventojai — katalikams 

pirm. Vytas Maciūnas, Kanados LB k. v. vicepinr Dalia 
Viskantienė, vieepirrn. Vytautas Bireta, šokėjų regis ta ijos 
vedėja Dalia Dundzilienė. Nuotr. Jono Kuprio

Išeivijos lietuvių IX tautinių šokių šventės rengimo komitetas 
su svečiais. I eilėje sėdi iš d.: sekr. Jūratė Budrienė, pirm, 
dr. Petras Kisielius, vieepirrn. Birutė Jasaitienė, JAV LB k.v.

vybe. Įdomu, kur ponas Žemai
taitis buvo, kodėl tylėjo ir ne
norėjo paaiškinti tada, kada jis 
buvo atleistas iš KASOS vedėjo 
pareigų dar 2 Vz mėnesio ank
sčiau, ligi KASA tapo perimta 
NCUA agentūros?

KASA NCUA rankose
NCUA agentūra, perėmusi 

KASĄ, tuojau pat įvedė savo 
tvarką. Paskirta administratore 
tūla Barbara Trissel. Prityrę lie
tuviai tarnautojai buvo atleisti ir 
jų vieton pasamdyti kitataučiai. 
KASA tapo lietuviams svetima, 
ir nebeatrodė, kad tai yra lietu
viška įstaiga.

Taupytojai, panikos pagauti ir 
nepasitikėdami, kad visos san-

(nukelta į 6 psl.)

nepalankūs, musulmonai, bet 
Tėv. Sigitas Jurčys ten ištesėjo 
penkerius metus, aptarnauda
mas apie 50,000 katalikų, gyve
nančių Dešambė mieste ir jo 
apylinkėje. Iš ten lankydavo ir 
Uzbekijoje bei Kirgizijoje iš
sklaidytus katalikus. Dešambė 
mieste, arba sostinėje, pastatė 
net bažnyčią bei parapijos na
mus.

Prie Gorbačiovo prasidėjus 
atoslūgiui, tos apylinkės vo
kiečiai pradėjo emigruoti į Vo
kietiją. Pastoracinis darbas su
mažėjo, ir Tėvas Sigitas 1989 
metais grįžo į Lietuvą. Čia jis 
tuojau buvo paskirtas Lietuvoje 
gyvenančių pranciškonų vyre
sniuoju ir Telšių vyskupo Antano 
Vaičiaus pasiųstas į Romą teolo

IX-TOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
— IX-toji išeivijos lietuvių 

tautinių šokių šventė, kurią ren
gia JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės, bus liepos 5 d. 
Rosemont Horizon stadione, ne
toli Chicagos.

—Dr. Petras Kisielius yra IX- 
tosios tautinių šokių šventės or
ganizacinio komiteto pirminin
kas. į komitetą taip pat įeina vi
cepirmininkė Birutė Jasaitienė, 
sekretorė Jūratė Budrienė, iždi
ninkas Kostas Dočkus ir daugiau 
negu 30 įvairių komisijų pirmi
ninkų. Šokių šventė bus liepos 
5 d. prie Chicagos.

— Dalia Dzikienė, Hartfordo 
“Berželio" šokių grupės moky to
ją ir Tautinių Šokių Instituto pir
mininkė, yra IX-osios lietuvių 
tautinių šokių šventės meno va
dovė. Ji rūpinasi, kad visi 
šokėjai, kurių bus 2000 su vi
ršum, galėtų gerai pasirodyti.

— Muz. Darius Pol įkaitis yra 
tautinių šokių šventės muzikos 
vadovas. Jis rūpinasi šventės or

Tėv. Sigitas Jurčys, OFM.

gijos studijom. Tenai jis išvyko 
1989 metų rudenį ir, kiek 
galėdamas, rūpinosi Lietuvos 
pranciškonų reikalais. Studijų 
metu jis nuoširdžiai bendravo su \ 
Amerikos lietuviais pranciško
nais, juos kiekvieną vasarą ato
stogų laiku lankydamas bei daly
vaudamas posėdžiuose. Ir da
bar, jau dirbdamas nunciatūro
je, jis atvyko iš Vilniaus kartu su 
Tėvu Astijum Kungiu kovo 24- 
25 dienomis dalyvauti labai svar
biuose posėdžiuose Kennebunk- 
porto vienuolyne, Maine.

Dar pažymėtina, kad Tėv. Si
gitas Jurčys išsiskiria ne tiktai 
misijine veikla, bet ir organizaci
niais talentais. Jis, būdamas Ro
moje. dalyvavo pranciškonų or
dino keliose komisijose, kurios 
liečia Rusijos evangelizaciją ir. 
generalinio vyresniojo siunčia
mas, atliko kelias sunkias kelio

kestru ir muzikine paly da, o taip 
pat bendradarbiauja su Jonu 
Beržanskiu. kuris tvarky s garso 
sistemą. Tautinių šokių šventė 
įvvks Rosemont stadione liepos 
5 d.

— Šokių sūkury — Lietuva 
širdy — yra išeivijos lietuvių 
tautinių šokių IX-osios šventės 
šūkis. Visi kviečiami šioje 
šventėje dalyvauti ir atšvęsti 
Lietuvos laisvės atgavimą ir pri
pažinimą.

— Į LX-tąją tautinių šokių 
šventę atvyks šokių ansambliai 
iš JAV, Kanados, Argentinos, 
Brazilijos, Vokietijos, Australi
jos ir Lietuvos. Tautinių šokių 
šventė įvyks liepos 5 d. Rose
mont Horizon stadione, netoli 
Chicagos. Pradžia2vai. popiet.

— IX-toje tautinių šokių 
šventėje dalyvauti jau užsiregi
stravo 52 tautinių šokių vienetai. 
Šioje šventėje dalyvaus: vaikų 22 
grupės, jaunių 18 grupių, stu

nes į Sibirą ir kitur.
Lietuviai pranciškonai beveik 

trejus metus rūpinosi Tėvo Sigi
to mokslinimu Romoje, kad jis 
sėkmingiau dirbtų Lietuvoje su 
ten veikiančiais pranciškonais. 
Dirbti nunciatūroje lietuvių 
pranciškonų provinciolas jam 
leido tik laikinai ir tik prašomas 
Ordino generalinio vyresniojo. 
Bet ir dirbdamas nunciatūroje. 
Tėvas Sigitas lieka lietuvių pran
ciškonų aktyviu nariu, kiek įma
noma jiems talkins ir kaip tary
bos narys dalyvaus visuose jų 
sprendimuose.

Lietuviai pranciškonai, duo
dami Šv. Sosto nuncijui talkinin
ku tokį pajėgų savo bendruo
menės narį, nori prisidėti prie 
bendro Bažnyčios labo savo 
tėvynėje.

T. Leonardas

dentų 34 grupės ir veteranų 32 
grupės.

— “Žiburys”, naujai įsikūręs 
orkestras, vadovaujamas Sau
liaus Gylio, gros per jaunimo su
sipažinimo vakarą, šokių šventės 
išvakarėse, liepos 4 d., šešta
dienį, Jaunimo Centre. Susi
pažinimo vakaro komisijos pir
mininku yra Jonas Činkus.

— Linas Norušis, tautinių šo
kių šventės nakvynių komisijos 
pirmininkas, yra užsakęs Rose
mont Horizon apylinkėse vieš
bučius nakvynėm.

— IX-tosios išeivių lietuvių 
tautinių šokių šventės būstinė 
veikia antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 1 1 vai. ryto iki 2 
vai. popiet. Būstinės adresas: 
2713 W. 71 st St., Chicago, IL 
60629. Telef. 312 436-0197. Ten 
galima gauti reikalingos informa
cijos.

Linas Norušis vadovauja nak
vynių komisijai. Šventėje daly
vaus per 2(XX) šokėjų iš JAV, Ka
nados, Pietų Amerikos ir Lietu
vos. Ji įvyks liepos 5 d. Rose
mont Horizon.

IS VISUR
— Lietuvių Fondas kasmet 

skiria po $1,000 premijas už 
dailės, muzikos, teatro, žurnalis
tikos, lietuviškųjų radijo 
valandėlių kūrybines pastangas. 
Vertinimo komisijas sudaro JAV 
LB Kultūros taryba. Už 1991 
metais išeivijoje pasirodžiusius 
vaisius premijos bus skiriamos 
kovo-balandžio mėnesiais. Ko
misijoms pirmininkauja: dailės 
— A. Kašubienė, muzikos — A. 
Kepalaitė, žurnalistikos — A. 
Juodvalkis, teatro — D. Ba
jorūnaitė, lietuviškųjų radijo 
programų — J. Dantienė.

— Muz. Antanui Skriduliui 
vasario 1 d. sukako 75 metai 
amžiaus. Šiuo metu sukaktuvi
ninkas gyvena Daytona Beach, 
FL.

— LB Bostono apylinkė per 
valdy bos iždininką Kazį Bačans- 
ką “Darbininkui” stiprinti at
siuntė 25 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. s

— Solistės Asta Krikščiūnaitė 
ir Aldona Vilčinskaitė atliks 
“Lietuvos Aidų" koncerto pro
gramą balandžio 11 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. Chicagos Jauni
mo Centre. Solistėms akompa
nuos A. Kisieliūtė.

St. Petersburg, FL, Amerikos 
Lietuvių Klubas per savo išdi- 
ninką “Darbininkui" stiprinti at
siuntė $25. Nuoširdus ačiū.

— “Volungės” choro, kuriam 
vadovauja Dalia Skrinskaitė- 
Viskontienė, koncertas yra ren
giamas “Draugo" renginių komi
teto balandžio 4 d. Chicagoje, 
Marijos aukštesniosios mokyklos 
salėje.

— VVorcester, MA, iškiliųjų 
solisčių — viešnių iš Lietuvos — 
Astos Krikščiūnaitės ir Aldonos 
Vilčinskaitės koncertą kovo 29 
d., šį sekmadienį, 3 vai. popiet 
Maironio Parko didžiojoje 
salėje, rengia LŠST Trakų rink
tinė. Joms akompanuos pianistas 
virtuozas Povilas Stravinskas.

— Romoje, meno galerijo
je "Specchi dell Ėst", vasario 
mėn. viduryje atidaryta antroji 
Izmkijoje gyvenančio’ lietuvio 
dailininko Stasio Eidrigevičiaus 
tapybos par<xla. Pirmą kartą 
savo darbus šioje galerijoje daili
ninkas buvo išstatęs pernai. Tuo 
laiku jo kūriniai susilaukė spau
doje meno kritikų palankių ver
tinimų. Dvidešimties metų 
amžiaus Stasys Eidrigevičius 
anksčiau kūrė grafiką. Šiais me
tais jis grįžo prie tapylx>s. prie 
stambaus formato kūrinių. Jo pa
roda italai labai domisi. Vasario 
25 d. parodą aplankė ir su daili
ninku susitiko Italijos ministrų 
tary lx>s pirmininkas G. Andreot- 
ti.

— “Lituanica” futbolo ko
manda Chicagoje veikia jau 46 
metus. Šiemet kove 8 I “Metro
politan" lygos “Indoor Soccer” 1 
divizijos pirmenybėse lietuviai 
futlx)lininkai iškovojo pirmąją

. vietą ir teisę ateinančią žiemą 
rungtyniauti aukščiausioje divi
zijoje.

— Hartford. CT, organizuo
jamas autobusas į Chicagoj įvyk
siančią tautinių šokių šventę. 
Dėl informacijos skambinti Da
nutei Grajauskienei. Jos telef. 
658-6452.



KASOS ATEITIS PRIKLAUSYS 
TIK NUO PAČIŲ LIETUVIŲ

(atkelta iš 5 psl.) 
taupos yra valdžios apdraustos 
iki $100,000, skubėjo išsiimti 
savo pinigus. Per trumpą laiką 
vien iš New Yorko skyriaus buvo 
išimta virš keturių milijonų dole
rių.

NCUA administruojama KA
SA ėmėsi radikalesnių žygių, 
kad išduotųjų paskolų sugrąžini
mo procesas įeitų į normalias 
vėžes. Daug skolininkų pradėjo 
mokėti savo skolas normalia 
tvarka.

Dabartinis KASOS admini
stratorius pakeitė ponią Trissel 
nuo šių metų sausio mėnesio. Jis 
yra bostonietis, airių kilmės ir 
gerai pažįstąs lietuvius, su jais 
turėjęs ryšių, gyvendamas Bos
tone.

Kompiuterizacijos 
problemos

Anot Allanach, prie netvarkos 
K \SOjE prisidėjo ir problemos 
su kompiuterizacija. Su kompiu
teriais KASA turėjo daug bėdos 
nuo pat pradžios. Yra ir klaidų 
ir neaiškumų, patekusių į juos, 
nežinant tikros priežasties. Pa
pildomoji aparatūra, pristatyta į 
KASOS centri pereitu metu ba

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1992

Gegužes 4-19
Gegužės 27 - birželio 12
Birželio 1-16
Birželio 22 - liepos 7
Birželio 23 - liepos 13
Birželio 30 - liepos 20 

Rugsėjo 14 - 30

■ Keliauti galima su grupe ar pavieniui.
• Galima pirkti tik lėktuvo bilietą arba pilną ar dalinį

patarnavimą Lietuvoje.
• Kainos nuo $799 iki $2,000. Teiraukitės dėl detalių.

VYTIS TRAVEL, Ine.
2129 Knapp St.

Brooklyn, N Y 11229
Tel. 718-769-3300; 1-800-925-0119

FAX: 718-769-3302
TELEX: 216-282

1 * 1

* EARN EXTRA INCOME * 
Eam $200 - $500 weekly mailing 
travel brochures. For Informa
tion send a stamped addressed 
envelope to: Galaxy Travel, Ine. 
P. O. Box 13106, Silver Springs, 
M D 20911-3106.

DEXTER PARK
[(M PHARMACY ttį

i Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421 

vv'lL DELTVER 

296-4130 

We Support An 
Equal Rights Amendment

for
Small

Unbom
Women

SPECIALI KELIONĖ 
IŠ BOSTONO IR NEVVARKO

TIK $800.00
J ABI PUSES, plūs JAV mokesčiai 

Išvyksta gegužės 22 d. ir grįžta birželio 9 d.
Vietų skaičius ribotas — suinteresuoti prašomi 
skubiai registruotis. 
**********

DĖMESIO ŽEMAIČIAMS IR AUKŠTAIČIAMS
Lengviausias kelias į Žemaitiją ir Aukštaitiją yra per 

Rygą. Siūlome keliones iš New Yorko JFK į Rygą, kaina pra
dedant tik nuo S700.00 į abi puses, plūs JAV mokesčiai.

************

BALTK 
TOURS

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės į:

Albiną Rudžiūnienę 
Kristiną Mitkutę 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Suite 4 
Newton, MA 02164

Tel. 617 - 965 - 8080 Telefaksas: 617 - 332 - 7781

landžio mėnesį, tik dabar pri
jungta.

KASOS čekių sąskaitos
Tom Allanach skundėsi, kad 

yra daug problemų su KASOS 
išduodamom čekių sąskaitom, 
vadinamosiomis “checldng ac- 
counts”. KASOS nariai, turintys 
taupymo sąskaitas, gali atidaryti 
ir savo čekių sąskaitas be mėne
sinio mokesčio.

Tai yra didelis patarnavimas 
taupytojams, bet nuostolingas 
bankui, ypač kai visoj jo sistemoj 
čekių sąskaitas turi atsidarę tik 
799 asmenys. New Yorko skyriu
je yra tik apie 200 tokių. Reikia 
mažiausia 1000 tokių sąskaitų 
bent po $500, kad jų administra
vimo išlaidos būtų pilnai pa
dengtos ir, žinoma, tęsiant tą 
pačią sistemą, t, y, nesu
grąžinant apmokėto čekio jį iš
rašiusiajam.

Buvo paminėta, kad daug tau
pytojų, ypač vyresnio amžiaus, 
vengia atidaryti sau čekių sąskai
tą. Jie savo piniginėm transakci
jom naudojasi vadinamaisiais 
money orderiais.

Nežiūrint viso to, buvo užtik
rinta, kad tolimesnė KASOS če-

Liepos 6-21
Liepos 7-27
Liepos 13-28
Liepos 14 - rugpjūčio 3
Rugpjūčio 3-18
Rugpjūčio 17 - rugsėjo 1 

kių sistema pasilieka ir toliau be 
pakeitimų, tik kviečiama, kad tų 
sąskaitų kuo daugiau būtų atida
ryta.

VISA kortelės
Gražios tos VISA kortelės. 

Tikrai lietuviškos—su mūsų Vy
tim ir trispalve. Bet ir jų per 
mažai išsiimta. Šiuo metu studi
juojama tų kortelių ateitis^

Nuo dabar už padarytas išlai
das pagal tas korteles KASA 
įmokėjimų nepriima. Juos reikia 
siųsti tiesiog VISAI nurody tu 
adresu paštu.

KASOS skyriai
NCUA ir toliau tiria bei anali

zuoja esamų skyrių reikalingu
mą. Perėmus KASĄ į savo ran
kas, NCUA tuojau pat uždarė 
VVaterbury skyrių. Po to pa
našaus likimo susilaukė ir Cicero 
bei Hickory Hills skyriai Illinois 
valstijoj. Jie buvo prijungti prie 
Chicagos skyriaus.

Anot Allanach, jau šiandien 
aišku, kad tik Chicagos skyrius 
turi potencialą išsilaikyti. Jis gal 
būt bus perkeltas į Lemontą, kur 
yra Pasaulio Lietuvių Centras.

Išlaikyti skyrių Detroite taip 
pat per brangu. Reiks gal būt jį 
likviduoti ar sujungti su kita kre
dito unija, veikiančia ten pat De
troite.

Panaši būklė ir skyriaus St. 
Petersburge, FL. Dabar tiria
ma, ar jį palikti. To skyriaus ban
kinė veikla yra silpnoka. Jo pa
grindinį kapitalą sudaro pensi
ninkų įnašai. Pensininkams būtų 
gera turėti savo lietuvišką kredi
to uniją.

O dėl New Yorko skyriaus at
eities taip pat didelis klaustukas, 
įnašų ir bankinės transakcijos di
dumu jis stovi tuoj po Chicagos. 
Gaila, kad iš šio skyriaus daug 
senų narių pasitraukė, o naujų 
nanų beveik nėra.

KASOS nariai
■ .i

Steigiaųtjsz KįASĄL, buvo. Su
tarta su Kultūros Židiniu, kad jos 
nariais gali būti tik lietuviai, ku
rie yra Kultūros Židinio nariai, 
paaukoję jam bent $100.

Ilgainiui KASOS vadovybė 
kažkokiu būdu šį susitarimą pa- - 
keitė, nustatydama tik $5 mo
kestį Kultūros Židiniui, ir taip 
pat nekreipdama dėmesio į rei
kalavimą, kad KASOS nary s gali 
būti tik lietuvis. Tada j banką 
buvo priimta ir nemažai kita
taučių.

Šiuo metu į Ameriką atvyksta 
nuolatiniam gyvenimui daug 
ateivių iš Lietuvos. Jų santaupos 
turėtų surasti kelią į KASĄ, bet 
reikia, ka jiems įstojimo kelias 
būtų lengvesnis. Ir tai turėtų 
būti išspręsta pasitarimuose tarp 
Kultūros Židinio ir KASOS va
dovybių.

KASOS ateitis
Dabartinis KASOS administ

ratorius stipriai pabrėžė, kad 
NCUA neturi jokių užmačių 
banką sulikviduoti. Jos užduotis 
yra atstatyti KASOS finansinį 
stovį ir tolimesnį veikimą į nor
malias vėžes. Tai pasiekus, 
KASA vėl pereis į lietuvių ran
kas. Ir tai galėtų paaiškėti 
maždaug po trijų mėnesių, žino-

HELP WANTED

Krašto savanorių raportu priima Aukščiausiosios Tary bos pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Jo kairėje krašto apsaugos ministeris Audris Butkevičius. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

1992 m. sausio 1S d. krašto apsaugos savanoriai Aukščiausiojoje Taryboje Kruvinojo 
Sekmadienio metinių minėjime. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

ma, jei lietuviai bus tuo suinte
resuoti, jei jie didins banką, neš
dami į jį savo santaupas, taip pat 
ir imdami iš jo paskolas.

Jeigu New Yorko lietuviai lai 
kysis pasyviai, anot Tom Alla
nach, New Yorko skyriaus ateitis 
neužtikrinta. Gali atsitikti ir 
taip, kad net ir KASOS centras 
gali būti perkeltas į Chicagą.

Per ateinančius tris ar keturis 
mėnesius dabartinė KASOS ad
ministracija ir toliau palaikys 
ryšius su New Yorko visuomenės 
atstovais. į ateities pasitarimus 
bus pakviesti lietuvių jaunimo ir 
lietuvių prekybininkų atstovai

Kęstutis K. Miklas

The Lovvest Air Fares to Vilnius
and Warsaw

New York - Vilnius $799
$432

(round trip)

(one way)

New York - Warsaw) $629
$359

(round trip) 

one way)

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, Suite 1211
New York, NY 10107
Tel.: (212) 541-5707
Ask for Chris Dobrzynski

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

--------------------  o -------------------  n/I a
. f!|,

NEWYORKE: 86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401
’ DARBO VALANDOS

MON — 9:00-3:00 THUR — 9:00-7:00
TUES — 9:00-3:00 FRI — 9:00-3:00
WED — 9:00-3:00 SAT — 9:00-12:00

CHICAGOJ: 2615W.71stStreet,Chicago,IL60629 312-737-2110

FLORIDOJ: 400 70th Avė.,St. PetersburgBeach, FL33706 813-367-6304

DETROITE: 24060 W.9MileRd.,Southfield,Mi48034 313-350-2350

Taupymo sąskaitos ir certifikatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalines NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dot.



Mirė Jonas
Kovo 12 d., ketvirtadienį, 

10:30 vai. vak. Šv. Jono ligo
ninėje, Far Rockaway, NY, mirė 
Jonas Pašukoms, kurį daugelis 
pažino kaip uolų lietuviškų ren
ginių lankytoją. Buvo pašarvotas 
M. Shalins šermeninėje. Atsi
sveikinimas įvyko kovo 15 d., 
sekmadienį. Maldas sukalbėjo 
Apreiškimo parapijos klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas. Su
giedota Marija, Marija ir Dievo 
Angelas. Žmonių buvo pilna šer
meninė.

Pirmadienį, kovo 16 d., velio
nis nuvežtas į Apreiškimo para
pijos bažnyčią. Po mišių jis buvo 
krematoriume sudegintas. Pele
nai bus pervežti į Lietuvą, kur 
velionis turi nemaža artimų gi
minių.

Jonas Pašukonis buvo gimęs 
1903 m. liepos 1 d. Shenandoah, 
PA, pakrikštytas Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje. Kai jis buvo 
trejų metų, tėvai grįžo į Lietuvą, 
į Dzūkiją. Ten Jonas ir užaugo.

Gimnaziją pradėjo lankyti Sei
nuose. Lenkam Seinus užėmus, 
persikėlė į Marijampolę, kur 
baigė Rygiškių Jono gimnaziją.

Buvo gana gabus kalbom. Tuo 
metu trūko mokytojų. Tuoj jį ir 
pakvietė mokytojauti į Alytaus 
gimnaziją, kur dėstė lotynų ir 
prancūzų kalbas. Buvo gavęs sti
pendiją ir buvo išvykęs patobu
linti prancūzų kalbą Prancūzijo
je. Jo mokinys Alytuje buvo ir 
prel. Ladas Tulaba. Atvykęs į 
New Yorką, jis prisimindavo 
savo mokytoją ir retkarčiais 
aplankydavo.

Padirbėjęs keletą metų Alytu
je, Pašukonis nuvyko į Kauną, 
studijavo teisę ir dirbo finansų 
ministerijoje. Pradžioje dirbo 
žemės ūkio ir nekilnojamo turto 
referentūroje, vėliau — mokė-

A. A.
ANTANUI MIČIULIUI,

Tautos Fondo valdybos nariui, po sunkios ligos mi
rus, jo sūnui Arūnui su šeima, giminėms Lietuvoje ir 
Kanadoje reiškiame gilią užuojautą.

Tautos Fondo vadovybė

A. A.
ANTANUI MIČIULIUI

mirus, gilię užuojautą reiškiame jo sūnui Arūnui su 
šeima. Liūdime kartu su jais.

Lietuvių Atletų Klubas
ir

Ketvirtadienio bingo darbuotojai

A. A.
ANTANUI MIČIULIUI,

Ilgamečiam Kultūros Židinio valdybos pirmininkui, 
mirus, jo sūnui Arūnui su šeima ir kitoms giminėms 
nuoširdžię užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

Kultūros Židinio vadovybė

A. A.
STEPAS LUKAUSKAS. -

Skaudžiame nuliūdime likusi jo našlė Irena 
Lukausklenė praneša, kad kovo 14 d. anksty rytą, po 
ilgokos ligos, Floridoje, Ft. Myers ligoninėje, mirė jos 
52 mėty gyvenimo draugas ir brangus vyras Stepas 
Lukauskas. Gimęs 1905 m. gegužės mėn. 1 d. 
Gargžduose, baigė Telšiy gimnaziją Ir 1926 m. atliko 
karinę prievolę Karo Mokykloje. 1940 m. vedė Ireną 
Sedytę.

Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo Kretingos Moke- 
sčiy Inspekcijoje. Iš tėvynės pasitraukė su žmona j 
Vakarus 1944 m. rudenį. 1949 m. atvyko į JAV Ir apsi
gyveno Great Neck, NY. 1973 m. persikėlė j Ft. Myers, 
FL, kur priklausė Pietvakariy Floridos Lietuvos 
Laisvės Forumui.

Po Šv; Mlšly Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, 
kovo 18 d. velionis buvo palaidotas Ft. Myers Memo- 
rial Gardens kapinėse.

/ašukonis

Jonas Pašukonis

sčių inspektoriaus įstaigoje. At
gavus Vilnių, ir ten buvo nukel
tas.

Iš Lietuvos pasitraukė 1944 
m. vasarą. Po karo ilgai gyveno 
Augsburge, paskui Ingolstadte. 
1958 m. atvyko į Ameriką, apsi
gyveno Brooklyne, nusikėlė j 
Woodhaveną, o iš ten į Far 
Rockavvay prie Atlanto pajūrio.

Amerikoje ilgą laiką platino 
lietuviškas knygas ir spaudą

LB posėdis

Antrajame naujos JAV LB 
Krašto valdybos posėdyje kovo 
7-8 dienomis Philadelphijoje iš 
Bostono apylinkės dalyvavo 
Rūta Kalvaitytė, LJS sekr. ir 
PLJS vicepirm., ir Gintaras Če

Pradžioje tą spaudos kioską 
turėjo Piliečių Klube, Union 
Avė., Brooklyne. Paskui kioską 
priglaudė Jurgio Bublaičio tele
vizijos taisymo krautuvėje 
Woodhavene.

Visą laiką buvo nestiprios 
sveikatos. Amerikoje jam padarė 
keturias vidaus operacijas. Nuo 
1992 metų pradžios įsisirgo. 
Padėtis blogėjo. Reikėjo pagul
dyti į ligoninę, kur dar nusilaužė 
klubo kaulą, iškritęs iš lovos. Ra
stas galvoje ir navikas.

Jį labai rūpestingai globojo ir 
slaugė jo draugė Eugenija Kar
pus, kuri gyvena netoli Kultūros 
Židinio. Kasdien važiuodavo į jo 
namus ir į ligoninę jo prižiūrėti 
ir slaugyti.

Velionis mėgo poeziją, gerai 
pažinojo Maironio, Putino ir kitų 
vyresniųjų poetų kūrybą. Mėgo 
ir muziką, draugavo su operos 
solistais, su Kipru Petrausku, su 
Vladu Baltrušaičiu. Vlado Bal
trušaičio našlė, dr. Lionė Bal
trušaitienė, iš Chicagos buvo at
vykusi į jo laidotuves.

Velionis buvo linksmo būdo, 
pilnas juokų, išdaigų, bičiuliš
kas. Kelis kartus lankėsi Lietu
voje pas savo gimines bei pažįs
tamus. Svajojo ir šiais metais dar 
važiuoti į Lietuvą, į Vilnių, Kau
ną, Dzūkiją, aplankyti Alytų, 
kur prabėgo jo gražiausios jau
nystės dienos. Bet svajonė liko 
svajone, (p.j.) 

pas, LKB KV vicepirm. organi
zaciniams reikalams. Tokie 
posėdžiai vyksta kas 3-4 savaitės.

Kalvaitytė padarė pranešimą 
apie JAV jaunimo delegaciją VII- 
ame PLJK, kongreso nutarimus 
ir ateities planus.

Čepas ruošia JAV apygardų 
pirmininkų suvažiavimą, kuris 
numatomas kovo mėn. gale — 
balandžio pradžioje Philadelphi
joje.

“Laisvės Varpo” 
sukaktis

Kovo 7 d. “Laisvės Varpo” ra
dijo programai, kurios ilgametis 
vedėjas yra Petras Viščinis, su
kako 38 metai. Tai dabar vienin
telė lietuviška radijo laida, iš Bo
stono perduodama apylinkės lie
tuviams.

Kovo 8 d., sekmadienio laido
je, buvęs Amerikos balso lietu
vių programos vedėjas ir dabar
tinis Cape Cod LB apylinkės pir
mininkas Alfonsas Petrutis 
apibūdino “Laisvės Varpo” platų 
kovos lauką.

Salia sveikinimo žodžių Petru
tis pabrėžė šios radijo programos 
reikšmę Bostono lietuvių kultū
riniame gyvenime, kuris savo 
nepailstamo vedėjo Viščinio 
dėka nuėjo turiningą kelią. Per
nai Viščinis už radijo programas 
pelnė LB Kultūros tarybos pre
miją.

Kaziuko mugė
Kovo 8 d. tradicinės Kaziuko 

mugės eigą sudrumstė skaudi vi
sai Bostono skautijai žinia — tą 
patį rytą mirė vienas aktyviausių 
skautų vadovų — “Žalgirio” 
Tunto tuntininkas Vytautas 
Jurgėla.

Prieš mugės pradžią visuotine 
skautų-skaučių sueiga, dalyvau
jant vyr. skautininkei s. Birutei 
Banaitienei, jos pavaduotojai s. 
Laimai Kiliulienei ir Baltijos 
Tunto tuntininkei Jūratei Aukš- 
tikalnienei, pagerbtas velionio 
atminimas, uždegta žvakė, išrei
kšta užuojauta velionio šeimai.

Skautų gretos pasipildė nau
jom paukštytėm: Kristina Lin- 
gertaityte, Nomeda Gimiūte ir 
Vida Žiaugraite bei vilkiukais — 
Tomu Subačių ir Laimiu de Sa 
Pereira, kurie davė įžodį.

Po rimties ir susikaupimo va
landėlės pamažu įsisiūbavo įpra
tinę mugės nuotaika. Veikė įvai
rios loterijos, žaidimai, laimės 
ratas, vyko gyva skautiškų ir tau
tinių rankdarbių prekyba.

Vyr. sk. “Židinys” paruošė

Bostone Vasario 16-osios minėjimo programos dalyviai gieda "Lietuva Brangi’. Iš k.: 
programos vedėjas A. Kupčinskas, V. Čepienė, G. Čepas, E. Kazlaitė, N. Veitaitė, 
N. Šnipaitė, P. Kazlas. Prieky jaunosios kartos atstovai T. Subatis ir V. Krukonis 
pritaria giesmei. Nuotr. D. Dilbienės

Bostone Lietuvos nepriklausomybės šventę minint, dalyvavo 
ir savanoris-kūrėjas St. Griežė-Jurgelevičius bei savanorio- 
kūrėjo J. Liutkonio žmona ’irmos eilės kairėje sėdi klebonas 
kun. A. Kontautas. Nuotr D. Dilbienės

JDOMI KELIONĖ J 
LIETUVĄ IR NORVEGIJĄ 

1992 m. gegužės 11-25 dienomis
15 dienų kelionė:

4 dienos Vilniuje, 2 dienos Kaune, 1 diena Šiauliuose, 
3 dienos Palangoje, 3 dienos Bergen, Norvegijoje.

Kelionės kaina $2,489.00.
Keleivius lydės kun. Jonas Rikteraitis, Šv. Andriejaus 

parapijos klebonas, New Britain, CT;
kun. Pranciškus Karvelis, Šv. Juozapo parapijos klebonas, 

Waterbury, CT; ir "Baltic Tours" palydovas.

Išvykstama ir grįžtama per Nevvarko aerodromą, 
naudojama Scandinavian Airlines.

Depozitą ($300.00) ir 
Rev. John Rikteraitis 
St. Andrevv's Church 
P.O. Box 515 
New Britain, CT 06050 
Tel. (203) 224-0341

rezervacijas priima: 
Rev. Francis Karvelis 
St. Joseph's Church 
46 Congress Street 
VVaterbury, CT 06708 
Tel. (203) 754-1557

Baltic Tours 
77 Oak Street, Suite 4 
Nevvton, MA 02164 
Tel. (617) 965-8080

DĖMESIO!
TAUPA — Lietuviu Federalinė Kredito Unija 

ieško REIKALŲ VEDĖJO-OS.
Reikia patirties bankų tarnyboje, kredito unijose arba 

kitose bankinėse institucijose. Būtina laisvai vartoti lietuvių 
ir anglų kalbas bei reikėtų apsigyventi Bostono apylinkėje

Prašome besidominčius atsiųsti savo resumė ir nurodyti 
pageidaujamą algą sekančiu adresu:

TAUPA Lithuanian FCU
P.O. Box 95
So. Boston, MA 02127

NOTICE
TAUPA Lithuanian Federal Credit Union 

is searching for

OFFICE MANAGER
This position requires previous banking, credit union and 
or Financial background. Mušt be fluent in English and Lith
uanian. Mušt relocate to Boston.

Please send resumė and salary reųuirements to:
Search Commrttee 
TAUPA Lithuanian FCU 
P. O. Box 95 
So. Boston, MA 02127 
No phone calls, please

gražių suvenyrų, velykfhių ver
bų, pateikė didelį pasirinkimą 
šventinių tortų bei kitokių 
skanėstų. Lankytojai turėjo pro
gos įsigyti skautiškų gėrybių, iš
mėginti savo laimę loterijų trau
kimuose, pasivaišinti lietuviš
kais pietumis.

Įdomus vaidinimas
3 vai. popiet prasidėjo vaidini

mas “Vyturėlio giesmė”, paruoš
ta sesių Stefos ir Linos Suba- 
tienės. Jos kasmet ruošdavo Ka
ziuko mugei vaidinimą, o šįmet 
pateiktas s. Stefos parašytas 3 v. 
vaizdelis, s. Linos surežisuotas 
ir pritaikytas Lietuvių Piliečių 
Klubo scenai.

Tai alegorinis pasakojimas 
apie Lietuvos miško gyventojus 
ir paukščius, kuriuos pavergė 
piktasis Raganius (Gintas Adom- 
kaitis), uždaręs šalies valdovę 
Laisvę į ledo bokštą. Linksmasis 
Vyturėlis (Mantas Lingertaitis), 
kuriam teko pagrindinis vaid
muo sugrąžinant Laisvę, pasi
telkė kitus paukščius ir net 
Vėžlius Ninja, išvaduojant Lie
tuvos mišką ir visą šalį nuo piktų 
atėjūnų.

Išradingus kostiumus paruošė 
vaidintojų tėvai, dekoracijas — 
Senųjų Lapinų s. v. būrelis, b. 
Vyt. Dilba, šviesų ir garso efek
tus — Adomkaičių šeima. Žiūro
vai ilgai plojo veikėjams ir vi
siems, įdėjusiems savo darbą ir 
talentą surengiant įdomų vaidi
nimą.

RENGINIAI
Kovo29d., sekmadienį, 3 vai. 

p. p. First & Second Church Bo
stone, 66 Marlborough St., įvyks 
II-asis (estų) Pabaltiečių serijos 
koncertas, kurį atliks Avo Kit- 
task (baritonas) ir Charles Kip- 
per (pianistas).

Balandžio 5 d., sekmadienį, 
tuo pat laiku toj pačioj salėj, kon
certuos latvių pianistų duetas 
Arianna Goldina ir Remy Loum- 
brozo. Šiuo koncertu Naujosios 
Anglijos Amerikos Pabaltiečių 
Draugija (Baltic American Soci- 
ety of New England, Ine.) 
užskleidžia 33-ąjį 1991-1992 
metų koncertinį sezoną. Naujam 
sezonui Draugijos pirmininke iš
rinkta Irena Veitienė.

Balandžio 12 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet Bostono Lietuvių 
Tautodailės Instituto Bostono 
skyrius ruošia kultūrinę popietę. 
Per tradicinį Verbų sekmadienio 
renginį vyks E. Rastonienės 
naujausių gobelenų paroda, o 
antroje dalyje Vaiva Vebraitė- 
Gust ir kitos APPLE narės — 
Gitą Kupčinskienė, Marija Goš- 
tautienė, Virga Ghayur kalbės 
apie rengiamą švietimo reformą 
Lietuvoje. Kaip visuomet, bus 
verbų ir margučių stalas, kavutė 
ir saldumynai.

Gegužės 17 d. Šv. Petro lietu
vių parapijos metinė sueiga 
įvyks Lombardo įstaigoj, Ran- 
dolph. L.Ž.



DARBININKAS APREIŠKIME PASIŽVALGIUS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
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“Darbininko” redakcija už skelbimų turinį neatsako 
ir jų kalbos netaiso.

Elena ir Edvardas Stakniai, 
Jamaica, NY, vietoj gėlių prie 
Jono Pašukonio karsto, paaukojo 
Darbininkui paremti 40 dol. Ad
ministracija dėkoja už paramų 
laikraščiui.

Kultūros Židinyje šį savait
galį: sekmadienį, kovo 29 d., 
SLA centrinės kuopos, 126 ir 38 
susirinkimai.

Apreiškimo parapijos salėje 
Philadelphijos kvarteto koncer-
tas 1 vai. Rengia Lietuvos Vyčių 
41 kuopa.

SLA centrinės, 126 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 29 d., 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Bus rinkimai 
į SLA pildomąją tarybą. Nariai 
prašomi dalyvauti.

SLA 38 kuopos metinis susi
rinkimas bus kovo 29 d., sekma
dienį, 2 v. popiet Kultūros Židi
nyje. Bus rinkimai į SLA pildo
mąją tarybą.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
apygardų pirmininkų suvažiavi
mas vyksta kovo 28 d. Philadel- 
phijoje. Bus susipažinta su JAV 
LB Krašto valdyba ir aptarti 
veiklos uždaviniai. Iš New Yorko 
vyksta apygardos pirmininkas 
Kęstutis Miklas.

Vilniaus operos solistų Irenos 
Milkevičiūtės ir Vaclovo Dauno
ro koncertas buvo kovo 21 d., 
šeštadienį, 5:30 vai. popiet Weill 
Beeitai salėje. Akom ponavo Ro
bertas Bekionis. Salė buvo pilna 
klausytojų. Po koncerto ukrai
niečių salėje buvo svečių priėmi
mas, kur dalyvavo apie 40 žmo
nių. Platesnis koncerto aprašy
mas bus kitame “Darbininko” 
numeryje.

Caritas organizacijos vieš
nios: generalinė sekretorė Albi
na Pajarskaitė, diagnostinio cen
tro direktorė dr. Elva Marčiulio
nienė kovo 24 d. išskrido atgal į 
Lietuvą. ,

Kuriama nauja oro linija 
('baris Air. Ji turės tiesioginius 
skrydžius be persėdimo iš Cbi- 
cagos j Vilnių. Bus sustojama 
Sbanon, Airijoje. Gal sustos ir 
New Yorke. Dabar tiriama, kur 
daugiausia koncentruojasi lietu
viai, ir pagal tai bus nustatoma 
ar apsimoka New Yorke sustoti. 
Planuojama skrydžius pradėti 
dar šiais metais, tačiau abejoti
na ar bus galima praktiškai tai 
įgyvendinti. Daugelis keliautojų 
jau yra sudarę savo planus ir 
įnešę mokesčius už savo skry
džius kitose oro linijose. Be to, 
nežinomai Charis oro linijai bus 
sunku konkuruoti su aukštos 
klasės turtingesnėmis oro linijo
mis kaip SAS, Swiss Air ar ir Au- 
strian Air, kuris jau skraidina ke
leivius į Vilnių iš New Yorko. 
Prie jų netrukus žada prisijungti 
ir Lufthansa. Charis Air prezi
dentas Gary Kovvalski praneša, 
kad poros mėnesių bėgyje žada 
pradėti siuntinių pervežimą į 
Lietuvą. Tikimasi, kad šiomis 
paslaugomis pasinaudos daug 
lietuvių.

KONCERTAS 
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ KVARTETAS 

Dalyvauja:
Brigita Kasinskienė, Juozas Kasinskas, 

Bronius Krokys, Rasa Krokytė

Apreiškimo par. salėje 1992 kovo - March 29 d., sekmadienj, 
Koncertas 1:00 vai., vaišės - baras 12 vai.

Auka 8.00 dol. 

Rengia
LIETUVOS VYČIŲ 41 KUOPA

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

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

LB New Yorko apygardos val
dybos posėdis buvo kovo 11d., 
trečiadienį. Dalyvavo apygardos 
valdyba, apylinkių pirmininkai 
ir vienas LB Tarybos narys. 
Pradžioje prisimintas ir susikau
pimo minute pagerbtas uolus vi
suomenininkas Bronius Bieliu- 
kas miręs kovo 10 d. Apie kovo 
11 d., Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą, nepriklauso
mybės įtvirtinimo sunkumus 
kalbėjo Paulius Jurkus. Toliau 
posėdyje paliesta įvairių aktualių 
klausimų. Pirmininkas Kęstutis 
Miklas painformavo apie Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą, jo finansinę apyskai
tą, apie Amerikos LB apygardų 
pirmininkų suvažiavimą, kuris 
vyksta kovo 28 d. Philadelphijo- 
je, apie NY KASOS įvykius. Val
dyba nutarė 500 dol. auka pa
remti tautinių šokių ansamblio 
“Tryptinio išvykąį Devintą tau
tinių šokių šventę. Great Necko 
apylinkės pirmininkas Vytautas 
Žukas žadėjo dar savo iniciatyva 
parinkti aukų “Tryptinio” iš
važiavimui. Raginta rinkti soli
darumo mokestį.

New Yorko Atletų Klubas 
ruošiasi dalyvauti Sporto Šven
tėje, kuri įvyks Toronte gegužės 
8-10 dienomis. Tai bus 42-osios 
metinės Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Sporto Žaidynės. Šiuo 
metu Kultūros Židinyje nuo pir
madienio iki ketvirtadienio va
karais vyksta treniruotės. LAK 
numato dalyvauti žaidynėse šio
se sporto šakose: krepšinio, tink
linio, šachmatų, lauko teniso ir 
stalo teniso. Dėl registracijos ir 
informacijų galima kreiptis tele
fonu 718 847-8735

PASVEIKINKITE SAVO AR
TIMUOSIUS LIETUVOJE ŠV. 
VELYKŲ PROGA, palengvin
dami jų sunkią maisto būklę, pa
siųsdami “Žaibo” pakietą: rūkyta 
šoninė, rūkytos dešros, lietuviš
kas skilandis, palendvica, kum
pis, liežuvis, vištiena. Už šių 
skanumynų 22 svarų pristatymą 
į jūsų artimųjų namus tik $100. 
Kreipkitės: “Žaibas . Telef. 708 
430-8090.

Atostogos saulėtoje Floridoje. 
Kambarys ir prausykla, vėsini
mas, apšildomas baseinas, pu
sryčiai — savaitei 200 dol. Mie
gamas kambarys, bendra prau
sykla — savaitei 150 dol. Arti 
parduotuvių ir pajūrio. Skam
binti arba rašyti A. Zupko, 5886 
GuestCourt, North Port Myers, 
FL 33903, USA. Telef. 813 656- 
.5886. (sk.)

Klebono kun. Vytauto Palu
binsko iniciatyva, Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje įvesta nau
jovė. Ten visais gavėnio sekma
dieniais pusę valandos prieš 11 
vai. mišias giedami “graudūs 
verksmai”. Jų žodžiais yra išsa
koma ir apmąstoma Kristaus ka
nčia, o jautrios senovinės gie
smių melodijos daro gilų įspūdį.

Sekmadienį, kovo 15 d., buvo 
prisiminta ir paminėta šį pasaulį 
palikusio uolaus parapiečio, 
mišių skaitytojo, tauraus lietuvio 
Adolfo Kregždžio 5 metų mirties 
sukaktis. Po 11 vai. mišių, kurias 
už velionį aukojo klebonas kun. 
V. Palubinskas, gražus būrys 
a.a. Adolfo Kregdžio draugų ir 
jį arčiau pažinojusių, jo žmonos 
Jadvygos Kregždienės pakviesti, 
susirinko į parapijos mažąją salę 
užkandžių. Prieš pradedant už
kandžiauti, velionį apibūdinęs 
buvęs Viešpaties Atsimainymo 
parapijos vikaras kun. Stasys 
Raila pakvietė visus kartu su-

Apreiškimo parapijos choras , 
Verbų sekmadienį, balandžio 12 
d., rengia savo tradicinį religinės 
muzikos koncertą. Chorui vado
vauja muzikė Gintarė Bukaus
kienė.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 28 d., šį šeštadienį, 12 vai. 
dienos New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Richard 
VVagner opera “Parsifal”. Pa
grindiniai solistai: Siegfried Je- 
rusalem, Bernd Weikl, Kurt 
Moli. Diriguoja James Levine. 
Balandžio 4 d., ateinantį šešta
dienį, bus transliuojama B. Brit- 
ten opera “Billy Budd ’.

Už a.a. dr. Prano Bagdo vėlę 
jo pirmų mirties metinių proga 
mišios buvo aukojamos kovo 23 
d. pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje, kuri buvo pilna žmo
nių. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė vienuolyno viršininkas 
Tėv. Leonardas Andriekus. Po 
mišių posėdžių menėje buvo 
vaišės. Mišias užprašė New Yor
ko ateitininkai sendraugiai, 
vaišėmis daugiausia rūpinosi 
Pranė Ąžuolienė.

Stanley Valatka, “Darbinin
ko” skaitytojas iš Roselle, NJ, re
dakcijai atsiuntė nuorašą laiško, 
kurį jis gavo iš CBS OlympiCs 
viceprezidento Mark H. Har- 
rington III ryšium su jo reagavi
mu, kad CBS praleido Lietuvos , 
ir Gitvijos olimpiečius atidary
mo parado transliacijoje. Vice
prezidentas aiškina panašiai, 
kaip ir kitiem laiškų autoriams. 
Jis atsiprašo ir žadą stengtis, kad 
panašių dalykų nepasikartotų. 
Valatka buvo nusiuntęs laišką ir 
kitam amerikiečiui, WQXR mu
zikos vedėjui Robert Sherman, 
dėkodamas jam už lietuvišką 
muziką ir komentarus Vasario 16 
proga. Pastarasis atsiliepė 
padėkos laiškeliu.

PILNA KAINA $989!!! NEW 
YORK / FRANKFURT / VIL
NIUS abipusis bilietas. Grupė 
išvyksta liepos mėn. 9 dieną, 
sugrįžta liepos mėn. 23 dieną. 
Sugrįžimą galima pratęsti iki 
penkių savaičių už tą pačią kainą. 
Kreiptis: G. T. INTERNATIO
NAL, INC. Telef. 708430-7272.

Išnuomuojamas mebliuotas 
kambarys moteriai Woodhave- 
no rajone su l>endra virtuve ir 
vonia. Skambinti: 441-1215. (sk)

MAISTAS ŠV. VELYKOMS 
pristatomas į namus Lietuvoje. 
Virš.5 5 SVARŲ: dešros, sūris, 
aliejus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt„ $85. 22 SVARAI vien tik 
mėsos gaminių, $85. 11 SVARŲ 
dešrų, 6 dėžutės amerikietiškos 
kavos, $58. Prie visų siuntinių 
galima pridėti aspirino ir vitami
nų. TRANSPAK, 2638 VV. 69th 
St., Chicago, 11.60629,312-436- 
7772.

kalbėti ‘Tėve mūsų”, “Sveika 
Marija” ir “Amžiną atilsį”. 
Beužkandhaujant buvo dalina
masi prisiminimais iš buvusios 
draugystės ir bendravimo su ve
lioniu.

Kovo 29d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet, Vyčių 41 kuopa, kurios 
pirmininkas yra Bill Kurnėta, 
didžiojoje parapijos salėje ruošia 
koncertą. Jį atliks lietuvių liau
dies dainų kvartetas iš Phila
delphijos. Kvartete * dainuoja: 
Brigita Kasinskienė, Juozas Ka- 
sinskas, Bronius Krokys ir Rasa 
Krokytė.

Šiais metais rekolekcijos įvyks 
balandžio 9-11 dienomis, 7 vai. 
vakaro. Pamokslus sakys kun. 
Stasys Raila.

Parapijos bažnytinis choras 
ruošiasi religiniam koncertui, 
kuris įvyks Apreiškimo parapijos
bažnyčioje Verbų sekmadienį, 
balandžio 12 d. Chorui vadovau-
ja muz. Gintarė Bukauskienė.

p. palys

Daiva Kuzmickaitė, Ateiti- 
ninku Federacijos generalinė 
sekretorė, buvo atvykusi į Ame
riką, ilgiau buvo sustojusi Chica- 
goje. Grįždama į Lietuvą, 
lankėsi New Yorke. į Lietuvą 
išskrido kovo 24 d. drauge su Ca
ritas organizacijos atstovėm.

Albina Pajarskaitė, Caritas fe
deracijos generalinė sekretorė, 
kovo. 22 d. dalyvavo Apreiškimo 
parapijos mišiose, kur tarė trum
pą žodelį apie Caritas veiklą. Pa
skui parapijos salėje padarė pla
tų pranešimą apie Caritas veiklą 
Lietuvoje. Kalbėjo apie porą va
landų. Atsakinėjo ir į klausimus. 
Žmonių atsilankė apie 70.

Už a.a. Antaną Mičiulį gedu
linės mišios buvo aukojamos 
kovo 19 d. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje Po to šeima ir draugai 
palydėjo velionį į S v. Karolio ka
pines. Palaidotuvinius pietus 
šeimai, giminėms ir draugams 
surengė ir išlaidas apmokėjo p. 
Jurkūnai, Marytė Salinskienė, 
B. L. Šidlauskai, Kultūros Židi
nys, Lietuvių Atletų Klubas ir 
Tautos Fondas.

The New York Times kovo 22 
d. laidoje, priešais vedamuosius 
esančiame puslapyje atspausdi
no Maurice Strong rašinį, pava
dintą “40 Chemobyls Waiting to
Happen”. Autorius yra Jungti
nių Tautų Aplinkos ir Vystymo 
konferencijos generalinis sekre
torius. Ta konferencija įvyks šie
met birželio mėnesį Rio de Ja- 
neiro, Brazilijoje. Strong atkrei
pia dėmesį į tai, kad šiuo metu, 
tos konferencijos išvakarėse, bu
vusioje Sovietų Sąjungoje ir 
Centrinėje Europoje dar tebėra 
40 “būsimų Černobyliu”. Jis 
kviečia pasaulį jau dabar ką nors 
daryti, kad paskui nebūtų per 
vėlu. Prie rašinio įdėtas atominį 
reaktorių vaizduojantis piešinys, 
parodantis valstybes, kur yra 
Černobylio tipo elektrinės, Tarp 
jų: Rytų Vokietija, Lietuva, Gu
dija, Ukraina, Armėnija, Rusija, 
Čekoslovakija, Bulgarija ir kt.

Du kvalifikuoti statybininkai 
lietuviai, nebrangiai galį atlikti 
įvairius statybos bei apdailos 
darbus, yra susipažinę su JAV 
elektros kodu bei įvairaus sti
liaus dažymo darbais. Telef. 718 
386-1635. Klausti Broniaus arba 
Felikso, (sk.)

KARGO J LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.75 
už svarą. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, me
džiagas, maistą bei nerecepti
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
TERNATIONAL, 9525 So. 79th 
Avenue, Hickory Mills, IL 
60457. Tel. 708 430-7334.

New Jersey gubernatorius Jim Florio vasario 19 d. priėmė 
lietuvių delegaciją Nepriklausomybės šventės proga. New 
Jersey LB įteikė gubernatoriui Lietuvos Laisvės paveikslą, o 
jo žmonai -— gintaro papuošalą. Nuotraukoj šalia gubernato
riaus Loreta Stukienė

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ”
JUBILIEJINĖS EKSKURSIJOS

Prof. dr. Jokūbas J. Stukas, 
“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
įkūrėjas ir jo direktorius per 50 
metų, daugelį metų žadėjo savo 
klausytojams suruošti ekskursiją 
į laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą. Jau susitarta su patyrusia lie
tuvių (Lauraičių šeimos) vado
vaujama American Travel Ser- 

, vice kelionių įstaiga suruošti tri
jų savaičių jubiliejinę ekskursiją 
į Lietuvą. Datos nuo birželio 
(June) 5 iki 26 d. Išvykstama ir 
grįžtama per Newark, NJ, ae
rouostą, SAS lėktuvais. Vilnius 
bus paniektas* per Kopenhagą. 
Be Vilniaus, bus lankomi Dru
skininkai, Trakai, Kaunas, Ru
mšiškės, Klaipėda, Nida, Palan
ga, Šiauliai, Kryžių Kalnas ir Ši
luva. Informacinės brošiūros 
gaunamos radijo raštinėje: 234 
Sunlit Dr., Watchung, NJ 
07060. Telefonas: 1-908-753- 
5636. Reikia užsiregistruoti ne 
vėliau balandžio 1 d., nes 
skaičius ribotas. Tie, kurie neno
ri keliauti po visą Lietuvą, gali 
skristi tik į Lietuvą ir grįžti su 
grupe, žymiai pigesne kaina.

“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
50 metų gyvavimo jubiliejaus

Dr. Jonas Lenktaitis gavo 
žinią iš Lietuvos, kad Kaune sau
sio 12 d. mirė jo brolis Petras, 
kuris buvo gimęs 1903 m. Tar
naudamas kariuomenėje, buvo 
lakūno leitenanto Dobkevičiaus 
asistentu ir padėjo jam pastatyti
Doby II, Doby III lėktuvus. Ati
tarnavęs kariuomenėje, buvo 
medžio apdirbimo specialistas, 
dirbo prie Kauno teatro atstaty
mo, Teisingumo ministerijos, 
Lietuvos banko, Panevėžio kate
dros įrengimų. Visą laiką gyveno 
Vilijampolėje, Kauno priemie
styje.

Silva Pragulba, MD, High
land Park, MI, Darbininkui pa
remti prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 60 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

1992 m. balandžio 12 d., sekmadienj, 
1:30 vai. popiet 

APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 
259 No. Fifth St, Brooklyn, NY 11211 

vyks VERBŲ SEKMADIENIO 
RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Koncerte dalyvauja: 
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS, 

vad. Gintarės Bukauskienės, 
smuikininkas VILHELMAS ČEPINSKIS, 

sopranai :
ASTRA BUTKUS - BUTKUTĖ ir 

MILDA MOTEKAITYTĖ. . 

vargonininkas STEVEN FRANK. 
• * e

Po mišių, prieš koncertą 
mokyklos apatinėje salėje — kavutė. 

VISI KVIEČIAMI, VISI LAUKIAMI!

ženkle taip pat ruošiama nepa
prasta ekskursija į tolimą Austra
liją, kai ten vyks didingos Au
stralijos Lietuvių Dienos Syd- 
nėjaus mieste. Bus dainų 
šventė, tautinių šokių festivalis, 
jaunimo koncertas, Naujų metų 
sutikimo balius, teatro spektak
lis, literatūros ir muzikos vaka
ras, ir Lietuvos artistų koncer
tas. Šioji ekskursija išvyks iš Ne- 
warko aerodromo gruodžio (De- 
cember) 21 d. Kalėdos bus 
atšvęstos Havajų salose, Naujieji 
metai sutikti Sydnėjuje. 
Grįžtama sausio 7 d.

Vadovybė garsiosios Debo- 
rah ligoninės, esančios Browns 
Mills, NJ, besispecializuojančios 
širdies ir plaučių ligų srityje, šie
met rugsėjo ar spalio mėn. ren
giasi pasiųsti į Lietuvą special
istų — gydytojų bei chirurgų (su 
slaugėmis ir atitinkama apa
ratūra) net. 30 asmenų vienetą 
padaryti operacijas tarp 15 ir 20 
širdies defektais kenčiantiems 
vaikams. Gydytojai, pagal ligo
ninės “Children of the World” 
programą, vyksta be jokio užmo
kesčio! Tačiau, pagal ligoninės 
fondacijos statutą, jų kelionės iš
laidos turi būti kviečiamųjų ap
mokamos. Mes, Amerikos lietu
viai, turime tas išlaidas padengti! 
Gydytojus-chirurgus į Lietuvą 
operacijoms daryti pakvietė De- 
borab ligoninėje pereitą vasarą 
stažuotę atlikęs dr. Vytautas Sir
vydis, Vilniaus Universiteto šir
dies klinikos direktorius... 8 
asmenų gydytojų-specialistų 
grupė vyksta Lietuvon jau 
gegužės mėnesį, norėdama ištir
ti ką reikės paruošti ir kas bus 
reikalinga vežtis į Lietuvą. Ma
lonėkite šiam kilniam projektui 
aukoti! Čekius rašyti: Deborah 
Hospital Foundation, Lithuan- 
ian Project ir siųsti iniciatoriams: 
prof. dr. Jokūbui ir Loretai Stu- 
kams: 234 Sunlit Dr., Wat- 
chung, NJ 07060. Aukos nurašo
mos nuo federalinių mokesčių. 
Padėkime širdies defektais ser
gantiems Lietuvos vaikams.


