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Vakarų Vokietijos užs. reik, 
ministeris Hans Dietrich Gen- 
scher pareiškė, kad susijungusi 
Vokietija turės ginlduotose pa
jėgose 345,000 karių.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas atleido iš pareigų pir
mąjį min. pirmininko pąvaduo- 
toją Vladilen N. Nildtin dėl pasi- 
reiškiančio rūkalų trūkumo.

Aukšti Sov. S-gos pareigūnai 
pradėjo viešai reikšti nepasiten
kinimą dėl JAV karinių pajėgų 
koncentravimo Saudi Arabijoj, 
nes tai suardą srities karinį ba
lansą.

JAV yra pasiruošusios pasių
sti Izraeliui papildomai F-15 ir 
F-16 kovos lėktuvų/ priešlėktu
vinių raketų ir M-60 tankų už 
bil.dol. Pastoviai Izraelis kasmet 
gauna karinės paramos už 1.8 
bil. dol.

Abi Vokietijos pasirašė 1000 
psl. sutartį, aptariančią susijun
gimo mechanizmą.

Sov. S-gos prezidentas Gor
bačiovas pareiškė, kad Sov. S-ga 
yra reikalinga 6 mėn. stabilaus 
periodo infliacijai sukontroliuoti 
ir vartotojų aprūpinimo trūku
mam pašalinti.

Prezidentas George Bush pa
siūlė kongresui dovanoti Egiptui 
7 bil. dol. skolą už jam parduotus 
ginklus.

Pietų ir Šiaurės Korėjų min. 
pirmininkai pirmą kartą susitiko 
neutralioj zonoj tartis dėl jų su
sijungimo. Šiaurės Korėjos min. 
pirmininkas tuoj pareiškė, kad 
JAV kariuomenė turi pasitraukti 
iš Pietų Korėjos, jei norima, kad 
pasitarimai vyktų toliau.

Rytų Vokietijoj paaiškėjus, 
kad ten esantis sovietų armijos 
motorizuotas pulkas žiemą turės 
būti perkeltas į. pietinę Rusiją, 
karių žmonos surengė protesto 
demonstracijas.

JAV iždo sekretorius Nicholas 
F. Brady ir jo pavaduotojas Law- 
rence S. Eagleburger išvyko lan
kyti įvairių valstybių ir raginti, 
kad jos prisidėtų prie Saudi Ara
bijoj sutelktos kariuomenės išlai- 

. kymo.
JAV viešai neskelbdamos re

mia Kovaite prasidėjusią parti
zaninę veiklą.

Arabų lygos valstybės parei
kalavo, kad Irakas ne tik pasi
trauktų iš Kuvaito, bet ir su
mokėtų reparacijas.

Izraelis tikina, kad Jordano 
žvalgybos lėktuvai teikia Irakui 
žinias apie Saudi Arabijoj sutelk
tos kariuomenės veiksmus.

Irakas, nors ir pažadėjo išlei
sti Kuvaite ir Irake esančių 
užsieniečių moteris su vaikais, 
bet jų išvykimą įvairiais būdais 
vilkina.

Imigracijos muziejus Ellis 
Island, arba Ašarų saloj, per ku
rią turėjo pereiti visi į JAV at
vykę imigrantai ir daugelis jų dėl 
įvairių ligų ar kitų trūkumų 
turėjo grįžti į savo kraštus arba 
saloj mėnesiais laukti sprendi
mo, rugsėjo 10 pradėjo veikti at
naujintose patalpose.

Pakistanas paskelbė, kad pre
zidento pašalintai min. pirmi
ninkei Benazir Bhutto bus kelia
ma teismo byla už galios pikt- 
naudojimą ir korupciją.

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis Osle susitiko su 
Norvegijos ministru pirmininku 
Jan Per Syse. Per pasimatymą 
buvo apžvelgta padėtis Lietuvo
je ir kituose Pabaltijo kraštuose, 
apsvarstytos galimybės išplėsti 
lietuvių-norvegų santykius, pir
miausia ekonominėje ir kultūros 
plotmėje. Buvo pažymėta, kad 
santykių išplėtimo trokšta abi ša
lys.

Landsbergis paminėjo, jog 
Lietuva tikisi užmegzti su Nor
vegija tokius tamprius ryšius, 
kokius Estija jau palaiko su Suo
mija, turi vilties, kad Norvegija 
padės atkurti Lietuvos ekonomi
ką. Landsbergis pažymėjo, kad 
Lietuva dar neturi galimybės 
prašyti užsienio kraštų pagalbos, 
bet jei Norvegija ir kitos Vakarų 
šalys panorės padėti Lietuvai, 
Lietuva už tai bus dėkinga. Buvo 
taip pat pasikeista nuomonėmis 
dėl Lietuvos nepriklausomybės

pripažinimo.
Lietuvos Aukščiausiosios Ta

rybos pirmininkas V. Landsber
gis atvyko į Norvegijos sostinę 
dalyvauti ten vykstančioje tarp
tautinėje konferencijoje “Nea
pykantos anatomija — kaip iš
vengti konfliktų dialogo ir de
mokratijos pagalba”. Landsber
gis Oslo mieste susitiko su nor
vegų verslininkais, valdžios at
stovais, pasimatė su Čekoslova
kijos, Lenkijos, Sovietų Sąjun
gos ir kitų kraštų politiniais 
veikėjais, taip pat dalyvauja
nčiais tarptautinėje konferenci
joje.

Norvegijos sostinėje Oslo vyk
stančioje tarptautinėje konfe
rencijoje “Neapykantos anato
mija” Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kalbėjo rugpjūčio 
29. Savo žodį konferencijos daly
viams jis pristatė daug pasaka
nčia antrašte — “Atmesti neapy
kantą”.

Konferencijos dalyviai — iš 
viso pasaulio kraštų atvykę 
žymūs politiniai veikėjai, 
kultūrininkai, žmogaus teisių 
gynėjai pastarąsias tris dienas gi
linęs! į neapykantos apraiškas ir 
priežastis, kaip tik svarstė kaip 
apmesti neapykantą, ardančią 
pavienių žmonių ir tautų harmo
ningą sugyvenimą, sukeliančią 
daug nelaimių, o tuo pačiu ir 
nuolatinę grėsmę taikai.

Landsbergis savo kalboje pa- 
& teikė lietuvių tautos analizę, pri

minė mažos šalies sukauptą viso
kią amžių patirtį. Ja remdamasis, 
pažymėjo Landsbergis, lietuviai 
pasirinko kelią ir uždavinį, kuris 
galbūt gali atrodyti bemaž 
neįvykdomas: su tokiomis gilio
mis žaizdomis ir per tokias 
kliūtis kurti piliečių santarvės vi
suomenę, taikos valstybę. Toks 
yra Lietuvos įnašas tautų bendri
jai — būsimai Europai.

Landsbergis pasirašo Šveicarų-Lietuvių SąjungosProf. V.
knygoje Europos lietuvių studijų savaitės metu. E k.: Sylvia 
Ghiofa, Lietuvaitė iš Ženevos, Aime Cantin, Šveicarų-Lietu
vių Sąjungos pirmininkas, ir Irene Kastli, šios studijų savaitės 
organizatorė. Nuotr. Frances Vaškiutės

EUROPOS LIET. STUDIJŲ SAVAITĖ

AMERIKON ATVYKO KAZYS UOKAS, 
LIETUVOS KONTROLĖS MINISTERIS

Rugsėjo 9, sekmadienį, į New ’ 
Yorką atskrido Kazys Uokas, 
Lietuvos kontrolės ministeris, ir 1 
taip pat darbo unijų vyriausias 
tvarkytojas.

Kennedy aerodrome jį pasiti
ko LB apygardos pirmininkas 
Vytautas Alksninis ir tuoj atsi
vežė į Baltijos restoraną, kur 5 
vai. buvo susitikimas su nedide
le lietuvių grupele, iš viso apie 
20 žmonių. Čia LB New Yorko 
apygardos pirmininkas pasveiki
na svečią ir pakvietė pakalbėti, 
ko jis čia atvyko, kas dabar deda
si Lietuvoje.

Į Ameriką svečias atvyko pa
kviestas Amerikos darbo unijų. 
Jos nori susipažinti, kaip veikia 
darbo unijos persitvarkančiose 
respublikose. Svečias Amerikoje 
išbus 10 dienų.

Papasakojo ir apie dabarties 
gyvenimą Lietuvoje ir taip pat 
Sovietų Sąjungoje. Po jo kalbos 
pokalbio dalyviai paklausė gana 
daug įvairių klausimų, į kuriuos 
svečias atsakė santūriai, apgal
vojęs kiekvieną žodį. Iš jo pra
nešimo ir iš atsakymų susidarė 
vaizdas, kad Lietuvoje padėtis 
darosi įtempta, nervinga, įsigali 
spekuliacija, netvarką didina at
skiros grupės, bet visa tauta ir

> dabar siekia nepriklausomybės, 
i Apie jo pranešimą bus parašyta

kitame Darbininko numeryje 
plačiau.

Pokalbio metu visi užkandžia- 
Į vo. Pokalbis užtruko apie dvi su 
. puse valandos. Tada LB apygar-
> dos pirmininkas svečią nuvežė į 

viešbutį, iš kur jau pirmadienio
> rytą paėmė AFL-CIO unijų va- 
■ das Lane Kirkland ir išsivežė į 
• Reno, Nevada, kur bus darbo

unijų vadų suvažiavimas. Su-

važiavime kalbės ir svečias K. 
Uokas. Jis kalba ir angliškai, bet 
kad nebūtų kokių nesklandumų, 
jam parūpintas vertėjas Vytautas 
Šliupas.

Vytautas Landsbergis prieš 
vykdamas į Oslo lankėsi Kopen
hagoje. Kaip pastebi apžvalgi
ninkai, Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirminįnko kelionė 
Skandinavijoje be abejonės pa
tarnaus Lietuvos santykių išplė
timui su Skandinavijos kraštais, 
o tuo pačiu ir Lietuvos intere
sam, nes ryšių stiprinimas su Va
karais palaipsniui įtvirtina Lietu
vos* suverenitetą. *> -

Palaikant gražią tradiciją, ir 
šiemet rugpjūčio 5-12 apie 150 
lietuvių iš Lietuvos, įvairių Eu
ropos kraštų ir JAV susirinko 
Šveicarijos klony, nedideliame 
miestelyje Einsiedeln. Jis keletą 
šimtmečių garsėja savo senais 
vienuolynais ir stebuklinga “Juo
dosios Madonos ” šventove.

Savaitė susilaukė ypatingo 
dėmesio iš atgimstančios Lietu
vos. Dalyvavo jos prezidentas 
Vytautas Landsbergis ir vicepre
zidentas Kazimieras Motieka su 
žmonomis, eilė aukštų pareigū
nų — iš viso apie 20 asmenų.

Savaitės rengimo rūpesčius 
pakėlė Irena Kaestli, dr. A. Kuš- 
lys ir dr. V. Dargužas, talkinami 
Šveicarijos lietuvių negausios 
kolonijos.

Oficialus savaitės atidarymas 
vyko rugpjūčio 6 su Šveicarijos 
LB pirm. N. Prielaidos žodžiu. 
Sveikino lietuvių organizacijų 
atstovai iš įvairių kraštų, PLB

Europos Lietuvių Studijų savaitėje Einsiedeln, Šveicarijoje. Iš k.: Kazimieras Motieka 
su žmona ir prof. Vytautas Landsbergis su žmona. Nuotr. Frances Vaškiutės

VYKDOMAS BALTIECIŲ PETICIJOS VAJUS

nizacija B’nai B’ritt tik dabar nu
tarė savo nariais priimti ir mote
ris.

J. T. gen. sekretorius Javier 
Perez de Cuellar dviejų dienų 
pasitarimai su Irako užs. reik, 
ministeriu Tafiq Aziz Persijos 
įlankos laižės nesumažino.

JAV yra išdėsčiusios savo karo 
lėktuvus ne stik Saudi Arabijoj, 
bet ir Bahreine, Jungt. arabų 
emiratuose, Qatare ir Omane.

' Maskvos kepyklos staiga 
pradėjo nepajėgt aprūpint mies
to krautuvių duona.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
Vilniuje rugpjūčio 23, prisime
nant Hitlerio-Stalino pakto 51- 
ąją sukaktį, pradėjo pasauliniu 
mastu peticijos vajų.

Peticijos vajumi siekiama, kad 
Pabaltijos valstybės būtų įjung
tos į sąrašą tų valstybių, kurios 
dalyvauja Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferenci
jos (CSCE) viršūnių suvažiavime 
Paryžiuje ir kad Pabaltijo klausi
mas būtų įrašytas į konferencijos 
darbų tvarką lapkričio mėnesį.

Sovietai paskutiniu metu blo
kavo Pabaltijo respublikas nuo 
dalyvavimo Helsinkio procese 
žmogaus teisių konferencijoje 
birželio mėnesį Kopenhagoje. 
Pabaltijo respublikos norėjo 
turėt stebėtojo statusą. Nei vie
na valstybė viešai nepasipriešino 
Sovietams.

Su dabartine peticija yra rei-

kalaujama ne vien tik kad Sovie
tų Sąjunga, bet kad ir kitos vals
tybės, pasirašiusios Helsinkio 
Baigiamąjį aktą, pasisakytų už 
Pabaltijo nepriklausomybę.

Peticijos organizatoriai nori 
peticiją įteikti tų valstybių užsie
nio reikalų ministeriams, kurie 
susirinks posėdžiauti New Yorke 
spalio mėnesį. Paskutinė petici
jų data yra rugsėjo 28 diena, kai 
tą dieną buvo pasirašytas antra
sis protokolas prie Hitlerio-Stali
no pakto, kuriuo Lietuva buvo 
pervedama iš nacių sferos į So
vietų įtakos sferą.

Peticijos tekstas yra paruoštas 
įvairiomis kalbomis, įskaitant 
anglų, rusų, vokiečių, lenkų ir 
pabaltiečių kalbas. Tekste reika
laujama, kad Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės klausimas bū
tų Helsinkio procese ir, kad jis 
būtu diskutuojamas konferenci-

jos metu Paryžiuje. Jame 
pažymima, jog kol nebus Pabal
tijo problema išspręsta, nebus 
galima sukurti vieningos Euro
pos valstybių, pagrįstų teise.

BRITŲ 
ŽURNALISTAS

SMERKIA

Žymus britų žurnalistas Ber- 
nard Levin, kurio tėvas imigravo 
į Angliją iš Lietuvos, pasmerkia 
prezidentą Bush ir Lietuvos “iš
davimą” London Times dienraš
tyje gegužės 3 d. išspausdintame 
straipsnyje “Bailumas Maslcvos 
tuščių grasinimų akivaizdoje". 
“Ko gi mes bijomės”? — klausia 
jis. “Sovietų Sąjunga jau subank
rutavusi, yranti šalis, nebesuge-

pirm. V. Bieliauskas, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tary
bos pirm. V. Landsbergis, Švei
carijos parlamento narys Rudolf 
Friedrich ir kiti. Tos dienos va
kare sveikino Šveicarijos vyriau
sybės narys, Etninių grupių 
Šveicarijoje pirm. Rudolf Rud- 
ley.

Kaip paprastai Europos studi
jų savaitės pasižymi svarbiomis 
paskaitomis, kurių seriją šiais 
metais pradėjo kun. dr. Jonas 
Jūraitis tema “Tapatybė — 
tikėjimas — tauta”.

Prof. Vytautas Landsbergis 
savo paskaitoje daugiausia 
dėmesio kreipė į besiplėtojan
čius įvykius dabartinėje Lietu
voje, pradedant nuo kovo 11. 
Atkreipė dėmesį į “šaltąjį karą”, 
kurį tenka dabar išgyventi. Tai 
ir psichologinis karas, pradėtas 
Sovietų tuoj po Lietuvos nepri- 
klausomybės atsteigimo paskel
bimo. Didysis kaimynas stengėsi 
įrodyti kokia silpna atsikurianti 
Lietuva, kokie nesvarbūs naujo
sios vyriausybės skelbiami nuo
statai, kaip Lietuva palikta vie
nui viena pasaulio arenoje. Ta
čiau lietuviai nepalūžo ir tebesi
laiko.

Nors prof. V. Landsbergio vi
zitas Šveicarijoje buvo neoficia- 
lūs, jis Einsiedelne priėmė bu
vusį Šveicarijos Federacijos pre
zidentą Rudolf Friedrich. 
Rugpjūčio 10 V. Landsbergis 
buvo oficialiai Berne priimtas 
Šveicarijos Valstybės sekreto
riaus Klaus Jacobi kaip Lietuvos 
Respublikos prezidentas. Šis vi
zitas tačiau nereiškė, kad Šveica
rija oficialiai pripažįsta Lietuvos 
atkurtą nepriklausomybę.

Dr. Vytautas Bieliauskas, PLB 
(nukelta į 2 psl.)

banti tvarkytis ar pagaminti bet 
ką, likusis pasaulis norėtų pirkti, 
kupina korupcijos, benamė, nu
sikaltimų plėšoma, kerštinga, 
apimta desperacijos, pikta ir gir
ta”. Ar Gorbačiovas, kuris “de
speratiškai bando sulaikyti savo 
šalį nuo visiškos suirutės... su
gebėtų statyti reikalavimus pa
sauliui ar jam grasinti”?

Ir tokiais argumentais (pavo
jumi iš supykinto Gorbačiovo ar, 
jį nušalinus, iš kito vadovo) Va
karai pateisina Lietuvos “išdavi
mą”, rašo Levin. Jis prisimena 
Neville Chamberlain žodžius 
1938 m. apie “kivirčą tolimoje 
šalyje tarp žmonių, apie kuriuos 
mes nieko nežinome” ir VVinston 
Churchill atkirtį “Jūs galėjot pa
sirinkti tarp karo ir negarbės. Jūs 
pasisrinkote negarbę, ir jūs suši
lau ksit karo”. Levin pabrėžia, 
kad šiandien karo pavojaus nėra 
ir užbaigia savo straipsnį Čeko- 
slovakijos Užsienio reikalų mini
stro Jan Masaryk žodžiais Cham- 
berlainui: “Jei jūs paaukojot 
mano šalį pasaulio taikai išlaikyti 
aš pirmas jums plosiu. Bet jei 
ne, ponai, tada Dievas tepasigai
li jūsų sielų”.

(Ek>)
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Vilniuje birželio 14, gedulo, vilties ir pasiryžimo dienos proga procesija katedros ai
kštėje. Nuotr. J.Grikienio

EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

(atkelta i s 1 psl.)

valdybos pirmininkas, kalbėjo 
tema “Sustoję laikrodžiai paju
dėjo: praeitis, dabartis, ateitis 
Lietuvoje ir išeivijoje”. Plačiai 
užsimota, daug kas paliesta, ne
išvengta ir kontroversiškų išsi
reiškimų, kas iššaukė audienci
joje aštrokas diskusijas, o taip pat 
ir oficialų VLIKo komentarą. 
(VLIKo komentaras buvo paci
tuotas pereitame Darbininko 
numeryje. —Darb. Red.)

Lietuvos Respublikos parla
mento narė, ekonomistė Liucija 
Laima Andrikienė skaitė paskai
tą tema “Ekonominė reforma ir 
tikslai”. Apžvelgdama dabar
tinės Lietuvos ekonominę padė
tį ir būsimus planus, įrodinėjo 
nepalantų santykį prekių mai
nams Sovietų Sąjungoje.

Lietuvos Aukščiausios Tary
bos pirmininko pavaduotojas 
Kazimieras Motieka atkreipė

Savaitės 
Įvykiai

Irakas turėjo jau dabar apri
boti gyventojų aprūpinimą mai
stu.

Sovietinės Rusijos respubli
kos prezidentas Boris Jelcinas, 
lankydamasis totorių gyvena
mam Kazanės m., pareiškė,kad 
atskiros tautybės gali turėti tiek 
nepriklausomybės, kiek jos su
gebės ja pasinaudoti ir kad atsi
skyrimas nuo Rusijos respubli
kos ar nuo Sov. S-gos priklausys 
nuo jų apsisprendimo.

Centrinė Jugoslavijos vyriau
sybė albanų gyvenamos ir nuola
tiniais neramumais pasižymėju
sios Kosovo provincijos reikalų 
tvarkymą perėmė į savo rankas. 
Dėlto 100,000 darbininką pa
skelbė streiką, dėl kurio užsi
darė visi fabrikai, mokyklos, 
įstaigos ir krautuvės.

Sov. S-ga spalio 1 pradės vyk
dyti ūkinio persitvarkymo 500 
dienų planą, kuris numato karinį 
biudžetą sumažinti 10 proc., 
KGB — 20 proc. ir neekono
minę užsienio paramą — 75 
proc. Be to bus pradėta parda
vinėti įvairios valstybės nuosa
vybės: bus leidžiama kelti bylas 
partijos nusavintom nuosa
vybėm atgauti; ūkinę kontrolę 
vykdančios ministerijos bus pa
naikintos, o nuo sausio 1 bus 
pradėta palaipsniui naikinti kai
nų kontrolė.

Arabų lygos gen. sekretorius 
Cheddi Klibi pasitraukė iš parei
gų,* nes buvo kaltinamas nesi- 
stengftnu prikalbinti daugiau 
arabų valstybių dalyvauti Persi
jos įlankos tarptautinėj kariuo
menėj.

Valst. sekretorius James A. 
Baker numato, kad JAV kariuo
menė turės pasilikti Saudi Arabi
joj ilgesnį laiką net, jei Irakas ir 

■ pasitrauktų iš Kuvaito.

dėmesį į nesutarimus su Sovie
tais dėl sienų klausimo, kariuo
menės tarnybos atlikimo, o taip 
pat stabtelėjo ir prie sunkumų 
su moratoriumu.

Algirdas Čaplikas, Vilniaus 
Universiteto bibliotekos vicedi
rektorius, klausytojams nušvietė 
įstaigos praeitį, patirtus sunku
mus, dabartinę padėtį, ypač 
kviesdamas išeivijos lietuvius 
talkinti bibliotekos pažangoje.

Dr. Kęstutis Girnius kalbėjo 
apie “Tradiciją ir dorovę”, o li
tuanistas Vincas Natkevičius 
apie Antano Miškinio poeziją. A. 
Miškinis, nors patyrė įvairių 
režimų nemalonę, nepalūžo net 
ir Sibire.

Rolandas Pavilonis, Vilniaus 
universiteto prorektorius, kal
bėjo tema “Lietuvos sapnas ir 
realybė”.

Poetas Marce liūs Martinaitis 
priminė, kad dabartinė Lietuvos 
padėtis ypač sunkiai pakeliama 
generacijai, kuri nematė karo. 
Tačiau labiausiai liūdina faktas, 
kad Vakarų valstybių vyriau
sybės nesiskubina pripažinti 
Lietuvos ir jai padėti.

Paskaitas ir diskusijas pasi
keisdami moderavo dr. K. Če
ginskas, dr. A. KuŠlys ir dr. J. 
Norkaitis.

Kiekvieną rytą koplyčioje vyk
davo pamaldos — koncelebruo-

--------- ,---------—
ĮVYKIAI
LIETUVOJE

JONAS y. STRIMAITIS, advokatas patarnauja tateHuoM rtNcaiuo- 
aa. Advokataa kalba Ir lietuviškai. 134 West-Stl-Unsbury, Conn. 
06070. Tat 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Ars. (prie FOreet 
P’way St), VVoodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 298-2244.-

Arkivysk. Audrys Bačkis, Va
tikano pronuncijus Olandijoje, .... ~ —________ __________
irgi buvo nuvykęs į Lietuvą, kai ' ark Office: 426 Lafayette SL (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa- 
1 jetuvoje lankėsi Amerikos vys
kupų grupė.

Apie artėjančią revoliuciją vi
soje Sovietų Sąjungoje per Vil
niaus radiją kalliėjo rugsėjo 10. 1 
Sakė, kad ji palies ir Lietuvą. Vi- 
soje Sovietų Sąjungoje yra eko
nominis skurdas, vargas, netvar
ka ir tai veda prie revoliucijos dimal, Income Tax pildymas, {staiga veikla naujoj vietoj - OHLERT- 
nušalinti valdžią ir ją pakeisti.

Vilniuje prasidėjo pasaulio lie
tuvių prekybininkų konferenci
ja. Ji vyksta universitete. Mini- ! 
store pirmininkė pranešė, kad 
krašte siaučia juodoji rinka, Ma
fija, ir vyriausybė neturi priemo
nių tai sustabdyti.

100 dienų moratoriumas bai
giasi. Neaišku, kas dabar bus, 
gal vėl prasidės blokada. '

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisteris išvyko į Icnkiją.

Algirdas Brazauskas išvyko į 
Baku pasikalbėti ekonominiais 
reikalais.

— Sąjūdžio Seimo taryba
rugsėjo 22- 23 Vilniuje organi- .. 
zuoja savivaldybių Sąjūdžio de
putatų suvažiavimą. 1

— “Vytis”, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto iliusbgąotas 
mėnesinis žurnalas, leidžiamas 
30,000 egz. tiražu. Jo redaktorė 
—Roma Grinbergienė.

— Vilniaus mokytojų namų 
mišrus choras “Cantemus”, 
rugpjūčio 21-26 paviešėjęs 
Arezzo mieste, rugpjūčio 28 pa
siekė Romą. Sis 43 asmenų ko
lektyvas, vadovaujamas dirigen- 
To Lauryno Vakario Lopo, daly- '

■"t- vayo Tarptautiniame polifoninės 
t muzikos konkurse, kur sėkmin

gai pasirodė tarp kitų iš užsienio

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių diraktorkis, N«w-

ruoilamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios,orsi šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti. *

BEACH MEMORIĄL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St Petersburg Beach, FUt, 
33706. 813 360 - 5577. KĘNF1ELD WOODLAWN ™NERAL HOME, 200 

■ Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. W00DLAWN 
. MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Re. 33707. 813 345 
.-9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų fOiių ap^au- 

RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven,N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis pamlnttl, kad esate ar 
norttebifti J. Andr lūšio klljentais.

v • *IV* Y *

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnt«rjBarden Tavam. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Talef. 821-8440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

davo-kun. dr. J. Jūraitis, kun. 4 
dr. K. Gulbinas ir kun. prof. T. n 
Ereminas. «

Viena diena buvo paskirta ke^" 
lionei autobusu apžiūrėti apylin- & 
kės ir laivu paplaukyti Keturių-^ 
Kantonų ežere. *

Atskirai buvo surengtos J. Ka
tiliūtės ir A. Stanulio tapybos'0 
darbų, o taip pat gintaro ir tauto-4 
dailės dirbinių parodos.

Tradicinėje “Tėvynės valari-T 
dėlėje” pasirodė prof. V. Land-'/ 
sbergis, paskambinęs Čiurlionio*' 
preliudą. Savo poeziją skaitė 
poetas Marcelius Martinaitis,51’ 
skambino pianistė iš Lietuvos0 
Audronė Kisieliūtė, dainavo sO-u 
listė Sigutė "Trimakaitė iš Vii-*1 
niaus, poezijos rečitalį atliko ak-° 
tore Dalila Mackialienė iš JAV. 
Pagrindiniai kalbėtojai šia proga 
buvo prof. V. Landsbergis, mi- 
nisteris S. Lozoraitis ir dr..V. 
Bieliauskas.

Tarp paskaitų savaitės bėgyje^ T*^.u p
et— *« . ir Italijos dalyvavusių grupių,

parodyta ir nemaža vidėo nlmų._£v> . ? j .. j„ ■ i ^Remiamas fundacijos Guido
Buvo proga stebėti atbundančios^ ,,. ,T . . .i.i.i uArezzo, lietuvių vilniečių ko-
Lietuvos įvykių raidą ir kai ku-^*, . .. __ --* 7 T iektyvas turėjo gražią progą

^"išmėginti savo jėgas tarptau-
"“tinėje arenoje. Rugpjūčio 29 vil- 

F|niečiai dainininkai su tautiniais 
drabužiais ir lietuviška daina pa- 

.V si tiko Šv. Tėvą savaitinėje au-

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
. europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
iai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blva, Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK10S9 FM.Romas Kezys 217 - 25 54th Avė. Bayside, 
N. Y. 11364, T et 718 -229 - 9134 arba 718 - 428-4552.' '

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

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pirmadieniais 
nuo 8 Iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM banga. 
“Music of Uthuanla” programos, vedamos anglų kalba Iš tos 
pačios stoties, taip pat pirmadieniais girdimos nuo 7:30 IH 8 v.v. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Watchung, NJ. 07060. 
Tel. 201 753 - 5636.

Remkime

KOPENHAGOS PRISIMINIMAI - 5
"(Nieko nepakeitę ir kalbos 

netaisę spausdiname Algirdo 
Budreckio straipsnio tęsinį. — 
Dar red.)

Toje pačioje sesijoje Danijos 
ambasadorius Per Fergo irgi pa
sisakė dėl žmoniškos dimensijos 
konferencijos įsipareigojimų 
vykdymo. Jis pasiūlė, kad būtų 
steigta CHD komisija, kuri tirtų 
žmogaus teisių įžeidimus ftiose 
kraštuose, kuriuose nėra pri
pažinta Europos žmogaus teisių 
konvencija (čia buvo užuomina 
apie Sovietų Sąjungą).

Savo kalboje Norvegijos dele
gacijos vadas, ambasadorius 
Haakon Hjelde sveikino Euro
pos Tarybos ir kitų organizacijų 
pastangas išplėsti visokeriopus 
ryšius su Rytų Europos kraštais. 
Pabaltijo valstybių klausimu tei
giamai dar pasisakė Olandijos 
delegacijos pirmininkas Max von 
der Stoel.

Svarbus pasitarimas su Danijos 
užsienio reikalų ministru

Be abejo Čepaičio ir kitų 
pabaltiečių pasimatymai su Da
nijos užsienio reikalų ministru, 
Danijois žinių agentūros Ritzaus 
Būro, bei Danijos svarbių dien
raščių Poliiiker ir Jyllands-Posten 
reportažai, plius teigiami pasisaky
mai dėl Pabaltijo Respubikų iš 
CSCE delegatų turėjo poveikį į 
ministeriją.

Birželio 12 Danų užsienio rėi-

riūos tų įvykių veikėjus.
Studijų savaitės proga taip pat jL^ 

įvyko Pasaulio Lietuvių Ben-. 
druomenės Europos pirmininkui 
pasitarimas. Atskirai buvo su
sibūrę ateitininkai, pedagogai, .
Lietuvių Fronto Bičiuliai. *i ncijoje.

Frances Vašldutė —Lietuvos -Šveicarijos drau*
j.gija Kaune paminėjo Šveicarijos 

konfederacijos įkūrimo jubilie- 
___jų. Su Šveicarijos ambasados pa

galba surengta šveicarų knygų 
kalų min. Uffe Elleman-Jensen parodėlė, 

susitiko su pabaltiečių atstovais 
užsienio reikalų ministerijoje, Taip pat buvo paruošti pietūs, 
gal tiksliau pasakius, Gammel i Pasidalinta įvairiomis mintimis, 
Pakhus, kur danai iškilmingai_______________Pabaltijo valstybių
priima diplomatus. Iš Danijos .jrstebėtojų statuso pripažinimo 
ministerijos dalyvavo šalia mini- i CSCE konferencijoje. Kadangi 
stro departamento šefas Kim- ' .• Danija yra šios konferencijos šei- 
berg, reikalų vedėjas Christian ’ mininkė, tai Danijos užsienio 
Hoppe, protokolo vicešefas Jes- 
per Knudsen ir įgaliotinis Lars 
Gronbjerg. Vadinasi, neeiliniai 
užsienio ministerijos valdinin
kai. Atvyko kviestiniai — Latvi- , 
jos min. J. Jurkans ir Lietuvos 
min. A. Saudargas. Pasaulio Pa
baltiečių Santalkos atstovai buvo 
M. Kari, dr. K. Bobelis, G. 
MeieroVics ir dr. A. Budreckis.

Ministras U. Elleman-Jensen 
pasakė labai gražią kalbą, 
pabrėždamas Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybių at
statymo reikšmę bei faktą, kad 
Danija niekad nepripažino Pa
baltijo valstybių okupacijos. Po
kalbis užtruko keletą valandų. Iš 
lietuvių pusės, ypač dr. Bobeliui 
kaip medicinos daktarui pabrė- 
žus, buvo iškeltas prašymas, kad 
žmogiškumo dėlei Danija kaip 
nors išrūpintų vaistų tiekimą į 
blokuojamą Lietuvą. Greičiau
siai, to ir kitų prašymų dėka, Da
nijos Raudonasis Kryžius birže
lio 18 d. paskyrė 3.5 milijonų 
kromį vertės insulino Pabaltijo 
kraštams. Audiencijos metu Da
nų ministras pabrėžė, kad danai 
nori užmegzti ryšius dėl ekono
minės pagalbos Lietuvai.

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis 
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos 
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą. 
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių ’ 
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:

Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine., 

P.O. Box 21073, 
VVoodhaven, N.Y. 11421.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

, reikalų ministras yra nuolatinis 
. šios konferencijos pirmininkas.

Elleman-Jensen pasakė, kad jis 
stipriai parems Pabaltijo valsty- 

.. bių aplikaciją stebėtojų statusui 
v gauti. Jis taip pat pabrėžė, kad 

stebėtojo statuso klausimas bus 
; galutinai išspręstas Paryžiaus 
konferencijoje prisilaikant kon
ferencijos nustatytos pro
cedūros. Jis taip pat nori sudary
ti sutartį, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos studentai galėtų at
važiuoti į Daniją mokytis įvairių 
ekonominių metodų,- kurie 
galėtu būti naudingi ekonominių 
ryšių išplėtimui.

Pe to susitikimo Algirdas Sau
dargas išskrido j Maskvą, kur jis 
dar norėjo pasikalbėti su prezi
dentu Landsbergiu prieš jo tą 
vakarą įvykstantį pasimatymą su

?. Gorbačiovu. Latvis J. Jurkans 
Išskrido į Rygą. Su juo skrido Ja
nis - Ritenis, Latvių Sąjungos 
veikėjas Vokietijoje, bet nuskri
dus į Rygą Jis buvo Sovietų sau- j 
gumfeČių įsodintas į kitą lėktuvą j 
ir grąžintas į Kopenhagą.

(Bus daugiau) J

* Algirdas Budreckis L

fosoliijo 

A MEMOBIALS
66 - S6 M) ST. MIDDI.E VhJ-AGE. ŲVEEAS. X Y 

l»H<>\ES (71S) 326 - 1262 326 - 3130
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —

Sk. — GAUSI PARODŲ SALĖ .
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JONĄ.S 
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KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ. 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVĖL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300
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Tvankus rugpjūčio vienuolikto-

ateitininkų švente kennebunkporte
bet ir neuždelsdami kelyje, lyg
plaukte suplaukėme į dailiai ža- metai. Kuriasi tradicija jų pagal- 
liuojančią lietuvių pranciškonų _ sumegzti tampresnį ryšį su 
sodybą. tautos . kamienu, su gimtąja

Susirinkome apie šešias de- £einei Kolkas jos visos šven- 
šimtis. Subrendusių sendraugių . tinės, specialių iškilmingų ar 

skaudžių tautos išgyvenimų liu
dininkės. Labai maloniai nu
teikė ir Saulės Jautakaitės pasi
rodymas vaizdajuostėje. Kalė
dinė programa atlikta jos vado-

Darbininkui 75 metai! . ,
Tai atsitiko Bostone, Judrioje ninkams. Laikraščio sumanyto- 

hėtuvių kolonijoje. Ten- 1915 jas ir pirmas redaktorius buvo 
■ metais rugsėjo '19 d, pasirodė kun. Fabijonas Kemėšis, veiklus 

Darbininko pirmasis numeris, kunigas, organizatorius*- vėliau 
Taigi, mūsų laikraščio Darbiniu- grįžęs į Lietuvą, ten profeso- 
ko1 tikrasis gimtadienis yra riayęs Žemės Ūkio Akademijoje, 
rugsėjo 19, trečiadieriį. Tą dieną Mirė išvežtas į Sibirą.
jam sueina 75 metai! Graži tai Pradžioje Darbininkas ėjo tris
sukaktis, kuri rodo lietuvių kartus per savaitę po 4 puslapius; 
meilę savai spaudai, rodo ir tai, nuo 1925 gruodžio 4 ėjo du kar- 
kad lietuviai moka organizuotis tus per savaitę po 8 puslapius, 
ir išlaikyti savo Spaudą. / Toks laikraštis labai ilgai išši- 

laikė, /Prieš kokia 15 metų 
Trupulis istorijos pradėta leisti tik vieną kartą per

jau šio amžiaus pradžioje '“T’įL ... .. » .7 • 
Amerikos lietuviai tirėto savo ,1^krafti ■"» šv Juozapo 
didelę spauda. Beveik kiekvie- ^“takų draugija. Ji ir rūpino- 

si redaktoriais, laikraščio spaus
tuve, namais. Bostone Darbi
ninko redaktoriais buvo ar jo re
dakcijoje dirbo: prel. K. Urbo
navičius (jis ilgą laiką buvo vyr. 
red.); ’A< Kneižys, Pr. Gudas, 
kim. V. Taškūnas, J. Laučka, K. 
Čibiras^ L. Lapinskas. 1950 sau-

didelę spaudą. -Beveik kiekvie
name didesniame mieste ėjo lie
tuviškas laikraštis. Tokius laik
raščius leido ir kitų tautų imi
grantai, nes niekas nedraudė, 
nereikėjo jokio leidimo, nebuvo 
ir cenzūros. Bet laikas paskui su
glaudino spaudą, žmonės; iš-:

Pradžioje Darbininkas ėjo tris

būrį paįvairino nemažas jaunimo 
būrelis ir pora jaunučių stovyk
los komendanto dr. A. Stankai
čio dukraičių. . .

Stovyklos kapelionas kun. V. 
Pikturna kartu su kun. J. Pakal
niškiu kas rytą aukojo mišias. Ka
pelionas trumpuose pamokslė
liuose realiai, gyvai priminė Kris- 
taus patarimus'reikalingus žmo- , 
gui, einančiam žemės keliu į am-, 
žinąjį gyvenimą. Kiekvienas krikšr, 
čionis privalo būti dvasinio gyve
nimo žemės druska. Jis yra įpa^ 
reigotas skelbti Kristaus mokslą, 
ne tiek žodžiais, kiek darbais,., 
savu gyvenimu. Stiprybės srovė?

ego lepinančius malonumus. Ta
čiau jo širdis laimės juose nepa
juto. Jis užliejo savo pasaulį blo
gio tvanu. Vienintelis išsigelbė
jimas iš vienatvės, neapykantos, 
beprasmės kančios, visų morali
nių ir fizinių epidemijų, vėl ap
kabinti dekalogą ne tik širdimi, 
bet ir gyvenimu.

Po paskaitos žvakėmis nešini
vaujamo Katedros ^mergaičių pasipylėme į nakties tamsą. Dr. 
choro. Muzikinis giesmių bei q Masaičio sukurtos dekalogo 

įkvėptos, ypatingai gražios ir 
prasmingos maldos atsiliepė

Simas Sužiedėlis.
Šv. Juozapo draugijai vis sun

kiau butfo laikraštį leisti, tvarkyti 
spaustuvę. Atsirado ir skolų. 
Tada į talką atėjo lietuviai pran-

- ciškonai. Jie 1950 birželio 5 
perėmė laikraščio leidimą.

f t

dainų atlikimas, choreografija, 
fotografija suteikė stipriai malo- 
nųįspūdį, kurį norėtųsi vėl išgy
venti.

Paskaitos taip pat yra neatski
riama mūsų savaitės dalis. Dr. 
M. Gimiuvienė kalbėjo apie 
Laisvę mūsų laikais. Dabartiniai

. Vakarai, tiek Europa, tiek JAV,' 
žmogui teka iš Evangelijos, jei - bando kurti pasaulio taiką, auko- 
ji kasdien skaitoma ir apmąsto- , dami mažų tautų laisvę.
ma. Ir žemės gyvenimas, bus Dr. A. Juzaitis plačiai, įdomiai 
mielas, nors ir nelepgvas, jei šir-i3 ir suprantamai aiškino Cęęnobi- 
dyje ir darbuose degs meilė Die- lio nelaimę ir Ignalinos pavojų. 
,vui ir artimui. * Ignalina — galingiausia ir grės-

Kasmetinė koncertų tradicija m ingi aus ia atominė stotis pasau- 
buvo tęsiama ir šiemet. Turė- lyje. Ji kelia rūpestį ne tik Lietu- 
jome tris malonius koncertus., ( va*’ Pabaltijo tautoms, bet ii; vi- 
Šeštadienio vakarą mus sutiko,-t sa’ Europai. Šiuo momentu ji 
solistas Antanas Keblys. Sekma- aptvarkyta ir iškrintąs radijacijos 
dienio vakarą viešnia iš Lietuvos kiekis nesąs .toks pavojingas. 
Saulė Jautakaitė paskleidė nuo-1 Seselė Nijolė Sadūnaitė dali- 
stabiai skambių, retai girdimų '* j°s^ Įspūdžiais apie savo, XX-jo 
mūsų liaudies dainų. Penkta-I a' Dovyduko, kovą su Galijotu 
dienį dainavo visiems pažįstama KGB. Visą savo gyvenimą, o 
solistė Gina Čapkauskienė. Jos| j yp^č Kronikos leidimo laikptar- 
akompanatOrius William Smid-n PVje’ Jautė Dievo vedančią ir 
dy skambino solo L. V. Beetho-^ glpbojamą ranką.

. veno, M. Moszkowski ir C. _ Kun. dr. V. Cukuras, Federa- 
Saint-Saenš kūrinius. cijos kapelionas, nušvietė Deka

logo Metus Lietuvoje ir Vaka-
Kiękvieną popietę stebėjome r ruošė. Šių dienų žmogus, at- 

vaizdajuostes iš Lietuvos. Jos 1 metęs jo prigimtin įdiegtą deka- 
demonstruojamos jau kelinti dogo šviesą ir kelią, renka savąjį

pynėsi su rožančiaus maLv™;,- 
Marijai. Susikaupime jungėmės 
su sesėmis,' broliais vargstančiais 
ir dirbančiais komunizmo skau
džiai sužalotoje Tėvynėje.

Šeštadienio rytas, kaip ir visos 
savaitės rytai buvo saule nut- 
viskęs. Tik šį rytą ne į paplūdimį 
ar į apylinkes ruošėmės, o į na
mučius. Skirstėmės pasisėmę 
nemaža fizinių ir dvasinių jėgų.

K. L. V.

ĮVYKIAI DABARTINĖJE LIETUVOJE
— Apgynęs disertaciją iš 

Mažosios Lietuvos kultūros isto
rijos, Domas Kaunas tapo 21- 
ųoju ir vienu jauniausiu daktara
tą apgynusių Lietuvos istoriku.

— Vilniuje buvo pastatytas 
Adomo Mickevičiaus veikalas 
“Vėlinės”.

— “Lietuvos Aidas” 34 nume
ryje rašo, jog Lietuvos Respubli
kos ministerė pirmininkė Kazi
miera Prunskienė dažnai kalbasi 
su TSRS Ministerių tarybos pir
mininku N. Ryžkovu. Paskuti
niu metu buvo aptariamas Lietu
vos ryšių ir vizų išdavimo į Lie
tuvą atvykstantiems žmonėms 
reikalas. Kalbėta ir apie Kalvari
jos pasienio posto atidarymo ga
limybes.

— “Lietuvos Aidas”, vyriau
sybės leidžiamas dienraštis, kas 
dvi savaites vieną1laikraščio pus
lapį skiria religijai.

— Lietuvos'Mokslininkų Są
junga neseniai įsteigta Vilniuje. 
Sąjungos pirmininku yra Bro
nius ^uzmic^cas. Sąjunga leidžia 
žurnalą Mokslo Lietuva. Jo re-, 
daktoriumi yra Kazys Sadauskas.

■ — Bronių Povilaitį. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Tary
ba atleido iš Lietuvos banko val
dybos pirmininko pareigų, jam 
pačiam prašant. Naujuoju pirmi
ninku paskirtas deputatas Vilius 
Baldišis.

■.— Jaunųjų ūkininkų rateliai 
atgyja prie Lietuvos mokyklų. 
Dabar jų yra apie 500.

GEN. ST. RAŠTIKIO PRISIMINIMAI 
IŠLEISTI LIETUVOJE
Gen. Stasio Raštikio prisimi

nimai Kovose dėl Lietuvos išleis
ti Lietuvoj. Tai yra pakartojimas

laikračių. Tokie vokiečiai apie 
1850 leido 150 dienraščių Ame
rikoje, o dabar vos vįenas išsilai
ko. ;

Lietuviškus laikraščius kurtis 
paskatino du faktoriai. Atvykę 
žmonės buvo nemokyti, nežino
jo, kur eiti, ką daryti. Spauda 
infcffmaVUT^ Vadovavo pirmųjų
emigrantų gyvenimui. Lietuviai Perkeliamas į Brooklyną 
buvo religingi, tai jiem vadovavo Pmncnškonai plėtė savo veik-
ir lietuviškos parapijos, kunigai? Ta5p susidėstė, kad Bostone

Bet 19 amžiaus pradžioje ėmė negalėjo įsitvirtinti. Gavo leidi- 
piisti sociaiizmas,^ komunizmas Brooldyne kurti lietuviškos 

'spaudos centrą. 1951 balandžio 
* mėnesį Darbininko laikraštis ir 
, spaustuvė buvo perkelti į Brook- 
lyną- Darbininkus buvo sujung
tas su Brooklyne ėjusia Amerika, 
ir Pittsburghe ėjusiom Lietuvių 
Žiniom.^PirrfiaS jungtinis nume
ris išleistas 1951 balandžio 16.

Pranciškonai plėtė savo veik-

ir kiti dalykai. Jie brovėsi į lietu
viškas kolonijas: Rašė aštriai, aš
triai polemizavo, niekino religi
ją » '

Pradėta organizuoti grynai ka
talikišką spaudą, kad atsilaikytų 
aštriai socialistinei spaudai. Bos
tone ėjo Keleivis, kuris tada buvd 
gana aštrus. Kad būtų atsverta 
jo įtaka, sumanyta lėisti katali
kišką laikraštį paprastiems darbi- Drrbininko pirmoji vinjetė Šis numeris buvo išspausdintas 1916 m. birželio 17 d. • 

Bostone.. (nukelta į 4 psl.)

generolo memuarų, išleistų prieš 
tris dešimtmečius čia Amerikoj.

Šiuos prisiminimus išleido 
Lietuvoj jsikūrusi akcinė ben
drovė “Lituanus”, generolo duk
rų Laimutės Julijos D^ĘrovoIs- 
lęienės ir Meilutės Marijos Alks- 
nienės beržumalisto Viliaus Ka
valiausko, bu v. Tiesos korespon
dento Jungtinėse Tautose, ir 
kitų pastangomis.

Išleisti dvejuose tomuose, 
kiekvienas bemaž 700 puslapių 
dydžio. Skundžiamasi, kad dėl 
popieriaus trūkumo išleista tik 
30,000 egzempliorių. Kiekvieno 
tomo kaina — apie septyni rub
liai, bet baiminamasi, kad dėl ri
boto tiražo knygos bus greit iš
parduotos, ir daug jų atsiras spe
kuliantų rankose, kas Lietuvoje 
dabar yra madoj, (kkm)

1 . 1 6. Paprastasis, sei
mas leidžia Įstatymus, nustato mokesčius ir rei
kalauja ministrų>paaiškinimų; 7. Didysis kuni? 
gaikštis skiria, ministrus.’ bet jo .giminės nariai 
negali būti ministrais. ...
" Priėmus postuljatuS ir konstituciją, reikėjo juos 

paskelbti ij išplafinti. Spaudoš darbas pavestas 
S. Banaičiui, kuris l&unė turėjo savo spaustuvę. 
Netrukus jis atspausdino lapelius — Vyriausiojo 
Lietuvių Tautos Ęomiteto. atsišaukimą su postu
latais ir konstitucija.'Atsišaukimo turinys buvo 
Šis: ‘ • • . ' , .

K Lietuviai, 1 ,
» Dfcr- gyvuoja mukų atmintyje Didysis Vil- 
. niaus seimas.’ Dabar, karui baigiantis, renkimės 
’ j naują seimą, skirdami is kiekvienos parapijos 

bent po du atstovus, išrinkti Lietuvai kunigaikš-
‘ tj iš senovės Lietuvis kunigaikščių giminės. Dar 

daug turėsime nukęsti, bet artinasi valanda ir 
< niės, eidami ranka j franką su mūsų bendrabro- 
'• kais latviais ir baltarusiais, numesim prispaudė

jų. jungą ir valdysime patys savo valdžia, savo
t ’'

vyriausybe, išrinkta is savo tarpo. Lai Dievas 
laimina mūsų darbus ir mūsų aukas, nes reika

laujame sau lygiii teisių, gyventi pasaulyje, kaip 
-ir. kitos tautos.— - —■—

Daugiausia tokių lapelių išplatino mokytojų 
kursų auklėtiniai. Dalis jų pateko ir į užsieni. 
Tuo metu Kaune buvęs kun. dr. J. Purickis pos
tulatus ir konstituciją nuvežė Šveicarijon, o iš 
ten atsišaukimų pateko ir į JAV. Negana to. J. 
Purickis, kuris'tuo metu dirbo Lietuvos informa
cijos Biure Šveicarijoje, pasirūpino, kad ta žinia 
apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą pa
tektų į šveicarų, prancūzų ir JAV spaudą.

VILNIAUS LIETUVIŲ POLITINES 
. / GRUPES. VEIKLĄ ,

Didžiausias lietuvių kultūtinis ir politinis 
centras yra buvęs Vilniujev.Prieš f pasaulinį karą 
čia veikė daugybė lietuviškų draugijų, ėjo visa 
eilė laikraščių ir žurnalų ir t.t. Prasidėjus karui, 
ir Vilniuje' išretėjo lietuvių inteligentų gretos, 
nes daugelis jų buvo priversti trauktis į Rusiją. 
Užėję vokiečiai sustabdė visą lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. - K

Iš lietuviškų draugijų-Vilniuje tepaliktos 
dvi sav.išalpinės organizacijos: Lietuvių Drau
gija nuo Karo Nukentėj’usiente Šelpti (įst. 1914. 
X1.27) ir Lietuvių Draugija NųkentėjusiemS nuo 
Karo Gyventojams Agronomijos ir Teisių Pagal
bai Teikti (įst. 1915.V). Pirmojoje draugijoje, daž
nai vadinamoje Lietuvių Komitetu, dirbo Tau
tos Pažangos ir krikščionių demokratų žmonės 
ir draugijai vadovavo Antanas Smetona, antro
joje spietėsi socialdemokratai su liaudininkais. 
Kad ir ideologiniu požiūriu abidvi draugijos bu
vo skirtingos, bet konkrečiais politiniais klausi
mais abi grupės palaikė kontaktą. Pradžioje poli
tiniams reikalams svarstyti susidarė Įvairių ideo

loginių įsitikinimų asmenų penketukas: Antanas 
Smetona, dr. Jurgis Šaulys, Steponas Kairys, kun. 
dr. Juozas Stankevičius ir Petras Klimas. Dau
gėjant darbų, tas penketukas pamažu išaugo į 
keliolikos asmenų politinę grupę, kiiri rūpinosi 
visais lietuvių politiniais reikalais. O tokių rei
kalų kasdien vis kaupėsi daugyn. Ėmė rastis vo
kiečių išleistų knygų ir brošiūrų, kur buvo kelia
mi įvairūs Lietuvos ir apskritai Pabaltijo kraštų 
kolonizacijos ir germanizacijos placai. Ir daugelis 
atsakingų karo vadovybės žmonių, pvz. gen. Lu- 
dendorffas, gen. Hoffmannas neslėpė aneksionis- 
tinių planų, kad karą laimėjus,‘Lietuva turėjo 
tapti Vokietijos rytine provincija. Nerimo ir len
kai Su savo unijiniais troškimais. O kur gi visa 
eilė vietos rūpesčių, susijusių su vokiečių okupa
ciniu režimu! Norint kelti Lietuvos Laisvės reika
lą, teko nuolat rašyti memorandumus, Pro me- 
morijas, prašymus ir reikalavimus. Čia suminėsiu 
tik pačius svarbiausius tos politinės grupės, vė
liau išvirtusios Lietuvos Taryba, darbus, prive- 
dusius prie 1918 m. Vasario 16-sios Akto ir pir
mojo ministrų kabineto sudarymo.

POLITINES VEIKLOS PRADŽIA, 
ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ TAUTĄ

1916 m. kovo 9 d. vokiečiai įvykdė visuotirųn'j 
okupuoto krašto gyventojų surašymą. Tą surašy- ^ 
mą Vilniuje ir Vilniaus krašte lydėjo lenkų a^n9)? 
tacija bažnyčiose. ' L n

(Bus daugiau)
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SAVAITĖ JAU PRAĖJO? „
tikrųjų; /

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI DAINAVOJE

Jau gerokai virš trisdešimt va
sarų LF Bičiuliai susirenka poil
siui ir j 
(rugpjūčio 12 - 19) studijos toli 
pralenkė poilsį. Prisidėjo Daina
vos oras, skaidrus bet vėsus, ne- 
stūjnęs ežerėliu, nevaręs iš 
salės. Net tingiausi ‘studentai* 
paskaitų metu simuliuodavo tik 
po vieną, o ne būreliais-, kaip 
vykdavo kitais kartais. Buvo_

Jei kur pirmas manė šitaip, o an- 
.tras ar trečias kitaip, pasakė, ką 
galvojo, dvikovų laimingai iš
vengiant. Reiškėsi moterys ir vy
rai; tylieji ir šnekieji, paskutinie
ji likdami plačiai žinomi vienaip 

mažai kas turėsią laiko Dainavon ar kitaip. Kanada, Galifomija, 
išsiruOŠtj. ,Ir štai staigmena: 

studijoms. Šįmet _šįmet atsilankė daugiau, kaip ki
tomis vasaromis. Gydytojai ir 
inžinieriai, darbininkai ir admi
nistratoriai, .advokatai ir literatai 
su dailininkais — didelis, drau
giškas būrys įvairių žmonių ir jų 
protų: Suvažiuota^ patikslinti, 

1 papildyti, paryškinti savas mių- 
t____ ___, _____ _ tis, kad ten, kur jos nesutinka su

svarbesnė priežastis už orą: Lie- kitų galvojimais, būtų sutvirtin- 
tuvą supanti nežinia ir tik šią 
nežinią liečią pokalbiai.

Paskaitos, simpoziumai, di
skusijos — vis apie tai. Lietuvos 
žvilgsnis į išeiviją, išeivijos žvilg
snis į Lietuvą, ką šiuo metu gera 
ir bloga daroma, kas darytina, 
kodėl Lietuvoje tiek daug politi
nio nesutarimo, kiek gelbsti ir 

- kenkia privati iniciatyva išeivijos

tas skirtumų.pagrindas, o gal net 
tie skirtumai išlyginti.

Buvo ryškus žmonių iš Lietu
vos dalyvaVimas Idekvienam 
žingsny: tarp virtuvės ir pastatų • 
darbuotojų, tarp referentų, tarp 
pokalbininkų, tarp kūrėjų, tarp 
besimeldžiančių. Ir stovyklos 
kapelions—kunigas iš Lietuvos. 
O visur nuostabi darna, lyg 

je, ką ji vykdo, kas buvo taria amžių būtufhe kartu pragyvenę, 
paropos lietuvių studijų savai
tėje Šveicarijoje,- dalyvaujant ir 
prof. V. Landsbergiui su būriu 
kitų svarbių asmenų iš Lietuvos 
(apie tai pranešė tiesiai iš Šveica
rijos grįžęs dr. V. Majauskas), 
kai naudotis informacija, ir 1.1. 
Referentų, koreferentų, mode- 
ruotojų — beveik trys dešimtys, 
jaunų ir amžiuje pažengusių. Tik 
jų išvardinimas nugąsdintų laik
raščio redakciją, o minčių san-

*• trauka savaitraščiui užkrautų ne
pakeliamą naštą, kuri tęsiniais 
vilktųsi iki Naujų metų.

Nustebino dalyvių skaičius. 
Buvo manyta, kad nemažai yra 
Lietuvon išvykusių, pas daugelį 
lankosi svečiai iš tėvynės, todėl

Oklahoma, Washingtonaš (D. 
C.), Pennsylvanija/Nevfjersey, 
New Yorkas, Mary landas atvyko 
saujelėmis, lyginant su Ohio /Il
linois ir Michigano būriais. -

Buvo trys šviesios, pilnos rim
ties ir atgaivos, valandos. Tai 
poezijos vakaras (J. Keleras, A. 
Bagdonas, J. Svabaitė),, partiza? 
nų pagerbimas ir Kanados mer
gaičių’kvarteto, tris jaunus v^rus 
pagalbon pasišaukusio, ’ koncer
tas. Žinoma, vakarais neoficialiai 
ir garsiai padainuodavo be diri
gento, pasišokdavo be dūdų or
kestro, tik garsinėms juostelėms 
raudant. Sportininkai, iš profe
sionalų jau pasitraukę, pabėgio
davo. Individualistai, žingsnius 
derindami prie Savo minčių, pa
svajodavo. Fotografai slapta ięš- 

, kodavo progų aukštos klasės 
nuotraukoms'. Buvo ir ‘ seklių, 
smagesnėmis akimirkomis ant 
suoliukų prigūžusių ir kitus 
apžiūrinėjančių.

LF Bičiulių poilsio ir studijų 
savaitė praskrido greitai ir be jb-

lų Fronto Bicii

Baisūs įvykiai neatskyrė išeivijos 
-nuo Lietuvos.

Bendravimui, privatiems 
nuomonių pasikeitimams, pasi? 
svečiavįmui laiko stigo:.į salę pa
skaitoms ar simpoziumams 10 
vai., 14 vai., 20val. O rytais 8 kių tuštumų. Ir kokia nauda?Ld- 
val-. mišios, o 9 yaL pusryčiai, o bai didelė. Uždarai neraugini- 

me savo minčių, nes jas perpūtė 
gaivūs vėjai. Kol dalyvaujame ši
tokiuose susibūrimuose, nesi
jaučiame vieni, esame priversti 
nesėdėti be darbo savo ramiose 
gyvenvietėse, pajaučiame parei
gą — pagal išgalės ir sugebėjo 
mus — padėti lietuviams išeivi
joje, o svarbiau — Lietuvi?. 
(Apie tas išgales: stovyklautoji 
suaukojo $14,000 su viršum Lie
tuvių informacijos centrui:) Get
rais savaitės įspūdis įtaigojo, kad 
nuo sekančių metų ši savaitė, LF 
Bičiulių organizuojama, vadinsis 
Lietuvių poilsio ir studijų savai* 
te. Bet kur Dainava visus tal
pins, jei ir dabar joje pristinga 
vietos? . j

Skeptikai galėtų tarti: kalbos,^

13 vai/ pietūs, o 18 vai.- vaka
rienė. Taip ir siūbuodavome 
bangomis tarp salės ir valgyklos, 
pildydami galvas ir skilvius, kar
tais net pasibėgėdami, nes pa
skaitos ir simpoziumai už
sitęsdavo. Ir kodėl su jais 
skubėti? Juk ilgų kelionių tik dėl 
jų nebijojome. Kadangi .yisa sa
vaitė biivo pašvęsta Lietuvos te
moms, dideli ginčai /leįsipūtė.

kaveckas, Ofelija Baršketytė, Indrė Šagamogienė, Pabedinskas! V. Maželio

Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitės dalyviai rėnkasi į paskaitą pagrindinėje salėje.
Nuotr. V, Maželio -- ' ę -

.• - ♦ ą -

kalbos kalbos! O darbai? Iš tikrų
jų tai nebuvo kalbos, bet pasita- 
rimaTTik po jų kyla darbai. Kas 
pasižvalgo, mato'ne vien kalbas, 
bet ir darbus su jų vaisiais, gal 
gerais, gal menkokais. Ar kiek
vienam gerai baigiasi visi užmo
jai? . - .

Vsvs.

PAS FLORIPOS LIETUVIUS

fonu apskelbė tautiečiams, kad 
liepos 10 vakare TV C-SPAN ka
nale perduos kongreso debatus 
Lietuvos klausimais. Stipriai už 
Lietuvą pasisakė kongr. Lynn 
Martin, Illinois, ir Floridos 
kongr. Ileana Ros-Lehtinen bei 
Tom Lewis.

V. Sąlčiūnas, Lietuvių Biule
tenio redaktorius su žmona 
birželio 30 grįžo iš užbaigiamo
sios kelionės po JAV. Aplankęs 
visas valstijas; jų sostines ir 
žymiausias gamtos bei kultūros 
įdomybes, ruošiasi savo kelionės 
įspūdžius aprašyti knygoje.

St. Petersburg
“Kasos” reikalams lietuvių 

klube buvo skirtas birželio 10 d. 
sekmadienis. Pietuose dalyvavo

Pirmieji Darbininko” darbininkai, dirbę redakcijoje ir admi
nistracijoje, pradėjus leisti laikraštį 1915 rugsėjo 19 d.Nuo- 
traukabuvo įdėta vėliau į “Darbininką”.. Ji iš ten ir. perfoto
grafuota. I-ojo eilėje sėdi: Br. Valentukė, M. Nivipskaitė, J. 
E. Karosas, kun. F. Kemėšis, Pr. Gudas, U. Gudienė. II-oje 
eilėje stovi iš k.: F. Zaleckis, J. Ramanauskas, P. Vasiliauskas, 
Juozas Mickevičius, Ant. Navikas, Kaz. Junevičius, A. P. 
Kneižis.

Darbininkui 75 metai! , ■; ?
— Administracijos nuopelnas

/*• 4 - •- • <
Kad* Darbininkas tiek ilgai iš-

* silaikė^. tai _ reikia dėkoti tik 
leidėjams, vienuoliams pranciš
konams. Gerai, kad jie perėmė

(atkelta iš 3 psl

Artimieji bendradarbiai

Perkėlus Darbininką į Brook- 
lyną, redakcijoje djrbo: prof. S.1 
Sužiedėlis, prof. J. Brazaitis, 
kun. V. Dabušis, A. Gražiūnas, 
Tėv. Modestas Stepaitis, OFM, 
P. Jurkus, Tėv. Ignas Mikalau
skas, OFM.

Paskui redakcijos sąstatas 
keitėsi. Pasitraukė kun. V. Da
bušis, Tėv. M. Stepaitis, 1966 
išėjo S. Sužiedėlis. Tada kaip 
moderatorius atėjo Tėv. dr. Kor
nelijus Bučmys, OFM, kuris te- 
Hedi'rba Ir dabar. Dar ilgą laiką 
dirbo Leonardas Žitkevičius, pa
sitraukęs dėl ligos. 1950, dar 
Darbininkui esant Bostone, kaip
redakcijos talkininkas, įsijungė 

^Paulius Jurkus; 1951 su laik-
raščiu atsikėlė į Brooklyną ir te
bedirba redakci/ojė. Taigi, jis 40 

metų atidavė šiam laikraščiui.

Sunny Mills - >
Povilas Grigalauskas, Lietu

vių Bendruomenės apylinkės 
narys, liepos 5 sulaukė 80 metų. 
Šiai sukakčiai atžymėti jis liepos 
6 sukvietė draugus ir kaimynus 
į Community centrą.

Is anksto Povilas visiem pa-, 
sakė, kad jokių dovanų savo gi
mimo dienos progą nenori. Ta
čiau susirinkusieji į vokus su

•1 • 1 1 • •i žtįJItz IR71UV
sveikinimo kortelėmis pridėjo 
apie 900 dol. Tuos pinigus Povi
las paskirstė taip:

700 dol. per Lietuvių Bend
ruomenę “Dovana Lietuvai” va
jui, 100 dol. Telšių vyskupijos 
kunigų seminarijai, 100 dol. 
Sunny Hills parapijos salei.

leidimą, nes kitaip laikraštis 
būtų neišsilaikęs.

Per 30 metų laikraštį sumaniai 
administruoja Tėv. Petras Ba- 
niūnas, OFM. Jis ir sugebėjo iš
laikyti, ekonomiškai jį pastatyti 
ant gero kelio.

Visi Darbininko skaitytojai 
tikrai yra dėkingi leidėjam ir re
dakcijai, kad riek metų išlaikė 
Darbininką gyvą, patrauklų ir 
mielą laikraštį.

•Redakcija ir administracija dė
koja Visiems rėmėjams, gau? 
siems aukotojams, kurie supran
ta spaudos reikalus ir auka pare

mia jos leidimą. Ir toliau laikraš
tis išsilaikys tik tiek, kiek jį rems

įvykusiame susitikime su kon- 
gresmanu Tom Lewis. Pokal
biuose buvo paliesti pagalbos 
Lietuvai reikalai.

Vilius Bražėnas, Informacijos 
, kitataučiams tinklo organizato

rius, kalbėjo vietos lietuviams 
birželio 12 pabendravimo pietų • - _

metu. Jis ragino rašyti laiškus : * ^asos” prezideptas prof. Rimas 
Lietuvos reikalais amerikiečių 
spaudai ir informuoti visuomenę 
apie Beturiu tautos laisvės sie-

“Dovana Lietuvai” vajaus ; 
proga LB Sunny Kilis lietuviai 
vadovaujant pirm. O. Adomai- į 
tienei ir ižd. J. Savaičiui, Lietu
vai paaukojo 10,500 dol.

LB valdybos rūpesčiu gegu
žės 27 d. lietuviai vėl dalyvavo 
veteranų Memorial Day iškilmė
se Royal Memorial Gardėns. Ko- 
gresmanas T. Lewis labai gražiai 
prisiminė Lietuvą ir lietuvius. 
„ Z. Strazdo painformuotas, 
LB apyl; pirm. A. Augūfias tele-

Vaieaitis iš New Yorko. Pietuose 
dalyvavo ape 300 asmenų. Sve
čias supažindino su naujuoju 
“Kasos” St. Petersburgo sky
riaus vedėju Ritu Pavilioniu. 
Aras Mieželis, buvęs St. Peters
burgo skyriaus “Kasos” vedėjas, 
visus lietuvius ragino remti “Ka
są” ir naudotis jos patarnavimais.

Liūdnųjų birželio įvykių 
minėjimas St. Petersburgo lie
tuvių kolonijoje.. Birželio 17

pradėtas pamaldomis ŠV. Vardo 
bažnyčioje, Guljportą, tMisias 
aukojd i? pamokslą pd&kėįkun. 
V. Zakaras. Po piejtų lietuvių 
klube įvykusiame miniėfjimė. pa
skaitą skaitė inž. Vyt. Mažeika. 
Meninėje programoje dalydavo 
S. Vaškienė, Justė Vižinytė, Ona 
Stašaitienė (šios- dvi-viešnios iš 
Lietuvos) ir St. Vaškys.

Svečiai iŠ Lietuvos — žuma-5 
listai — Lietuvos ryto redakto
rius Gedvydas Vainauskas ir jo 
žmona Bronė Vainauskienė, 
Gimtojo Krašto bendradarbė,c 
dalyvavo klubo pietuosebirželio 
18, Vainauskai buvo State Dept. 
svečia#. Jte buvo parinkti Ameri
kos ambasados Maskvoje susijia- 
žinimųi su Amerikos žūmalisti-

- kos darbais. Valstybės departa
mento globoje jie buvo vežioja
mi po Ameriką ir lankė įvairių 
laikraščių redakcijas. Apie jų Vi
zitą birželio 19 plačiai aprašė St. 
Petersburg Times if Tampa TrF. - 
bune.

VVashingtone įvykusiose lie
tuvių demonstracijose birželio. 
1-2 iš St. Petersburgo dalyvavo 
88 žmonės: 70 iš St.. Petertbvfrgo 
ir 18 iš Daytonos. • .

(nukelta į 5 fui.) --

skaitytojai.
Sukakties -proga Darbininkas

rengia i sukaktuvinį koncertą 
gruodžio 2. Visi _ iš • anksto 
kviečiami.

Miami
Vietos lietuviai gegužės 13 

gausiai dalyvavo pamaldose St. 
Francis bažnyčioje motinos die
nos proga. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. dr. A.. An- 
driuška. Salėj minėjimą pradėjo 
klubo direktorius Algis Šimkus. 
Apie viešnią Nijolę Sadūnaitę 
kalbėjo V. Tumasonięnė. Pati 
Sadūnaitė papsakojo apie savo 
darbą Lietuvoje, o taip pat apie 
savo keliones Amerikoje ir Euro- 
poje. “Bangos” choras padainavo 
šešetą motinoms skirtų dainų. 
Akomponavo choro vadovė muz. 
D. Liaugminienė.

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė; pirma Ir vienintelė per emigraciją par
duoda aukščiausios kokybės įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-les 
žymiausių firmų kompiuterius/Jūs nusipirksite mūsų 
parduotuvėje tik geriausių elektronikų, taip pat gausite 
tikrai profesionalų patarnavimų^

Mes parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis, ir programas. K 
Mes turime didžiulį pasirinkimų. Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderiy, VSR-. 
ų, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-lejų kasečių rekorderių, telefcnTčrdparatų, 
telefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir tt.

Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams Ir PAL SECAM 
sistemos elektronikai, kuria jūs galite naudoti Lietuvoje 
Ir Europoje.

Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

Palm Beach
Respublikonų klubas birželio 

15 sukvietė vietos lietuvius daly
vauti dr. H. ir A. Soliu niimnrtc^

41 W. 35th GATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, N Y 

. ■ '212 465-0621 - ; .
<r *



TAUTOS ŠVENTĖS PROGA

,. Tautos šventės minėjimas šie
met sunkiai ' susiorganizavo. 
Buvo jau tokia tradicija, khd 
minėjimą rengia LB 1 apylinkė, 
jos veiklai, išblėsi;, iniciatyvos 
ėmėsi Apreiškimo parapija, kle
bonas, ir parapijos komitetas'. '

> Šiemet ir tai štajgaėmė blėsti. 
Klebonas kun. V. Palubihskas iš
vyko,. nepalikęs jokių instrukci
jų. Tai vjsą.šventės programą or- 

> ganizavo paskubom. parapijos 
koitriteto pirmininkas Bill JCų- 
meta, jam talkino Alfonsas Sa- 

‘ mušis. ’

, Šventės pagerbimas ir minėji- 
*mSs vistiek buvo surengtas. Tai 

’ jau getai. Nesulaužyta tradicija, 
- ja epas įmesta laike.

Iškilmingos pamaldos buvo 11 
yal. Mišias koncelebravo trys ku
nigai: kun. Vytautas Pikturna, 
kun. Stasys Raila, ir pranciško
nas kun. Sigitas Jurčys iš Lietu
vos. Giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas naujosios vargoni
ninkės Gintarės Bukauskienės. 
Pamokslą pasakė svečias pran
ciškonas iš Lietuvos. Jis jautriai 
palietė Šiluvos šventės atlaidus, 
kuriuos jam teko pergyventi. 
Nušvietė ' Marijos gimimo 
(šventę, sujungdamas su.pergy-

sėdintiems buvo jau sunkiai gir
dimos arba visai negirdimos.

Baigiant mišias, sugiedota 
“Kur bėga Šešupė” du posmai, 
paskui Marija Marija, Lietuvos 
himnas ir, jau einant iš 
bažnyčios, Amerikos himnas.

Pamaldose publikos buvo ge
rokai per šimtą. Tada visi perėjo 
į žemutinę parapijos salę, kur iš 
anksto jau bhvo sudėti stalai. J 
šventės prezidiumą* buvo pa
kviesta Ir už ilgo $talp susodinta: 
kun. V. Pikturna, LB apygardos 
pirmininkas V. Alkshinis, kun? 
J. Pakalniškis, Lietuvos «gęn. 
konsulas A. Simutis, J? Simu
tienė, .Iręna Vakselienė if A. 
Vakselis. v t . ‘ .

Visai progralnai vadovavo Al
fonsas Samušis. * ’ . '' ■

Sveikinimoižodį tarė Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simutis, 
ryškindamas mintį, kad Vytautas 
išreiškė Lietuvos koyas už sava
rankiškumą. Tokio Vytauto, ko
votojo už Savarankiškumą, atmi
nimas išliko iki šiai dienai. Tai ir 
dabar skatina kovoti už neprik
lausomybę. * •; '

Trumpą sveikinimo žodį tarė 
LB apygardos pirmininkas Vy- r , „
„tautas Alksninis. ir prasidėjo vaišės. Kiti tuoj iške-

Paskaitą skaitė visuomeninin- liavo namo. Žmonių atsilankė 
venimais Lietuvoje. Pamokslą kas Aleksandras Vakselis. Jis kokia 120.
.jis skaitė. Gaila, kad bažnyčioje buvo visloį pasirašęs ir pasakojo, Apatinė salė buvo gražiai apt-
heveikė garsiakalbiai, tai ty- kaip Vytautas grūmėsi kurdamas varkyta, šviesiai gelsvai išdažyta
lesnės pamokslo vietos toliau »saVo valstybę ir savo didybę, ir sienos ir lubos, (p.j.)

’-t -------

, Lietuvių Fronto Bičiulių, studijų savaitėje iš k.: dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto (J. 
Daumanto-Skrajūno našlė), Dočkiėnė, J. Keleras autografuoja savo knygą, M. Re
inienė. , Nuotr. V. Maželio . .. .

kaip jam nepasisekė vainikuotis 
Lietuvos karaliumi, nejįsukliudė 
lenkai. \■ •’

Minėjimo pradžioje buvo su
giedota“ Lietuva brangi” du po
smeliai, pabaigai sugiedotas 
Lietuvos himnas.

. Publika sėdėjo prie stalų. Tuoj

ŠIAURINĖS NĖW JERSEY 
LIETUVIŲ VEIKLOJE

PAS FLORIDOS LIETUVIUS
(atkelta iš 4 psl.)

Lietuvių Klubas naujo sezono 
atidarymo pokylį rengia spalio 
27, šeštadienį, su įdomia progra
ma, karšta vakariene ir gera mu-

Lietuvių klubo narių visuoti
nis susirinkimas, kuriame atei
nantiems metams bus renkama 
Įdubo valdyba, direktoriai ir re- 
vizijos komisija, kviečiamas 
lapkričio 17, šeštadienį, 2 vai. 
popiet Įdubo salėje.

Dariaus ir Girėno žygis per 
Atlantą, Lietuvių klube pa
minėtas rugpjūčio 19, sekma
dienį. Preogramai vadovavo klu
bo pirm. A. Gudonis. Paskaitą 
apie lakūnų žygį skaitė Lietuvos 
karo aviacijos kapitonas K. Ur- 

, bšaitis. S. Vaškys paskaitė Lietu
vos poeto Jono Baranausko eilė- 
rąštį “Lituanikos sparnai”.
. A, L» Katalikių Moterų s-gos 
76-os kuopos rudeninis susirin
kimas įvyks spalio 4 Florida Po- 
wer patalpose, St. Petersburg 
Beach, 1 vai. popiet. Šių metų 
valdybą sudaro: pirm. Donna 
Kam m, vicepirm. Vanda Gruz
dys, protokolų sekr. Angelė 
Shukis, finansų sekr. Valeria 
Lesčinskas, ižd. Loise Sprin
džiūnas, patikėtinės Zuzana Pu- 
pienė, Rozalija Plepys ir Stella 
Dovydaitis. Finansų sekretorė 
Valėria Lesčinskas pasidalins 
savo įspūdžiais iš kelionės į Med- 

— - jtigorjės šventovę Jugoslavijoje.
“Saulės“ lituanistinė mokykla 

naujus mokslo metus pradeda 
rugsėjo 22, Šeštadienį. Pamokos 
vyks nuo 9:30 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet Don Vista Community 
Center patalpose, 3300 Gulf 
Blvd., St. PetersburgBeach, ša
lia Don Cezar viešbučio.

Jūrų šaulių Palangos kuopa 
ruošia išvyką į gamtą- pikniką 
rugsėjo 27, ketvirtadienį, Vete
ranų parko 4-tame paviljone.

tuvai iš skyriaus iždo 3000 dol.
, , ir juos pasiųsti: 1,500 dol. per

Pradžia 10 vai. ryto, o karšti “Lithuanian -Mercy Lift”, Le- 
pietūs — 12:30 vaL dienos. mont> m., ir 1,500 dol. “Caritas” 

“Dovana Lietuvai” vajaus organizacijai per Lietuvių Kata- 
proga St. Petersburgo lietuviai, ’ l&ų Religinę Šalpą, Brooklyn, 

‘ > NY-
Dr. Algirdas Kasparas, iki 

šiol kelerius metus dirbęs Tam- 
poje, nuo rugpjūčio 13 savo ofisą 
atidaro šiuo adresu: 6801 Gulf- 
port Blvd:, So. Pasadena, tik per 
gatvę nuo Pasadena Shopping 
Centro. Telef. 813 347 - 2273.

. ’ P. K.

vadovaujant LB St. Petersburgo 
apylinkės pirm. K. Arui ir ižd. 
V, Gružui, Lietuvai paaukojo 
11,715 dol.

Lietuvos Dukterų Drujos St. 
Petersburgo skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas įvyko liepos 
11. Visų dalyvavusių narių prita
rimu buvo nutarta paskirti Liė-

NEWARK, N.J.
LB apylinkės susirinkimas
Sekmadienį, liepos 1, Švč. 

Trejybės parapijos, salėj įvyko 
metinis LB apylinkės susirinki
mas, į kurį nepaisydami malo
naus vasaros oro, atsilankė kelios 
dešimtys aktyvesnių vietos Vei
kėjų. Susirinkime dalyvavo, jį 
pasveikino ir keletą paaiškinimų 
apie dabartinę apygardos lietu
vių akciją Lietuvos laisvinimui 
paremti padarė LB N.J. apygar
dos pirmininkė Rasa Juškienė.

— Priekulės 45O;mečiui pa
minėti “Mažosios Lietuvos” lie- 
tuvinirikų bendrija ir Respubli
kos ekslibrininkų klubas surengė 
ekslibrisų konkursą. Priekulė 
yra tarp Klaipėdos ir Šilutės. 
Priekulės Luko sodyba pirmą 
kartą istorijos šaltiniuose pa
akinėta 1540 m., o 1587 m. 
įsteigta evangelikų liuteronų 
I v _ 1CAO _ ____ I—

riem Lietuvos reikalam būtų re
gistruojamos valdybos kasos 
knygose, nes tai liudytų apy
linkės pastahgas ir konkretų dar
bą Lietuvos gerovei.

Kontrolės komisijos aktus per
skaitė kontroles komisijos pirmi
ninkas Kazys Trečiokas. Visi pra
nešimai buvo priimti.
, Buvo nuogąstaujama dėl dar

botvarkėj įrašytų valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimų, nes 
visi esame išgudrėję atsisakyti 
bet kurių viešų pareigų. Iš
gelbėjo sudribimo vadovo kuk
lus siūlymas prašyti esančios val
dybos ir kontrolės komisijos na
rius sutikti padirbėti dar vieną 
kadenciją. Susirinkimo dalyviam 
karštaf plojant ir tokiu būdu iš
reiškiant padėką už atliktus dar
bus it prašant neatsisakyti pa
dirbėti dar kurį laiką, veikiančio
ji valdyba ir kontrolės komisija 
maloniai sutiko tą naštą dar pa
nėšėti. Tokiu būdu valdyboj tom 
pačiom eitom pareigom sutiko 
pasilikti pirmininkė Danguolė 
Didžbalienė, sekretorius inž. 
Algirdas Bražinskas, iždininkė 
Danutė Rogers, socialinių reika
lų tvarkytoja -Liucija Alinskienė 
ir narys jaunimo reikalams Vla
das Audėnas. Kontrolės komisi
joj liko Kazys Trečiokas ir Kazys 
Šipaila.

Taip be jokio rinkimų kartelio 
susirinkimas buvo baigtas, o jo 
dalyviai buvo paprašyti pasilikti 
apylinkės ponių paruoštom vai
šėm. Čia buvo ir įvairių sumuš
tinių ir burnoj tirpstančių kepi
nių ir kavos su vyneliu. Ir taip 
besivaišinant ir besišnekučiuo
jant prabėgo dar kelios linksmos 
valandėlės tiem, kurie nepabūgo

Prieš kelerius metus Morris 
County College, Randolph, N. J. 
pradėti lietuvių kalbos ir kultū
ros kursai ir iš šių kursų iš
riedėjęs Siaurinės New Jersey 
Amerikos lietuvių klubas nebu
vo tik trumpalaikio entuziazmo 
padarinys. Kursai tebeveikia ir 
toliau, juose sėkmingai lekto- 
riaujant nepavargstančiai Lietu
vių moterų klubų federacijos 
pirmininkei Aldonai Pintsch, o 
kursų klausytojai noriai jungiasi 
į iš jų išriedėjusį klubą, kuris 
šiuo metu turi 115 veiklių ir pa
reigingų'narių.
- Kursus, kaip anksčiau šiame 
laikrašty esu minėjęs, suorgani
zavo kolegijos sveikatos departa
mento direktorė Elzbieta Tomo- 
laitis DiAndriole, talkinant pe- 
tersoniškiam bendruomeninin- 
kui Antanui Masioniui ir kt.

‘ Ankstyvą pavasarį New Jersey 
įsisteigus Americans for an Inde- 
pendent Lithuania paremti Lie
tuvai jos tebetęsiamoj kovoj už 

^nepriklausomybę, ypač jos blo- 
'"kados metu, klubas per. jo vei

kėją Susan Kovalesky įsijungė į 
šios organizacijos veiklą, jo na
riam rašinėjant laiškus senato
riams, atstovų rūmų nariam ir 
kt. ir kai kuriem dalyvaujant Wa- 
shington, D. C. suruoštose de
monstracijose.

Iš šiais mokslo metais numato
mų klubo renginių pažymėtini 
šie: rugsėjo 7-9 kelionė į lietuvių 
pranciškonų sodybą Kenne- 
bunkport, Maine; klubo susirin-

kimas numatomas rugsėjo 13 ar 
20, į kuiį numatoma pasikviesti 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos veikėją M arion Skabeikis su 
pranešimu apie Lietuvos kelią į. 
nepriklausomybę — paskutinių
jų įvykių Lietuvoj apžvalga.

Klubas savo uždaviniu laiko ir 
stipendijų teikimą studijuojan
tiems klubo narių vaikam. Perei
tais metais tokia stipendija buvo 
paskirta Theresa Rose Lupo iš 
Bloomfield, N. J. Stipendijai 
lėšos surenkamos iš narių įnašų 
ir įvairių renginių.

Klubas lapkričio 17 numato 
stipendijų fondui papildyti su
rengti kolegijos, patalpose kon
certą,- kurio programą atliktų 
piano studijas magistrės laipsniu 
baigusi jauna pianistė Frances 
Covalesky ir dažnai dalyvaujanti 
kaip akompaniatorė lietuvių ren
giamuose koncertuose, ir solistė 
Angelė Kiaušaitė.

Ne visi klubo nariai kalba lie
tuviškai, bet svarbu, kad jie soli
darizuojasi su lietuviais ir pagal 
išgales ir sugebėjimus paremia 
lietuviškus reikalus. O šiuo metu 
laisvėjančiai Lietuvai kiekvienas 
jos reikalam padedantis žmogus 
yra labai brangus ir reikalingas.

Klubo valdybą šiuo metu su
daro: pirmininkė Elžbieta To- 
molaitis Di Andriole, vicepirmi
ninkė Susan Kovalesky, iždinin
kas Andrew Wftfte ir sekretorė 
Ann Marie Girardi.

K. Jankūnas

— P LB pirm. dr. Vytautas Bie
liauskas ir JAV LB pirm. dr. An
tanas Razma pasiuntė bendrą 
raštą JAV prezidentui G. Bush 
prieš jam išvykstant į pasimaty-' 
mą Helsinky su Sovietų Sąjun
gos prezidentu M. Gorbačiovu. 
Rašte išreikštas pageidavimas, 
kad šalia Artimųjų Rytų krizės 
reikalų svarstymo nebūtų užmi
rštas ir Lietuvos nepriklauso
mybės bei derybų tarp Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos klausimai.

— Dr. Kazys Bobelis, VLIKo 
pirmininkas, Lietuvos Respubli
kos vyriausybės kviečiamas, iš
vyko į Lietuvą tikslu susipažinti 
su dabartine- Lietuvos—būkle. 
Tuo reikalu pramatyti ^pokalbiai 
su vyriausybės parlamento, poli
tinių ir visuomeninių grupių at
stovais. Ta pačia proga dr. K. Bo
belis veža į Lietuvą Hawlett 
Packard Laser Jet printers ’ Se- 
ries III, kurių prašė Lietuvos vy
riausybė. (E.)

STATEMENT Of OWNERSHIP. MANAGEMENT ANO OACUIATION

DARBININKAS Sevt. 14.199Č

Apylinkės pirmininkei Dan
guolei Didžbalienei dėl tamybi*- 
nių reikalų susirinkime dalyvau
ti negalint, ją pavadavo ir susi
rinkimui vadovavo valdybos na
rys jaunimo reikalam Vladas Au
dėnas-. Jis perskaitė pirmininkės 
paruoštą pranešimą apie valdy
bos veiklą per paskutiniuosius 
metus. Valdyba, kiek sąlygos lei
do, atsiliepė į visus Lietuvoj vy
kusius įvykius ir atitinkamai rea
gavo, rašydami laiškus ar siųsda
mi telegramas Atstovų rūmų na
riam, senatoriam, ir valdžios 
žmonėm. Gyvą veiklą liudijo ir, 
palyginti, nedidelės apylinkės 
įvairiem lietuviškiem reikalam 
surinkta per 10,000 dol. suma. 
Žinoma, šie pinigai tik perėjo 
per valdybos iždininkės knygas 
ir, nepraturtindami apylinkės 
iždo, buvo tuoj pat išdalyti tiem 
veiksniam ar tiem reikalam, kam 
jie iš tikrųjų buvo skirti.

Kontrolės komisija pagyrė val
dybos iždininkės Danutės Ro; 
gers rūpestingą knygvedybą ir 
paprašė susirinkimui pareikšti 
valdybai ir jos iždininkei padėką 
už gražų ir rūpestingą darbą. 
Vėlesnėse diskusijose buvo pa
geidauta, kad ir visos kitos valdy- i susirinkimą atvykti.
i__ ._X1_.____ K. Jankūnas

WEEKLT S 20.00
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— Dr. Antanas Razina, JAV 
LB Krašto valdybos pirminin
kas, pasiuntė raštą JAV Vals
tybės sekretoriui-James Baker, 
prieš jam išvykstant į konferen
ciją Maskvoje js.u kitų kraštų 
užsienio ^reikalų ministeriais. 
Rašte pageidaujama, kad Ba
ker per savo įstaigą pareikštų, 
jog Maskvoj vykstančiuose susi
tarimuose nebus pažeisti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos neprik
lausomybės siekiai?

— Dail. Vyto Sakalo- kūrinių 
paroda vyksta rugsėjo 7 - spalio - 
13 Lannon Gallery patalpose, 
119 N. Peoria St., Chicago, III. 
60607. Tel. 312 829 - 4541

Balys Raugas, Kario redakto
rius, grįždamas iš - Lietuvių 
Fronto Bičiulių stovyklos pasiju
to negaluojąs ir apsirgo. Jam pa
daryta sėkminga širdies operaci
ja ir jaų-greitai išeiSlšligoninės. _

—-Sol. Mildos Motekaitytės 
koncertas, akomponuojant muz. _ 
Manigirgui Motekaičiui, įvyks 
rugsėjo 30 Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muziejuje, Chicagoje.

— Lietuvos vyčių.. Vidurio 
Atlanto apygardos suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 30 Amsterdam, 
N.Y. Šeimininkauja to miesto 
100-oji kuopa.

— “Draugo” jdienraščio me
tinis banketas įvyks rugsėjo 23 
Martinique pokylių salėje, Ghi- 
cago, 111. • ' -

— Vengrijos Sėtuvių Stepono 
Batoro draugijos III suvažiavi-' 
mas įvyko Veszpreme mieste. 
Draugijos pirmininko dr. V. Ori- _ 
niaus kvietimu dalyvavo ir 
svečių iš Lietuvos.

— Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė gastroliuos -JAV-bėse 
lapkričio mėn. Rungtynės pra- 
matomos Chicagoje ir_ eilėje 

. miestų šiose valstijose: Kansas, 
Nebraska, Colorado, Wyomįng, 
Oklahoma, Missouri. _ Illinois.

su įvairių vietovių universitetų 
komandomis.

•y\
— Nauji Darbininko skaityto? 

jai: A. Nagai, Warringtou, Pa., 
A. Mechachonis, Bedfbrd, NH7 

. S. Janns, Metuchen,’ N.J. Svei
kiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojais*. "Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmieiųs uotams 
tik 15 doL A^gujinant višiems 
20 dol nfehhns — ■ j.



Conn., B. Bagdžiūnas,

MRBfN^KOADMlNlSTRAClJOJE
WAR.4ALiMA DMlTl ŠIAS KNYGAS
’7 '^^,- ^“T03b,0ri-, a:J^Šo-l^ nnktinė. ..

. SC-BiĮftii “ lakiai if ’ J. Purino- Rinktiniai raitai 
žmonės, 3 tomai po 20 dol. ' *.2 tomai po 25 dol. ' ūdą pafe ę.

S’. J Brazaičio^— RaštiS^Viėi^

P^NaujSkaiČio Lietusių ti-
- teratūros Istorija. 3; tomai po 20 

doLv^ .. i - * 7:*. -
' A.”Merfcelip —-VincasKudir- 
ldu 15 d(j. .< ; ■ -J.

f J*, Audėno laėtiivos Vai- 
stieči^ Liaudininkai, 15 dol. . . 
, Af Rūtos Mėlyno Ėąr- 

velėlio Šviesa. Romanas, 12 dcd. * 
/ JT:' Audėno — ?Pasjčutirtis;
posėdis.‘5dol: 7=; ?

K. Tnnfėko— leškančiąjo pėd- <
- sakai.. 10 dpi. : r • ■

Ą. Poškaus Asmenybė ir re
ligija’ 6 dėl. ■.-.Jp-'--'. .,7■

1 A; Tyruolio Šiapus fr ana-
'pus^aulėš. Poeadja. 5 dol;'.

600 m? Lietuvos krikšto jubi
liejus. Albumas. 12 dol. -- ’ .

r. " ' U>.L. :. “ ' • • -- -r.. -* -į. < •

• leidiniai <. .i?
ANGLU KALBA .,

15 dm. -j?/.'f ?<-
. /VI. -Vijėikib — Lithuariia My lanT* 

Heritagė. Gausiai iliustruotas al- 
bufhąs. 20 dol. 7 •<

Atlaidai Uthuanian Pilgri- 
mages. Foto albumas. 25 dol.

j. Štuko — Awakening Litbu- 
ania. Istoriniai bruožai, 10 dol. 
■ S. Sužiedėlio — A History of. 
the Church įn Lithuania 10 dol: 
.v My Dictionary—Mano Žody

nas. laidelio formato spalvota 
knyga vaikams. 12 dpi, ’■ V

Persiuntimui pridedama 1.50 
dėk

siųsti

AtsIlįgihU už T990'metus. Qi

DARBININKO SKAITYTOJAM

Vardaėk pavardė.. 
/Adrešh

rime vietų. Busi

rnrat. W6bdl>ayčūd.. PagčiiiMi-
Jama.vienas asmuo artu dtrban- 1 r

-•-poni. Skini,inti vakari - ’V d°1 ~;.A' Andn^qniS, pis) 335. jggi. . niame gyvenime. Kviečiame.
• x. ; 'S°- Boston, Mass., J. Pilkūn,

.7^ Wbrcester, Mass., P; fcdibat, '.į . .sfas, Wętt^OTifey.1įfass. į ■ Freeport, N.Y.. V. Piešiha, La- T' INTERNATIONAL, 

. .....  . ................C--------------- Que., Canada, B. Paliulis, INC- užtifalA- 
Šiosirkįtosli^uviSkosknygos Cicero> ffl., S. Mamavage, Mil- *«»iamiakaina

Bei lietuviškos muzikos plokš- ; ford> Conn., V. MilHus, Ocale' 7 *enų laikotarpyje. Dabar ne- 
------- - Fla ’ reikia rūpintis ar pasiųstas kargo 

mi Darbininko spaudos kioske, Visiems aukotojams nuoširi aižis rieišdrakytas* visai jo ne- 
IplL šIrghland. Blvd., Brooklyn, ’džiaidėkojaDdrfeimnkoadmtai- gj>aite dų^mi jj Įmr Maskvą 

’-------- • sJZjla ■" $l-25/sva£ras (minimumas
f(X) svarų) jūsų siuntinys bus pti-

* statytas j Rygos muitinę. Kreip
tis — G. T. INTERNATIONAL

. INC, Cfcgo Division, , 9525 - . . - v

IL 60457. Telefonas (708) 430 - 
j, 73^4. > .

•V. Semaška, iš Sebring, Fiat / G t.TNTERNATIONAL, INC. 
atsiuntė Darbininkui i^carpą iš yj^ujus Įnlietus ir tvirtina v- 
žurnalo Tfeė Sound Money In- »—

' vestor. Straipsnis labai taikliai 
nusako prėžidėnto Busljo ppliti-

• ką Lietuvos atžvilgiu/vertybių
- gradacijoje’ją Jabai tiksliai įstato.

Straipsnio santrauka spausdina
ma Šio numerio vedamuoju. Re
dakcija dėkoja V. Semaškai už 
iškarpos atsiuntimą.

lionė spalio 1.- 18 dienomis. 15 ' 
dienų Lietuvoje ir 2 Kopenhago- 1> >7
je. Pilna kaina $1965.00. Prašo
me kreiptis: G. T. INTERNA- -1 .^ 7.:.? 
TIONAL, INC., 9525 S. 79th ' ' 7 
Avė., Hickory HiBs,»IL. Tel.
(708) 430 - 7272, f

Bostone atidarytas didžiausias Amerikoje^ 
lietuviškų meno dirbinių 

/ s 11 o n a s 

.©OVAMj 
; Norintiems Įteikti lietuviškų, suvenyrų 

savo giminėms ar draugams Šv. Kalėdų, 
Nattjųjii Mėtų. Įvairių jubillejųar bet kuria 
kita proga > si^omę.pjatų pasirinkimą.

Galite Įsigyti:

žymiausių išeivijos ir Lietuvos męni- 
rdhkų payefksflų, grafikos darbų, me- 
džio drožinių;
Tautinių riSiųj juostų gintaro, stikle
Ttt keram ikos^d^bihių su lietuviška 
ornamentika; 7 . . •’..

T; Tautiriių vėliavų, Vy£ių, Įvairiausių 
'Jl^daų;

.•į Knygų apiė -Įpfctuvą anglų kalba ir 
Lietuvos žeinflapių;

• audib ir video kasečių su naujausia 
^lietuviškamužiką;

•f tinkančią Uętliyos dažnumams video 
aparatūrą ir l&tas elektronikos

. mas žemoml^1 kainomis.

Visątai galima užsisakyti pagal katalogą
>kurĮgalitėgauti atsiuntę 2. dol..ČekĮ firmai 7 
> B^T1G7 A^CICIATĖS, Ėltr 

Č&Bfce 1406CMF Boston, MA 02201 
269-4455 • Fąx (617) 268-8376 !

368 Btoadway, So.Boston, MA 02127 7.

ATTEbCHON - HIRING! 
Government jobs— your area 
Many immediate openings wit- •; -

- $69,485. Vali (l)-602-838-8885, S
Ėxt. R 6057. “ < F

i

.<Aerofloto reisus atvykstantiems 
iš Lietuvos. JTaip pat parūpina
ma profesionalų pasitikimą ir 
persodinimą New Yorke bei Wa- r 
shingtono Aerouostuose. Prašo
me kreiptis: G. T.. 1NTERNA- % 
TIONALINC., 9525 S. 7^* 4 
AVe., Hickory Kilis, IL. Tel. 
(708)430-7272. 4

IVNtĄa RADUO APARATAI 
SU TRUMPOM BANGOM

TENORŲ ATSAKYMO APAJUfN /PANA80NIČM7
COMČORDER VIDEO RLMAVMK) 

APARATAI PAL SISTEMAI

Lietuvoj ’ ■

v ra

fe
*1f

! '.
DEXTER PARK

77-01 JAMAICA AVENUE 
<Cor. 77th Street).' 

Woodhaven, N.Y. 11411 
WE DKLIVKR '

296-4130

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosiusmatus kai- 
1 į/nuofatik 15<ioL Visiem kitiemprenumerata — 20 ddl.rno-

Tkaioiderių

■ar

W?A GĖRMUSMS J0Š(/ BAA/KAS

VVATERBURY: 6Congress Avė., Waterbury,CT 06708, 203-756-5223

A
Ū 80HYt MAXWELL IR

VCR (Video |uo8^m|M0aMiiM J&gfdib 
mo aparti) 0AK/8ECAIADK gS“

Mary _ 

vmaaparatora 
TURtPAA&OMMUSlR 

RUSUJCALBA ‘

NEVVYORKĖ: 86-21114th Street, RichmondHill,N.Y., 11418 718-441-6401

CHICACOJ: 2615W. 71 St Street „Chicago, IL60629, 312-737-2110 * 
1445 SdSOth Avė., Ocero, lt60650, 708-656-2201 
9525 So79toAėė.,HkkocyHi«š, 1166457, 708-598-1333

FLORIDOJ: 400 70thAve.,St.PetersburgBeach, FL33706, 813-367-6304
' :*<.-V-..T: -< . ■ •' >'

. DETR0rrtr‘24O6bW. 9 Milė Rd.,Southfiėfcl,MI 48034, 313-350-2350

- — Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje* KASOJ E —
M *- ' < Awr' - '. . ? <*U* A

j i; . , - ♦ ‘;. . , \ v ' ..

— Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dbl.-žrMES TAIP PAT TURIME DIDI 
Kt. JVA1RAUS ilgumo VIDEO

DĖMESIO! DĖMESIO!
VISIEMS LIETUVIAMS, 

- KURIE LANKOSI AMERIKOJE 
AR KURIE VYKSTA 1 LIETUVĄ

ĮSIGYKITE VISUSĖLEKTRONINIUS REIKMENIS 
PAGAL EUROPIETIŠKA 220 VOLTŲ ELEKTROS SROVE

JOY - LUD 
ELECTRONIČS 

26d 5TH AVE (ttrp 23 & 24 GatVlŲ) 
, NEW YORK, N.Y. 10010 L 
TELEFONAS (212) 807 ■ 8484

■i T Lietuvos vadavimo darbe 
Qėra nei šventų dienų, nei 
atostogų! r

Į;^------V;.';' . " ;
Romas Pūkštys, Transpak fir

mos savininkas, praneša, kad vėl 
važiuoja į Lietuvą ir sąžiningai 
tarpininkaus pervedant pinigus, 
tvarkant palikimus, perkant au
tomobilius. Atsiskaitymas Iki 

’ rugsėjo 19, Transpak, 2638,Wėst 
! 69th Št., Čhicfgo, IB. 60629.

Tel. 1 312 - 436 - 7772.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

ELEKTRONINI Al PIANINAI 
ĮVAIRIAM NAUDOJIMUI

. * ' V. .■<*, • S-^sa
~ a. ur
unnn

<Mf»
~ "J. ■. -



A. A.
VYTAUTUI SUTKUI

Lietuvoje mirus, jo seserims: dr. Marijai Žemaitienei, 
Bronei Janutienei, Elei Tylenienei, broliui Albinui Sut
kui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojauta ir kartu

Bronė ir Bronius Oniūnai

A. A.
ALEKSANDRUI ŠULAIČIUI,

visuomenininkui, mirus, našlę Oną, sūnų Dantoną su 
šeima, gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Greatnecko Šalčiai

A. A.
ALEKSANDRUI ŠULAIČIUI

mirus, žmonai Onai, sūnui Donatui su šeima nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Irena Garunkštienė

A. A. 
VYTAUTUI SUTKUI

Lietuvoje mirus, seseris dr. Mariją Žemaitienę, Bronę 
Janutienę, Eglę Tyienienę, brolj Albiną Sutkų ir visas 
gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dr. Regina ir Kazimieras Čiurliai •
Dr. Danutė Saldaitytė
Janina, Visvaldas ir Violeta Cerdviliai

A.A.
ALEKSANDRUI ŠULAIČIUI

mirus, žmoną Oną Šulaitienę, sūnų Dantoną, marčią 
Mirgą, anūkus Taurą ir Dainą bei jų artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia liūdesio valandose

Rima, Antanas, Jolita ir Arūnas 
Gudaičiai

A. A. 
ONAI JASAITIENEI

mirus, jos sūnums Tadui ir Algirdui, dukrelei Nijolei 
ir jų ęeimom reiškiu gilią užuojautą.

Kęstutis Jonynas

A. A.
VYTAUTUI SUTKUI

Lietuvoje mirus, jo seserims: dr. Marijai Žemaitienei, 
Bronei Janutienei, Eglei Tylenienei, broliui Albinui 
Sutkui Ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Ir kartu liūdime.

Onutė ir Kęstutis Miklai

A.Ą.
, ALGIMANTUI DRAGŪNEVIČIUI, 

mylimam sūnui ir broliui, rAirus, reiškiame gilią užuo
jautą Anelei Dragūnevičienei ir Audronei Pakštienei 
su šeima bei visiems artimiesiems.

Lietuvių Moterų Klubas

A. A.
ADV. FREDUI BYRD

mirus, jo žmoną Rūtą Gelžinytę-Byrd Ir šeimą širdin- ~' 
. gai užjaučia

Ieva Jankutė

BRONEI VAIČIULIENEI
mirus, vyrą Vytautą ir sūnų Edmundą liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

B. J. Mikalauskai
A. Stasiūnienė
O. J. Raubai
S. VI. Vasikauskai J

ALGIMANTUI DRAGUNEVIČIUI,
■£ 9;

ilgamečiu! Hartfordo Lietuvi!^radijo valandos vedėjui, 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo mylimą mamytę 
Anelę, brolius Vitoij, Gediminą, sesutę Audronę ir jų 
artimuosius

A.A.
TOMUI KONDRATUI

iškeliavus j amžinybę, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
tėvui Vytautui, močiutei Rožytei, seseriai Audronei ir 
visiems artimiesiems.

93/ M. Petrauskienė 
rl ’ ir šeima

A. A. 
BRONEI VAIČIULIENEI

mirus, reiškiame užuojautą jos vyrui Vytautui, sūnui 
Edmundui, giminėms bei artimiesiems ir kartu 
liūdime.

Kazys, Sofija ir Astra V. Butkai 
Milda Vaitkevičiūtė

CO H-
OJ LLJ i.i
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M. Petrauskienė 
ir šeima

ui

BRONISLAVAI VAIČIULIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui Vy
tautui, sūnui Edmundui ir kitiems giminėms.
Algis ir Aldona Daukantai

Pakviestas St. Lozoraitis

LB Bostono apylinkės rengia
mame Tautos šventės minėjime 
pagrindiniu kalbėtoju pakviestas 
Stasys Lozoraitis, Lietuvos at
stovas Washingtone ir Vatikane. 
Minėjimas vyks rugsėjo 16 d. 1 
vai. popiet So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Meninę programą • 
minėjime atliks etnografinis an
samblis “Sodauto”, vadovauja
mas Zitos Kupčinskienės.

Ii oLU *w

A. A.
BRONISLAVAI VAIČIULIENEI

mirus, vyrui Vytautui, sūnui Edmundui, uoliems klubo 
nariams, reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių Atletų Klubas

A. A.
BRONISLAVAI VAIČIULIENEI 

mirus, vyrui Vytautui Ir jo šeimai reiškiame gilią užuo
jautą.

Apygardos suvažiavimas

Rugsėjo 23 d. 10 vai. ryto Tara 
viešbutyje Hyannis mieste, 
Cape Code (West End Circle, 
priešais Melody Tent) šaukiamas 
LB Bostono apygardos suvažia
vimas, kuriame bus peržvelgta 
apygardos ir jai priklausančių 
apylinkių veikla bei aptarti nauji 
užmojai. Salia apygardos valdy
bos narių ir apylinkių atstovų j 
suvažiavimą kviečiama ir visuo
menė. Visais suvažiavimo reika
lais kreiptis j apygardos pirmi
ninką Česlovą Mickūną telefonu

- .508 - 771 - 8594.

o
UI 
(/)

2

Kultūros Židinio 
Taryba ir Valdyba

BRONISLAVAI VAIČIULIENEI
mirus, vyrui Vytautui, sūnui Edmundui, reiškiu gilią 
užuojautą.

Pradėjo darbą

Bostono aukštesnioji lituanis
tinė mokykla pradėjo darbą rug
sėjo 8 d. St. Mary’s of tbe Hills

■ pradinės mokyklos patalpose.
Atlikus registraciją, atnašautos

■ mišios, po kurių vyko pamokos.
Naujose patalpose bus nauja 
tvarka. Jose šeštadienias nebus 

I sargo — valytojo. Mokyklos va
dovybė gaus raktą ir turės pa
sirūpinti tvarkos ir švaros palai-

■ kymu.
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Antanas Mičiulis
— Lapkričio 10 d. 6:30 vai. 

vak. Sandaros salėje, 30 Interva
le St., Brocktone, metinis Balfo 
72-tro skyriaus pobūvis.
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New Yorko šaulių kuopos val
dybos posėdis įvyks rugsėjo 15, 
šį šeštadienį, 1 vai. popiet Algio 
ir Vidos Jankauskų namuose, 84 
- 1489th St., VVoodhaven, N.Y.

Algirdas Jankauskas atstova
vo New Yorko šaulių kuopai 
LŠST Trakų rinktinės kultūri
niame suvažiavime, kuris vyko 
Darbo dienos savaitgalį, rugsėjo 
1-3, pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte, Maine. Jis 
taip pat dalyvavo šaudymo 
varžybose, svečių grupėje 
laimėjo pirmą vietą ir už tai buvo 
apdovanotas trofėjumi.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
rugsėjo 9, sekmadienį, kalbėjo 
per Vilniaus radiją užsienio lie
tuviams programoje. Pasakė, 
kad Amerikos vyskupų delegaci
ja išvyko iš Lietuvos patenkinta, 
sužavėta persitvarkymu, Caritas 
veikla. Taip pat pareiškė, kad 
Lietuvoje dabar yra per didelis 
susiskaldymas, kad viena grupė 
kenkia kitai, ir taip Lietuvos per
sitvarkymas ir organizavimasis 
nepriklausomam gyvenimui la
bai nukenčia. Vyskupas į New 
Yorką grįžo rugsėjo 10 d.

Romas Kezys rugsėjo 10 iš 
New Yorko palydėjo grupę ke
leivių, kurią suorganizavo Vyties 
kelionių biuras. Grupėje 20 
žmonių. Išvyko SAS lėktuvu į 
Kopenhagą, iš ten į Rygą, iš kur 
jau autobusu pasieks Vilnių. R. 
Kezys Vilniuje bus tik dvi die
nas, sekmadienį jau grįžta atgal.

New Yorko Maironio Litua
nistinė Mokykla ieško tautinių 
šokių ir dainavimo mokytojos/ų. 
Jei kas turi patirties dirbti su vai
kais, prašomi skambinti Rasai 
Juškienei 201 351 - 3808.

LB New Yorko apygardos val
dyba posėdžiauja kiekvieno 
mėnesio antrą trečiadienį. Šio 
mėnesio posėdis įvyko rugsėjo 
12 Kultūros Židinyje.

Aušros Vartų parapijos ru
dens pietūs bus spalio 21, sek
madienį. Iškilmingos mišios 11 
v.r. Pietūs 1 vai. Auka smaugu
siems 25 dol., vaikam s 15 dol. 
Užsiregistruoti reikia iki spalio 
12. Tai palengvins talkininkams 
Lietuvos vyčiams ir kitiems ren
gėjams. Taip pat laiškais dabar 
platinami laimėjimo bilietai.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje nauji mokslo metai pra
sidėjo rugsėjo 8. Gana daug vai
kų atvedė į pirmuosius skyrius. 
Mokyklos kapelionas Tėv. Anta
nas Prakapas, OFM, aukojo 
mišias, paskui jau vaikai skirstėsi 
į klases. Pirmos dienos darbo 
nuotaika buvo pakili. Taip 
pradėti mokyklos gyvenimo 41- 
jieji metai.

Ieškoma prižiūrėtoja pusket
virtų metų mergaitei. Savas 
kambarys. Prieinamos valandos. 
Viena valanda kelio nuo New 
Yorko. Skambinti 203 655 - 
8258.

PADĖKA DAILININKUI 
VIKTORUI VIZGIRDAI

Dail. Viktoras Vizgirda pran
ciškonams paaukojo aštuonis sa
vo paveikslus. Paveikslai bus iš
kabinti pranciškonų vienuolyno 
patalpose Kretingoje, kur stei
giama išeivijos dailininkų galeri
ja buvusio kraštotyros muziejaus 
patalpose. Kraštotyros muziejų 
valdžia iškelia į kitą vietą.

Dail. Viktorui Vizgirdai už pa
veikslus išeivijos galerijai Kre
tingoje pranciškonai nuoširdžiai 
dėkoja. Tikimasi, kad ir kiti išei
vijos dailininkai savo kūriniais 
parems pranciškonų steigiamą 
meno centrą Kretingoje.

G. T. INTERNATIONAL pa
rūpina jūsų giminėm bilietus iš 
Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga, New Yor- 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Cika- 
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vilnius/Berlynas/New 
Yorkas kaina nuo $944.00 iki 
$1261.00 ir Vilnius/Berlynas/ 
Los Angeles kaina nuo $1223.00 
iki $1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas in
formacijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G. 
T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 S. 79th Avė., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708)430 - 7272.

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo 
METINIS BLUSŲ TURGUS

ĮVYKS RUGSĖJO 29 - 30, ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

NUO 10 VAL RYTO IKI 5 VAL. VAK.
KULTŪROS ŽIDINYJE

Pelnas skiriamas paremti sportininkų kelionei j 1991 
m. žaidynes Lietuvoje.

Lietuvių Atletų Klubas kviečia visus atsilankyti bei 
paaukoti dar kitiems vartojamus daiktus.

Dėl informacijų prašoma skambinti Vidai Jankauskie
nei 718 849 - 2260.

NEW YORKO LIETUVIŲ

JAUNIMO SĄJUNGA

KVIEČIA Į POKALBĮ SU

EDVARDU TUSKENIU
Išeivijos lietuvis jaunuolis, dirbęs Lietuvos Aukščiau

sioje Taryboje po nepriklausomybės atstatymo, pasidalins 
savo įspūdžiais.

POKALBIS VYKS 
1990 RUGSĖJ016, SEKMADIENĮ, 3 VAL POPIET 

KULTŪROS ŽIDINIO MAŽOJOJE SALĖJE

— Knygos Lietuvai bus ren
kamos Lietuvių Katalikų Reli
ginėj Šalpoj iki spalio 1 d. Pri- 

’ imami leidiniai, žurnalai, tech
ninė- literatūra, knygos lietuvių 

‘ ir anglų kallx>mis. Prieš vežant 
knygas, prašom skambinti į I.KR 
Sal|)ą įprastom darlx> valandom 
susitarti dėl knygų priėmimo. 
Telefonas: 718 - 647 - 2434. 
Prašyti kallx‘*ti su Andrium 
Adams arba Rasa Razgaitiene. 
Visi leidiniai paaukoti “Knygos 
Lietuvai” projektui eina Lietu
vos institucijom, bibliotekom, 
organizacijom ir pan. Knygos 
užadresuotos individam yra ne
priimamos. Per praėjusius du 
mėnesius LKR Šalpa jau yra per
gabenusi į Lietuvą du konteine
rius knygų.

Blusų turgus, rengiamas New 
Yorko Lietuvių Atletų Klulx>, 
įvyks rugsėjo 29 - 30, šeštadienį 
ir sekmadienį, nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai. vak. Kultūros Židinyje. 
Atletai dėkoja blusų turgaus rė
mėjams, kurie pereitų ir irž.pe- 
reitų metų panašiuose turguose*, 
dalyvavo, talkino, o taip pat pri
sidėjo savo daiktais prie išparda- • 
vimo pasisekimo. Ir šiais metais
Lietuvių Atletų klubas prašo pa- buvo'chlcagoje, Los Angeles ir 

rugsėjo 23, sekmadienį. Kultū
ros Židinyje rengiamas New 
Yorke. Renginio tikslas netik su
kaktį prisiminti, lx*t ir sutelkti 
lėšų Dirvos leidimui.

Renginio darbams New Yorke 
sudarytas didokas komitetas, ku
riam pirmininkauja Aleksandras 
Vakselis. Minėjimo pradžia 4 v. 
popiet.

Pradžioje bus paskaita, kurią 
skaitys inž. Jaunutis Pijus Na
svytis iš Hartfordo, žinomas vi
suomenininkas, besireiškiąs įvai
riose organizacijose. Jis yra 
dirbęsDirvas redakcijoje, Cle
velande.

Solistė Regina Žymantaitė-Peters Pianistas Povilas Stravinskas

Dirvos laikraščiu leidėjai, 
norėdami pagerinti savo finan
sus, bent keliose vietose rengia 
to laikračio 75 metų sukakties 
minėjimą. Jau tokie minėjimai

galinis, talkos ir daiktų išpardavi
mui. Smulkesnes informacijas, . 
teikia Vida Jankauskienė. Jos 
telef. 718 849 - 2260.

New Yorko filatelistų draugi
ja leidžia savo biuletenį. Leidžia 
anglų kalba, nes dauguma narių 
jau nemoka lietuviškai. Persit
varkė draugijos vadovybė. Pir
mininku išrinktas Kazimieras 
Matuzas, vicepirmininku Algir
das Ruzgas, sekretoriumi Vin-; 
centas Alones, redaktoriumi Je- 
rome J. Norton..Visi iš New Yor
ko arba iš jo kaimynystės. Su
rinkta įdomios medžiagos, skel
biami net šių metų Lietuvos dai
nų šventės pašto ženklai, aprašo
mos pašto ženklų parodos, auk- 
cijonai. Numeris gražiai perrašy
tas, sutvarkytas ir švariai išspau
sdintas.

Jau penktas mėnuo kaip 
sėkmingai veikia G. T. INTER
NATIONAL raštinė Vilniuje. 
Kviečiame visus planuojančius 
vykti į Lietuvą užeiti pas ponią' 
Lilę. Galima pasiūlyti visą eilę 
paslaugų — 10 ekskursijų po; 
Lietuvos įdomiausias vietas, 
transportas privačiam pasivaži
nėjimui į gimtines, teatro ir ope
ros bilietų užsakymai, rezervaci
jos restoranuose ir visa eilė kitų 
paslaugų. Adresas Vilniuje: Tilto 
sk-gvė 8/2. Tel. 62-81-09.

“ŽAIBAS” NR. 6 — maisto 
produktai bus pristatyti jūsų nu
rodytu adresu bet kur Lietuvoje 
10 darbo dienų laikotarpyje. 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 5 sv. 
ryžių, 5 sv. konserv. druska, 4 
sv. valg. druska, 18 oz. riešutinis 
sviestas, 2 dež. džiovintų slyvų, 
2 dež. razinų, 64 oz. aliejus, 1 
dėž. įvairių arbatų, 39 oz. pupe
lių kavos, 12 oz. kakavos. Pilna 
kaina $ 1 (X).(XX) — kreiptis “ŽAI
BAS” 9525 South 79th Avė., 
Hickory Hills, 1 L,60457. Telefo
nas (708) 430 - 8090.

DAIL. MARIJOS ŽUKAUSKIENĖS
MENO PARODA

I
vyks 1990 m. spalio mėn. 6 - 7 dienomis 

Kultūros Židinio apatinėje salėje, 
355 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Parodos atidarymas spalio 6 d. 7 vai. vak. 
Lankymo valandos: spalio 6 d., 12 vai. - 9 vai. vak. 

spalio 7 d. 12 vai. — 3 vai. popiet

įeinant aukojama

Parodę globoja ir visus maloniai kviečia 
atsilankyti

LIETUVIŲ AT L E TŲ KLUBĄ S

IEŠKOMAS REDAKTORIUS/Ė 
BALTIEČIŲ BIULETENIUI

Renkama originali politinė informacija iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos biuleteniui, skirtam Jungtinėms 
Tautoms, žinių agentūroms ir bendrai publikai, Kon
taktuojami žinių šaltiniai Baltijos kraštuose ir Vaka
ruose žurnalistai bei valdžios atstovai.

Dirbama pelno nesiekiančiai organizacijai “Baltic 
Appeal to the United Nations (BATUN)”, siekiančiai 
palaikyti Baltijos kraštų nepriklausomybės siekius. 
Pageidaujamas Baltijos kraštų pažinimas, o taip pat 
anglų, rusų Ir bent vienos baltiečių kalbos mokėjimas.

Dėl smulkesnių Informacijų kreiptis adresu: 
Mara Treimanis, Office Manager, BATUN 
115 W. 183rd Street
Bronx, N.Y. 10453
Tel. (212) 367 - 8802

DIRVOS SUKAKTIES MINĖJIMAS IR KONCERTAS
i 

seniai grįžo iš pasisekusios kon
certų kelionės Venecijoje, Itali
joje. Yra užangažuota ateinan
tiems metams atlikti 5 koncertus 
su pasaulio žinomu tenoru Eu- 
genio Femandi.

Pianistas Povilas Stravinskas 
yra atvykęs iš Lietuvos ir čia pa
silikęs. Muzikos pradėjo mokytis 
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno 
mokykloje, vėliau tobulinosi 
Maskvos centrinėje muzikos 
mokykloje. 1976 baigė P. Čai
kovskio valstybinę konservatori
ją ir aspirantūrą prof. J. Milštei- 
no klasėje. Nuo 1976 metų buvo 
Lietuvos tautinės filharmonijos 
solistas, rengė savo koncertus, 
grojo su įvairiais simfoniniais or
kestrais, su įvairiais solistais, 
instrumentalistais. Koncertavo 
Sov. Sąjungoje, Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir Amerikoje.

Šitame koncerte jis-atliks “M.. 
K. Čiurlionio tris kūrinius ir 
Chopino du kūrinius.

Po programos vaišės. Prie sta
lo sėdės 8 žmonės. Stalus galima 
užsisakyti pas Ireną Vakselienę 
718 846 - 3246 arba pas Aldoną 
Pintsch 201 838 - 9150.

A. Vakselis

Inž. Jaunutis Pijus Nasvytis

Koncertinė dalis'
Koncertinę dalį atliks du me

nininkai: solistė Regina Žyman
taitė - Peters ir pianistas Povilas 
Stravinskas.

Solistė Regina Žymantaitė- 
Peters lietuviams koncertavo 
Chicagoje, Clevelande, New 
Yorke, Toronte ir kitur. Koncer
tavo Amerikoje ir Italijoje. Ope
riniai koncertai su mezzo sopra
nu Bianca Burini buvo West 
Palm Beach, Fla., New Jersey 
operoje, Ncw Yorko Grand ope- 
roje - Camegie Hali. Eilę kon
certų yra surengusi Italijoje. Ne-

New Yorko
Lietuvių
Jaunimo II AL

Sąjungos
ŠOKIAI

vyks rugsėjo 29 d., 9:30 vai. vak. 
"BALTIJOS” restorane

įėjimo auka 6 doi.
Šokiams muziką tvarkys LAURA ŠAT1NSKAITĖ

Taip pat gros akordeonistas
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI IR 
ATSIVESTI SAVO DRAUGUS!!!

DIRVOS 75 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS IR KONCERTAS

1990 rugsėjo 23 d., sekmadienį, 4 v. popiet, 
Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
AKADEMINĖ DALIS:

paskaita: - inž. JAUNUTIS NASVYTIS

KONCERTINĖ DALIS:
solistė - REGINA ŽYMANTAITĖ - PETERS

pianistas - POVILAS STRAVINSKAS

Po programos — vaišės ir atgaiva, laimėjimų traukimas.
įeinant aukojama 10 dol.
Prie stak) 8 žmonės. Stalus iš anksto galima užsakyti pas:
Ireną Vakselienę — 718 846 - 3246
Aldoną Pintsch - 201 838 -1950

komiteto narius.

MINĖJIMĄ RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA SPECIALUS
RENGINIO KOMITETAS, KUR) SUDARO:

J. Bagdonas, R. Bitėnas, V. Gerulaitis (718 - 847 - 5522), G.Kum*

Pintsch, B. Paprocklenė, A. Sperauskas, G. Stankūnienė,K. 
Trečiokas (201 687 - 4033), A. Vekselis, L Vakseiienė, A. Vebe- 
llūnas, J. Veblaitis


