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Savaitės 
įvykiai
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Sovietų S-ga, norėdama pa
siruošti iš anksto dėl ūkio pert- 
varkymo atsirasiantiem 17 mil. 
bedarbių, išleido įmonių vado
vam taisykles, pagal kurias visa
me krašte bus įsteigtas darbo 
įstaigų tinklas padėti bedarbiam 
susirasti naujus darbus. Numa
toma atsiradusiem bedarbiam iš
mokėti 3 mėnesių atlyginimą.

Ispanija painformavo Nato 
valstybes, kad jos ir toliau turės 
teisę reikalui ištikus pasinaudoti 
Ispanijos turimom bazėm ir ki
tais įrengimais. ■

JAV įrašė Šiaurės Korėją į 
tarptautinį terorizmą remiančių 
valstybių sąrašą.

Vietnamas sutiko išleisti į JAV 
apie 12,000 ten JAV karių palik
tų vaikų ir apie 22,000 jų artimų 
giminių.

Izraelis pageidauja, kad JAV 
imtųsi iniciatyvos įtikinti Jorda
ną pradėti pasitarimus su Izrae
liu dėl palestiniečių ateities, bet 
JAV, turėdamos galvoj ten įsi
siūbavusias palestiniečių de
monstracijas ir Izraelio vartoja
mas žiaurias priemones jom nu
malšinti, abejoja tarpininkavimo 
sėkmingumu.

Izraelio kariai palestiniečių 
demonstracijom malšinti vieton 
šaunamų ginklų pradėjo vartoti 

naudojamos ne tik prieš demon
struojančius, bet ir prieš namuo
se esančius palestiniečius. Strei
kuojančių prekybininkų krautu
vių durys išlaužiamos kūjų 
smūgiais.

20,000 Tel Avivo gyventojų, 
pasipiktinusių Izraelio karių 
žiaurumais prieš palestiniečius, 
surengė demonstracijas ir reika
lavo baigti arabų žemių okupaci
ją, o 30,000 Izraelio arabų Naza
reto mieste suruošė taikingas de- 
monstracijs ir reikalavo palesti
niečių valstybės.

Haiti karinė vyriausybė pa
skelbė, kad ten vykusius prezi
dento rinkimus laimėjo buv. 
universiteto prof. Leslis F. Ma- 
nigat, surinkęs 50.38 proc. bal
sų. Balsavo tik 35 proc. turinčių 
teisę balsuoti, nes opozicija rin
kimus boikotavo.

JAV paskelbė, kad tarptauti
nio teroristo Abu Nidai grupė 
per 4 m. Lenkijoj turėjo savo 
prekybos įstaigą, kurios pelnas 
buvo skiriamas teroro veiksmam 
finansuoti. Įstaigai vadovavo Sa- 
mir Hasan Najmeddin. Lenkija 
paskelbė įstaigą uždariusi ir jos 
vadovą ištrėmus!.

Amerikos žydų didžiųjų orga
nizacijų vadai laišku įspėjo Izrae
lio prezidentą Chaim Herzog, 
kad Izraelio naudojama jėgos po
litika prieš palestiniečius kenkia 
Izraelio draugam ir ragino tą 
beprotystę užbaigti.

Jordano policija sulaikė 23 ra
dikalius palestiniečius, ruošu
sius Jordane revoliuciją.

20 sovietų mokslininkų visą 
savaitę praleido Nevados dyku
moj esančioj branduolinių gink
lų bandymų stoty. Kiek anksčiau 
panaši JAV delegacija tikrino 
Sov. S-gos Semipalatinsk bandy
mų stotį.

Valst. sekretorius Shultz 
tarėsi su dviem vadovaujančiais 
palestiniečiais: Hana Siniora iš 
Rytų Jeruzalės ir Fayez Abu 
Rahme iš Gazos ruožo apie ten 
vykstančias palestiniečių riaušes 
ir Izraelio atkirtį. Jis taip pat 
tarėsi tais reikalais ir su Egipto 
prezidentu Hosni Maburak.

ŽEMAIČIAI DIEtyĄ NAKTį BUDĖJO KĘSTAICIŲ BAŽNYČIOJ 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

Kad būtų galima uždaryti 
bažnyčią, pirmiausia iš jos turėjo 
būti išneštas Švenčiausias Sakra
mentas. Jį išnešti Telšių sprav- 
ninks buvo įsakęs Sedos klebo

nui kun. P. Mažeikai.

Moterys nepraleido klebono
Klebonas, pildydamas įsaky

mą, artinosi prie altoriaus. Tuo 
metu jį apstojo moterys ir prašė 
Švenčiausiojo Sakralnento 
neimti. Kai kunigas dar kelis 
žingsnius bandė žengi arčiau al
toriaus, moterys apkibo jį ir, 
bučiuodamos rankas, vėl prašė 
prie altoriaus neiti ir Švč. Sakra
mento neimti.

Sedos klebonas kun. P. 
Mažeika, moterų prašymo pa
veiktas, o gal ir tiesiogiai prieš 
altoriaus neprileistas, apsisuko ir 
išėjo iš bažnyčios.

Spravninkas Popovas negalėjo 
į bažnyčią nė kojos įkelti. Vos tik 
bandė įeiti, žmonės apkabinę jo 
kojas, su ašaromis prašė paveikti 
vyresnybę, kad neuždarytų jų 
bažnyčios. Jie žadėjo iš 
bažnyčios išeiti ir išsiskirstyti, jei 
spravninkas, užantspaudavęs 
bažnyčią, neiškraustys iš jos 
daiktų, bet viską paliks po seno
vei tol kol bus gauta iš caro ma
lonė palikti jiems bažnyčią.

Jeigu tos malonės negautų, 
žadėjo pasiduoti Aukščiausiojo 
valiai ir iš bažnyčios išeiti nesi
priešindami.

Nepavykus komisijai uždaryti 
bažnyčios, buvo pakviestas kun. 
Juknevičius ir liepta jam nura
minti ir perkalbėti įsiaudrinusią 
minią, priešingu atveju, atsako
mybė krisianti jam.

Minia pradėjo šaukti
Policija jau tada kaltino kun. 

Juknevičių, kad šis sukurstęs 
žmones neklausyti valdžios. 
Kun. Juknevičius bandė prabilti 
į žmones, bet šie jo neklausė. 
Matydamas, su kokiu dideliu 
užsidegimu žmonės pasiryžę 
ginti savo bažnyčią, kun. Jukne- 
vičrns-fH s įgraudinęs pasitraukė. 
Alsėdžių dekanas kun. Tamašau
skas stengėsi išaiškinti žmonėms 
nusileisti valdžios patvarky
mams. Aiškino apie atsakomybę, 
kuri kris ant jų, jei ir toliau 
priešinsis. Minia pradėjo šaukti: 
“Kodėl policija mums nieko blo
go nedaro, tik ramiai žiūri, kai 
mes meldžiamės?”

Žmonės replikavo teisingai: 
valdžios atstovai patys nesiėmė 
jokių sankcijų, jie reikalavo, kad 
jų duotus nurodymus vykdytų 
kunigai. Taip elgėsi, norėdami 
sudaryti įspūdi, kad bažnyčią 
uždaro ne tiek valdžia, kiek pa
tys kunigai.

Atėmė kunigų invalidų 
namus

Negalėdamas uždaryti bažny
čios, spravninkas savo žinion 
perėmė kunigų invalid ų namus 
su visu jų turtu, net ir trobesiais, 
pastatytais paties kun. Jukne
vičiaus lėšomis, suvežta ūkiui 
statyti medžiaga, malkomis, kul
tais ir nekultais javais.

Saugojo dieną Ir naktį

Po rugsėjo 24 d. žmonės iš 
bažnyčios jau nebeišėjo: ją sau
gojo dieną ir naktį. Žemaičiai 
plūdo į Kęstaičius iš visų pusių. 
Bažnyčią lankančių skaičius po 
kelių savaičių padidėjo tiek, kad 
iau negalėjo sutilpti ne tik

bažnyčioje bet ir šventoriuje. Jų 
būdavo tiekdaug, kaip Žemaičių 
Kalvarijose per atlaidus. Vieniju 
pasilikdavo budėti bažnyčioje, 
kiti rūpinosi jų maistu, treti, 
aplankę bažnyčią, ir pasimeldę, 
grįždavo namo, apylinkėse ne
buvo ūkininko, nepasirūpinusio 
kuo nors sušelpti bažnyčios 
budėtojus.

Užsidegė ginti Dievo 
namus

Visi apylinkės gyventojai buvo 
užsidegę ginti Dievo namus ir 
kovoti už savo tikėjimą. Savo ko
vos teisingumu jie nė kiek nea
bejojo ir buvo įsitikinę, jog 
valdžia, pasišovusi panaikinti jų 
bažnyčią, • daro bedievišką, 
šventvagišką darbą, o kas už jį 
kovos — pelnys amžiną išgany
mą. Todėl bažnyčios gyvenime 
visus žemaičius jungė visiškas 
sutarimas ir vienybė — juo la
biau, kad jie visi nuo pravoslaviš
kos valdžios kentėjo lietuviškos 
spaudos persekiojimą ir visokią 
kitokią priespaudą.

Budėtojų vadas
Bažnyčios budėtojų 

buvo Žvirblaičių kaimo gyvento
jas Domininkas Daračius, vyras 
aukšto ūgio, kaip Biblijos Saulius 
— už visus didesnis ir stambe
snis, apie 40 metų amžiaus. Jis 
gerai žinojo visus apylinkės žmo-

vadas

Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano lapkričio 25 įsidėjo visą puslapį apie Aušros 
Vartus Vilniuje. Įdėta altoriaus nuotrauka su Dievo Motinos paveikslu, kita nuotrauka 
vaizduoja gatvę ir gilumoje Aušros Vartų koplyčią, trečia nuotrauka yra dail. Komarov- 
skio 1892 tapytas paveikslas Aušros Vartai iš geležinkelio stoties pusės.

VATIKANO DIENRAŠTIS APIE 
AUŠROS VARTŲ MARIJĄ

Vatikano dienraštis “L’Osser- 
vatore Romano” paskelbė ilgą 
straipsnį antrašte “Lietuvių pa- 
.maldumas į Gailestingumo Mo
tiną”. Straipsnio autorius yra 
prel. Vincas Mincevičius. 
Straipsnis užima beveik visą di
delį dienraščio puslapį. Iliu
struotas trimis nuotraukomis, 
kurių vienoje matome Aušros 
Vartų Marijos paveikslą, kitose 
— miesto vaizdus su Aušros Var
tais.

Straipsnio autorius Aušros 
Vartus susieja su krikščionybės 
istorija Lietuvoje. Po Jogailos ir 
Vytauto krikšto atnaujinus kri
kščionybę, Lietuvoje sparčiai 
plito ir Marijos kultas. Išaugo 
garsios Marijos šventovės Tra- 

nes ir pats visiems buvo žino
mas, kaip geras, galima sakyti, 
profesionalus piršlys, geros 
orientacijos, iškalbingas, pri
tyręs ir populiarus.
^Vadovaudamas bažnyčios 
budėjimams, net nakties metu 
tvarkydavo kalbamas maldas ir 
giedamas giesmes. Daračiaus 
vfsi klausė, jo nurodymų visi 
laikėsi, o kur pats ko nesuspėda
vo, siuntinėdavo savo pagalbi
ninkus.

Barikados zakristijoje
Daračiaus sumanymu, buvo 

padarytos bažnyčioje barikados, 
kad per praeinamąją zakristiją 
valdžios atstovai ir kunigai ne
galėtų prieiti prie didžiojo alto
riaus, kuriame buvo laikomas 
Švč. Sakramentas. Kad kunigai 
negalėtų jo iš bažnyčios išnešti, 
zakristiją užvertė akmenimis, o 
skersai bažnyčios sustatė ilgus 
suolus ir visą laiką ant jų 
sėdėdami nieko neprileisdavo 
eiti prie altoriaus.

Pradžioje maistą bažnyčios 
budėtojams gamino vienuolyno 
virtuvėje, bet per naktis ir die
nas kūrenant pečius, jie taip įkai
to, jog policija, neva saugodama, 
kad nekiltų gaisras, privertė 
ugnį užgesinti. Virėjai nenusi
minė: jie išsikėlė į pamiškę ir ten 

-'skardyje, prie gyventojo Antano
(nukelta į 2 psl.)

kuose, Šiluvoje, Žemaičių Kal
varijoje, Krekenavoje, Pi
vašiūnuose, Pažaislyje, Vilniaus 
Aušros Vartuose.

Gailestingumo Motina Aušros 
Vartuose — primena autorius — 
yra garbinama jau keturi šimt
mečiai. Gailestingumo Motinos 
kultas lietuvių emigrantų dėka 
yra paplitęs ir daugelyje užsienio 
kraštų, kur veikia lietuviškos pa
rapijos.

Šv. Petro bazilikoje Romoje 
lietuvių išeivijos rūpesčiu buvo 
įrengta Aušros Vartų Marijos ko
plyčia, kurią iškilmingai pašven
tino 1970 liepos 7 popiežius Pau
lius VL Šioje koplyčioje jau daug 
kartų vienas ir kartu su lietuviais 
yra meldęsis dabartinis po-

Paryžiuje, Prancūzijoje, sau
sio 26 mirė meno istorijos profe
sorius Jurgis Baltrušaitis. Palai
dotas sausio 28 Mountrouge šei
mos kapinėse, šalia savo tėvo 
Jurgio Baltrušaičio, kuris buvo 
įžymus poetas ir diplomatas.

Jurgis Baltrušaitis, meno isto
rikas, buvo gimęs 1903 gegužės 
7 Maskvoje. Jis turėjo ypatingą 
jaunystę ir ypatingas lavinimosi 
sąlygas, nes jo tėvas buvo garsus 
poetas, vertėjas ir kartu turtin
gas žmogus.

Tėvas Jurgis Baltrušaitis buvo 
gimęs 1873 Skirsnemunėje. Stu
dijavo Maskvoje, pramoko kelio- 
liką kalbų, jų tarpe ir skandinavų 
kalbas, ir pasižymėjo kaip 
grožinės literatūros vertėjas į 
rusų kalbą. Iš viso yra išvertęs 
apie 50 veikalų. Jau nuo 1895 
metų vertėsi iš rašto, nuo 1899 
pradėjo rusiškai rašyti 
eilėraščius ir pagarsėjo kaip poe
tas simbolistas. Jo poezijos išėjo 
bent kelios knygos. Vieną knygą 
išleido ir itališkai. Tiksliai 
nežinoma, kada pradėjo eiles 
rašyti lietuviškai. Pirmasis jo lie
tuviškas eilių rinkinys pasirodė 
1942 metais. Tai buvo “Ašarų 
vainikas”.

Buvo vedęs turtingo fabrikan
to, varpų liejyklos savininko, 
dukrą. Tai sudarė jam sąlygas 
plačiai keliauti po Europą. Akty
viai dalyvavo rusų kultūriniame 
gyvenime, kurį laiką tvarkė visos 
Rusijos teatrų ir koncertų reper
tuarus, 1919 buvo išrinktas Rusi
jos rašytojų draugijos pirminin
ku. Nuo 1920 buvo paskirtas 
Lietuvos atstovu Maskvoje. Ten 
išbuvo iki 1939. Tada buvo per
keltas į Paryžių Lietuvos pasiun
tinybės patarėju. Paryžiuje jis ir 
mirė 1944 sausio 3.

Sūnus Jurgis buvo auklėjamas 
ypatingu būdu. Jis baigė vo
kiečių gimnaziją, iš mažens pasi

piežius Jonas Paulius II.
Po išrinkimo popiežium 1978 

spalio 16 Jonas Paulius 
II aplankė apaštalo Sv. Petro 
kapą Vatikano bazilikoje ir susi
telkė maldoje prie Aušros Vartų 
Marijos paveikslo netoli esančio
je lietuvių koplyčioje. Drauge su 
lietuviais Šv. Tėvas čia mėldėsi 
1981 kovo 5 ir 1987 lapkričio 16, 
norėdamas išreikšti savo dvasinę 
vienybę ir solidarumą su Aušros 
Vartų maldininkais Vilniuje.

Apžvelgęs ilgą Aušros Vartų 
šventovės ir Marijos paveikslo 
istoriją, prel. Vincas Mince
vičius primena kai kuriuos poe
zijos ir muzikos kūrinius, sukur
tus Gailestingumo Motinos gar
bei, primena Vatikano pašto 
1954 išleistą pašto ženklų seriją 
su Aušros Vartų Marijos paveik
slu. Straipsnį autorius baigia Si
biro lietuvaičių maldos žodžiais:

Prof. Jurgis Baltrušaitis

savino keletą kalbų, jų tarpe ir 
lietuvių kalbą. Jo namuose lan
kydavosi įžymiausi Rusijos akto
riai ir kiti meno žmonės. Gimna
ziją baigė 1919. Studijuoti po 
karo išvyko į Paryžių. Norėjo 
studijuoti scenografiją, teatrinio 
pastatymo techniką. Deja, tuo 
metu Paryžiuje niekas apie tokį 
mokslą negirdėjo. Tada jis nuk
rypo į meno istoriją. 1923 - 26 
Paryžiaus Sorbonos universitete 
baigė viduramžių istorijos ir ar
cheologijos specialybes, 1927 - 
28 archeologijos ir meno istorijos 
tyrinėjimo reikalais ’ keliavo po 
Armėniją ir Gruziją. .. Italijoje, 
Prancūzijoje, Ispanijoje ir Vo
kietijoje studijavo XII amžiaus 
skulptūrą. 1931 Sorbonoje gavo 
daktaro laipsnį.

Vytauto Didžiojo Universite
te Kaune profesoriavo nuo 1933 
iki 1939. Dėstė meno istoriją, 
dažniausiai viduramžių meną. 
Su paskaitomis iš meno istorijos 
važinėjo po visą pasaulį, daug 
kartų buvo Columbijos universi
tete New Yorke, Yale universite
te New Havene.

Prancūziškai yra parašęs dau
gybę veikalų iš meno istorijos, 
dalis jų yra išversta į kitas kalbas. 
Jis visur pasirašydavo lietuviškai 
— Jurgis Baltrušaitis. Parašė 
veikalą angliškai ir apie lietuvių 
liaudies meną.

Aktyviai reiškėsi ir lietuviško
je veikloje, atstovavo Lietuvai 
įvairiuose tarptautiniuose 
sąjūdžiuose, konvencijose. Prie 
Paryžiaus turėjo ūkelį, ir jo arti
miausias kaimynas buvo genero
las de Gaulle. Su juo bičiuliavo
si.

Jurgis Baltrušaitis taip pat 
buvo ir prof. Juozo Brazaičio ar
timas draugas ir bičiulis. Prieš 
kokius 25 metus, atvykęs į Me
tropolitan muziejų New Yorke, 

. lankėsi ir Darbininko redakcijo
je.

C>

Britanija, Prancūzija ir Italija 
susitarė sudaryti vieną bendrą 
vadovybę jų turimom Persijos 
įlankoj laivynų pajėgom.

Prezidentas Reagan, pateik
damas savo paskutinį pranešimą 
apie valstybės būklę kongresui, 
pareiškė kovosiąs už valstybės 
biudžeto subalansavimą, laisvą 
prekybą, šeimų gyvenimo 
būklės pagerinimą ir karo pavo
jaus pašalinimą.

Buv. Panamos karinio valdo
vo gen. ManuelAntonioNoriega 
patarėjas Jose P. Blandon pagra
sino atskleisti Noriegos įsivėlimą 
į narkotikų ir ginklų prekybą ir 
korupciją, jei - Noriega nepasi
trauks iš politinės veiklos.

Japonija paskelbė Šiaurės 
Korėjai diplomatines sankcijas 
užtai, kad ji, siekdama sutrukdy
ti Pietų Korėjoj rengiamus olim
pinius žaidimus, išsprogdino 
Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą.

Pažvelk, o Motina, į mūsų var
go ir ilgesio sutrintas Širdis, į nuo 
šalčio ir alkio pamėlusias mūsų 
lūpas. Grąžinki mus į šalį, kurią 
mums pats dangus dovanojo, į 
kryžių ir bažnyčių žemę, į kraš
tą, kurį tu nuo amžių 
pamėgai...”

i 
I



VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA VISIEMS LIETUVIAMS
Šįmet Vasario Šešioliktoji prie 

kurios esame priartėję, yra au- 
kaktuvinė. Prieš septynia
sdešimt metų buvo atgaivinta 
Lietuvos valstybė. Tautinio susi
pratimo skatintojai, kartais net 
skirtingai galvodami, tilpo vie
name Lietuvos kely. Drąsiame 
didžiulės reikšmės Nepriklauso
mybės akte išnyko nuomonių 
skirtumai.

Reiškiame pagarbą pirmie
siems nepriklausomybės minties 
skatintojams, Aktą pasirašiu
siems, jį kovose gynusiems, 
žuvusiems ir sužeistiems, ne
priklausomo gyvenimo vado
vams, Sibiro aukoms, partizanų 
kraujui ir šiandien tą pačią ne
priklausomybės mintį okupaci
joje įvairiais keliais puoselėjan
tiems.

Savaitės *
Įvykiai |

Sov. S-gos darbininkų unijų 
organas “Trud” paskelbė, kad 
mažamečiai vaikai buvo verčia
mi dirbti 12 vai. per dieną val
stybės ūkiuose (sovchozuose).

J.T. gen. sekr. Javier Perez 
de Cuellar numato prašyti nuo
latinius Saugumo tarybos narius 
imtis žygių taikai Artimuose Ry
tuose pasiekti.

JAV 1984 į erdvę išmestas 11 
tonų satelitas yra surinkęs daug 
duomenų, bet 1990 pavasarį 
turėtų iškristi iš orbitos ir su
sprogti. NASA yra susirūpinus 
iki to laiko pasigaminti 
erdvėlaivį ir juo pargabenti sate
litą į žemę.

Taivano prezidentu vieton mi
rusio Chiang Ching-kuo buvo iš
rinktas vietinis taivanietis Lee 
Teng-bui. Tikima, kad jis bus iš
rinktas ir nacionalistų partijos 
pir mininku.

Komunistų partijos organas 
“Pravda” paskelbė, kad dėl 
Uzbekistano respublikoj vyku
sių išeikvojimų ir kyšininkavimo 
buvo apkaltinti aukšti partijos ir 
vyriausybęs pareigūnai, jų tarpe 
ir Brežnevo žentas, buv. pirma
sis vidaus reik, ministerio pava
duotojas Juri M. Carbakov. 
Jiems visiems yra keliama tei
smo byla.

Kolumbijos prokuroras Car- 
los Hoyos, paskelbęs griežtą 
kovą narkotikų prekybai, terori
stų buvo pagrobtas ir nužudytas.

Prezidentas Reagan paprašė 
kongresą paskirti prieš Nikarag
vos vyriausybę kovojančių parti
zanų paramai 36 mil. dol., kurių 
3.6 mil. dol. ginklam būtų nau
dojami tik tada, jei nepavyktų 
taikos derybos.

Izraely vykstančio John Dam- 
janjuk teismo teisėjas įsakė dar 
kartą apklausti kaltintojų liudi
ninką Eliahu Rosenberg, kuris 
teisme liudijo, kad Demjanjuk 
esąs “Ivan the Terrible”, o 1945 
m. vykusiam apklausinėjime tvi- 
rino savo akim matęs, kaip kitas 
kalinys kastuvo smūgiu “Ivan 
the Terrible” užmušęs kalinių 
sukilimo metu. Dalia Stanišldenėpat Los Angeles dramos

Informuojant spaudą ir radiją Kultūros kongreso reikalais Clevelande sausio 10. Iš k. 
Sėdi: Dalia Staniškienė, Milda Lenkauskienė, Pranas Joga, Juozas Stempužis, stovi: 
Edvardas Stepas, M. Blynas, Vacys Rociūnas, Vladas Čyvas.

Sveikiname viso pasaulio lie
tuvius, laisvę vertinančius, jubi
liejų ryžtingai sutinkančius, Lie
tuvos okupaciją smerkiančius, 
jos žūties siekiančius. Mūsų 
nuotaikas šiais Lietuvos Neprik
lausomybės metais tealsuoja pa
sitikėjimu pavergta tauta, kuri 
iki šiandien liko atspari, ir vilti-

LIETUVOJE PLANUOJAMI 
VASARIO 16 MINĖJIMAI

Lietuvių Informacijos Centras 
New Yorke praneša, kad 
1987.XII.6 lietuvių grupė parašė 
Mikhailui Gorbačiovui laišką 
apie Lietuvoj rengiamus Vasario 
16-tos minėjimus, bet tas laiškas 
buvo konfiskuotas. 1988 sausio 8 
d. pas Petrą Cidziką Vilniuje
įvyko trijų su puse valandų kra
ta, kurios metu šis laiškas, kartu 
su atviru laišku JAV Kongresui, 
buvo saugumiečių paimtas. Kra
tai vadovavo Bukauskas.

Laiškas Gorbačiovui dar ne
buvo paskelbtas, nes parašai jam 
tebebuvo renkami. Iki kratos ir 
laiško konfiskavimo jau buvo pa
sirašę 125 asmenys. Atviras laiš
kas JAV Kongresui pasiekė Va- 70 kapeikų, turi nesimetriškus 
karus. Lietuvių Informacijos 
Centras jį išvertė į anglų kalbą 
ir perdavė Lietuva besirūpinan
tiems kongreso nariams.

Laiške Gorbačiovui prašoma, 
kad nebūtų trukdoma Vasario 
16-tos dieną padėti gėles prie 
lietuviam ypatingos reikšmės tu
rinčių paminklų. Laiške nurodo
ma, kad Vasario 16-tą dieną yra 
numatoma padėti gėles Vilniuje 
prie nežinomojo kareivio kapo 
Lietuvos laisvės kovose žuvusių 
karių kapinėse, prie Dr. Jono 
Basanavičiaus kapo Rasų ka
pinėse, prie Vilniaus katedros ir 
prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo, o taip pat Kaune buvu
siose savanorių kapinėse, Karo 
muziejaus sodelyje ir prie Mai
ronio paminklo. Visi tautiečiai 
yra raginami gausiai dalyvauti 
minėtuose minėjimuose.

Laiške yra primygtinai prašo- fotografo J. Bulhako Vilniaus fo-
> tografijų albumas.

KULTŪROS KONGRESUI ARTĖJANT

Clevelande, Dievo Motinos 
parapijos patalpose sausio 10 
įvyko spaudos konferencija Pa
saulio lietuvių IV kultūros kon
greso klausimu. Kongresas įvyks 
Toronte, Kanadoj, birželio 24 - 
27. Pranešimus padarė kultūros 
kongreso programos koordinato
rius Pranas joga ir rengimo ko
misijos pirmininkė Milda Len
kauskienė. Jie supažindino su 
kongreso tikslu bei planuojamais 
renginiais.

Penktadienį, birželio 
įvyks Henriko Nagio organizuo
jamas literatūros vakaras; šešta
dienį ryte—dr. prel.Pr.’Gaidos 
įvadinė kongreso paskaita. To
liau programoje svarstybos įvai
riais klausimais (šeimos, lite
ratūros, teatro, religijos, muzi
kos, meno,lituanistikos...). Bus 
taip

V 
mi, kad jos vidinės jėgos neišsi- 
sems. Laikas Lietuvos nesunai
kins, ją tik užgrūdins ateities 
kūrybai laisvoje aplinkoje, JAV 
Lietuvių Bendruomenė ir toliau 
kukliu įnašu padės Lietuvai ir 
stengsis puoselėti šiame krašte 
tautinę gyvybę.

JAV LB Krašto valdyba

ma, kad Gorbačiovas sudraustų 
dalyvių terorizavimą. Pasirašiu
siųjų tarpe: kun. A.Šeškevičius,

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniuje pirmąkart atidary
ta prastų gaminių paroda — 
peržiūra “Prekė džiugina, prekė 
liūdina”. Parodoje eksponuota 
paltas, kurio neužsisegsi, batai, 
į kuriuos netelpa vaiko kojytė, 
televizija, kurio ekranas nesuš- 
vinta spalvomis, vyriškas kostiu
mas, už kurį mokėta 175 rub. ir

apykaklės atlapus, prasta švarko 
apykaklės apdaila, grubiai įsiūtas 
švarko pamušalas, madingas pil
kos spalvos paltas, bet jo dėvėti 
neįmanoma — sagtukas ne toje 
vietoje, kur turėtų būti, bato pa
das trūkęs pusiau, plytos “Sūdu
vos” gamintos — tik prisiliesk — 
pačios skilinėja, trupa. Parodai 
eksponatus pristatė vartotojai.

— Vilniuje buvo surengtas 
pirmasis Lietuvoje antikvarinių 
ir bukinistinių knygų aukcijonas- 

i varžytinės. Buvo pateikta 127 
knygos lietuvių, lenkų, rusų ir 
vokiečių kalbomis' išleistos iki 
1940 metų. Maironio “Lietuvos* 
istorija” ir V. Pietario “Algiman- 

• tas” buvo parduoti penkeriopai 
didesne kaina negu pradinė, 

I šešeriopai brangiau — “Lietu- 
i viškų ir lenkiškų monetų katalo

gas”, septyneriopai — garsaus

sambūrio spektaklis, dainos ir J 
muzikos koncertas, parodos.

Kultūros kongreso tikslas ko
misijos pranešime nusakytas ši
taip: pagilinti kultūrinį interesą; 
solidariau telkti visų kartų atsto
vus kultūriniam darbui; aštriau 
iškelti kultūrininko atsakomybę 
šio meto kultūriniuose klausi
muose; persvarstyti ir įvertinti 
lietuvių bendruomenės
kultūrinį gyvenimą šių dienų 
realybės rėmuose...

Komisija daug ir nuoširdžiai 
, dirba' ir kongreso pasisekimas 

bus garantuotas, jei lietuviška vi
suomenė atsilieps taip pat su 
nuoširdumu. Jau laikas planuoti 
atostogas ir - ruoštis į Torontą. 
Nepraleiskime puikios progos 
pasisemti kultūrinių vertybių ir 
dvasiškai praturtėti bei atsinau
jinti.

B. Bartulis, kun. J. Razmantas, 
kun. Atkočiūnas, kun. Krikščiu-
kaitis, kun. Gražulis, kun. R. 
Puzonas, A. Terleckas, V. Bo* 
gūšis, P. Cidzikas, B. Galdikas, 
R. Teresiutė, M. Jurevičius, A. 
Žyprė, V. Vaičiūnas, V. Jančiau
skas, R. Ragaišis, L. Simutis, V. 
Ralys, J. Pletkevičius, L. Lau- 
rinskas,B. Poškus, S. Kelpšas, 
M. Gavėnaitė.

Taip pat Vasario 16 d. 19 vai. 
30 min. Vilniaus Šv. Onos 
bažnyčioje ir kitose bažnyčiose 
bus aukojamos mišios už Lietu
vą. Kaune tą patį vakarą (valanda 
dar nežinoma) mišios bus auko
jamos Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje.

(UC)

— Lietuvos kraštotyrininkai 
rinko liaudies muzikos pa
vyzdžius Šimonyse, Šepetoje ir 
Kupiškyje kur užrašė 206 liau
dies dainas ir 19 ratelių, surinkta 
apie 23 tautosakos patiekėjus 
duomenys. Kaišiadorių rajono 
Paparčių gyvenvietėje kraštoty
rininkai užrašinėjo tautosaką, 
rinko etnografinę medžiagą, ty
rinėjo žemdirbių buitį, ūkio eko
nomiką, domėjosi apylinkės gy
ventoju kultūra.

S. L. K.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKJn- 
non Secųritles Ine., One Stato St Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas . 
pirkti ir parduoti akcljąs, bonus, options, fondus, commodltles, auksą Į 
Ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
ki 212 482-6962-3.

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECT1CUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. Pirmad.
6 - 7 vai. vak. Iš WS0U 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, DirekL, 234 Sunllt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

Vir-

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -19 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Ave„ Baysido, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134. 1

iš Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

Pociaus kiemo, kaimyno 
keičio dauboje pasistatė virtu
ves, įtvirtino jose eigulio Ra- 
zmaus duotus katilus ir, per die
nas ir naktis pleškindami ugnį, 
gaminosi viralą ir kitokius val
gius. Pagamintas maistas geldo
mis būdavo sunešamas į Pociaus 
triobą ir sukraunamas ant stalų, 
prie kurių ateidavo budėtojai ir 
dovanai valgydavo. Ruduo buvo 
labai gražus, todėl valgytojai, 
nesutilpę Pociaus troboje, valgė 
prie naujai padarytų stalų.

Žmonės aukojo avinus
Žemaičiai buvo įpratę 

Kęstaičių kunigams ir vienuo
liams vežti aukas, daugiausia avi
nų. tai dabar, bažnyčios saugoji
mo metu, tokių aukų pasipylė iš 
visos apylinkės. Todėl visi, kas 
norėjo valgyti galėjo valgyti iki 
soties. Per du budėjimo mėne
sius virėjai papiovė daugiau kaip 
keturis šimtus avinų, neskaitant 
kitos mėsos ir kitokių valgių.

Policija dar labiau įtūžo dėl 
virtuvių pamiškėje ir ne kartą 
bandė išvartyti katilus ir užge
sinti ugnį, bet virtuvės moterys 
švaistydamos liepsnojančiais 
nuodėgulius juos išvaikydavo. 
Tokiu būdu ir policija, nieko ne
laimėjusi, turėdavo grįžti atgal.

VALDAS JC. DUOBA, lietuvis advokatas* 357 Larkflald RoeiA 
Northporth, N.Y. 11731. Tol. 515 363-3740. Namų telefonas 
tik išimtinais atvejais 515 757-2671. New York© ofisas Lltor ••■••••• 
86 - 01 114th St, Rlchmond HIII, N.Y. 11418. TeL 718 *41 - 2811. ,
_ _____________________________________________________ __ _______ i,—r-

SHALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avo. (prie Foropt 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas leidot u ve s. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tolxalra, Jr. laidotuvių direktorius. Now- 
ark Office! 426 Lafayotto St (Cor. Wllson Avo.), tolof. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg Beech, Fku, 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOMEi.200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOOOLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Fla. 33707.813 345 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, {staiga veikia naujo] vietoj — OHLERt- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Tolof. 847*2323 
(namų tolof. 647 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlušlo Idijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wlnter Gardon Teverti. 
1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlal 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., Carona, Ouoens, 
N.Y. 11368. Tolof. 779-5156.

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

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto Iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arttiur St, Brockton.MA 02402. TeL 
617-586-7209.

Užsakytojo pavardė ir adresas .........................................

Pridedu 10 dol. prenumeratai ir auką...............................
Bridges, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DĖMESIO ŽURNALUI “B R I D G E S”!
Darbininko skaitytojai kviečiami nepalikti vaikų Ir anūkų 

be lietuviško laikraščio. Jei kas iš anūkų nebegali skaityti 
lietuviškai, užsakykite “BRIDGES”. Tai 10 kartų metuose išei
nąs žurnalas anglų kalba. Informuojama apie lietuvių gyveni
mą okupuotoje Lietuvoje Ir Išeivijoje. Metinė prenumerata tik 
10 dol.

Prašau siuntinėti Bridges šiuo adresu:
Vardas, pavardė ............................................................ ___
Adresas ........................................................;.___________

Nejsl leisdavo nė vieno 
nepažįstamo

Kartą per Kęstaičius važiavo 
kunige ir, bažnytkaimyje su
stojęs įėjo į bažnyčią, norėdamas 
pasimelsti. Žmonės bažnyčioje 
vieni kalbėjo rožančių, kiti vai
kščiojo kalnus, o dar kiti giedojo 
giesmes. Kunigas, norėdamas 
pagarbinti Švč. Sakramentą, ar
tinosi prie altoriaus grotelių. 
Žmonės, pamatę kunigą, sumišo 
ir puolė prie jo. Moterys apkal- 
bino kunigą ir bučiuodamos jam 
rankas, prašė neiti prie didžiojo 
altoriaus ir neišnešti Švč. Sakra
mento. Prašė mišias laikyti prie 
šoninio altoriaus, ir žadėjo tų 
mišių išklausyti.

Darančiaus vadovaujami 
žemaičiai neįsileisdavo j 
bažnyčią nė vieno nepažįstamo 
žmogaus. Jiems leisdavo 
pasižiūrėti, kas dedasi bažnyčio
je tik iš bobnyčiaus, o patys 
užtraukdavo: “Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė”.

(Bus daugiau)

asolino 

MEMORIALS v
66 - 86 80 ST. MIDDI.F. VI 1.1 .AG E. QCEF.XS. N.Y. 

PIIONES (718) 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU- KVECAS

JONAS 
H379”33+l976 -

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TFjAVEL S8RVIC< 
i 129 KNAPP STREET

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



Didžiąją šventę pasitinkant
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo šventė yra mum pati 
didžiausia ir pati svarbiausia. 
Nors tauta yra okupuota, bet lai
svojo pasaulio lietuviai gali tą 
šventę kuo iškilmingiau švęsti. 
Net ir privalu, priminti visam pa
sauliui, kddėl taip dedasi šiame 
moderniame 20 amžiuje, kada 
naikinamas kolonializmas, kuria
mos naujos negrų valstybės, o 
Europoje senos ir garbingos tau
tos, su savita kultūra dar en
giamos sunkios komunistinės 
baudžiavos. Ta vergovė ir pri
verčia mus visada budėti ir kiek
vieną šventę pasitikti su nauju 
ryžtu, naujom viltim, kad kartą 
vergovės pančiai nukris.

Jei išeivijos lietuviai būtų 
tylėję, nieko nekalbėję, 
nešaukę, vargiai kas būtų belikę 
iš Lietuvos. Būtų surusinę, kaip 
ir anais caro laikais, būtų ir lietu
viškas mokyklas jau panaikinę, 
įvedę graždanką — rusiškas rai
des.

Išeivijos lietuviai turi labai 
didelę veiklos prasmę, —jai pa
reiga kalbėti už tautą, kuriai yra 
užrišta burna, kuriai brukamas 
melas ir apgaulė, o pasakyti nie
ko negali.

Sovietų Sąjungoje pastebimas 
persigrupaVifrfaS. Žmories ima ir* 
išjhda. ?Išjudėjb Latvijoje, Esti
joje, Lietuvoje ir buvo mitingas. 
Kaip pranešama iš Lietuvos da
bar ir ten bus minima Vasario 
16. Koks tai didelis įvykis. Kokie 
drąsūs tie rengėjai. Jie nebijo 
eiti į kalėjimą, į katorgą, netekti 
darbo, buto. Kraštutinėse sąly
gose jie paminės Vasario 16 
šventę su kalbomis, dainomis, su 
gėlėmis prie Nežinomojo karei
vio kapo, prie dr. Jono Basana
vičiaus kapo. Jie bus filmuo
jami, tardomi, sodinami į kalėji
mus vien už tai, kad pareiškia 
pačias brangiausias idėjas — 
laisvės tautai, laisvės Lietuvai.

Po tiek metų okupacijos tai 
pirmas įvykis. Ir jis mus jaudina 
ir mus šaukia neapvilti. Ir mes 
turime dar uoliau paminėti savo 
nepriklausomybės šventę. Atei
kime visi į minėjimų sales. Pri- 
pildykime jas. Atneškime ir di
desnę auką, nes mūsų dosnumas 
įgalins geriau veikti visiems lai
svinimo komitetam.

Atsiveskime ir jaunimą į savo 
sales. Tegu ir jis pratinasi prie 
tokių švenčių rengimo. Tegu su
pranta šventės svarbą.

Savo namuose prisiminkime 
šią šventę, ypač ten, kur yra jau
nimo. Tiek dalykų galima pada
ryti tokį vakarą. Tiek yra plokšte
lių, skaidrių, juostelių. Paverski
me namus lietuviška švente, 
pačia gražiausia.

Būtina ieškoti draugų ir kitų 
tautų tarpe. Tik su draugų pagal
ba mes išjudinsime Europos pa
vergtas tautas ir sustabdysime 
komunizmo agresiją, naujų 
“dvarininkų” viešpatavimą ir en
gimą paprastų žmonelių.

Čia daug nuveikia Lietuvos 
vyčiai. Jie informuoja spaudą, 
valdžios žmones, visokias įstai
gas. Šiemet reikia tai padvigu
binti, patrigubinti. Tegu visi pa
matę mūsų ryžtą padėti savo tau- 

Tai.
Tokių ~ minėjimų' metu 

netrūksta ir kritikos, nes krikti- 
kuoja tie, kurie mažiausiai dirba, 
arba nenori visai dirbti. Nesibi
jokime tų piktų žmonių, eikime 
tik pirmyn ir pirmyn, laimėdami 
vis naujus draugus Lietuvos la
bui.

Tik palyginkime, kas buvo 
praeityje. Mes buvome visai 
nežinoma tauta, gal net mirti pa
smerkta. O šiandien mes esame 
žinomi visame pasaulyje, visi 
žino, ko mes norime.

Niekada nepaliaukime triušę 
Lietuvos labui, jos laisvei atgau
ti. Niekada nėra čia atostogų.

MAŽOJI LIETUVA, KLAIPĖDA IR PRŪSAI 
ypač siekė Lenkija, Prancūzijos jAV LB Krašto valdybos pirm. VYTAUTO VOLERTO žodis Kultūros Židinyje 1988 
remiama. Klaipėdos krašto vai- says/o y7 minint Klaipėdos krašto atvadavimo sukaktį.
dymą parėmė prancūzų genero
las su pėstininkų batalionu, 
vėliau civilis komisaras, taip pat 
prancūzas.

Mažlietuviai 1920 vasario 21 
savo veiklos centrą perkėlė iš 
Tilžės į Klaipėdą ir kreipėsi į 
Lietuvos valstybės tarybą, reika
laudami susijungti su Lietuvos 
valstybe. Lietuvos Steigiamasis 
Seimas 1921 lapkričio 11 priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
Klaipėdos kraštą prijungti prie 
Lietuvos.

Klaipėdos krašto ekonominė 
padėtis blogėjo. Šilutėje susi
darė Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komitetas, kuris 1923 
sausio 9 išleido manifestą ir pra
nešė, kad perima Klaipėdos 
krašto visą valdžią. Šie sukilėliai, 
padedami Lietuvos savanorių, 
greitai užėmė visą kraštą, išsky
rus Klaipėdos miestą.

Mieste buvę prancūzai prieši
nosi ginklais, bet sukilėliai juos 
privertė pasiduoti. Praėjus 
šešioms dienoms po manifesto 
paskelbimo (1923 sausio 15), lie
tuviai jau valdė visą Klaipėdos 
kraštą, o dar po devynių dienų 
(1923 sausio 24) Lietuvos seimas 
oficialiai pripažino, kad 
Klaipėdos kraštas grįžo prie Lie
tuvos. •>

Niekada nebus per daug darbo 
jėgų, niekada nebus per daug su
rinktų lėšų.

Nuo mūsų visų entuziazmo ir 
pasišventimo ir darbo tėvynei 
priklauso ir Lietuvos ateitis. Ši 
didžioji šventė — 70 metų 
laisvės atstatymo sukaktis — 
mus ir įgalina naujiem laisvės 
žygiam.

Šv. Kaliksto katakombos: kiemelis, iš kurio įeinama į keliaau
kštes kapines. Nuotr. kun. prof. A. Rubšio

Dėl šio žygio aliantai stipriai 
įsižeidė, net atsiuntė kelis karo 
laivus į Klaipėdos uostą. Ypalč 
šiaušėsi Lenkija, Lietuvai karu 
grasindama. Už trijų savaičių 
prancūzai pasiėmė 63, sukilėlių 
paimtus, savo belaisvius, kari
niai laivai išplaukė, Lenkija apri
mo.

Sukilime žuvo keli savanoriai/ 
daug vargo kainavo įvairios pa
liaubų derybos su aliantais, bet 
Klaipėdos kraštas, beveik trejus 
metus valdytas prancūzų komi
saro, prisijungė prie Lietuvos. 
Sukilimo organizatorius buvo 
Erdmonas Simonaitis, o vyriau
sias sukilėlių karinis vadas, kaip 
jau minėta, — Jonas Budrys. 
Klaipėdos kraštas liko Lietuvos 
valstybės teritorijoje iki 1939 
kovo 23, kai jį užėmė Hitlerio 
kariniai daliniai, prieš tris dienas 
Lietuvai gavus Hitlerio grasi
nantį ultimatumą.

Trys akcentai

Atrodo, kad būtų nereikalinga 
kalbėti apie Klaipėdos krašto su
kilimo detales, apie vokietininkų 
veiklą jame, apie Boettcherio 
bylą tarptautiniame Haagos tei
sme, apie Neumanno ir Sasso 
nuteisimą Lietuvos kariuo
menės teisme, šią pirmąją bylą 
naciams, vykusią gerokai prieš 
Nuembergo procesą. Net ir apie 
Klaipėdos miesto bei viso krašto 
reikšmę Lietuvai, juk šitai yra 
smulkiai dėstoma Lietuvių En
ciklopedijoje (XII, XV, XVII to
mai) ir Br. Kviklio Mūsų Lietu
voje (IV tomas). Man štai kas 

rūpi pabrėžti:
1. Klaipėdos kraštas yra tik ne

didelė Mažosios Lietuvos dalis, 
su Lietuva valstybiškai besirišu- 
si, kai kitos lietuvių tautai prik
lausančios žemės Mažojoje Lie
tuvoje buvo ir,yra svetimųjų pa
sisavintos;

2. Prūsų išsimėtymas kiltimis 
ir nemokėjimas susijungti ar 
nors artimai bendradarbiauti 
buvo ir yra pavyzdys, kaip kyla 
didžčiosios nelaimės;

3. Klaipėdos sukilimas iki 
šiandien liudija, kad drąsūs ir 
net su pavojais surišti sprendi
mai yra būtinai reikalingi valsty
biniame ir visuomeniniame gy
venime.

Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Lietuvos neišrišo Mažosios 
Lietuvos klausimo. Po Antrojo 
Pasaulinio karo jis dar labiau su
sipynė. Vokiečių kolonizacija 
dingo, bet liko gana daug iš ten 
kilusių vokiečių ir jų vaikų, per
sikėlusių į Rytų ar Vakarų Vokie
tiją. Jie turbūt savo nesenos isto
rijos iš galvos nestumia.

Štai pereitų metų rugsėjy 
Klaipėdoje lankėsi visas autobu
sas pro Vilnių ekskursavusių vo
kiečių, gal nostalgijos, gal smal
sumo stumiamų, ir jų kelionę 
plačiai vaizdavo periodinis Die 
Welt.

Iš Mažosios Lietuvos išnyko ir 
jos seni gyventojai lietuviai. Ten 
dabar esą yra naujakuriai, kaip 
ir rusai. Kokių čia reikėtų teisi
nių matų? Remtis viduramžių 
istorija? Juk Izraelis savo val
stybės ribas grindžia bibliniais 
laikais. Jei būtume gausūs, 
kalbėtume kitaip. Pagaliau 
gelbėtų geresni santykiai su len
kais, jei jie yra galimi, nes ir jie 
reikš užmačias į dalį Prūsijos. 
Mūsų brėžiami žemėlapiai turi 
kiek reikšmės, bet ne tiek daug, 
kiek norime.

Prūsų gentys savo tarpe nesi- 
stumdėę-Bet ir nebendradarbia
vo. Spaudžiant kry žiuočiams, at
sirasdavo išdavimų ne dėl keršto 
ar neapykantos, bet savanaudiš
kumui gundant. Tuo tarpu lietu
viai, jau prieš Mindaugą gerokai 
apsijungę, išliko, nes sudarė 
tvirtesnę jėgą.

Ši istorijos dalis šiandien taip 
pat reikšminga savo įspėjimu. Ar 
mes į ją kreipiame dėmesį? Kar

tais gandai mūsų tarpe mobili
zuoja jėgas kovai prieš faktus. 
Žinoma, tikrovės — taigi faktų
— negalima kraipinėti, ir jie 
atrodo nuobodoki, nes reikalauja 
minties. Gandai neribojami, 
juos galima patraukliai nuspal
vinti ir pakreipti emocijų pusėn.

Klaipėdos sukilėliai, mažlie
tuviai ir. savanoriai iš Didžiosios 
Lietuvos, nenuvertinant Lietu
vos valstybės vaidmens, parodė 
didelę drąsą. Pasipriešinimas 
didžiųjų valstybių sprendimui 
buvo pavojingas. Prancūzija ir 
Anglija savo ginklais mūsų su
kilėlius galėjo sutriuškinti, o 
Lietuvos ateities diplomatiniai 
santykiai su tada Europai vado
vaujančiais taip pat buvo rizikin
goje būklėje.

'lačiau Lietuva ir sukilėliai 
gal numatė, kad aliantai 
Klaipėdos nelaikė svarbia Euro
pos teritorija, dėl jos nesirengė 
iššaukti naujo konflikto, ir sukili
mo drąsa iki dabar paliko ant 
Klaipėdos krašto lietuvių tautos 
ženklus. Pagarba šį ryžtą pa- 
rodžiusiems!

Nesvarbu, iš kur esame kilę,
— iš Mažosios ar Didžiosios Lie
tuvos, ar iš Vilniaus krašto. Ne
svarbu, ar Sibire, Australijoje, 
Amerikoje gimėme. Lietuviškas 
galvojimas, siekiąs lietuvių tau
tai savarankiškumo ir laisvės sa
vose žemėse be svetimųjų, ypač 
mus ilgai ir nežmoniškai engu
sių, yra pagrindinė vertybė. 
Šiuose siekiuose daug padėtų 
dėmesys geroms ir blogoms isto
rijos pamokoms. Daug padėtų ir 
mūsų pastangos išmintimi, ap
sukrumu, išsiauklėjimu ir ener
gija prašokti mūsų gyvenimą pai- 
niojančius kaimynus.

Vilniaus kraštas, Mažoji ir 
didžioji Liertuva yra viena Lie
tuva.

— Berrisso “Mindaugo” 
draugija (Argentinoje) metinia
me susirinkime išrinko naują 
valdybą dviems metams: pirmi
ninke Valentiną Bukauskaitę- 
Persico, nariais — J. Šišlauską, 
E. Perotti, M. Mikelaitienę, pa- 
gelbininkais — A. Griška, A. 
Ferrer, M.Bardini. Revizijosko- 
misijon išrinkti: A. Pamperas, A. 
Šaulys; N. Persico, L. Mikelai- 
tis, J. Bukauskas, E.Zagrakalis.

Iš kelionės tik 
negrįžta arkliu 

II APAŠTALAS

ROMOJE 27ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Tuomet pirmusyk išgir
dau ir archeologo, katakombų 
tyrinėtojo, Battista di Rossi var
dą (1822 - 1894).

“In hoc signo vi neesi!” 
(Pergalė šiame ženkle)

Konstantinas Didysis yra Ro
mos imperatorius, kuris davė 
laisvę krikščionybei. 312 m. 
mūšis ant Milvijaus tilto ir per
galė prieš Maksencijų padarė ji 
man labai svarbiu asmeniu. 
Lemtingąjį mūšį ir pergalę 
aprašo ir istorija, ir legendos.

Viena legenda pasakoja apie 
Konstantino sapną naktį prieš 
mūšį. Rytdiena kėlė Konstanti
nui daug rūpesčių. Sapne matė 
ant dangaus skliauto kryžių su 
įrašu: “In hoc signo vinces!” 
Ryto metą Konstantinas įsakė 
savo legionų vėliavas paženklinti 
kryžiumi. Ant Milvijaus tilto su
sitiko mūšyje Konstantino ir 
Maksencijaus legionai. Konstan
tinas mūšį laimėjo. Jo legionai,

asilas

PAULIUS

nugalėję Maksencijaus legionus, 
perėjo Tiberį ir užėmė Romą. 
Konstantinas tapo Romos impe
rijos galva. Ilgainiui jis ir visa šei
ma tapo krikščionimis.

Ši legenda grįžo į mano at
mintį pamačius įrašą prie Api
jaus vieškelio. Skaitau: La vilią 
di Massenzio” (Maksencijaus 
vila). Trinu akis, nes šio ženklo 
anksčiau čia nebuvo. Jis naujai 
pakabintas.

Roma ir jos apylinkės yra dau
giasluoksnės. Apijaus vieškelis 
buvo Romus imperijos vieškelių 
karalienė — Regina viarum. Šv. 
Sebastiano katakombų net nepa
stebėtum, nežinodamas, kad ant 
jų tebestovi Konstantino 
Didžiojo statyta šv. Sabastiano 
garbei bazilika. Einant miesto 
linkui, bazilika yra kairėje Api
jaus vieškelio pusėje. Leidžian
tis į “daubą” nuo Cecilia Metella 
kapo, po dešine yra Maksenci
jaus vila.

Vartai su įrašu “Vilią di Mas
senzio” yra tik trejetas šimtų me
trų nuo Šv. Sebastiano bazilikos. 
Daug sykių, esant Romoje stu
dentu, ėjau pro šiuos vartus. 
Tada jie marmurinės lentos su 
įrašu neturėjo. Už jų matėsi tik 
lanka su pieva bei pamatų li
kučiai.

Lanka ir dabar ta pati, tik žolė 
pievoje nupjauta. Lankos 
pašonėse, pavasario vėjuko ragi
namos, tarp aukštų smilgų savo 
raudonas galvutes linguoja gra
kščios aguonos. Nupjautoje pie
voje matosi rūmų pamatai bei 
aslos ir hipodromo pamatai su 
spina — nugara centre, o prie 
vieškelio galima atpažinti mau
zoliejų. Taigi “vila” bus buvusi 
didžiulis Maksencijaus dvaras — 
ūkis Romos priemiestyje.

Imperatorius Maksencijus, 
kaip ir jo amžininkas Konstanti
nas, yra pažįstamas dėl mūšio 
ant Milvijaus tilto ir pervartos 
Romos imperijos istorijoje.

Maksencijaus dvare 
Romos priemiestyje

Įėjimas į vietą tik su bilietu — 
nebrangus, 1500 itališkų lyrų 
(apie 1 doleiį). vietoje įprastų 
kepurėtų sargų kitose Romos ar
cheologinėse vietose, lankytojus 
priima ir išleidžia šneki italų 
pora. Ji parduoda bilietus, o jis 
aprūpina vietovės žemėlapuku ir 
aprašu.

Lanka su Maksencijaus dvaru 
priklauso tai pačiai daubai, ku
rioje krikščionys kadaise buvo iš
sikasę sau katakombas. Tik Api
jaus vieškelis atskiria katakom
bas nuo Maksencijaus dvaro, ei
dami daubos pakrantėmis, ge
riau matome gana ryškius dvaro 
pastatų pamatus ir apmatus.

Archeologija — mokslas apie 
“pradžią” yra istorijos draugė. 
Archeologijos duomenis “skaity
ti” padeda vaizduotė. Ir mudu, 
akimis apmetę žaliąją daubą, 
vienas kitą papildome savo pa
stabomis apie griuvėsiais virtu
sių pastatų paskirtį: rūmus, hi
podromą, mauzoliejų — vietą 
urnoms su šeimos mirusiųjų pe
lenais.

Žemėliapukas ir aprašas pade
da susipažinti su Maksencijaus 
dvaro praeitimi. Vilos statyba, 
atrodo, buvo atlikta trumpu 
Maksencijaus valdymo metu 
(306 - 312). Vieta vilai prabangi 
ir svarbi Apijaus vieškelio pakelė 
kone prie miesto vartų. Kadaise 
ji priklaususi Anijų šeimai — fa- 
miliae Annii.

Archeologija nėra tik mokslas, 
kuris žadina lankytojų vai
zduotę. Mat archeologai, rem
damiesi radiniais ir žiniomis bei 
užuominomis senovės raštijoje, 
atkuria vietovės praeitį. Archeo
logų dėka Maksencijaus dvaro 
Romos užmiestyje praeitis yra ir 
patikima ir įdomi.

Pasirodo, kad Annia Regilla, 
mergina iš Anijų šeimos, iš
tekėdama už Erodo Atikiečio 
(Herodus Atticus), II a. po Kri
staus, gavo šią šeimos nuosavybę 
kaip kraitį. Erodas Atikietis 
buvo įdomi asmenybė. Reiškėsi 
kaip stoicizmo filosofas ir buvo 
busimojo Romos imperatoriaus 
Markaus Aurelijaus mokytojas. 
O Markus Aurelijus mane vis do
mina savo knyga Mąstymai (Me- 
ditationes). Būdinga, kad ir jis 
tapo garsiu stoiku.

Apie Erodą Atikietį archeolo
gai “iškniso” ir daugiau įdomy
bių. Jo būta perdėm turtingo. 
Turtingo paveldėjimu, — tėvas 
jam paliko didelius turtus. Be to, 
jo būta labai didelėje bėdoje. 
Mat jis buvęs apkaltintas žmonos 
Annia Regilla nužudymu. Ar
cheologai rado ant rūmų 
griuvėsių sienos paminklinę len
tą su įrašu “Rūmų šviesai” — 
žmonos atminimui. Archeolo
gams atrodo, kad Erodas Atikie
tis ją prisegė prie sienos, norėda
mas parodyti savo nekaltumą ir 
prisirišimą prie žmonos. Ir ar
cheologai negali apsieiti be intri
gų!

Paskutinės Maksencijaus 
dienos dvare

gintimis grįžtu prie Maksen
cijaus ir anos lemtingos datos 
krikščionybės istorijoje: 312 spa
lio 28. Tą dieną Konstantinas nu

galėjo Maksencijų ant Milvijaus 
tilto. Skaitau lapelį, kurį gavau 
prie vartų. Bevardis ano meto 
istorikas — metraštininkas 
aprašo Maksencijų prieš šį lem
tingą mūšį. Rašo, kad Maksenci
jus pasitraukė iš rūmų ant Pala
tine kalvos dvi dienas prieš 
mūšį. Kartu su žmona ir sūnumi 
persikėlė į savo vilą prie Apijaus 
vieškelio.

Maksencijus buvo už pagoniš
kąją Romos civilizaciją, o Kon
stantinas rengėsi duoti krikščio
nybei laisvę imperijoje. Kon
stantino legionų vėliavas jau 
puošė kryžius, nes jis tikėjo, kad 
“In hoc signo vinces!" Kokia vil

timi gyveno Maksencijus savo 
viloje anas dvi dienas?

Vėl prie Romos mūrinių 
sienų

Šiuolaikinė Roma yra didžiulis 
metropolis. Kadaise gimusi ant 
septynių kalvų palei Tiberį, jau 
apaštalo Pauliaus amžiuje Roma 
buvo didžiausias imperijos mie
stas. Imperatoriui Augustui mi
rus (14 m. po Kr.), Roma buvo 
suskirstyta į keturioliką rajonų 
su mažesnėmis padalomis ir 
užėmė 426 ha.

įdomu įeiti į Romą senuoju 
Apijaus vieškeliu. Einant 
pėsčiomis, galima daugiau maty 
ti.



Politinio simpoziumo programos dalyviai. Is k. prof. Romas Vaštokas, Ginta Palubius 
kaitė, dr. Elona Vaišnienė ir adv. Povilas Žumbakis. Nuotr. V. Maželio
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KAS IR KAIP?
Daug kas neįmanoma

Apsivertusiems darbuose ne 
viską galima atlikti taip, kaip 
norėtųsi pačiam, arba kaip vi
suomenė pageidautų. Ypač sun
ku su informacija, nes ji reikalau
ja laiko paruošimui ir paskleidi
mui, be to, kartais ir laikraščių 
redakcijos nebūna palankios vie
nai ar kitai žiniai, vienam ar ki- 
tam^mformatoriui’. Todėl trum
palaikius, skubančius įvykius 
tenka sprausti į pirmą eilę, o il
giau besitęsiančius, kurie negą
sdina staigiu išnykimu, palieka
me vėlesniam dėmesiui.

Vėlesniam dėmesiui JAV LB 
paliko dr. S. Sužiedėlio ruošia
mą istorinį darbą, apie kurį buvo 
j^emažai - kalbėta Washingtono 
konferencijoje ir JAV LB Tary
bos sesijoje, St. Petersburge, 
Fla. Abiem atvejais dalyvavo 
apie šimtas žmonių.

Tačiau šios viešumos nepaka
ko. Spaudoje šis užmojis yra pa
baramas, nes trūksta tikrų žinių.

Klausiama ir atsakoma
Kodėl apsispręsta pa

rašyti tik nacių okupacijos istori
ją? Ar galima ją pilnai nušviesti, 
nežinant jos priežasčių, kurios 
sudarė jai pagrindą, kaip Stalino- 
Hitlerio susitarimas ir sekusi So
vietų Sąjungos okupacija?

Sis tvirtinimas yra netikslus. 
Dr. S. Sužiedėlio darbas apima 
laikotarpį nuo 1918 m. iki 1945 
m. Štai atskirais skyriais liečiami 
periodai: 1918, - 1938, 1938 - 

• 1939, 1939 - 1940, 1940 - 1941, 
1941 - 1944, 1944 - 1945. Ar tai 
vien nacių okupacija? Ar čia 
neįeina priežastys, Stalino-Hi- 
tlerio susitarimas su viešomis ir 
slaptomis dalimis, apie kurias iki 
dabar Lietuvoje niekas negali 
prabilti? Tačiau vokiečių okupa
cijos įvykiai bus akcentuojami, 
nes studija turi ne vien grynai 
mokslinį, bet ir kitą tikslą, — 
ginti lietuvių tautą nuo tenden
cingų puolėjų ir padėti tiems, 
kurie yra be pagrindo apkaltina
mi nebūtais dalykais.

Kiek atsieis JAV LB tokios 
istorijos parašymas?

Už medžiagos surinkimo išlai
das ir patį darbą, besitęsiantį 21 
mėnesį, • autoriui sumokama 
$37,000. Tai ne $60,000, kaip 
skelbiama spaudoje. Iš kur šis 
skaičius atrastas, nežinome. Jis 
niekur nebuvo minėtas ir naudo
tas.

Kodėl tokios istorijos parašy
mas pavestas dr. S. Sužiedėliui, 
o ne kitam lietuviui istorikui?

Jau kelerius metus JAV LB 
praleido, stengdamasi kažką la
bai panašaus į šį užplanuotą dar
bą paruošti. Kalbėjosi su 
keliolika lietuvių istorikų ir so
ciologų, turinčių reikiamus aka
deminius laipsnius ir akademinį 
pripažinimą. Nė vienas tokio 
darbo fiėsiėmė. Pagaliau buvo 
apsistota prie kolektyvinio vei

kalo, kuriame atskirus skyrius 
rašytų atskiri žmonės. Redakto
rius atsirado, bet niekas nesutiko 
jam padėti. Kai dr. Sužiedėlis 
išėjo iš OSI ir dar nepradėjo nie
kur kitur dirbti, turėjo laiko. Į jį 
kreipėmės, nes manėme, kad jo 
patirtis OSI ištaigoje taip pat bus 
naudinga.

Kodėl neleidžiama dr. 
Sužiedėlio darbo niekam 
peržiūrėti?

Tai vėl netiesa. Juk sudaryta 
speciali komisija, kuri jo pažan
gos pakankamumą ir tinkamumą 
peržiūrės kiekvienus tris mėne
sius ir teiks jam sugestijas. Tos 
komisijos nariai yra lietuviai aka
demikai.

Ar galima pasitikėti asmeniu, 
penkerius metus .dirbusiu OSI?, 

Priklauso nuo to, ką jis, dirbo 
ir kaip dirbo. Ar žino kas nors 
apie S. Sužiedėlio nusikaltimus? 
Jei tokių asmenų arba tokių nu
sikaltimų yra, kodėl nepraneša. 
JAV LB į jo darbą žiūri lygiai 
taip, kaip žiūrima į vokiečių oku
pacijos metu Lietuvoje dirbu
sius tarnautojus. Kuo nusikalto 
buhalteris? Kuo nusikalto mie
stelio policininkas, kuris slapta 
pranešė savo kaimynui, kad pa
sislėptų nuo vokiečių saugumo? 
Pagaliau, kuo nusikalto geležin
kelietis, nors traukiniais buvo 
vežiojama vokiečių kariuomenė, 
iš Lietuvos išgabenamos 
gėrybės, transportuojami net ka
liniai?

Kodėl šis darbas reikalingas? 
.. Visuomenei yra žinoma, kad 
ne tik pavienius asmenis netei
singai apkaltina OSI, bet ir visa 
lietuvių tauta yra vadinama na
ciais arba jų artimais kolaboran
tais. Vakarų pasaulyje kursuoja 
eilė knygų, kuriose mes esame 
juodinami. Taip pat mūsų visuo
menė žino, kad tai yra grynas 
melas. Tačiau kai savo tarpe 
skundžiamės, niekas negirdi, o 
melas plinta. Nors JAV archy
vuose yra pakankamai medžia
gos, kuri šiuos kaltinimus leng
vai atremtų, tačiau niekas jos ne
kilnoja. Žurnalistai paima tas ne
tiesą rašančias knygas ir jomis 
naudojasi, nes taip jiems daug 
lengviau ir patogiau. Dokumen
tus vartant, praeina daug laiko. 
Kad vokiečių okupacijos metais 
administracija visokiais būdais 
stengėsi išvengti, labai dažnai ri
zikuodama atskirų žmonių gy
vybėmis, žalos gyventojams ir 
kraštui, žydų autorių knygos šito 
nemini ir gal tyčiomis vengia. O 
kiek nervų kainavo SS legiono 
gudrus nustūmimas ir išvengi
mas? Kiek apsaugota vyrų nuo 
priverčiamų darbų Vokietijos fa
brikuose, nevykdant vokiečių 
įsakymų? Kaip su tais mūsų įta
kingais asmenimis, kurie at
sidūrė pasmerkimo lageriuose, 
gindami tautą? Kas apie tai aiški
na, rašo, kalba?

Kas paskatino šio darbo imti?
Visuomenė. Jau seniai buvo

kalbama, kad neturime tinkamai 
paruoštos medžiagos apkaltini
mams atremti. “Mūsų veiksniai 
nieko nedaro, jiems niekas 
nerūpi, tik ginčytis”, tai tiesiogi
niai dejonių žodžiai. Minėjau, 
kad JAV LB j tai atkreipė dėmesį 
prieš ketverius metus, tačiau 
nieko negalėjo padaryti, nes 
neatsirado autorių, nors visą lai
ką jų ieškojome. Medžiagos sto
ka skundėsi ir prieš OSI apkalti
nimus kovojančių komitetų 
žmonės. Dar visai neseniai, pe
reitų metų rugsėjyje, viename 
suvažiavime kalbėjo ADP koor
dinatorė, kad esame apsileidę, 
daug kas patys vokiečių okupaci
ją pergyvenome, tačiau nieko 
neparašome ir tylime. Būtinai 
reikią rimtos studijos!

Tamsioji pusė
JAV LB šį uždavinį vykdyti 

stengėsi kelerius metus, bet 
buvo nesėkminga. Kai buvo pa
ruošta dirva (nusistatyta, ko no
rima), ir atsirado galimybė, išgir
dome užmetimus. Tai čia ir vėl 
galima naudotis klausimais — 
kokie tie užmetimai?

Uždavinys kainuosiąs labai 
daug. Pabandykime 21 mėnesį 
pragyventi ir paskaičiuokime, 
kiek kainuoja.) Krašto valdyba 
švaistanti pinigus, švaistąs ir Vo- 
leretas. (Iš asmeniško, pikto laiš
ko.) Nekreipiamas dėmesys į vi
suomenę. (Ar ne visuomenė de
javo dėl medžiagos stokos?) Ne
tinkamas autoriaus parinkimas. 
(Kodėl? Koks geresnis?) Darbas 
būsiąs žalingas. (Darbas vos 
pradėtas, bet jau kalbama apie 
jo vertę.)

Tada vietoje yra ir dar vienas 
klausimas: kas užmetinėja?

Pradėjo ADP koordinatorė R. 
Razgaitienė. Ji su labai netikslia 
informacija paskleidė JAV LB 
Tarybos sesijoje lapelį. Tarybos 
nariai jį turėjo, tačiau krašto val
dybą įpareigojo darbą tęsti. Tas 
pats lapelis buvo atspausdintas 
Dirvoje. Šio lapelio neteisinga 
informacija naudodamiesi, 
užpuolė Drauge Zygas, Balašai- 
tienė, Kezienė (taip pat iš ADP), 
A.D., kun. A. Kardas, Daugėla. 
Kol bus atspaustas šis straipsne
lis, spaudoje pasirodys gal ir 
daugiau. Bet ne tik spauda pra
kalbo. Rimti žmonės skambino 
telefonais ir teiravosi tikresnių 
žinių. Jas gavę, sutiko su projek
to mintimi. Skambinėjo ir pikti 
balsai, kurie nenorėjo jokių 
žinių, tik Krašto valdybą charak
terizavo neišmanėliais, OSI 
rėmėjais, pinigų švaistytojais, 
tautos išdavikais. Buvo rimtų, 
kultūringų laiškų, siekiančių in
formacijos. Buvo isteriškų, gra
sinančių. Piktešnieji balsai gal 
buvo susijaudinimo, sukelto tik
ros informacijos nebuvimo, pa
dariniai. Nemanoma, kad tai sie
kia JAV LB kenkti ir ją žeminti.
O gal?

Kiekvienu atveju — tai visuo
meninio darbo sunkumai ir ne
nuoseklumai, — čia reikalauja
ma šį ar tą atlikti, čia kaltinama 
už tą darbą. Bet ar būtų geriau, 
jei nieko nedarytume?

Vytautas Volertas

Po lietuvių sukilimo 1941 me
tais Kazimieras Palčiauskas buvo 
pakviestas Laikinosios Vyriau
sybės perimti Kauno burmistro 
pareigas. Kiti lietuviai buvo ragi- į 
narni grįžti į savo pareigas, kad 
kraštas galėtų atsistoti ant kojų 
ir nepriklausomai valdytis. 1984 
metais Tampoje, Fla., tam 
pačiam K. Palčiauskui buvo 
atimta JAV pilietybė, kad jis vo
kiečių okupacijos laikotarpyje 
turėjo burmistro, kad ir bejėgiš
ką, titulą. OSI laimėjo imigraci
jos teismuose įsakymą deportuo
ti K. Palčiauską į Sovietų Sąjun
gą. Jis dabar kovoja prieš tokią 
deportaciją ir sekančiam spren
dimui pasirodžius, gali būti 
suimtas ir laikomas kalėjime, kol 
ateis laikas jį įsodinti į Aerofloto 
lėktuvą ir atiduoti sovietams 
sušaudyti.

Tame pačiame vokiečių oku
pacijos laikotarpyje Juozas Kun- 
gys, atsiliepdamas į pogrindžio 
skatinimus naudotis pasyvios re
zistencijos priemonėmis prieš 
vokiečius, save dvejais metais 
pasijaunino, kad išvengti mobili
zacijos į vokiečių karinius dali
nius. Amerikos Aukščiausias 
Teismas šiomis dienomis svarsto 
ar Juozui Kungui palikti ar atimti 
pilietybę, nes jis pakeitė savo 
amžių.

Prieš šešis kitus lietuvius yra 
užvestos OSI bylos. Šie asmenys 
kovoja teismuose už savo gyvy
bes. Mūsų visuomenė yra giliai 
pergyvenus OSI siautėjimus 
prieš mūsų žmones ir yra rėmusi 
pastangas, kurios kelia viešumon 
OSI prasižengimus prieš teisėtą 
procesą.

Veiksniai prieš porą metų su
formavo Lietuvių Teisėms Ginti 
Komitetą-Fohdą, prie kurio da
bar neseniai dar prijungė ir Ak
cijos Vienetą. Fondo tikslas 
buvo telkti lėšas apkaltintiems 
apsiginti teismuose. Komiteto 
tikslas buvo rinkti dokumentaci
ją. Akcijos vieneto tikslas buvo 
keisti Amerikos įstatymą ir pan. 
Nors šios grupės susilaukė para
mos iš visuomenės, veiksniai jų 
didelėmis sumomis nėra lig šiol 
parėmę.

Dabar ateina žinia iš JAV LB, 
kad jų pasirinktas kelias kovoje 
su OSI yra pasamdymas buvusio 
OSI tarnautojo dr. Sauliaus 
Sužiedėlio parašyti karo meto 
istoriją. “Bendrupmenė, paga
liau, mėnesį nepilną, pasirašė, 
kontraktą ir bus paruoštas veika
las liečiąs vokiečių okupaciją” 
(Algimantas Gečys, JAV LB-ės 
Krašto valdybos vykd. adm., 
1987 spalio mėn. Pasaulio LB 
Politinėje Konferencijoje Wa- 
shingtone). Tuo pačiu metu A. 
Gečys taip pareiškė apie OSI ap
kaltintų gynimą: “Aš vis dėl to 
norėčiau pareikšti, kad man 
atrodo, kad neinama tikslingu 
keliu. Kol kas, dabar mes ban
dom ginti individus. Jei mūsų vi
suomenė nėra pajėgi ginti indi
vidus finansiniai, to pinigo netu
rim.. . .vienintelis būdas yra arba 
“class action suit”, kuriuo keliu 
einama arba įstatymo pakeiti
mas, bet bandyti ginti kiekvieną, 
kuris bus apkaltintas, mes ne
pajėgsime. Mes patrupinam pi
nigus ir daugiau nieko.”

Yra teisybė, kad OSI apkaltin
tiems pinigai gynybai yra tik pa
trupinami. Tačiau, JAV LB yra 
užsiangažavusi išleisti kelia
sdešimt tūkstančių istorijos pa
rašymui. Abejoju, kad bet koks 
lietuvis tokią sumą skaitytų tru
piniu. Americans for Due Pro
cess neabejoja, kad vokiečių 
okupacijos laikotarpio istorija 
yra reikalinga. Tačiau, mūsų 
žmones jau OSI laukia deportuo
ti į Sovietų Sąjungą. Kai K. Pa
lčiauskas buvo paprašytas Laiki
nosios Vyriausybės tarnauti bur
mistro pareigose, jis jiems ne
sakė: “Palaukit, vyrai, aš manau, 
kad yra dabar svarbiau jums ne

priklausomybės istoriją parašyti, 
kad vokiečiai suprastų mūsų san
tykius su sovietais”. Jis darė, kas 
jo buvo paprašyta. O dabar, 1988 
metais, mūsų vadai nuo jo pra
deda nusisukti, patrupina porą 
grūdų gynybai ir sako, kad nebe
galime kiekvieno apginti.

Latvių visuomenė, kuri yra 
žymiai mažesnė už lietuvių, turi 
Gynybos Fondą, kuris padengia 
didesnę dalį apkaltintųjų gyni
mosi išlaidų. Latviai yra susi
laukę ir eilę laimėjimų teismuo
se. Lietuvių situacija yra daug 
liūdnesnė.

OSI problema yra nepaprastai 
sujaudinus mūsų visuomenę. Ji 
intensyviai reaguoja į OSI daro
mą žalą. Visuomenės nariai re
mia akciją, kuri padeda iškelti šią 
žalą į viešumą. Paskiros apy
linkės, apygardos, ALT-o sky- 
ria, lietuviškos Organizacijos, 
klubai ir grupės yra parėmusios 
Americans for Due Process ir 
Koalicijos vedamą darbą.

Ar visuomenė nori, kad jos 
suaukoti pinigai būtų šitaip JAV 
LB išleisti, kai yra tokia stoka 
pinigų degantiems reikalams yra 
klausimas, kurį gali atsakyti tik
tai pati visuomenė. Dr. 
Sužiedėlio parinkimas šio istori
nio darbo paruošimui taip pat 
prašosi atviro žvilgsnio.

JAV LB (žr. Darbininko š.m. 
4 nr. A. Gečio straipsnį “Kodėl 
puolami savieji?”) kažkodėl nori 
užtikrinti visuomenę, kad dr. 
Sužiedėlis išdirbo penkerius 
metus OSI įstaigoje tiktai kaip 
istorikas. Faktai, tačiau, yra šiek 
tiek kitokį:

1. Kai 1985 metais dr. 
Sužiedėlis buvo vertinamas 
pakėlimuiSi.QSJ , sluoksniuos^, 
vienas iš jo bosų šitaip, jį reko
mendavo: “Vienas iš pagrindinių 
darbų, kurį istorikas turi su
gebėti atlikti šios rūšies darbe 
yra atskirti svarbius dalykus nuo 
nereikšmingų. Dr. Sužiedėlis 

SAULIAUS SUŽIEDĖLIO 
ATVIRAS LAIŠKAS
Neseniai kai kuriuose lietuvių 

laikraščiuose pasirodė pareiški
mai, liečiantys mano asmenį bei 
“Lithuania During the Second 
World War” istorijos projektą. 
Manau, kad bus tokių straipsnių 
ir daugiau. Juose yra pasireiškę 
vienašališkai pateiktų faktų, gan
dų, o kartais net pareiškimų visai 
neatitinkančių tikrovei. Kiekvie
nam jų atsakyti užimtų beveik 
visą mano laisvą laiką, tad 
norėčiau Jums pateikti bent 
pačius svarbiausius faktus.

Pirma, noriu pasisakyti dėl 
pačios istorijos projekto. 1987 
m. liepos mėn. pabaigoje, man 
grįžus iš krikščionybės jubilie
jaus šventės Romoje, pirmą kar
tą kalbėjau su LB atstovais dėl 
karo meto istorijos veikalo, kurio 
jau seniai pasigendama. Mano 
paties pasiūlymu, idant veikalas 
įgautų tęstinumą, buvo nutarta 
apimti 1940 - 1941 m. pirmąją 
sovietinę okupaciją, 1941 - 1944 
m. vokiečių okupaciją, bei 1944 
-1945 metus Lietuvoje, įskaitant 
to laikotarpio karo pabėgėlių 
klausimą (smulkiau 1987. IX. 1 d. 
“Proposal” bei 1987. X. 7 d. 
“Agreement” tekste).

Galutinai buvo apsistota prie 
1938-1945 metų laikotarpio, su 
įvadu į 1945 -1950 m. Lietuvoje 
vykusį partizaninį karą. Su visu 
tuo buvo supažindinta 60-ties 
puslapių veikalo apybraižoje, 
kuri buvo išsiūsta kai kuriems 
lietuvių mokslo darbuotojams 
1987.XII.17 d.

Veikalas skiriamas ameri
kiečių visuomenei ir vadovaujasi 
Vakarų pasaulyje priimta mok
sline metodologija. Rankraštį 
skaitys ir mokslinį lygį vertins 
mokslininkai, turintys nemažą

tvirtai orientuojasi šios įstaigos 
tiksluose ir todėl gali atlikti visas 
tyrinėjimo fazes.” Tarp dr. 
Sužiedėlio pareigų buvo ir se
kanti: “Jis yra taip pat atsakomin- 
gas už perteikimą informacijos 
OSI direktoriui Neal Sher apie 
tai, kas rašoma Amerikos lietu
vių spaudoje”.

2. Dr. Sužiedėlis yra paruošęs 
OSI prokurorams informaciją 
apie galimus gynybos liudinin
kus.

3. Prieš prasidedant K. Pa- 
Ičiausko teismui Floridoje, dr. 
Sužiedėlis tikrino sovietų 
parūpintų vertėjų vertimų • tik
slumą tose depozicijose, kurios 
buvo imtos Lietuvoje. Suradęs 
kai kur net ištisai praleistus saki
nius ir klaidas, kurios pakeitė 
liudijimų pačią esmę, jis apie tai 
pranešė savo bosams. Tačiau, 
OSI, prasižengdama prieš visas 
teisinės profesijos etikos nor
mas, šio fakto nepranešė nei 
teisėjui, nei gynybai. (Juozo 
Kungio byloje Daivos Kezienės 
be jokio atlyginimo paruošta ver
timų klaidų analizė buvo priimta 
teismo kaip svari). • Dr. 
Sužiedėlio turima informacija, 
iškelta į viešumą tuo laiku būtų 
padėjusi K. Palčiausko gynybai. 
Naatrodytų, kad tyla šiame atve
jyje būtų pasitarnavusi tiesai.

4. Savo tuometiniui bosui Eli 
Rosenbaum dr. Sužiedėlis su
teikė žinias ir apie mane pačią. 
Jo pateiktų žinių kokybė buvo 
auRslai vertinama p. Rosenbaum 
(dabartinio World Jewish Con- 
gress teisinio patarėjo). Tos in
formacijos neturėjo nieko ben
dro su istorija. Jos buvo apie 
mane, mano šeimą ir Americans 
for Due Process. Dr. Sužiedėlis 
suteikė OSI mano gyvenamąjį 
adrešą, amžių, telefoną ir dar 
parūpino jiems kopiją vieno 
mano laiško, kurį buvo atspau
sdinęs Washington Post dienraš
tis. Dr. Sužiedėlio greitos infor-

(nukelta į 5 psl.)

patirtį ir pasitikėjimą tiek lietu
vių, tiek amerikiečių visuo
menėje. Kai kurios nelietuvių 
mokslinės organizacijos yra iš
reiškusios susidomėjimą veikalu 
ir yra pareiškę norą jį paremti 
(pav. AABS, baltų studijų drau
gija)-

Jokio 60,000 dol. “honoraro” 
nebuvo, nėra ir nebus. Yra pa
skirta žymiai kuklesnė mokslinė 
stipendija beveik dviejų metų 
pilnalaikiui drabni. Skaitytojai ir 
laikraščių redaktoriai, kurie do
misi tikrąja padėtimi, tepalygina 
čia pateiktą informaciją, kurią 
gali nesunkiai patikrinti, su kai 
kuriais spaudoje pasirodžiusiais 
pareiškimais.

Kiti spaudoje pasirodę pasisa
kymai liečia mano buvusį darbą 
OSI įstaigoje. Darbu OSI susi
domėjau 1981 m. rudenį, pasi
rodžius skelbimui Amerikos 
istorikų sąjungos aplinkraštyje. 
Prieš pradedant darbą, kalbėjau
si su kai kuriais lietuvių visuo
menėje žinomais asmenimis. 
Tuo klausimu buvo įvairių nuo
monių, įskaitant tokių, kurie gal
vojo, kad reikėtų OSI įstaigoje 
dirbti kuo daugiau rytų euro
piečių.

Darbą pradėjau 1982 m. 
rugsėjo mėn. Pagrindu dirbau 
istoriku, bet progoiųis teko būti 
lietuvių, lenkų ir rusų kalbų 
vertėju. Man atvykus į įstaigą, 
Kazio Palčiausko, a. a. Jurgio 
Juodžio ir Juozo Kungio bylos 
jau buvo teisminėje stadijoje, ir 
todėl aš jose nedirbau pagrindi
niu istoriku.

Vienintelis teismas, kurį 
mačiau savo akimis, įvyko 1983 
m. pavasarį Newarke (iš tikrųjų

(nukelta į 5 psl.)
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.Paskutiniuoju laiku spaudoje 
tilpo eilė pasisakymų dėl mok
slinės stipendijos istorikui dr. S. 
Sužiedėliui. Kai kurių asmenų 
jautrumas OSI problemai bando' 
nuneigti ilgėlesnį laikotarpį 
trunkančius darbus. Todėl JAV 
LB Krašto valdyba jaučia svarbą 
pateikti su II-jo Pasaulinio karo 
laikotarpio studija susijusius fak
tus.

1. JAV LB Krašto valdybos su 
dr. S. Sužiedėliu pasirašyta su
tartis liečia mokslinę studiją apie 
įvykius Lietuvoje II-jo Pasauli
nio karo metu. Veikalo apimtis: 
350 - 500 puslapių. Pagal sutar
tyje įrašytą darbo planą autorius 
apžvelgs 1918 -1939 metų laiko
tarpį ir detaliai analizuos 1940 - 
1941 sovietinę ir

1941 - 1944 III-jo Reicho okupa
cijas. Veikalas taip pat palies 
tremtinių pasitraukimą į Vaka
rus ir ginkluoto antisovietinio 
pogrindžio kūrimąsi Lietuvoje.

2. Pagal sutartį studijos pilna 
kaina yra $46,000. Dr. 
Sužiedėliui skiriama $37,500. Ši 
suma yra už 21 mėnesį pilnalai- 
kio darbo, apimančio dokumen
tacijos ieškojimą archyvuose, tą 
laikotarpį pažįstančių liudininkų 
apklausą, studijos parašymą bei 
paruošimą spausdinimui, pa
skaitas keliuose moksliniuose se
minaruose bei akademinėse in
stitucijose, straipsnių paskelbi
mą amerikiečių mokslinėje 
spaudoje, ir talką surengti tarp
tautinę mokslinę konferenciją 
artėjančios Molotovo - Ribben- 
tropo Pakto 50 metų sukakties 
proga. Minėta $37,500 suma su
daro dr. Sužiedėliui $20,000 me
tinį atlyginimą. Studijos autorius 
pats apmokės valdžios moke
sčius ir draudas.

3. JAY LB Krašto valdyba 
kreipėsi į prof. dr. Br. Vaškelį, 
kad prie Illinois universiteto vei
kianti Lituanistikos katedra aka
deminiu požiūriu studijos rašy
mą prižiūrėtų. Prof: Vaškelio 
žodinis sutikimas yra gautas. Jis 
rūpinasi patariamosios istorikų 
komisijos sudarymu. Komisijos 
vaidmuo prižiūrėti studijos rašy
mą ir dr. Sužiedėliui talkinti pa
tarimais, konstruktyvia kritika, 
mokslinių šaltinių ir prieitų išva
dų vertinimu. Lituanistikos Ty
rimo ir Studijų Centro valdybos 
pirm. prof. dr. J. Račkauskas yra

. pažadėjęs dr. Sužiedėliui ben
dradarbiavimą.

4. Minėtą laikotarpį Lietuvoje 
apžvelgiančių rimtų mokslinių 
studijų svetimomis kalbomis 
kaip ir neturime. Anksčiau išlei
sti veikalai buvo parašyti kada 
pilna II-jį Pasaulinį karą liečianti 
dokumentacija buvo neprieina
ma. Paskutiniaisiais metais Va
karų demokratijoms archyvinę 
medžiagą atvėrus mokslinin
kams, yra svarbu naujausiais 
istorijos šaltiniais paremtą studi
ją išleisti. Šį būtinumą konstata
vo 1974 metais vykusi White 
Plains Lietuvos laisvinimo veik
snių konferencija. Studijos 
trūkumas daugeliu atvejų keltas 
mūsų spaudoje ir įvairių vienetų 
konferencijose bei posėdžiuose 
(AABS Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centro, Lietuvių Fon
do, LFB, LB ir kt.).

Prieš ketverius metus PLB 
valdyba dėjo pastangas ta pačia 
tema paruošti veikalą, kurį suda
rytų mokslininkų kolektyvo 
straipsniai specifinėmis temo
mis. Deja, pastangos sukiužo, 
neatsiradus reikiamam skaičiui 
istorikų, sutinkančių bendradar
biauti. Iš 14 istorikų, į kuriuos 
buvo kreiptasi, tik trys sąlyginai 
sutiko. Teko kolektyvinio veika
lo paruošimo minties atsisakyti.

5. Pereitą vasarą dr. S. 
Sužiedėliui protesto ženklan 
(dėl esto Kari Linnas deportavi
mo į Sov. Sąjungą) pasitraukus 
iš OSI eitų istoriko tyrinėtojo pa
reigų, pakartotinai pradėta svar
styti studijos galimybė. Nutarta

y *
angažuoti Rytų Europos istorijo
je specializavusį dr. S. 
Sužiedėlį. Tuo metu jis buvo be
baigiąs rašyti anglų kalba veikalą 
apie krikščionybės raidą Lietu
voje. Dar neturįs naujos tarny
bos, jis galėjo skirti planuojamos 
studijos rašymui pilną laiką. Dr. 
Sužiedėlio moksliniai kredenci- 
jalai impresyvūs. Jis naudoja 
šešias kalbas. Magistro laipsniui 
tezę ir doktoratui disertaciją rašė 
Lietuvos istorijos tema. Akade
minėje spaudoje yra paskelbęs 
eilę straipsnių Lietuvos istorijos 
klausimais.

Dr. Sužiedėlis pakviestas pa
sitarus su keliais iškiliais mūsų 
istorikais (prof. dr. V. Vardžiu ir 
kt.), Lietuvių Fondo žmonėmis, 
PLB Fondo pirmininku, Litua
nistikos Tyrimo ir Studijų Cen
tro vadovais, ir kt. Prieš sutartį 
pasirašant, dr., Sužiedėlis buvo 
atvykęs į Chicagą, kur susitiko 
su minėtų institucijų darbuoto
jais (jų tarpe ir adv. P. Zumba- 
kiu) ir supažindino su studijos 
turiniu. JAV LB XI-sios Tarybos 
trečioji sesija, įvykusi 1987 lap
kričio 13 - 15 St. Petersburge, 
patvirtino Krašto valdybos pasi
rašytą sutartį ir nutarė prašyti 
Lietuvių Fondą studiją paremti. 
Be to, LB šio projekto finansavi
mui pramato kitus, įskaitant 
amerikietiškuosius ir privačius, 
šaltinius. *

Išvardinti faktai turi tikslą 
paaiškinti spaudoje priekaištus,
kad JAV LB Krašto valdyba 
sprendimus vykdžiusi su nieku 
nesutardama ir sutartį slėpusi 
nuo visuomenės.

6. Spaudoje keliamas dr.ęSu- 
žiedėlio tarnybos OSI įstaigoje 
klausimas yra opus. JAV LB 
Krašto valdyba iliuzijų neturė
jo. Jautė, kad bus asmenį; kurie 
jo turėtą tarnybą OSI laikys nū-

SAULIAUS SUŽIEDĖLIO 
ATVIRAS LAIŠKAS

(atkelta iš 4 psl.)
tai buvo pirmas kartas gyvenime 
teismo salėje). Sėdėjau publikai 
skirtoje salėje. Tuo metu man 
teko atlikti videojuostų analizę, 
aprašant atvejus, kur sovietų 
vertėjai sąmoningai ir nesąmo
ningai klydo versdami liudytojų 
parodymus. . Kadangi niekas 
manęs neprašė liudyti tuo reika
lu, pačiame teisme neteko daly
vauti.

Su prof. R. Hilbergu isto
rinėmis Temomis pirmą ir vie
nintelį kartą teko kalbėtis 1986 
m. pavasarį jam lankantis OSI 
įstaigoje. Tuo metu išreiškiau 
nuomonę vienos bylos istorinės 
dokumentacijos problemų klau
simu, kas iššaukė vieno kito tar
nautojo nepasitenkinimą. Visi, 
dirbę valdžios įstaigose, žino, 
kad valdžios įstaiga tai ne palaida 
bala. Ne tik Teisingumo Depar
tamente, bet ir daugelyje kitų 
institucijų, joks tarnautojas ne
turi teisės savo nuožiūra rašyti į 
laikraščius, ar skelbti straip
snius, liečiančius įstaigos reika
lus. Tie, kurie mane pažįsta, ge
rai žino, kad mano tarnybos 
metu, kiek leido aplinkybės, ne
vengiau kalbėtis su visais, ku
riems rūpėjo OSI klausimai, iš
reikšdamas savo nuomonę. Dar
be visuomet stengiausi išlaiky
ti objektyvumą, kad nepakenkti 
nekaltam žmogui.

1987 m. balandžio mėn. 
ištrėmus Kari Linną į Sovietų 
Sąjungą, nutariau, kad nebega
liu toliau tartauti įstaigoje. 
Pačios bylos detalių nežinojau, 
nes neturėjau su ja nieko ben
dro. Tad nesiimu spręsti žmo
gaus kaltės ar nekaitės klausimo. 
1987.IV.22 d. įteikiau atsistaty
mo raštą OSI direktoriui Neal 
Šerui, pareiškęs, kad nors remiu 
tikslą nubausti karo nusi
kaltėlius, “joks žmogus negali

TT----------

Publika Kultūros Židinyje klausosi politinio simpoziumo “Holokaustas ir lietuviai”. Iš 
k. sėdi: A. Masionis, kun. K. Pugevičius, vysk. P. Baltakis, OFM, Tėv. L. Andriekus, 
OFM, I. Vakselienė, J. Simutienė, Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis,J. Bortke- 
vičius, A. Bortkevičienė. Nuotr. L. Tamošaičio

sikaltimu, panašiai į OSI vado
vybę: nedarančią skirtumo tarp 
nusikaltusių ir dorai vokiečių 
okupacijos metais pareigas ėju
sių asmenų. Pasitikėta mūsų vi
suomene. Ji, pergyvenusi kelias 
okupacijas ir tremtį neturi pasi
duoti keršto jausmui ar teisti 
asmenį neturėdama faktų. JAV 
LB, kviesdama dr. Sužiedėlį stu
diją rašyti, neturėjo ir iki šiol ne
turi įrodymų apie jo nusikaltimą 
tiesai. tautinio solidarumo
pažeidimą arba liudijimą nors 
vienoje OSI teisman patrauktųjų 
byloje. Iš jo reikalaujantiems he
rojiškų žygių, verta priminti,
kad trijų milijonų lietuvių tauto
je tokių kaip Petkus, Sadūnaitė 
ar Gajauskas tūkstančiais neskai
čiuojame.

Išeivija turi vykdyti tai, ko ne
pajėgia pavergta tauta. Objekty
vios istorijos, apimančios II-jo 
Pasaulinio karo laikotarpį, Lie
tuvoje šiuo metu parašyti negali
ma. JAV LB ryžtasi tą uždavinį 
vykdyti, pasitikėdama lietuvio 
istoriko išmintimi. Tuo pačiu LB 
žino, kad išmintinga visuomenė 
savaųnusiteikimų neapsprendžia 
panikoje, o siekia tiesos.

JAV LB Krašto valdyba

būti deportuotas į diktatūrą”. 
Pasakiau, kad turėtų būti gere
snis kelias į teisingumą. Trumpai 
tariant tikslas nepateisina prie
monių.

Tai rašau, kadangi 1988.1.12 
“Drauge” pasirodė laiškas, tvir
tinąs, kad man dar įstaigoje be
dirbant, buvo ištremtas Sovietų 
Sąjungon pabaltietis, bet, žino
ma, nepaminint, kad kaip tik dėl 
to pasitraukiau iš pareigų.

Dar norėčiau pasisakyti dėl 
kai kurių mano išsireiškimų pa
skaitoje, skaitytoje 1987. X. 24 
Washingtone politinėje konfe
rencijoje. Esu girdėjęs, kad se
kantis sakinys, mano ištartas 
Washingtone, buvo paleistas per 
radiją: “Skaudus faktas, kad OSI 
veikla kai kuriems lietuviams yra 
gyvybinis klausimas. Bet tai pri
pažinus, ar galima iš tikrųjų 
tikėti, kad tauta, išlikusi gaja ir 
tvirta po dviejų okupacijų ir šim
tai tūkstančių kankintų ir nukan
kintų tautiečių, staiga sugniuš 
jei, pačiu blogiausiu atveju, ke
liasdešimt išeivijos narių atsi
durtų anapus?”

Mintis buvo ta, kad, nežiūrint 
atskirų laimėjimų ar pralaimėji
mų ieškant teisingumo, lietuvių 
visuomenė yra stipri, išliks to
liau, ir įstengs tęsti vertingą dar
bą. Įsidėmėtina, kad po tų saki
nių pareiškiau: “Kadangi neno
riu būti blogai suprastas, ir duoti 
gandonešiams ir temperatūros 
kėlėjams medžiagos, leiskite pa
siaiškinti. Nesakau, kad nacių 
pajieškose nėra pavojų lietuvių 
išeivijai. Jų yra ir dar kaip. ” (Ci
tatos pabaiga).

Toliau kalbėjau apie žalą ir pa
vojus, kurie mano supratimu sly
pi imigracinės teisės procedūro
je, kurią, aišku, reikėtų refor
muoti. Pasisakiau ir ko, mano 
nuomone, turime vengti, ban
dant tinkamai paveikti plačiąją 
amerikiečių visuomenę, mums
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macijos dėka OSI man įteikė 
subpoeną, ir reikalavo, kad aš jų 
įstaigai viską atskleisčiau ką aš 
buvau kalbėjusi su savo patėviu 
dail. Jurgiu Juodžiu apie OSI 
iškeltą bylą prieš jį. Tiktai dėka 
stiprios ir efektyvios gynybos 

rūpima linkme. Man kalbant 
salėje buvo 150 - 200 žmonių.

Po paskaitos su kai kuriais jų 
teko diskutuoti pareikštas min
tis. Neatsimenu, kad vienas jų 
tuomet būtų man dėl šio vieno 
pasakymo priekaištavęs. 
Neužilgo, tikiuosi, kad mūsų 
laikraščiai, vispusiškos informa
cijos vardan paskelbs ištisą, 
neiškreiptą paskaitos tekstą. 
Kviečiu skaitytojus ją perskaityti 
ir palyginti su kitų spaudoje ne
seniai pasirodžiusiais pareiški- 

-mais. ' 1 ' '••• ’
Nuomonių skirtumų skelbi

amas yra normalus demokratinės 
santvarkos požymis, bandant in
formuoti visuomenę ir spręsti 
joje iškilusius svarbius klausi
mus. Jis turi vesti prie dialogo, 
kuriame išlaikomi abipusė pa
garba ir atsižvelgimas į faktus. 
Kabinėjimasis prie atskirų fra
zių, “užtaisytų žodžių” vartoji
mas, sąmoningas vengimas duoti 
vispusiško padėties yaizdo, reto
rinio tipo klausimai, visa tai ne
siekia apeliuoti į protą. Greičiau 
tikslas yra žmogų jaudinti, o ne 
informuoti.

Bet blogiausia, kad skelbia
mos akivaizdžiai klaidinančios 
žinios, pav., apie numatyto vei
kalo apimtį ir neegzistuojančias 
“honorarų” sumas. Tie, kurie 
kritikuoja vienašališkumą ir ob
jektyvumo stoką Amerikos tei
smuose, turėtų patys vengti tų 
ydų. Nesuprantu, kokiu autori
tetu pasiremdami žmonės, patys 
nenorėdami ar nesugebėdami 
pateikti tikslius faktus, daro 
sprendimus apie mano kvalifika
cijas ir praeities veiklą. Su to
kiais nematau reikalo toliau ar
gumentuoti, nei prieš juos tei
sintis. Kiek leidžia galimybės bei 
jėgos ir toliau esu pasiryžęs dirb
ti istorijos srityje, bandydamas 
atkurti teisingą praeities vaizdą, 
apie kurį dabar jau pradedama 
kalbėti ir tėvynėje.
/ Baigiant norėčiau nuoširdžiai 
padėkoti visiems, kurie yra 
mano atžvilgiu pareiškę nuošir
dumą, draugiškumą ir tikrą norą 

--suprasti. Jiems lieku amžinai 
skolingas. Taip pat gerbiu ir ver
tinu tuos šviesius kitaminčius, su 
kuriais diskutavome klausimus 
abipusės pagarbos ir kultūringo 
dialogo ribose.

Artėja Vasario 16-toji ir Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
70-asis jubiliejus. Linkėčiau ne- 
beeikvoti jėgų tarpusavio riete
nose, o atsiminti lietuvių tautos 
tada išreikštą bendra tikslą: at
statymą “demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje”.

Saulius Sužiedėlis

taktikos OSI buvo priversti at
siimti savo subpoeną.

Iškilus kontroversijai apie šios 
istorijos apimtį, JAV LB pa
skelbė, kad taip pat bus detaliai 
analizuojama ir 1940 - 41 metų 
okupacija. Toks pakeitimas yra 
sveikintinas. Viliamės, kad bus 
atrasta pakankamai pirminių šal
tinių, su kuriais dirbti ir kad šiai 
okupacijai bus priduota tokia pat 
reikšmė ir puslapių skaičius, 
kaip ir vokiečių okupacijai.

Turėkime vilčių taip pat, kad 
dr. Sužiedėlis, turėjęs pirmos 
eilės patirties apie OSI naudoja
mus metodus, netolimoje ateity
je viešai atsiribos nuo OSI įstai
gos ir padės iškelti tiesą apie jos 
metodus į viešumą. Taipogi, kad 
jis nebetylės, kai teismuose 
girdėsis OSI parūpintų istorinių 
ekspertų paliudijimai apie Lfe- 
tuvos okupaciją. '■ ■ »* ’

Per savo penkerius tarnybos 
metus dr. Sužiedėlis neprotesta
vo, kai J. Kungio teismo metu 
dr. Raul Hilberg pavadino parti
zanus brutaliais žydų žudikais ir 
konstatavo, kad gynybos teigi
mai dėl lietuvių tautos sukilimo 
1941 metais buvo “absurdas”. 
Visi gi mes “Savieji” girdėjom tą 
patį teismo salėje. Tiktai, kad dr. 
Sužiedėlis sėdėjo kitoj pusėj tos 
salės, apmokamai asistuodamas 
OSI prokuroram Jovi Tenev ir 
Joseph Lynch, o mes sėdėjom 
anoj pusėj, be lėšų, be profe
sinės pagalbos, be miego, steng
damiesi padėti gynybai su tais 
“trupiniais”.

Tenka taip pat rimtai pagalvoti 
apieV^r. Sužiedėlio pareiškimus 
PLB^Politinėje Konferencijoje, 
kuriose jis skatino visuomenę at
siriboti nuo “kaltųjų” lietuvių ir 
teigė taip: “Skaudus faktas, kad 
OSI veikla kai kuriems lietu
viams yra gyvybinis klausimas. 
Bet, tai pripažinus, ar galima iš 
tikrųjų tikėti, kad tauta, išlikusi 
gaji ir tvirta po dviejų okupacijų, 
ir šimtai tūkstančių kankintų ir 
nukankintų tautiečių, staiga su
gniuš, jei, pačiu blogiausiu atve
ju, keliasdešimt išeivijos narių 
atsidurtų anapus?”

Ar mes jau esame tapę savais 
dievais, kad galėtumėme spręsti 
kas buvo kaltas ir kas ne, kai net 
Amerikos teismai to nedaro? Ar 
mums tikrai nesvarbu, jei kelia
sdešimt lietūvių bus atiduoti so
vietams sušaudymui? Ar mums 
ne tiek pat svarbu turėtų būti 
stabdyti deportacijas į Sovietų 
Sąjungą, kaip kad rašyti istoriją?•

Visuomenė turi teisę į atsaky
mus į šiuos klausimus iš savo iš
rinktų vadų. Iki šiol ji nėra susi
laukusi informuoto, tikslaus, tie
saus atsakymo. Sakoma vienaip, 
o daroma kitaip. OSI reikalas yra 
per daug opus tokiam elgesiui. 
Aštuonių lietuvių gyvybė kabo 
ant atsakymų.

Rasa Razgaitienė

IŠ VISUR
— Vysk. Paulius Baltalas, 

OFM kalbės invokaciją JAV At
stovų rūmuose Lietuvos Neprik
lausomybės minėjime vasario 
16. Minėjimui vazdovaus kongr. 
Frank Annunzio, Amerikos Lie
tuvių Tarybos paprašytas.

— Adv. Povilas Žumbakis va
sario 2 Canberroje, Australijos 
sostinėje, liudijo apie Sovietų 
įkalčių nepatikėtinumą Australi
jos senato specialios komisijos 
nariams. Australijos parlamente 
dabar svarstomas naujas įstaty
mas, kuris pradėtų tariamų karo 
nusikaltėlių teismus. Įstatymo 
praėjimo eiga yra sustojusi sena
te dėl rūpimų klausimų apie kal
tinamąją medžiagą, kurios tiki
masi susilaukti iš Sovietų Sąjun
gos. Laikraščiuose kaip karo nu
sikaltėliai dažniausiai minimi lie
tuviai ir latviai.

— Juozas Makulis, skautinin
kas, gyvenąs Melboume, Au
stralijoj, buvo pagerbtas 80-tųjų 
gimimo metinių proga gražaus 
būrio buvusių bendradarbių, 
draugų ir vietos skautininkų Ra
movės suorganizuota programa. 
Gauta nemažai sveikinimų raš
tu, tarp jų dukters iš Altajaus ir 
sūnaus iš Kauno.

— Apie komp. Bronių Bu- 
driūną knyga baigiama spau
sdinti “Draugo” spaustuvėje. 
Knyga gausiai iliustruota iš kom
pozitoriaus ir chorų vedėjo gyve
nimo ir muzikinės veiklos. Ją pa
ruošė rašytoja Rūta Klevą 
Vidžiūnienė, gyvenanti, kaip ir 
B. Budriūnas, Los Angeles, Ca- 
lif.

— Liudo Kairio bylos reika
lams Baltimorės Lietuviai suau
kojo 3808 dol. Į tą sumą įeina 
268 dol. pelnas, gautas iš Atletų 
klubo surengto koncerto spalio 
10.

— “Grandies”, tautinių šokių 
ansamblio, koncertas Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje 
įvyks kovo 13.

— Cape Cod, Mass., LB apy
linkės valdyba per savo iždi
ninkę Ireną Jansonienę atsiuntė 
Darbininkui stiprinti 50 dol. do
vaną su nuoširdžiais sėkmės 
linkėjimais. Valdybai ir nariams 
administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

— Alto ruošiamas Sovietų Są
jungos vykdomo lietuvių tautos 
naikinimo minėjimas vyks Šv. 
Antano parapijos salėje, Cicero, 
III., birželio 5.

— Chicagoje savo centrą tu
rinti Sovietijoje esantiems 
žydams padėti įstaiga, kurios pa
vadinimas yra the National In- 
terreligious Task Force on So- 
viet Jevvry, prieš šventes išleido 
biuletenį, raginantį siųsti sveiki
nimus Sovietijoje kalinamiems 
disidentams. Tarp kitų čia 
įtrauktos pavardės ir Balio Ga
jausko bei Viktoro Petkaus. Čia 
nemažas nuopelnas toje įstaigoje 
dirbančios seselės Ann Gillen, 
kuri tiek prielanki lietuviams, 
kad ją vienu metu net specialiai 
pagerbė Lietuvos vyčių seimas.



jEpRBININKUI
, Aukojo

' Darbininko skaitytojai/atsių- Mass., J. Stonkus, Hot Springs, 
•^MiAprehmneiĄfū^ mokesti, Ark., B. Liogys, Lanham, Md. 
.prisidėję aukomis ūžkalendprių, 
|vairius patarnavimu^ ;ari$iaip 
spaudų parėmę: "X- .

jg25'vdoI.-’^\.S.^Rehie?!lį, Nėw
RochelleVNtY.’ ■
^.20 dol. — T. Staškus, Yonkers,

. .N.y. _
r 2Ū dėti — kūn. V.* Katarskis, 

Dayton, Ohio. <
18 dol. — R. Petkevičius, Le-

<wistone, Me. rs
' Po 15 dol. — T/ Rozevi- 

čius VVoodhaven, New York, J. 
Pažemėnas, Quėens Village, 
N. Y., A. Gylys, Olympia, 
Wash., B. Chlamauskas, Kenne- 
bunkport, Maine, V. Kaupas, 
Concord, NH, V. Šalčiūnas, 
Port St. Lucie, Fla., dr. A. Ja- 
načienė, Yonkers, N.Y.,8. Alek
siejus, Valley Stream, N.Y., A. 
Masiulis, Manchester, Conn.

Po 15 dol. — Ė. Tutinienė, 
Brooklyn, N.Y., E. Daidynas, 
Brooklyn, N.Y., S. Vaškys, St. 
Petersburg Beach, Fla., D. 
Pranckevičius,
Fla., A. Ošlapas, Dearbom 
Hghts, Mich., dr. J. Gustaitis, 
Scranton, Pa., A. Znotas, Kear- 
ny, N.J., J. Jacobus, Fair Lawn, 
N.J.,E. Kireilis, VVethersfield, 
Conn., J. Kazlauskas, Stamford, 
Conn., S. Stončius, Nashua, 
N. H., I. Bučinys, Dayton, 
Ohio, J. Kuliešius, VVaterbury, 
-Conn., R. Dragūnevičius, So. 
VVindsor, Conn., I. Ožalas, Gar- 
wood, N.J., B. Ramanauskas, 
VVoodhaven, N.Y., V. Paulionis, 
Baltimore, Md., J. Raštikis, 
Dayton, Ohio.
Brockton, Mass., U. Saduikis, 
So, Boston, Mass., S. Jankau-

&

Po 10 dol. — A. Wesey, Great 
Neck, N.Y., V. Naronis, Jeri
cho, N.Y., A. Reventas, Gulf- 
port, Fla., O. Dovydaitis, Lake 
VVorth, Fla., A. Starųiskas, Dor
chester, Mass., J. Skudzinskas, 
Dorchester, Mass., A. Butas, 
Woodhaven, N.Y., J. Rathman, 
Brooklyn, N.Y., A. Liorentas, 
Hollywood, Fla., L. Petrikonis, 
Juno Beach, Fla., R. Karmuza, 
Guilford, Conn., kun. dr. Z. 
Smilga, VVestbrook, Conn., O. 
Merkis, So. Boston, Mass., E. 
Ribokienė, Brockton, Mass., E. 
Šimkus, Clark, N.J., D. Vaičiu
laitis, Jersey City, N.J., L. 
Jočys, Alpena, Mich., A. Pode- 
ris, Southfield, Mich., V. Lelis, 
Rochester, N.Y., J. Navickis, 
Woodhaven, N.Y., O. Malkau- 
skas, Chino Hills, Caiif., V. Ze- 
lenis, Raseda, Caiif., B. Armi
nas, Richmond Hill, N.Y., H. 
Petniūnas, Richmod Hill, N.Y., 

s B. Gaižauskas, St. Petersburg 
Sunny Hills,

skas, Baltimore, Md.; J.'Vft&itis,. , Conn., H. Vaitaitis, Old Say- 
Tallmadge, Ohio. brook, Conn., A. Stankevitz,

Po 8 dol. —V. Tūskenis,Binghamton, N.Y., J. Jesairis, 
Palm Springs, Caiif , C. Sfrflte, Flushing, N.J., J. Janušaitis, 
Richmond Hill, N.Yr >'*7 ,3 Port Orange.Fla., S. Wenckus,

Po 8 dol. — V. AndfibkbniSj Gulfport, Fla., K. Graudienė, 
Arlington, Mass., E;x ’Phgh,' Milltown, N.J., I. Eitmanas, Pa- 
Long Beach, N.Y. VH111 i. terson, N.J., J. Baskauskas,

7.5O dol. — M. Gra^nic^as, Brockton, Mass., V. Vizgirda, 
Longwood, Fla. ' , .4’. Cęnterville, Mass., W. Stramai-

p07dol’_b. Babušis, Atlan- tis, Syosset, N.Y., P. Švitra,
VVoodhaven, N.Y., J. Gasi- 
fiūnas, St. Petersburg Beach,

Longwood, Fla.

tie Beach, N.Y., A. Tylius, Wa- 
shington, D.C. .

Biddeford, Me.» M. Palūnas, 
Akron,Ohio, V. Palūnas, Akron, 
Ohio, M. Brakas, Sioux Falls, ' 
S.D., F/ Marcis, Reno, NV.

Po 4 dol. — M. Kleiza, Wood- 
haven, N.Y., Č. Grincevičius, 
Chicago, IĮ!., V. Malakas, Wal- 
lington, N.J., J. Paliulis, Ponce 
Inlet, Fla., B. Žemaitis, Worce- 
ster, Mass.

Po 3 dol. — E. Treimanis, 
Gulfport, Fla., V. Romaška, Sta
ten Island, N.Y., A. Simonelis, 
New York, N.Y., M. Žilin-6dol. p. Karosas' NėwBri-:>‘Fla-, J- Maurukas, Surfeide,

’'1 Fla., A. Svalbonas, Richmond skienė, So. Boston, Mass.tain, Conn. •
Po 5 dol. — K. Garbauskas, 

Great Neck, N.Y., dri;*Jd K.

.. Hill, N.Y., V. Simonaitis, Rich
mond Hill, N.Y., J. Raugalis,

, , T>) VVaterbury, Conn., F. Narbu-
• <“• Waterbury, Conn., R. Ste- 

ponėnas, Long Island City, 
N.Y., A. Beard, Forest Hills, 
N.Y., F. Misiūnas, Maywood, 
N.J., K. Praleika, Little Falls, 
N.J., J. Sodaitis, Ormond 
Beach, Fla., V. Stelmokas, Pom- 

rpano Beach, Fla., W. Rupšys,

A. Sabaitis,

Beach, Fla., J. Liaukus, St. Pe
tersburg Beach, Fla., K. Krušin- 
skas, Keamy, N.J., A. Daukan
tas, VVallington, N.J., V. Bui- 
nys, Philadelphia, Pa., B. Bur- 
chikas, Upper Darby, Pa., R. 
Kraujelis, Farmingdale, N.Y., 
kun. S. Raila, Maspeth, N.Y., 
R. Durickaitė, Moore, Gulfport, 
Fla., kun. L. Musteikis, Sunny 
Hills, Fla., A. Žukienė, VVood
haven, N. Y., A. Krajauskas, 

.Richmond Hill, N.Y., M. Pe- Ūselis, Ridgewood, N.Y.
trauskienė, Hartford, Conn., P. 
Davidon, Milford, Conn., S. 
Augonis, So. Boston, Mass., T. 
Bogušas, So. Boston, Mass., E. 
Dubickas,. Los Angeles, Caiif.,

dokaą/BųĮtifnorėi-- MD< ? jGr Sle-? ( 
’pakovas, Escondido, Caiif., L.
Reivydas, Los Angeles, Caiif., 
A. Grinis, St. Petersburg Beach, 
Fla., S. Martušauskas, Brock
ton, Mass.

Po 14 dol. — E. Shimanskas, 
Briarcliff Manor, N.Y., V. Tum- 
pienė, Chicago, III.

13 dol. — F. Lucką, Valley 
Stream, N.Y.

Po 12 dol. — J. Suopys, De- 
troit, Mich., A. Mažeika, Treas- 
ure Island, Fla., A. Vilgošas, 
Philadelphia. Pa. ' I

11 dol. — J. Gendrolis, Dor
chester, Mass.

Po 10 dol. — D. Antanavičius, 
Worcestėr, Mass., J. Rentelis, 
Randolph, Mass., R; Dulskis, 
Cocoa Beach, Fla., E. VVaitelis, 
Melboume, Fla., J. Rauba, Ja- 
maica, N.Y., A. Diržys, VVood- 
haven, N.Y., dr. J. Kazickas, 
Greenvvich, Conn., L. Vitėnas, 
Cromvvell, Conn., M.Zinke, Pi- 
scataway, N.J., L. Morkūnas, 
Toms River, N.J., C. Čėsna, 
Worcester, Mass., O. Šleinienė, 
Worcester, Mass., P. Simanau- 
skas, Hartford, Conn., B. Ber
notienė, West Hartford, Conn., 
J. Rugelis, Maywood, III., V. 
Račiūnas, Cfiicago, 111., V. Liau
gaudas, N e w York, N. Y., dr. G. 
Kumpikas, Hollis Hills, N.Y., J. 
Blazaitis, Levvisburg, Pa., dr. J. 
Stiklorius, Wallingford, Pa., B. 
Banaitis, Albington, Mass., V. 
Garsys, VVorcester, Mass., J. 
Starkus, Keamy, N.J., B. Rau
gas, Delran, N.J., I. Stepona
vičius, Cape Coral, Fla., N. Ka- 
rasa, Ormond Beach, Fla., E. 
Meilus, Shrewsbury,Mass., O. 
Matušaitis, VVorcester, Mass., 
A. Gedminas, Escondido, Ca- 
lif, K. Navakauskas, Coventry, 
R.L, P. Gruodis, Chicago, 111., 
A. Rinius, Springfield, III.,, V. 
Dreseris, St. Petersburg, Fla., 
J. Miežaitis, Ormond Beach, 
Fla., J. Vitėnas, Oxon Hill, Md., 
R. Gruodis,' Mount Airy, Md., 
A. V. Radzevičius, Norwalk, 
Conn., Sisters of Matulaitis 
Nurs. Home, Putnam, Conn., 
V. Misevičius, Ozone Park, 
N.Y., M. Hauser, Lexington,

Calip,, E_ Leleiva,. Ricbmoad 
Hill, N.Y., J. Levonas, Jacksbn 
Hgts., N.Y., E. Kemfert, Balti- 
more, Md., K. Daugėla, Bed- 
ford, N.H., V. Milukas, Plain- 
view, N.Y., J. Janušis, Staten 
Island, N.Y., R. Krulikas, Ft. 
Myers, Fla., S. Lukauskas, Ft. 
Myers, Fla., J. Uldrikis, Poquo- 
nock, Conn., D. Koltko, Anso- 
nia, Conn., R. Trakimas, VVor- 
cester, Mass., M. Manomaitis, 
So. Boston, Mass., R. Jurkūnas, 
Lomita, Caiif., A. Daukantas, 
Santa Monica, Caiif., V. Dubau
skas, Woodhaven , N.Y., J. Kat
kus, Brooklyun, N.Y., E. Carli- 
tus, Ringtown, Pa., J. Jamack, 
Broomall, Pa., U. Maceikoms, 
Elizabeth, N.J., M. Melynis, 
keamy, N.J., J. Miliauskas, 
VVorcester, Mass., R. Barisas, 
Shrewsburh, Mass., A. Žvirblis, 
Philadelphia, Pa., B. Žiogas, 
Orefield, Pa., R. Šidlauskas, Ja- 
maica, N.Y., J. Sabulis, AVallkill, 
N.Y.Jvl. Damas, Naperville, 
III., E. Libus, Chicago, 111., dr. 
B. Mikonis, Mahpee, Mass., J. 
Shimkus, Cambridge, Mass., L. 
Drangauskas, Woodhaven, 
N.Y., A. Kantakevičius, Rich
mond Hill, N.Y.,A. Juozevičius, 
Oak Lawn, III., E. Budelskis, 
Schiller Park, 111., R. Waleyko, 
Bedford, Mass., J. Wolesenko, 
Brookline, Mass., E. Jansonas, 
Osterville, Mass., R. Bielke- 
vičius, Brockton, Mass., J. La- 
pšienė, Dedham, Mass., M. Ze- 
ringienė, Westfield, Mass., M. 
Ramonaitis, Scranton, Pa., A. 
Šimonis, West Chester, Pa., A. 
Mockus, Newingtof», Conn., J. 
Šaulys, Branford, Conn. S. Ma
tulionis, Manhasset, N-Y., J.
Gerdvilis, St. Petersburg 
Beach, Fla., R. Kontrimas, Mis- 
sion Viejo, Caiif., M. Biknaitis, 
Santa Monica, Caiif., B. Neve- 
rauskas, Sterling Hts., Mich., 
M. Veliuona, Baltimore, Md., 
S. Narbutavičius, VVaterbury, 
Conn., E. Kalvynas, VVorce
ster, Mass., J. Adomaitis, Pre- 

' scott, Ariz, J. Skudra, East Chi
cago, Ind., P. Razgaitis, Seven 
Hills, Ohio, K. Kriaučiūnas,

• Providence, R.I., J. Palubin-

Račkauskas, Oak Lawn, Ilk, E. 
Mekys, DeKalb, V:
Maciūnas, Cherry Hill, Vv 
Butvydas, Parsippany, N.J»,; E. 
Karmazinas, VVoodhaven, N;Y., 
A. Ruzgas, VVoodhaven, N.Y., 
A. Kamius, St. Pėtėrsburg 
Beach, Fla., P. Tyla, Leesburg, Brockton, Mass., B. Kuddis, Ar- 
Fla., V. Brandtneris, Ayon, 
Mass., VV. Židžiūnas, Centervil- 
le, Mass., O. Siemaška, VVood
haven, N.Y., B. Emery., Hick- 
sville, N.Y., Z. Merkęjzj©us, 
New Haven, Conn., kuru. G. 
Matejune, VVest Hartford, 
Conn., kun. VV. Jaskievicz, 
Bronx, N.Y., B. Rimas, Ridge- 
wood, N.Y., V. Čekanauskas, 
VVestlake Village, Caiif., J.^ed- 
mintas, Los Angeles, Caiif.,-M. 
Karechka, VVoodhaven, N.Y., 
V. Birutis, Moriches, N.Y.-, V. 
Melinis, Matawan,l N.J.^j L. 
Rimkus, Parlin, N.J.i?E. BėŠke-' 
vičius, Hartford, Čpnn., J. 
Beniūnas, Hartford, Conn.,' A. 
Račkauskas, Brooklyn, N.Y., A.

V. 
Kiaunė, Easton, Pa., kun. J. De
gutis, Philadelphia, Pa., N. Gir- 
nys, So. Plainfield, N.J., A. Šė
rikas, Mount Holly, N.J., A. Ba- 
lašaitienė, Richmond Hts., 
Ohio, I. Civinskas, vJIevėi§id, 
Ohioi S.; Jasiuskas,\ VVorcesfer, 

. Mass., kun. A. Abračinsjas, 
Brockton, Mass., E. Žiūtys, 
VVethersfield, Conn., A. Šėri
kas, Old Saybrook, Cdūn., kim. 
P. Burkauskas, Boca Raton,Fla., 
E. Bražėnas, Bdnita Springs, 
Fla., 
Ohio, V. Čyvas, Cleveland, 
Ohio, J. Ajuskas, Peabody, 
Mass., J. Girnius, So. Boston, 
Mass., E. Popelienė, Brooklyn, 
N.Y., A. Balčytis, Chicago, III., 
H. Burinskas, Torrington, 
Conn., A. Igaunis, VVaterbury, 
Conn., A. Visockis, Paterson. 
N.J., Z. Grabnickas, Lake VVa- 
les, Fla., B. Stann, Silver 

Spring, Md., A. Girksas, Hot „ -
Springs, Ark., I. Kuslikis, Grand s^s- Brockton Mass. J Spirau- 
Rapids, Mich., A. Mikėnas, 
Omaha, Nebr., E. Švėgžda, To
ronto, Ont., C. Žitkus, Baltimo
re, Md., R. Ambraziejus, Co- 
lumbia, Md. , > 4

Balas, Cleveland.

lington, Mass., M. Rumke- 
vičius, Philadelphia, Pa., A. 
Peštenis, Philadelphia, Pa., K. 
Juzaitis, Brooklyn, N.Y., C. 
Boss, Richmond Hill, N.Y., J. 
Venckus, Los Angeles, Caiif., P. 
Radvila, San FranCisco, Caiif., 
A. Bilaitis, Keamy, N.J., V. Me- 
linis, Hazlet, N.J., P. Kaladis, 
Casselberry, Fla., V. Kulbokas, 
Gulfport, Fla., L. Kapeckas, 
Hartford, Conn., D. Virkutis, 
VVest Hartford, Conn., V. Savu
kynas, VVoodhaven, N.Y., dr. L. 
Pauliukonis, Pittsford, N.Y., H. 
Gineitis, St. Petersburg Beach, 
Fla., V. Oniūnas, Juno Beach, 
Fla., V. Šurkus, Sun City, AZ, 
A. Hylands, Port Hope, Ont., 
Z.. Petrauskas, Dorchester, 
Mass., J. Malinauskas, Arling- . 
ton, Mass., M. Leiga, Clare- 
mont, Caiif., J. Narkevičius, Los 
Angeles, Caiif., M. Majauskas, 
Mt. Laurel, N.J., A. Andrews, 
Roselle, N.J., R. Moore] Gulf-

?pprt, «Slar, V. Stasiūnas, Sė.. Pe- 
T^efsburg, Fla., V. Zenkus, VV. 

• Bndgewater, Mass., S. Gofen- 
sas, Brockton,. Mass., J. Bagdo
nas, VVoodhaven, N.Y., A. Lu- 
bus, Seaford, N.Y., M. Bane
vičius, VV. Hartford, Conn.

Po 5 dol: A. Čampė, VVaterbu
ry, Conn., kun. V. Piktumą, Ri- 

. .viera Beach, Fla., P. Trybe, 
Dorchester, Mass., A. Bačiulis, 
Quincy, Mass., B. Juodelis, 
Willowbrook, 111., B. Užusienis, 
Chicago Ridge, III., P. Vaškys, 
Philadelphia, Pa., V. M u raška, 
Philadelphia, Pa., A. Virbickas, 
VV. Paterson, N.J., VV. Shestak, 
Mountainside, N.J., P. Pulmin-

Gečys, St. Petersburg, Fla.; L. 
Kačinskas, St. Petersburg 
Beach, Fla., P. Judickas, Hot 
Springs, Ark., H. Venis, Wood- 
haven, N.Y., V. Vaick, Largo, 
Fla., A. Wackell, Worcester, 
Mass.

Po 3 dol. — A. Kairys, Rego 
Park, N.Y., P. Matekūnas, Rich
mond Hill, N.Y., A. Audronis, 
Glendale, Caiif., R. Budreika, 
Ormand Beach, Fla., E. Užpur- 
vis, North Easton, Mass., S. Bal
tušis, Dorchester, Mass., J. Kra- 
likauskas, Islington, Ont.

Po 2 dol. — A. Alberts, Mea- 
dowbrook, Pa., O. Kulys, Rid- 
gewood, N.Y., A. Rutkauskas, 
New Britam, Conn. P. Spakau- 
skas, East Hartford, Conn.

Po 2 dol.- V. Abrairis, Palm 
Coast, Fla., V. Camziukas, Buf- 
falo, N.Y., P. Walles, St. Peter
sburg Beach Fla., A. Gasiūnas, 
Carmel, N.Y., M. Bukauskas, 
Hyde Park, Mass., T. Vitkau
skas, Brockton, Mass.

Po 1 dol. — M.
Granby, Conn.

Visiem 
nuoširdžiai dėkoja 
administracija.

darbininkui aukojo
Darbininko administracija su 

malonumu konstatuoja, kad 
skaitytojai ima suprasti, kaip vi
sur didėja kainos, taip didėja ir 
laikraščio išleidimo kaina. Sių
sdami prenumeratų, vis prideda 
ir aukų. Štai graži eilė, kurie au
kas atsiuntė 1988 metais:

Po 45 dol.: Jonas Vasiliauskas 
iš Jackson Hights, N.Y., Jonas 
Zubavičius iš Stūmy Hills, Fla., 
George J.' Stuopis iš Sharon, 
Mass., S. Luinis iš Meriden, 
Conn;, Peter Brazauskas iš Para- 
mus, N.J.

5 P’ X> 40 dol.: A. Rimas iš Wa- 
shington, D.C., L. Bajorūnas iš 
Pompano Beach, Fla. Ligija Si
manavičius iš Poughkeepsie, 
N.Y., Joseph Arlauskas iš New 
Britam, Conn., Ona Paukštys iš 
Elizabeth, N.J., Juozas Molis iš 
Worcester, Mass., E. Prekeris 
iš Staten Island, N.Y., kun. Juo
zas Grabys iš Watervliet, N.Y.

Visiems aukotojams Darbi
ninko administracija už aukas 
nuoširdžiai dėkoja.

Stemplys,

aukotojams
Darbininko

Julija Mačernienė iš VVoodha- 
veno, N.Y., dvejus paskutinius 
metus su prenumerata atsiuntė 
50 dol. aukų. Nuoširdžiai dėkoja
me.

Natalie Glowacld iš VVoodha- 
ven, N.Y., savo motinos Mrs. L. 
Koppas prisiminimui už prenu
meratų atsiuntė 50 dol. aukų. 
Motina buvo nuoširdi ir dosni 
Darbininko rėmėja. Admini
stracija nuoširdžiai dėkoja.

Zenonas Krasauskas iš Chica- 
gos, III., prenumeratai atnaujin
ti atsiuntė 75 dol. Tokių pat sumų 
atsiuntė ir per paskutinius trejus 
metus. Nuoširdžiai dėkojame 
dosniam rėmėjui.

Stasys Miknius iš New Lon- 
don, Conn., didelis Darbininko 
bičiulis, apmokėjo keturias Dar
bininko prenumeratas, taip pat 
užsisakė ir kitų pranciškonų lei- 

, dinių (Aidai, Varpelis) iš viso už 
130 dol. Esame labai dėkingi uo
liam lietuvių spaudos rėmėjui.

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI

Po 5 dol. — A. Budraitis, 
Richmond Hill,' N.Y.,~ A. 
Arūnas, VVoodhaven, N.Y., A. 
Krulikas, St. Petersburg Beach^--> 
Fla., A. Šarka, Spring Hill, Fla.jį 
V. Draugelis, South VVindsorl 
Conn., J. Strungys, VVatėrburyr 
Conn., A. Gudaitis, Richmdnd: 
Hill, N.Y., A. Skarulis, Brook-j 
lyn, N.Y., A. Pažėra, Jūno 
įsiės, Fla,, A. Grybauskas, Lakė 
Worth, Fla., M. Norkūnas, Dor-| 
chester. Mass., J. Gailiūnas, Ątj 
hol, Mass., P. Pliskairienė, fje-į 
wark, N.J., A. Strigus, Neptcįie 
City, N.J., A. Barulis, BrocktcįnjĮ 
Mass., P. Radzevičius, Broėki 
ton, Mass., A. Skrupskelis, Cni-j 
cago, III., I. Paškevičius, Chila-? 
go, III., V. Bagdonas, RegoPalk,; 
N.Y., S. Karmazinas, VVoodlia-Į 
ven, N.Y., A. Rugys, VVestPajini 
Beach, Fla., A. Grabauska 
Petersburg Beach, Fla., A. 
kevičius, Nonvood, Mass. 
Razvad, Milton, Mass., I.- 
rak, Richmond Hill, N.Y 
Balsis, Rego Park, N.Y., J. 
sys, Dedham, Mass., A. Slepa4 
vičius, Hyannis, Mass., I. Bęr-f 
tašius, Williamstown, N.J:, 
Zujus, Keamy, N.J., kun. 
Kasinskas, VVest Hartford,

skas, Auburn, Mass., J. Černius, 
Sacramento, Caiif., R. Barau
skaitė, Los Angeles, Caiif., St. 
Santvaras, So. Boston, Mass., A. 
Bacevičius, Newton, Mass., O. 
Kreivėnienė, Media, Pa., B. 
Tvarkūnas, Bensalem, Pa., J. 
Valukonis, Huntington Beach, 
Caiif., E. Ramonas, Los Ange- 

r les, Caiif., A. Keršis, VVorcester,
Mass., J. Duoba, Nonvood, 
Mass., M. Višniauskas, Asham, 
Pa., J. Lukas, Philadelphia, Pa., 
A. Česonis, Harrisonville, MO, 
A. Tamošaitis, Kingston, Ont., 
A. Neviera, Braintree, Mass., J. 
Bogušis, So. Boston, Mass., B. 
Graužinis, Los Angeles, Caiif, 
R. Bureikienė, Los Angeles, Ca- 
lif., S. Kreivėnas, St. Peter
sburg, Fla., S. Kačinskas, Sunny 
Hills, Fla., V. Petrikas, Syosset, 
N.Y., K. Čiurlys, North Brun- 
swick, N.J., S. Jaras, W. Hart
ford, Conn., S. Balys, Grand Ra- 
pids, Mich., K. Gudukas, Cen- 
terville, Mass., B. Kruopis, So. 
Boston, Mass., C. Navickas, Pi- 
scataway, N.J., K. Vasaitis, Belt- 
sville, Md., L. Damauskas, Chi
cago, 111., J. Gaila, Ellicott City, 
Md., V. Palubinskas, Clevce- 
land Hts., Ohio, A. Dabrila, Do- 

! ver, NH. F. Swilpa, Hot
Springs, Ark., A. Gillis, Man
chester, N.H., S. Dabkus, To- 

Lronto, Ont., S. Lazdinis, Euclid,
Ohio, B. Kazukauskas, Silver 
Spring, Md., B. Budrevičius,

Malonu pasidžiaugti, kad yra 
New Yorko apylinkėj lietuvių, 
kurie dar neužmiršta Kultūros 
Židinio. Ypač gražu, kad jie pa
gerbia mirusius draugus ir arti
muosius su prasminga auka visų 
lietuvių labui — kultūros centro 
išlaikymui. Nuo 1987 rugsėjo 25 
iild 1988 sausio Židiniui aukojo 
Šie asmenys:

A. a. Prano Dimo atminimui: 
Stefa ir Adolfas Dimai 50 dol., 
Marija Dimienė, Andrius ir Fi
lomena Ignaičiai, K. ir J. Norvi
lai, Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai po 25 dol., Vanda Bagdo
nienė ir Edvardas Senkus po 20 
dol., Rūta Masilionienė 10 dol.

A. a. Mečio Jaunišldo atmini
mui: Rūta Jaunišldenė 250 dol., 
Kings Park medicinos persona
las per Eglę Duobienę 100 dol. 
Petras ir Nijolė Baltrulioniai, 
Benediktas ir Magdalena Jan
kauskai, Edvardas ir Laukiai po 
50 dol., Nijolė Čereldenė, Juo
zas ir Leokadija Giedraičiai po 
25 dol., Henrikas ir Elena An- 
druškos 20 dol.

A. a. Janis Stana atminimui: 
Vytautas Nakutavičius 100 dol., 
Janina Snieškienė 35 dol., Stasys 
ir Danutė Biručiai, Vytas ir Lilė 
Milukai po 30 dol., Vytautas 
Laugalis, Petras ir Stasė Rusimai 
po 25 dol.

A. a. Eleonoros Urbelienės 
atminimui: Rūta ir Albinas 
Strazdžiai50dol., H. ir E. Zwic- 
kis 30 dol., Kazys ir Ema Milu
kai, Robertas Ir Christie Šilbajo- 
riai po 20 dol.

A. a. Jadvygos Urbana
vičiūtės atminimui: Stefa Di
mienė ir Teklė Paknienė po 25 
dol., Antanas ir Jadvyga Vytuviai 
20 dol.

A. a. Jadvygos Grigienės at
minimui: Rimas ir Nijolė Žukau
skai 50 dol., Antanas ir Danutė 
Bebeliai, Algis Vedeckas po 25 
dol.

A. a. Juozo Vilpišausko atmi
nimui: Algirdas Ruzgas 20 dol.,

J. ir E. Leleivai 15 dol., Vitalija 
Sližienė 10 dol.

A. a. Marijos Slavinskienės 
atminimui: Elena Damijonai- 
tienė 50 dol.

A. a. Jurgio Sližio atminimui: 
Kazys Jankūnas, Klaus ir Aldona 
Pintsch po 25 dol.

A. a. Sofijos Aleksandra
vičienės atminimui: Vanda 
Blažauskienė 15 dol.

A. a. Sofijos Jaldenės-Patam- 
sienės atminimui: Irena ir Ste
pas Lukauskai 25 dol.

A. a. Stasio Jasaičio ir Stepo 
Mackevičiaus atminimui: Birutė 
Preikštas-Petrulienė 50 dol.

Kalėdų švenčių proga 
Kultūros Židiniui aukojo šie 
asmenys: Juozas Burdulis 40 
dol., Alice Dunajewsld 35 dol., 
Stasys ir Danutė Biručiai 30 
dol., Algirdas ir Danutė Šilbajo- 
riai 25 dol., Juozas Mariukas 10 
dol.

Kitomis progomis aukojo: A. 
a. Stasio Žiupkos palikimas 200 
dol., Apreiškimo parapija 100 
dol., Vladas Bileris 100 dol., 
Pranas Gvildys 30 dol., Vytautas 
Labutis 20 dol., Danutė Bobe- 
lienė, Aldona Janačienė, po 15 
dol., Julius Botyrius, K. Grau- 
dienė, Gintė Damušytė po 10 
dol., Kazys Matuzas 5 dol.

Didžiausias įnašas Kultūros 
Židinio išlaikymui, kaip ir visa
da, 1987 metais buvo Lietuvių 
Atletų Klubo vedamo bingo ir 
Pranciškonų rėmėjų grupės bin
go žaidimų pelnas. Iš LAK bingo 
pajamų Židiniui buvo perduoia 
12,000 dolerių, o iš Pranciškonų 
bingo 8,974.

Visiem aukotojam ir ypač bin
go žaidimų talkininkam priklau
so ne tik Kultūros Židinio admi
nistracijoj}, bet ir visų lietuvių 
gili padėka. Tikimės, kad ir atei
ty nesumažės aukotoju eilės, o 
bingo talkininkams, linkime iš
tvermės, kad ir toliau tęstų taip 
svarbų lietuvybės darbų.

Kultūros Židinio Valdyba
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ST. PETERSBURG. FLA. sveikinimų gauta iš jubiliato arti
mųjų, gyvenančių Lietuvoje. Vi-

GRAŽI ŠEIMOS ŠVENTĖ

KAZIMIERO GIMŽAUSKO 
SUKAKTIS 

i •

Veiklus St. Petersburgo lietu
vių kolonijos gyventojas Kazi
mieras Gimžauskas gimė 1908 
sausio 9 Kuprių viensėdyje, 
Linkmenų valsč., Švenčionių 
apsk. Nuo pat jaunystės Kazi
mieras pasižymėjo savo lietuviš
ka veikla: organizavo šv. Kazi
miero skyrius Vilniaus krašte, 
ruošė vaidinimus, platino ne
priklausomoje Lietuvoje 
leidžiamą spaudą, dirbo Val
stybės saugumo departamente? 
Pirmosios okupacijos metu rusų 
buvo areštuotas. Vokiečių me
tais gyveno ir dirbo Vilniuje ir 
buvo aktyviai įsijungęs į antina- 
cinę veiklą. 1956 atvykęs iš Vo
kietijos į Ameriką, apsigyveno 
Cicero mieste. Nuo 1973 gyvena 
su savo žmona Eugenija St. Pe
tersburg Beach, Floridoje.

St. Petersburge lietuvių kolo
nijoje Kazimieras buvo ir yra 
plačiai įsijungęs į vietos lietuvių 
visuomeninę ir kultūrinę veiklą. 
Jo veikla JAV LB ypatingai yra 
šakota ir žymi visuose baruose. 
K. Gimžausko pastangomis 
suorganizavus JAV LB Floridos 
apygardą, 1975 - 1982 laikotarpy 
jis buvo šios apygardos pirminin
ku, savo kadencijos metu dalyva
vo visose tarybos sesijose, buvo 
išrinktas PLB V-ojo IV-ojo sei
mų atstovu ir 1979 buvo JAV LB 
IX-osios vyr. rinkimų komisijos 
pirmininku.

Apsigyvenęs S t. Petersburge, 
Kazimieras su žmona tuojau pat 
įsijungė į vietos lietuvių 
kultūrinę veiklą. Jie su žmona

suorganizavo LB St. Petersbur
go apylinkės vaidintojų, trupę, 
įsijungė j Lietuvių klubo choro 
eiles* Kazimieras dažnokai pasi
rodo klubo scenoje su deklama
cijomis, du metu redagavo klubo 
biuletenį “Lietuvių Žinios”, 
bažnyčioje skaito mišių skaiti
nius, dalyvauja įvairiuose 

-kultūrinių renginių komitetuo
se. Atrodo, jog laisvo laiko jis ne
turi perdaug^ ' „

Reikia pažymėti, jog Eugeni
jos ir Kazimiero Gimžauskų na
muose nuoširdžią prieglaudą 
randa organizacijų pareigūnai, 
besilanką St. Petersburge įvai- 

.• riais reikalais. •
Taigi, Kazimiero 80 metų pro

ga jo žmona Eugenija sukvietė 
artimuosius ir draugus atšvęsti 
gimtadienį sausio 9. Susirinku
siųjų apie 40 asmenų tarpe daly
vavo Kazimiero brolis Jonas ir 
brolienė iš Kanados. Prie puikių 
vaišių, kurias pagamino pati šei
mininkė, stalą palaiminus kun. 
V. Zakarui, oficialiąją dalį pra
vedė A. Armalis, apibūdindamas 
solenizantą ir jo darbus savo 
gražiu žodžiu. Iš gausių sveikin
tojų išsiskyrė vilnietės V. Kulbo- 
kienės sveikinimas, kuri jubilia
tą dar vaikystėje pažinusi. Daug

siems sugiedojus “Ilgiausių me
tų”, nuoširdų padėkos žodį tarė 
pats Kazimieras.

Tai buvo gražus ir prasmingas 
nueito gyvenimo kelio paminėji-'' 
mas, gi tam gyvenimo kelyje 
tarp žydinčių rožių buvo gana 
daug ir spyglių. t‘

St. Všk.

Lietuvos vyčių iškilmės
Lietuvos vyčių 147-toji vietos 

kuopa organizuoja didesnes iš
kilmes kovo 3 d., 4 vai. popiet 
Lietuvių klubo salėje. Šalia ka
smetinės globėjo šv. Kazimiero, 
šventės, kuopa švęs savo dešim
ties metų veiklos sukaktį. Be to, 
Lietuvos vyčių organizacija šie
met švenčia savo didžiąją 75 
metų sukaktį.

į St. Petersburgo vyčių kuo- . 
pos iškilmes kovo 3 atvyksta Si; 
biro kankinys prof. Vytautas. 
Skuodis su paskaita.

Iškilmių programoje: banke
tas, paskaita ir meninė dalis, ku
rią atliks muz. A. Mateikos vado-
vaujamas vyrų dainos vienetas. 
Banketui stalus arba pavieniam 
asmeniui bilietus galima užsisa
kyti jau dabar pas Petrutę Gudo
nienę, tel. 360 - 4388.

Iškilmingos pamaldos bus

EUROPOS

PASIŽYMĖJĘS 
FUTBOLININKAS 

PAULIUS RŪTENIS

Paulius Rūtenis, jaunas futbo
lininkas, jau daugiau kai 15 metų 
pasižymi šioje sporto šakoje. Ne
seniai St. Louis Post-Dispatch 
paskelbė pasikalbėjimą su spor
tininku. Jis žaidžia su Clemson 
universiteto komanda ir kaip jos 
kapitonas daug prisideda prie 
bendros sėkmės. Per paskuti-

Athletic Assriciation titulą. Pau
liui taip pat buvo suteiktas “First 
Team all-American” titulas, kurį 
įteikė “Soccer Coaches Associa- 
tion of America”. Pauliaus atei
ties planai pilni minčių apie fut
bolą — “norėčiau žaisti profesio
nališkai ir vėliau būti treineriu”. 
Šiuo metu jis studijuoja biznį.

Pauliaus tėveliai Vida ir 
Gražvydas Rūteniai, jo seneliai 
buvę ilgamečiai New Yorko gy
ventojai, Verutė ir Jonas Rūte-

STUDIJŲ

SAVAITE

nius 4 metus komanda antrą kar- ųjai, džiaugiasi Pauliaus sėkme.
OMlėgiatė' (j.'k) . \ *' */ 1

35-toji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė įvyks 1988 liepos 
31 - rugpjūčio 7 Vokietijoje, Va
sario 16-osios gimnazijoje, Ro
muvoje: Litauisches Gymna- 
sium, 6840 Lampertheim — 4, 
Hūttenfekh Tel. 06256-322.

Savaitės moderatoriai: dr. Ka
jetonas J. Čeginskas, dipl. mat. 
Kęstutis Ivinskis ir Eglė Juod- 
valkė.

Organizacinė komisija: stud. 
Tomas Bartusevičius, Alina Gri
nienė ir mokyt. Raimonda Sre- 
feldaitė.

Registracijos ir informacijos 
reikalais kreiptis adresu: Alina 
Grinius, Diamantstr. 7, D-8000 
Mūnchen, W. Germany, Tel. 
089-1504471.

Programos reikalais kreiptis _ 
adresu: K. Ivinskis, Haussdorf- 
str. 81, D-5300 Bonn - 1, W. 
Germany. Paulius Rūtenis

-r

APLANKYKIME GRAŽIUOSIUS 
AMERIKOS VAKARUS

Grand Canyon — Zion National Park — Mount Rushmore ir 
daug kitų Las Vegas, Arizona, Utah, Wyoming, So. Dakota, 
Denver.

Rugpjūčio 16-28 d.d.

Kaina Ii New Yorko $1,449. Jslskalto kelionė lėktuvu, autobusai, viešbučiai, 
maistas kiekvieną dienę, palydovai, bagažų nešiojimas, mokesčiai ir kt

Iš kitų miestų kaina bus kiek skirtinga. Įmokėjus $100 agentūrai VYTIS iki 
balandžio 17 d. kaina garantuota.

Kelionė Iš NeW Yorko J TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ Hamiltone, Kanadoj liepos 
1 - 4 d.d.

Kaina — $267. Jslskalto kelionė autobusu, Sheraton viešbutis 3 naktis, 
šoklų šventės bilietas, ekskursija J Niagara krioklius, susipažinimo vakaras ir 
vakarienė.

Registruotis su $50 jmokėjimu pas Marytę Šalinsklenę 84 - 02 Jamalca 
Avė., VVoodhaven, N.Y. tel. (718) 296 - 2244 arba agentūroje

VYTIS Travel
2129 KNAPP ST. BROOKLYN N.Y. 11229 

TEL. 718 - 769-3300

. Pereitais metais lapkričio 
mėn. Aušros Vartų parapijoje 
įvyko graži šeimyniška šventė. 
Ilgamečiai parapiečiai Mečys ir 
Stasė Marcinauskai atšventė 25 
metų vedybų sukaktį.

Stasė Kavaliauskienė, vos ke- 
leri metai po vedybų tapo našlė 
su dviem mažais sūneliais An
drium ir Steponu.

Prieš daugiau kaip 25 metus 
Stasė susipažino su Mečiu Mar- 
cinausku ir už jo ištekėjo. Susi
laukė dviejų sūnų Mečio ir Jono. 
*• Stasė stengėsi, kad visa šventė 
būtų tokia pati kaip buvo prieš 
25 metus. Buvo ta pati bažnyčia 
(Aušros Vartų), tas pats kunigas 
(pusbrolis kun. Petras Žemei- 
kis), ta pati Aušros Vartų salė, 
tas pats orkestras (Joe Thomas), 
tie patys vaišių gamintojai — Be-

kovo 6 Holy Name bažnyčioje 1 
vai. popiet, dalyvaujant vyčių ir 
abviejų šaulių kuopų vėlia
voms. KZ. AŽ.

leckai, ir daug tų pačių svečių. 
Bažnyčioje vaikai ir anūkai atliko 
skaitymus. Giedojo Rasa Bobe- 
lytė-Brittain. Prie altoriaus pa
lydėjo tos pačios pamergės Jean 
Danauski-Helpem ir M ar gar e t 
Serą D’Elia. Nors pabrolis 
Kęstutis Švelnis jau miręs, bet 
jo vietą užėmė jo sūnus Leonar
das Švelnys.

Svečiai ilgai vaišinosi malonio
je atmosferoje. Suvažiavo iš vi
sos Amerikos. Iš Floridos atvyko 
pirmųjų vaišių rengėjas V. Be
leckas, “prižiūrėti” savo sūnaus, 
sūnaus.

Prieš pabaigą sūnūs — dr. 
Steponas, Andrius, Mečys ir stu
dentas Jonas (kuris šoka su 
Berželio šokių grupe Hartforde) 
padarė tėvams staigmeną: 
užfundijo jiems šią vasarą ke
lionę į Lietuvą.

Visi dalyviai linkėjo Marci- 
nauskams ilgiausių metų, ypač 
Lietuvos Vyčių 12 kuopa, kurios 
jie yra veiklūs nariai.

Dalia Bulvičiūtė

IŠ VISUR

Sukaktuvinio baliaus garbės stalas. Stovi sūnūs Steponas, 
Mečys, Jonas, Andrus. Sėdi iš k.: dr. J. Stukas, Eilėn — 
Andriaus žmona, L. Stukienė, Stasė ir Mečys Marcinauskai. 
Nuotr. d. Bulvičiiitės

ATOSTOGŲ AR PASTOVIAM APSIGYVENIMUI 
NUOSAVYBĖS, IŠNUOMAVIMAI.

Atvykite J saulėtus Pietinės Floridos pajūrius, Įsi
gyti namus ar investacijai. Mes galime jums pagelbėti 
surasti puikias nuosavybes pagal jūsų pageidavimu 
bet kur nuo Fort Lauderdale iki West Palm Beach.

Kreiptis:

WinterHarbor

MILDA LIKTORIUS 
OFISE: 305 - 781 - 5500 
namuose: 305 - 491 - 4494

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI!

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norj įsirašyti kreipkitės į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBEL|, 212 Elderts La ne, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. Ml 7-8837.

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 1S dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą.

1988 motų 15 dtonų kelionės į Lietuvą:
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 (L 4. Rugsėjo • d.

1M8 metų 10 <M«nų kattončs Į Lietuvą:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojama patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir

k vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus.

grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones. ____
Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-8787 arte 

užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAŪ, 8727 S.

— Chicago pagrindinis Vasa
rio 16-osios minėjimas bus vasa
rio 14 d. 2 vai. popiet Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
Ruošia Chicagos Lietuvių Tary
ba.

— Fort Myers, Fla., lietuviai 
rengia Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo 70 metų sukak
ties minėjimą vasario 21, sekma
dienį, 1:30 vai. popiet Interna
tional House of Pancakes patal
pose, 13320 Cleveland Avė., 
Fort Myers. Programai vado
vaus Ričardas Krulikas. Dėl in
formacijų kreiptis tel. 813 332- 
2951.

— JAV LB naujos tarybos rin
kimai įvyks balandžio 9-17. Vy
riausią rinkimų komisiją sudaro: 
pirm. Angelė Kamiene, nariai: 
Kazys Gimžauskas, Pranas Sta- 
nelis, Kazys Urbšaitis, Juozas 
Navakas ir kun. Viktoras Da- 
bušis. Oficialus adresas: JAV LB 
XII tarybos rinkimų komisija, 
323 Belle Point Dr., St. Peter
sburg Beach, Fla. 33706. Tel. 
813 367-2313.

— Argentinos lietuvių organi
zacijų ir spaudos taryba pradėjo 
veiklos sezoną su nauja valdyba. 
Pirmininku išrinktas Artūras Ka
minskas, vicepirm. Antanas Mi- 
kuČionis, sekr. kun. Augustinas 
Steigvilas, ižd. Adomas Burba, 
jaunimo atstovai Analia Gaidi- 
mauskaitė ir Nestoras Ruplėnas.

— VVorcester, Mass., Dr. V. 
Kudirkos šaulių kuopa per savo 
ižd. F. A. Spirauską Darbininkui 
stiprinti atsiuntė 20 dol. auką. 
Ačiū labai.

— Sydnejuje, Australijos Lie
tuvos Krikšto 600 metų sukak
ties minėjimo proga “Atžalos” 
teatras pastatė poeto Pr. Pusdeš- 
rio 3-jų veiksmų dramą “Vardan 
Dievo”. Veikalą režisavo Daiva 
Labutytė-Bierį. Vaidino Ksana 
Dauguvietytė-Sniukstienė, Ju
lius Dambrauskas, Vidas Labu
tis, Edvardas Lušaitis, Marina 
Coxaitė ir Ričardas Červinas. 
Dekoracijos — Henriko Šliterio, 
kostiumai — Danos Binkienės ir 
Nijolės Stašionienės, pritaikyta 
muzika ir garsai — Kęsto Anlcaus 
ir apšvietimas — Viktoro Šlite
rio.

— Lūbeck’o lietuvių gimnazi
jos buvusių mokinių ir mokytojų 
susitikimas kviečiamas šią vasarą 
Hamiltone, Ont., kai ten vyks 
tautinių šokių šventė. Šiuo mo
mentu susitikimo tikslus laikas, 
vieta ir forma dar nenustatyta. 
Visi buvusieji Lubeckišldai 
kviečiami dalyvauti ir iš anksto 
atsiliepti adresais: Pranas Jur
kus, 161 S. Vilią Avė., Elm- 
hurst, III., 60126. Tel. darbo — 
312 993 - 3014, namų — 312 - 
834 - 2906, arba Vytautas Kairys, 
4338 Lake Shore Rd., Burling
ton, Ont. Canada. Tel. 416 637 
- 2411.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Sodaitis, Arvada, Col., P. 
Narbutas, Waterbury, Conn. 
Užsakė kitiems: L. Sperau- 
sldenė, New York, N.Y. — A. 
V. Sperauskui, Pamona, N.Y. 
Sveikiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Nau
jiems skaitytojams Darbininko 
prenumerata pirmiems metams 
tik 15 dol. Atnaujinant — vi
siems 20 dol. metams.
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Didžiai Gerbiami Tautiečiai!
Jau 70 metų yra praėję nuo to laiko, kąi Lietuva 
galėjo laisvai ir nepriklausomai valdyti savo kraštą ir 
apsaugoti savo žmonių teises. 1988-ais metais 
Amerikoje esame išeiviai. OSI įstaigos siautėjimas 
prieš mūsų tautiečius jauieina į savo devintus metus. 
OSI teismai kaltina individus; jie kaltina tautą. 
Deportacijom į Sovietų Sąjungą jau yra nuteisti 
Kazimieras Palčiauskas ir Liudas Kairys. Šeši kiti 
lietuviai kovoja teismuose prieš tokį pat likimą.
Šia proga, reiškiame nuoširdžią padėką visiems mūsų 
rėmėjams, be kurių paramos negalėtumėme vykdyti 
informacinę akciją apie OSI prasižengimus prieš 
lietuvių teises. Visuomenės dosnumas padaro šią kovą 
prieš sovietų disinformaciją ir šmeižtą prieš mūsų 

' tautą įmanomą!
Nepriklausomos Lietuvos nebeturime, bet lietuvių 
dvasia yra gyva ir gaji. Praeities jau nebepakeįsime, 
bet mūsų šiandienos darbai rašo lietuvių ateities 
istoriją ateinančiom kartoihs&gM '■ - _. uSM it

Daiva Kezienė Rasa Razgaitienė

1982-1988
INFORMACIJA

Amerikos spaudai, 
televizijai, radijai. Etni
nėm grupėm, jaunimo 
suvažiavimam, gynybos 
advokatam. Susitikimai 
su Kongreso. Teisin
gumo Departmento ir val
džios pareigūnais. Tiksli, 
skubi informacija sutei
kiama kiekvieną dieną.

VIDEO/JUOSTELĖS 

1985 - Soviet Testimony 
In U.S. Courts
1987 - Should Kari 
Linnas Be Put to Death?

SKELBIMAI
1984 - ls President 
Reagan Aware of the 
OSI/KGB Partnership?
1986 - Open Appeal to 
President Reagan
1986 - Did Your 
Grandfather Tell the 
Whole Truth _When He 
Fled to America? /Chirs- 
tian Science Monitor 
dienraštyje - du kartus/
1987 - Shoukd Kari 
Linnas Be Deported9 
/Christian Scj. Monitor/

SEMINARAI 
Georgetown University 
“Ouo Vadis American 
Justice?’ (1984) 
Prelegentai: Alexandra 
Shwed, adv. E. Raskaus- 
kas, Anita Bedelis. ' 
Eugene lwanciw, adv. 
David E. Springer, adv. I. 
Bėrzinš, žurnalistas War 
ren Rogers. adv. Povilas 
Žumbakis, OktĮerts Balo- 
dis, Anų 'Linnas, Katia 
Chumachenko.

Chicago Bar Association 
(1985)
Prelegentai: kun. Anta
nas Saulaitis, kun. dr. 
Juozas Prunskis, kun. Pe- 
ter Galadza, dr. Myror 
Kuropas, adv. L. Nainytė, 
adv. Thomas Kuhns, 
adv. Charles Nixon, prof. 
Vaštokas. Rasa Razgai
tienė, adv. John Grego- 
rovich, Antanas Mažeika 
Algis Šilas, Laima Sta
tytė, Mykolas Drunga 
adv. P. Žumbakis

Boston College Law 
School(1985)
Prelegentai: kun. Valka- 
vičius, latvis detektorius 
Imants Lešinskis, adv. 
Neil Hartzell, adv. P. 
Žumbakis, adv. D. 
Springer, adv. Charles 
Trippe, adv. I. BSrzinš, 
Eugene lwanciw. Rad 
Artukovic, prof. Romas 
Vaštokas.

American University 
(1987)
Prelegentai: Mari-Ann

Rikken, adv. I. Bėrzinš, 
adv. J. Gregorovich, adv. 
P. žumbakis, prof. 
Vaštokas, Rad Artukovic, 
Rasa Razgaitienė, E. 
twandw, Anų Linnas.
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buris, Clevelandas.
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Norėčiau prisidėti prie Americans for Due Process darbo 
su auka:
□ $100 □ $50 □ $25

Skiriu savo auką padėti Americans for Due Process:
□ informuoti Amerikos valdžia apie OSI prasižengimus
□ suteikti televizijai, radijai, spaudai žinias
□ stabdyti deportacijas j Sovietų Sąjungą - . * *
□ rinkti duomenis apie sovietine okupaciją 1940-1941
□ Palieku ADP nuožiūrai n

Pavardė, vardas
. 9 ' ' *
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Adresas

•

Čekius rašyti ir siųsti: Americans for Due Process 
P,O. Box85, Woodhaven, Ne* York, 11421.
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LIETUVIAI SUŽAVĖJO
į
Į Holiday Folk Faii 
kee, Wisconsin, 198 
20-22 lankytojus s 
Mat . ’ \į|.;

Milwaukee’s Intenrationaf Iri- 
statutas pašventė 44-tąjį metinį . 
parengimą lietuviams. Kasmet 
pagerbimui yra išrenkama skir
tinga tauta. 1987 metai buvo 
skirti lietuviams.

Vietos lietuviai — 38-oji Lie
tuvos vyčių kuopa, tautinių šo- 

(ldų grupės “Klumpė” šokėjai, 
Ue>- rių Bendruomenė iš Wau- 
kegan/Lake apskričių ir sudary
tas nemažs darbo komitetas stojo 
į darbą: rūpinosi su renginiu su
sijusiais reikalais, rinko aukas, 
ruošė finansams sutelkti įvairias 
pramogas.

♦ Rezultate — įspūdis didelis. 
’ Scenoje pastatyta graži bakūžė 
su stulpine koplytėle. Sceninis 
įrengimas kainavo 5000 dol. In
stitutas paaukojo tūkstantį, o vi
sos kitos išlaidos padengtos iš 
aukų ir gauta parama iš Lietuvių 
Fondo.

• Lietuviams atstovavo Kana
dos “Gintaro” tautinių šokių an
samblis iš Toronto, vad. Ritos ir 
Juozo Karasiejų, apie 50 šokėjų 
ir muzikantų (jiem buvo Institu
to apmokėta kelionė, nakvynė 
viešbutyje ir valgis), tautinių šo
kių grupės “Klumpė” ir “Spin
dulys”. Taip susidarė didelė ir 
graži grupė šokėjų, kurie įvairio
mis dienomis ir valandomis 
atlikdavo programą.

Šokių programos vyko Mecca 
auditorijoje. Programas atliko 60 
etninių grupių. Vokiečiai net ke
turias grupes turėjo: vokiečių su 
“um-pa-pa” benu, bavarai, šva- 
bai ir pomeranai. Pomeranai 
kilę iš Baltijos pamario, kurį ank
sčiau valdė vokiečiai, o dabar 
lenkai. Pomeraniečių šokiai pa
našūs šiek tiek į lenkų šokius. 

| Visos etninės grupės šoko 
priešais lietuvių pastatytą na
melį.

Lietuviai pradėjo ir užbaigė 
‘ visus pasirodymus.

“Gintaro” ansamblis — kole
gijos amžiaus jaunimas: dailūs 
vyrai ir gražios mergaitės, turėjo 
specialų — pagrindinį pasirody
mą grojant ansamblio or-

pkriofe

viai vyrukai įžengė scenon su iš
tiesta virš galvų Amerikos vėlia

va, o kiti lietuviai šokėjai juos 
L^ydėįjįo, kurių galėjo būt šimtas„ 

% jfei viršum. Po to kitų tautų
‘ įai juos apsupo.Jai mane la- 

sujaudino ir mariau, kad ir * 
•• kitus lietuvius, kiek jų ten buvo. •

Tuomet rengėjai paminėjo, . 
kad žiūrovų tarpe yra Vytautas 
Beliajus, Mr. Folk Dance 

r U. S. A.v > \ * * "Sr
Kitame, didžiuliame pastate 

veikė tautų maisto produktų, 
valgių, įvairių suvenyrų, tauti
nių dirbinių kioskai—būdelės. 

.• Lietuvių prekystaliai buvo 
pirmieji tame turgaus pastate. 
Čia lietuviai turėjo kultūrines ir 
menines parodėles, buvo de
monstruota šiaudinukų gamini
mas, audimo technika. Buvo ga
lima pirktis suvenyrų su Vytimi 

. — T marškinukų, kavos puode- 
lių, žiūrstų, segtukų ir kitko.

f ■. Lapkričio 20-22 savaitgalio 
metu mugę aplankė arti 62,000 
žiūrovų, dirbo beveik 5000 sava- 
norių-pagelbininkų įvairiose pa
reigose ir salėse.

Reikia pareikšti dėkingumą 
kestrėliui. Jie puikūs šokėjai, ge- vietos ir apylinkių lietuviams, 
rai pasiruošę ir išmokę šokius, darbo ir talkos komitetams, 
lengvai šoka. Publika buvo jų pa- vyčiams, LB, visiems šokėjams, 
sirodymu sužavėta. Daugumas 
žiūrovų nebuvo matę nei lietu
viškų tautinių drabužių, nei šo
kių. Kai kurie niekad nebuvo 
matę lietuvių ir nežinojo kur yra 
Lietuva... dabar jie sužinojo.

Pats įspūdingiausias buvo pro
gramos užbaigimas. Aukšti lietu -

Prof. Vytautas Janušonis 
(d.) ir Jonas Keraminas, at- > 
vykęs iš Rockford, IL, Holi- . 
day Folk Fair festivalyje 
Milwaukee mieste. V. Ja
nušonis buvo šio festivalio 
lietuvių grupės parodų or- j 
ganizatorius, b J. Kerami
nas ir jo žmona tautodailės f. 
skyriui parūpino nemaža 
eksponatų. Nuotr. E.Šulaičio

ypač tiems, kurie atliko sunkiau
sią ir didžiausią šio renginio naš
tą. Garbė jiems! Padėka priklau
so visiems, kurie finansiškai prie 
šio Holiday Folk Festival pri
sidėjo ir taip buvo išgarsintas 
Lietuvos vardas!

Rita ir Juozas Karaziejai, kurie vadovauja Toronto Gintaro 
tautinių šokių ansambliui, su savo grupe dalyvavo tradicinėje 
Holiday Folk Fair programoje Milwaukee mieste. Toron- 
tiečių pasirodymai čia vyko tris dienas. Į Gintaro svečių knygą 
pasirašo Chicagos veikėja Ritonė Rudaitienė. Nuotr. Ed. Šu- 
laičio

PERSEKIOJAMŲ LIETUVIŲ PROTESTAS 
GEN. SEKRETORIUI M. GORBAČIOVUI

Dalis studentų ateitininkų stovyklautojų Neringoje. Stovykla 
vyko nuo gruodžio 26 iki sausio 2.

PHILADELPHIA

(Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad 1988 m. 
sausio mėn. Vakarus pasiekė 11 
žmonių pasirašytas protestas 
Mikhailui Gorbačiovui apie 
Maironio minėjimo suvaržymus 
Kaune. Pateikiame protesto pil
ną tekstą.)

Net Kauno kunigų seminarijoje, 
rektorius Viktoras Butkus viešai 
perspėjo klierikus nedalyvauti 
minėjime, nes tai gali pakenkti 
pačiai seminarijai.

-o-

Šių metų lapkričio 1 dieną ge
ros valios žmonės buvo susirinkę 

Vytautas F. Beliajus • paminėti Maironio 125-sias gi- 
■ mimo metines prie Kauno kate

dros. Sovietų Sąjungoje pačiai 
skelbiama, kad tikintieji turi ly
gias teises su netikinčiaisiais. 
Tačiau dar kartą skaudžiai teko 
Įsitikinti, tikintieji teisės viešai 
pareikšti savo mintis neturi. Dar 
prieš minėjimą, gamyklose, 
•įstaigose, mokyklose buvo atkal- 
binėjama, gąsdinama, kad

Valdžios organai taip pat rei
kalavo, jog Katedros klebonas 
sutvarkytų taip, kad žmonėms 
būtų pranešta per pamokslą, jog 
minėjimo prie Maironio kapo 
nebus ir ten rinktis nereikia. 
Tačiau klebonas tai padaryti atsi
sakė. Tad nenuostabu, kad po to
kių uolių valdžios pareigūnų iš 
ankštinių profilaktikos priemo
nių skelbiama, jog minėjime da
lyvavę nedaug. Patys pirma pri
gąsdina, atkalbinėja, o paskui 
rašo, kad žmonės nenori pri
sidėti prie tokio minėjimo. Pa
našiai įvyko ir Vilniuje, 
rugpjūčio 23 dieną, minint Mo- 
lotovo-Ribbentropo paktą ir vi
siems žinant kokios šio minėjimo 
pasėkos.’

i :

SUNNY HILLS,'FCA.’j STUDENTŲ ŽIEMOS STOVYKLA 
VERMONTEBendras lietuviškas kūčias 

Sunny Hills, Fla., lietuviams su
rengė “Antros Jaunystės” cho
ras. Dalyvavo apie 60 asmenų, 
tuo metu daugelis vietos lietuvių 
buvo išvykę švenčių proga pas 
savo gimines į kitas vietoves.

Kūčių programai vadovavo 
Klemensas Žukauskas. Įžanginį 
žodį tarė ir eilėraštį deklamavo 
Valė Žubavičienė. Uždegant 
žvakutes prisiminta Lietuva, jos 
kankiniai šeimų artimieji, Sunny 
Hills mirusieji ir gyvieji.

Kūčių valgius palaimino, mal
das sukalbėjo ir plotkelių • 
laužymui vadovavo kun. L. Mu
steikis. Taip pat kalbėjo LB apy
linkės pirm. Ona Adomaitienė, 
eilėriStpdeklamavo V. Žeberta- 
vŠSius.A-, j

1 Kalėdinių giesmių giedojimui 
vadovavo muz. V. Mamaitis. 
Kūčios praėjo tikrai pakeltoje 
lietuviškoje nuotaikoje.

norime likti lietuviais, stovyklos 
padeda lavinti jaunimo talentus 
ir studentą ugdo vispusiškai.

Taip pat buvo diskutuojama, 
ką mes duodame stovykloms. 
Svarbiausia tai, kad mes priside
dame prie stovyklų išlaikymo, 
paaukojame stovykloms savo lai
ką, atostogas, savo energiją, at
nešame naujų įdėjų stovyklų va
dovybėms, pasidaliname su ki- 

sękmadienį. Algis Lukoševičius, ką žinome ir mokame, 
buvęs Studentų Ateitininkų Są- 
jungos centro valdybos vicepir
mininkas, pravedė būrelio di
skusijas tema — “Ar stovyklos 
yra reikalingos”. Visi nutarė, kad 
jaunimo stovyklos tikrai yra rei
kalingos ir būtina jas išlaikyti. .
Prieita išvados, kad stovyklos stuose ir apie arkivyskupą Jurgį 
duoda mums progą draugauti su 
lietuviais, kalbėti lietuviškai, 
priverčia pagalvoti, kodėl mes

New Yorko studentų ateiti
ninkų draugovė ruošė žiemos 
stovyklą Neringos stovykla
vietėje Vermonte. Stovykla pra
sidėjo gruodžio 26 ir baigėsi sau
sio 2. J ją suvažiavo gražus būrys 
jaunimo iš įvairių Amerikos ir 
Kanados miestų. Visi smagiai 
praleido savaitę.

Visi suvažiavo šeštadienį, 
gruodžio 26. Programa prasidėjo

Pavakare atvyko kun. dr. V. 
Cukuras, Federacijos dvasios 
vadas, atlaikyti mums mišių ir 
pabendrauti, pasikalbėti. Jis 
mums pakalbėjo apie 600 metų 
Lietuvos krikšto minėjimą Ro
moje ir įvairiuose Amerikos mie-

V.D.

Sunny Hills, Fla., lietuvių kūčios iš k.: Viktorija Dėdimene, 
Ona Adomaitienė ir Julija Čepuldenės .

t >.

Matulaitį.
Po visų diskusijų vakarą pra

leidome žaisdami įvairius žaidi
mus, kad vieni kitus geriau 
pažintume. Taip pat buvo naujų 
veidų, su kuriais norėjome susi
pažinti. Visiems buvo taip sma
gu, kad net seselė Ignė neišlaikė 
ir prisidėjo prie mūsų žaidimų.

Pirmadienį visi važiavome sli
dinėti į Hay Stack Mountain, kur 
slidinėjome visą dieną. Energi
jos netrūko, ir grįžę vakare dar 
turėjome šokius, kuriuos pra
vedė Jonas Dunčia. Jis išmokė 
tango, cha, cha ir kaip gražiau ir 
geriau šokti. Visi greit išmoko ir 
bandė pasirodyti kurie geriausiai 
Šoka.

Antradienį skyrėme susi
pažinti su lietuvių tautosaka. 
Dr. Jonas Dunčia skaitė pa
skaitą “Pasirinkimai studentams

žvelgiant į tikrąjį pasaulį”. Po pa
skaitos buvo diskusijos. Paskaita 
visiems buvo naudinga, nes 
daug kas nežino, ką nori daryti, 
baigę universitetą. Kai kurie 
šiais metais ir baigia. Tą pačią 
temą tęsėme ir susikaupimo va
kare. Taip pat diskutavome ir ki
tas temas, kurios yra svarbios 
šiais laikais. Buvo proga pasida
linti mintimis ir vienas kitam 
padėti.

Trečiadienį važiavome sli
dinėti į Straton, o ketvirtadienį 
į Mount Snow. Naujų metų išva
karėse visi skaniai pavalgė per 
iškilmingą vakarienę, kurią pa
ruošė mūsų virėjos — Ramunė 
Adams ir Asta Lukoševičiūtė. 
Toliau buvo talentų vakaras ir 
Naujųjų metų sutikimas. Atsira
do talentų, kurie dainavo, vaidi
no ir reiškėsi muzikoje.

Penktadienį visi pailsėjo ir po 
pietų pradėjo pasiruošti Antano 
Kulbio filmui, kuris buvo suka
mas kitą savaitę Neringoje.

Savaitė labai greitai prabėgo 
ir jau šeštadienį reikėjo važiuoti 
namo. Ši stovykla buvo malonus 
susiėjimas po tiek praėjusių se
mestro ir baigiamųjų egzaminų. 
Visi suvažiavome gerokai išvargę 
besiruošdami egzaminams.

Čia mes suėjome lyg į didelę 
lietuvišką šeimą, visi klausėmės 
paskaitų, jas diskutavome, 
domėjomės įvairiais lietuvybės 
klausimais, kalbėjome ir disku
tavome apie savo pasirinktas stu
dijų šakas, drauge žaidėme, sli
dinėjome, šokome. Viską 
darėme visi ir visiems buvo ma
lonu ir linksma. Mes drauge 
juokėmės, erzinome vienas kitą, 
susikaupę kalbėjome apie religi
ją, lietuvybę ir kitokias temas. 
Savaitė praėjo greičiau negu 
tikėjome ir turėjome išvažiuoti 
namo.

Šiai stovyklai vadovavo New 
Yorko studentų draugovės val
dyba ir seselė Ignė. Visi 
žadėjome susitikti ateinančiais 
metais.

Audrė Lukoševičiūtė

Kai minėjimo dalyviai iškėlė 
Maironio reikšmę lietuvių tau
tai, sulygindami sunkius carinės 
priespaudos laikus bei lietuvių 
tautos ryžtą ir kovą siekiant ne
priklausomybės su analogiška 
šių laikų padėtimi, pasamdytieji 
KGB kadrai šūkavimais trukdė 
kalbantiesiems. Kauno miesto 
vykdomojo Komiteto pirm, pa
vaduotojas Kazakevičius net čia, 
prie Katedros, pradėjo išvedžio
ti visiems jau senai žinomas ir 
nusibodusias istorijas apie taria
mą religinę ir tautinę laisvę. 
Kaip keista, jie turi visas komu
nikacijos priemones, jie be per
stojo kalba apie tai, bet, pasiro
do, kad to dar per maža. Reikia 
ir čia kurstyti žmones, nuteikti 
prieš tuos, kurie, rizikuodami 
gyvybę ir laisvę, kovodami už 
tiesos ir laisvės idealus, nori 
bent keliom minutėm išreikšti 
savo mintis. Galima kalbėti tik 
taip, kaip nori ir reikalauja be
dieviška valdžia. Kitaip negali
ma. Bet kur teisė laisvai pareikšt 
savo nuomonę? Mes, žemiau pa
sirašiusieji protestuojame prieš 
tokį įžūlų valdžios pareigūnų el
gesį su kitaip galvojančiais 
žmonėms, kai net sovietiniai 
įstatymai pripažįsta demonstra
cijų, susirinkimų ir susibūrimų 
laisvę. Todėl darome išvadą, kad 
“persitvarkymas” ir “demokrati
zacija” tėra propaganda užsie
niui paveikti.

Kaunas, 1987 m. lapkričio 5 d.

Septyniasdešimtoji Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktis Phi- 
ladelphijoje bus paminėta šia 
tvarka:

Sekmadienį, vasario 14 d., 
6:30 v. v. bus transliuojama spec
iali programa anglų kalba per 
WFLN-FM klasikinės muzikos 
radijo stotį 95.7 FM banga. Pro
gramą paruošė ir įkalbėjo Rasa 
Bobelytė-Brittain, vienos New 
Yorko stoties (WLTW-FB) žinių 
direktorė. Lietuviams ji yra ge
rai pažįstama, kaip Harmonijos 
dainininkė ir solistė.

Lietuvių Bendruomenės Phi- 
ladelphijos apylinkės valdyba 
yra užprašiusi mišias Lietuvos 
intencija visose trijose lietuviš
kose parapijose. Šeštadienį, va
sario 13 d., 5 v.v. mišios bus Šv. 
Jurgio bažnyčioje, 3580 Salmon 
St. Sekmadienį, vasario 14 d., 
10:30 v. ryte mišios bus aukoja
mos Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
324 VVharton St. Sekmadienį, 
vasario 21 d., 10:30 v. ryte Šv. 
Andriejaus bažnyčioje bus pa
grindinės Nepriklausomybės 
šventės mišios, kuriose organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su 

'vėliavomis, o moterys ir mer
gaitės pasipuošti tautiniais dra
bužiais.

Didysis minėjimas įvyks taip 
pat vasario 21 d., 2 vai. p.p. Lie
tuvių Namų didžioje salėje (Lit- 
huanian Music Hali, 2715 E. Al- 
legheny Avė.). Šventės kalbėto
jais yra pakviesti du jaunos kar
tos atstovai. Angliškai kalbės ad
vokatas William J. H. Hough 
III, kuris parašė savo disertaciją 
apie Amerikos nepripažinimo 
politiką Sovietams užgrobus Pa
baltijo valstybes. New York Law 
School disertaciją išleido atskira 
knyga, kuri LB Krašto Valdybos 
pastangomis buvo išdalinta vi
siems JAV kongreso nariams. 
Lietuviškai kalbės gerai pažįsta-’ 
ma, bet visuomet turinti naujų 
žinių ir sugebanti efektingai 
įvertinti dabartinę tautos padėtį 
Gintė Damušytė, Lietuvių In
formacijos Centro ir Religinės 
Šalpos įstaigų vicedirektorė. 
Meninę programą atliks Vyto 
Maciūno vadovaujamas mišrus 
dainos vienetas ir tautinių šokių 
grupė “Vakarinė”. Po minėjimo 
bus priėmimas svečiams ir pro
gramos dalyviams. Visuomenė 
kviečiama priėmime dalyvauti iš 
anksto įsigyjant bilietus, kurių 
kaina $7 asmeniui. Bilietus gali
ma užsisakyti pas iždininkę Ma
rytę Sušinsldenę skambinant 
telefonu 927 - 2467.

PATERSON, N.J.
LB Patersono apylinkės val

dyba ir Lietuvos vyčių 61 kuopa 
ruošia Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 70 metų sukak
ties minėjimą šia tvarka:

Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie rotušės vasario 13, šešta
dienį, 10:30 v. r. Vasario 14, sek
madienį, 10:30 v.r. mišios Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Po mišių minėjimas tęsiamas pa
rapijos salėje. Kalbės Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos pir
mininkė Aldona Noakaitė- 
Pintsch. Šoks tautinių šokių 
grupė Liepsna, kuriai vadovauja 
Monika Šemaitė.

Po minėjimo dalyviai bus pa
vaišinti suneštiniais pietumis.

Pasirašė: Nijolė Sadūnaitė, 
Vilnius; Liudas Simutis, Kaunas; 
Algirdas Patackas, Kaunas; Ro
bertas Grigas, Kiaukliai; Petras 
Gražulis, Sasnava; Bronė Valai
tytė, Sasnava; kun. Rokas Puzo- 
nas, Kiaukliai; kun.Petras Ką- 
stytis Krikščiukaitis, Čiobiškis; 
kun. Edmundas Atkočiūnas, 
Kuršėnai; kun. Kazimieras 
Gražulis, Šiauliai; kun. Vytau
tas Prajara, Garliava.

(LIC)

— Dail. Zitos Sodeikienės ir 
dail. Ados Sutkuvienės kūrinių 
parodos atidarymas Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejaus meno 
galerijoje įvyks balandžio 22, 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Paro
da tęsis iki gegužės 14.

Londono, Ont., pagrindinė 
televizijos stotis, tarpininkau
jant Irenai Daniliūnienei, prieš
kalėdinėje programoje turėjo 
pasikalbėjimą su Gražina Pe
trauskiene apie lietuviškas kūčių 
tradicijas. Buvo rodoma prie 
kūčių stalo.



J Palangę Ir J Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jlmu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos ] Panevėžj Ir J Druskininkus.

1988 M KELIONĖS j LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienŲ — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, 
Varšuvoje 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Baltijos valstybės, Suomija, Rusija
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky 1, M/S 
George Ots iki Tallino, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu j Helsinki, Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės 10-26 — $1,949
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, VVaršuvoje 2, Ziuriche 1
16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
16 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 555 — gegužės 10 - 25, $1,899
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 8, Varšuvoje 1, Krokuvoj 2,Var
šuvoj 1, Ziuriche 1 ‘ ;
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 303 — kovo 3-16 — $1,349
Teatrai Klaipėdoje, Panevėžy, Vilniuje, Kaune ir Kaziuko- 
mugė
Kelionė 103 — lapkričio 3-16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16 - 30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva
Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų
13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva, Rusija
Kelionė 516 — gegužės 16-28 — $1,969
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN, ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGUSI 458 PAGES)

Parašyta J. Puzlno, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budrecklo Ir St 
Lozoraičio. Įvadas R. Sealey. šešta laida, puošniai Išleista. 
Pulki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantlem.tlk anglų 
kalbų. Platina: Darbininkas, 341 Hlghland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Llttuiania 700 Years" už 18 dėl. Persiuntimas — 
postage 1 dol.

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

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

SUKAKTUVINIS MEDALIS
Dar galima Įsigyti Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties medaij, kur sukūrė skulptorius Vytautą Kašu- 
tfa.

3 colių bronzinis.......................................... $30.00
116 colio bronzinis...............$10.00 (buvo $15.00)
IV2 colio sidabrinis ............ $40.00 (buvo $50.00)

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00.
Užsakymus siųsti adresais:

DARBININKAS
341 Hlghland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

2 SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į 
PIETŲ AMERIKĄ-

Bus aplankyta Buenos Aires, Iguassu kriokliai, Rio De Ja- 
neiro ir Sao Paulo. Išvykstama balandžio 28 dieną ir 
grįžtama gegužės 12 d. Iš Miami tiktai $1,455.00 gyvenant 
dviese kambaryje. Galima prisidėti iš Neto Yorko, Chicagos, 
Los Angeles ir kitų miestų. Dėl informacijų prašau kreiptis 
į American Travel Service Bureau, 9727 Westem Avę^ 
Chicago, III. 60643. T ei. 312 238-9787.

LEIDINIAI ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH

A Radiance in the Gulag by Nijolė Sadūnaitė. $6.00 
Children in the Amber Palace by A. Landsbergis. $8.00 
Fire & Night (5 Baltic plays) by A. Straumanis. $20.00 
The Baltic Nations by Br. Kasias. $12.00
The USSR - German Aggression Agaiųst Lithuania by Br. 

Kasias. $15.00
Samogitia by Chas. T. Pichel, $8.00
When the Soviets Came... by R. Raid. $12.00
Mind Against the Wall by R. Šilbajoris. $10.00
The Agony (A Literary Approach to History) by J. Gliaudą. 

$10.00
Postage add $1.00 for each book.
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Joe Thomas, žinomas lietuvių 
muzikantas, daugelį metų grojęs 
su savo orkestru lietuviškose ve
stuvėse, Naujų Metų sutikimuo
se bei įvairiuose pokyliuose, da
bar išleido lietuviškų pramogi
nių šokių kasetę. Kasetė gauna
ma Darbininko spaudos kioske. 
Su persiuntimu 12 dol. Kreiptis 
adresu: Darbininkas, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

i

LITHUANIAN COOKERY
In Engllsh, 316 pages, price 10 dol. j

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas * 1

DEXTER PARK ® PHARMACY ®
Wm. Anastasl, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DKLIVER

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėkime finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šešiomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos.Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 514)172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

Ir Postage 1 dol.

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

Numeris, gatvė...... ... ............................................   >■ 1

Miestas, valstija, Zlp______________________________

in . '

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių ] Lietuvą sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens Ir sausumos kėliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems Iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS J G.T.

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

1988 E
G.T. INTERNATIONAL 
KSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls, 
4 Buenos Aires birželio 7-18

Nr. 8801 Lietuva 15 d., Maskva2d., gegužės -
16 - birželio 3

Nr. 8802/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.

Nr. 8803/M Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-26

Nr. 8806/F Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas

Nr’ 8807/M

1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31.

Nr. 8808/F Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31.

Nr. 8809/M Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio
16-28.

Nr. 8810/F Lietuva 10d.,Maskva 1 d.,Leningradas - 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest) 
5d., rugsėjo 19 - spalio7.

Nr. 8811/M Lietuva9d., Maskva 2 d., rugsėjo 20- 
spalio 2.

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau galima užsisakyti VISA kredito 
korteles. Jos yra gražios, lietuviškos ir patogios visiems, kurie nori naudotis šiuo praktišku 
patarnavimu.

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, VVaterburyje

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Securlty indėliai, išduodami Mo- 
ney Orders Ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs ir certlflkatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sąlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondus ir 
atlieka kitus bankinius patarnavimus.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000 |

KASOS Įstaiga Richmond HIII veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v.. šeštadieniais nuo 9 iki 2 vai. popiet. „.cnir

Apie paskolų ir certiflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandom!,. Per tekrfon, arba paMu Jum, bu, suteikto, vėliau,lo. InformaelĮo,.

I I
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Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Bostone

Bostone Lietuvos nepriklau
somybės šventė bus paminėta 
vasario 21 Liet. Piliečių draugi
jos trečio aukšto salėje. Kalbą 
pasakys Amerikos kariuomenės 
pulkininkas leitenantas Vladas 
Gedmintas. Minėjimą rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos Bo
stono skyrius. -__

Nepriklausomybės 
minėjimas Brocktone

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks ne vasario 21, 
kaip buvo anksčiau skelbta, bet 
vasario 14 tokia tvarka: 10 vai. 
mišios už Lietuvą Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčiolje, tuoj po 
mišių vėliavos pakėlimas Legion 
Parkway, pavadinant tą aikštę 
Gedimino aikšte. 3 vai. popiet 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje po bažnyčia iškilmingas 
minėjimas su kalbomis ir meni
ne programa. Kalbės Viktoras 
Kubilius, Lietuvos krikšto komi
teto pirmininkas Bostone, iš 
Westwood.

Minėjimą rengia Brocktono 
Lietuvių Taryba, kuriai pirmi
ninkauja Romualdas Bielke- 
vičius, Jam sergant, pirmininko 
pareigas eina LB Brocktono apy
linkės pirmininkas Stasys Eiva.

Sandaros 24 kuopos minėji
mas rengiamas pietų forma vasa
rio 21 d. 1 v. popiet Sandaros 
salėje, 30 Intervale St., Brockto
ne. Įėjimas nariams 5 dol., 
svečiams 8 dol. Tą dieną po 10 
vai. pamaldų Šv. Kazimiero

Programa per 
amerikiečių radiją

Petro Viščinio rūpesčiu ir 
stangomis nuo 1950 metų 
ruošiamos ir įperšamos ameri
kiečių radijo stotims specialios 
programos apie Lietuvos neprik- 

bažnyčioje bus nuleistą vėliava, lausomybės šventę ir tragiškuo- 
loiri LegionT>arkway plevėsavo sYusT)irzeIio įvykius. Šįemet Lie- 
visą savaitę. Į vėliavos pakėlimą 
ir nuleidimą vykstama organi
zuota vilkstine su Lietuvos 
vėliavėlėmis prie automobilių.

BALFO Neto Yorko skyriaus 
Valdyba

A.A.
PRANUI PADVARIEČIUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
broliui, mūšy pirmininkui, Vincui Padvarlečlul, Vinco 
seimai: dukrai Reginai Rldlklenel, anūkėms Linai Ir 
Audrai, anūkui Andriui. Brolio Ir dėdės netektis tesu- 
jungla jus dar stipresniais artimumo Ir meilės jau
smais.

ANDRIUI IGNAIČIUI

F. Andriūnas .

netikėtai - žuvus, skaudžiai paliestai seimai ir broliui, 
artimam draugui, Vincui Ignaičiui su šeima gilią ir 
nuoširdžią užuojautą reiškia

KONSTANCIJAI STRAZDIENEI

mirus, Jos vyrui Jonui, sūnums Algimantui Ir Petrui 
su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą.

ALT S-gos susirinkimas
ALT Sąjungos Bostono sky

riaus susirinkimas buvo sausio 
’ 23 Liet. Piliečių draugijos patal

pose. Pranešimus padarė pirmi
ninkas Juozas Kapočius, iždinin
kas Adolfas Ščiuka ir revizijos ko
misijos pirmininkas Gediminas 
Ambraziejus. Į naują valdybą 
balsų dauguma išrinkti šie asme
nys: Ignas Vilėniškis, Gintaras 
Čepas, Adolfas Ščiuka, Juozas 
Rentelis, Dalia Ščiukaitė, Ro
mas Veitas', Juozas Vaičjurgis. Į 
revizijos komisiją: Birutė Vaič- 
jurgytė-Šliažienė, Gediminas 
Ambraziejus ir Brutenis Veitas. 
Susirinkimui pirmininkavo Bru
tenis Veitas, sekretoriavo Asta 
Karosienė. Iš 50 skyriaus narių 
susirinkime dalyvavo 30. Susi
rinkimas buvo darbingas ir dar
nus, paskirtos stambios aukos 
įvairiems lietuviškiems reika
lams.

Jeronimo Kačinsko 
kūriniai Lietuvoje

Jackus Sonda sugrįžo iš Lietu
vos, kur jis^ilgesnį laiką buvo 
savo šeimos tarpe. Sausio 24 
Laisvės Varpo laidoje jis padarė 
pranešimą apie kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko kūrinių kon
certą, atliktą gruodžio 9 Vilniuje 
ir pakartotą gruodžio 11 Kaune. 
Koncertą rengė Lietuvos filhar
monija. Jis buvo skelbiamas 
spaudoje ir dideliais plakatais 
gatvėse. Programą atliko geri 
muzikai. Žmonių atsilankė apie 
200.

pa-
Pa-

tuvos nepriklausomybės šventės 
proga tokia programa bus vasario 
16 d., 6:05 iki 7 v.v. per radijo 
stotį WBET —1460 AM banga.

Parapijos sukaktis
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jai Brocktone šiais metais sukan
ka 90 metų. Sukaktis bus pa
minėta balandžio 24. Minėjimas 
bus dviejų dalių: 4 vai. popiet 
iškilmingos mišios, o 6 vai. vak. 
banketas salėje po bažnyčia.

Sėkmingo darbo pabaiga
Lietuvos krikščionybės sukak

ties minėjimo Bostone komiteto 
narių susirinkime sausio 12 Šv. 
Petro lietuvių parapijos patalpo
se So. Bostone pateikta jubilie
jaus minėjimo apyskaita, pasida
linta nuomonėmis minėjimo rei
kalais, palikta komiteto vadovy
bei toliau aiškintis ir tvarkyti ju
biliejinės lentos įrengimo reikalą 
Šv. Kryžiaus katedroje.

Pajamų komitetas sukakties 
minėjimo pagrindu turėjo 
27,448 dol., o išlaidų — 23,384 
dol. Kasoje sausio 1 buvo 4,064 
dol. Padengus dar galimas iškilti 
sąskaitas ir jubiliejinės lentos 
įrengimo Šv. Kryžiaus katedroje 
išlaidas, likutį numatyta lygio
mis padalinti vysk. Pauliaus Bal
takio įstaigai ir Lietuvių Infor
macijos Centrui.

Iš pajamų pažymėtinas sukak
ties minėjimo rėmėjų įnašas 
10,745 dol. sumoje. Renginių 
eilėje pelningiausias buvo ban
ketas Lantanoje, davęs 1,754 
dol. pelno. Sol. Lilijos Šukytės 
ir muz. Vyatenio Vasyliūno kon
certai išėjo maždaug lygiomis, 
be nuostolio.

Prieš bažnyčių tipologijos ren
ginio reikėjo pridėti 223 dol. 
Mišių liturginės knygelės ir jubi
liejaus knygos išleidimas parei
kalavo per 4,000 dol. Kitos stam
besnės išlaidos buvo susijusios 
su Šv. Kryžiaus katedra ir pamal
domis joje. Kaip iš šių duomenų 
matyti, komiteto suderintomis 
pastangomis ir visuomenės para
ma sukakties minėjimas buvo 'vyzdžiais, atliktais jo vadovauto 
sėkmingas visais atžvilgiais. Ko
mitetas užbaigs darbą, kai bus 
įrengta jubiliejinė lenta Šv. 
Kryžiaus katedroje ir paskirsty
tas lėšų likutis. Komiteto pirmi
ninkas— Viktoras Kubilius.

Komp. J. Gaidelio 
minėjimas

Kompozitorius Julius Gaide
lis, eidamas 74-tuosius metus, 
mirė prieš penkerius metus. Jo 
vadovauto Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos choro Bostone 
rūpesčiu ta sukaktis paminėta 
sausio 10. Minėjimas buvo trijų 
dalių: speciali programa Laisvės 
Varpo laidoje, mišios už mirusįjį 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir salėje po bažnyčia 
iškilmingas susirinkimas su me
nine programa.

Laisvės Varpo laidoje progra
mą apie komp. J„ Gaidelį pa
ruošė Petras Viščinis. Jis išryški
no kompozitoriaus gausią ir įvai
rią kūrybą, jo veiklą su chorais, 
kvartetais, sekstetais, oktetais ir 
jo darbą su jaunimu, mokant jį 
muzikos bei skatinant pa
stebėtus talentus siekti meno au
kštumų. Jis sugebėjo suderinti 
kūrybinį talentą su praktiška

A. A.
KONSTANCIJAI STRAZDIENEI

mirus, didžiam nuliūdime likusius: vyrą Joną, sūnus 
Algimantą ir Petrą su šeimomis nuoširdžiai užjaučia
me Ir kartu liūdime. .

Kvirinas, Tomas ir Donatas Aleksandravičiui

A. A.
PETRUI GAILIŪNUI

mirus, žmona Niną, sūnus bei gimines giliai užjaučia 
ir drauge liūdi

Eugenija, Juozas ir Antanas Pažemėnai

Lietuvių delegacija pas Massachusetts gubernatorių sausio 15, kai buvo pasirašyta 
Lietuvos nepriklausomybės šventės proklamacija. Iš k. Gintaras Čepas — pirmininkas, 
Ant. Januška, Reda Veitaitė, Martynas Dapkus, Albertas Javitis, vicegubematorė 
Evelyn Murphy, Aleksandras Chaplikas, seimelio atstovas VVilliam Glodis, Tracy 
McCluskey ir Algirdas Budreckis.

veikla, reikalinga gyvajai lietu
vybei stiprinti ir ugdyti.

Nuo 1951 jis dirbo be pertrau
kos su įvairiais dainos vienetais 
iki mirties 1983 sausio 6.

Komp. Juliaus Gaidelio 
kūrybą apibūdino komp. Jeroni
mas Kačinskas, iškeldamas jo 
originalumą, kūrybos įvairumą 
ir gausumą, dramatišką atspalvį. 
Salia sunkesnių ir komplikuote- 
snių darbų komp. J. Gaidelis pa
liko eilę lengvesnio pobūdžio 
kūrinėlių.

Operos solistė Daiva Mongir- 
daitė ir pianistas dr. Saulius Ci
bas įdomiai ir gyvai nupasakojo 
kaip komp. J. Gaidelis pastebėjo 
jų talentus, ragino juos plėtoti ir 
visokeriopai padėjo jiems kelyje 
į pasiektą lygį.

Programa buvo perpinta 
komp. J. Gaidelio kūrybos pa-

Bostono vyrų choro, Chicagos 
lietuvių operos, Dainavos an
samblio, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos choro.

Mišias už komp. J.Gaidelio 
sielą aukojo ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. Petras Šakalys, 
kurio vadovaujamos parapijos 
vargonininku ir choro vedėju 
komp. J. Gaidelis buvo 13 metų 
(1969 - 1982).

Iškilmingame susirinkime 
kalbėjo LB Brocktono apylinkės 
pirm. Stasys Eiva, o meninę pro
gramą atliko Mary Crovvley va
dovaujamas Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos choras ir Daivos de 
SaPereira vodovaujamas Bosto
no vyrų sekstetas. 

Mažosios Lietuvos 
problema

Martyno Jankaus šaulių kuo
pos iniciatyva Laisvės Varpo sau
sio 17 d. laidoje paminėta 
Klaipėdos sukilimo sukaktis. 
Programą paruošė Petras Višči
nis, o prie jos perdavimo išlaidų 
padengimo prisidėjo Martyno 
Jankaus šaulių kuopa Brocktone 
ir Jono Vanagaičio šaulių kuopos

nariai Vladas ir Jane Bajerčiai iš 
So. Bostono.

Minėjimo programoje išryš
kintas Klaipėdos sukilimas, kaip 
atgavimas dalies lietuvių etno
grafinių sričių, kurios buvo pa
liktos už atstatytos Lietuvos vals
tybės ribų.

Programa buvo perpinta ati
tinkama muzika, įjungiant 
Eduardo Balsio sukurtą dainą 
apie Klaipėda ir Viktoro Kupre
vičiaus dainą “Pajūriais, pama
riais”. Pirmąją atliko sol. Riman
tas Siparis su simfoniniu orke
stru ir moterų choru, o antrąją 
— Ryto Babicko vadovautas Cle- 
velando vyrų oktetas.

“Taupa” stiprėja
PLrieš metus būrys entuzia

stų įsteigė kredito uniją, kurią 
pavadino Taupos” vardu. Skep
tikų netrūko: girdi, ši kredito 
unija neišsilaikysianti, bankru
tuosianti. Bet “Taupos” v-bos 
nariai dirbo toliau, plėtė finansi
nes operacijas, ragino žmones 
prisijungti prie lietuviško banko 
veiklos. Ir štai jau sukaupta 4 mi
lijonai su viršum dolerių kapitalo 
ir indėlių.

Ir vėl girdimas skeptikų bal
sas:' na, ir kas? Kam reikalinga 
lietuviška unija, kai čia pat stovi 
daug didesnis, “patikimesnis” 
bankas? Atsakysiu dažnai karto
tais argumentais: dėdami pini
gus j lietuvišką banką, mes daro
me turtingesnę Bostono lietuvių 
bendruomenę. “Taupa” finan
siškai yra parėmusi Bostono 
aukštesniąją lituanistinę mokyk
lą, lietuviškas radijo programas 
bei kitas lietuviškas organizaci
jas.

Svarbi lietuviško banko veik
los pusė — parama jaunoms, be
sikuriančioms šeimoms. Beveik 
kiekvienas narys gali gauti pa
skolas pirkti namus, asmeninio 
tipo paskolas arba paskolas įsigy
ti naudotus ar naujus automobi
lius. O jei dar prisiminsime, kad 
“Taupa”, palyginus su kitais ban
kais, moka didesnius nuošimčius 
už įdėtus pinigus, —argi never
ta tapti lietuviško banko nariu?

Paskutiniu metu “Taupos” 
valdyba yra labai suinteresuota 
praplėsti narių skaičių. Daug pa
stangų dedama pagyvinti Brock- 
tono ir Worcesterio skyrių veik
lą. Valdybos nariai važiuoja į ten 
vykstančius lietuviškus rengi
nius, aiškina žmonėms apie 
‘Taupą”, ragina juos tapti šios 
kredito unijos nariais.

Būrys entuziastų dirba sunkų 
į darbą, plėsdami ‘Taupos” finan- 
I sines operacijas. Kiekvienas Bo

stono lietuvis prisidės prie lietu
viško banko veiklos, tapdamas 
jos nariu. Bet ar galim patikėti 
‘Taupai” savo pinigus? Atsaky
mas toks — argi 4 milijonai kapi- 

I talo ir indėlių nėra gera garanti- 
I ja? (Zita Krukonienė, Taupos" 
1 valdybos narė)

Seni rūpesčiai
Bostono ir apylinkės lietu

viams vienintelė viešo susižino
jimo priemonė ir jungtis yra 
Laisvės Varpo sekmadieninės 
radijo programos lietuvių ir an
glų kalbomis. Jų išlaikymas nėra 
lengvas dalykas. Tas programas 
perduodant iš komercinės radijo 
stoties susidaro didelės išlaidos, 
o pajamos yra ribotos, nes apmo
kamų skelbimų lietuviai nėra 
linkę duoti. Tik maža klausytojų 
dalis savo įnašais prisideda prie 
neišvengiamų išlaidų padengi
mo.

Atskirą problemą sudaro pro
gramos vadovybės ir talkininkų 
klausimas. Ligšiolinis vedėjas 
nuo 1976 pradžios ieško jaune
snio pavaduotojo, bet toks neat
siranda.

Varpo sausio 3 d. laidoje, 
kviečiant visus į talką darbu ir 
pinigu. Siekiama sustiprinti nuo 
seniai puoselėjamą mintį, kad 
klausytojai skirtų už kiekvieną 
programą po vieną dolerį, Susi
darytų 52 dol. metams.

Šia prasme pasireiškė V. C. 
Kazakaičių šeima iš So. Bostono 
ir Viktoras Mathieu iš Bristol, R. 
L, atsiuntę programos reikalams 
po 100 dol. Pažymėtina, kad V. 
Mathieu yra prancūzas, vedęs 
lietuvę ir tapęs uoliu lietuviškų 
reikalų rėmėju.

Jei atsirastų bent 200 klausy
tojų, Vurje panašiu būdu įsijung
tų į Laisvės Varpo išlaikymą, tai 
finansinė problema būtų 
išspręsta. O palengvėjus finansi
niams reikalams,' tikriausiai 
lengviau būtų surasti jaunesnių 
talkininkų ir eventualių progra
mos vedėjo pavaduotojų.

Vis stipriau įsigalint dėsniui, 
kad vengiama atitinkamai neap
mokamo darbo, beveik neįma
noma surasti žmogų, kuris ap
siimtų rūpintis programos pa
ruošimu ir sudarymu lėšų, reika
lingų programos išlaikymui, kaip 
tai yra iki šiol Laisvės Varpo 
veikloje.

RENGINĮ A I

Kovo 6 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose tradicinė 
Kaziuko mugė, rengiama Balti
jos ir Žalgirio skautų tuntų.

Kovo 13 d., 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
trečio aukšto salėje Laisvės Var
po koncertas, kuriuo minima 
Laisvės Varpo 34 ir Lietuvių 
Fondo 25 metų sukaktys. Pro
gramoje — sol. B. Vizgirdienė, 
sol. R. Daunoras ir pianistas dr. 
S. Cibas.

Švenčių proga nusipirkime 
lietuviškų knygų ir plokštelių. 
Jų galima gauti Darbininko ad
ministracijoje — 718 827 -1351.

Emmy ir Vladas Malinauskai '



DARBININKAS
PENKIOLIKTOJI DAILĖS 
PARODA KULTŪROS ŽIDINYJE

YORKE
341 Highland Blvdz 
Brooklyn, N.Y. 11207

Spaustuvė.. 
Vienuolynas 
Vyskupas .. 
Sal*(kor.).. 
Salės adm. .

Vysk. P. Baltakis dalyvaus 
Nepriklausomybės šventės 
minėjime vasario 24 New Yorke. 
Apreiškimo bažnyčioje jis bus 
pagrindinis mišių celebrantas ir 
pasakys pamokslų.

N.Y. šaulių kuopa yra paskel
busi literatūros konkursų rotna- 
nui arba novelių rinkiniui. Kon
kursui buvo atsiųsti net 9 veika
lai, kai kurie iš jų labai dideli. 
Visų veikalų skaitymas jau dabar 
baigiamas. Vertinimo komisijos 
posėdis numatomas apie vasario 
vidurį. Tų vertinimo komisijų su
daro Kazys Jankūnas, Paulius 
Jurkus, Zigmas Raulinaitis.

Darbininko pirmame pusla
pyje spausdiname Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos 72 nu
merį, kur aprašoma, kaip buvo 
išgriauta Kęstaičių bažnyčia caro 
įsakymu. Jeigu carų laikais taip 
buvo persekiojami tikintieji, da
bar bedieviai “carai” dar labiau 
viskų naikina, pasimokę iš praei
ties. Kai teko lankyti Telšių gim
nazijų, ne kartų teko pravažiuoti 
tų vietų, kur stovėjo Kęstaičių 
bažnytėlė ir vienuolynas, kuria
me gweno invalidai kunigai. Vy-

St.. ji visada parodydavo tų 
vietų ir pasakodavo šiurpių istori
jų apie anas dienas. Sugriautos 
bažnyčios medžiagų atidavę 
Skuodo popui, kad pasistatytų 
malūnų, bet iš to niekas neišėję, 
vanduo viskų sugriovė ir nunešė.

Pianistės Aldonos Kepalaitės 
koncertas rengiamas balandžio 
16, šeštadienį, 5:30 v. popiet 
Weill Recital Hali at Camegie 
Hali; taip dabar vadinasi atre
montuota buvusi Recital salė. 
Programoje: Mendelssohn,
Schubert, Scriabin ir Liszt kūri
niai.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Lietuvos nepriklauso
mybės šventė bus paminėta va
sario 13. Kviečiami visi tėvai taip 
pat dalyvauti minėjime.

LB New Yorko apygardos
metinis suvažiavimas šaukiamas 
balandžio 23 Kultūros Židinyje. 
Suvažiavimo programoje — nau
jos valdybos rinkimai.

JAV LB tarybos rinkimų
metu New Yorko apygardoje pir- TED1 Top pay! C. I. Norman, 
mininkauti sutiko Dana Bobe- Avė., N.W. Suite 222, Norman, 
lienė. Oklahoma 73069.

HOMEWORKERS WAN-

LAISVĖS ŽIBURIO” REIKALU

WNWK radijo stotis, per ku
rių perduodamos“Laisvės Žibu
rio” programos, pereis į kitų va
dovų rankas. Jie pareiškė, kad 
panaikins etnines programas, iš
skyrus ispaniškas. Tai . įvyks 
maždaug už dviejų metų.

Dabartiniai šios stoties 
vedėjai yra pasiryžę nepasiduoti 
ir etnines programas išlaikyti. Jų 
planas yra turėti vienų radijo 
stotį New Yorko apylinkėje. To
kia stotis tarnautų tik etniniams 
reikalams. Tai būtų galima įgy
vendinti pravedus atitinkamų 
įstatymų JAV kongrese. Tada et
ninėms programoms nebūtų jo
kios grėsmės.

Šiai minčiai iš esmės pritaria 
ir šios apylinkės senatoriai: Lau- 
tenberg iš New Jersey ir D’Ama
to iš New Yorko.

Kad ši idėja būtų įgyvendinta 
reikia šiems ir kitiems senato
riams bei kongresmanams pade
monstruoti visuomenės susi
domėjimų tokia stotimi. Tad 
kreipiuosi į radijo klausytojus, o 
taip pat ir į visus mūsų apylinkės

c

Redakcija..... .(718) 827-1352 
Admlnlatr. .... .(718) 827-į351

4718)827-1350 
.(718) 235-5962 
(718) 827-7932 

.(718)827-9645 
4718)235-8386

Administracija 
dėkoja spaudos

LB New Yorko apygardos val
dybos iniciatyva sausio 30-31 
Kultūros Židinyje surengta tra
dicinė dailės paroda, skirta Lie
tuvos nepriklausomybės šventei 
pagerbti. Tai buvo jau J5-toji pa
roda, praėjusi įspūdingai ir 
sėkmingai.

Šios parodos pobūdis buvo ki
toks nei praėjusių parodų. 
Norėta pavaizduoti lietuviškojo 
meno raida, kaip nepriklauso
mybė ugdė ir puoselėjo menų, 
padėjo pagrindus tolimesnei 
plėtotei. Ant to palikimo ir dabar 
vystosi menas okupuotoje 
tėvynėje ir išeivijoje.

Skiriamos premijos
Šiose tradicinėse parodose

Rakauskaitė-Šro-

Ši savaitgalį Washingtone va
sario 5, 6 ir 7 vyksta jaunimo ren
giamas politinis seminaras.

LB Cape Cod, Mass., apy
linkės valdyba kasmet dosniai 
paremia lietuviškų spaudų. Šiais 
metais Darbininkui atsiuntė 50 
dol. aukų, 
nuoširdžiai 
rėmėjams.

Violeta
mienė iš Anglijos su savo vyru 
yra atvykusi į Bostonų, kur jos 
vyras šiuo metu profesoriauja. 
Violeta yra žinoma estradinės 
muzikos dainininkė, įdainavusi 
bent kelias plokšteles, su kon
certais aplankiusi daugelį lietu-, 
vių kolonijų. Kadaise, prieš ko
kių dešimtmetų, ji dainavo ir 
Kultūros Židinyje. Jei kas norėtų 
jų dabar pasikviesti koncertams, 
jos telefonas yra toks: 917 655- 
1745.

Vilniaus jaunimo teatro 
pasižymėjęs režisierius Nek
rošius dabar važinėja po Ameri- 
kų, tyrinėdamas sųlygas, ar čia 
galėtų gastroliuoti su savo tea
tru. Vasario 6, šį šeštadienį, 7:30 
v.v. jis Aušros Vartų parapijos 
salėje, 570 Broome St., Manhat- 
tane, N.Y. (prie Hollandtunelio) 
kalbės apie savo teatrų ir rodys 
skaidres. Rengia Branduolys.

Architektas Algirdas Bražin
skas, gyv. So. Orange, N.J.; 
praeitais metais aukojo: Lietuvių 
fondui 900 dol., Tautos Fondur 
Lietuvių rezistencinės San
tarvės metinėm įmokom ap
mokėti 500 dol., išeivijos vysku
pui ir Darbininkui po 200., ir 
kit. Sausio 29 - 31 savaitgaly jis 
buvo išvykęs su savo motina Ja
nina Hasselberg, su dukra Regi
na ir žentu Harry Collins, dabar 
gyvenančiais New Hampshire, 
sūnum Algirdu, jr. ir marčia 
Diana, gyvenančiais Califomijo- 
je, į Oak Brook, Illinois, pas Re- 
ginų Savickaitę ir Vytautų Valat- 
kavičius švęsti 80 metų sukakties 
savo uošvės Sofijos Savickienės, 
kuri gražiai atrodė, džiaugėsi 
gera sveikata ir buvo laiminga 
tarp savųjų.

lietuvius su prašymu ateiti į tal
kų.

Mes turime apipilti laiškais 
mūsų atstovus Washingtone ir 
įtikinti juos, kad etninė radijo 
stotis New Yorko - New Jersey 
apylinkėje yra būtina. Konk
rečiai — prašau visų — pavienių 
asmenų, organizacijų, klubų, 
parapijų ir pan. rašyti laiškus 
mano adresu, pareiškiant kaip 
svarbu jum čia turėt lietuvių kal
ba radijo programų, kaip malonu 
girdėti lietuviškų dainų radijo 
bangomis, pranešimus apie 
mūsų organizacijų veiklų, apie 
sodinę, politinę, religinę, jau
nimo ir kitokių veiklų.

Laiškuose paminėti, kad 
kreiptumėmės į atitinkamas in
stitucijas, kad etninė radijo stotis 
New Yorke būtų įsteigta. Laiš
kus rašyti anglų kalba ir siųsti 
adresu: Lithuanian World Re- 
view Radio, Mr. Romas Kezys, 
217 - 25 54 Avė., Bayside, N.,Y. 
11364.

Romas Kezys 

skiriamos ir premijos. Ir premijų 
skaičius ir jų sumos mažėja. Jos 
virsta tik simboliniu dailininko 
pagerbimu.

Šiemet buvo suorganizuotos 
trys premijos: LB Nevv Yorko 
apygardos 200 dol. premija, 
Bushvvicko LB apylinkės 100 
dol. premija, New Yorko šaulių 
kuopos 100 dol. premija už tau
tinę tematikų. Vertinimo komisi
jų sudarė: Elena Kepalaitė, Pau
lius Jurkus, Leonardas Andrie- 
kus, Aleksandras Vakselis — LB 
apygardos pirmininkas.

LB New Yorko apygardos 200 
dol. premija paskirta dail. Albi
nui Elskui už parodoje išstatytus 
mozaikų projektus. Bushvvicko 
apylinkės 100 dol. premija pa
skirta Agiui Šalpukui už jo kūrinį 
“Nuo saulės”. Jis dalyvauja jau 
eilę metų šiose parodose ir yra 
padaręs didelę pažangų. N.Y. 
šaulių kuopos 100 dol. premija 
už tautinę tematikų paskirta 
skulptoriui Vytautui Kašubai už 
jo kūrinį — “Vytauto Didžiojo 
antspaudas.”

Premijų įteikta tik Albinui El
skui, nes jis buvo parodoje. Ki
tiems rengėjai premijas per
duos.

Rengėjai dar apdovanojo Kri
kšto sukakties medaliu Paulių 
Jurkų; kuris daug prisidėjo prie 
šios ir kitų parodų surengimo.

Po premijų įteikimo buvo 
vaišės, pasikalbėta,apžiūrėta pa
roda. Parodos dalyviams ir kvie
stiems svečiams posėdžių 
menėje buvo surengtas priėmi
mas. J atidarymų atsilankė per 
šimtinę. Ir kitų dienų buvo gau
siai lankoma. Platus aprašymas 
bus vėliau.

kurie aktyviai plėtojo tų menų, 
profesoriavo Kauno meno mo
kykloje, mūsų sųlygose jau daro
si nepažįstami, jų kūriniai ne
prieinami. Tai ir norėjosi paro
dyti dabarčiai senųjų meisterių 
darbus. v

Šių parodos ’dėjų su entuzia
zmu parėmė Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM, Aidų redakto
rius, uolus meno kolekcijonie- 
rius. Čia pat buvo ir Adomo Gal
diko vardo galerija su parodai 
reikalingais paveikslais. Taip pa
rodoje buvo išstatyta darbų nuo 
Adomo Varno iki jauniausio 
Arūno Bukausko, kuris šiemet 
baigia meno studijas New Yorke. 
Iš viso buvo išstatyta 43 dailinin
kų kūriniai. Tų kūrinių buvo 80.

Paroda iškilmingai atidaryta 
sausio 30, šeštadienį, 7 v. v. Ati
darymų pradėjo LB apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vakse
lis, visus pasveikindamas, paaiš
kindamas parodos prasmę.

Taip pat jis prisiminė daugelio 
parodų uolų talkininkų Jurgį 
Šližį, mirusį pereitais metais. Jo 
prisiminimus pagerbtas tylosjni- 
nute ir atsistojimu. __ _ _______

Parodų atidarė Lietuvos gen.Ti juos prenumeruoji? 
konsulas Anicetas Simutis kaip i 
tik prisimindamas, kaip neprik
lausomoji Lietuva ugdė menų.

Paulius Jurkus savo kalboje • 
ryškino šios parodos senuosius ‘ 
dailininkus, kuo jie įdomus, kas f 
tie jų kūriniai, kada sukurti..; 
Bendrai apžvelgė ir kitų darbus.

——■ ' ■ .. ... r~riW-------

AIDAI y*8 vienas iš geriausių 
kultūros žurnalų IšelvIjoje. Ar..

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 6, šį šeštadienį, 2 vai. po
piet New Yorko laiku per radijų 
bus transliuojama Giuseppe ___ _______
Verdi opera Luisą Miller . Pa- miteto steigėjų visuomenininkas 
grindiniai solistai: Aprile Millo, 
Ermnanno Mauro, Sherrill Mil- 
nes. Diriguoja Nello Santi. Vasa
rio 13, ateinantį šeštadienį, bus 
transliuojama Giacomo Puccini 
opera “Turandot”.

ELIZABETHAS i PASIRUOSĘS
VASARI016 ’

Šiais metais kur tik bebūtų lie-l Lietuvoje Juozas Kojelis buvo
tuvių telkinys visi stengiasi, kadi gimnazijos mokytojas. Buvolde- 
kutf iškilmingiau paminėti Lie-. tas lietuvis patriotas ir dirbo po- 
tuvos nepriklausomybės šventę, i grindyje^ Dėl to^vokiečiųokupa- 
Visi dedame kuo daugiau pa-J ” *
stangų, šiemet atšvęsti šių so-Į 
lidžių 70 metų, nepriklauso-’ 
mybės atkūrimo sukaktį. 
Nežiūrint to, kad lietuvių 
skaičius Elizabethe yra gerokai 
sumažėjęs, stengiamasi kad visa 
tai įvyktų prideramai gražiai iri 
iškiliau. a

Laimingu atveju LB Elizabet-, 
ho apylinkės valdybai šiemet pa-., 
sisekė gauti vienų tikrai judrų vii 
suomenihinkų ir žurenalistų Juo-' 
za Kojelį iš Californijos. Kas jįį 
pažįsta tai žino, kad jis yra pozi-t 
tyvaus galvojimo ir akcijos žmo*t

cijos metais jis buvo gestapinin
kų susektas ir *areštuotas, 
bausmę jis atliko net keturiuose 
įvairiuose nacių kalėjimuose. 
Amerikoj kurį laikų dirbo garsio
joj Monterey kariuomenės kalbų 
mokykloj; po to eilę metų lietu
viškose mokyklose. Be to, buvo 
Lietuvių Dienų redakcijos štabo 
nariu ir redagavo žurnalų į 
Laisvę. Juozas Kojelis šiuo metu 
dirba Baltų Laisvės Lygoj ir yra 
LB Krašto valdybos vicepirmi
ninkas. Jo dalykiški straipsniai 
dažnai pasirodo keliuose išeivi- 

» jos laikraščiuose. Pas mus jis
atskrenda iš Los Angeles ir pra
bils čia pirmų kartų.

Meninę dalį atliks solistė An
gelė Kiaušaitė ir Frances Kava
liauskaitė. Taipgi dainuos ir pa
rapijos choras Liudo Stuko vado
vybėj. Eilėraščių padeklamuos 
arba skaitinių paskaitys dr. Vin
co Kudirkos vardo šeštadieninės 
mokyklos mokiniai. Minėjimas 
įvyks vasario 14. Jis prasidės 11 
vai. mišiomis. Tuoj po jų parapi
jos salėje vyks minėjimo progra-

Darbininko 1988 metų kale n- , 
dorins buvo išsiųstas visiems 
skaitytojams gerokai prieš 
Kalėdų šventes. Tų kalendorių, 
administracija dar turi. Kas 
norėtų gauti daugiau kalendo
rių, gali kreiptis į administracijų,' 
pridedant bent 4 dol. aukų už 
kiekvienų kalendorių. Ypatinga 
padėka skaitytojams, kurie, su- ___
prasdami sunkių lietuviškoj vSani paplis busten- 
spaudos padėtį, už kalendorių ir_ dri užkandžiai už prieinamų kai- 
šiaip spaudai stiprinti prideda ir- Kviečiami visi: iš arti ir toli 
stambesnę aukų. Darbininkas, ^.^ti šioje brangioje mūsų 
341 Highland Blvd., Brooklyn, °Xėje

j.p.vb.

Naujų metų rengėjai. Iš k. Pranas Gvildys, Kazytė Liobienė 
ir Anatolijus Garbauskas

MAIRONIO MOKYKLOJE

Praėjus Naujų Metų sutikimui 
New Yorke, kurį bendromis 
jėgomis rengė Maironio lituani
stinės mokyklos Tėvų komitetas 
ir Atletų Klubas, reikia pripažin
ti, kad tikrai balius buvo puikus. 
Salė gražiai išpuošta, maistas ge
ras, orkestras smagus, ir svečių 
pakili ir linksma nuotaika sudarė 
malonių ir jaukių atmosferų Nau
jų Metų sutikimui. Visi linksmi
nosi net iki trijų ryto, kas tikrai 
neįprasta. Reikia taip pat pa
minėti, kad ir pelno šiek tiek 
liko, tat ir rengėjų darbas ir pa
stangos nebuvo veltui.

Malonu, kad New Yorko, 
Connecticut, New Jersey ir kitų

NEVVARK, N.J. »
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas
LB Newarko apylinkės valdy

bos ruošiamas Lietuvos neprik
lausomybės atstatymo 70 m. su
kaktuvių minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 7 Švč. Trejybės 
parapijas salėj, 207 Adams St., 
Newark. Tų dienų 11 vai. ryto 
mišias už žuvusius už Lietuvos 
laisvę aukos parapijos admini
stratorius kun. dr. Peter Stravin
skas, o po mišių minėjimas bus 
tęsiamas parapijos salėj. Čia pa
grindinį žodį pasakys vienas Vy
riausio Lietuvos išlaisvinimo ko-

Bronius Bieliukas. Meninę pro
gramų atliks tautinių šokių 
grupės “Liepsna” šokėjai. Tų 
dienų Lietuvos laisvinimui bus 
renkamos aukos pagal aukotojų 
pageidavimų: LB, Vlikui ar Al
tai.

Programai pasibaigus minė
jimo dalyviai bus pavaišinti 

kava ir LB narių suaukotais 
užkandžiais.

Dr. J. Shulds iš Flushing, 
N.Y., nė vienais metais nepami
ršo paremti spaudos, ir šiemet 
atsiuntė prenumeratai atnaujinti 
50 dol. aukų. Nuoširdžiai dėkoja
me.

NAUJAUSIA KNYGA
Vytenio Statkaus LIETUVOS 

GINKLUOTOS PAJĖGOS 
(1918 - 1940 M.). Knygoje dau
giau kaip 1000 psl., gausiai iliu
struota, įrišta į kietus viršelius. 
Išleido Vydūno jaunimo fondas. 
Šis vertingas leidinys, įskaitant 
ir persiuntimo išlaidas už 30 dol. 
gaunamas Darbininko admini
stracijoje, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Ekskursija į Vienų, Budapeš
tu, Zagrebu, Dubronvikų ir* Ste 
buklingų Medjugorie vietų 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Burėau, 
9727 So. VVestem Avė., Chica- 
go, III. 60643, Tel. 312 238 
9787.

Vienas dirbantis vyras ieško 
nedidelio buto Woodhavene 
arba Richmond Hill rajonuose. 
Skambinti vakarais 296 - 5655.
Ieškomas nedidelis butas dvie

jų asmenų šeimai prie gero susi
siekimo,' abu dirba. Skambinti 
darbo metu Darbininko redakci
jai 718 827 - 1352.

apylinkių lietuviška visuomenė 
prisidėjo prie ruošos savo daly
vavimu ir pakilia nuotaika. 
Rengėjai dėkoja visiems, atvy
kusioms į Kultūros Židinį sutikti 

■ bendrai Naujus Metus. Taip pat 
dėkoja visiems prisidėjusiems 
Ęrie rengimo darbo, ypač: R. 
Cesnavičienei, A. Garbaus- 
kui, J. Nemickienei, K. Liobie- 
nei, Z. Jurienei, B. Kidolienei, 
P. ir I. Gvildžiams, J. Senken, 
V. Matusaitienei, A. ir V. Jan
kauskams, A. Mičiuliui, A. ir M. 
Marijošiams, A. Šilbajoriui, G. 
ir J. Stankūnams, A. Maldutie
nei, V. Penikienei, visiems 
paaukjusiems pyragus, tortus ir 
užkandžius,' Maironio mokyklos 
mokiniams, patarnavusiems prie 
stalų, ir visiems kurie čia nepa
minėti, bet kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu palengvino rengėjų 
darbų. Ačiū KASOS valdybai ir 
jos direktoriui dr. R. Vaičaičiui 
už $500 aukų, kurių $100 buvo 
skirta šampanui apmokėti ir 
$400 Maironio mokyklai parem
ti. Malonių, sėkmingę ir darbin
gų 1988 Metų!

N. Y. Maironio lituanistinės 
mokyklos mokytojų posėdyje, 
kuris įvyko sausio 20, nutarta 
rengti abiturientų išleistuves ir 
balių, sekmadienį, gegužės 29, 
Kultūros Židinyje. Ši data pa
rinkta, nes salė yra užimta visus 
kitus mokyklai prieinamus sa
vaitgalius.

Paskutinė mokyklos darbo 
diena bus šeštadienis — gegužės 
28. Mokyklos mokiniams bus 
įteikti pažymėjimai ir įvyks 
pačių mokinių paruošta progra
ma — pasilinksminimas.

(an)

Brolių Kezių orkestras šį se
zonų turi gana aktyvų kalendo
rių: vasario 6 groja New Britam, 
Conn., “Berželio” tautinių šokių 
grupės renginy, balandžio 9 — 
ateitininkų pavasario baliuje 
Kultūros Židinyje, balandžio 16 
— “Laisvės Žiburio” pavasari
niame renginy, gegužės 21 — 
Worcester, Mass., šaulių kuopos 
baliuje, gegužės 29 — Maironio 
mokyklos abiturientų baliuje 
-Kultūros Židinyje. Taip pat gan- 
tas kvietimas groti tautinių šokių 
šventės metu liepos 2 Hamilto
ne, Kanadoje, jaunimo 
pobūvyje.

V. Ruginis iš New Yorko, 
N.Y., šių metų prenumeratai at
siuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėko
jame.

ATLIEKU JVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darbo praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju New Yor
kų ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju • gerų darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bef

Kainos prieinamos visiems 
dari Kims — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap
skaičiavimas.

Skambinti: Algis Urbdh 718 
849 - 8093


