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PABALTIJO VALSTYBIŲ VĖLIAVOS ’PLEVĖSUOJA JT

Savaitės

— Istoriniai momentai Generalinės Asamblėjos 46-tos sesijos posėdžiuose —

įvykiai
Tarptautinis Olimpinis Komi
tetas rugsėjo 18 d. atstatė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos narystę ir
pakvietė trijų nepriklausomybę
atkūrusių valstybių sportininkus
dalyvauti 1992 metų rungtynė
se. Tais metais vyks žiemos var
žybos Prancūzijoje ir vasaros —
Barcelonoje, Ispanijoje. Lietu
vos Olimpinio Komiteto pirmi
ninkas Artūras Poviliūnas rug
sėjo 18-ąją pavadino “puikia die
na”. Esą tai nelyginant aukso
medalio laimėjimas.
Irano vyriausybė pareiškė ne
pasitenkinimą, kad JAV ir Ku
veitas pasirašė dešimties metų
sutartį, pagal kurią JAV galės
naudotis Kuveito uostais ir pa
dės apmokyti Kuveito kariuo
menę, ruošti bendrus karinius
manevrus ir naudotis sandėliais
ginklams laikyti. Reikalauja, kad
Kuveitas Iranui pateiktų sutar
ties turinį.
Chiang Kai-sheko, Taivvano
(Formozos) buvusio prezidento
našlė, 93 m. amžiaus, lankosi
Amerikoje. Jos vyras mirė 1975
metais.
Kuveitas ir Saudi Arabija sko
lingi Amerikai apie $6 bilijonus
savo pažadėtojo įnašo už išlaidas
Persijos įlan kos -kare. Ispanijos nacionalistai, ilgus
metus kovojantys už savo laisvę
Katalonijoje ir baskų srityse, ry
šium su pastaraisiais laisvėjimo
įvykiais Europoje ir Sovietų Są
jungoje, reikalauja platesnės au
tonomijos, o eventualiai — ne
priklausomybės. Ispanijos vy
riausybė tvirtina, kad čia nesą jo
kio panašumo į Pabaltijo valsty
bių atvejus.
Edvard Ševardnadze, buvęs
Sovietų Sąjungos užsienio reika
lų ministras perestroikos laikais
ir pasitraukęs dėl Gorbačiovo
neveikios, spaudai pareiškė, kad
“jo draugas Gorbačiovas” persimanevravęs. Esą jis santykiuose
su savo bendradarbiais nebuvęs
ryžtingas, kas ir privedę prie
perversmo, tad iš dalies ir jis
pats kaltas dėl visų įvykių.
Armėnija nubalsavo už ne
priklausomybę ir atsiskirs nuo
Sovietų Sąjungos. Ji yra jau 12oji respublika, pasiskelbusi ne
priklausoma. Kartu žada, taikos
labui, atsisakyti ginčijamos sri
ties Azerbaidžane.

KĘSTUTIS K. MIKLAS
Darbininko akredituotas
korespondentas
Jungtinėse Tautose

Arabas — Generalinės
Asamblėjos pirmininkas

Neeilinė ši Jungtinių Tautų
sesija rugsėjo 17-ąją. Paprastai
atidaromasis sesijos posėdis bū
davo pradedamas 3 vai. popiet.
Tačiau šiemet jis prasidėjo 10
vai. 30 min. ryto. Mat buvo bai
minamasi, kad posėdis gali
užsitęsti renkant šios sesijos pir
mininką ir tuo sutrumpinti skir
tąjį laiką naujų kraštų priėmi
mui.
J pirmininko postą buvo net
trys kandidatai. Daug kas
tikėjosi, kad bus išrinktas PapuaNaujosios Gvinėjos užsienio rei
kalų ministras Sir Michael Samare, jau prieš metus išstatęs savo
kandidatūrą. Šiemet vasarą savo
kandidatūrą išstatė ir Jemeno
ambasadorius prie JT Abdalla
Saleh Al-Ashtal. Nuosaikūs ara
bai buvo nepatenkinti Jemeno
laikysena kare su Iraku. Todėl
jie pasiūlė savąjį Saudi Arabijos
ambasadorių prie JT Samir Shihabi.
Slaptasis balsavimas
—. -.i. .. uždarė
- .
kelią visiems spėliojimams.
P
J
Laimėtoju išėjo Saudi Arabijos
atstovas, surinkęs net 83 balsus.
Jo konkurentai — Naujosios
Gvinėjos kandiditas gavo 47, o
Jemeno — tik 20 balsų.
Samir Shihabi yra prityręs di
plomatas, 66 metų amžiaus,
gimęs Jeruzalėj, išsimokslinęs
Yale ir Cambridge universite
tuose, o Saudi Arabijos diploma
tinėj tarnyboj dirba nuo 1949.
Prieš paskyrimą 1983 metais į
Jungtines Tautas, jis buvo amba
sadorium Turkijoj, prieš tai Somalijoj, Pakistane,taip pat dirbo
Šveicarijoje ir Italijoje. Jis yra
vedęs norvegę, turi sūnų ir duk
rą. Jis yra labai draugiškas, bet
kartu ir gan užsispyręs. Nepai
sant to, kad kilme palestinietis,
jis to neparodo ir savo pasisaky
muose laikosi visiško neutralu
mo.

Čia dar tektų paminėti, kad
daug kas neskiria Generalinės
asamblėjos pirmininko posto nuo
JT Generalinio sekretoriaus po
sto. GA pirmininkas yra renka
mas tik vieneriems metams tų
metų sesijai pirmininkauti. Tuo
tarpu, Generalinis sekretorius
renkamas penkerių metų termi
nui. Jis vadovauja visai JT admi
nistracijai ir vykdo JT pagrindi
nių organų nutarimus.

Filipinų prezidentė Corazon
Aquino diplomatinėje notoje
Amerikai pranešė, kad abiejų ša
lių sutartis dėl karinių bazių, pa
sirašyta 1947 m., tebegalioja ir
kad bus pravestas referendumas
jai pratęsti. Senatas buvo at
metęs prailginimą, liet gyvento
Istorinis posėdis
jų didžiuma pageidauja, kad ji
46-osios sesijos popietinis
būtų pratęsta, nes bazių buvi posėdis, turėjęs prasidėti 3 vai.,
mas neša jiems finansinę naudą. vėlavosi beveik 20 minučių. Jis
Meksikos generalinis proku buvo skirtas priėmimui septynių
roras, atsiliepdamas į Amnesty valstybių, įskaitant Estiją, Lat
International kaltinimus, jog te- viją ir Lietuvą. Gerokai prieš
betęsiamas žiaurus kalinių kan posėdžio pradžią svečiams skir
kinimas, pareiškė, kad, peržiū toje vietoje matėsi daug lietuvių,
rėjus bylas, teismo atsakomybėn latvių ir estų, taip pat daug kitų
patraukta 12 federalinės polici svečių iš įvairių ambasadų. Nau
jos narių. Jie buvo įvelti į daugelį jai priimamų kraštų diplomatai
atvejų, kai kaliniai buvę kankina laukė posėdžio pradžios jiems
mi jau mažai kur praktikuoja skirtose kėdėse posėdžio sales
mais būdais: dusinimu, skandi kairėj pusėj.
nimu, elektros šokais ir kitaip.
Sesijos pirmininkas, trumpu
Kinija paneigė Amerikos žodžiu atidaręs posėdį, ėjo prie
spaudos agentūrų pranešimus, Saugumo Taryluis rezoliucijų
kad ji eksportuojanti kalinių ga patvirtinti
naujų
kraštų
minamus produktus.
priėmimą. Pirmoji patvirtinta

Šiaurės Korėja, po jos Pietų sveikinimo žodžius. Afrikos valKorėja ir Pacifiko salos — Mikro- \ stybių vardu kalbėjo Ekvatorinė
nezija ir Maršalo salos. Po to Gvinėja, Azijos kraštų vardu —
atėjo eilė Pabaltijo valstybėms. Iranas. Rytų Europos valstybių
Po Estijos ir Latvijos, Lietuva vardu — Ukraina, Pietų Ameri
buvo priimta kaip 166-ji narė.
kos ir Karibų salų vardu — GvaPats priėmimo procesas ėjo labai jana, Vakarų Europos ir kitų val
sklandžiai ir be balsavimo. Visi stybių vardu — Malta, ir paga
kraštai buvo priimti pritarimo liau JAV, kaip šeimininkas kraš
keliu, t.y., kai niekas neprote to, kuriame Jungtinės Tautos
stuoja pasiūlytos rezoliucijos veikia.
priėmimo.
Priėmus valstybę, jos delega
Lietuviškai Jungtinėse
cija,lydima protokolo šefo, buvo
Tautose
nuvedama į jai skiriamą vietą
Toliau kalbėti pakviesti eilės
Asamblėjos salėje. Vedant Pa
tvarka į Jungtines Tautas naujai
baltijo valstybių delegacijas, jas
priimtų valstybių atstovai. Jie
lydėjo gausūs plojimai. Ypatin
visi kalbėjo savo krašto kalba.
gai gausių plojimų susilaukė Liep
Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis kalba Jungtinių
Nebuvo vargo jų suprasti, nes
tu vos delegacija. Ji žygiavo virti
Tautų
Generalinės Asamblėjos sesijoje, dėkodamas už Lietu
per ausines buvo galima klausyti
ne. Prezidentą Vytautą Land
vos
priėmimą
j šią tarptautinę organizaciją. Už jo prezidiume
originalą ir tiesioginį vertimą ansbergį sekė Lietuvos užsienio
— Generalinis sekretorius, sesijos pirmininkas ir administra
reikalų ministras Algirdas Sau
cinis direktorius, Nuotr \ v tauto Maželio
(nukelta į 2 psl.)
dargas, už jo žygiavo Lietuvos
ambasadorius prie JT Anicetas
Simutis, toliau — užsienio reika
LIETUVA GRĮŽTA IS MELAGINGO ŽEMĖLAPIO
lų ministro pavaduotojas Gedi
— Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta Jungtinėse Tautose —
minas Šerkšnys, ambasadorius
Jungtinėm Amerikos Valstijoms
Lietuvių Informacijos Centras televiziją:
Taip Lietuva, savo amžiaus aš
Stasys Lozoraitis ir Lietuvos par
praneša,
kad
rugsėjo
17-ąją
po

Pone
Prezidente,
su
mano
tuntą
šimtmetį bebaigianti Eu
lamento užsienio reikalų komisi
piet Jungtinių Tautų Generali šilčiausiais pasveikinimais Jums; ropos valstybė, kurią jos kaimy
jos pirmininkas Emanuelis Zinnei asamblėjai priėmus Lietuvos pone Generalini Sekretoriau, nai net du kartus buvo išbraukę
gėris.
■ Respubliką į savo narių tarpą, ponios ir ponai.
iš žemėlapio, vėl pasirodo, kaip
Generalinės Asamblėjos pirLietuvos AT-lxis pirmininkas
Nepriklausomos pasaulio val mitų paukštis feniksas, dar kartą
- mininkas„ v=paikėikiųęs<
Vyhmtas-L.aoflsliergis pasakė šią stybės, kurios įkūrė ir. išugdė gimusi iš savo pačios pelenų.
priimtąsias valstybes, pakvietė
nriimtasias
kalbą, kuri buvo tiesiogiai tran SNO, šiandien priėmė Lietuvą į
Bet Lietuva atgimsta ne tik iš
pasaulio regionų atstovus tarti
sliuojama per Lietuvos radiją ir savo šeimą.
paskutiniųjų Antrojo pasaulinio
karo pelenų. Lietuva atgimė iš
savo žmonių kančios ir kovos, iš
jų darbo ir tikėjimo.
Kuo tikėjo mūsų šalis, per pa
staruosius dešimtmečius, kai
brutali prievarta ir ciniškas prag
matizmas liepė jau niekuo nebe
tikėti šiame pasaulyje?
Ji tikėjo pagrindiniais dalykais
— tiesa ir teisingumu. Tą jau
sminį, tą dvasinį žinojimą aš
apibūdinčiau taip: yra neteisybė
ir skriauda, bet ji laikina, nes ne
gali taip būti, kad neteisybė įsi
viešpatautų amžinai.

Bendras vaizdas iš istorinio įvykio, kai rugsėjo 17 d., prie Jungtinių Tautų Generalinės
Asamblėjos rūmų oficialiai buvo keliamos naujai priimtųjų narių vėliavos. Prie tuščių
stiebų — naujai priimtųjų delegacijos. Dešinėje stovi; prezidentas Vytautas Landsber
gis, ambasadorius Anicetas Simutis ir užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas.
Nuotr. Vytauto Maželio

BALTIJOS VALSTYBIŲ LYDERIAI
SUSITIKO SU PREZIDENTU BUSH
Lietuvių Informacijos Centras
pranešė, kad rugsėjo 17, rytą,
prezidento George Bush kvieti
mu, trys Baltijos valstybių dele
gacijos lankėsi Baltuosiuose
Rūmuose Washingtone.
Prez. George Bush, Valstybės
departamento sekretoriaus pir
masis pavaduotojas Lavvrence
Eagleburger, gynybos ministras
Richard Cheney, Nacionalinio
saugumo tanikis pirmininkas
Brian Scowcroft, prezidento šta
bo viršininkas John Suminu tu
rėjo pokalbius apie Baltijos vals
tybių ateitį, po to pasirodė Rožių
darželyje.
Pagrindinis klausimas, kurį
kėlė Baltijos vadovai, buvo SSSR
kariuomenės nedelsiamas išve
dimas iš jų valstybių teritorijos.

rūmų iškelta Lietuvos vėliava.
Paskirtas pirmas Lietuvos respu
blikos ambasadorius Jungtinėm
Tautom — ilgametis Lietuvos
generalinis konsulas New Yorke
Anicetas Simutis.

Prezidentas Bush pritarė tam
siekiui, nors ir pastebėjo esant
praktinių sunkumų Sovietų Są
Pirmame Jungtinių Tautų po
jungoje.
Prez.
Landsbergis sėdyje dalyvavo pirmą kartą Lie
pabrėžė, kad SSSR kariuomenės tuvos respublikos delegacija:
buvimas Lietuvoje ir kitose Bal Lietuvos respublikos preziden
tijos valstybėse yra visai nelega tas Vytautas Landsbergis. užsie
lus ir negali būti legalizuojamas. nio reikalų ministeris Algirdas
Saudargas, Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos užsienio reikalų
DIDŽIŲJŲ JVYKIŲ
komisijos pirmininkas Emanue
SAVAITĖ
lis Zingeris. Lietuvos amt>asadorius Jungtinėm Tautom Anicetas
Pereitoji savaitė buvo lietu Simutis, Lietuvos ambasadorius
viams didžiųjų įvykių savaitė. Jungtinėm Amerikos Valstijom
Veiksmas vyko New Yorke.
Stasys Izrzoraitis
Rugsėjo 17, antradienį, susi
Tą dieną, ntgsėjo 17 iš ryto.
rinkus Jungtinių Tautų Genera Pabaltijo respublikų preziden
linei asamblėjai, Lietuvos respu tus priėmė Jungtinių Amerikos
blika buvo priimta nare į Jungti Valstijų prezidentas (George
nes Tautas. Prie Jungtinių Tautų Bush.

Lietuvos žmonių širdyse, nors
jos matė, kaip yra išsigimstama
ir nusikalstama, kaip šimtams
tūkstančių gali būti atimama gy
vybė arba tėvynė — mūsų žmo
nių širdyse neužgesinamas ruse
no tikėjimas galutiniu teisingu
mu.
Tokį teisingumą ir nesunaiki
namą transcendentinį gėrį dau
gelis laiko Dievo savybe; bet juk
gali būti, kad tai pasaulio ir

(nukelta į 2 psl.)
Rugsėjo 18, trečiadienį, su
rengtas BATt’No priėmimas
visų trijų Baltijos valstybių pre
zidentams. jų delegacijom.
Priėmimas vyko Lenkijos konsu
late. Dalyvavo daugiau kaip 200
diplomatų ir New Y’orko pabaltiečių.
Rugsėjo 19. ketvirtadienį,
grįždama į Lietuvą, lietuvių de
legacija su prezidentu Vytautu
I-mdslx*rgiu apsilankė lietuvių
pranciškonų vienuolyne BrookK ne ir ten pietavo, po to susitiko
su lietuvių visuomene Kultūros
Židinyje. Pasikeista sveikinimo
kalbomis. Pakeltos šampano
taurės už gražesnę Lietuvos
ateitį. Žmonių dalyvavo apie
300.
Tiek daug iškentėjusiai lietuv ių tautai, buvusiai 50 metų oku
puotai. tai buvo tikrai didelio
džiaugsmo šventė, naujų darbų,
užsimojimų ir svajonių pradžia!

Savaitės
Įvykiai

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja toiaMuoae reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 Wes*^Ur^Wnsbury, Conn.
06070. Tai. 203 651-0261.
SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Ava. (prie FOrest
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.
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Jungtinių Tautų Generalinis sekretorius Javier Perez de Cuellar, po oficialaus naujų
narių vėliavų pakėlimo iškilmių priešais Generalinės Asamblėjo rūmus, sveikina Lie
tuvos prezidentą Vytautą Landsbergį. Salia — Estijos ir Latvijos atstovai. Nuotr. Vytauto
Maželio

PABALTIJO VALSTYBIŲ VĖLIAVOS PLEVĖSUOJA JT
(atkelta iš I p.sl.)

glų, prancūzų, rusų, ispanų ir
kinų kalbomis.
Vertinant pasakytas kalbas,
reikia pasakyti, kad dauguma jų
buvo gan nuobodokos, pilnos
tuščiažodžiavimo ir mažai ką
konkretaus pasakančios.
Abiejų Korėjų bei Pacifiko
valstybių kalbėtojų diplomatinis
rangas taip pat buvo gan žemas.
Pavyzdžiui, Siaurės Korėjos var
du žodį tarė jos užsienio reikalų
ministro pavaduotojas, Mikro
nezijos vardu — jos kongreso
spykeris, o Pietų Korėjos ir Ma
ršalo salų vardu — jų užsienio
reikalų ministeriai. Tuo tarpu,
Pabaltijo valstybės, atrodo, dau
giau vertino šį priėmimą j JT ir
dėl to atsiuntė į New Yorką savo
vadus. Pagal JT protokolą valsty
bių galvos yra visad palydimos į
kalbėtojo tribūną JT Protokolo
šefo. Tas protokolas buvo pritai
kintas Estijos, Latvijos ir Lietu
vos prezidentams.
Paskutinysis kalbėtojas buvo
mūsų prezidentas Vytautas
Landsbergis. Buvo nepaprastas
įspūdis matyti mūsų krašto vadą,
kalbantį lietuviškai į kitas tautas
šiame pasaulio tautų forume.
Nesuklysiu sakydamas, kad jo
kalba buvo pati turiningiausia.
Tai liudija ir gausūs plojimai, ku
riais jis buvo palydėtas, grįžtant
jam nuo tribūnos į savo kėdę.
Liudija ir faktai, kad tuoj po to
daug ambasadorių skubėjo jį pa
sveikinti. Pirmasis prie jo priėjo
Sovietų Sąjungos ambasadorius
Julius Voroncovas. Po jo sveiki
no JAV ambasadorius Thomas
Pickering ir daug kitų JT delega
tų
(Prezidento l^andsbergio kalba
dedama šioje Darbininko laidoje
atskirai.)

Vėliavų pakėlimo iškilmėms
vadovavo pats JT Generalinis
sekretorius Javier Perez de
Guellar. Salia jo stovėjo ir naujai
išrinktas
Generalinės
Asamblėjos pirmininkas Samir
Shihabi. Po trumpo žodžio, Ge
neralinis sekretorius davė ženklą
kelti vėliavas. Jos buvo keliamos
ne iš karto,bet pavieniui. Prieš
iškeliant vėliavą, Gen. sekreto
rius pasakydavo valstyliės vardą.
Paskutinė vėliava buvo Lietuvos
trispalvė. Ją keliant visi plojo, o
iš gatvės pusės girdėjosi, kaip
ten susirinkusieji skandavo “Lie
tuva, Lietuva, Lietuva...

Tai buvo nuostabūs momen

tas, kuris išspaudė nevienam
džiaugsmo ašarą, kad Lietuva
pagaliau yra nepriklausoma ir
nuo šios dienos ji tampa lygiatei
siu nariu viso pasaulio tautų tar
pe.

Kanados
vyriausybė
pa
skelbė, kad, pranykus sovietinei
grėsmei Europoje, ji 50% suma
žina ten savo karines pajėgas. Iki
1995 m. žada uždaryti dvi kari
nes bazes Vokietijoje ir sumažin
ti savo karių ir lakūnų skaičių
nuo 6,600 iki 1,100.
Sovietų Sąjungos vyriausiasis
prokuroras pranešė, kad panai
kinamas kaltinimas prieš Alek
sandrą Solženicyną. Tasai buvo
kaltinamas krašto išdavyste. Ra
šytojas Solženicynas išbuvo už
sienyje 17 m. Brežnevo laikais
jis buvo apkaltintas ir ištremtas.
Rašytojas betgi nesiruošia tuojau
pat sugrįžti, nes nori užbaigti
savo pradėtąsias knygas.

Perversme prieš Gorbačiovą
dalyvavusieji asmenys, dabar
sėdintys kalėjime ir laukiantys
teismo, pasisamdė advokatus,
kurie sako, kad reikia peržiūrėti
įstatymą, pagal kurį jie kaltina
mi. Nusikaltimas, vadinamas išdavimu, anot jų, čia negali būti
taikomas, nes jie nenorėję su
griauti Sovietų Sąjungos, bet
priešingai — “ją sustiprinti .

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušio klijentais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. WinterJGdrdęn Tavern.
•1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlal pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis StM Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

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

Pasibagus popietiniam posė
džiui, visi skullėjo laukan. Jau
buvo netoli šeštos valandos, lx*t
saulutė dar švietė. Prie tuščių
septynioms vėliavoms skirtų
stiebų stovėjo JT policijos pa
reigūnų sargyba. Pusračiu dau
gybė susirinkusių diplomatų,
spaudos atstovų ir svečių. Jų tar
pe ir gausus būrys lietuvių, lat
vių, e.stų( net pietų korėjiečių.
Nesimatė, bet buvo galima
girdėti daug lietuviškų balsų
gatvėje už aukštos tvoros ir
krūmų, kurie dengė paradinį
įėjimą į Generalinės Asamblėjos
pastatą.
Netrukus pasirodė ir naujai
priimtų valstybių delegacijos,
kurios išsirikiavo prie vėliavų
stiebų. Lietuvos Vytautas Land
sbergis, užsienio reikalų minist
ras Algirdas Saudargas ir amba
sadorius prie JT Anicetas Simu
tis stovėjo dešinėj pusėj.

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. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345- 9393.

Kuba paskelbė, kad šiemet
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
įvyksiančiame, ilgai atidėliotaja
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
me, jos komunistų partijos kon
Spaudos konferencija
mentai, išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimą prak
grese negalės dalyvauti užsienio
tikuoti New Yorko valstijoje.
Sekančią dieną, rugsėjo 18, 11 komunistų (socialistų) partijų at
vai. ryto, vienoje JT konferencijų stovai ir užsienio žurnalistai.
NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
salėje, BATU No lietuvių sekci Spėjama, jog tasai draudimas
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
jos ir Lietuvių Informacijos Cen- esąs dėl to, kad norima “tarpusa
FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama anglų kalba,
tro pastangomis surengta spau vyje pasibarti“ dėl ekonominės
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
dos konferencija su Lietuvos, nesėkmės ir naujai atsiradusių
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 07060.
Latvijos ir Estijos prezidentais. nesutarimų su Sovietija.
Tel. 908 753 - 5636
Apie šią konferenciją ir jos
Japonijos imperatorius Akihieigą plačiau bus kitoje Darbinin to su savo žmona išvyko vienuoko laidoje.
-r.-likos dienų vizito-po regionines
Remkime
_ šalis, kurias prieš II Pasaulinį r!
karą japonai brutaliai valdė. Jie
du lankysis Thailande, Malaizi
joje ir Indonezijoje. Tai pirma
ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis
.kelionė po to, kai imperatorius
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik
Lietuvos totoriai gyvena nuo Vy ^perėmė sostą, jo tėvui Hirobito
rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos
tauto Didžiojo laikų.
mirus 1989 m. Tuo vizitu norima
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą.
y“atitaisyti praeities klaidas".
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių ’
— Alytaus šaldytuvų gamykla
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
“Snaigė" ir Kanados PEM-Tbe
Hermo Brick firma pasirašė ben dą Berlyne ir Briuselyje per
Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine.,
dros įmonės, pavadintos PEM SSSR muitinę — be Lietuvos
muitinės
bei
Snaigė, sutartį. Įmonė gamins Respublikos
P O. Box 21073,
Kultūros
paveldo
inspekcijos
lei

termobiokus — sienų plokštes
VVoodhaven, N.Y. 11421.
dimo ir net be restauratorių
namams.
žinios.
— J. Oleka, sveikatos apsau
— Raudonojo Kryžiaus medi
gos ministras, spaudos kore
kai Vilniuje jau antri metai dera
spondentams pareiškęs: “Stebi
si su įvairių lygių instancijomis
nantis reiškinys. Kuo daugiau
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
dėl kavinės “Šerkšnas”, įsikūru
klijentų darbo biržose, tuo
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
sios stomatologinio skyriaus
mažiau prašančių nedarbingumo
PRISTATOMI ) VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
pašonėje,
uždarymo.
Toks
lapelių poliklinikose .
SE IŠTAIGA PRIE šv JONO KAPINIU
“kompleksas", kai čia pat daužo
— Kauno M. K. Čiurlionio snukius ir dantis, ir čia pat juos
dailės muziejus išvežė penkis reikia “restauruoti", medikams
KVECAS
M. K. Čiurlionio kūrinius į paro- nekelia teigiamų emocijų.
JONAS
A MEMORIALS
19 33 + 1976

ĮVYKIAI LIETUVOJE
— Lietuvos totorių kultūrinės
draugijos delegacija lankėsi Ang
lijoje ir
aktyviai
dalyvavo
ten vykusioje Pasaulio musul
monų Achmeduos sąjūdžio kon
ferencijoje. Ta proga delegacijos
vadovai Jonas Ridzvanavičius iš
Kauno ir Rozalija Radlinskaitė iš
Alytaus apsilankė Londono Lie
tuvių namuose. Jie papasakojo
apie pastaruoju metu atgautą
Kauno musulmonų mečetę, bet
pastatytą 1930 — Vytauto
Didžiojo — metais valdžios lėšo
mis, kuri buvo uždaryta okupa
cijos laikotarpiu. Šiuo metu de
damos pastangos atgaivinti reli
ginius papročius. Tam tikslui iš
Anglijos į Lietuvą yra pakviestas
musulmonų religijos mokytojas.
Jis dirba Alytaus apylinkėse, kur

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios.koplyčios, oras šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
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•
•
•
•
•
•
•
•

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUIŠES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
JDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
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MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
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Pirmą kartą istorijoje lietuvių kalba skamba Jungtinių Tautų Asamblėjoje. Šioje salėje
46-oji sesija, prieš pradėdama savo trijų mėnesių darbą, pirmiausia priėmė naujus
narius. Jų tarpe buvo Lietuva. Prie tribūnos į pasaulio bendruomenės šeimos narius
lietuviškai kreipiasi prezidentas Vytautas Landsbergis. Jo kalbą vertėjų kabinoje į
anglų kalbą taip pat vertė lietuvis — Viktoras Nakas, iš Lietuvių Informacijos Centro,
VVashingtone. Nuotr. Vytauto Maželio
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Kai vėliavos pakeltos
Išblaškytai lietuvių tautai, kur
jos vaikai begyventų, ar Sibiro
taigose, Rusijos plotuose, Aust
ralijoje, Pietų Amerikoje, Kana
doje, Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, Europoje ar Tėvynėje
Lietuvoje, rugsėjo 17 liks isto
rinė diena: lietuvių tauta su ne
paprastu atkaklumu ir kovingu
mu atstačiusi savo nepriklauso
mybę, iškilmingai buvo priimta
j Jungtines Tautas ir tų dienų,
1991 metais rugsėjo 17, apie 6:15
vai. popiet, prie Jungtinių Tautų
rūmų New Yorke buvo iškelta
nepriklausomos Lietuvos Res
publikos vėliava. Lietuva tapo
pilnateise Jungtinių Tautų nare.
Tai yra nepaprastas įvykis,
bene didžiausias po 1918 metų
nepriklausomybės akto paskel
bimo, įstojimo į Tautų Sųjungų
1922 metais.
Kitom tautom tai gali atrodyti
paprastas reiškinys, nes jos ne
kovojo taip dėl savo tautinės ir
valstybinės nepriklausomybės.
Vargiai ar rasime kitų pasaulyje
tautų, kaip lietuvius, kuri būtų
sudėjusi tiek aukų. Ta kova eina
per istorijos šimtmečius.
Čia prisimena istoriko prof.
Zenono Ivinskio, žemaičio, pa
skaitos ir jo susijaudinimas. Jo
teigimas buvo toks,kuris cituoja
mas iš atminties.
Per 100 metų kryžiuočiai Že
maičius puolė 110 kartų. Ir že
maičiai atlaikė, atlaikė ir visa
Lietuva, o priešininkai neatlai
kė: žlugo ir kryžiuočiai, ir kalavi
juočiai.

Tik pagalvokime, kų tai reiš
kia: juk kiekvienais metais buvo
puolimas, karas. 0 kartais ir net
du kartus siaubė kraštų. Žmonės
turėjo gintis, išlaikyti savo ūkius,
šeimas. Visa civilizuota Europa,
ginkluota moderniausiais gink
lais puolė žemaitėlius, ir jų nepaklupdė, nepaklupdė Lietu

vos! Tokioje karų baisybėje
žmonės išsaugojo didžiojo žmo
niškumo jausmų, doros pagarbų.
Kokie buvo baisūs laikai, kai
1795 metais Lietuvų okupavo
Rusijos imperija. Lietuva buvo
suskurdusi. Jos aristokratija,
šviesuomenė nutautusi. Lietu
viškas buvo tik kaimas, prirakin
tas prie girnų, pasišvietęs bala
nos šviesele.
Tai buvo tamsiausi laikai, bet
žmonės išlaikė dorų, pasiryžę
mirti už savo tikėjimų, ginti jį. Į
tuos tamsius laikus atėjo Simo
nas Daukantas, Motiejus Valan
čius, kurie išjudino 19 amžiaus
pirmuosius
tris
ketvirčius.
Žmonės pasijuto lietuviais, iš
moko skaityti. Jie padėjo pir
muosius pamatus, ant kurių jau
kūrėsi tautinė Lietuva, artojėlių
ir senųjų tradicijų saugotojų Lie
tuva. Ant jų padėtų pamatų su
švito Aušra ir išaugo visas tauti
nis judėjimas.
Niekas 19 amžiuje netikėjo,
kad išliks lietuvių tauta. Ji buvo
pasmerkta žūti. Vokiečiai kūrė
draugijas jos kalbos paminklams
rinkti, bet — štai stebuklas: nuo
kapo duobės kėlėsi lietuvių tauta
ir išėjo savo keliais į laisvę.
Ir tų laisvę pasiekė lietuviai,
atkakliai dėl jos kovodami. Atėjo
kitas karas. Molotovo-Ribbentropo smurtas, ir vėl Lietuva
buvo okupuota. Su kokiu įnirti
mu bolševikinės visos pajėgos
naikino lietuviškųjų Lietuvų!
Nėra jokioje tautoje tokių pa
vyzdžių, kuriuos surašė lietuvių
tautos laisvės karai. Tai buvo pa
tys žiauriausi, brutaliausi žmo
gaus ir tautos naikinimo karai,
kad visi lietuviai žūtų.
Istorija nežino tokių persekio
jimų metų, kuriuos iškentėjo
Lietuva. Žiauriausiais būdais
buvo persekiojama religija. Bet

(nukelta į 4 ps7.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU
m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje
ANTANAS RUBŠYS
Manhattan College

Sunku net
tikėti, kad tokia vieta būtų
galėjusi patraukti žmones — vie
nuolius ir piligrimus — pagerbti
atminimą žmogaus, kuris pralei
do savo gyvenimų ant stulpo.
Norėtųsi šyptelti, bet nedrįstu
— net gėdijuosi. Neturiu jokios
teisės juoktis iš šv. Simeono
amžiaus, nes jis buvo pirmūnas
revoliucijos prieš materializmų.
Po ilgų persekiojimo amžių kri
kščionių Bendrija staiga buvo ta
pusi laisva. Laisvu esant, dažnai
ima suktis galva. Pravartu įsiką
sti į apykaklę, kad nepargriūtum. Anuomet revoliucija
prieš materializmų reiškėsi monasticizmu — pasitraukimu iš
gyvenimo. Simono stulpininko
garsas buvo toks įtaigus, kad
anuometinė Sirija buvo tapusi
eremitų stulpininkų šalimi.
Beje, jie buvo didžiumoje pasau
liečiai, norėdami paruošti savo
sielas amžinybei.
Ilgai pabuvoti pas Simonų
stulpininką negali. Ahmed man
primena, kad mūsų laukia polici
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jos užkardos prie Alepo. Saulė
linksta vakarop, nudažydama
dykumų gintaro spalvomis, vėjas
šokdina dykumos smėlį, šnerendamas sudžiūvusiuose želmeny
se. Darosi vėsiau. Vėl pakeliui...
Musulmonai nemėgsta kafirų

Ahmedas — mažakalbis. Si
mono Stulpininko gyvenimo is
torija jį dar labiau nutildė.
— Nekoks vyras tas krikščio
nis, —kalba, purtydamas galvų.
— Ar turite krikščionių kai
mynų Damaske, — klausiu.
— Nė vieno tokio kaip anas...,
— džiugiai atsidūsta ir prideda,
— pranašas Mahometas (tebūna
ramybė jam) mėgo ne tik maldų,
bet ir moterisjr kvepalus...
Musulmonai, kada tik pamini
Mahometo vardų, tuojau pat pri
duria “tebūna ramybė jam!" Pa
našiai elgiasi ir su Mozės ir
Jėzaus vardais. Islamo religija
moko, kad Mozė ir Jėzus buvo
Dievo siųsti pranašai su Knyga
žmonijai. Gi žydams ir krikščio

Šiaurės Amerikos Lietuvių
Muzikos Sąjunga leidžia muzi
kos žurnalą Muzikos Žinios nuo
1934 m. Stengdamasi palaikyti
tampresnius ryšius tarp savo narių,dar leidžia neperiodinį biule
tenį. Prie Sąjungos gali priklau
syti visi, kuriems rūpi puoselėti
lietuviškų muzikinę kultūrą. Są
jungos nario mokestis (su teise į
Muzikos Žinias ir biuletenį) yra
$10 metams. Iždininkės adresas:
Mėta Gabalienė, 1828 South
49th Court, Cicero, IL 60650.

Faustas Strolia, Siaurės Ame
rikos Lietuvių Muzikos Sąjungos
pirmininkas, žinomas kaip uolus
chorų vedėjas, muzikinės kul
tūros puoselėtojas, suredagavo
ir naujausių Sąjungos biuletenio
laidų (Nr. 5). Pasinauodamas kai
kuriais lietuviškos išeivijos laik
raščiais bei žurnalais, o taip pat
Lietuvoje leidžiama spauda, re
daktorius pateikia įvairių lietu
viško muzikinio gyvenimo ap
žvalgų, apimančių laikotarpį nuo
1990 m. lapkričio pabaigos iki
1991 m. rugpjūčio pradžios. Su
kai kuriomis bendresnio pobū
džio žiniomis supažindiname ir
Darbininko skaitytojus.

IŠ LIETUVIŠKO MUZIKINIO GYVENIMO

Džiaugsmo demonstracijos Vilniuje, rugpjūčio 23 nuvertus Lenino statulą. Nuotr. Vik
toro Kapočiaus

Vilniuje rugsėjo 22-spalio 5
Albinas Petrauskas, Lietuvos rengiamas pirmasis tarptautinis
konservatorijos profesorius, lan M. K. Čiurlionio pianistų ir var
kęsis išeivijos lietuvių muzikos gonininkų konkursas. Konkurso
šventėje, įvykusioje 1991 m. laureatai bei diplomantai gastro
gegužės mėn. Chicagoje, viešu liuos Lietuvoje, Latvijoje, Esti
laišku kreipėsi į laisvojo pasaulio joje, Moldavijoje. Ketinama su
laimėtojų koncertus
lietuvių chorus, šokėjus ir in rengti
strumentinius kolektyvus. Jis Izraelyje, iš ten pasikeičiant su
kviečia juos (Lietuvos Dainų A. Rubinšteino konkurso laimė
Švenčių tarybos įgaliotas) daly tojais. Čiurlionio konkursai Vil
vauti Pasaulio Lietuvių Dainų niuje pradėti 1965 m., bet šie
šventėje 1994 m., atžymint 70 met bus pirmas tarptautinio
metų sukaktį nuo pirmosios dai pobūdžio. Pretendentų atsiliepė
nų šventės. 1993 m. sutarta su iš Lenkijos, Vengrijos, Izraelio,
rengti Lietuvos Moksleivių Dai Rusijos, Latvijos ir Estijos. Iš
nų šventę, skirtų Lietuvos ne Lietuvos 30 pretendentų atrink
priklausomybės 75 metų sukak ta 11. Konkurso organizacinio
komiteto garbės pirmininkė —
čiai paminėti.

Palmyra: Baalo šventovės detalė. Nuotr. kun. prof. Antano
Rubšio

nims sudarkius šios Knygos mo
kymų, Dievas pasiuntęs Maho
metų, paskutinį pranašų su Kny
ga — arabišku Koranu kaip
apreiškimo antspaudų. Ahmedas
man aiškina:
— Koranas buvo apreikštas
per angelą Gabrielių arabų kal
ba. Ne iš karto, bet per 22 me
tus. Mahometas (t.r.j.) buvo
umni — nemokytas, tačiau ange
lo Gabrieliaus liepiamas “skaity
mu” priėmė Dievo mokymų
žmonijai. Užtat ir šventasis Ko
ranas mums, musulmonams, yra
Skaitymas. Nors nūdien musul
monai nėra vien tik arabai —ara
bai islame sudaro tik mažumų —
visi laikosi arabiško Korano. Ko
raną versti į kitas kalbas tolygu
sunkiai nusidėti prieš Alių...
Ahmedas susimąsto. Bet po
valandėlės vėl ima garsiai galvo
ti.
— Tiesa, įnio metu yra pašau lyje bent 4 J valstybės — kara
lystės, respublikos... šventasis
Koranas yr; islamo šerdis.
— Žiūre k, — įsiterpiu, —
žydai turi ''orų, t. y. Mokymų,
krikščionys/Evangelijų, t. y. Ge
rųjų Naujieną, o jūs Koraną, —
Skaitymų.

• — Mūsų Koranas ne tik patai
so, bet papildo žydų Torų ir
krikščionių Evangelijų, bet ir at
meta anksčiau Alios duotas kny
gas, — nutraukia mane Ahme
das. Ir vėl nutyla.

— Žydus ir krikščionis mes
laikome Knygos žmonėmis. Jie
mums nėra “kafir” (benkartai,
arba netikintieji)!
Pirmusyk kelionės metu įsi
siūbavome pokalbiui. Pasiekus
vieškelių sankryžų prie Alepo,
atsidūrėme lėtoje automašinų
voroje. Nutylame.
— Karinė užkarda, — paaiški
na Ahmedas.
Vora sparčiai tirpsta. Ateina
mūsų eilė.

Ahmedas paduoda kelionės
lydraštį apkūniam puskarinin
kiui. Permetęs jį akimis, paprašo
mano paso.
— Iš Amerikos?! Tokiam čia
ne vieta! Kafir’ai turi Damaske
sėdėti!

prof. J. Čiurlionytė, o pirminin
kas — profesorius, M. K. Čiur
lionio draugijos pirmininkas,
Lietuvos Respublikos preziden
tas Vytautas Landsbergis. J ver
tintojų komisijų pakviesti žymūs
atlikėjai ir pedagogai iš JAV.
Prancūzijos, Sovietų Sąjungos,
Izraelio, Lenkijos ir Anglijos.
Dainų šventę įvertindamas,
Faustas Strolia tarp kitko paste
bi, kad šalia garbės dirigento, jis
pats buvo pats vyriausias
amžiumi dirigentas. O tų diri
gentų šioje šventėje netrūko ir
tai rodo, kad dainų švenčių tęsti
numas yra garantuotas. Jaunieji
vadovai stengėsi būti kūrybingi,
išradingi ir praktiški savo spren
dimuose, atsižvelgiant į dainų
šventės seminaro dalyvių Daina
voje
keltus
pageidavimus.
Džiugu, kad lietuviška užjūrio
visuomenės šaka ne tik ne
nudžiūvo, bet pajėgė prisiaugin
ti gerai išsilavinusių naują gene
raciją muzikų ir dar tautiškai su
sipratusių! Tarp kitų naujovių
autorius pastebi tai, kad vyrui di
rigentui buvo leista diriguoti
moterų chorui, o moteriai diri
gentei — vyrus. Pirmą kartą dai
nų šventėje dirigavo trys mote
rys. Visiškai nelauktas nauju
mas, tai įvedimas roko rūšies
muzikos į dainų šventės reper
tuarų. Šis naujumas buvo šiltai
sutiktas ir dainuojančio jaunimo

— Esu krikščionis, aš nesu ka
fir as. ..
Mano paaiškinimas puskari
ninkio nepatenkina. Ima širsti
ne tik ant manęs, bet ir vairuoto
jo Ahmedo. Laimei iš netolimos
palapinės pasirodo karininkas.
Atskuba, mandagiai pasveikina
ir palinki “Bon voyage!”
Abraomas ir Sara Ilsėjosi
Alepe

Už nūdienio miesto vardo
“Aleppo” slypi spalvinga legen
da. Pasakojama, kad čia Abrao
mas ir Sara, keliaudami į Kanaa
ną — Pažado žemę, buvę sustoję
ir buvo vietinių gyventojų pa
vaišinti pienu. Pienas gi hebraiškai yra vadinamas “halab”. Ir

Baal — Šamin šventovė Palmyroje. Nuotr. kun. prof. Antano
Rubšio

ir publikos. įvedimas judesių ir
vaidybos per vaikų dainas — irgi
naujumas, taikytas jauniesiems
žiūrovams.
Solistė Elzbieta Kardelienė,
nuo 1930 m. iki pasitraukimo į
Vakarus dainavusi Kauno ir Vil
niaus operose pirmaeiles sopra
no partijas, šiuo metu žymi 90ties metų amžiaus sukaktį.
Solistė Vincė JonuškaitėZaunienė, nepriklausomos Lie
tuvos Operos primadona, 1991
sausio 22 atšventė 90-ąjį gimta
dienį. Ji yra Akademinio Skautų
Sąjūdžio garbės narė. Sukakties
proga jos pasveikinti oficialiai
nuvyko ASS vadijos pirmininkė
Danutė Eidukienė ir LSS vardu
vyriausia skautininke Stefa Ged
gaudienė.
Prof. Vytautas Marijošius lie
pos 10 šventė amžiaus 80 metų
sukaktį. Lietuvoje nuo 1938 m.
jis buvo Valstybinės operos vy
riausiu dirigentu ir meno vado
vu. Atvykęs į JAV, nuo 1950 m.
buvo dėstytoju Hartfordo Harrt
kolegijoje, kuri nuo 1958 m. in
korporuota į Hartfordo universi
tetą. Nuo 1962 m. jis pakeltas
pilnu profesoriumi. Maestro
Chicagos Lietuvių operoje diri
gavo 11 spektaklių, įskaitant jo
paties parašytų vienaveiksmę
operą Priesaika. Šiai operai li(nukelta į 4 psl.)

Aleppo miestas kadaise buvo
Halabu vadinamas.
į Alepo miestų mane traukė
ne legenda apie jo vardo kilmę,
bet miesto ryšiai su senove, ku
rią atspindi Pradžios knyga ir liu
dija šiuolaikinė archeologija.
Alepo miestas didžiuojasi
penketo tūkstančių metų istori
ja. Kai Abraomas ir Sara keliavo,
ieškodami Pažado žemės, Alepas
jau turėjo per tūkstantį metų ir
buvo žymus politinis ir prekybi
nis centras ant svarbaus preky
bos kelio. Jūros vieškelio — Via
Maris, einančio palei Vidurže
mio Jūrų iš Egipto vakaruose į
Mesopotamiją rytuose. Mat
Egiptas ir Mesopotamija, šie du
vakarų
kultūros
pirmūnai,
norėdami vienas kitų užpulti ar
vienas su kitu prekiauti, kito ke
lio neturėjo. Juos skyrė neperei
nama Sirijos dykuma. Kupranu
garis, dykumos laivas, buvo
žmogaus prijaukintas tik XII a.
prieš Kristų, o su asilu per dyku
mą keliauti nebuvo įmanoma.
Taigi nenuostabu, kad Abraomas
— žydų, krikščionių ir musul
monų monoteistinio tikėjimo
protėvis — paliko savo pėdsakus
legendoje apie pieną prie Alepo.
Pradžios knyga kildina Abraomų
ir Sarą iš kaldėjų Uro dabartinio
Irako pietuose ir mini jų kelionę
į Haraną nūdienės Turkijos pie
tų vakaruose.
(Bus daugiau)

LIETUVA GRĮŽTA IŠ
MELAGINGO ŽEMĖLAPIO
(atkelta iš 1 psl.)

kurios pagrindinis įrodymas
buvo smurtas. Iš dykumos jau
ateina, baugu net patikėti —
meilės tiesa, kuri stebėsis, kad
seniau būdavo smurto.
Aš nežinau, ar ne iliuzija tas
taikos vilties slenkstis žmonijai.
Bet norisi tikėti, kad Apoka
lipsės pranašystės ir šį kartą dar
neišsipildys, brolžudžiui Kainui
bus leista numirti, o Lietuva bus
padėjus ir kitiems rasti daugiau
vilties.
Pasaulis jau pamatė Lietuvą,
kuri
sugrįžta
iš
tariamos
nebūties, iš melagingai nudažy
to žemėlapio, o aš matau, kaip
šviesėjantis pasaulis ateina pas
Lietuvą. Ir mes išimame korį
medaus, ir pasisodiname prie
stalo bičiulį, kurio bitės nepuola
gelti, nes jis geras žmogus.
Didelė šeima vienoje šalyje,
ir šeimų šeima, sudaranti žmo
nių pasaulį — tokios ateities
kūrime mes pasiryžę dalyvauti.
Mes norime praplėsti nebran
duolines ir didelio pasitikėjimo
zonas, todėl reikalaujame išvesti
iš mūsų teritorijos visą joje ne
teisėtai esančią svetimą kariuo
menę.
Mes neturime jokio priešišku
Jeigu žmogus nori gyventi do
mo ir nejaučiame keršto nė vie
rai, tai kodėl pasauly negali būti
nam kaimynui; mes norime su
doros politikos? Jeigu kalbame
kurti demokratinę valstybę, ku
tiesą, tai kodėl negali būti atviros
rioje visiems pakaks vietos ir bus
ir teisingos politikos?
Antrojo tūkstantmečio pabai apsaugota laisvė, pagrįsta tauty
bių ir žmogaus teisėmis bei oru
ga, pagal krikščionių kalendorių,
mu.
tai ir kruviniausio, ir melaginTokia yra Lietuvos, atsako
giausio šimtmečio pabaiga. Jau
mybė
sau ir tautų bendrijai, ku
traukiasi, žlunga didžiausioji
blogybė — neapykantos kultas rią sveikiname ištiestomis ranko
mis.
ir gražiai pasivadinus netiesa,

būties esmė, kurią žmonės tik
pavadino Dievu.
O gyvename žemėje, kurioje
beveik viskas gali būti pajuokia
ma. Lietuvos žmonės antai tikė
jo, kad jų maža šalis vėl bus ne
priklausoma valstybė, net pa
skelbė tai, o iš jų buvo juokiama
si: popierinė ta jūsų nepriklauso
mybė ir nieko neverta teisė, jei
gu neturite tankų arba branduo
linių raketų.
Taip liūdnai atrodė pasaulis,
kurio galingieji manė, kad,
suplėšius popierių su įrašyta tei
se, dingsta ir teisė.
Gerai, kad ne visi taip manė.
Ir Lietuva nesuklydo ir nenusi
minė. Jos tikėjimas teise ir
teisėtumu,
jos atsisakymas
baimės ir melo pasirodė stipre
sni už tankus ir raketas.
Todėl mes buvome laisvi dva
sioje ir ėjome sėkmingai į krašto
laisvę. Mes rinkdavomės ir dai
nuodavome, o išsiskirstę dirbo
me. Mes atmetėme smurtą ir nesileidome išprovokuojami, mes
sukaupėme dar nežinotą politinį
patyrimą, kuriuo galime ir su ki
tais pasidalinti.

Su Lietuvos delegacija atsisveikinama Kultūros Židinyje
rugsėjo 19 d. Apačioje kairėje: Lietuvos ambasadorius Washington, DC, Stasys Lozoraitis, dešinėje Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose Anicetas Simutis, centre prezidiu
mas. Iš k.: kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvių Katalikų

rašą vietovių, kur jaunasis smui
kininkas . koncertuos,
prieš
pradėdamas savo mokslą.

IS LIETUVIŠKO MUZIKINIO GYVENIMO
(atkelta iš 3 psl.)

Jaunojo Lietuvos smuikininko
pasirodymas HammarskjGtdo bi bretą parašė St. Santvaras — <
bliotekos auditorijoje buvo gal
Lietuvos istorijos tema pagal- B.
tik po kokio pusvalandžio, kai
Sruogos Milžino paunksmės III
lietuviai dar būriavosi prie Ge veiksmo II-jį paveikslą. Harrt
neralinės Asamblėjos rūmų, kur kolegijoje yra įsteigta Vytauto
prieš tai iškilmingai buvo paka
Marijošiaus vardo metinė diriga
binta Lietuvos vėliava, kartu su
vimo stipendija. Jubiliatas pa
Baužytė, šį kartą nekeliauja kar
Latvijos ir Estijos bei kitų tuo ? skyrė $10,000 konkursui —
tu. Jaunojo smuikininko motina,
pačiu metu į Jungtrines Tautas
trims jauniems Lietuvos kompo
dainininkė Kristinajiko Lietuvo
zitoriams, parašiusiems geriau
je, išleisdama Amerikon savo priimtų naujų narių. Gaila, kad
dėl saugumo sumetimų į audito- ' sias vienaveiksmes operas. Nuo
“vyrus”.
1977 m. prof. Vytautas MariKoncerte matėsi ir JAV LB riją negalima buvo įvesti daugiau
lietuvių, kurie tikrai būtų turėję jošius išėjo į pensiją.
Kultūros tarybos pirmininkė
progos pasidžiaugti virtuozišku
Komp. Vytautui Kerbeliui,
Dalia Kučienienė, kuri vėliau su
savo tautiečio pasirodymu. Bet buvusiam Šiaurės Amerikos Lie
Kazickais ir Grigučiais tarėsi dėl
tuvių Muzikos Sąjungos pirmi
Vilhelmo pristatymo į Juilliard gal dar bus galimybių jį išgirsti
kurioje nors kitoje New Yorko
ninkui, gegužės 1 d. suėjo 70 m.
mokyklą, kurioje tikimasi jam
lietuviams prieinamoje vietoje.
amžiaus. Kompozicijos mokėsi
gauti progos pagilinti studijas.
(SN)
Kučėnienė taip pat patikslino sąKauno konservatorijoje pas Juo
zą Gruodį, vėliau Šv. Gecilijos
akademijoje Romoje. Argenti
noje gyvendamas, parašė ir išlei
do liaudies dainų ciklą Jaunajam
pianistui. Daugelis kūrinių pia
mus, tai mes mokėsime suburti
ninui remiasi lietuvių liaudies
(atkelta iš 3 psl.)
jėgas naujiems laimėjimams.
motyvais. Rašė ir vargonams
Tai, kas įvyko, yra didysis koncertinių kūrinių ir mišias solo
tauta atlaikė baisiausią spaudi mūsų amžiaus stebuklas. Dėko
mą. Tik paskaitykite Lukšų šei kime Dievui už tą stebuklą, už balsui.
Prof. S. Sondeckio vadovauja
mos istoriją. Ten motina suklup tą dovaną ir pasiryžkime su par
do savo keturis sūnus ir liepia tizanų dvasia niekada nesitraukti mas jungtinis Lietuvos — Vokie
prisiekti Lietuvai, kad jie namo iš Lietuvos lauko. Savo talentu, tijos simfoninis orkestras sausio
grįš tik su laisve. Tai buvo patys savo darbu mes Lietuvą papuo 18 koncertavo San Sebastiano
didieji partizanai, trys iš jų žuvo, šime gražiausiais žiedais, užgy- mieste, Ispanijoje. Koncerto pa
vienas išliko. Bet nei žuvę parti dysime žaizdas ir vėl išugdysime baigoje, dar ovacijoms aidint,
zanai, nei žuvę dėl tėvynės ka didį žmoniškumą, aukštą doros scenoje su violončele pasirodė
riai, tikrumoje nežūva. Jie gyve sampratą, pagarbą kitam žmogui pasaulinio garso violončelistas
M. Rostropovičius. Ispaniškai
na amžinai savo tautoje ir tautą ir kitom tautom.
prabilęs
į publiką, kvietė ją pa
skatina,
tvirtina
naujiems
Savo kūryljos ir darl>o vaisiais siklausyti jo grojamos Bacho Sažygiams, pasipriešinimams ir prisidėsime prie tobulesnio pa
rabandos prieš porą dienų Vil
naujiems darbams.
saulio sukūrimo.
niuje žuvusių lietuvių atmini
Tik tų partizanų didžiausia
Šį kartą šioje misijoje dalyvau mui. Paprašęs neploti, “maestro
kova, tik visų kovotojų dėka, tik ja ir visa lietuvių tauta, nešdama
visų, kurie vienokiu ar kitokiu savo Respublikos trispalvę. Tai griežė su tokiu įkvėpimu, kad ir
būdu statė Lietuvą, šiandien yra mūsų garbės, mūsų pasi scenoje esančių muzikantų, ir
Lietuva gali džiaugtis, kad jos didžiavimo ir mūsų naujų įsipa salėje sėdinčių klausytojų akyse
sužibo ašaros". Prie lietuvių or
vėliava yra laisva ir iškelta kitų reigojimų spalvos!
kestrantų paaukotų DM 12,000
laisvų valstybių tarpe.
iš savo uždirbtų pinigų maestro
Ir mūsų pareiga tą vėliavą iš
— Kontrolės poste, įvažiuo pridėjo kita tiek vaistams Lietu
laikyti, ne tik apginti, bet ir pa
jant į Neringą, iš užsieniečių vai. M. Rostropovičius jau kuris
rodyti, kaip lietuvis ėjo į laisvę.
jmamas vokiečių septynių mar laikas yra JAV valstybinio orke
Mes didelės valstybės nesukur
kių mokestis už automobilį.
stro Washingtone, DG, vadovas
sime ir nenorime, bet mes su
kursime dideles kultūrines ver — “Ekologijos” bendrovė 1,8 ha ir dirigentas.

VILHELMAS ČEPINSKIS GROJO
JUNGTINIŲ TAUTŲ KONCERTE
Vilhelmas Čepinskis, 14-metis jaunuolis iš Kauno, dalyvavo
koncerte, kurį Jungtinių Tautų
Dag Hammarskjold auditorijoje
rugsėjo 17 d. surengė Draugija
“Nauji vardai”, jau perestroikos
laikais įkurta Maskvoje Kultūros
ir Taikos Fondų rūpesčiu.
Si organizacija turi sutelkusi
būrius jaunimo iš įvairių respu
blikų ir remia jų talento vysty
mąsi: muzikoje, dailėje, moksle,
dailiojo žodžio srityje. Ji rūpinasi
sutelkti lėšų tų talentingų jau
nuolių mokymui, padeda jiems
gauti stipendijas, įsigyti muzikos
instrumentus, įrankius dailinin
kams, vežioja juos į tarptautinius
festivalius ir visaip kitaip rūpina
si jiems padėti siekti tobulumo
jų talento vystyme. Ji yra sutei
kusi daugiau kaip 100 stipendijų
jauniems talentams iš Maskvos,
Leningrado, Sibiro, Ukrainos,
Gudijos, Armėnijos, Lietuvos,
Uzbekistano ir Azerbaidžiano.
Koncerte, kuriame Čepinskis
grojo, dalyvavo jaunuoliai iš
Maskvos, Leningrado, Kijevo,
Minsko, Jerevano. Apie kiekvie
ną atlikėją programoje buvo pa
rašyta ir trumpa muzikinė bio
grafija. Apie Vilhelmą rašoma:
Vilhelmas Čepinskis — smuikas.
14 metų amžiaus, iš Kauno (Lie
tuvos), Naujalio vardo mokyk
los, tarptautinių varžybų laurea
tas. Mokytojas — Kęstutis Ivaš
kevičius. O prieš Vilhelmui pasi
rodant publikai,
programos
vedėjas pateikė tą pačią informa
ciją ir dar pridėjo, kad Lietuva
dabar jau esanti nepriklausoma
valstylu'. nesanti Tarybų Sąjun
gos sudėtyje.

Publikoje dalyvavę keletas lie
tuvių garsiai šaukė savo atstovui
“Valio” ir plojo. Su sūnum buvo
ir jo tėvas Stanislovas Čepinskis,
su kuriuo vėliau pertraukos
metu teko ir žodžiu kitu persi
mesti. Ši muzikinga šeima, apie
kurią Darbininke įdomiai yra pa
rašiusi Lietuvos žurnalistė Jūra

Kai vėliavos pakeltos

tybes. Mes augsime ne j plotį,
bet į aukštį. Sudėsime savo ta
lentus, savo mokslą, pasiryžimą,
veržlumą ir iškilsime į dvasines
kultūrines aukštumas. Tai liudija
mūsų istorinis kelias: jei mes
mokėjome pereiti tokius sunku-

žemės sklype Vandžiogalos val
stybiniame ūkyje (Kauno raj.)
projektuos
mikrohidro-elektrinę. Ji bus statoma prie tvenki
nio, galingumas — 20 kW. Tame
pačiame plane bus ir pavyzdinės
saulės bei vėjo jėgainės.

Religinės Šalpos įstaigos vadovas, ambasadorius Stasys Lozo
raitis, Lietuvos delegacijos nariai: Gediminas Šerkšnys ir
Emanuelis Zingeris, prezidentas Vytautas Landsbergis, vysk.
Paulius Baltakis, OFM, Lietuvos užsienio reikalų .ministras
Algirdas Saudargas. Viršuje dalyviai. Nuotr.
Liudo tTamošaičio
1

JAV LB Kultūros tarybos ski
riamai muzikos premijai vertini
mo komisiją 1991 m. sudarė:
Aleksandras Kučiūnas, Antanas
Linas, Vaclovas Momkus, Dana
Stankaitytė ir Jonas Vaznelis,
Premija paskirta Lietuvių ope-

ros dirigentui Alvydui Vasaičiui.
ilgamečiu! šio miestelio kompoDail. Janina Malinauskaitė zitoriui, dirigentui, vargonirrinsukūrė dekoracijas ir kestitfrrfius •*-:’kui -Juozui Neimoriuk^STS M opa/Z
G- Ponchielli operos I Lituani^ ,1963)/..
Šiaulių polifonijos choras
pastatymui Chicagoje. Dekora
cijos ir kostiumai keliavo iš Vil koncertavo Porto Alegre, Brazi
niaus vandens keliu per vande lijoje, tarptautnname; chorūJėsnyną ir paskui St. Lawrence sea- tivalyje ii laimėjo pirrriąjąvfetą.
way iki Milvvaukee uosto, o iš
Petras Armonas būvo Akl
ten į Chicagą.
osios JAV ir Kanados lietuvių
Lietuvių Fondas suruošė sep dainų šventės garbės dirigentas.
tynis koncertus — Baltimorėje, Jis yra buvęs Dainavos ansam
Bostone, Chicagoje, Detroite, blio vedėjas ir dirigentas, per
Clevelande, Los Angeles ir St. devynerius metus pastatęs eilę
Petersburge. Šį pavasarį, prieš muzikinių vaidinimų ir ope
lietuvių muzikos šventę, įvyku rečių, kaip; Nemunas žydi, Br.
sių koncertų programą atliko Budriūno/A. Kairio Sidabrinė
Lietuvos operos solistai Irena diena ir kt. Kaip violončelistas,
Milkevičiūtė ir Virgilijus Norei kurį laiką reiškėsi iš lietuvių su
ka bei pianistė ir akompaniatorė darytame styginiame kvartete.
Gražina Rucytė-Landsbergienė. Nuo 1976 m. vadovavo Floridos
“Liepaitės”, Vilniaus jaunų Amerikos lietuvių klubo chorui,
mergaičių choras, vadovaujamas su kuriuo dalyvavo ir šioje dainų
Petro Vailionio, Ninos Timofeje- šventėje. <Nusilpus regėjimui,
vos, Audronės Sakauskienės ir gegužės 4 savo gyvenvietėje St.
Henrikos Šeškuvienės, koncer Petersburge dirigavo su choru
tavo Prancūzijoje. Važiuodamos atsisveikinimo koncertą. Solo
ir grįždamos, mergaitės sustojo partijas dainavo O. Armonienė,
Vasario 16-osios gimnazijoje Vo S. Citvaras ir A. Kusinskis.
kietijoje ir koncertavo. Vietinėje Akomponavo R. Ditkienė.
New Britam, CT, Šv. Andrie
bažnyčioje giedojo Felikso Kai
jaus lietuvių parapijos choras
rio sukurtas mišias.
Muzikologės Danutės Pe įsteigtas 1895 m. Šiam ilgiausiai
trauskaitės aštuonių puslapių gyvuojančiam lietuvių chori
studiją apie komp. Juozo Strolios niam vienetui dabar vadovauja
muzikinę veiklą išspausdino Per Geraldine Sintautaitė-Ganzer.
Danguolė Ilginytė, dalyvavu
galės žurnalas 1990 m. 10/538
numeryje. Straipsnis pavadin si Dainų šventės seminare Dai
tas: “Pažymėtas Mūzos ir Vyčio navos stovykloje, o vėliau dirbu
ženklu". Autorės rūpesčiu buvo si kaip sekretorė Dainų šventės
parodytas Lietuvos televizijoje komitete, yra naujoji Lietusių
vienos valandos ilgumo filmas, meno ansamblio “Dainava” pir
vaizduojant maestro tėviškę ir mininkė.
Solistė Ona Blandytė-Jameiperpinant jo kūrybos ištrauko
mis ir mintimis iš jo atsiminimų kienė, Palm Beach, FL, dainuo
janti su šio miesto operos kolek
knygos Paskui išplėštąjį Vytį.
Vilniuje, Menininkų rūmų tyvu, dažnai reiškiasi tarp Flori
Baltojoje salėje, pasirodė T. dos lietuvių. S. m. rugpjūčio 2
Šumsko vadovaujamas kameri koncertavo kultūros vakare 78nis Lietuvos konservatorijos ajame Lietuvos Vyčių seime, o
choras, vertinamas kaip vienas rugpjūčio 4 giedojo seimo užda
iš geriausių visoje Europoje. rymo pamaldose. Akomponavo
Koncertas surengtas š. m. Liudas Stukas.
Komp. Juliui Juzeliūnui pa
birželio 16 - 19 dienomis įvyku
sio seminaro “Savivaldybės de skirta tautinė premija už simfo
mokratinėje laisvos rinkos visuo niją Nr. 5 "Lygumų giesmės”
menėje" proga. Seminare daly mergaičių chorui ir kameriniam
vavo įvairių sričių amerikiečiai orkestrui. Premiją paskyrė Vil
niuje posėdžiavęs Lietuvos tau
profesionalai.
tinių literatūros, meno ir archi
Veisėjuose, Lazdijų rajone, tektūros premijų komitetas.
liepos 21 atidengtas paminklas
(Bus daugiau)

JAV LB POLITINIS SEMINARAS
Metinis politinis seminaras,
- surengtas JAV LB Krašto valdy
bos ir visuomeninių reikalų ta
rybos įvyko Washington, DC,
rugsėjo 20-osios savaitgalyje.
Dalyvavo 90 Lietuvių Bendruo
menės narių iš 23 valstijų.
Seminare dalyvavo ir svečias
iš Lietuvos — Aukščiausiosios
Tarybos užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas Emanuelis Zin
geris. Jis padarė pranešimą ir
priminė, kad pernai Lietuvos
f parlamentas priėmė įstatymą,
" skelbiantį rugsėjo 23-ąją Vil
niaus geto aukų prisiminimo die
na. Ta proga seminaro dalyviai
priėmė rezoliuciją, kurioje pa
reiškiama, kad jie jungiasi su
Lietuvos
gyventojais
šio
minėjimo proga ir kartu liūdi dėl
tragiško žydų likimo ir pri
pažįsta, kad tai buvo vienas
skaudžiausių atsitikimų Lietu’ vos okupacijos istorijoje.

Seminaro dalyviams taip pat
buvo padalinti nuorašai memo
randumo, kurą parengė Lietuvių
Bendruomenės centras ryšium
su kontroversiniu reporterio
Stephen Kinzer reportažu, at
spausdintu New York Times
rugsėjo 4 d.
Tame reportaže jo autorius
prirašė gandų apie tai, būk Lie
tuvos vyriausybė reabilitavusi
nacistinius nusikaltėlius. Raši
nys davė progos kai kuriems
žydų veikėjams ir nacių nusi
kaltėlių gaudytojams pilti pama
zgas ant Lietuvos vyriausybės.
Vėliau Lietuvos vyriausybė pa
kartotinai aiškino, kad reabilita
cijos įstatymas nebuvo taikomas
asmenims, nusikaltusiems žmo
nių žudyme. O prezidentas Vy
tautas Landsbergis pareiškė, jog
Lietuva sutinka sudaryti Lietuvos-Izraelio parlamento narių
komitetą, kad jis bendrai ištirtų
abejotinus atvejus.

MEDICININĖS KNYGOS LIETUVAI

o
r

1991 rugsėjo 1. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
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INI ČIA VA PADĖTI LIETUVOS
ATSIKURIANČIAM ŽEMĖS ŪKIUI

— Amerikos Lietuvių Romos
Katalikų Federacija kviečia
ALRKF Tarybos konferenciją
ryšium su Šiluvos koplyčios Washingtone 25 metų sukakties
minėjimu. Konferencija įvyks
spalio 12, šeštadienį , 3 vai. po
piet Katalikų Universitete, Ganon salėje. Norintieji daugiau
informacijų gali kreiptis į
ALPKF būstinę adresu: 4545
West 63rd St., Chicago, IL
60629. Telef. 708447-9319. Šiais
metais Katalikų Federacija šve
nčia savo veiklos 85 metų su
kaktį.

Laisvės rytui brėkštant Eąe Riškienę ir kelis kitus), jis įsteigė bergu lankėsi Lietuvoje ir užsi
Sodybos
voje, susijaudinusi išeivija.ytti
fJtTMūsų
4----- x----z— ” (Our Home- degė noru jai padėti. Su juo ta
Per 25-erius metus Stanley iš toli atkeliavusi dovana atneštų rūpinasi padėti laisvės sie|d3$|-į *$tead, Ine.) akcinę bendrovę, riamasi dėl parūpinimo galvijų
— Kun. Hansas Dumpys,
Balzekas, Jr. nedidelę, kuklią konkrečius vaisius, o ne taptų čiai tautai. Pagalba Lietuvą! d£ > ^1990
Chicagos lietuvių evangelikų
;..... ~ m. lapkričio 26 d. ją užre- apvaisinimui užšaldytų sėklų.
parodos salę pavertė pasaulinio dūlančia makulatūra saugyklose. džiąja dalimi ribojosi aukų rin®* * •gistravo Ohio valstijoje ir gavo Jos bus pristatomos Lietuvai
liuteronų “Tėviškės” parapijos
lygio visuomenine — kultūrine Pradžią Muziejuje kaupiamam mu, vaistų ir knygų persiunti leidimą pardavinėti 100 dolerių mainais už aukšto riebalingumo
klebonas, išrinktas vyskupu. Tas
institucija, nesivaržančia imtis Medicininių Knygų Fondui pa mu, o Šiaurinės Amerikos pėda- 1 akcijas su tikslu sutelkti bent pieno . miltelius, kurie bus ekpareigas jis eis iki kito sinodo,
•> r >. J - t./
sudėtingiausių projektų ir akty darė Lewis universitetas, pado gogai ir kitų sričių specialistžŪ^1'1 1(X),(XX) dolerių pradinio kapita- ^sportuojami į Europos šokolado
kuris numatytas 1995 metais
viai veikiančia Amerikos lietuvių vanodamas keletą tūkstančių atsisakydami savo atostogią’ l^-n< lo bendros prekybos projektui ^gąrpyklas. Tos.prekybos metinis
Ziono parapijoje, Oak Lavvn, IL.
bendruomenę. Sunku perver savo Medicinos Bibliotekoje liavo į Lietuvą, kad pasidafntfftįįgyvendinti.
Jjįudžįetas siektų keturis milijo— JAV LB VHI-osios tarybos
tinti ir iš Muziejaus sklindančią naudotųjų knygų. Šios knygos naujausiomis mokslo ir tecfiAo‘‘Mūsų Sodybos” tikslai yra:
pirmoji sesija įvyks 1991 spalio
. amerikiečiams skirtą veiklą. yra gerame stovyje, išleistos logijos žiniomis.
— -investuoti į žemę, žemės ūkio.,,-,,,
mėnesį Vy. 4-6 Philadelphijoje. Parinktos
Tapęs pirmuoju žingsniu į Lietu prieš 2-5 metus. Iniciatyvą žada
Visa tainaudinga ir reikalinga, . pastatus, padargus, sėklas ir gal-'
_
i .
tautas Staškus lankėsi Lietuvoje patalpos: Guest Quarters Hotel,
vą ne vienam amerikiečiui, Mu- paremti ir kiti universitetai, pri bet konkrečiai nedaug tegalėjo.
'
Vijus.
2. sudannet, sutartis
Cki0 ir Vete- Philadelphia Airport, 410 Isiand
.zięjbs ^brandino mintį tapti vatūs asmenys.
prisidėti prie Lietuvos beldro^ pav,en>a,s ūkininkais ar jų gru-.,,^^
rektoriajs Avenue,
Philadelphia,
PA
pirmuoju žingsniu į Ameriką lie
ekonomikos lygio pakėlimo ir so penus be. organizacijomis trak-... ttw Ckiriirtkų’Sųjungos pirmi- 19152. Telef. 215 365 - 6600. Re
Pasitarti, kaip geriau ir efekty vietinės sistemos
tuviams Lietuvoje. Stanley Bal
sugriauto torių nuomavimo organizavimui
zervacijas galima daryti tiesio
zekas Jr. nori ir žino, kaip tapti viau įgyvendinti projektą, S. žemės ūkio atstatymo, kuris ir kitų žemės ūkio projektų vyk ninku. Pasirašyta pieno miltelių giai susisiekus su viešbučiu arba
, geriausiu ryšininku tarp suinte- Balzeko namuose buvo susirin laisvės metais nebuvo vien Lie dymui, 3. skatinti < žemės ūkio gamyklai steigti preliminarinė per Liną Kučą, 615Tumer Avepęęijotųtgmonių abipus Atlanto. kusi, grupė gydytojų. Pristatęs tuvos maitintojas; ber Savo atikš- švietimą ir padėti pereiti iš’ ko sutartis ir tartasi dėl tarptautinės ,nue,-. Ekexel Kili, PA 19026.
žemėOhlX(?^ddhrgų parodas’
Naujo Muziejaus veiklos etapo ...sujnanymo idėją ir esančias sąly- 'tos kokybės" gamftifdis“ užėmė
lektyvinio į privatų ūkininkavi
Telef 215 622 - 7148.
Lietuvoje.
gas,
gydytojas
Petras
Kisielius
- esmė — ne labdaringa pagalba
svarbią vietą Europos eksporto mą, 4. tarpininkauti ūkininkų
— Lietuvių tautinių šokių
“Mūsų Sįofiybj” susisiekė su
Lietuvai, bet dalykiškas bendra- pajuokavo, kad persiųsti tuos r.in kojeirpapildė Lietuvos iždą.
kooperatyvų organizavime, plaLITAGRO Lietuvos Ž. Ū. akade grupės kviečiamos dalyvauti de
, darbiav imas. Jei viskas vyks pa tūkstančius knygų į geras rankas
Taigi džiugu, kad yra rizikos -- nu^ti importą ir eksportą,
mijos šaka, kurios tikslas pakelti vintoje tautinių šokių šventėje,
gal /Susitarimą su Vilniaus atsto Lietuvoje — tikras menkniekis, nebijančių asmenų, kurie imasi tl parūpinti padargus ir reikalingą
’iiy^ėriftfi'pfetio ir pieno pro- kuri įvyks 1992 m. liepos 5 d.
palyginus
su
tuo,
kas
dar
laukia
vais, šį rudenį į ten senuose di
iniciatyvos planuoti Lietuvos <.,klientams informaciją.
•j-,dhkfQ<ghrrri’bą bei jų kokybę, pa- Chicagoje. Registruotis iki šių
dikiu .Radvilų Rūmuose atidaro lietuvių kilmės Amerikos gydy žemės ūkio atstatymą ir tuo su ,
Madison (VVisconsin) yra viemą Balzeko Lietuvių kultūros tojų, turinčių entuziazmo ir gali stiprinti viso krašto gerovę. Pa Į,na iš seniausių ir didžiausių paša- •° fiMrtJtJjUūt šiuolaikinius techno- metų spalio mėn. 31 d. adresu:
muziejaus skyrių ims plūsti moks mybių padėti tėvų žemei. O kol tyręs finansų žinovas Vytautas . rinių sėklų gamyklų Amerikoje, ° 'IdgiJ^S'1 bėi’technikos metodus, Dalia Dzikienė, 43 Mildred
lininkai, studentai, menininkai, kas ir šis “Menkniekis” sukėlė S tašku s jau kon kreči ai įrodė savo ( jKaltenberg Seed Farm.s”, ku atitinkančius tarptautinius stan- Road, West Hartford, CT06107.
kontaktų ieškantys verslininkai. nemažai ginčų: kokias knygas sugebėjimų įgyvendinti sėkmin rios savininkas James Kalten- ' > daAiiš. Jie prašo “Mūsų Sodybą”
— Bostono vyrų sekstetas
'sudaryti pieno miltelių perdirbi- atliks programą rugsėjo 28, šeš
siųsti, kam, kur, kaip užtikrinti gus projektus, kurie anksčiau
berg lankėsi Lietuvoje kaip tik
• Kol visa tai tik planuose ir sva pasisekimą ir 1.1. Visi sutiko su atrodė fantastiški ir beveik • Gorbačiovo vizito metu. Jam ne *''mb‘ ir sūrio gamyklos bendrą tadienį, 6:30 vai. vak. Šv. An
prekybą. LITAGRO yra užmez driejaus parapijos salėje, New
jonėse, pirmas kuklus Muziejaus vienu — šis projektas naudingas, neįmanomi. 1984 m. birželio paprastą įspūdį padarė su gies
gusi santykius su Z. Ū. ir Veteri Britain, CT. Rengėjai — New
Vilniaus skyriaus projektas — savalaikis ir perspektyvus. Jo mėnesį jis Clevelande įsteigė me, daina ir žvakių liepsna prieš
narijos akademijomis, turinčio Britain LB apylinkė.
dėka
gal
būt
atsirastų
papildo

Medicininės knygos Lietuvai —
Lietuvių Kredito Kooperatyvą Maskvą protestuojantys lietu
mis milžiniškus ir puikiai prižiū
jau pradėtas. Muziejus jau yra mas impulsas Lietuvos medikam “Taupa”. 1990 m. balandžio viai.
rimus ūkius, iš kurių bus gauna
— “Margučio” koncertas
sukaupęs turtingą knygų siunti — visuomet buvusiems tautos mėnesį jis vadovavimą perdavė
Lydimas laisvai lietuviškai
mas
pienas.
“
Mūsų
Sodyba
”
bus
įvyks
rugsėjo 29 Jaunimo Cen
vedlių
gretose
—
pasisemti
nau

mo į Lietuvą patirtį. Apie 120
Aleksui Spirikaičiui, “Taupai
kalbančio Madisono universiteto
to projekto lygus partneris: LI- tre, Chicagoje.
dėžių su išeivijos literatūros pa jų idėjų ir energijos. Knygos jau pasiekus 8 mil. dolerių aktyvą.
profesoriaus Alfred Senno, jis
TARGO administruos, o “MS
rūšiuojamos ir pakuojamos. Pri
vyzdžiais,
amerikiečių
stebėjo aštuoniolika naujų mažų
— Lietuvių Dienos, rengia
investuos ir parūpins įrengimus.
Lietuvos žemės reformos išva privačių ūkių ir sentimentaliai
mokslinėmis ir grožinėmis kny sidėkime ir mes visi kuo galime:
mos
Clevelando LB apylinkės,
Lietuvoje vyravus neaiškiai
gomis
pasiekė
Martyno pinigais, patarimais, knygomis karėse Vytautui Staškui atėjo išsireiškė, kad Lietuvos ūkiai
įvyks
spalio 12 - 13. Toronto-Hapadėčiai, “Mūsų Sodyba" nebu
Mažvydo, Universiteto bibliote ar darbu. Bus dėkingas ne tik mintis pakelti nualintą Lietuvos jam primena jo gimtojo VVisconmiltono
teatras suvaidins Vytau
vo
plačiai
reklamuojama,
l>et
da

kas, Knygų Rūmus Vilniuje, Stanley Balzekas Jr., lx?t ir šim žemės ūkį, laisvės metais žemės sino ūkius. Jis užsidegė noru pa
to Alanto dramą Aukštadvaris.
bar
jau
pribrendo
laikas
skatinti
tai
gydytojų
vargstančioje
Lietu

ūkio produktų eksporte konku kelti Lietuvos ūkių derliaus pro
Kauno Karo Muziejų.
lietuvius įsigyti “Mūsų Sodybos" Tomis dienomis rengiama ir Lie
ravusį su Danija, Olandija ir ki dukciją ir ją prikelti iš nuosmu
voje.
akcijas. Ne aukų prašome, bet tuvos etnografinė paroda.
D. Lapkus tais kraštais. Sutelkęs tai idėjai kio. Kai jį pasitiko mokiniai, ka
Pastarasis projektas skiriasi
kviečiam investuoti į Lietuvos
pritariančius
asmenis
(Balį spinų špaleriaiš papuošę taką į
savo preciziškumu. Muziejaus
— Dail. Ritos Bulovaitės
žemės ūkio atkūrimą. Tai gali
Duok
Darbininką
paskaityti
Gaidžiūnų,
Vytautą
Maurutį,
tikslas yra įduoti medicinines
didžiausio kolektyvinio ūkio raš
dailės darbų parodos atidarymas
būti abipusiškai pelningas žing
knygas į rankas dirbantiems tiems, kurie jo ncprcnujncruo- Antaną Butkų, Joaną Račylienę, tinę, jis pareiškė: “Aš esu pirmas
vyks spalio 18 d.. 7:30 vai. vak.
snis — nauda nualintai Lietuvai
Joną
Kazlausku,
Stefą
Sviderja,
paskui
paragink
užsisakyti.
specialistams ir studentams, kad
šį sūkį aplankęs amerikietis .
Balzeko lietuvių kultūros muzie
ir pelnas investuotojui. Viena
«t .
Anot jo, šio šimtmečio pirmoje
juje, Chicagoje.
akcija — 100 dolerių.
pusėje Lietuvos ūkininkai savo
— Vytauto Beliajaus leidžia
derliaus produktingumu galėjo
Rudenį Vytautas Staškus vyks
mo
žurnalo Viltis 47-tos metinės
konkuruoti su Amerikos ūkinin į Lietuvą konkretizuoti ir detali
bus
paminėtos lapkričio 1-2
kais, bet dabar pieno ūkio pro
zuoti planų, jam grįžus, bus su
Denver, CO.
dukcija, palyginus su Amerikos,
šauktas akcininkų susirinkimas.
yra per pusę kritusi, o kolektyvi
Dėl smulkesnės informacijos
— Lietuvių kalbos pamokos
niai ūkiai sunaudoja dvigubai
ir akcijų įsigijimo kreipkitės į Vy
nemokantiems lietuviškai pra
daugiau laiko ir pašaro užauginti
tautą Staškų, 17511 Neff Road,
dedamos rugsėjo 27, penkta
skerdimui tinkamų galvijų.
Cleveland . Ohio 44119-1969.
dienį, 7 vai. vak. Balzeko Lietu
Norėdamas įgyvendinti Lie Telefonas 216-486 - 2475. Fax:
vių kultūros muziejuje, Cbicatuvos ūkio našumui pakelti pla 216 228 - 2865?
goje. Norį šiais kursais pasinau
nus, jis iš Lietuvos į Madison at
Aurelija Balašaitienė
doti gali kreiptis į Gailutę Valiu
sivežė Z.C. Akademijos prof.
lienę, telef. 312 582 - 6o00.
Juozą Lazauską, Lietuvos Z,U.
ht
—
Lietuvos
ūkininkai,
kurie
— Nauji Darbininko skaityto
ministerijos atstovą S. Polikaitį
nori greit gauti žemės, spaudžia
jai: A. Ischakov, Brooklyn, NY,
ir dr. R. Dapkų iš Lietuvos Z.
vyriausybę, kad skirstymo darbų
R. Zujus, Uncasville, CT. Užsa
Ū. Tyrimų instituto. Jo tikslas
neatidėtų
iki
kito
pavasario.
To

kė
kitiems: L. Eitmanas, W. Pasupažindinti juos su pašaro sėklų
kių ūkininkų jau yra daugiau nei
terson, NJ — L. Eitmanui,
paruošimu Amerikoje. Jie dirba,
15,000.
VVoodhaven, NY. Sveikiname
rūpindamiesi išauginti sėklas,
naujus
skaitytojus ir dėkojame
—
Alytaus
miesto
valdyboje
kurios Lietuvoje subręstų per 65
užsakytojams. Naujiems skaity
įregistruota dailiųjų amatų mo
dienas.
tojams Darbininko prenumerata
“Mūsų Sodyba” pradėjo tartis kykla. Ji ruoš kvalifikuotus ama
pirmiems metams tik 15dol. At
su American Greetings Service tininkus — audėjus, puodžius,
Trys generacijos Lietuvos pripažinimo šventėje rugsėjo 2 d. Baltijos restorane. Iš k.
naujinant—visiems 20 dol. me
medžio
pynėjus.
Div. Jos atstovas veterinaras kalvius,
Arvydas Remėza — anūkas, Aleksandra Paprockaitė-Matekūnienė, Virginija R. Matams.
drožėjus,
juvelyrus.
VVillis
Parker
kartu
su
Kaltentekūnaitė-Remėzienė, Petras Matekūnas, Evaldas Remėza. Nuotr. L Tamošaičio
V
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LIETUVĖ MOKYTOJA IŠ VILNIAUS
.1

pirmą sykį besilankanti Ameri
koje, atvykusi čia susirašinėjimo
dėka. Jos pažįstamas suradęs jai
asmenį, su kuriuo ji užmezgė
ryšius ir, dabar atvykusi į Ame
riką, svečiuojasi pas to “pen pal"
tėvus — dr. Edward Norton ir
jo žmoną Ritą Pineville mieste.
Tasai “pen pal” yra Edwardo
■z-t
sūnus Walter, gydytojas, gyve
Ta mokytoja — tai Birutė Ka nantis Leesville mieste.
sparavičiūtė, 34 metų amžiaus,
Reportaže aprašomi lietuvės

Kazys Matuzas, Richmond
Hill gyvenantis žinomas filmininkas ir filatelistas, redakcijos
dėmesiui prisiuntė ištrauką iš
Alexandrijos (Louisianos valsti
joje) laikraščio, kuriame neseniai
buvo atspausdintas reportažas
apie lietuvę mokytoją iš Vil
niaus.

jam atsiuntė tokį pranešimų:
“Kalbamoji mergina turi ko
geriausių vardų. Ji yra kilusi iš
puikios šeimos, turi aukštuome
nėje daug draugų, ir apie ją
visų nuomonė yra ko gražiausia,
bent buvo iki šiol, kol ji prieš
keletą savaičių nepradėjo išeidi
nėti į restoranus su įtartino cha
rakterio biznierium.”

Rugiapjūtė Lietuvoje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

VAJUS LIETUVIŠKO ŠVIETIMO REIKALAMS
Regina Kučienė, JAV LB
Krašto valdybos Švietimo tary
bos pirmininkė, ryšium su mok
slo metų pradžia, kreipėsi j lietu
vių visuomenę, prašydama pa
remti lituanistines mokyklas.
Savo atsišaukime ji rašo:
“JAV Krašto valdybos Švietimo

NEW BRITAIN, CT
Šiemet Šv. Andriejaus lietu
vių parapija mini savo 14-tų
mėnesinę programų ir 17-tų su
kaktį, kai rengiama vakarienės
vaišės su arklių lenktynėmis.
Visa tai įvyks spalio 4, penkta
dienį, bažnyčios salėje, 396
Church St. Bus vakarienė, o
paskui bus rodomi filmai.
Pradžia 6:30 v. v. Kas bilietus įsigys anksčiau, tam bilietai 5 dol.,
prie durų 6 dol.
Spalio 12, šeštadienį, bus lie
tuvių festivalis nuo 12 iki 8 v.v.
Bus įvairaus maisto, kitų įvaire
nybių. Vaikams bus speciali pro
grama.
Spalio 19 rengiamas 17-tas lie
tuvių vakaras-puota, bus pa
gerbta nepriklausoma Lietuva.

taryba dėl ribotų finansinių iš
teklių susiduria su didėjančiomis
problemomis lietuviškame švie
time, o Lietuvių Fondo paramos
lituanistinėms mokykloms nepa
kanka. Taigi svarbiausias ir
didžiausias visai Švietimo tary
bai rūpestis yra sutelkti pakanka-

Pagerbsime parapiečius, kurie
sulaukė 80 metų ir daugiau. Bus
vakarienė su kugeliu, puikūs
barščiai. Veiks loterijos ir bus šo
kiai. Auka 10 dol. Vietas reikia
rezervuoti s.
Spalio 26 d. bus vakarienė po
4:30 v. mišių. Žmonės atsineša
savo maistų.
Šv. Andriejaus mėnesio pro
grama baigiama spalio 31 d. Po
5:30 v. mišių rengiama Hallovveen puota. Ji skiriama parapi
jos vaikams.
Šių renginių pelnas skiriamas
nupirkti naujai pastogei prie
bažnyčios. Sena jau yra sunai
kinta.
Ne tik spalio mėnesį, bet ir
ateityje mes prisiminsime, kad
Lietuva yra laisva.
Juozas Balčiūnas

mai lėšų lituanistiniam švieti
mui. Mums kelia nerimų sunki
lituanistinių mokyklų būklė,
todėl mes skelbiame vajų lietu
viško švietimo reikalams. Mo
kyklų išlaikymo išlaidos didėja,
o ne visi tėvai yra pajėgūs tų naš
tų pakelti. Didėja nuomojamų
patalpų kaina. Tikime, kad dar
ne vienai lietuvių kartai reikės
naujų žmonių, kurie išlaikys tau
tai kalbų, istorijų, kultūrų ir savo
tautos dvasinį grožį.
Kad priauganti karta tęstų
mūsų prosenelių ir senelių dar
bus, nepalikime jų vienų ameri
kietiškoje aplinkoje ir neleiski
me užsidaryti lituanistinėms
mokykloms”.
JAV LB Švietimo tarybos
adresas: 2711 West 71 st St., Chicago, IL 60629.

m

DEXTER PARK
PHARMACY

Susikalbėjo . ..
— Ar jūsų mokykloj yra pro
blemų su narkotiniais vaistais?
— klausė berniukas gretimos
mokyklos mergaitę. Ji atsakė:
— Jokių problemų mes neturi
me. Aš galiu jų gauti kada tik
noriu . . .

Atspėkite
— Koks skirtumas tarp ad
vokato ir rato?
—
— Skirtumas toks: advokatas
nepateptas tyli, o ratas — girgž
da.

Blusų dialogas
Dvi cirko blusos, išmokytos
išdarinėti visokius numerius,
kalbasi tarp savęs:
— Žinai, kai tik prasigyven
Neturtas
— Tamsta prašai išmaldos, o sime, išeisime į pensiją ir gy
nuo paties atsiduoda alaus bačka! vensime be jokių rūpesčių.
— O kur gyvensime? — pasi
— Bene tamsta norėjai, kad
vargšas elgeta atsiduotų konjaku?' teiravo antroji.
— Ot, durnelė! Įsigysime nuo
z; z > *
' :
savų kudlotą šunį.
Su įtartinu ponu
Turtingas direktorius įsižiūrė
Auksas
jo į:savo sekretorę, nusivedė jų
kelis.-kartus į gerų restoranų pa
.Chemijos profesorius per pa
pietauti ir priėjo išvadų, kad ji
skaitų paklausė studentų:
tiktų jam į žmonas. Tačiau jis
— Kaip atrodys auksas, jei jį
dar panorėjo apie tų merginą šį
paliksime
atvirame ore?
tų daugiau sužinoti, tai pasamdė
— Tiek mes jį ir tematysime.
seklį, kuris po poros savaičių

mokytojos pirmieji įspūdžiai
Amerikoje, jos pastabos apie čio
nykštį gyvenimą, krautuves, pa
lyginimai su gyvenimu ir moky
tojo darbu Vilniuje.
Viešniai jau tekę pamatyti ir
kitų Amerikos miestų, ir visur
jai labai patinka.
Reporteris priduria ir tai, kad
viešnia stropiai mokosi anglų
kalbos, nors gali susikalbėti su
Nortonais ir lietuviškai. Jis sako,
kad, viešniai atvykus, dr. Norto
nas ir pats savo lietuvių kalbą
pašlifavo, kad galėtų pats geriau
susikalbėti ir jai padėti su kitais.
Reporteris dar prideda ir tai, kad
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimą ji švenčia Amerikoje.
Kai čia atvyko, Lietuva to pri
pažinimo tebelaukė, ir tada ji
sakė, kad prez. Bush turėtų pri
pažinti Pabaltijo valstybes.
Laikraščio iškarpos antroje
pusėje Kazys Matuzas dar paaiš
kina štai ką:
Dr. Edward Norton kilęs iš
lietuviškos šeimos Connecticut
valstijoj, šiek tiek atsimena lietu
vių kalbą iš motinos.
Pernai jis atsiuntė daug medi
cinos knygų, vaistų ir vitaminų,
kuriuos perdavėm Religinei Šal
pai persiųsti Lietuvos ligoniam.
Kelios didelės brangios knygos
ir du stetoskopai bei kraujo spau
dimo matavimo nauji aparatai
važiuojančių buvo nuvežti medi
cinos studentam.
Dr. Norton brolis Walter
buvo ilgametis N Y Filatelistų
draugijos pirmininkas, daug
rašęs ir garsinęs lietuvišką filate
lijų amerikiečių spaudoj. Mirė
prieš porų metų, palikęs gilią
vagų šioj srity, net užkrėtęs fila
telijų Lietuvoje.
C. Matuzas

M!

Wm. AnastasL B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER

296-4130

PABALTIEČIŲ PADĖKOS DIENA HARTFORDE
padėkos, vienybės ir pasiryžimo
šventę sekmadienį, spalio 6 d.

Lietuva, Latvija ir Estija, 50
su viršum metų vargintos Sovie
tų okupacijos, štai ir vėl nepri
klausomos. Šio istorinio įvykio
akivaizdoje CT estų, latvių ir lie
tuvių santarvė ELLA ruošia pabaltiečių padėkos dienų — Baltic
Thanksgiving — spalio 6, sekma
dienį, Hartfordo miesto centre.
Bendras dvasinis susikaupimas
bus 4:30 vai. popiet Center
bažnyčioje, Main ir Gold gatvių
kampas. Suėjimas ir vaišės 5:15
vai. popiet Wadsworth Atheneum muziejaus patalpose,
prieš Center bažnyčių.
ELLA
visus
nuoširdžiai
kviečia į l)endrų susikaupimo.

Įėjimas visur laisvas ir nemokamas.

THE ESTONIAN. LATVIAM AND UTHUANIAN ALLIANCE OF CONNECTICLT

•ELLArequests the honor of your presence
at the

BALTIC THANKSGIVING

Šio rudens bulviakasis Lietuvoje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Sunday October 6, 1991
ECUMENICAL SERVICE - 4:30 p.m.
CENTER CHURCH
Corner of Main and Gold Streets Hartford, Connecticut
(across from Wadsworth Atheneum)

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

RECEPTTON - 5:15 p.m. - 7:00 p.m.
WADSWORTH ATHENEUM, AVERY COURT
600 Main Street Hartford, Connecticut

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS
----------------------------

) INTERNATIONAL
---- S

TRAVEL CONSULTANTS

•525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457—2259 U.S.A.

NEVVYORKE:
CHICACOJ:

RUDENS IR ŽIEMOS KELIONĖS Į LIETUVĄ

Nr. M07-OC 04 spalio iki 29 spalio / 14 naktų Vilnius, 1 naktis Kopenhaga.
Nr. 9908-D
Nr. 9909-D

Nr. 9910-F

KALĖDOS IR NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 20 gruodžio iki 05 sausio
Kainori įskaitant ,.Traviatos” bilietus ir Naujųjų Metų balių.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS. 27 gruodžio iki 12 sausio. Kainon įskaitant
„Traviatos” bilietus ir Naujųjų Metų balių.

VASARIO 16-TOJI. 14 vasario iki 01 kovo Z 14 naktų Vilnius, 1 naktis
Kopenhaga.

GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS!

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

o

----------------------------------------------------

86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418

2615 W.71st Street, Chicago, IL60629, 312-737-2110
1445So50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525So 79th Avė., Hickory Hills, IL60457, 708-598-1333

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL33706,

DETROITE:

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034,

VVATERBURY:

718-441-6401

813-367-6304

313-350-2350

6CongressAvė.,VVaterbury,CT06708, 203-756-5223

Taupymo sąskaitos Ir certffikatai, įvairios
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai
— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —
Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.

Pripažinimo šventė

Rasa Rastauskienė, Lietuvių Tautinės Sąjungos frakcijos at
stovė Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje Taryboje, rugsėjo
5 darė pranešimą Kultūros Židinyje. Apie tai Darbininke
rašyta Nr. 36, psl. 7. Nuotr. Albinos Žumbakienės

LANKĖSI PRO F. A. ZALATORIUS
Vilniaus Pedagoginio Institu
to lietuvių literatūros katedros
vedėjas prof. Albertas Zalatorius
važinėjo po Kanadą ir Ameriką.
Kanadą daugiau lankė turisti
niais tikslais, ten praleido apie
tris savaites, susitiko su Vinco
Krėvės premijos organizatoriais,
su poetu Henriku Nagiu.
Atvykęs į Ameriką, skaitė pa
skaitą Sviesos-Santaros suvažia
vime apie dabartinę kultūros ir
kūrybos situaciją Lietuvoje.
Chicagoje jam rūpėjo užmegzti
glaudesnius ryšius su Lituanisti
kos Tyrimo ir Studijų Centru.
Vilniaus Pedagoginis Institu
tas turi problemų. Jam labai
trūksta lietuviškų knygų. Kny
gomis
aprūpinta
Martyno
Mažvydo biblioteka, Vilniaus
universitetas. Mažiausiai knygų
turi Vilniaus Pedagoginis Insti
tutas.
Šiame Institute Albertas Zala
torius dėsto lietuvių literatūrą.
Jis labai prašo, kad kas tik gali,
siųstų knygas adresu: Vilniaus
Pedagoginis Institutas, Lietuvių
Literatūros Katedra, Studentų
39, Vilnius 232034.
Chicagoje lankė ir kitus

kultūrininkus: istorikę dr. Vandą
Sruogienę, jos dukrą Dalią Bylaitienę, susitiko su Lituanisti
kos Tyrimo ir Studijų Centro
žmonėmis.
Iš Chicagos grįžo į Nevv Yorką
ir tuoj išvyko į Philadelphiją.
Philadelphijoje aplankė Aldo
ną Krėvaitę - Mošinskienę, rašy
toją Kostą Ostrauską. Jau susi
rinko gana daug istorinės memo
rialinės medžiagos apie Vincą
Krėvę. Visas Vinco Krėvės ar
chyvas bus pervežtas į Lietuvą,
kai pagerės pervežimo sąlygos.
Philadelhijoje kalbėjosi ir su dr.
Vincu Maciūnu, buvusiu lietu
vių literatūros profesoriumi Vil
niaus universitete.
Iš Philadelphijos grįžęs į New
Yorką, svečiavosi pas dail. Juozą
Bagdoną, susitiko su eile kultūri
ninkų. Po miestą ir muziejus jį
vežiojo Alė ir Edvardas Stakniai,
kurie
visada
randa laiko
svečiams.

Rugsėjo vakare Lietuvių Pi
liečių Klube per 400 asmenų iš
Bostono ir apylinkių atšventė
Baltijos valstybių pripažinimą.
Kartu su lietuviais, latviais,
estais šventė ir grupė ameri
kiečių, savo veikla prisidėjusių
prie nepriklausomybės
su
grąžinimo.
Su džiaugsmo ašaromis akyse
visi giedojo himnus, skandavo
šūkius, draugiškai bendravo. Sis
įvykis buvo plačiai atžymėtas
spaudoje ir TV vakaro žiniose.
Iškilmingam valstybingumo
sugrąžinimo minėjimui sudary
tas specialus Pabaltiečių komite
tas, kuriame yra bendruomenių
organizacijų atstovai, pirm. Gin
taras Čepas. Planuojama šventę
pradėti lapkričio 15, šeštadienį,
mišiomis Bostono Katedroje
arba Šv. Petro bažnyčioje So.
Bostone. Vakare — iškilmingas
banketas. Numatoma trumpa et
nografinė programa. Tikimasi
dalyvausiant
Federalinės
valdžios atstovus, Massachusetts
valstijos, Bostono miesto politi
kierius.

Neringos stovyklavietėje, beržų šventovėje, aukso žiedus sumainė Rūta Bobelvtė ir
Antanas Kulbis.
______________________________________________ I

dabar, atgavus Lietuvos laisvę,
ypačiai^grbus lietuviško jauni
mo auklėjfm^ kad savo darbais
ateityje jis prisidėtų prie savo
tėvų ir senelių Tėvynės atstaty
mo.

Parapijos žinios

ną. Per tą laiką mišias Sv. Petro
bažnyčioje laikys kun. A. Abračinskas.

Visi lietuviai kviečiami pri
sidėti prie Bostono lietuvių Šv.
Petro bažnyčios atnaujinimo.
Nuo spalio prasideda metinės
rinkliavos vajus, kurio tikslas —
išmokėti $49,(XX) skolą ir pradėti
klebonijos remontą. Bažnyčios
remontui jau išleista per $930,000.
tad likusi skola palyginti maža.
Be klebonijos, dar norima atre
montuoti bažnyčios sanktuariumą, balkoną chorui ir ją
nudažyti.

gauti telefonais: Gintaras Čepas
(6D 330 - 8104, John M. Grenda-Lukas (508) 682 - 7833; Sr.
Eugenui Glineckis (508) 588 •50i0 arba paštu: LithuanianAmerican Community — Šiluva
trip. Kazimieras Bačanskas,
Treasurer. 125A VVilmington
Avenue.
Dorchester,
MA
02124.
Bostono sky riaus SOS-Vaikai
pirmasis metinis susirinkimas
įvy ks spalio 10, ketvirtadienį, 7
v. v., Our Lady of Sorrovvs Convent, 261 Thatcher St., Brockton, MA. \ icepirm. Maria Tovares-Ashmanskas pateiks praneši
mą apie veiklą, finansinę atskaitą
ir savo kelionę į Lietuvą. Numa
toma aptarti naujos tiesioginės
pagalbos teikimo, našlaičių įvai
kinimo ir kitų projektų pasiūly
mus.
Susirinkime dalyvaus ir papa
sakos apie vaikų adoptavimo pa
tirtį Lietuvoje Virga JelionisGhayur ir Bita Stuopienė. Bus
Lietuvos našlaičių piešinių pa
roda, rodomos vaizdajuostės, šią
vasarą nufilmuotos vaikų prie
glaudose.
L. Ž.

Rugsėjo 8 Šv. Petro bažnyčio
je klebonas kun. Albertas Kontautas aukojo mišias, skirtas Tau
Nauji mokslo metai
tos Šventei, sutampančiai su
Nuo rugsėjo 7 d. Bostono , Marijos Gimimo Švente, o šįmet
Aukštesnioji lituanistinė mokyk ir su Padėkos Diena, paskelbta
la pradėjo mokslo metus. Moky Lietuvoje ryšium su nepriklau
masis apima 31 šeštadienį ir tęsis somybės pripažinimu. Rugsėjo
iki 1992 gegužės 23.
15 klebonas laikė mišias už Lie
Pagal mokymo programą sky tuvos nepriklausomybės atkū
Renginiai
riuos dirbs šie mokytojai: 1 sky rimą. Per mišias giedojo solistė
Norintieji vykti j VVashingtoną
riuje — Birutė Žiaugrienė, 2 sk.' Ona Aleksaitė-Patch, vargonais
— Liuda Žiaugrienė, 3 sk. —
grojo prof. Jeronimas Kačinskas. spalio 12 - 13 dienomis švęsti Ši
Jūratė Aukštikalnienė, 5 sk. — Tai buvo paskutinės klebono lai luvos Koplyčios 25 metų jubilie
Liuda Senūtienė, 6 sk. — Aldo komos mišios So. Bostone prieš jaus gali užsisakyti vietas auto
na Dabrilienė, 8 sk. — Jūratė jo kelionę į Lietuvą. Keturių sa buse, kuris išvažiuos spalio 11.
Lalienė. Aukštesnėse 9 ir 11
vaičių viešnagės metu jis lanky- penktadienį, 10:30 v.v. iš 368
klasėse mokytoja Zita Kruko- .sis įvairiose Lietuvos klebonijo W. Broadvvay, So. Boston ir
nienė dėstys literatūrą, dr. Mir se, vyskupijose bei susitiks su 11:00 v. v. nuo Riverside. Auto
ga Gimiuvienė — istoriją.
dvasininkija. Vėliau jis susitiks busas atvyks į VVashingtoną šeš
Tautinių šokių būreliui daug su kompozitoriumi prof. J. Ka tadienio ry tą apie 8 vai. Taigi pri
metų vadovauja Rūta Mickūnie- činsku, kuris vyksta Lietuvių sidės viena diena ir bus proga
Mielam ir jaukiam svečiui pa nė ir Lina Subatienė. Lopšelio
Kompozitorių Sąjungos kvieti miestui apžiūrėti. Vietas galima
linkėjome geros kelionės, kul auklėtojos Vanda Ružienė ir Ire mu. Juodu drauge sugrįš į Bosto užsisakyti ir pilnesnę informaciją
tūrinių ryšių Lietuvos respubli na Venckuvienė ves užsiėmimus
kos su išeivija. į Lietuvą jis išsk ikimokyklinio amžiaus vaikams.
KULTŪRINIAI RENGINIAI KENNEBUNKPORTE
rido rugsėjo 16. (p.j.)
Mokyklos renginiams ir progra
mos praturtinimui vadovaus Al
Vasarvietės svečiai rugpjūčio Rubinstein. Ir jo akompanavi- iš Puccini Bohemos ir C.ianni
dona Lingertaitienė, Mokyklos
8 d. 8 vai. vakare. Televizijos mas buvo kaip ėjimas kartu su
Schicchi. Donizetti Pulko duktė
direktorė Daiva De Sa Pereira,
TAUTOS ŠVENTĖS
GEGUŽINE K. ŽIDINYJE
kambaryje, turėjo malonumo soliste ir savaranki muzikinė in ir iš Strausso operetes Die Ple
be įprastinių pareigų, mokys
PAMALDOS APREIŠKIME
pasiklausyti poezijos. Pirmoje terpretacija.
de nuaus .
Iš bažnyčios žmonės pervažia suaugusių klasę, kurią trečius
^dalyje
buvo
skaitoma
poezija
angliš

Solistė
atliko
J.
Gruodžio
—
Rugsėjo 8, Tautos šventės vo į Kultūros Židinį, užėmė visą
metus lanko suaugusieji, norin kai. Lietuvių kilmės amerikietis Rugiagėlės, Rūtą ir Aguonėlę ir
Dar huto Irisai ir pabaigai —
proga, Apreiškimo parapijos kiemą ir apatinę salę, kur buvo tys išmokti lietuvių kalbą.
tradicinė daina, dedikuota lietu
M.
Tarabilda
pateikė
eilę
psi

Vi.
Jakubėno
—
Mėlyni
varpe

bažnyčioje buvo gražios iškil gaminami pietūs.
Žmonės,
Lituanistinė mokykla visada
viams pranciškonams ir dr. C.
mingos pamaldos. Mišias konce- įsikūrę prie stalų, Šnekučiavosi, buvo išeivijos kultūrinio gyveni chologinių kūrinių. Joe Lands liai ir Gėlės iš šieno, Br. Bubergis, mūsų rašytojo Algirdo driūno — Dainos gimimas ir Masaičiui. Kultūrines savaitės
lebravo klebonas kun. Vytautas grojo lietuviška muzika. Nuotai mo pagrindas ir ramstis. Taigi
Landsbergio sūnus, paskaitė Mano meilė, J. Govėdo — Liep renginių vadovas dr A . Stankai
Palubinskas, kun. Jonas Pakal ka tikrai buvo pakili. Atvyko ir
eilėraščių,
kurių tema išimtinai snelė ir St. Gailevičiaus — tis padėkojo menininkams. o pu
niškis, kun. Bruno Kruzas, kun. iš kitų miestų, miestelių, nes vi
blika karštai plojo solistei ir pia
skirta
ekologijai.
Su meile ir pa Klajūnas.
—
Lietuvos
ūkininkų
gamy

Stasys Raila, kun. Kazimieras siems rūpi palaikyti savo parapi
garba
jis
kalba
apie
žemę
ir
jos
bos rodikliai kur kas geresni nei
Iš tarptautinių kūrinių Cap- nistui ui aukštos klasės meną
Pugevičius, kun. Vytautas Pik ją
Elena Vasyliūnienė
augmeniją.
kaimynų
—
estų
ir
latvių.
Pra

kauskienė
atliko keturias arijas
Kaip įprasta, per tokius pikni
turna, kun. Antanas Prakapas,
ėjusiais
metais
vidutiniškai
vie

kus vyksta visokie laimėjimai, lo
OFM.
Antroje dalyje buvo poezija
Gražų šventei pritaikytą pa terijos. Visus pasveikino klebo nas ūkininkas valstybei pardavė
po 2,4 tonos gyvulių ir paukščių,
lietuviškai. Regina Kosauskienė,
mokslą pasakė kun. Vytautas nas kun. Vytautas Palubinskas.
Svečiuodamiesi lankė vieni ki Latvijoje — 1,1, Estijoje — tik gimnazijos mokytoja iš Lietuvos,
Pikturna. Mišių metu giedojo
paskaitė A. Miškinio Dainą apie
solistės iš Lietuvos: Vilniaus tų stalus, susitiko daug žmonių 0,4 tonos.
iš
Lietuvos.
Ir
visi
džiaugėsi,
kad
konservatorijos profesorė Aldo
— Iš Klaipėdos dabar galima Lietuvą, B. Brazdžionio Šaukiu
na Vilčinskaitė-Kisielienė, Asta Lietuva vėl nepriklausoma vals- paskambinti į l>et kurį pasaulio aš Tave, Mano protėvių žemė,
tyl>ė, kad pamažu viskas susit miestą: pagal sutartį su Maskvos K. Bradūno Protėvio malda ir
Krikščiūnaitė, iš Klaipėdos.
Organizacijos dalyvavo su varkys. Piknikauta iki vakaro va firma “Belkom klaipėdiečiai įsi Amžinajam lietuviui, L. Andrievėliavomis. Pamaldų gale dar landų.
gijo tarptautinio palydovų ryšio kaus Ramyl>ės valanda ir nežino
žodį tarė Lietuvos gen. konsulas
sistemos “Inmarsat” abonentinį mo autoriaus — Partizanai. Visas
Čia kur kas patogiau ir geriau
Anicetas Simutis, kokie iškyla
kompleksą. Kol kas ši paslauga vakaras praėjo pakilia nuotaika.
nei kadaise, kai piknikai buvo
Pabaigoje buvo vaišės. Jų metu
sunkumai, kad Lietuva būtų
teikiama tik už valiutą.
rengiami vokiečių parke. Čia
svečiai
pasidalino mintimis apie
priimta į Jungtines Tautas.
sava aplinka, visur savo žmonės.
— Šimtas jaunuolių, sėkmin vakaro programą ir bendrąsias
Pamaldos l>aigtos sugiedant
Tokiu būdu sutaupoma kur kas gai išlaikiusių stojamuosius egza aktualijas. Sofijos Kazlauskienės
Apsaugok, Aukščiausias ir Lietu
daugiau parapijos reikalams.
minus ir priimtų į Lietuvos val rūpesčių vasarvietės televizijos
vos bei Amerikos himnus.
stybinio kūno kultūros instituto kambarys buvo perdekoruotas
trenerių fakultetą, šiemet pirmą gražiu teatro kambariu.
WTTH SINCERE SYMPATHY TO THE
sykį už vienerius mokslo metus
UTHUANIAN DELEGATION
turės mokėti po tūkstantį rublių.
OF THE BALTIC WOMEN’S COUNCIL,
(.apkauskienės ir Smiddy
— Gintautas Kavalčikas pa
IN THE LOSS OF YOUR BELOVED MEMBER AND
koncertas
skirtas Lietuvos Respublikos
OUR RESPECTED COLEAGUE
miškų ūkio ministro pirmuoju
Rugpjūčio 16 d. 8 vai. vakaro
pavaduotoju.
drožtojoje salėje įvyko koncer
VIKTORIJA ČEČETA
— Biržų “Šėlos” muziejuje nas. Solistei Ginai Čapkauskie+ Augusi 10 1991
veikia tremtinių kūrybos paro nei akomponavo VVilliam Smid
da. Dėmesį patraukia 1913 m. dy, kuris ir pats solo atliko MoDanutė Grauslytė, mezzosopranas iš Lietuvos, šią vasarą pa
Juta Kurman
gimusio Vilhelmo Janiselio tapy zarto — Rondo in D Major ir
BWC Estonian Delegatlon
sirodžiusi su arijų ir dainų koncertu Kennebunkport, M E, ir
bos darbai, Venclovų šeimos Saint Saens-Liszto Dance MacaNashua, NH. Nuotraukoje solistė Nashua Šv. Kazimiero lie
pinti baldai, medžio drožyba, P. bre. Smiddy, — tai išimtinis pia
Heiga Ozolins
tuvių
bažnyčioje. Prie vargonų akompaniatorė Rūta
nistas.
Jis
skambina
kaip
jo
Dagilienės Sibire siuvinėti rank
BWC Latvian Delegatlon
Daugėlaitė. Nuotr K Daugėlos
buvęs mokytojas Horovvitz, ar
darbiai.

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

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

BYORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Šį savaitgalį Kultūros Židiny
je: rugsėjo 29, sekmadienį, 2tval.
popiet vaidins Vilniaus satyrinis
lėlių teatras “Šėpa”. Rengia NY
skaučių židinys Vilija.
Dr. Leonilė ir Juozas Gied
raičiai minėjo savo vedybinio
gyvenimo 50 metų sukaktį. Rug
sėjo 6 pranciškonų koplyčioje
buvo mišios, kurias aukojo vysk.
Paulius Baltakis, OFM. Jis pra
vedė ir vedybų atnaujinimo ce
remonijas. Gi rugsėjo 7, šešta
dienį, savo namuose artimųjų
draugų būrelyje atšventė šią su
kaktį vaišėmis. Savo atsilankymu
tarp kitų sukaktuvininkus pa
gerbė Lietuvos gen. konsulas
Anicetas Simutis ir dr. K.
Valiūnas su žmonomis.
Lietuvių Katalikių Moterų
Kultūros Draugija spalio 20
Kultūros Židinio mažojoje salėje
rengia rudens popietę. Tema
“Mūsų laikai ir vysk. Valančiaus
laikai" kalbės rašytojas Paulius
Jurkus. Bus ir įdomus progra
mos priedas. Po programos ka
vutė.
Oficialios vaizdajuostės iš
istorinių įvykių Jungtinėse Tau
tose priimant Pabaltijo valsty
bes: 1. Saugumo Tarybos
posėdis rugsėjo 12 d.; 2. Genera
linės Asamblėjos posėdis rugsėjo
17 d. (angliškas tekstas); 3. Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos prezi
dentų kalbos tame posėdyje
(estiškai, latviškai, lietuviškai);
4. Vėliavų pakėlimo iškilmės ir
5. Pabaltijo valstybių prezidentų
spaudos konferencija rugsėjo 18
d. Iš viso 6 juostos. Norintys įsi
gyti šias juostas už prieinamą
kainą kreipkitės tel. 516 - 935 0896.
______

Aidų žurnalo nr. 3 jau yra su
redaguotas, sulaužytas ir atiduo
tas spausdinti.
Virginijos
Kochanskytės,
Kauno teatro aktorės, kūrybinis
vakaras bus rugsėjo 26, ketvirta
dienį, 7:30 v. v. Aušros Vartų pa
rapijos salėje Manhattane. Ren
gia Branduolys. Aktorė kitą die
ną išvyksta į Washingtoną, kur
Lietuvos ambasadoje atliks pro
gramą — skaitys lietuvių autorių
poeziją, kalbės apie autorius.
Maironio lituanistinė mokyk
la šiemet labai sumažėjo. Turi
įvairių sunkumų su patalpomis.
Mokyklos vadovybė dar kartą
prašo, kas turi mokyklinio am
žiaus vaikų, atvesti juos į lietu
višką mokyklą. Juk mokykla yra
pati didžiausia dovana vaikui ir
pats didžiausias turtas. Mokykla
veikia 111 St. ir 85 Rd., Rich
mond Hill, NY. įėjimas iš 111
St. Pamokos pradedamos 9 v. r.
Telefonai praeitą savaitę buvo
netikėtai sugedę. Gedimas pra
sidėjo rugsėjo 17, antradienio
vakare. Sugedimas buvo toks di
delis, kad^sutrukdė lėktuvų
judėjimą —^lė negalėjo nei pa
kilti, nei nusileisti. Visi aerodro
mai pasidarė perpildyti žmonių.
Nutrūko ryšiai su užsieniu.
Amerikoje buvo galima paskam
binti tik į šiaurines ir vakarines
valstijas. Neveikė ir Darbininko
redakcijos telefonas, kuris būna
taip reikalingas. Jo sugedimas
buvo bene pats ilgiausias,
užsitęsęs savaitę. Dėl to nu
kentėjo informacija žmonėm,
nes įvykiai buvo labai svarbūs,
juk tą savaitę New Yorke lankėsi
Lietuvos prezidentas.

GREITOJI PAGALBA LAUKIA
„ VISŲ GREITOS PAGALBOS
VVoodhaven, Richmond Hill,
Kew Gardens rajono greitosios
pagalbos (Volunteer Ambulance
Corps) skyrius kreipiasi į visuo
menę, prašydamas pagalbos. Sa
vanoriai talkina, teikdami greitą
ją medicininę pagalbą nelaimės
atveju nemokamai. Tie savano
riai reikalingi visuomenės finan
sinės paramos, nes miesto įstai

gos nutraukia savo paramą. Gre
sia pavojus, kad ši savanorių
įstaiga gali užsidaryti.
Čekius rašyti ir siųsti adresu:
WRHVAC, P. O. Box 1211,
W(x>dhaven, N Y 11421.
Skambinti telefonais: dėl in
formacijų — 718 296 - 7918, dėl
greitosios pagailas — 718 296 9000.

Baltijos valstybių nepriklausomybės proga

NUOTAIKINGA VAKARIENĖ
SU ŠOKIAIS
įvyks BALTIJOS RESTORANE spalio 5, šeštadienį.
KARŠTAS BUFETAS SU ŠAMPANU
nuo 8 v. iki 10:30 v. v.
Kaina asmeniui — $12.95.
Šokiams groja Stasys Telsinskas
nuo 9 v. v. iki ....
Vakarienei vietas prašome užsisakyti iš anksto —
tel. 718 846-5900. (Vien tik šokiams užsakymo nereikia.)

BALTIJA
86-21 114 St. Richmond Hill, Queens.
KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS, LATVIUS IR ESTUS!

“BLUSŲ

TURGUS”

Spalio 5 Ir 6
10 — 5 vai.
KULTŪROS ŽIDINYJE

MEW YORK'O LAK VISUS KVIEČIA!

Prekių apsipirkimas...
Lietuviški pietūs ...
Loterija — spalio 6 d. ...

ANICETAS SIMUTIS — LIETUVOS
ATSTOVAS JUNGTINĖSE TAUTOSE
Pradėjęs kaip einąs atstovo pa
reigas ir netrukus paskirtas ne
paprastu ir įgaliotu ambasado
rium ir nuolatiniu Lietuvos at
stovu Jungtinėse Tautose, ilga
metis Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke Anicetas Simu
tis jau darbuojasi savo poste.
Šalia eilės parengiamųjų dar
bų, kuriuos vykdė kartu su Lie
tuvos ambasadorium Washingtone Stasiu Lozoraičiu ir pa
tarėjais, Simutis dalyvauja JT
Generalinės Asamblėjos visu
mos posėdžiuose. Rugsėjo 17d.,
kada Lietuva, Latvija ir Estija
buvo priimtos į Jungtines Tau
tas, Lietuvai skirtoje vietoje jis
jau sėdėjo kartu su Vytautu
Landsbergiu, Algirdu Saudargu,
Stasiu Lozoraičiu, Gediminu
Šerkšniu ir Emanueliu Zingeriu.

posėdžiuose, o vėliau teks dar
buotis ir paskiruose komitetuo
se.
Tarp daugelio pareigų, Lietu
vos atstovui reikės megzti ir pa
laikyti ryšius su Jungtinių Tautų
nariais. Štai rugsėjo 18 d. jau
įvyko pirmas istorinių faktų —
su Mauritanijos ambasadorium
JT Mohadou Ould Mohamed
Mahmoud jis pasirašė susitari
mą, kad nuo rugsėjo 18 d. užmezgiami diplomatiniai ryšiai tarp
Mauritanijos ir Lietuvos.
Būdamas Lietuvos generali
niu konsulu, Anicetas Simutis
turėjo progos gerai pažinti diplo
matinį pasaulį. Tasai patyrimas
jam dabar bus naudingas naujo
siose pareigose.

Paskui visa delegacija dalyva
vo Lietuvos- vėliavos pakėlimo
iškilmėse, o vėliau — sekančio
mis dienomis — eilėje oficialių
diplomatinių priėmimų. Dabar
su patarėjais jis kasdien turi da
lyvauti Asamblėjos pilnaties

L. D.K. Birutės narių susirin
kimas įvyks spalio 6, sekma
dienį, 2 vai. popiet S. Savukynienės namuose, 74 - 25 85th
Road, Woodhaven, NY. Telef.
718 296-3936..
Viktorija Čečetienė, plačiai
dalyvavusi lietuviškoje veikloje,
organizavusi pačias pirmąsias
lietuves skautes Vilniuje, New
Yorke dirbusi Lietuvos Laisvės
Komitete, Lietuvos gen. konsu
lo įstaigoje, aktyviai dalyvavusi
Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos veikloje, mirusi rugpjūčio
10 d. New Yorke, bus prisiminta
.•
Pabaltijo Moterų Tarybos lapk
ričio mėnesio antroje pusėje
Estų namuose. Velionei mirus,
jos
palikimą
tvarkė
Eglė
Dudėnienė-Žilionytė, taip pat
plačiai besireiškianti moterų
veikloje.

Ieško kambario studentė, at-^
vykusi iš Lietuvos. Studijuoja
Manhattane. Dabar gyvena ben-:
drabutyje. Skambinti 212 5984167 ir prašyti Laimą Šerkšnytę..

IEŠKOMI

Angelą Rosa Karsinskaitė, gy
venanti Buenos Aires, Argenti
noje, ieško savo giminių, gyve
nančių Amerikoje, Kanadoje ir
Lietuvoje. Tėvas — Juozas Karsinskas, kilęs iš Vilkaviškio-Kybartų, sūnus Petro ir Marijos.
Motina — Anelė Vidūnaitė.
Tėvas atvyko į Argentiną 19251927 m., mirė 1936 m., kai An
gelą buvo tik naujagimė. Gi
minės prašomi atsiliepti adresii:
Angelą Karsinskas de Pertuž,
122 Las Americas 1981 (C. P.
1888) Florencio Varela, Buenos
Aires, Argentina. Galima skam
binti :— 0-11 -54-1 -255-2231. .
ŽAIBAS” NR. 6 - MAISTO
PRODUKTAI bus pristatyti
Jūsų nurodytu adresu bet kur
Lietuvoje: 10 sv. miltų, 10 sv.
cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. dėžė
persikų, 4 sv. valg. druskos,
dėžė ananasų, 2 dėž. džiovintų
slyvų, 2 dėž. razinų, 64 oz. alie
jaus, 1 dėž. įvairių arbatų, 39 oz.
pupelių kavos, 12 oz. kakavos.
Pilna kaina $100.00. Kreiptis:
“ŽAIBAS”, 9525 South 79th
Avė., Hickory Hills, IL 60457.
Telef. 708 430-8090.
KARGO J LIETUVĄ BE
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti
Rygos muitinėje. Minimumas
110 Ibs arl>a 50 kg. Kaina $1.55
už svarą. Galima siųsti naujus ir
dėvėtus
drabužius,
batus,
medžiagas, maistą bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T.
INTERNATIONAL, 9525 So.
79th Avenue, Hickory Hills, IL
60457. Tel. 708 430-7334.

ATLETŲ GEGUŽINĖ
Lietuvių
Atletų
Klubo
gegužinė - piknikas įvyko birže
lio 30 Vebeliūnų sodyboje Lattingtone, L.I. Oras buvo puikus,
tai suvažiavo daug svečių. Visi
galėjo skaniai pavalgyti, atsigai
vinti. Veikė loterija ir suvenyrų
pardavinėjimas. Kas norėjo, ga
lėjo žaisti tenisą, tinklinį, mau
dytis baseine.
Klubo valdyba tuo metu posė
džiavo, sprendė kelionės pasku
tinius reikalus, nes daug sporti
ninkų važiavo į Lietuvą.
Per pikniką vykstantiems į
Lietuvą buvo išdalinti gražūs
balti marškinukai su suvenyriniu
antspaudu.
LAK taip pat buvo užsakęs
uniformas. Jos buvo pasiūtos
Lietuvoje, Uniformas gavo jau
nuvykę į Lietuvą. Klubas vi
siems parūpino treningus, ku
riuos vilkėjo per atidarymo
šventę Kaune.
Lietuvos sportininkams išda
linti 200 marškinių, 500 kepurių
ir 500 Amerikos vėliavėlių.
Dėkojame visiems svečiams ir
geradariams.
Visi rūpesčiai ir darbai buvo
nugalėti, kad suartėtume su Lie
tuvos sportininkais. Visi buvo
patenkinti kelione į IV pasaulio
sporto žaidynes Lietuvoje. Taip
pat visi buvo patenkinti ir pikni
ku.

Anicetas Simutis, Lietuvos respublikos pirmasis ambasado
rius Jungtinėse Tautose. Si nuotrauka paimta iš praeities
newyorldečių parengimų, kuriuose jis dažnai dalyvaudavo ir
kalbėdavo kaip Lietuvos generalinis konsulas New Yorke.
Nuotr. Liudo Tamošaičio

VYSK. P. BALTAKIO, OFM,
KALENDORIUS
Rugsėjo 27 — spalio 7 — Imi
grantų sielovados trečiasis pa
saulinis kongresas Romoje.
Spalio 12-13 — Šiluvos ko
plyčios 25 metų sukaktis ir
padėkos diena VVashington, DC.
Spalio 20—Paterson, NJ, Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos 80
metų sukaktis.
Vincas Salčiūnas, ilgai gy
venęs Philadelphijoje ir veikęs
įvairiose organizacijose, dabar
gyvenas Port St. Lucie, FL, iš
leido savo kelionių įspūdžių kny
gą. Jis mėgsta keliauti, apkeliavo
visą Ameriką ir tai aprašė knygo
je Šalis, kurioje gyvenam. Knyga
turi 295 psl. Platinti atsiųsta ir
Darbininko
administracijai.
Iliustruota. Knygos kaina —
12.50 dol. su persiuntimu.

Spalio 26-27 — Los Angeles,
CA, Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos 50 metų sukaktis.
Lapkričio 4 — Keamy, NJ,
Sopulingosios Dievo Motinos
lietuvių parapijos 75 metų su
kaktis.
Lapkričio 9-14 — Amerikos
Vyskupų Konferencijos rudeni
niai posėdžiai, Washington,
DC.
Lapkričio 17 — Rochester,
NY, Sv. Jurgio lietuvių parapijos
lankymas.
Lapkričio 23 - 24 — VLIKo
seimas, Chicago, IL.
Gruodžio 11 - sausio 12 —
Pietų Amerikos lietuvių lanky
mas ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongresas.

NAUJAS “ŽAIBO” NR. 11!
Miltų 10 sv., cukraus 10 sv.,
ryžių 6 sv., aliejaus 64 oz., 8 O Clock pupelių kavos 39 oz.,
mėsos konservai: 2 dėž. kumpio
(1 kg), 2 dėž. liežuvio drebučiuo
se (0.65 kg), 2 dėž. vištienos savo
sultyse (0.65 kg). Pilna kaina
$100.00. Bus pristatyta bet ku
rioje Lietuvos vietovėje per 10
darbo dienų. “ŽAIBAS”, 9525
So. 79th Avė., Hickory Hills, IL
60457 — tel. (708) 430 - 8090.
55 SVARUS MAISTO PRO
DUKTŲ pristatome į namus
Lietuvoje: mėsa, olandiškas
sūris, šprotai, aliejus, konden
suotas pienas, cukrus, miltai,
ryžiai, kruopos, kava, arbata,
prieskoniai, $95. — MĖSOS
GAMINIAI aukščiausios ko
kybės: Panevėžio filė, žemaičių
dešra, sprandinė, medžioklinės
dešrelės, servilatas, 22 svarai,
$95\ Mažesnis siuntinys $65.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.,
Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
- 7772.

VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS“VILIJA”
rengia ir maloniai jus kviečia atsilankyti j

ŠĖPOS TEATRO
SPEKTAKLI,
kuris įvyks 1991 m. rugsėjo 29 d., 2 v. p.p.
Kultūros Židinyje, 361 Highland Btvd., Brooklyn, NY

Po vaidinimo
susipažinimas su aktoriais,
atgaiva, kava ir pyragai.
♦
♦
♦
Bilietų auka 10.00 dol.

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

TRANSPACK
2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629
tel. 312-436-7772

LAUKIAME VISŲ!
RENGĖJOS
ŠĖPOS TEATRO SPEKTAKLIAI:
1. Montrealyje — 1991 m. rugsėjo 2 d.
2. Toronte — rugsėjo 5 d.
3. Londone (Kanadoje) — rugsėjo 8 d.
4. Detroite — rugsėjo 13 d.
5. Čikagoje — rugsėjo 15 d.
6. Clevelande — rugsėjo 18 d.
7. Bostone — rugsėjo 21 d.
8. New Havene — rugsėjo 27 d.
9. New Yorke — rugsėjo 29 d.

