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Savaitės 
įvykiai

Prezidentas Gorbačiovas- 
sišauktame partijos centro ko
miteto posėdy tautybių klausi
mam svarstyti pareiškė, kad kal
bos apie atsiskyrimą nuo Sov. S- 
gos yra pavojingas žaidimas ir 
apie tai kalbantieji yra nuotykių 
ieškotojai. Eslą nėra pagrindo 
netikėti Baltijos respublikų prisi
jungimu prie Sov. S-gos. Jis taip 
pat įspėjo apie pasidavimą mo- 
memto ambicijom ir aistrom 
perdažyti etnines istorijas 
ružavom spalvom. “Mes nepasi
trauksime nuo visų problemų iš
sprendimo politiniais metodais, 
bet, kur padėties aštrumas pa
reikalaus ar kur iškils pavojus 
saugumui ar žmonių gyvybei, 
mers elgsimės ryžtingai ir pa
naudosime visą sovietų įstatymo 
galią”, pastebėjo Gorbačiovas.

Argentinos prezidentas Car- 
los Saul Manėm pareiškė dova
nosiąs bausmes 20 ats. generolų 
ir admirolų ir apie 100 žemes
niųjų laipsnių karininkam, kurie 
buvo nuteisti už bandymus nu
versti vyriausybę.

Prezidentas Gorbačiovas pa
reiškė, kad partijos kongresas 
būsiąs sušauktas 1990 m. spalio 
mėn. Pagal jį partija ir toliau 
vykdys pradėtą demokratėjimo 
procesą ir stiprins ideologinę 
vienybę persitvarkymo platfor
moj.

Vengrijos komunistų partija 
ir opozicinės partijos pasiekė da
linį susitarimą apie perėjimą iš 
vienos partijos valdymo sistemos 
į daugpartinę.

Vienas iš Rytų Vokietijoj neo
ficialiai veikiančių politinių susi- 
grupavimų, pasivadinęs nauju 
forumu, oficialiai pareikalavo 
teisės statyti savo kandidatus į 
parlamentą, kurio rinkimai įvyks 
gegužės mėn.

Vatikanas įsikišo į tarp Lenki
jos R. K. Bažnyčios ir žydų vyks
tančius ginčus dėl karmeličių 
vienuolyno įškėlimo iš buv. 
Auschwitz kone, stovyklos rajo
no ir pritarė vienuolyno iškeldi
nimui.

Egipto prezidentui Hosni 
Mubarak pasiūlius palesti
niečių atstovų derybom su Izrae
liu rinkimo planą, Izraelio gyny
bos min. YitzhakRabin, ministe- 
rių kabineto pavestas, atvyko į 
Egiptą tartis tuo reikalu.

Prezidentas George Bush 
kongreso spaudžiamas padidino 
Lenkijai teikiamą maistu paramą 
iki 100 mil. dol..

Azerbaidžane vykstantis ge
ležinkeliečių streikas sukėlė Ar
mėnijoj degalų trūkumą.

Valst, sekretoriaus pavaduo
tojas Lawrence S. Eagleburgėr 
savo kalboj pareiškė susirūpini
mą, kad prezidento Gorbačiovo 
politika suteikti daugiau laisvių 
Rytų Europos valstybėm ir Bal
tijos respublikom gali pakenkti 
Europos pastovumui.

Pietų Afrikos prezidentu 
buvo išrinktas Tautinės partijos 
vadas F. W. de Klerk.

American Jewish Committee, 
American Jewish Congress ir 
Anti Defamation League sudarė 
naują organizaciją — Jewish 
Council fbr International and In- 
terreligious Relations, — nes 
buvo nepatenkinti senosios or
ganizacijos užimta kontroversi
ne pozicija santykiuose su Vati
kanu.

LIETUVOJE LAISVĖS TROŠKIMAS STIPRĖJA
— Lietuvos seimas pasmerkė Molotovo — Ribbentropo paktą ir okupaciją —

Kaip praneša NY Times, Lie
tuvos Sąjūdžio Taryba.rugsėjo 23 
nubalsavo priimti deklaraciją, 
kuria 1940 m. krašto prijungimas 
prie Sovietų Sąjungos skelbia
mas negaliojančiu, tuo sukurda
ma teisinę bazę Lietuvos atsisky
rimui nuo sovietinės imperijos.

Išklausius specialios politinės 
komisijos pranešimą, kuris tei
gia, jog Lietuva ir jos kaimynės 
Latvija ir Estija buvo raudono
sios armijos okupuotos ir jėga bei

PREZIDENTAS BUSH PASISAKĖ 
MOLOTOVO - RIBBENTROPO PAKTO 
50 METŲ SUKAKTIES PROGA

(New Yorkas, 1989 rugpjūčio 
25 LIC) Molotovo - Ribbentropo 
pakto pasirašymo~^5Q^ metų su
kakties proga, JA\^\Baltieji 
Rūmai išleido pareiškimą Prezi
dento George Bush vardu, pra
neša Lietuvių Informacijos Cen
tras. Nors pareiškimas datuotas 
rugpjūčio 16 d. Baltieji Rūmai jį 
viešai paskelbė rugpjūčio 23 d. 
po 17 vai. Washingtono laiku. 
Štai pareiškimo tekstas:

Su pasididžiavimu solidari- 
zuodamasis jungiuosi su milijo
nais žmonių Vakaruose ir už 
geležinės uždangos, reikalaujan
čiais atkreipti dėmesį į slaptuo-

" sius 1939.metų-rugpjūčio 23 d. ”

KUN. S. TAMKEVIČIUS 

DĖKOJA UŽ KNYGAS 
OKUP. LIETUVAI

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos būstinę New Yorke nese
nai pasiekė toks naujojo Kauno 
kunigų seminarijos dvasios tėvo 

' kun. S. Tamkevičiaus laiškutis:
“Ačiū už jūsų labai mielą lie

pos 10 dienos laišką ir dar labiau 
ačiū už rūpestį mumis. Vakar ga
vau vieną maišą ir keturis siunti
nius knygų. Labai miela ir 
džiugu. Už tokią paramą būsiu 
dėkingas ir aš ir kiti, kurie tas 
knygas skaitysime. Visas knygas 
gavau gerame stovyje. Knygas 
galite siųsti įvairaus turinio ir 
įvairaus išsilavinimo žmonėms. 
Be abejo, knygos lietuvių kalba 

- labiau visiems prieinamos. La
bai pageidautina ir grožinė lite
ratūra ir literatūra katėkizacijai, 
kaip antai kun. Celiešiaus Ką 
mes tikime?. Atsiveria galimybė, 
jei ne mokykloj, tai bent prie 
bažnyčios mokyti religijos pa
grindų, kuriasi“Carito”, ateiti
ninkų bibliotekėlės. Todėl jūsų 
parama knygomis yra labai reika
linga. Teatlygina Dievas vi
siems, kurie šią akciją remia. Su 
gilia pagarba ir dėkingumu.

kun. Sigitas T (amkevičius) 
1989 rugpjūčio 29.
Kunigų Seminarija"

Dėl tolimesnės informacijos 
kreiptis pas “Knygos Lietuvai”, 
prie Lietuvių Katalikų Šalpos, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N Y 11207. Tel. (718) 647 - 2434.

Kinijos steismas nuteisė 10 ti
betiečių kalėti nuo 3 m. iki gyvos 
galvos už jų dalyvavimą kovo 
mėn. demonstracijose.

Izraelio Aukšč. teismas 
atidėjo nuteisto mirti John Dem- 
janiuko apeliacijos svarstymą iki 
gegužės 14. 

smurtu prijungtos prie S. S-gos, 
taryba priėmė viršminėtą dekla
racija 274 balsais prieš 0, dviem 
susilaikius..

Šį deklaracija yra visiškai 
priešinga M. Gorbačiovo min
čiai, kurią jis paskelbė rugsėjo 
19, specialiame partijos vadovų 
posėdyje, kad girdi, Pabaltijo re
spublikos savo noru įstojo į So
vietų Sąjungą.

Panašus pasipriešinimo žing
snis buvo padarytas pačios Lie

paktoMolotovo-Ribben tropo 
protokolus.

Šie nacių ir sovietų režimų 
tarpusavio nepuolimo protokolai 
privedė prie neteisėtos Pabaltijo 
valstybių aneksijos į Sovietų Są
jungą, taip pat prie nacių invazi
jos į Lenkiją ir galų gale prie mi
lijonų pavergimo visoje Rytų 
Europoje ir Baltijos valstybėse.

Mrhėdami tragišką sukaktį, ži
nomą Juodojo kaspino diena, ir 
toliau tvirtai remiame visus ko
vojančius už žmogaus ir tautines 
laisves Rytų Europoje, 6 ypač 
trijų sovietų okupuotų Pabaltijo 
valstybių žmones.

RAUKT!

Viena iš gausių demonstracijų Lietuvoje, nešami transparentai, kad okupacinė kariuo
menė pasitrauktų iš Lietuvos. Nuotr. V Kapočiaus

r Fn ahm r *•

» UW 6 LIETUVO

PABALTIJO VALSTYBIŲ LAISVĖS REIKALU 
ĮTEIKTA REZOLIUCIJA JAV KONGRESE

JAV senatorius Robert W. Kas- 
ten, Jr., iš VVisconsin valstijos, 
neseniai sugrįžęs iš Baltijos val
stybių ir asmeniškai patyręs Bal
tijos žmonių didelį troškimą būti 
nepriklausomais, įteikė JAV Se
natui priimti rezoliuciją Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepriklauso
mybės reikalu.

Rezoliucijoje primenama, kad 
tas valstybes pripažino Rusijos 
Socialistinė Sovietų Respublika 
ir pasirašė su jomis sutartis — 
su Latvija Rygoje 1920 rugpjūčio 
11, su Estija 1920 vasario 2 ir su 
Lietuva 1920 liepos 12. Jos buvo 
į Tautų Sąjungą priimtos 1921 
rugsėjo 22 ir pilnai Amerikos pri
pažintos 1922 liepos 28.

Sovietų Socialistinių respubli
kų sąjunga slaptame nacių-sovie
tų protokole prie nepuolimo su
tarties 1939 rugpjūčio 23 
pažeidė tų valstybių suverenes 

tuvos komunistų partijos, kuri 
paskelbė naują projektą atsiskirti 
nuo centrinės komunistų parti
jos Maskvoje, ir tapti nepriklau
soma partija. Tai įvyko vos porą 
dienų po to, kai Gorbačiovas 
griežčiausiai pasisakė prieš par
tijos “federalizavimą”.

Šie du žingsniai dar sykį paro
do, kokią nepaprastą jėgą turi 
nepriklausomybės sąjūdis Lietu
voje, nežiūrint kietų .Maskvos 
grąsinimų.

Lietuva yra pirmoji iš trijų Pa
baltijo respublikų, formaliai 
iškėlusi aneksijos klausimą ir 
okupacijos neteisėtumą. Latvija 
ir Estija taip pat planuoja pa
našius ėjimus. Visose trijose re
spublikose populiarūs liaudies 
frontai, su masiniais užnugariais 
jau seniai reikalauja daugiau 
ekonominės ir politinės laisvės, 
įskaitant ir teisę išstoti iš Sovietų 
Sąjungos.

LIETUVOS DEMOKRATŲ PARTIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ TSKP CK IŠREIKŠTUS GRASINIMUS

Iš Vilniaus ŠIA praneša, kad 
Lietuvos Demokratų partija į 
TSKP Centro Komiteto pareiški
mą atsakė savo pareiškimu . Štai 
pareiškimo tekstas:

Lietuvos Demokratų partijai 
.yra nepriimtinas TSKP CK Pa- 

teise.s kaip nepriklausomų val
stybių, padalindama Rytų Euro
pą j nacių ir sovietų sferas. So
vietai sulaužė tarptautinius susi
tarimus, pakeisdami valstybių 
sienas ir įteikdami ultimatumus 
1940 birželio 15- 16 dienomis ir 
reikalaudami sudaryti jiems pa
lankias valstybes ir atlikdami in
vaziją su savo ginkluota kariuo
mene 1940 birželio 16-17 die
nomis.

Baltijos valstybių okupacija 
buvo patvirtinta nelegaliais “rin
kimais” naujųjų parlamentų, ku
rie “prašėsi priimami į Sovietų 
Sąjungą ir jos buvo “priimtos”
— Lietuva 1940 rugpjūčio 3, 
I^atvija — rugpjūčio 4 ir Estija
— rugpjūčio 5

Valstybės sekr. pareigose 
Sumner Wells 1940 liepos 23 pa
skelbė Amerikos nusistatymą

t

Rainių miškelyje prie Telšių 1941 birželio 25 buvo nukankinta 
daug politinių kalinių. Dabar toje vietoje statoma memoria
linė koplyčia. Šių metų pagerbimo metu buvo didžiulė proce
sija, uždegta daugybė žvakučių. Nuotr. V. Kapočiaus

reiškimas dėl padėties tarybinio 
Pabaltijo respublikose. Stebina 
ir kelia susirūpinimą tendencin
gas ir iškreiptas įvykių Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje interpre
tavimas. Lietuvos atgimimą, jos 
nacionalinės savimonės pasireiš- 

nepripažinti Lietuvos, I .atvijus 
ir Estijos aneksijos ir laikyti jas 
Sovietų okupuotomis valstybė
mis. JAV vyriausybes tęsia savo 
1922 metų pripažintas de jure 
nepriklausomas Baltijos valsty
bių vyriausybes ir atsisako pri
pažinti jėga jų prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos.

Tų valstybių žmonės niekada 
nesutiko su okupacija ir daugel 
kartų nuo 1940 metų pareiškė 
norą būti nepriklausomomis 
valstybėmis. Didžiausia demon
stracija įvyko už Baltijos kraštų 
laisvę 1989 rugpjūčio 23. pami
nint 50 metų nacių-sovietų pakto 
sukaktį, kai lieveik du milijonai 
žmonių Lietuvoje, Litvijoje ir 
Estijoje susiėmę rankomis pa
reiškė savo norą būti nepriklau
somomis valstybėmis

nukelta į 2 psl.) 

kimą bei apsisprendimą TSKP 
CK sutapatina su “nacionalizmu, 
ekstremizmu ir separatizmu, o 
tautos savimonės demilitarizavi- 
mą — su paminklų naikinimu”. 
Civilizuota visuomenė rodo pa
garbą kariui, žuvusiam už idėją, 
o ne žludymo įrankiui. Niekaip 
negalima sutikti, kad žudymo 
įrankių pašalinimas — tai vanda
lizmo aktas. Vakar ant pakylos 
pastatėme patranką, šiandien 
statome tanką, rytoj užkelsime 
atominę bombą. Nevieno Lietu
voje žuvusio tarybinio kario at
minimas nebuvo išniekintas.

Lietuvos judėjimų ir partijų 
ryšius su kitų šalių organizacijo
mis TSKP CK perteikia šaltojo 
karo laikotarpio dvasia, stengiasi 
sukelti įtarimą bei nepasitikėji
mą tarp tautiečių gyvenančių 
Lietuvoje ir užsienyje. Rug
pjūčio 23-čios dienos akcija — 
tai vieningas Baltijos valstybių ir 
jų tautų protestas prieš TSRS 
ir Vokietijos 1939 metų neteisėtą 
sutartį. Tautos sąmonėjimas va
dinamas “nacionalistine isteri
ja". TSKP CK nacionalistinį iš
sivadavimo judėjimą vadina 
"nacionalizmu, ekstremizmu bei 
separatizmu" ir “perspėja” apie 
jo katastrofiškas pasekmes Balti
jos tautoms. Tai ne kas kita, kaip 
grubus spaudimas ir moralinis 
teroras, reikalavimas, kad Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos tautos 
atsisakytų minėto sandėrio pada
rinių likvidavimo, dar daugiau, 
tai grasinimas genocidu prieš 
Baltijos tautas.

Reikia pabrėžti, kad mes pa
tys, ir tik patys, lemiame savo 
likimą TSRS Konstitucijoje 
deklaruojama suverenių respu
blikų apsisprendimo teisė verti
nama kaip antikonstitucinis ak
tas Minėtas pareiškimas nuk
reiptas prieš pertvarką ir demo
kratizacijos procesą, kenkia 
pačiai pertvarkai, kurią pradėjo 
TSKP, kaip ji pati tai deklaruoja, 
savo iniciatyva. Tai didžiavalsty
binio, imperinio mąstymo reci
dyvas, paminantis visuotinai pri
pažintą tautų apsisprendimo 
teisę, tai žingsnis atgal, “naujas 
mąsty mas" seno mąstymo politi
kos rėmuose^

Lietuvos Demokratų partija 
ryžtingai atsiriboja nuo pavie
nių. tiesiog neapgalvotų, nekul-

(nukelta į 2 psl.)
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SKALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamafca Avė. (prie ftreet 
P’way St), Woodha»'ėh' N.Y. 'lt421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinantoš Visose miesto dalyse. TeL 296 - 2244.
----------------------------------- ------------------------------------------------ :---------------------
BUYUS FUNERAL HOME.'"Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktoriui, Ne w- 
ark Office: 426 Latayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5171 Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach,Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W 00 D LA W N 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707.813 345 
- 9393.

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

Jugoslavijos Slovėnijos respu
blikos parlamentas atmetė fede
racijos įspėjimą nepriimti naujos 
konstitucijos, kuri pripažįsta at
skirom respublikom teisę atsi
skirti nuo federacijos.

Prieš Angolos vyriausybę vei
kiančių partizanų vadas Jonas 
Savvimbi nutraukė pasitarimus 
su vyriausybe pilietiniam karui 
užbaigti. r

Tarptautinių santykių žinovai 
teigia, j kad dabartiniai įvykiai 
Rytų Europoj yra nustelbę san
tykių tarp JAV ir Sov. S-gos klau
simus.

Kinijos valdovas Deng Xiao- 
ping savo įpėdiniu pasirinko par
tijos gen. sekretorių Jiang Ze- 
min, kaip naujosios generacijs 
atstovą.

Lenkija rugsėjo 17 iškilia rim-
timi paminėjo Sov. S-gos invazi
jos 50 metų sukaktį. Ta proga 
užs. reik, ministeris Kreysztof 
Skubiszevvski pareiškė, kad Len
kija sieks susigrąžinti į Sov. S-gą 
deportuotus lenkus.

Sovietinės Ukrainos sostinėj 
Lvovo šimtas tūkstančių gyven
tojų demonstravo reikalaudami 
grąžinti Rytų apeigų katalikų 
Bažnyčiai teisinę būklę ir 
užbaigti dešimtmečius trukusį 
persekiojimą.

Vengrija atstatė diplomati
nius santykius su Izraeliu, kurie 
buvo nutraukti 1967 m.

Austrija atšaukė savo ambasa
dorių iš Izraelio, nes Izraelis ne
skyrė savo ambasadoriaus Au
strijai, kol jos prezidentas būsiąs 
Kurt VValdheim, kurį žydai kalti
na buvus naciu ir persekiojus 
žydus.

J. T. visumos susirinkimas 
pradėjo posėdžius rugsėjo 19. 
Sesijos prezidentu buvo išrink
tas Nigerijos buv. gen. Joseph 
Namien Garba.

Už Namibijos nepriklauso- 
mybękovojančių partizanų vadas 
Sam Nujoma grįžo iš Angolos į 
Namibiją dirbti krašto sutaikini
mui.

Salvadoro vyriausybėS'—ir 
prieš ją veikiančių partizanų at
stovai po parengiamųjų pasitari
mų sutiko pradėti formalius pasi
tarimus paliaubom pasiekti.

Pietų Afrikos vyriausybė leido 
juodiesiem demonstruoti Joba- 
nesburge prieš aparteido politi
ką, nors pagal veikiančius nuo
status tokios demonstracijos yra 
nelegalios.

LIETUVOJE DVI NAUJOS 
KATALIKŲ ORGANIZACIJOS

(New Yorkas, rūgs. 11 LIC) 
Iš Panevėžio Lietuvių Informa
cijos Centrą New Yorke telefonu 
informavo Panevėžio katedros 
klebonas kun. Juozas Antana
vičius, kad Panevėžyje liepos 30 
buvo įkurta Vyskupo Valančiaus 
vardu pavadinta blaivybės drau
gija-

Kun. Antanavičius ta pačia 
, kad įsteigta dar

Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitėje iš k.kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, iš Chicagos, ir Antanas Masio
nis, iš Fair Lawn, N.J. Nuotr. P. Ąžuolo

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys ir sekretorius Arvydas Juozaitis 
(k.), filosofas, dirbąs Mokslų akademijoje Vilniuje, kalbasi su Michigano valstijos senato 
daugumos vadu John Engler. A. Juozaičio paskaita “Lietuva ir politinė kultūra 
pastūmėjo Lietuvą Baltijos laisvėjimo keliu. Nuotr. G. Domagalskio

LIETUVOS DEMOKRATŲ
PARTIJA PROTESTUOJA

(atkelta iš 1 psl.) 
turingų pasisakymų ir yra tos 
nuomonės, kad bet kokia veikla, 
susijusi su kito žmogaus ar tautos 
įžeidinėjimu, yra nemorali.

Originalus liaudies meni
ninko kūrinys Lietuvos 
krikšto 600 metų jubilie
jui prisiminti Alsėdžių 
bažnyčios šventoriuje. 
Nuotr. dr. V. J. Gimbuto, 
daryta 1988 metų birželio
mėn.

kita nauja katalikiška organizaci
ja “apimanti nuo 7-erių metų 
amžiaus vaikus iki mirties, asme
nybės ugdymui ir apaštalavimui, 
pavadinta Vyskupo Paltaroko 
vardu”. Kun. Antanavičius sako, 
kad pastartoji organizacija panaši 
į Katalikų akcijos centrą kuris 
plačiai veikė nepriklausomoj 
Lietuvoj.

(LIC)

Lietuvos Demokratų partija iš 
esmės pritaria LTSR AT Komisi
jos — 1939 metų sutarčių tyrimų 
duomenims ir jų padariniams 
tirti išvadoms bei Sąjūdžio Sei
mo Tarybos pareiškimui šiuo 
klausimu.

Lietuvos Demokratų partija

ĮTEIKTA rezoliucija 
PABALTIJO VALSTYBIŲ

LAISVĖS REIKALU
(atkelta iš 1 psl.)

Kadangi Baltijos valstybės per 
savo rinktus atstovus Latvijos. 
JLiiudies Fronte, Estijos Liau
dies Fronte ir Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdyje paskelbė sa
vo valią atstatyti nepriklauso
mybę Baltijos valstybėse, ir ka
dangi Komunistų vyriausybės 
kiekvienoje Baltijos valstybėje 
pasisako už didesnę autonomiją, 
todėl tegul būna priimta JAV Se
nato ir Atstovų Rūmų rezoliuci
ja, kad JAV Kongresas ragina 
JAV prezidentą

1. — iškelti Baltijos žmonių 
politines teises diplomatiniais 
kontaktais Sovietų Sąjungai ir 
specialiai pasitarimuose tarp 
Valstybės sekretoriaus Bakerio 
ir Užsienio reikalų ministerio 
Shevardnadzės, kurie įvyksta 
rugsėjo gale, ir

2. — reikalauti Sovietų Sąjun
gą

a. — gerbti tarptautinius susi

RIBBENTROPO - MOLOTOVO PAKTO 
MINĖJIMAS PHILADELPHIJOJE

Išeivijos pabaltiečių rugpjūčio 
23-oji daugelį metų yra mini
ma kaip Juodojo Kaspino diena. 
Šią dieną 1939 metais, slaptu po
litiniu sandėriu buvo nulemtas 
Pabaltijo tautų likimas. Ši trage
dija, skausmingai įsirėžusi kiek
vieno pabaltiečio atmintyje, 
buvo rūpestingai perduodama 
jaunajai kartai.

Šių metų rugpjūčio 23 Pbila- 
delphijoje prie Laisvės Varpo 
susirinko gausus būrys lietuvių, 
latvių, estų. Spalvingos tautinės 
vėliavos iš tolo traukė praeivių 
dėmesį. Buvo platinama infor
macija apie šį renginį anglų kal
ba.

Mitingui prasidėjus, invokaci- 
jai buvo pakviestas estų liutero
nų kunigas Toomas Vaga. Kalbas 
pasakė Estų Bendruomenės at
stovas Juri Linask, latvių Ben
druomenės atstovas Erik Li- 
kums ir Lietuvių Bendruomenės 
atstovas Jonas Meškauskas. Po to 
prie Laisvės Varpo buvo padėtas

kreipiasi į visus Lietuvos geros 
valios žmones, pažangius judėji
mus bei partijas, kviesdami susi
telkti, parodyti išmintį ir politinį 
brandumą, nepasiduoti provo
kacijoms, bauginimams ir šan
tažui, suvienijus visas jėgas ra
miai ir apgalvotai, įvertinus 
kiekvieną žingsnį, siekti nepri
klausomos demokratinės Lietu
vos valstybės atkūrimo.

Lietuvos Demokratų partija
Vilnius, 1989.09.02

tarimus, kuriuos savanoriškai 
pasirašė — baigiamąjį Helsinkio 
konferencijos akfą Europoje ir 
JolfgtfRų Tautų žmogaus teisių 
Tlefeataciją; o’taip'pat' abfpūsitrs 
susitarimus, kuriuos savanoriš
kai pasirašė su nepriklausomos 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos vy
riausybėmis,
'b. — suteikti Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos žmonėms" jų apsi
sprendimo teisę kaip RSFSR ga
rantavo 1920 metais, o taip pat 
ir dabartinėje Sovietų Sąjungos 
konstitucijoje,

c. — pripažinti visų žmonių 
teises Sovietų Sąjungoje ir jos 
įtakoje, ir

d. — atsisakyti agresyvios in
dustrializacijos politikos Baltijos 
valstybėse, kuri užnuodijo 
žemę, orą ir vandenis Latvijoje, 
Estijoje ir Lietuvoje.

3. — Senato sekretorius įpa
reigojamas perduoti šią bendrą 
rezoliuciją prezidentui.

vainikas, perrištas juodu kaspi
nu. Mitingo uždarymo maldą pa
sakė kun. Timothy Burkauskas. 
Buvo sugiedoti visų trijų tautų 
himnai.

Po šios iškilmingos ceremoni
jos Philadelphijos LB apylinkės 
pirmininkas Jonas Meškauskas 
pakvietė visus susirinkusius su
sikibti rankomis ir ratu apjuosti 
Laisvės Varpo aikštę, tokiu būdu 
simboliškai prisijungiant prie 
savo tautiečių gyvosios gran
dinės, kuri taip tvirtai sujungė 
visas tris Pabaltijo tautas per Vil
nių, Rygą-Taliną.

Žinojome, kad ši mūsų nedi
delė grandis yra be galo toli nuo 
tos gigantiškos tautiečių gran
dinės, nusidriekusios per visą 
Pabaltijį. Tačiau širdyse jautė
me, kad esame kartu su savo 
žmonėmis, kartu su savo tauta ir 
mūsų siekiai yra bendri.

Apie šį renginį plačiai komen
tavo Philadelhijos spauda ir tele
vizija.

Raimonda Rukšienė

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVInter Garden Tarėm. 
1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salriestu- 
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junctlon Blvd., Čarona, Oueerss, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

QUEENS COLLISION. KRIS-DEE CORP. D/B/A. Expert auto bodyworfcs. 
Ducco Painting. Weldlng. Frames stralghtened. Flber glass work, 131-13 
Hlliside Avė., Rlchmond Hlll, N.Y. 11418. John R. Chlcavlch. 718 441 - 
6666. 24 Hours towing 718 657 - 3086.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM.90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8:30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Aųburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FMbai 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, MA 02402. Te 
508 586-7209.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos Atsiminimai”, pir
madieniais nuo 8 iki 9 v.v. iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. “Music of Lithuanla” programos, vedamos 
anglų kalba,iš tos pačios stoties, taip pat pirmadieniais 
girdimos nuo 7:30 iki 8 v. v. Dr. J. J. Stukas — direktorius, 
234 Sunlit.Dr., Watchu09f N.J. 07060. TeL 201.753 - 5636. T , 
---------       ■ "-v. ■-!——t

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam ir lietuviam, naudojantlem tik ingių 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn,N.Y. 
11207.

Užsakau "Lithuanla 700 Years” už 18 dol. Persiuntimu - 
postage 1 dol.
Vardas, pavardė ...........-................ -................................-.........-

Numeris, gatvė ......................................................-............ .........

Miestas, valstija, Zlp----- - -------------------------------------------------—

LIETUVIŠKO STILIAUS. PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

fe sol i po
* MEM0RIALS

66 - S6 SO ST MIDDi.E vii,i.\<;e. vi ekas \ Y 
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j. TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — X
ĘjK — GAUSI PARODU SALE

KVECAS
.10NA.S 

_ 19 3 3 + 1916

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)

TRAUKINIAI (AMTRAK)
\ AUTOBUSAI 

^NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

ĮllETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILKAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300
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— Na, tai ką padarysi? — sako 
kitas.

— Galime skųsti! — sako pir
masis.

— Kam pasiskųsi — atsiliepia 
trečias. — O dar gali Sibirą pa
matyt... Pagaliau ar ne vis tiek: 
ar tas vaitu, ar kitas. Mokesčių 
juk nesumažins...

Taip kalbėjosi nuskriausti
• žmonės, bet nesusitarė gintis, 

nes nežinojo kaip gintis ir bijojo 
pradėti. Valstiečiai verkė, o Ba
volskis juokėsi.

Dykuliuose rinkimus atliko 
dar greičiau ir dar prastesniu 
būdu. Kruglodurovas išėjęs po 
užkandžio iš Kuznickio, pasakė 
tik:

— Kas nenori Striukio, tegul 
išeina priešais!

Lengva taip pasakyt, bet ne
lengva padaryt. Nė vienam žmo
gui nesmagu pasirodyt, dargi 
prieš visus, kad tokio ir tokio 
kandidato nenori, esi lyg jo 
priešininkas. Lengviau pasiro
dyt kieno draugu. Niekas 
nedrįso išeit priešais iš minios, 
nors visi buvo ketinę išmesti 
Striukį iš vaitų.
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Ką Taryba tars?
■T’

Clevelande rugsėjo 29, 30 ir 
spalio 1 susirenka Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės XIII-toji 
Taryba. Tai yra didelis įvykis lie
tuviškame demokratiškame išei
vijos gyvenime. Tai yra lietuviš
kosios išeivijos parlamentas, ku
ris laisvai gali spręsti savo tauti
nes, kultūrines problemas, rea
guoti į įvykius Lietuvoje.

Tai bus antroji sesija. Gali ji 
istorijon nueiti kaip eilinė, men
kavertė sesija ir gali pasilikti kaip 
aiški išeivijos ir visos lietuvių 
tautos pakopa į gražesnį gyveni
mą, į Tėvynės laisvę. Tai pri
klausys nuo parengtos progra
mos, nuo pačių Tarybos narių, 
ar jie bus įžvalgūs į laiką, ar 
pajėgūs spręsti sudėtingas laiko 
problemas ir rasti efektyvų atsa
kymą.

Pirmiausia, ar jie bus parei
gingi, ar išrinktieji dalyvaus šioje 
sesijoje. Pasitaiko, kad asmenys, 
norėdami pasigarsinti, iškilti, iš
stato savo kandidatūrą, o paskui 
jų nematysi, — eina ir nueina. 
Nepareigingieji mano, kad ir be 
jų apsieis.

Apseis, ar neapsieis, tai kitas 
klausimas. Dabar išrinktam, ku
ris gavo savo kolonijos pasitikėji
mą, reikia sesijoje dalyvauti.

Siūlome po Tarybos sesijos 
paskelbti tuosĮdoįrienedalyvavo 
ir kodėlP' Taf'kiek brutalu, bet 
tokiu būdu bus sudrausminti 
nerūpestingieji.

Dabartis mus išstato prieš du 
svarbius frontus — darbo lau
kus. Pirmas — mūsų apsitvarky- 
mas viduje ir veiklos išvystymas,- 
antras — pagalba Lietuvai. Abu 
darbo laukai labai svarbūs.

Kalbėdami ar projektuodami 
savo Lietuvių Bendruomenės 
veiklą, dažnai esame kiek ne
realūs. Mėgstame perdėti, pasi
didžiuoti.Tai atsitinka dėl to, 
kad nepažįstame vadinamos 
apačios — liaudies.

Ten nėra taip šviesu. Juk mū
sų apylinkes ir apygardas už
valdė apatija. Kiek yra tokių apy
linkių, kurios metų metais nepa
daro susirinkimo, nesugalvoja 
programos veiklai. Kad ir New 
Yorko apylinkės, —- jų čia rasi 
kokia penketą, o kai kurių veiklą 
gali aprašyti laikraščio mažiau
sioje skiltelėje, pavadinęs “visur 
tyla, visi jau miega”!

Tarybos rūpestis ir būtų žodį 
tarti šia prasme — kaip pagyvinti 
apylinkių veiklą, kaip atgaivinti. 
Reikia surasti būdus ir dėl jų 
plačiau pasisakyti, kad paliestų 
apylinkes.

Taryba turi pasisakyti ir dėl 
apygardų veiklos. Ir ji daug kur 
tik popierinė. Besiskardenanti 
laikraščiuose, o tikrumoje labai 
menkutė.

Apygarda turi būti tos srities 
veiklos centras. Jai turi rūpėti vi
sas jos veiklos plotas, visos orga
nizacijos. Kada tos organizacijos 
veiks, tada apygarda tikrai bus 
verta pagarbos. Apygarda skati
na visų veiklą, o kur ta veikla 
sustoja, ten ji skuba pati ir pati 
padaro.

Taryba turi žodį tarti ir apie 
sukurtas Tarybas prie Krašto 
Valdybos. Jos dažnai surikiuoja
mos paskubom, kad tik “ministe
rija” būtų poste, bet kas iš to, 
kad-ji neorganizuoja savo veik
los, neturi net veiklos progra
mos. Ar tik dėl to yra Kultūros 
Taryba, kad ji suorganizuotų 
premijų šventę ir įteiktų kitų 
suaukotas premijas? Ne. Ta 
šventė turėtų būti tik jos veiklos 
išdava!

Visu aštrumu iškyla Socialinės 
globos Tarybos reikalai, o kas 
juos sprendžia? Tai yra tikrai la
bai svarbus visų apygardų ir apy
linkių reikalas^— kaip suorgani
zuoti -jglobą' lietuviams sene
liams-,^sergantiems, vienišiems.

Kalbant apie okupuotą tėvy-

nuaria) ŽVILGSNIS 1 DABARTIES SKUBIUS REIKALUS
LB veiklos apžvalga

Pasaulio ir Amerikos LB veik
los apžvalga vienoje ar kitoje for
moje yra tapusi studijų savaitės 
būtenybė. Šiais metais sudarytas 
LB veikėjų simpoziumas su pre
legentais dr. V. Bieliausku, dr. 
A. Razma, dr. P. Kisieliumi ir 
Pasaulio lietuvio redaktoriumi 
Br. Nainiu. Moderavo dr. V. 
Vardys, kuris savo įvade kreipė 
dėmesį į paskutinius įvykius Lie
tuvoje, besikeičiančią visuome
ninę ir politinę sąrangą ir kartu, 
priklausomai nuo tų pasikeiti
mų, besikeičiančius uždavinius 
išeivijai.

Sąjūdis ir LB veikla
Dr. Kisielius savo kalboje 

vedė paralelę tarp Sąjūdžio ir 
Bendruomenės, rasdamas daug 
bendrumo tarp Bendruomenės 
ir Sąjūdžio tiek metoduose, tiek 
tiksluose. Esą, abu yra labai pa
našūs. Ir kelyje į tą patį tikslą 
Sąjūdis ir LB turi palaikyti glau
džius santykius. Reikšdamas pa- 

nę, turime irgi persiorganizuoti, 
budriai žiūrėti į visus reikalus. 
Gali tie laisvėjimo įvykiai vieną 
kartą staiga sustoti ar pasikeisti 
priešingai. Ką tada darysime?

Ar savo apylinkėse kalbama 
konkrečiai, ką galime padėti Lie
tuvai, ar organizuojamos paskai
tos, vaizdajuosčių rodymas, nes 
tėvynę reikia pažinti, reikia 
pažinti ir mūšų laiką, jo proble
mas, rasti skubų atsakymą. O tai 
gali padaryti Taryba. Todėl ji ir 
turi tarti efektingą žodį!

Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitėje simpoziumas apie Lietuvos ūkio galimybes. 
Kalba dr. R. Aukštuolis, finansistas. Nuotr. V. Maželio.

Lietuvių Fronto Bičiulių studijų ir poilsio savaitė Dainavoje

Simpoziumas Lietuvių Fronto Bičiulių stovykloje Dainavoje. Simpoziumo tema — 
Pažinkime Lietuvą. Simpoziumo dalyviai iš k. poetas Bernardas Brazdžionis, Juozas 
Kojelis, dr. Vytautas Vardys, Vacys Rociūnas, dr. Adolfas Damušis. Nuotr. V. Maželio

JUOZAS ARDYS 

sitenkinimą dideliu skaičiumi 
organizacijų Lietuvoje, dr. Ki
sielius jungėsi prie kitų visuo
menės veikėjų tiek išeivijoje tiek 
Lietuvoje.

Dr. V. Bieliauskas irgi pabrė
žė Sąjūdžio ir LB panašumus ir 
PLB nuopelną tokio charakate- 
rio pasiekimui. Esą reikia dar ge
riau pažinti Sąjūdį ir jo porei
kius. Tai esą daroma per kraštų 
valdybas. Paminėjo dar keletą 
mūsų organizacinės veiklos 
trūkumų.

Lietuviai dosnūs
Dr. Antanas Razma džiaugėsi 

lietuviškosios visuomenės dos
numu. Esą normaliai per metus 
surinkdavome 60-70,000 dole
rių, gi šiais metais surinko 
80,000, o specialus vajus atnešė 
dar 152,000 dol. Gana smulkme
niškai suminėjęs, kur panaudojo 
vajaus aukas, dr. Razma pasakė, 
kad ižde dar esą apie 40,000 dol.

Politinės veiklos kryptys
Pasaulio Lietuvio redaktorius 

Bronius Nainys kalbėjo apie po
litinės veiklos kryptis. Dauguma 
klausytojų jo pranešimą priėmė 
kaip ALB krašto valdybos poli
tinę programą. Pranešimas buvo 
labai dalykiškas ir Br. Nainio 
dėstyti punktai nuolatiniams Pa
saulio Lietuvio skaitytojams la

bai gerai pažįstami. Gal dėl to 
diskusijų šia tema nebuvo.

Simpoziumas vyko vėlai ket
virtadienio vakare. Dalyviai gy
vai atsiliepė į dr. Razmos, dr. 
Bieliausko ir dr. Kisieliaus pra
nešimus.

Jaunųjų žodis — pastangos 
sukurti akcijos centrą 

VVashingtone
Penktadienio studijinė dalis 

buvo skirta jaunesniesiems fron
to bičiuliams ir svečiui ukrai
niečiui Eugene M. Iwanciw(Di- 
rector of Washington Office of 
the Ukrainian National Asso.).

Priešpiet Ingrida Bublienė 
dienos įvadiniame žodyje minė
jo LFB daromas pastangas su
kurti Lietuvių Akcijos (lobby) 
centrą VVashingtone ir supažin
dino su priešpiečio kalbėtojų 
temomis ir pačiais kalbėtojais 
Eugene M. Iwanciw ir Linu Ko
jelių.

Linas Kojelis, kalbėdamas 
tema “Centro . VVashingtone 
svarba, tikslas bei kiekiai”, 
vaizdžiai pailiustravo eilę pa
vyzdžių, kurie aiškiai nurodė 
naudą bei svarbą tokios įstaigos 
VVashingtone, svarbą ne tik Lie
tuvių Bendruomenei, bet tuo la
biau atgimstančiai Lietuvai.

E. Ivvancivv, tokio tipo ukrai
niečių centro direktorius, kal
bėjo tema “Ukrainiečių centro 
VVashingtone atlikti darbai”. Jis 
apžvelgė šios įstaigos vienerių 
metų darbo imponuojančius re
zultatus.

(nukelta į 5 psl.)

VINCAS KUDIRKA

VIRŠININKAI

Rinkimų metu į Miškagalius, 
Dykulius ir Žiaplius pasirengė 
važiuoti pats Kruglodurovas, o 
kitus valsčius paskyrė savo pa- 
gelbininkui.

Paskirtą rinkimų dieną atva
žiavo Kruglodurovas į Žioplius. 
Bavolskis norėjo, kad liktų vaitu 
tas pats, kur iki šiol buvo, o vals
čius jo visai nenorėjo ir statė savo 
kandidatus. Ką čia daryti? 
Bavolskis pasitarė su viršininku 
ir štai ką padarė: užuot rinkę pa
prastu būdu, šaukia į raštinę po 
vieną žmogų ir klausia, ką jis nori 
į vaitus.

Gavę atsakymą, įrašo rinkiko 
pavardę į vieną iš trijų ištiestų 
ant stalo lapų, į tą būtinai, kur 
neva surašomi paminėto kandi
dato balsai. Paskui šaukia kitą ir 
1.1. Pasirodė pagaliau, kad į Ba- 
volskio kandidato lapą buvo pri
rašyta daugiausia balsų, nors 
jame nesirašė nė vienas valstie
tis. Bavolskio kandidatas žino
ma, liko vaitu.

— Vyrai, kaip tai gali būti? — 
tarėsi nusistebėję žmonės, kurie 
buvo negirti. — Juk čia ne rinki
mai! Iš mūsų tik tyčiojasi!

Viršininkas lukterėjęs traukė 
toliau:

— Tai nėra tokio, kuris ne
norėtų Striukio. Užrašykite, 
Striukį išrinko visi! — baigė at
sigręžęs į raštininką ir nuėjo į 
vidų.

Nors visiems buvo aišku, kad 
čia negerai pasidarė, kad ne taip 
renka vaitus, bet nežinojo žmo- 
neliai, ką daryti, tik kaltino vie
nas kitą:

— Ko tu neišėjai?
— O ko tu neišėjai? Gudruolis 

koks!
— Aš būčiau išėjęs, kad tik tu 

nebūtum kvailas!
Žmonės kaltino patys save, o 

Striukis, Kuznickio kandidatas, 
liko vaitu.

Rinkimai Miškagalių valsčiuje 
buvo tokie ypatingi, parodė tiek 
žemų palinkimų, pagedimo, pai
niojimų, neteisybės, kad tą daly
ką ketinu aprašyti smulkiau, vi
sai skyrium.

Dar toli prieš rinkimus, be
veik prieš dvejus metus, Miška
galių valsčius sutarė rinkti į vai
tus Petrą Svarūną, baigusį uni
versitetą ir buvusį gimnazijos in
spektoriumi. Metęs tarnybą toli
moje šalyje, gyveno dabar Sva- 
rūnas Lietuvoje pas savo brolį. 
Jau valsčius norėjo išrinkt jį pir
miau į vaitus ar į teisėjus, tik jis 
nesutiko. Dabar sutiko ir įsirašė 
į kandidatus. Pasigailėjo žmonių 
ir pasižadėjo tarnaut valsčiui, ke

tindamas išardyt visas neteisy
bes, daromas iki šiol raštinėje, 
išplėšt valstiečių teises tiek, kiek 
jos yra įstatymų numatytos. 
Šiandien tos teisės buvo labai su
siaurintos, nes žmonės ir patys 
apie jas nieko nežinojo ir dar 
turėjo nelabą vyriausybę. Val
stiečių daugumas, netikėdami 
galvas kraipė kada Svarūnas 
priminė jiems sykį, kad jie turi 
teisę patys tarp savęs paskirstyt, 
kiek kuriam pridera mokesčių 
mokėt.

Raštininkas Pstrumskis iš savo 
pusės taipgi stebėjo, kas jam 
būtų parankiausiu vaitu. Anksti 
pavasarį, kada dar nežinojo apie 
Svarūno kandidatūrą, Pstrum- 
skienė atvirai išsipasakojo 
pačiam Svarūnui savo ateinančių 
rinkimų politiką.

— Valsčius išrinks tą, kurio 
mano vyras norės, — sakė ji.

— Valsčius stengiasi dabar, 
kaip teko girdėti, — atsakė 
Svarūnas, — išrinkt vaitą, išma
nantį raštinės darbą. Rinks arba 
Kirvelį, arba Raibutį.

— O kam reikia vaito, išmana
nčio raštinės darbą? Juk mano 
vyras gerai tą darbą supranta. 
Jau tiek metų raštininkauja! Vi
ršininkas niekad jo nepapeikia. 
O Kirvelis — tai girtuoklis, 
dažnai smuklėje po suolu guli. 
Yra vienas seniūnas žmogus blai
vus, teisingas, kuriam aplinki
niai kaimai paveda mokesčius 

nunešt į iždą. Jį valsčius tikrai 
išrinks vaitu, ypač, jeigu dar aš 
prisidėsiu. Be juoko! Piktvalės 
valsčiuje aš taipgi įtaikiau vieną 
seniūną į vaitus. Iki pat rinkimo 
nei mano vyras, nei valsčius, nei 
jis pats nežinojo, kad jį kas rink
tų. Susiėjus žmonėms į rinki
mus, aš apstačiau stalą buteliais, 
padėjau užkandžio, pasišaukiau 
didesnius ūkininkus, gražiai pa
mylėjau ir kaip paskui jie išėję 
suriks: Rėplaitis, Rėplaitis vaitu! 
Jiems pritarė dar kiti, ir seniūnas 
buvo išrinktas vaitu. Bus ir čia 

, taip. Aš jau gerai pažįstu žmo
nes.

Pstrumskis patyręs, kad 
Svarūnas sutinka būt vaitu, užsi
spyrė visokiais nelabais trukdy
mais Svarūno prie vaitystės ne
prileist. Paleido valsčiuje paska
lą, kad valsčius turįs tūkstantį ru
blių skolos, neva ta skola prie 
nemokyto vaito slepiama, o jeigu 
bus išrinktas Svarūnas, tai 
paslėpti nebus galima, ir reiks 
skolą mokėt. O tuo tarpu per 

"Klynaitį, vaito kandidatą, ir Kir
velį, patarėją, abudu geru gir
tuokliu, padavė žandarams 
skundą, neva Svarūnas esąs gir
tuoklis, turįs sumišusį protą ir t 
t.

Beje! Pstrumskis visai neįrašė 
Svarūno į kandidatų lapą.

Svarūnas patyręs apie viską, 
nuvažiavo pas apskrities virši
ninką pasiskųsti, kad jo neįrašę 

į kandidatus ir paleidę neteisin
gus skundus. Viršininkas atsakė, 
kad dar kandidatų lapo nematęs, 
o jeigu rasiąs Svarūną neįrašytą, 
tai liepsiąs įrašyt. Skundų gi nė 
kokių jis negavęs; jeigu atsirastų 
paskiau, tai duosiąs Svarūnui 
žinią.

Nors Kruglodurovas priėmė 
Svarūną labai švelniai, vis dėlto, 
susitikęs rejentą, pasakė.

— Ar supranti, tamsta, kokį 
Miškagalių valsčius renka sau 
vaitą? Žmogų baigusį universite
tą, buvusi gimnazijos inspekto
riumi!

— Labai gerai, jeigu toks žmo
gus apsiima patarnaut valsčiui, 
— atsakė rejentas.

— Gerai! Bet matyk, tamsta, 
jo laipsnis aukštesnis už mano, 
tai kaip aš jį bausiu? Aš turėčiau 
jį baust tik per gubernatorių arba 
teismo keliu, o tai man visai ne
paranku!

Reikia žinot, kad Krugloduro
vas laipsnių lipynėje stovėjo tri
mis žemiau už Svarūną. Matė, 
kad su tokiu vaitu jau negalės 
elgtis “be ceremonijos”; tai buvo 
papratęs daryt su kitais vaitais. 
Taigi Svarūno kandidatūra ir 
Kruglodurovui buvo negeistina.

Pstrumskis, nepasitikėdamas 
skundais, nusiuntė pas viršinin
kienę savo pačią, žinoma, ne su 
tuščiomis. * •

(Bus daugiau)



LIETUVOS IR AMERIKOS 
MOKSLEIVIŲ DRAUGYSTĖ

CEZARIS SURDOKAS '
— '—i i«

ries vidurinės mokyklos moks
leivių ir mokytojų vardu mokyk
los direktorius Vladas Kulvietis. 
Baltimore, 1989 m. kovo 12 d.”

{Tąsa iš praeito numerio)

Tegu niekada nenutrūksta 
ryšiai su Lietuva

Svečių vardu žodį tarė S. Ne
ries mokyklos direktorius Vladas 
Kulvietis. Jis dėkojo už priėmi
mą, už dovanas ir už išlikimą lie
tuviais. Jis taip pat sakė, kad Lie
tuva dabar keičiasi ir keičiasi la
bai greitai, bet norėtųsi, kad tie 
pasikeitimai vyktų-dar greičiau. 
Atsidėkodamas už tokį šiltą 
priėmimą, Lietuvių namų pir
mininkui B. Brazauskui įteikė 
Juozo Palio Lietuvos albumą 
Gimtoji Žemė Lietuva su tokiu 
įrašu: “Lietuvių Namams Balti- 
morėje — Tegul per amžius gy
vuoja ir klesti mūsų brangi 
Tėvynė Lietuva, te niekados ne
nutrūksta lietuvių ryšiai su tėvų 
žeme. Dėkingi už nepamirštamą 
sutikimą. Vilniaus Salomėjos Ne-

Vėliavos nuleidimas Liet. Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitėje Dainavoje. Tuo 
buvo baigta ir pati stovykla. Nuotr. V. Maželio

ŽVILGSNIS 1 DABARTIES SKUBIUS REIKALUS
(atkelta iš 3 psl.)

Popietinę šios dienos sesiją 
atidarė Juozas Ardys, suminėda
mas iki šiol šia kryptimi atliktus 
darbus, kurie buvo aprobuoti 
LFB Tarybos, minėjo, kad toli
mesnė eiga yra perduota LFB 
nutarimams.

“Elektroninė media” 
Ir politika

Popietės paskaitoms buvo įvesta 
Asta Banionytė su tema “Efekty
vus bendradarbiavimas su kon
gresu” ir Rima Janulevičiūtė — 
CNN (Cable News Netvvork, 
Tumer Broadcasting Systems) 
rytinių žinių paruošėja (Lead 
newswriter) su puikiai paruošta 
tema “Elektroninė media ir jos 
svarba politinei akcijai”.

Šią popietę Asta Banionytė 
vaizdžiai nurodė tokio “Akcijos 
Centro” veiklos sritis tiek santy
kiuose su Amerikos kongresu, 
tiek su kitais administratyviniais 
organais bendros informacijos 
propagavime, talkininkavime, 
atgimstančiai Lietuvai ir mūsų 
bendruomenės reikaluose.

Savo gerai paruoštoje paskai
toje Rima Janulevičiūtė pabrėžė 
elektroninės medios svarbą poli
tinei akcijai ir jos galimybes. 
Kartu minėjo ir išeivjos visišką 
nesirūpinimą šiuo įrankiu nau
dotis.

Paskaitų diskusijose aktyviai 
dalyvavo klausytojai. Moderato
rius paminėjo, kad jų pradėtas 
darbas yra gerai žinomas daug 
kam ir susilaukia jau dabar konk
rečių rezultatų, kai kitos organi
zacijos pozityviai reaguoja šia

Daugiau dovanų dar padalijo 
mokyklos anglų kalbos mokytoja 
Stefanija Kasiulaitienė. Sutikimo 
programa pravedė Edvardą Bu
delis. Bet atsiskirti buvo sunku, 
dar aidėjo lietuviškos dainos...

Jų buvo 15-ka
Kovo mėnesį Amerikoje pra

leido šalia minėtų dviejų palydo
vų 15 moksleivių: Ieva Barakau- 
skaitė, Jurgita Grigorevičiūtė, 
Dovilė Bieliauskaitė, Dovilė Bu
drytė, Andrius Jurkūnas, An
drius Kamarovas, Agnė Kryžia- 
vičiūtė, Justina Kunkulytė, Ak
vilė Liberytė, Linas Sasnau
skas, Artūras Šatkovskis, Tomas 
Vaitiekūnas, Petras Viliūnas, 

Andrius Zuzevičius ir Rūta Žide- 
lytė.

Padėkos laiškai
Patirtieji įspūdžiai jiems ne- 

davi ramybės ir sugrįžus į Vilnių. 
Vienas kitas, suradęs laiko, pa
rašė padėkos laiškų, išreikšdami 
savo jausmus ir patirtus įspū
džius. Bendroji padėka buvo pa
siųsta B. Brazauskui. Joje sako
ma: “Norėtume dar kartą padė
koti Jums už dovanas, už Jūsų 
šilumą ir meilę. Mes niekada ne
pamiršime Jūsų svetingų namų. 
Mus jungia viena kalba, tie patys 
papročiai, viena Lietuvos žemė. 
Mūsų neišskirs nei valstybių sie
nos, nei vandenynai, nes mes vie
na tauta. Ačiū Jums už viską. Su 
meile ir pagarba — Salomėjos 
Neries vid. mokyklos mokytojai 
ir mokiniai. Vilnius , 
1989.04.20”.

Svarbus momentas 
skaidrėse

Kitame laiške skaitome: “La
bai norėčiau jums padėkoti, savo 
ir visos Vilniaus S. Neries mo
kyklos grupės vardu už nuoširdų

nėjimui, o vakaro savaitės pabai
ga būdavo vainikuojama koncer
tu. Šį kartą ir ši popietė buvo 
užpildyta išsamiu dr. V. Vardžio 
studijų savaitės susumavimu. 
Taigi, savaitė buvo užpildyta pil
nai, nors tuo ne visi buvo paten
kinti.

Žvilgsnis j Lietuvos ūkį

Šeštadienis po pusryčių pra
sidėjo simpoziumu tema “Ūki- 
skaita iš išeivijos perspektyvos”. 
Dr. V. Vardžiui padarius įvadą, 
simpoziumo prelegentai, kon
sultantas Jonas Pabedinskas 
(tarptautinė prekyba), dr. R. 
Aukštuolis (tarptautinės bankų 
operacijos), A. Raulinaitis 
(Sharp corp. finansų reikalų 
vedėjas — finansai), prof. Felik
sas Palubinskas (ekonomistas), 
dr. A. Damušis ir dr. V. Bie
liauskas kalbėjo apie įvairias Lie
tuvos ekonomines problemas ir 
dabartines sistemines kliūtis to
limesniam Lietuvos gerbūvio 
procesui.

Kad ir progresuojama šiek 
tiek, studijų savaitės dalyviam 
susidarė gana geras vaizdas apie 
sunkumus, kuriuos pergyvena 
Lietuvos ekonominis ūkis ir jos 
gyventojai, kai pati ekonominė 
sistema yra vėžėse tiesiai į Mask
vą ir vietos iniciatyvai lieka tik 
pažadai popieriuje.

Diskusijose kelti klausimai 
lietė galimybes komercinio ban
ko steigimui, be kurio užsieninis 
investavimas beveik neįmano
mas arba be galo sunkus. Kelti 
klausimai ir apie biznio mokyk
las ir kitus biznio aspektus.

kryptimi. Diskusijose buvo pri
minta, kad ALB taryba dar St. 
Petersburgo suvažiavime buvo 
padariusi labai plačius įgalioji
mus krašto valdybai Lietuvių 
Centro įsteigimui VVashingtone.

Klausytojai labai pozityviai 
reagavo į šios dienos programą, 
sudedami tam reikalui per 
24,000 dol.

Liet. Fronto Bičiulių 
sambūrio reikalai

Studijų savaitės niekada neap
lenkia LFB sambūrio vidaus rei
kalų. Vienam iš tų reikalų buvo 
suorganizuotas net simpoziumas 
tema “LFB pažiūra į veiksnių 
konferenciją .

Simpoziumo prelegentai buvo 
Pilypas Narutis, LFB tarybos 
narys prezidiumo pirmininkas 
A . Šležas ir V. Volertas.

Trečiadienį po pietų buvo 
LFB einamųjų reikalų svarsty- 
bos. Svarstyti fondų tikslai, Į 
Laisvę žurnalo stovis, sambūrio 
planai kai kuriuose veiklos ba
ruose.

Einamieji rutininiai reikalai 
paprastai neužtrunka ilgai, bet 
šiais metais užsikabino už Euro
pos studijų savaitės Gotlande, 
specialiai, už komunikato. Dis
kusijų užsitęsimas nieko nenu
stebino nes Fronto Bičiulių tar
pe nuomonių skirtumo niekada 
netrūko. Taigi, tam užsigrūdinę.

Savaitės santrauka

Šeštadienio dienos studijinė 
dalis paprastai baigdavosi prieš 
pietus, paliekant popietę Spyg
lio paplūdymui ir šiaip pasižmo- 

priėmimą Baltimorės Lietuvių 
namuose. Ir dėkodamas norė
čiau padovanoti jūsų muziejui 
skaidres, kuriose užfiksuotos la
bai svarbios ir reikšmingos mūsų 
tautai akimirkos — trispalvės 
vėliavos virš Gedimino pilies 
iškėlimas. Su pagarba Artūras 
Šatkovskis”.

Mūsų grupei padarė 
neišdildomą įspūdį

Kitas moksleivis laiške B. Bra
zauskui rašo: “Štai ir pasibaigė 
mūsų kelionės po Valstijas. Mes 
jau namuose, Lietuvoje, apsupti 
šiltu artimųjų ratu... Paskutinės 
dienos Amerikoje praėjo lyg sap
ne. .. Lyg tyčia tos dienos pasi
taikė tokios šiltos, saulėtos ir ma
lonios. Jauteisi tarytum gimtuo
se namuose. Gražu, gera, bet 
reikia vykti. Visai nieko nebe
galėjau padaryti. Rankos nusvi
ro, stovėjau lauke nebylus ir 
žiūrėjau kažkur tolyn. Gaila pa
likti šį kraštą, kur taip maloniai 
buvome sutikti, apgyvendinti, 
kur sutikom nuostabius žmones. 
Dėde, nepaprastai dėkingas 
Jums už tą priešvelykinį penkta
dienį, kurį praleidom kartu. Pa
menu. Jūs sakėt, kad aš labai ty
lus, nieko nekalbu. Tą dieną 
man buvo sunku kalbėti — aš tik 
klausiausi Jūsų žodžių ir dėjausi 
juos galvon ir širdin. Jie gyvi ir 
šiandien. Lietuviai, Lietuvių na
mai, tėvų šnekta, išsaugoti pa
pročiai, atkirsti nuo gimtosios 
žemės žmonės padarė mūsų gru
pei neišdildomą įspūdį, kuris 
liks visam gyvenimui. Man teko 
laimė artimiau su Jumis susi
pažinti, pabuvoti Jūsų namuo
se.... Dėkoju už visa tai, ką Jūs 
padarėt Lietuvos vardan. Iki pa
simatymo. Linas (Sasnauskas). 
1989.04.02”

Mūsų širdys plaka kartu

Tas pat Linas parašė laišką ir 
man. Tame laiške jis tarp kitko 
taip sako: “Dėde, Ar atsimenat 
mūsų susitikimą Baltįntprėje 
Lietuvių namuose? Tada jūs pa
klausėt vieną vaikinuką, ar jis 
negalėtų surasti Jūsų giminių... 
Mano mamytė dėsto toje pat mo
kykloje, tad nesunkiai rado jūsų 
seserį... Dėde, naudodamasis 
proga, dėkoju Jums ir visiems 
Lietuvių namų nariams taip pa
gerbusiems mus, suruošusiems 

_tą nostabų ir neišdildomą vaka
rą. Siunčiu nuoširdžiausius
linkėjimus visiems Amerikos lie
tuviams, padėkokit Jiems mūsų 
vardu. Tai nenusakomas jau
smas, kurį mes juntame, ką išgy
venome to susitikimo metu. Jo 
negalima aprašyti, jį galime tik 
suprasti. Tikiu, kad Jūs suprasite 
mus; visų širdys plaka kartu — 
tik vienos Amerikoj, o kitos Lie
tuvoj. Tikiu, kad jos kada nors 
susitiks. Su pagarba Linas (Sas
nauskas). Vilnius, 89.05.07”.

Kas lietuviams krito 
į akis Amerikoje?

Kas lietuviams studentams 
krito į akis Amerikoje? Dovilę 
Budrytę stebino gražūs ir pa
togūs namai užmiesčiuose, dide
li dangoraižiai miestuose ir dau
gybė įvairių automobilių ir krau
tuvių. Dovilę Bieliauskaitę nu-

Literatūros vakaras ir 
koncertas

LFB studijų ir poilsio savaitė 
baigta vėliavos nuleidimu ir va
kare literatūros vakaru — kon
certu. Neužmirštamas vakaras 
su Bernardu Brazdžioniu ir kon
certinėje dalyje jauna, ateinanti 
mūsų solistė R. Markelytė-Da- 
gienė.

Savaitės metu vykodail. Linos 
Palubinskaitės ir dail. K. Balči
konio meno darbų paroda.

Turininga ir mūsų laiko klausi
mus atsakanti savaitė neapvylė 
jos dalyvių, kurių buvo apie 120. 
Kitų metų savaitei dar nei vieta, 
nei data nenustatyta. LFB cen
tro valdyba tikisi tai paskelbti 
netolimoje ateityje.

Dalis amerikiečių moksleivių, praleidusių mėnesį Lietuvoje, 
prie parodos stalo su vienu iš tėvų (kairėje), rusų kalbos mo
kytoju ir grupės vadovu Edward Miller (už moksleivių) ir šio 
straipsnio autorium (dešinėje). Nuotr. B. Brazausko

Baltimorės lietuvių festivalyje dalyvavo John Carroll katalikų 
mokykla iš Belair, Maryland, kuri paruošė parodėlę iš Lietu
voje gautų dovanų, kai tos mokyklos mokiniai lankėsi Vilniuje. 
Už stalo dvi moksleivės, praleidusios mėnesį Lietuvoje. B. 
Brazausko

stebino netikėtas amerikiečių 
moksleivių nuoširdumas ir tas 
keistas džiaugsmas, kad mes pas 
juos svečiuose. Artūrui Šatkov- 
skiui netikėta buvo tai, kad jie 
nekl i u domi galėį o; eiti į įvairias 
įstaigas. Štai kad • ir Bą^ji 
rūmai. Jie vaikščiojo po pirmąjį 
aukštą, o antrame tuo metu dir
bo Jungtinių Valstijų preziden
tas. Linui Sasnauskui įstrigo tai, 
kad mokytojas ir mokinys yra vos 
ne geriausi draugai. Čia labai 
daug laisvės. O Tomui Vai
tiekūnui čia patiko beveik vi
skas, ką tik jis matė. Iš kitos 
pusės tvirtina laikraštis The Ae
gis, jis patiko visiems, kurie jį 
sutiko.

Amerikiečių revizitas
Amerikiečiai savo revizitą atli

ko balandžio mėnesį. Jie vyko 
pas jau pažįstamus draugus ir, 
kaip pradžioje esu paminėjęs, 
sugrįžo labai patenkinti. Tuo 
džiaugsmu jie norėjo pasidalinti 
ir su visais Baltimorės lietuviais, 
dalyvaudami festivalyje^

į Vilnių jie vyko per Leningra
dą ir Maskvą. Vilniuje jie apsigy
veno pažįstamų draugų šeimose, 
kartu lankė pamokas rusų kalbai 
pasitobulinti, domėjosi Vilniu
mi, jo architektūra. Jų atmintin 
ypač įstrigo arkikatedra ir Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia. Jie ke
liavo po kraštą, aplankydami 
Kauną, Rumšiškes. Elektrėnus, 
Trakus, Druskininkus, Baltijos 
pajūrį ir kitur.

Amerikiečiai nustebo, kad lie
tuvių šeimose niekas nekalba ru
siškai, kad Lietuvą turi savo 
vėliavą, kad Lietuva tokia graži.

Ką rašė apie svečius spauda?
Šios moksleivių pasikeitimo 

programos sėkmingumą liudija 
ne vien moksleivių entuziastingi 
pareiškimai, bet ir svečiais, vieš- 
nagėn prįėmusių vyresniųjų pa
sisakymai^. Visa tai puikiausiai 
užrekcrdayo vietinė spauda. Jau 
vien straipsnių gausumas daug 
pasako. Rašė apie jų atvykimą ir 
išvykimą, apie jų įspūdžius ir 
pergyvenimus, apie mokyklas ir 
asmenis. Man teko peržiūrėti 
apie 20 straipsnių, bet jų galėjo 
būti ir daugiau. Vienas iš jų buvo 
parašytas lietuvaitės Dovilės Bu

drytės — “Me In America”. Jis 
buvo pailiustruotas jos nuotrau
ka. Pabaltijo žemėlapiu ir Ame
rikos vėliavėle ir užėmė visą ma
gazino formato puslapą. (Patriot, 
April 10, 1989).

Štai dar kelios charakterrn- 
gesnės antraštės ta proga parašy
tų straipsnių: “Lithuanian stu- 
dents, teachers arrive for visit in 
Bei Air.” {Record, 3.8.89). “Stu- 
dents leam about U.S. during 
their historic visit”. {The Aegis), 
“Lithuanian students intrigued 
by day-to-day life in U.S. (Hart
ford County Sun, 3.19.89). “At 
John Carroll East meets — and 
likęs — West”. {The Catholic 
Revietc 3.22.89). “Lithuanian 
Hali reunion”, {The Aegis,
4.6.89) . “The Lithuanians’histo
ric visit comes to an end Satur- 
day”. {The Aegis, 3.23.89). “Lit
huanians leave behind love as 
historic visit ends”. {The Aegis,
3.30.89) t “John Carroll students 
head for Lithuania to repay So- 
viet visit”. {Record, 4.5.89).

Vilniaus spaudoje, atrodo, 
mažiau ir santūriau apie moks
leivių pasikeitimą rašyta. Plačiau 
aprašė Komjaunimo Tiesa straip
snyje “Mėnuo Amerikos mokyk
loje, 1989.04.14 ir Tėvynės Švie
sa straipsnyje "Amerikiečiai: 
Kokie Jie”? 1989.04.21. Kitur 
pasitenkinta su informacija apie 
amerikiečių atvykimą ir nuo
traukomis. Iš viso man pavyko 
gauti 5 tokie straipsniai ar infor
macijos.

Pasikeitimai moksleiviais bus 
ir ateityje

Lietuvių ir amerikiečių drau
giškumo santykiai šiuo mokslei- 

i vių pasikeitimu yra sėkmingai 
atnaujinti. Pagal tarptautinį susi- 

. tarimą tokie pasikeitimai numa
tyti trejiems metams. Taigi ir ki
tais metais bus panašus pasikei

timai.

P.S. Dovilė Bieliauskaitė, kuri 
su Salomėjos Neries moksleivių 
grupe praėjusį pavasarį lankėsi 
Amerikoje, su Edward Miller 
pagalba išgavo leidimą studijuoti 
Amerikoje. Rugsėjo pradžioje 
atvyko į Belair ir apsistojo Ed. 
Miller šeimoje.



DIDŽIULE PARODA NEW YORKE
Veiklos rudens sezonas 

Kultūros Židinyje pradėtas 
didžiule dailės paroda, kurioje 
buvo išstatyta 125 darbai. Iš jų 
dominavo grafika — 87 darbai, 
tapybos 38. Paroda buvo surišta 
su aktualijomis, pavadinta “Atgi
musi Lietuva”.

Dailininkai daugumoje išsi
mokslinę jau po antrojo pasauli
nio karo, visi įvairių rūšių profe
sionalai.

Tapytojų grupę sudarė šie dai
lininkai: B. Uogintas, L. Jankus, 
R. Katiliūtė, A. Stasiulevičius, 
B. Kasčiūnaitė, B. Grašys, J. 
Daniliauskas, V. Natalevičius, 
L. Budrys, A. Griškevičius, K. 
Mackonis, R,. Borisaitė, R. Ba- 
linskas, J. Miliauskas, R. Filista- 
vičius, E. Urbanavičius, B. Bi- 
činskas, J. Miliauskas, R . Fili- 
stavičius, E. Urbanavičius, B.
Bičiūnas, J. Čeponis. B. Cvir- 
kienė, J. Urbonas.

Grafikų grupei priklauso: B. 
Kmieliauskaitė, B. Stančikaitė, 
K. Ramonas, J. Jonaitis* B. 
Žilytė,. D. Steponavičiūtė, M. 
Vilutis, J. Bagdonavičius, V. Ke- 
pežinskas, D. Ivanauskaitė, E. 
Kairiūkštytė, J. Jūraitytė, G. 
Slektavičius, J. Kutkus, A. 
Airiūnas, A. Poizans, E. Juchne
vičius, R. Gibavičius, L. F. Afa- 
nasjevo, K. Grigaliūnas, G. 
Pranskūnas, T. Kazimierienienė 
Sf. Kairiūkštytė, G. Šlektavi- 
čius.

Darbai visokiausių technikų ir 
visokiausių stilių. Anksčiau to
kiose parodose dominuodavo so-

PAGERBTAS KUN. V.PALUBINSKAS

Rugsėjo 10-ąją, sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų mišių Apreiš
kimo parapijos viršutinėje salėje 
įvyko iškilmingas Vytauto 
Didžiojo vainikavimo — Tautos 
šventės minėjimas, kas labai 
gražiai, prasmingai sutapo su 
naujojo parapijos klebono kun. 
Vytauto Palubinsko priėmimu ir 
pagerbimu. Nors Apreiškimo 
parapijoje Brooklyne kun. V. Pa
lubinskas klebonauja jau keletas 
mėnesių, šį kartą parapiečiams 
buvo tikrai puiki proga artimiau 
pabendrauti tiek su naujuoju 
klebonu, tiek tarpusavyje.

Šventės pakilios nuotaikos ne
galėjo sudrumsti netgi neišpasa
kytas karštis, pasitaikęs tą dieną. 
Svečiai nepasimetė, iš bažnyčios 
į salę tuoj pat buvo atgabenti du 
dideli ventiliatoriai, kurie tiek 
pravėsino įkaitusį salės orą, jog 
ponios galėjo padėti į šalį savo 
vėduokles.

Šį parapiečių susiėjimą savo 
dalyvavimu pagerbė du mieli 
svečiai: Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis ir Vytautas Alk
sninis, LB NewYorko apygardos 
pirmininkas. Taip pat mišiose ir 
šventėje dalyvavo keturi lietu
viai kunigai: kun. Vytautas Pik
turna, buvęs Angelų Karalienės 
parapijos vikaras, profesorius 
kun. Antanas Rubšys iš Christ- 
ian Brothers’ Manhattan kolegi
jos, pranciškonų vienuolyno vi
ršininkas Brooklyne Tėv. Anta
nas Prakapas, OFM, ir buvęs il
gametis Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis. 
Šiaip svečių buvo gerokai per 
šimtą. Erdvi parapijos salė vos 
vos talpino susirinkusius.

Maldą sukalbėjo Apreiškimo 
parapijos vikaras kun. Danielius 
Staniškis. Visiems pasistiprinus 
gardžiai paruoštais valgiais ir nu
malšinus troškulį, parapijos tary
bos pirmininkas Bill Kurnėta 
pradėjo oficialią šventės dalį. 
Naująjį kleboną sveikino kai ku
rie parapiečiai, svečiai, kunigai.

Lietuvos gen. konsulas Anice
tas Simutis savo pagrindinėje 
kalboje pradžioje Įdek plačiau 
papasakojo apie Tautos šventę 
—Vytauto Didžiojo vainikavimo 

dalinis realizmas, dabar darbai 
kur kas laisvesni, traktuoti pa
gal dailininko pasirinktą temą. 
Įsivyrauja sųrrealistinis moty
vas. Jis jaučiams ir tapyboje ir 
grafikoje.

Grafikos darbai labai puikiai 
įrėminti į pjaunant bent kelias 
paspartas, suderinant jų spalvas 
su rėmais.

Tapybos darbai kiti buvo be 
rėmų, bet nekliudė arčiau susi
pažinti. Grafika atlikta įvairiom 
technikom, vyrauja spalvota gra
fika šilko tinkleliu atspausdinta.

Savo lygiu ir savo didumu ši 
paroda buvo iškiliausia. Per dvi 
dienas ją aplankė apie 250 žmo
nių. Parduota keletas paveikslų. 
Vieną paveikslą — Kretingos 
vienuolyną—rengėjai padova
nojo šiam pranciškonų vienuoly
nui.

Paroda labai gerai parengta, 
sutvarkyta, išleistas ir katalogas. 
Reikia ją kaip nors nugabenti į 
kitas vietas, nes ji žiūrovų neap
vils. Yra ko pasižiūrėti, kuo pa
sidžiaugti.

Parodos rengėjas buvo J. Shor 
International Antiąue, Ine. Pa
rodos organizatorius — Antanas 
Baniūnas.

SKAUTIŠKA POPIETĖ NEW YORKE
Graži ir jauki skautiška sueiga 

įvyko 1989 rugsėjo 17 Kultūros 
Židinyje pagerbti skautų vado
vus, atvykusius iš pavergtos Lie
tuvos pabendravimui su lietuviš

dienos reikšmę ir prasmę. Po to 
nušvietė naujojo klebono gyve
nimo gaires. Susirinkę išgirdo 
koks įdomus, turiningas, pilnas 
prasmingos ganytojiškos veik
ios buvo kunigo Vytauto Palu- 
bfiisko kelias, pagaliau atvedęs 
jį į Apareiškimo parapiją Brook
lyne. Kiek daug jo buvo atlikta, 
padaryta lietuviškosios dvasios 
palaikymui lietuviškoje diaspo
roje Argentinoje ir Amerikoje. 
Ypač pabrėžtas nepaprastas kle
bono svetingumas. Daugybė 
svečių iš pavergtos Tėvynės Lie
tuvos: kultūros, meno žmonės, 
mokslininkai, būdami Amerikoje, 
buvo be galo šiltai priimti tiek 
Aušros Vartų klebonijoje Man- 
hattane, kuriom. V. Palubinskas 
iki šiol klebonavo, tiek jau dabar 
Apreiškimo parapijos kleboni
joje Brooklyne.

Pats klebonas savo kalboje pa
sirodė be galo kuklus, nuoširdus 
žmogus. Padėkojęs svečiams, 
susirinkusiems parapiečiams, 
turbūt daugiausia nepelnyto 
dėmesio šioje savo kalboje pa
skyrė man su žmona — pabėgė
liams iš “komunistinio rojaus”, 
taip pat radusiems prieglobstį ir 
pastogę Apreiškimo parapijos 
klebonijoje.

Dėkojame mielam klebonui 
kun. Vytautui Palubinskui už 
dėmesį ir rūpestingumą, linki
me jam ilgus metus sėkmingai 
darbuotis lietuviškame Kristaus 
vynuogyne.

Valdas Anelauskas

Kennebunkporte ant uolų, sėdi Antanas Matulaitis iš Rich- 
mond H iii, N.Y.,ir Nijolė Šulcienė iš Lietuvos. Gilumoje ma
tosi Amerikos prezidento George Bush namai — jo vasaros 
atostogų “Baltieji Rūmai”. Nuotr. P. Ąžuolo

Parodoje “Atgimusi Lietuva” Kultūros Židinyje. Iš k. parodos rengėjas J. Shor, Dar
bininko redaktorius kun. Kornelijus Bučinys, OFM, parodos organizatorius Antanas 
Baniūnas. Rengėjai B. Uoginto paveikslą “Kretingos vienuolynas” paaukojo lietuvių 
pranciškonų vienuolynui Brooklyne.

Atidarymo žodį tarė Paulius 
Jurkus, iškeldamas parodos pro
fesionalumą, jos įvairumą. Lan
kytojai buvo pavaišinti sūriu ir 
vynu.

Parodos pelnas artimiausiu 
laiku bus perduotas Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimui, 
(p-j-) 

kąja skautija Amerikoje ir Kana
doje. Vienų ir kitų išgyvenimai, 
naujų minčių ir jausmų gausa, 
patirties padala skina kelią į švie
sesnę ateitį.

Sueiga įvyko mažojoje Židinio 
salėje. Sueigoje dalyvavo apie 30 
uniformuotų įvairių šakų ir laips
nių skautų/čių ir apie tiek pat
skautų rėmėjų, svečių. Mišri
grupė nedidelė, bet nuotaika, 
sutikus skautus vadovus pirmą
kart iš pavergtos Lietuvos, jaudi
nanti, broliška ir pakili.

Sueigai vadovavo s. Giedrė 
Stankūnienė. Sueigos pradžioje 
atskleisti skautiškus išgyveni
mus buvo sudainuota “Atgimė 
Tėvynė...” Uniformuoti skautai 
su atvykusiais svečiais glaustai 
sėdėjo, sakytume žydėjo, rately
je. Įspūdingas ir malonus pasi
kalbėjimas užmegztas svečių va
dovų iš Lietuvos supažindinimu. 
Jų pareigas trumpai aptarė v. s. 
L. Milukienė. Po to labai jaunai, 
įdomiai ir prasmingai prakalbėjo 
svečiai vadovai iš Lietuvos: Mo
nika Giršytė, Leimonas Daujo
tas, Laurencija Malkavičienė ir 
jų vyriausias — Rimantas Ule
vičius. Visi pagarbiai pasveikino 
pirmūną v.s. Petrą Jurgėlą. Jie 
iš anksto, tik atvažiavę, pasisakė, 
kad labai norį pamatyti pirmąjį 
Lietuvos skautą P. Jurgėlą.

Po gražaus įvado buvo pa
kviestas kalbėti pirmūnas P. 
Jurgėlą.

Jo žodis, kaip visada, buvo 
sparnuotas apie pirmuosius 
žingsnius, kuriant Lietuvos 
skautų sąjungą, patarnauti lietu
vių tautos gyvybiniams intere
sams. O tai buvo pirmos eilės 
siekiai: Lietuvos gynyba ir švie
timas. Kalbėtojas trumpai aptarė 
jo paties sukurtą ir išleistą skau
tišką literatūrą ir pirmųjų gan 
naujoviškų žingsnių sunkumus.

GRĖSMĖ KULTŪROS ŽIDINIUI
Rugsėjo 22 administracijos 

posėdyje šalia kitų rūpesčių 
buvo keliama Kultūros Židinio 
kritiška finansinė padėtis. Grin
dų bei oro vėsintuvų remontas 
pareikalavo dideliu išlaidu, o na- 
jamos žymiai sumažėjo. Rezul
tate — 31 tūkstančio dolerių 
deficitas, Židinio ižde š.m. 
birželio pabaigoj buvo likę tik 
17.5 tūkstančių dol. Su dabar
tinėm pajamom, geriausiu atve
ju, Židinys gali išsilaikyti tiktai 
apie pusmetį. Yra sutelkta lėšų 
atsarginiame fonde, kurios K. 
Židinio gyvybę pratęstų dar vie
nerius metus, bet jų naudojimas 

Savo žodžio pabaigoje ištraukė 
iš pastalės glėbį dovanų: skautiš
kos pirmosios literatūros ir įvai
rių reikmenų skautavimui. Tai 
buvo jo asmeniška dovana atsi
kuriančiai skautijai pavergtoje 
Lietuvoje.

V.’s. P Jurgėlą, užbaigus syei- 
' kini mus ir padėką atsikūrusios 

skautijos vadovams už dovaną ir 
pareikštą pagarbą, visi pakilo iš 
vietų ir skautų kūrėjui sugiedojo 
garsų “Ilgiausių metų...”.

Židinietės šalia sveikinimų 
lietuvių skautijai pavergtoje Lie
tuvoje įteikė bronzinę laisvės 
statulėlę.

Sueiga buvo baigta skautiško
mis dainomis ir vaišėmis, Vaišes 
ir priėmimą organizavo vyr. 
skaučių židinys, kuriam pirmi
ninkauja vyr. sk. Živilė Jurienė.

Prie įėjimo buvo suaukota 250 
dol. Si suma ir asmeniškos aukos 
buvo įteiktos iš Lietuvos atvyku- 
siems skautų vadovams, kurie 
rugsėjo 19 buvo gražiai išlydėti 
į namus

Tokių ir panašių pramogų jau
nimui ir rėmėjams reiktų per 
metus daugiau atjauninti skautų- 
judėjimą New Yorke.

A. A. D.

Dėmesio!
Jau keletę mėty Kultūros Židinio Išlaidos 

žymiai prašoka pajamas. Nepasikeitus finansinei 
padėčiai, Kultūros Židinio veikla pasibaigs gana 
greitai. Dėi to kreipiamės j Jus pasinaudojant šio 
laiško atkarpa:

Nedelsiant užsimokėti nario mokestj 
ir pagal Išgalę aukoti Židinio išlaikymui.
Su pagarba,

Algirdas Mačiulaitis 
K.Z. Tarybos pirmininkas

Pavardė, vardas ........................................................................

Adresas ................................................................... . .................

Nario mokestis* ......................................................................

Auka ..........................................................................................

*25.00, organizacijai $50.00

Aukas ir mokesčius prašome siųsti šiuo adresu: Lithua
nian Cultura] Center, 355 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

galimas tiktai su pastatų savinin
kų — lietuvių pranciškonų suti
kimu.

Židinio vadovybė buvo ėmusi 
priemonių pakelti pajamas, bet 
ilgai uždelstas grindų remontas 
sutrukdė didžiosios salės naudo
jimą ir keletą mėnesių salė visai 
nebuvo nuomuojama. Padidin
tas nario mokestis irgi neatnešė 
lauktų rezultatų. Dabar pavie
niam K. Židinio kooperacijos na
riam metinis mokestis yra 25 
dol., o organizacijom 50 dol. 
Nuo pernykščio susirinkimo mo
kestį susimokėjo tiktai 77 asme
nys ir 2 organizacijos...Kiti at
siuntė tik po 10 dol., gal ir neži
nodami, kad tai jau yra permaža 
duoklė Židinio gyvybės išlaiky
mui. Posėdyje buvo nuomonių, 
kad ir “tūkstantininkai”, ir “bin- 
gininkai” mokėtų nario mokestį, 
bet tas prieštarautų korporacijos 
statutui. Tikimasi, kad bent au
kos forma didieji geradariai pri
sidės su simboliniu mokesčio.

Nežiūrint vilčių, kad bent keli 
šimtai narių susimokės metinį 
mokestį, vadovybė yra priversta 
imtis kitų priemonių Kultūros 
Židinio gelbėjimui. Rugsėjo 22- 
ros posėdyje buvo priimtas pa
siūlymas žymiai pakelti patalpų 
naudojimo kainas. Kitataučiams 
mokestis bus bent dvigubai di
desnis, negu lietuviams ir 
greičiausiai teks labiau pasikliau
ti nuomavimu svetimiems, negu 
saviems, nes mūsiškiai rengėjai 
gal nebegalės apmokėti padidin
tų kainų. Tai yra nemaloni, bet 
reali tikrenybė. Jeigu kas turi ge
resnių planų Kultūros Židinio 
pajamoms sutelkti, mielai prašo
mi tuo klausimu pasisakyti 
Kultūros Židinio metiniam susi
rinkime. kuris įvyks spalio 14, 

- 10 vai. ryto Židinio salėje.
Kviečiami visi kuo gausiau atsi- 

(atkelta iš 8 z»Z.)

ii vj>u»,~Į
- JAV Lietuvių Bendruo

menės XII-tos Tarybos antroji 
sesija vyks rugsėjo 29, 30 ir spa
lio 1 Marriot Airport Hotel patal
pose, 4277 W. 150th Street, Cle- 
veland, Ohio 44135.

— Hamiltono, Ont., Aušros 
Vartų lietuvių parapija, kuriai 
vadovauja Tėv. Juvenalis Liau
ka. OFM, spalio 1 švenčia 40 
metų veiklos sukaktį. Vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, dalyvaus ir 
suteiks sustvirtinimo sakramen
tu

— Londono, Ont., lietuvių Ši
luvos parapija, kuriai vadovauja 
Tėv. Ignas Mikalauskas, OFM, 
rugsėjo 10 atšventė 25 metų 
veiklos sukaktį.

— Vliko dabartinę valdybą 
sudaro: dr. Kazys Bobelis, 
dr. Domas Krivickas, Vytautas 
Jokūbaitis, dr. Algirdas Budrec- 
kis, dr. Elena Armonienė, dr. 
Jonas Stiklorius, Juozas Vitėnas, 
Pilypas Narutis, Vilius Bražėnas 
ir dr. Leonas Kriaučeliūnas. Vli
ko įstaigos vedėja yra Janina Či- 
kotienė. Laikinai Vliko įstaigoje 
dirba Jonas Bobelis, kuris palaiko 
tiesioginius ryšius su kongresu 
ir administracija. Šią vasarą įstai
goje stažavosi Dainius Vidman- 
tas-4E)

— Vytauto Abariava^vau^a- 
mas Vilniaus uaiyysj^to 2p- 
samblio choras, koncertuodamas 
Š. Amerikoje, atliks Vido Alek
sandravičiaus harmonizuotą 
Mažosios Lietuvos dainą “Kad aš 
nusieičiau . “Margučio rengia
mi koncertai bus spalio 7, 8, 9 
dienomis Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje.

— “Tėvynės Garsų , Cleve- 
lando lietuvių radijo valandos 40 
metų sukakties minėjimas įvyks 
spalio 15 Lietuvių namų salėje.

— A. a. Robertas Sidabras 
mirė rugsėjo 9 Adelaidėje, Aust
ralijoje, sulaukęs 65 m. amžiaus. 
Buvo didelis sportininkas, pa
skutiniu metu lietuvių sporto 
klubo narys.

— Dail. Dalios Kolbaitės pir
ma ir paskutinė dailės darbų pa
roda lietuvių visuomenei bus 
rugsėjo 22 — spalio 8 Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje.

— Kardinolo Mindszenty 
Fondas rytiniame JAV pakrašty
je rengia tarptautinę konferenci
ją rugsėjo 30, šeštadienį, Tarry- 
tovvn Hilton viešbuty, Tarry- 
town, N. Y. Tarp kalbėtojų 
Msgr. VVilliam B. Smith iš New 
Yorko Dunvvoodie seminarijos 
("Moralinis relatyvizmas — reli
gijos vėžys”), Mrs. Kung Chu 
(“Katalikų balsas iš Kinijos”), 
buv. ambasadorius Rumunijoj 
David B. Funderburk (“Rytų 
Europos problemos”) ir kiti. Dėl 
rezervacijų kreiptis į Sybil Bo- 
land 914 534 - 2864 arba Mary 
Quinlan 914 534 - 7503.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: G. Grinius, Spokane, WA. 
Užsakė kitiems: J. Kregždienė, 
VVoodhaven, N.Y. — G. Kregž- 
dytei, VVoodhaven, N.Y. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojams. Naujiems 
skaitytojams Darbininko prenu
merata pirmiems metams tik 15 
dol. Atnaujinant — visiems 20 
dol. metams.
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SOUTH ORANGE, N. J.
Lietuvių Bendruomenės 

suėjimas
Kaip jau daugelį metų, LB 

Nevvarko apylinkės valdyba rug
sėjo 10, sekmadienį, vėl sukvie
tė apylinkių lietuvius į erdvių ar
chitekto Algirdo Bražinsko sody
bų pasižmonėti ir pasikalbėti 
įvairiais gyvenimo reikalais. Šie 
suėjimai darbotvarkės neturi, 
todėl kas metai jų stilius pagal 
nuolat besikeičiančio gyvenimo 
reikalavimus įvairuoja.

Judri apylinkės valdyba, kurių 
sudaro ilgametė pirmininkė 
Danguolė Didžbalienė, sekreto
rius Algirdas Bražinskas, iždi
ninkė Danutė Rogers ir sociali
nių reikalų vadovė Liucija Alins- 
kienė, talkinant dar ir kitom apy
linkės poniom, kasmet paruošia 
įvairios užkandos, kepsnių ir ka
vos, o šeimininkas pasirūpina 
įvairia nuotaikas palinksmina
nčia atgaiva.

Šį kartų energingoji Laima 
Sruoginytė prieš eilę metų dve
jus metus praleidusi Vasario 16 
gimmnazijoj ir ten išmokusi lie
tuvių kalbos, taip, kad dabar gali 
parašyt brandžių straipsnių į 
lietuviškus laikraščius, papasa
kojo savo įspūdžius iš Lietuvos, 
kur ji daugiau metų stažavo ir 
buvo įsijungusi į taip tenai įsižie
busį visuomeninį ir kultūrinį gy
venimų.

Vladas Audėnas pademonstra
vo jo prieš kelerius metus susuk
tų vaizdajuostę iš okupuotoj Lie
tuvoj vykusių įvykių ir šiaip Lie
tuvos vaizdų.

Algis Sruoginis ir Kazimieras 
Jankūnas kalbėjo apie paskuti
niuosius įvykius Lietuvoje, 
maskvinės komunistų partijos 
centro komiteto grasinimus ne
priklausomybės siekiančiom 
Baltijos respublikom ir ragino 
priimti rezoliucijų, kad JAV pre
zidentas, senatoriai ir Atstovų 
rūmų nariai aiškiau ir tvirčiau 
pasisakytų už nepriklausomybės 
siekiančius lietuvius,- nes ypač 
dabar jie yra skubiai reikalingi 

Vakarų valstybių ir JAV pritari
mo ir moralinės paramos, atitai
sant Lietuvai, Estijai ir Latvijai 
Molotovo - Ribbentropo pakto ir 
jo slaptų protokolų padarytas 
skriaudas. Rezoliucijų pasi
rašyti buvo įgaliota LB NJ apy
gardos pirmininkė Rasa Ardytė- 
Juškienė.

Rimtų nusiteikimų prasklaidė 
turtinga Liucijos Alinskienės ir 
Vlado Audėno linksmai pravesta 
loterija, kur beveik kiekvienas šį 
ar tų laimėjo.

Suėjimų palinksmino ir su
graudino 5 lietuvaičių atlikta ne- 
programinė liaudies dainų pynė. 
Gaila, kad iš jų visų tik vienos 
Laimos pavardė yra sava, nes ki
tos buvo viešnios iš Lietuvos ir 
jų pavardžių neteko išgirsti.

Buvo visų dalyvių pasirašyta 
ir pasiųsta greitai, pasveikti lin
kint, buvusiai šios sodybos šeimi
ninkei Sofijai Savickienei dabar 
gyvenančiai Chicagoj ir 
negaluojančiai.

Tai buvo taip pat ir išlydėjimo 
diena, nes šių subuvimų nuolati
niai lanky tojai, kaip Janina Staš- 
kevičiūtė, gėlininkystės savinin
kas Henrikas Yanuškevičius su 
Ponia ir inž. Staškus yra pakėlę 
sparnus į saulėtų Floridų ir nu
mato ten pastoviai apsigyventi.

Praleidę keletu linksmų va
landų besižmonėjant, pavaka
riais dalyviai išsiskirstė, palikda
mi apylinkės valdybų tvarkyti 
sambūvio dalyvių labai ramioj 
sodyboj sukeltos netvarkos.

K. Jankūnas

DEXTER PARK
Si PHARMACY K 

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

(Cor. 77th Street) 
Woo^haven, N.Y. 11421

WE DELIVER
296-4130

Laiku susimokėk laikraščio 
prenumeratą, nes tai 
sumažins administracijos iš
laidas.

ELIZABETH, N. J. 
-< , ’*• ■■■*'■ ‘ 
"i:”-'' v . - t

Paraplijos vyresniųjų organi
zacija išsirinko naujų valdybų: 
pirmiųinkas John Morkis, vice- 
pirm. Helen Valleau, sekretorė 
Stella Lambert, ižd. Mildred Sa- 
lapukes, sekretorė pagelbininkė 
Julia Zielsky.

Altoriaus draugija taip pat išsi^. 
rinko naujų valdybų: pirm. He
len Karalis, vicepirm. Helen Ba
landis, ižd. Lee Grynis, sekre
torė Lorraine Staboris.

Vysk. Dominic Marconi spalio 
14-15 savaitgalį lankysis Šv. Pe
tro ir Povilo parapijoje, kalbės 
visų mišių metu, dalyvaus para
pijos tarybos susirinkime. Para- 
piečiai taip pat prašomi dalyvauti 
ir išreikšti savo pastabas dėl nau
jo klebono, kuris pareigas pe
rims ateinančiais metais sausio 1 * 
d.

Moterų Sąjungos mišios ir 
bendri pietūs bus spalio 15 d. 
Bilietas — 10 dol.

Knygos Lietuvai. Atsiliepiant 
į Lietuvių Religinės Šalpos 
raginimų siųsti knygas į Lietuvų, 
išsiųsta net penkios dėžės. Į dar
bų aktyviai įsijungė klebonas 
kun. Petras Zemeikis, įvairios 
parapijos organizacijos, vado
vaujamos Jono Morkio ir Juozo 
Linkaus. Projektas remiamas ir 
pinigine auka. 4

LITHUANIAN COOKERY 
in English, 316 pages, prlce 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu aplanku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau "Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas 
ir Postage 1.50 dol.

Vardas,. pavardė . ....... .............................................

Numeris, gatvė f_..f.....

Miestas, valstija, Zip................................................................— 1989 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH NESTERN AVENUE 
CHICAGO. ILLINOIS 80643 
TEL.(312) 238-9787 •

- ■ . -

Dar yra vietų šiose kelionėse j Lietuvę:

Rugsėjo 12 d., Vilniuje 15 dienų, — Iš Chicagos — 2,795.00, 
iš New Yorko — 2,645.00

Spalio 3 d., Vilniuje 10 dienų — iš Chicagos — 1,895.00,

iš New Yorko — 1850.00

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas.

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312-238-9787.
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Avė., Chicago, IL 60643.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat darome 
nuotraukas vizoms ir pasams.

INTRODUCTION TO MOD- 
ERN LITHUANIAN by L Dam- 
briūnas, A. Klimas, W. R. 
Schmalstieg. You’ll enjoy 
ovvning this Grammar and 4 
cassettes wfth an orchestrai 
version of the Lithuanian and 
USA National Anthems. 
Grammar — $10.00. Casset
tes —$25. Postage and hand- 
ling $1.00. Avaiiable at: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

AKTORIAUS HENRIKO KAČINSKO PLOKŠTELĖ

Visi prisimename su kokia išraiška aktorius Hen
rikas Kačinskas skaitydavo ar deklamuodavo lietuvių 
autorių kūrybą. Geriausi jo skaitiniai ir yra sutelkti kę 
tik pasirodžiusioje plokštelėje. Joje įskaityti šių auto
rių kūriniai: Maironio, Vinco Krėvės, B. Sruogos, K. 
Donelaičio, A. Miškinio, St. Santvara, Putino, Bern. 
Brazdžionio, J. Kėkšto, A. Baranausko, K. Binkio, H. 
Radausko, O. Milašiaus, K. Inčiūros. Plokštelės kaina 
10 dol. Persiuntimui pridėti 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje: 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207.

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS

NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS

LIETUVOJE
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį.

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą.

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS

LIETUVOJE
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, sukak
tuvių, vestuvių ar betkokla kita proga. Sveikinimai pristatomi j namus.

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus.
ŽAIBAS 

9525 So. 79th Avė. 
Hickory Hills, IL, 60457-2259 

Tel. 312 430 - 7272

Duok Darbininką paskaityti 
tiems, kurie jo neprenumeruo- 
ja, paskui paragink užsisakyti.

Remkime Tautos Fondų ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimų šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visų laisvąjį pa
saulį, informuodami apie .tikrų 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužrrfirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimų. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos-nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siListi adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073.
Woodhaven, N.Y. 11421?' ~

LAPKRITIS 
LIETUVA IR SUOMIJA — 14 dienų: 10 d. Lietuvoje, 11 naktų Vilniuje, 1 Helsinkyje. 
Kelionė Nr. 102 lapkričio 2-15 $1,699 iš Bostono ir Niujorko

$1,882 iš Čikagos

GRUODIS 
LIETUVA IR BELGIJA Naujų Metų kelionė, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje, 1 Maskvoje.

2 Briuselyje
Kelionė. Nr. 129 gruodžio 29-sausio 11 $1,599 iš Bostono ir Niujorko

$1,782 iš Čikagos

Ekskursijos į Palangą ir Klaipėdą su pernakvojimu kiekvienai grupei!

Balti c Tours patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus viešnagei pas jus.

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje. Kaune 
ir Klaipėdoje.

Taip pat pradedame naują paslaugą, statant paminklus jūsų mirusioms giminaičiams 
Lietuvoje.

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 
BALTIC TOURS

SuRe 4 
77 OAK STREET 

NEWTON, MA 02164 
Tel. 617-965-8080

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

INTERNATIONAL
Pranešame, kad visos 1989 m. ekskursijos jau užpildytos. Dėkojame vi
siems savo klientams, pasinaudojusiems mūsų patarnavimais, Ir 
ruošiamės tikrai J domia m Ir jvairlam 1990 m. sezonui.
Primename, kad G. T. INTERNATIONAL apskritus metus teikia Įvairias pa
slaugas. Visi jūsų biznio ar turistinės kelionės reikalai bus sutvarkyti pro
fesionaliai Ir sumaniai.
Norintiems viešėti Lietuvoje 5 dienas ar 5 savaites, sudarome Individualius 
maršrutus, sutvarkome dokumentus bei visus kelionės ar viešbučio reika
lus, ir jūsų paslaugoms parūpiname patyrus) asmenj jus pasitikti .
Kreipkitės — kelionė be rūpesčių daug malonesnė!

G.T. INTERNATIONAL, INC. 9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 60457 TEL: (312) 430-7272

Čia galite gauti: 
Lietuviškas VISA korteles 
Pinigines perlaidas 
Čekių sąskaitas 
Taupymo sąskaitas 
Įvairias paskolas
Įvairius taupymo certifikatus

—Visos santaupos Federalinės NCU A agentūras apdraustos iki 100,000 dol.—
KASOJE taip pat galite mainyti čekius, pervesti Sočiai Security 

indėlius, atidaryti arba perkelti 4RA fondus ir atlikti kitus bankinius 
reikalus.

jūsų laukia lietuviškas patarnavimas, maloni nuotaika ir naudinga 
ateitis >•. ■ į

Naujas KASOS adresas: 86 - 21 114th Street, Richmond Hill, N.Y.
11418. Telefonas: 718 441 - 6401.



Architektas Jurgis OkunisARCHITEKTAS JURGIS OKUNIS

1947 m. Centro valdybos vice
pirmininkas dipl. inž. Br. Gali
nis buvo įgaliotas sudaryti kon
kursų programas, surinkti lėšas, 
sudaryti vertinimo komisijas.

Taip Inžinierių tremtinių cen
tro valdyba 1946 rugsėjo 28 pa
skelbė Namų miestui ir kaimui 
konkursų, skirdama už I-mų pre
mijų 1750 RM, Il-rų premijų 
1250 RM ir III-čių premijų 1000 
RM. Tokias pat premijas už kai
mo namus 4000 RM, iš viso 
10,000 RM. Vertinimo komisijų 
sudarė arch. Vytautas Zemkal- 
nis-Landsbergis — pirm, (jam 
dabar 96 m., gyvena Vilniuje). 
Nariai buvo: dipl. inž. Kazys 
Kriščiukaitis (miręs), dipl. inž. 
Jonas Jasiukaitis (miręs), dip. 
inž. Jurgis Gimbutas, vėliau 
daktaras, gyvena Mass., dipl. 
inž. Bronius Galinis, gyvena 
Mass.

Konkurso laimėtojai buvo: 
miesto namų — I Jurgis Oku
nis, II. Vladas Svipas, III. Jurgis 
Okunis; kaimo namų — I. Jonas 
Mulokas, II. Karolis Reisonas, 
III. Vladas Švipas.

Mišios už akt. H. Kačinskų
Jau treji metai praėjo, kai Sun- 

ny Hills, Floridoje, mirė žymu
sis mūsų aktorius Henrikas 
Kačinskas. Už jo sielų rugsėjo 28 
d. 7 vai. ryto Sv. Petro lietuvių 
parapijos koplyčioje 7-toje 
gatvėje So. Bostone parapijos 
klebonas kun. Albertas Kontau- 
tas aukos mišias. Tai komp. Jero
nimo ir Elenos Kačinskų iš So. 
Bostono auka.

Inž. J. Dačiui 85 metai

Rugsėjo 10 sukako 85-ri metai 
inž. Juozui Dačiui, buv. Tau
tinės Sąjungos Bostono skyriaus 
pirmininkui. Brandaus amžiaus 
proga sukaktuvininko pasveikin
ti jo namuose Norvvoode buvo 
susirinkę šeimos nariai ir artimi 
bičiuliai. Sukaktuvininkas inž. 
Juozas Dačys tebėra guvus,žv a - 
lūs ir kupinas energijos.

1910 — 1989
Mieli jaunystės Draugai, 
Pabrėžiu — “jaunystės" — kada 
širdis buvo poetų apdainuoja
ma ir visaip šlovinama. Dabar 
tik daktarai ją globoja įleisdami 
visokius vamzdelius su ba
lionėliais .... Žodžių kitokia epo- 
ko...

Jūsų Jurgis

(Ištrauka iš 1979 m. Kalėdinio 
laiško)

Jurgis gimė mišrioje šeimoje 
(motina rusė) Rusijoje, Jo tėvas 
ėjo mokslus Maskvos universite
te. Ten susipažino su gyvenimo 
drauge Marija. Gimė dvyniai, iš 
kurių išaugo tik Jurgis. Tėvas 
buvo patriotas, todėl žmona iš
moko lietuviškai, ir namuose 
buvo naudojama lietuvių kalba.

Vykol Pasaulinis karas, ir caro 
valdžiai nepatiko kokie nors nu-, 
krypimai. Todėl inž. Tomas, inž. 
Bronius Prapuolenis ir kiti buvo 
ištremti 150 km nuo Maskvos, 
kaip veikiantieji Lietuvos labui. 
Revoliucijai įvykus, tėvas grįžo į 
Maskvą ir pradėjo dirbti prie 
Lietuvos Atstovybės, kur orga
nizavo Lietuvos turto grųžinimų 
iš Sovietų Sąjungos.

1924 m. Okunių šeima išva
žiavo į Lietuvą. Jie apsigyveno 
Kaune. Tėvas Tomas buvo Tau
tos pažangos partijos eilėse. 
1924 m. partija įsijungė į Liet. 
Tautininkų Sąjungų, bet tėvas 
Tomas daug kur nesutiko su ve
dama politika Tautininkų Sąjun
goje.

Jurgis pradėjo lankyti Aušros 
gimnaziją. 1927 m. perėjo į Au
kštesniąją technikos mokyklų 
Kaune. Aš pakliuvau į vienų suo
lų su Jurgiu. Greit susidrauga
vom. Ta draugystė buvo tęsiama 
5 metus ir vėliau universitete 10 
metų. Nežiūrint tėvo organi
zacinio veikimo, sūnus Jurgis 
studijų metu niekur į jokias orga
nizacijas neįstojo, tik rūpestingai 
laikų leido profesijos studijose.

Sustojus prie asmens, svarbu 
pastebėti, kaip toks asmuo susi
formavo, kokios aplinkybės 
lėmė, kad Jurgis nuo jaunų die
nų iki subrendimo tobulėjo ir iš
siugdė intelektų su stipriu cha
rakteriu. Mūsų laikas buvo iš

naudotas gyvenimo problemoms 
aptarti.

1932 m. baigę mokyklų, iš
ėjome į Karo Mokyklų karinės 
prievolės atlikti. 1933 m. paleis
tas į atsargų su ats. j. Itn. laips
niu, jis įstojo į Vytauto Didžiojo 
Universiteto Technikos fakulte
tų ir 1941 gavo dipl. stat. inžinie
riaus laipsnį už “Kauno aerouos
to Keleiviniai rūmai” diplominį 
darbų.

Lietuvoje, pradedant 1923 
m., buvo įvykdyta per 30 archi
tektūros konkursų. Jurgis nuo 
1932 m., per 12 metų uoliai juo
se dalyvavo ir laimėjo daug pre
mijų. Tas sudarė jam gerų repu
tacijų, ir baigęs universitetą 
buy^.pakviestas asistentu prie 

- architektūros katedrom -Deja, II 
Pasaulinis karas neleido Jurgiui 
žygiuoti norimu keliu.

1941 m. birželio 22 lietuviai 
sukilėliai užėmė Kauną ir išvalė 
nuo bolševikų. Toje akcijoje da
lyvavo ir Jurgis Okunis. Čia jis 
buvo sužeistas. Belankydamas 
universitetų, po keletą valandų 
dirbo arch. Vytauto Žemkalnio- 
Landsbergio biure. Jam pasi
traukus, į jo vietų atėjo stud. Al
girdas Prapuolenis, vėliau dipl. 
stat. inžinierius. Tai: inž. Bro
niaus Prapuolenio sūnus, kuris 
vėliau kartu su žmona ir dukra 
žuvo Dresdeno bombardavime 
1945 vasario 14 - 15.

1937 Yn. Jurgis lankė Pasau
linę parodų Paryžiuje. Čia susiti
ko su vokiečių prof. Emst Neu- 
fert, kuris parašė knygų Bauent- 
tcurfss Lehre. Ten sistematiškai 
buvo duoti architektūriniai Stan
dartai. Jie buvo plačiai naudoja
mi paruošiant projektus. Kai 
Jurgis pasitraukė iš Lietuvos ir 
atsidūrė Berlyne, gavo darbų pas 
prof. Emst Neufert. Dėl Berly
no apsupimo pasitraukė į pran
cūzų zonų, kur išbuvo iki galėjo 
emigruoti į JAV.

1946 m. tremtiniai inžinieriai 
Vokietijoje susiorganizavo į 
draugijų su centru Augsburge. 
Centro valdyba pravedė du ar
chitektūros konkursus: 1. Gyve
namųjų namų projektų 1946 m. 
ir 2. Lietuviškojo buto įrengimo

Vertinimo komisija rekomen
davo likusius geresnius projek
tus nupirkti, sumokant- už pro
jektų po 500 RM. Atidarius vo
kus, paaiškėjo projektų autoriai: 
dr. arch. Stasys Kudokas, arch. 
Zebauer — latvis, buv. Rygos 
universiteto lektorius, arch. Vla
das Svipas ir arch. Bronė Lukš- 
taitė-Kovienė.

Sis konkursas parodė archi
tektų ir inžinierių energijų, 
nežiūrint, kad jis buvo suorgani
zuotas išeivijoje, Vokietijoje. 
Dalyviai .jau buvo pasižymėję 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Todėl čia paaiškėjo, kad Jurgis 
Okunis išėjo dideliu laimėtoju, 
nes konkurentai buvo rinktiniai 
ir daug padarę savo srityje.

Kai Jurgis atvyko į JAV, tai 1970 
m. dalyvavo lietuviško vasarna
mio konkurse ir laimėjo III premi
jų. Konkursų paskelbė ALIAS, 
susitarus su PLIAS, ir pravedė 
Toronte, Kanadoje. Kiti konkur
sų laimėjimai yra atžymėti Tech
nikos Žodyje 1977 m. Nr. 2 ir 3, 
todėl čia jų neminėsime.

Jurgis kartu su tėvais atvyko 
1949 m. į JAV ir apsigyveno Bos
tone. Gavo darbų W. C. Custer 
Co. Vėliau dirbo dar penkiose 
inžinerijos bendrovėse.

1956 m. persikėlėj New Yorkų 
ir lapkričio 22 susituokė su Irena 
Kersnauskaite Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Apsigyveno 
Flushinge, N.Y.

Nuo 1960 m. Jurgis gavo dar
bų Port of New York Authority 
ir dirbo iki 1975 metų, kol buvo 
paleistas į pensijų. Būdamas jau
trus, smarkiai pergyveno atleidi
mų, ir tas jautrumas atsiliepė šir
dies veikimui. Nuo tada laikas 
nuo laiko teko rūpintis širdies 
veikimu bei naudotis ligoninės 
patarnavimais.

Nežiūrint įvairių negalavimų, 
Jurgis suprojektavo antkapių pa
minklus: savo tėvui Tomui Oku- 
niui, dail. Andriušiui, Jonui Ja- 
nuškiui — Bostone; dr. K. 
Daukšienei, dr.'Lidijai Stanai
tienei, dr. Jadvygai Urbana
vičiūtei, Stepui Pakniui, dr.

Laisvės Varpo koncertas
Tradicinis Laisvės Varpo ru

dens koncertas įvyks spalio 1 d. 
3 vai. popiet So. Bostono Lietu
vių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. Tai bus jau 61-sis Laisvės 
Varpo Kultūrinis renginys, orga
nizuojamas šūkiu: “Pažinkime ir 
remkime savo talentus”. Jame 
programų atliks sol. Laima Ras- 
tenytė-Lapinskienė (mezzoso- 
pranas), jaunas smuikininkas 
Aras Lapinskas ir kompozitorius 
— pianistas Darius Lapinskas, 
kurie neseniai lankėsi Lietuvoje 
su Dariaus Lapinsko opera Dux 
Magnus. Koncertui paruošta 
įvairi ir įdomi programa.

Po koncerto programos trau
kimo keliu bus paskirstytos ver
tingos dovanos Laisvės Varpo pi
niginio vajaus dalyviams. Dova
nų paskirstyme galės dalyvauti 
kiekvienas, paaukojęs pagal 
specialius aukų pakvitavimus 
bent $1.00. To vajaus tikslas— 
sudaryti bent dalį lėšų, reikalin
gų tolimesnei Laisvės Varpo 
veiklai.

Koncerto metu veiks lietuviš
kos spaudos stalas, prie kurio 
kiekvienas galės įsigyti norimus 
leidinius. Spaudos stalą tvarky s 
Antanas Šeduikis iš Brocktono. 
uolus lietuviškos spaudos platin
tojas.

Kaip visuomet, koncertas pra
dedamas punktualiai.

Enciklopedija į Lietuvą
tinės Sąjungos Bostono 

skyrius, tarpininkaujant prof 
Leonui Griniui iš Vilniaus uni
versiteto, ėmėsi iniciatyvos or
ganizuoti Juozo Kapočiaus išlei
stos išeivijoje Lietuvių Enciklo
pedijos siuntimą į Vilniaus uni
versitetą. Norintieji tą encyklo- 
pedijų paaukoti minimam reika
lui kreipiasi į Tautinės Sąjungos 
Bostono skyriaus pirmininką 
Romą Veitų. Prie šio darbo pak
viesta prisidėti Bostono lietuvių 
jaunimo sekcija. Numatoma su
daryti 20 pašto maišų po 60 sv arų 
kiekviename. Pašto išlaidas pa
dengs Tautinės Sąjungos Bosto
no skyrius.

Literatūrinė popietė
Lietuvių Tautodailės Instituto 

Bostono skyrius rengia literatū
rinę popietę spalio 8, sekma
dienį, 3 vai. popiet Lietuvių Pi
liečių Klubo trečio aukšto salėje 
Programą atliks pasauliniame 
PEN klubo kongrese Kanadoje 
dalyvaujanti lietuvių rašytojų 
grupė: G. Baužytė-Čepinskie- 
nė, R. Gavelis,R. Kašauskas. A 
Krasnovas, Regina ir Romualdas 
Lankauskai, K. Platelis. Tuo 
pačiu metu vyks taip pat ir Gin
taro paroda. Dėl įvairių įsiparei
gojimų poetas Henrikas Nagys 
spalio 8 į Bostoną atvykti negali. 
Jo planuotas poezijos rečitalis 
atšaukiamas.

Remkime savo kandidatą į 
miesto tarybą

Lietuvio Juozo Caspero kan
didatūrai į Bostono miesto tarv - 
bų paremti Gintaras Čepas orga- 
nizBcja pagelbinę grupę, kuri 
padės1 Juozui Casperui rinki
minėje kampanijoje', rūpinda-

A. A.
FELIKSUI SEREIČIKUI

mirus, sūnui Feliksui, seseriai Grasilljal Meiluvlenel, 
seserėčiai Viktorijai Gruodienei Ir sūnėnui dr. Juozui 
Kazickui su šeimomis reiškiame nuoširdžia užuojautą 
Ir kartu liūdime

Elena Grudzinskienė
Eugenija Treimanienė 
Nijolė ir Valentinas Kentai 
Aldona ir Gedas Griniai 
Rima ir Antanas Gudaičiai

Vaclovui Paprockui ir dr. Domui 
Jasaičiui — New Yorke; Marijai 
Jansonienei — Cape Code ir 
kun. prof. Stasiui Ylai — Putna- 
me.

Jurgio sveikatos stovis per visų 
dešimtmetį ėjo žemyn, ypač per 
paskustinius dvejus metus. Nors 
rūpestinga žmonos priežiūra 
padėjo pratęsti gyvenimų, bet 
1989 liepos 7 užgeso Jurgio gy
vybė ligoninėje, išsiliejus krau
jui smegenyse. Palaidotas St. 
Mary’s kapinėse.

Liūdime gero draugo. Jau
nystės draugas

Bronius Galinis

PHILADELPHIA
jdomus parengimas

American Folklore Society, 
kuri buvo įsteigta prieš 100 
metų, savo sukakčiai paminėti 
pasirinko Philadelphia Folklore 
Project, t.y., platų užmoji 1989 
spalio mėn. supažindinti Phila- 
delphijos visuomenę su įvairių 
tautybių skirtingomis etninėmis 
tradicijomis, jų kultūriniu savai
mingumu, iš senovės pa
veldėtais papročiais, savo tauto
daile, muzika, daina, liaudies šo
kiais irt.t.

To didelio uždavinio įvykdy
mui buvo pakviesta apie 40 vie
tinių organizacijų bei institucijų, 
jų tarpe ir Lietuvių Tautodailės 
Instituto Philadelphijos skyrius. 
Bendrojon renginių (o jų susidarė 
121) programon jis įsijungia su 
įvairia tautodailės paroda, kuria 
taip pat nori paminėti ir savo 
skyriaus veiklos dešimtmetį. 
Paroda rengiama Lietuvių 
Kultūros Centre, 2715 East Al- 
legheny Avė., Philadelphia, PA. 
19134 (įėjimas iš Tilton gat
velės).

Paroda tęsis visų spalio 
mėnesį. Jų bus galima lankyti 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 12 valdiki 5 vai. popiet, pra
dedant spalio m. 7 d. Oficialusis 
parodos atidarymas įvyks spalio 
8, sekmadienį 1 vai. popiet. Ati-

Okupuotoje Lietuvoje vyk
sta dideli įvykiai. Sekime juos 
blaiviai stebėdami, paremda
mi jų žygius, kurie priartina 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Niekada nepamirškime, kad 
mūsų galutinis tikslas — Ne
priklausoma Lietuva!

IR APYLINKĖS
darymo proga bus pademon
struotos lietuvių liaudies dainos, 
kurias atliks Pennsylvanijos val
stijos paramų (grant) gavusieji 
Bronius Krokys ir muzikas Juo
zas Kasinskas, talkinant smuiki
ninkei Brigitai Pumpulytei-Ka- 
sinskienei ir solistei Rasai Kro- 
kytei. Atsilankę bus pavaišinti 
punšu ir kava. Per du vidurinius 
mėnesio savatgalius (14-15 ir 21- 
22) bus galima nusipirkti tauto
dailės dirbinių ir lietuviškų kepi
nių.

B. V.

masi jo kandidatūros populiari
nimu reikalingų lęšų sudarymu 
irt t Kad Juozas Casperas būtų 
išrinktas būtina jam laimėti pir
minius rinkimus Tad labai svar
ini. kad visi lietuviai patys bal
suotą ir kitus paragintų pirmi
niuose rinkimuose savo balsus 
atiduoti už Juozą Casperą.

Sportininku veikla
Bostono lietuviai sportininkai 

jau pradėjo paruošiamuosius 
darinis organizuojamai sporto 
šventei Bostone, kuri jvyks atei
nančiais metais Numatoma, kad 
joje dalyvaus lietuvių sporto ko
mandos iš J \\ -bių. Kanados ir 
l.ietuv os.

Rugsėjo 10 vi sav aitgalj du Bo
stono lietuvių laivai \ etra ir Žil
vinas dalyvavo regatoje iš Hyan- 
msį Nantucket salą ir atgal. Savo 
grupėje Vėtra laimėjo trečią vie
tą

Retas koncertas

tautines Sąjungos Bostono 
skyrius organizuoja koncertą, 
kurio programą atliks Toronto 
lietuvių ansamblis \ olungė , 
vadovaujamas Dalios Viskontie- 
nes Koncertas įvyks spalio 7 d. 
; vai popiet Į ontbonne Acade- 
my saloje Miltone toji pati vieta, 
kurioje vvko Ratilio koncertas). 
Pasibaigus koncertui. S vai. va
karo So Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos patalpose rengiamas 
priėmimas koncerto programos 
atlikėjams.

Paskutiniu metu mus dažnai 
aplanko menininkai iš Lietuvos. 
Jų kon< ertai labai gausiai lanko
mi I ai labai gerai, nes mums 
būtinas galimai glaudesnis ryšys 
su t.mtos kamienu Bet tai dary
dami. mes negalime užmiršti 
savu meninių v ienetų. kurie pa
stoviai palaiko ir stiprina lietu
vybę svetimoje aplinkoje. O 
Volunge yra vienas iškiliausių 

tokių v ienetų.

RENGINIAI
Spalio 1 d.3 v. popįętSo. Bos

tono Lietuvių Piliečių d-jos 
salėje Laisves Varpo rudens kon
certas.

Spalio 8 literatūrinė popietė 3 
vai. popiet Lietuvių klubo tre
čiame aukšte. Rengia LTI sky
rius

Spalio 28 d. < v.v. Maironio 
Parke Shrevvsbury, prie Wor- 
cesterio. Lietuvos Šaulių S-gos 
<0 metų sukakties minėjimas. 
Rengia Naujosios Anglijos šaulių 
Iraku rinktinė.

Lapkričio 11 d. 6:30 v. v. Balfo
■ 2 skyriaus pobūvis Sandaros 
salėje. Brocktone.

Lapkričio 1S d. S<> Bostono 
l .i< tuv m Pil dr-jos trečio aukšto 
salėje Lietuvos kariuomenės at- 
kūrnno mmejmias Rengia 
l.k\.S-gos Ramoves Bostono 
skv ritis

Gruodžio 3 d. rankdarbių 
mugė. Rengia Bostono LTI sky
riaus tautodailininkai

BnnK-BV-mniL 

Pastoge paid bath maus 
Fost, mnvenient.priuatE, safejree! 
Thot's wtat sanKinc Bvmmiis 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka
mai. Tai taupymas paitu So. Boston Savlngs

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į b a ri
kė ar juos atsiimti, tai salite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntė gavės, bankas tuoj Į- 
x traukia sume ) įsikalta Prisideda Ir užtfkrlnl- 

mat, kad jūsų pinigai pelno aukėčiaualus
procentus, 

leidžiamus (statymų.
Dėt lengvo taupymo bū

do per peita skambinkit Mr.
Donehue 268-2500 

arba reiyklt paduotais adresais



DARBININKAS

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Darbininko administracijoje 
galima gauti Šv. Rašto Naująjį 
testamentą. Su persiuntimu 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Dailės parodos atidarymo 
metu rugsėjo 23 Kultūros Židi
nyje kažkas sukeitė moteriškus 
paltus. Salėje ant kėdės buvo 
padėtas panašus paltas. Išeida
mas jį kažkas neapsižiūrėjo ir 
pasiėmė ne savo. Pastebėjęs, 
kad paltas sukeistas, prašom pa
skambinti 718 - 441 - 4172 arba 
atnešti į Kultūros Židinį ir palikti 
administracijos raštinėje.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo pirmas po vasaros atostogų 
susirinkimas bus spalio 11, 
trečiadienį, 6 v. v. pas klubo narę 
Jadvygą Laucevičienę, 88-17 
77 Street, Woodhaven, N.Y. Vi
sos klubo narės prašomos daly
vauti.

Aušros Vartų parapija, Man
hattan, N.Y., savo tradicinę titu
linę šventę rengia sekmadienį, 
spalio 15. Po iškilmingų pamal
dų 11 vai., pietūs prasidės 1 vai. 
Ta pačia proga bus pasveikintas 
naujasis parapijos klebonas kun. 
Eugenijus Savickas. Visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama gausiai da
lyvauti ir tuo paremti vienintelę 
lietuvių parapiją Manhattane. 
Bilietai suaugusiems $20, vai
kams $10. Vietas pageidaujama 
užsisakyt iki spalio 8 d. Parapijos 
telefonas 212 255 - 2648; Millie 
Pietz 212 367 - 4653; Regina Si- 
niūtė-Ayre 212 929 -1228 (vaka
rais). Čekiai rašomi: Our Lady 
of Vilnius vardu ir siunčiami 
adresu: Our Lady ofVilnius Rec- 
tory, 32 Dominick St., New 
York, NY. 10013.

Branduolys spalio 6, penk

tadienį, 8 v.v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje rengia literatūros 
vakarą. Savo poeziją skaitys Vy
tas Bakaitis, skaitys angliškai ir 
vertimus į lietuvių kalbą. Dar 
taip pat skaitys Lionei Chute ir 
Nina Lam. Aušros Vartų parapi
jos salė yra 570 Broome Street, 
Manhattane.

Metinis Lietuvių Kultūros Centro 
narių ir rėmėjų 

SUSIRINKIMAS
įvyks šeštadienį, spalio 14, 

Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd.,Brooklyn, N.Y. 

9 vai. ryto — registracija 
10 vai. ryto — susirinkimas 

Darbotvarkėje: tarybos ir valdybos pranešimai, 
diskusijos, rinkimai J tarybę, nutarimai.

VISŲ ŽIDINIO RĖMĖJŲ DALYVAVIMAS YRA 
REIKALINGAS IR PAGEIDAUJAMAS.

Redakcija..... .(718) 827-1352
Adminlair. .,.^718)827-1351 

r « i V Z i! V 

Spaustuvė .... .(718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962
Vyskupas ... 4 (718) 827-7932
Salė (kor.)........ (718) 827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Svečiai rašytojai iš ok. Lietu
vos atvyksta į New Yorką. Jų su
sitikimas su New Yorko lietu
viais bus spalio 15, sekmadienį, 
3 v. popiet Kultūros Židinyje. 
Skaitys savo kūrinius, papasa
kos, kas dedasi Lietuvoje, atsa
kys į klausimus. Visuomenė 
kviečiama susipažinti su nauju 
Lietuvos elitu, taip ištvermingai 
kovojančiu dėl savo tautos inte
resų.

Dr. Vaidotas Antanaitis, 
Sąjūdžio Seimo tarybos narys, 
TSRS liaudies deputatas, Žemės 
ūkio akademijos profesorius, 
miškininkas, Marytės Salin- 
skienės-Antanaitytės pusbrolis, 
yra atvykęs iš Lietuvos. Svečia
vosi pas Ed. Antanaitį Los Ange
les, Calif., dabar svečiuojasi pas 
Marytę Salinskienę, VVoodhave- 
ne, lanko įvairias vietas, infor
muodamas kitus ir patsai rinkda
mas informacijas.

Lithuanian Cookery, trečioji 
laida, ką tik išspausdinta pranciš
konų spaustuvėje Brooklyne. 
Pirmoji laida buvo išleista 1976 
m., antroji 1980, trečioji 1989 m. 
Knygos kaina — 10 dol. Įrišta į 
plastikinius viršelius, susegta 
plastikine spirale, patogu at
skleisti ir panaudoti.

Audra siautė praeitą savaitę. 
Pro šalį praėjo Hugo uragano 
atšaka, nešdama didelį lietų. Ke
lias dienas lijo ir lijo.

Parduodami ypatingai gražūs 
tautiniai drabužiai iš Lietuvos. 
Vidutinio dydžio. Parduodamas 
ir vyriškas kostiumas. Žemos 
kainos. Kreiptis į Darbininko 
administraciją, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Skambinti dienos metu 718 827 
- 1351.

Atvykstantieji iš Lietuvos 
arba vykstantieji į Lietuvą Dar
bininko administracijoje gali 
gauti nemokamai prel. P. Juro 
išleistą maldaknygę Didysis ra
mybės šaltinis. Persiuntimui pri
dedama tik 2 dpi. Darbininko 
administracija, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Valentinas Masalskis, žymus 
Kauno dramos teatro aktorius, 
vaidins Nicolai Gogolio Pa
mišėlio uirasuose. Spektaklis 
įvyks spalio 7, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Jono Meko vadovauja
mo “Anthology Filui Archives” 
salėje, 32-34 2nd Avė., kampas 
2nd St., New Yorke. Po spektak
lio bus priėmimas, kurio metu 
žiūrovai turės progą susitikti su 
aktoriumi. Vakarą rengia adhec 
komitetas, vadovaujamas Aud
ros Misiūnienės.

“Music of Lithuania” progra
mos anglų kalba bus transliuoja
mos iš Seton Hali universiteto, 
South Orange, N.J., radijo sto-
ties pirmadieniais nuo 7:30 iki 8 
vai. vak. banga89.5 FM. Progra
mos tikslas: supažindinti plačiąją 
Didžiojo New Yorko bei New 
Jersey lietuviškai nekalbančią vi
suomenę su lietuvių kultūra, jų 
veikla bei troškimais. Programo
se duodamos lietuviškos dainos 
bei kūriniai ir kalbama apie Lie
tuvių kultūrines vertybes, istori
ją, kalbą ir papročius bei įvykius 
Lietuvoje. Programai vadovauja 
prof. dr. J. J. Stukas.

Walter Norton, žymus lietu
vis filatelistas, New Yorko lietu
vių filatelistų sąjungos pirminin
kas, biuletenio redaktorius, gy
venęs Philadelphijoje, mirė 
naktį iš rugsėjo 23 į 24. Buvo per 
80 metų.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė bus paminėta lapkri
čio 26, sekmadienį, Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje pamaldo
mis ir Apreiškimo parapijos 
salėje su akademine dalimi ir pa
skaitą.

Seton Hali universiteto, 
South Orange, N.J., radijo vado
vybė praneša, kad nuo spalio 2 
“Lietuvos Atsiminimų” radijo 
valandos lietuvių kalba bus gir
dimos nauju laiku: pirmadieniąis 
nuo 8 iki 9 vai. vak. iš Seton 
Hali universiteto radijo stoties, 
89.5 FM banga.

Į
Danutės Brazytės-Bindolde- 

nės knygą Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje — Lithua
nian C tįstoms and Traditions iš
leido Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė. Iliustruota piešiniais 
ir nuotraukomis, pridėta ir gai
dų. 364 psl. Kaina 12 dol. Per
siuntimui pridedama 1.50 dol. 
Gaunama Darbininko admini
stracijoje.

Dr. S. Sužiedėlio anglų kalba 
parašyta Lietuvos Bažnyčios is
torija The Sword and the Cross. 
A History of the Church in Lith
uania neseniai išėjo iš spaudos. 
Kaina su persiuntimu 11.50 dol. 
Gaunama Darbininko administ
racijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

LAIŠKAS REDAKCIJOJE
Kai New Yorke lankėsi trys 

jachtos iš Lietuvos, viena jachta 
atvežė klaipėdietės laišką savo 
pusbroliui, kurio adreso neturi. 
Laiškas keliavo ir šen ir ten, kol 
dabar pateko į Darbininko re
dakciją. Laiškas skirtas Diktantu 
Jonui, sūnui Jono. Laišką parašė 
pusseserė Danutė Lukoše
vičienė.

Jis pats, ar kas jį pažįsta, 
prašom kreiptis į Darbininko Re
dakciją.

ATTENTION - GOVERN
MENT SEEZED VEHICLES 
from $100. Fords, Mercedes, 
Corvettes, Chevys. Surplus 

- Guide. 1-602-838-8885. Ext.*A
6057. I

ATTENTION - GOVERN
MENT HOMES from $1 (U-'re- 
pair). Delinąuent tax property. 
Reposessions. Call 1-602-838- 
8885. Ext. GH 6057.

ATTENTION - HIRING!
Government jobs — your area. 
$17,840 — $69,485. Call 1-602- 
838 - 8885. Ext R 6057.

Dail. Kęstučio Zapkaus darbų 
paroda baigiasi šią savaitę. Ji ati
daryta rugsėjo 8 ir tęsis iki 
rugsėjo 30. Paroda vyksta John 
Weber galerijoje, 142 Greene 
St., New Yorke, N.Y. Dailinin
kas yra savo vardą sutrumpinęs, 
pasirašo Kės Zapkus. Šią vasarą 
jo darbų paroda buvo Lietuvoje.

Video, stereo, siuvamas maši
nas ir vaistus siunčiame į Lietu
vą. Prekes pristatome per UPS 
ir kitus JAV miestus. Sudaromi 
iškvietimai, siunčiame kargo ir 
iš kitų miestų. Romas Paukštys, 
Transpak, 2638 West 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo valan
dos: 10-6 v.v. kasdien, šešt. 10-2 
v. Arba susitarus, tel. 312 436 - 
7772, namuose 312 430 - 4145.

Bernardo Brazdžionio, 
įžymaus mūsų tautos poeto, nau
ja poezijos knyga Po aukštaisiais 
skliautais laimėjo Lietuvių 
Bendruomenės literatūros pre
miją. 191 psl. Kaina 12 dol. Įrišta 
į kietus viršelius 20 dol. Persiun
timui pridedama 1.50 dol. Gau
nama Darbininko administraci
joje.

Paul P. Kaladis, 864 Lake 
Sterling Court, Casselbery, 
Fla., subscriber of Darbininkas 
for many years, died September 
21. In sorrow remains his wife 
Muriel, 2 children and 4 grand- 
children.

GRĖSMĖ 
KULTŪROS 
ŽIDINIUI 
(atkelta iš 5 psl.)

lankyti, nes gali būti sprendimų, 
kuriems reikalinga narių daugu
ma, 20 ar 30 asmenų neužtenka 
apspręsti Židinio likimą, o vado
vybės valia yra ribota. Nepa
rodžius reikalingo visuomenės 
susidomėjimo ir išsibaigus iždui, 
pastatų savininkai , 'ės teisę 
perimti K. Židinį i parduoti, 
arba paskirti kitam t .<slui. Lai
kas todėl tam pažvelgti į akis ir 
ateiti su konkrečia pagalba Židi
nio išlaikymui.

Pirmas svarbus žingsnis ta 
linkme —visiem nariam, o jeigu 
ne nariam, tai rėmėjam, susi
mokėti metinį mokestį, Paštu iš
siųstuose susirinkimo praneši
muose yra prašymas ir atkarpa. 
Kas negali dalyvauti susirinki
me, prašomi atsiųsti auką arba 
mokestį šiuo adresu: Lithua
nian Cultural Center, Ine., 355 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Šia proga pakartojame, 
kad kiekviena suma yra atlei
džiama nuo valstybinių moke
sčių. Būtų dar geriau, kad visi, 
kas tik gali, paragintų savo 
pažįstamus ir patys ateitų į 
Židinį, asmeniškai sumokėtų na
rio mokestį ir dalyvautų susirin
kime. Ateikite bent valandą ank- 
sčiaih^kad išvengti spūsties.

Kas pžštu nebūsit gavę prašy
mo, pasinaudokite Darbininke 
atspausdinta atkarpa ir atkreip
kite dėmesį į paraginimą, kuris 
labai aiškiai kalba apie grėsmę 
Kultūros Židiniui.

Laukiame visuomenės atsilie
pimo ir dalyvavimo, nes ne nuo 
mūsų bet nuo jūsų priklausys 
Židinio likimas.

Kultūros Židinio Taryba 
ir Valdyba

Pianistė Frances Kavaliauskaitė atliks fortepijono rečitalį spa
lio? d., 7:30 v.v. County of Morris kolegijoje, Randolph, N. J.

FORTEPIJONO REČITALIS

Prieš metus laiko County Col- 
lege of Morris, Randolph, N.J., 
įvyko jaunos lietuvių kilmės pia
nistės Frances (Pranutės) Kava
liauskaitės koncertas sutraukęs 
pilną salę entuziastingų klausy
tojų. Matyti fortepijono koncer
te tokį gausų būiį studentų da
bartiniais “metalo muzikos”, lai
kais buvo tikrai didžiai viltingas. 
Todėl ir šiais metais kolegija vėl 
pakvietė šią simpatingą pianistę 
antrajam rečitaliui. Dera pa
stebėti, kad ši kolegija yra vie
nintelė New Jersey valstijoj, kur 
yra nemažas susidomėjimas lie
tuvių kalba ir kultūra. Čia bene 
jau ketvirti metai kaip yra moko
ma lietuvių kalba. Šiuo metu 
dėstytoja yra Aldona Noakaitė- 
Pintsch.

Panelė Kavaliauskaitė magi
stro laipsnį įsigijo Manhattan
School of Music New Yorke. Jau 
nuo paauglės metų Pranutė da
lyvaudavo L. B. New Jersey apy
gardos jaunųjų talentų varžybo
se ir dabar, prireikus muzikinės 
talkos ji lietuvių renginiuose 
mielai pagelbsti. Ji taipgi akom- 
ponuodavo ir “Harmonijos^vo- 
kalinian penketukui New Yorke.

Šiuo metu ji dėsto muziką

Lietuvos vyčių pirmas po sei
mo centro valdybos susirinkimas 
įvyks spalio 21, šeštadienį, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos salėje 
Philadelphia, PA. Parapijos kle
bonas — kun. Juozas Anderlonis 
yra Lietuvos vyčių centro valdy
bos dvasios vadas. Susirinkimas 
prasidės 12 vai. Parapijos adre
sas: St. Georgė s Church, 3850 
Salmon Street, Philadelphia, 
PA, 19134. Telefonas 215 739 - 
3102

Oktava, estradinės muzikos 
orkestras, atvyksta iš Lietuvos ir 
gros Naujųjų metų sutikime 
Kultūros Židinyje. Iš čia važinės 
po kitus Amerikos miestus kon
certuodami. Orkestro iškvieti
mu rūpinasi Pranas Gvildys, 
sporto veikėjas.

New Yorko laikraščiai daug 
rašo apie Pabaltijo respublikas, 
apie Lietuvą ir Gorbačiovą. Rašo 
dienraščiai ir magazinai. News- 
tveek magazinas rašė apie Gor
bačiovą, kad jis neišsilaikysiąs 
valdžioje.

ATTENTION: EARN MO- 
NEY READING BOOKS! 
$32,000/year income potential. 
Details. (1) 602-838 - 8885, Ext. 
Bk. 6057.

Bayley-Ellard High School, Ma- 
dison, NJ. Be to ji yra muzikos 
vadovė katalikų bažnyčioje Ken- 
nelon, NJ, ir dar turi privačią 
piano studiją.

Koncertas įvyks spalio 7 die
ną, 7:30 vai. vakare, Morris 
County College, Route -10 ir 
Center Grove Rd., Randolph, 
New Jersey. Panelė Kavaliaus
kaitė visą savo honorarą aukoja 
Šv. Kazimiero lietuvių kunigų 
seminarijai Romoje, o pelnas iš 
bilietų pajamų bus skiriamas šioj 
kolegijoj veikiančiam Amerikos 
lietuvių klubo stipendijų fondui. 
Lietuvių klubo narių skaičius čia_ 
jau yra prašokęs 100 narių 
skaičių.

Pianistė šį pavasarį aplankė 
Lietuvą ir buvo sužavėta jos 
žmonėmis bei krašto kultūra.
Yra sutarta kad kitais metais ji 
bus pakviesta į Lietuvą atlikti 
fortepijono rečitalį keliuose mie
stuose. Šiame koncerte girdėsi
me Chopin, Beethoven, Liszto 
ir Čiurlionio kūrinius. Į koncertą 
visus kviečia kolegijoj veikiantis 
minėtas Amerikos Lietuvių klu
bas. Bilietų kainos tik 5 doleriai 
asmeniui. Taigi, iki pasimatymo 
šeštadienį, spalio 7, 7:30 vai. va
kare.

Bilietus galima užsisakyti pa
skambinus Andrew White 887 - 
0144 arba Bernardui Covalesky, 
Jr. 361 - 7408. Koncerto dieną 
bilietai bus taigi pardavinėjami 
kolegijos teatro kasoje.

Julius Veblaitis

NAUJAS KARIO ŽURNALAS
Kario žurnalo rugpjūtis- 

rugsėjis numeris išsiuntinėtas 
skaitytojams. Numeryje rašo: Z. 
Raulinaitis — Didysis prūsų su
kilimas artėjo prie pabaigos, Vy
tautas A. Dambrava — Antrojo 
pasaulinio karo talkininkai, Pa
laužti gyvenimai — iš netolimos 
praeities, Lietuvos karininkų ka
pai Sibiro šiaurėje, Ramovės su
važiavimas, Karinės žinios — 
šautuvo istorija, spaudoje pa
sižvalgius, dr. Jonas Stiklorius 
— Žvilgsnis į politiką, Andrius 
Norimas — Gyvenimo dulkės, 
novelė, Tremties trimitas, kur 
surinkta įvairios šauliškos me
džiagos; 1940-1946m. užrašai.

Žurnalą redaguoja Balys Rau
gas, administruoja Alfonsas Sa- 
mušis. Prenumerata metams 26 
dol., administracijos adresas: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

LIET. RADIJO KLAUSYTOJŲ DĖMESIUI!

LIETUVOS
ATSIMINIMŲ

radijo valandos lietuvių kalba nuo spalio 2 d. bus girdimos 
pirmadieniais tarp 8 ir 9 v. vakaro iš Seton Hali 
Universiteto stoties 89.5 FM banga. --------

MUSIC OF LITHUANIA
programos vedamos anglų kalba iš tos pačios stoties gir
dimos taip pat pirmadieniais pusvalandį anksčiau 
nuo 7:30 iki 8 v. vakaro

PROF. DR . JOKŪBAS J. STUKAS 
direktorius

ATVYKSTA SVEČIAI RAŠYTOJAI 
IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Jie dalyvavo tarptautiniame PEN Klubo suvažiavime Toronte ir Montrealyje. 
Is ten lankysis Bostone Ir New Yorke

JŲ SUSITIKIMAS SU NEW YORKO LIETUVIŲ VISUOMENE BUS 
SPALIO 15, SEKMADIENI, 3 V. POPIET KULTŪROS ŽIDINYJE

Skaitys savo kūrinius, papasakos, kas dedasi Lietuvoje, atsakys J klausimus.
Visuomenė kviečiama gausiai atsilankyti, susipažinti su lietuviškojo žodžio 

puoselėtojais!
Susltlklmę rengia

LIET. RAŠYTOJŲ DRAUGIJA IR SPECIALUS KOMITETAS


