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I
 Savaitės 

įvykiai

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
kitų keturių naujų valstybių 
priėmimas į Jungtines Tautas 
aprašytas JT diplomatams skiria
mam laikraštyje The Diplomą-' 
tie World and Delegates World 
.Bulletin rugsėjo 23-spalio 7 lai
doje. įdėta ir nuotraukų, vai
zduojančių tų valstybių vėliavų 
pakėlimų priešais Generalinės 
Assamblėjos rūmus ir paskiras 
delegacijas prie savo stalų 
Asamblėjoje. laikraštis leidžia
mas New Yorke.

Nadine Gordimer, 67 m. 
amžiaus baltasis rasės rašytoja, 
kurios romanai vaizduoja rasinės 
segregacijos konfliktus ir įtakų 
šeimos santykiams, laimėjo No
belio Literatūros premijų. Ji pir-
moji moteris, literatūros premijų 
laimėjusi per pastaruosius 25- 
erius metus. Žinia apie laimėji
mų jų pasiekė New Yorke, kur ji 
lankėsi su paskaitomis,, garsin
dama savo naujų knygų. Ji nuola
tos gyvena Pietų Afrikos respu
blikoje.

Nobelio Taikos premija pa
skirta Daw Aung San Suu Kyi, 
opozicijos lyderei, už jos taikin
gomis priemonėmis vedamų 
kovų prieš žmogaus teisių pažei
dimus kariškių valdomoje Bur- 
moje. Ji, prieš porų metų 
sugrįžusi iš D. Britanijos, laiko
ma namų arešte ir dar nežino, 
kad tų premijų laimėjo. Jos tėvas, 
moderniosios Burmos kūrėjas, 
buvo nužudytas 1947 m., kai jo 
dukrai buvo vos dveji metai 
amžiaus.

Popiežius Jonas Paulius II su
sitikimuose su Brazilijos valdžios 
atstovais ir kalbėdamas tikinčių
jų minioms, pabrėžia milžiniškų 
skirtumų, ten esantį tarp skurdo 
ir prabangos. Turtuoliai Brazili
joje, sudarantys tik 2% gyvento
jų, valdo 57% ariamos žemės. Be 
to, dideli žemės plotai guli ne
naudojami, nes turtingi biznie
riai laukia kainų pakilimo, kai 
tuo tarpu apie 12 milijonų kai
miečių neturi iš ko pragyventi. 
Popiežius atvyko į Brazilijų spa
lio 12. Išbus 10 dienų.

Vokietijos vyriausybė pradės 
statyti stovyklas, kuriose apgy
vendins pabėgėlius iš Rytų Eu
ropos. Stovyklos bus įrengtos 
tose vietose,kur dar dabar tebėra 
sąjungininkų karinės bazės. 
Didžiuma pabėgėlių, užplūdu
sių Vokietijų, savo kilmės kraštus 
paliko ne dėl politinių, bet eko
nominių priežasčių.

142 tūkstančiai pabėgėlių 
galės atvykti į JAV ateinančiais 
metais. Baltieji Rūmai pranešė, 
kad tame tarpe galės būti 61 
tūkstantis pabėgėlių iš Sovietų 
Sąjungos. Išskyrus sovietinius 
piliečius, pabėgėlių galėsią būti 
ir iš Albanijos, bet tos teisės ne
taikomos Jugoslavijos pabėgė
liams. Šiemet į Ameriką priimta 
apie 130 tūkstančių pabėgėlių.

Sovietų Sąjunga sutiko ati
traukti savo kariuomenę iš Len
kijos ateinančių metų pabaigoje. 
Ten dar tebėra 45 tūkstančiai 
raudonarmiečių. Susitarimo pa
siekta po ilgų diskusijų. Lenkai 
patenkinti, kad reikalai pagerėjo 
po perversmo Sovietijoje, nes iki 
to laiko Sovietai kariuomenės 
atitraukimo datų buvo nustatę 
1994 metams.

VATIKANAS ATKŪRĖ RYŠIUS SU LIETUVA
— Arkivyskupas Audrys Bačkis lankėsi Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikose —

Specialus Popiežiaus atstovas, 
arkivyskupas Audrys Bačkis, 
rugsėjo 30 d. Vilniuje pasirašė 
diplomatinių santykių visiško 
atkūrimo tarp Apaštalų Sosto ir 
Lietuvos Respublikos bendrų 
deklaracijų. Pasirašymas įvyko 
užsienio reikalų ministerijoje. 
Dalyvavo visi Lietuvos vysku
pai, išskyrus kardinolų V. Slad
kevičių, kuriam atstovavo vysk. 
S. Tamkevičius. Kalbose po pa
sirašymo buvo pažymėta, kad šis 
įvykis reiškia vieną svarbiausių 
žingsnių, grįžtant j krikščioniš
kųjų Europų.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas pa
brėžė, kad normalių Lietuvos 
santykių su Apaštalų Sostu at
naujinimas yra ypatingas įvykis, 
nes Vatikanas buvo viena iš ne
daugelio pasaulio valstybių, kur
veikė Lietuvos diplomatinė at
stovybė.

Arkivyskupas Bačkis atkreipė 
dėmesį, kad Šventasis Tėvas pa
skutiniuoju metu buvo ypač su
sirūpinęs diplomatinių santykių 
su Lietuva kuo greitesniu 
atkūrimu ir yra pasiruošęs kuo 
greičiau į Vilnių atsiųsti savo 
nuncijų.

Arkivyskupas Bačkis, kuris 
yra Apaštalinis pronuncijus 
Olandijoje, kaip Popiežiaus at
stovas, lankėsi taip pat Latvijoje 
ir Estijoje ir pasirašė santykių 
atkūrimo deklaracijas.

-o-
Apaštalų Sosto ir 'Lietuvos 

santykiai užsimezgė 1922 m. lap
kričio 10 d., kai Apaštalų Sostas 
dejure pripažino nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. 1925 m. _ 
buvęs Vilniaus vyskupas Jurgis 
Matulaitis paskirtas apaštaliniu 
vizitatoriumi Lietuvai, o 1926- 
ųjų pavasarį įkurta pirmoji Lie
tuvos bažnytinė provincija. 1925 
m. Kaune buvo įsteigta apašta
lini internunciatūra. 1927 m. 
rugsėjo 27 d. pasirašytas Apašta
lų Sosto ir Lietuvos konkordatas, 
o po vienerių metų apaštalinė in- 
temunciatūra Kaune buvo pa
kelta į nunciatūrą.

-o-
Kai 1940 m. Sovietų Sąjunga 

okupavo Lietuvą ir ją prisijungė, 
tuometinis nepriklausomos Lie
tuvos įgaliotasis ministras Vati
kane Stasys Girdvainis Apaštalų 
Sostui įteiktame laiške pabrėžė 
smurtu įvykdytos Lietuvos in
korporacijos neteisėtumą, para
gino Apaštalų Sostą nepripažinti 
Lietuvos nepriklausomybės pa
naikinimo. Tačiau 1940 m. Lie
tuvai primestoji nauja valdžia 
pranešė apaštaliniam nuncijui 
Kaune arkivyskupui L* Centoz, 
jog yra užtraukiami į Sovietų Są
jungą inkorporuotos Lietuvos 
respublikos diplomatiniai santy
kiai su Apaštalų Sostu ir panaiki
nama Lietuvos diplomatinė at
stovybė Vatikane. Tuometinis 
Lietuvos užsienio reikalų mini
stras Krėvė-Mickevičius Vatika
nui pasiųstame laiške reiškė 
viltį, kad Apaštalų Sostas dau
giau nebepripažins Lietuvos mi
nistro Vatikane, kuris, kaip buvo 
pažymėta laiške, atsisakė pri
pažinti Lietuvoje susidariusią 
naują padėtį, dėl ko jam buvo 
atimta Lietuvos pilietybė ir jam 
buvo uždrausta sugrįžti atgal į 
tėvynę.

Apaštalų Sostas, aišku, ne
priėmė šio naujosios Lietuvos 
valdžios reikalavimo, atsisakė 
pripažinti smurtu įvykdytą Lie

tuvos inkorporacijų į Sovietų Są- 
jungų. Nepriklausomos Lietuvos 
diplomatinė atstovybė Vatikane 
veikė per visų Lietuvos okupaci
jos penkiasdešimtmetį ir dabar 
veikia.

Lietuvos įgaliotasis ministras 
Stasys Girdvainis iki mirties 
buvo įrašytas į Vatikane akredi
tuotų diplomatų sųrašų, o jam 
mirus, surašė visų laikų figūravo 
jo įpėdinis — reikalų patikėtinis 
Stasys Lozoraitis jr.

Lietuvai atkūrus visiškų ne
priklausomybę, Apaštalų Sostas 
per valstybės sekretorių arkivy
skupų Sodano išreiškė savo pasi
tenkinimų Lietuvos sugrįžimu į 
suverenių valstybių tarptautinę 
bendruomenę. Kardinolas val
stybės sekretorius ministrui pir
mininkui Vagnoriui rugpjūčio 30 
d. pasiųstoje telegramoje,
džiaugdamasis susidariusia nau
ja padėtimi, reiškė viltį, kad ar
timiausiu laiku bus įmanoma at
kurti normalius Apaštalų Sosto 
ir Lietuvos diplomatinius santy
kius ir tarpusavio ryšius, kurie 
jėga buvo nutraukti.

Panašaus turinio telegramas 
Vatikano valstybės sekretorius 
kardinolas Sodano buvo pasiun
tęs Latvijos ir Estijos ministram 
pirmininkam.

-o-
Apaštalų Sosto ryšiai su Latvi

ja, kaip ir su Lietuva, užsimezgė 
1922 m., kai buvo pasirašytas 
Apaštalų Sosto ir Latvijos kon
kordatas. 1925 m. Rygoje buvo 
įkurta apaštalinė intemun- 
ciatūra, vėliau tapusi nun
ciatūra. 1923 m. į Vatikaną buvo

Klierikai, atvykę iš Lietuvos įvairių vyskupijų ir pradėję šiuos mokslo metus Romoje, 
su vysk. Pauliu Baltakiu. OFM, ir Šv. Kazimiero kolegijos rektoriumi prel. Algimantu 
Bartkum Romoje 1991 spalio 6.

LIETUVOS ATSTOVAS KALBA JUNGTINĖSE TAUTOSE
KĘSTUTIS K. MIKLAS
Darbininko akredituotas 

korespondentas 
Jungtinėse Tautose

Jei prieš porą mėnesių kas 
nors būtų pasakęs, kad Sovietai 
pripažins Pabaltijo valstybes, 
kad jos tučtuojau bus priimtos į 
Jungtines Tautas, kad už tai ir 
Sovietai balsuos, kad mūsų ge
neralinis konsulas New Yorke 
taps Lietuvos ambasadorium ir 
kalbės Jungtinėse Tautose, tasai 
žmogus J>ūtų buvęs apšauktas 
nenormaliu.

Sunku net įsivaizduoti, kad tai 
galėjo įvykti ir net taip greitai ir 
kad esame istorinių įvykių liudi
ninkai.

pasiųstas Latvijos įgaliotasis mi
nistras Germanas Albat, 1937 m. 
buvo įkurta Liepojos vyskupija 
ir Rygos bažnytinė provincija. 
Sovietam okupavus Latvijų, 
apaštaliniam nuncijui arkivysku
pui Aratai buvo įsakyta išvykti. 
Prieš išvykdamas, nuncijus pa
reiškė protestų naujai Latvijos 
valdžiai dėl Bažnyčios turtų Lat
vijoje konfiskavimo, pažeidžiant 
Apaštalų Sosto su Latvijos pasi
rašytąjį konkordatų. Vatikanas 
niekad nepripažino teisėtu Lat
vijos prievartinio įjungimo į So
vietų Sąjungų.

Su Estija Apaštalų Sosto san
tykiai užsimezgė dvejais metais 
vėliau negu su Lietuva ir Latvi
ja, būtent 1924-iais, kai Estijoje 
buvo įkurta apaštalinė admini- 
stratūra, Estijos katalikų
Bažnyčią atskiriant nuo Rygos 
vyskupijos, kuriai ji iki tol prik
lausė. Apaštalinis delegatas Pa
baltijo kraštuose monsinjoras 
Zecchini buvo paskirtas Estijos 
apaštaliniu administratorium. 
1931 m. rugsėjo 11 d. buvo įkur
ta apaštalinė nunciatūra Talline, 
o 1933 m. pirmasis Estijos įgalio
tasis ministras prie Apaštalų So
sto Otto Strandman įteikė Po
piežiui savo skiriamuosius raš
tus. Apaštalinis nuncijus Rygoje 
arkivyskupas Arata buvo paskir
tas Vatikano reikalų patikėtiniu 
Talline. 1935 m. liepos mėnesį 
arkivyskupas Arata buvo paskir
ta apaštaliniu nuncijumi Estijo
je. 1940 m. Sovietams okupavus 
Estiją, apaštalinė nunciatūra 
Talline uždary ta.

Gerokai prieš savaitę JT biule
teniuose buvo paskelbta, kad 
spalio 9 JT sesijos priešpietinia
me posėdyje yra skirtas laikas 
Lietuvos atstovo kalbai. Jos at
stovas buvo paskutinysis kalbė
tojas tame posėdyje, apytikriai 
apie pusę pirmos prieš išsiskir- 
stant pietų pertraukai.

Paprastai prie valstybes vardo 
esti nurodomas ir asmuo, kuris 
kalbės, bet prie "Lithuania" nie
ko nebuvo, tai ilgai spėliojome, 
kas bus tasai kalbėtojas. Pasi
rodė, kad ambasadorius Anice
tas Simutis. Kiti buvo l>emaną. 
kad gali atvykti bent užsienio 
reikalų ministras.

Kalba Anicetas Simutis
Ambasadoriaus Aniceto Si

Naujasis JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas 
Maciūnas kalba XIII-osios Tarybos pirmosios sesijos daly
viams Philadelphijoje. Dešinėje sėdi dr. Antanas Razma, pe
reitos JAV LB Krašto valdybos pirmininkas. Nuotr. Ramunės 
Kubiliūtės

PRADĖJO DARBĄ 
NAUJOJI LB TARYBA

Naujoji JAV Lietuvių Ben
druomenės XIII-ji Taryba savo 
pirmoje sesijoje Philadelphijoje 
1991 spalio 4-6 dienomis išrinko 
trejų metų kadencijai Tarybos 
prezidiumą, Garbės teismą, 
Kontrolės komisiją ir naują Kraš
to valdybos pirmininką. Pasi
skirstė į aštuonias nuolatines 
darbo komisijas; išklausė ir pat
virtino buvusio prezidiumd, 
Garbės teismo, Kontrolės komi
sijos ir darbą baigiančios Krašto 
valdybos (iš Chicagos) ir įvairių 
institucijų l>ei komitetų veiklos 
pranešimus. Taryba apsvarstė 
ateities planus ir darbus; priėmė 
nutarimus LB veiklai stiprinti ir 
plėsti. Pasidžiaugė ir sveikino 
Nepriklausomos Lietuvos Res- 

mučio kalba prasidėjo maždaug 
iš anksto numatytu laiku ir 
užsitęsė per 20 minučių. Jis 
kalbėjo angliškai ir gvildeno 
įvairius Lietuvos ir tarptautinio 
masto klausimus.

Pasveikinęs Generalinės As
amblėjos prezidentą ir Gen. 
Sekretorių, jis padėkojo kraš
tams, padėjusioms Lietuvai ei
nant sunkiu nepriklausomybės 
keliu Išskirtinai jis paminėjo 
Islandiją ir Skandinavijos kaimy
nus, sakydamas, kad Lietuva vi
sad atmins juos už jų drąsą ir 
ištvermingumą.

Patelkęs istorinių bruožų apie 
Lietuvą senovėje, jis priėjo prie 
Lietuvos valstybes atsikūrimo

Inukelta į 2 psl.) 

publiką, jai laimėjus laisvojo pa
saulio valstybių pilnutinį pri
pažinimą.

JAV LB Tarybos prezidiuman 
išrinkti pirmininkas Vytautas 
Kamantas (Sparta, Michigan), 
vicepirmininkai dr. Vytas Naru
tis ir Birutė Vilutienė, sekre
torės Svajonė Kerelytė ir 
Gražina Kamantienė.

į Garbės į teismą išrinkti pir
mininkas dr. Antanas Razma 
(Chicago), dr. Zigmas Brinkis, 
advokatė Daina Kojelytė, dr. 
Vytautas Majauskas ir dr. Pranas 
Zunde.

J Kontrolės komisiją išrinkti 
pirmininkas Rimantas Aukštuo
lis (Cleveland, Ohio), Kęstutis 
Bileris ir Linas Kučas.

Nauju Krašto valdybos pirmi
ninku išrinktas Vytas Maciūnas 
iš Philadelphijos. Jis pasikvies 
naujosios Krašto valdybos na
rius. Juos tvirtins Taryba kore- 
spondenciniu būdu. Pareigas 
perims lapkričio mėnesį.

Visi Tarybos nariai (70) pasi
skirstė į aštuonias nuolatines Ta
rybos darbo komisijas:

1. Švietimo reikalų — pirm. 
Juozas Polikaitis (Chicago); 2. 
Kultūros reikalų — pirm. dr. Pe
tras Kisielius (Chicago); 3. Poli
tinių reikalų — pirm. Zigmas Vi
skanta (Los Angeles); 4. Sociali
nių reikalų — pirm. Adolfas Ar
malis (St. Petersburg, FL); 5. 
Religinių reikalų — pirm. kun. 
dr. Matas Gyvas (St. Petersburg, 
FL); 6. Finansinių reikalų — 
pirm. Česlovas Mickūnas (Bo
ston, MA); 7. Jaunimo reikalų — 
pirm. Eduardas Meilus (Worce- 
ster, MA); 8. Organizacinių rei
kalų — pirm. Paulius Alšėnas 
(Cleveland, OH).

Apie Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės veiklą ir 1992 m. 
Chicagoje šaukiamą PLB Seimą 
kalbėjo PLB pirmininkas dr. Vy
tautas Bieliauskas.

Pranešimai buvo apie JAV LB 
Krašto valdybos įvairias veiklos 
sritis (14); apie Pasaulio Lietu
vio, Bridges ir Lituanus žurna
lus; apie buvusį Lietuvių Muzi
kos Festivalį bei Dainų šventę; 
apie būsimą JAV ir Kanados LB 
Tautinių Šokių Šventę; Lietuvių 
Fondą ir ateinantį VH-jį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą Pie
tų Amerikoj. Visiems padėkota 
už jų darbus.

Savo paskaitoje apie Bendruo
menės veiklos kryptį kalbėjo Pa
saulio Lietuvio redaktorius Bro
nius Nainys. Simpoziume apie 
konkrečius uždavinius ateičiai

(nukelta į 2 psl.)



tų ambasadorių, jų tarpe ir So
vietų ambasadorius Julius M. 
Voroncovas, pasveikinti mūsų 
ambasadorių už jo kalbą.

Kredencialų įteikimas

Oficialiu Lietuvos atstovu am
basadorius Simutis tapo spalio 8 
d. 1:15 vai.

Iškilmingos kredencialų įtei
kimo ceremonijos metu, JT Ge
neralinio sekretoriaus priėmimų 
kambary, amb. Simutis perdavė 
Lietuvos žmonių ir Lietuvos Re
spublikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko Vytauto Land
sbergio linkėjimus. Generalinis 
Sekretorius Javier Perez de 
Cuellar pasveikino amb. Simutį, 
pavadindamas Lietuvos

Savanoriai kariai prie Parlamento rūmų Vilniuje, JAV pripažinus Lietuvos valstybę.
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LIETUVOS ATSTOVAS KALBA JUNGTINĖSE TAUTOSE
(atkelta iš 1 psl.)

1918 m-vasario 16, nepriklauso
mybės gyvenimo, stalininės 
okupacijos bei jos pasekmių. 
Iškėlė 1988 m. gimusį Lietuvos 
atgimimą bei Lietuvos neprik
lausomybės atstatymą 1990 m. 
kovo 11. Priminė ir šių metų sau
sio 13 žudynes prie TV bokšto ir 
Sovietų pastangas nuversti de
mokratinę Lietuvos valdžią. Jis 
taip pat palietė ir Sovietų komu
nistinių jėgų subyrėjimą, 
pabrėždamas, kad jo pradžia 
buvo Pabaltijo kraštuose.

Kalbėdamas apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, jis iškėlė daug 
problemų ekonominėj, taip pat 
gamtos taršos srityje, kur Lietu
va laukia patarimų ir pagalbos 
per JT sistemą.

sumažinti esamų atominių gink
lų skaičių, bet kartu yra susirūpi
nusi, kad jie nepatektų į kitus 
kraštus. Manoma, kad Sovietų 
daliniai Lietuvoj jų neturi. Bet 
jei jų turėtų, yra būtina, kad jie 
būtų tučtuojau išvežti iš Lietu
vos teritorijos. Lietuva taip pat 
remia atominių ginklų draudžia
mos zonos praplėtimą nuo šiau
rinių kraštų iki Juodosios jūros.

mo Jungtinėse Tautose, kur 
žmonijos viltys yra paremtos tai
kinga ir teisinga pasaulio tvar
ka”.

Amb. Simučio kalba buvo pa
lydėta gausiais plojimais. Užku- 
lyse sugužėjo per 20 įvairių kraš-

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja tateWuoao reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WaaV$trSlfnsbury, Conn. 
06070. Tai. 203 651-0261.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84,- 02 Jamalca Ava. (prie FOrest 
P*wsy St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2?44.

BUYUS FUNERAL HQME- Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wil*on Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingo* laidotuvės. Modernios, koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas. įstaiga veikia naujo] Vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Wpodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušio klijentais.

sugrįžimą pasaulio tautų seimą VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. WinterJ3drden Tavam, 
“istoriniu momentu”. .^3 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu-

Gen. Sekretorių domino tarp '"vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos de- rūšie# Hetuviškas maistas prieinama kaina. _______________ ■
rvbų eiga ir rezultatai. Po trum- ..... . .. .x._ .~ . SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baktng Co. Lietuviška Ir
po pasikalbėjimo, Generalinis europietlška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm; bei pokyliams tor- 
Sekretorius pakvietė šampano tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd, Carone, Queentv
tostui, linkėdamas kuo geriau-
stos sėkmės naujai JT narei, žen
giančiai tokius atsakingus istori
nius žingsnius.

Amb. A. Simučio palydovais 
šioje ceremonijoje buvo Lietu
vos užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas Gediminas Šerkšnys 
ir misijos pareigūnas Darius 
Sužiedėlis.

N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

Dėl taikos ir tautų 
apsisprendimo....

Toliau jis dėstė Lietuvos pozi
ciją dėl taikos ir tautų apsispren
dimo. Pabrėžė, kad Lietuva ne
turinti jokių kivirčų su kaimyni
niais kraštais ir norinti su visais 
gyventi taikingai. Čia jis taip pat 
pareiškė, jog Lietuvos vyriau
sybė reikalauja, kad Sovietų ka
riniai daliniai būtų išvesti iš Lie
tuvos. Svetimos kariuomenės 
buvimas Lietuvoje yra nelega
lus, neparemtas jokiom sutar
tim.

Jis pabrėžė, kad Lietuva džiau
giasi JAV ir Sovietų pažadais

Dėl žmogaus teisių jis pabrė
žė, kad Lietuva kuria daugpar- 
tinę valstybę, kuri užtikrintų 
visų piliečių teises ir laisves. 
Lietuva remia žmogaus teisių 
paisymo stebėjimą tarptautiniu 
mastu ir didesnį tarptautinį 
koordinavimą pasaulinių krizių 
atveju. Naujojo Pasaulio tvarkos 
idėja, apie kurią daug kas 
kalbėjo, esanti idėja, duodanti 
vilties visoms tautoms ir žmo
nėms, pavargušiefriš riūb senjųjų 
tironijų ir nepasitikintiems seną
ja retorika.

Džiaugiasi ir viliasi

Amb. Simutis savo kalbą baigė 
šiais žodžiais:

“Baigdamas, aš dar kartą noriu 
pareikšti mūsų krašto džiaugsmą 
už gautą šiltą priėmimą iš šios 
pasaulinės organizacijos ir iš 
žmonių visur. Mes nekantriai 
laukiam galimybių dalyvauti 
saugios ateities mūsų vaikams 
kūrime. Ir tikimės ilgamečio 
konstruktyvaus bendradarbiavi-

PRADĖJO DARBA NAUJOJI LB TARYBA

(atkelta iš 1 p si.)

pasisakė Zigmas Viskanta, Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė, Algimantas 
Gečys irkun. Kazimieras Puge- 
vičius. Taryba ir Krašto valdyba 
jų mintis ir siūlymus panaudos 
LB ateities darbuose.

Tarybą sveikino Lietuvos Re
spublikos ambasadorius Wa- 
shingtone Stasys Lozoraitis, 
Garbės konsulai Vytautas Čeka
nauskas ir Vaclovas Kleiza, Vy
skupas lietuviams katalikams 
išeivijoje Paulius Baltakis, 
OFM, vyskupas Vincentas Bri- 
zgys, ALT pirmininkas Gražvy
das Lazauskas, Lietuvių Fondo 
valdybos pirmininkas Algirdas 
Ostis, Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos pirmininkas Sigitas 
Miknaitis ir kiti. Sesijoje dalyva
vo Ateitininkų Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis.

Sesiją rūpestingai globojo ir 
viską gerai paruošė JAV LB Pie
tryčių apygarda su pirmininku 
Algimantu Gėčių ir LB Phila- 
delphijos apylinkė su pirminin
ku Linu Kuču, Jiems Taryba iš
reiškė padėką.

Svečių buvo iš Philadelphijos, 
JAV Rytinio pakraščio ir iš Lietu
vos. Tarp LB Tarybos narių ir 
svečių buvo daug jaunimo, vidu
rinės kartos profesionalų ir vyre
snio amžiaus LB darbuotojų.

Dalyvių nuomone, sesija buvo 
darbinga, dalykiška, pasireiškusi 
jaunatvišku entuziazmu, profe
sionalaus lygio diskusijomis ir 
vyresniųjų patyrimu. į diskusi
jas ir darbus buvo įjungti visi Ta
rybos nariai. Visa tai parodė sti
prią bei su gyvenamuoju laiko
tarpiu kintančią gyvą Bendruo
menę, kuriai užtikrinta prasmin
ga ateitis.

Savaitės 
įvykiai

JVYKIAI LIETUVOJE
Jungtinės Amerikos Valstijos 

Vilniuje iškilmingai atidarė savo 
ambasadą. Jai vadovauja Charge 
d’AffairtsDerill Johnson. Po Šve
dijos, tai antroji užsienio šalių 
ambasada Vilniuje.

.Algirdui Saudargui, Lietuvos 
užsienio reikalų ministrui, Alfre
dui Gižui — užs. reik, ministro 
pavaduotojui ir Valdemarui Kat
kui—užs. reik. min. pavaduoto
jui, suteiletas Lietuvos Respubli
kos nepaprastojo pasiuntinio ir 
įgaliotojo ministro diplomatinis 
rangas. Rangai suteikti Au
kščiausiosios Tarybos prezidiu
mo nutarimu spalio 2 d.

Nauji paskyrimai: Aukščiau-

Šiauriniame Irake kilo nera
mumai tarp kurdų ir Irako ka
riuomenės, kuri kaltinama už 
apšaudymą kurdų gyvenviečių. 
Kurdų sukilėliai, atsikeršydami, 
sušaudė 60 nelaisvėn paimtų.ką- w 
reivių.

Vieną bilijoną dolerių Saudį* 
Arabija paskyrė humanitarinei? 
pagalbai Sovietų Sąjungoje. Bet 
kartu su Egiptu ji planuoja pa
siųsti Sovietijon ir islamo pa
mokslininkų, kurie atremtų iš^ 
Irano sklindančias revoliucinesv šioji Taryba patvirtino Audrių 
idėjas tarp Sovietijos islamo, 
išpažinėjų. /

Pentagono žiniomis, du dideli? 
atominių įrengimų vienetai ne< 
paliesti Persijos įlankos karo^ 
metu. Tebuvę sunaikinti tik keli 
aplinkiniai pastatai, kai tuo tarpų 
išliko pagrindiniai įrengimai, ku
rių išžvalgymą sutrukdęs n epą' 
lankus oras.

Dalai Lama, egzilinis Tibeto 
vadas, kuris gyvena Indijoje, bet 
pastaruoju daug keliauja, kaltina 
Kiniją, kad jam neleidžia lanky
tis Tibete. Pastaruoju metu jis 
lankėsi Sovietų Sąjungoje ir 
kalbėjo budistų minioms cen
trinės Azijos respublikose. Jis 
lankėsi ir Lietuvoje prezidento 
Landsbergio kvietimu. Dabar jis 
vieši Amerikoje ir toliau kelia Ti
beto laisvės reikalą, kalba apie 
tai, kaip Kinija persekioja budi
stus Tibete ir kolonizuoja kraštą.

Butkevičių Krašto apsaugos mi
nistru, Vytenį Aleškaitį Tarptau
tinių ekonominių santykių mini
stru ir numatytas, bet dar nepa
skirtas, Aleksandras Abišala — 
Ryšių ir Informacijos ministru.

? Tuo pat metu Aukščiausioji Ta-
> ryba nutarė panaikinti prekybos 

ir ryšių ministerijas, o materiali
nių išteklių ministeriją pavadinti 
prekybos ir materialinių išteklių 
ministerija.

Lietuvą priėmė savo nariu 
(150-uoju) Tarptautinė Darbo 
Organizacija (ILO).

Čemobilio vardas vėl nu
skambėjo pasaulio spaudoje pe
reitą savaitę. Laimei, tai nebuvo 
toks pavojus, kaip 1986 m. Da
bar buvęs užsidegęs tik elek
trinės stogas. Garsas tuoj užge
sintas, ir aukų nebuvę.JAV LB T. pr.

Badautojų namelis prie Televizijos ir radijo rūmų tapo muziejumi. Nuotr. Viktoro Ka
počiaus

NEW YORK - NEW JERSEY- Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9 -lO'val. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th 
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302.____________________ _____________

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, 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, kondomlnljumų 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 Lithuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. 
Tel. 908 753 - 5636

.... ; ..........................

T A U T O S F O N D Ą
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.
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE (STAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ.
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS 
JONAS 
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUIŠES)
• 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 TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302
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MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI VILNIUJE
------Kaip 30 Išeivijos mokytojų dalinosi patirtimi su 520 Lietuvos mokytojų-------

Žodis naujai JAV LB Tarybai 
ir Krašto valdybai 
Reikia pasidžiaugti, kad paly Anksčiau viskas buvo įprasta. 

Pirmasis smuikas, kuriuo visos 
vadovybės grojo, buvo krašto va
davimas. Veiklos statutai, stiliai, 
metodai jau buvo beveik nusi
stovėję. Dabar — reikia persior
ganizuoti, reikia per nauja 
peržiūrėti visas senas veiklos 
programas. Kurios nebetinka, 
išmesti be jokio pasigailėjimo, 
nes kitaip tik tūpčiosime vietoje 
ir leisime be reikalo laiką ir pini- 

igus.
Jau buvo anksčiau minėta, kad 

iš Tarybos ir iš Krašto valdybos 
laukiame didesnio dėmesio lie
tuviškiems kultūriniams reika
lams. Pagyvinta kultūrinė veikla 
mūsų tarpe atneš mums patiems 
daugiau gyvybės, jungs daugiau 
jaunimo į konkretų darbą, į ryšių 
plėtojimą su Lietuva.

Ir dabar buvo kultūrinė veik
la, rengtos dainų ir šokių 
šventės, bet buvo apleistos kai 
kurios kitos sritys, pavyzdžiui, 
literatūrinė veikla, autorių susi
tikimai su skaitytojais, autorių 
kelionės į lietuviškas vietoves, 
naujų talentų ieškojimas ir jų ug
dymas. Kiek Amerikoje yra lie
tuviškos kilmės dailininkų, kurie 
prisijungtų prie savo tautinių lie
tuviškų šaknų veiklos, noriai 
padėtų Lietuvai. Bet iki šiol nie
kas nemėgino jų suorganizuoti. 
Tą patį reiktų pasakyti ir apie 
muzikus.

Taip susiorganizavę galėtume 
geriau reprezentuotis prieš Lie
tuvos žmones ir daugiau jiems 
padėti. Kas seka jų kultūrinį gy
venimą, tas aiškiai mato, kad to
kia draugystė reikalinga, kad rei
kia jiems padėti atsigauti ir su
prasti mūsų išeivių meną ir taip 
pat vakariečių meną.

Naujoji Krašto valdyba, atro
do, bus judri, Galėtų ji nukeliau
ti bent į artimuosius miestus ir

ginti sklandžiai praėjo mūsų de
mokratiški JAV LB Tarybos rin
kimai ir pirmoje Tarybos sesijoje 
įvykdyti JAV LB Krašto valdy
bos rinkimai. Tai parodė organi
zuotumą, sugebėjimą atlikti 
sudėtingas rinkimines funkcijas, 
jose nepasiklysti ir po to vėl pilna 
energija stoti į naują darbo barą.

Džiugu, kad visur pastebimas 
atjaunėjimas. Atėjo daug jauni
mo į Tarybą ir į Krašto valdybą. 
Anksčiau tekdavo skųstis, kad 
jaunimas tik kandidatuoja, nori 
būti išrinktas, o paskui jo nema
tysi — neatvažiuoja į Tarybos se
sijas.

Dabar jaunimas labai parei
gingai dalyvavo, ne kokiais 
stebėtojais buvo, bet pasireiškė 
jau kaip sugebantis spręsti pro
blemas, įsipareigoti darbui. Juk 
tai puiku! Tuo ypač džiaugiasi 
vyresnieji, kurie tiek triūso įdėjo 
Bendruomenę ugdydami.

Džiaugtis reikia ir tąja darna 
tarp vyresniųjų ir jaunesniųjų. 
Kai vyksta staigūs pasikeitimai, 
kai ateina nauji žmonės, dažnai 
jie nesusivokia, nuo ko pradėti. 
Jie neturi blogos valios, bet 
jįems stinga patirties. Dabar ;to. . 
viso buvo išvengta — veikloje 
bus ir patirtis, ir nauja energija, 
jaunimo modemus mokslas.

Į Krašto valdybą taip pat atei
na dirbti žmonės su dideliu veik
los stažu ir įsijungia jauni. Ir čia 
bus greitai susiderinta gerai 
veiklai.

Ta prasme šiuos Tarybos rin
kimus ir Krašto valdybos sudary
mą galima laikyti vienu sėkmin
giausių Lietuvių Bendruomenės 
istorijoje įvykių: vyresnieji trau
kiasi, ateina jaunieji, pasikeičia
ma išmintingai.

Šiai Tarybai ir Krašto valdybai 
tenka gana sunkūs veiklos metai.

(Tąsa iš praeito numerio)

Dar prisidėjo kelios jaunos 
studentės Michele, Jessica ir 
Melissa Paige, kurios padėjo an
glų kallx>s dėstyme. Minėtina ir 
Kerry Stromberg, jauna lietuvė, 
kuri, baigusi Villanovos univer
sitetą, pasiryžo vienerius metus 
dirbti Švietimo ministerijai. Ji 
pradėjo tuos metus, padėdama 
kursų administravime.

Finansiniai reikalai

Šių kursų moša ir įgyvendini- 

ten susikviesti jaunimą ir vyre
sniuosius bendram pokalbiui.
Turėldme tik daugiau geros va
lios, draugystės, tikrai kur kas 
daugiau padarysime, bus leng
viau veikti ir Krašto valdybai, ir 
Tarybai.

Yra žmonių, kurie serga amži
na kritika. Viskas negerai. Nuo. 
senų senovės vis negerai. Tai 
kartais apkartina jaunųjų veiklą. 
Bet leiskime ir jiems kritikuoti, 
o mes dirbkime, išlaikykime gy
vą lietuvišką išeiviją, pąjęgią, 
atlikti įvairius uždavinius. Nie
kas dar nežino, kas laukia Lietu
vos, kaip jai reikės nugalėti įsi
tvirtinimo vargus. Ten būkime 
ir mes visi su savo nuoširdumu; 
darbštumu, optimizmu.

Kuo geriausios sėkmės naujai ;. 
JAV LB Krašto valdybai ir Tary- * 
bai!

Prašom neužmiršti ir lietuviš- > 
kos spaudos, kuri visada dirbo ir 
dirbs Jūsų labui, ir kurią dažnai į 

tinę Lietuvos padėtį. tuvos ekonominiai ryšiai su nau-prispaudžia išsilaikymo vargai.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursų užbaigtuvės 1991 vasarą Vilniuje. Iš k.: Jadvyga 
Kuncaitienė, dr. Sigita Ramanauskienė, Jūratė Krokytė-Stirbienė, Kazimieras Pulmo- 
nas, dr. Ž. Bandorienė, Regina Petrauskienė, Virga Ghayur. Nuotr Leono Vasausko

mas rėmėsi ne vien tik juodu 
darbu, bet ir pinigine pagalba. 
Pagrindinė ir stambiausia para
ma buvo suteikta Soros Fundaci
jos Atviros Lietuvos Fondo, ku
ris savo stipendija pareiškė pasi
tikėjimu APPLE misija.

JAV LB Dovana Lietuvai taip 
pat gražia anka prisidėjo prie šio 
projekto įgyvendinimo. Šalia šių 
aukų, kuršy ruošos išlaidos buvo 
padengtos pačių organizatorių ir 
lektorių, kurie susimokėjo už 
savo kelionę ir asmeniškas išlai
das. lektorių pragyvenimo išlai
dos Lietuvoje buvo labai dosniai

ALGIRDAS BRAZAUSKAS PEIKIA 
“DEŠINIŲJŲ” VALDŽIĄ LIETUVOJE
Rugsėjo pabaigoje Romoje 

lankėsi Algirdas Brazauskas, 
sekretorius buvusios Lietuvos 
komunistų partijos, dabar besi
vadinančios demokratine darbo 
partija, jį pakvietė Italijos buvu
si komunistų partija, dabar besi
vadinanti demokratine kairiųjų 
partija. . <

Brazauskas susitiko su tos par
tijos vadu Occheto, socialistų 
partijos sekretorium Craxi, taip 
pat su Italijos Atstovų Rūmų bei 
Senato užsienio reikalų komisijų 
pirmininkais ir su spaudos atsto
vais. įvairios spaudos atstovams 
bendrai, o buvusių komunistų, 
dabar demokratinės kairės dien
raščio Unitą atskirai, jis niūrio
mis spalvomis vaizdavo dabar- 

padengtos Kultūros ir Švietimo 
ministerijos.

Reikia paminėti, kad lektorių 
asmeniškas išlaidas labai paleng
vino kelionių agentūra American 
Travel Service Chicagoje. Ji 
kruopščiai surado pačias pigiau
sias kelionių kainas. Ta pati 
agentūra taip pat paruošė ypa
tingai sudėtingą išvykimo-atvy- 
kimo planą didelei grupei, įvai
riai keliaujantiem lektoriam.

Keturios nuostabios 
savaitės

Kursai vyko Mokytojų Kvalifi-

Jis tvirtino, kad Lietuva per
gyvena labai sunkų laikotarpį, 
kad ekonomija krizėje, ky la kai
nos, siautėja politinė kova, kita
minčiai arba disidentai baudžia
mi. Žmonės netenka darbo vien 
dėl to, kad yra komunistų parti
jos nariai, vis sudėtingesni 
valdžios santykiai su tautinėmis 
mažumomis, „ypač su lenkais, vi
suomenėje plinta nepasitenkini
mas ir dėl to blėsta entuziazmas 
dėl atgautos nepriklausomybės.

Atsakydamas į kitą žurnalisto 
klausimą, Brazauskas primygti
nai pabrėžė, kad Lietuva turinti 
palaikyti ypač tamprius ryšius su 
Sovietų Sąjunga, su kurios eko
nomika ji yra tampriai susijusi.

Brazausko nuomone, jei Lie- 

kacijos Kėlimo Institute, Vilniu
je, glolx>jant dr. Rimantui Žil
viui ir pavaduotojui Kazimierui 
Pulmonui. Griežta ir reikli dar- 
lx)tvarkė tęsėsi keturias savaites, 
tik su savaitgalio pertraukomis. 
Nors tikėjomės maždaug 175 
mokytojų kiekvienoje sesijoje, 
suplaukė jų iš daugelio Lietuvos 
miestų ir miestelių. Iš viso daly
vavo 520 mokytojų, direktorių ir 
specialistų.

Tos nuostabios keturios sa
vaitės buvo proga pasitobulinti 
ne tik Lietuvos mokytojam. I>et

(nukelta į 5 psl.) 

jąja Sąjunga bus gerai įtvirtinti, 
tuomet bus galima geriau panau
doti iš Vakarų gaunamą pagalbą, 
bet, jo įsitikinimu. Vakarų pagal
ba pasieks Lietuvą tik tuomet, 
kai šalyje bus geriau išryškinta 
politinė ir socialinė padėtis.

Brazauskas manąs, kad 
Gorbačiovas gerai suprantąs lie
tuvių tautos aspiracijas, bet 
turėjęs skaitytis su Lietuvos ne
priklausomybei nepritariančia 
Sovietų kompartija. Kaltinimai 
Gorbačiovui esą nepagrįsti.

Brazauskas pareiškė, kad jo 
vadovaujama demokratinė dar
bo partija nesutinka, kad nepri
klausomybės idėją monopoli
zuotų dešiniosios jėgos. Buvu
siai kompartijai draudžiama pa
sinaudoti televizija ir radiju, 
dešinieji kontroliuoja spaudos 
agentūras. Buvusi kompartija iš
stumta iš visuomenės gyvenimo.

Brazauskas taip pat pažymėjo, 
kad tarp Lietuvos “dešiniųjų 
vyriausybės ir opozicijos esą di
delių nesutarimų užsienio politi
kos klausimais. Jo manymu, jo
kiu būdu negalima pamiršti, kad 
Lietuva Ištisą penkiasdešimt
metį palaikė glaudžius ekonomi
nius ryšius su Sovietų Sąjunga. 
Praeities negalima vienu brūkš
niu ištrinti, kaip tai siekia pada
ryti dabartinė Lietuvos valdžia.

Keista, kad Brazauskas, anks
čiau komunistas, o dabar taip 
“sudemokratėjęs”, net nepasa
ko, jog Lietuvoje dabar yra daug 
įvairių politinių partijų, o kai jo 
komunistų partija per 50 metų 
valdė Lietuvą, tai ne tik kitokių 
partijų nebuvo, bet ir už galvoji
mą apie kitokias partijas veždavo 
į Sibirą.

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRįŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje

ANTANAS RUBŠYS 7 7 
Manhattan College '

Pra
skiltame pro karinę užkardą. Iš
važiuojančiųjų nestabdo ir netik
rina.

— Tell-Mardikh, tolumoje 
kairėje, — staiga prabyla Ahme- 
das po gero pusvalandžio. Tell- 
Mardikho pašonėje lygumoje 
guli ilgas Ebla piliakalnis. Jo 
kontūrai ryškūs.

— Didžiulis tell, — pastebiu.
— Turi bent 140 akerių ploto, 

— sako Ahmedas. Tai būtų apie 
56 ha. Didžiulis senovės mie
stas!

Greitai privažiuojame ir kelia- 
rodį su “Tell-Mardikh”. Mažo
mis raidėmis yra ir “Ibla”. Išsu
kus iš vieškelio,reikia pervažiuo
ti Tell-Mardikh’o miestelį. Na
mai lyg* senoviški Žemaitijos 
bičių aviliai, avys ir ožkos klajoja 
po dulkinas gatveles. Žolės nie
kur nematyti, bet jos kažką 
kramto. Vaikai mėto sutižusį fut
bolą. Pamatę automobilį, viską 
palieka ir mus vejasi. Už mieste
lio pasivejame ant asilo jojantį 
skerdžių su didele avių ir ožkų 

banda. Jam padeda keletas paau
glių berniukų ir mergaičių. Vai
zdas netikėtas: už kilometro ar 
pusantro tįso Ebla — piliakalnis, 
kurio žemės dengia senovės im
perijos sostinę, priešais nūdienis 
skerdžius su avių ir ožkų banda, 
o už nugaros šiuolaikinis Sirijos 
kaimas.

Paolo Matthiae vadovaujami 

Eblos karaliaus rūmų likučiai. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

archeologai be didelio vargo at
kasė milžiniškas šventoves, įtvir
tinimus ir miesto vartus. Ir jų 
datą nustatė be didelio vargo: 
Artimųjų Rytų vidurinis bronzos 
laikotarpis (maždaug 1900-1800 
m. prieš Kristų). Tačiau vietovės 
vardu pavadinti vis dar negalėjo, 
nes trūko įrašų. 1968 m. buvo 
rastas karaliaus statulos gabalas 
su įrašu — didysis piliakalnis 
buvo pirmukart atpažintas kaip 
Ebla.

Eblos vardas iki tol buvo žino
mas tik keletui mokslininkų. Ji 
buvo vienas iš keturių miestų, 
minimų Nuzi žemėlapyje. O 
Nuzi buvo miestas-valstybė 
nūdieniame Kurdistane, apie 
650 km nuo Eblos. Pats žemėla
pis yra iš 2360-2180 m. prieš 

Kristų. Be to, Ebla yra minima 
ir Akado imperatoriaus Sargono 
Didžiojo sūnaus Naram-Sin pa
minkliniuose įrašuose — jis gi
riasi jų užkariavęs. Po užkariavi
mo Nanam-Sin pasivadino “Ke
turių šalių imperatorium. 
Mokslininkai darė išvadą, kad 
Eblabuvusi svarbus centras.

Karališko archyvo atradimas 
tarp 1974 ir 1976 metų iš laiko
tarpio prieš Naram-Sin Eblos 
užkariavimą (dantiraščio len
telės yra iš 2500-2300 m. prieš 
Kristų) padėjo mokslininkams 
pažinti senovės Eblą. Daugiau 
negu 17000 dantiraščiu rašytų 
molio lentelių padeda Artimųjų 
Rytų istorikams ir S v. Rašto 
mokslininkams pajusti, kad Ebla 
buvo ne tik miestas, bet ir sos
tinė didžiulės imperijos su savita 
kultūra ir civilizacija, kurios 
įtaka reiškėsi visame Derlingojo 
mėnulio pasaulyje. Taigi turime 
žinių apie pasaulį, kuriame Die
vas įsijungė į istoriją, net iš laiko
tarpio prieš tikėjimo protėvius 
Abraomą ir Sarą.

Keletas valandų Ebla 
Imperijos sostinėje

Kiek akys aprėpia — lygi dy
kuma. Toli toli Alepo pusėje 
dunkso Zagros kalnų kontūrai. 
Automobilis, įgudusių Ahmedo 
rankų valdomas, šliaužia 
smėlėtu dykumos keliu. Nema
tau nei upės, nei šaltinių, stebi-

Tell—Mardikh miestelis prie Eblos piliakalnio. Nuotr kun 
prof. Antano Rubšio

na žali lopai — dirvos su trum
pais želmenimis. Atrodo, lyg 
būtų miežiai.

— liaukai laistomi, — paaiški
na Ahmedas.

Baigiasi ir smėlėtasis dykumos 
kelias. Ahmedas stabteli ir žval
gosi, akimis ieškodamas saugaus 
kelio per dykumos smėlį į šimt
metinių klodų saugomą Eblos 
imperijos sostinę. Esame vakari
niame piliakalnio šone. Jis pail
gas.

— Esu vežęs archeologus 
prieš keletą metų — prabyla Ah
medas. — važiuodavau pro at
kastus miesto vartus pietiniame 
gale, o iš ten į karaliaus rūmus...

Ahmedo automobilis pritaiky
tas kelionėms per dykumą. Šniokš
damas ir lėtai jis mus priveža 
prie atkastų Eblos vartų. Užgę- 
sus motorui, Eblos piliakalnis 
prakalba. Kaitri dykumos po
piečio tyla tašyti akmenys mie
sto vartų griuvėsiuose, kiek ato
kiau — piliakalnio nugaros šlaite 
— dalis atkasto akropolio...

Ką byloja Eblos piliakalnis?

Skaitydamas apie archeologi
nius atkasinėjimus, pasineri de
talių apraše. Stovėdamas ant pa
ties piliakalnio ir žvalgydamasis 
po atkastas piliakalnio detales, 
pajunti kur kas daugiau.

(Bus daugiau)



DĖKOJAME VISIEMS, KURIE AUKOJA AMBASADOS IŠLAIKYMUI IR TUO PAČIU LIETUVOS RESPUBLIKOS TVIRTĖJIMUI
“Mūsų bendras uždavinys: atkurti savo 
valstybę. Tas bendras siekis gali būti įvar
dinamas labai paprastu žodžiu—Lietuva. 
Siame žodyje, kaip aš suprantu, yra meilė, 
yra žmonių orumas, yra teisingumo siekis, 
taigi ir žmoniško gyvenimo siekis. ”

Vytautas Landsbergis
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
Pirmininkas

“Yra labai svarbu žinoti, kad lietuviškoji 
visuomenė vertina Lietuvos Ambasados darbą, 
kuris nepaprastai išsiplėtė. Padaugėjo 
dirbančių asmenų skaičius, o jos uždaviniai 
pasidarė smarkiai sudėtingesni. .. .Lietvos 
Ambasada negali tinkamai veikti be jūsų 
pagalbos.”

Stasys Lozoraitis
Lietuvos Ambasadorius, JAV
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Jonas ir Bronė Veselkos 
Rimas Vienužis, MD 
Eugenijus ir Irena Vilkas 
Vilniaus Krašto-Lietuvių Sąjunga—

Chicago, IL 
Antanas Vilutis 
Vardu a.a. J. Vinciūno atminimui 
Mrs. Albert Vinick 
Stasys Virpša 
Genovaitė Viskanta 
Zita Visockienė
Algirdas Visockis 
Robert Vitas 
Joseph Vizgirda 
Juozas ir Marytė Vizgirdai 
Vytautas Vizgirda 
George VVard 
Stefonas ir Birutė Zabulis 
J. ir M. Zadaričius 
Stasė ir Stasys Žadeikis 
Antanas Zailskas
Kun. Vaclovas Zakarauskas 
Dainius Zalensas
Alexandra ir Romualdas Zalubas 
Rev. Leonas P. Zaremba S J 
Vincas Žebertaričius 
Vytautas ir Stasė Žemaitis ’ 
Vladas ir Marija Židžiūnas 
Stasys ir Zūnė Žilevičiai 
Petras Žolynas 
Elena ir Jonas Žukai 
Gražina Žukauskiene 
Pranas Zundė

(Aukotoju ląnus iki 9.27.91)

•Dėkojame už prisidėjimą darbu 
ir pastangomis.

VARDAS, PAVARDĖ:
(First name. *

ADRESAS:
(Addreti)
PARAŠAS:
(Signatūra)

SIUNTIMO ADRESAS: Embassy of l'rthuania
(Mali »o) 2422 Uth St, NW, VVashington, DC 20009

DATA: 
(Date)



VVORCESTER, MA
Dėkojame Dievui už 

Lietuvos laisvę

Rugsėjo 7 d. vietos telkinio 
skautės Maironio Parko patalpo
se suruošė renginį “Svajonių 
naktis”, į kuiį prisirinko pilna 
salė svečių. Skautų vadovė J. 
Markevičienė.

Prieš pradedant programą, 
buvo paminėta Lietuvos neprik
lausomybės pripažinimas, kurio 
kasdien įtemptai laukėme. 
Kalbėjo Worcesterio Lietuvių 
Organizacijų tarybos pirm. P. 
Molis, Lietuvių Labdaros dr-jos 
pirm. K. Adomavičius. Jie- iš
reiškė džiaugsmą, kad IMuva 
tapo nepriklausoma valstybė. 
Giedojome “Lietuva brangi...” 
Sugiedojome Lietuvos himną, 
kėlėm šampano tostus.

Vakaro programai vadovavo 
E. Nalivaikaitė. Buvo gražus ir 
linksmas “Svajonių nakties” va
karas, nes mūsų svajonės tikrai 
išsipildė — Lietuva laisva.

Rugsėjo 8 d. Worcesterio Lie
tuvių Organizacijų taryba, kuriai 
vadovauja P. Molis, užprašė 
mišias, į kurias gausiai atsilankė 
organizacijos, ne tik mūsų abiejų 
parapijų tikintieji, bet buvo at
vykusių ir iš kitų vietovių. Prisi
rinko pilna Sv. Kazimiero para
pijos bažnyčia. Juos visus suvedė 
meilė mūsų brangiai Lietuvai. 
Mišias koncelebravo: kleb. kun. 
V. Parulis, MIC, asistentas kun. 
J. Petrauskas, MIC, ir kun. A. 
Yankauskas. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės O. Valinskienės. Chori
stas V. Roževičius giedojo solo.

Choras pradėjo “Lietuva 
brangi...” Daugelio veidais 
riedėjo džiaugsmo ašaros. Po 
Mišių sugiedota giesmė Marija, 
Marija ir Lietuvos himnas. Die
na buvo nepaprastai graži. 
Atrodė^ kad visa gamta džiaugia
si ir Dievui dėkoja-kartnsirmu17 
mis. Jungėmės bendroje padė
kos maldoje su tūkstančiais 
mūsų brolių ir sesių, besi
meldžiančių tą pačią dieną Šilu
voje.

Rėmėjų koncertas
Rugsėjo 15 d. Marijos Nekalto

MOKYTOJŲ KURSAI VILNIUJE
(atkelta iš 3 psl.) 

ir Amerikos dėstytojam. Dar 
neįpusėjus kursam, Amerikos 
dėstytojai dažnai kartojo, kad ši 
patirtis buvo išskirtinė jiem 
asmeniškai ir jų profesiniame gy- 
venimc. Nors dėstytojai nuvyko 
perduoti metodologijos ir žinių, 
l>et buvo perduota ir pasidalinta 
daug kuo daugiau.

Kursų pabaigoje dalyviai at
sakė anketas. Tiek anketose, tiek 
asmeniškai lx?i viešai dalyviai 
teigė, kad kursų metu ypatingai 
vertino dvi perduotąsias idėjas: 
turbūt svarbiausia idėja, kuri 
kaip auksinė gija tęsėsi per visas 
lektorių paskaitas buvo ta, kad į 
mokinį reikia žiūrėti kaip į indi
vidą. Tai buvo naujiena I actuvos 
mokytojam, kurie patys merdėjo 
per penkiasdešimt metų sovie
tinėje okupacijoje, naudojusioje 
švietimą kaip įrankį užgniaužti 
individą. Antra, dalyviai ypatin
gai vertino dėstytojų atvirumą ir 
l>etarpiškumą, kokio jie nebuvo 
patyrę iš savo !>endradarbių. 
Dažnas mokytojų pasisakė, kad 
mėginsiąs įgyvendinti šias dvi 
brangias ypatyl>cs savo mokyklo
je, savo kolegų ir mokinių tarpe.

J šviesią Lietuvos 
mokyklos ateitį

Per paskaitas, seminarus ir di
skusinius būrelius Amerikos 
dėstytojai geriau pažino Lietu
vos mokyklos padėtį, jos stiprią
sias ir silpnąsias puses. Lietuvos 
mokytojai nustebino dėstytojus 
geru žinių pažinimu ir savų 
trūkumų žinojimu tiek metodo
logijoje, tiek praktikoje. Nuste
bino ir jų nenuilstamas troškulys 

Prasidėjimo vienuolijos Putna- 
me rėmėjai, kartu su seselėmis, 
Maironio Parko didžiojoje salėje 
surengė koncertą ir vaišes.

Visus šiltu žodžiu pasveikino 
rėmėjų skyriaus pirm. A. Gar- 
sienė. Programai vadovavo B. 
Miliauskaitė-Harris. Koncertą 
atliko mūsų iškilioji solistė Gina 
Capkauskienė, su kuria progra
mos vedėja supažindino publiką.

Dievo ir Marijos pagalba Lie
tuva išsilaisvino po ilgų kančių 
iš vergijos, todėl šį koncertą 
pradėta padėkos giesme Marijai 
“Avė Maria”. Padainavo kelias 
dainas lietuvių kompozitorių, o 
po jų traukė įvairių operų arijas 
italų, prancūzų ir vokiečių kal
bomis. Publika palydėjo ilgais 
plojimais.

Jai akomponavo Lietuvos pia
nistas Povilas Stravinskas. Jis ir 
pats porą dalykėlių paskambino. 
Solistei raudonų rožių puokštę 
įteikė A. Jakniūnaitė, o akompo- 
nuotojui raudoną chrizantemą 
prisegė T. Miliauskaitė. Prieš 
vaišes maldą sukalbėjo kun. R. 
Krasauskas iš Putnam, CT. Žodį 
tarė Lietuvių Labdaros dr-jos 
pirm. K. Adomavičius ir pasvei
kino seseles, sulaukusias Lietu
vos nepriklausomybės. Salėje 
aidėjo be sustojimo ilgi plojimai.

Seselių vardu sveikino sesuo 
Stasė. Padėkojo Maironio Parko 
pirm. K. Adomavičiui, visai va
dovybei ir rėmėjoms su pirm. A. 
Garsiene už nenuilstamą darbą. 
A. Garsienė su savo vyru Vladu 
švenčia šiais metais vedybinio 
gyvenimo auksinį jubiliejų. Se
suo Stasė juos pasveikino ir 
įteikė dovanėlę, o solistė ir pu
blika sugiedojome Ilgiausių 
metų.

Šiame koncerte dalyvavo ne 
tik seselių darbų rėmėjai iš mūsų 

» taikinio, bet gausus būrys atvyko 
iš Bostono, Providence, Putna- 
mo,kartu su seselėmis ir kunigai. 
Tai jau keturioliktas koncertas ir 
keturiolikti metai, kai A. Gar
sienė vadovauja rėmėjų skyriui. 
Ji išreiškė padėką Lietuvių Lab
daros dr-jos pirm. K. Adoma
vičiui, vicepirm. A. Glodui ir vi- 

ko daugiau išmokti. Si patirtis la
bai konkrečiai prisidėjo prie toli
mesnio APPLE talkos Lietuvos 
mokyklai planavimo.

Amerikos dėstytojai patyrė, 
kad esama daug vilčių Lietuvos 
mokyklai, nes ji turi tikrai gerų 
mokytojų su gerais norais. Juo
lab, kad veikia Švietimo ministe
rija, vadovaujama ministro Da
riaus Kuolio ir jo pavaduotojo 
Aurimo Juozaičio, jau įrodžiusi 
savo pažangumą švietimo reika
luose ir norą sudaryti sąlygas 
kiekvienam Lietuvos vaikui to
bulintis.

Ko labiausiai reikia — tai para
mos iš Vakarų vėl panašius kur
sus suruošti ir l>endradarbiauti 
per ištisus metus. Būtų svarbu, 
kad išeivija neatsisakytų finan
siškai paremti Lietuvos mokyk
los. Tuo pačiu būtų logiška nau
dotis jau patyrusia organizacija, 
kaip APPLE, kuri jau užmezgusi 
gerus ryšius ir su Kultūros ir 
Švietimo ministerija, ir su Lietu
vos mokytojais. Amerikos moky
tojai-Lietuvos mokyklai organi
zacija APPLE kviečia visus no
rinčius talkon. Organizacijos 
adresas: P. O. Box 1370, West 
Hartford, CT 06107.

Vasara jau baigėsi. Mokyklos 
skambutis suskamlx*jo. Ameri
kos mokytojai ir I aetuvos moky
tojai, dalyvavusieji kursuose, 
sugrįžo prie savo mokinių ir ka
sdienio darlx). Gaila, kad neįma
noma perduoti visus tuos perei
tos vasaros jausmus ir pergyve
nimus, lx?t reikia viltis, kad tai 
dar pasikartos ir ateinančią vasa
ry

Jūratė Krokytė-Stirbicnė

IX išeivijos lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komiteto pirm. dr. Petras Kisielius 
kalba tautinių šokių mokytojų'kursų dalyviams Dainavoje 1991 rugpjūčio 21. Šalia sėdi 
šventės spaudos reikalų vedėjas Bronius Juodelis.

sai Parko vadovybei už nuolatinį __ ~
palankumą seselėms. TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAVAITĖ DAINAVOJE

Padėkos nusipelno visos mo
terys, dirbusios virtuvėje 
ruošiant vaišes, patarnavusios , 
prie stalų, platinusios bilietus. ^ 
Tai nepailstančios — vyriausia j 
šeimininkė sk. pirmininkė A.: 
Garsienė, sk. vicepirmininkė T.J 
Adomavičienė, R. Valinskienė,"2 
A. Maskeliūnienė, E. Nalivai-/ 
kienė, A. Norkevičienė , I. Juo-* 
daitienė, M. Braškienė, R. Štei-7 
nienė. N. Pranckevičienė; D. *
Zaleckaitė, A. Jakniūnaitė, LPa- 
rulienė. T. Juškienė, O. Kil- 
dišienė, J. Spirauskienė, T. Mi
liauskaitė, J. Miliauskienė. 
Neapsieiname ir be vyrų pagal
bos. Visuomet mielai talkina V. 
Garsys, P. Mikšys, o ką be
kalbėti apie vicepirm. A. Glodą.

Padėka abiejų lietuvių parapi
jų klebonams — kun. V. Paru
liui, MIC, ir kun. A. Volungiui, 
renginį garsinusiems parapijų 
biuleteniuose, lietuvių radijo 
programos “Aušra” vedėjui inž. 
E. Meiliui, Jr., jį garsinusiam 
oro bangomis. Jis ir jo žmona Te
resė nemokamai atspausdino 
renginio bilietus.

Naujos narės
Valdyba, ypatingai pirm. A. 

Garsienė džiaugiasi, kad turime 
gausų darbščių seselių rėmėjų 
būrį, kurio eiles vėl padidino 
trys naujos narės: T. Meilu- 
vienė, J. Šimkienė, R. Šlei
nienė. Tikime, jų gražiu pa
vyzdžiu paseks ir tos moterys, 
kurios dar nepriklauso 
rėmėjoms.

Kariuomenės šventė

Lapkričio 24 d., sekmadienį, 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopa 
ir skautės-tai ruošia Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą. 10 
vai. ryto uniformuoti su vėliavo-

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursų anglų kalbos metodologijos dėstytoja Violeta Ged
gaudienė, iš Kalifornijos, atsisveikina su savo studentais Vilniuje. Kursus ruošė APPLE 
bei Kultūros ir Švietimo ministerija. Nuotr. Leono Vasausko

Liko nepilni metai iki devinto
sios išeivijos lietuvių tautinių šo- 
& šventės, kuri įvyks 1992 m. 
pepos 5 d. Chicagoje, Rosemont 
iorizon paviljone. Šį pavasarį 

i Rinktoji Tautinių Šokių Institu- 
Q centro valdyba, vadovaujama 
galios Dzikienės, iš Hartfordo, 
6. talkininkais per trumpą laiką 
paruošė šventės šokių repertua
rą ir visų tautinių šokių grupių 

vadovus, mokytojus, jų atstovus 
— šokėjus sukvietė rugpjūčio 18 
- 24 į Dainavą. Čia supažindino 
juos su šventės programa, šokių 
perdavimu ir jų mokymu visuose 
vienetuose.

Nežiūrint karštos vasaros, į 
Dainavą suvažiavo, suskrido 
“Aidas” iš Kansas City, “Atžaly
nas” iš Toronto, “Audinys” iš 
Detroito, “Audra iš St. Peters- 
burgo, “Aušra iš Omahos, 

.“Aušrinė ir “Aušrinėlė” iš Phi- 
4adelphijos, “Berželis” iš Hart
fordo, “Gintaras” iš Toronto, 
“Grandinėlė” iš Clevelando, 
^Grandis” iš Chicagos, “Gyvata- 
ras iš Hamiltono, “Klumpė iš 

mis organizuotai dalyvaus mišio
se Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje. Po mišių trumpos 
žuvusių pagerbimo iškilmės prie 
paminklo šventoriuje. Žodį tars 
LSSI Trakų rinktinės pirm. g. š. 
A. Zenkus. 3 vai. p. p. Maironio 
Parko patalpose minėjimas: pa
skaitą skaitys VVorcesterio lietu
vių organizacijų tarybos pirm. P. 
Molis. Bus rodoma vaizdajuostė 
apie Lietuvą.

: Rengėjai kviečia visus skirti 
minėtą sekmadienį pagerbti žu- 
vusiems kariams, šauliams, par
tizanams.

J. M.

Kenosha-Racine, Lėtūnas iš 
Chicagos, “Liepsna iš New Jer- 
sey, “Lietutis” iš Seattle, Mairo
nio mokykla iš Lemonto, “Ma
lūnas” iš Baltimorės, “Nemu
nas" iš Brazilijos, "Rūta iš Den
verio, “Šaltinis iš Detroito, 
“Sambūris” iš Bostono, “Spin
dulys” iš Lemonto, “Tryptinis” 
iš New Yorko, “Vakarų Vaikai” 
iš San Francisco, “Vėjas iš Illi
nois, “Vėtra” iš Connecticut, 
“Vingis iš Ottavvos, “Vytis” iš 
Chicagos ir “Žaibas iš Madiso- 
no.

Tautinių šokių savaitės vado
vybėje buvo; viršininkė Dalia 
Dzikienė, komendantai Violeta 
Fabianovich ir Juozas Karmūza, 
ūkio reikalų vedėjas Juozas Ka- 
rasiejus, akordeonistas Audrius 
Polikaitis, virtuvės šeimininkė 
Aldona Šoliūnienė. Kursus 
$4,(XX) auka parėmė JAV LB Lit
huanian Folk Dance Festivals, 
Ine. direktorių taryba.

Šokių savaitę Dainavoje 
aplankė šventės rengimo komi
teto pirm. dr. Petras Kisielius, 
vicepirm. Birutė Jasaitienė, An
gelė Kamiene ir Bronius Juode
lis, posėdyje su šokėjais-mokyto- 
jais aptardami svarbesnius 
šventės reikalus.

Šokių savaitėje buvo 112 daly
vių. Tai viena didžiausių tautinių 
šokių savaičių Dainavoje. Buvo 
labai malonu matyti niekad ne- 
pavargstančias tautinio meno 
auklėtojas, visad jaunas vetera
nes: Jadvygą Matulaitienę, Ni
jolę Pupienę, Ireną Smieliaus- 
kienę, Ritą Karasiejienę ir eilę 
kitų.

Br. Juodelis

IŠ VISUR
_Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto seimas šiemet 
įvyks lapkričio 1 - 3 Chicagoje.

— Kun. Romanas Klumbis po 
sunkios ir ilgos ligos mirė spalio 
11. Velionis buvo gimęs 1914 
Chicagoje, IL, užaugo Lietuvoje 
ir 1937 gegužės 22 Kaune buvo 
įšventintas kunigu. Pastoracijos 
pareigas ėjo Illinois, Texas ir Ari
zonos vyskupijose. Nuo 1980 m. 
aptarnavo Phoenix, AZ, lietu- 
v ius.

— Dail. Ritos Bulovaitės nau
jausių kūrinių paroda Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, 
Chicagoje, atidaroma spalio 18 
d. ir veiks iki lapkričio 9 d. Dai
lininkė gimė Kaune, nuo 1978 
m. gyvena Kanadoje. Ji yra daly
vavusi individualiuose ir ben
drose parodose Lietuvoje ir Ka
nadoje.

— Londono Muzikos ir dra
mos mokyklos administratorius 
pranešė, kad 23 metų amžiaus 
pianistė Virginija Zdanytė, iš 
Vilniaus Muzikos Konservatori
jos, laimėjo Londono Guildhall 
of Music and Drama mokslinę 
stipendiją. Prie jos mokslo sti
pendijos prisidės ir Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga.

— Lietuvos Atstovybėje Wa- 
shingtone rugsėjo 28 VVashing- 
tono LB apylinkė surengė Hen
riko Radausko poezijos popietę. 
Poeziją deklamavo Virginija Ko- 
chanskytė, Kauno Akademinio 
Valstybinio dramos teatro ak
torė.

— Siaurės Amerikos Pabal- 
tiečių plaukimo pirmenybės 
vyks lapkričio 3 d. Trinity Recre- 
ation Center, 155 Crawford St., 
Toronto, Ont. Vykdo Toronto 
estų plaukimo klubas. Dalyvių 
registracija iki lapkričio 1 d. pas 
PLSF plaukimo komiteto va
dovę adresu: Mrs. Mai Kreem, 
618 Davenport Road, Toronto, 
Ont, M5R 1K9. Telef. 416 924- 
6028. Lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečių.

— Dirvos laikraščio paskelb
tasis novelės konkursas šiemet 
sulaukė dvylikos kūrinių. Chica
goje sudaryta vertinimo komisi
ja: Vytautas Kasniūnas, Česlovas 
Grincevičius ir Nijolė Užuba- 
lienė.

— Londone, Didžiojoje Bri
tanijoje, Lietuvių Namuose 
rugsėjo 14 lietuvių Maironio var
do mokykla pradėjo penktuosius 
mokslo metus.

— Ieškomi Ignacas Paulau
skas ir Joana Paulauskienė, gy
venę 34 Fourth St., VVaterbury, 
CT. Jie patys arba apie juos žiną, 
prašomi pranešti adresu: Lietu
va, 232040 Vilnius, Balio Sruo
gos N. 43-2, Ona Paulauskaitė- 
Borusienė.

— Ieškoma. Elena Crižienė, 
Jono (Lukšytė), ieško savo 
pažįstamos Stasės Kent iš New 
Yorko. Ji pati ar apie ją žiną praš
ini pranešti adresu: Grižienė 
Elena, Domeikavos paštas, Kau
no raj., Vytėnų km., Lithuania.

— Ieškoma. Genovaitė K. Ja- 
zdauskaitė Duškinienė ieško 
tėvo sesers Martos Stankievič ar 
jų vaikų. Iš Tytuvėnų išvyko 
1930 m. Rašyti: G. K. Duški
nienė. Erfurto 27-7, Vilnius 
232049, Lithuania.



RUDENĖJANČIOJE CHICAGOJE 
VĖL PRASIDEDA NAUJA VEIKLA

kitu žalgiriečių, Aidu Grigaliūnu“Lituanicos" futbolininkai
Prabėgus-vasarai, “Lituanico- 

s” futbolininkai vėl matomi pir
menybių rungtynėse. Vasara ne
davė progos jiems atostogauti.

Dvi komandos — vyrų ir vete
ranų — dalyvavo IV Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynėse Lietuvo
je

Iš likusiųjų futbolininkų suda
rytosios komandose Amerikoje 
dalyvavo keliuosedideliuose va
saros turnyruose. Genoa City 
turnyre “Lituanica” laimėjo net 
pirmąją vietą ir parsivežė 
didžiulį trofėjų, o St. Joseph — 
gavo trečiosios vietos taurę.

Pirmenybių pradžia “Metro
politan” lygos aukščiausioje divi
zijoje yra labai sėkminga: 
laimėtos pirmosios trejos rung
tynės ir surinkta daugiau taškų 
negu per visą pirmąjį ratą. Nu
galėtos stiprios komandos: 
United Serbs 3-0, Green White 
2-0 ir Maroons 2-0. Pirmosios 
rungtynės prieš Spartos vienuo
likę atidėtos, nepasirodžius ly
gos teisėjams. Sužaistose drau
giškose rungtynėse “Lituanica” 
laimėjo įtikinančiai 4-1.

Lituanica” taip pat varžosi ir 
dėl JAV Mėgėjų Taurės. Čia 
įveiktos jau dvi kliūtys: nugalėta 
“Albanian Stars” 3-2 ir “Kickers” 
1-0. Tačiau sekančiose rungty
nėse klubo vadovybė jau žada 
nestatyti gerųjų savo žaidėjų ai
kštėn, nes juos nori “taupyti” 
pirmenybių susitikimams (beje, 
per paskutines rungtynes buvo 
sužeisti du iš geriausiųjų 
žaidėjų, jų tarpe naujausia pa
spirtis iš Vilniaus “Žalgirio” — 
Ričardas Zdančius (paskutiniu 
metu buvęs “Žalgirio” meistrų 
komandos kapitonų). Šis aukštos 
Idases žaidėjas^iožrfs'kartu su

į Chicagą atvyko tik prieš 5 savai
tes, kiekvienose rungtynėse 
įmušdavo mažiausia po vieną 
įvartį. Jeigu jo sužeidimas pasi
rodys rimtesnis, tai vargu ar jis 
šį sezoną galės pasirodyti ai
kštėje, o tas jau būtų nemažas 
smūgis rudenį be pralaimėjimų 
žengiančiai “Lituanicai”.

Naujiems žaidėjams iš Lietu
vos išlaikyti ir globoti sudarytas 
komitetas, kuris renka aukas, o 
jų, ypatingai po dabartinių 
sužeidimų, reikės nemažai. Au
kas siųsti klubo adresu: Futbolo 
Klubas Lituanica, 2614 W. 69th 
St., Chicago, IL 60629.

Kalbėjo R. Ozolas ir 
J. Tumelis

Lietuvos politiniame gyveni
me gerokai aktyvūs žmonės — 
Aukščiausiosios Tarybos deputa
tas Romualdas Ozolas ir Lietu
vos Sąjūdžio pirmininkas Juozas 
Tumelis padarė pranešimus Chi
cagos lietuviams rugsėjo 25 d. 
Jaunimo Centro kavinėje. Nors 
tai buvo ir darbo dienos vakaras, 
publika perpildė kavinės patal
pas. Buvo įdomu pamatyti ir iš
girsti tuos asmenis, kurių pa
vardės dažnai minimos Lietuvos 
ir išeivijos spaudoje.

R. Ozolas papasakojo apie 
Parlamento veiklą, kai kuriuos 
politinius momentus. J. Tumelis 
apsistojo ties Sąjūdžio darbais — 
buvusiais ir dabartiniais. Nors 
kalbėtojas pažymėjo, kad ne
norįs reklamuoti Sąjūdžio, bet to 
jis neišvengė, ir jo žodžiai nu
skambėjo kaip kokia rinkiminė 
kalba.

Atsisveikino Kultūros taryba

Jaunasis smuikininkas virtuozas Vilhelmas Čepinskis iš Kauno 
kartu su savo tėvu Stanislovu per JAV LB Kultūros tarybos 
surengtą pobūvį Chicagos “Seklyčioje”. Nuotr. Ed. Sulaičio

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Prel. Alfonsas Svarinskas, 

gavęs bažnytinės vyriausybės 
leidimą, kandidatavo į Parla
mento narius ir rinkimuose Ši
lalės rajone laimėjo 66% balsų. 
Buvusiam Šilalės rajono parla
mentarui mirus, jo vieta kurį lai
ką buvo laisva.

JAV LB Kultūros taryba savo

kadencijos užbaigimo proga, 
rugsėjo 28 d. Chicagos “Sekly
čioje” surengė atsisveikinimo 
vakarą. Dalyvavo apie 60 šios ta
rybos darbuotojų, rėmėjų, spau
dos žmonių.

Tarybos pirmininkė Dalia Ku- 
čėnienė apžvelgė veiklą ir 
padėkojo visiems už talką. Iš
minėjo labiausiai prisidėjusius 
asmenis. Pirmoje vietoje pa
minėjo teatrą, toliau dailę, muzi
ką ir kt.

Muzikos srityje pabrėžė jauno 
smuikininko Vilhelmo Čepin
skio atsikvietimą Amerikon, kur 
jis priimtas į Juilliard muzikos 
mokyklą New Yorke. Kadangi šis 
užsimojimas pareikalaus daug 
pinigų, ji kvietė visus tautiečius 
finansiškai prisidėti.

Jos pakviestas, jaunasis smui
kininkas vakaro dalyviams pa
grojo P. Sarasato kūrinį “Čigonų 
melodijas”. Akomponavo muz. 
Alvydas Vasaitis. Visiems patiko 
šio smuikininko pirmas viešas 
pasirodymas Chicagoje.

Apie Vilhelmą šiltai atsiliepė 
ir čia trumpą kalbą pasakęs Lie
tuvos garbės konsulas Chicagoje 
Vaclovas Kleiza. Jis smuikininką 
pavadino Lietuvos kultūriniu 
ambasadorium.

Čepinskis smuikuoja 
“Margučio” koncerte

Platesnė Chicagos publika 
Vilhelmą išgirdo “Margučio” 
koncerte rugsėjo 29 d. Jaunimo 
Centro didžioji salė buvo beveik 
pilnutėlė, panašiai kaip per ko
kio nors žinomo pramoginio vie
neto pasirodymą. O šį kartą gro

jo tik vienas jaunas vyras ir tai 
gana rimtą muziką. Tai ne
regėtas, negirdėtas dalykas Chi
cagoje. Žmonės turbūt atvyko 
paskatinti mūsų spaudoje ir per 
radiją pasirodžiusios patrauklios 
informacijos apie šį smuiko vir
tuozą, Lietuvos “wunderkindą”.

Jaunasis talentas scenoje 
atrodė tvirtai, kaip “didelis vy 
ras” (nors ūgiu jis ir šiaipjau ne
atrodo kaip vaikas). Ir jo progra
moje nekasdieniniai kūriniai — 
Paganinio ir Čaikovskio. Publika 
vertino jaunąjį muzikantą dau
giau nei daugelį kitų čia koncer
tavusių suaugusių menininkų. Ir 
tai, aišku, jaunajam Čepinskiui 
gera moralinė paspirtis.

Fortepijonu Vilhelmui talkino 
muzikas Alvydas Vasaitis, kuris, 
kaip koncerto rengėjas Petras 
Petrutis vėliau pranešė, savo ho
norarą (300 dol.) paskyrė Vilhel
mo studijų išlaidoms sumažinti. 
Beje, Petrutis prašė padėti šio 
jaunojo talento studijų Ameriko
je išlaidas sumažinti.

Kaip jau įprasta po koncertų, 
dalis publikos susirinko į kavinę 
ir susipažino su jaunuoju smuiki
ninku bei jo tėvu, kuris kartu su 
sūnumi gyvens Amerikoje Vil
helmo studijų metu.

Sekantis “Margučio” koncer
tas bus lapkričio 10 d. Jaunimo 
Centre ir tą dieną bus kompozi
toriaus Juozo Žilevičiaus 100 
metų gimimo sukakties minėji
mas. Rengėjai jau dabar skatina 
x isus dalyvauti šiame Chicagoje 
ilgą laiką gyvenusio lietuvių mu
ziko kūrinių koncerte.

Edvardas Sulaitis

VVATERBURY, CT
Dr. Ksavera Frankaitė-Žilin- 

skienė, keletą metų sirgusi, mirė 
rugsėjo 22 d. Daytona Beach, 
FL. Pelenai atvežti į Waterbury, 
CT, ir palaidoti prie vyro, gar
saus anatomijos profesoriaus 
Jurgio Žilinsko, mirusio Ameri
koje 1957 m. Liko dukra dr. Vita 
Vileišienė-Sherwin, anūkė Bi
rutė Vileišytė ir anūkas Petras 
Vileišis su šeima. Velionė buvo 
gimusi Brooklyne 1896. Du kar
tus su tėvais buvo grįžusi į Lie
tuvą, nuo 1916 m. pasiliko gy
venti Lietuvoje. Lankė konser
vatoriją ir tam tikrą laiką dainavo 
Lietuvos operoje kaip solistė. 
1926 m. baigė odontologiją ir 
praktikavo savo specialybėje. 1Ž 
metų buvo Lietuvos Moterų 
Globos komitete iždininke, 
vėliau Moterų Taryboje įsteigė 
kultūros klubą — seklyčią. Nuo 
1939 m. iki sovietinės okupacijos 
vadovavo Lietuvos skaučių sese
rijai. Vokiečių okupacijos metais 

^priglaudė pas save žydaitę ir 
Amerikoje ją išaugino. Ji — Lu- 
cia Bovven — buvo specialiai at
vykusi į jos laidotuves. Taip pat 
išaugino ir brolio dukrą. Į Ame
riką kartu su vyru atvyko 1948 
m.

Vokietijos Bundestago nariai 
sveikino lietuvius Padėkos šven
tėje su nepriklausomybės atgavi
mu ir tarptautiniu pripažinimu. 
Kalbėjo jo pirmininkė Rita Sues- 
smuth. Sveikino ir Danijos už
sienio reikalų ministeris Ufia 
Elemanas-Jensenas. Jie taip pat 
dalyvavo ir Padėkos dienos iškil
mių užbaigime, kuris vyko su 
mišiomis Vilniaus Arkikatedro
je.

Javų derlius Lietuvoje šiemet 
geras. Valstybė grūdus superka, 
mokėdama po 650 rublių už to
ną. Į užsienį grūdus neoficialiai 
išvežti draudžiama, ir nusi
kaltėliai bus baudžiami.

Petrui Liubertui, Lietuvos vi
daus reikalų ministerijos polici
jos departamento generaliniam 
komisarui ir vidaus reikalų mini
stro pirmajam pavaduotojui, Au
kščiausioji Taryba pavedė eiti vi
daus reikalų ministro pareigas. 
Iki šiol tas pareigas ėjęs M. Mi
siukonis atsistatydino.

Video apžvalgas utžsieniui 
nuo 1992 metų sausio mėnesio 
pradės ruošti Lietuvos Televizi
ja. Kasetes bus galima įsigyti 
prenumeratos keliu. Už 12 ka
sečių po 2 vai. kaina $250 me
tams. Kas mėnesį numatoma pa
rengti Lietuvos įvykių apžvalga 
angliškai (10 min.), lietuviškai 
(30 min.), geriausia mėnesio lai
da (30 min.), lietuviškos muzikos 
koncertas (30 min.), filmukas 
vaikams lietuviškai (20 min.). 
Kreiptis tiesiogiai į Lietuvos 
televiziją, 232674 Vilnius, Ko
narskio 49, Fax 22, 75 73.
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■’Tnal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings
\ Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti J barv
’ kų ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie betc

kuriuo laiku. Jūsų siuntų gavus, bankas tuoj j- 
traukia sumų j sąskaitų. Prisideda Ir užtikrlnl-

,3^BM mas, kad jūsų pinigai, y •ukščlaualuaJ
procentus, 

leidžiamus Jstatymų. \ i 
Del lengvo taupymo bū- .* 

" do per paltų skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais. ■■

ALFREO W. AROCBALO PR£SID£N7

South Boston 
Savings Bank

ALWAYS THE LEADEA"

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio pirm. Juozas Tumelis pasakoja 
Chicagos lietuviams apie savo organizacijos veiklą. Salia jo 
sėdi deputatas Romualdas Ozolas, kuris pranešė naujienų iš 
Lietuvos. Nuotr. Ed. Sulaičio

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS

9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY MILLS, IL 60457—2259 U.S.A.

1991/1992 KELIONĖS Į LIETUVĄ
Nr. 9911-N 01 lapkričio - 17 lapkričio, 1991. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.
Nr. 9912-D 26 gruodžio - 12 sausio, 1992. 14 naktų Vilnius, 2 naktys Kopenhaga.
Nr. 9913-J 10 sausio - 26 sausio, 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.
Nr. 9914-F 07 vasario - 23 vasario. 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.
Nr. 9915-MR 06 kovo - 22 kovo, 1992. 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.
Nr. 9918-A 06 balandžio - 25 balandžio, 1992. 17 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.
Nr. 9917-MA 07 gegužės - 27 gegužės, 1992. 18 naktų Vilnius. 1 naktis Kopenhaga ^

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS!

VISŲ IŠVYKŲ VIETOS LABAI RIBOTOS. DĖL TOLIMENĖS INFORMACIJOS PRAŠOME 
KREIPTIS: G. T. INTERNATIONAL, INC., 9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY MILLS, 
ILLINOIS 60457, TELEFONAS: (708) 430-7272.

NEVVYORKE: 86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418 718-441-6401

CHICAGOJ: 2615 W. 71st Street,Chicago, IL60629, 312-737-2110 
1445 So 50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201 
9525 So 79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

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

DETROITE: 24060 W. 9 Mile Rd.,Southfield, M148034, 313-350-2350

VVATERBURY: 6CongressAve.,Waterbury,CT06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos Ir certiflkatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.



KO J NEVV YORKĄ ATVYKSTA 
LIETUVOS VICEPREMJERAS 
VYTAUTAS PAKALNIŠKIS?

Pasikalbėjimas su 
Vytautu Daugirdu

5 r
s

Jau žinoma, kad spalio 19 d. į 
New Yorką atvyksta Lietuvos vi
cepremjero Vytauto Pakalniškio 
vadovaujama valdžios ir aukštojo 
mokslo atstovų delegacija ir spa
lio 20 d., sekmadienį, susitiks su 
Nevv Yorko lietuviais.

Sį susitikimą ruošia LB Nevv 
Yorko apygardos valdyba, 3 vai. 
popiet Kultūros Židinyje.

Delegaciją pakvietė Nevv Yor
ko valstija Vytauto Daugirdo pa
stangų dėka. Todėl ir kreipiausi 
į jį, norėdamas sužinoti, kokių 
tikslų vedina ši delegacija čia 
lankosi:

— Kodėl New Yorko valstija 
atkreipė dėmesį į Lietuvą ir 
pakvietė šią delegaciją ir kaip 
tas pakvietimas susiformavo?

— Mačiau Lietuvos pramonę. 
Mačiau atgimstančios Lietuvos 
ekonomines bėdas. Ekonomiš
kai klestėt reikia koordinuotos 
veiklos bei sutarimo tarp 
valdžios, aukštojo mokslo insti
tucijų ir pramonės.Tai yra tri
kampis, kuriuo tas ekonominis 
gyvenimas remiasi. Jis gerai vei
kia JAV pramonės centruose, 
kaip Silicon Valley, Kalifornijoj, 
taip pat Raleigh Durham, North 
Carolina valstijoj, Bostone ir čia 
Long Islande.

To trikampio idėją norėjau 
pritaikinti ir Lietuvos pramonės 
atstatymui. Piršau ją ne tik Lie
tuvai, bet ir Nevv Yorko valstijos 
valdžios bei aukštojo mokslo in
stitucijom, Pavyko įpiršti abiem 

* pusėm.
Pereitų metų rudenį, Lietu-

VLIKO SPAUDOS KONFERENCIJA CHICAGOJE
Chicagos Tautiniuose Na

muos rugsėjo 26 d. įvyko spau
dos konferencija, kurioje pagrin
dinį pranešimą padarė \liko vi
cepirm. Pilypas Narutis, plačiau 
papasakodamas apie Helsinkio 
konferenciją Maskvoje ir apie 
Vliko pasitarimus Lietuvoje

Reikia pasakyti, jog ši skelbto
ji “spaudos konferencija niekuo 
nesiskyrė nuo paprastų susirin
kimų, kokių mūsų tarpe dažnai 
pasitaiko, ypatingai kuomet kai 
kurios organizacijos nori apie 
save pasigarsinti saviškių tarpe. 
Nors publikos buvo gana daug, 
tačiau spaudos ar kitų komunika
cijos priemonių darbuotojų ne
daug matėsi, o taip pat nebuvo 
ir Vliko veiklą neremiančių arba 
jai atajingų žmonių.

Konferenciją atidarė’ Vliko Pa
rytas pirm. G. IBizauskas, pir
mininkauti pakviesdamas J. 
Jurkūną, o šis supažindino su 
pačiu P. Naručiu, kuris pradėjo 
gan ilgai (apie40 min.) užtrukusį 
pranešimą. Pradžioje supažindi
no su delegacijos dalyviais; dr. 
K. Botaliu, Eltos dir. J. Bobe
liu, dr. A. Budreckiu, P. Na
ručiu ir prie jų Kopenhagoje pri
sijungusiu dr. K. Geniu.

Jie ir kartu nuvažiavę į Mask

tai šalta (tik 40 laipsnių), tačiau 
šiaipjau nuotaikos buvo šiltokos, 
ypatingai, kai gavo teisę pakliūti 
į pagrindinę konferencijos vietą 
— “Dom Sojuza" — labai gražų 
pastatą, į kurį galėjo įeiti tik 160

LIETUVOS BAŽNYČIA JAV TELEVIZIJOJE

Dokumentinis filmas A 
Time to Build, apie Katalikų 
Bažnyčios atgimimą Rytų Euro
poje po 40 metų komunistinės 
represijos bus rodomas JAV tele
vizijoje skirtingom dienom ir lai- 

< kais pagal vietovę, nebūtinai 
*• spalio 20 d., sekmadienį, 12;30 
' vai. p. p. JAV rytinio pakraščio

laiku, kaip anksčiau buvo skelb
ta. Dėl tikslios datos ir laiko, tik
rinti TV programų rodyklę ar 
skambinti vyskupijos komunika
cijos skyriui bei dieceziniam 
laikraščiui. Filmas aptars ir Lie
tuvos padėtj, skiriant ypatingų 
dėmesį Caritas organizacijai ir 
jos vadovei Albinai Pajerskaitei.

vos vyriausybės kvietimu Nevv 
Yorko valstijos delegacija, susi
dedanti iš NY valstijos Ekonomi
nio Išvystymo Departamento, iš 
NY valstijos universiteto, taip 
vadinamo SUN Y vardu, ir Long 
Islando pramonininkų atstovų 
nuvyko į Lietuvą, norėdama vie
toje susipažinti su esama būkle 
ir galimybėm padėti, sudarant 
programą Lietuvos pramonei at
statyti.

Lietuvoj pavyko šiek tiek susi
tarti. Kauno Technologijos Uni
versitetas ir SUN Y sutarė pro
gramą dėl mokslo žinių, ir spec
ialistų pasikeitimo bei sudarymo 
sąlygų specialistams pasigilinti 
moksle. Tuo laiku buvusi prem
jerė Prunskienė buvo pakviesta 
atvykti į Nevv Yorką tos progra
mos plačiau išvystyti. Deja, po
nia Prunskienė, ne tik nerado 
laiko atvykti, bet ir vėliau to pa
daryti negalėjo, nes ji jau nebe
buvo premjerė. Užsuktas ratas 
nesustojo — Nevv Yorko valstija, 
mano rekomendacija, pakvietė 
vicepremjerą Vytautą Pakalniškį 
sudaryti delegaciją ir atvykti į 
Nevv Yorką tolimesniems pasita
rimams.

— Ar žinai bent kelis tikslus, 
kurių delegacija numato siekti?

— Pagrindiniai tikslai yra šie;
Pasirašyti tarptautinio bend

radarbiavimo sutartį; susipažinti 
su Nevv Yorko valstijos Ekono
minio Išvystymo programos mo
deliu; užbaigti ir įgyvendinti 
anksčiau pradėtas programas; 
išgvildenti investavimo galimy
bes į Lietuvos pramonę ir gali
mybes gauti JAV paramą Lietu
vos pramonei atstatyti.

Bl(ckaičio) patiektos biografijos:

(nukelia į 8 psl.)

kostiuminių epochų, komedijas 
ir dramas. kretančius senius, 
jaunus vaikinukus ir herojus; jxi-

Velionį prisimindama, našle 
Sofija Kačinskienė surengė pen- 
kerių metų liūdnos sukakties

šame lietuviškame repertuare, 
nuo Maironio iki Sruogos .

skyrė ir Vliko delegacijos vizito 
Lietuvoje atpasakojimui. Ją ten 
priėmė min pirm. (L Vagno
rius, prez. V. tandbergis, taip 
pat dalyvaujant pasitarimuose ir

Pilypas Narutis, Vliko vicepirmininkas, Vliko surengtoje 
spaudos konferencijoje Chicagos Lietuvių Tautiniuose Na
muose praneša apie Vliko delegacijos viešnagę Maskvoje ir 
Lietuvoje.Nuotr. Ed. Sulaičio

žmonių (norinčių buvo apie 
400).

Jiems į Maskvą atvykus, jau 
tęsėsi vadinamųjų “paralelinių 
organizacijų" posėdžiai, kur irgi 
buvo kalbama apie žmogaus tei-

— Žinau, kad po susitikimo 
su New Yorko lietuviais delega
cija vyks į Armonk, NY. Ten ji 
lankysis IMB vyriausioj būsti
nėj. Ko norima pasiekti aplan
kant didžiausią kompiuterių ga
mybos bendrovę?

— Pirmadienį, spalio 21, de
legacija lankysis IBM kompiute
rių ir kompiuterinių sistemų 
bendrovėj. Ji yra viena tokių 
bendrovių, kuri tikrai galėtų 
daug padėti Lietuvai. IBM ma
loniai sutiko priimti šią delegaci
ją, paskirdama šiam vizitui bei 
pasitarimų eigai koordinuoti vie
ną iš savo aukštųjų pareigūnų se
nosios kartos lietuvį Kazį Shukį.

Po pietų su IBM vadovybe de
legacija vyks į Albany, Nevv Yor
ko valstijos sostinę, kur tą patį 
vakarą vakarieniaus su Nevv Yor
ko vicegubernatorium, Albany 
miesto burmistru, su SUN Y ir 
su Ekonominio Išvystymo De
partamento vadovybe. Bus vizi
tų ir Long Islande.

—Kas numanoma pasiekti 
Nevv Yorko valstijos sostinėje----  Henrikas Kačinskas (miręs prieš penkerius metus Sunny
Albany?

— Čia delegacija turės daug 
pasitarimų su Nevv Yorko valsti
jos valdžios pareigūnais. Ji taip 
pat bus priimta Nevv Yorko gu
bernatoriaus Mario Cuomo. Va
kare Nevv Yorko valstijos senatas 
ruošia specialų priėmimą pa
gerbti Lietuvos delegacijai. Se
kančią dieną pasitarimai bus 
tęsiami iki pietų. O po jų suksi
me į Long Island.

SUNNY HILUS, FL

binio ir kitų teatrų aktorius Hen- 
' ’rikas Kačinskas mirė- 1986 m. 

rugsėjo 28 Floridoje. Sunny 
' 'Hills kurorte, kur paskutinius

— Ką delegacija veiks Long keletą metų buvo gyvenęs. Mirė
Island? ~ ' baigdamas 84-tus metus (gimė

. , , ''1903.1.23).
— Čia ji susitiks su kongre- i j i , i i ,J C i Nors daugeliui skaitvtojų

smanu Dovvnev, su Long Island ✓ i t- - • i i i j/ ® Henriko Kačinsko vardas dar la-
valdžios pareitfunais, pramoni- ** 4 • *1 i *i i u •r & r- Inu r\ skus, laiko dulkių nrapnes-

sės. Konferencijos programoje, 
kaip jis pranešė, buvo praneši
mas ir apie lesbijiečių bei homo
seksualų problemas.

Vliko atstovams nuvykus į pa
grindinės konferencijos salę. 
Lietuvos delegatai jau buvo 
priimti kaip Helsinkio gnųx-s 
nariai ir pasodinti kartu su kitų 
37 valstybių atstovais (taip pat 
buvo priimta ir I -įtv ija lx-i Esti
ja). Tai atsitiko rugsėjo H) dieną, 
kuomet konferenciją atidarė pats 
Gorbačiovas.

Narutis pasakojo apie susitiki
mus su Lietuvos lx-i kai kurių 
kitų kraštų delegacijomis tai da
lyvavimą Lietuvos delegacijos

Hills, FL) deklamuoja prieš keliolika metų Darbininko me
tinėje šventėje dar senajame Kultūros Židinyje. Nuotr. Vytauto 
Maželio

PAGERBTAS HENRIKAS KAČINSKAS

nos formuotojais ir vaidino ne 

cijoje, kur jam pačiam teko at 
remti vieno žurnalisto kaltinimą 
lietuviams dėl tariamos bendra 
darbiasusiųjų su naciais reabili
tacijos. Narutis ne kartą skun
dėsi. kad iš Maskvos nebuvo ga
lima susiskambinti nė su Ameri
ka, nė su Lietuva.

dir. A. Skaisgiriui. Rugsėjo 20 

protokolas tarp Lietuvos v v riau

dar turi būti patv irtintas \ liko 

tarimą \ likas jau baigia darbą, 
nors kaip vėliau išryškėjo, tiek 
1-mdstargis. tiek Vagnorius 
prašę Vliką. k.id jiems ir toliau 
talkintų.

Ir kai kurių paklausėjų mili

nešimą sekusiose

Ypatingai buvo susirūpinęs \ Ii

Rcz. Sąjūdžio t.irylurs pirm. \ 
Regis, kuris nusiskundė, jog \ li
kus dar neatliko visų darbų, nes 
Mažoji Lietuva nėra išlaisvinta. 

minėjimą 1991 rugsėjo 29.
Minėjimas pradėtas panialdo- 

kunigų Leonardo Musteikio. 
Prano Janiškos ir klebono Fran
cis Sz.cz.y kutovvicz. laikomos 
mišios buvo aukojamos už Hen
riko sielą.

parapijos salėn buvo sukviesta 
apie 50 tautiečių ir keletas ve
lionį pažinusių kitataučių prisi
minimo vaišėms. Jeigu tik būtų 
buvę valgiai bei gėrimai ir dau
giau nieko, prieš šį sakinį 
turėčiau statyti tašką. Bet gavo-

Visų pirma, prabilo Sv. Te
resės klebonas, didelis lietuvių 
draugas, kun. Francis Sz.cz.yku
tovvicz.. Jis sakė, kad šiandien su
sirinkome draugystei. Dvasinei 
draugystei su velioniu, fizinei — 
tarpusav y.
j Po jo kalbėjo našlė* Sofija 
Kačinskienė. Ji dėkojo susirin
kusiems. kurių didžiuma yra ne 
tik jos draugai, bet buvo ir Hen
riko draugai, arba bent jį gerai 
pažino, vertino jo vaidy binį ta
lentą. jį gerbė.

Kad velionį Henriką Kačinską 
vaišių dalyviai gerbė. įsitikinau.

kartojant. kad Lietuva yra visiš
kai laisva, keli tautiečiai bandė 
prieštarauti — kokia jos laisvė, 
jeigu Lietuvoje yra rusų kariuo
menė. Tada Narutis juos nura
mino. sakydamas, jog rusų ka
riuomenė yra visoje Rytų Euro
poje. bet tas dar nereiškia, kad 
la nkija. Vengrija, ir kt. valsty- 

atrodė, didžiumos tautiečių nuo
mone buvo ta. kad \ likas dar il
gai turėtų egzistuoti.

Susirinkimo pabaigoje kalbėjo 
Miko vicepirm. dr. I. Kriauče- 
lifinas, kuris pareiškė, kad Vliko 
seimas atkeliamas iš lapkričio pa

kus Chicagoje), nes norima, kad

Edvardas Šulaitis

HARTFORD, CT
Maldos diena už Lietuvę
Spalio 27 Sv. Juozapo katedro

je bus maldos diena už nepri
klausomą Lietuvą ir už Rytų Eu
ropą Dalyvauja vysk. Peter A. 
Rosazza. pamokslą sako kun. Pe
ter M. J. Stravinskas. Pamaldas 
organizuoja Conneęticut lietu
viai katalikai. Visi prašomi daly
vauti pamaldose ir padėkoti Die
vui už suteiktą laisvę Rytų Euro
pos žmonėms. Informacijos rei
kalu skambinti j Sv. Andriejaus 
parapijos kleboniją 224-0341 

sulaukęs paskutinio minėjimo 
punkto pačiame vaišių įkarštyje. 
Tai buvo po kokteilių ir gerų pie
tų, pertraukos metu, kavos tai 
saldumynų belaukiant, kai salėje 
svečiai šurmuliavo, it bitės avily - 
je. Čia Sofija Kačinskienė pak
vietė pasiklausyti Henriko balso.

Jis prabilo iš vienintelės po
mirtinės draugų išleistos patefo
no plokštelės, pavadintos KA
ČINSKAS. Vienas kitą sekė 
Maironis, Vincas Krėvė, Balys 
Sruoga, Antanas Miškinis, Sta
sys Santvaras, Vincas Mykolai
tis-Putinas, Bernardas Brazdžio
nis. Juozas Kėkštas, Antanas Ba
ranauskas, Kazys Binkis, Henri
kas Radauskas, Oskaras Milašius 
ir Kazys Inčiūra.

Vieni įrašai labai ryškūs, kiti 
prislopinti, reikalaują nepapras
tos klausytojų atidos. Viskas 
užsitęsė 42 minutes. Bijojau, 
kad gerokai ‘įšilusios’ publikos 
tarpe gali kai kas pritrūkti kan
trybės. Baiminimuisi nebūta pa
grindo; vaišių dalyviai laikėsi 
taip tyliai, kad galėjai girdėti 
musę skrendant. Henrikui dek
lamuojant populiarius p<x.*zijos 
posmus, mačiau kaip kai kurių 
daly vių lūpos be garso su juo 
rečituoja. Tos 40 minučių 
prabėgo ekstazėje. Po Inčiūros 
Niekur neišeisi, niekur iš laukų 

tų... ir sekusios pauzės, sprogo 
ilgi, karšti plojimai.

Henriko Kačinsko kūnas ilsisi 
mažose Sunny Hills katalikų 
Kalvarijos kapinaitėse. Kada tik 
proga pasitaiko, vietiniai lietu
viai bei jų svečiai prie didžiojo 
aktoriaus kapo sustoja maldelei 
už. mirusį ir susimąsty mui.

Alfonsas Nakas

tom 
ŽINIOS

Irklavimo regata
Spalio 20, sekmadienį, Cam- 

bridge, MA, įvyks tradicinė, 26- 
oji Head-Of-The-Charles irkla
vimo regata. Tai didžiausia vie
nos dienos regata pasaulyje. Per
nai joje dalyvavo beveik 4,000 
sportininkų iš Siaurės ir Pietų 
Amerikos bei Europos. Tarp jų 
buvo vyrų ir moterų aštuon- 
vietės iš Lietuvos. Kadangi ko
mandos pasirodė sėkmingai, tai 
sportininkai (jau iš laisvos Lietu
vos) buvo pakviesti dalyvauti ir 
šių metų regatoje. 25 irkluotojų 
delegacija turėjo atvy kti spalio 
17. Sugrįš spalio 24. Reikalinga 
pagalba sutikti ir apgyvendinti. 
Nuo to priklausys galimybė 
laimėti pirmąsias vietas. Paramą 
siųsti; Lithuanian-American 
Community, Ine., Kazimieras 
Bačanskas, 1252 VVilmington 
Avė., Dorchester, MA, 02124.

Varžytas prasidės anksti ryte 
ir vyks beveik visą dieną. Lietu
vos komandos lenktyniaus maž
daug 4 vai. popiet. Lietuvos 
Akademinio Irklavimo Federa
cija dėkoja Bostono ir apylinkių 
lietuviams už pernai suteiktą pa
ramą ir priėmimą. Naujausią in
formaciją galima gauti, paskam
binus Lietuvos Sporto atstovui 
JAV, Aidui Kupčinskui, tel. 508 
668-2167.

Ralfo suvažiavimas

Šių metų Ralfo direktorių su
važiavimas įvyks spalio 19-20 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
vienuolijos patalpisc. 261 That- 
cher St., Broekton. MA Su
važiavimą glotaja Ralfo 72 sky 
rius Rrocktonc.

Suvažiavimas pradedamas 9 
vai. ryto. Suvažiavimo proga va
karienė- rengiama spalio 19, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Montellos lie
tuvių tautiečių kluta patalpose, 
30 Intervale St., Brncktone.

Visuomenė* kviečiama gausiai 
dalyvauti suvažiavime, vaka
rienėje, o taip pat paremti Ralfo 
darlvą savo aukomis.

Ralfo 72 skyriaus valdyba



DARBININKAS

YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 20, sekmadienį, 3 
vai. popiet svečiai iš Lietuvos 
kalbės apie dabartinę ekono
minę padėtį Lietuvoje ir atsa
kinės į klausimus. Rengia LB 
Nevv Yorko apygardos valdyba.

Rudens dailės paroda, rengta 
New Yorko Lietuvių Dailininkų 
Sąjungos, vyko spalio 12-13 die
nomis Kultūros Židinyje. Parodą 
atidarė Lietuvos užsienio reikalų 
viceministeris Gediminas Šerkš
nys. Per abi dienas parodą 
aplankė apie šimtas žmonių. 
Parduota keletas paveikslų. Da
lyvavo 24 dailininkai, iš viso 
buvo išstatyta per 60 kūrinių. 
Atidarymas vyko šeštadienio va
kare. Po to buvo kavutė. Plate
snis parodos aprašymas su nuo
traukomis bus kitame Darbinin
ko numeryje.

Kultūreos Židinio narių susi
rinkimas įvyko spalio 12, šešta
dienį, Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Prasidėjo 9 v. registraci
ja. Darbo posėdis prasidėjo 10 
vai. Aptarti skubūs Židinio rei
kalai, išlaikymo problema. Pagal 
statuto nuostatus į Kultūros 
Židinio tarybą išrinkta: Antanas 
Mičiulis, Vida Jankauskienė, Al
dona Marijošienė, Vladas Sidas. 
Kultūros Židinio tarybos pirmi
ninku yra Algirdas Mačiulaitis, 
gi Kultūros Židinio valdybos pir- 
rdininku perrinktas Antanas 
Mičiulis.

LB NY apygardos valdybos 
posėdis bus spalio 17, ketvirta
dienį, Kultūros Židinio posėdžių 
menėje. Bus kalbama apie nau
jos apygardos valdybos rinki
mus, pirmininkas padarys pra
nešimą apie savo kelionę į Lietu
vą.

Lietuvių Katalikių Moterų Kultūros draugija spalio 27, 
sekmadienj, 3 vai. popiet Kultūros Židinio mažojoje 
salėje rengia

KULTŪRINĘ POPIETĘ
• Vysk. M. Valančiaus vaidmuo 19 amžiaus vidu

ryje, jo dvi sukaktys. — Kalba rašytojas PAULIUS JUR
KUS
• Susipažinimas su poeto LEONARDO ANDRIEKAUS 

poezijos rinktine, išleista Lietuvoje, Pasilikau tik dangų 
mėlynę. Poeziją skaito pats autorius.

Po programos — kavutė su namie keptais pyragaičiais, 
įeinant aukojama.

Pelnas skiriamas Lietuvos našlaičiams.
Vist maloniai kviečiami praleisti popietę jaukioje nuotaikoje

Nevv Yorko valstijos kvietimu atvyksta 
LIETUVOS DELEGACIJA, vadovaujama

vicepremjero

VYTAUTO PAKALNIŠKIO
Sekmadienį, spalio 20 d., 3 v. popiet 

Kultūros Židinyje, Brooklyn, N.Y.

susitiks su visuomene 
ir kalbės apie šių dienų ekonominę padėtį Lietuvoje. 

Po to atsakinės į klausimus iš publikos.

Šiame susitikime dalyvaus 
Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Jautose 

Anicetas Simutis, 
senatorius Alfonse D'Amato,

Nevv Yorko valstijos valdžios ir SUNY atstovai

Po programos pabendravimas su svečiais 
prie kavutės

— Prie įėjimo aukojama —

Šio susitikimo rengėjas
LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

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

Aušros Vartų parapijos meti
niai rudens pietūs įvyks spalio 
20, sekmadienį, po 11 v. sumos. 
Bus pietūs su atgaiva bei loterija. 
Auka — 25 dol., vaikams 15 dol. 
Klebonas kun. Eugenijus Savic
kis ir parapijos taryba prašo visus 
dalyvauti ir paremti šią vienin
telę New Yorko arkidiecezijos 
lietuvių parapiją, nes šiemet yra 
ypač daug remonto darbų.

Šiluvos koplyčios Washingto- 
ne 25 metų sukaktis paminėta la
bai iškilmingai. Iš visos Ameri
kos įvairių miestų suvažiavo 
daug lietuvių. Iš Nevv Yorko 
vyko autobusas, kurį suorganiza
vo Marija Šalinskienė. Iškilmin
gos pamaldos vyko Nekaltai Pra
dėtosios Marijos šventovėje, kur 
yra Šiluvos Marijos koplyčia. 
Giedojo Dainavos ansamblis. 
Didžiausio dėmelio susilaukė 
svečias iš Lietuvos, vyskupas Si
gitas Tamkevičius, pasakęs įspū
dingą pamokslą apie stebuklus 
Lietuvoje. Ar ne stebuklas, kad 
Lietuva tapo vėl nepriklausoma? 
Dabar reikia stebuklo, kad eko
nomiškai sustiprėtų ir susitvar
kytų. Daug kas važiavo ir pri
vačiais automobiliais, skrido ir 
lėktuvais. Taip pat iškilmėse da
lyvavo ir mūsų vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM.

Du draugai ieško darbo. Yra 
keraminių (ceramics) plytelių 
klojimo specialistai. Gali iškloti 
plytelėmis virtuvę, koridorių ar 
vonios kambarį. Taip pat atlieka 
visokius dažymo ir kitus darbus. 
Visi darbai atliekami kuo pigiau
siai. Kreiptis tel.: (718) 277- 
7257. Klausti: Augis (sk)

ADMINISTRACIJA 
KREIPIASI

Malonėkite pažvelgti į savo 
adreso lipinuką Darbininko 
pirmojo puslapio viršuje. Ten 
dešinėje pusėje parašytos EXP 

ir data: pv. EXP12/31/91 
reikštų, kad Jūsų prenu

merata pasibaigia gruodžio 31, 
1991. Jeigu data yra ankstesnė, 
pv. EXP 06/01/91 arba 12/30/90 
ir kt., tai reiškia, kad prenume
rata yra pasibaigusi, nes atžy
mėta data jau praėjusi. Tada 
yra pats laikas už pasibaigusią 
prenumeratą astilyginti. Dar 
yra grupelė skaitytojų, kuriems 
EXP datos nesudėtos — tai 
ženklas, kad jų prenumerata 
yra pasibaigusi anksčiau negu 
gruodžio 30, 1990. Tokių datų 
net viešai rodyti negalime, nes 
pašto inspekcija neleidžia siun
tinėti laikraščio į skolą, o dar 
taip labai atsilikusią. Mes turi
me laikytis pašto taisyklių, nes 
Darbininkas yra siuntinėjamas 
antros klasės paštu (Second 
Class Mail) ir privalo laikytis 
pašto nustatytų taisyklių.

Nuoširdžiai prašome skaity
tojų atkreipti dėmesį į EXP 
datą, ir, jei nurodyta data jau 
praėjusi arba neužilgo praeis, 
nelaukiant pratęsti prenumera
tą. Daug skaitytojų jau taip ir 
daro, ir jiems esame už tai dė
kingi. Atskirų paraginimų ven
giame, nes jie kainuoja ir pašto 
išlaidų ir laiko.

KASA.. Federalinė lietuvių 
kredito unija, praneša, kad nuo 
spalio 21 pakeičiamos darbo va
landos. Pilnas patarnavimas: pir
madienį, antradienį, trečiadienį 
ir penktadienį — nuo 9 vai. ryto 
iki 3 vai. popiet, ketvirtadienį — 
nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
Langelio patarnavimas: šešta
dienį nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dienos. Dėl švenčių KASA bus 
uždaryta šiomis dienomis: lapk
ričio 28, gruodžio 24, gruodžio 
25, gruodžio 31, sausio L

Prieš penkerius metus: 1986 
rugsėjo 28 Sunny Hills, Fla., 
mirė dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas, kadaise ilgai gyvenęs 
Nevv Yorke. Gi rugsėjo 8 Bosto
ne mirė rašytoja Elena Juciūtė, 
knygos Pėdos mirties zonoje” au
torė, gimusi 1911 sausio 7 Švėkš
noje. Waterbury lapkričio 3 
mirė dr. Petras Vileišis, visuo
menininkas, uolus Lietuvių 
Bendruomenės organizatorius.

Prieš 15 metų, 1976 liepos 4 
Manhattane, atidengta pirmojo 
New Yorko lietuvio gydytojo ir 
mokytojo Aleksandro Kuršiaus 
memorialinė lenta.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugija spalio 27, sek
madienį^ vai. popiet Kultūros 
Židinio mažojoje salėje rengia 
kultūrinę popietę. Programoje 
rašytojas Paulius Jurkus kalbės 
apie vysk. M. Valančiaus vaid
menį 19 amžiaus viduryje ir dvi 
jo sukaktis. Bus susipažinta su 
Lietuvoje išleista poeto Leonar
do Andriekaus poezijos rinktine 
Pasilikau tik dangų mėlyną. Pats 
autorius paskaitys savo poezijos. 
Po programos — kavutė su n3- 
mie keptais pyragais. Įeinant ad- 
kojama. Jei bus pelno, jis bris 
paskirtas Lietuvos našlaičiams. Į 
popietę yra pakviestas ir Lietu
vos ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų Anicetas Simutis su ponia.

Baltijos restoranas, 86-21 
114 St., Richmond Hill, N Y 
11418, veikia šia tvarka: trečia
dieniais — šeštadieniais nuo 4 
vai. popiet iki 10 v. v. Sekmadie
niais šampano “Brunch” — 
11:30 v.v. iki 4 vai. popiet. Sek
madieniais vakarienė iki 8 v.v. 
Grupėms pietūs arba vakarienė 
pagal susitarimą. Kiekvieną šeš
tadienį nuo 7 iki 11 v. v. pietums 
ir šokiams groja “Romas” — mu
zikos ansamblis. Dėl vietų užsa
kymo skambinkite 718 845- 
5900. (sk.)

MAISTO SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ ŠVENTĖM ŽE
MESNĖM KAINOM: mėsa, 
dešros, sūris, aliejus, cukrus, 
ryžiai, kava ir kt. Įvairaus 
dydžio: 55 svarų, 30 sv., 15 sv. 
Kainos nuo $50 iki $90. Kreip
kitės, suteiksim smulkesnę in
formaciją. TRANSPAK, 2638 
W. 69th St., Chicago, IL 60629, 
312-436-7772.

Du vyrai ieško kambario jąi 
virtuve ar be virtuvės. Skambin
ti vakarais 718 296-0319.

“ŽAIBAS” N R. 6 - MAISTO 
PRODUKTAI bus pristatyti 
Jūsų nurodytu adresu bet kur 
Lietuvoje: 10 sv. miltų, lOjsv. 
cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. dėžė 
persikų, 4 sv. valg. druskos, 
dėžė ananasų, 2 dėž. džiovintų 
slyvų, 2 dėž. razinų, 64 oz. alie
jaus, 1 dėž. įvairių arbatų, 39pz. 
pupelių kavos, 12 oz. kakavos. 
Pilna kaina $100.00. Kreiptis: 
“ŽAIBAS”, 9525 South 70th 
Avė., Hickory Hills, IL 60457. 
Telef. 708 430-8090.

NAUJAS “ŽAIBO” NR. 11! 
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv., 
ryžių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 O - 
Clock pupelių kavos 39 oz., 
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio 
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dėž. vištienos savo 
sultyse (0.65 kg). Pilna kaina 
$100.00. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10 
darbo dienų. “ŽAIBAS”, 9525 
So. 79th Avė., Hickory' Hills, IL 
60457 _ tel. (708) 430 - 8090.

$1.95 — SVARAS - KALĖ
DINIAI SIUNTINIAI pri
statomi į namus LIETUVO
JE. Specialus susitarimas. 
Rūbai, maistas, vaistai BE 
MUITO. Si nuolaida galioja 
rugsėjo ir spalio mėn. Pa
skubėkit! Iš kitur savo daik
tus siųskite mums paštu arba 
UPS.

TRANSPAK
2638 W. 69 St., 

Chicago, IL 60629 
tel. 312-436-7772

KO | NEW YORKĄ ATVYKSTA 
LIETUVOS VICEPREMJERAS 
VYTAUTAS PAKALNIŠKIS?

(atkelta ii 7 psl.)

ninkais ir turės pasitarimus su 
SUNY vadovybe. Susitiks ir su 
dviem jaunuoliais iš Lietuvos, 
kompiuterio specialistais — su 
Vyteniu Junevičium ir Edvardu 
Bekertu, kurie mokosi SUNY 
universitete, Farmingdale mies
te. Taip pat aplankys porą įmo
nių, jų tarpe ir Miltope korpora
ciją, žinomą kompiuterių siste
mos paruošimu ir pritaikymu 
pramonei.

— Delegacijoj yra ir dr. Do
markas, Kauno Technologinio 
universiteto rektorius. Kuo jo 
dalyvavimas reikšmingas?

— Dr. Domarko dalyvavimas 
svarbus dėl stdarymo tampre
snių ryšių tarp SUNY ir KTU, 
tai yra, Kauno Technologijos 
universiteto. Tikimasi, kad tarp 
tų dviejų universitetų bus pasi
rašytos sutartys, įgalinčios moks
lo kursų pritaikymą Lietuvos 
pramonei atstatyti.

— Praėjusį pavasarį SUNY 
universitete gilino studijas trys 
kompiuterių specialistai iš Lie
tuvos. Nuo rugsėjo mėnesio stu
dijuoja kiti du Lietuvos jaunuo
liai. Kokiom sąlygom jie čia gali 
studijuoti ir kas finansuoja jų 
buvimą? Ką jie veiks sugrįžę į 
Lietuvą?

— Mes turime džiaugtis, kad 
čia yra sudaroma galimybė Lie
tuvos jaunuoliams pasigilinti 
moksle. Turime būt dėkingi

KARGO Į LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.55 
už svarą. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, 
medžiagas, maistą bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T. 
INTERNATIONAL, 9525 So 
79th Avenue, Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708 430-7334.

Jauna moteris ieško darbo. 
Skambinti Rasai 718 235-1403.

LIETUVOS VIRTUOZAI
VILHELMAS ČEPINSKIS, 

smuikininkas

POVILAS STRAVINSKAS, 
pianistas

Ypatingas koncertas, 
ruošiamas 

Connoisseur Concerts
Šeštadieny spalio 26-tą d., 7 v. v. 

Kultūros Židiny

NEPRALEISK!TE
DIDELIO TALENTO MENININKŲ PASIRODYMO!

LAISVES ŽIBURIO RADIJO

PEMKIASDESIM TAS!S KONCER TAS
Šeštadienį, lapkričio 16, 7 vai. vak.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

PROGRAMOJE

UOSTAMIESČIO MUZIKANTAI IŠ KLAIPĖDOS 
vad. BRONIUS MŪRAS

Bilieto kaina — 13 dol. Visos vietos numeruotos. Bilietus patartina iš anksto 
įsigyti pas platintojus arba paštu, atsiunčiant sau adresuotu voką ir atitinkamai 

sumai čekį
Lithuanian Radio Club vardu, 217 - 25 54 Avė., Bayside, NY 11364.

PLATINTOJAI:
E. Kezienė, Z. Jurienė, D. Didžbalienė, A. Stankaftlenė, M. Šalinskienė, R. Bltėnas 

A. Diržys, B. Rutkūnas, R. Kezys, KASA, N. ir P. Baltrulioniai, R. Graudys.

Po programos šokiai, vaišės, loterija. Užkandžių ir gėrimų patarnavimas 
visose Kultūros Židinio salėse

Gros papildytas
BROLIŲ KEZIŲ ORKESTRAS, vad. Vyt. Daugirdo

Stalus vaišėms galima rezervuoti pas Stasį Karmaziną 781 - 441-1242

------- Mašinų apsauga! patruliuos policija--------

Visus atsilankyti kviečia

105.9 FM SEKMADIENIAIS 9-10 V. RYTO LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

Vytautas Pakalniškis

SUNY vadovybei, kuri sudaro 
sąlygas be užmokesčio čia studi
juoti ir duoda pilną išlaikymą, tai 
yra, patalpas bendrabutyje ir 
maistą.

Mūsų studentams reikia pa
galbos. Jie čion atvyksta, kaip 
stovi ir be cento kišenėj. Džiau
giuosi, kad Lietuvių Bendruo
menės Nevv Yorko Apygardos 
valdyba paremia juos, kas 
mėnesį kiekvienam skirdama po 
šimtinę smulkiom išlaidom. Ti
kiuosi, kad ta parama bus tęsia
ma ir toliau.

Tie praėjusį pavasarį čia studi
javusieji jaunuoliai sugrįžę įsi
jungė į darbą Technologinės Va
dybos Centre, kuris tik prieš 
metus įkurtas.

Kęstutis K. Miklas

Bilietai $15.00
Studentams $12.00


