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Tautos šventė ir Šiluvos Ma
rijos šventė Apreiškio parapijos 
bažnyčioje bus prisiminta rugsė
jo 12 d. sumos metu. Po sumos 
Apreiškimo mokyklos salėje Lie
tuvos Vyčių 41 kuopa rengia mi
nėjimų su paskaita ir kita programa.

Apreiškimo parapijos geguži
nė - piknikas bus rugsėjo 19 d. 
Kultūros Židinio kieme ir salėse. 
Pradžioje bus pakeltos vėliavos. 
Bus ir meninė programa su cho
ro dainomis. Parapijos taryba ir 
klebonas kun. Vytautas Palu
binskas prašo visų parapiečių 
grųžinti loterijos šakneles. Lote
rijos traukimai bus pikniko 
metu. Visi kviečiami palaikyti 
savo lietuviškų parapijų!

“The New York Times” rug
pjūčio 31 d. ir rugsėjo L d. laido
se plačiai aprašė Rusijos kariuo
menės išvedimų iš Lietuvos, 
įdėjo nuotraukų, situacijos 
žemėlapį. Įvykiui skirta daug 
dėmesio.

Dail. Juozas Bagdonas, ry
šium su jo paroda Žemaičių dai
lininkų muziejuje kunigaikščio 
Oginskio rūmuose Plungėje, 
buvo plačiai paminėtas Žemaiti
jos laikraščiuose, įdėta parodos 
nuotraukų ir aprašymai.

Antanas Petraitis, miręs rug
pjūčio 31 d. rytų, buvo pašarvo
tas M. Shalins laidojimo koply
čioje. Palaidotas rugsėjo 4 d., 
šeštadienį, iš^V. Atsimainymo 
parapijai bažnyčios Maspeth Šv. 
Karolio kapinėse. Lietuvoje liko 
žmona, dukra Ramunė ir keturi 
anūkai. Visi gyvena Vačgiry, Jur
barko rajone.

Dail. Česlovas Janušas jau ku
ris laikas negaluoja, dabar vėl yra 
paguldytas į Šv. Jono ligoninę.

Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
veikli organizacija, studijų sa
vaitę surengusi rugpjūčio pra
džioje Dainavoje, yra išsirinkusi 
naujų tarybų, į kurių įeina: Juozas 
Ardys, dr. Zigmas Brinkis, dr. 
Petras Kisielius, dr. Vytautas 
Majauskas, Vytautas Petrulis, P. 
Algis Raulinaitis, Vladas Sinkus, 
Jonas Urbonas ir Vytautas Voler- 
tas. Kontrolės komisijų sudaro: 
Jonas Kavaliūnas, Pilypas Naru
tis ir dr. Vaclovas Šaulys.

Didysis Varpininkas VINCAS 
KUDIRKA, Aleksandro Merke
lio parašyta išsami studija apie šį 
didįjį lietuvių tautos žadintojų, 
jo asmuo ir gyvento laikotarpio 
paveikslas. Išleido Akademinio 
skautų sųjūdžio Vydūno jaunimo 
fondas, 416 psl. įrištaį kietus vir
šelius, kaina 15 dol. Persiuntimo 
išlaidom pridėti 2 dol. Gaunama 
“ Darbininko’administracijoje.

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje, angliškai ir 
lietuviškai Danutės Bindoldenės 
parašyta knyga, gaunama Darbi
ninke . Tai yra jau antroji knygos 
laida, pirmoji išsibaigusi 1989 m. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, 364 psl., kietais virše
liais. Kaina 15 dol., persiuntimui 
pridėti dar 2.50 dol.

TRANSPAK siunčia talpintu- 
vus (konteinerius) į Lietuvą kas 
savaitę, skubius siuntinius siun
čia AIR CARGO. Pinigai perve
dami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., Chicago, IL 
60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje gy
venų klientai gali kreiptis telef. 
203 232-6600. BOSTONO apy
linkėje gyvenantys gali kreiptis 
telef. 508 428-1004.

Antanas Griganavičius-Grig 
su žmona Adele, gyvenę Jamai- 
coje, persikelia gyventi į Spring 
Hill, FL, kur statosi sau namus. 
Jie buvo uolūs lietuviškų rengi
nių lankytojai. Linkime sėkmės 
saulėtoje Floridoje.

Algirdas J. Lukoševičius, Phar- 
maceutica Baltica, Ltd, New 
York, prezidentas, buvo pa
kviestas ir dalyvavo pasitarimuo
se tarp Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vaistų registracijos klausi
mais. Pasitarimai vyko Vilniuje 
ir juos organizavo Lietuvos svei
katos apsaugos ministerijos 
farmakologijos komitetas. A. J. 
Lukoševičius jau treti metai kaip 
konsultuoja vaistų registracijos 
srityje Lietuvos sveikatos apsau
gos ministerijų. Pharmaceutica 
Baltica, Ltd, finansiškai parėmė 
ir šiuos pasitarimus.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ

- Ukrainos atstovybė 
pradėjo veikti Vilniuje. Laikinas 
atstovybės adresas - Turniškių 
gatvė 22.

- Lietuviška mokyklėlė 
atidaryta Baltarusijoje, Ašmenos 
rajono Rimdžiūnų gyvenvietėje. 
Atsirado grupė gyventojų, norin
čių, kad jų mažyliai mokytųsi gim
tosios tėvų kalbos. Jau yra ir moky- 
tojų-entuziastų, panorusių dirbti 
mokyklėlėje.

- Naujas turgus - busimasis 
tarptautinis prekybos centras - 
įrengtas Klaipėdoje. Čia ateityje 
bus rengiamos mugės, aukcionai, 
demonstruojamos naujausios tech
nologijos.

mo įmonės "Nafta" generalinis 
direktorius Bronislovas Vainora 
paskirtas eiti ir Lietuvos energeti
kos ministro pavaduotojo parei
gas. Jis taip pat paskirtas atsakin
gu už naftos ir jos produktų ter
minalo Būtingėje, taip pat magis
tralinio naftotiekio į Mažeikius 
projektavimą ir statybą. Iki rugsė
jo 15 d. bus įsteigtos terminalo 
statybos direkcijos atstovybės 
Būtingėje ir Vilniuje. Planuoja
ma, kad terminalas bus statomas 
maždaug 18 mėnesių. Išankstiniais 
skaičiavimais, jis kainuos apie $70- 
$80 milijonų.

Ieškoma Paulina Siemaškienė 
— Žvaigždytė. Ji turi du sūnūs: 
Liutaverų ir Algirdų. Ieško sesuo 
Ona Lukoševičienė, Valančiaus 
g. 4-9 butas 5, Vilnius 2009, Lit- 
huania.

Lietuvių Atletų Klubas šie
met mini 90 metų sukaktį. Tas 
minėjimas įvyks lapkričio 6 ir 7 
dienomis Kultūros Židinyje. 
Platesnė informacija bus skelbia
ma vėliau spaudoje.

Brooklyne išnuomojamas 
kambarys vyrui. Galima naudo
tis virtuve. Kaina 150 dol. mėne
siui. Skambinti (718) 381-5876. 
(sk.).

TIK $35 kava, arbata, kakava, 
apelsinų koncentratas, aliejus, 
mėsos konservai, vitaminai — 
viskas užsienietiška. 55 sv. įvai
raus maisto — $98. Produktai už
sienietiški, išskyrus mėsos gami
nius ir sūrį. 45 sv. įvairaus mais
to be mėsos. — $75. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica- 
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772. (sk.)

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybai dabar rūpi kaip pravesti 
1992 metų grožinės literatūros 
premijos už geriausių tų metų 
knygų paskyrimų.

Premija yra 2000 dol. Pinigus 
paskyrė nuolatinis mecenatas 
Lietuvių Fondas. Fondo pagei
davimu premijos paskyrimas ir 
įteikimas vykdomas tik rudenį. 
Taip premija už 1992 metų ge
riausių grožinės literatūros kny
gų bus įteikta Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo metu Chicagoje.

Jau eilę metų išleistų knygų 
sųrašų sudaro rašytojas poetas 
Alfonsas Tyruolis-Sešplaulds, 
gyvenus Chicagoje. Surašė yra 
tik 8 knygos. Gaila, kad knygų 
leidimas yra sumažėjęs. Autoriai 
turi parašę knygų, bet niekas 
neorganizuoja tokios leidyklos, 
kuri pajėgtų išsilaikyti ir knygas 
leistų. Naujos knygos juk ir reiš
kia mūsų kūrybinį gyvastingu
mų.
Dabar Lietuvių Rašytojų Drau

gijos valdyba baigia sudaryti 
knygų vertinimo komisijų. Jos 
sąrašas artimiausiu laiku bus pa
skelbtas spaudoje.

Draugijos reikalams aptarti, 
LRD valdybos posėdis įvyko 
rugsėjo 9 d., ketvirtadienį, 
Kultūros Židinyje.

- Lietuvos Ambasadorius 
prie JT A. Simutis su Rusijos Am
basadoriumi J. Voroncov rugsėjo 2 
d. įteikė JT Generaliniam sekreto
riui Boutros Boutros-Ghali Lietu
vos-Rusijos deklaraciją dėl kariuo
menės išvedimo, kuri pabrėžia, kad 
Rusijos kariuomenės IšvedifnAs iš 
Lietuvos atveria naują puslapi dvie
jų valstybių santykiuose. Dekla
racijoj taip pat minimi kiti rūpimi 
klausimai, įskaitant palankesnio re
žimo prekybiniams santykiams, 
bendradarbiavimo su Kaliningrado 
sritimi bei žalos kompensavimo 
klausimus, kurie bus aptarti toles-

NEW YORKO FILHARMONIJOS DIREKTORIUS 
- VOKIETIJOS PREZIDENTAS?

Kai iš garsiosios New Yorko žmogų. Toks yra Kurt Masur, 66 

filharmonijos dirigento pareigų - - - . . .
pasitraukė Zubin Mehta, ilgai filharmonijos direktonus ,r dm- 

ieškota kito direktoriaus. Filhar
monija pasikvietė vokietį Kurt 
Masur.

Nedaug kų žinojome apie šį 
naujų filharmonijos vadovą. 
Matėme, kaip jis diriguoja or
kestrui. Dabar “The New York 
Times” rugsėjo 1 d. paskelbė, 
kad jis gali būti kandidatas į Vo
kietijos prezidentus. Vokietijoje 
artėja prezidento rinkimai. Nori 
išrinkti ramų jau pagarsėjusį

metų. Jis yra ne tik New Yorko

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
Lietuvos dienraštis, 16 psl. 
duoda objektyvų atsikuriančios 
Lietuvo vaizdų. Prenumerata 
metams $85. Čekius rašyti “Lie
tuvos aido” vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Wil- 
lowbrook, IL 60514. (sk.)

Antano Masionio “Ateitinin
kų dvasia nepalūžo” gaunama ir 
“Darbininko“ administracijoje. 
Knyga gausiai iliustruota, 214 
psl. Kaina $10. Persiuntimo iš
laidoms padengti pridedama<$2.

Reikalinga moteris namų, aprašytas Jurgio Pabrėžos gyve- 
ruošai — vaikų priežiūrai. Gy
venti šeimoje VVestchester, NY, 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio. Duodamas atskiras kamba
rys ir vonia. Reikia susikalbėti 
angliškai. Turi mokėti vairuoti. 
Skambinkite ir įkalbėkite savo 
telefonų arba adresa: (914) 472- 
9878. (Sk.)

Lietuvos Vyčių 80-ojo seimo, įvykusio rugpjūčio 12-15 dienomis vVorcester, MA, atida
rymo proga prie miesto rotušės pakeliamos JAV ir Lietuvos vėliavos. Programai vado
vauja Rūta Sarafinienė. seimo rengimo pirmininkė. Pačioje kairėje sėdi Worcester, 
MA, burmistras Jordan Levy, šalia jo— Edvardas Meilus, Jr. seimo rengimo komiteto 
narys. “The Catholic Free Press” nuotrauka

Lietuvos Vyčių garbės nariai, dalyvavę organizacijos 80-jame seime Worcester, MA. 
Sėdi iš k.: Rita Pinkus, Estelle Rogers, Algirdas Brazis, Lietuvos Ambasadorius Wa- 
shingtone Stasys Lozoraitis, Pranė Petkuvienė (c. v. pirmininkė), Loreta Stuldenė. 
Stovi iš k.: prel. Algimantas Bartkus, kun. Albinas Janiūnast Kazys Sipaila, Ona Bender, 
dr. Jokūbas Stukas, Ona Mitchell-Matalavich, Longinas Švelnis, Robertas Boris. Te
resės Meiluvienės nuotrauka

80 METŲ DIEVUI IR TĖVYNEI

gentas, bet taip pat vadovauja ir 
Leipcigo Gewandhaus or
kestrui. Su New Yorko filharmo
nija jis pasirašė sutartį iki 1997

• m. Orkestrui jis turi diriguoti 18 
savaičių, iš jų 4 savaitės tenka 
gastrolėms.

Prezidentų Vokietijoje renka 
ne visa tauta, bet specialus vie
netas, kurį sudaro Vokietijos 
parlamento nariai ir atskirų Vo
kietijos valstybėlių parlamentų 
atstovai, viso 1324 asmenys.

New Yorko Filharmonija ma
no, kad Kurt Masur nesutiks 
kandidatuoti į Vokietijos prezi
dentus.

TĖV. VIKTORO GIDŽIŪNO 
KNYGA

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, istorikas, miręs 1984 m. 
sausio 30 d., nesuspėjo baigti 
monografijos apie pranciškonų 
Jurgį Ambraziejų Pabrėžų, kuris 
buvo žymus pamokslininkas, 
gamtininkas, mokslininkas ir 
daktaras. Monografijų iš surink
tos medžiagos baigė dr. Irena 
Vaišvilaitė, istorikė. Knygoj 

nimas, skelbiama dalis jo pa
mokslų, kurie yra įdomi etnogra
finė medžiaga. Monografijų išlei
do Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija Romoje, 295 psl. Kai
na 20 dol. Užsakymus siųsti 
“Darbininko” administracijai: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207.

Rugpjūčio 12-15 dienomis, 
Lietuvos Vyčius visi keliai vedė 
į Worcester, MA. Ten vyko me
tinis seimas. Traukiniais, auto
busais, lėktuvais ar automobi
liais suvažiavo virš 300 delegatų 
bei svečių iš įvairių JAV vieto
vių, iš Romos ir net iš Lietuvos.

Atidaramoji sesija

Pirmoje sesijoje susirinkusius 
sveikino 26 kuopos pirmininkė 
ir Vyčių garbės narė Rita Pinkus. 
Ji pristatė burmistrų Jordan 
Levy, kuris trumpame žodyje 
pasakė, kad jo seneliai gimė Lie
tuvoje ir jis didžiuojasi savo lie
tuvišku krauju. Jų centro valdy- 

wadowich važiavome automobi^' ^>os pirmininkei Pranei Petku- 
liu. Buvau navigatorė, bet pra- rienei įteikė miesto raktus.

Metiniame pranešime pirmi
ninkė Petkuvienė apibūdino 
centro valdybos metinę veiklų. 
Valdyba kasmet susirenka pen
kis kartus įvairiuose lietuvių 
centruose. Čia būna aptariami 
ateities planai. .................

Po sesijos sužinota liūdnų 
žinių. Trys centro valdybos na
riai turėjo vykti namo dėl mirties 
ar ligos šeimoje. Tylos minute 
pagerbti mirusieji.

Seimų vakarai buvo skiriami 
pasilinksminimui. Vykome į 
gražų Maironio Parkų. Daug bu
vau girdėjusi apie šių nuostabių 
vietovę, bet tik šiemet teko pa
matyti. Puikus pastatas prie pat 
ežero. Manau, kad tai vienas ir 
veikliausių lietuvių centrų Ame
rikoje. Jo durys retai kada užsi
daro.

Prie geros muzikos šokome, 
dainavome ir vaišinomės. Soli
stas baritonas Algirdas Brazis 
daug prisidėjo prie geros nuotai
kos palaikymo. Neatsiliko ir se
sutės Antanaitytės — Marytė 
Shalins ir Julytė Kowrak, kurios 
pravedė lietuviškų sing-a-long.

Riedant per tylias VVorceste
rio gatves, liūdnokai skambėjo 
“Eisim broleliai, namo, namo...”

(Bus daugiau)
Dalia Bulvičiūtė

Su drauge Konstancija Neh- 

liu. Buvau navigatorė, bet pra
sta. Kiek pakeliavus pajutome, 
kad kažkas “ne taip”. Kur dingo 
tas VVhitestone tiltas? Ačiū Die
vui, atsirado draugiškas polici
ninkas, kurį mes sekėme iki pat 
tilto. NY finest#we thank you!

Jau iš tolo pastebėjome plevė
suojančių trispalvę ir daugybę 
pažįstamų veidų, bet kur dingo 
jų vardai? Seimo rengėjai supra
to, kad nejaunėjame, tad kiek
vieno vardas, didelėm raidėm 
buvo parašytas ant krūtinių. At- 
pažinome kiekvienų bičiulį!

Su burmistru rotušėje

Gausi Vyčių minia nužygiavo 
į miesto rotušę. Matėsi televizi
jos kameros ir laikraščių reporte
riai, kurie gražiai aprašė seimų, 
apie kurį vakare buvo rodoma 
per televizijų.

Mums mojuojant šimtais tri
spalvių, burmistras Jordan Levy 
perskaitė proklamacijų, skel
biančių Worcester Lietuvos 
Vyčių savaitę.

Atidarymo mišias Šv. Pauliaus 
katedroje aukojo VVorcesterio 
vyskupas Timothy J. Harring- 
ton. Jis džiaugėsi mūsų meile 
Lietuvai ir priminė, kad dau
gybė lietuvių yra palikę ryškų 
pėdsakų VVorcesterio istorijoje.




