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D*ar Mr. Lozoraitis:

VERGO VAIKAS — VERGVALDŽIO NUOSAVYBĖ 
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 72

Dar ne per toli de laikai, kai žurnalus — jie tik viską panaiki- ir kovotojais, tokiais jie privalo

On the occasion of the seventieth annivsrsary of the 
independence of Lithuania, I an pleased to aend you vara 
greetings and congratulations on behalf of the Go varna* n t of the United States and the American people.

Lithuanian dreams of independence vere fulfiiled on 
February 16, 1918 when the Republic of Lithuania wa» 
established. The United States is proud to celebrate vi tb 
Lithuanians everyvhere the anniversary of tbat historic 
acbieveaent.

Pagal Associated Press Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
sukaktuvių dieną valdžios orga
nai buvo suorganizavę protesto 
demonstraciją Vilniuj, Katedros 
aikštėj, kurioj dalyvavo apie 
2000 žmonių, suvarytų iš fabri
kų, įmonių ir įstaigų. Buvo neša
mos reudona-baltos (lenkų?) 
vėliavėlės ir plakatai su užrašais 
“Mes sakom ne ideologiniam sa
botažui”, “Nesikiškite į mūsų 
reikalus” ir kt. Uniformuoti poli
cininkai ir draugovininkai patru
liavo Lenino prospektu, Rasų 
kapinėse ir prie Adomo Micke
vičiaus paminklo. Sadūnaitės 
butas buvo saugojamas milici
ninkų, o jos telefonas nuo sek
madienio buvo išjungtas. Pagal 
ją 100,000 lietuvių dalyvavo pa
maldose Vilniaus 17 bažnyčių. Iš 
jų išėję dainavo patriotines dai
nas. Kaune šimtai žmonių ap
lankė tautos didvyrių kapus, ir 
daugelis jų buvo policijos su
mušti.

Izraelio užs. reik, ministeris 
Shimon Pėrės iš principo prita
ria JAV pastangom taikai Art. 
Rytuose įgyvendinti, bet min. 
pirmininkas Yitzhak Shamir yra

tauta buvo neildnama fiziškai. 
Dešimtys tūkstančių žmonių 
buvo grūdami į gyvulinius vago
nus, vežami į tolimiausius Rusi
jos imperijos užkampius, badu 
ir šalčiu marinami. Kazachstano 
stepėse, Sibiro taigose, ledinuo
toje vandenyno pakrantėse. Kiti 
buvo dusinami kalėjimuose, ne
suskaitomuose Gulago lageriuo
se.

Kiek nužudyta 
mūsų žemėje

Pagaliau kiek mūsų tautiečių 
ilsisi nužudyti gimtojoje 
žemėje... Prisiminkime, kad ir 
tiesioginį žmonių šaudymą, išti
sų kaimų sunaikinimą Nemuno 
pakrantėse į šiaurę nuo Mer
kinės 1944 metų žiemą. Oku
panto siautėjimas Lietuvoje la
bai panašus į vokiečių užkariau
tojų elgesį nugalėtoje Lenkijoje 
1939 - 1944 metais.

Tik toks skirtumas, kad pasta
rųjų darbai keliami į dienos švie
są, smerkiami, o rusiškojo bude
lio nusikaltimai stengiamasi ty
liai nugramzdyti į užmarštį.

Žudymas vykdomas ir 
toliau

no, uždraudė, atėmė. Kas dar 
lieka — atimti iš tėvų vaikus.

Jie socialistinės visuomenės 
nącįai, jie komunistinės val
stybės nuosavybė! Taip, kaip se
novėje, kaip vergovinės santvar
kos laikais: vergo šeimos vaikas 
yra ne tėvų, bet vergo savininko 
nuosavybė.

Šeimininkas yra valdžia
Šiandien tarybinio piliečio 

šeimininkas yra valdžia, komu
nistų partija, tiksliau — jos val
dančioji viršūnė. Tad ir tarybinio 
piliečio vaikai yra jų nuosavybė. 
Ir tėvai su savo vaikais turi elgtis 
taip, kaip šis savininkas nurodys.

būti išauklėti nuo mažens.
Tai panašu į turkų elgesį su 

pavergtų krikščioniškų tautų vai
kais, kai juos atimdavo iš tėvų ir 
išaugindavo fanatiškais muzul- 
monais; skirtais kovoti prieš savo 
tautiečius. Dabar kažkas pa
našaus bandoma daryti su mūsų 
vaikais su mūsų tautos ateitimi, 
su jaunąja karta.

Kur visos garantijos?
Tad kur visos konstitucinės 

“garantijos”, visi plepalai apie 
sąžinės laisvę, kur visos žmogaus 
teisių deklaracijos visi tarptauti
niai susitarimai, kuriuos taip iš
kilmingai pasirašinėjo tarybiniai

Betveen 1918 and 1940, Lithuania played a respected role 
among the nations of the vorld. At hoae Lithuanian leadars 
foreed a deeocratic governeent based on political freedoa for 
all citizens. soviet forces invaded and illegally annexed 
Lithuania in 1940 — destroying Lithuania*s independence, būt 
not its devotion to freedoa.

The United States uneguivocally condeaned the Soviet 
annexation of Lithuania in 1940. we have neither recognized 
the forcible incorporation of Lithuania into the Soviet Union, 
nor vili we do so. The courage and unyielding coaaitaent to 
liberty denonstrated by the Lithuanian people, even after long 
years of foreign doaination, inspire confidence tbat their 
cause will ultimately prevail.

George P. Shultz

Mr. Stasys Lozoraitis, Jr., Charge d’Affaires of Lithuania.

labai priešingas. Pagal planą nu
matoma sušaukti tarptaut. kon-

simais ir po jų pasitarimai dėl 
pastovios taikos? Tai numato įgy
vendinti ild š.m. pabaigos.

Pietų Afrikos juodiesiem įkur
tame Bophuthawana “homelan- 
d” kariuomenė nuvertė Lucas 
Mengape vyriausybę irpskyrėjo 
vieton kitą, bet P. Afrikos saugu
mo daliniai sąmokslą numalšino 
ir atstatė buv. vyriausybę.

Valst. sekretorius ShultzJAV 
pastangom paremti taikai Art. 
Rytuose įgyvendinti lankėsi 
Izraely, Jordane ir Egipte.

Pietų Korėjos naujasis prezi
dentas Roh Tac Woo ministeriu 
pirm-ku paskyrė buv. Seule 
univ-to prezidentą Lee Hyun 
Jae.

Pagal Sov. S-gos sveikatos mi
nisterijos vyr. psichiatro Alexan- 
der Čurldn pareiškimą iš psi
chiatrinių ligoninių numatoma 
paleisti 2 mil. ligonių. Pagal jį 
ligoninėse buvo uždaromi 
žmonės už Pasternako ir Bulga
kovo raštų skaitymą.

Vietnamas iš perauklėjimo 
stovyklų paleido 1014 buv. aukš
tų Pietų Vietnamo pareigūnų.

Du JAV karo laivai, plaukda
mi pagal Juodosios jūros krantus 
per 10 mylių nuo kranto (JAV 
teritoriniais vandenim pripažįsta 
tik 3 mylių juostą nuo kranto), 
buvo sutikti dviejų Sov. S-gos 
karo laivų, kurie susidūrimu 
stengėsi JAV laivus nustumti to
liau nuo kranto (Sov. S-ga terit. 
vandeųim laiko 12 mylių juostą). 
Abi pareiškė dėlto protestus.

Europos Bendrosios rinkos 
valstybės susitarė dėl priemonių 
jų valiutom sustiprinti ir dėl lai
svos tarp jų prekybos įgyvendi
nimo ild 1992.

. Panamos ambasados JAV mi-

Bet baisiausia tai, kad tautos 
dymas vykdomas ir toliau, tik 

-- prie- 
unonėmis, kitais būdias. Kėslai 
ir tikslai nepakeisti, pakeisti tik 
metodai. Tauta ir toliau žudoma. 
Šį kartą ne trėmimais, bet mora
linių pūdijimu bei sąmonės žalo
jimu.

Atnešta ir tautai brukama ko
munistinė “moralė” vis labiau 
skverbiasi į žmonių tarpusavio 
santykius. Vis daugiau apnuodija 
sąmonę nepasitikėjimo, įtarimo 
pataikavimo, parsidavėliškumo 
nuodai, vis labiau plinta morali
nis supuvimas, karjerizms, ko
rupcija. O kiek abejingumo žmo
gui, blogo savo pareigų atlikimo, 
kiek vagysčių, grobstymo, biu
rokratizmo, žmogaus žmogui vis 
labiau tampa vilku.

Tai komunistinės moralės tik
rovė, kurios nematyti ir nepri
pažinti gali tik visiškai akli fana
tikai!

To dar negana
Tačiau to dar negana. Šian

dien užsimota prieš visą tautos 
ateitį. Išjos norima atimti vaikai, 
ateinančioji karta, tie, kurie liko 
nenužudyti negimę, tie, kuriuos 
augina tėvai. Pasirodo, “Vaikai 
nėra tėvų nuosavybė. Jie — 
būsimieji socialistinės visuo
menės piliečiai”. (‘Tarybinis 
mokytojas”, 1986 m. rug. mėn. 
20 d. Nr. 66 strp. “Dviveidišku
mo pamokos”).

Vaikas — Jų nuosavybė
Vadinasi, vaiką pagimdei, au- 

gini,.juo rūpiniesi, bet daug tei
sių j jį neturi. Jis socialistinės vi
suomenės nuosavybė, jis “nacio
nalizuotas“, “visuomenintas”, 
konfiskuotas, nusavintas. Pagal 
komunistinę moralę, tai logiška.

O nurodo jis taip: valdovai?
“Lietuvos TSR liaudies švieti- Ir kaip suderinti; “šiuo įstaty

mo įstatyme tarp pagrindinių ' mu tėvai ir juos atstovaujantys 
liaudies švietimo principų įrašy- asmenys, bet kita ko, įpareigoja-

Valstybės sekretoriaus George P. Shultz laiškas Lietuvos at
stovui VVashingtone Stasiui Lozoraičiui, jr.

tas mokymo pasaulietiškumas be 
religijos įtakos: šiuo įstatymu 
tėvai ir juos atstovaujantys asme-
nys, be kitko, įpareigojami 
auklėti vaikus aukštos komuni
stinės moralės dvasia”.

Turi auklėti pagal 
komunizmą

“Moraliai” konfiskuojami nu
savinami vaikai. Jie turi būti for
muojami pagal šią “moralę”/. 
Turi virsti jos išpažinėjais, tūri ' 
tapti jos skelbėjais, vykdytojais

» m i auklėti vaikus aukštos komu
nistinės moralės dvasia” su tame 
pačiame straipsnyje, Molėtų ra-
jono Religinių kultų įstatymų lai
kymosi kontrolės komisijos prie 
Lietuvos LDT vykdomojo komi
teto pirmininkės D. Ganče- 
rienės žodžiais, kad “sutinkamai 
su TSRS Konstitucijos garantuo
jama piliečių sąžinės laisve tik 
tėvai turi teisę patys namuose 
mokyti savo vaikus poterių, ka-

- y- - . - - .--.T* '*• -2. \

(nukelta į 2 psl.)

VASARIO 16 SULAIKĖ IR PRIMUŠĖ
(Vilnius-Maskva-New Yorkas, 

vasario 17 LIC) Šaltiniai Mask
voj per New Yorke veikiantį 
Center for Democracy tvirtina, 
kad Nijolė Sadūnaitė, Antanas 
Terleckas ir Vytautas Bogušis 
buvo tardomi Vasario 16, ištisą 
dieną, KGB būstinėj. Anot šių 
šaltinių, minėtuosius paėmė iš 
darboviečių tarp 10 - H vai. 
ryto, nugabeno į KGB būstinę 
ir ten išlaikė iki 10 vai. vak. Nu

Vasario 16-tos priėmime Inter Continental viešbutyje New Yorke svečius pasitinka (iš 
dešinės) Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis su ponia, L. B. New Yorko apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vakselis su ponia ir Tautos Fondo valdybos pirmininkas 
Juozas Giedraitis. Nuotr. L. Tamošaičio

ŠIAULIUOSE MINĖTA VASARIO 16-OJI

nisteris patarėjas Lawrence 
Chewning Fabrega, protestuo
damas prieš jo vyriausybės narių 
nesąžiningumą ir kyšininkavi
mą, pasitraukė iš pareigų.

Japonijos Tokio mieste įvyko 
didelės demonstracijos, reika
laujančios, kad Sov. S-ga grą
žintų karo metu užimtas 4 Japo
nijai priklausiusias salas.

Komunistai atėmė žemę
Ne komunistai davė val

stiečiams žemę. Jie ją nuo amžių 
turėjo. Žemę komunistai tik 
atėmė. Ne komunistai statė ir 
puošė bažnyčias — jie tik atėmė 
jas.

Ne komunistai steigė Lietuvo
je įvairias organizacijas, draugi
jas, leido laikraščius, knygas,

(Šiauliai-New Yorkas, vasario 
17. LIC) Maždaug tūkstantis 
žmonių sekmadienį, vasario 14, 
pripildė Šv. Jurgio bažnyčią 
Šiauliuose pasimelsti Lietuvos 
laisvės intencija, praneša Lietu
vių Informacijos Centras. Po 
Mišių maldininkai ėjo Kryžiaus 
Kelius apdink bažnyčią.

Nors klebonas neleido vikarui 
kun. Kazimierui Gražuliui sakyti 
pamokslo ar laikyti Mišių, joms 
pasibaigus Gražulis lipo į sakyk
lą. Ten jis pradėjo dėstyti Lietu
vos istoriją, nušviesdamas poka
rio metus ir Lietuvos partizanus. 
Kun. Gražulis yra nuteistojo Pe
tro Gražulio brolis.

Kun. Gražuliui išjungė garsia
kalbius ir šviesas, bet jis visvien 
tęsė kalbą visiems atidžiai klau
sant. Jam užbaigus susirinkusieji 
sugiedojo Marija, Marija, Lietu
va Brangi ir Lietuvos himną.

Po Mišių tikintieji ėjo į sava
norių kapines, kur valdžios

žmonės viską stebėjo ir fotogra
favo. anot vieno dalyvio, 
valdžios atstovai tik prie kapinių 
elgėsi “nachališkai”: pradėjo 
klausinėti kai kurių žmonių pa
vardžių, nusirašyti darbovietes 
ir pan.

Kapinėse susirinkusieji 
padėjo vainikus prie nepriklau
somybės savanorių kapų, o gėles 
ant poetės ir Lietuvos Helsinkio 
grupės narės Onos Lukau- 
skaitės-Poškienės bei ateitinin
kų ideologo prof. Stasio Šalkau- 

•skio kapų. Kraštotyrininkai 
padėjo gėlių krepšelį prie 1863 
m. sukilimo dalyvių kapų. Pir
madienį, Vasario 16-tos išva
karėse, žmonės dar nešė gėles.

Vasario 16 d. mišiose už Lie
tuvą Šv. Jurgio bažnyčioj dalyva
vo apie 400 žmonių. Susirinku
sieji ėjo Kryžiaus Kelius už Lie
tuvą, sugiedojo Lietuvos himną 
ir paskui deklamavo Bernardo 
Brazdžionio poeziją. Žmonės

bažnyčioj plojo, kas Lietuvoj 
neįrasta. Valdžios atstovai viską 
iš šalies stebėjo net klaupė su 
kitais kai ėjo Kryžiaus Kelius, 
kad nieks jų nepastebėtų.

Į netoli Šiaulių esantį Kryžių 
kalną sekmadienį, vasario 14 d., 
nuvažiavo maždaug 100 žmonių. 
Jie sutvarkė kalną, visur gėles 
sudėjo ir sugiedojo Lietuvos 
himną. (LIC)

Austrijos kancleris Franz Vra- 
nitzky pareiškė, kad jis galįs atsi
statydinti, jei prezidentas Kurt 
Waldheim nepasitrauks iš parei
gu

JAV ir jos sąjungininkai sten
giasi palengvinti nekarinių reik
menų pardavimą Sov. S-gai ir 
sumažinti jai parduoti draudžia
mų reikmenų sąrašą.

Paragvajaus diktatorius gen. 
Alfredo Stroessner didele balsų 
dauguma buvo išrinktas aštun
tam terminui.

matyti Vasario 16 d. paminėji
mai Vilniuje turėjo įvykti po dar
bo, žmonėms susirenkant apie 6 
vai. vak. prie bažnyčios vaka
rinėm pamaldom.

Vasario 15, iš Lietuvos buvo 
Lietuvių Informacijos Centrui 
pranešta, kad vasario 14 uždėjo 
namų areštą Nijolei Sadūnaitei, 
Antanui Tarlecktii ir Petrui Cid
zikui. Jiems tą dieną buvo 
uždrausta vykti į Lietuvos 
laisvės intencija aukojamas 
Mišias Vilniuje.

Apskaičiuojama, kad sekma
dienį Lietuvos bažnyčiose susi
rinko 100,000 žmonių pasimelsti 
tautos laisvės intencija neprik
lausomybės 70-mečio proga. 
Anot įvairių šaltinių, kuriuos 
Lietuvių Informacijos Centras 
pajėgė kontaktuoti kituose mie
stuose bei provincijose, beveik 
visur buvo eita Kryžiaus Keliai 
už Lietuvą ir sugiedotas Lietu
vos himnas.

Vien tik Kauno bazilikoj buvo 
4000 su viršum. Ten po Mišių, 
milicija su guminėm lazdom 
brutaliai primušė ir išvaikė šim
tus prie Maironio kapo nuėjusius 
ne tik vasario 14 d., bet ir vasario
16 d. Vasario 16 d. Kaune sulaikė 
apie 40 žmonių už tariamą “chu
liganizmą” bei Associated Press 
žiniomis, į ligoninę nugabeno 
160 sužeistųjų.

Anot rusų šaltinių, cituojamų 
Associated Press, vasario 16 d. 
vakare Vilniaus Šv. Onos ir Šv.
Mikalojaus bažnyčiose susirinko 
po 2000 žmonių paminėti ne
priklausomybės 70-metį. Lietu
vių Informacijos Centrui buvo 
pranešta, kad vienas iš sulaikytų
jų Vilniuje buvo Andrius Tuč- 
kus. Vasario 14, saugumiečiai 
bandė areštuoti Tučkų, kuris fo
tografavo miliciją ir draugovinin
kus brutaliai išsklaidančius blai
vininkus, bandančius pravesti 
eiseną į Rasų kapines. Tačiau mi
nia tada jaunuolį apsaugojo. Tu
rimomis žiniomis, Tučkus jau 
paleistas.

Sargai budėjo už durų visą 
dieną vasario 14 pas tuos, ku
riem buvo uždėtas namų areštas, 
j Nijolės Sadūnaitės duris 
beldėsi ir į butą pakartotinai 
veržėsi KGB provokatoriai bau
ginimo tikslais. Sadūnaitės kie
me budėjo apie 20 milicininkų 
ir ją nuolat sekė nu gumas.

Pakeliui jai j darbą pirma-

(nukelta į 4 psl.)



VASARIO 16-TOS ĮVYKIAI LIETUVOJE IR MASKVOJE
Vasario 17 d. rytą Pabaltiečių 

tarybos biure, Strasbourge, gau
tas pranešimas iš Kauno, kad va
sario 16 d. 9. vai. Kauno Kate
droje numatytos pamaldos už 
Lietuvos tautinę ir religinę 
laisvę įvyko. Apie šiuos įvykius 
Kaune Įdek anksčiau telefonu 
patvirtino Pabaltiečių Helsinkio 
grupė Stokholme.

Pagal pranešimus, Kauno Ka
tedra buvo perpildyta apie 4000- 
čių žmonių. Katedros aikštėje 
stovėjo masės milicijos ir jos

Izraelio karių prieš palesti
niečius vartojami mušimai pasi
darė tiek žiaurūs, kad per savaitę 
nuo jų mirė ligoninėse 4 palesti
niečiai.

JAV pasistatydino už 2.7 bil. 
dol. naują branduoline energija 
varomą lėktuvnešį Abraham 
Lincoln .

Laukiama, kad šiais metais iš 
Sov. S-gos į JAV atvyks 7000 ir 
iš Irano 2000 žydų.

“Pravda” išspausdino Ukrai
nos kom. partijos pareigūnų 
straipsnį, siūlantį partijos pa
reigūnų rinkimuose išstatyti į tą
pačią vietą daugiau kaip vieną 
kandidatą ir leisti už juos balsuo
ti visiem partijos nariam.

Kipro Limassol uoste nežino
mi teroristai automobily išsprog
dinta bomba užmušė 3 PLO pa
reigūnus, o Jewish Defence lyga 
išsprogdinta mina sužalojo laivą, 
kuriuo Izraelio išstremti palesti
niečiai rengėsi grįžti į Izraelį.

Palestiniečių demonstracijos 
prasidėjo ir iš Sirijos 1967 m. 
atimtose Golan aukštumose, kur 
_ sIyujjh cuvuJOiui

f žai. ' .
t ii onnn.’zin

Į Bostoną iš Sov. S-gos atvyko 
14 asmenų delegacija, kurią su
daro sovietų tyrimų institutų va
dovai. Delegacijos vadovas dr. 
Konstantin V. Frolov pareiškė, 
kad mokslo įstaigose vyravę 
ideologiniai varžtai yra naikina
mi ir kad Sov. S-ga nesanti suin
teresuota JAV kompiuteriais, 
nes jie patys galį tokius pasiga
minti, tik jų gamybos įmonės yra 
atsilikusios tokiem kompiute
riam gaminti.

Du Izraelio kariai buldoze
riais užvertė 4 gyvus palesti
niečius žemėm, bet jie buvo iš
gelbėti kitų, o kariai buvo sulai
kyti.

Austrijos prezidentas Kurt 
Waldheim savo kalboj į tautą pa
reiškė nepasitrauksiąs iš pareigų 
dėl įžeidinėjimų ir prieš jį nuk
reiptų demonstracijų, nes komi
sijos išvados neatitinka faktų ir 
yra paremtos prielaidom ir hipo
tezėm.

“Observer” laikraščio ateitį aptaria kun. Petras Stravinskas 
ir dr. Linas Sidrys Katalikų Federacijos Kongreso metu. Abu 
dalyvavo simpoziume apie lietuviškos išeivijos modelio suda
rymą.

padėjėjų, daugumoje nelietu
vių, kurie nekliudė žmonėms 
eiti į bažnyčią. Po pamaldų 
kalbėtas rožančius ir giedotos re
liginės giesmės bei tautinės dai
nos, kurios užsitęsė iki 9 v. vak. 
Po to tikintieji norėjo aplankyti 
Maironio kapą, tačiau tai nepa
vyko, nes apie 1000 milicininkų 
ir jų “draugovininkai” iš kate
dros išeinančius pradėjo išskir
styti. Neklausančius mušė gu
minėmis lazdomis.

Nemažiau 12 asmenų buvo 
suimti, tarp jų populiarios neofi
cialios “roko” grupės dainininkė, 
Ona Virginija Sibonienė.

Toliau pranešama, kad Kauno 
kvartaluose netoli senamiesčio, 
kur dienos metu lankosi turistai 
iš Vilniaus, jau priešpiet milicija 
ir raudonraikščiai telkėsi, maši- 

SULAIKĖ IR 
PRIMUŠĖ
(atkelta iš 1 psl.)

dienį, lydint jos brolienei, prie 
Sadūnaitės trečią kartą dešimt 
dienų bėgyje prisikabino lauke 
belaukiu trys saugumiečiai, ku
rie kišo pasirašyti šaukimą į 
KGB. Vienas ją griebė, bet ji 
griežtai atsisakė ir išspruko. Va-
sario 12 ją piktai griebė saugu
miečiai prie namų, kad net palto 
sagtys nušoko, o vasario 6 jį buvo 
seklių smarkiai primušta Vil
niaus gatvėje.

Anot Associated Press repor
tažo, datuoto vasario 15 d. iš Vil
niaus, disidentas Valeri Sande- 
rov Maskvoj pranešė, kad 
Sadūnaitė savo pašto dėžutėje 
rado grasinantį raščiuką: “Mes 
tave užbaigsime.”

Sadūnaitei, Terleckui, Povilui 
Pečeliūnui,’ Vytautui Bogušiui ir 
Sasnauskų šeimai nuo vasarfo 14 
d., 10 vai. ryto, išjungė telefo
nus. Ryšių skyriaus pareigūnai 
sakė, kad buvo duotas nurody
mas be paaiškinimų išjungti tele
fonus dviem mėnesiam.

LIC)

Kinijos Tarptaut. studijų cen
tro direktorius Huan Yiang pa
reiškė, kad Kinijos santykiai su 
JAV yra nepastovūs dėl kaltini
mų, kad Kinija parduoda ginklus 
Iranui ir dėl JAV kongreso nepa
sitenkinimo žmogaus teisių 
būkle Kinijoj.

Italijoj besilankančiam Izrae
lio min. pirmininkui Yitzhak 
Shamir Italijos žydai ir vyriau
sybė pareiškė nepasitenkinimą 
dėl Izraelio priemonių prieš pa
lestiniečius.

Suomijos prezidentu rinkėjų 
kolegija išrinko dabartinį prezi
dentą Mauno Koivisto, nes jis 
tiesioginiuose rinkimuose nebu
vo surinkęs 50 proc. balsų.

nose laukdami jų pasirodymo.
Vasario 16-tą, dienos metu 

užsienio korespondentai buvo iš 
Vilniaus atvežti į Kauną.

Sekmadienį, vasario 14, visoje 
Lietuvoje buvo aukojamos 
mišios “už tėvynę”. Gausiems 
milicijos daliniams nepavyko 
įbauginti maldininkų. Po mišių 
600-tose Lietuvos bažnyčiose 
sugiedotas Tautos himnas. Vil- 
miaus centras, knibždėjo saugu
miečiais, ypač prie Šv. Mikalo
jaus bei Sv. Onos bažnyčių ir 
prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo.

20 lietuvių patriotų, jų tarpe 
keturi kunigai, vasario 13 pa
siuntė Gorbačiovui protestą, ku
riame jie pasmerkia prieš lietu
vių “nepriklausomą visuomenę” 
nukreiptus teroro veiksmus

Nepaiasnt saugumo trukdymų 
ir transpoarto kontrolės, vasario 
13 Šiluvoje įvyko masinė proce
sija, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip tūkstantis asmenų, buvo 
giedamos giesmės, dainuojamos 
patriotinės dainos, sugiedotas 
Tautos himnas.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga, septyni lietuviai 
viešai pareiškė atsisakantys so
vietinės pilietybės.

Iš LKB Kronikos

(atkelta iš 1 psl.)

tekizmo, ruošti prie išpažinties 
ir pirmosios komunijos”?

Kuriuo: šio straipsnio teiginiu 
galima patikėti? Jie vienas kitam 
prieštarauja! Kažkokia klaiki ne
sąmonė, ateistų vadinama “reli
gine laisve”.

* Spausdiname RRT įgalioti
nio P. Anllionio straipsnį

KAI MOKYKLA ATSKIRTA 
NUO BAŽNYČIOS

“Kultų įsakymų laikymosi 
kontrolės komisijos prie miestų, 
rajonų vykdomųjų komitetų ka
smet išaiškina faktų, kada kai ku
rie katalikų kunigai arba vienuo- 
liaujančios moterys, organizuo
dami nepilnamečių religinio mo
kymo užsiėmimus, grubiai 
pažeidžia tarybinius įstatymus. 
Pavyzdžiui šiemet Alytaus rajo
no Ūdrijos religinės bendruo
menės klebonas Vytautas Insoda 
bažnyčioje užsidaręs mokė vai
kus religijos. Kuomet komisijos 
nariai pareikalavo įleisti juos į 
maldos namus, klebonas grubiai 
elgėsi, stūmė atvykusius pro du
ris, įžeidinėjo juos.

Moko Molėtų parapijos 
bažnyčioje

Per septyniasdešimt vaikų, 
surinktų net iš kaimyninių rajo
nų. Molėtų parapijos bažnyčioje 
užrakinęs mokė religijos tos reli
ginės bendruomenės vikaras 
kun. Juozas Kaminskas ir jo 
padėjėja Stasė Rokai tė. 
Užsiėmimai vyko dalyvaujant ir 
tos bažnyčios klebonui, dargi de
kanui Ignui Milašiui.

Štai kokį pavyzdį rodo klebo
nas jaunam kunigui! O šių dvasi
ninkų reiškiamo nepasitenkini
mo įtakoje ir kai kurių bažnyčio
je buvusių vaikų motinos ėmė 
negražiais žodžiais įžeidinėti ko
misijos narius. Panašių faktų 
buvo ir kai kuriose kitose respu
blikos bažnyčiose.

Už mokymą gali būti 
baudžiami

Įsikarščiavę šie kulto tarnau
tojai, matyt pamiršo, kad Lietu
vos TSR baudžiamasis kodeksas 
už pareigūnų įžeidimą atliekant 
pareigas numato baudžiamąją at
sakomybę. Dar daugiau. Nepil
namečių religinio mokymo siste
mingų užsiėmimų organizato
riai, išskyrus tėvus, gali būti 
baudžiami ir pagal LTSR

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld R'oaB, Kast 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 518 388-3740. Namų telefonas ***•>»  
tik išimtinais atvejais 516 757-2671. New Yorko ofisas Lito patalpose; 
86 - 01 114th St, Rlchmond Hlll, N.Y. 11418. Tol. 718 441 - 2811.

su

Paryžiaus telefono centrinė 
sekmadienį pranešė, kad nuo 
19:30 vai. Maskva laikinai nu
traukė telefono ryšius 
Prancūzijos sostine. Vilniuje 
sekmadienio rytą buvo išjungti 
Antano Terlecko, Nijolės 
Sadūnaitės, Vytauto Bogušio ir 
kitų patriotų telefonai; jie buvo 
izoliuoti namų arešto būdu.

Pirmadienį, vasario 15, 
valdžia Gedimino aikštėje suor
ganizavo oficialią protesto de
monstraciją prieš “Amerikos 
kišimąsi į Lietuvos reikalus”. Pa
sak United Press koresponden
to, dauguma demonstrantų buvo 
rusai, kurie nežinojo ką reiškia 

SKALINS RJNERAL HOME, lncM 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Forept 
Fway St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxalra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras saldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMOR1AL CHAPEL, 301 Corey Ave., St. Petersburg Beach, Ha. 
33706. 813 360 - 5577. KENF1ELD Fl^E^L HOUE, 200
Pasadena Avė., S, St. Petėrsburg, Ha. 33707.813 345-9393. WOOOL_AWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St Petersburg, Ha. 33707. 8.3 34o 
-9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavam. 
1883 Madison St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

jų nešamo plakato lietuviški 
šūkiai.

TASSO agentūra vasario 16 
pranešė, kad “Lietuvos vyriau
sybės delegacija norėjo įteikti 
Amerikoj ambasadoriui Jack’ui 
Matlock ui Maskvoje protestą 
dėl JAV kišimosi į Lietuvos rei
kalus”. Matlock’as jiems pa
reiškė, kad jis juos tegali priimti 
kaip privačius asmenis, nes Wa- 
shingtonas nepripažįsta Pabalti
jo tautų sovietinio statuso. Dele-

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

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKIn- 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commoditles, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax shelters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

gacija atsisakė su juo susitikti to- LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM. 90.5 
kiu pagrindu. (Elta) 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.

baudžiamojo kodekso 143 
straipsnį.

Antra vertus jie nusižengė ir 
pagrindinio mūsų įstatymo — 
Lietuvos TSR Konstitucijos 50 
straipsnio reikalavimui, kuriame 
pasakyta: “Bažnyčia Lietuvos 
TSR atskirta nuo valstybės ir mo
kykla — nuo bažnyčios”. •

Mokyklos atskyrimą nuo 
bažnyčios kitaip sakant, - reikia 
suprasti kaip draudimą bažnyčiai 
įvairiais būdais kištis į vaikų ir 
jaunimo auklėjimą ir vaikus mo
kyti religijos dalykų. O dvasinin
kams —. kultų tarnautojams ne
leidžiamą užimti kokias nors pa
reigas švietimo organuose.

Religinių susivienijimų nuo
statuose 18 punkte nurodyta, 
kad dėstyti tikybą gali būti 
leidžiama tik dvasinėse mokyk
lose, atdarytose nustatyta tvar
ka. Taigi jaunuoliai, sulaukę pil
nametystės, pagal savo įsitikini
mus naudodamiesi jiems Konsti
tucijos suteikta sąžinės laisve, 
turi teisę stoti į dvasines mokyk
las. Šiuo metu Tarybų Sąjungoje 
veikia 18 įvairių konfesijų dvasi
nių mokyklų: 6 provoslavų aka
demijos ir seminarijos, 2 katali
kų seminarijos, musulmonų aka
demija, judėjų ješobitas, 
armėnų bažnyčios akademija, 
gruzinų pravoslavų bažnyčios 
seminarija, kitos dvasinės mo
kyklos bei įvairūs kursai dvasi
ninkams.

Kauno kunigų seminarijoje 
dabar mokosi per 130 auklėtinių. 
Kasmet į šią dvasinę mokyklą su 
vietos klebonų rekomendacijo
mis priimama iki 30 jaunuolių.

Kas draudžiama 
religinėm organizacijom?

Tačiau, remiantis tarybine 
Konstitucija, bažnyčiai kištis į 
liaudies švietimo organų fonkci- 

• jas neleidžiama. Religinėms or
ganizacijoms draudžiama orga
nizuoti darbą su vaikais ir nepil
namečiais, rengti tiek specialius 
vaikų, jaunimo, moterų religi
nius bei kitus susirinkimus, tiek 
ir organizuoti biblijos literatūros 
rankdarbių, darbų, bendrus su
sirinkimus, grupes, būrelius, 
taip pat organizuoti ekskursijas 
ir vaikų aikšteles, atidaryti bi
bliotekas ir skaityklas.

Už tokių susirinkimų ratelių 
bei grupių, neturinčių ryšio su 
kultų atlikimu, organizavimą 
kaltininkai traukiami admini
stracinėn atsakomybėn — 
baudžiami pinigine bauda.

(Bus daugiau)

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, Direkt, 234 Synltt 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 -10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avę., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

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

DĖMESIO ŽURNALUI “BR LD G E S”!
Darbininko skaitytojai kviėčiamfHėpaliktl vaikę Ir anūkų 

be lietuviško laikraščio. 5ei kas IšJ‘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 ..........................................................................................

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

Pridedu 10 dol. prenumeratai ir auką................................

Bridges, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEVY YORK, . 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolipo 

MEMORIALS
66 - 86 80 ST. MĮDDI.E VILIŪGE. Ql ’EE\S. X.Y 

1’1« )\ ES (71 326 - 1282 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA
— GAU9I PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

.,1933 + 1976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
A

• LĖKTUVAI
• 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 TFiAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 1122*  
TEL.: 718 769 - 3300
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Minėjimai po 70 metų
Kai 1918 metais vasario 16, 

šeštadienį, 12:30 v. Vilniuje Lie
tuvos Taryba pasirašė nepriklau
somybės atstatymo aktą, Lietuva 
dar buvo okupuota vokiečių. 
Okupantai neleido paskelbti 
akto,, konfiskavo ir “Lietuvos Ai
dą”, kuriame tas aktas buvo 
įdėtas. Tik naktį slapta išspausdi
no ir paskleidė provincijoje.

Jau pats paskelbimo aktas 
buvo sutiktas nedraugiškai. 
Smurtu jį norėjo nuslopinti, nes. 
tada Lietuva juk buvo nežinoma. 
Per šimtmetį užtrukusi rusų 
okupacija net Lietuvos vardą iš
trynė iš žemėlapių. Tai kam duo
ti nepriklausomybę tokiai 
nežinomai tautai?

Nepriklausomybės akto pa
skelbimas tautoje sukėlė entu
ziazmą. Jau buvo išaugusi jauno
ji patriotų karta, kuri visom savo 
pajėgom ėmėsi Lietuvos neprik
lausomybę įtvirtinti.

Tas pat entuziazmas palietė ir 
Amerikos lietuvius. Ir jie tada 
daugumoje buvo jauni. Jie rinko 
aukas Lietuvos atstatymui, visa 
darė, kad Lietuva būtų pripažin
ta ir žinoma. 1919 metais New 
Yorke Amerikos lietuviai išleido 
medalį su pirmuoju Lietuvos 
prezidentų Antanu . Smetona, -nejudėtų* * kad'-neatimtų jiem

Tačiau, atrodo, 
kad jie tikslių žinių apie jo bylą 
neturi, nes apie ją kalba užuomi
nomis. Galop apaštalas ir vado-

* vai sutaria susirinkti jo bute rim
tam pokalbiui.

Gėdinga Mesijo mirtis 
ant kryžiaus

Nustatytą dieną judėjai gau
siai susirenka apaštalo Pauliaus 
bute. Pokalbis yra lemtingas. 
Paulius ir judėjai pažinojo Raš
tus. Todėl Apaštalas ir kalba apie 
Karalystę, kurios ilgėjosi

- judėjai, apie pranašus — Joną 
t Krikštytoją, apie-Jėzaus Naza

riečio gyvenimą, mirtį ir Pri-
< sikėlimą, norėdamas parodyti, 
, kad Jėzus yra Mesijas, kuris 

sukūrė Dievo karalystę, o jos 
r Prisikėlimas apreiškia baigminį 

Dievo užmojį kiekvienam žmo
gui. Pokalbis tęsiasi “nuo ryto iki 
vakaro” (Apd 28, 23). Tačiau vi
skas veltui. Neįtikėtina, kad gar
binga žydų tautos istorija aprei
kštų baigminį Dievo užmojį dėt

rildetis. Lietuviai .viską^uorgftr . 
nizavo ir jau galėjo kitų tautų 
žmonėm parodyti: štai lietuviai 
jau tini savo valstybę ir savo pre
zidentą.

Pirmą kartą Vasario 16 buvo 
paminėta Lietuvoje 1919 me
tais. Ir tose sąlygose jie sakė pa
triotines kalbas ir drąsinosi atei
ties žygiams.

Įtvirtinus nepriklausomybę, 
dar reikėjo daug vargti, kad Lie
tuva būtų žinoma. Per ilga buvo 

menę,:4ndieiją*  KGB agentus. 
Rusija gi visada užgrobinėjo ki
tus kraštus. Todėl ir daroma 
visa, kad Pabaltijo kraštai būtų 
sulydyti, tiesiog įmūryti į Sovie
tų Sąjungą. ,

Jie nori vakarus užliūliuoti, 
užmigdyti, kad nepastebėtų tų 
skirtumų ir okupacijos smurto. 
Jie ėmė organizuoti kultūrinį 
bendradarbiavimą. Jie rengia 
užsienio lietuvių dailininkų pa- 
rodąs, leidžia užsienio lietuvių 

rusų okupacija, buvo užmiršta rašytojų knygas, dabar kviečia 
senoji Lietuva, O jaunoji Lietuva visus lietuvius dailininkus iš 
jau atsikėlė su savo lietuvių kal
ba, ne su lenkų kalba, ne unijoje

su Lenkija. Visa tai buvo nežino
ma, negirdėta. Bet metai ėjo, ir 
Lietuva pamažu garsėjo. Išgarsi
no ją ir karai, ir naujos okupaci
jos.

Ir šių metų Lietuvos neprik
lausomybės šventės minėjimas 
buvo bene garsiausias. Išgarsino 
Lietuvoje kilęs sąjūdis. Atsira
dus kiek daugiau laisvių, pabudo 
tauta ir pasakė: aš čia gyva. Gor
bačiovo įstaigoje Maskvoje buvo 
įteiktas raštas, kuriame reikalau
ja leidimo minėti Vasario 16. 
Raštas parašytas labai gerai, įti
kinančiai. Okupantai, žinoma, 
neleido. Bet jie'išsigando. Jie va
sario 15 Vilniuje suvarė fabrikų 
darbininkus, įstaigų tarnautojus 
ir surengė mitingą prieš tuos, 
kurie siekia Lietuvos nepriklau
somybės, prieš Ameriką. Jie 
vaikė demonstracijas Kaune. Ir 
visa tai perėjo per pasaulio spau
dą, visur laimėjo simpatijas Lie
tuvai.

Komunistinis režimas ten 
gavo kitas formas. Partijos na
riai, valdžios žmonės pasidaro 
“buožės”, “dvarininkai”. Jie turi 
viską, kuo geriausią gyvenimą o 
prispausta, išnaudojama liaudis 
skursta. Jie ir bijo, kad masės

(nukelta į 4 psl.)

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje sausio 
30 - 31 įvyko politinių studijų 
savaitgalis. Si tradicija prasidėjo 
prieš 20 metų ir be pertraukos 
nusitęsė iki šiol. Per tą laiką šiose 
studijose yra dalyvavę didelis 
skaičius intelektualų-teoretikų ir 
visuomenininkų-praktikų ne tik 
iš Amerikos, bet ir iš kitų kraštų. 
Studijų tikslas nėra kurti kokius 
nors planus ar vykdytinus pro
jektus bet išeivijos visuomenėje 
palaikyti gyvą tautinę mintį ir in
teresą Lietuvai ir lietuvybei.

Per 15 metų studijas organiza
vo Lietuvių Fronto bičiuliai, bet 
dabar bazė praplėsta, ir dalyvau
ja LB Vakarų apygarda, Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga ir Baltų 
Laisvės Lygos lietuvių sekcija.

Šiais metais įvyko du simpo
ziumai, buvo skaitytos trys pa
skaitos ir padarytas trumpas pra
nešimas OSI reikalu.

Laisvinimo darbo prasmė 
išeivijoje

Optimistiniu žvilgsniu į ateitį 
studijas pradėjo LF bičiulių Los 
Angeles sambūrio pirmininkas 
dr. Zigmas Brinkis. Pirmosiose 
studijose prieš 20 metų jis buvo 
taręs užbaigiamąjį žodį. “Lietu
vai nelaisvės jungo dar 20 metų 
nebereikės nešti”, kalbėjo jis. 
Prileisdamas, kad kai kas gali tai 
palaikyti tik svajone, jis išskaičia
vo įvykusius per 20 metų pasi
keitimus pasaulyje ir Lietuvoje. 
“Jei ir dabar kas sakytų, kad tai 
svajonės, tai atsakyčiau, kad tai 
laisvės svajonės. Nelaimė tautai, 
jei ji tokių svajonių neturėtų. 
Lietuvos lietuviai tokias svajo
nes turi.”

Algiui Raulinaičiui moderuo- 
jant, “laisvinimo darbų prasmės 
išeivijoje” temą diskutavo Dan-

Koliziejus, Flavijų amfiteatras, architektūros paminklas Ro
moje. Monumentalus elipsinis statinys: 188 m ilgio ir 156 m 
pločio. Arenos likučiai. Nuotr. prof. kun. A. Rubšio

DU SIMPOZIUMAI

guolė Navickienė, Rimtautas 
Dabšys ir Juozas Kojelis.

Navickienė dėstė, kad laisvi
nimo ginklu gali būti ir politika, 
ir kultūra. Reikia reikštis abiejo
se srityse. Politinis aktyvizmas 
paveikia kitus, tad apie būklę 
Lietuvoje reikia informuoti ne 
tik politikus, bet ir visuomenę, 
kuri juos renka. Kultūra yra sub
tilesnis laisvinimo ginklas, bet jis 
prisideda prie išlaikymo gyvos 
lietuvybės ir mūsų lietuvišku
mo.

R. Dabšys siūlė revoliucinių 
pakeitimų laisvinimo- veikloje. 
Reikia informuoiti ne tik pasaulį, 
kas vyksta Lietuvoje, bet ir Lie
tuvos žmones, kas vyksta pasau
lyje ir kas vyksta pačioje Lietu
voje. Teisinga informacija visais 
keliais ir visas būdais turi pasiek
ti Lietuvą, o jaunųjų paruošimas 
laisvinimo darbams agresyviai 
turėtų būti vykdomas lietuviško
se mokyklose.

J. Kojelis laisvinimo darbų 
prasmę pagrindė prof. A. Macei
nos žodžiais: “Jokia sistema ne
gali išsilaikyti, jeigu ji virsta 
priešingybe istorijos raidai”. So
vietinė sistema tokia yra; rusų 
kolonialinė imperija, diktatūrinė 
valstybė, 19 a. tipo kapitalistinė 
valstybė ir kolektyvinė valstybė. 
Sovietų Sąjunga stovi skersai ke
lio visuotinai istorinės sąmonės 
vystymosi krypčiai ir todėl išsi
laikyti negali.

Prie simpoziumo dalyvių 
prisidėjęs dr. Juozas Kazickas 
išdėstė motyvus, kodėl Ameri
kos lietuviams reikia Washingto- 
ne įsigyti savo centrą, kaip laisvi
nimo veiklos ir kultūrinės repre
zentacijos atramą.

IR TRYS PASKAITOS

Jaunimas apie kongresą 
Australijoje

Jaunimo simpoziume buvo 
apžvelgti PLJ kongreso nutari
mai, ir pareikštos kai kurios kri
tiškos pastabos. Dalyvavo: Ry- 
mantė Vizgirdaitė, Gailė.Radve- 
nytė, Tauras Radvenis ir Paulius 
Viskanta. Visi, išskyrus Vizgir
daitę, patys dalyvavo kongrese.

Gailė aptarė kongresų tikslus: 
‘ Jie duoda jaunimui progą iš viso 
pasaulio suvažiuoti, susipažinti, 
pasidalyti problemomis ir pasi
sekimais, duoti ir gauti patari
mų, oficialiai sudaryti gaires ir 
priimti rezoliucijas, kurios nu
stato sekančių 4 metų veiklos 
kryptį”. Ji plačiau sustojo prie 
persitvarkymų JAV LJ sąjungos 
struktūroje.

Tauras detaliai išskaičiavo pa
darytus ir priimtus nutarimus. 
Tarp jų yra — suregistravimas 
Europos lietuvių, pas kuriuos 
galėtų sustoti iš kitų kraštų ke
liaują turistai; išvystyti Kanados 
jaunimo įkurtą Infotinklą ir pa
daryti jį veiksminga priemone 
kovai dėl Lietuvos laisvės; pa
sirūpinti išleisti trumpą Lietu
vos istoriją su dabartinės būklės 
apibūdinimu; suregistruoti visą 
Amerikos lietuvių kilmės jauni
mą ir bandyti įtraukti jį į lietuviš
ką veiklą; sudaryti “juodojo ka
spino” komisiją ir rugpjūčio 23 
organizuoiti demonstracijas 
prieš Ribbentropo-Molotovo 
pakto pasekmes; stiprinti Ameri
kos Baltų jaunimo koalicijos 
veiklą.

Rymantė pateikė LJ sąjungos 
Los Angeles skyriaus veiklos 
planą.

Paulius tarė, kad “kongresas 
buvo ne jaunimo, bet prelegen
tų”. Buvę perdaug paskaitų, per 
mažą, laikė.. .Ūkę. svarstymams. 
Kępgreso nauda išaiškėsianti, 
kai nutarimai būsią įgyvendinti.

“Lietuva Amerikos 
visuomenėje”

Šia tema kalbėjo LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Ingrida Bu
blienė iš Clevelando Ji teigė, kad 
“laisvojo pasaulio gyvenimo rea
lybę formuoja išaugusi teleko
munikacijų jėga”. Keli išgarsėję 
žurnalistai, naudodamiesi pačio
mis moderniausiomis telekomu
nikacijos priemonėmis, gali. pa
veikti gyvenamojo krašto ne tik 
politinės, bet ir ekonominės 

krypties pasirinkimą. Todėl 
Amerikos lietuviai Lietuvos 
laisvės reikalais turėtų atsikreip
ti kaip tik į tuos taškus, kur vyk
sta viešosios nuomonės formavi
mas.

Kalbėtoja entuziastiškai pri
tarė Amerikos lietuvių Centro 
Washingtone įkūrimui. Čia vyk
tų centrinis politinės veiklos 
planavimas, jaunų veikėjų tre
niravimas ir tiesioginis veikimas 
į Amerikos vyriausybę ir kongre
są.

Kalbėdama apie konkrečias 
priemones Lietuvos laisvės bylai 
pasaulio viešumoje kelti, prele
gentė siūlė sudaryti kontaktus su 
žymiaisiais viešosios nuomonės 
formuotojais, aprūpinti juos pro
fesionaliai paruošta informacine 
medžiaga ir įtikinti juos mūsų 
reikalų svarbumu; įtakinguose 
laikraščiuose dėti apmokamus 
skelbimus ir Lietuvos reikalą 
reklamuoti skelbimų lentose 
prie didelio judėjimo magistra
lių. Tai brangiai kainuoja, bet di
delių rezultatų pigiu būdu pa
siekti negalima.

L Bublienė savo kalboje sti
priai akcentavo reikalą turėti 
pajėgią centrinę veiklos planavi
mo instituciją.

Ko reikia Lietuvai?

“Ko Lietuvos lietuviai laukia 
iš išeivijos?” tema kalbėjo nese
nai iš Lietuvos atvykusi Irena 
Skuodienė, iš profesijos geo
logė. Savo kalboje ji pateikė la
bai svarbių minčių, į kurias išei
vija turėtų atkreipti rimtą 
dėmesį. Emociškai ji dar stipriai 
paliesta skaudžių išgyvenimų so
vietinėje sistemoje, ir jos tariami 
žodžiai “mums reikia” reiškė, 
kad reikia Lietuvos lietuviams.

Pirmiausia ji paryškino realią 
rusinimo grėsmę Lietuvoje, ko 
išeivija dar nesupranta. Kokio 
masto rusinimas vyksta Sovietų 
Sąjungoje, jau galima spręsti iš 
fakto, kad tarp paskutinių gyven
tojų surašymų Sovietijoje pra
dingo šimtas kalbų. “Lietuvybei 
Lietuvoje išsilaikyti darosi taip 
pat sunku kaip ir čia”, kalbėjo 
Skuodienė.

Tikroji lietuvybė persekioja
ma. Jos pasireiškimai apšaukia
mi nacionalistiniais išpuoliais, o 
rusai turi visur pirmenybę. Rusų 
kalba įvesta vaikų darželiuose,

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas 
negrįžta arkliu
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žmogaus gėdinga Mesijo — Kri
staus mirtimi ant kryžiaus? 
Judėjų vadovai nepajėgia priimti ’ 
“papiktinimo” — Mesijo 
bejėgiškumo ant kryžiaus (žr. 1 
Kor 1,23). Dienai baigiantis, vie
ni Apaštalo žodžiais tikėjo, o kiti 
ne (Apd 28, 24). Jiems išeinant, 
apaštalas palydi juos, pasak 
Apaštalų darbų autoriaus, Izaijo 
žodžiais; sulygindamas juos su 
pranašo bendraamžiais:

“Girdėti girdėsite, bet nesu
prasite, žiūrėti žiūrėsite, be ne
matysite. Šitų žmonių širdis ap
tuko, jie prastai girdėjo ausimis 
ir užmerkė akis, kad kartais ne
pamatytų akimis, neišgirstų au
simis, nesuprastų širdimi ir 
neatsiverstų, ir aš jų nepagy- 
dyčiau” (Apd 28, 26 - 27).

- Apaštalų darbų knygos 
užsklanda

Lukas nebaigia Apaštalų dar
bų knygos pokalbio su judėjų va
dovais nesėkme. Geroji Žinia, 

pasiekusi Romą — tuoimetinį 
pasaulio centrą — yra “Dievo iš
gelbėjimas... pasiųstas pagonių 
tautoms, ir jos jį priims” (Apd 
28, 28). anot Luko, apaštalo Pau
liaus atvykimas į Romą ir “Dievo 
karalystės] skelbimas....visiškai 
laisvai, netrukdomafi]” (Apd 
28,31) nėra tik atvykimas, bet 
durų atidarymas į ateitį, — veda 
į visą pasaulį.

Lukas turi dvi knygas Nauja
jame Testamente: Evangeliją ir 
Apaštalų darbus. Evangelijoje 
Jėzus “ryžtingai” eina į Jeruzalę, 
kad mirtimi ant kryžiaus apreikš
tų Prisikėlimą (Lk 9,51) Apašta
lų darbuose Bendrija per apašta
lą Paulių pasiekia Romą ir “visiš
kai laisvai, netrukdoma moko 
apie Jėzų Kristų”. (Apd 28,31).

Evangelijoje pasirengimas 
viešajai veiklai įvyksta dykumoje 
(Lk 3). Dievo žodis pasigirdo 
“Zacharijo sūnui Jonui dykumo
je” (Lk 3, 2), o Dvasia Jėzų 
“vedžiojo po dykumą keturia
sdešimt dienų”. (Lk 4, 1 - 2). 
Apaštalas Paulius skelbia Jėzų 
Kristų “laisvai” įkalintas Romoje 
(Apd 28). Kalėjimas yra visuo
menės sukurta dykuma. Lukui 
būdinga savo dvitomį veikalą 
pradėti ir baigti dykumos tema.

Dykumos žmonės bijo. Dyku
moje žmogus išgyvena baimę, 
nes nėra pastogės, duonos, van
dens. Dykuma apreiškia žmogui 

jo bejėgiškumą ir moko pasi
tikėti Dievu. Dykumoje žmogus 
atpažįsta “dykumą” savyje — 
šerdį, kurioje susitinka su pačiu 
savimi ... O susitikti su savimi 
be Dievo nėra saugu.

Paulius Ir 
krikščionybė Romoje

Lukas užsklendžia savo Apaš
talų darbų knygą su drąsia vilti
mi Bendrijos ateičiai. Jam kuklu
sis Apaštalo butas Romoje tampa 
veiksmingu židiniu. Iki šiol 
Evangeliją trikdė judaizmo klau
simas, — ji buvo skelbiama ne
drąsiai ir neryžtingai.

Nuo dabar, Apaštalo duotu 
polėkiu Evangelija įsidrąsina. 
Pats Apaštalas Bendrijos augimo 
priežastimi laiko savo įkalinimą. 
Be to, Romos krikščionių ben
drija, būdama imperijos centre, 
atkreipia į save visų kitų kri
kščionių bendrijų dėmesį (žr. 
Rom 1,8) ir tarnauja joms kaip 
modelis bei paskata. Dėl to Pau
lius, nors ir kaliniu būdamas, 
stengiasi skelbti Evangeliją ir 
guostis tikėjimo šiluma (Rom 
LU).

Laiške Romiečiams apašta
las Paulius išvardina keletą kitų 
židinių. Viename jų jis mini 
“Asinkritą, Flegontą, Hermį, 
Patrobą, Hermą ir su jais esa
nčius brolius” (Rom 16, 14), o 
kitame “Filologą ir Juliją, 
Nerėjų ir jo seserį, ir Olimpą, ir 

visus jų draugus šventuosius” 
(Rom 16, 15).

Apaštalo bičiuliai Romoje 
padėjo jam susipažinti ir su mie
sto žymesnėmis šeimomis. Ar
cheologija liudija, kad Akvilo ir 
Priskilės namas buvo ant Aventi- 
no kalvos. Nūdien ten yra Šv. 
Priskos bazilika. Pasak atrasto 
įrašo, žemė ant kurios apaštalo 
bičiuliai Akvilas ir Priskilė buvo 
pasistatę namus, priklausė gar
siajai Kornelijų šeimai. Be to, 
katakombose buvo atrasti Pu- 
dencianos ir Praksedės, senato
riaus Pudenso dukterų, Akvilo 
ir Priskilės kapai.

Archeologai daro išvadą, kad 
šios katakombos buvo bendra šių 
šeimų laidojimosi vieta. Kadangi 
šios šeimos buvo susidraugavu
sios net mirtyje, labai galima, jog 
kai kurie gens Cornelia — Kor
nelijaus giminės nariai buvo tapę 
krikščionimis dar prieš Apaštalo 
atvykimą Romon. Dvi iš seniau
sių šventovių ant Eskvilino kal
vos turi Pudencianos ir Prak
sedės, tų pačių Pudenso dukterų 
vardus.

Nūdienė krikščionijos atmin
tis liudija, kad apaštalas Petras 
aukojo Mišių auką senatoriaus 
Pudenso viloje. Antrojo įkalini
mo metu apaštalą Paulių 
kalėjime lankė tūlas Pudensas 
(žr. 2Tim4,21). Beje, lietuviška
sis vertimas jį “Pūdu” vadina! 
Atrodo, kad šis “Pūdas” nebuvo 

“lengvas” asmuo Romos mieste.
Nuoseklu galvoti, kad kri

kščionybė turėjo pasisekimą tarp 
išsiauklėjusių romėnų, nes jie 
nebetikėjo dievais, kuriuos iš
juokė poetai ir filosofai. Būdin
ga, kad šie romėnai, nesitenkin
dami kolizėjaus šauksmui “Pa- 
nem et circenses!” (Duonos ir 
žaidimų!) cirku, ieškojo gilesnio 
religinio išgyvenimo, žvalgėsi po 
Rytų religijas, lankė žydų sina
gogas ir krikščionių sueigas. 
Tačiau, atrodo, kad daugumas 
nusivylė sutikta dievų ir išgany
tojų gausa.

Krikščionybė įleido gilias 
šaknis tarp Romos vargdienių. 
Vergai rado krikščionybėje raktą 
į laisvę ir asmens-žmogaus tei
ses. Krikščionys tikėjo, kad žmo
gaus orumas turi ištaką Dievuje 
- Kūrėjuje. Todėl žmogus, su
kurtas pagal Dievo paveikslą ir 
panašumą, atpirktas Dievo 
Sūnaus kryžiumi, turi amžiną 
paskirtį.

Apaštalo Pauliaus kalinimo 
metu Romoje miestą sukrėtė 
žiaurus įvykis. Romos prefektą 
Pedanijų Sekundą nužudė jo 
pavydus vergas dėl jo nedoro
vingo dėmesio savo moteriai. 
Pagal teisėtvarką, visi vergai, 
kurie buvo kartu su užmušėju 
nusikaltimo metu viloje, turėjo 
būti nubausti mirtimi.

(Bus daugiau)
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(Tąsa iš praeito numerio)

Petras Kiaulėnas, gimęs 
1909.1.10, miręs 1954. VII.6 
New Yorke, buvo nuostabus ta
pytojas impresionistas. Mirė 
gana jaunas, pakirstas vėžio li
gos. Jo kūryba beveik neprieina
ma ir nežinoma, nes visa saugo
ma šeimos privačioje galerijoje. 
A. Galdiko galerijoje yra du jo 
tapyti paveikslai, kurių vienas — 
“Gėlės” ir buvo išstatytas paro
doje. Koks lengvas, grakštus jo 
teptuko brūkšnis, kiek daug oro 
virpėjimo ir subtilumo.

Retas kas dabar beprisimena 
Liudą Vilimą, teatro dailininką, 
peisažįstą. Buvo gimęs 
1912.IX. 17, mirė 1966.VIII.22. 
Glevelande. Kurį laiką gyveno 
Rochestery, N.Y., ir ten pradėjo 
kurti išpiaustytas figūras ir ap
trauktas metalu. Paskui buvo 
gavęs darbą didelėje firmoje 
Clevelande, kur ir mirė širdies 
ataka.

Vilimas buvo linkęs į simboli
zmą. Čia išstatyta iš pranciškonų 
kolekcijos Pavasario sonata ir 
Procesija.

Telesforas Valius, grafikas, 
buvo gimęs 1914.VII. 10 ir mirė 
1977.XII. 1. Toronte. Jo kūryba 
buvo dviejų sluoksnių. Pirma — 
giliai simbolistinė, tragiška, gi
lios minties.

Paskui pamažu perėjo į ab
straktą. Šioje parodoje buvo du 
kūriniai, paimti iš galerijos kaip 
tik iš to pereinamojo laikotarpio.

Šią mūsų mirusių dailininkų 
eilę užbaigia Romas Viesulas, 
gimęs 1918. IX. 15, miręs 
1986.XI.7. Romoje. Jis buvo 
plačiajjšgąę^ę§ ,kąįRfll94erPus 
grafiką^ įlgai ;gyxęnp 5J4ęwjYor- 
ke, dirbo ir lietuviška tematika, 
sukūrė lietuvių liaudies dainų 
ciklą, paskui jau operavo naujo
mis abstraktinėmis idėjomis. Pa
skutinius dešimtmečius praleido 
Philadelphijoje, kur profesoria
vo. Profesoriavo ir Romoje.

Visi šie dailininkai vienaip ar 
kitaip labai praturtino lietuvišką
ją tapybą. Jų kūriniai nėra taip 
dažnai matomi, tai buvo labai 
įdomu juos apžiūrėti parodoje. 
Tai buvo bazė, ant kurios rėmėsi 
jau visai kita kūryba.

Vyresniųjų dailės kūriniai 
daugiausia buvo sutelkti prie 
scenos. Vienas kitas darbas buvo 
pakabintas drauge ir su kitais 
dailininkais.

DU SIMPOZIUMAI IR TRYS PASKAITOS
(atkelta iš 3 psl.) 

rusųdietuvių kalbų pamokų san
tykis mokyklose keičiamas rusų 
naudai, moksliniai darbai rašomi 
ir disertacijos ginamos rusų kal
ba.

Išeivija nesupranta baisaus 
Ignalinos atominės jėgainės pa
vojaus visai lietuvių tautai. Vie
nu smūgiu tauta gali būti sunai
kinta. Jau dabar pasirodo ato
minės radiacijos padidėjimai.

Teisingos Lietuvos istorijos 
Lietuvos mokyklose nemokoma. 
Pateikiamas istorijos falsifikatas.

Minėjimai po 70 metų
(atkelta iš 3 psl.)

Amerikos ir kitų kraštų dalyvauti 
Vilniaus parodoje. Ką tas reiš
kia? Jie nori nutildyti bet kokius 
protestus, o paskui sakys: tik keli 
atsilikę buržuazinei nacionali
stai, keli klerikalai kalba apie ta
riamą laisvę. Yra tik tarybų Lie
tuva!

Tad ir po 70 metų laisvės pa
skelbimo turime dar labiau 
budėti, nes sovietų imperiali
zmas pasinaudojo jau lietuviško
mis pajėgomis, kad mus labiau 
skaldytų, sunaikintų mūsų tau
tinį atsparumą.

Kiekvienas juk atsiremiame į 
savo tautą ir turime pareikšti iš
tikimybę, turime nepasimesti 
sovietinių pagundų metu ir turi
me ištvermingai siekti to paties 
— ne tarybinės Lietuvos įtvirti
nimo, įteisinimo, bet — demok
ratinės nepriklausomos Lietu
vos. Tik turėkime daugiau apdai
rumo, įžiūrėkime į ateitį, ko sie
kia mūsų priešai. Perėjome to
kius sunkius laikus. Dabar juk 
tauta ir mokyta ir apsišvietusi, 
tik turėkime dvasinės stiprybės, 
vienybės ir ryžto, ir tkutai ateis 
tos laisvės dienos.

Pirmą kartą šios rūšies paro
doje buvo išstatyti šešių dailinin
kų darbai iš Lietuvos. Vienas ne
seniai atvykęs, Lietuvoje buvęs 
dailės mėgėjas ir surinkęs 
nemažą darbų, dalį tų paveikslų 
atsivežė su savimi. E jo rinkinio 
ir buvo eksponuoti šie dailinin
kai. Apie juos pakalbėsime 
vėliau.

Vienas iš pirmųjų šių parodų 
organizatorių ir tvarkytojų buvo 
dail. Juozas Bagdonas. Ir dabar, 
nežiūrėdamas savo sveikatos, 
talkina beveik kiekvienai paro
dai. Ir šią parodą tvarkant, 
padėjo jis darbus sugrupuoti, iš
balansuoti jų išdėstymą parodo
je. Šiai parodai jis davė 4 katalo
guotus darbus. Paveikslus beka- 
binant, dar buvo pridėta porą 
paveikslų iš kitų fondų. •

Kaip žinome, dailininkas tapo 
abstrakčius paveikslus, kuriuose 
pilna dinamikos, besisunkančių 
didelių, aplaužytų formų. Ar tie 
paveikslai nesudaro įspūdžio 
prasiveržusių ugnikalnių, 
didžiųjų kataklizmų, kada griuvo 
uolos, erdvėje skraidė meteori
tai? Tai dramatinio kosmuso dai
lininkas, bet jo paveikslų dina
mizmas yra optimistiškas, negą
sdinantis, nes vyrauja šviesiai 
gelsvas, rudas koloritas.

Jo tapyba pasižymi ypatingu 
sodrumu, turtingumu.

Narūnas Bukauskas buvo jau
niausias šios parodos dalyvis. Jis 
šiemet baigia Cooper Union 
meno mokyklą. Mokykloje bus 
ir jo pirmoji paroda. Besirengda
mas savo parodai, jis vieną pa
veikslą ir išstatė šioje parodoje. 
Jaunieji mėgsta didelius forma
tus ir šis jo paveikslas buvo pats 
didžiausias parodoje.

Šiuolaikinės amerikiečių 
męnojnpkykio^yrą gąpą W9<lęr- 
nios, kultyvuoja abstraktinį 
meną. Ir jaunasis Narūnas Bu
kauskas dirba plačiu tapybiniu 
peiliu, storai deda dažą, kad 
šešėliuotų dažų faktūra. Per 
drobę pinasi juostų juostos. 
Daug dinamizmo, koloritas švie
sus. Jauno dailininko platūs užsi
mojimai, dramatinės potepės. 
Džiugu, kad ateina naujos meno 
pajėgos.

Jis taip pat padėjo parodą tvar
kyti. Jis turi brolį Arūną. Jiedu 
yra identiški dvynukai, abu uo
liai padėjo parodą įrengti.

Alfonsas Dargis kadaise gy
venęs Rochester, N.Y., išėjęs į 
pensiją, išsikėlė į Vokietiją. Jis 
visą laiką plačiai reiškėsi meno 
pasaulyje. Yra modernistas, dir

Šapokos Lietuvos istorija 
didžiausia retenybė. Ją reikia 
slėpti nuo sovietų žandarų. Tei
singos informacijos šaltiniais 
Lietuvoje likę užsienio radijų 
laidos — Amerikos Balsas, Lai
svosios Europos ir Vatikano radi
jų programos.

“Lietuvos lietuviams”, anot 
Skuodienės, “reikia užsienio lie
tuvių vienybės. Kai čia kalbama 
vieningu balsu, ten darosi leng
viau”. Ten darosi liūdna, kai iš 
čia neateina balsų, reikalauja
nčių Lietuvai laisvės, laisvės po-

spaudas. Antspaudas yra sukur
tas gotikos laikais, šis dail. V. 
Kašubos antspaudas dar labiau 
grąžintas j praeitį, į romantinius 
laikus. Iš jo dvelkia didelė ir ga
linga senovė. Antspaudas sukur
tas skoningai, su precizine 
skulptoriaus technika. Jam pa
skirta šaulių kuopos lOOdol. pre
mija.

bąs dažniausiai litografijos tech
nika. Parodoje buyo išstatytas jo 
Ruduo, sukurtas prieš kokia 20 
metų, kai dailininkas dar ramiai 
dėstė spalvingus plotus savo pa
veiksluose. Paveikslas atspaus-, 
tas net 7 spalvom, pasižymi 
tikrai sodriu koloritu. Vėliau dai
lininkas perėjo visai į kitą stilių, 
atsisakė spalvingumo, įvedė su
laužytas figūras, tuo priartėda
mas prie surrealizmo.

Albinas Elskus, dailininkas vi- 
tražįstas, mozaikų meisteris, 
daugelio šių parodų dalyvis, 
pasižymi savo švaria technika, 
dvasiniu kilnumu. Šioje parodo
je buvo išstatyti du jo mozaikų 
eskyzai. Jis Šv. Kryžiaus kapinių 
mauzoliejui North Arlington, 
N.J., sukūrė didelio formato mo
zaikas. Jo keramikos studijos pa
darytos pagal jo eskyzus. Mozai
kų originalai yra iki 17 pėdų au
kščio.

Šie jo darbai buvo atžymėti 
LB N Y apygardos 200 dol. pre
mija.

Vytautas Ignas, gaivalingas 
grafikas, giliai įsijautęs į lietuvių 
liaudies meną, savo kūrybą pa
darė tokią intriguojančią, kūry
bine jėga pulsuojančią.

Šioje parodoje buvo ekspo
nuoti du jo darbai iš pranciškonų 
vienuolyno kolekcijos: Kristaus 
galva — lino raižinys, sopolingo- 
ji — aliejinė tapyba. Abu darbai 
iš jo ankstyvesnio kūrybos laiko
tarpio. Čia dar nedaug ornamen
tikos, pabrėžiamas idėjinis 
aspektas, o šiuolaikinė jo kūryba 
jau labai gausiai ornamentuoja
ma.

Vytautas Kasiulis, elegantiš
kas Paryžiaus dailininkas, su
sikūręs savo stilių iš plonų 
žaidžiančių linijų tamsiame 
foue^ .yra tapytojas ir grafiką^, 
dirbąs litografijos technika. Abi 
šios rūšys ir buvo atstovaujamos 
šioje parodoje, buvo išstatytas 
Evangelistas, aliejinė tapyba, ir 
šv. Jurgis — litografija. Abu 
kūriniai sukurti anksčiau, dabar. 
paimti iš A. Galdiko galerijos.

Vytautas Kašuba, įžymus 
mūsų skulptorius, uolus šių pa
rodų dalyvis. Šioje parodoje. 
buvo išstatyti 3 jo skulptūros: 
Tėv. Jurgio Gailiušio portretas 
— bareljefas, bronza. Jis parink
tas todėl, nes Tėv. J. Gailiušis 
yra uolus lietuviškos dailės puo
selėtojas, rėmėjas, šios galerijos 
kūrėjas. Šalia jo buvo Rūpin
tojėlis, bronza ir neperseniausiai 
sukurtas Antspaudas, kuriam pa
naudota Vytauto didysis ant- 

Elena Kepalaitė, dalyvaujanti 
dažnai šiose parodose, ekspona
vo dvi bronzines skulptūras. Ji 
moderniste. Abstrakčios 
skulptūros pasižymi ypatinga 
dvasine ramybe, vidiniu turtin
gumu. Atrodo viskas paprastą, 
nesudėtinga, bet formos intry- 
guoja ir verčia susimąstyti apie 
gamtą ir žmogaus kūrybinę galią 
tai transformuoti į autentišką 
savo kūrybą.

Rengėjai taip pat yra dėkingi 
Kepalaitei už jos paslaugumą, 
dažnai ji būna vertinimo komisi
jose, skiriant premijas. O tai 
nėra jau toks lengvas ir malonus 
darbas.

Vida Krištolaitytė, ekspresio
niste gamtos tapytoja, pamėgusi 
pietų salas, visada grįžta prie tų 
pačių motyvų — vandenyno 
bangų, pakrančių uolų. Tapo ak
riliniais dažais, dirba greitai, dė
dama storai dažo, koloritas 
dažniausiai tamsiai melsvas.

Parodoje buvo išstatyta 5 jos 
kūriniai, visi iš St. Thomas salos. 
Paveikslų grupė sudarė net trip
tiką. £.

Dailininkė turi drąsų teptuko 
brūkšnį, kurio dinamika žiūrovą 
nustebina ir pradžiugina. Reikia 
stebėtis jos kūrybine jėga vai-

Dviejų solistų daira^' 
ir arijų koncertas

Los Angeles lietuvių kolonija 
turtinga įvairių šakų talentais: 
poetais, rašytojais, žurnalistais, 
dailininkais, muzikais, kompozi
toriais ir gražiabalsiais. Du iš jų: 
Janina Budriūnaitė-Cekanau- 
skienė’ ir Antanas Pavasaris 
ruošia savo bendrą dainų ir arijų 
vakarą — koncertą, kovo 12 d., 
7 v.v., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Abu solistai gerai pažįsta
mi ir mėgiami losangeliečių, šio

litiniams kaliniams, žmogaus tei
sių, kuriomis naudojasi civili
zuoto pasaulio žmonės.

“Lietuvai reikia Brazdžioniu, 
reikia Linų Kojelių, Pugevičių, 
Damušyčių, Nakų. Lietuvai rei
kia ryšių su laisvaisiais lietuviais 
be apskrito stalo konferencijų. 
Lietuvai reikia laisvės teisingai 
Lietuvos istorijai rašyti, reikia 
sąlygų laisvai kurti, laisvai ben
drauti su kuo nori; reikia sąlygų, 
kad nereiktų veržtis į Vakarus. 
Lietuvai reikia tiesos. Pagaliau 
Lietuvai reikia, kad išeivija už 
tokius pasikeitimus Lietuvoje 
dirbtų.”

Diagnozė, prognozė ir 
gairės

Dr. Juozas Kazickas analizavo 
vykstančius pasikeitimus Sovie
tų Sąjungoje, prognozavo lietu
vių tautos laikyseną ir pateikė 
gaires išeivijos politinei veiklai.

Studijų pasiruošimo darbams 
ir programai vadovavo dr. Zig
mas Brinkis, LF bičiulių Los An
geles pirmininkas, o simpoziu
mus ir paskaitas moderavo Algis 
Raulinaitis, Leonardas Valiu
kas, Ingrida Bublienė, Edmun
das Arbas ir Ignas Medžiukas.

. J- Kj.

Skulptoriaus Vytauto Kašubos sukurto Vytauto Didžiojo ant
spaudo detalė. Nuotr. Vytauto Maželio

zduoti pašiurpusias bangas, tyš
kančias pursles, nedetalizuoja, o 
pabrėžiant tik pagrindinę 
struktūrą.

(Bus daugiau)

LOS ANGELES. CALIF.

koncerto akomponuotoja komj^ 
Raimonda Apeikytė, pagarsėjusi 
ne tik lietuvių, bet ir ameri
kiečių visuomenėse, davusi reči
talių, puikiai įvertinta muzikos 
kritikų.

Abu solistai pradėjo dainavi
mo karjeras dar Vokietijoje, abu 
dainavo Čiurlionio ansamblyje. 
Vėliau J. Čekanauskienė apsigy
veno Toronte, Kanadoje, iš ten 
į Los Angeles. Čia atvykusi įsi
jungė į dainos ir muzikos viene
tus; dainavo pagrindines roles J. 

Solistai Janina Čekanauskienė ir Antanas Pavasaris dainuoja 
Klaipėdos atvadavimo minėjime Los Angeles. Nuotr. V. Bal- 
tušienės

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI 
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BALT1C-AMERICAN HOUDAYS, INC. 
A DIVISION OF^ROBERT J. ELLYN TRAVEL, INC. 

501 F1FTH AVENUE, 8UITE 1505 
NEW YORK, NY 10017 

TELEPHONE: (212) 972-0200 
“TOLI FREE" numfte Q«l no N«w Yoefc (800) 935-—M

Strauso “Čigonų barone”, O. 
Metrildenės “Gilandoje” ir atli
ko nemažai programų lietuviš
kuose renginiuose ne vien tik 
Californijoje.

Antanas Pavasaris iš Vokieti
jos, kur lankė Stuttgarto konser
vatoriją, pasuko į Venecuelą, 
baigė dGaracas Valstybinę kon
servatoriją, • kaip solistas dainavo 
Venecuelos • Caracas Valsty
binėje operoje. Atvykęs į Los 
Angeles, dainavo solo įvairiuose 
renginiuose: pagrindinėse
rolėse “Čigonų barone” ir “Gi
landoje”, davė savo rečitalius. 
Neapsiribojo vien tik Califomi- 
ja, dainavo ir Toronte, Clevelan- 
de, Floridoje, visur su dideliu 
pasisekimu.

Šių trijų talentų pasirodymo 
nekantriai laukia visi losange- 
liečiai. Stalus rėzervuoti pas: L. 
Mažeikienę (213) 821-8681, E. 
Dovydaitienę (213) 663 - 6103, 
B. Gricienę (213) 828 - 3932 ir 
H. Vidugirienę (213)377-3192.

V. B.

— 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 Lubeckiškiai 
kviečiami dalyvauti ir iš anksto 
atsiliepti adresais: Pranas Jur
kus, 161 S. Vilią Avė., Elm- 
hurst, 111., 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.



JAV LB-ES KLAIDOS ATITAISYMAS 
POVILAS ŽUMBAKIS "

JAV LB-nės Krašto valdyba 
savo viešuose pranešimuose apie 
antro pasaulinio karo istorijos 
projektą, tarp kitų netikslumų, 
skelbia, kad “Prieš sutartį pasi
rašant, dr. Sužiedėlis buvo at
vykęs j Chicagą, kur susitiko su 
minėtų institucijų darbuotojais 
(jų tarpe ir adv. P. Žumbakiu) ir 
pristatė studijos turinį”. Pra
nešime išlinksniuotos “minėtos 
organizacijos” buvo “Lietuvių 
Fondo žmonės, PLB Fondo pir
mininkas, Lituanistikos Tyrimo 
ir Studijų Centro vadovai ir kt. ”

Šitokio pareiškimo tikslas yra 
sukurti vaizdą, kad tos instituci
jos prie šio projekto kaip nors 
prisidėjo arba jį remia. Deja, 
Krašto valdyba, bandydama išsi
kapstyti iš negudriai paskelbto 
projekto, daugiau maišo visuo
menę.

Man teko dalyvauti posėdyje 
su dr. Jiužiedėliu, dr. A. Razma 
ir prof. V. Vardžiu Lietuvių Fon
do būstinėje 1987 m. rugsėjo 
mėnesio 9 d. dr. Razmos kvieti
mu. Posėdžio tikslas buvo pa
ruošti sutarties projektą Lietu
vių Fondui, jei Lietuvių Fondas 
nutartų remti Krašto valdybos 
siūlymą.

Posėdžio metu dr. Sužiedėlis 
pristatė savo projekto planą. Jis 
prašė, kad planas nebūtų skel
biamas kol nebus pasirašyta su
tartis. Asmeniškai nežinau kiek 
žmonių tą projektą matė, ar kas 
jiems jį rodė, bet poros dienų 
laikotarpyje, jau buvo tiksliai 
kalbama apie projekto pramatytą 
$60,000 sąmatą. Netrukus kilo 
kritika dėl projekto kitų detalių. 
Pats autorius projekte, kurį pri
statė rugsėjo 9 d., mini neprik
lausomybės periodą ir sovietų 
pirmąją okupaciją, bet detaliau-. 
šia'ir išsamiausia knygūš'prbjek- 
to dalis buvo vokiečių okupacijos 
periodas, kur tarp kitko minima 
lietuvių kolaboravimas su na
ciais. (Sovietų okupacijos skyriu
je joks kolaboravimas nėra mini
mas).

>■ Mano nuomonė buvo, kad 
projektas turėtų būti remiamas, 
jei autorius*'sutiktų išlaikyti ob
jektyvumą apie abi okupacijas ir 
paminėtų visas kolaboravimo si
tuacijas ir kolaboravimo 
priežastis. Priedo, buvau sutikęs 
prie sutarties sudarymo pri
sidėti, jei autorius būtų JAV-ių 
spaudoje viešai pasisakęs kodėl 
iš OSI išstojo. Toliau, kad auto
rius surinktus dokumentus pri
statytų Tyrimo Centrui su savo 
įvertinimo komentarais, kad gy
nyba galėtų jais, irdr. Sužiedėlio 
patirtimi istorinio investigato- 
riaus rolėje, pasinaudoti.

Dr. Sužiedėlis tuo metu kaip 
tik statė šį dokumentų surinkimą 
ir pristatymą Tyrimo Centrui 
kaip pagrindinį savo projekto 

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 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 metų 15 dienų kelionės Į Lietuvą: 7
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d.

1988 metų 10 dienų kelionės Į Lietuvą:
1. Birželio 14 d. 2. Liepos S d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

18 d. 8. Rugpjūčio 29 d. 6. Rugsėjo 27 d. 7. Spalio 4 d.

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 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pesų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 

palikimus. .
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 

grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones.
Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 

užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAŪ, 9727 8. 
Westem Avė., CMeago, III. 80843.

darbą. Knygos pasirodymas- 
buvo antraeilis reikalas.

Po posėdžio, pasisekė sudo
minti vieno didelio amerikiečių 
dienraščio žurnalistą tokiu gali
mu “interview”, tačiau, kadangi 
nieko daugiau iš Lietuvių Fondo 
pareigūnų negirdėjau, aš ne
prašytas nedariau tolimesnių 
ėjimų šia kryptim.

Washingtone teko dalyvauti 
su dr. Sužiedėliu simpoziume, 
kur kaip tik per klausimų sesiją 
Algimantas Gečys paskelbė, 
kad: “Bendruomenė pagaliau 
pasirašė kontraktą ir bus paruoš
tas veikalas liečiąs vokiečių oku
paciją”.

Rasos Razgaitienės ir Daivos 
Kezienės informacija buvo tiksli 
kas liečia originalų planą. Jų jau
trumas pasirinktu istorijos auto
rium yra suprantamas, atsižvel
giant į autoriaus negudrius pasi
sakymus Washingtone ir Chica- 
goje, ypač, kad kelių mūsų tau
tiečių praradimas nėra jau tokia 
didelė žala mūsų tautai, kuri iš
gyvenusi daug kančių. Dr. 
Sužiedėlio kiti šalti ir apgalvoti 
pareiškimai liečiantys atsiriboji
mą nuo “kaltųjų” lietuvių taip 
pat susilaukė kritikos PLB Kon
ferencijos diskusijų metu. L. 
Rugienienė pareiškė: “Man ki
tas, visiškai nesuprantamas iš 
Jūsų teigimas, kai sakėte, kad 
mes ne visus turėtume šokti gin
ti, kad, kai kurie kalti. Tai ką jūs 
siūlote? Kad lietuviai padarytų 
savo teismą ir nutartų katrie 
žydus šaudė ar nešaudė ir ginti 
tiktai nekaltus? Reiškia, man vi
sai šitoks galvojimas yra nesu
prantamas? Mes, man atrodo, 
galim tik reikalauti teisingo 
Amerikos teismo sprendimo, 
bet mes savo tarpe daryti bet ko
kias išvadas būtų labai nerealu. ” 
(sic)

Viešumon iškėlimas šio pro
jekto ir mums neįprastai didelės 
sąmatos jį įgyvendinti buvo nau
dingas mūsų visuomenei. Tačiau 
kilusios kritikos JAV LB būtų 
galėjusi išvengti paskelbdama 
visas detales ir paaiškindama 
projekto tikslą, bei parodant 
gerą valią tiems, kurie jau daug 
metų vargsta ginant mūsų tautos 
vardą prieš neteisėtus OSI kalti
nimus.

Siūlyčiau šią išeitį iš tokios 
nesklandžios situacijos:

1) Leisti dr. Sužiedėliui viešai 
JAV-ių spaudoje paskelbti savo 
išstojimo iš OSI pareigų motiva- 
cijas (nors po tiek laiko JAV-ių 
spauda tikriausiai nebesidomės 
jo motivacijom).

2) Apmokėti sutartą sumą au
toriui, kad jis dabar pristatytų vi
sur surinktus dokumentus Lie- 
tuvių^Tyrimo Centrui, kad aka
demikai, istorikai, gynybos ad
vokatai ir studentai galėtų tais 

dokumentais ir dr. Sužiedėlio 
praktiška patirtim pasinaudoti 
dabar, o ne tik už kelių metų.

3) Knygos išleidimą finansuoti 
pagal JAV LB pajėgumą sutelkti 
pinigus iš visuomenės, neinant 
per Lietuvių Fondą, nes knygos 
vertę bus galima spręsti tik pa
mačius tekstą. Yra netikslūs pa
reiškimai, kad knyga bus nau
dinga gynybai teismuose. Tik 
autorius gali .teisme dalyvauti 
kaip liudininkas, bet knyga ne
gali. 0 ar dr. Sužiedėlis galės, 
sutiks ir bus naudingas gynimui 
yra visai kita tema.

4) Molotovo-Ribbentropo su
tarties 50 metų akademija turėtų 
būti ruošiama, bet tam turėtų 
būti sudaryta atskira akademinė 
komisija. Akademija turėtų būti 
platesnės apimties ir neturėtų 
likti tik paskaitų rinkiniu. Ta aka
demija neturėtų būti surišta su 
knygos išleidimu.

Jei JAV LB ir autorius sutiktų 
su aukščiau minėtu planu, 
siūlyčiau, kad sutartis būtų 
viešai paskelbta. Jeigu Krašto 
valdyba būtų pateikus pagrindi
nes detales, kai paskelbė, kad 
yra kontraktas, būtų susilaukusi 
žymiai mažiau kritikos. Daug at
sakymų į klausimus dar ir dabar 
nėra paskelbta. Kas išleis kny
gą? Kiek kainuos visas išleidi
mas, o ne tik autoriaus alga? Ar 
LB bus minima kaip finansavusi 
projektą? Kas atsitiks, jei knyga 
neatitiktų LB reikalavimams? 
LB minėjo, kad 14 istorikų buvo 
kontaktuoti tam projektui. 
Kodėl kiti istorikai nesutiko 
padėti JAV LB-ei? Keliem buvo

PAVĖLAVUSI TIESA
Darosi graudu, visoje mūsų 

spaudoje skaitant ilgus JAV LB 
Krašto valdybos pareiškimus dr. 
Sauliaus Sužiedėlio mokslinės 
studijos klausimu. Bandoma su
rašyti įvairius faktus, kvalifikaci
jas, pasitarimus jau po laiko, tiek 
patį projektą, tiek sutarties pasi
rašymą slėpus nuo tuos darbus 
finansuojančios visuomenės. Sa
koma, kur dūmai, ten ir ugnis, 
todėl spaudos puslapius pasiekė 
ta tema įvairūs straipsniai su ne 
visiškai tikslia informacija, jų tar
pe ir klaidinga suma. Iškilo ne
pasitenkinimai, kuriuos viešo 
pareiškimo autoriai (ar autorius) 
net vadina panika, tačiau tuo 
pačiu tik patvirtina faktą, kad vi
skas buvo nuo visuomenės sle
piama.

Niekas neabejoja prof. 
Sužiedėlio kvalifikacijomis, 
tačiau tas faktas, kad jis šiuo 
metu neturi tarnybos, nėra vi
suomenės atsakomybė. Gi ir to
kios istorijos rašymas bent šiuo 
metu neturėtų būti svarbiausias 
LB uždavinys, kai turime dide
snių. problemų ir galėtume tą 
nemažą sumą panaudoti naudin- 
gesniam reikalui. Dabar tokios

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 iš New Yorko $1,449. Jsiskaito kelionė lėktuvu, autobusai, viešbučiai, 
maistas kiekvieną dieną, palydovai, bagažų nešiojimas, mokesčiai ir kt

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

-o-
Kelionė iš New Yorko j TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTI Hamiltone, Kanadoj liepos 

1 - 4 d.d.
Kaina — $267. jsiskaito kelionė autobusu, Sheraton viešbutis 3 naktis, 

šoklų šventės bilietas, ekskursija j Niagara krioklius, susipažinimo vakaras ir 
vakarienė.

Registruotis su $50 jmokėjlmu pas Marytę Šalinskienę 84 - 02 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. tel. (718) 296 - 2244 arba agentūroje

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

TEL. 718 - 769-3300

New Yorko Lietuvių Jaunimo Sąjunga sausio 14, šalčiausią 
žiemos naktį, priima Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos atstovus, grįžtančius per New Yorką iš VI P. L. 
Jaunimo kongreso Australijoje. Stovi iš k.: M. Šova (Vėlas), 
J. Gudaitytė (NY LJS pirm.), V. Puodžiūnas (Anglija), A. 
Canty (Škotija), R. Puodžiūnaitė (Anglija), R. Ivaškaitė (NYL- 
JS sekr.), E. Kvietkauskas (Anglija), E. Poutney (Škotija). 
DBLJS svečius, atvažiavusius iš.karštos Australijos, reikėjo 
šiltai aprengti prieš aprodant miestą.

siūlyta panaši sąmata? Koks liki
mas pirmojo JAV LB-ės didžiojo 
projekto OSI klausimu, kai išlei
do $10,000 - $15,000 paruošti 
memorandumą, kuris taip ir din
go po išdalinimo JAV-ių Kongre
so nariams?

JAV LB-ės Krašto valdybos 
paminėjimas, kad dalyvavau 
posėdyje neturėtų būti supra
stas, kad sutinku su LB Krašto 
valdybos projektu taip kaip jis 
buvo pristatytas. Blogoje 
padėtyje atsiradus, Krašto val

istorijos rašymas yra tik bepra
smiška prabanga.

Pareiškime LB šakoši kalbinu
si eilę mūšy istorikų, tačiau hie- 
kur neteko pastebėti, kad būtų 
į darbą pakviesta senokai įsistei
gusi, darbšti ir didelių sumų ne
reikalaujanti Lietuvos Istorijos 
Draugija, išleidusi net kelias 
dešimtis leidinių. Kas liečia 
veiklos formalią procedūrą, tai 
prasilenkiama su demokratinės 
tvarkos principais, jau nebe pir
mą kartą darant didelius spren
dimus, pasirašant įvairiau sutar
tis ir tik post factum pranešant 
visuomenei.

Jei pareiškime bandoma pri
kergti visuomenei “išmintingos” 
epitetą, jai iš anksto ir iš viršaus 
suformuluojant savo "tiesą”, ne
belieka nieko kito daryti, tik 
uždaryti čekių knygutes, giliai 
atsidusti ir nebepasitikėti jokiom 
viešom rinkliavom abstraktiems 
reikalams, kaip “kultūrai” ar 
“švietimui”, tas sąvokas inter
pretuojant pagal pavienių asme
nų nuotaikas ir nuožiūrą. Išmin
tinga visuomenė nesiduoda įsa
kinėjama ir diktuojama. Išmin
tinga visuomenė nefilosofuoja, 

dyba gali išsikapstyti ne puldama 
Rasą Razgaitienę ir Daivą Ke- 
zienę — jų darbas nekelia visuo
menėje jokių abejonių — bet pa
skelbdama visą kontraktą ir pri
sitaikydama, bei įsijungdama į 
bendrą darbą.

Visuomenė plačiai remia 
Americans for Due Process veik
lą ir darbą. JAV LB Krašto val
dybos iki šiol apsiimti projektai 
toli gražu neužpildo didžiosios 
spragos OSI srityje, bet dar yra 
laiko atitaisyti padarytą klaidą.

ieškodama “tiesos”, bet nori 
žinoti tik faktus, nuogus ir be 
epitetų, o ji vistik yra dar pakan
kamai inteligentiška, kad galėtų 
padaryti savo išvadas. Ieškoji
mas tiesos taip pat yra lyg ir 
priešingybė melui. Melu niekas 
rfera kaltinamas. Ir visuomenė 
nesiekia nieko kito, tik atsakingo 
ir prasmingo savo aukų dalinimo 
ir griežtos bei tikslios atskaito
mybės. Juk ne paslaptis, kiek 
daug ir brangių kelionių yra ap
mokama ne vien mūsų 
veikėjams, bet ir jų žmonoms. 
O kuriame pranešime ar atskai
tomybės lape pamatėme bent 
vieną pavardę ar maršrutą? Ir tai 
nėra ieškojimas tiesos, bet reika
lavimas skelbti faktus.

Kitas klausimas būtų: kokį 
vaidmenį toks brangus istorijos 
rašymas suvaidins mūsų Lietu
vos laisvinimo darbe? Jei ne, tai 
gal ji bus naudinga nulie- 
tuvėjančiam jaunimui pasiskai
tyti ar eiliniam, lietuviškai skai
tančiam asmeniui, grįžus po dar
bo, pasiskaityti ir dvasiniai atsi
gauti. Juk deklamuojame apie 
lietuvybės išlaikymą ir jaunimo 
nykimą iš mūsų visuomenės ei
lių, tai turime visą savo dėmesį 
kreipti į tą pačią didžiausią pro-

(nukelta į 7 psl.)

IŠ VISUR
— Tautos Fondas praneša, 

kad 1987 metų aukotojų sąrašai 
šiemet bus paskelbti vėliau negu 
paprastai. Tautos Fondas perei
na į kompiuterių sistemą, ir tas 
procesas užtrunka šiek tiek il
giau negu buvo numatyta. ■*

— Kun. Kazimieras Vilnis sau
sio 27 mirė Falum, Švedijoje. 
Buvo gimęs 1907 gruodžio 1 Lat
vijoje. Gyvendamas Švedijoje, 
aptarnavo latvius ir lietuvius. 
Palaidotas Stockholme vasario 
12.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė šią vasa
rą įvyks Dainavos jaunimo sto
vyklavietėje rugpjūčio 14-21. 
Registruotis ir užsisakyti kamba
rius prašoma kuo greičiau pas 
Joną Vasarį, 979 Proehl Drive, 
Barberton, Ohio 44203. Telef. 
(216) 644-7411. Registracijos 
mokestis $15.00 šeimai.

— Hartfordo skautų rengia^ 
rna ‘Kaziuko* mugė įvyks "Itėvo 6 
tuoj po 9-tos vai. lietuvių mišitį 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
salėje. Mugėje su savais darbais 
dalyvauja menininkai iš Baltimo- 
re, M D, Putnamo, Bostono, 
Waterburio. Aišku, bus ir vietos 
skautų-čių stalai, loterija ir kitos 
įvairenybės. Nuo 11:30 v. 
skanūs lietuviškį pietūs. Kavos 
ir pyragų bufetas veiks visą laiką. 
Kaip ir kasmet laukiama gausaus 
visuomenės atsilankymo.

— Kaziuko mugė Chicagoje 
vyksa kovo 6 Jaunimo Centre. 
Rengia Chicagos skautai ir 
skautės.

— Dail. Magdalenos Birutės 
Sankūnienės kūrinių paroda 
Balzeko Lietuvių muziejaus 
meno galerijoje atidaroma kovo 
11. Paroda tęsis iki balandžio 10.

— “Draugo” dienraščio meti
nis koncertas įvyks kovo 20 Chi
cagoje, Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje.

— Solistės Nelės ir muz. Ar
vydo Paltinų koncertas įvyks 
gegužės 1 Chicagos Jaunimo 
Centre. Rengia “Margučio” ra
dijas.

— Kun. prof. Liudvikas Gar
mus, OFM, lietuvis pranciško
nas, profesoriauja Brazilijos did
miesčio Rio de Janeiro priemie
styje Petropolis esančioje Jėzaus 
Širdies seminarijoje.

— Š. Amerikos Lietuvių 38- 
osios sporto žaidynės įvyks 
gegužės 14 - 15 Chicagoje.Vi
suotinio ŠALFASS-gos suvažia
vimo nutarimu ir centro valdy
bos pavedimu, žaidynes vykdo 
Chicagos ASK Lituanica ir LSK 
Neris. Žaidynių programoje Š. 
A. lietuvių krepšinio, tinklinio, 
ledo ritulio, šachmatų, raketbo- 
lo, kėgliavimo, stalo teniso ir 
plaukimo pirmenybės. Prelimi
narinė registracija visoms ša
koms iki kovo 21 šiuo adresu: Al
gimantas Tamošiūnas, 317 South 
Catherine Avė., LaGrande, III. 
60525. Tel. 312 354-2516.



J Palangę ir j Klaipėdą ekskursijos su pemakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos pPanevėžj 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 KEUONĖ 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, Vjlnius, 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, Waršuvoje 2, Ziuriche 1
16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
16 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 555 — gegužės 10 - 25, $1,899

^Varšuvoje 1 natris; ^itmu^V^aTŠuVOje 1, Krokuvoj 2,'V3?-'/' 
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 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,

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

AIDAI — vienas geriausių 
kultūros žurnalų išeivijoj. - 
Ar juos prenumeruoji?

MARGU

KELIU

DARBININKO premiją 
laimėjusi rašytojos

ALĖS RŪTOS apysaka

ALE RŪTA

MARGU 
RAŠTO 

KELIU

Tai vienintelis toks kūrinys lietuvių literatūroje 
nes apysaka paremta biografiniais atspindžiais ir 

vaizduoja peotą BERNARDĄ BRAZDŽIONj 
ir jo aplinką bei kūrybą.

— Šia premija atžymėta Darbininko 70 metų sukaktis —

• Išleido Darbininko redakcija.
• Spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne.
• 281 psl.
• Kaina — 10 dol.

Užsisakyti šiuo adresu:
Darbininkas
341 Highland 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 New Ybrko, Chicagos, 
Los Angeles ir kitų miestų. Dėl informacijų prašau kreiptis 
į American Traveb-Service Bįireau, 9727 S. Westem Ave .̂ 
Chicago, IU. 60643. Tel. ~31‘2 238-9787.

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 Against 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.XX)
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. f 
11207. <

DEXTER PARKO PHARMACY
Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

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. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda
tion, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421.

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

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

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Persiuntimas t 
Ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp

INTERNATIONAL

RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvę sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens ir sausumos keliais. 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 MILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M

Nr. 8806/F

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M

Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

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, Rlchmond Hili, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

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

Aktyvas: 65 milijonai dolerių

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

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs Ir certlfikatus, negu kiti 
bankai.

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

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS jstaiga Rlchmond 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. * 4 5 ' ie

Pietų Amerika:5d., Rio, Iguassu Falls,
4 Buenos Aires birželio 7-18
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės - 
16-birželio 3
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-26 _ ___ . „
Lietuva 10 d;, Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčiais - 31.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28.

. Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest)
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

Apie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per telefoną arba paštu Jums bus suteiktos vėliausios Informacijos.
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PAVĖLAVUSI TIESA
(atkelia iš 5 psl.)

blemų. Lituanistinių mokyklų
mokytojai vis dar gauna “algas”,

minimalaus atlyginimo skalei.
Jaunimui pasiskaitymo nėra, nes 

' niekas neremia beletristikos, 
skęstant pseudo-istorinių mono
grafijų, biografijų ir istorijų tva
ne. Merdi grožinė literatūra, nes 
jai leisti reikalingi privatūs me
cenatai, joks fondas, jokia insti
tucija neremia grožinės lite
ratūros kūrėjų, kurie praturtintų 
ir lituanistinių mokyklų bibliote
kas, ir knygų mylinčių skaitytojų 
lentynas. Skelbiamos premijos 
to uždavinio neatlieka, premijas 
skiriant tik save pristačiusiems 
rašytojams.

žurnalistai rašo ir spaudos pusią- Sužiedėlio, pavardė tapo lyg tuo 
pius užpildo nemokamai, rašyto- sviedinuku, kuriuo svaidosi ir 
jai ir poetai ieško mecenatų, ^e> kurie projektui nepritaria, ir . 
dauguma šoka, dainuoja, Įdėję **e’ kuriems tas projektas rūpi. 
tūkstančius valandų mokslui ir 
repeticijoms, pasitenkindami 
kukliomis kelionės išlaidų pa
dengimo sumelėmis ir vaišėmis. 
Gal iš tikrųjų visuomenė ne tie
sos, bet teisybės ieško, o ir tiesa 
paiškėja per vėlai.

Mūsų priemiestyje jau trys 
metai kai mokyklų administraci
ja nori pakelti mokesčius, kad 
.galėtų daugiau pinigų turėti 
Sportui ir kitiems neesminiams 
reikalams. Ir jau šešis kartus 
miesto gyventojai balsavimo 
būdu aiškiai pasakė “ne”. Taigi 
dabar mokyklos yra priverstos 
verstis su turimais pinigais, kaip.

Visuomenė iš savo vadų nerei- 
kaluja tiesos, tik demokratiškos 
procedūros ir faktų pristatymo. 
Reikia tikėtis, kad bet kurio 
veiksnio ateinančiuose seimuose 
bus iškeltas kompetencijos ir 
procedūros klausimas, nustatant 
griežtas taisykles ir apribojant 
valdybų autoritetų, aiškiai nusa
kant, kuriuos sprendimus jos 
gali padaryti, neatsiklausius vi
suomenės ir savo organizacijos 
narių, ir kurias sutartis turi teisę 
pasirašyti visų vardu. Čia būtina 
turėti ir teisinį patarėjų, kurio 
etato vis dar nesimato valdybų 
sustatė, svarbiausias pozicijas 
duodant daug keliaujantiems 
pirmininkams ir čekius pasi- kad ir kiekviena šeima negali rei- 
rašantiems iždininkams. O mūsų kalanti, kad kaimynas jos išlaidas 

padengtų. Lygiai taip turėtų elg
tis ir Bendruomenės vadovybė: 
kilus projektui investuoti dide

li les sumas j kokio nors pobūdžio
sutartį, privalo iš anksto paskelb
ti ir, jei projektas stambus, pra
vesti balsavimų. Tada paaiškėtų 
ir tiesa ir faktai.

Apgailestauju, kad tokio gar
bingo asmens, kaip S.

rašantiems iždininkams. O mūsų

JONUI MUSTEIKIUI

mirus, jo žmonai Ir dukrai Gražinai Bllėnienei bei gi
minėms reiškiame gilią užuojautą.

Marija Mėlynienė ir sūnus 
Juozas Mėlynis

Būtų tikslų, jei be jokios sutar
ties atsirastų mecenatai, kurie 
privačiai tų projektų finansuotų, 
kaip kad daroma su kitais leidi
niais. Būtų ir pačiam autoriui 
maloniau, ir visuomenė nepasi
duotų “panikai”.

Aurelija Balašaitienė

RENGINIAI

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

Kovo 13 d., 3 vai. popietSo. 
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.

BnnK Bv-mnii 
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mal. Tai taupyme* pačiu So. Boston Savlngs JF

Bank bodu. Ar Jums reikia pinigus padėti | ban
ką ar Juos atsiimti, tai gaUta atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavps, bankas tuoj j*
, . traukia sumą J sąskaitą. Prisideda Ir užtikrini-

kad josg pinigai’ ?7 Hv procentus,
' 03 leidžiamus įstatymų. \ t 

pp'Del lengvo taupymo bū- .* 

do per paltą skambinkit Mr.
Donahue 269-2500

arba račykit paduotais adresai*.
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JONUI BEBRAUSKUI

mirus, dukrai Aldonai Žukienei, žentui Vytautui, 
anūkei Ramutei ir jos vyrui giliausią užuojautą reiškia

Vyr. Skaučių Židinys Vilija

ALGIUI BANELIUI

staiga mirus Toronte, reiškiame gilią užuojautą jo 
tėveliams, broliams Vytautui ir Algimantui su šeimo
mis.

Markevičių šeima

DR. AMILIJAI MATULAITIENEI
iškeliavus j amžlnyoę, jos vyrą Antaną, dukras Onute 
ir Marytę, sūnų Joną, brolius Matą, Antaną, Juozą 
Kazj ir Vytą, seserį Rūtą, Jų šeimas ir visus artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Thomas ir Danutė de Cesare 
Juozas ir Marija Uleckai 
Renzo ir Nijolė Paronetto

Š. m. vasario mėn. 4 d. Hartford, Conn. stalgiai 
mirė

Mokytoja MAGDELENA KUDIRKIENĖ

(mergautine pavardė Saldukaltė), teisėjo A. A. Antano 
Kudirkos našlė, sulaukusi 78 metą amžiaus.

Buvo gimusi Lietuvoje, Kalvarijoje, Marijampolės 
aoskrityje. Angrikoję Išgyveno 49 metus.

Giliame liūdesyje paliko: duktė dr. Nijolė Kudirkaitė 
New Yorke, sūnus dr. Arvydas Kudirka Ir jo žmona 
Aldona, vaikaičiai: Andrius, Paulius, Romas ir Audra 
Los Angeles, Ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Skaityk ir platink Darbininką; '

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

A. A. 
JURGIUI KEZIUI

mirus, jo žmoną Eugeniją, sūnus kun. Algimantu ir 
Romą su šeima, dukras Danutę su šeima ir Aldonu 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame

ANDRIUI IGNAIČIUI

mirus, jo žmonai Filomenai, sūnui Rimui, broliui Vin
cui Ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

A. A.
DR. AMILIJAI MATULAITIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos mylimair 
vyrui Antanui, dukterims Marytei Ir Onutei, sūnui Jo
nui, seseriai Rūtai, broliams Antanui, Matui, Juozui, 
Kaziui ir Vytui su šeimomis.

Natalija, Angelė ir Jonas Kiaušai
Danutė Kiaušaitė-Sucich
Margarita Staknytė-Samatienė su šeima
Alina ir Edvardas Stakniai su šeima

Tauriam lietuviui • visuomenininkui

mirus, jos vyrui Antanui, dukroms Marytei Ir Onutei, 
sūnui Jonui Ir giminėms reiškiame gilią užuojautą Ir 
kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bilėnai

DR. AMILIJAI MATULAITIENEI 
mirus, jos vyrui Antanui, dukroms, sūnui su šeimomis 
ir plačiai Miluką giminei nuoširdžią užuojautą reiškia

A.A.
AMILIJAI MATULAITIENEI

A. A.

Dipl. Inž. VYTAUTUI IZBICKUI

mirus, jo žmonai Felicijai, dukrai Daivai, sūnui Vyte
niui Ir broliui Lionginui nuošiardžią užuojautą reiškia

Irena ir Jurgis O kūmai

JONUI MUSTEIKIUI

mirus, Rochester, N.Y., jo žmoną Adą, sūną, dukrą 
Gražiną Bilėnienę, ją šeimas ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bilėnai 
Jonis, Andrius, Laura

Mylimai žmonai ir motinai
■ A.A.

DR. AMILIJAI MATULAITIENEI
mirus, vyrą Antaną, sūnų Joną, dukras Marytę ir 
Onutę, jų šeimas ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

Vist Vilgaliai: Irena ir Jonas, 
Rytas su šeima 

Rasa Hiob ir Justas

Mielai Daktarei
A. A.

DR. AMILIJAI MATULAITIENEI 
iškeliavus amžinybėn, jos vyrą Antaną, sūnų Joną, 
dukras Marytę ir Onutę bei visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Irena ir Mindaugas Jankauskai

N .Y. Lietuvių Gydytojų Draugija

DR. AMILIJAI MATULAITIENEI

mirus, jos vyrui Antanui, dukroms Onutei ir Marytei, 
sūnui Jonui su šeimomis, velionės seseriai ir broliams 
su šeimomis gilią užuojautą reiškia

Leonilda ir Juozas Giedraičiai

A. A.
VACLOVUI RAMOŠKAI

mirus, jo broliui Pranui Kunigėliui su šeima ir artimie
siems gilią užuojautą reiškiame Ir kartu liūdime.

Kazė Šventoraitienė
Egidijus ir Saulius Šventoriai 
su šeimomis
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Lietuvos nepriklausomybės 
šventė New Yorke buvo pa
minėta vasario 21. Iškilmingos 
pamaldos buvo Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, gi 3 vai. po
piet Kultūros Židinyje iškilmin
gas minėjimo aktas. Paskaitą 
skaitė dr. Vytautas Dambrava iš 
Venecuelos, programoje dalyva
vo tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis, vadovaujamas Jadvy
gos Matulaitienės, Perkūno cho
ras, kuriam dirigavo Viktoras Ra
lys ir Vytautas Daugirdas. Pa
skaitytos proklamacijos, priimta 
rezoliucija. Rengė New Yorko 
Altas. Minėjimas plačiau bus 
aprašytas kitame numeryje.

Apreiškimo parapijos choras 
išsirinko naują valdybą: pirmini- 
kas — Raimundas Kazlas, Will- 
iam Kučinskas — vicepirminin
kas, iždininkas — Konstantinas 
J. Kazlauskis, sekretorė — Ni
jolė Baltrulionienė, knygininkas
— Peter Lenk, vaišių ir 
priėmimo vedėja — Veronika 
Kazlauskis, socialinių reikalų 
vedėjas — Vito Senken.

Aleksandras Vakselis, ilgame
tis LB New Yorko apygardos pir
mininkas, paskutininiame apy
gardos valdybos posėdyje pa
sakė, kad jis daugiau nekandida
tuos į apygardos valdybą. Tai no
minacijų komisijai sudaro gana 
daug rūpesčio surasti naują ir 
pajėgų LB apygardas pirminin
ką.

Tradicinė Kaziuko mugė bus 
kovo 6 Kultūros Židinyje. Mugę 
rengia New Yorko skautai, 
skautės. Kaip įprasta, mugėje 
bus įvairiausių prekių, puošme
nų, rankdarbių, lietuvių liaudies 
meno ir įvairiausių audinių. 
Veiks ir kitos tradicinės mugės 
pramogos.

Kas turėtų pardavimui audi
nių, gintarų ar tautodailės dirbi
nių ir kas norėtų parduoti Kaziu
ko mugėje, prašomi iš anksto 
pranešti Ž. Jurienei, tel. 718441
- 7831. Kaziuko mugės metu 
prekės nebus priimamos.

KASOS Kredito Unijos meti
nis narių susirinkimas įvyks 
kovo 20, sekmadienį, 2 vai po 
pietų Kultūros Židinyje. Bus 
įvairūs pranešimai, veiklos 
apžvalga ir rinkimai į direktorių 
tarybą. Susirinkime kviečiami 
dalyvauti KASOS nariai ir visi 
kiti, kurie domisi finansų reika
lais.

KASOS nauji nariai, įstodami 
į lietuvišką kredito uniją, yra 
kviečiami nors maža auka pa
remti savo vietovės lietuvių 
veiklos centrą. New Yorko sky
riuje per 1987-tus metus iš narių 
buvo surinkta 685 doleriai, kurie 
buvo perduoti Kultūros Židi
niui. Židinio vadovybė dėkoja 
KASOS nariams už solidarumą 
ir paramą.

Kviečiami visi ]

KAZIUKO
MUGĘ
kuri jvyks kovo 6, sekmadien], 
Kultūros Židinyje.
Šv. Mišios — 12 vai., tuo] po 
mišių mugės atidarymas

N.Y. SKAUTAI IR SKAUTES

LB New Yorko apygardos me
tinis suvažiavimas bus balandžio 
23, šeštadienį, Lietuvių 
Kultūros Židinyje. Registracija 9 
v. r. Suvažiavimas prasidės 10

Suvažiavime bus renkama LB 
apygaros valdyba. LB apylinkės 

f prašomos rasti kandidatų į LB 
apygardos valdybą ir jų pavardes 
bei adresus pranešti nominacijų 
komisijai, kuri buvo sudaryta 
1987 balandžio 25 d. Tos komisi
jos pirmininkas yra Bronius Bie- 
liukas, 91 - 22 116 ST., Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418.’

LB nuostatai reikalauja, kad 
iki suvažiavimo būtų sušaukti 
LB apygardiniai metiniai susi
rinkimai ir išrinkti LB apylinkių 
atstovai į apygardos suvažiavi
mą.

LB apygardos suvažiavime 
balsavimo teisę be apylinkės val
dybos ir nuolatinių komisijų na
rių dar turi rinkti apylinkės susi
rinkime atstovai, vienas nuo 50 
registruotų apylinkėje bendruo- 
menininkų.

LB NY apygardos valdyba

A. a. Adolfo Kregždžio mir
ties metimų proga kovo 13, sek
madienį, 10 v.r. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje bus atlai
kytos mišios. Po mišių posėdžių 
kambaryje — kavutė. Draugai ir 
pažįstami prašomi dalyvauti.

Petras Juknys, vasario 16, 
grįždamas iš Lietuvos gen. kon
sulo A. Simučio priėmimo, 9:15 
v.v. Jamaica Avė. ir Hendricks 
gatvių kampe buvo užpultas, 
primuštas ir apiplėštas.

Liet. Moterų Klubų Federa
cijos valdyba kovo 13, šešta
dienį, 2:30 v. popiet Kultūros 
Židinyje kviečia apylinkių klubų 
nares pasivaišinimui. Taip pat 
kviečiamos ir kitos moterys, be
sidominčios klubo veikla.

Prof. Tomo Venclovo 
straipsnį iš Rusijos istorijos apie 
princą ir jo carą Joną Žiaurųjį iš
spausdino The New York Times 
Book Review vasario 14 laidoje. 
Straipsnis pradėtas pirmame pu
slapyje, tai reiškia, kad redakcija 
vertina patį straipsnį ir jo auto
rių. Pažymėta, kad Tomas Ven
clova yra lietuvis rašytojas, 
dėstąs rusų literatūrą Yale uni
versitete.

Rimas Bitėnas, gyvenąs Eli- 
zabeth, N.J., vasario 11 paskir
tas Battin Carfer Center aukšte
sniosios mokyklos — H.S. direk
toriumi. Dešimt metų jis išdirbo 
kaip direktoriaus asistentas toje 
mokykloje. Ši aukštesnioji mo
kykla Elizabethe yra vienintelė 
viešoji mokykla ir pati didžiau
sia, joje mokosi apie 4000 moki
nių. v

A. a. Jurgio Kezio atminimui 
Marina ir Zigmas Raulinaičiai 
skiria 25 dol auką Kultūros Židi
niui paremti.

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

vasario 27, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Giuseppe 
Verdi opera “Otelio”. Pagrindi
niai solistai: Kiri Te Kanava, Pla
cido Domingo, Justino Diaz, 
Paul Pliska. Diriguoja James Le
vine. Ateinantį šeštadienį, kovo 
5 bus transliuojama Richard Wa- 
gner opera “Siegfried”.

Sieninis kalendorius 1988 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais, papuoštas spalvotų vy
tim išleistas Londone "Nidos” 
spaudos klubo gaunamas ir 
Darbininko Administracijoje. 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj 
kasdien duodama ar tai lietuvių 
rašytojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
8 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn 
N.Y. 11207.

Kazys Kulys, iš Allendale, 
N.J., mokėdamas prenumeratą, 
ir šiais metais spaudai paremti 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdi 
padėka.

ADMINISTRACIJA 
DĖKOJA IR PRAŠO

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja tiems, kurie 
paskubėjo ir atsiuntė metinę 
prenumeratą, dar * pridėdami 
auką.

Prašoma tų skaitytojų, kurie 
dar nesusimokėjo prenumera
tos, paskubėti ir susimokėti, kad 
paskui nereikėtų rašinėti paragi
nimų? Ypač maloniai prašome 
tuos, kurie dar nėra atsilyginę 
už 1987 metus, nepalikti skolin
gais ir atsiteisti. Lietuviška spau
da išsilaiko tik skaitytojų dėki, 
nes spaudos darbas nuolat 
brangsta.

Darbininko administracija vi
siems už bet kokią paramą 
dėkoja.

PABALTIETĖS RUOŠIA POEZIJOS VAKARĄ

Art Club Theater, Ine., munąs 
pažįstamas iš Antano Škėmos pa
statymo “Pabudimas”, kuris arti
moje ateityje gali vėl bus stato
mas, nes Lietuvių Bendruo
menė šiuo metu tuo domiĄ 
Energingo vadovo Linda Pakri 
ir Arūno Ciuberkio teatras dabar 
pristato didelę teatralizuotą pro
gramą, sudarytą iš pabaltiecĮų 
moterų poezijos, pavadintą 
“Echoes From the Baltic”. Vai
dinime bus atliktos tiek tėvynėse 
tiek išeivijoje sukurtos eilės. 
Lietuvos poezijai atstovaus 
Austė (kuri gyvena ir kuria New 
Yorke). Onė Baliukonytė, Janina 
Degutytė, Eglė Juodvalkė, Lie
tuvos kontroversinė poetė Sa
lomėja Nėris, Violeta Palčin
skaitė, išeivijos poetė Liūne Su- 
stema ir Judita Vaičiūnaitė.

Šio didelio spektaklio rengime 
dalyvauja keletas New Yorko lie-

Aušrinė Byla su Judita Sedaitis “Pabaltiečių Poezijos Vakaro’ 
repeticijoje.

Vasario 16-tos priėmime Inter Continental viešbutyje New Yorke kalba Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Matoma dalis svečių. Nuotr. L. Tamošaičio

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 2, trečiadienį, 8 vai. vak. 
New Yorko laiku per televiziją 
bus transliuojama Jacųues Of- 
fenbach opera “Les Contes D’- 
Hoffmann”. Pagrindiniai sofi
stai: Robertą Alexander, Grace 
Bumbry, Neil Shicoff, James 
Morris. Diriguoja Charles Du- 
tioit.

Genovaitė Bielskus iš.Light- 
house, Fla., kaip praėjusiais me
tais, taip ir šiemet atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me.

Antanas Gudonis, iš St. Peter- 
sburg, Fla. prenumeratai ap
mokėti atsiuntė 45 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

M. Erčius iš Little Neck, 
N.Y., prie metinės prenumera
tos šiemet dar pridėjo 30 dol. 
auką spaudai paremti. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Pranė ir Juozas Jurkuvėnai, 
iš Glendale, N.Y., apmokėdami 
metinę prenumeratą, kaip ir 
praeitais metais atsiuntė 50 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Vytautas ir Genovaitė Ged
minai, gyveną Woodhavene, 
mokėdami prenumeratą, ir šiais 
metais atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Amelija Sinusienė, Darbinin
ko artimoji kaimynė, vietoje me
tinės prenumeratos atsiuntė 64 
dol. Nuolatinei spaudos 
rėmėjai nuoširdžiai dėkojame.

tuvaičių: Austė, Aušrinė Byla ir 
Judita Sedaitis. Beveik visi 
eilėraščiai bus atlikti anglų kal
boje, išskyrus po vieną iš latvių, 
estų, ir lietuvių kalbų, parodant 
jų grožį ir skambesį. Poezijos 
žodžius lydės muzika su išraiškos 
kompozicijomis, kaip šokis, vai
dyba, skaidrės.

Spektakliai vyks Aušros Vartų 
bažnyčios salėje, 570 Broome St. 
(į vakarus nuo Varick prie Hol- 
land Tunnel) kovo 4 ir 5 (penkta
dienis ir šeštadienis) ir kovo 10 
ir 11 (ketvirtadienis ir penkta
dienis) 8:30 vai. vakare. Pirma
dienį, kovo 14 dieną, spektaklis 
bus rodomas La Mama teatre, 6 
East Ist St. (tarp Bowery ir 2nd 
Avė.) irgi 8:30 vai. vakare. Bilie
tai $8. Reserevacijos telefonu 
(212) 673 - 5636.

R. Gilinsiąs

PRIĖMIMAS NEW YORKE 
VASARIO 16-OSIOS PROGA

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės 70 metų sukakties proga 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis su ponia, talkinamas 
rėmėjų, vasario 16 surengė 
gražu priėmimą Inter-Continen- 
tal viešbutyje, Manhattane, 
N.Y.

Svečių atsilankė apie šimtinė.

Emilija Sandanavičienė šio
mis dienomis sugrįžo iš Los An
geles, Calif., kur gyvena jos 
dukra Marytė Newsom ir žentas 
Robertas. Sausio 30 jie susilaukė 
antros dukrelės Ingos Gabrielės. 
Nauja sesutė, džiaugiasi broliu
kas Aleksas 5 m. ir sesutė Sigutė 
3 m. Robertas Newsom neseniai 
buvo pakeltas j prezidento pozi
ciją savo architektūrinėje firmo
je, kuri projektuoja plataus ma
sto komercinius-valdiškus pasta
tus Los Angeles miešfė irki tur. 
Em. Sandanavičienė šia proga 
aplankė ir sūnų Petrą, kuris gy
vena Santa Monicoje ir dirba 
grafikos ir spausdinimo srityje. 
Ji džiaugiasi pasimačiusi su savo 
šeimos nariais ir nauja anūkėle.

Ignas Kazlauskas, gyvenąs 
Great Necke, N.Y., parašė laiš
ką, kurį išspausdino Great Neck 
News sausio 29 laidoje. Laiške 
I. Kazlauskas primena Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, Lie
tuvos okupaciją ir kelia mintį, 
kad sovietinė Rusija turi būti pa
statyta prieš pasaulio opinijos 
teismą ir turi būti sugrąžinta 
laisvė Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai.

Elena Bublaitienė, gyvenusi 
Woodhavene, buvo ištikta para
lyžiaus praeitų metų rugpjūčio 
mėnesį. Ji neteko kalbos. Dabar 
dukros rūpesčiu ji yra patalpinta 
senelių prieglaudoje prie Wor- 
cester, Mass.

A. A. PETRO MINKŪNO 
PRISIMINIMAS

A. a. Petro Minkūno mirties • 
metinių proga kovo 12, šešta
dienį, 8:30 v. r. mišios bus auko
jamos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, 259 N. 5 St., Brook
lyn, N.Y.

Pirmųjų mirties metinių pro
ga kviečiami giminės, kaimynai 
ir pažįstami pasimelsti už bran
gaus prisiminimo a. a. Petrą 
Minkūną. Mišias aukos kun. J. 
Pakalniškis.

Po pamaldų vykstama į Cy- 
press Hills kapines, kur bus paš
ventintas paminklas. Po to visi 
kviečiami į Kultūros Židinį.

Eugenija Minkūnienė ir šeima

Išnuomojamas 5 kambarių bu
tas pirmame aukšte prie pat 
Highland Parko, Gali būti ir su 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 450 
dol. Skambinti 5:30 - 9:30 vai. 
vak. 827-2272.

HOMEWORKERS WAN- 
TED! Top pay! C. I. Norman, 
Avė., N.W. Suite 222, Norman, 
Oklahoma 73069.

Dalyvavo keturi kitų valstybių 
konsulai, buvo ir amerikiečių 
spaudos atstovų, buvo eilė lat
vių, estų, ukrainiečių organiza
cijų atstovų, laikraštininkai, Lie
tuvos bičiuliai.

Priėmimas prasidėjo 6 v. 
Svečius prie lietuviškos vėliavos 
pasitiko Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis su ponia, LB 
New Yorko apygardos pirminin
kas Aleksandras Vakselis su po
nia, Tautos Fondo valdybos pir
mininkas Juozas Giedraitis.

Gražioje salėje buvo gėlėmis 
papuošti stalai, bet šiaip daugu
ma svečiavosi stovėdami, vai
kščiodami ir lankydami savo 
pažįstamus. Veikė įvairių 
gėrimų baras, įvairių valgių su 
karštom mėsom stalas, viešbučio 
tarnai vaikščiodami nešiojo 
užkandėlius. Patarnavimas buvo 
puikus.

Priėmimo metu žodį tarė Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis, 
prisiminė Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, dėkojo Ameri
kai, kad nepripažįsta Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, Eglė 
Dudėnienė perskaitė Amerikos 
valstybės sekretoriaus George 
Schultz gražų laišką, Lietuvių 
Informacijos Centro direktorė 
Gintė Damušytė paskaitė pra
nešimą, kas dabar dedasi Lietu
voje paskutiniu metu. Visi pra
nešimai buvo anglų kalba.

Priėmimas baigėsi 8 v. v. 
Svečiai skirstėsi pamažu ir 
džiaugėsi, kad priėmimas buvo 
gražus, atsilankė rinktinė pu
blika. Buvo daug jaunimo. Visa 
tai paskatina dar labiau dirbti 
Lietuvos labui, išlaikyti vienybę 
ir džiaugtis savo pasiekimais.

Tokie priėmimai buvo 
nutrūkę. Sis priėmimas parodė, 
kad tikrai verta, prasminga ir rei
kalinga tokius priėmimus rengti. 
Tai galima su rėmėjų pagalba, 
kaip šiuo atveju buvo padaryta. 
(P-j-)

Ekskursija i Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir- Ste 

buklingą Medjugorie vietą 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican Travel Service Bureau, 
9727 So. Westem Avė., Chica- 
go, III. 60643, Tel. 312 238 - 
9*87.

ATLIEKU ĮVAIRIUS 
MEDŽIO DARBUS

Su 16 metų darbo praktika 
atlieku įvairius medžio darbus 
prie statybos, pagal planus ir 
piešinius. Aptarnauju New Yor- 
ką ir Long Island apylinkes. Ga
rantuoju gerą darbo kokybę ar 
perstatant, ar remontuojant bei 
k*

Kainos prieinamos visiems 
darbams — dideliems ir 
mažiems. Nemokamas ap
skaičiavimas.

Skambinti: Algis Urbelis 718 
849 - 8093.


