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Savaitės 
įvykiai

DANGUS TARP GROTŲ 
TOKS GIEDRAS
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 48

Lenkijos Solidarumo unijos 
vadam posėdžiaujant Gdanske 
ir siūlant atsiklausti gyven
tojų dėl nekomunistinės 
vyriausybės sudarymo ir dėl 
Lenkijos karinių santykių su 
Sov. S-ga, vyriausybė paskelbė 
krašte karo būklę, nutraukė bet 
kokį susižinojimą su užsieniu ir 
krašto viduje panaikino unijos 
laimėtą teisę streikuoti ir teisę 
daryti susirinkims ar demonstra
cijas. Neramumam išvengti vy
riausybė areštavo kelis tūkstan
čius unijos aktyvistų ir 27 bu
vusius vyriausybės narius, jų 
tarpe ir Edward Gierek. Nepai
sant griežtų vyriausybės prie
monių, kai kuriuose Lenkijos 
miestuose vyksta darbininkų • 
streikai, o pagal švedų žinias 
Varšuvoj buvę panaudoti ir šau- 
lami ginklai ir esą buvę užmuš- 
ų ir sužeistų. Sov. S-ga į Lenki- 
os įvykius dar neįsikišo, tačiau 
nanoma, kad ji paskatino Len
uos vyriausybę imtis griežtų 
triemonių.
Prez. Reagan pareiškė didelį 

usirūpinimą dėl įvykių Lenki- 
>j ir laikinai sulaikė pašarinių 
ivų siuntimą į Lenkiją, kol pa- 
iškėsią, ar Lenkijos vyriausybė 
^siekia sunaikinti Solidarumo 
rijos.
Valst sekr. Haig įspėjo Sov. 
gą nesikišti -į įvykius Lenki- 
, nes jos įsikišimas turėsiąs 
?ai rimtų ir ilgalaikių padari- 
ą tolimesniem Vakarų-Rytų 
i tykiam.
Izraelio parlamentas, min. pir- 
ninkui Begin pasiūlius, nuta- 
aneksuoti 1967 Izraelio oku- 
otas ir Sirijai priklausančias 
lan aukštumas. Sirija šį veiks- 

pavadino karo paskelbimu 
ijai ir pareikalavo sušaukti 
saugumo tarybos posėdį. 
AV pareiškė Izraeliui savo 
irūpinimą dėl Golan aukštu- 
aneksavimo, nes tai sudary- 
pavojų Camp David susitari- 
n. Egiptas taip pat šį žygį 
nerkė.
ikarų Europos valstybėse ir 
riuose JAV miestuose įvyko 
onstracijų prieš Lenkijos 
msybę dėl karo būklės įve- 
> ir Solidarumo unijos vadų 
ų.
jz. Reagan paragino Libi- 
’bančius aliejaus bendrovių 
□tojus amerikiečius grįžti 
Z ir uždraudė keliones į 
b
Vokietijos kancleris HeL 
Schmidt nuvyko į R. Vo- 
i oficialaus vizito.
io valdovo Khomeini spe- 

atstovas Shiraz miestui
i Abdol Hussein Dast- 
ir jo padėjėjai buvo už- 

jų automobily sprogusios 
>s.
ados parlamentas priėmė 
konstituciją ir teisių įsta-

9 atstovybės rūmuose Bei- 
yko sprogimas, dėl kurio 
įer 20 ir buvo sužeista 
dešimtys žmonių.
•ido konferencija vėl yra 
i dėl nesutarimų karinio
10 reikalais ir iki gruodžio 
pėjo savo darbų baigti, 
valstybės siekia, kad Sov. 
iešai skelbtų apie savo 
lenės judėjimus visoj eu-
Sov. S-gos teritorijoj, o 

ja reikalauja, kad ir JAV 
apie savo karo aviacijos 
laivyno veiksmus At- 

ndenyne.
n. sekretorium saugumo 
ir visuotinis JT susirin- 
šrinko dabartinio gen. 
riaus pasekretorį Peru 
tą Javier Perez de Cuel-

Ištraukos iš kalinių laiškų
Julius Sasnauskas aprašo, kaip Į kalėjimą ateina 

pavasaris. Jo laiškus cenzūruoja ir vis verčia perrašyti. 
Betono sienos. Tinklas viršum galvos. Laisvė toli, 
bet nešiojasi jos paveikslą — vHtĮ. Pašto ženklas su 
Madona prie lovos. Kiek kalėjime uždirba. Prievarta reikia 
dirbti Velykų dieną.

— Štai ir pavasario pirmosios 
dienos. Nors į mūsų kamarėlę, 
nei į tą pasivaikščiojimo šulinį 
saulė dar neužklysta, bet vis tiek 
smagu, kad dienos ilgėja, o tas 
dangaus lopinėlis tarp grotų toks 
giedras, giedras, net akys skauda 
bežiūrint. . .

... Laiškų išsiuntimas tapo tik
ra problema: pats nereikšmin
giausias sakinys pasirodo, su 
“protekste”, gauna iš naujo per
rašinėti .. . Laiškas Zitai kone 
mėnesį vaikšto tai pirmyn, tai 
atgal, niekaip neįveikdamas 
barjerų.

. . . Kameros kaimynas gąsdino 
Sibiro pamėklėmis, pranašauja, 
kad ten iškratys iš galvos visas 
“paikystes” . . .

1981 metų Velykų metu rašo 
saviesiems

Aleliuja! Sveikinu visus šį 
nuostabų Prisikėlimo rytą! Nors 
aš negaliu, kaip Simonas nuimti 
nuo jūsų pečių to kryžiaus, bet 
iš visos širdies trokštu, kad jis 
būtų lengvesnis . . .

Praeis metai, grįšiu namo, vėl 
bus gražios Šventės, o kažkur 
giliai vis tiek pasiliks tokių die
nų atsiminimas, tas kalėjimo 
švenčių juokingas gaudumas .. .

Gabens mane į Tomsko gu
berniją. Dievas duos, neprapul
siu, nesiduosiu Sibiro praryja
mas. Tik jūs daugiau nesikrims
kite.

Gegužės 6 dienos laiške rašo:
— Štai jau gegužis, paskuti

nis mano mėnuo rūsy. Nors 
ir sunkiai stumi tokioj vietoj 
paskutines dienas, ypač dar pa
vasarį, bet visgi smagu, kad jau 
galas . . . Galas, kuris atrodė toks 
neįtikėtinas, pirmą kartą žiūrint 
į tas betono sienas ir tinklą 
virš galvos. Laisvė dar toli, bet iš 
vietos į vietą nešiesi jos paveiks
lą, ir ne tik kaip žeidžiantį 
prisiminimą, bet visų pirma kaip 
tikėjimo, vilties ženklą ...

Jau anksčiau ruošiausi rašyti 
Jums, dar prieš Motinos šventę.

Sveikinu Mamą, Babunę ... 
Sunku surasti tai šventei tinka
mų žodžių. Čia prie gulto turiu 
mažytę Leonardo Madoną ant

Sergąs Argentinos prezidentas 
Roberto Eduardo Viola kraštą 
valdančios karinės juntos buvo 
atleistas iš pareigų. Į jo vietą 
buvo paskirtas armijos vadas 
gen. Leopoldo Galtieri.

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE TARTASI 
“NACIŲ MEDŽIOKLĖS” KLAUSIMAIS

JAV LB-nės delegacija, rugsė
jo 29 lankydama valstybės de
partamentą, įteikė memorandu
mą tariamų nacių karo nusikal
tėlių traukimo teismo atsako
mybėn klausimu. Memorandu- 
dume atkreiptas dėmesys į JAV 
teisingumo departamento kola
boravimą su sovietais, naudojant 
sovietinę teisminę procedūrą, 
liudininkų ir vertėjų suradimą, 
kaltinamosios medžiagos atran- ' 
ką, gynėjo advokato patvirtini
mą, ir t.t. Pastebėta, kad toks 
teisingumo departamento parei

pašto ženklo, — ir atrodo, kad į 
tą niūrų būstą įsiveržia gyveni
mas, meilė, amžinas pavasaris.

Gegužės 11 laiške rašo
Šis ■ mėnuo vadinamas Ma

rijos vardu, Marijos, kuri mums 
tokia artima su skausmo kalavi
ju perverta širdimi ar stovinti 
po Sūnaus kryžiumi. Bet tai ne 
vien liūdesys — mes žinome, 
kad ten niekas nepraėjo vel
tui...

Dar minėjo, kad mane po ka
lėjimus trankysią tik iki birželio 
11 dienos, paskui pakeisiu sąly
gas (nuo birželio 11 d. praside
da n u trėmimas, — Red. pasta
ba.).. Pratempsiu kaip nors tas 
porą savaičių. Linkėjimų vi
siems. Su Dievu.

Atlikęs kalėjimo bausmę, Ju
lius Sasnauskas buvo ištremtas į 
Sibirą. Apgyvendino bend
rabuty ir dirba santechniku.

Jo adresas ištremime:
Tomskcąaobl., s. Parabelskeje, 

Sovetskaja 147 a.

Kalėdų eglutė, papuošta lietuviškais šiaudinukais, Lietuvių 
Religinė* Šaipo* įstaigos lange. Nuotr. L. TamoSaičio

gūnų elgesys pažeidžia ilgametį 
JAV-ių nusistatymą nepripažinti 
smurtu sovietų įvykdytos Pabal
tijo valstybių aneksijos.

Lapkričio 16 valstybės depar
tamentas pakvietė JAV LB kraš
to valdybos ir Jungtinio baltų 
amerikiečių komiteto atstovus 
informaciniam pokalbiui LB 
memorandume iškeltais klausi
mais. Valstybės departamentui 
atstovavo naujai paskirtas Rytų 
Europos skyriaus direktorius 
John Davis, Pabaltijo valstybių 
skyriaus viršininkė Mildred Pat-

IŠ GENUTĖS NAVICKAITĖS 
LAIŠKO

Kiek uždirba kalėjime
— Pirmomis laiško eilutėmis 

sveikinu jus su gražiu pavasa
riu ir artėjančiom Sv. Vely
kom . . . 19-tą balandžio pas mus
talkos diena, ir reikės dirbti 
kaip paprastą dieną. Tiktai už ją 
niekas nemokės. Kaip praeis ši 
brangi Šventė, parašysiu vėliau.

Mano uždarbis būna apie 50 
rub. per mėnesį. Iš jų atskaito 
už maistą. Lieka maždaug po 35 
rub. Iš tų pinigų galima nusi
pirkti maisto už 9 rub., jei įvyk- 
dai normą. Likusieji pinigai lie
ka ateičiai, t.y. grąžins, kai išei
siu į laisvę. O nuo šios dienos 
man dar čia lieka pagyventi ly
giai vienerius metus .. .

Kiekvieną sunkesnę akimirką 
aukoju už jus ir visus, kurie gy
vena tiesoje . ..

Mes čia nelabai mėgstamos, 
nes esame truputį kitokios: ne- 
nesikeikiame, nesipešame nė su 
kuo. Kiek suprantu, tikintieji čia 
kai kam baisesni už visokius kri
minalistus ...

Viena aišku, Dievas yra tiesa 
ir dėl jo galima atiduoti ne tik 
tuos metus, bet ir visą gyveni
mą .. .

Esu dėkinga už maldas ir rū
pestį. Su Dievu.
(Bus daugiau) 

terson ir teisinio skyriaus atsto
vas adv. Haley D. Collums. 
JAV LB-nei atstovavo visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
kas Alg. Gečys, krašto valdybos 
vicepirmininkė Aušra Zerr, LB 
ryšininkas Washingtone Viktoras 
Nakas ir visuomeninių reikalų 
tarybos teisinis patarėjas adv. 
Ernestas Raskauskas. Baltų ko
miteto delegaciją sudarė vykd. 
pirmininkas M. Kari, reikalų ve
dėjas J. Elias, nariai G. Mei- 
rovics ir dr. J. Genys. Taip pat 
dalyvavo Estų laisvės legiono

Lenkų darbininkų streikų pa
grindą sudarė komunizmo nesu
gebėjimas sukurti daug kartų ža
dėtą geresnį gyvenimą. Nepai
sant trijų dešimtmečių aukoji
mosi ir darbo, kasdieninio gyve
nimo sąlygos beveik nepasitaisė, 
ir darbininkai suprato, kad ko
munistinė sistema sužlugo kaip 
tik tose socialinės gerovės srity
se, dėl kurių pagerinimo komu
nistiniai ideologai reikalavo di
desnių pastangų ir aukojimosi.

Į akis krintanti fabrikų nešvara 
ir labai nepatenkinamos saugu
mo sąlygos, perpildyti ir sun
kiai gaunami butai, menko ly
gio ir nerūpestinga sveikatos ap
sauga, eilės prie mėsos krautu
vių ir, nepaisant griežto normavi
mo, maisto produktų trūku
mas sudarė pagrindinius “liau
dies Lenkijos” bruožus, šitie 
trūkumai iš eilės sekančių vy
riausybių buvo užglostomi, ig
noruojami ar paneigiami, bet 
kiekviena reikalavo padidinti 
sunkiosios pramonės gamybą.

Palyginus su Vakarais, ku
riuos, varžtus atleidus, lenkai 
galėjo lankyti, lenkų geresnio 
gyvenimo viltys nuolat mažėjo. 
Ne vienas lenkas, visą savo su
augusį gyvenimą praleidęs, kad 
jo vaikų ateitis būtų geresnė, 
dabar pastebėjo, kad ir jo vaikų 
gyvenimas ne tik nepagerėjo, 
bet kad ir jie yra raginami vėl 
daugiau dirbti dėl savų vaikų 
geresnio gyvenimo vilties.

Svarstant biudžeto investavi
mus, gyventojų buitinių reikalų 
patenkinimas vis buvo nustu
miamas į šalį, bet viešoj pro
pagandoj vartotojų reikalavimų 
patenkinimui buvo skiriamas di
džiausias dėmesys tol, kol 
skirtumas tarp darbų ir žodžių 
pasidarė nepateisinamas. 1978 
visi investavimai namų statybai, 
švietimui, sveikatos apsaugai, 
socialinei gerovei ir kultūrai su
darė mažiau kaip pusę sunkia
jai pramonei skirtų investavimų.

Visiem nuolat kalama partijos 
dogma, kad Lenkija esanti dar
bininkų kontroliuojama valstybė, 
kurios gyvenimo lygis pastoviai 
gerėja, pasidarė gryna apgavys
tė. Lenkijoj išaugo nauja, karo 
nepažinusi karta, kuriai gyve
nimo trūkumų aiškinimas krašto 
sugriovimu karo metu, pasidarė 
nepriimtinas ir kuri pradėjo ko
munizmą vertinti pagal jo pa
siekimus. Pati komunistų spauda 
turėjo pripažinti, kad vienas iš 
šešių lenkų ir 40 proc. visų 
vaikų skursta ir kad tokia būklė 
yra sunkiai suderinama su socia
linio teisingumo principais. Tad 
ir komunizmo skelbiami teisin
gumo ir lygybės idealai pasidarė 
niekam verti, juo labiau, kad ma
ža partijos vadų ir piniguočių 
grupė monopolizavo visas privi
legijas.

Buvęs Lenkijos valdovas Ed- 
ward Gierek nesivaržė eikvoti 
liaudies pinigų ištaigingiem 

atstovas Juri Raus.
Informacinį pokalbį pradėjo 

direktorius Davis, paskaitydamas 
iš anksto paruoštą pareiškimą. 
Paaiškėjo, kad valstybės depar
tamentas teisingumo departa
mento socialių investigacijų į- 
staigos vadovybę (Office oF 
Special Investigations — OSI) 
yra supažindinęs su Pabaltijo 
valstybių aneksijos nepripažini
mo politika ir jai yra aiškios 
galimos implikacijos. Todėl 
OSI direktoriui Allan Ryan yra 
draudžiama lankytis Pabaltijo 
valstybių teritorijoj, tačiau ran
gu žemesniam vicedirektoriui 
Neil Sher ir kitiem pareigūnam 
yra leidžiama. Kelionėse į Pabal
tijį teisingumo departamento 
pareigūnus visada lydi JAV am
basados Maskvoj ar JAV kon
sulato Leningrade tarnautojai. 
OSI vadovai valstybės departa
mentą yra supažindinę su santy
kiavimo su sovietų prokūratūra 
ir liudininkų apklausinėjimo 
procedūromis. Apklausinėjant 
liudininkus, visada dalyvauja

(nukelta Į 2 ptl.)

banketam ar brangių vilų -staty
bai. Jis nesivaržė ir skolinti pi
nigų, todėl, jį nuvertus, Lenki
jos skolos Vakaram išaugo iki 
24 bil. dol. Dėl to dar prieš 
Solidarumo unijos atsiradimą 
vieno Silezijos miesto darbinin
kai įsiveržė į specialiem parei
gūnam skirtą krautuvę, nusavino 
visus mėsos produktus, o pačią 
krautuvę sunaikino, bet paliko 
pinigus už jų paimtus produk
tus. ' Darbininkai įsitikino, kad 
partijos skelbiamas valdžios per
leidimas darbininkam ir pilnuti
nė reyoliucįja dar nėra pasiekta 
ir nebus pasiekta tol, kol darbi
ninkai neįgys jėgos valdžioj.

Į Solidarumo unįją Lenkijos 
darbininkai iš pradžių žiūrėjo 
kaip į jų ekonominės būklės 
pagerinimo laidą, bet iš tikrųjų 
reikalai dar pablogėjo, nes nuo 
1970 krašto tvirtos valiutos fon
dai seko, ir Lenkija nebeišgali 
importuoti gyvybinių reikmenų, 
turi uždaryti fabrikus ir mažinti 
gyventojam teikiamus patarna
vimus.

Lenkijoj yra leidžiama ir pri
vati iniciatyva, kuri dažnai ne
legaliom priemonėm išugdė eilę 
milionierių. Dėl to ir Solidaru
mo unija nėra vienos nuomonės 
apie privačią iniciatyvą — vieni 
ją giria, o kiti siekia panaikinti, 
bet visi sutinka, kad įvairios pri
vilegijos ir favoritizmai, ypač bu
tų paskirstymo srity, turi būti pa
naikinti. Aukštosios klasės as
menų atlyginimai nėra labai 
aukšti, bet jie turi daugybę į- 
vairių privilegijų: jie gali naudo
tis limuzinais ir dolerinėm krau
tuvėm, jų pensijas sudaro 95 
proc. gauto atlyginimo ir jos yra 
paveldimos, jie nemoka mokes
čių, jų vaikam yra užtikrintas į- 
stojimas į universitetus ir jų 
mokslo rezultatai yra vertinami 
aukštesniu pažymiu. ’

Varšuvos priemiesty buvo ati
daryta kelis milijonus kainavusi 
tik 60 lovų ligoninė su spalvo
ta televizija kiekvienam kam
bary, maudymosi baseinu ir dvi
gubai didesnį atlyginimą gau- 
nančiom slaugėm, bet, norint į ją 
patekti, reikia būti aukštu parti
jos ar vyriausybės pareigūnu. 
O normalios ligoninės yra per
pildytos, nešvarios ir drėgnos. 
Solidarumo unijos pastangų 
dėka dabar sveikatos reikalam 
vietoj anksčiau 3 ar 4 proc. ski
riama 7 proc. biudžeto išlaidų. 
Darbininkų reikalavimai vidaus 
reikalų ministerijos tarnautojam 
ar kitom grupėm skirtas ligoni
nes ir kitus įrengimus atidaryti 
visiem nubangavo per visą kraš
tą, nes normalių ligoninių būk
lė dėl ūkinės krizės dar labiau 
pablogėjo. Be to, paaiškėjo, kad 
komunistų valdymo metu buvo 
pastatydinta—tik 1/4 Lenkijos 
ligoninių ir 40 proc. sveikatos 
centrų. Daktarų papirkinėjimas, 
norint gauti geresnę priežiūrą 
ar patekti į geresnę ligoninę, 

, yra labai paplitęs.
Vyriausybė yra pralaimėjusi 

gyventojų butais aprūpinimo ko
vą. Naujam butui gauti anksčiau 
reikėjo laukti 4 ar 5 metus, o da
bar net 15 metų, ir ateity teks 
laukti dar ilgiau, net iki 20 m. 
Visur įsigalėjęs kyšininkavimas 
ir vagystės, todėl, nepaisantį 
kad valstybei nieko nereikia mo
kėti už sklypą ir kad statybos 
kainos yra jos kontroliuojamos, 
buto pastatymo kaina Varšuvoj 
yra du kartus aukštesnė kaip Pa
ryžiuj ar Londone. Gyvenamų 
namų statyba yra nukritusi iki 
prieš 10 metų buvusių skaičių.

PRELATĄ J. BULAITĮ 
KONSEKRUOS
POPIEŽIUS

Prelatui Jonui Vytautui Bulai
čiui, paskirtam tituliniu Naronos 
arkivyskupu ir pronuncfjum 
Centrinės Afrikos respublikoje, 
ir Congo, taip pat apaštaliniu 
delegatu Chade, vyskupišką 
konsekraciją suteiks Sv. Tėvas 
Jonas Paulius II Sv. Petro 
bazilikoje Romoje 1982 sausio 
6, Trijų Karalių šventėj.
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OSI pareigūnai, apklausinėjimo 
eiga yra filmuojama, ir gynėjui 
advokatui yra leidžiama kryž
mai tardyti liudininkus. Vertė
jais būna sovietų pareigūnai. 
OSI iki Šiol nėra patyrusi, kad 
sovietai iŠ savo pusės būtų su
falsifikavę ar sufabrikavę doku
mentus ar prievartavę liudinin
kus. Stengiamasi gautų doku
mentų ir liudijimų patikimumą 
patikrinti prieš užvedant bylą. 
Visais atvejais paklūstama JAV 
kongreso pravesto įstatymo pa
ragrafam. Bendradarbiavimas su 
sovietų valdžios atstovais jokiu 
būdu neimplikuoja Pabaltijo 
valstybių aneksijos nepripažini
mo politikos silpnėjimo. Aneksi
jos nepripažinimas yra JAV-ių 
privilegija “suteikti ar paneigti”,

Nato valstybių užsienio reika- 
ų ministerių konferencija vie
ningai pritarė JAV vidutinės toli- 
iašos branduolinių raketų išdės- 
/mui Europoj, jei JAV ir Sov. 
-gai per 2 metus nepavyks su- 
itarti dėl branduolinių ginklų 
ontrolės.
Vaisi, sekr. Haig tarėsi su 
igerijos užsienio reikalų minis- 
riu dėl galimo aliejaus gamy- 
>s padidinimo, jei JAV atsisa- 
4ų aliejų pirkti iš Libijos.
Popiežius Jonas Paulius II pa
matė iš pontifikalinės mokslų 
ademijos mokslininkų sudary- 
> delegacijas į JAV, Sov. S-gą, 
ancūziją, Britaniją ir JT pasi- 
ti, kaip galima būtų užbaigti 
induolinių ginklų lenktynės. 
Sov. S-ga pasmerkė Nato vaiš
ijų nutarimą priimti Ispaniją į 
organizaciją ir pareiškė, kad

I to ji galinti imtis tam tikrų 
emonių.
daltos saloj vykusius parla- 
nto rinkimus maža persvara 
nėjo dabar salą valdanti mi- 
terio pirmininko Dom Min- 
' Darbo partija.
raniečio vadovaujama ir 
le apmokyta teroristų gauja 
dė nužudyti Bahrein valdo- 
šeiką įsa Bin Sulman Al 
ilifa, bet saugumo dalinių 
o pastebėta ir sulaikyta.
elgijos ministerių kabinetą 
tris mėnesius vykusių įvai- 
bandymų sudarė buvęs mi- 
eris pirmininkas Wilfried 
tens.
idijos ir Kinijos pasitarimai 
ginčijamų pasienio sričių 

> nutraukti nepasiekus su- 
imo. Bandymai susitarti bus 
mi ir toliau.
•v. S-gos saugumo organai 
Įtino Švedijos žurnalistą 
an Teste šnipinėjimu, nes 
>tografavo prie mažos kari- 
>azės esančią bažnyčią.
w Yorko arkivyskupas ir 
is Romos katalikų vikaras 
nolas Terence Cooke savo 
* karo kapelionam pareiš- 
id katalikų teologija leidžia 
riti ir laikyti tokias ginklų 
nas, kurios gali sulaikyti 
rukdyti kitų valstybių puo- 
. Šis principas taikytinas ir 
(uoliniam ginklam, kurie 
iniu atžvilgiu yra toleruo-

. S-ga leido išvykti į Va- 
akademiko Sacharovo po- 

sužadėtinei Jelizavetai 
jje vai.

tad netinkama yra kiekvieną JAV 
politikos žingsnį vertinti toj
šviesoj.

Po J. Davis perskaityto pa
reiškimo ir asmeninių paryški
nimų buvo pradėtos daugiau ne
gu valandą trukusios diskusijos. 
Pateikiam tik būdingesnius 
pasisakymus.

M. kari teigė, kad OSI vyk
domas kaltininkų ieškojimo 
procesas prilygsta "raganų me
džioklei. Pasitikėjimas sovieti
niais teismais yra didžiausias 
nesusipratimas. Tenka tik prisi
minti neseniausiai įvykusį disi
dento Šaranskio nuteisimą. Jam 
buvo prisegta JAV žvalgybos 
agento etiketė. Amerikoj niekas 
tuo netikėjo. Kodėl dabar, nacių 
kaltininkų ieškant, imtasi pasiti
kėti sovietų teikiamais doku
mentais, surastais liudininkais 
ir sovietiniais teismais?

Adv. E. Raskauskas pareiškė, 
kad jam tenka ginti vieną kola
boravimu su naciais apkaltintą 
Floridoj gyvenantį lietuvį. Prieš 
gerą savaitę VVashingtono, 
D.C., teisėjas jam suteikė teisę 
po priesaika apklausinėti OSI 
vadovus Ryan ir Sher. Apklau
sinėjimai buvo įrašyti į teismo 
stenogramas, kurios yra visiem 
prieinamos. Šiuos pareigūnus 
apklausinėdamas, Raskauskas 
patyrė, kad sovietai neprileidžia 
OSI pareigūnų ir gynėjų 
advokatų prie Sov. Sąjungos ži
nioj esamų archyvų. Gaunami 
tik tie dokumentai, kuriuos so
vietų pareigūnai parenka. Ameri
kiečiui advokatui neleidžiama 
ištirti liudininkų praeities bei jų 
patikimumo. Liudininkus šau
kiant į teismą, naudojamasi so
vietinės teisminės sistemos pa
tarnavimais ir vertėjais. Ar tiks
lu pasitikėti sovietiniais teis
mais, kai 1981 spalio mėnesį 
valstybės departamento pa
skelbtas raportas Nr. 88 pateikia 
faktpsį japie sovietų vykdomą do
kumentų klastojimą, disinforma- 
ciją ir politinę veiklą? Pagaliau 
jį asmeniškai nuvylė patirti OSI 
pareigūnų pareiškimai, kvietę 
gynėjus advokatus vykti į Pa
baltijo valstybes, nes ten mus 
“gražiai priima, pagirdo ir ska
niai pavaišina”. Tokia OSI pa
reigūnų pažiūra yra neetiška.

Aušra Zerr kėlė klausimą, ar 
JAV valdžios pareigūnai yra pa
svarstę, kaip jų kolaboravimas 
su okupanto pastatytais pareigū
nais turi atrodyti laisvės trokš
tančiam, sovietų engiamam bal
tui? Tai turi jam sudaryti įspū
dį, kad aneksijos nepripažinimo 
politika ardoma. Paneigiant 
amerikiečių advokatam ieškoti 
kaltinamam palankių liudininkų, 
iš sovietų priimant abejotino 
tikrumo dokumentus, pavergta
sis negali nepastebėti, kad Ame
rika sovietam išduoda savo ilga
mečius laisvės principus.

Algimantas Gečys pastebėjo, 
kad OSI štabo vadovų apklausi
nėjimai parodė, jog jie visai ne- 
siorientuoja 1941-44 metų vokie
čių okupacijos laikotarpy. Jie 
pamiršta, kad padėties viešpa
čiais buvo ne lietuviai, bet vo
kiečiai. OSI vadovai nepajėgia 
suprasti, kad sovietai siekia dis
kredituoti Lietuvos 1941 metų 
sukiliminę vyriausybę, nes ji at
stovavo lietuvių tautos' valiai bū
ti nepriklausomais. Valstybės 
departamentui Gečys siūlė at
kreipti dėmesį į sovietinį pilie
tybės įstatymą, kuriuo trečios 
kartos amerikietis lietuvis adv. 
Raskauskas yra laikomas Sov.

į Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai svei
kinu visus JAV lietuvius Kalėdų švenčių ir Naųjųjų 1982 
Metų proga. Giliai dėkoju spaudai, veiksniams, organi
zacijoms ir visiems lietuviams už rūpinimąsi Lietuvos rei
kalais bei atodairą Lietuvos diplomatinei ir konsularinei 
tarnybai. Taip pat reiškiu gilią padėką tiems lietuviams, 
kurie savo pinigine ir moraline parama prisidėjo prie 
Lietuvos valstybės namo pagerinimo.

Linkiu, kad Naujieji 1982 metai visiems būtų sėk
mingi asmeniškai ir prasmingi Lietuvos laisvės byloje.

Dr. Stasys A. Bačkis 
Lietuvos atstovas.

Sąjungos piliečiu ir jo vykimas į 
pavergtą Lietuvą yra surištas 
su galimybe, kad jis gali 
būti areštuotas. Pagaliau kvietė 
atsižvelgti į kaltinamųjų finansi
nę būklę. Pavyzdžiu pateikė 
Floridoj gyvenantį lietuvį, kuris, 
bylai teisme dar neprasidėjus, 
yra gynybai išleidęs daugiau 
kaip $25.000. Dar keletas mėne
sių, ir šis asmuo bus priverstas 
parduoti prakaitu uždirbtą gy
venvietę, kad apgintų savo gerą 
vardą.

G. Meirovics pateikė pavyz
dį, kaip sovietai pasirenka taria
mus nusikaltėlius. Parenkama 
vienas Anglijoj, vienas Švedi
joj, vienas Kanadoj, keli JAV- 
ėse, užtenkamai, kad sužlugdytų 
antikomunistiškai nusiteikusios 
išeivijos moralę. Kodėl nacių 
bendradarbiautojų ieškoti pra
dėta praėjus daugiau kaip 16 
metų po karo pabaigos?

J. Raus atkreipė dėmesį į 
lapkričio 15 New York Times 
laikrašty išspausdintą pranešimą 
apie vykdomus pasitarimus tarp 
JAV-ių ir Vak. Vokietijos. Jei pa
siūlymas, kurį įnešė Austrijoj 
gyvenąs nacių “medžiotojas” Si- 
mon VViesenthal, būtų priim

tas, JAV-ės leistų jose gyvenan
tiem tariamiem karo nusikaltė
liam būti teisiamiem Vak. Vo
kietijos teismuose. Tokiu būdu 
lietuviai, latviai, estai, ukrainie
čiai ir kitų Hitlerio okupuotų 
valstybių tuometiniai gyventojai 
būtų teisiami Vokiečiu teismuo
se. Išimtis būtų sudaryta Veng
rijai ir Rumunijai, kurios buvu
sios suvereninės valsty
bės. Tokiu atveju Ameri
kos pilietybe gavę kita
taučiai būtų išduoti vokie
čių teisiniam organam. Šio siū
lymo svarstybos dalyvaujantiem 
valstybės departamento pareigū
nam buvo naujiena, ir jie papil
domų žinių suteikti negalėjo.

Valstybės departamento pa
reigūnai paprašė adv. Raskauską 
jiem parūpinti OSI vadovų ap
klausinėjimo stenogramas. Po
kalbio metu padarytus pareiški
mus jie žymėjosi ir pažadėjo ke
liamus klausimus ištirti bei nu
kreipti, kam jie priklauso. Tiki
masi, kad greitu laiku bus su
šauktas kitas informacinis po
kalbis, kuris klausimą pastatys 
kitoj šviesoj.

A. Gč.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

VALDAS C. DUOBA, lietu v is advokatas. 357 LaMeld Road., Eaat 
Northporth, N.Y. 11731. TeL 516 355-3740. Namą Mafoaaa vakarais 
tik Išimtinais atvejais 515 757-2571. Now Yorko oIIms Lito patalpose: 
05-01 114th SL, Rlchmond HM, N.Y. 11410. TeL 012 441-2511.

ALICE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — Iktuvlška gėlių par
duotuvė. Gėlės {vairiom progom. 545-5454. 10744 Jamaica Avė., 
Rlchmond HM, N.Y.

BHALINS FUNERAL HOME, Ine., 54-02 Jamaica Ava. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 296-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modami koplyčia, Air- 
conditloned, A. J. Balton-Baltrūnas, Ucensed Manager and Notary 
Public, 650 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tolaaira, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark Office: 426 Lafayette St (Cor. Wilson Ava.), teist. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUšlO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — 0HLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminki, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnt«r Garden Tavom. 
1883 MadisOn St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 8214440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami polaldotuvlnlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenue 
Rlchmond H III, N.Y. 11418

I 
Prieinamos kairios, modernūs įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko ir pasitikrinti kalnai

— Naujųjų laikų vergijos kū
rėjo Lenino paminklu užterštas 
ir gražus Druskininkų kurortas. 
Sėdinčio Lenino žalvarinę statu
lą sukūrė ištikimas okupantų 
tarnas skulptorius Napoleonas 
Petrulis, paminklą pastatė archi
tektai Aušra ir Romualdas Ši- 
linskai. Daugiau Lenino pa
minklų kuria kitas okupantų 
padlaižys skulptorius Konstanti
nas Bogdanas. Netrukus būsiąs 
pastatytas Leninas Šalčininkuo
se (architektas — Z. Pipynė) 
ir Jonavoje (architektas — H. 
Smila). K. Bogdanas Literatūros 
ir Meno savaitraštyje net pa
skelbė straipsnį, kuriame giriasi, 
kad jį kūrybai įkvepia komunis
tų partijos suvažiavimai, didžioji 
Tėvynė, Žemė (žinoma, ne Lie
tuva, kuri tėra tik gimtinė, o ne 
tėvynė). Su architektu R. Mečiu 
jis kuriąs monumentalų pamink
lą Kauno karių kapinėse rusų 
(pavergėjų) kariams. Panašios 
sovietinės idėjos paminklas jo 
kuriamas Vilniaus centre prie 
revoliucijos muziejaus. K. 
Bogdanui talkina skulpt. D. 
Zundelovičius ir architektai C. 
Baravykas, A. Nasvytis, V. Nas- 
vytis. Prie sovietinių pamink
lų Lietuvoje turi stovėti sargy
biniai, nes kitaip žmonių neapy
kanta juos tuojau pašalintų ar 
bent sugadintų.

— Spaudoje paskelbta, kad 
Vilniuje, dešiniajame Vilnelės 
krante, pastatyti ir spalio 30 
atidaryti nauji Dailės instituto 
rūmai. Juose jau įsikūrė skulp
tūros, grafikos, tekstilės, inter
jero katedros ir metodiniai ka
binetai, mokomosios dirbtuvės, 
grafikos spaustuvė, gipso lie
jykla, esanti ir salė parodoms. 
Rūmus suprojektavo arch. V. 
Brėdikis ir V. Nasvytis, pastatė 
statybininkas V. Mikučianis ir 
"Vilniaus statyba”. Į atidary
mo mitingą atvyko partijos ir 
administracijos viršūnės. Kalbė
jo rektorius V. Gečas, dail. V. 
Jurkūnas ir komunistų studentų 
atstovė D. Verseckaitė.

— Literatūros ir Meno Nr. 
45 yra paskelbtas įdomus Vil
niaus universiteto profesoriaus, 
lietuvių literatūros katedros ve
dėjo Vito Areškos pasikalbėji
mas su literatūros kritike Gra
žina Ramoškaite. Pasikalbėjimas

apie lietuvių poeziją yra daly
kiškas, be jokių socialistinio 
realizmo voratinklių. Anksčiau 
V. Areška yra labai daug 
rašęs apie socialistinį realizmą, 
bet šį kartą jis poeziją lietė gry
nai estetiniu atžvilgiu. Tuo tas 
pasikalbėjimas ir yra įdomus 
ir vertas dėmesio. V. Areška 
pripažįsta, kad dabartinėje' pa
vergtos Lietuvos" lyrikoje pasi
taiko sustingimo, epigoniškumo, 
kraštutinio eksperimentavimo, 
net grafomanijos, sauso raciona
lizmo. Lietuvių lyrika pulsuoja 
tarp avangardinių ieškojimų ir 
tradicinio konservatyvizmo. Ieš
kojimų rizika ryškiai yra pasi
reiškusi E. Mieželaičio, S. Ge
dos, V. Bložės, M. Martinaičio, 
L. Gutausko, Alb. Žukausko ir 
R. Keturakio lyrikoje. Naujų at
radimų ir senosios klasikos sin
tezę V. Areška randa Jst Mar
cinkevičiaus, J. Strielkūno, J. 
Vaičiūnaitės, A. Baltakio, A. 
Maldonio ir J. Macevičiaus 
geriausiuose eilėraščiuose. Ly
rikos pagrindinis elementas yra 
emocija. Be emocijos nėra lyri
kos. Lyrika pranašesnė už kitus 
literatūros žanrus tuo, kad ji 
daug greičiau reaguoja į laiko 
problemas, į žmonių rūpesčius. 
Ir tai atlieka ne sausu prota
vimu, bet intuicija, nuojauta, 
vaizduote. V. Areška poeziją 
skirsto į keturias rūšis: medita
cinę, manifestinę, pasakojamąją 
ir dainuotinę. Toks skirstymas 
apimąs ir turinį, ir išraiškos for
mas. Poezijos vertinimas turi 
vykti pagal grožio ir estetikos 
dėsnius. Lyrika iš visų literatū
ros žanrų esanti aktyviausia, nes 
ji sutelkia, objektyvizuoja emo
cinį žinojimą. Poetas turįs rasti 
kontaktą su skaitytoju. Be šio 
kontakto poezija nesanti paveiki. 
Tuo atžvilgiu profesorius į E. 
Mieželaičio eiliavimus ir filoso
favimą žiūri skeptiškai. Jis teigia, 
kad jam ir daugeliui skaitytojų 
patinka J. Strielkūnas, P. Širvys, 
Alb. Žukauskas, Jst. Marcinkevi
čius A. Baltakis. A. Maldonis, 
J. Vaičiūnaitė, M. Martinaitis, 
J. Degutytė, S. Geda, V. Bložė, 
A. M i kutą. Tokių gerų literatū
rinių straipsnių retai pasitaiko 
tenykštėje spaudoje.

Pr. N.
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NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, iaštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuania”, trečia d., 8:05- 
7.-00 vai. vak., Iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 Sunltt Dr., Watchung, N J. 07060. Telef. (201) 753-5636.

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

6646 80 ST, MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

1933 + im

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTUO- 
SEJSJAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

Tfasolino 

* MEM0BIALS v

Į-------------------------------------------
VYTIS

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ 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.Y. 11229 
TEL: (212) 769-3300



laiSką JAV LB krašto valdybos

IV-ojo seimo atstovų vyriausią tytojui yra jos romanas “Ąžuoly-

mininkas — Vladas Audėnas,

buvo valstybės pagrindas. Ir štai

gruodžio 1 pasitraukia iš JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininko pareigų. JAV LB

parodą. Jis sutelkė dau- 
savo apylinkės lietu-

manas, kuriam literatūros kriti
kai šiuo atveju gali turėti kai 
kurių priekaištų, o ne koks do
kumentinis veikalas? Į šį klausi-

žodyje”:
“... nepriklausomos valstybės 

dvidešimtmetis, dabar okupantų 
purvais drabstomas, pasižymė
jo nepaprasta ūkine ir kultūrine

savo malonumui. Ži-

nariai — Rimas Bitinas ir Vik
toras Šeštokas.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
X-osios tarybos ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Vl-ojo sei
mo atstovų rinkimai įvyks 1982 
gegužės 8-17.

PHILADELPH1A, 
PA.

Minėjimui

minėjimo rengimas yra vienas 
didesniųjų vietos LB apylinkės 
valdybos darbų, kuris vykdomas 
kartu su LB Pietinės New Jer-

vadovavimą JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybai ir už anks
tesnį darbą JAV LB vadovy
bėj. Valdyba tikisi, kad ir atei
ty jis aktyviai dalyvaus JAV LB 
gyvenime.

Aušra Zerr, JAV LB krašto val
dybos vicepirmininkė politiniam 
reikalam, o prieš tai vadovavusi 
JAV LB .visuomeninių reikalų 
tarybai, buvo pakviesta JAV LB 
krašto valdybos pirmininko Vy
tauto Kutkaus pirmininkauti 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybai. 1981 lapkričio 10 ji suti
ko ir tuoj pat buvo pristatyta 
JAV LB IX-ąjai tarybai tvirtinti. 
JAV LB prezidiumas, vadovau
jamas pirm. Vytauto Izbicko, 

organizacijom, ši tradicija jau tę
siama 30 metų.

Ateinančios Vasario 16-sios 
minėjimui pradėta ruoštis jau 
dabar. Įvykusiame organizacijų 
atstovų pasitarime nustatyta mi
nėjimo programa ir pasiskirsty
ta darbais. Minėjimo pagrindi
niu kalbėtoju pakviestas JAV LB

dr. A. Budrus, o anglų kalba žo-

žurnalistas Steve Reichel, daug 
dėmesio rodantis Lietuvos rei
kalui.

Minėjimas įvyks 1982 vasario

tuvių namų salėje, 2715 E. Alle- 
gheny Avė., Philadelphia, Pa.

v6odr‘^Phdade4jpiiį)os JietuvTų gavimus. Gruodžio 6 buvo su
skaičiuoti balsai ir rasta, kad 
Aušra Zerr yra patvirtinta JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bos pirmininke.

Lituanus direktorių tarybą su
daro 10 asmenų, kurių pusę 
kiekvienais metais skiria JAV 
LB krašto valdyba dvejų metų 
terminui. Savo posėdy gruodžio 
6 Detroite JAV LB krašto val
dyba dar dvejų metų terminui 
paskyrė šiuos savo kadenciją be
baigiančius direktorius: dr. Kęs
tutį Keblį, dr. Mindaugą Vygan
tą, Antaną V. Dundzilą, dr. To
mą Remeiką ir dr. Antaną Kli
mą. Lituanus direktorių taryboj 
pasilieka dar vieneriem metam 
šie JAV LB krašto valdybos pa
skirti direktoriai: Regis Vedegys,

(j.)
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SU KALĖDŲ KRISTUMI 

Hūra Tūvūs.

ir meno muziejaus tvarkytojas 
Aleksas Beresnevičius lapkričio 
1 parapijos salėje surengė įdo
mią 
geS 
vių, kurie namie ką nors dir
ba 
noma, negalėjo sužvejoti visų, 
nes per trumpoką laiką negalė
jo sužinoti, ką kas sau dirba, o į 
bendrą pakvietimą daugelis ne
atsišaukė, gal pagalvodami, kad 
jų darbai kitiems gali būti neį
domūs. Bet ir iš tų, kurie savo 
darbus atnešė, pasidarė gana 
gausi, turininga ir įdomi paroda, kurie užėmė per visą salę ištį- 
Kai kurie iš dalyvių savo dar- susią stalų eilę. 
bais jau-buvo žinomi iš seniau, 
bet buvo ir tokių, kurie kai ką 
net labai nustebino. Jie tyliai sa
vo laisvalaikį užpildė prasmingu 
darbo, apie kurį težinojo tik šei
ma ir vienas kitas pačių arti
mųjų bičiulių. . "r

Su fotografijos menu pasiro
dė Vytautas Staškevičius ir kun. 
Justinas Vaškys, OFM. Staškevi
čius yra jau žinomas fotografas 
ne tik Rochestery. Jis Chicagos 
fotografijos parodose jau yra iš
skirtas net keliomis premijomis.

bų, kurių dalis ir labai geram

vo keramikos darbus, o Valė 
Burkūnienė nustebino di
deliu savo pačios padarytų 
lietuviškų lėlių rinkiniu. Ane
lė Vyšniauskienė, įgudusi 
juostų audėja; parodė savo juos- .■ .. . .- r ; —: •• , ~ r -t,; kaHaraišH,ir takeli, rinki- vargu ar dau&.kas
nį, o jos sūnus Jonas — metalo 
dirbinius.

Tapybos darbų parodė Gailė 
Janušonytė, Kotryna Jankienė 
ir jau seniai iŠ mėgėjiškumo ri
bų išėjusi Rūta Gečienė. Šioji, 
šalia tapybos, dar parodė, tikrai

O kun. J. Vaškys su savo dar
bais turbūt pirmą kartą viešai ir 
tepasirodė:- Jo kukliai lentos 

patraukė kiekvieno akį. Iš visos 
aplinkos taip išskirti dėmesio 
vertus daiktus tegali tik ypatin
gai talentinga akis.

Vladas Keiba, jau žinomas ko
lekcionierius, parodė Lietuvos 
pašto ženklų ir pinigų rinkinius,

skarelių, padarytų vadinamuoju 
batiko būdu. •

tų kepurių, šalikų, megztukų, 
liemenių ir kitokių nuo vėsos 
apsigynimo drabužių, visi 
sprendė, kad ji turbūt kabliuko 
ir siūlų niekada iš rankų nepa
deda.

metų ‘išvadavo’ Lietuvos flkinin-

ninku būklę, daug jų išžudė 
arba išgrūdo į Sibiro pusnynus 
mirti nuo šalčio ir bado. — 
Būdama to viso gyva liudinin
kė, jaučiu pareigą nors romano

Angelė Džiakonienė iš savo 
dailiųjų darbų teparodė tik di
delį rinkinį velykinių mar
gučių.

Buvo stalelis ir Jurgio Jankaus 
knygų. Tik tuojau daugelis pasi
gedo Antano Klimo, Jovito Sku
čo, Nerimos Narutės, Jono Miš
kinio. Jie čia gyvena, yisų,p^- ninko..-likvidacijos epochą,,

• ' ....... • ' ' į. kiunentinio yędai|ų pesiimu. ra
šyti saugumo sumetimais, nes žino, kiek ir kokių knygų jie yra 

prirašę. Žinoma, per trumpą 
laiką vienam parodos rengėjui 
sunku buvo viską aprėpti. Yra ir 
daugiau žmonių, kurių laisvalai
kio darbus smagu būtų pamaty-

džių, nei vietovių pavadinimų 
be pavojaus ten tebegyvenan
tiems; jiems ir be ypatingų ne

rodą čia nebus tik pro šalį

Lankytojų buvo daug visi do
mėjosi ir džiaugėsi savo pažįs- 

net nebuvo pagalvoję. Būtų tik
rai gera, kad muziejus, sykį

keitimais, nenukrypstant nuo 
tikrovės.”

Lietuvos ūkininko likvidaci
jos, kolchozų steigimo, didelei 
daugumai laisvojo pasaulio lie
tuvių neteko pergyventi. E. Ju- 
ciūtė tai pergyveno ir aprašė 
šioje knygoje. Čia ji pavaizdavo

kuris pavergtoje Lietuvoje buvo

parodą padarytų kasmetine 
tradicija. Juoba, kad iš tokios 
parodos šis tas lieka ir pačiam 
muziejui. Šiemet jis turėjo jau 
šiek tiek pajamų, nes feidolote- ~ . .
rįjon Vytauto Staškevičiaus,. Tarp kitko pateikė labai
Angelės Džiakonienės ir Anelės 
Vyšniauskienės padovanotus 
daiktus ir pardavinėjo Vytauto 
Staškevičiaus muziejui padova-

atidavė? Argi jie mano, kad

Mokyklų 
skubūs reikalai 
(atkelia ii 3 psl.)

psl.)
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS ŽINIOS

Perrinkta Alto vadovybė
Amerikos Lietuvių Tarybos 

valdyba, naujai sudaryta pasku
tiniame suvažiavime, gruodžio 4 
d. posėdy, Chicagoje susikaupi
mu priminė ir pagerbė neseniai 
mirusį valdybos narį Juozą Sko- 
rubską. Pirmininkas dr. K. Šid
lauskas pasveikino naujus val
dybos narius.

Pagrindinis posėdžio punktas 
buvo Alto valdybos narių pasi
skirstymas pareigomis, pirmi
ninku perrinktas dr. Kazys Šid
lauskas. Vicepirmininkai: Teo
doras Blinstrubas, Povilas Dar- 
gis, inž. Viktoras Naudžius, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, dr. Vla
das Šimaitis ir dr. Jonas Valaitis. 
Generaliniu sekretoriumi — inž. 
Gražvydas Lazauskas.

Pirm. dr. K. Šidlauskas prane

£

i

šė , kad Vliko seime Altui at
stovavo dr. K. Šidlauskas, T. 
Blinstrubas ir inž. Gr. Lazaus
kas. Painformavo apie sėkmin
gai praėjusį Vliko seimą, kuria
me dalyvavo 42 atstovai iš 45 
turėjusių teisę dalyvauti.

Alto valdybos posėdyje daly
vavo dr. K. Šidlauskas, T. Blin
strubas, P. Dargis, adv. S. Kup
rys (pavaduodamas adv. A. Do- 
manskį), dr. L. Kriaučeliū
nas, dr. J. Valaitis, inž. Gr. La
zauskas, P. Bučas, St. Balzekas, 
Jr., J. Pakalka (pavaduodamas J. 
Leką), M. Pranevičius, inž. V. 
Naudžius, A. Gabalienė, I. Blin- 
strubienė, kun. J. Prunskis.

Sudaromas komitetas atstovybės 
rūmų atnaujinimui

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos gruodžio 4 d. posėdyje 
inž. Gr. Lazauskas painformavo 
apie pasitarimus dėl Lietuvos 
atstovybės rūmų VVashingtone 
remonto. Valdyba patvirtino tuo 
reikalu Alto-atstovų susitarimą su 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vais ir Lietuvos diplomatinės 
tarnybos nariais. Alto atstovais į 
bendrą ALT ir JAV LB talkos 
komitetą tam reikalui išrinkti: 
inž. Gr. Lazauskas, dr. J. Valaitis 
irdr. J. ZGenys. Numatyta vėliau 
sušaukti Amerikos lietuvių or
ganizacijų atstovų konferenciją.

Aukos skubiai reikalingam ir 
neatidėliotinam remontui jau ir 
dabar siunčiamos adresuojant: 
Lithuanian Legation, 2622 16th 
Street N.W., Washington, D.C. 
20009.

Sveikino buv. Lietuvos konsulą 
A. Kalvaitį

Chicagoje, Dariaus-Girėno sa
lėje, gruodžio 5 surengtame 
sandariečių buvusio Lietuvos 
konsulo Klaipėdoje ir Chicagoje 
A. Kalvaičio pagerbime Alto var
du sveikinimo kalbą pasakė 
pirm. dr. K. Šidlauskas, o Vli
ko tarybos ir valdybos vardu 
sveikino Alto gen. sekr. inž. Gr. 
Lazauskas, kartu perduodamas 
sveikinimus ir Los Angeles 
mieste gyvenančio Vlado Ba- 
kūno, kuris yra buvęs konsulo 
A. Kalvaičio sekretoriumi Klai
pėdoje.

Straipsnių apie Lietuvą 
konkursas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
paskelbto straipsnio apie Lietu
vą kitataučių spaudoje konkur
so terminas baigiasi. Norintieji 
jame dalyvauti turi savo straips
nių iškarpas iki sausio 1 (pašto 
data) atsiųsti konkurso komisi
jai, adresu Lithuanian American 
Council, 2606 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629. Laimėtojam 
skiriamos premijos: pirma — 500 
dol., antra 300 dol. ir trečia 200 
dol. Premijų mecenatas kun. J. 
Prunskis. Jury komisiją sudaro 
inž. Gr. Lazauskas, dr. J. Valaitis 
ir Ant. Adomėnas.

Senatorius rūpinasi Gajausku
Illinois senatorius Alan J. 

Dixon, paprašytas Alto pirm. dr. 
K. Šidlausko, kreipėsi į Valsty
bės departamentą, prašydamas 
dėti pastangų, kad būtų iš So
vietų Sąjungos kalėjimų išlais
vintas kovotojas dėl Žmogaus 
teisių Balys Gajauskas. Se
natorius A. J. Dixon pakartoti
nai atsiuntė pranešimą, kad jis

tuo rūpinasi ir atsiuntė kopiją 
Valstybės departamento laiško, 
kuriame pareiškiama, kad Vals
tybės departamentas B. Ga
jausko likimą seka nuo pat 1977 
ir daro pastangų jam padėti. 
Valstybės sekretoriaus pavaduo
tojas R. Fairbanks primena, 
kad B. Gajausko reikalas Sovietų 
Sąjungai buvo stipriai primintas 
Madrido konferencijoje. Valsty
bės departamentas pažada ir 
ateityje Sov. Sąjungai priminti 
reikalą išlaisvinti B. Gajauską ir 
kitus, kurie persekiojami dėl pa
stangų naudotis žmogaus teisė
mis.

Radijo valandėlėms
Lietuvių radijo valandėlės, 

kurios norėtų gauti Amerikos 
Lietuvių Tarybos paruoštą įra-
šą Vasario 16 proga, prašomos 
nedelsiant pranešti Amerikos 
Lietuvių Tarybai, 2606 W. 63rd 
Stret, Chicago, IL 60629, 
pažymint pageidavimą įrašą gau
ti lietuvių ar anglų kalba.

Remia Lietuvos laisvinimo 
darbus

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimo metu buvo susi
laukta gausiai aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalam. Be anks
čiau paskelbtųjų, taipgi ir Pitts- 
burgho Alto skyrius įteikė 1,000 
dol. Be to, Pittsburgho Alto sky
rius Lietuvos atstovybės rūmų 
remontui paskyrė taip pat 1000 
dol.

Studentai Pabaltiečių Komitete
Jungtinis Pabaltiečių Komite

tas Washingtone nusprendė ir 
1982 vasarą turėti studentus-in- 
ternus talkininkus. Amerikos 
Lietuvių Taryba savo paskuti
niame posėdyje pritarė tam pla
nui ir pasirūpins lietuvį intemą 
vasaros darbui Jungtiniame Pa
baltiečių Komitete surasti. Tar
nyba bus apmokama, tęsis apie 
8 savaites. Reikalinga turėti savo 
automobilį. Norintieji į tas pa
reigas įsijungti jau nuo dabar 
gali kreiptis į Amerikos Lietuvių 
Tarybą, 2606 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629, telefonas 
(312) 778-6900.

Kultūros reikalai Rusijoje 
ir JAV-se

Didelį tiražą turintis dienraš
tis “Chicago Tribūne” gruodžio 
5 išspausdino kun. J. Prunskio 
laišką, kuriame primenama, kad 
inž. A. Paritsky buvo Sov. Są
jungoje nuteistas 3 m. kalėti už 
suorganizavimą mokymo tų stu
dentų, kurių nepriima į uni
versitetus, nes tėvai pareiškė 
norą emigruoti. Kitaip yra JAV- 
se. Čia lietuviai turėjo mokslo 
ir kūrybos simpoziumą su dau
gybe paskaitų, ir nereikėjo jokio 
leidimo, nebuvo jokios policijos 
ar valdžios kontrolės.

ALT INFORMACIJA

MIRĘ DARBININKO BENDRADARBIAI

Juozas Slavėnas, teisininkas, 
gyvenęs Sydnėjuje, Australijoje, 
mirė lapkričio 16. Buvo gimęs 
1907 sausio 1 Delnickų kaime, 
Krosnos valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje. Baigė Lazdijų gimna
ziją ir Vytauto Didžiojo Univer
sitete teisę. Iki 1944 dirbo Su
valkų Kalvarijos apylinkės teis
mo teisėju.

Karo metu pasitraukė iš Lietu
vos, gyveno Vokietijoje, iš ten 
1949 emigravo į Australiją ir ap
sigyveno Sydnėjuje.

Nuo gimnazijos dienų rašė 
jaunimo spaudoje, vėliau XX 
Amžiuje, Teisėje, Vokietijoje 
Scheinfeldo stovykloje porą me
tų redagavo rotatorines dienines 
žinias. Periodikoje spausdino 
ir beletristikos. Dirbo vaidintojų 
būreliuose, šauliuose, Australi
joje reiškėsi LB veikloje, drauge 
su žmona globojo ateitininkų 
jaunimą, priklausė prie Sydnė- 
jaus Plunksnos klubo.

Buvo vedęs Magdaleną Mari
ją Mykolaitytę, poetę, poeto 
Vinco Mykolaičio-Putino seserį.

Clevelando studentų vokalinis vienetas Nerija išleido jau antrąją savo plokštelę. Per 
plokštelės pristatymą kalbėjo prof. A. Kuprevičius, sveikino LB apylinkės pirminin
kas J. Malskis. Nuotraukoje Nerija su savo vadove R. Čyvaite-Klioriene ir svečiais. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

CLEVELAND, OHO

Nauja Nerijos plokštelė

Žavus, energingas ir ideali stiš- 
kai nusiteikęs Clevelando stu
denčių vokalinis vienetas, sep
tynerius metus džiuginęs di
džiąsias lietuvių kolonijas savo 
lietuviškos dainos interpretacija, 
šiais metais pasirodo su nauja 
plokštele, savo trumpo gyvavimo 
antruoju išėjimu į plačią viešu
mą.

Pereitais metais Nerijai buvo 
sudaryta galimybė lankytis Pie
tų Amerikoje, į kurią ji nusi
gabeno ne vien dailiai išmoktas 
lietuviškas ir keletą ispaniškų 
dainų, bet ir giliai patriotinį 
nusiteikimą. Grįžusios iš savo il
gos ir prasmingos kelionės, Ne
rijos narės ne tik pačios atsigavo 
dvasioje, bet ir nuveikė nuosta
biai efektingą lietuviško amba- 
sadoriavimo darbą, jautriais sai
tais sujungdamos ŠiaurėsirPie
tų Amerikos jaunimą.

Kai 1974 Nerija darė savo pir
muosius žingsnius, nebuvodaug 
vilčių, kad toks jaunų studen
čių ansamblis turės galimybių 
ilgiau gyvuoti. Tačiau jų vado
vės Ritos Cyvaitės-Kliorien^s 
entuziazmas ir profesinis pasi
rengimas į vieneto nares taip pa
veikė, kad, ir laikui bėgant, kai 
kurioms narėms pasitraukiant iš 
vieneto dėl mokslo tęsimo ki
tuose miestuose ar šeimos sukū
rimo, į jų vietas vis ateina ki
tos. Šiuo metu Nerijoje dainuo
ja: Rita ir Roma Balytės, Mirga 
Bankaitytė, Danutė Belzins- 
kienė, Ona Kliorytė, Zita Kripa- 
vičiūtė, Kristina Kupreviėiūtfe, 
Nijolė, Sigutė ir Viktorija Lem- 
kauskaitės ir Ligija Rociūnaitė. 
Pianinu akomponuoja Kristina 
Kuprevičiūtė.

Naujoji plokštelė yra gralaus 
sudedamo albumo formato, si> 
nuotraukomis ir Nerijos emble
ma. Joje yra įdainuotas Nerijos

Buvo Darbininko uolus bend
radarbis, rašė apie Australijos 
gyvenimą, giliai įžvelgdamas į 
dabarties gyvenimo rūpesčius. 
Pasižymėjo savo optimizmu ir 
skaidriu idealizmu.

Darbininko redakcija žmonai 
Marijai reiškia nuoširdžią užuo
jautą.

Jonas Kaunas, mokytojas, gy
venęs Marųuette Parke, Cbica- 
goje, mirė gruodžio 9, 7:45 v.r., 
sulaukęs 82 metų amžiaus. Bu
vo gimęs Lietuvoje, Murinų 
kaime, šakių apskrityje. Ameri
koje išgyveno 34 metus. Palai
dotas gruodžio 12 iš M. Mari
jos Gimimo bažnyčios §v. Kazi
miero kapinėse. Liko sūnus Jo
nas, marti Dana, anūkai.

Priklausė prie Skautų Sąjun
gos, Lietuvių Bendruomenes, 
Lietuvių Mokytojų Sąjungos, 
Lietuvių Istorijos Draugijos, 
šaulių Vytauto Didžiojo rink
tinės. Bendradarbiavo ir spau
doje. Ilgą laiką Darbininkui rali 
korespondencijai iš Chicagos

Darbininko redakcija reiikia 
užuojautą velionio šeimai.

Pietų Amerikos gastrolių reper
tuaras, susidedantis iš dviejų 
dalių. Girdime nuostabaus gro
žio liaudies dainas, lietuvių 
kompozitorių kūrinius, lietu
višką estradinę muziką ir ispa
niškas dainas. Clevelande įvy
kusio plokštelės pristatymo 
metu pianistas prof. Andrius 
Kuprevičius tą plokštelę gerai į- 
vertino, ypatingai pabrėždamas 
tai, kad jaunų profesionalių mo
terų ir merginų idealistinis pasi
reiškimas mūsų visuomenėje 
turi būti giliai vertinamas ir ska
tinamas.

ST. PETERSBURG, FLA.

Kariuomenės šventės 
minėjimas

Romo Kalantos šaulių kuopa 
kiekvieneriais metais suorgani
zuoja Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimą. Šiais metais 
lapkričio' 22 už visus žuvusius 
karius, partizanus ir šaulius mi
šios buvo aukojamos Šv. Vardo 
bažnyčioj Gulfporte.

Šauliai, jūros šauliai ir Lietu
vos vyčiai pamaldose dalyvavo 
su vėliavomis. Daugelis moterų 
šaulių buvo pasipuošusios tauti
niais drabužiais. Tai šventei su
teikė gražaus iškilmingumo.

Lapkričio 24 Lietuvių klubo 
salėj vyko minėjimas. Sceną tai 
progai gražiai papuošė dail. J. 
Juodis.

Minėjimui vadovavo kuopos 
pirm. A. Gudonis. Jis pakvie
tė šaulius įnešti vėliavas. Su
giedojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, majoras L. Virbickas 
uždegė žvakę prie Nežinomo 
kareivio paminklo. Kun. J. Ga- 
siūnas sukalbėjo invokaciją. 
Pirm. A. Gudonis, pradėdamas 
minėjimą, kalbėjo bendrai apie 
kariuomenės šventę.

Pagrindinis kalbėtojas kapito
nas B. Mikelevičius priminė, 
kad tikras Lietuvos kariuomenės 
atkūrimas įvyko 1918 lapkričio 
23. Kariuomenė pradžioj turėjo 
daug sunkumų, nes teko daug 
kariauti su visokiais sukilėliais. 
Tuo laiku žuvo nemaža karių. 
Apžvelgdamas tolimesnę Lie
tuvos kariuomenės veiklą, pre
legentas apgailestavo, kad Lie
tuvos kariai nieko negalėjo dary
ti, kai rasai užėmė mūsų tėvynę.

Kristaus Gimimo ir Naujų Metų Švenčių proga 
sveikina visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
15 Caryll St., Mattapan, MA 02126 — Tel. 296-6308

SEASON’S OREET1NGS

EAB EUROPEAN AMERICAN BANK

PETER J. AREBALO
Vlca Proskfent

Europoen American Bank * Tnrat Company 
B0 Jamalce Avenue, Brooktyn, Naw York 11297 
(212) 437-4742

Toji plokštelė turėtų būti pui
ki dovana kultūringai, dainą my
linčiai šeimai. Plokštelės kaina 
su persiuntimu — $9.50. Ją 
galima paštu užsisakyti pas Ritą 
Kliorienę, 23461 Harms Road, 
Euclid, Ohio 44143. (Gaunama 
taip pat ir Darbininko admi
nistracijoje.)

Remkime mūsų Nerijos jauną
sias dainininkes, įvertinkime jų 
pastangas ir per jas raskime 
džiaugsmą sau ir kitiem.

Aurelija Balašaitienė

Po to šaulius organizatorius 
sveikino Vliko pirm. dr. K. Bo
belis. Jis priminė, kad Lietuvos 
laisvinimo darbe visiem reikia 
veikti vieningai.

Meninę programos dalį atliko 
solistė p. Armonienė, neseniai 
atvykusi iš okupuotos Lietuvos, 
ir buvusi Lietuvos operos solis
tė A. Kalvaitytė-Velbasienė. 
Akomponavo muz. P. Armonas. 
Deklamaciją-kalbą sukūrė ir at
liko Amerikoj gimęs Vytautas 
Navickas. Eilėraštis, skirtas Lie
tuvos partizanui kariui, buvo pa
deklamuotas su dideliu įsijauti
mu.

Pirm. A. Gudonis padėkojo 
dail. J. Juodžiui už tai dienai 
pritaikytas scenos dekoracijas, o 
taip pat visiem programos atli
kėjam ir gausiem dalyviam. Po 
to visus pakvietė prie kavos ir 
pyragaičių, kuriuos paruošė se
sės šaulės.

E. Grušienė

— Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos suvažiavimas 
įvyks gruodžio 29-30 Mel- 
boume. Gruodžio 28 suvažiavi
mo rėmuose ruošiama ateiti
ninkų diena.

— Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas Chicagoj, 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj rengiamas vasario 14. 
Rengia Chicagos Lietuvių tary
ba.

— Margučio koncertas Chica
goj, Jaunimo Centre, vyks vasa
rio 28. Programoj smuikininkai 
Astis ir Regina Bankai.

— Dr. Kazys Bobelis perrink
tas naujai kadencijai Vliko val
dybos pirmininko pareigom 
gruodžio 12 Chicagoj įvykusia
me Vliko tarybos posėdy. Dr. 
Bobelis sudarys Vliko valdybą, 
kurią vėliau Vliko taryba turės 
patvirtinti.

_Atžalynas, Toronto lietuvių 
tautinių šokių grupė, buvo nu
skridusi į St. Petersburgą, Fla., 
kur dalyvavo lietuvių studentų 
suvažiavime. Iš visos Š. Ameri
kos suvažiavo apie 30 studentų. 
Prie jų prisidėjo atžalyniečiai su 
pramogine programa. Suvažia
vimas nebuvo gausus, nedaug 
dėmesio sulaukęs ir iš vietinės 
lietuvių visuomenės.

— Dzūkiškos dainos konkur
sas, paskelbtas Dzūkų draugi
jos, baigėsi. Vertinimo komisi
ja, kurią sudarė muz. A. Vasai- 
tis, sol. J. Vaznelis ir sol. S. Ba
ras, premijavo šiuos kompozito
rius: I premija teko Onai Metri- 
kienei, II — Vytautui Rastoniui, 
III — Jonui Govėdui.

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba išsiuntinėjo 
laišką, primindama savo atlik
tus darbus mokyklom, kultūri
niam, politiniam ir informaci
niam tikslam, o dabar primena, 
kad reikalingos lėšos lituanisti
nei katedrai, kurios įkūrimo su
tartis pasirašyta su Illinois uni
versitetu. Tam reikia sudėti dau
giau kaip pusę milijono dolerių 
per penkerius metus. Linkė
dama džiugių švenčių, prašo 
siųsti aukas. Pasirašo pirminin
kas Vytautas Kamantas ir vice
pirmininkas Mečys Šilkaitis.

— Sol. Stasys Baras, Palos 
Park, III., Lietuvių Fondo inves
tavimo komisijos narys, gruo
džio 6 metiniame LF valdybos 
posėdyje buvo sutartinai išrink
tas LF tarybos pirmininku. Dr. 
Gediminas Batukas, jam sutikus, 
vėl perrinktas LF valdybos pir
mininku. Dr. A. Razma, LF pra
dininkas, dėl kitų įsipareigojimų 
kandidatuoti atsisakė ir liko tik 
tarybos nariu. Jam buvo išreikš
ta visų padėką.

— Vytautui Alantai, rašytojui 
ir Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
garbės nariui, jo 80 metų am
žiaus sukakties proga 1982 ge
gužės 30 Detroito Lietuvių Tau
tiniuose namuose ruošiama pa
gerbimo akademija. Ją ruošia 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba. Talkina ALTS- 
ga ir Agronomų draugija. Ta 
proga bus sutikta ir sukaktuvi
ninko paskutinioji poezijos kny
ga, kurios išleidimu rūpinasi 
Ignas Andrašiūnas.

— Kanados Lietuvių Fonde 
naujoji taryba gruodžio 1 To
ronte išrinko pirmininku V. Ig- 
naitį, sekretorium P. Janušką, 
valdybon — E. čiuplinską, L. 
Tamošauską, K. Lukošių, A. 
Bumbulį.

ssr _ m _ _ ū-----------  »----------Į-lt tt— vvateroury itepuoflicsB 
dienraščio gruodžio 1 veda
majame rašoma apie naują būdą 
ištirpinti sniegą ir ledą. $j meto
dą išvystė Michael Kasinskas B 
Cheshire, kuris dirba Connec- 
ticut vaistuos transportacŲos de
partamente. Vietoj druskos nau
dojama druskingo vandens 
skiedinys, kuris yra pigesnis, 
greičiau veikia ir mažiau pdias 
kelius bei automobilius. Už savo 
darbą Kasinskas gavo 1000 dol. 
premiją iJ transportacijos depar
tamento.
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PAJUNKIME INFLIACIJOS 
VĖJUS SAVO NAUDAI

Žmonių nuomonės ir komen
tarai dažniausiai laikosi tos die
nos madų. Jei yra didelės pa
saulinės rungtynės, atsiranda 
daug “ekspertų” sporto Sakose. 
Taip pat karo metu iš eilinių 
žmonių daug atsiranda “karo ge
nerolų”, kurie, vienam ar kitam 
mūšiui pasibaigus, žino, kaip 
tas mūšis geriau galėjo būti 
vedamas. Tokio pat likimo susi
laukė ir ekonomija, dabar vadi
nama “Reaganomics”. Toje sri
tyje atsirado labai daug “eksper
tų”, kurie visaip pranašauja.

Manyčiau, kad neverta už
miršti, jog ekonominė tema 
buvo rinkiminė tema. Nė vienas 
galvojantis žmogus netikės, kad, 
nepakeitus pačių pagrindinių 
Amerikos programų, būtų galima 
sustabdyti infliaciją ir su ja susi
jusį valiutos menkėjimą. Pagrin
dinės priežastys, menkinančios 
valiutą ir silpninančios mūsų

Atlaidumas tarp kaimynų
— Kaimyne, meldžiu atleidi

mo, nes mano višta nulesė tavo 
salotėles.

— Dėl to, kaimynėli, nesijau
dink! Neseniai mano šuo tavąją 
vištelę sudorojo.

— Bemaž malonu girdėti, kad 
vargšas šunelis turėjo tą paskuti
nį malonumą, nes visai neseniai 
jį pabraukiau po savo automobi
liu.

Nuolaida
Mažo miestelio parke parašy

ta: Vaikščioti ant žolės drau
džiama — pabauda 50 c.

Turistas klausia prižiūrėtoją:
— Kaip tai suprasti? Kai viskas 

eina brangyn, jūs piginat, nes 
neseniai pabauda buvo doleris.

— Matai, — atsakė prižiūrė
tojas, — už dolerį niekas nelipa 
ant žolės, o už pusę — vienas 
kitas.

Susitarta
— Paskolink man šimtą dole

rių!
— Negaliu!
— Gerai! Aš to niekada ne

užmiršiu, — karčiai prikiša pra
šantysis.

— Puiku, nes, jei paskolin
čiau, tai tikrai greitai užmirš
tum, — pritaria prašytasis.

Blusų dialogas
Dvi cirko blusos, išmokytos 

išdarinėti visokius numerius, 
kalbasi tarp savęs:

— Žinai, kai tik prasigyven
sime, išeisime į pensiją ir gy
vensime be jokių rūpesčių.

— O kur gyvensime? — pasi
teiravo antroji.

— Ot, durnelė! Įsigysime nuo
savą kudlotą šunį.

Lenktynių arklys
Rakutis, naktį pabudęs, ėmė 

balsu šaukti:
— Zuzana, Zuzana!
Rakutienė rytą klausia:
— Kas ta Zuzana, kurią tu per 

miegus šaukei?
— Zuzana? O ... taip ... Tai 

lenktynių arklys, dėl kurio vakar 
aš susilažinau dviem šimtais 
dolerių.

Vakare, parėjęs namo, Rakutis 
klausia žmoną, kas girdėti. Ji 
atsako:

— Tavo lenktynių “arklys” te- 
lefonavo ir klausė, kada tu būsi 
namie...

Parodoj
Senyva moteriškė apžiūrinė

jo parodą. Kai parodė jai pa
veikslą “Romos elgeta”, moteris 
pasakė:

— Matai, jie valgyti neturi 
ko, bet už portretus tai turi kuo 
užsimokėti.

... _ 
kiekvieno asmenišką turtą, yra 
pasilikusios. Jas randame išda
linime dykų pinigų, “welfare”, 
metime dolerio į kitus pasaulio 
kraštus, neproduktingame sek
toriuje, nors ir užtarnautų, pri
vačių pensįįų pavidale, korpora
cijose, per daug išsišakojusiame 
biurokratizme, valstybinių tar
nautojų eilėse, gynyboje ir kitur.

Ūkiškame gyvenime ir mūsų 
buities planavime nereikia už
miršti gamtos. Reikia pakelti 
airis kai kada į dangų, kaip dary
davo mūsų tėvai ir proseneliai. 
Dangaus reikšmingas veidas 
mums išpranašaus giedrą, vėjuo
tą, lietingą ir net audringą atei
nančią dieną.

Nebūtų gudrus ūkininkas, ku
ris, pajutęs artėjančią audrą, elg
tųsi taip, kaip artėjant pavasa
riui. Atidarytų langus namui iš
vėdinti, atvertų klojimų duris ir 
gyvulius išvestų į lankas. Juodo 
debesio vedama audra nuverstų 
jo kluonus, perkūnas išgąsdintų 
bei išvaikytų bandą ir per lan
gus įsiveržęs vėjas išpustytų 
židinį. Gudrus šeimininkas el
giasi atvirkščiai: prieš audrą viską 
sukaupia į namo vidų uždaro 
net langines palikdamas tik vie
ną langą, kad galėtų stebėti 
gamtos galybes.

Man ženklai rodo jau vėlų ru
denį ir gilią bei audringą artė
jančią žiemą. Todėl reikia su
telkti visą energiją, kad tą žie
mą praleistume už savo ekono
minio namo stiprių sienų. Dar
bininko skaitytojai prisimins 
mano seniau pranašautus ekono
minius svyravimus ir patarimus. 
Dabar vėl noriu atkreipti skaity
tojų dėmesį į aukso bei sidabro 
vertybes. Kaip žinote, jos dabar 
yra gerokai nukritusios, imant 
dolerį kaip kriterijų. Reikia atsi
minti, kad dolerio vertė, paly
ginus jį su kita tarptautine va
liuta, šiuo laiku yra dirbtinai 
aukštų procentų iškelta ir šių 
dirbtinių sutvirtinimų akivaiz
doje aukso ir sidabro kainos tiek 
nukrito.

Atsiminkime, kad mūsų mie
las prezidentas, jaunystę pralei
dęs “laimingų pabaigų” spek
takliuose ir garbėn išneštas Ca- 
lifomijos gubernatoriaus parei
gose, nors kilnių norų ir opti
mistiškos dvasios, yra per vėlai 
atėjęs, kad galėtų sustabdyti 
infliacijos ir dykų pinigų upę. 
Gi ekonominis laivelis šioje 
upėje gan sparčiai artėja prie 
krioklio žiočių. Todėl pasiruoš- 
kime, įsitvirtinkime ar net pajun
kime infliacijos vėjus savai 
naudai.

Kalbant apie brangiuosius, 
metalus, nė vienas neturime 
ateities vizijos ligi tobulumo. 
Tačiau per eilę metų strategi
niu laiku visuomet buvau šių 
vertybių šalininkas. Auksui nu
kritus žemiau kaip $400 už unci
ją, o sidabro kainai pasiekus $8 
už unciją, patariu kiekvienam į- 
dėti bent nuo 10% iki 20% sa
vo kapitalo į šiuos metalus. Jūsų 
kapitalo procentas yra matuoja
mas ne vien bankuose esamų 
fondų suma, bet taip pat ir jūsų 
rezidencija bei kitomis nuosavy
bėmis. Šiuo laiku ypatingai si
dabras atrodo labai patrauklus.

Nediskutuodamas kilimo ir 
kritimo atvejų, norėčiau išaiš
kinti pačią pirkimo procedūrą. 
Auksą yra geriausia įsigyti Pietų 
Afrikos Krugerrandų pavidalu, o 
sidabrą — senomis JAV moneto
mis arba tiesiog gabalais, ku
riems valdžios sandėliai išduoda 
kvitus, vadinamus “warehouse 
receipts”.

Nebijokite šių vertybių kriti
mo. Aš dažnai kartoju, kad bran
gūs metalai, auksas ir sidabras, 
nunyksta tiktai tada, kada 
vienas Krugerrandas sveria ma
žiau negu viena uncija arba vie
na uncija sidabro netenka savo 
svorio. Šių vertybių nukritimas, 
matuojant dolerio mastu, bus 
tiktai laikinas, nes ilgainiui po
pierinės valiutos vertė vis tiek 
sunyks, o jūsų turimos brangių
jų metalų vertybės duos jums 
reikiamą užuovėją.

šia proga noriu duoti receptą, 
kuris garantuos brangių metalų 
vertę. (Prašau išsikirpti šį Dar* 

te juo praktiškai pasinaudoti.) 
LITAS parduoda auksą bei si
dabrą certifikatais pagrįstais 
“Warehouse receipts”, ir pasiža
da pagal jūsų pasirinkimą dve
jų metų laikotarpyje atpirkti 
juos bent už tą pačią kai
ną. Žodžiu, mes dedame slenks
tį bet kokiam nukritimui. Po 
dvejų metų jūs iškeičiate savo 
aukso ar sidabro certifikatus rin
kos kaina. Pavyzdžiui, jei rinka 
yra pakilus tris ar keturis kartus, 
tai jūs gaunate už savo certi
fikatus rinkos kainą. Antru atve
ju, jei rinka yra nukritusi nuo 
dabartinės pirkimo kainos, 
LITAS jums atiduoda investuotą 
kapitalą. Tarp kitko, kad nesi
rūpintumėte LITU, mes save 
apdraudžiame, nuplikdami va
dinamuosius “metai futures”. 
Žodžiu, mes irgi neturime dide
lės rizikos dėl šito žingsnio.

Žinoma, galima pirkti auksą 
ir sidabrą be čia minėtų garan
tijų. Mes taip pat parduodame 
certifikatus be jokių garantijų. 
Juos galite iškeisti kiekvieną 
dieną, nelaukdami dvejų 
metų. Tą pati galite daryti per 
Deak Perrere, Republic Na
tional banką, Monex Interna
tional ir daug kitų firmų. Tačiau 
mes pašaliname bet kokią rizi
ką ir duodame pilną kilimo po
tencialą.

Aš matau daug skylių mūsų 
prezidento naujoje ekonominėje 
programoje. Jas minėti ar kriti
kuoti būtų lyg pūtimas prieš vė
ją. Mes esame per maži tai sro
vei pakeisti. Tiktai galime, kaip 
ekspertai jūreiviai, stebėti ky
lančią audrą, taisyti savo laivelį 
taip, kad į šios audros vėjus ati
tinkamai paruoštame bures ir į- 
plauktume į ramesnį uostą. Vi
siškai nesidrovėdamas, minėtų 
pastovių valstybių prekyboje čia 
siūlau mūsų įkurtą ir jau 17 
metų gyvuojančią organizaciją 
LITĄ bei KASĄ, valdžios ap
draustą organizaciją, kur galite 
pasinaudoti pilnai apdraustais 
indėliais.

Turime atsiminti, kad mes ne
galime pakeisti pasaulio ekono
minės eigos, bet savo grupėje 
galime sukurti savisaugos dali
nius, savotišką nepriklausomybę 
ir išvengti chaoso. Prisiminkime, 
kaip mes ar mūsų tėvai bejėgiai 
bėgome iš savo krašto ir atsisukę 
žiūrėjome į degančius namus. 
Tuo laiku kiekvienas būtų daug 
mažiau širdies skausmo turėjęs, 
jei dalis jo turto būtų buvusi 
iškeista į nenykstančias verty
bes. Gaisrų dabar neišsivaizduo
ju, bet vertybių sunykimas vyks
ta infliacijos pavidale. Be to, 
jis gali gauti ir aštresnę formą 
ateityje.

Būčiau labai laimingas, jei

IŠVENGTINAS 
ODOS VĖŽYS

Vėžio liga žmones persekioja. 
Tačiau daugelį vėžio formų gali
ma sėkmingai išgydyti. Neretai 
pasitaikąs odos vėžys dažniau
siai yra išgydomas.

Palyginus su kitomis vėžio 
formomis, odos vėžys yra leng
vai pastebimas savo pradžioje ir 
todėl lengviau panaikinamas. 
Paprastai jis pasirodo kaip rudai 
juoda dėmė ar gumbelis ant odos 
paviršiaus. Kartais odos vėžys 
(malignant melanoma) pasirodo 
apgamose, kurios turėtos jau 
daugelį metų.

Odos vėžio, kaip ir kitų vėžio 
rūšių, priežastys nėra pilnai iš
tirtos. Perdėtas odos išstatymas 
saulės spinduliam gali būti odos 
vėžio priežastimi. Tad dažnai 
odos vėžys apčiuopiamas ant 
veido ir rankų. Patartina naudo
ti specialius tepalus su vaistais 
prieš imant saulės vonias.

Jei ant odos paviršiaus atsi
randa skauduliukas, kuris krau
juoja ir negyja, patartina kreiptis 
į savo šeimos gydytoją ar odos 
ligų specialistą. Atradus odos 
vėžį, jį galima išgydyti įvairiais 
metodais — išpiovimu, išdegini
mu, vaistais ir tt

Dr. Morris Westfried, paty
ręs odos ligų gydytojas, suteiks 
nemokamą odos vėžio patikrini
mą Bensonhurst Medical Build- 
ing patalpose. Jam galima skam
binti telef. 837-9044 ir susitarti 
dėl pasimatymo, (pr.) 

šios pranašystės neišsipildytų. 
Bet jei bent dalis šių juodų 
debesų virstų audra, tai “stocks 
and bonds” ir kitų popierinių 
vertybių nebūtų galima reali
zuoti, o auksas ir sidabras vi
suomet pasiliks vertybėmis. To
dėl žiūrėkime į rytojų blaiviai, 
su šypsena ir su pasitikėjimu, 
bet. taip pat ir apsidraustame. 
Tai yra daug geresnis žings
nis negu gyvybės apdrauda, kuri 
atneša vaisių tiktai mūsų pali
kuoniams. Su tokiomis mintimis 
linkiu visiems malonaus rudens 
ir įdomios , baltos apšarmojusių 
kalnų žiemos.

Vytautas Vebeliūnas

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Aras ... toli nuo tėvynės. To
ronto vyrų choras “Aras” dai
nuoja 12 dainų, iš kurių Ten, 
kur Nemunas banguoja ir Ta
vęs nebemyliu solo dainuoja sol. 
V. Verikaitis. Choro kitos dainos: 
Kvietimas į Sūduvą, Aras, Už 
aukštų kalnų, Visos žmonos to
kios pačios, Kur Nemunai jaunų 
dienų, Tėve mūsų, Širdis dar 
žydi, Leiskit į tėvynę ir Susky- 
niau skynimą. Kaina 10 dol.

Nerija . . . Clevelando studen
čių vokalinio vieneto dainos: 
Prie gintaro jūros, Paskutinį sek
madienį, Obelėlė ir upelis, Tan
go notturno, Spaudos baliaus 
valsas, Laukinė aguona, Kregž
dutės, Gulio ryčio, Oi lekia, le
kia gulbių pulkelis, Oi ūžkit, 
gauskit, Pūsk trimitą, Barcarolle 
(iš Hofmanno pasakų), Tik-tak, 
Alma Ilanera. Kaina 8 dol.

Taip pat gaunamos plokštelės: 
Pavasaris, dvynukų Šalčių. Kaina 
10 dol. Motulės dainos, “Sodau- 
to” — Bostono lietuvių ansamb
lio dainos 6 dol. Užaugau Lie
tuvoje, lietuviškų dainų rinkinys 
8 dol.

Persiuntimui pridedama 1 dol.
Šios ir kitos lietuviškos plokš

telės, lietuviškos knygos ir suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

$ SPORTAS

Slidinėjimo pirmenybės
1982 m. Š.A. Pabaltiečių sli

dinėjimo pirmenybės įvyks va
sario 6-7 Moonstone Ski Resort, 
apie 18 mylių į šiaurę nuo Bar- 
rie, Ont., Kanadoj. Alpinistines 
varžybas vykdo Kanados lat
vių sporto sąjunga, cross- 
country — Toronto estų S. K. Ka- 
lev.

Dalyvavimas yra atviras vi
siem pabaltiečių slidinėtajam. 
Lietuvių pirmenybės bus išves
tos iš pabaltiečių varžybų pasek
mių, atskirų rungčių nevykdant.

Dalyvių registracija alpinisti
nėm varžybom iki sausio 31 

adresu: Voldemars Klavinš, 151 
Evelyn Avė., Toronto, Ont. M6P- 
2Z6. Tel. 416 762-7188.

Dalyvių registracija cross- 
country varžybom iki sausio 31 
adresu: Arvu Oiling, 31 Jellicoe 
Avė., Toronto, Ont. M8W-1W2. 
Tel. 416 255-0783.

JAV gyveną slidinėtojai gali 
kreiptis į ŠALFASS-gos slidinė
jimo komiteto narį V. Čiurlionį, 
19755 Upper Terr., Euclide, 
Ohio 44117. Tel. 216 481-1525.

DABAR KASOS KREDITO UNIJOJ:
9% palūkanų už paprastas 

taupomąsias sąskaitas.

12% už Share Certlficates 500 dol. sumomis.

MONEY MARKET Certlfikatų procentai už 5,000 ir 10,000 dolerių indėlius 6 mėnesiam. 
“ALL — SAVERS” Certif Hiatai 1 metam su laisvomis nuo mokesčių palūkanomis. 
Laisvi nuo mokesčių IRA pensijų fondo Indėliai.
Paskolos — Namų pirkimo “mortglčiel” — čekių Iškeitimai — Pensijos čekių 
Indėliai Ir tt
KASOS adresas: 96-01 114th Street Richmond HM, N.Y. 11415
Telefonas: (212) 441-4799
Darbo valandos: nuo 9 fci 9 kasdien; penktadieniais Ir šeštadieniais ase S M S vat p^p. 
Patarnavimas lietuvių Ir anglų kafoomla.

Vfol Indėliai apdrausti Nei 100.000 doL

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 25 dol. — A. Valiušaitis, 
St Petersburg Beach, Fla., J. 
Lukas, Orange, Conn.

15 dol. — A. Narušis, Flush- 
ing, N.Y.

Po 10 dol. — dr. N. Bražė
nas, Sparkill, N.Y., K. Šiliūnas, 
Flushing, N.Y., prel. V. Balčiū
nas, Thompson, Conn., dr. G. 
Žymantienė, New York, N.Y., M. 
Puskarskis, Chicago, Ilk, B. Ba- 
barskas, Miami, Fla., A. Zedei- 
kienė, Brockton, Mass., I. Oza- 
las, Garwood, N.J., R. Mack, 
Orange, N.J., kun. J. Tautkus, 
Putnam, Conn., J. Walentukie- 
wicz, So. Boston, Mass., M. Sha- 
lins, Woodhaven, N.Y., A. Dau
nys, Syosset, N.Y., K. Krušins- 
kas, Keamy, N.J.J. Kuprionis, 
Van Nuys, Calif., kun. V. Kara- 
levičius, Newark, N.J., A. Matus, 
Shaker Heights, Ohio, M. Bu
kauskas, Brooklyn, N.Y.

Po 7 dol. — J. Minauskas, 
Kearny, N.J., A. Dagys — Bort-

DERMATOLOGIST 
J. BARAL, M.D.

245 E. 63 St, NYC 
Tel. 355-2628

Ali Skln Dlsease* 
and VD Treated, 
Ha ir Transplants 

Medicare Accepted

M DEKTER P ARK 
PHARMACY 83

Wm. Anaatad, B. 8. 
77-01 JAMAICA AVĖJUI 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11481

WK DELIVER 
296-4130 

KELIONĖS! LIETUVĄ 1982 METAIS
10 dienų kelionė: Vilnius (5 naktys), Leningradas, 

Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais ii New Yorko: 
balandžio 8, gegužės 13 ir 27, birželio 17, liepos 14, 
rugpiūčio 13, rugsėjo 2 ir 16, spalio 7.

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

15 dienų 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

LiTHUANlAN COOKERY
(ln English, 316 pages, prlce 8 dol.)

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

Užsakau “Llthuanlan Cookery" už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavarde _________________ ...—

Numeris, gatvė -----------------------------------------------------------

Miestas, valstija, Zip---------------------------------------------------

kevičius, Woodhaven, N.Y.
6 dol. —S. Domeika, Fairfield, 

Conn.
Po 5 dol. — A. Lingis, Great 

Neck, N.Y., L. Kasilevicz, 
Methuen, Mass., U. Maceikoms, 
Elizabeth, N.J., A. Budreckis, 
Quincy, Mass., J. Pauliukonis, 
VVorcester, Mass., C. Kiliulis, 
Lexington, Mass., C. Matuzas, 
Richmond Hill, N.Y., J. Dačys, 
Nonvood, Mass., R. Viliamas, 
VVashington, D.C., A. Zupka, 
St Petersburg, Fla., P. Molis, 
Shrewsbury, Mass.,* H. Gagas, 
New Milford, N.J., C. Masaitis, 
Thompson, Conn., V. Incys, 
Woodside, N.Y., V. Bruce, Wor- 
cester, Mass., V. Banevičius, 
Philadelphia, Pa., P. Indreika, 
Pacifica, Calif., V. Stankauskas, 
Cleveland, Ohio, A. Beard, 
Forest Hills, N.Y., J. Yerus, Ha- 
verhill, Mass., kun. A. Saba
liauskas, Boston, Mass., V. Vit
kus, Rochester, N.Y., J. Babilius, 
So. Pasadena, Fla., S. Ofrossi- 
mow, Brookline, Mass., A. Žit
kus, Hartford, Conn., M. Slabok, 
St. Petersburg, Fla., J. Malinaus
kas, Woodhaven, N.Y., O. Bačkis, 
VVashington, D.C., Jesuit 
Fathers, Cleveland, Ohio, Our 
Lady of Sorrows Convent, 
Brockton, Mass., H. Kulber, 
Brooklyn, N.Y.

Po 3 dol. — C. Hardy, Se- 
cane, Pa., G. Bučmys, Cleve
land, Ohio, A. Janus, Milton, 
Mass.

Po 2 dol. — J. Vazbys, 
Mahvan, N.J., S. Baltūsis, Dor- 
chester, Mass., V. Zenkus, W. 
Bridgewater, Mass., V. S tašku s, 
Englewood, N.J., V. Maciūnas, 
VVoodhaven, N.Y., A. N akuti s, 
St. Petersburg, Fla., J. Kubilius, 
Vemon, Conn., J. Plikun, Wor- 
cester, Mass., A. Birutis, Wood- 
haven, N.Y., A. Jalinskas, West 
Hartford, Conn.

Po 1 dol. — Mackevičius, Ja- 
maica, N.Y., P. Kilpis, So. Bos
ton, Mass., L. Chesna, Brook
lyn, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci
ja.
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827-1352 
827-1351 
827-1350 
235-5962 
827-9645

Redakcija___(212)
Administr. .....(212) 
Spaustuvė ..... (212) 
Vienuolynas .. (212) 
K. Ž. salė — 212)

Kultoms Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka bus uždaryta 
gruodžio 26 ir sausio 2. Biblio
teka yra atidaro kiekvieną šešta
dienį nuo 10 v.r. iki 12 v. dienos.

Kalėdų Šokius rengia Jauni
mo Sąjungos New Yorko skyrius 
Kalėdų pirmą dieną, penkta
dienį, 7:30 v.v., Kultūros Židinio 
mažojoje salėje.

šv. Šeimos Šventė yra ateinan
tį sekmadienį, gruodžio 27. Tą 
dieną šeimos bendrai eina prie 
komunijos.

Klaipėdos krašto prisijungi
mas prie Lietuvos bus paminė
tas sausio 16, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Rengia Simo 
Kudirkos šaulių kuopa Brookly- 
ne.

DLK Algirdas, šaulių išleista 
knyga apie šį Lietuvos valstybi
ninką ir jo laikus, sėkmingai pla
tinama. Jau išplatinta per 200 
egzempliorių. Knygą parašė dr. 
Algirdas Budreckis, spaudė 
pranciškonų spaustuvė Brook- 
lyne.

Muzikas Juozas Stankūnas 
lankėsi Darbininko redakcijoje 
ir kalbėjo, kaip išleisti specialų 
leidinį apie jo mirusią dukrelę 
solistę Ireną Stankūnaitę-Silva. 
Manoma, kad bus išleistas spe
cialus Muzikos Žinių numeris. 
Taip pat planuojama išleisti ir 
memorialinę plokštelę, su jos 
įdomesniais įdainavimais. Yra 
išlikę įrašų, kai ji buvo 10 
metų ir dainavo lietuviškose ra
dijo valandėlėse Pittsburghe, 
Pa.
• Jonas Adomėnas per Orbitair, 
Ine., kelionių agentūrą organi
zuoja 8 dienų ekskursiją į Ro
mą. Pramatoma dalyvauti vysk. 
P. Marcinkaus į kardinolus pakė
limo iškilmėse. Išvykimo data 
bus paskelbta iš anksto.

BUDĖJIMAS PRIE LENKIJOS 
KONSULATO

Amerikos Lenkijos Kongresas 
kviečia New Yorko lietuvių vi
suomenę įsijungti į demonstra
cijas prie Lenkijos konsulato, 
37 St., ir Madison Avė., Man
hattane. Norima pravesti tokią 
akciją, kad kas dieną žmonės 
bent pusvalandį budėtų su pla
katais prie konsulato ir tuo į- 
rodytų savo solidarumą Lenki
jos prispaustiem žmonėm. Bu
dėjimas vyks kas dieną nuo 12 
vai. popiet. Labai laukiama, kad 
dalyvautų ir lietuviai; ypač leng
va įsijungti tiem, kurie dirba 
Manhattane.

NAUJAS JONO JURAŠO 
REŽISUOTAS VEIKALAS

Theatre For New York City 
išsiuntinėjo spaudai pranešimus, 
kad Jonas Jurašas stato naują 
veikalą “Zeks” — oratoriją sep
tyniom balsam su pamišėlio 
solo. Vaidinimą parašė Rasa Ma
rija, į anglų kalbą išvertė 
A. Byla.

Tai dviejų veiksmų vaidini
mas, paremtas vienu disidento 
Alexander Ginsburgo nuotykiu 
sunkiųjų darbų lageryje. Aštuo- 
ni kaliniai (zeks) stengiasi nuga
lėti absurdą ir jį pašalinti iš ap
linkos. Jie to siekia įvairiais bū
dais.

Šio veikalo autorė, režisierius 
ir dailininkas yra visi pasitraukę

341 HIGHLANO BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

Hellen Baltrūnas, staiga miru
si gruodžio 10 (rasta lovoje miru
si), gyveno Miller St., visai neto
li nuo Kultūros Židinio. Ji buvo 
24 metų, buvo susižiedavusi ir 
norėjo numesti svorį. Per trum
poką laiką ji numetusi net 50 
svarų. Qal tai ir buvo jos staigios 
mirties priežastis. Nuliūdime 
liko jos tėvai, dvi seserys ir du 
broliai.

J. A. Milukas, Richmond Hill, 
N.Y., ir G. Kruze-Krušinskas, 
Brooklynl N.Y.,atnaujindami 
Darbininko prenumeratą, at
siuntė po 50 dol. Ačiū už para
mą spaudai.

N.Y. vyrų chorą Perkūną pa
kvietė dainuoti Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjime 
New Yorke. Minėjimas bus va
sario 21 Kultūros Židinyje. Taip 
pat pakvietė dainuoti minėjime 
Nevvarke. Ten minėjimas bus 
vasario 14.

Moterų Vienybės kalėdinis 
susirinkimas buvo gruodžio 15 
Congregational bažnyčios salėje 
Woodhavene. Susirinkimas 
buvo ypatingai gausus, atsilankė 
apie 80 svečių. Pirmininkė Ele
na Andriušienė visus pasveiki
no švenčių proga ir palinkėjo 
kuo geriausių ir gražiausių 
ateinančių metų. Maldą sukal
bėjo kun. Antanas Račkauskas ir 
angliškai tos parapijos kunigas 
Pitcoak. Pasikeista dovanomis. 
Susirinkę nuotaikingai pagie
dojo kalėdines giesmes ir gražiai 
praleido vakarą. Kitas Moterų 
Vienybės susirinkimas bus tik 
kovo mėnesį, nes žiemos nepa
stovus oras sudaro sunkumų na
rėm suvažiuoti į susirinkimus.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
išsirinko naują valdybą: pirm. 
Petras Tutinas, vicepirmininkas 
Lionginas Drangauskas, iždi
ninkas Vladas Vasikauskas, sek
retorius Gediminas Rajeckas, 
bibliotekininkas — Stasys Kar
mazinas, ūkvedys — Vladas 
Kalytis. Kita choro repeticija bus 
sausio 5, antradienį.

SSGT Vitas Dėdinas, tarnau
jąs JAV kariuomenėj, išvyko ap
lankyti savo brolio Stasio, kurs 
ilgesnį laiką gyvena Vienoje ir 
tarnauja JAV konsulate. Vitas, 
vykdamas pro New Yorką, aplan
kė savo tėvus V. A. Dėdi
nus Woodhavene, N.Y., o taip 
pat lankėsi ir Darbininko admi- 
nistrracijoj. Atnaujindamas 
Darbininko prenumeratą, paliko 
50 dol. auką spaudai stiprinti. 
Ačiū labai.

iš Sovietų Sąjungos, nes ten nėra 
kūrybinės laisvės.

Vaidinimas prasideda gruo
džio 25, penktadienį, 8 v.v. ir eis 
iki sausio 10 (pirmadieniais teat
ras uždarytas.

Teatro adresas: 162 Second 
Avė., prie 10 St. Manhattane. 
Tel. (212) 254-1109. Kaina — 4 
dol. Tai eksperimentinis teatras, 
veikiąs jau 12 sezoną.

Prieš trejetą metų šiame teat
re Jonas Jurašas pastatė kitą lie
tuvio veikalą — Pasivaikščioji
mas mėnesienoje — A Walk in 
the Moonlight Autorius nežino
mas, veikalas labai modernus, 
vaizduojąs sovietinio gyvenimo 
absurdus ligoninėje.

Emilija , z _________
gruodžio 17, ketvirtadienį, 3 v. 
popiet buvo apiplėšta prie pat 
Williamsburgo pašto durų. Prieš 
tai buvo buvusi banke, iškeitusi 
čekį. Grįždama nešė į paštą iš
siųsti draugam kalėdinius svei
kinimus, kurie dar nebuvo ap
klijuoti pašto ženklais. Prie pašto 
durų jai nuo rankos nuplėšė 
rankinuką, kuriame buvo pinigų, 
sveikinimo laiškai, visokios rei
kalingos kortelės, dokumentai, 
buto raktai. Ji šaukėsi pagalbos, 
bet dviejų bėgančių vagilių nie
kas nesulaikė. Pranešdama apie 
tai, E. Sandanavičienė atsiprašo 
draugų, kad jie negaus jos svei
kinimo kortelių. Drauge įspėja 
ir kitas moteris, kad rankinuke 
nesinešiotų raktų, svarbių doku
mentų ir daug pinigų.

Kun. L. Budreckas iš Provi- 
dence, R. L, buvo atvykęs į 
Brooklyną, dalyvavo kun. J. 
Aleksiūno laidotuvėse, buvo su
stojęs Apreiškimo parapijos kle
bonijoje. Lankėsi ir Darbininko 
redakcijoje ir pranciškonų 
spaustuvėje, kur greit bus spaus
dinamas jo suredaguotas ir spau
dai parengtas kompozitoriaus 
kun. Teodoro Brazio iki šiol 
niekur nepaskelbtas kūrinys. At
gal į Providence išvyko gruo
džio 17.

Alfonsas Jarmas iš Elizabeth, 
N.J., Kalėdų švenčių proga Dar
bininko spaudos kioske įsigijo 
naujų knygų kalėdinėm dova
nom už 120 dol. Taip pat užsakė 
Bridges savo dukrai ir sūnui. 
Ačiū spaudos rėmėjui.

Agnės Buyvid-Buyvidienė iš 
Bronx, N.Y., siųsdama metinę 
Darbininko prenumeratą, pridė
jo 50 dol. Darbininkui. Gerada
rei dėkojame.

Darbininko skaitytoja, norinti 
išlikti paslapty, jau keleri metai 
pastoviai Šv. Kalėdų proga Dar
bininkui atsiunčia po 125 dol. 
Dosniai geradarei nuoširdus ačiū.

Iš Metropolitan operos 
rūmų gruodžio 26, šį šeštadienį, 
2 vai. popiet New Yorko laiku 
per radiją bus transliuojama G. 
Puccini opera “Madama Butter- 
fly”. Pagrindiniai solistai: Erma- 
no Mauro, Jean Kraft, Pablo 
Elvira, Teresa Zylis-Gara. Diri
guoja Thomas Fulton.

Solistė Angelė Kiaušaitė iš 
New Jersey pirmą kartą dai
nuos Chicagoj, Jaunimo Centre, 
kovo 28 Putnamo seselių rėmėjų 

‘metinėj vakarienėj.
Jonas Adomėnas organizuoja 

autobusus kelionei į Atlantic 
City. Išvykstama sausio 30, šeš
tadienį, 8:30 vai. ryto. Grįžtama 
tos pačios dienos vakare. Vienas 
autobusas išvyks nuo Woodha- 
ven Blvd. ir Jamaica Avė. san
kryžos, o kitas nuo V. Atsimai
nymo bažnyčios, Maspethe. Dėl 
rezervacijų iš anksto skambinti 
Lottie Ulrich 378-7642.

Kalendorius 1982 metam, 
didelio formato‘su meniškomis 
kun. A. Kezio fotografijų re
produkcijomis, įskaitant per
siuntimą, už 11 dol. gaunamas 
Darbininko administracijoj.

PADĖKA
Maironio lituanistinė mokykla 

reiškia nuoširdžią padėką lietu
vių bankinio kooperatyvo KASA 
bendrovei už mokyklai suteiktą 
finansinę pagalbą, mum įteikiant 
400 dol.

Mum malonu ir džiugu, kad 
KASOS bendrovė supranta li
tuanistinės mokyklos svarbą ir 
reikšmę, kai norime išlaikyti lie
tuvybę išeivijoje.

Maironio mokykla linki KA
SAI kuo geriausios sėkmės ir 
kveičia visus lietuvius pasi
naudoti lietuvių kredito unija 
KASA.

Tėvų Komitetas

Maironio lituanistinės mokyklos

KALĖDINĖ EGLUTĖ
bus sausio 10, sekmadienį, 2 vai. popiet
Kultūros Židinyje

Atvažiuos Kalėdų senolis su dovanomis.
Veiks {vairios loterijos. UžkShdžIal, gėrimai.

Kviečiamo visus dalyvauti Ir pabendrauti šventiškoje 
nuotaikoje.

Juozas ir Aleksandra Kazickai 
sveikina savo draugus ir pa
žįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linki jiems sveikų ir laimingų 
Naujų Metų.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė iš 
tolimojo Santa Barbara, Calif., 
miesto sveikina visus savo gau
sius bičiulius, pažįstamus su 
Kalėdų šventėmis ir linki, kad 
ateinantieji metai visiem būtų 
kuo geriausi. Ta proga skiria 
auką Darbininkui.

D.A. Samušiai per Darbininką 
savo draugam ir pažįstamiem 
linki jaukių Šv. Kalėdų ir lai
mingų ateinančių metų.

PAMALDOS
KALĖDŲ DIENĄ

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE

Gruodžio 24, Kūčjjų dieną, mi
šios 6:30 v.v. Naktį 11:30 gie
damos kalėdinės giesmės. 12 vai. 
nakties Bernelių mišios.

Kalėdų dieną gruodžio 25, mi
šios 8, 9:30 ir 11 vai.

Išpažinties klausoma gruodžio 
24, ketvirtadienį, 4-5 vai. popiet, 
vakare 6-6:30 v.v. Gruodžio 31, 
taip pat nuo 4 iki 5 vai. po
piet ir 6-6:30 v.v.

Naujų Metų išvakarėse mišios 
bus 6:30 v.v.

Naujų Metų dieną sausio 1, 
mišios bus 8, 9:30 ir 11 vai.

VIEŠPATIES ATSIMAINYMO 
PARAPIJOS BAŽNYČIOJ 

MASPETHE
Gruodžio 24, Kūčių dieną, mi

šios 7 v.v., Bernelių mišios — 
12 v. naktį.

Kalėdų dieną, gruodžio 25, 
mišios: 8:30, 10, 11 ir 12:15 v.

Išpažinties klausoma: Kūčių 
dieną po 7:30 v. mišių ryte ir nuo 
4 iki 5 vai. popiet, 7 v.v.

Šv. JURGIO BAŽNYČIOJ
Kalėdų naktį — 12 vai. Berne

lių mišios.
Kalėdų dieną — mišios 10 

vai. ir 12 vai.
Naujų Metų dieną — kaip ir 

kiekvieną sekmadienį.

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai, parvežti iš Lietu
vos. Dydis 12-14. Taip pat gau
nami marškiniai (T-shirts su už- 
rtišu Lithuanian Power, smali, 
medium, large, X-large, po 5 
dol.). Persiuntimas 1 dol. Gau
nama Darbininke.

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.

Q U E E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— Welding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 Hillside 
Ivenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone HI 
1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Felicija ir Algirdas Jasaičiai 
linki visiems savo draugams bei 
pažįstamiems linksmų šv. Kalė
dų ir laimingų Nauju Metų.

Irena ir Povilas Tylai sveiki
na visus savo draugus ir pažįsta
mus šv. Kalėdų proga ir jiem 
linki laimingų Nauju Metų..

Birutė ir Antanas Pociai šir
dingai sveikina visus savo bi
čiulius su Šv. Kalėdomis ir Nau
jais Metais. Ta proga Darbinin
kui skiria piniginę auką.

Dr. Birutė ir Jonas Petruliai 
sveikina savo draugus ir bičiu
lius šių švenčių proga ir linki 
visiem laimingų ir džiaugsmin
gų Naujų 1982 Metų.

- Irena ir Jonas Vilgaliai per 
Darbininką sveikina savo drau
gus ir artimuosius šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga. Vietoj korte
lių siuntinėjimo skiria auką Dar
bininkui.

Marija ir Henrikas Gineičiai, 
Dorchester, Mas s., sveikindami 
artimuosius, draugus ir pažįsta
mus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga, vieton šventinių atvi
rukų skiria auką Darbininko 
spaudos reikalam.

Danutė ir Antanas Bobeliai, 
sveikindami visus savo draugus 
ir pažįstamus Kalėdų Švenčių 
proga ir linkėdami laimingų 
1982 metų, sveikinimų vietoje 
siunčia auką lietuvių pranciško
nų spaudai.

Danutė ir Stasys Biručiai su 
šeima visiem draugam ir pažįs
tamiem linki malonių ir jaukių 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
Metų. Skiria auką Kultūros Ži
diniui ir Darbininkui paremti.

Vita ir Vidmas Matusaičiai 
sveikina savo pažįstamus ir 
draugus Šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga. Vietoj asmeninių sveiki
nimų skiria auką Darbininko 
spaudai ir Kultūros Židiniui pa
remti.

Rasa ir Henrikas Miklai su 
šeima sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su Šv. Ka
lėdomis ir Naujais Metais. Vie
toje sveikinimo kortelių skiria 
auką Darbininkui paremti.

Marija ir Vladas Židžiūnai, 
zCape Cod, Mass., sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoj sveikinimo kortelių skiria 
auką Darbininkui.

Lionginas Vaitkevičius sveiki
na savo draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki 
kuo geriausių ateinančių metų. 
Ta proga skiria auką Darbinin
kui.

Bronius ir Regina Liogiai 
sveikina savo bičiulius su bal
tom Šv. Kalėdom ir Naujaisiais 
Metais.

KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA 
KVIEČIA VISUS Į

NAUJŲ METŲ
SUTIKIMĄ

ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 9 vai. vak. Kultūros Židinyje, 

361 Highland Blvd, Brooklyn, N.Y.

šokiams gros Ir programą atliks estradinis vienetas 

JINAI IR TRYS GINTARAI
su orkestro palyda

Svečiai bus vaišinami šaltais užkandžiais. Bus Ir karšti 
patiekalai, Ir šampanas.
Įėjimo auka —15 doL; studentams Ir moksleiviams 10 doL 

(Įskaitant va lies Ir šampaną)
STALUS IR PEVIENES VIETAS PRAŠOME REZERVUOTI:
NEW YORKE: MALVINA KUVEČKIENĖ 2004406

GENĖ KUDIRKIENĖ 235-0724
JADVYGA VYTUVIENĖ 046-2000

NEW JERSEY:
VITA MATUSAmENĖ (201) 004-1220

LONG ISLAND:
ULĖ MILUKIENĖ (516) 661-6172

Asmenys, nesudarą pilno stalo, registruojasi pas J.
Vytuvleną

VISUS KVIEČIA IR VISŲ LAUKIA

Visus kviečia ir visų laukia
KULTŪROS ŽIDINIO VALDYBA

Uknevičių šeima sveikina 
draugus ir pažįstamus su šv. Ka
lėdomis ir Naujaisiais Metais.

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
su šeima sveikina visus draugus, 
pažįstamus bei brolius ir seses 
sJcautus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga. Skiria auką Darbi
ninkui.

Vytautas ir Liucina Vilkutai- 
čiai sveikina savo draugus ir bi
čiulius šv. Kalėdų ir Naujų Me
tų proga per spaudą. Skiria 
auką Darbininkui.

Kun. Juozas Pragulbickas, dėl 
ligos negalėdamas asmeniškai 
pasveikinti, Švenčių proga per 
spaudą sveikina kun. Petrą Že- 
meikį, parapiečius, geradarius, 
draugus, gimines, lankiusius jį 
ligoninėj ir visus bičiulius. Vi
siem šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga linki Kūdikėlio Jėzaus pa
laimos ir laimingų N. Metų. 
Vietoj atvirukų aukoja Darbinin
ko spaudai.

Kun. Viktoras Dabušis sveiki
na visus savo bičiulius ir drau
gus Kalėdų švenčių proga ir 
linki visiem laimingų Naujųjų 
Metų. Vietoj šventinių kortelių 
skiria auką Parbininkui.

Tadas ir Pajauta Tallat-Kelp- 
šai iš Cream Ridge, N.J., linki 
visiem savo draugam ir pažįs
tamiem linksmų Šv, Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų. Skiria 
auką Darbininkui.

Irena ir Aleksandras Vekseliai 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga. Vietoj tradicių 
sveikinimų skiria auką spaudai.

Vladas, Patricija, Zita ir Via
dukas Sidai sveikina visus drau
gus ir linki linksmų Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų Metų.

Antanas Patamsis, Fort My- 
ers, Fla., nuoširdžiai sveikina 
Tėv. Petrą Baniūną, OFM, visus 
jo talkininkus, o taip pat savo 
draugus ir pažįstamus bei Dar
bininko skaitytojus ir rėmėjus 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Skiria dosnią auką Darbininkui 
stiprinti.

Janina Gerdvilienė sveikina 
savo draugus, pažįstamus ir arti
muosius Šv. Kalėdų ir Naujų
jų Metų proga. Vietoj sveikini
mo atvirukų skiria auką Darbi
ninkui.

Aldona, Juozas, Ramunė ir Vi
ta Rygeliai sveikina artimuosius, 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų ir N. Metų proga, linkėda
mi Dievo palaimos.

Angelė ir Bronius Stankaičiai, 
Paterson, N.J., sveikina savo 
draugus ir pažįstamus su Šv. Ka
lėdom ir linki laimingų Naujų 
Metų. Kortelių vietoj skiria auką 
Religinei Šalpai ir Darbininkui.

Elena Legeckienė nuoširdžiai 
sveikina visus draugus ir pažįs
tamus Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga.

New Yorko vyrų choro

PERKŪNAS
valdyba nuoširdžiai sveikina choro aktyvius ir buvusius 
narius bei jų šeimas, choro talkininkus, bičiulius ir drau
gus, linkėdama visiem džiaugsmingų Kristaus Gimimo 
švenčių ir taikingų, vieningų bei darbingų Naujųjų 1982 
metų.




