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Pabaltįjo valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estįjos — klausimas 
atsirastų Madrido konferencijos

tymas yra taikintįnas Pabaltijo 
valstybėm.

Šiuo mūsų istorijos sunkiu

mūsų veiksnių paskiri vadovau
jantieji žmonės skleidė tokius 
žadulius, užuot rimtai ruošęsi 
Madrido konferencijos proga pa
saulio viešuomenei įsakmiau
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Savaites 
Įvykiai

laisvinimas vis dar atidėliojamas, 
nepajėgiant JAV susitarti su Ira
nu dėl išlaisvinimo sąlygų. Prez. 
Carter pageidavimas susilaukti 
įkaitų paleidimo iki sausio 16 
gali ir neįvykti.

Kinijos komunistų partijos 
pirmininkas Hua Guofeng neda
lyvavo vyriausybės suruoštam 
naujųjų metų priėmime. Iš to 
daroma išvada, kad jis jau ne- 
besąs partijos pirmininkas. Pri
ėmimo šeimininku buvo parti
jos gen. sekr. Hu Yaobang.

Sovietų žinių agentūra Tass 
apkaltino priešsocialistines jė
gas, kurios stengiasi paversti 
Lenkijos darbininkų nepriklau
somą uniją politinės opozicijos 
centrais ir nuvesti kraštą į ūkinį 
bankrotą.

Lenkijos darbininkų nepri
klausoma unija Gdanske parei
kalavo vyriausybę tuoj pat dar
bininkam sudaryti tik 5 dienų 
darbo savaitę, nes vyriausybė 
iš pradžių buvo su tuo sutikusi.

Nors iš tolo atrodo, kad Ki
nija stengiasi sukurti įstatyminę 
sistemą nusikaltėliam bausti, 
bet iš tikrųjų dar ir dabar ten 
šimtai tūkstančių žmonių tebe
laikomi “reformos per darbą” 
stovyklose* yra prastai maiti
nami ir turi atlikti sunkiausius 
darbus. Kiekviena provincija ir 
didesni miestai turi savo atski
ras stovyklas.

niio Filipinų ^ pagal J.T. man
datą valdytos JAV, tapo nepri
klausoma valstybe ir pasivadino 
Belau respublika. JAV rūpinsis 
tik jų užsienio reikalais ir krašto 
gynyba.

Prasidėjus būsimojo prezi
dento Ronald Reagan padarytų 
paskyrimų apklausinėjimam se
nate, didžiausio puolimo gali su
silaukti valstybės sekretorium 
numatytas Alexander Haig už 
tai, kad jis kurį laiką buvo prez. 
Nizono štabo viršininku.

Irano fundamentalistai buvo 
pradėję pulti prezidentą Bani 
Sadr už netinkamą karo su Ira
ku vedimą. Prezidentas įsakė 
Irano kariuomenei pradėti puo
limus, kurie didesnių laimėjimų 
iki šiol neatnešė, tik geležin
kelio stoty buvo parodyta suriš
tom rankom apie 500 Irako be
laisvių, kurie galėjo būti paimti į 
nelaisvę ir anksčiau.

Busimasis prez. Ronald 
Reagan susitiko su Meksikos 
prezidentu Jose Lopez Portillo 
ir abu pasižadėjo artimiau bend
radarbiauti.

Kongreso komisija, tyrusi 
JAV karo pramonės pasirengi
mus karo atvejui, priėjo išvadą, 
kad dėl gynybos departamento 
vestos politikos, stabdančios 
darbo našumo kėlimą ir naujų 
kapitalų investavimą, ta pra
monė pasidarė nepajėgi reikalui 
ištikus žymiau padidinti ginklų 
gamybą.

Portugalijos min. pirmininku 
paskirtas Francišco Pinto Balse- 
mao sudarė koalicinį ministerių 
kabinetą iš socialdemokratų, 
krikšč. demokratų ir monar- 
chistų partijų.

Japonijos neatsisakymą nuo 
jos prieš II pasaulinį karą val
dytų keturių Kurilų salyno salų 
Sov. S-ga laiko jai nedraugingu 
veiksmu.

Pakistanas pasiūlė, kad J.T. 
pradėtų pasitarimus su Afganis
tanu. Afganistanas pasiūlymą 
priėmė, tačiau nesitikima, kad 
bus susitarta.

Nigerija įsakė Libijai per 48 
vai. uždaryti savo diplomatinę 
misįją, ji pūgai Libįjos dik
tatoriaus sugalvotą planą buvo

ryčių Azijos valstybes — Fili-

sų invazijos 1968 m. kiekvienas

čius Chruščiovas” premjerai. 
Vilniečiai pasitiko filmą, sude-

tavo tauta pranyks iš pasaulio, 
aš bočiau atmetęs tai kaip ne
sąmonę ... Žmogus žino, kad jis

laukia ateity”, sako jis. “Nėra 
abejojimo, kad rusai darys visa, 
kas įmanoma, palaipsniui ją iš
tirpdyti savo civilizacijoj”. (Elta)

Amerikos delegacijos vardu W.

P. ANILIONIS VĖL “MOKO” DEKANUS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 44

Anilioniui labai užkliuvo Hel
sinkio grupės narys kun. Bronius 
Laurinavičius; piktinosi, kad 
“LKB Kronikos” 32 numeryje 
užstojami sąžinės kaliniai — 
Anastazas Janulis, Povilas Buzas 
ir kt Įgaliotinio nuomone, Bu
zas kovojo ne už religijos lais
vę, o prieš valdžią.

RRT įgaliotinis, už kurio nu
garos stovi galinga KGB, drą
sinosi, jog niekas tų “ekstremis
tų” nebijo, tik šiaip, — Bažny
čiai iš jų jokios naudos. Jei Baž
nyčia pyksis su valdžia, visiems 
bus blogai — ir Bažnyčiai ir 
valstybei. Išvada — būtų tei
singa, kad ir Bažnyčia ir vals
tybė vieningai kovotų prieš 
“ekstremistus”. Pokalbio metu 
įgaliotinis reikalavo, kad patys 
dekanai nepažeidinėtų sovieti
nių įstatymų, ragino nebijoti 
“ekstremistų”, pergyveno, 
kad kas penktas jaunas kuni
gas — “ekstremistas” pvz., kun. 
Antanas Gražulis organizuoja 
jaunimo susirinkimus. Įgalioti
nio nuomone, jei iki šiolei 
nėra religinio žurnalo, tai irgi 
kalti “ekstremistai”, ypač Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų ko
mitetas. Anilionis iškėlė mintį, 
jog į Romą studijoms reikia 
siųsti jaunus kunigus, net patarė 
siūlyti kandidatus, tarsi Bažny
čia galėtų juos savarankiškai pa-

KGB.

Po įgaliotinio Anilionio pasi
sakė kai kurie dekanai. Ukmer- . 
gės dekanas Danyla aiškino, kad

gų. Dr. P. Vileišio iniciatyva dalyvavo ir trys lietuviai. Iš k. Adolfas Čampė, Mal- 
cohn Baldrige, Danutė Venclauskaitė ir dr. Petras Vileišis.

“RUSAI LAIKO LIETUVIUS 
SAVO REZERVATE“

Lietuvos padėtį iškalbiai pri
siminė nuo 1975 Prancūzijoj 
gyvenąs žymus čekų rašytojas 
Milan Kunderą ką tik anglų kal
ba pasirodžiusios "Juoko ir už
maršties knygos” autorius. The 
New York Times knygų priede 
rašoma: "Jei vaikystėj man kas 

sudarinėjamos prie varta. Jur
barko dekanas Buožius reika
lavo, kad mokyklose nebūtų 
skriaudžiami tikintys mokiniai. 
Radviliškio klebonas Vaičelio- 
nis skundėsi, kad labai trūksta 
maldaknygių; reikėtų kas metai 
jų išleisti.

Per visą pokalbį Anilionis nė
rėsi iš kailio, norėdamas deka
nus įtikinti, jog būtų viskas la
bai gerai, jei po kojomis sovie
tinei valdžiai nesimaišytų "eks
tremistai”.

1980 m. gegužės 19 d. į Tel
šių vykdomąjį komitetą pokal
biui su RRT įgaliotiniu buvo su
kviesti visi Telšių vyskupijos 
dekanai. Kai kurie dekanai Ku
rijai pareiškė nenorį vykti į Tel
šių rajono vykdomąjį komitetą, 
nes jie esą atvykę iš kitų rajo
nų; įgaliotinis pokalbiui teatei
na į Telšių Kuriją, ir, be to, įga
liotinis ateityje turįs pranešti po
kalbio temą, kad dekanai galė
tų pasiruošti.

RRT įgaliotinis su šiuo pasiū
lymu nesutiko, ir dekanai nu
balsavo vykti į rajono vykdomą
jį komitetą. Čia įgaliotinis ne
pasakė nieko naujo. Kaip ir pra
ėjusiais metais, aiškino įstaty
mus. kritikavo kunigų pamoks
lus, ypatingai puolė ir “ekstre
mistais” išvadino kun. Joną Kau

kia vaikų katekizacija ir nelei
džiama sakyti net katechetinių 
pamokslų, taip pat draudžiamas 
vaikų .patarnavimas pamaldose.

čekas suprato, kad jo tauta gali 
būti tylomis ištrinta iš Europos, 
kaip per pastaruosius metus iš 
pasaulio tylomis tirpo 40 milijo
nų ukrainiečių, pasauliui visai 
nekreipiant dėmesio. Arba štai 
lietuviai. Ar žinot, kad 17 šimt
mety Lietuva buvo galinga Eu
ropos valstybė? Šiandien rasai

Po įgaliotinio kalbos buvo 
leista pasisakyti dekanams. 
Skuodo dekanas kun. Petras Pal
šis kalbėjo, kad dėl vaikų kuni
gai kovos iki kraujo, o dėl vadi
namojo religinio ekstremizmo 
esą kalti ateistai-ekstremistai — 
jie, pažeisdami sovietinius įsta

gų reakciją. Kiti dekanai — kun. 
Kazimieras Gaščiūnas, kun. Jo
nas Gedvilą ir kt. — taip pat 
aiškiai leido įgaliotiniui suprasti, 
jog vaikai bus katekizuojami. 
Jautėsi dekanų kovinga nuotai
ka, jų pasiryžimas kovoti už ti
kėjimą, o įgaliotinio rankos iš 
susijaudinimo virpėjo.

Šiais metais Telšių vyskupi
jos dekanai apie įgaliotinio ke- tojo principo (aptariančio tautų 
liamus reikalavimus neinforma
vo nė vieno kunigo, ir visi mano, 
kad į juos nereikia kreipti nė 
mažiausio dėmesio — jei įgalio
tinio Anilionio tokia duona, tegu 
sau kalba.

Pabaigoje įgaliotinis raštu į- 
spėjo kun. dr. Petrą Puzarą kad 
jis apmokestinęs tikinčiuosius. 
Dr. Puzaras šį kaltinimą, kaip 
neteisingą, atmetė. Tauragės 
dekanas kun. Gedvilą gavo raš
tišką įspėjimą, kad parapijos re
kolekcijoms vesti pakvietęs kun. 
Kaunecką kuris Leniną sulygi
no su Hitleriu. Iš tikrųjų kun. 
Kauneckas savo pamoksluose 
Lenino vardo net nepaminėjo.

gūžės mėnesį pokalbius prave
dė su visų vyskupijų dekanais; 
visur jo tikslas buvo tas pats — 
suniekinti vadinamuosius ku
nigus “ekstremistus”.

pagrindinės temos yra Čekoslo
vakijos likimas ir bolševikinis 
totalitarizmas. Knygai pasiro
džius Prancūzijoj 1979 metais, 
Prahos valdžia atėmė iš Kunde- 
ros Čekoslovakijos pilietybę. 

sėtai įsiinkorporuotų Pabaltijo 
valstybių nelemtį, lietuvių, lat
vių ir estų tautom tebedaromas 
didžias nuoskriaudas. Tačiau, 
nežiūrint mūsų menkoko pasi
ruošimo tokiam uždaviniui, Pa
baltijo valstybių nelemtį ir jų 
tautų nuoskriaudas, labiausiai 
JAV delegacijos (iš privačių pi
liečių pasirinktosios) nario Rimo 
Cesonio didžių pastangų dėka, 
gana įsakmiai apibūdino Ameri
kos delegacijos pirmininko pa
vaduotojas Warren Zimmerman- 
nas savo kalboje, pasakytoje 
konferencijos plenume 1980 
gruodžio 15. Jis, apžvelgdamas 
Helsinkio baigminio akto aštun-

lygiateisiškumą ir jų apsispren
dimo teisę) vykdymą ir pavyz
džiais nurodydamas to principo 
pažaidas, apie Pabaltijo vals
tybių inkorporaciją ir tautų so
vietinę priespaudą kalbėjo: 
, “Nebūčiau ištikimas abiejų 
partijų keturiasdešimties metų 
principinei JAV politikai, jei ne
paminėčiau ypatingo atvejo. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
nepripažįsta Latvijos, Lietuvos po (aptariančio žmogaus teisių 
ir Estijos valstybių neteisėtos jr pagrindinių laisvių pagarbu- 
inkorporacijos, ginklu įvykdytos mą) nuostatų vykdymą ir jų pa- 
Soyietų Sąjungos. Šis veiksmas žaidas konkrečiais pavyzdžiais, 
yra nesuderinamas su aštuntuo- savo Amerikos delegacijos var- 
ju principu.

Norėčiau priminti ketvirtojo
du pasakytąją kalbą tęsė:

“Pabaltijo valstybėse tie, ku- 
principo nuostatą (jis aptaria ne giną etnine* ir tautines tei-
valstybių teritorijos neliečiamu
mą — Br. N.), kad nebus pri
pažinta teisėta jokia okupacija 
ir teritorijos įgijimas, apeinant 
tarptautinę teisę. Ir norėčiau 
pakartoti savo vyriausybės vie
ningą aiškinimą, kad šis nusista-

APIE LAGERIUS IR 
PRAEITIES 
REZISTENCIJĄ

Apie Lietuvą dažnai rašo V. 
Vokietijoj leidžiamas rusų emi
grantų žurnalas Posev. 1980 m. 
9me numery spėliojamą kad 
Lietuvoj esą vienuolika lagerių 
ir septyni kalėjimai. Ypač gerai 
žinomas Pravieniškių lageris, 
kuriame kaliniai gamina baldus. 
Dalis šio lagerio esanti Vilniu
je, netoli nuo Aušros Vartų bu
vusiame vienuolyne.

Tame pat numery tvirtinamą 
kad ginkluoti pasipriešinimai 
prieš okupantą Lietuvoj vykę 
ir partizaniniam karui pasibai
gus. 1962 į Kaliningradą (buv. 
Karaliaučių) atėjęs traukinys, 
vežęs pinigus, su kulkų išdau
žytais langais. Tai padarę“lie- 
tuviai naciomdistai”.
'Tais pat metais, rašo Posev, 

visa flotilija žvejų laivų pro
testavo prieš Chruščiovo potvar
kį sumažinti žvejam mokamą at
lyginimą Žvejai visą sugautą žu
vį išvertę ant jūros kranto. Pro
testą gynęs lietuvis kapitonas 
Antanas Zurinsiąs buvęs sušau
dytas.

1963 vasario mėn. Vilniaus 
“Spalio” kino teatre ruoštasi

Izraelio karo lėktuvai pietinio 
Libano oro erdvėj nušovė du 
Sirijos MIG lėktuvus. Sirija skel
bia nušovusi du Izraelio lėktu- 

jus vyriausybės pareigūno (iš jo 
rašto) šio iškalbingo teiginio, 
neišdildomai įsirėžusių mūsų 
istorijon:

“Kaip jau žinom, ... Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjun
ga įteikė mano vyriausybei ul
timatumą be rimtos ir pateisi
namos priežasties ... Rytojaus 
dieną rusų raudonoji armija, už- 
puldama pasienio sargybas, per
žengė mūsų sieną ir užėmė 
visą kraštą... Iš Maskvos tam 
tikslui atsiųstas aukštas sovieti-. 
nis pareigūnas primetė mum 
marionetinę vyriausybę ir visą 
administraciją pervedė Sovietų . 
Sąjungos vyriausybės kontro- 
lėn...”

Tai Lietuvos diplomato žo
džiai, apibūdiną sovietinį įsiver
žimą jo kraštan 1940 metų bir
želyje. (Paimta iš Lietuvos 
įgalioto ministerio ir nepaprasto 
pasiuntinio Kazio Škirpos 1940 
liepos 21 d. protesto notos Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
teriui Joachim von Ribbentro- 
pui. Br. N.)

Žinoma, mes realistai. Žinom, 
kad maža kas yra darytina ati
taisyti prieš keturis dešimtme
čius padarytam blogiui. Betgi 
norim priminti, kad prabėgęs 
laikas neįteisins šio blogio. Lai
kas, kaip ir prievarta, neįteisi- 
na blogio.”

Toliau W. Zimmermannas, 
liesdamas jau septintojo princi- 

kaip ir kitose srityse. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia ypač sunkiai 
prispausta. Matomai esama sis
temingo, procentiškai didesnio 
rusų perkeldinimo Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos gyventojų sąs
kaitom Kaip nurodyta anksty
vesnių pranešimų, daug žymių 
Pabaltijo aktyvistų yra kalinamų 
dėl jų politinių įsitikinimų.

Įkalinimas ar psichiatrinis 
areštas buvo nesėkmė keturias
dešimt penkių pabaltiečių, pasi
rašiusių peticiją 1979 rugpiūčio 
23 sukakus keturiasdešimčiai 
metų Molotovo-Ribbentropo 
paktui, kuris atvėrė vartus 
sovietinei Pabaltijo valstybių 
okupacijai. Toj peticijoj jie pri
minė, kad sovietinė vyriausy
bė 1920 metais pripažino tų tri
jų valstybių suverenumą Ir jie 
prašė, kad Sovietų vyriausybė 
gėdingąjį paktą nuvertusį tą 
suverenumą pagarsintų ir pa
skelbtų niekiniu ir negaliojan
čiu.

Rugsėjo 20 dieną vienuolikai 
dienų praėjus nuo šio Madrido 
susirinkimo pradžios, Antanas 
Terleckas, signataras ir, kaip 
praneša, šio Pabaltiečių atsišau
kimo pradininkas, nuteistas aš- 
tuoneriem metam kalėjimo ir 
nutrėmimo. Tą pačią dieną Ju
lius Sasnauskas, atsišaukimo 
signataras, nuteistas šešeriems 
su puse metų kalėjime ir nutrė
mimo.”

Tai ištraukos iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių delegacįįos 
Madrido konferencijoj vienos 
pasakytų lęalbų, aštriausiai užka
binusios neteisėtą Pabaltijo
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KAM ŽVELGTI ATGAL?

sios orumą. Jei kritika ribojasims pasidalinti savo įspūdžiais ir

džio veiksmu ar patarimu, ji yra VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 LarkfloM Road., East
mo knygos perskaitytus lapus.

Tačiau tame dar nėra pasiteisi
nimo, kada rašymas tampa sąs-

spręstų mūsų ateinančių metų 
likimą. Ar tai botų graudaus
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Atvertus naują kalendoriaus 
lapą su naujų metų skaitme
niu, visa pasaulio spauda daro praradimo šešėly, ar laimėjimų 
pereitų metų apžvalgą, tarsi ka- džiaugsme t visa tai jau praei- 
lendoriaus lapelio nuplėšimas tis, apie kurią tegalima svajoti

====== ..y

tekiais ir saulėleidžiais, turim 
rasti tam tikrus keliastulpius, 

eities sąmatą. Politinių įvykių 
gausumas, kasdieninio gyveni
mo ekonominis pablogėjimas, 

visa tai tiesiogįaijiečia mus vi
sus, gyvenančius laisvojo pasau
lio šalyse. Ir savo pačių asmeniš
kame gyvenime mes ieškom 
simboliškų ženklų, kurie ap-

Savaitės 
Įvykiai

Amerikos darbininkų unija 
AFL-CIO yra suorganizavusi 
160,000 dol. fondą, iš kurio yra 
perkami Lenkijos darbininkų 
nepriklausomos unijos įstaigom 
įvairūs reikmenys ir per Euro
pos darbininkų unijas perduoda
mi lenkam.

Pietinėj Prancūzijoj buvo nu
žudytas Ispanijos baskų teroris
tinės organizacijos E.T.A. vadas 
Jose Martin Sagaralia.

Senegalo prez. Leopold Seng- 
hor dėl amžiaus atsistatydino, o 
jo pareigas perėmė buv. min. 
pirmininkas Abdou Diouf.

Britanijos min. pirmininkė 
Margaret Thatcher atsisakė re
komenduoti karalienei, kad ji 
naujųjų metų proga į sudaromą 
garbės sąrašą įtrauktų ir Mask
vos olimpiadoj aukso medalius 
laimėjusius sportininkus, nes jie 
nepaisė vyriausybės patarimo 
olimpiadoj nedalyvauti.

Ir Kinijos komunistų parti
jos centro komiteto nariai ir kiti 
aukšti pareigūnai ir armijų va
dai ir jų vaikai naudojasi atski
rom krautuvėm, ištaigingais bu
tais ir kitom privilegijom; ->>- i . .>

Turkijos saugumo organai su
laikė Adana miesto ūkinių ir ko
mercinių mokslų akademijos 
prezidentą ir 9 profesorius.

Vietnamo kariuomenės dali
niai kelis kartus buvo vėl per
žengę Tailando sieną ir susi
kovę su Tailando kariais.

Sirijos saugumo organai Alep- 
po, Homs ir Damasko miestuo
se likvidavo 18 slaptos mahome
tonų brolijos narių, bet Jordano 
šaltiniai skelbia, kad nužu
dytųjų skaičius siekia net 200.

JAV charge d’affairs Irane L. 
Bruce Laingen, Victor L. Tom- 
seth ir Michael Howland, iki 
šiol laikyti įkaitais Irano užs. 
reikalų ministerijoj, buvo per
kelti į kitas neskelbiamas patal-

APIE LIETUVĄ

.ii,

KVECAS 
JONAS 

1933 + 1974

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66-86 80 ST., MiDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

. TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE_______

asoliijo

William S era n ton

Salvadoro teroristai nužudė 
kavinėj Salvadoro žemės pa
skirstymo instituto vadovą Jose 
Rodolfo Viera ir du ten dirbu
sius patarėjais amerikiečius ad
vokatus Michael P. Hammer ir 
Mark David Pearlman.

Busimasis prez. Ronald Rea- 
gan spaudos sekretorium pasky
rė dabar tas pareigas ėjusį Ja
mes Brady, o jo padėjėja — 
Kama Small. švietimo sekreto
rium buvo paskirtas Utah švieti
mo komisionierius Terrel H. 
Bell.

Bet tuo pačiu mes esam sa
vosios visuomenės gyvi nariai,

kaip “persona non grata". Tokių 
asmenų pavardės išbraukiamos 
iš reportažų, jų veidai ištušuo- 
jaani nuotraukose. Ne paslaptis, 
kad į šmeižtus ir puolimus ne 
visuose laikraščiuose leidžiama 
atsakyti. Ne paslaptis, kad mūsų 
“kritikai” dalinasi simpatijomis 
ir antipatijomis ir iš anksto pa-

sekimus bei nepriteklius. Gal 
būtų laikas perkratyti savo są
žinę ne vien asmeniško gyveni
mo perspektyvoj, 4>et kaip žmo
nių, kurie laisvėj gyvena su 
dviguba lemties našta: lietuvio 
ir laisvo krašto piliečio. Ir čia 
kiekviena lietuviška Šeima, iš- smerkia kūrinį, jo dar nematę... 
tuštinusi Naujų Metų šampano 
butelius ir palinkėjusi visiem 
ateinančių metų laimės, turėtų 
pagalvoti, ar pereitais metais 
buvo pateisinta mūsų egzisten
cija laisvėj, atsižvelgiant į tai, 
kad galėjom būti ir ten, kur tos 
laisvės nėra. Ar mūsų jauniau
sias atžalynas atidarė lituanisti
nių mokyklų duris? Ar lietuviš
ka spauda susilaukė dėmesio ir 
paramos? Ar lietuviška parapija 
pajuto materialinę paramą?

Niekas negali nuginčyti mūsų 
spaudos reikšmės, kaip mus vi
sus informuojančio ir vienijan
čio elemento. Bet ar visada spau
da lieka ori, teisinga, informuo
janti, visapusiškai objektyvi? Ar 
jos puslapiai lieka atviri įvairių 
nuomonių pareiškimui? Jei re
daktoriai neša didžiulę atsa
komybę už spaudos puslapių 
vertę ir orumą, tai dar didesnę 
atsakomybę neša tie, kurie už
pildo spaudos puslapius. Nieko 
nėra koktesnio, kaip skaityti “ati
taisymus” ar “atsiprašymus” už 
neteisingas, šmeižiančias ar iš-

Visa tai yra mūsų lietuviškos są
žinės reikalas, ir tą sąžinę rei
kia gerokai perkratyti.

me- 
ties 
per-

Šiandieną žvelgiu atgal ne' 
todėl, kad tikėčiau magiško 
metų skaičiaus pasikeitimo įta
ka, bet todėl, kad naujieji 
tai yra gera proga sustoti 
gyvenimo keliastulpiu ir 
svarstyti tai, kas skauda.

Mes esam linkę kaltinti mūsų 
veiksnius, organizacijas, spaudą 
už klaidas, nesantaikas ir nepa
sisekimus. Bet argi visi tie ele
mentai nėra mūsų pačių dvasios 
atspindys? Ar jie nėra mūsų 
beveiksmės kritikos įrodymai? 
Kas nieko neveikia, tas nedaro 
klaidų. Ir klaidas kritikuoja dau
giausia tie, kurie patys mažai 
arba nieko neveikia. Mano dar
bovietėj kaba tokio turinio iška- 
bėlė: “Viskas padaryti yra leng
va, ko padaryti nereikia pačiam”. 
Tais žodžiais pasakoma beveik 
viskas, ką aš norėčiau pasakyti. 
Jei kritika reikalinga ir būtina 
pažangai, tai negatyvi kritika su

APIE OKUPUOTO KBASTO
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Krašto ir išeivijos bendravi- bendraamžių, nekalbant apie’ Sąjungos pirmininkas J. Kuz- 

mo klausimais plačiai pasisako jaunesniuosius, kurie vis nepa- mickis: “Mes mylime ir gerbiame 
neseniai Vakarus pasiekęs 
grindžio Alma Mater 4-tas 
meris.

Straipsny apie pernykštį 
šaulio lietuvių jaunimo IV Kong
resą, A. Vientautas (slapyv.) 
rašo: “ .. .Bendrauti ir derinti 
visų pastangas reikia. Belieka tas yra flirtas, todėl Jonynui vis- 
pasikliauti greita orientacija, iš
radingumu, gilia nuovoka, pro
tingu atsargumu. Bet kartais rei
kia ir rizikuoti”. Tačiau Vien
tautas perspėja išeivius “ne
bendrauti su okupantais”. Jis 
džiaugiasi, kad išeivių jaunimo 
kongreso atstovai nepakibo “ant 
sovietinės propagandos meške
rės” ir nesibroliavo su tariama 
“lietuvių jaunimo grupe”, kuri 
Vokietijoj švaistėsi tuo metu, kai 
vyko kongresas. Pasekmėj toji 
grupė, kurioj buvo ir Vilniaus 
universiteto komjaunimo “va
dukas” Ramonas, “savo užduo
ties neatliko”.

Skaudžiai ironiškas yra 
straipsnelis “Kokia kaina įvyko 
V. K. Jonyno paroda”. Jame ap
rašomas puikus katalogas, iškil
mingas parodos atidarymas. O 
pačiam Jonynui, “rūpestingą 
globėjų apsuptam, nebeliko lai
ko ir noro pasidomėti, kokia... 
padėtis tų dailininkų, net savo

taiko ‘kojos’, kurie neįtinka su Jonyną už tai, kad jis duoda at- 
savo darbais ir nepakliūna į pa- kirtį Vakaruose tiems, kurie tei- 
rodas ... O tokių nemažai yra!” gia, kad T. Lietuvoje menas su- 
Jo “akvarelių abstrakcioniz- varžytas, kad kūrėjai neturi lais- 
mas . .. mūsuose baisus tabu, 
levo puikiausiai toleruojamas Jo
nyno darbuose. Mat, didysis flir-

ST. PETERSBURG, FLA
Tradicinės bendros kūčios lie

tuvių klube buvo surengtos 
gruodžio 24. Jose dalyvavo apie 
&50 žmonių. Scenoj buvo pa
statyta lietuviškais šiaudinukais 
papuošta eglutė. Svečius pasvei
kino klubo pirm. K. Jurgėla. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. K. But
kus, OFM. Kūčių vakarienę pa
ruošė St. Štuikienė ir Ir. Ra- 
činskienė su talka. Po vakarie
nės, muz. P. Armonui vadovau
jant, sugiedotos keturios kalėdi
nės giesmės.

Steigiamojo seimo 60 metų 
sukakties minėjimas lietuvių 
klube |vyks sausio 21. Paskaitą 
skaitys Jonas Daugėla, o meninę 
programą atliks solistė Juzė Kriš- 
tolaitytė-Daugėlienė.

Prel. Mykolo Krupavičiaus 
■ mirties 10 metų sukaktis Lietu
vių Krikščionių Demokratų Są
jungos St. Petersburgo skyriaus 
iniciatyva paminėta gruodžio 6 
koncelebracinėmis mišiomis (jas 
aukojo 6 kunigai). Pamokslą 
pasakė kun. A. Stašys. Pamaldų 
metu giedojo klubo moterų 
"Dainos” vienetas. Gruodžio 9 
klube paskaitą apie prel. M. 
Krupavičių skaitė prel. J. Bal
konas. Ištraukas iš velionio raš
tų skaitė M. Peteraitienė. Invo- 
kacįją sukalbėjo prel. V. Balčiū
nas. Minėjimui vadovavo K. 
Kleiva.

Klubo vaidintojų būrelis, va
dovaujamas dr. B. Zelbienės, 
sausio 25 sekmadieninių pietų 
metu ruošia vaidinimą. Bus su
vaidinta dviejų paveikslų kome
dija "Uušvė į namus, tylos ne
bebus". Vaidina E. Krasauskie
nė, A. Mateika, S. Vaškienė.

K Rictoaond HM, N.Y. 11418. TaL 212 441-2811.

Jei jau kalbėti apie naujuo- '
sius metus ir pereitų Kalėdų AUCE*$ FLORIST SHOP, lietoviškam reĮone — lietuviška gėlių gar* 
linkėjimus ramybės “visiem ge- Avė‘'mchmo^HHI ^JVčia veikia DartHfūnko^oa?
ros valios žmonėm , tai pirmoj Uoekas.
eilėj mūsų visuomenės elitui ir — . i-———. .................... ■< i
vadam reikia tuos žodžius išgy- SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
venti ir jais vadovautis. Asme- * ““ *“ '“ ““
niškumais, aiškinimais^ laiškais 
spaudoj nieko neišsprendžiama, 
tik kiršinama nekalta visuo
menė, nežinanti užkulisių, bet 
savo moraline ir materialine pa
rama įgalinanti besikivirčijan
čius egzistuoti, bartis ir ginčy
tis.

duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846*5454-9627; vakaro: 835-4149
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hltt, N.Y. čia veikia Darbininko spau-

'• P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Llcensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

Taip būtų idealu matyti mū
sų veiksnius traukiančius tą patį 
mūsų laisvės kovos “vežimą” 
bendromis jėgomis viena kryp
timi, nes “vienybėj galybė”. 
Taip būtų idealu mūsų spaudos 
puslapiuose skaityti išmintimi ir 
gera valia pagrįstas diskusijas, 
kurių išmintimi ir gera valia 
pagrįstas diskusijas, kurių iš
vadoj skaitytojas praturtėtų tiek 
žiniomis, tiek maistu galvojimui. 
Taip būtų gražu, kad kiekvienas 
kūrybinis darbas, kiekviena kū
rybinė pastanga būtų vertinta 
pagal tikslą, sąlygas ir “vox po
puli” sprendimą, o ne asmeniš
kų simpatijų kaprizus.

Žvelkim atgal, kad mūsų 
žvilgsnis į rytojų būtų skaidres
nis, kad mūsų širdys būtų at
viresnės ir kad mūsų žingsniai 
lietuviško gyvenimo kely būtų 
tvirtesni.

Aurelija Balašaitienė 

kas leistina”. Už ką dabartinės 
Lietuvos valdžios Jonynas “taip LORENCE CONTRACTING CO., INC.

Antanas Ir Edvardas Lorence atlieka Įvairiausius namų Įrengimo, 
patobulinimo Ir pataisymo darbus. Įrengiamos modernios Hollywood 

Jt3i,P»ako Alim-Ma«f,.¥lrtuvė>, VOnk>s kambariai, atliekami staliaus darbai, namas

vės”.
“Tai tokia kaina!” komentuoja 

Alma Mater. “Tik ar neperbran- 
giai moka pats Jonynas?” (Elta)

St Vaškys ir E. Vizbarienė. 
Režisuoja S. Vebasis.

Lietuvių numizmatikos ir fila
telijos parodėlė ruošiama sausio 
25 mažojoj klubo salėj.

Vasario 16-osios minėjimas į- 
vyks klube vasario 14.

Koncertas, dalyvaujant solis
tei Ginai Čapkauskienei, klubo 
chorui ir kameriniam trio, įvyks 
vasario 26. — L.Ž.K.

The American Spectator žur
nalas praeitų metų spalio mė
nesį atspausdino puikų straips
nį apie Lietuvą. Straipsnio au
torius Francis X. Maier, Nation
al Catholic Register redaktorius.

Autorius gerai susipažinęs su 
Lietuvos klausimu, žino, kas ta 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika, ją dažnai cituoja, pa
žįsta ir kitą literatūrą. Straipsnis 
pavadintas “Red-Curtained 
Catacombs”.

Visas dėmesys skiriamas reli
gijos persekiojimui Lietuvoje, 
cituojami pavyzdžiui iš LKB 
Kronikos, įdėta ir nuotraukų — 
Sadūnaitės, kunigų rašto, kuriuo 
protestuoja, kad ateistai kišasi į 
parapijų komitetus, Liudvinavo 
apylinkės vykdomojo komiteto 
raštas, kuriuo uždraudžiami at
laidai.

j Lietuvą prie popiežiaus Jono 
Pauliaus II, supažindinama su 
Lietuvos situacija, su Lietuvos 
praeitimi.

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison St, Rldgewood, N.Y. 11227. Tolef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Bivd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

AT)TT\I Rezidencinės ir KomsrcMs Nuosavybė* 
H Į Ą J IV 1 Į Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas

U 0TT1 A TPJ? y™ Bovtevard,#. PeUnburg baach,f-\. ’rtTOb 
TjO 1 A 1. Ui Telefonai (819) 9*0-2446. Vakare (819) 545-27)6

apidojamas aiiuminijaus plokštėmis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami aiiumlnijaus langai, sutvarkomas šildymas ir kiti kanalk 
zacijos įrengimai, Įrengiamas rūsys, atliekami cemento darbai ir kitokie 
patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Avė., Woodhaven, N.Y., 11421. 
Telefonas 212 849-2731 arba 441-2489. Kalbama angliškai, lenkiš
kai ir ukraln (etiška I.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kil, ir 7-8 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Stukas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISESJ
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

(LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.V. 11229
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Lietuvos gen. konsulas Kanadai
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Parapiją uždarius
New Yorkui Kalėdų šventės 

buvo nelinksmos. Iš anksto buvo 
pranešta, kad Angelų Karalie
nės parapija nuo sausio 1 bus 
uždaryta. Parapijos metrikų kny- 

. gos perduotos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčiai. Paskutinės 
lietuviškos pamaldos įvyko 
gruodžio 28 su lietuviškom gies
mėm, pamokslu, maldom ir su 
ašarom, nes juk tai buvo laidotu
vių pamaldos. Mirė viena lietu
viška parapija, gyvavusi net 92 
metus, pati seniausia, kitų para
pijų pradininkė. Ir kodėl ji mirė?

Kadaise ši bažnyčia nesutalpi
no lietuvių pamaldų metu. Jie 
užtvenkdavo net gatvę lauke. 
Po pamaldų, kai iš bažnyčios 
pasipildavo žmonės, tai aplink 
bent kelios gatvės buvo užkimš
tos. Sustabdytas judėjimas. Čia 
buvo lietuviškos mokyklos. Pla
tus veikimas.

Tada gyvenimo logika reika
lavo įkurti naują parapiją. Tada 
kaimynystėje atsirado Apreiški
mo parapijos bažnyčia. Ir ji bu
vo pilna. Dar prieš 30 metų, 
kai čia atvyko naujų tremtinių 
bangos, vėl siūbtelėjo žmonės 
visur. Atsigavo chorai. Padaugė
jo žmonės pamaldose. Tada įsi
galėjo Apreiškimo parapija. Kaž
kaip žmonės ten labiau glaudė
si. Ten pamaldų metu buvo 
pilna ir pilna.

Bet — laikai keitėsi. Ankstes
nieji lietuviai, tų parapijų staty
tojai^ organizatoriai, išmirė. Jų 
vaikų dauguma pasitraukė iš to 
kvartalo, pasitraukė į kitas ge
resnes vietoves. Taip lietuviš
kas Brooklynas ėmė ir sunyko. 
Įsikūrė ten ispaniškai kalbantie
ji ir visą kvartalą tiesiog sunaiki
no, baisiausiai apleido. Pasidarė 
tiesiog miesto džiunglės, kur 
žmogui b aisu ir dieną užeiti.

Angelų Karalienės parapijos 
žmonės sumažėjo. Aplink jau 
begyveno labai mažai.’Vos keli. 
Kiti išsikėlė toliau. Buvo ir tokių, 
kurie išsidangeno net į kitas 
valstybes, prie parapijos priklau
sė, atsiųsdavo savo aukas.

Parapijos žmonių skaičius vis 
mažėjo ir mažėjo. Parapijos pa
statų išlaikymo išlaidos buvo di
delės. Per metus reikėjo 80,000 
dol., kad galėtų parapija išsilai
kyti. Iš jų 30,000 dol. suauko
davo parapiečiai, o likutį reikėjo 
užsidirbti iš bingo. Ir tai įveikė. 
Parapija neturėjo jokių skolų, 
bet ji neturėjo ir-žmonių.

šiemet klebonas ir vikaras 
pasitraukė į pensiją. Klebonas A. 
Petrauskas toje parapijoje užau
go, čia buvo krikštytas, čia laikė 
primicijas, čia klebonavo. Šiai 
bažnyčiai turėjo daug sentimen
to, bet pasitraukė dėl nesveika
tos. Naują lietuvį kunigą būtų 
galima surasti, bet praktiškumas 
nulėmė ką kitą — likusius pa
rapijos žmones perkelti į Apreiš
kimo parapiją, ją sustiprinti, o šią 
uždaryti. Lietuviškų bažnyčių 
juk nestinga, bet šią išlaikyti jau 
darosi tiesiog prabangos daly-

Tokia šalta gyvenimo logika. 
Bet vistiek skaudu, kad štai lie
tuvių parapija žlugo, kad graži 
bažnyčia bus visai uždaryta. Ne
naudojama, nes aplinkui kalban
tieji ispaniškai turi kitas bažny
čias. Lietuviško triūso vienas la
pas užskleistas, nes mes ma
žėjams, traukiamės.

Kad neištiktų panašus likimas 
ir Apreiškimo ir kitų parapijų, 
turime susirūpinti jomis jau da
bar. Nepalikime bažnyčių tuščių. 
Lankykime jas- - sekmadieniais, 
Esame įpratę nueiti į gyvenamo- < 
jo kvartalo bažnyčią, nes tai ar- 
čiau, mažiau laiko sugaišti. Bet 
pasiaukokime ir lankykime lie
tuviškas bažnyčias ir kitus para
ginkime. Kas važiuoja, tegu pa
siūlo pavežti ir kitą, kad lietu
viškų pamaldų metu bažnyčios 
vėl būtų pilnos.

Įpratinkime ir jaunimą lanky
ti tą pačią bažnyčią, tas pa
čias pamaldas. Ypač lankykime 
švenčių metu, kad jaustųsi gy
vybinė mūsų jėga. Paremkime 
auka bažnyčios išlaikymą. Gy
venkime parapijos rūpesčiais, o 
ne šalia parapijos.

Vyr. Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komitetas ir jo bendradarbiai 1923 sausio 9 Šilutėje. Iš k. 
I-oje eilėje sėdi — Šaulinskas, Lėbartas, pirm. M. Jankus — laiko sukilimo atsišau
kimą, J. Vanagaitis; II-oje eilėje stovi: Stepas Darius, Ivaškevičius, Aleksandras Mar
cinkevičius, Juozas Pronskus. Iš jų gyvi liko tik du — Juozas Pronskus, dabar gyve
nąs Chicagoje, ir Aleksandras Marcinkevičius-Mantautas, kuris dabar gyvena vysk Ma
tulaičio namuose Putname ir prižiūri sunkiai sergančią savo žmoną Sofiją Putvytę- 
Mantautienę. Jis pats yra dar gerai darbingas.

posėdžiauti erdviuose vietos 
Lietuvių Namuose.

Seimo rengimo komitetui pir
mininkavo dr. A. Pacevičius. 
Seimui globoti buvo sudarytas 

tuvių "bendrinių bei vietos orga
nizacijų pirmininkai ir visų trijų 
Toronto lietuvių parapijų klebo
nai. Be seimo atstovų (jų buvo 
44), jo posėdžiuose patariamuo
ju balsu gali dalyvauti ne tik 
VLIKo vaidybos, tarybos bei 
Tautos Fondo nariai, bet ir Lie
tuvos diplomatinės tarnybos bei 
kitų lietuvių bendrinių organi
zacijų vadovybių nariai. Gaila, 
kad dabartinė VLIKo valdyba 
nebekviečia Lietuvos Laisvės 
Komiteto bei Lietuvos Delegaci
jos Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo narių, prasilenkdama su 
paties VLIKo statuto nuostatais.

Seimo posėdžiais domėjosi ir 
per šimtą užsiregistravusių sve
čių. Posėdžiam vadovavo inž. 
E. Bartkus, kaip seimo prezidiu
mo pirmininkas, kartais pavarto
damas lietuvių suvažiavimuose 
vengtinų anglicizmų (“amend- 
ment”, “visi in favor pasakyki- 

mindamas, kad, PLB valdybai 
tarpininkaujant ir vadovaujant, 
pairęs VLKas 1964 vėl susi
jungė į Lietuvos laisvės kovos 
vieningą vadovybę laisvajame 
pasauly. Po to susijungusio 
VLIKo vadovybė ir PLB visados 
sklandžiai bendradarbiaudavo 
Lietuvos laisvinimo užmojuose. 
Deja, pastaruoju metu santykiai 
tarp šių pagrindinių lietuvių or
ganizacijų esą žiauriai įsitempę. 
Siūlė kanadiečių veikėjų pa
slaugą tiem nesklandumam išly
ginti. Toliau sveikino net trijų 
Kanados LB-nės padalinių pir
mininkės: adv. J. Kuraitė — 
KLB krašto valdybos, R. Jonai
tienė — Toronto LB apylinkės 
valdybos ir L. Beržinytė —x Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdybos vardu. Visos trys 
šaunios jaunos mergaitės specia
liai atvyko perduoti savų or
ganizacijų linkėjimų veik be iš
imties žilagalviam VLIKo seimo 
atstovam. Ne veltui jos buvo ne 
tik fotografuojamos, bet ir fil
muojamos. Žodį tarė ir ALTos 
pirm. dr. K. Šidlauskas, o raš-

tacinis pirm. dr. V. Šimaitis bnlifirėlė VUKo delegatų buvo 
(taip kitko jis pat pradžioj per dar platinama Madride, kaip 
neapsižiūrėjimą citavo jau se- pradai J. Prauskis, rašydamas 
niai mirusią tarybos statutinę . apie “Madrido konferenciją ir 
užduotį-tvirtinti “Tautos Fondo 
valdybą”: "Fondą pavertus nuo 
mokesčių atleista savarankiška 
korporacija, VLIKas tik kaip to
kio T. Fondo narys su 45% 
balsų teise turi lemiančios įta
kos renkant Fondo tarybą jo me
tiniuose suvažiavimuose).

Dr. Šimaitis pažymėjo, kad ta
rybos politinė ir teisių komisi
ja paruošė VLIKo statuto pakei
timo projektą. Deja, jo seimas 
nesvarstė, nes šio projekto tary
bos pirmininkas neįnešė į seimo 
darbotvarkę. Visai nepranešė 
apie tarybos studijų komisijos 
konkretų darbą, iškilusį ryšium 
su VLIKo valdybos brošiūros 
“Supreme Committee for the 
Liberation of Lithuania” pasiro
dymu. Studijų komisijai pasiū
lius, VLIKo taryba savo 1980 
rugpiūčio 23 posėdy, nė vienam 
nariui nebalsuojant prieš pasiū
lymą, nutarė minėtą leidinį su 
jos netinkamu žemėlapiu ir ne-

lietuvius” 1980X1.29. Drauge.)
Visą trečdalį savo pranešimo 

tarybos pirmininkas skyrė 
dviem jos nutarimam: I) rezo
liucijai., priimtai tik septyniais 
balsais, prieš ją balsuojant še
šiems nariams, smerkiančiai Pa
saulio Lietuvį už J. Gailos 
straipsnį apie 1979 VLIKo seimą 
Baltimorėj; 2) tokia pat dauguma 
priimtas tarybos pasiūlymas pa
sitraukti Krikščionių Darbininkų 
sąjungos atstovo antrininkui už 
tai, kad jis 1980 važiavęs į 
okupuotą Lietuvą (jam pašalin
ti reikėtų 10 balsų daugumos).

VLIKo pirmininko pranošlmas
Dr. K. Bobelis savo praneši

mą suskirstė į dvi dalis (iš viso 
buvo 18 pusi.): 1) Lietuvos po
litinės veiklos išplėtimas, 2) 
tarptautinis Lietuvos interesų 
atstovavimas.

Kalbėdamas apie pirmąją sritį, 
savaime suprantama, tegalėjo 
liesti ne Lietuvos (nors taip pa
vadinta), o tik išeivijos lietuvių 
veiklą. Džiugu, kad po dauge
lio metų pertraukos ir vėl VLIKo 
valdybos pirmininkas aplankė 
Pietą Amerikos lietuvius, su
stiprindamas, atgaivindamas bei 
išpydamas VLIKo atstovybes 
Argentinoj, Brazilijoj, Venecue- 
loj ir llrugvąjuj. Užsiminė apie 
ypač glaudžius santykius su Ka
nados lietuviais. Europoj pirmi
ninkas aplankęs 12 valstybių, 
įteikdamas jom, kaip Helsinkio 
baigminio akto signatarėm, 
bendrą Lietuvos diplomatinės 
tarnybos ir VLIKo memorandu
mą Lietuvos reikalu ryšium su 
įvykstamčia Europos saugumo ir 
kooperacijos konferencija Mad
ride, Kitom 14 tos konferenci
jos valstybių tas memorandu
mas buvęs pasiųstas paštu. Ke
liones įmetu atnaujinęs VLIKo 
ryšius sti lietuviais Italijoj, Pran
cūzijoj, Vokietijoj bei Anglijoj. 
1981numatąs sutvarkyti VLIKo 
atstovavimą Australijoj.

Toliam, kėlė VLIKo ne tik mo
raline b»et ir teisinę atsakomy
bę ui lietuvių tarporganizacinių 
santykių išlyginimą, o “LB visur 

(nukelta į 4 psl.)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College

52
Ant pakylos mane sustabdo 

milžiniški Visų tautų vartai. Dvi 
persiškų sfinksų poros juos sau
go. Viena pora žiūri į vakarus, 
o kita — į rytus. Abi žėri mįslin
ga jėga. Persų sfinksams būdin
ga turėti jaučio kūną su spar
nais ir žmogaus galvą Viršum 
kiekvieno sfinkso yra iškaltas tri
kalbis — įrašas persų, elamitų 
ir babiloniečių kalbomis. “Aš 
Kserksas, karalių karalius, arijų 
šviesa .. ., įruošiau Visų tautų 
vartus ...”

Ant pakylos matau tik pama
tus, aslas ir kolonas. Muzie
jus tolimame Irano slėnyje. Tu- 
rizmo departamento paruošti 
griuvėsių planai padeda su jais 
susipažinti.

- Kairėje, kalvos atšlaitėje, ak
menų skaldykla. Vos pradėti ta-

guli. Teherano muziejuje mačiau 
ir baigtų kapitelių pavyzdžius. 
Koks skirtumas! Tolėliau nuo 
akmens skaldyklos būta karalių 
archyvo. Čia rasta apie 30,000 
kyliaraščiu rašytų plokštelių. 
Dauguma jų elamitų kalba. Ta

čiau jų tarpe yra ir daugiau negu 
500 plokštelių aramajų kalba. 
Vieną plokštelė frigų kalba.

Laikas negailestingas. Skobė
te skuba pirmyn. Jaučiu, kad tu
riu rinktis tai, kas svarbiausia 
pamatyti. Pasižymiu ant plano 
Šimto kolonų salę, Darijaus I 
Apadaną — iškilmių salę, jo rū
mus — Tačarą, Kserkso I ir Ar- 
takserkso II rūmus ir Iždo griu
vėsius.

£ imto kolonų salėjo
Skubu į Šimto kolonų salę. 

Jos portalą kadaise sudarė dvi
eilė aštuonių kolonų sargyba. 
Dabar stovi tik kolonų pjedes
talai. Portalo kampe tupi ir vie
nas kapitelio fragmentas — žmo
gaus ūgio akmeninė jaučio gal
va.

šimto kolonų salė yra kvadra
tinės formos, su dešimt kolonų 
eilių, po dešimt kolonų kiek
vienoje eilėje. Kolonų būta H 
akmens, sudėtų iš keleto gabalų, 
ir iš medžio — Libano kedro ir 
Indijos tiko. Kolonų bazės ir ka
piteliai išpuošti. Bazės atrodo 

lyg lotoso žiedai, o kapiteliai — 
lyg jaučiai ir slibinai. Siena, ku
ri skiria salę nuo jos portalo ir 
stoginės, rodo, kad būta dviejų 
plačių durų ir septynių langų. 
Tuo tarpu likusios sienos langų 
neturi. Kiekviena jų turėjo po 
dvejas duris. Tarpduriai iš porta
lo į salę išpuošti reljefais. Kserk
sas I sėdi ant sosto, kurį sau
go Ahuramazdah — sparnuota 
Saulė. Po karaliaus sostu žy
giuoja, lyg sostą palaikydami, 
Persijos imperijos provincijų 
atstovai.

Įspūdingiausias pastatas: 
Apadana

Apadaną — iškilmių salę statė 
du achemenidų dinastijos milži
nai: Darijus I ir jo sūnus Kserk
sas L Teherano muziejuje gėrė
jausi įrašais auksinėse ir sidab

rinėse lentose, kurios buvo ras
tos po Apadanos kertiniu akme
niu. Jie užtikrina, kad iškilmių 
salę pastatė Darijus I ir Kserk
sas I.

Ir Apadana yra kvadratinės 
formos pastatas. Tačiau ji skiria
si nuo Šimto kolonų salės savo 
2.6 metrų pakyla. Kadaise tris 
jos šonus dengė stoginės. Kai 
kur dar atpažįstu dvi eiles kolo
nų bazių, — pačių stoginių nėra 
nė ženklo. Ir Apadanos asloje 
matau kyšančias kolonų bazes. 
Kelios kolonos dar tebestovi. 
Aišku, kad būta 36 kolonų miš
kelio. Salė buvo naudojama po
kyliams.

Dvi poros laiptų, viena iš šiau
rės, o kita — iš rytų, veda į 
Apadaną. Sienos akmeninės. 
Šiaurines laiptų sienas puošia la
bai įdomūs ir įmantrūs reljefai 

— medai ir persai šventiškuose 
drabužiuose. Rytinių laiptų 
siena išpuošta prašmatnia 27 
Persijai duoklę mokančių tautų 
procesija. Plačiakelniai medai ir 
persai sijonuose su klostėmis 
veda tautas į Apadaną Naujųjų 
Metų šventei. Medų kepurės at
rodo lyg svogūnai, o persų apva
lūs gaubtuvai lyg suploti viršuje, 
šalmuoti filistinai ir kumpano
siai sirai seka medus ir persus. 
Žydų atstovų reljefuose niekur 
nerandu. Matyt, Judėja buvo lai
koma Finikijos padala.

Reljefai ir laiptų sienų raiži
niai lyg vakar padaryti. Jaučiuo
si, kad skaitau knygą — gausiai 
iliustruotą knygą apie acheme
nidų Persiją. Daugiatautis ir 
spalvingas Sosto šventimas. Sos
tas — imperijos jungtis. Neša
mos dovanos — duoklė Sostui 
padeda susipažinti su tuometi
niu Persijos žemės ūkiu, pramo
ne ir buitimi.

Dargaus I rūmai: Tamara
Darijaus I rūmai mano domesį 

patraukia savo įėjimu iš pietų 
pusės. Ir jie išpuošti reljefais. 
Be duoklę nešančių imperijos 
atstovų, matau ir reljefus su sar
gybiniais. Dažniausiai jie tarp
duriuose stovi prilipę prie sie
nos su ietimi rankoje. Persų me
nas dar nepąjėgė statulų atka
binti nuo sienos.

Abiejuose portalo stoginės šo
kiuose tebestovi du milžiniški 
vientiso akmens stulpai su tri

kalbe Įrašu. Keturi langai ir pla
čios durys kviečia vidun. Ir kori
doriaus sienos pilnos reljefų. 
Vienas jy man ypač įdomus. Ka
ralių lydi du tarnai. Vienas jų 
saugo karalių nuo saulės su 
skėčiu Kalkakmeninės rūmų 
sienos šlifuotos ir blizga. Už
tat Darijaus I rūmai yra Tača- 
ra — Veidrodžių salė.

Tatai yra geriausiai išsilaikęs 
Persepolio statinys. Kserksas, 
Artakserksas I ir Artakserksas III 
jį naujino ir juo rūpinosi. Atro
do, kad T'ačara buvo itin svar
bus achemenidų dinastijos pa
statas. Jis stovi ant pačios aukš
čiausios Persepolio pakylos 
vietos, įėjimas iš pietų, o nuo jo 
balkono vakariniame šone gali
ma gtttUs ne tik Marv-i-Dašt 
— Dykumos piktžolės slėniu, 
bet ii saulėlydžiu.

Sierai reljefai dažniausiai 
vaizduoja Darijų I. {domu, kad 
visuomet jis išeina iš rūmų. 
Kserfao vardas yra įrėžtas vie
name reljefe Darijaus I drabu
žių skverne.

Dafere I Iždas mane trankia, 
nes įsa® archeologai atrado 
“Persepolio Iždo plokšteles” 
ofemtiĮ kalba Jodo pamatai, as
los ir blomų basės rodo, kad bū
ta kelloliltos statinių. Ant ryti
nės Hilo sienos likučių užtin
ku reljefų su Darijum I, pri- 
imanflo Medėjos didiką Didikas 
jam rellkža pagarbą.

(Bm dauginei)
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čių, Illinois State Bar Associa- 
taoaa, South Side Bar Association, 
Southwest Beaity Board ir kitų

— Ki Algimrnf n Kezfo, SJ, 
nauja fotografių paroda vyksta 
saurio5-24 Chacagoj, "Gaierųos” 
patalpose. Adresas: 744 North 
WeHsSt

—■ Adelaidėj 1980 gruodžio 
pabaigoj vyko Australuos Lietu* 

;vių Dienos. Vyko ir Australuos 
LB suvažiavimas, kurio metu 
pamteėta Australuos LB 30-ties 
metų veiklos sukaktis. Nauju 
Australuos LB krašto valdybos

—Kun. Antanas Sanlritir, S.J., 
PLB valdybos vicepirmininkas 
švietimo reikalam, išvyko į Pie
tų Ameriką, km išbus porų mė
nesių. Aplankys Kolumbiją, Ar-

—. Dr. T. Bemeikio knygos 
“Oppositkm to Soviet Bule in 
Litbuania, 1945-1980” pristaty
mas Clevelando Lietuvių Na
muose |vyks vasario L

menės Raitas yra translninpma 
kiekvieną Šeštadienį, nuo 2:15 
vaL p.p. iki 3:15 vaL p.pu, iš 
radųo stoties WTEL (AM radųo

veikalas yra "Kunigas Dievo it 
žmogaus tarnyboje”. Ūko ir 
rankraščių.

Dešimties metų Krupavičiaus 
mirties sukakčiai atžymėti Šiais metais gegužės mėnesį . adresas: 2345 West 56th Street, 

Lietuvių muzikologijos archy-J Chicago, 11L 60636. 
vui suėjo 60 metų, nes 1920. .
Kaune pradėta jam rinkti me-

renkėmi nuėji direktoriai, duo
dama finansinė apyskaita ir ap
tariama ateities veikla. Po su- 
sirinldmo bus vaišės.

Dr. Stasys Teikt Kelpša, at
vykęs iš Veldėtuos, apsigyveno 
Baltimorėj 1950 ir tuoj įsijungė, 
į lietuvių organizacijų veiklą. 
Dr.. Stasys staiga mirė nuo

įZZSS^vTkfi- «*»ti fedearftaės val-
jentam. Jis taip pat yra teisinis * ir patarnavimus
patarėjas Mmųnėtte Manor 
Chember organizacijai. Šiose 
pareigose jis išbuvo beveik 30

Praves jaunimo stovyklą, daly
vaus P. Amerikos Lietuvių 
Kongrese, tarsis lietuvių jauni
mo švietimo reikalais.

uietėa rtigijnm^L.ViBmonis^dary^tgj^. miMfart Pa- tolimesnę kelionę.

sžargms: 
bažnyCiį. BalHnw^fe, Tomas Veaeiova. Meni-
oetelo populis „ .nakmaus progmną ViMeĮ 
veikėjo. Mišios už jo sietą Sv. ■_
Alfonso

mos mėgėjų ratelis, kuris suvai
dins Anatolijaus Kairio trijų 
it ii linų komediją "Ku-kfi”.

Lietuviškasteatras — nė kas
dieninė pramoga, o Philte 
delphųoj ypač retas svečias.

vičius buvo išrinktas VBkogar- mv._ .driyvanti lietuviškame gyvem- 
. . įĮĮĮ?*^me. Kad Lietuvai sėkmingiau 
tuvių krikščĮontį demofaatųšą- 
jungos —* pšnuintriar iki gyvos 
galvos. >

Persikėlęs | JAV, įsficttrt Ci- 
cero, pne vinrBgM i zREiuniit

— Aimrfiror Balsas nuo sau
sio 6 pradėjo nagą apžvalginę 
lietuvišką programą, kuri Lie
tuvoj bus girdima kasdien tarp 
6:15 ir 6 JO vaL ryto.
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konstitucijai. Į ŠĮ teisėjų pareiš-
St.

galės įvykdyti. R. Reaganas pa- pataisyti**. Prez. Rooseveltas pa-

svarbesnės negu konstitucinis

Kai prezidentu iirinktas

———-

bininko redakciją ir visą laikraš
čio štabą, švenčiant 65 metų su
kaktį. Linki skleisti lietuvišką 
žodį Darbininko puslapiuose 
dar daug metų. Įvertindami 
gražų ir sunkų lietuvybės puo
selėjimo darbą, prie ištvermės 
linkėjimų pridėjo ir 25 dol. au
ką. Ačiū labai.

publikonų priimta platvorma

ir | jų vietas paskyrė jaunes
nius, tuo bodu pašalino šiame

— Tėv. Barnabas Mikalaus
kas, OFM, dirbąs pastoracinį 
darbą lietuvių pranciškonų va
dovaujamo] Prisikėlimo parapi
joj Toronte, sausio 2 atšventė 
70 metų sukaktį. Savo vienuo
linio gyvenimo metu Tėv. Bar
nabas yra buvęs viršininku, vir
šininko pavaduotoju ir ekonomu 
įvairiuose vienuolynuose. Su
kaktuvininkas visada uoliai reiš
kėsi ir lietuviškose organizaci
jose bei visuomeninėj veikloj.

— Vasario 16 ir kitomis pro
gomis norint apdovanoti ameri
kietį ar kitatautį mum palankų 
žurnalistą, politiką, dvasiškį ar 
proginį kalbėtoją, galima pasi
naudoti JAV LB išleista, dr. 
Tomo Remeikio parašyta680 psl. 
knyga “Opposition to Soviet 
Rule in Lithuania, 1945-1980”. 
Šis stambus veikalas kainuoja 
tik 15 dol., gaunamas pas lietu
viškų knygų platintojus, o taip 
pat ir Darbininko administraci
joj.

esamas politines sąlygas. Prez. 
Carterio pasekėjai jau paskelbė 
griežtą kovą prieš naujai išrink
tą prezidentą.

Kai piliečiai balsavo už pre
zidentą, jie nežiūrėjo į demo
kratų ar respublikonų partijas; 
jie balsavo už tinkamą, patyrusį 
asmenį.

Naujai išrinktas prezidentas R. 
Reaganas perima valdžios vairą 
gana sulūžusį.

Man rodos, kad istorijos ir 
ekonomijos rašytojai žino, jog 
naujas prezidentas krizės nega
lės nugalėti be šio krašto pilie
čių pasitikėjimo, vieningumo ir 
pritarimo.

Vienas iš nugalėtojų eko
nominės šio krašto katastrofos 
yra visiem gerai žinomas prezi
dentas Rooseveltas. Jis keliom 
savaitėm buvo paskelbęs mora
toriumą, o vėliau pareiškė, kad 
esąs atsakingas už šio krašto iš
gelbėjimą. Trečiuoju savo žy
giu prez. Rooseveltas pašali
no pasenusius aukščiausio teis-

Visi piliečiai parėmė prez. 
Roosevelto reformas ir eko
nomiškai sustiprino šį kraštą.

gas, ir visi nuskriausti piliečiai

tik drąsus, bet ir gabus. Mum 
atrodo, kad prez. R. Reaganas 
turi priimti prez. Roosevelto 
metodus, kurie yra būtinai rei
kalingi šiam sunkiam ekono
miniam laikotarpiui. Unijų ir 
juodosios rasės vadai turėtų už
sidaryti savo propagandinius 
“krūmelius” ir parodyti, kad jie 
yra šio krašto patriotai, o ne sve
timo krašto agentai.

gas sustiprinti krašto ekonomi
jai ir pašalinti išsivysčiusiam 
kriminaliniam elementui, kuris 
demoralizuoja krašto gyvenimą. 
Mūsų demokratija ir ekonomija 
sustiprės, kai prez. Reaganas iš
varys daugiau negu 10 mil. nele
galių imigrantų, kurių iki šiol 
administracija nesugebėjo iš
varyti.

Adv. Charles P. Kai

Parodos proga vidury matomą paveikslą padovanojo Cle- 
velando skautėm per tuntininkę S. Gedgaudienę (k.). Nuotr.
V. Bacevičiaus

— “T.ithuania 700 years”, isto
rinių straipsnių rinkinys apie 
Lietuvą, redaguotas dr. Alberto 
Geručio, Manyland Books lei
dyklos išleistas jau penkta laida. 
Ši anglų kalba išleista, kietais 
viršeliais įrišta, 458 psl. knyga 
taip pat gali būti gera dovana 
Vasario 16 ir kitom progom kita
taučiam kalbėtojam, žurnalistam, 
valstybininkam. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj (persiuntimui pride
damas 1 dol.).

PUŠŲ SLĖNIO” MOTERYS
Kiekvienais metais svar

biausiųjų švenčių metu dalinau
si su skaitytojais straipsneliu iš 
gyvenimo eigos.

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Pr. Šulas, Kaip sudaromi tes
tamentai (turto paveldėjimas, 
palikimai). 3 dol.

Pr. Naujokaitis, Kalbininkas 
J. Senkus. 5 dol.

Algirdas Landsbergis, Muzika 
įžengiant į neregėtus miestus. 
Novelės. Su kietais viršeliais. 
6 dol.

Algirdas Landsbergis, Trys 
dramos (Barzda, Paskutinis pik
nikas, Sudiev, mano karaliau). 
Su kietais viršeliais. 8 dol.

Br. Kviklys, Telšių vyskupija. 
20 dol.

J. Kapačinskas, Spaudos ba
ruose. 8 dol.

A. Tyruolis, Novalio himnai 
nakčiai. 6 dol.

Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980, by T. Re- 
meikis — 15 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolkovich 
— 6 dol.

Etemal dream, by L. Andrie- 
kus — 6 dol.

Merkelis Giedraitis. 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

J. Puzinas, Prof. P. Avižonis, 
kietais viršeliais. 15 dol.

A. Budreckis, Rytų Lietuva, 
kietais viršeliais. 15 dol.

N.A. Dičpetris, Trys dienos 
pasauly, kietais viršeliais. 8 dol.

P. Gaučys, Ispanų novelės.
10 dol. '

P. Naujokaitis, Kalbininkas J. 
Senkus. 5 dol.

A. Vaičiulaitis, Ir atlėkė vo
lungė, eilės, 4 dol.

V. Frankienė, Pasakų pasaulis.
3 dol.

Rinktinė jaunimui Nr. 1 ir Nr.
2 po 1.50 dol. Rašytojų kūry
bos ištraukos.

Persiuntimui pridedama 50 
arba 1 dol. Darbininkas, 341 
Highhnd Blvd. Brooklyn, NY 
11207. .

savo širdies, atsisakė nuo 
socialinių taisyklių, moralės. Pa
milo tik cigaretę ir pigaus vy
no buteliuką ir pasiliko jų 

Kas mano straipsnelius skaitė vergėmis. Jos visa burna kalbė- 
metai iš metų, susidūrė sau jo apie išsilaisvinimą iš vyro 
įspūdį, kad dirbu neįprastą dar
bą: esu žmonių gelbėtojas jūroj kaip drugeliai, skrido į auksinę, 
ir jos dugne, bet neretai išlipu į daug žadančią šviesą. Tačiau, 
krantą ir susiduriu su pagalbos kai ją pasiekė, nudegė sparnus 
reikalingais ir čia. Savo darbe 
įgijau patyrimo ir buvau apdo
vanotas kapitono laipsniu. Kaip 
toks, nuolat susiduriu su nelai
mėse mirštančiomis aukomis.

Žmonės, apie kuriuos čia no
riu kalbėti, yra išjungti iš socia
linio gyvenimo, traktuojami kaip 
nereikalingas balastas. Bet ir jie 
turi jausmus ir troškimus. Šitie 
žmonės neturi jokio sentimen
to artimui, aplinkai, nes jie yra 
iš jos išjungti. Taip pat kartuly 
jie neturi vietos ir moraliniam 
jausmam, nėra vietos ir tikėji
mui. Bet, kada mirtis žvelgia į 
akis, tada žmogus desperatiškai 
ieško kažko, už ko galėtų nusi
tverti. Kai padedu ranką ant 
gęstančio kūno ir, peržegnojęs 
jį, meldžiuosi, veikiai matau, 
kaip gęstančios lūpos juda. Ta
vo ausį pasiekia jo nužemintas 
balsas. Aš labai norėčiau, kad 
tie, kurie netiki į maldos jėgą, 
su manim pavažinėtų savai
tę... Esu visiškai tikras, ne vie
nas pravirktų, prisipažindamas 
klydęs ...

Matai, kaip aukos veide-'įsi
viešpatauja ramybė, akyse kaž
kokia mistiška laiminga šviesa. 
Jo akys nuo manęs nenukryps
ta, lyg ką išskaito. Kai paskuti
niai maldos žodžiai nutyla už
gesusioj gyvybėj, veide lieka ra
mus žvilgsnis, ir akyse spindi 
ypatinga laimė ir ramybė. Yra 
taisyklė, kad reikia užmerkti mi
rusiojo akis: gyvenimo vaidini
mas yra užbaigtas, ir scena turi 
būti 4ttdaryta. Bet tai atlieku 
prieš savo valią. Norėtųsi palik
ti kitiem žiūrovam pasidžiaugti 
maldos jėgos rezultatą. Veidai 
palieka tokie skaistūs. Juose 
nėra skriaudos, neapykantos ar 
keršto jausmo. Viskas lieka jau 
nesvarbu. Ten, paslapčių pasau
ly, lyg prasiveria durys į naują 
ir gražesnį gyvenimą Mano sie
loj pasidaro taip ramu ir gera, 
ir neretai iš akių nurieda lai- vietos skautam, man pavyko su
minga ašara... organizuoti 21 lovą ir gauti vie-

vergijos ir Bažnyčios jungo it,

ir bejėgės nusileido į gyvenimo 
purvyną.

Bristol gatvėj, Bostone, yra 
vienintelė tokio pobūdžio įstai
ga pasauly, “Pušų slėnio” už
eiga, į kurią pirmieji metai leis
ta užeiti moteriai kaip į savo 
namus. Ten niekas tavęs nieko 
neklausia. Gausi du kartus per 
dieną vandeningos makaronų 
sriubos, o jei būsi laiminga, 
gausi ir lovą. Kitu atveju teks 
miegoti “salėj” ant grindų ir už
sikloti savo apsiaustu.

“Slėnio” tarnyba nėra psi
chiatrų ar daktarų štabas. Jų 
darbas yra paprastas: paduoti 
dubenėlį sriubos ir leisti pamie
goti.

Stebėkim įėjusią moterį. Ji 
yra vidutinio amžiaus. Veide 
gali matyti nepriteklių ir alko
holio perteklių. Gal atsisakykim 
aprašyti jos išvaizdą. Tik po ke
lių minučių norisi laikytis nuo 
jos atokiau ... Ji turi netvarkin
gai dirbtines blakstienas. Plau
kai nekirpti ir nešukuoti. Kiše
nėj pokelis cigarečių ir 60 cen
tų. Greitai ji pripras prie “tvar
kos”. Rytą gaus pašvinkusių 
kiaušinių miltelių ne visai iš
keptą sviestainį ir puodelį pur
vino vandens — kavos. Kartais 
gali gauti seną riestainį.

Gyventojos, kurios vadinamos 
“viešniomis”, yra nesocialios, 
užsidariusios ir nesidalina šne
komis su kitomis moterimis apie 
savo gyvenimą. Bet kitu atveju 
dalinasi cigaretėmis iki paskuti
nio dūmo. Jos nesirūpina nie
kuo. Gyvena nuo vieno patieka
lo iki kito. Labai retai jas gir- 
dėsit kalbantis bendra tema.

Trečią valandą po pietų mote
rys pradeda grupuotis į ilgą vir-

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

27 dol. — R. Ugianskis, New 
Fairfield, Conn.

22 dol. — Z. Martinonytė, 
So. Boston. Mass.

13 dol. — F. Talalas, Shir- 
ley, Mass.

Po 12 dol. — S. Griganavi- 
čius, So. Boston, Mass., G. Kli
mas, Bristol, Conn., V. Prižgin- 
tas, Los Angeles, Calif., K. Kal
vaitis, Gaithersburg, Md., prel. J. 
Balkūnas, P.A., St Petersburg 
Beach, Fla., A. Šimkus, Sunny 
Hills, Fla., R. Dragūnevičius, 
Windsor, Conn., J. Žilionis, Cle
veland, Ohio, R. Reventas, Mill- 
wood, N.Y., dr. R. Zalubas, Sil- 
ver Springs, Md., V. Dėdinas, 
Aurora, Co., J. Pacėsa, Cress- 
kill, N.J.

Po 10 dol. — A. Gylys, Olym- 
pia, Wash., L. Koppas, Woodha- 
ven, N.Y., B. Macijauskas, 
Point Pleasant Beach, N.J., G. 
Rannit, Jamaica, N.Y.

Po 9 dol. — J. Baltrus, Du 
Bois, Pa., G. Ceras, James- 
burg, N.J.

ington, Conn., B. Škirpa, Wash- 
ington, D.C., J. Strungys, Water- 
bury, Conn., A. Buivydas, Car- 
Hale, Mass., J. Gedmintas. Los 
Angeles, Calif, J. Vanagas, 
Woodhaven, N.Y., V. Bakūnas, 
Pembroke, Ont, Canada, kun. 
J. Tautkus, Putnam, Conn., V.

[ Kinkys, Somerville, N K. Ku- 
1 baltis, Rahway, N.J., A. Gumbi- 
I nas, Owings Mills, Md., J. Bra- 
į. dūnas, Baltimore, Md., B. Victor, 
I Worcester, Mass., B. Batisa, 

Brockton, Mass., A. Limentas, 
Hollywood, Fla., B. Bushnaus- 
kas, Paterson, N.J., P. Zapas- 
nikas, So. Orange, N.J.

Po 4 dol. — V. Kligys, Edison, 
N.J., L. Gudelis, Cos Cob.,gk 
Conn., A. Kazlauskas, Brooklyn, 
N.Y., O. Alekna, Miami Beach, 
Fla., S. Kligys, Catonsville, Md., 
J. Žaliaduonis, New York, N.Y-----

Po 3 dol. — S. Santvaras, So. 
Boston, Mass., C. Savickas, Wor- 
cester, Mass., E. Valionis, 
Waterbury, Conn., F. Verbitz- 
kas, Granby, Conn., H. Wolejszo, 
Georgetown, Mass.

2.50 dol. — M. Jankauskas.
Po 2 dol. — E. Mikalauskas, 

St Petersburg Beach, Fla., M. 
Petrauskas, Dorchester, Mass., 
R. Girnius, Westford, Mass., P. 
Žilinskas, Lyndhurst, Ohio, V. 
Količius, Pittsburgh, Pa., C. Sta
niulis, Bloomfield, Mich., B. 
Tvarkūnas, Philadelphia, Pa., L. 
Vencius, Haverhill, Mass., 
Sisters of Imm. C. Bl. V. Mary, 
Putnam, Conn., S. Aleksieyus, 
Valley Stream, N.Y., J. Liogys, 
Woodhaven, N.Y., S. Butan, Tor- 
rington, Conn., A. S lema, Wor- 
cester, Mass., N. Gudelis, As- 
toria, N.Y., E. Tamašauskas, 
Brooklyn, N.Y., V. Uzinskas, Vil- 
lanova, Pa., A. Prižgintaitė, 
Brockton, Mass., R. Remeza, 
Ozone Park, N.Y., F. Marcis, 
Reno, Nev., P. Baltuonis, La Šal
ie, Que., Canada, H. Andruska, 
Woodhaven, N.Y., V. Paulius, 
Allendale, N.J., J. Freimanas, 
Brockton, Mass., J. Babravičius, 
St Petersburg Beach, Fla., S. 
Mazilis, Fishkill, N.Y., K. Baro
nas, Manomet, Mass., J. Tiškus,

vos, mes, narai, padedant skau
tam, 5 vai. iš ryto važinėjom 
gatvėmis, rinkom išmestas 
antklodes, paklodes, pagalves, 
čiužinius. Lovas gavau iš karo 
laivyno. Teko saugotis, kad ne
pamatytų lietuviai. Nuteis, 
šiukšlyne besikapstant ar čiužinį 
į mašiną betempiant Argi su
pras?!

Kūčių dieną čia susirinko 96 
benamės moterys. Kiekviena iš 
jų turi savo priežastį. “Viešnios” 
save čia skirsto į tris grupes. 
Pirmoji — psichiatrinių ligoni
nių paleistos nepavojingos ligo
nės. Jos nuolat slankioja netoli 
“Pušų slėnio” ir visuomet pir
mos prie valgio ir pirmos prie 
lovų. Tą sistemą jos atsivežė iš 
ligoninių.

Pasirinktoji auka, apie kurią 
čia rašom, yra trečios grupės. 
Raudonplaukė. Turi plastikinį 
gerai nudėvėtą rankinuką. Jame 
visas jos turtas: moteriški ge
rai nudėvėti aptemptukai, Alka 
Seltzer, pigūs kvepalai, cigaretės 
ir kita. Jos veide nėra jokio 
jausmo. Veik visi dantys išpuvę. 
Ant rankos nudėvėtas apsiaustas, 
kurį bando parduoti už porą do
lerių.

Kita moteris dėvi vyro drabu
žiais ir bando užsivilkti apsiaus
tą, kurį vos gavo, bet negali į jį 
įsiskverbti.. i’ ę'

Gavus kortelę lovai, pusę šeš-« —T’S
tos vėl rikiuojamas! į ilgą virtinę. Baltimore, Md., J. Valaitis, Great N.Y., dr. J. Dičpinigaitis, 
Bus duodama vakarienė. Galima 
ją valgyti “salėj”. Vieta panaši į 
atvirą kluoną, bet šilta. Kampe 
yra televizija, bet praktiškai nie
kas į ją nežiūri. Kaip paprastai, 
nėra pakankamai kėdžių, ir dau
gelis moterų sėdasi ant cementi
nių grindų. Čia kvapas yra nepa
kenčiamas, ir jaučiamasi kaip la
voninėj. Staiga viena parpuola, 
konvulsingai vartosi. Cypimas. 
Kitos skuba pagelbėti. Ir aš 
skubu teikti medicinišką pagal
bą — silvestrą, nes negaliu pri
siversti pūsti jai orą į burną ... 
Moteris praveria akis ir ima gai
lestingai veikti, praradusi lovą: 
atėjo išsigėrusi, o tokiom čia nė
ra vietos. Užtikrinu ją ir, lyg 
viršininkas, patvarkau, kad duo
tų jai lovą. Mano nustebimui, 
niekas nesipriešina. Ji gaus lovą.

Moterys man skundžiasi, kad 
niekuomet negauna pakankamai 
viralo. Pažadu, bet ir pats neti
kiu, kad tai įmanoma įvykdyti: 
lėšos yra labai ribotos.

Stiprus pašvinkusios mėsos 
kvapas. Viena iš viešnių rado 
gatvėj nevirtą vištą. Padvokusi, 
— sakau. Bet moteris ją vir
sianti.

Linija nerami: nuolat bėgama į 
gatvę. Paseku. Ten vyksta tur
gus. Daugelis moterų dalinasi 
lašeliu pigaus vyno.

Taip gyvenimas čia verda iki 
pusės devintos. Moterys, kurios 
nėra savo lovose, praranda teisę, 
ir tuojau užpildomos spragos. 
Laimingos skubiai taisosi mie
gui.

Devintą valandą šviesos išjun
giamos, ir lyg įvyksta stebuklas:

Neck, N.Y.
Po 7 dol. — E. Legeckis, 

Jamaica, N.Y., G. Skučas, Hamp- 
ton, Va., S. Kuzminskas, Water- 
bury, Conn., K. Navakauskas, 
Coventry, R. I., V. Staskus, 
Yonkers, N.Y., J. Jasukaitis, 
Newark, N.J., M. Vitkus, Lake 
Ronkonkoma, N.Y., V. Blazaitis, 
Baldwin, N.Y., G. Valatka, White 
Horse Beach, Mass., V. Lietuvi
ninkas, Elizabeth, N.J., B. Ne- 
mickas, Wethersfield, Conn., S. 
Liseckas, Glendale, Calif., P. 
Povilaitis, Great Neck, N.Y., S. 
Zebertavičius, Parlin, N.J., A. 
Simaitis, Rockland, Me., J. Ane- 
liauskas, Cambridge, Mass., L. 
Jurevičius, Linden, N.J., B. 
Chlamauskas, Kennebunkport, 
Maine, K. Šipaila, Hillside, N.J., 
M. Vilkas, Richmond Hill, N.Y., 
V. Kamaitis, Sutton, Mass., P. 
Brazauskas, Paramus, N.J., G. 
Juškėnas, Cleveland, Ohio, E. 
Cibas, Milton, Mass., E. Lav- 
rins, Naples, Fla., E. Noakas, 
Fresh Meadows, N.Y., F. Misiū
nas, Maywood, N.J., A. Jankaus
kas, Fleming, Ohio, A. Voketai- 
tis, New Haven, Conn., A. Dab- 
šys, Los Angeles, Calif., A. Rač
kauskas, Brooklyn, N.Y.

Po 5 dol. — J. Ruskys, New-

haven, N.Y., V. Vizgirda, Center- 
ville, Mass., S. Pliuškonis, 
Northglenn, Colo., J. Venckus, 
Los Angeles, Calif., A. Uiski, 
St. Petersburg, Fla., S. Lau
ras, Brooklyn, N.Y., V. Kazlaus
kas, Flushing, N.Y., E. Užpur- 
vis, No. Easton, Mass., L. Šim
kus, Clark, N.Js, G. Bučinys, 
Cleveland, Ohio, J. Urbonas, 
Clawson, Mich., 
Dorchester, Mass. 
Worcester, Mass., 
Cleveland, Ohio, A. Kazlauskas, 
Brooklyn, N.Y., S. Čekavičius, 
Richmond Hill, N.Y., V. Garsys, 
Worcester, Mass., A. Bartkus, 
Shirley, Mass.

Po 1 dol. — P. Mitalas, Phi
ladelphia, Pa., P. Jakaitis, Phila
delphia, Pa.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci-

S. Baltūsis, 
, S. Rudys, 

B. Janulis,

DDCTER PARK 
la PHARMACY |E| 

inef 4, B. Z. “
77-01 JAMAICA AVCmlB 

(CM>.77tkėteMt)

29*4130

les lovom, likusios gali mie-

paprastų pastangų, padedant

moteris*, kurios išvirt Dievą ii le, kai renkamos miesto sąšla*

Karaliui giesmės ii Betliejaus. 
Užmerkiu akis, ir atrodo lyg esu

ryto, kada visos bus išprašytos į 
gatvę. Čia Kalėdom nebuvo vie
tos...

Išeinu į gatvę. Ausyse iš pa-

IDEALI VISAIS ATŽVNjGIAIS VIETA LIETUVIAMS GYVENTU

mane
Ta4>.

vena moterų laisvės laimėtojos,

Bažnyčios jungo...

LIETUVIAI, JOSŲ LAUKIA 
DAYT0NA BEACH, FLORIDAI

RIVERWOOD



niais duomenimis skaitytojai 
buvo supažindinti Darbininko 
1980 m. Nr. 52, pirmam pusla
py. — Red.)

kėlė didesnę operacijų. Tačiau 
visada buvo jautrus ir niekada 
nesiskundė. JKai 
vaičių aplankiau

Po maldų vyko organizacijų, 
kuriose Stasys Lūšys yra dirbęs, 
atstovų atsisveikinimas. Šiam at

veikmių įv] 
sirinko visi __
riai, daug draugų ir pažįstamų 
ne tik iš Bostono, bet ir iš

Česlovas Masaitis iš Putnam, 
Conn. Trumpame žody jis kal
bėjo apie velionio gyvenimą 
ir darbūs. Lūšys laimėjęs šiose 
gyvenimo lenktynėse vainiką. 
Savo darbu jis parašęs ir savo 
testamentą. Pro£ Masaitis pra
šė, kad visų kalbėtojų atsisvei
kinimo žodis btttų neilgesnis 
poros minučių. Norint apžvelg
ti velionio didelius darbus ir jo 
gyvenimą, neužtektų ir visos

Į Cod ir eilėėr *kStų vietovių. Čes- 
lavai Alekšonienei vadovaujant, 
susirinkę sukalbėjo rožančių. 
Atvykęs šv. Petro lietuvių para
pijos kleb. kun. Albertas Kon-

nakties laiko tam apžvelgimui.
Tautos Fondo, Vliko ir Vliko 

garbės pirm. dr. Kęstučio Va
liūno ir savo šeimos vardu atsi
sveikino Juozas Giedraitis iš 
New Yorko. Alfos Bostono sky
riaus, kuriame velionis atsto-

sąjungos, o taip pat Lietuvos ^dimą. Kiekvienas vytis ar jų 
Vlfasliiii£tCN}& chr. dviejų

vardu — Andrius Keturakis, dolerių vertės kokią nors dova- 
Amerikos Lietuvių B-nės Tiry- Jos visos su-
bos ir šeimos vardu — inž. dedamos ant stalo. Kiekvienas 
Romas Vertas, Lietuvos kanų atnešęs dovaną gaurai numerį 
veteranų sąjungos ‘"Ramovės** 
Bostono skyr. vardu—pirm. inž. 
Bronius Galinis, Ralfo Bostono 
skyriaus ir centro valdybos var
du — centro direktorius Anta
nas Andriulionis. Rozalija Petro-

EDVARDUI SNIEŠKAI
mirus, jo broliui dr. Antanui Šnieškal, jo šeimai ir arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Dana ir Jonas Bitėnai

New Yorko Tauro tunto tuntininkul
S.V.V.SI. MEČIUI ILGŪNUI

iškeliavus j Amžinuosius Namus, jo žmonai Olgai, sūnums 
Andriui, Leonardui Ir Dariui, giminėms ir artimiesiems, 
reiškiame giliausią skautišką užuojautą.

New Yorko Neringos ir Tauro Tuntų 
vadovai-vadovės, sesės ir broliai

A.A.
EDVARDUI SNIEŠKAI

mirus, broliui dr. Antanui Snieškai ir jo čalmai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Jūratė Šukienė

Mielam draugui
MEČIUI ILGŪNUI

mirus, skaudžioje liūdesnio valandoje giliai užjaučiame 
Oigą Ugūnlenę ir jos sūnelius. Tebūnie lengva jam šios 
šalies žemelė. Liūdime kartu su jumis.

Valerija ir Henrikas Zitikai

Mūsų brangiam prieteliui dr. Antanui Snieškai su šeima 
jo broliui 

EDVARDUI SNIEŠKAI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Aldona ir Stepas Mackevičiai MEČIUI ILGŪNUI
mirus, jo žmonai Olgai, trims sūnums Ir giminėms gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

: <> ' ■ •

Romualda ir Leonas Juozapavičiai

A.A.
EDVARDUI SNIEŠKAI

mirus, brolį dr. Antaną Sniešką ir jo šeimą gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

šio Lūšio pasakytos kalbos stu
dentam ateitininkam VDU šven
čiant Lietuvos nepriklausomy
bės pirmąjį dešimtmetį 1928. 
Velionis Lūšys tada buvo stu
dentų ateitininkų pirmininku. 
Prof. Masaitis perskaitė Ateiti
ninkų Federacijos vado Juozo 
Laučkos atsiųstą užuojautą ve
lionio našlei ir visai šeimai.

Atsisveikinimo kalbas baigė 
prof. Masaitis. Atsisveikinimo 
metu prie karsto garbės sargy
boj stovėjo Lietuvos karių vete
ranų sąjungos Bostono skyriaus 
nariai. Jų parūpinta Lietuvos vė
liava buvo uždengta dalis karsto.

Gruodžio 21 Stasio Lūšio kū
nas buvo nuvežtas į Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčią. 
Mišias koncelebravo kleb. kun. 
Albertas Kontautas, kun. prof. 
Stasys Yla, prel. Vytautas Bal
čiūnas ir buv. Šv. Petro parapi
jos kleb. kun. Antanas Baltru- 
šūnas. Pamokslą pasakė prel. V. 
Balčiūnas. Po mišių velionio 
kūnas buvo nuvežtas į Milton 
kapines. Prie duobės maldas su
kalbėjo kleb. Albertas Kontau
tas, o visi susirinkę sugiedojo 
giesmę Marija, Marija ir Lietu
vos himną. Vėliavą, kuria buvo 
apdengtas karstas, suvyniojus, 
Lietuvos karių veteranų s-gos 
Bostono skyriaus pirm. inž. Bro
nius Galinis įteikė velionio naš
lei Marijai Lušienei.

Lietuvos atstovybės Washing- 
tone Vardu dr. Bačkis atsiuntė 
gėlių puokštę ir užuojautą. Lie
tuvos Krikščionių Demokratų s- 
^os buvo atsiųstas gėlių vaini
kas, nes velionis Stasys Lūšys 
buvo tos sąjungos vicepirminin-

Po vaišių iššaukiamas pirmas 
numeris. Jis pasirenka kokią 
nori supakuotą dovanėlę. Tada 
ištraukia kitą numerį, kuris atė
jęs pasirinks dovaną. Pasirinkęs 
ir jos neatplėšęs, jis gali nueiti 
pas pirmąjį ir pasikeisti, kuri jau 
yra laikoma atpakuota ir laiko
ma ant satalo, kad visi ją maty
tų. Kai kurios geresnės dovanos 
eina iš rankų į rankas po daug 
kartų. Tai labai įdomus žaidi
mas. O kai paskutinė dovana iš
traukiama ir jam pasikeitus, ar 
ne, pasibaigia ir visas keiti
masis.

Taip ir šį kartą vyčiai pralei
do draugiškoj ir šiltoj nuotaikoj 
keletą gražių valandų.

KALENDORIUS

STASIUI LUŠIUI

mirus, žmoną Mariją, dukras Vidą Peniklenę ir Ireną Vek 
tienę, jų kelmas ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu 
liūdi

Bronė ir Antanas Reventai

MEČIUI ILGŪNUI
mirus, jo žmonai Olgai ir sūnums nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Regina ir Jonas Mack

Tauro tunto tuntininkul
A. A. MEČIUI ILGŪNUI

mirus, jo žmoną dgą, sūnus Andrių, Leonardą Ir Darių, 
gimines ir artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame

Neto Yorko Skautams Remti Komitetas

Po visų maldų ir giesmių 
palydėję a.a. Stasį Lūšį į amžino 
poilsio vietą dukters Irenos ir 
jos vyro inž. Brutenio Veitų 
buvo pakviesti užkandžiam į jų 
rezidenciją.

Nuliūdime liko velionio našlė 
Marija Lušienė, dukterys Irena 
Veitienė su vyru ir Vida Pe- 
nikienė su vyru, o taip pat 5 vai
kaičiai ir 2 provaikaičiai.

A. a. Stasys Lūšys rūpinosi 
ir dirbo Lietuvos laisvės atgavi
mui, bet jis tos laisvės nebesu
laukė. Jo kūną priglaudė svetin
ga Amerikos žemė.

P. Žičlnis

Vyčių kalėdinė vakaronė.
Lietuvos vyčiai Bostone pagal 

tradiciją rengia įdomią kalėdinę 
vakaronę. Šiais metais ji buvo 
sausio 3 parapijos salėj, 7-oj 
gatvėj. Nepaisant nepaprastai

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubo narių susirinki
mas įvyks sausio 17, šeštadienį, 
2:30 vai. p.p. S. Bostono Lietu
vių Piliečių D-jos direktorių 
kambary. Prelegentė bus Liuda 
Weingorten (Šmitaitė). Ji kalbės 
ir dalysis savo įspūdžiais iš ke
lionės po Kiniją, Japoniją ir 
Hongkongo. Visos narės kviečia
mos atsilankyti, o paskaita tikrai 
bus įdomi.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasario 
15. 10:15 ryto mišios Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj, o 3 
vai. p.p. tolimesnis minėjimas S. 
Bostono lietuvių Piliečių D-jos 
salėj.

Smuikininko Izidoriaus ir pia
nisto Vytenio Vasyliūno koncer
tas įvyks kovo 1 d. 3 vai. p.p. 
First and Second Church salėj, 
Bostone, Marlboro St. 66.

Motinos dienos minėjimas 
įvyks gegužės 4. Rengia L.M.F. 
Bostono klubas.

Valentinos Balsienės iš To
ronto, Ont., Kanados, Keramikos 
darbų parodą balandžio 4-5 ren
gia Lietuvių Tautodailės Insti
tuto Bostono skyrius.

Dail. Alfonso Dargio kūrinių 
parodą balandžio 25-26 rengia 
Bostono vyr. skaučių židinys.

LAISVĖS VARPAS Sekma
dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga ii WCAS 12:10-1 vai. 
1460 banga Ii WBET Vedėjas 
Petras Viščini* 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402 Telef. (617) 
586-7209

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos aakm. nuo 1 Iki 
140 vaL Veda S. Ir V. Minkai,

Mass. 02127. Telef. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas. Di
delis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Introduction to M ode m
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

' Lietuvių kalbos žodynas, pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiom viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N. Y. 11207.

Visos šios ir kitos lietuviškos 
knygos bei lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

(VftirNf •uvoiiyiif
garima gauti DurMnlnko ėdmf- 
nMractyoje. Skambink 212 827- 
1361.

^njber Hdidays”
1981 M. EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO/NEW YORKO
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tuanistinės mokyklos tradicinė

Mokiniai suvaidino spalvingą

Kultūros Židiny šį savaitgalį:

PRISIMINTAS KLAIPĖDOS ATVADAVIMAS

Leonardas Andriekus, OFM.

Po vaidinimo apdovanoti gėlėmis visi prisidėję prie vaidinimo. Iš k. Raimundas Bal
sys, Olga Ilgūnienė, Nijolė Ulėnienė, Rasa Bobelytė, Viktoras Ralys, Aldona 
Marijošienė — mokyklos vedėja, Rimas Vaičaitis ir Algis Jankauskas. Nuotr. P. Bivainio

(212) 827-1352 
(212) 827-1351 

Spaustuvė ..-.(212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 

212) 827-9645

šeimos šventė; sausio 18, sek
madienį, poetės Kotrynos Gri
gaitytės knygos “Marių vėjam 
skambant” pristatymas.

Poetė Kotryna Grigaitytė poe
ziją periodikoje pradėjo spaus
dinti 1927 metais. Yra išleidusi 
šiuos eilėraščių rinkinius: Akys 
pro vėduoklę — 1937, Paslaptis
— 1950, Širdis pergamente — 
1956, Rudens sapnai — 1963 
(rinkinys laimėjo Draugo poezi
jos konkursą), Trapus vakaras
— 1968. Praeitais metais išleido 
šeštą eilėraščių rinkinį — Marių 
vėjui skambant Si šeštoji poezi
jos knyga ir bus aptarta knygos 
pristatyme sausio 18, sekmadie
nį, 3 v. popiet Kultūros Židi
nyje. Knygos pristatymą rengia 
Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija.

Pranas Naujokaitis, rašytojas 
ir literatūros istorikas, kalbės 
apie Kotrynos Grigaitytės poezi
jos knygą “Marių vėjui skam
bant” tos knygos pristatyme sau
sio 18 Kultūros Židiny. Poetės 
visą kūrybą peržvelgs Paulius 
Jurkus.. Bus paskaityta ir poetės 
eilėraščių. Popietės pradžia 3 v. 
popiet Po programos — kavutė.

Vytas Gerulaitis prieš Kalėdų 
šventes buvo išskridęs į Austra
liją, kur tenisą žaidė jo sūnus 
Vytas. Iš Australijos jis grįžo 
tik sausio 5.

Skulptorius Vytautas Kašuba 
Kalėdų-Naujųjų Metų proga 
padovanojo Lietuvos generali
niam konsulatui New Yorke 
vėliausią savo kūrinį — VY
TAUTAS DIDYSIS 1392-1430. 
Generalinis konsulas Anicetas 
Simutis nuoširdžiai dėkoja 
skulptoriui už papuošimą kuklių 
Lietuvos generalinio konsulato 
patalpų vertingu kūriniu.

Laisvės Žiburio radijo pavasa
rinis koncertas — vakaras bus 
gegužės 2, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje. Programą atliks Bosto
no lietuvių vaidintojai ir suvai
dins Antano Gustaičio “Sekmi
nių vainiką”.

KASOS Kredito kooperatyve 
šiuo metu galima investuoti 
10,000 dolerių į Money Market 
Certificates šešiem mėnesiam 
su 13.43% metinių palūkanų. 
Išlaikius indėlį ir prieauglį visus 
metus, metinės efektyvios palū
kanos siekia 14.08%. Kred. Uni
jos Share Certificates galima 
pirkti mažesnėmis sumomis ir 
trumpesniam laikui. 500 dolerių 
vienetais perkami Share Certifi
cates neša 12.5% efektyvias pa
lūkanas. Paprastos einamosios 
sąskaitos duoda 7% metines pa
lūkanas. Visais atvejais yra nau
dingiau taupyti ir skolintis Ka
soje, todėl tautiečiai yra ragi
nami pervesti savo santaupas iš 
paprastų bankų į Lietuvių Kasos 
Kredito Uniją. Ne tik pavieniai 
asmenys, bet ir organizacijos 
gali pasinaudoti Kasos patarnavi
mais. Adresas: 86-01 114 Street, 
Richmond Hill, N.Y. 11418. Te
lefonas: 212 441-6799.

KOTRYNOS GRIGAITYTĖS 
KNYGOS “MARIU VĖJAM SKAMBANT’

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
KULTŪROS DRAUGIJA

bus viduje, ir jis tuoj atsilieps, 
jei neatsilieps, tai reikia įkalbė-

nori, koks telefono numeris. Vė
liau ai 
skambins.

bus sausio 18, sskmadlenį, 3 v. popiet 
Kultūros Židiny.

Apie poetės kūrybą Matote .PAULIUS JURKUS 
Apie pristatomą knygą — PRANAS NAUJOKAITIS

savo narius bei New Yorko vi
suomenę atsilankyti sausio 25, 
sekmadienį, 4 v. popiet Kultū
ros Židinyje į rengiamą žymaus 
tarptautinio medžiotojo dr. Kęs
tučio Valiūno skaidrių vakarą. 
Bus rodomos didžiųjų Aliaskos 
lokių bei Afrikos safari medžiok
lės. Tąjp pat matysime rekordi
nius trofėjus, kailius ir kita. 
Veiks baras. Bus užkandžiai. 
Išlaidom padengti suaugę auko
ja 3 dol., mažiau 16 metų — 
įleidžiami nemokamai.

Vacio Domeikos atminimui 
Andrius ir Filomena Ignaičiai 
Kultūros Židiniui aukoja 25 dol.

Mečys Ilgūnas, 49 metų, Tau
ro tunto tuntininkas, mirė širdies 
priepuoliu sausio 10 ankstų rytą, 
12:15 v. Mirė ligoninėje. Pašar
votas buvo M. Šalinskienės šer
meninėje. Palaidotas sausio 13 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 
Liko žmona Olga ir trys sūne
liai. Velionis mėgo dainuoti, tu
rėjo gražų tenoro balsą, daina
vo Operetės chore, N.Y. skautų 
vyčių oktete, dabar gražiai reiš
kėsi N.Y. vyrų chore Perkūne.

Emilija Jūrevičiūtė iš Linden, 
NJ., išvyko atostotauti į Floridą, 
sustojo Palm Beach Shores pas 
p. Kulpavičius. Ir ten atsiuntė 
Darbininkui sveikinimus.

Skautų abiejų tuntų, Neringos 
ir Tauro, iškilminga sueiga 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga bus vasario 14, 
šeštadienį, tuoj po lituanistinės 
mokyklos, 1:15 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Visi skautai daly
vauja uniformuoti.

Juostų audimo kursus rengia 
Lietuvių Tautodailės Institutas. 
Registruotis pas Jadvygą Kregž- 
dienę. Tel. 846-0510.

Petronėlė Gagas mirė sausio 9. 
Laidotuvėmis rūpinosi Garšvos 
šermeninė. Palaidota sausio 12 
iš Apreiškimo parapijos Šv. Jono 
kapinėse. Liko trys sūnus ir dvi 
dukros. Velionė buvo atvykusi į 
Ameriką gerokai dar prieš I-mą- 
jį pasauliną karą. Ilgą laiką gy
veno Worcestery, Mass., paskui 
persikėlė į Brooklyną. Priklausė 
prie Apreiškimo parapijos visų 
draugijų. Ją labiausiai globojo 
dukra Frances Gagas, gyvenanti 
Apreiškimo parapijos artumoje.

PAPILDOME SUKAKTIS
Š. m. Darbininko 1 nr. rašėme 

apie įvairias sukaktis. Dabar tą 
sąrašą papildome:

Prieš 80 metų, 1901 rugsėjo 
30, gimė Petras Jurgėla, lietu
viškosios skautijos įkūrėjas, Lie
tuvos kariuomenės karininkas, 
Klaipėdos žygio dalyvis, bendra
darbiavęs daugiausia kariškoje 
spaudoje. Į Ameriką atvykęs, 
įsijungė į karių veteranų veik
lą, parašė knygą apie Darių ir 
Girėną, dabar daug rašo apie 
įvairius Lietuvos karius. Parašė 
knygą apie gen. P. Plechavičių, 
o taip pat išsamų veikalą apie 
lietuviškąją skautiją.

VAKARAS — EGLUTE

sumanė ir režisavo Raimundas 
Balsys. Jis labai daug darbo į- 
dėjo, kol pastatė šį vaidinimėlį. 
Į sceną buvo išvesti visi mo
kyklos mokiniai.

Prie scenos buvo pastatytas 
nemažas priescenis. Mokiniai 
atėjo iš salės, pasklido visoje 
scenoje, priescenyje. Paskui vėl 
nusileido į salę. Tai žiūrovam 
buvo ko pasižiūrėti. Ypač buvo 
gražūs kostiumai, kuriuos dau
giausia pasiuvo Olga Ilgūnienė.

Po vaidinimo tuoj pasirodė 
Kalėdų senis (A. Bagdžiūnas). ’ 
Prie Kalėdų senio mokyklos 
choras pagiedojo penkias kalė- I 
dines giesmes: Piemenėliai pa
skubėkit, Kalėdinė lopšinė, Be 
manęs neužgimk, Kalėdos Lie
tuvoje, Mes girdėjome angelus.

Giesmių ir dainų išmokė Ni
jolė Ulėnienė. Akomponavo 
Viktoras Ralys. Pranešėju buvo 
Rimas Vaičaitis.

Prie scenos žemai buvo gražiai 
papuošta Kalėdų eglutė. Po visų 
programų vyko loterijų trauki
mai, vaišės, kavutė. Žmonių 
buvo pilna salė.

25-toji sukaktuvinė Lietuvių 
Fronto Bičiulių stovykla rengia
ma liepos 11-18 lietuvių pran
ciškonų vasarvietėje, Kenne- 
bunkporte, Maine. Registruotis 
tiesiai pas Tėvą Steponą Ropolą, 
Franciscan Monašfery, Kenne- 
bunkport, Maine, 04046. Tel. 
207 967-2011. Liet Fronto Bi
čiulių centro valdyba prašo ne
delsti registruotis.

Angelų Karalienės parapija 
Brooklyne nuo šių metų pra
džios uždaryta. Visi dokumen
tai ir metrikai yra perkelti į 
Apreiškimo lietuvių parapijos 
raštinę, 259 No. 5th St, Brook- 
lyn, N.Y.

Asmenys, gyveną JAV ir ne
turį JAV pilietybės, sausio mė
nesį privalo užpildyti pašto į- 
Siaigoj gaunamą registracijos 
kortelę. Neatlikę šios pareigos, 
gali būti baudžiami.

Darbininko kalendorius 1981 
metam lapkričio 14 išsiųstas vi
siem skaitytojam. Jei kas norėtų 
gauti papildomų egzempliorių, 
prašomas atsiųsti po 2 dol.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

RENGINIAI KULTŪROS ŽIDINY
Sausio 17, šeštadienį, ateiti

ninkų šeimos šventė.
Sausio 18, sekmadienį, Kotry

nos Grigaitytės eilėraščių kny
gos “Marių vėjui skambant” pri
statymas. Pradžia 3 v. popiet

Sausio 25, sekmadienį, 
Medžiotojų ir Žuvautojų klubo 
Aras susirinkimas.

Vasario 7 ir 8 numatyta dai
lės paroda atšaukta. Visos salės 
laisvos.

Vasario 15, sekmadienį, Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimas.

Vasario 27, penktadienį, Izi
doriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas.

Vasario 28, šeštadienį, Užga
vėnių balius. Rengia New Yorko 
ateitininkai.

Kovo 1, sekmadienį, Lito 
bendrovės metinis susirinkimas.

Kovo 8, sekmadienį, Kaziuko 
mugė. Rengia New Yorko skau
tai.

Kovo 14-15, šeštadienį ir sek
madienį, dail. N. Alperto paroda. 
Išstatomi Vilniaus miesto peiza
žai.

Kovo 28, šeštadienį, Alek
sandro Vakselio 65 metų sukak
ties minėjimas ir pagerbimas. 
Rengia specialus komitetas.

Sausio 10, šeštadienį, 7 v.v. momentus. Invokaciją sukalbėjo 
Kultūros Židiny surengtas Klai- šaulių kuopos kapelionas Tėv. 
pėdos krašto atvadavimo minėji- Leonardas Andriekus, OFM. 
mas. Rengė Simo Kudirkos šau- Prisiminti žuvusieji ir pagerbti 
lių kuopa, talkino ramovėnai, ^los bei susikaupimo minute, 
birutietės, savanoriai-kūrėjai, M. 
Lietuvos rezistencinis sąjūdis, 
M. Lietuvos bičiulių draugija.

Minėjimui vadovavo kuopos 
pirmininkas Kęstutis Miklas. 
Pradžioje, grojant Lietuviais esa
me mes gimę, įneštos vėliavos. 
Muzikine palyda rūpinosi Aloy
zas Balsys. Jis buvo surinkęs 
gana daug dainų apie pajūrį, 
Klaipėdą. Muzika buvo leidžia
ma iš juostelių per garsiakalbius.

Prisiminti ir žygio dalyviai. Jo
nas Jankus, to žygio dalyvis, 
buvo pakviestas atsistoti.

Sveikinimo kalbą pasakė 
Lietuvos gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Prisiminė, kad iš Mažo
sios Lietuvos sklido kultūrinė 
šviesa į Lietuvą. Ten gyveno ir 
rašė Kristijonas Donelaitis. 
Spaudos draudimo metu ten bu
vo spausdinamos lietuviškos 
knygos, laikraščiai, kurie buvo 
slapta gabenami į Lietuvą. Jau 
1918 lapkričio 30 M. Lietuvos 
tautinė taryba padarė pareiški
mą, kad nori prisijungti prie Lie
tuvos. Tada santarvininkai ne- 

i kreipė dėmesio. Kai lenkus vi
sur užtarė bei rėmė prancūzai, 
tai lietuviai buvo vieni ir turė
jo pasitikėti savo jėgomis. Nuo 
Vokietijos buvo atskirtas tik 
Klaipėdos kraštas ir pagal Ver
salio sutartį pavestas valdyti 
prancūzam. Lenkai taikstėsi į tą 
kraštą, tad ir įvyko sukilimas ir 
prisijungimas prie Lietuvos.

Toliau kalbėtojas prisiminė 
lietuvių kalbą, kuri Didžiojoje 
Lietuvoje buvo užguita, val
džios nevartojama, gi M. Lietu
voje nuo 16 amžiaus valdžia į 
Prūsijos lietuvius kreipėsi lietu
vių kalba. Yra išleistos net kny
gos “Prūsijos valdžios gromatos 
ir pagraudenimai”.

Lietuvos gen. konsulas padė
kojo už šios šventės suruošimą.

Toliau sveikinimo žodį tarė 
LB apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis. Jis pabrė
žė, kad Klaipėdos krašte lietuvy- 

kunigam — klebonui J. Pakai- ,bė išsilaikė ne tik kaime, bet ir 
niškiui, kun. A. Račkauskui ir 
mano artimam draugui Stasiui 
Balsiui.

Atidarymo kalbos
Atidarymo kalbą pasakė pir

mininkas K. Miklas, priminda
mas atvadavimo svarbiuosius

N. Y. skautės turėjo bent ke
lias žiemos išvykas. Skautės ir 
prityrusios skautės lankėsi N.Y. 
China Town, sausio 3 per 40 
skaučių vyko į baletą, sausio 10 
vilkiukai ir paukštytės turėjo 
čiuožimo išvyką į Hicksville, 
L.I. Dalyvavo per 40.

Nidos leidyklos išleistas ka
lendorius 1981 metam su kas
dien nuplėšiamais lapukais jau 
gaunamas Darbininko admi
nistracijoj. Su persiuntimu 7 
dol.

MEČYS RAZGAITIS 
DĖKOJA

Netikėtai susirgęs svetimoje 
aplinkoje, maloniai nustebau ar
timųjų ir draugų dėmesiu, skirtu 
mano sveikatai. Šia proga ypa
tingai reiškiu padėką: kompozi
toriui J. Stankūnui su ponia, 
p. A. Gudaitienei, Darbininko 
redakcijai, Apreiškimo parapijos

Balandžio 4 ir 5, šeštadienį 
ir sekmadienį, dail. Ados Pel- 
davičiūtės-Montvydienės ap
žvalginė pomirtinė paroda.

Balandžio 26, sekmadienį, At
velykio stalas. Rengia LMK Fe
deracijos New Yorko klubas.

Gegužės 2, šeštadienį, Laisvės 
Žiburio radijo koncertas — vai
dinimas.

paroda. Rengia Balfo 100-tasis 
skyrius.

Gegužės 16, šeštadienį, dr. Jo
kūbo Stuko vadovaujamos radi
jo valandos 40 metų sukakties 
minėjimas-koncertas.

Gegužės 17, sekmadienį, Liet 
Kat Mokslo Akademijos New 
Yorko židinio susirinkimas.

Birželio 7, šeštadienį, N.Y. vy
rų choro Perkūno metinis kon
certas.

Kas nori rezervuotis Kultūros 
Židinio patalpas, prašom skam
binti į Kultūros Židinio admi
nistraciją: 234-8386. Atsilieps 

inteligentų tarpe. Net po 700 
metų vokiečių valdymo lietuviai 
rado reikalo jungtis su Lietuva. 
Linkėjo, kad ir išeivijos lietuviai 
būtų tokie, ištvermingi ir saugo* 
tų lietuviškumą.

Anso Lymanto kalba
Su sveikinimais buvo baigta 

oficialioji dalis. Nuo vėliavų 
nuėjo garbės sargybos. Dabar 
kalbėjo svečias iš Montrealio, 
klaipėdietis Ansas Lymantas. 
Jis kalbėjo apie šių dienų Ma
žosios Lietuvos ir Klaipėdos 
krašto problemas. Kalbą buvo 
pasirašęs. Skaitė ramiai, aiškiai. 
Visiem buvo suprantamas kiek
vienas žodis. Patsai kalbos sti
lius buvo maloniai puošnus, jau
kus.

Prisiminė, kad malonu švęsti 
sausio 15, nors ši šventė ir nėra 
įrašyta į lietuviškų švenčių 
tarpą. Padėkojo šauliam už jos 
surengimą. Prisiminė, kad Klai
pėdoje tokią dieną sukilimo va
dai ir dalyviai susirinkdavo prie 
žuvusiųjų paminklo jų pagerbti. 
Ar tada kas galėjo numatyti, kad 
ateis čia nauji okupantai.

Prisiminė Žiugždos parašytą 
Lietuvos istoriją, kur labai liaup
sinama Maskva. Jos esą nuo
pelnai, kad Klaipėda atvaduota 
ir prijungta prie Lietuvos. Sen- 
bolševikam Klaipėda buvo sve
timas kraštas. Tik jaunoji 
karta atrado Vydūną. Jaunimas 
ėmė domėtis jo raštais. Jo “Pa
saulio gaisrą” pastatė Vilniaus 

universiteto studentai. Kiek ten 
išsireiškimų, kurie tinka ir da
barčiai. Kai Vilniuje išleido Vy
dūno dramas, per tris dienas iš
pirko visą laidą. Vydūno dvasi
nis atsparumas ir heroizmas vei
kia jaunimą.

Martyno Jankaus sodyba po 
antrojo pasaulinio karo buvo ap
leista, paskui namus sudegino 
iki pamatų. Buvo apnaikintas ir 
Rambynas. Dabar prie Jankaus 
sodybos pastatytas paminklas, 
aptvarkytas ir Rambynas, pasta
tytas aukuras.

Susidomėta ir Ventės Ragu, 
kur sulekia šimtai tūkstančių 
paukščių. Rašoma studija apie 
spaustuves, Jagomastų šeimą. 
Klaipėdoje kuriamas lietuvių 
kultūros muziejus, kur bus su
telkta visa medžiaga, liečianti 
lietuviškąją M. Lietuvą.

Senųjų Klaipėdos krašto gy
ventojų beveik nebeliko. Jų vie
tas užėmė lietuviai iš Lietuvos. 
Klaipėdos mieste yra nemaža ru
sų. Čia yra didelis tolimosios 
žvejybos laivynas. Dar veikia 
faneros fabrikai, laivų statybos, 
kur dirba rusai.

Mažojoje Lietuvoje yra dar 
liūdniau, ten visi gyventojai yra 
iš Sovietų Sąjungos.

Vakarų Vokietijos vokiečiai 
primena, kad Lietuvos nepri
klausomybės kelias gali eiti per 
Rytprūsius, nes vokiečiai yra su
interesuoti, kad Rytprūsiai ne
tektų Lenkijai. Prelegentas pri
siminė, kaip 1923 metais vienas 
klaipėdietis skubėjo į Berlyną, 
kad ten suorganizuotų pasiprie
šinimą sukilimui, bet Berlynas 
jį nutildė. Berlynas tada buvo 
suinteresuotas, kad Klaipėdos 
kraštas tektų Lietuvai.

Kova dėl pajūrio vyksta ir 
šiandien. Nuo klaipėdiečių pri
klausys, kiek šis kraštas bus 
lietuviškas. Jaunimas gal ir šie
met prie sukilėlių paminklo pa
dės gėlių ...

Paskaita buvo maloniai visų 
išklausyta ir palydėta plojimais.

Skaito Vytautas Valiukas
Aktorius Vytautas Valiukas 

įdomiai ir ryškiai paskaitė An
tano Miškinio eilėraštį Vėjai nuo 
Malburgo, Kazio Borūtos Bal
tijos vėjų daina, Petro Babic
ko kelionės įspūdžiai po Nerin
gą ir ištraukas iš Donelaičio Me
tų. Paskaitė pradžią Pavasario 
linksmybių, Rudens gėrybių, 
Žiemos rūpesčių. Kadangi dabar 
žiema ir vargina šaltis, tai akto
rius pabaigai vėl grįžo prie Pa
vasario nnKsmyoių — jau sauje
lė vėl atkopdama budina svie-

Padėkos
Pabaigoje pirmininkas K. 

Miklas padėkojo visiem progra
mos dalyviam. Salę papuošė 
P. Jurkus. Vaišes paruošė E. 
Mickeliūnienė su savo talkinin
kėm Mančioniene ir V. Sližie-

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Žmonių buvo atsilankę apie 
60. Po programos buvo kavutė 
ir bendras pažmonys, užtrukęs 
porą valandų. Minėjimas buvo 
turiningas ir praėjo sklan
džiai. (p.J.)




