
JUNGIA IR STIPRINA
Lietuvos atstovo dr. S.A. Bačldo žodis į Lietuvą 
per Amerikos Balso radiją naujųjų 1982 metų 
proga

Savaitės 
įvykiai

fosHSSSIktelSSeS*

DEKANAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ KIŠIMĄSI
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt, lankydamasis JAV, 
nors ir priekaištavo dėl prez. 
Reagan paskelbtų Sov. S-gai ir 
Lenkijai sankcijų dėl įvykių 
Lenkijoj, tačiau pareiškė, kad 
Vokietija nedarysianti nieko, 
kad sankcijom pakenktų.

Europos bendrosios rinkos 
valstybių užs. reikalų ministerių 
konferencija pažadėjo nedaryti 
nieko, kas pakenktų prezidento 
Reagan paskelbtom sankcijom 
Sov. S-gai ir Lenkijai, ir toliau 
tuo reikalu tartis su JAV.

Graikijos min. pirmininkas
• Andreas Papandreou atleido iš 

pareigų užs. reik, ministerio pa
vaduotoją Asimakis Fotilas už 
tai, kad jis Europos bendrosios 
rinkos valstybių užs. reik, minis
terių konferencijoj peržengęs 
duotas instrukcijas ir nepajėgęs 
sutrukdyti konferencijos priim
tos rezoliucijos, kurioje kritikuo
jama Sov. S-ga.

Sirija, nepaisydama galimo 
JAV veto, stengiasi, kad J.T. 
Saugumo taryba priimtų griežtą 
rezoliuciją, siekiančią izoliuoti 
Izraelį dėl Golan aukštumų 
aneksijos.

JAV pareigūnai mano, kad 
gruodžio 17 nusižudęs Albanijos 
min. pirmininkas Mehmet She- 
bu iš tikrųjų bu^ęs nužudytas 
komunistų partijos centro ko
miteto posėdy, dėl kilusio kon
flikto tarp jo ir prezidento 
Hoxha.

Prancūzijos užs. reik nainiste- 
ris Claude Chėysson pareiškė, 
kad turi būti sukurta palesti
niečių valstybė ir kad Palesti
nos išlaisvinimo organizacija 
būtų įjungta į Art. Rytų taikos 
derybas.

Saudi Arabija ir Libija vėl 
atnaujino prieš 14 mėn. nutrauk
tas derybas dėl diplomatinių 
santykių užmezgimo.

Lenkijos vyriausybė pašalino 
iš vietų 90 provincijų ir mies
tų pareigūnų, kurių tarpe buvo 
9 provincijų gubernatoriai, jų 
pavaduotojai ir miestų burmist
rai, už nesugebėjimą vykdyti ka
ro meto būklės nuostatų,

Egipto prezidentas Mubarak 
paleido visą ministerių kabinetą 
ir min. pirmininku paskyrė bu
vusį min. pirmininko pavaduoto
ją Ahmed Faad Mohieddin, ku
ris sudarė naują ministerių ka-

FBI direktorius William H. 
Webster pareiškė, kad 35 proc. 
JAV esančių sovietų diplomatų 
yra KGB agentai.

Lenkijos karinės vyriausybės 
galva gen. Jaruzelski sukvies
tiem Europos bendrosios rin
kos valstybių atstovam Lenki
joj pareiškė nepasitenkinimą 
prezidento Reagan paskelbtom 
sankcijom, nes tai esąs kišimasis 
į Lenkijos vidaus reikalus, ir gy
nė savo politiką, nes Solidarumo 
unija vedusi kraštą į anarchiją prievartauja dekanus, draus- 
ir buvo virtusi atvira vyriausy- damas jiems atlikti tiesiogines ir 
bės opozicija.

Sov. S-ga, spaudžiama akinių 
sunkumų, per 1981 m. pardavė 
200 metrinių tonų aukso, o 1980 
m. buvo pardavusi tik 90 metri
nių tonų. Per metus ji pasiga
mina 300 metr. tonų, ii kurių

Prieš 2 m. Glumą suldli 
rengęs aviacijos Itn. J< 
Rawlings ir krašto prez 
paskyręs Hilla Limann/ 
rengė naują sul 
areštavo prez 
parlamentą 
konstituciją. Jo 
tautinės gynyl 
propaguoja liai 
gyvenimą, atro<

su-

lente, paleido 
/suspendavo 

irmininkaųjama 
J taryba visur 
IĮ ir visą krašto 
i, pasuks | kairę.

' Įgaliotinis 
Kauno

1981 gegužės 14 į Kauno mies
to vykdomąjį komitetą buvo su
kviesti Kauno arkivyskupuos ir 
Vilkaviškio vyskupijos dekanai. 
Kalbėjo pats Religinių Reikalų 
Tarybos įgaliotinis Petras Ani- 
lionis.

Pirmiausia jis palietė vyskupų 
prašymą, kad leistų seminarijoje 
padidinti klierikų skaičių. Įga
liotinis pareiškė, kad tarybinė 
vyriausybė svarstys šį klausimą 
tik tada, kai Bažnyčioje nebus 
prieglobsčio nelegaliems kuni
gams. O dabar tokių kunigų esa
ma: Kaune — Paliokas, Našlė
nas, Poderis, Kybartuose — Ma
tulionis, Alytuje — Brilius. Visi 
jie nebaigę kunigų seminarijos 
ir neturį registracijos pažymėji
mo. Įgaliotinis bandė įtikinti 
susirinkusius, kad, kai šių kuni
gų niekas neįsileis į bažnyčią, 
bus galima padidinti klierikų 
skaičių Kauno kunigų seminari
joje.

(Kas tie nelegalūs kunigai? 
Jie tikriausiai yra atėję iš slap
tosios pogrindžio seminarijos, 
todėl jie ir neturi registracijos 
pažymėjimo. Drb. red.)

Įgaliotinis apgailestavo, kad 
kas ketvirtas įšventintas kunigas 
esąs “ekstremistas”. Įgaliotinis 
karščiavosi: “Niekas neleis, kad 
seminarija ruoštų antitarybinin- 
kus”.

Per metus laiko nepagerėjo 
reikalai dėl religinio ekstremiz
mo. Ekstremistiškai nusiteikę 
kunigai neduoda žinių kurijoms 
ir valdžios organams apie religi
nę padėtį Lietuvoje. Jie drąsiai 
pažeidinėja tarybinius įstatymus, 
moko vaikus, nepilnamečius, 
pritraukia į procesijas, organi
zuoja kažkokį eucharistinį judė
jimą. Visa tai esą plaukimas 
prieš srovę.

Po įgaliotinio kalbos kalbėjo 
kai kurie dekanai ir vicedekanai. 
Ypač drąsiai Bažnyčios reikalus 
gynė Jurbarko klebonas kun. 
Buožis, kad kunigai negali val
džiai teikti tokių žinių, kurios 
bus naudojamos ateistinei pro
pagandai. Kunigai yra prisiekę 
būti gerais parapijų šeiminin
kais, tai neis į konfliktą su 
Bažnyčios kanonais ir niekada 
nesutiks savo teises perduoti pa
rapijų komitetams.

Panevėžyje panašus semina
ras buvo 1981 gegužės 8.

Telšių dekanų protestas
Telšių vyskupijos dekanai 

vyskupijos valdytojui įteikė pro
testą dėl tokių seminarų. Tame 
proteste rašoma:

1. Praėjusių dvejų metų po
kalbiai Telšiuose su RRT įgalio
tiniu Lietuvos TSR Petru Ani- 
lioniu parodė, kad įgaliotinis 
esmines bažnyčios pareigas, ku
rias jiems uždeda bažnytiniai į- 
statymai (kanonai), II Vatikano 
Susirinkimo nutarimai ir popie-

TERLECKAS PASIRAŠO

Vokietijoj rusų kalba leidžia
mo žurnalo Possev (1981, Nr. 10) 
žiniomis, 1981 sausio mėn. gru
pė politinių kalinių ii Permės 
koncentracijos stovyklos Nr. 36

Solidarumo unijos nariam, tokio 
turinio telegramą: "Mes su ju
mis, broliai lenkai, jūsų žvaigž
dinėj valandoj”. Aituonių pasi- 
tašiusiuiu tarpe buvo ir Antanas 
Terleckas. (E) 

žiaus specialūs raitai. Pavyz
džiui, už vaikų kateldzavimą, 
jaunimo įtraukimą į aktyvų reli
ginį gyvenimą, už kateketinių 
pamokslų sakymą vaikams gra- Todėl mes, dekanai, aukščiau 

išdėstytų faktų akivaizdoje 
esame priversti pareikšti protes
tą prieš minėtą įgaliotinio veik
lą ir pareiškiame, kad ateityje 
nebegalėsime dalyvauti jo ren
giamuose su dekanais susitiki
muose, kur įgaliotinis reiškiasi 
ne kaip tarpininkas tarp Valsty
bės ir Bažnyčios, o kaip kovo
tojas ateistas, griaunantis Ka
talikų Bažnyčią.

1981 balandžio 16.
Pasirašė: kun. J. Gedvilas, 

kun. P. Paišis, kun. Alf. Lukoše
vičius, kun. dr. P. Puzaras, kan. 
F. Valaitis, kan. K. Gaščiūnas, 
kun. A. Mileris, kun. A. Striu
kis, kan. J. Grubliauskas, kan. 
J. Valaitis, kun. T. Poška.

Po šiuo pareiškimu nepasira
šė dekanai: prel. Br. Barauskas, 
kun. B. Talaišis ir kun. St Ilin- 
čius.

•Kiek vėliau du dekanai — kan. 
J. Grubliauskas ir kan. F. Valaitis 
savo parašus atšaukė.
_ Gegužės 12 Telšių rajono vyk
domajame komitete įvykusiame 
seminare dalyvavo tik penki de- 
£iai. Su tais, kurie susitikime 

lalyvavo, įgaliotinis Anilionis 
ėsi kalbėsiąs atskirai.

kalėjimo bausmėmis.
2. šių metų vasario — balan

džio mėnesiais įgaliotinis pra
vedė respublikos rajonų cent
ruose vadinamuosius “semina
rus” bažnytinių komitetų na
riams. Čia jis ardė Katalikų 
liepdamas komitetų nariams nu
šalinti klebonus nuo Bažnyčios 
ir jos reikalų administravimo, 
daugybės svarbių klebono pa
reigų vykdymo: vadovauti visam 
bažnytiniam liturginiam — sak
ramentiniam gyvenimui (orga
nizuoti procesijas, chorus, burti 
prie altoriaus adoratorius, įtrau
kiant ne tik suaugusius, bet ir 
jaunimą, vaikus, kviesti kunigus 
į atlaidus ir tt), katekizuoti vai
kus, net kateketinius pamokslus 
sakyti.

Tai aiškus kišimasis į grynai 
kanonišką, sakramentinę — li
turginę ir pastoracinę Bažnyčios 
veiklą, turint tikslą ją sunaikin
ti. Tikintieji, kunigai ir mes, de
kanai, norėdami likti ištikimi 
Bažnyčiai, jokiu būdu su tuo ne
galime sutikti. Norėdami gyven-

čia ir vykdyti jos pagnncunę mi-

DEBATAI APIE TAUTINES 
MAŽUMAS LENKIJOJE

Solidarumo sąjūdis Lenkijoj 
išjudino tautinių mažumų klau
simą; laisvųjų profesinių sąjungų 
bei oficialioj spaudoj dažnai ro
dėsi ir Lietuvos vardas. Ypatin
gą kontroversiją sukėlė sovieti
nio plauko “darbo herojaus” Al
bino Spiwako pastabos rugpjū
čio mėnesį įvykusiame lenkų 
komunistų partijos centrinio ko
miteto plenume. Ten Spiwakas 
taip kalbėjo: "Prieš 1939 metus 
Lenkijoj buvo įvairių tautinių 
tautų (nacje narodowe). Ai turiu 
galvoj lietuvius, žydus, ukrai
niečius ir ypač vokiečius. Jų 
pakako sudaryti subversyviai 
"penktajai kolonai”. Ir ji buvo 

v sudaryta. Buvo šūvių į nugarą ir 
špionažo. Lenkijos armija tapo 
disorganizuota. Tikslai buvo tie 
patys: sudaryti trampliną įsiver
žimui į Sovietų Sąjungą”.

Spiwakas pareiškė, kad ir 
šiandien žmonės su panašiais 

privalome laikytis es- 
įstatymų (kanonų), 

atveju mes išduodame 

tikslais nori išnaudoti tautines 
mažumas. “Bet šiandien”, sako 
jis, “nebėra įvairių tautinių tau
tų — pirmą sykį Lenkijos isto
rijoj lenkai viena tauta”.

Šis Spiwako pareiškimas susi
laukė atkirčio ukrainiečių mažu
mos Lenkijoj savaitrašty Naše 
Slovo (1981.IX.20), kuris pa
brėžė; kad Lenkija tebėra dau- 
giataūtinė valstybė. Lenkijos 
šaltinių žiniomis, Lenkijoj dabar 
yra apie pusė milijono tautinių 
mažumų. Įsikūrus Solidarumo 
sąjūdžiui, tos mažumos pradėjo 
drąsiau reikalauti savo teisių. 
Jų reikalavimus parėmė laisvųjų 
buvo įsiregistravusi ir lietuvių 
studentų sąjunga Lenkijoj.

Lenkų šovinizmo atstovas 
Spiwakas visada buvo su didele

Brangūs Tautiečiai,
Sutinkame šiemet Naujuosius 

Metus tokioje tarptautinėje pa- 
dėtyje, kurioje pagal popiežiaus 
1982 sausio 1-ajai skirtą pareiš
kimą — "yra rimtų grėsmių 
taikai pasaulyje", o pagal 
pavojų bei pažadų, daugelis 
žmonių ir dabar tebegyvena 
tironijoje ir skurde”. Tos mintys 
rodo, kaip visiems sunku yra at
sakyti į kylančius klausimus ry
šium su tebesitęsiančia Lietuvos 
okupacija, įvestu karo stoviu 
Lenkijoje, sovietų kariuomenės 
buvimu Afganistane, Artimųjų 
Rytų problemomis,- atominio 
karo baimė, branduolinių ginklų 
pašalinimo projektu ir Lt

Esmėje šių Naujųjų Metų iš
vakarėse padėtį paaštrino Len
kijoje smurto priemonių pavar
tojimas, laužąs žmogaus teises ir 
laisves, garantuotas Pasauline 
Žmogaus Teisių Deklaracija ir 
Helsinkio Baigiamuoju Aktu. 
Daugelyje Vakarų kraštų vyko ir 
vyksta manifestacijos prieš 
Lenkijoje įvestą karo stovį, so
vietų diktuojamą. Spaudoje 
buvo reiškiamos mintys, kad bū
tų paskelbtos sankcijos prieš 
Lenkiją ir Sovietų Sąjungą dėl 
1975 metų Helsinkio Akto nuo
statų nesilaikymo. JAV paskelbė 
1981X11.29 eilę sankcijų prieš 
Sovietų Sąjungą.

'Šiąja proga prisimintina prezi
dento Reagano 1981X11.4 pro
klamacija, kuria buvo paskelbta 
gruodžio 10-oji Žmogaus Teisių 
Diena, gruodžio 15-oji — Teisių 
Rinkinio Diena ir Žmogaus Tei
sių Savaitė — pradedant gruo
džio 10-ąja diena. Tąje prokla
macijoje sakoma: "Mes ir toliau 
stengsimės pilnai laikytis tų tei

Kai iš jo primityvumo pradėjo 
tyčiotis lenkų žurnalistai ir Soli
darumo nariai, sovietų spauda, 
įskaitant ir lietuviškąją, labai 
tuo pasipiktino.

(Elta)

PUOLA IŠEIVIŲ 
VEIKLĄ

Gimtasis Kraštas persispausdi
no Švyturio žurnale pasirodžiusį 
straipsnį "Kreivame veidrody
je”, kuriame Jonas Aničas jam 
būdingu stiliumi puola lietuvių 
kinčiųjų padėties Lietuvoj at-

Lietuvoj remontuojamos ir res
tauruojamos bažnyčios, leidžia- 
jimo atvejus, kuriuos kelia po- 
mini kun. K. Pugevičiaus vado* 
bą vadina "pasipinigavimu”. (E.) 

sių mūsų krašte ir skatinsime jų 
laikymąsi užsienyje. Mes ne
galime turėti didesnio noro 
žmonijai, kaip tą, kad visi žmo
nės gidėtų tomis teisėmis nau
dotis”.

Prezidentas proklamacijoje 
pareiškė, kad po daugelio metų 
misija ir Visumos Susirinkimas 
priėmė deklaraciją smerkiančią 

diskriminaciją, liečiančią reli
giją. Joje skelbiama, kad tėvai 
turi turėti teisę mokyti savo vai
kus Dievą garbinti ir kad visos 
tikybos turi turėti teisę skelbti 
savo tikėjimą, paruošti savo dva
sininkus ir laikytis savųjų papro
čių ir švenčiu”.

Sutikdami Naujuosius 1982 
Metus, iš vienos pusės matome 
pasaulyje žmogaus teisių ir lais
vių deklaracijų pabrėžimą, o iš 
kitos pusės — smurto ir žiau
riausių priemonių vartojimą 
toms teisėms ir laisvėms už
gniaužti. Mums, mūsų tautos 
laisvės bylą ginant, tenka dar 
daugiau pabrėžti žmoniškumo, 
moralės, teisingumo ir tarptauti
nės teisės principus, kad geriau 
būtų galima apsaugoti paverg
tuosius nuo dar didesnio smurto 
ir priespaudos.

Lietuvių tautos teisių ir aspi
racijų gynėjai gerai žino, kad 
Sovietų Sąjungos okupuotoje 
Lietuvoje įsakomi pareigūnai 
nesilaiko nei Pasaulinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos, nei 
Baigiamojo Helsinkio Akto nuo
statų, nepaisant, kad vakariečiai 
tarptautiniuose forumuose nuo
lat tai sovietams kartoja. Lietu
vių išeivija ta kryptimi taip pat 
stiprina veiklą tikslu parodyti 
Sovietų Sąjungos nusikaltimus 
teisėms, kurias sovietai yra pasi
žadėję gerbti. Tikėkimės, kad 
pasaulinė opinija ir Vakarų vals
tybių žygiai paveiks Sovietų Są
jungą, kurios viduje bręsta di
delės sunkenybės. Mums reikės 
dar daug pastangų, kantrybės ir 
ištvermingumo, kol bus laimėta 
Lietuvos laisvės byla. Bet tė
vynės meilė, ryžtas laisvai gy
venti ir nepriklausomai tvarkytis 
mus visus jungia ir stiprina. 
Niekas nepajėgs sugriauti mūsų 
tikėjimo ir vilties į laisvos Lie
tuvos ateitį.

Naujųjų Metų proga nuo
širdžiai sveikinu Lietuvos Pa
siuntinybės ir savo vardu visus 
pavergtos tėvynės tautiečius. 
Linkiu, kad ateinantieji metai 
visiems atneštų šviesesnių vil
čių į geresnį rytojų.

Birutės Pašilienės 
emigracijos byla

Dienrašty The Milvvaukee 
Journal (1981X1.26) pasirodė 
Landos Steiner straipsnis “Jų 
tikslas išlaisvinti lietuvių disi
dentus”, kuriame aprašoma Ro
lando ir Gražinos Paeglių veikla. 
Šiuo metu jų pastangos nukreip
tos į Birutės. Pašilienės emigra
ciją iš Lietuvos. Ji yra daug pa
dėjusi Simui Kudirkai ir jo moti
nai; už tai ją persekioja KGB.

Kova už Pašilienės emigraciją 
tęsiasi jau 11 metų. Paegliai 
nuolat kalbasi su ja telefonu, 
stengiasi įtraukti į akciją kong
reso atstovus ir atkreipti visuo
menės dėmesį.

pas Paeglius, Gražina kalbėjosi 
telefonu su Pašilienės sūnum 
Aleksu, kuris praleido penkerius 
metus griežto režimo lagery už 
Lietuvos vėliavos pasiuvimą. 
Žinodamas, kad jų pasikalbėji
mo klausosi KGB, Aleksas pa* 
reiikė: "Jei jie iileis tokius, kaip 
mes, KGB liks bedarbiais”.

vietai peržiūrės Pašilienės pra
šymą emigruoti po dvejų metų. 
(Elta)
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tįjo valstybiųir Porto Riko. Lie
tuva, Latvija ir Ėstąja — rąšo Anot Eltos, Pabaltijo draugai 
Elta — yra valstybės, kurių 1

diplomatas ir Michigano valsti
jos senatorius Ed Fredricks. Jis 
klausia, kaip JAV turėtų reaguoti 
į Sovietų Sąjungos ir jos satelitų 
piktnaudžiavimą Jungtinių Tau- 

koslovakijos, Afganistano ir An
golos klausimą”, rašo jis. “Jei 
Sovietų Sąjunga taip uoliai rei
kalauja nepriklausomybės Porto

facococecieoeccoeoooeooeeef

Savaitės 
{vykiai

, V .

Prezidento Reagan patarėjas 
saugumo reikalam Richard V. 
Allen atsistatydino ir į jo vietą 
buvo paskirtas valst. sekreto
riaus pavaduotojas William P. 
Clark.

Lenkijos radijas paskelbė, 
kad prasidėję pasitarimai tarp 
vyriausybės ir Solidarumo unijos 
atstovų, bet neskelbia, kas Soli
darumo unijai atstovauja. Anks
čiau unijos vadas Lech Walen- 
sa buvo sutikęs tartis su vyriau
sybe, jei pasitarimuose bus leis
ta dalyvauti ir kitiem 18 uni
jos prezidiumo narių ir teisinių 
patarėjų.

Irano organai nužudė jau ant
rą islamo religinės Bahai sektos 
vadovybę, kurios 8 nariai gruo
džio mėn. buvo areštuoti ir už 
keleto dienų sušaudyti. 1980 m. 
šios sektos vadovybė buvo areš
tuota ir dingo kalėjime.

va4pųtqjo:MŠeczyshw Rakoyvski 
23 m. sūnus Artur nuo birže
lio gyvena V. Vokietijoj ir yra 
gavęs politinę globą.

Graikijos min. pirmininkas 
Andreas Papandreou žada nusa
vinti dar nenusavintas pagrindi
nes pramonės įmones ir jas pa
vesti iš darbininkų, savivaldy
bės ir valstybės atstovų sudary
tų tarybų kontrolei.

Nuo 1978 m. JAV ambasadoj 
Maskvoj prisiglaudę du sek- 
mininkų sektos nariai, protes
tuodami, kad Sov. S-ga ir JAV 
nepajėgia išspręsti jų emigraci
jos klausimo, pradėjo bado strei
ką.

Lenkijoj vyksta buv. radijo ir 
televizijos komiteto pirmininko 
Maciej Szczepanski ir 4 jo pa
dėjėjų teismo byla už kyšių 
ėmimą iš užsienio firmų ir doku
mentų klastojimą.

preridiumo> garbė* raštą. Turi 
jaustis laiminga, kad H valdžios 
"malonės" gauna “personalinę 
peniUą".

Pr. N.

.fe

gruodžio 6 Bahamas Cat Cay saloje. Vestuvių apvalymas buvo 
praeitame Darbininko numeryje.

1939 pasirašytas rusų-vokiečių 

kui! 1940jas pasiglemžė. Jis pa
brėžia, kad Pabaltijo valstybės 
negalėjo būti mainų ar dovanų 
objektu, nes jos nėra nei Rusi
jos, nei Vokietijos nuosavybė. 
Hitlerio jau seniai nebėra, rašo 
jis, bet Sovietų Sąjunga tebe
turi jo dovaną — Pabaltijį.

Fredricks taip pat primena, 
jog, 1940 Sovietų Sąjungai už
grobus Pabaltijį, tuometinis 
Amerikos valstybės sekretorius 
Sumner Welles apgailestavo, 
kad “sąmoningai buvo sunaikin
ta Pabaltijo valstybių politinė 
nepriklausomybė ir teritorinis 
integralumas”. Tačiau karo 
metu ir vėliau sudarytose* sutar
tyse Jungtinės Amerikos Valsty-

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lietuvių mokslininkų dar
bai. Svarbiausi lietuvių engia
mai tautai yra lituanistų moks
liniai darbai. Nors ir tiems dar
bams žymiai kliudo sovietinė 
cenzūra, bet lituanistai vis dėlto 
sukuria rimtų mokslinių darbų 
ir sugeba juos išleisdinti. Štai 
1981 “Mokslo” leidykla Vilniuje 
išleido LMA lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto mokslininko 
Aleksandru Vanago '' vertingą 

mologinis žodynas” (410 psl., 
skelbiamas tiražas 5000 egz.). 
Al. Vanagas (g. 1934) yra kalbi
ninkas, 1959 baigęs Vilniaus 

. universitetą, 1966 apgynęs 
mokslo kandidato disertaciją, 
visą laiką dirbo tyrinėdamas 
Lietuvos vandenų vardus. 
Spaudoje vandenvardžių klausi
mu yra paskelbęs daugybę 
straipsnių. Dabar turime jo kny
gą — etimologinį Lietuvos van
denvardžių išsamų žodyną. Tai 
grynai mokslinis veikalas, api
mąs visus Lietuvoje vardus tu
rinčius vandenis: upes, upelius, 
ežerus, ežerėlius, pelkes, net 
balas. Bet tai ne geografinis, 
tik etimologinis vandenų žody
nas, nagrinėjąs hidronimo (van
denvardžio) kalbinę kilmę. Tai 
ne lengvo pasiskaityiho knyga,

nepriklausomas. Be to, portori- 
kiečiai šiuo metu turi savival
dą, laisvai išsirenka savo vy
riausybę. Visuotinės liaudies 
apklausos būdu jie pasisakė už 
“laisvą sąjungą” su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis. Tokiu 
būdu Porto Rikas gali ir atsi
skirti nuo Amerikos ir pasirinkti 
visišką nepriklausomybę. Pabal- 
tiečiai gi neturi jokios galimybės 
laisvai balsuoti ar kitaip išreikš
ti savo politinę valią.

Elta pabrėžia, kad Pabaltijo 
valstybių klausimą Jungtinėse 
Tautose reikia kelti ne todėl, 
kad tuo būtų atsikirsta Maskvai 
už nepagrįstus kaltinimus Ame
rikai Porto Riko atžvilgiu. Jung
tinių Tautų eneralinė asemblė- 
ja jau seniai turėjo svarstyti ne
teisėtą Lietuvos, Latvijos ir Es- 

bet grynai mokslinis veikalas, su 
daugybe sutrumpinimų, duotų 
knygos pradžioje. Žodyno me
džiaga surinkta iš Liet, kalbos 
ir literatūros institute esančių 
vietovardžių kortelių (jų yra apie 
milijonas) ir iš kitų tos srities 
autorių veikalų. Žodyno redak
torius yra kalbininkas A. Saba
liauskas, antroji redaktorė — 
kalbininkė J. Kardelytė.

sorius filologijos daktaras (1967) 
Zigmas Zinkevičius (g. 1927) 
Vilniaus universitete nuo 1950 
dėsto įvairius kalbotyros daly
kus, yra parašęs istorinę lietuvių 
kalbos gramatiką. Pats svar
biausias jo veikalas — “Lietuvių 
dialektologija” (tarmių mokslas). 
Štai dabar išleista Z. Zinkevi
čiaus parašyta monografija: “Kal
bininkas K. Būga” (128 psl., 
skelbiamas tiražas 17,000 egz.), 
nušviečianti K. Būgos gyvenimą, 
jo mokslinę veiklą ir jo nuo
pelnus lietuvių kalbai ir kalbo
tyros mokslui.

— Prie mokslinių veikalų pri
klauso ir architektės (su moksl. 
kandidatės laipsniu) Algės Gri
nevičiūtės-] ankevičienės (g.
1930) veikalas “Vilniaus gotikos 
ansamblis” (64 psl., skelbiamas 
tiražas 40,000 egz.). Veikale ana
lizuojamas Šv. Onos ir Bernardi
nų bažnyčių ir vienuolyno an
samblio derinys, stiliaus ele
mentai, stengiamasi išaiškinti 
ansamblio kūrėjus. Ta tema au
torė yra paskelbusi straipsnių 
spaudoje.

— Prie įdomesnių knygų skir
tina ir 1981 išleista knyga “Dai
lėtyra”, įvairių autorių straips
nių rinkinys apie Lietuvos dai- 

-lę (318 psl., skelbiamas tiražas 
3000 egz.). Suprantama, kad pla
čiausias knygos skyrius yra apie 
“tarybinę dailę”, bet yra ir ob
jektyvios vertingos medžiagos 
skyriuje “Ii dailėtyros istorijos“. 
Tarp daugybės jaunesniųjų au
torių (I. Korsakaitės, J. Umbraso, 
Z. Žemaitytės, V. Ulozos, S. Šim
kaus, P. Gudyno, V. Rimkaus ir 
kt) randame ir dailėtyros vete
ranus P. Galaunę, H. Kairiūkš- 
tytę-Jacynienę.

kaktis buvo platokai minima pe
riodinėje spaudoje. Bet ten liko 
nepaminėti (sąmoningai ar per 
neapsižiūrėjimą) kai kurie žy
mesnieji to teatro veikėjai (gabi 
režisierė A. Ragauskaitė). Dabar 
teatro sukakčiai išleista atskira 
knygelė “Šiaulių dramos teatras’ 
(80 pil., skelbiamas tiražas 5000 
egz.). Šioje knygelėje apžvelgia
ma visa teatro veikla, išvardina
mi pastatyti veikalai,‘iškeliami 
gabesni režisieriai, teatro daili-

tinių Tautų nariai esą nesusipa
žinę su Pabaltijo byla ir papras
tai vengia užpykdyti galingąją 
Sovietų Sąjungą. Todėl, sako jie, 
rezoliucija už Pabaltijo tautų 
nepriklausomybę gali nesu
silaukti pakankamo skaičiaus 
balsų.' Elta nurodo į rugsėjį 
Lijone, Prancūzijoj, pasaulinės 
rašytojų organizacijos suvažiavi
me didele balsų dauguma pri
imtą rezoliuciją, kuri pasmerkė 
kultūros slopinimą ir kultūri
ninkų persekiojimą Pabaltijy. 
Balsavimą už šią rezoliuciją gali
ma interpretuoti kaip repeticiją 
panašiai rezoliucijai Jungtinėse 
Tautose. Ir Jungtinių Tautų na
riai gali pasirodyti palankesni 
Pabaltijo tautom ir geriau su jų 
padėtimi susipažinę, negu iki 
šiol buvo manyta, — rašo El
tos biuletenis. (Elta)

ninkai, pasižymėję aktoriai.
— Vytautas Kazakevičius, at

rodo, jau pastoviai pamini žy
mesnius išeivijos lietuvių kultū
rinius darbus. Paminėtas Antano 
Tūlio kūrybos pomirtinis leidi
nys “Inteligentų stalas”, Adolfo 
Markelio novelių rinkinys “Ne
baigtoji simfonija”. Išspausdinti 
keli Vlada šlaito eilėraščiai, pra
nešama, kad pavergtoje Lietu
voje netrukus būsianti išspaus
dinta jo poezijos rinktinė “Be 
gimto medžio”. Paminėta Eleo
noros Marčiulionienės kera
mikos paroda, įdėtos net dvi jos 
kūrinių nuotraukos. Neužmirštas 
priminti ir Antano Gustaičio 
Chicagoje vaidintas veikalas 
“Mėnulio užtemimas”. Skel
biama, kad esąs paruoštas spau
dai A. Gustaičio humoristinių ei
lėraščių naujas rinkinys “Ko 
liūdi, putinėli”. Kodėl nauji 
vėjai papūtė Gimtojo Krašto ir jo 
išeivijos gyvenimo apžvalginin
ko V. Kazakevičiaus padangėje? 
Anksčiau išeivijos kultūrinė 
veikla buvo vertinama tik nei
giamai.

— Milano universiteto kalbo
tyros dalykų dėstytojas Guidas 
Mikeliais, gerai išmokęs lietuvių 
kalbą, Vilniaus universitete ap
gynė disertaciją iš baltų kalboty
ros ir gavo filologijos mokslų 
kandidato laipsnį. Rašoma, kad 
ir pats gynimas buvęs lietuvių 
kalba. Paprastai moksliniai dar
bai net Vilniaus universitete tu
ri būti rašomi (ar bent išverčia
mi) rusų kalba, ginami taip pat 
rusų kalba. Gal italui lituanistui 
buvo padaryta maloni išimtis?

— Gargžduose — Klaipėdos 
rajono centre — įkurta geologi
jos įstaiga, kuri tyrinės Baltijos 
jūros pakrančių dugną. Esąs iš 
anksto parengtas tyrimų planas.

— Lietuvos gamta dažnai yra 
žalojama netvarkingai sukurtų 
fabrikų. Kartais ir spaudoje at
kreipiamas dėmesys į gamtos 
žalojimą. Bet dažniausiai apie 
tuos nusikaltimus tylima. O štai 
dabar net stengiamasi pasigirti, 
kad Lietuvoje labai gerai vei
kianti gamtos apsauga. Vilniaus 
parodų rūmuose buvo surengta 
gamtos apsaugos plakatų paroda, 
kurioje buvo stengiamasi pasi
girti nepaprastais gamtos apsau
gos laimėjimais.

vardas suteiktas Kauno dramos 
teatro aktorius Algirdui Pranui 
Vrubliauskui. Nusipelniusio 
kultūros veikėjo vardas teko ra
šytojui Antanui Drilingai. Ta
čiau akloji dainininkė Beatričė 
Grtncevičiiktė tegavo tik Lietu

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tėiaeira,Jr. laidotuvių direktorius, Ne»- 
ark offie*: 426 Lafayetto St (Cor. WBson Avė.), tetef. 344-5172. Pa-

Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIULIO Reel Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tas pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj OHLERJ- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaiea Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrluilo klijentais.£

VYTAUTAS BELECKAS IR SUKUS JONAS, *av. Wlnter Ūarden Tavam. 
1883 Madlsbn St, Rldgawood, K.Y. 11227. Talaf. 821-8440. Salė vestu
vėm* ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlal platūs. Pirmoji 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sltvsr Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai, Dalia Ir Alberta* Radžiūnas, *av. — 43-04 Junction Blvd., Corona. 
Ctoeen*, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
VadėlM

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE. P.C.

110-06 Myrtle Avenue 
Richmond H III, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus privę 
žiavimas Jamaiea Ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir ieitadlenlais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir paaitlkrlntl kaina*
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NEW JERSEY, KEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šašted. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Mušte of Llthuanla”, trečlad., 6:05- 
7« vai. valu, ii WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stoka*, Dlr. adresas: 
234 Sunlit Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Ava., Bayslde, 
N.Y. 11364. Tol. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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. TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

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

KVECAS
JONAS 

1933 + 1974

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

(LIETUVĄ t

* . L.
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ fcATARNAVIM^
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL: (212) 7964909

9each.FI


išsaugokime ateičiai
• Lankydami senuosius lietuvių 
namus, esame matę Įvairių su- 

■ venyrinių daiktų, laikraščių, 
knygų, fotografijų. Jie siekia lai
kus dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą arba dar anksčiau. Juk to
kia Amerikos lietuvių spauda 
ėjo labai seniai. Tai galima su
rasti ir seniausių komplektų.

Ką su tokiom senienom dary
ti?

Senieji mano, kad jie nebetu
rės vertės, jiem iš gyvenimo pa
sitraukus, nes tai yra tik jų gy
venimas, jų prisiminimai. Tad 
reikia išmesti visas senienas — 
fotografijas, laikraščius , knygas, 
senus daiktus ir*laiškus.

O vis dėl to tai turi ir visuoti
nės reikšmės. Per žmogaus 
asmeninius daiktus juk atsi
spindi laikas, laiko rūpesčiai, 
vargai, kultūra. Juk iš senos nuo 
traukos matai, kaip žmonės ren
gėsi, veide išskaitai ir jų nuotai
kas. Iš seno laikraščio numerio 
sužinai, kas tada nutiko, ką vai
dino lietuviai, kokius chorus 
organizavo. Visa tai yra istorinė 
medžiaga, ir ji reikalinga moks
lui, reikalinga ateičiai. Todėl 
neskriauskime ateities, palikime 
jai daug dabarties dokumentų, 
kad ji pažintų praeitį.

Kadaise čia Amerikoje plačiai 
veikė kun. Antanas Milukas. Jis 
buvo daugel laikraščių redakto
rius, redagavo ir leido knygas, 
susirašinėjo su daugel ano meto 
žinomų lietuvių veikėjų. Jis tu
rėjo privatų didžiulį archyvą, 
daugybę laiškų, rankraščių, foto
grafijų, knygų. Jis mirė 1943 
metais Brooklyne. Bet niekas iš 
to meto lietuvių kunigų, gy
venusių Brooklyne, nenutuokė, 
ką reiškia šis jo archyvas, nie
kas ir nesuvokė, ką dąryti, kaip 
jį apsaugoti. Namo savininkai, 
pas kuriuos gyveno kun. A. Mi
lukas, nemokėjo lietuviškai, ne
žinojo, kas tai per turtas. Palai
kė visišku šlamštu. Išmetė ir iš
vežė j šiukšlyną. Neįkainuojamą 

turtą išmetė kaip bevertį, nes 
nepažino, nesuprato, ką jie turi. 
Jei botų išlikęs šis archyvas, 
kiek būtų išaiškinta praeities!

Buvo toks lietuvis rešytojas 
Jurgis Savickis, buvo įdomus, 
stilingas rašytojas ir drauge dip
lomatas, ilgus metus buvo skan
dinavų kraštuose. Paskutiniu 
laiku gyveno pietų Prancūzijoje 
ir ten mirė 1952. Jo žmona buvo 
nelietuvė, visai nesidomėjo, kas 
ten slypi jo rankraščiuose, jo 
archyvuose. Po jo mirties visą 
jo privatų archyvą, visą rašliavą 
išmetė laukan, sunaikino kaip 
neturinčią jokios prasmės ir ver
tės.

Tai irgi didelis nuostolis lie
tuviškai kultūrai ir lietuviškam 
mokslui.

-o-
Rašydami šias eilutes, visų 

prašome — pagarbiai laikykime 
senuosius daiktus. Juk jau seno
ve liko ir tremtinių dienos Vo
kietijos stovyklose, pirmieji at
vykimo metai Amerikoje. Saugo
kime tą medžiagą ir nemeski
me jos lauk. Atiduokime archy
vam. Toks vienas archyvas yra 
Chicagoje — Pasaulio Lietuvių 
Archyvas, o antras yra Putname 
— tai Alka, kuris renka visa, kas 
surišta, su lietuvių. praeitimL* 
Pastatytos patalpos, reikia 
įrengti vidų. Dabar Alka kaip 
tik renka aukas. Prisiminkime 
ją ir padėkim sudaryti sąlygas, 
kad būtų išsaugota mūsų kultū
rinis palikimas ateičiai.

Visi, kurie pastebėsime aplin
koje senesnius daiktus — knygas, 
laikraščius, fotografijas, tuoj da
rykime žygių, kad jie nežūtų. 
Reikia išaiškinti jų savininkam, 
kad visa tai vertinga ir brangu. 
Tad prasminga pasirūpinti, kad 
jie patektų į saugias vietas, į ar
chyvus. Paskatinkime tuos žmo
nes, o jei jie negali, padėkime 
jiem.

METMENYS

Gal turėjau prie pavadinimo 
pridėti ir 42, nes tai 42-rasis 
numeris, t.y. 42-roji beveik 200 
puslapių knyga; ir 1981, nes ši 
data pažymėta viršely. Knygą 
prenumeratoriai gavo 1981 
gruodžio vidury. Tai vienas 
brandžiausių METMENŲ nu
merių, ir vienas universaliausių 
turinio atžvilgiu.

šį kartą labai daug vietos 
duota poezijai, net 35 puslapiai. 
Didžiausias pluoštas — Alfonso 
Nykos-Niliūno, paskui Stanis- 
lawo Baranczako, Živilės Bilai- 
šytės ir pora eilėraščių Aldonos 
Veščiūnaitės. A. Nykos-Niliūno 
poezija perdėm intelektuali, kai 
kur perpinta prancūziškom fra
zėm, išpuošta daugeliui nežino
mais tikriniais daiktavardžiais, 
kitur labai filosofiška, o vienas 
eilėraštis, dėl poros žodžių, pas 
mus išdrįstamų vartoti tik medi
cinos literatūroj, nebūtų praėjęs 
nei AIDUOSE, nei DRAUGO 
II daly. Mane tikrai sužavėjo 
10 eilučių eil. “Kapinės vidu
dienį”. Ir tai labai daug. Kas 
kita su S. Baranczaku. Girdėti iš 
paties poeto lūpų Santaros-Švie
sos paskutiniam suvažiavime, 
vėl girdėti Tomo Venclovos 
skambiam lietuviškam vertime, 
jo eilėraščiai, METMENŲ pus
lapiuose pačiam skaitant, nerei
kalingi jokių paaiškinimų. Jie — 
politiniai, ironija ir sarkazmu 
plaką totalitarinį režimą, kalbą 
pastabaus kalinio kalba. Reikia 
didelio talento, kad politinės 
eilės dvelktų-poezija. O čia — 
tikra poezija! Ai, kad kiti mūsų 
žurnalai persispausdintų bent 
“Vakaro himną”. Abi moterys 
(Bilaišytė ir Veščiūnaitė), nors 
seniai pripažintos poetės, čia 
spausdinamuose posmuose ne
teikia nieko, nuo ko aikčiotum 
nuostabos pagautas.

Spausdinamos dvi didžiai 
vertingos ir įdomios literatūrinės 
studijos. Tai Violetos Kelertie
nės “Miškais ateina ruduo pasa-

Clevelando skautės ir ateitininkai dalyvavo E. 185-os gatvės 
festivalio parade. Lietuviai laimėjo pirmą vieną iš dalyva
vusių įvairių grupių. Nuotr. V. Bacevičiaus
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ALFON8AS NAKAS

kėtojas nepriklausomybės 
epochos dainius” ir Broniaus 
Vaškelio “Kūrybos laisvės kai
na”. Kad pirmoji kalba apie Ma
riaus Katiliškio kūrybą, skaityto
jui aišku iš pavadinimo. Šį pui
kų referatą girdėjome S-š 
minėtam suvažiavime. Ten ne

nio politika XVI a-r, ir B.V. 
Mačiuikos “Lietuvos kaimas 

turėjęs magnetofono, negaliu pa- sovietinėje istoriografijoje” (te
sakyti, kiek dabar sutrumpinta,
kas ir ar ^pakeista. Autorė M. 
Katiliškio romaną išnagrinėja 
labai sąžiningai. O B. Vaške
lio raštas sukasi apie 1980 Vil
niuje išleistą Vytauto Kubiliaus 
paruoštą Kazio. Borutos mono
grafiją. B.V. nepasitenkina tik 
monografijos recenzavimu, bet 
ir ryškina K. Borutos kūrybą 
bei jo tragiško gyvenimo kelią, 
remdamasis kitais šaltiniais. Čia 
reikia paminėti ir Antano Gus
taičio septynių puslapių apy
braižą “Kaimynas prie Dovinės 
upės” ta pačia K. Borutos tema. 
Tai žiupsnelis prisiminimų, la
bai šmaikščiai, A. Gustaičiui — 
“peklininkui” tipišku žodynu 
parašytų.

Vienuolika menui skirtų pus
lapių atiduota Meilai Kairiūkšty- 
tei-Balkuvienei (rašoma Meila 
Kairiūkštytė-Balkus). Žanras — 
skulptūra. Temos — nuogos, 
dažniausiai nėščios moterys. 
Įdomūs darbai ir labai gerai nu
fotografuoti.

Kosto Ostrausko rašytas trum
pas “In Memoriam” 1981 miru
siam gabiam kompozitoriui Jo
nui Švedui pagerbti paliečia jo 
kūrybą, iškelia kūrybinį procesą, 
duoda keletą puslapių (vienos 
dainos) gaidų, bet nemini nė 

‘svarbiausių biografinių faktų (net 
gimimo ir mirties — tik metai). 
Kodėl gi?

Žurnalo skyrius “Istorija ir da
bartis” užpildomas trimis “isto
rinėmis” recenzijomis: V(inco) 
Trumpos “Į platesnius horizon

tas” (apžvelgia 1977 Vilniuje iš
leistą Leono Gudaičio knygą 
“Platėjantys akiračiai” apie lie
tuvių literatūrinę spaudą 1904- 
17 laikotarpy); Leonardo Geru
laičio “Kai valstybė tarėjo tar
nauti tautai” (aptarianti 1971 
Vilniuje išleistą Broniaus Dun
dulio veikalą “Lietuvos užsie- 

cenzuojanti irgi Vilniuje 1979 
pasirodžiusią LTSR Mokslų aka
demijos paruoštą apybraižą “Ta
rybų Lietifvos valstietija”). Vi
sos trys recenzijos savaip įdo
mios, nes mokaisi ne tik iš re
cenzentų, bet ir iš jų teikiamų 
veikalų turinio atpasakojimų. 
Man įdomiausias V. Trumpa, 
visada parodąs ir antrąją meda
lio pusę (pvz. šiuo atveju už
tardamas Stolypiną ir aplamai 
carizmą, gynusį žodžio laisvę bei 
pataikavusį inteligentijai). Griež
čiausia B.V. Mačiuikos recenzi
ja. Tik pastarasis net keturis kar
tus pavartoja žodį patiekia, užuot 
rašęs pateikia, ir vieną kartą 
atsiekimais, užuot rašęs pasieki
mais, arba laimėjimais. Šiaip 
Metmenų kalba gera, tik dar 
pastebėjau ilgėsį (t.b. ilgesį, e be 
taškelio) ir už dešimties pusla
pių skambėsį (t.b. skambesį).

Pagaliau “Kūrybiniuose pa
sauliuose” su literatūrinėm re
cenzijom reiškiasi keturi žmo
nės: Jonas Kiznis, pasirinkęs 
Jurgio Blekaičio eilėraščių kny
gą “Rudens ritmu”; Alina Stak- 
nienė — Algirdo Landsbergio 
noveles “Muzika įžengiant į ne
regėtus miestus”; Violeta Ke
lertienė — Aleksandro Dičpetrio 
noveles “Trys dienos pasauly”; 
ir Marija Stankus(?)-Saulaitė (?) 
— Jono Zdanio į anglų kalbą iš
verstą ir pavadintą “Songs of 
“Autumn” Sigito Gedos eilėraš
čių rinkinį. Iš J. Kiznio recenzi
jos, deja, sunku suprasti, ko 
J. Blekaičio poezija verta. Tai tik 
gausios eilėraščių citatos, per
pintos labai lyriška paties J.K. 
proza, bandančia išreikšti eilė
raščių padirgintus jausmus. A. 
Staknienė, nors A. Landsbergiui 
neturi baramai kritiškų žodžių, 
labai kruopščiai, išsamiai ir įdo
miai nagrinėja novelių skambu
mą (net jų paskirus žodžius, net 
paskiras raides!). Po šios recenzi
jos rūpi dar nors vieną kitą no
velę iš “Muzikos .. . miestų” 
antrukart persiskaityti, ko su 
proza beveik niekada nedarau. 
Jau kontroversiniu tapusį A. 
Dičpetrio kūrinį V. Kelertienė 
recenzuoja ramiai ir oriai, nors, 
priešingai recenzentės nuo-
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monei, eiliniam skaitytojui la
biau prie širdies, nes supranta
miausia, novelė (ar apsakymas) 
apie jūreivio meilę kariučitg mer
ginai. Mafijos Sauhitytės- 
Stankuvienės kritika — akių pli- 
kinimas rūgštimi. Ir negali žmo
gus atsistebėti, kaip galima ab
soliutaus tikslumo reikalauti iš 
kitų, kai pati recenzento lietu
viškai nesugeba parašyti nei sa
vo mergautinės, nei per vedybas 
gautos pavardės.

LIETUVIS ŽURNAU8TA8
Ant juodai murzino viršelio 

pasakyta, kad tai Nr. 10, kad 
Lietuvių žurnalistų sąjungos ne
periodinis leidinys, kad Kleistas 
1981 lapkrity, Los Angelėse, 
CalifomĮjoj. Antrą viršelio pusę 
atvertus, pašviesėjo. Turiny įvar
dinta 30 pozicijų, du tuzinai 
autorių pavardžių ar inicialų. 
Puslapius sklaidydamas, randi 
aiškų raidyną, beveik visas (iš
skyrus porą) taisyklingai lietu
viškai rašomas stambias antraš
tes (Nr. 9 buvo beveik visų 
antraščių visi žodžiai pradedami 
didžiosiomis raidėmis). Didelio, 
maždaug kaip TIME žurnalas, 
formato, 56 puslapių, o kadangi 
prirašyti ir abu vidiniai virše
liai, tai 58 p. leidinys.

Reikia pripažinti, kad redak
torei Rūtai Klevai Vidžiūnienei 
pavyko parodyti labai apytikrį 
mūsų vargano savanoriško išei- 
viškojo žumalizmo veidą Tiesa, 
jai pavyko išprašyti po rašinį ir 
iš tokių didžiūnų, kaip prof. dr. 
Petras Jonikas, Bronys Raila, 
Pranas Garšva, Vladas Būtėnas, 
ir kelių kitų, įskaitant labai 
nuotaikingai, entuziastiškai, su 
humoru rašančią jauną amerikie
čių reporterę Norą Burbaitę. Bet 
turėjo tenkintis ir labai silpnais 
rašiniais, kurių autorių dėl su
prantamų priežasčių čia ne
minėsiu.

Kad blogai su mūsų spauda, 
kyšo beveik iš kiekvieno svar
besnio rašinio. Štai pati redakto
rė vedamajame “Kas telkta?” 
skundžiasi, kad neužsiauginom 
lietuviškai skaitančių vaikų. 
Draugo dienraščio red. P. Garš
va, nors dar viliasi (straipsny 
“Lietuviškų laikraščių ateitis”), 
kad spauda išeivijoj gal dar kaip 
nors 20-30 metų išsilaikys, bet ir 
primena, kad skaitytojų ratas 
siaurėja, siaurėja. Bronys Raila, 
tiesa, kalba tik apie vieną jau 
plunksną padėjusį, labai sunkiai 
sergantį žmogų Vincą Rastenį. 
Ir autorius, ir jo aprašomasis 
— mūsų spaudos patys didieji.

(nukelta į 4 psl.)

KELIONĖ Į LIETUVĄ
AURELIJA BALAŠAITIENE
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— Aš ne apie kainą kalbė

jau, — švelniai atsakė Neringa, 
visada rasdama teisingą toną. 
Gal todėl mudviejų vedybos 
buvo tokios tobulos. Aš — karš
to temperamento, choleriškas, 
sugebąs sukelti audrą stiklinė
je ir ją apgailestauti. Ji — pu
siausvyrą turinti sangvinikė, 
rami, be isterijos, be didelių 
nuotaikos svyravimų.

— Žinau, Neringa, kad tu 
darai viską man padėti, — ap
kabindamas su gailesčiu ir nera
mia sąžine, priglaudžiau savo 
žmoną. — Turiu prisipažinti, 
kad jaučiu didelį nervinį įtem
pimą.

— Būtų buvę geriau, kad tu 
nebūtumei taip įsivėlęs ir spau
doje, ir visuomeninėje veikloje 
su savo idėjomis. Tavo straips
niai, kuriuos ne kartą komen
tavo Gimtasis Kraštas, buvo kaip 
pylimas alyvos į ugnį. Aš vis 
dar stebiuosi, kad tu gavai viza> 
Jei būčiau jų vietoje, ai jžu 
vizos tikrai neduočiau. ) **

— Tu .teisi, — mv^Z charak
teriui netipišką posakfpanaudo- 
jęs, ai tvirtai prisiglaudžiau prie 
Neringos. — Kai padaviau pa- 

kėjo kurį laiką tylėti. Bet tu 
žinai mano būdą...

— Žinau, — ramiai atsakė Ne
ringa, išsilaisvindama iš mano 

'glėbio. — Tave sunku įtikinti. 
Tačiau “alia iacta ėst”. Tu va
žiuoji. Mes tave palydėsime ir 
tikėsimės, kad tu grįši, atgavęs 
savąjį “aš”.

— Ką tu tuo nori pasakyti? — 
paklausiau nustebintas jos pa
slaptingo tono.

— Labai paprastai. Mudu visą 
laiką gyvenome dvilypį gyve
nimą. Tavo viena pusė visada 
buvo Lietuvoje. Kiekvieną kar
tą, kai mes turėjome savo šei
mos šventę — pirmąją komu
niją, vaikų pirmą dieną darže
lyje, mūsų atostogas, aitvarus, 
tu visada gyvenai momentais, 
išgyventais Lietuvoje su savo 
broliu. Ir iš tolo aš jo negaliu 
nemylėti, nes jis yra dalis ta
vęs. Bet kartais Jis mane skriau
dė, ir skriaudė tavo sūnus. — 
Neringos balsas virptelėjo. Tai 
buvo pirmas kartas, po penkio
likos vedybinių metų, kad iš 
jos aš būčiau išgirdęs priekaiš- 
«*•

— Kai grįšiu, atšvęsime. Va
žiuosime kur nors į egzotiškus 

kraštus. Prisipažįstu, kad mano 
gyvenime tas mistiškas ryšys su 
mano broliu vaidino nemažą 
vaidmenį, bet niekada nema
niau, kad skriaudžiu ir tave, 
ir mudviejų sūnus. — Kažkas 
neramiai diegtelėjo į širdį. Ty
lėdami dėjome toliau mano ke
lionės daiktus į lagaminą.

II
Mėgstu aerodromus. Čia gy

venimas virte verda. Minios ke
liauja iš vieno žemės krašto į 
kitą, pasauliui sumažėjus, nes 
nuostabusis žmogaus proto ge
nijus mums davė visa tai, ko 
mes galėtume pavydėti likusiai 
gyvūnijai. Čia sparnai, kuriais 
rėžiame tolimiausias erdves.

Rimukas ir Kęstutis, nerody
dami savo susijaudinimo, bet 
vaidindami subrendusius jau
nuolius, mostais ieškojo lėktuvų 
bendrovės langelių, kad lagami
nai būtų tvarkingai nuskraidin
ti į Lietuvą. Neringa, kiek iš
balusi, bandydama dirbtinai 
šypsotis, retkarčiais nežymiai 
paspausdavo mano ranką. Tik 
vieną kartą ji prasitarė, važiuo
jant pakeliui į aerodromą:

— Ar tu gerai įsisąmoninai, 
kad tokiems keleiviams, kaip tu, 
jie gali pritaikyti savo piliety
bės įstatymą ir tave užlaikyti?

Ai nieko neatsakiau, apsimes
damas negirdėjęs jos žodžių.

Pagaliau atėjo atsisveikinimo 
momentas. Aš bučiavau Neringą 
karštai ir ilgai, kaip mūsų me
daus mėnesio pradžioje, kol pa
galiau Rimas nekantriai temp- 

telėjo mano skverną. Iš karto 
mano abu paūgėję sūnūs bandė 
pasirodyti suaugusiais, man iš
tiesdami savo rankas, tačiau 
nesusilaikę abu puolė man į 
glėbį ir neslėpė savo ašarų. 
Neringa stovėjo nuošaliai. Iš jų 
glėbio išsilaisvinęs, aš pradėjau 
žygiuoti lėktuvo link, palikda
mas juos už elektroninės už
tvaros, kurią leidžiama pereiti 
tik turintiems bilietus.

Prisiartinu prie durų, vedan
čių 4 lėktuvą, rankoje laikyda
mas savo bilietą. Staiga paste
biu, kad neturiu susavimi sa
vo kelioninio lagaminėlio. 
Jame ne vien Algio braižybos 
įrankiai, bet ir mano skustu
vas, dantų šepetėlis... Kaipgi ga
lima taip išsiblaškyti!. Pajuntu 
vėl nepaprastai didelį nervų 
įtempimą. Atsigręžiu. Mano 
šeimos narių jau nė ženklo. Sa
vaime suprantama, kad jie visi 
turėjo pasilikti už koridoriaus 
posūkio. Susijaudinęs sakau lėk
tuvų bendrovės tarnautojui, kad 
esu kai ką pamiršęs.

— Iki lėktuvo pakilimo dar 
daugiau negu pusė valandos, 
— atsako man uniformuotas jau
nuolis.

Bėgu atgal ilgu aerodromo 
koridoriumi. Jis man atrodo be 
galo ilgas ir slidus. Prisimenu, 
kad lagaminėlis buvo padėtas 
tarp priekinių automobilio sėdy
nių. Kaip galima buvo jo ne
pastebėti? Turiu skubėti į auto
mobilių aikštę. Buvau įsitikinęs, 
kad Neringa, atidariusi duris į 
automobilį, mano lagaminėlį 

pamatys ir tuoj su juo grįš į 
mūsų atsisveikinimo vietą. 
Skubu. Prakaitas varva mano 
kakta, bet nekreipiu dėmesio. 
Sūrus lašas pateko į akį, o nuo 
skubėjimo taip smarkiai plaka 
širdis. Prisiartinu prie plačiųjų 
durų. Ties jomis nepaprastas 
judėjimas. Taksiai zuja į visas 
puses, skuba keleiviniai auto
busai, lagaminais nešini kelei
viai. Esu tikras, kad Neringa ir 
abu berniukai dar nepasiekė 
mūsų automobilio. Turiu bėgti, 
bet perėjimas rizikingas. Ne
matau tarpo tarp mašinų, o iki 
judėjimo šviesos per toli. Lai
kas bėga. Mano širdis plaka 
nepaprastai smarkiai. Pradedu 
stigti kvapo. Sugrįžęs turėsiu 
eiti į kokią nors mankštą. At
rodo, kad keli dešimtmečiai lais
vėje sugriovė mano jaunystėje 
įsigytą užsigrūdinimą. Grįžus 
reikės susirūpinti savo sveikata.

Staiga man nežmoniškai su
skauda galvą, ir jaučiu šone ve
riantį skausmą. Ne, aš negaliu 
sustoti. O Dieve, koks idiotiz
mas — lagaminėlis mano ran
kose! Prisimenu, kaip tėvelis 
juokėsi, sakydamas: “ant arklio 
jojo, arklio ieškojo”... Bet šoną 
vis tiek labai skauda. Taip, kairį 
foną. Turiu atsipeikėti. Prakai
tas varva mano veidu, ir lūpo
se jaučiu sūrų skonį. Ne, ne 
sūrų, bet saldų. Sakoma, kad 
prakaitas esąs sūrus. Kodėl taip 
saldu? Turiu susiimti ir pra
dėti ramiai ir lėtai žygiuoti lėk
tuvo link. Sekundei man pasi

rodė, kad nutrūko filmas. Reikia 
save geriau valdyti ir nervus 
raminti. Einu. Mano rankose 
lagaminėlis su kelionės reik
menimis, o kitoje rankoje bi
lietas ir viza. Kodėl tos vizos 
raidės taip ryškiai raudonos?

III
Lėtai žingsniuodamas, grįžtu 

lėktuvo link. Pusbalsiu baru 
save už žioplumą. Sustoju ties 
tikrinimo varteliais ir einu to
liau. Stebiuosi mane supančia 
tyla. O skausmas šone ir gal
voje nemažėja. Pagaliau esu 
lėktuve. Mano rezervuota sėdy
nė prie langelio. Žiūriu ii pa
kilusio lėktuvo žemyn, bandy
damas greitkelyje atpažinti šei
mos didžiulį, tamsiai raudoną 
automobilį. Jų tiek daug. Man 
skauda akis. Prisimerkiu ir 
bandau užsnūsti, stengdamasis 
negalvoti apie tolimesnę kelio
nės eigą. Tik kad tas skausmas 
kiek sumažėtų.

Jaučiu kažkieno ranką ant 
. savo peties. Atidarau akis. 
Liekna šviesiaplaukė, ryildai 
dažytomis lūpomis, mėlynais 
akių vokais ir dirbtine iypae- 
na, laiko rankoje padėklų. 
Aukštose stiklinėse putoja kmu- 
jo spalvos skystis.

*— Ačiū. AI nieko nenoriu — 
Toji patarnautoja taip pamaH į 
merginą, kuri patarnavo lėktuve, 
skrendant į Helsinkį. O pi 
tai ta pati?

(Besdragim)
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ASMUO

(Bros

Taip kalavijuočių ordinas 
1252 pastatė Klaipėdos pilį. Ti- 
kėjosi iš čia lengvai užkariauti

Tas ir privedė prie sukilimo, 
kuris.įvyko 1923 sausio 13, ir jau 
sausio 15 Klaipėda ir kraštas pa
siskelbė, kad prisijungia prie

Aiškiam poetės talentui dau
gelyje vietų kenkia miglotumas, 
iš kurio ji neišsineria arba gal 
tyria juo apsildosto.

Kai vokiečiai pradėjo savo 
ekspansiją j Danijos kraštus, jie 
greit susidomėjo Šia vieta. Rygo-

laikyti, jų perleido savobro- 
<bam ~~ kiyžuM*ėwm

Pilj ir ■toliau griovė ir naiki-

tų gražųjį Lietuvos pajūrį — Klaipėdos miestų "ir 
uostų, kur svečiuojasi viso pasaulio laivai; Neria 
gą su smėlio kopomis, su nuostabiais vaizdais, 
jhm kanosįs; .tas Kuršių mari a y su linąębe

Tik ra m oj e tai yra 
ta pati paroda kairi buvo su
rengta IV mokslo iv kūrybos sim-

betuviškas sritis, persikėlė 
per Nemunų ir užkariavo dalį 
Nemuno dešiniojo knato. To
liau įsiskverbti į kraštų* nebe-

Kttmaf atietito, 
kadjųtpto, ' 
ne Viešpaties valia, 
kapų duobėm, prasižiojusi 

laukė?
Migiam ir

nio mintis, autorius dar giliau 
brenda į Mažosios Lietuvos isto
rijų, įrodinėdamas, kodėl nege
ras Prūsijos.ir prūsų vardas, o 
gindamas M. Lietuvos sienas, 
pateikia ir keletu žemėlapių. 11- 

iliustracįjom užimantį

vo lietuves moterys daihmnkės. 
Ji perkelta į Galeriją, kad būtų 
patogiau pamatyti kitų tautų

Dinamiška meno galerija 
-Galerų*", esanti 744 North Banys, 
Wells Street, Chicagų, Ilk, su- ga.Pau 
rengė lietuvių mitologijos poro-MarglįF 
dų. Paroda atidaryta nuo sausio Vilija V 
5 iki 24. S < nfc,Zifc

bet kalavijuočiai vėl atstatė. Pilį 
sunaikino ir Gediminas. Tada 
kalavijuočiai, matydami, kaip 
sunku yra šių vietų apginti ir iš-

IR ISTORIJĄ. Išleido Ateitis 
1981. Serija "Mūsų idėjos dabar
ties šviesoje”, Nr. L Redagavo 
Algis Norvilas. Apipavidalino 
Jonas Kuprys. Spaudė Draugo

Kaip buvo rašyta, dailininkės 
pradžioje suėjusios aptarė lietu
viškos mitologijos temas ir pa
skirstė, kas ir ką padarys. Paro
da simpoziumo metu susilankė 
visų dėmesio, ir ji bus kilnoja
ma į kitas vietas bei galerijas.

psĮ. Kaina 4 doL Leidyklos ad
resas: 17689 Goldwin Dr., 
Southfield, Mieh. 48075.

tant prie MS, ksm, E. Gerulio 
straipsnis — pranoksiąs, tikrian- 

Vasaria 16-osios 
proga, labai įdomiai panagrinėja 
laisvės sąvoką ir teologinę 
prasmę.

Tarp kitų ;donrių rašinių iš
skirtino dėmesio vertas 1980 
mirusio MŪSŲ SPARNŲ ilga
mečio redaktoriaus J. Kregždės 
atsiminimų skirsnelis, kuriame
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GERI METAI TAUPYTOJAM

Kodėl taip daro?
Užsienietis Brazilijoje stebi 

kaip visur susitikę žmonės 
glebėsčiuojasi, ploja vienas ki
tam per pečius, per pilvą, per 
nugarą ir beveik su ašaromis 
akyse šaukia: “Mon karo smi
go!”

— Tai ne žmonės, o angelai,
— pagaliau pareiškia užsie
nietis.

— Taip, — paaiškina vadovas,
— bet ar jūs žinote, kodėl jie 
tai daro? Jie apčiupinėja vienas 
kitą, kad galėtų nustatyti, ar jis 
turi ginklą, kokios jis markės, 
kokio kalibro ir kur jis paslėp
tas ...

Padėka
. — Ar tai jūs vakar išgelbėjot 

mano sūnų, skendusį upėj?
— Taip, bet neverta apie tai 

kalbėti. Mano vietoj taip būtų 
pasielgęs kiekvienas.

— Kaip tai neverta! O kur vai
ko kepurė?

Maloniausias laikas
Smuklėje kalbasi du bičiuliai. 

Vienas jų taria:
— Tai laikas, kurį aš labiau

siai mėgstu.
— Kodėl?
— O gi todėl, kad dabar na

mo eiti per vėlu, o į darbą — 
dar per anksti, todėl ir galima 
truputį patinginiauti.

Dalybos
— Sveikinu! Jau susitaikei su 

savo žmona! Mačiau, kaip va
kar abudu sutartinai skaldėt 
malkas.

— Kur tau! Mudu po skyrybų 
dalinomės baldais.

1982 metai neša daug vilčių 
ekonominės stabilizacijos ir ak
meninio gerbūvio plotmėje. 
Prezidento Reagano ekonominė 
politika, pasiryžusi sustabdyti 
žalingą infliaciją ir atstatyti pro- 
duktingą birnin atmosferą, at
rodo, pradeda imti viršų.

Dalis kovos su infliacija vyks
ta eilinių piliečių taupymo ini
ciatyvos formoje. Paskatinimui 
taupyti buvo įsteigti “Ali Savers” 
certifikatai, kurių nuošimčiai at
leidžiami nuo mokesčių net iki 
2000 dolerių. Dabar, procentam 
šiek tiek nukritus, jau reikia vie
niem metam užrakinti stamboką 
sumą pinigų, kad uždirbus tuos 
2000 dolerių. Aukštesnio uždar
bio šeimom dar vistiek apsimoka 
imti vienų metų “Ali Savers” 
certifikatus ir išvengti aukšta 
spirale kylančių mokesčių dėl 
kiekvieno papildomai uždirbto 
dolerio. ..Žemesnio atlyginimo 
žjnonėm tačiau prireikė surasti 
kitokias taupymo lengvatas.

Šalia “Ali Savers” atsirado ir 
kitas taupymo būdas, kurį val
džia suteikė kiekvienam dirban
čiam piliečiui, nežiūrint jo eko
nominio lygio. Tai yra taip vadi
namas IRA (Individual Retire- 
ment Account) privačios pensi
jos fondas. Apie tai bus daug ra
šoma ir reklamuojama, todėl 
verta su IRA susipažinti ir lie
tuviškoje spaudoje.

Klausimų — atsakymų formo
je bandysime bent trumpai pa
aiškinti privačios pensijos fondo 
galimybes ir naudą.

1. Kas yra IRA?
IRA yra atskiras individualus 

dirbančio žmogaus pensijos pla
nas, arba fondas, kurį kasmet 
galima nurašyti nuo visų val
džios mokesčių (tax deductible). 
Padėjus pensijos sumą į taupy
mo instituciją, priaugančių pro
centų taip pat nereikia rapor
tuoti mokesčių formose.

Perskaitęs Darbininką, duok 
kitam!

2. Kandi tesėti IRA fondą?
Kiekvienas dirbantis asmuo 

gali padėti tam tikrą sumą į 
laisvą nuo mokesčių IRA fondą,

net ir rida, kai darbovietė jau 
turi tam asmenini pensijos pla
ną arba dirbantysis jau savano
riškai deda dalį pajamų į darb
davio pensijos planą. IRA fondą 
galima turėti nepriklausomai 
nuo egzistuojančio darbdavio 
fondo.

3. Kiek galima kasmet padėti 
į IRA fondą?

Vienas dirbantis asmuo gali 
per metus dalimis arba vienkar
tine suma padėti 2000 dolerių. 
Jeigu vyras ir žmona abudu dir
ba, tai abu gali padėti po 2000 
dolerių. Jeigu vyras dirba, o 
žmona ne, tai į IRA galima pa
dėti 2,250 dolerių.

4. Kokia yra konkreti nauda 
iu IRA fondo?

Nežiūrint, iš kur paimami pi
nigai — ar iš banko, ar tiesio
giniai iš algos, ar “iš matraco”, 
tie 2000 dolerių, pildant mokes
čių formas, yra nurašomi nuo 
bendros uždarbio sumos, kaipo 
“deduction”. Tokiu būdu asmuo, 
per metus uždirbęs pav. 20,000 
dolerių, moka mokesčius tik už 
18,000 dol. sumą. Padėjęs tuos 
2000 dol. į santaupas, arba in
vestavęs į certifikatus, žmogus 
uždirba palūkanas ir už jas taip 
pat nemoka mokesčių Suma
žėjus mokesčiam, daugiau lie
ka pinigų pragyvenimo reikalam.

5. Kokia nauda ateityje?
Per eilę metų investuojant po 

2000 dolerių, uždirbant palūka
nas ir jas vėl investuojant, IRA 
sąskaita ims sparčiai augti į 
didžiulę sumą, kuri taps pagrin
diniu dirbančio asmens pensijos 
fondu. Jau vien tik po 10 metų 
taupytojas turės įdėjęs 20,000 
dolerių, o su nuošimčių nuošiųg- 
čiais tą sumą bus net padvigu
binęs. Ir ūžtą viską nebus mo-

kėjęs nei centro valstybinių mo
kesčių.

6. Kada galima pinigu* ftimti 
iš IRA fondo?

Išimant pinigus iš IRA sąskai
tos nesulaukus 59 ir pusės metų, 
už juos reikės mokėti “income 
tax” ir dar 10% pabaudą. Po 59.5 
metų amžiaus jau galima bet ka
da atsiimti iš IRA sąskaitos visus 
arba tik dalį pinigų ir tada mo
kėti tiktai reguliarius uždarbio

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

A. Kairio — Po Damoklo kar
du, I dalis 5 dol., II dalis 9 dol.

M. Mėlinienės — Kryželiai 
Arktikoje. Suėmimas it gyveni
mas bolševikų rojuje, 6 dol.

M. Aukštaitės — Nubangavę 
kūdikystės dienos, 7 dol.

Ed. Cinzo — Mona, romanas, 
8 dol.

Liūnės Sutemos — Vendeta, 
eilės, 6 dol.

R. Spalio — Auksinio saulė
lydžio gundymai, 10 dol.

J. Kreivėno —- Mirties lage
riuose ir tremtyje, 12 dol.

V. Gidžiūno — Šv. Pranciš-

mokesčius už išimtą sumą. Bet 
kam imti, jeigu nėra reikalinga? 
IRA fonde pinigus galima laiky
ti ir toliau ir nuolat tą fondą 
didinti iki 70 ir pusės metų 
amžiaus Tada daugiau pinigų 
įdėti nebeleidžiama ir privaloma 
palaipsniui arba iš karto atsi
imti savo sukrautą turtą. Tokio 
amžiaus sulaukęs, kiekvienas 
žmogus jau turi pilną privilegiją 
pasinaudoti savo taupymo vai
siais, kurie po 30 metų gali siek
ti milijono dolerių.

7. Kur galima atidaryti IRA 
sąskaitą?

Visos taupymo institucijos ir 
investavimo bendrovės karštai 
varžysis dėl IRA kapitalo, kuris 
visoj Amerikoj per metus susi
kaups į bilijonus dolerių. Sau
giausia investuoti į valdžios ap
draustas įstaigas. Čia turime 
pasirinkimą — ar investuoti į 
amerikonų multimilijonierių 
bankus, ar į lietuvišką taupy
mo įstaigą? Atsiminkime, kad 
bankai už žmonių santaupas už
dirba labai gerus pinigus ir juos 
išleidžia tik savo naudai. Tau
pydami lietuvių Kredito Uni
joj, pajusime tą naudą sau ir 
savai visuomenei.

New Yorke KASOS Kredito 
Unija priima visus lietuvius tau- 
pytojus ir kviečia atidaryti IRA 
sąskaitas pilnai valdžios ap
draustoj lietuviškoj įstaigoj. Šiuo 
metu Kasa duoda |14A% palū
kanų už IRA fondo įnašus. Tuoj 
pat įdėję 2000 dolerių, gale me
tų turėsime 280 dol. prieauglį. 
Dviese dirbant ir įdėjus 4000, 
suma jau sieks 4,560 dolerių. 
Kasmet į IRA sąskaitą dedant 
nustatytą 2000 ar 4000 dol. sumą 
ir nuošimčiam palaipsniui au
gant, santaupos per eilę metų 
pasieks 100% prieauglį.' Už 
indėlius ir nuošimčius nereikės 
mokėti jokių mokesčių iki tol, 
kol sulaukę pensijos amžiaus, 
{žadėsime pinigus atsiimti. O iš
ėjus į pensiją, mokesčių skalė 
jau bus daug mažesnė, todėl 
galėsime anksčiau išeiti į poilsį, 
ilgai naudotis pensuos fondu ir 
patogiai gyventi iš sutaupytų pi
nigų.

Dėl smulkesnių informacijų 
apie IRA pensijos sąskaitas ar 
kitokius finansinius patarnavi
mus kreipkitės į KASĄ šiuo ad
resu: 86-01 114th Street, Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418, arba 
skambinkite (212) 441-6799.

KASOS informacija

Raganos
Sūnelis klausia tėvą:
— Ar iš tikrųjų būna raganų?
— Užaugsi, vaikeli, pamaty

si ...

Bausmės
— Petruk, ar tave tėvas lupa?
— Ne. Aš mažiausias iš dešim

ties brolių. Kol ateina mano ei
lė, tėtė jau būna pavargęs.

šaltis nukrito
Vieną žiemos dieną močiutė, 

sugrįžusi iš lauko, pastatė kibi
rą ir pasakė:

— Tai gerai, jau šaltis nu
krito. Greit ateis pa vasaris.

■ Mažoji Onutė nustebo;
— Ar šaltis labai susikūlė?

Zoologijos sode
— Žinai, vakar mane nemoka

mai įleido į zoologijos sodą.
— Nieko nuostabaus. Tik 

keista, kaip tave iš jo išleido.

Vištos amžius
— Kaip nustatyti, ar višta se

na, ar ne? — klausia mokyto
jas.

—Iš dantų, ponas mokytojau.
— Nesąmonė! Višta neturi jo

kių dantų, — sako mokytojas.
— Bet mes turim.

Prie upės
— Eini meškerioti?
— Ne, sliekų skandinti.

Mėnulis
Mokytojas pasakoja apie 

mėnulį:
■į— Mėnulis toks didelis, kad 

jame galėtų gyventi daug mili
jonų žmonių.

•Vienas berniukas juokiasi.
: — Kodėl juokiesi? — klausia 

mokytojas.
— įsivaizduoju, kur jie dingtų 

per delčią.

Tėvo pėdomis
Tėvas dažnai keikdavo. Iš jo 

išmoko ir vaikai. Kartą, tėvui 
sunkiai susirgus, išbėgo į kiemą 
mažesnysis penkerių metų sū
nus ir šaukia:
. — Velniai, eikit į vidų, tėvas 

oriršta!

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Licensed by VNESHPOSYLTOR.G

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
j LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTUĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose ilsite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS [KPRESS
COzRP.

40 East 49th Street 
(Corner of Madison Avė.) 

New York, N.Y. 10017 
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151

Appie-VaSey, Mln. 55124

New York, N. Y. 10011

Fort Weyne, Ind. Mase

4025 OM York Rd.

MSCeokSt

*12432-3830
AL 4-5450
CH 3-2503 

*17 2004704

WA 5-2737

3744440 
GLS-22M 

2*1342-*110

FO 3-0500
AN 1-2004
LO 2-144* 

373-0703

FO3-4S1*

HU 1-2750

432-5402

Rl 3-0440 .

kaus dvasios spinduliavimas, 5 
dol.

K. Grigaitytės — Marių vėjui 
skambant 4 dol.

Leonardas Kerulis — Išvežtų
jų sąrašas, 22 dol.

K. Bradūnas — Užeigoje 
prie Vilniaus vieškelio, premi
juota poezijos knyga, 6 dol.

V. Volerto — Greitkelis, 6 dol.
J. Vizbaro — Alšėnų kuni

gaikštytė, 8 dol.
M. Aukštaitės — Ant marių 

krašto, 10 dol.
A. Šapokos — Lietuvos istori

ja, 18 dol.
A. Maceinos — Asmuo ir isto

rija, 4 dol.
S. Ambrazevičienės — Lem

ties sūkury, 4 dol.
P. Čechovo — Rinktinės no

velės, 8 dol.
J. J’runskio — Lietuviai 

Sibire, 20 dol. •
J. Prunskio — Lietuviai bol

ševikų okupacijoje, 6 dol.
J. Prunskio — Bėgome nuo te

roro, 7 dol.
V. Brizgio — Katalikų Bažny

čia Lietuvoje, 7 dol.
J. Kaributo, Teatro vargo ke

liai, buvo 10, dabar 4 dol.
Povilas Kaupas, Paveikslų al

bumas buvo 5, dabar 3 dol.
A. Norvilo — Dvikalbiškumas 

— palaima ar prakeikimas, 2 dol.
Šios bei kitos knygos ir 

plokštelės gaunamos Dar
bininke, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y., 11207. Persiun
timo išlaidom pridedama 1 dol.

DERMATOLOGIST
J. BARAL, M.D.
245 E. 63 St N.Y.
Tel. 355-2828
Gydomos odos ir venerinės 
ligos Persodinami plaukai 
priimama Medlcare

M DEXTER PARK tfu 
PHARMACY Ki 

Wm. Aaartad, B. B. “
7Y-O1 JAMAICA AlflMfUB 

(Cer. 77th Street) 
Weedhavaa, N.Y. 114*1

WlDKinB 
296-4130

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1982 metam

Vardas Ir pavardė --------~----------------------------- ------- -------
Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuoaiua metūa 
kainuoja tik 12 dol. Vlalem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam. ........ '

Siunčiu už prenumeratą $.--------
Už kalendorių $.-------
Rpaudal paremti — 3.-------

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1982 METAIS
10 dienų kelionė: Vilnius (5 naktys), Lsningradas, 

Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais iš New Yorko: 
balandžio 8, gegužėa 13 Ir 27, birželio 17, liepoa 14, 
rugpiūčio 13, rugsėjo 2 ir 16, spalio 7.

15 dienų kelionė: Vilniua, Leningradas, Maskva Ir Roma. 
Išvykstama pirmadieniais iš New Yorko: gegužės 3, birže
lio 28, rugpiūčio 30, rugsėjo 20.

lądlenų kelionė: Vilnius, Maskva, Leningradas ir Ryga. 
Išvykstama šeštadieniais Iš New Yorko: birželio 12, liepos 
31, rugpiūčio 7. __

• Jonas Adomėnas, vadovas 
ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. 
NEW YORK, N.Y. 10017

. TEL 212 986-1500

LITHUANIAN COOKERY
(ln Engllsh, 318 pages, price 8 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlnlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanlan Cookery” už 8 dol. Peraluntimas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė --------

Numeris, gatvė _____

Miestas, valstija, Zlp ..

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% palūkanų už paprasta* 

taupomąsias sąskaitas.

12% už Sharo Certiflcates 500 dol. sumomis.

MONEY MARKET CortMkatų procentai už 5,000 Ir 10,000 dolerių Indėlius 6 mėnesiam. 
“ALL — ŠA VERS“ Certifikatai 1 motam su laisvomis nuo mokesčių paMkanomle. 
Laisvi nuo mokesčių IRA pensijų fondo Indėliai su 14.8% palūkanom.

Paskolos — Namų pirkimo "mortglčlal” — Čekių Iškeitimai — Pensijos čekių 
indėliai Ir Lt
KABOS adresas: 06-01114th Street, Rlchmond HM, N.Y. 11416 . \

Telefonas: (212) 441-6796 \

Darbo valandos: nuo 9 Iki 9 kasdien; penktadieniais k šeštadieniais nuo 9 Ikbf vaL p^k 
Patarnavimas lietuvių k anglų kalbomis. \

Visi Indėliai apdrausti Iki 100.000 dol.
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RĖ ADOLFAS ANDRIULAITIS

ngo žmsUIo atminimui

1 gruodžio 31 d. 5 v.r. 
off Heiglats ligoninėje, 
lyne, mirt .Adolfas Andriu- 
gimęs 1800 gruodžio 23 
iškių hirne, Šimkaičių 
ije, Raseinių apskrityje- 
Msituiiitis ūkininkas, su- 
i ir progresyviai tvarkęs 
kį, nulon&us būdo, tvirto 
tymo teinantis. Ligoninė- 
ivo tris mėnesius beveik 
siką nuolatinės priežiū- 
riuje.
» pašarvotas B. Anastasio 
šermeninėje, 533 Lori- 

reet, Brooklyne. Palai- 
uvo pervežtas į Mount 

kapines, Bridgeport, 
Sausio 3 8 v.v. atsisvėr
usiai susirinko Andriulai- 
aos draugaJ ir pažįstamie- 
sveikinin^ pravedė St. 
evangelikų parapijos ku-

idimeliko žmona Juzė 
ė, kuri vitą gyvenimą su 
i dalijosi skausmais, var- 
ūdesiu ir dž iaugsmais; 
Irena Kuzmavičienė su 
gyvenanti Kanadoje, ir 
onas, visų, laiką su jais

gyvenąs ir su gilia pagarba juos 
karšinąs senatvėje.

Andziulaičiai atsikėlė į Žemai
tiją iš Prūsų neatmenamais lai
kais. Reikia spėti, kad tai buvo 
aštuonioliktojo šimtmečio pra
džioje, laikais Frederiko-WiL 
helmo, kuris nepaprastai susilp
nino švedų karaliaus Karolio XII 
kariuomenę, tuo laiku užėmusią 
didesnę dalį Lenkijos, Pabaltį 
ir net Suomijos Karelijos dalį, 
švedam besitraukiant, Rytų Prū
sijoje prasidėjo juodojo maro epi
demija, kurią, pagal vysk. Mo
tiejų Valančių, užnešė “žuv- 
ėdai”. Žmonės, norėdami išsi
gelbėti, viską palikę, bėgo už 
Šešupės ir Nemuno.

Andriulaičių kelionė į laisvę 
prasidėjo trejus metus anksčiau 
negu kitų lietuvių. Instinktyviai 
pajutę besiartinantį šį kartą rau
donąjį marą, pasinaudodami 
tuo laiku Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos vyriausybės pasirašy
tos sutarties privilegijomis dėl 
Lietuvos piliečių repatrijavimo į 
Vokietiją, skaudančiomis širdi
mis nutarė užsiregistruoti grįžti 
į sritį, iš kurios jų protėviai bė
go nuo juodojo maro. Pirmiau 
išvyko žmona su jaunute dukte
rimi. Tėvas su mažamečiu sū-

I tonam tksil
A-A.

VINCUI VALTERIUI

us, jo žmoną Eleną ir dukrą Rėdą Ardienę su šeima 
sširdžlil užjaučia m e ir kartu liūdime.

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Taryba ir Centro Valdyba

numi nutarė važiuoti arkliais. Pa
sikrovę vežimą ūkiškų gėrybių, 
lietuviško — žemaitiško maisto 
produktų, pačius reikalingiau
sius- daiktus ir drabužius, pasi
kinkę du geriausius- arklius, pa
sileido Tilžės kryptimi.

Vos pervažiavus sieną, vo
kiečiai visą turtą ir arklius su 
vežimu atėmė. Paliko tik tiek, 
tiek galėjo su savimi neštis, už
darė pereinamojoje repatrijantų 
stovykloje ir ten juos išlaikė tris 
mėnesius. Tėvas su sūnumi die
nos metu dirbo pas ūkininką, o 
nakčiai turėjo grįžti į stovyklą.

Iš ten juos perkėlė į vo
kiečių užimtą Lenkijos miestą 
Lodzę (Litzmanstadt), repatri
jantų tardymo, atrinkimo bei rū
šiavimo stovyklą, griežtai tvar
komą ir stipriai apsaugotą rud- 
marškinių partiečių. Čia šeima 
susitiko pirmą kartą. Moterys 
dirbo stovyklos valgykloje, skal
bykloje ir ėjo kitus namų ruošos 
darbus. Vyrus iš ryto siųs
davo darbams į mieste esančius 
tekstilės ir kitus fabrikus. Po 
darbo jie turėjo grįžti atgal į sto
vyklą, kur ligi vidurnakčio vyk
davo apklausinėjimai, tardymai 
apie gimines ar kitus šeimos na
rius. Tardymų tikslas buvo pri
mesti vokiečių tautos kilmę. Čia 
Andriulaičiai susidūrė su ne
laukta staigmena — vokišku aro
gantiškumu. Atmetimas siūlomos 
minties, kad jie yra vokiškos kil
mės, labai supykino partiečius, 
ir šie pradėjo daryti Andziulai
čiam visokiausių sunkumų, ku
rie tęsėsi ligi paskutiniųjų Vo
kietijos valstybės dienų, nežiū
rint, kur jie buvo perkelti.

Fontui artėjant, jie buvo siun
čiami į šiaurę, neatsižvelgiant į 
prašymus visiem būti kartu. Iš
skirtą šeimą kilnojo iš vienos 
vietos į kitą dažnai ir tik trum
pai prieš kapituliaciją jie vėl ne
tikėtai susitiko stovykloje Sch- 
neidemuehle mieste. Iš ten jie

Kodėl man garbė būti 
lietu viu-ve

Lietuvių radijo valandėlės ve
dėjai Steponas ir Valentina Min
kai praeitą vasarą paskelbė kon
kursą jaunesnės kartos lietu
viam: Kodėl man garbė būti 
lietuviu-ve. Tam konkursui pa
skyrė 500 dol.

Konkursui pasibaigus, Minkai 
paskelbė konkurso laimėtojus. 
I-mą premiją 200 dol. laimėjo 
Gražina Kriaučiūnienė iš Lan- 
sing, Mich., 2-rą premiją 200 dol.
— Aras Sužiedėlis iš Brockton, 
Mass., 3-čią premiją 100 dol.
— Perkūnas Krukonis iš So. Bos
ton, Mass.

Šios premijos paskyrimas yra 
labai gražus pavyzdys, kaip rei
kia rūpintis lietuvybe ir pa
traukti jaunimą susidomėti savo 
tėvų ar protėvių žeme, kultūra, 
istorija ir panašiai. Tuos raši
nius, kaip buvo paskelbta, galė
jo rašyti lietuviškai ar angliš
kai. Tai paskatinimas jau ir ne- 
mokantiem lietuvių kalbos susi
domėti lietuviais ir Lietuva.

buvo pervežti į D.P. stovyklą 
Seedorfe, anglų zonoje. Prasidė
jus emigracijai, duktė ir sūnus 
emigravo į Kanadą, o kiek viliau, 
1949 metais, tėvai atvyko į Ame
riką.

Tai tik fragmentas vieno gar
bingo lietuvio-žemaičio epopė
jos. Viską skrupulingai sura
šius, būtų geras scenarijus fil
mui.

Ilsėkis ramybėje, ilgai į laisvę 
keliavęs ir daug vargų matęs 
garbingasis tautieti, laisvoje ir 
svetingoje Amerikos žemėje.

Jonas P. Lenktaitis

ai
BIRUTEI LUKAUSKIENEI

tame mirus, Jasaičių šeimai reiškiame giliausią 
ijautą

LB Queens apylinkės valdyba 
ir nariai

BniiK-BY-mniL 

Postngepoidbiith umys 
Fost, tonvenientjrmitE, snfE,free! 
Jhsft uitat MnKimrBVūint is 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka--1 
mai. Tai taupymas paitu So. Boston Savings |

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban
ką ar juos atsiimti, tai galite attikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj j-
'ę. traukia sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 
''Aubb mas, kad jūsų pinigai P*,no aukščiausius

P'°cer>hJ’’ ' “7 K'73 
leražiamus įstatymų, t J-

jįF 9 Dėl lengvo taupymo bū

do per paitą skambinkit Mr. 
bonahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

Kai tik buvo susirūpinta ir pa
skelbta, kad reikia pinigų Lietu
vos atstovybės pastatui Wash- 
ingtone remontuoti, Minkai tuoj 
pasiuntė tūkstantį dolerių. Tai 
irgi yra labai gražus lietuviško 
patriotizmo pavyzdys.

Laisvės Varpas skambės ir toliau
Nuo lapkričio 15 iki gruodžio 

27 Laisvės Varpo programos bu
vo perduodamos iš WCAV radijo 
stoties FM banga 98 sekmadie
niais nuo 9 vai. ligi 10 vai. ryto 
bandymo pagrindu. Už trijų sek
madienių laiką radijo stočiai 
apmokėjo pats Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščinis, o už ke
turis kitus sekmadienius sumo
kėjo Aloyzas Astravas ir Anta
nas Andriulionis, kiekvienas jų 
skirdamas tam reikalui po 200 
dol.

Bandymas parodė, kad ši ra
dijo stotis yra labai plačiai gir
dima. 1981 gruodžio 29 Astravo 
ir Andriulionio dėka susirinko 
grupė lietuvių aptarti tolimesnį 
šios radijo valandėlės likimą.

Sausio 3 d. 9 vai. ryto vėl 
suskambėjo Laisvės Varpas iš 
tos WCAV stoties, banga 98. 
Čia Petras Viščinis pranešė, jog 
yra susitarta, kad ta grupė rū
pinsis iš šios radijo stoties Lais
vės Varpo veikimo piniginiais 
reikalais, apmokėdama radijo 
stočiai, o Petras Viščinis ir to
liau ves visą programą. Pasita
rimo metu šiam reikalui po 100 
dol. įnešė Tautinių šokių orga
nizatorė ir vadovė Ona Ivaškie- 
nė, inž. Romualdas Veitas, And
rius Keturakis, o Milda Norkū- 
nienė ir Danielius Averka po 50 
dol.

Kiek anksčiau 100 dol. įnešė 
Juozas Jucevičius.

Tad, norint išlaikyti Laisvės 
Varpą WCAV radijo stotyje ban
ga FM 98, yra mintis suburti 
52 organizacijas ir atskirus as
menis, pirmoj eilėj profesiona
lus ir verslininkus, kurie sutiktų 
skirti metam po 100 dol. Tuo 
būdu kiekvienos programos bū
tų kitas mecenatas, organizacija 
ar asmuo, o taip pat organiza
cijų ar asmenų grupė, sudariusi 
100 dol., reikalingų apmokėti 
radijo stočiai už vieną sekmadie
nį. Taip susiorganizavus, Laisvės 
Varpas skambėtų be rūpesčių 
ir finansinių vargų.

Kaip žinome, Laisvės Varpas 
sekmadieniais yra girdimas ir iš 
kitos stoties — banga 1460 AM 
iš Brocktono, bet gyveną toliau 
nuo Brocktono jos negirdi ar gir
di su trukdymais.

P. ŽiČkui Lietuvių Bendruome
nės Bostono apygardospirm. Jo
nas Rūtenis rašo, kad kovo — 
balandžio mėn. būsirpąjame LB 
Bostono apygardos 'apylinkių 
pareigūnų suvažiavime bus iš 
esmės sprendžiami ir Laisvės 
Varpo reikalai.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Baltų D-jos koncertas First 
and Second Church salėje Bos
tone vasario 14. Programą at
lieka latviai.

Brocktone Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minė
jimas vyks vasario 21, sekmadie
nį. 10 vai. mišios šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioj. 3 vai. po
piet parapijos salėj akademija, 
programa ir vaišės. Rengia 
lietuvių organizacijos.
Filmų popietė ir foto paroda 

bus vasario 28 d. 3 v. popiet 
Rengia Lietuvių Tautodailės 
Instituto Bostono skyrius.

Minkų radijo valandėlės 48 
metų sukakties minėjimui ren
giamas vakaras kovo 21 So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos ssr- 
Įėję. Be to, pradedant sausio 3 
jų programa bus girdima sek
madieniais nuo 8 vai. iki 8:30 
vai. ryto iš tos pačios radijo sto
ties banga 1360, o nuo vasario 
7 ši programa bus perduodama 
du kartu į dieną (sekmadieniais) 
nuo 8 iki 8:30 vai. ryte ir po 
pietų nuo 4:30 iki 5 vai.

Jono Kelečiaus vadovaujama 
Cbicagos teatralų grupė sve
čiuojasi balandžio 3, šeštadienį. 
Suvaidins Vinco Krėvės “Raga
nių” ir ištraukas iš Justino Mar
cinkevičiaus “Mindaugo”.

Baltų D-jos koncertas, kuriame 
atliks programą lietuviai, įvyks 
balandžio 18 First and Second 
Church salėje Bostone.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
banketas-reunion balandžio 18 
Lantana restorane, Randolph.

Laisvės Varpo pavasarinis 
kpnceftas 25
Lietuvių Piliečių D—jos salėję, 
So. Bostone.
LAISVES VARPAS sekmadie

niais 11:30-12:10 vai. 740 banga H 
WCAS, 12:10-100 vai. 1480 banga 
MWBET. Vedėjas Petras Viščiais, 
173 Arthur St, Brockton, MA 02402 
Ttief. (817) 588-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 8:30 vai. 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 502 
E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telef. 268-0489. Parduo
damas Darbininkas. Didelis lletu- 
vHką knygų pasirinkimas.

glemsprleteliamsMargeriui Jesaičlu i, Jūratei Jesai- 
ir Danutei Jesaltytei-Picabia, jų seseriai, mūsų 

ai draugei
IUTEIJESAITYTEI — LUKAUSKIENEI
s, siunčiame širdingos užuojautos jausmus.

Stepas ir Aldona Mackevičiai

HARTFORDO BERŽELIS 
ŠVENČIA SUKAKTI

Hartfordo tautinių šokių gru-
pė Berželis švenčia savo veik
los dešimtmetį. Ta proga rengia
mas sukaktuvinis koncertas — 
balius, kuris įvyks vasario 20, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Šv. And
riejaus lietuvių parapijos salėje,

Church St., New Britain, Conn.
Ruošiamo sukaktuvinio leidi

nio išlaidom padengti ir toli
mesnei Berželio veiklai paremti
sveikinimus su aukomis iki sau
sio 15 priima Zina Dresliūtė, 
238 Oxford St, Hartford, Conn. 
06105. Tel. 236-5501.

Lionginas Kapeckas

IRUTĖ LUKAUSKIENĖ—JASAITYTĖ

1982 sausio 5 Matulaičio namuose Putname po 
>s ir Ilgos ligos.
leve, mis Ik jos sielai ramybę!

Nuliūdusi šeima

981 nuausto mėn. 24 d. amžinai sustojo plakusi 
į mylimo brolio

A.A.
PETRO PAPROCKO

to.
o mlfllti pirmųjų metinių proga sausio 24 d. 10 v. 
prancHtomą vienuolyno koplyčioje bus aukojamos 
►s.
*o mHh|bus paminklo ivontlntonas Ir pietos Kultūros
r-
lalonlil kviečiame gimines, kolegas, draugus Ir 
tarnui iti Minkyti Ir prisiminti velioni savo maldose.

• Liūdinčios seserys ir kiti giminės

Mūsų mielai visuomenininkai ir bičiulei
ALBINAI LIPČIENEI,

jos brangiai mamytei Lietuvoje mirus, reiškiame širdin
giausią užuojautą Ir kartu liūdime.

Gustai, Leikai, Strimaičiai, Šauliai, 
Vaišniai, Valiukai, Vėbros ir Židoniai

‘Artyber Hdidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

ii Bostono/New Yorko 
Kaina nuo $995.00 

Grupės Išvyksti:
kovo 24 Ibpos 5
balandžio 7 liepos 19
gegužės 5 ngpMčtoė
gegužės 12 (su Ryga) rugpMėlo 18 (su Ryga)
oeoužės 24 rnsMo 8
birželio 2 rvgaėjo 15
birželio 18 rugsėjo 27

spalio 6 
gruodžio V

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAL Prie šią grupių galima jungtis 
Iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MESTŲ.

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 Woet Broadtray px>. box 1H, 

South Boston, Mase. 82127, ToL (817) 2804784

Trano-AMaaticTrsvelSorvtoe, kartim Ir sMselo agentūra, jau 
nuo 1980 metą SĖKMINGAI orgaalnoja visą elą ekskursai | 
LIETUVĄ ir j kitas pasaulio Mis.

įstaigai vadovavę: Aldona ADOMOMS Ir Afolna RUOtKNlAS


