
dorovinis auklėjimas. Labai 
išaugęs girtavimas ir skyrybų 
skaičius. Girtavimas atnešus 
daugybę nu ritėki anų

JAV ir Krnga baigia susitar
ti dėl kasmet 6-9 mil. tonų 
javų perdavimo Kingai per atei
nančio* 3 m.

Lenktos komunistų partijos 
centro komitetas nutarė paša
ltai] 8 savo narius už jų kaltes, 
privedėsiąs prie Lenkijos darbi
ninkų streiko.

Turkijoj įvykęs pervers
mas įnešė nedarnos į Nato vals- 
tymų tarpų, rav., rainųjų spau
džiama Dangos vyriausybė ne
patenkinta, kad Turkija savo vi
dines problemas sprendžia ne

ti krikščioniškąją k u 1 - 
torų. Jokia valstybė ir jokia so
cialinė grupė netari teisės pri
versti asmenis veikti prieš savo 
sąžinę, kliudyti tėvam auklėti 
vaikus pagal savo religinius jsi-

reiškimą yra pusinšę ■ Europos 
vyskupų'kanierenc^ų tarybos 
nariai, tarp kurių randam ir Lie
tuvos vyskupų konferencijos

yra panaudojami mokyklinio < KeOsausjolfiPrienųvykdo- 
^^vaiUkApieJūs * W
šių meta rugs^o b dU buvote A. Grataltai įspėjimų

- r«tvl -_< y a-R-^ - /• — sh   ».r %'*”

mL^m WK|BKk «» flMSMnVI

sMiktabaus, užsieniečių darbi
ninkų ir pabėgėlių teisės, teisė į 
darbų, religinės laisvės teisė. 
Čia taip pat metamas žvilgsnis 
į tautų bendradarbiavimą ir Eu
ropos misijų pasaulio tautų šei
moj. Pabrėžiama, kad vien ant 
materialistinių pagrindų negali 
tssuancyti nei pastovi taika, nei 
pastovi tratų gerovė.

Jordano vyriausybė sumobili
zavo visus antovežimius, kurie 
bus .prtnandnti nekariniam reik
menim į Indrų gabenti. Tai pu
ma ardbų valstybė viešai re-
4- >---- *1 *-- > ■ -mmii iraKį.

; XAQs ir Sirija pasiskelbė 
Sc^csiaa^Sos kflKfiaę ba*



IŠ LIETUVOS K. BAŽNYČIOS KRONIKOS
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Lietuvos K.P. Centro Komitetui
PROTESTAS
(atkelta ii 1 psl.)

1980 m. sausio mėn.

(atkelta ii 1 psl.)

Pr.N.

tą sekmadienį vakarinio pa
mokslo metu Jūs neleistinai 
puolėte rajono vadovaujančius 
darbuotojus (drg. drg. A. Bud- 
bergį, A. Bužinskienę, K. Mork-

Mes, žemiau pasirašę Prienų 
parapijos tikintieji, reiškiame 
protestą prieš mūsų kunigo An
tano Gražulio persekiojimą.

mininko A Maldonio pateikto 
plano, kokią duoklę pavergtos 
Lietuvos rašytojai turi atiduoti 
komunistų partijos XXVI suva-

Ryšiai su Lietuva 
Daug kas jį maišo su Osca-

Turlaja sutinka, kad Graikija 
grįžtų pilnateisiu Nato nariu, 
bet nesutinka, kad ji vienašališ
kai kontroliuotų Egejaus jūrą.

Kinijoj buvo nuteistas mirti 4 
gaujos šalininkas HuYongųuian 
uždSad^iįmą Šiąi gaujai įsitvir-

PffiSTATOMI|VBAS KAPINES NEW YORK, 
NEW 4ERSEY M CONNECTICUT VALSTUO- 
SE»-|STAKM PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

JUOZO ANDRIULIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūčlų apdrau
dimai, Income Tuk pHdymaa. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHUERT- 
RUGCMERE, lito, 89-11 Jamaica Avė., Woodhavan, N. Y. Telef. 847-2323 
(namų tolef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėtu kad esate ar 
norite boti J. Andrfušio klientais.

Po antrojo pasaulinio karo ko
munistinės Lenkijos vyriau
sybės buvo paskirtas kultūros 
atacbe prie lenkų ambasados 
New Yorke, vėliau perkeltas į 
Paryžių. Bet jis nesutapo su nau
ju Lenkuos režimu ir 1951 pasi
traukė visai iš Lenkijos, pasida-

Peraijos įlankos valstybės su
tiko padidinti aliejaus gamybą 
ir pašalinti dėl karo tarp Irako 
ir Irano atsiradusį aliejaus trt-

Ir^njffįįj-anlrinim  ̂W kmFTpės 
vykdymas atidėtas 2 mkad ga
lėtų pasitaisyti.

Sov. S-ga ir Sirija pasirašė 
20 m. draugiškumo ir bendra
darbiavimo sutartį, suteikiančią 
Sov. S-gai pagrindus įsitvirtinti 
Art Rytuose.

Laimėjęs parlamento rinki
mus V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt pareiškė, kad jis ir 
toliau sieks atolydžio ir ginklų 
kontrolės politikos su Sov. S-ga 
ir pastoviai sieks pasitarimų ir 
prekybos su sovietų bloku.

Brazilijos organai paleido iš 
kalėjimo paskutinį politinį kali-

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sokm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys,217-2554th Avė., Bayside, N.Y. 11354. Tel. 212229-9134.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gardon Tavom. 
1883 Madlson SL, Ridgowood, N.Y. 11227. Tolef. 821-6440. Salė vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami poialdotuvinlal pietos. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

no Praarti rifrĮjf- VėUan jį pa
kvietė profesoriauti | Ameriką. 
Čia jau yra gavęs Aasprikor pi
lietybę. .

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vėL popiet WEVD 1330 AM kN, kr 7-8 vaL vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Stekas, Dk. Naujas adresas: 234 Suniit Dr., Watchung, NJ. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

lesu ‘
Lietuvoje, dabar gyvenančiam 
Los Angeles, Cali£,kur jis pro
fesoriauja Berkeley univer
sitete.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Havon HIR 
Funerai Nosie. lito, 104-38 Jamaica A ve., Rlchmond NHL N.Y. 11418; 
Ir Garazva Funeral Home, 231 Bedford Avė, Brooklyn, N.Y. Į1211. 
Modernios, erdvios Ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garažuos šei
mos generacija yra New York Stato laidotuvių direktoriai Ir balza* 
muotojai. Tol. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

KVECAS
JONAS 

1933 + 197*

I VIETŲ LANKYMAS 
lES KELIONĖS 
į LIETUVĄ

Kėdainių apskrityje, prie Ne
vėžio upės. Vilniuje iNrifė Zig
manto Augusto gimneTŲą ir 
1934 baigė teisės aaokslus Ste
pono Batam universitete Vil
niuje. 1934-35 gyveno Paryžiu
je. Nuo 1936 iki 1938 dirbo 
Varšuvos radjjofono literatūros 
skyriuje. Karo meta gyveno Var
šuvoje ir dalyvavo resistencinia- 
me sąjūdyje.

LIETUVIŠKO STK.IAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

21BB KNAFF STRCET 
AOOKLYN, N.Y. 11229 
'YBL.: NMM

rė vienas žymiausių lenkų poe
tų, romanistų ir esaistų. Parašė 
visą eilę knygų. Viename roma
ne vaizduoja ir sulenkėjusios 
smulkiosios lietuvių bajorijos 
įrimą, kur autentiškai aprašė 
žmonių papročius ir lietuvišką 
gamtą (Dolina Issy, 1955).

nelaitį. Dar1 prieš antrąjį pasau
linį karą jb bendradarbiavo net 
Naujojoje Romuvoje. Gyvenda
mas Amerikoje, turi ir lietuvių 
pažįstamų, draugų, bičiuliaujasi doaHcakaa. 
su dr. Marija Gimbutiene, daug 
prisidėjo, kad būtų čia pakvies
tas Tomas Venclova, su kuriuo 
ir dabar palaiko ryšius. Prieš 
porą metų dalyvavo Šviesos- 
Santaros stovykloje ir skaitė pa
skaitą. .

Šiemet Nobelio premijos lai
mėtojam įteikiama 210,000 dol.

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

vėną, A. Micką), šmeižėte auklė
jimo principus komunistų šei
mose. Tai nesiderina su samdo
mojo kulto tarno veikla religi
nėje bendruomenėje.” Pasirašė 
vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas K. Morkvėnas.

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

1980 m. sausio 8 d. Prienų 
rajono laikraštis “Naujas gyveni
mas” atspausdino rajono ateisti
nės tarybos pirmininko A. Matu
laičio piktą straipsnį: “Ko siekia 
vikaras Gražulis?” Straipsnyje 
mūsų. kųniaasį'dryteMarasv, kad.

simpstife ra Keteviais bendrau
ja. Sakoma, kad jis moka kiek 
lietuviškai, esąs skaitęs net Do-

rugsėjo 21. Koncertai vyko Vil
niuje, Kaune ir Klaipėdoje. Be 
minėtų lietuvių vargonininkų, 
šventėje dalyvavo iškilūs vargo
nininkai iš Vokietijos, Vengri
jos, Čekoslovakijos, Estijos, Lat
vijos, Gruzijos, žinoma, ir iš 
Maskvos. Svečiai atsivežė savo 
tarptautinę vargonų muzikos 
programą, o lietuviai neužmiršo 
ir savo kompozitorių. Iš senes
niųjų buvo grojama M. K. Čiur
lionio, C. Sasnausko, J. Nauja
lio veikalai. Iš dabartinių kom
pozitorių buvo atliekamos O. 
Balakausko sonatos ir pjesės 
vargonams, ypač išskirtina buvo 
jo devyniatonė sonata “Enea- 
tonoka”. Sudėtingas muzikos 
kūrinys buvo komp. V. Barkaus
ko ciklas “Zodiacus”. Klaipėdo
je vargonininkė 2. Survilaitė 
kartu su talkininkais grojo komp. 
A. RekaHaus labai modernų kū
rinį “Genesis”, sukurtą vargo
nams, fleitai, kontrabosui ir mu- 
šanriesrem. Festivalio užbaigai 
varg. B. Vasalianskas ir P. Bin
gelio vadovaujamas Kanto vals
tybinis choras atliko komp. J. 
JurguČio proginį, propagandinį

Iš Afganistano sostinės centri
nės lavoninės į Pakistaną atbė
gusi gailestingoji sesuo pa
reiškė, kad ten kas savaitę žūva 
20-25 sovietų kariai.

Irano parlamentas sudarė 7 
narių komisiją amerikiečių įkai
tų klausimui svarstyti.

Kinijos vyriausybė nu
mato prie 4 gaujos teismo by
los prijungti ilgametį Mao Ze- 
dong asmeninį sekretorių Cben 
Bodą ir kultūrinės revoliucijos 
metu gynybos ministeriui Lin 
Biao pabėgti padėjusius 5 ge
nerolus.

Vietnamas nesutinka tartis su 
ten nuvykusią JAV delegacija 
dėl dingusių be žinios karių 
ieškojimo, nes JAV remiančios

metu dar buvo atliekami T. Ma- 
kačino,G. Kuprevičiaus, B. Ku
tavičiaus, A- Martinaičio kūri
niai vargonams.

— Rugsėjo pabaigoje Klaipė
dos dramos teatre įvyko jūri
nės literatūros kūrėjų suvažiavi
mas. Į tą literatų ir jūreivių 
“šventę” atvyko rašytojų ir par
tiečių iš Maskvos, iš Latvijos ir 
iš kitų “plačiosios tėvynės” vie
tų. Iš lietuvių dalyvavo jūrinės 
tematikos autoriai Ignas Piktur
na, Edvardas Uldukis, Algiman
tas Polis, Edvardas Selelionis. 
Spaudoje rašoma, kad jūreiviai 
rašytojus sutikę labai šiltai.

— Kaip Lietuvos rašytojai ir 
kiti kultūrininkai yra verčiami 
padlaižiauti sovietinei komu
nistų partijai, yra akivaizdžiai 
matyti kad ir iš Rašytojų są-

čių nusikaltėlių, vaikų kamba
rių įskaitininkų ir Lt

Mes, tikintieji, nors neprita
riame auklėjimui be Dievo, ta
čiau nekliudome netikintie
siems pagal savo įsitikinimus 
auklėti savo vaikus. Todėl mes 
norime, kad ir bedieviai nekliu
dytų mums savo vaikus auklėti 
katalikiškai.

Mes protestuojame, kad katali
kų tėvų vaikams po mokslo prie
danga skiepijama visai nemoks
liška pasaulėžiūra. Ir kas skau
džiausia, kad tai daroma prie
varta.

Mes protestuojame prieš tokią 
“sąžinės laisvę”, kur ateistai gali 
daryti, ką nori, o tikintieji pa
versti antraeiliais piliečiais ir 
pamotės vaikais.

Mes reikalaujame palikti mus, 
mūsų tikinčiųjų vaikus ir mūsų 
vikarą kun. Antaną Gražulį 
ramybėje.

Savaitės 
įvykiai

procesijose, kad visą savo “ug
nį” nukreipia į mokslinę ateisti
nę propagandą ir kt

Mes pareiškiame, kad mūsų 
vikaras kun. A. Gražulis sąžinin
gai atlieka kunigo pareigas ir 
rūpinasi, kad mūsų vaikai augtų 
dori ir tikintys žmonės.

Prievartinis ateistinis auklėji
mas nieko gero Lietuvai neda
vė, o žalos labai daug. Reikėtų 
būti visai aklam, kad nematytu- 

>mei vięo^įo ateistinio aųklėji- 
breJųvJraip antai giztuok-

reoanonu j. MBcevicras (rer- 
galė), V. Kadaitis (Litrą litera- 
turnąja), L. Inis (Nemunas), E. 
Matviekas (Literatūra ir Menas) 
entuziastiškai: pasižadėjo savo 
redaguojmnų laikraščių pus- 

».f - ------ lapius skirti “šalies komunistųskirtiną prie Lietuvos pavergi- „____ , » . . . :
mo minėjimų atrtlgų). Festivabo foruului .B«®sėjo viduryje Liet

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

komunistų partijos CK propa
gandos ir agitacijos skyrius Ni
doje surengė ladaraitininkų se
minarą, kurio tikslas buvo pa
brėžti laikraščių uždavinius 
pasitinkant XXVI partijos suva
žiavimą. Ir kinematografininkai 
pasižadėjo kelti kino kūrinių ko
munistinių idėjų auklėjamąją 
vertę. Visi tie įsipareigojimai 
yra pažadai tarnauti propagan
diniam melui.

— Bibliografes P. Jokimaitie- 
nė ir B. Kazlaukienė paruošė, 
0 Vaga išleido “Lietuvių liau
dies dainų katalogo” vieną to
mą, kuriame aptariamos “istori- 
nės-socialinės” dainos. Spau
doje ta proga paskelbta, kad 
Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto tautosakos skyriuje jau 
esąs sudarytos sisteminis lietu
vių liaudies dainų katalogas, 
apimąs net 400,000 tekstų ir 
60,000 melodijų. Išleistasis to
mas yra iš dalies ir propagandi
nis, nes į Jį įtrauktos ir įvai
rios revoliucinės, vadinamosios 
klasių kovos dainos, visai ne 
liaudies kurtos. Komentaruose 
aprašomi net streikai, mitingai, 
niekinama kapitalistinė san
tvarka. Net ir tautosaka temina
ma ant madcristirrio-leninistinio 
kurpalio.

valstybiniame teatre. Tb II pn- 
sanltefo karo kai kurį Ūką gy
veno V. VokietŲoje. Grįžusi į

UBtVVfr VSKuDO Vii* 
niaus akademiniaoie dramos 
teatre. Režisavo kelis vaikaite* 
Ims. Kūrė ir poezŲos. Alės Si- 
dabraitės sUpyvmdžia išleido 
poezijos rinkinį “Eskizėi” 
(1930). Pteergtaje Lietuvoje jai 
suteiktas nu^pelniusios attetes 
vardas (1985).

— Žinomoji Lietuvos teatro 
artistė Elena Žalinkevičaitė-

tė savo amžiaus 80 metų su-
1 - R af » 8------------ -Y - f V - ■ . -- -1 wicaKtĮ* ji novo pnsiBuon wnyKS- 
tėję spaudoje. Gimusi 1900.
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Svarbios sukakties belaukiant

Daukantas, kilęs iš liaudies. Jis 
buvo pirmas istorikas, rašęs lie
tuviškai. Jis nupūtė dulkes nuo 
Lietuvos istorijos ir lietuviui ją 
atskleidė lietuvių kalba. Lietu
viui pasakė: čia tavo žemė!

nią, paskui prie vokiečių oku
puotos , sovietų sugrįžimo, lie
tuvių tautos masinio pasiprieši
nimo, kolektyvizacijos ir su tuo 
susijusių represijų ir žiaurių iš
vežimų ligi dabartinės padėties.

Dr. Remeikio mintys buvo į- 
domios ir tikrai vertos dėmesio. 
Užtat jos ir buvo išklausytos su 
dideliu atsidėjimu. Buvo ir tokių 
minčių, su kuriomis klausytojai 
nenorėjo sutikti, būtent su dr. 
Remeikio panaudojimu kai ku
rių sovietų šaltinių. Pvz., prele
gentas, kalbėdamas apie partiza
ninį judėjimą ir operuodamas 
skaičiais, paminėjo, kad žuvusių

Demonstracijose prie Jungtinių Tautų rugsėjo 27. Iš k. preL Jonas Balkonas, Victoria Mon- 
girado, prezidento asistentė etniniam reikalam, Vladas Šakalys, neseniai pabėgęs iš 
Lietuvos, dr. Petras Vileišis, kun. Kazimieras Pagevičius. Nnotr. L. Tamošaičio

Artėjame prie vienos sukak
ties,. kuri yra labai svarbi 
lietuvių tautai, 1883 metais su
eis šimtas metų nuo “Aušros”

— nacionalinė Lietuva, kuri 
savo pagrindan padėjo lietuviš
kųjų. kultūrą, lietuvių kalbą. Is
torinė Lietuva nebuvo pagrįsta 
grynai nacionalinėmis idėjomis, 
lietuviška kultūra, kalba. Ir dar 
daugiau — istorinės Lietuvos 
svarbiausias elementas, vado
vaujantis elementas, nutauto, 
pašasavino lenkų kalbą ir lenkų 
papročius. Kai kitose tautose 
ėmė busti tautinė sąmonė, kai 
ėnfcė branginti savo tautinę kul
tūrą, Lietuvoje nei lietuvių kal
ba, nei lietuviškąja kultūra be
veik niekas nesirūpino.

Kai 1795 metais Lietuvą oku
pavo Rusija, tai Lietuvos bajo
rai, vadovaujantis luomas, turėjo 
pareikšti ištikimybę naujam val
dovui — Rusijos carui. Tuo me
tu buvo Katerina II. Jie nuva
žiavo, nusilenkė, pabučiavo į 
ranką ir vėl rainiai gyveno, kal
bėdami lenkiškai, besirūpinda
mi Varšuvos reikalais, o ne Vil
niaus. Į 19 amžių lietuvių tau
ta įėjo pasimetus. Jos lietuviš
kas elementas, kuris kalbėjo lie
tuviškai, buvo nemokytas, bau-

ti partizanų patriotizmo. Į juos 
veikė du svarbūs veiksniai: 1) 
mūsų nepriklausomos Lietu
vos mokytojų aukšta moralė ir 2) 
didelis karininkų patriotizmas.

tus.
Reikia jau dabar organizuoti 

specialias studijas, kurios išryš
kintų Aušros reikšmę. Tai galėtų

rasti ir mum naudingos informa
cijos.

Bendrai vertinant dr. Remei
kio paskaitas, reikia pasakyti, 
kad jos buvo tikrai įdomios. - 
Daugelis dalykų dalyviam buvo’ 
jau girdėta ir žinoma, bet, ka-J 
daugi dr. Remeikis kalbėdamas 
minėjo ir daugybę visokių deta
lių, paimtų iš įvairių archyvų ir 
buvusių slaptų dokumentų, tai 
tos jo penkios paskaitos visai 
nenusibodo, ir visi klausytojai 
jautėsi papildę savo žinyną apie 
Lietuvos kritiškas dienas ir da
bartinį likimą. Čia dar reikėtų 
pridurti, kad dr. Remeikis yra 
parašęs didelį 680 pusi, veikalą 
anglų kalba “Opposition to 
Soviet Rule in Lithuania 1945- 
1980”. Dėl to aš smulkiau jo

afpasAojatt. Be to, šis Bflfebttte 
pis ūittm* jatf gėtfiu Hiinigifiiį 
įvairių spaudoj paskelbtų atsi
minimų.

tautai, kad ji atsibustų ir su
prastų, kas ji yra, ko ji siekia.

Aušra ir atribojo lietuvių tau
tą nuo visų unijų su lenkais. 
Skatino labiau pažinti savo pra
eitį, studijuoti savo kultūrą ū" 
kurti tautinį meną, tautinę lite
ratūrą.

Jei mes šiandien kalbame lie
tuviškai, jei sukūrėme tokią mo
dernią literatūrą, tai tik Aušros 
dėka.

Ir kaip atžymėti šią svarbia 
sukaktį? Jau dabar kas nors turi 
imtis iniciatyvos. O kas? Gali 
imtis Lituanistikos Instituttas, 
Lietuvių Bndruomenė, ar dar 
kas nors. O geriausiai būtų, kad 
ir Lituanistikos Institutas, ir 
Lietuvių Bendruomenė. Reikia 
sukelti ištisą sąjūdį ir išryškinti 
Aušros reikšmę.

Kaip dabar atrodo, reikia bū
tinai ofsetiniu būdu pakartoti vi
są AušrffN Tai nebūtų sunku, 
nes Aušraduk ėjo tik trejus me-

Lietuvos gyventojų masėmis.

Buvo dar vienas priekaištas; 
dr. Remeikiui dėl paminėjimo"; 
Lietuvoj leidžiamų pamfletėlių 
“Faktai kaltina” ir pasirėmimu 
jais, kaip šaltiniais. Dr. Remei
kis atsakė, kad jis nenaudojus 
jų beatodairiškai, žinodamas, 
kad ten daug propagandos ir iš
kraipymų, bet šiaip ar taip ten 
esą nemaža informacijos apie 
partizanų ir kitų rezistentų veik
lą, ypač kad ten nurodomos pa
vardės, kas veikė, ir vietos, kur 
veikta. Atskyrus melagingus

Pereinam prie JAV politikos
Šį perėjimą padarė dr. Elona 

Vaišnienė, Prezidento komisijos 
svetimom kalbom ir tarptauti
nėm studijom narė. Ji skaitė 
mum dvi paskaitas, nes me
džiagos turėjo labai daug ir norė
jo išdėstyti, kas ta komisija, ku
rioj ji dirbo, yra, kodėl ji atsi
rado, kokie jos uždaviniai ir ko-

kertiniai mūsų tautinio atginti- nokto ar kftnkfo sprendimo ir čia 
mo akmenys. Mūsų pamatas. Ant priklausė vienokia ar kitokia 
jų palikimo jau galėjo išaugti Lietuvos padėtis. Pasvarstęs 
Aušra ir kiti tautinės minties šiuos klausimus turimų faktų ir 
laikraščiai. ' dokumentų šviesoje, dr. Re-

Aušrą išleido dr. Jonas Basa- meikis perėjo prie,sovietų pir-

skelbtą amnestųą, pagal kurią atodairos žudę, kad visi jų be 
visi, sugrįžę į narais ir .atidavę 
ginklus, nebūsią Uodžiami. Čia 
jis paminėjo, kad, pagal sovie
tų šaltinius, tokių paradavusiųjų 
buvę 40 tūkstančių.

Čia Sibiro kalinė Elena Ju- 
ciūtė, dalyvavusi po "tos pa
skaitos diskusijose, pareiškė, 
kad tokia sovietų statistika 
esanti grynas melas ir kad jo
kiais sovietų duomenimis apie

liūs mesto-kūriniuSį pąrstti 
maną, kuris atskleistų *Aus 
pochą. Reikia organizuoti ir su
kaktuvinį medalį, kuris liktų 
kaip brangus prisiminimas. Į su
kaktį galima įjungti ir kokią 
dainų šventę, kad masės pajustų 
Aušros svarbą.

Okupuota Lietuva kartais pa
mini svarbias sukaktis, bet ne
reikia tikėtis, kad ši sukaktis bus 
plačiau paminėta. Aušra, ugdy
dama tautinę sąmonę, tuo pačiu 
priešinosi rusinimui ir skatino 
saugoti ir ginti, kas lietuviška.

Nuo Daukanto pamažu prasi
deda tautinis atgimimas, bet 
tuo metu jis buvo beveik vienas. 
Dar reikėjo žmogaus, kuris ne
mokytą tautą apšviestų, suburtų 
ją į bendruomenę. Tai atliko 
Motiejus Valančius.

. Ir Daukantas ir Valančius yra

pasitikėti. Ji pati amnestijos pa
skelbimo metu dar buvusi Lie
tuvoj ir labai gerai žinanti, kad 
partizanai sovietų amnestija 
nepasitikėję ir nepasidavę, ypač 
po to, kai vienas kitas, atidavęs 
ginklą, buvęs vis tiek nubaus
tas. Pagal ją amnestija pasinau
dojęs tik labai Iriai mažas par
tizanų skaičius.

Eleną Juciūtę dar papildė 
Stasė Vaškeiienė, kuri partizanų 
kovų metu taip pat gyveno Lie
tuvoje ir su partizaniniu judėji
mu yra labai gerai susipažinusi, 
nes turėjusi progą stebėti viską 
iš arti. Ji pritarė Ęlenai Juciū- 
tei ir iškėlė dar vieną faktą,

su valdžia ir juos išdavi nėję. 
Iš tikrųjų buvę priešingai- Abi 
partizanų kovų ir judėjimo liu
dininkės aiškino, kad kaimas, 
ypač bijodamas kolektyvizaci
jos, partizanam pritarė, ėjo kar
tu su jais, remdamas juos ir mo
raliai, ir materialiai; tai aiškiai 
yra įrodę partizanų judėjimo 
metu dideli trėmimai į Sibirą. 
Elena Juciūtė irgi kaip tik tuo 
metu ir kaip tik dėl to buvusi 
išvežta.

Kadangi dr. Remeikis, kalbė
damas apie partizanines kovas, 
prasitarė, kad vienas iš pagrin
dinių motyvų išeiti į miškus bu
vo kolektyvizacija, tai Stasė Vaš
kienė ir čia pridėjo papildymą. 
Ji pastebėjo, kad pats svarbiau
sias ir pagrindinis motyvas yra 
buvęs ne kolektyvizacija, o mo
bilizacija. Sovietai, antrą kartą 
okupavę Lietuvą, paskelbė, kaip 
ir visoj Rusijoj, visuotinę mobi
lizaciją, kuri palietė tūkstančius 
jaunų ir net vyresnio amžiaus 
žmonių. Mobilizacijos pales
tiem tebuvo tik du pasirinki-

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan Coilege

iš karto į V prieškristinį tūks
tantmetį. Pirmasis muziejaus 
aukštas skiriamas Persijos prieš
istorinei ir istorijai iki islamo 
laikotarpio (642 m. po Kristaus), 
o antrasis — islamiškajai Per
sijai (nuo 642 m. po Kristaus).

Priešistorė gausiai pailiustruo
ta puodų šukėmis — kerami
ką, aptikta šiaurinėje ir vakari
nėje Irano dalyje. Tepe Sialk

Reyy, Susą. Radiniai surikiuoti

Einu iš priešistorės į istoriją. 
Aplamai priešistorė liudija, kad 
žmogus dar beraštis, o istorija 
— žmogų raštingą. Stebiuosi 
Persijos panašumu į Mesopota
miją. Plokščiakalnio ir lygumos 
gyventojų buitinė sąveika ryški. 
Garsusis Mesopotamijos Gilga-

Achemenidai, sukūrę pirmu
syk Persijos imperiją, pradėjo 
ir pirmuosius “išlaisvinimo” 
karus Žemės istorijoje. Archeo-

Persepolis, Sūsa, Ekbatana (Ha- 
madan) prieš akis. Štai barel
jefas iš Persepolio, achemenidų 
apeiginės sostinės. Jame Darijus 
I ant sosto su įpėdiniu Kserksu I

galvą. Užtinku ir archeologinę 
keistybę — sugrailtintą Buddha 
statulą. Padams buvo būdinga 
sąveika su centrine Azija.

Įdomi muziejaus pažiūra į 
achemenidų ir partų sąveiką. 
Achemenidai kilo iš Pars dalies 
pietuose, o padai — iš šiaurės 
rytų Persijos. Achemenidai 
plėtė Persiją į rytus — Indiją ir

ne radiniai liudija, kad ir čia
buvo įraižomas ant žalvario 
diskų.

nis šuo iš juodo akmens. Irgi vos su persais V prieškristinia-

Mesopotamija — geologinis ir 
istorinis sąnašynas. Irano plokš
čiakalnis niekuo neatsilieka 
nuo Mesopotamijos. Geologinė 
knita lėta, bet istorinė labai 
judri. Gentys, miestai — valsty-

tai, be ko negalima apsieiti.” 
Į Elizabeth II viešbutį dar grį
šime prieš kelionę į Istanbulą.

Persijos praeitis ir paslauga 
žmonijai bus mūšų domesio

mijcje (apie 3200 m. prieš Kris
tų). Priešistorę liudija vietovės

Pirmasis muziejaus aukštas 
turi du sparnus. Tarp jų yra 
kambarys su Lnristano “žalva
riais”. Iš Luristano kilo kasi-

bęs, tautos 
jtingė, susikryžiavo ir tapo istori- 
JOS KUrejaB.

Tautos didžiuojasi savo praei
timi, — “iš praeities stiprybę 
semia”. Nūdienis Iranas di
džiuojasi dviguba savimone:

ArdiąologMMM trano

šiuose. Ilgainiui graikai — 
Aleksandras Didysis užgožė 
penų ateities vizįją. Persepolį 
padegė 331 metais. Tačiau grai- 
ciį Kuium uzDvro nr
prigyti nualintame Persijos 
krašte. Jau 247 metate purtai su
kūrė savo dinastiją rytinėje Per- 
sijoje ir ją pasodino į Poni
jos sostą, b jie ilgainiui ėmė 
veizus i vasaras — Mesopo**

/Rebeka jau 7 valandą ryto mū
sų laukia viešbučio valgoma
jame. “Turime labai įdomią pro- 
{gamą šiai dienai”, nedelsdama 
šnekina. “Archeologinis Irano 
muziejus, Reyy (Rages) miestas 
it išvykimas į Isfohan”, paaiš-

Kiro Didžiojo pakantrumas — 
toienuBcya. ira varaai ir ovi ios* 

ik: — rr —jos. ADi is rentos.

• Išvykdami į Isfahan — Irano 
plokščiakalnio centrą, prade
dame savo dešimties dienų kla
joklę po lianą. Rebeka pataria ______ w_________________
sunkesnį bagsžą palikti viešbu- netelpa. Reikta rastaaertk 
Čfo apsaugoje. "Pasiimkite tik Archeologiniai raitotai i
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pirmosios delegacijos narius,

delegaciją, kad atkalbėtų nuo --------A ........... — 
delegacija, patyrusi, kas atsitikobuvo davę vilčių Bjrių Bažny-

žeidė Vytautą, bet jis neskelbė

Į karūnaciją buvo pakviesti 
visi Lietuvos ir Rusijos kuni-

mas Vytautą nuo karūnacijos, 
nenorėjo prausti malonės, dėl

tai išsiųs karūnas. Vytautas de
legaciją 1429 rugsėjo 29 priėmė

kalboje išdėstė blogumus, ku
rie kiltų, jei Vytautas priimtų 
iš Zigmanto karūną, kurtos jam 
Jogaila su ginklu rankoje užsi- 
dėti neleis; priminė visas jam

sis Maskvos kuniga&šri* Vosy
lius, Tverės, Rezanės, Odojevo 
didikai, chanas Machmetas ir

juos buvo paskyręs savo vika
rais Rusijos hitams. Iš kitos 
pusės, lenkai jun pristatė unijų 
dokumentus, pigai kairiuos, Vy-

o jis, Vytautas, už tai norįs at
simokėti nedėkingumu. Vytauto 
nusistatymo šis Krokuvos vysku
po pamokslas nepakeitė. Tada 
delegacija, pamačiusi, kad nieko 
nelaimėsianti, griebėsi paskuti
nės negarbingos priemonės, pa
siūlė Vytautui Lenkijos karūną, 
bet Vytauttas šį pasiūlymą atme
tė.

Lenkai, praradę visas viltis, 
šaukėsi pop. Martyno V pagal
bos, kad atkalbėtų Vytautą nuo 
karūnacijos. Popiežius, tiesa,

Vytautui laiškas, kuriuo jis iš
kėlė Vytauto nuopelnus ir pra
šė, kad Vytautas ir Jogaila atsiųs
tų Romon išmintingus pasiunti
nius tartis dėl karūnacijos, lauk- 
du Vytauto karūnacija padi
dintą Vytauto garbę, kuri būtų

Tu3 pat metu Krokuvos uni- 
čiam popiežius dar nesuteikė 
imperatoriaus karūnos ir titulo. 
Mat, jis nebuvo karūnuotas. Tuo 
tarpu Vienos universiteto pro
fesorius Cigala ėmė tvirtinti, 
kad ir nekarūnuotas imperato
rius turi teisę teikti investitūras 
į karalius, nes jo valdžia kilusi 
ne iš karūnacijos, bet iš elekto- 
rių-rinkėjų išrinkimo. Karūnuoti 
gali ne tik popiežius, bet ir vys
kupas. Apie tai lenkų painfor
muotas pop. Martynas V, paty
ręs, jog ir Vilniaus vyskupas 
Motiejus Trakiškis rėmė Vy-

ir pavaryti šioj srity gyvesnę
silpo, nes jis kuris laikas jau sir-

malūnėliu mudu draugiškai pakęs7 į Trakus, jau nebesikėlė. ku, nes reikia išlaikyti puriau-

met 180 milijonų dolerių. Nors

patalpa, kurios grindys yta labai 
pakrypusios ir reikia atsargiai 
vaikščioti, kad nesugriūtom.

rų kioskas, kuriame parduodami 
bilietai lipti Į bokštą. Apsigink
lavusi bilietėliu, nutariau eiti į

akių, uždraudė Lietuvos ir Kili
mo vyskupams karūnuoti Vytau-

daugiau susopinta svetimų 
kalbų mokymesi- Minėtos ko
misijos darbas yra pakreipti

kia iš jos nauda gali būti mum, 
lietuviam.

Pagal Helsinkio susitarimą

klausęs pranciškoną bažnyčioje

Fm *

MOKYTOJAI DAR TO 
POLITIKUOJA”

(atkelta ii 3 psl.)

Kai po to per kelerius metus 
nieko nebuvę padaryto, tada 

ją, susidedančią daugiausia iš 

jos globėju, o jo legatas lankė
si tai Lenkijoje, tai Lietuvoje, 
kad tik išsaugot; taikų.

Bet nei Zigmanto, nei Vy
tauto popiežius nepaveikė. Zig
mantas kreipėsi į Milano kuni
gaikštį, prašydamas paveikti Ro
mos kuriją, kad Ji patvirtintų 
Vytauto karūnacijų, mes ji nėra 
nukreipta prie; laetiavių-lenkų 
uniją ir visai knkš^ionijai išeitų 
Į gera. Pasiuntė ir Vytautas savo 
laiškus į Romą, pažadė
damas visa galia pulti husitus, 
bet apie karfliacijos klausimo 
popiežiaus teismui atidavimą 
neužsiminė.

Lenkai, norėlami gelbėti uni
ją, Jogailos sujaukti, 1430 kovo 
mėnesį susiriko į Jedlną. Ten 
Vytautas taip pat pasiuntė savo 
pasiuntinį, nes tikėjosi, kad ten 
bus išspręstas jo ginčas su Jo

padaryti nutaisai priešingi JHo-

pasakyta, kad valdovus renka 
bar lenkai išsirinko sau sosto 
įpėdinįbe lietuvių bajorų žinios 
labai įtempta Vytautas ruošėsi 
karui, nuo jo neatsiliko ir lenkai. 
Vieni ir kiti tedarė neva ruoš
damiesi pulti britus.

Lenkai, patyrę, lead Niurnber
ge jau nustatyti siųsti pasiunti
nius su dokumentais ir karūno
mis, nutarė saugoti sienas, su
gauti pasiuntinius ir atimti karū-

tik tol, kol jie jam galt sekti

iškilmes nukėlė į rugsėjo 8, 
o kai iki tol nesulaukė iš Zig- 

, manto karūnų, nukėlė iškilmes į 
rugsėjo 29. Bet delegacija 
ir iki tos dienos dėl lenkų pa
sieniuose pastatytų sargybų ka
rūną neatgabeno. Tada sukvies
tieji svečiai pradėjo skirstytis, o 
Vytautas susirgo. Bet jis dar tikė- 
josi galėsiąs karūnuotis. To pasi
ryžimo laikytis jį įkalbinėjo 
žmona Julijona, bajorai ir du

lenkų nagų. Jie jam patarė Vil
niuje kaldintis karūnas ir jomis 
tai patvirtinsiąs. Galbūt Vytau- 
sęs, jei su Jogaila nebūtų buvu- turtinga .Naujojo įstatymo iston-
sios užvestos derybos dėl naujo i08 ^raĮŽiniaĮS “ ^^odškomis

N karūnacijos projekto ir jei spa- skulptūromis. ----- o----1--------- E-----
lio 9 pats Jogaila su lenkų de- Tačiau įdomiausia, kad toji skambėjo komplikuotais, klasiš-

nebeatsiųstų kafrfinų, Jogailą per nėiaifurpsteskur jį pasitiko Vytautas su sve
čiais, atvykusiais į karūnaciją.

ną, dėl kurio jau kiek anksčiau 
su Vytautu tarėsi.

Dabar kyla klausimas, kodėl 
Jogaila, nors ir lenkų privers
tas, atsiėmė savo pritarimą, vie
nok visą laiką savotiškai rėmė 
Vytauto karūnacijos sumanymą. 
Pačioje pradžioje jis pasakė 
Zigmantui ir Vytautui, kad ka
rūnacijai pritaria Pats Vytautui 
rašė, kad duotasis imperatoriui 
pritarimas atšauktas be jo žinios. 
Žinome, kad Lenčicos suvažia
vime, kai Vytauto pasiuntiniai 
pareiškė, kad, ar Jogailai patiks, 
ar nepatiks, Vytautas vis tiek 
apsikarūnuoš, jis ramiai pasi- 
laisvu, kad tik viskas gerai 
būtų padaryta. Matyt, Jogaila 
buvo suinteresuotas Lietuvos 
valstybe, paveldima ir pakelta į 
karalijas. Jis Vytautu galėjo pa
sinaudoti, nes tas neturėjo sūnų. 
Tapęs karalium, senu Gedimi- 
naičių papročiu, Vytautas būtų 
paskyręs naujos karalijos įpėdi
niu vieną iš savo giminės, gali
mas daiktas, vieną iš Jogailos 
sūnų, kuriuos jis globojo.

Iš kitos pusės, lenkai bijojo, 
kad Lietuva per karūnaciją neat
siskirtų nuo Lenkijos, kad jų

būtų g»Uję« sostą perleisti kam 

nydami, lenkai tada gelbėjosi 
Jedlno suvažiavimo nutarimais,

didiku

VIENOS KELIONĖS PRISIMINIMAI kai Pisos miestui yra pateikę 
įvairiausių planų, kaip sulaikyti 
tą nuostabųjį bokštą nuo sugriu
vimo. Net yra pasiūlymas jo 
apačią po pamatais pripildyti 
vandeniu ir jį dirbtinai šaldyti, 

krikštyki* yra pastatyta taip, jog kad, temperatūrą reguliuojant,Jos išorei nepagailėta ornamenti
kos, o viduj ji yra kukli savo 
nuogomis lygiomis sienomis ir 

'• pilioriais.. Tačiau pačiame cent
re ant paaukštinimo stovi origi
nalus šulinys su švęstu vande
niu, kuriame dar ir šiandieną

sudaro visą kuklų pastato inven
torių. Sakykla, išpjaustyta Ni- 
colos Pisano (Giovanni tėvo), 

tienę su Vytautu susitarė dėl ka
rūnacijos.

Dėl to dabar jis atvyko vyk
dyti savo plano, pagal kurį Vy- 
vos, o po jo mirties karūna ati
tektų vienam iš Jogailos sūnų. 
Pagal šį projektą nebūtų iširusi 
unija, bet Lietuva būtų tapusi 
lygiateise s^. Lenkija karalys
te ir kaip tokios nebūtų buvę 
būtų valdę tos pačios Jogailos 
dinastijos palikuoniai. Nežiūrint 
to, šiam projektui taip pat pa
sipriešino lenkų delegacija, bet 
Jogaila šį kartą nenusileido ir 
pačius lenkus spalio 16 išsiuntė 
namo.

niaus vyskupo gavęs paskuti-

galybės

tūtos stebuklas; Tuo mes įsitiki- kyti pusiausvyrą.
nom, kai buvom paprašyti visiš
kai nutilti. Jaunas uniformuotas rodo mažesnį pakrypimo laipsnį, 
vyrukas, atsistojęs apie krikštyk- negu iš tikro yra, nes architek- 
los vidurį, gana gražiu, išlavintu

garsiai sudainavo keletą tonų, 
paprastai ilgą “a” ateita burna. 
Jis tai kartojo įvairiomis gamos 
gaidomis kas keletą sekundžių ir 
staiga nutilo. Pamažu tie tonai, 
susirinkę paluby, liejosi į beveik 

nepaprastas išgyvenimas.

Tie, kurie į Pisą keliauja vien 
svyrančio bokšto pasižiūrėti, ran
da, kad jis yra tik žmogaus 
netobulumo įrodymas, savo iš
vaizda ir svirimo kampu suda
rąs įdon 
stebuklo’

Išėję iš krikštyklos, nuskubė- 
jom pakrypusio bokšto link. Jo 
pasvirimas siekia net 15 pėdą. 
Statyba buvo pradėta 12 šimt
mečio pradžioj. Iš nuotraukų 
tas bokštas visiem yra pažįsta
mas, tačiau būti jame yra jau 
tikras išgyvenimas.

Nusileidus keliais laipteliais

Įdomiausia, kad tas bokštas 
tai, pastebėję jo svirimą, prista
tė paskutinį aukštą taip, kad jo 
vienas šonas yra trumpesnis, o 
kitas žymiai ilgesnis, tuo su
darant optinę iliuziją ir suma
žinant pakrypimo laipsnį stebė

Bokštas yra 179 pėdą aukščio. 
Jo pirminis uždavinys buvo bū
ti katedros varpine. Bokšto svi- 
pasviręs, bet ir nusileidęs giliau 
į žemę net keletą pėdų. Istori
kai tvirtina, kad Pisos bokštas 
buvo statomas, kaip ir visi kiti

tačiau jo svirimas jau buvo pa

tu* žfemės duobių ir pati žemė 
yra netvirta.

Diena labai karšta. Dar kelis 
kartus apėjimi garsųjį bokštą, 
nusipirkau čia pat parduodamų 
itališkų ledų ir pasileidau auto
buso link. Laikas grįžti į Flo
renciją.

Grįžom tuo pačiu keliu, per
tekę įspūdžiais. Mūsų bendra
keleiviai, matyti, buvo nuvargę. 
Autobuse buvo tyla, ir net mūsų 
Šnekusis palydovas nekalbėjo,

klausimus



triūsda-

vntįpys namai. Marytę gi pažįsta 
visas New Tarkas, nes ji Wood- 
faavene tari šenneninę-laidoji- 

žiuoja pirmiausia jos giminė, 
jos broliai ir seserys. Tai Anta
naičių Seimą, rodos, kilusi iš 
New Yorko ar Pennsylvanįjos 

ir kaip, kad tik būtų dainuoja
ma. Jų repertuaras — visas dai- 
norėlis. Dainuoja dar ir angliš- 

jei įsisuksi į religines giesmes,

Vasarai čia buvo suvažiavusi 
visa jų šeima: trys seserys ir du 
broliai: Marytė iš New Yorko, 
Julytė iš Philadelphijos, Ona iš 
Willow Grove, Pa^ brolis Bo
leslovas iš Philadelphijos su 
žmona Phyllis, Edvardas iš Ca- 

( Hfornįjos.
Spėju, kad jie glaudžiai augo, 

kad ir dabar palaiko artimus ry
šius. Jie džiaugiasi, būdami 

dovanojo vaikam — dovanojo 
lietuviškos dainos meilę.

šio nedidelio dainuojančio 
vieneto viršūnė bene bus July
tė iš Philadelphijos. Turi jautrų 
muzikalumą, greitai orientuo
jasi, prisitaiką ir paskui iškyla į 
vadovaujančius balsus.

Dainavo ši grupė ir laintu 

čių — tai Tėv. Jurgis Gailhišis, 

metis provincijolas, Tėv. Vy
tautas Zakaras, šiemet įstojęs

POPIETĖ PUTNAMO SESERŲ 
STATYBAI PAREMTI

Iš New Yorke veikiančių mo

tas komitetas, kuriam pirminin
kavo Lilė Milukienė. Tas komi
tetas spalio 5 Kultūros Židiny-

Putnamo seselių statybai pa
remti. (Statosi jos naujų vienuo
lynų. Darbai jau eina prie pa
baigos.) šia proga iš Chicagos 
pasikvietė solistę Romą Maš-

Komitetas iš savo pusės pa

pabendrauti, dalyvauti įvairiuo- 

kiasi kaip solistė, dainuoja lie
tuviškoje operoje, bet yra kon
certavusi ir New Yorke.

Šiam koncertai pasirinko pro-

iisni: uei inifiBfmr oei vento, 
iš Haendelio operos “Orione”. 
Toliau visas dainas dainavo Be-
LUViSKHU BMJaS fpffOIVaM ĮąŲąa ĮŠMr d-*"* 

Dainuoja jau sunkesnes dainas. 
Dainuoja kultūringai, nenorė
dami sudrebtati sienų. y

Ateiria į bažnyčių jų grupė. 
Ir ten savaime gimta* giesmė —- 

kompozitorius Johano Sebastian 
Bach. Kai jis buvo dar jaunas 

susirinkdavo visa šeima—bro- 

viškę, kuri buvo čia, Amerikoje. 
Drauge prisimena ir Lietuvą, 

vanojo tėvai.
Žinia, tolimieji Antanaičiai re

čiau čia pasirodo, bet Marytė 
iš New Yorko dažnai atvažiuoja 
pailsėti. Kai jos nėra, tai namus 

dažnai sustoja kunigai, atvykę 

LOS ANGELES, CAUF.

'rita*asArviete-^etų^g£ėŽi”fir t’ - . u
. t. r Tokia antrašte Lietuvių Bend

ruomenės Vakarų apygarda pa
vadino Bendruomenės dieną, 
įvykusią rugsėjo 27-28, gražiai

matysi prie gatvės kabantį įra
šų, kas čia gyvena, — Antanai- 

visa buvo skirta lietuvių kom
pozitoriam, Pradėjo J. Stankūno 
— Namai; toliau B. Budriflno — 
Dainos gimimas, G. Gudauskie- 
nės — Piemenėlis, A. Belazaro 
dvi dainos — Pienė ir Alyvos, 
J. Briedžio — Lopšinė dukrelei.

Baigė dviem arijom iš operų. 
Pirmoji — Gėlių arija iš Gou- 
nod Fausto, antroji — Rečitaty
vas ir arųa iš G. Bizet Carmen.

dainavo liaudies dainelę — 
Lietus lynojo, barni. TaMat- 
Kelpšos: antram bisui — Mano 
gimtasis kampelis, barni. A.

Moreoama aureipu oemesj j 
kalbos grožį, į pačius tekstas, 
ji prieš dainuodama du eilėraš
čius padeklamavo. Tai buvo 
H. Radausko — Dainos gimi
mas ir S. Neries—Alyvos.

Dainininkė yra mezzo sopra- 
I18S« DUSU CSSmMHUmSv HIKęS > 
melancholŲą, elegiją. Taip ji ir

Ji pažįsta maždaug visus, ži
nok rt kris šttie. kokie rie žmo- 
nhs. Turi ir tęvo artimųjų drau
gių ratelį. ’

Dažnai jos kambary radau be- 
sėdinčią moterį, kuri kalbėjo 

esant teėlietuvę, bet pasirodo, 
kad tai šofiga Macėnas iš Ja- 

atvyksta ne tuščia, bet su dova
nom. Tai. dovanos pikniko loteri
jom. Ir šiemet atvežė tokių do
vanų. K.

sikalba raštinėje. Sėdi labai ra
miai, poilsiaudama. Ji gerai kal
ba ir lietuviškai ir yra mokyto
ja gailestingų seserų mokyklo-

Vasarai atvyko ir Eugenija 

name Džini. Ir jai labai patinka 
šis oras, toks švarus, be dulkių. 
Čia ji pailsi, atsigauna, sustip-

Tai retas žmogus. Brooklyne 
gimus ir augus. Gražiai kalba 

viais, veikia vyčiuose, uoliai da
lyvauja lietuviškuose rengi
niuose.

Visą vasarą ji dirbo suvenyrų 
krautuvėlėje. Visada paslaugi, 
su šypsena, su gera nuotaika. 
Tai reto optimizmo žmogus, ku
ris vis kartoja, kad bus gerai. 
Kai turi laisvą dieną, ji mėgsta 
išeiti į miestelį. Lanko krau- 

sons”). Sceną gražiai dekoravo 
Pranas Gasparams, garso techni
kas — Vladas Gilys. Simpoziu
mui tinkamai vadovavo prof. E. 
Tumienė.

atliktų ir dar atliktinų Bendruo- Įvairių donelaitiškų temų kai
menės reikalų. Visa Lietuvių 
diena pasidalino į Donelaičio 
akademiją (šeštadienį) ir likusią 
programos dalį (sekmadienį). 
Kadangi pirmąją dalį, visą jos 
programą, atliko Lietuvių Rašy
tojų Draugijos valdyba (pirm. 
Bernardas Brazdžionis), tai ir 
graži meniška programa (Done
laičiui) buvo išspausdinta atsld-

sios Bendruomenės dienos da
lies, tarytum jie su Bendruome
ne nieko bendro nebeturėtų.

poziume, kurį prasmingu žodžiu 
atidarė B-nės tarybos narys J. 
Kojelis, dalyvavo rašytojai — 

mas, Edvinas Balceris. "Metų” 
ištraukas skaitė: lietuviškai — 
Karilė Baltrušaitytė, angliškai 
— dr. Jonas Skirtus (iš Lietuvių

Tėvynės Garsų radijo programos vedėjas. Nsetr. B. Dngane- 
vičiaus ' ‘ ' -į ,'

tuvėles, kur turi daug pažįs
tamų.

Šiaip yra daug keliavusi, bet 
Lietuvos nematė. Jos motina iš 
Plungės, o tėvas iš Jurbarko. 
Abu jau marę- Vienu laiku jie 

goninėse, o ji dirbo, mokėsi ir 
lankė tėvus. Tada ir pertempė 
jėgas, susitiko su įvairiomis li
gomis, su kuriomis ir dabar 
kovoja.

Visi ją vadina Džini, kuri taip 
mielai ir nuoširdžiai visiem pa
deda.

Tai vis čia gimę ir išaugę 
lietuviai, nenutolę nuo lietu
viškų reikalų, bet, priešingai, 
juos pasisavinę. Visi jie gerai 
kalba lietuviškai, visi turi jautrią 
ir gerą širdį lietuviškiem rei
kalam. Ir čia atvykę jie spin
duliuoja visiem savo paprastumu 
ir bičiuliškumu. (Bus daugiau) 
(P-j-) 

V............ ... z ---------- • r;Ąpaš-
Rastenio knygos “The Sea- fališkojoj delegataroj, Nigeri

jos, Pietų Korėjos, Qatar ir kitų 
ambasadų priėmimuose tų 
kraštų tautinių švenčių proga.

John Cairoll Society kvietimu 
spalio 5 jie dalyvavo specialio
se mišiose !v. Mato katedroj. 
Mišias celelravo Washingtono 
arkivyskupas Jaznes A. Hickey. 
Dalyvavo kongreso nariai, dip
lomatinis koipiasas, distrikto ir 
federaliniaiteisėjai, advokatų 
draugijų vadovyl>ės bei teisių fa- 
kultetų vadovybes.

bos buvo paruoštos gerai.
Labiausiai džiugus reiškinys 

buvo “Metų” interpretacijos. 
Malonu girdėti, kad ir mūsų 
jaunesnės kartos lietuviai suge
ba įsijausti į 18 amžiuj rašy
tą Donelaičio dailųjį žodį. 
Klausytojai Donelaičio dvasią ir 
jo žodžio grožį pajuto tikrą ir 
neiškraipytą, arčiausiai autentiš
kumo.

Poetas Bernardas Brazdrionis 
ir LRD valdyba, suruošdami 
šį gražų Donelaičio minėjimą, 

les lietuviam, gausiai atsilankiu- 
siem į abi Bendruomenės Lietu
vių dienos dalis. Prof. E. Tu- 
mienė parodė diug iniciatyvos, 
sumanumo ir energijos, simpo
ziumui vadovaudama. L.R.D. 
valdyba jai už tai dėkinga.

ir dail. Jurgio Juodžio meno dar-

Audronytė-Variakojienė. Paroda 
buvo gausiai lankoma. Parduota 
apie trečdalis visų paveikslų.

ŽINIOS i LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS
Estijos generaliniame konsu

late New Yode rugsėjo 30 įvyko 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
stovų pasitarimas. Jame dalyva
vo Lietuvos atstovas dr. S.A. 
Bartos ir Lietuvos gėn. konsu
las New Yate A. Simutis, Lat
vijos atstovas dar. A. Dinbergs, 
Estuos atstovas E. Jaakson ir Es- 

sitarimo metu Luvo pasikeista 
informacijomis ir nuomonėmis 
apie dabartie pasaulinę padėtį, 
Maskvos akcijų prieš Baltijos 

do konferenciją, kuri prasidės 
lapkričio 11. Pasitarta taip pat, 
kokie yra atliktini žygiai, bei ap
svarstyti rezistencijos reiškiniai 
Baltuos valstybini teritorijose So
vietų Sąjungos okupacijoj.

Pastaruejo metu' Lietuvos at
stovas ir O.BaCkienė dalyvavo 
eilėj priėnjm*; Apaštališkojo

Valstybės sekretoriaus ir po
nios Muskie kvietimu spalio 10 
Lietuvos atstovas dr. SA. Bač- 
kis su žmona dalyvavo valsty
bės departaneirte surengtoj va
karienėj diplomatinių misijų še
fam ir jų žmonom pagerbti.

dienes daly, prasmingiausiai ir

mas — LBtuybos nariai. Vy
tautas Vidugiris įdomiai pakal
bėjo apie Nytamtą Didįjį, kurio
550 metų mirties sukaktį šiemet 
minime. AstiGrakauskaftė pri
statė jaunosios Beartos bendrao- 
menininkų atliktus ir dar plū

oensuocai praDCjo tunas r011- 
kartis -— apie demonstracijas 
San Francisconaiesto, Calftbnri- 
joj, kurių boro jis vienas ii pia- 
nuocojų ir aryvi ų ocuyvių. 1 ana 
tamiiai pacitavo Los Angeles 
vyrų kvartetą Beoris savo pora 
dainų paperi in vakarykštį Do-

■■riv"** .U kkKatp apygardos

“Audinys" šokėjai.

— “Ateities” žurnalo vakaras 
su premijų įteikimu įvyks spa
lio 18 Chicagoj, Jaunimo Cent
re.

—. Alice Stephens, chormeis- 
terė ir dainavimo mokytoja, šį 
rudenį švenčia 75-tąjį gimta
dienį ir 50 m. muzikinio darbo 
sukaktį. Ta proga spalio 19, sek-

Jaunimo Centro didžiojoj salėj, 
ruošiama iškilminga pagerbimo 
vakarienė.

spalio 19 Chicagos ateitininkų 
rengiamame seminare Ateitinin
kų namuose, Lemonte, skaitys 
paskaitą tema: “Tikintis lietuvis 
tėvynėje”. Jo bus mestas 
žvilgsnis ne tik į katalikus akty
vistus, bet ir visą tikinčiųjų 
bendruomenę.

— Lietuvių dienas Begotas 
mieste spalio 24-26 rengia Ko
lumbuos lietuviai. Rengėjų 
komitetui vadovauja Bogotos 
Moterų Draugijos pirm. Ngolė 
Stasiukynienė. Numatoma tauti
nių drabužių ir tautodailės paro
da, solistų iš Chicagos Nerijos 

puolenio koncertas. Jų kelionės 
išlaidas pažadėjo padengti PLB 
valdyba. Dienų piugramon taip 
pat įtrauktas Kristijono Donelai
čio minėjimas, paskaita ispanų 
kalba apie lietuvių kultūrą.

lionienės keramikos

mo Centre, ’ si tlaa

— Chicagos lietuvių styginio 
ansamblio metinis koncertas 
įvyks lapkričio 16 Jaunimo Cent- - 
ro salėj.

— Vincentas Lhdevičius nuo 
1957 rinko medžiagą pasaulio 
lietuvių istorijai. Šiomis dieno
mis baigia ruošti spaudai rank
raštį, pavadintą “Išeivijos vaid
muo nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo darbe”. Studija suside
da iš keturių dalių: 1) Išeivija 
Lietuvos garsinimo (propagan^ 
dos) darbe, 2) Išeivijos politinė 
veikla Lietuvos labui, 3) Išeivi
jos kultūrinė parama Lietuvai ir 
4) Išeivijos ekonominė parama 
Lietuvai. Gale pridėti svar
besnieji minėtos veiklos doku
mentai. Surinkta gausiai iliustra- 

mato atspausdinta knyga turėtų 
būti apie 350-400 puslapių. Stu
dijoje nurodoma, kiek išeivija 
prisidėjo prie Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo ir jos 
gyvenimo pagerinimo. Autorius 

sirastų norinčių išleisti ar boti 

riui (6540 So. Campbell Avė., 
Chicago, II. 60629).

, Pradžioje padainavo tris Fr. 
Scbuberto dainas: Klotams, 
aa-i î* nssigrpEunas, ^uveie. tona* 
dvi E. Griego dainas: ^din—f 
į Atvirtų, Myliu tave, dvi C. 
Loevre's dainas — Urtoodb ir

<Be — arŲą ii J. Maroenet ope
ros “te CkT, Cciombetta -*- A.



visuomenę. Tas asmuo — Dnu- 
go redaktorius, įžvalgus žurna
listas, didelių projektų vykdyto-

ir kurias dvasia gyvename.” , 
.Tokfeorią tad mintimis gyvo- r/gyv '

nom ir Telšių vyskupijos” su- ■«»jMraklta^ bfahi kartais

Vakaronę pradėjo kun. Algi
mantas Kezys, SJ, leidyklos ir 
leidėjų vardu pasveikindamas 
knygos autorių Bronių Kviklį 
ir kitus knygos talkininkus. Pri
statė pagrindinį vakaronės kal-

kos. šio darbo jis ėhįifai tada, 
kai buvo paragintas okupuoto) 
Lietuvoj gyvenančių dvasiškių,

apipavidalinimą ir turinio su
tvarkymą. Suminėjo dar keletą 
dešimčių artimiausių savo 
bendradarbių ir jiem nuoširdžiai 
dėkojo už visokeriopą talką. Gi

ir tvarko Kultūros Židinį. Nors 
statybos skolos jau apmokėtos, 
bet Židinio priežiūra, valymas, 
remonto darbai, šviesa to kuras 
nusistos reikalaujadidžiulių iš
laidų. Nuolatinę ir gyvybinę 
paramą Židinio išlaikymui su
teikia bingo žaidimų organizato
riai ir darbininkai. Ypač didelį
vaidmenį turi LA. Klubo vado-

mus Kviklys. Paskatintas oku
puoto} Lietuvoj ir išeivijoj gyve
nančių dvasiškių, jis ėmėsi to

bėtoją čia augusį, mokslus bai
gusį ankstesniosios lietuvių kar

Lietuvos bažnyčios, okupantų

gali būti sužalotos neatpažįsta-

knygos pasirodymo dirbo 2000 
su viršum valandų, už tai ne- Kultūros Židinio išlaikymui.

Jauskis, S. ir V. Klevai, K. Kru- 
šinskas, Al. Landsbergis, M. Ma- 
cežinskas, E. ir V. Rasteniai.

Po $5 — K. Baltys ir K- Ta
rutis.

Pilnai įmokėjo $100 ir tapo LK 
Fondo nariais: P. Ąžuolas, Jo
nas Kiznis ir S. Mrozinskas. Taip

liudys kartį kaitom apie mūsų 
tautos siekius, šventoves, 
meno paminklus, sukurtus ir pa
statytus Dievo garbei.

Pats autorius Bronius Kviklys 
knygos pradžioj savo žody taip 
rašo: ,

"Vienas pagrindinių šios kny
gos tikslą yra uždokumentuoti 
ir palikti ateities kaitoms gali
mai tikresnį ir neiškreiptą mūsų 
bažnyčių ir kitų religinių pasta
tų vaizdą kad ateities lietuvių 
kartos matytą kiek daug meniš
kų religinių ir architektūrinių 
vertybių Lietuvos žmonės am
žių bėgyje savo Viešpaties gar
bei yra sukūrę.

Autorius, leidinio talkininkai,

Prelegentas su humoro į- 
tarpais plačiu žvilgsniu žvelgė į 
turiningą leidinį apie Telšių

vyresniosios kartos darbus ir 
įnašą lietuvių tautai bendrai ir 
čia Amerikoj. Vaizdžiai išryš
kino leidinio vertę. Kalbėdamas 
apie autorių Bronių Kviklį, 
išryškino to vyro didį nuopelną, 
neišsenkamą energiją ir didžių 
darbų planavimą ir vykdymą; 
tai liudija keturtomė “Mūsų Lie
tuva”, kiti leidiniai ir dabar
tinė knyga. Bronius Kviklys 
nuostabiais keliais surinko ir į 
šią knygą sudėjo 1184 įvairias, 
bažnyčias liečiančias, nuotrau
kas. Knygoj aprašoma Telšių 
vyskupijos 140 parapijų, matom

čiom kartom ir istorijai. O kai 
buvo iš čia gyvenančių keleto 
dvasiškių iš Telšių vyskupijos 
stambesnė parama, tada jis ėmė
si knygos redagavimo darbo. Au
torius nupasakojo, kokiu būdu

tiktas idealistas. Jam priklauso 
mūsų pagarba ir padėka.

Po oficialiosios dalies gėrėjo
mės gražiomis skaidrėmis, ke
liaudami po gražią Lietuvą su
stodami prie mum brangių 
šventovių.

Jurgis Janušaitis

O SPORTAS šiem lietuvių, latvių ir estų 
klubam. Dalyvaujančių ko- 

. mandų skaičius neapribojamas.
Preliminarinė registracija at

liekama iki lapkričio 1 adresu:

Olandįjoj-Tiltenberge rugsėjo 
10-11 įvyko Pasaulio Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos 
(WUCWO) žmogaus teisių ko
misijos posėdžiai. Į šiuos posė
džius iš Paryžiaus buvo nuvyku
si Pasaulio Lietuvių Katalikių

įvairių sudėtingų problemų 
svarstymuose.

Remiantis 1979 WUCWO 
kongrese Indijoj priimta WUC- 
WO žmogaus teisių komisijos 
programa, Olandijoj posėdžių 
metu svarstyta veikla 1980-81

ŠALFASS-gos ««važlūvtaMS Toronto, Ont. M4A 2H2. Te-
Metinis visuotinis <ŠALFASS- lefonnas (416) — 759-7046. 

gos suvažiavimas įvyks lapkri
čio 8-9 Toronto Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St. West, 
Toronto, Ont '

Pagal ŠALFASS-gos statutą 
suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja: sporto klubų 
rinktieji atstovai, rinktieji ŠAL
FASS-gos pareigūnai bei skirtie
ji administraciniai pareigūnai. 
Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fi
zinio lavinimo mokytojai, sporto

Š. Amerikos pabaltiečių šach
matų pirmenybės įvyks lapkri
čio 8 ir 9 Toronto Lietuvių Na
muose, 1523 Bloor St West, To
ronto, Ont Vykdo — Toronto

ir p

Turnyras bus pravestas 5 ra
tų šveicarų sistema. Laiko riba 
—40 ėjimų per 90 min.

Dalyvavimas atviras visiems 
jų bei spaudos atstovai ir visi lietuvių, latvių ir estų žaidėjam, 
lietuvių sportiniu judėjimu besi- Dovanos: speciali trofeja čem- 
domį asmenys. . pijonui, specialūs pabaltiečių

S.uvaž^jmo d^botyarkėje,,, medal^ons^ už trjs vietas. , 
rujj^įgj]^pranešimų bei,.,} Pradžios mokestis $10.00 siun-

lis taip pat prisideda prie Židi
nio išlaikymo, bet dalis jų pa
jamų skiriama grynai lietuvių 
pranciškonų paramai. Abiem 
bingo grupėm Lietuvių Kultū
ros Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja ir įvertina jų pasišventi
mą bei darbą K. Židinio labui. 
Bingo darbuotojų pavardės bus 
kitą kartą atskirai paminėtos 
specialiam Židinio rėmėjų sąra
še.

Jokiu būdu negalima už
miršti ir tų dosnių lietuvių, ku
rie įvairiomis progomis atsi
mena Kultūros Židinį, skirdami 
didesnę ar mažesnę piniginę au
ką Jiem visiem taip pat nuošir
di padėka. Čia skelbiame auko
tojų sąrašą.

Židinio pavasario šventės-ge- 
gužinės proga aukojo šie asme
nys:

$52 — D. Pranckevičius.
Po $50 — Al. Uknevičius ir 

Liet. Vyčių 110 kuopa Mas- 
pethe.

Po $25 — D. ir S. Biručiai, 
kun. A. Grigaitis, dr. A. ir K. 
Jannace, W. Klosis ir kun. A. 
Račkauskas.

Po $20 — St Balsys, A. Kova- 
chevsky, dr. J. ir A. Snieškai, 
V. ir E. Salomonai.

$15 — J. Valaitis.
Po $1Q — prel. V. Balčiūr 

nas^P. Bielskus, J» Botyrius,- Ė. 
Čiurlienė, L. Č. Gurkšnis, kun. 
V. Karalevičius, Mrs. V. Kaz-

pat į narius įsirašė A. ir R. 
Klivečkai. Atskiru atveju L. Jur
kūnas aukojo 20 dolerių.

Visa eilė asmenų Kultūros 
Židiniui aukojo dėl mirusiųjų at
minimo. A. a. R. Ingelevičienei 
atminti:

Po $50 — V. ir C. Janušai, 
Ms. Margarethe Peth

Po $30 — dr. P. ir J. Bagdai,

Po 825 — R. ir T. Alinskai, 
Gr. ir S. Janušai,K. Jonynas, I.

dr. A. ir J. Snieškai, M. Shalins, 
I. ir A. Vakseliai, dr. V. ir M. 
Vygantai.

Po $20 — M. ir G. Erčiai, 
dr. J. ir A. Maldučiai, G. Pe
rukas, Z. ir A. Ratai, G. Stan- 
čienė, Jonas Vilgalys su šeima, 
G. ir V. Dragfinevičiai.

Po $15 — J. Landsbergis ir G. 
ir V. Kulpai.

Po $10 — dr. A. Goeldnerie- 
nė, E. Legeckienė.

A. a. J. Bilėnienei atminti:
$50 — A. ir F. Jasaičiai.
Po $20 — A. ir A. Grabauskai, 

D. ir L Siemaškai.

$30 —J.A. Milukas.
$20 — P.A. Daukša.

jos kongrese Indijoj.
Posėdžiai Olandijoj-Tilten

berge prasidėjo dviem paskai
tom: “Žmogaus teisės šiandien”, 
skaitė M. Vlasblom, ir “Žmo
gaus teisės ir krikščioniškoji vi
suomenė”, skaitė M. Frijus (abi 
prelegentės buvo iš Olandijos). 
Paskaitos posėdžių dalyvių 
buvo plačiai ir su įsigyvenimu 
išdiskutuotos.

Po to tuoj pat vyko WUCWO 
žmogaus teisių komisijos posė
džiai, kurie turėjo didelę dieno
tvarkę ir pareikalavo daug laiko

terų Organizacijų Unijos žmo
gaus teisių komisiją į šį darbą 
įtraukiant visas WUCWO pri
klausančias katalikių moterų 
organizacijas (iš 65-kių pasaulio 
kraštų).

PLKOS atstovė B. Venskuvie- 
nė energingai reiškėsi WUCWO 
žmogaus teisių komisijos posė
džiuose, pateikdama eilę suma
nymų konkrečiai veiklai, ypač 
liečiančiai pabėgėlių, tremtinių, 
šeimų atskyrimo ir kitus klausi
mus. Šių posėdžių metu ji taip 
pat turėjo progos atstoves pain
formuoti apie dabartinę padėtį 
pavergtoj Lietuvoj. (PLKOS Inf.)

ma sportininkų išvyka į Austrą- kis rašomas: Lithuanian Chess 
liją, aptariami 1983 m. Pasaulio, Club.
Lietuvių Sporto Žaidynių pla- ; Dalyvių registracija atliekama 
nai, Išeivijos sporto istorijos lei- t iki lapkričio 1 adresu: Mr. Vy- 
dinio reikalai, Laisvės Olimpija- tautas Genčius, 39 Clissold Rd., 
da ir ryšium su ja iškilę tarp- Toronto, Ont M8Z 4T6. Telef. 
tautybinio sportinio bendradar- 416239-7524.
biavimo reikalai, ŠALFASS-gos
garbės teismo statutas, varžybi- įla lapkričio 1 adresu: Mr. Vy- 
nio kalendoriaus nustatymas tautas Genčius, 39 Clissold Rd., 
1981 metams ir Lietuvių Sporto Toronto, OntT M8Z 4T6. Telef. 
Fondo reikalai.

Asmenys, noij gauti smulkių 
informacijų ar pateikti pasiūly
mų, prašomi kreiptis į ŠALFASS- 
gos centro valdybos pirm. Pra

Dalyvių registracija atliekama

416239-7524.

DEXTStPARK g

rr-ei jamaica avsnub

PHILADELPHIA, PA.

Toronto, Ont M6S 4H3, telef. 
416 763-4429, arba vicepirmi
ninką Algirdą Bielskų, 3000

Š. Amerikos pabaltiečių stalo 
teniso pirmenybės įvyks lapkri-

Philadelphijcj spalio 19 bus 
proga pamatyti ir amerikiečiam 
parodyti Sovietų Sąjungos ka
lėjimus bei darbo stovyklas ek
rane. Šio slaptai susukto filmo

Commission on Human Rela- 
tions narė, Gerhard Elston — 
Amnesty International USA Af- 
filiate direktorius ir Kenneth 
Tomlinson — Reader’s Digest 
vyresnysis redaktorius. Šie sve-

216481-7161.
ŠALFASS-gos centro valdyba

tuvių T. Pranciškonų Prisikėli
mo parapijos patalpose, 1011 
College St, Toronto, Ont Ruo
šia — ŠALFASS-gos stalo teniso 
komitetas.

pletę, spalio 19, šv. Andriejaus

Metinis pabaltiečių sporto fe
deracijos suvažiavimas įvyks 
lapkričio 22 T. Pranciškonų Lie-

moterų jaunių A, mergaičių A, 
jaunių B ir mergaičių B; dve-

Štreets, 12 vaL, tuoj po lietu
viškų miškį. j

Po filmo vyles diskusijos, ku-

Lietuvių Moterų Klubų Fede-

svečiai amerikiečiai: vienuolė 
Gloria Coleman — Cardinal’s

tas maloniai kviečia visuomenę 
filmo rodyme gausiai dalyvauti. 
Prieš filmą — kavutė su užkan-

Sn.

talpose, Toronte, Ont
Suvažiavime dalyvauja 

kiekvienos tautybės paskirti at
stovai ir PSF-jos administraci
niai pareigūnai.

Lietuvių atstovai šiuo

Užsiregistravus pakankamam 
skaičiui lietuvių žaidėjų, šių 
varžybų rėmuose bus pravestos 
ir 1980 m. ŠA lietuvių pirme
nybės.

28 adresu: Mr..Jenas Nešu-

TALKA B ALFUI

Lietuvių atstovai šiuo kailis, 255 Sflver Bisch Avė., 
metu ynu P. Berneckas, A. Bal- Toronto, Ot» M4E 3LS. Tel. 
nis ir M. Empakeris — iš To- (416)691-7798. 
ranto, Pr. Gvildys — iš New Tor
to, Z. Žhprays — iš Chicagos, 
V. Jokūbaitis ir A. Bielskus —

$30 — J. A. Milukas.
Po $20 — A. ir R. Ilgučiai, 

Stasys Liogys, V. ir M. Oniūnai.
Po $10 — O. ir M. Ilgūnai, 

K. Bačauskas.
Prieš kelis mėnesius Jonas 

Narvydas savo žmonos Michail
uos mirties metinių proga (mirė 
1979.V.30) Kultūros Židiniui pa
aukojo $500. Š. m. rugsėjo 18 
pats Jonas Narvydas mirė ir 
buvo palaidotas . Cypre^ UMK , 
kapinėse. Brooklyne. Jo pagei
davimu per Mariją Šaulienę Lie
tuvių Kultūros Fondas gavo 
1000 dolerių auką. Amžiną atilsį

riui.
L* K. Fondas dar kartą 

visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja. Jūsų pasišventimas ir 
aukos sudaro lengvesnes sąlygas 
Kultūros Židinio išlaikymui.

LK Fondo Valdyba

DOVANA JAI AR JAM

LORENCE CONTRACTING CO-, INC.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CEMTRA8

Balfo centro valdyba prašo 
visų lietuvį kurie aukoja šalpai 
save darbovietėse per Crussde 
oi MCTCy, voaunusmy voesc ar 
kitaip pavadintus amerikiečių

FUND OF AMERICA vardu, 
kuris skiriamas tiesiai BaHuL

siekianti OrgsoizacįjR (charitable, 
not-ror-pronc organizsnon/, yra

Balfo mos Ralfai, yra pilnai nurašo* 

Jei būtų kokių klausinių štao

■ š. Aatefftns pėbanečių kl ub i- 
nto tinklinio ptnaeimyblr įvyks 
lapkričio 89 Scssboroogh, Ont.



nebalsuoti už tuos kandidatus, ma 9-ji Lietuvių diena įvyks

popiet S. Bostono Lietuvių Pa

širdžiai atsivėrusi, pagauna
DAIL R. ZOTOVIENĖS PARODOJE

Tas kardinolo laiškas buvo 
komentuojamas veik visos 
Amerikos žinių tarnybos. Libe-

tural 
Vida

dinolas pasisakė tik moraliniu 
klausimu, tačiau liberalai tą jo 
pasisakymą pavertė politiniu. 
Tiesa, niekas iš liberalų nepa-

1
z
i 
t i-
F

Iš Juno Beach, Fla., atvykusi 
dail. Ringailė Zotovienė-Jony- 
naitė savo kūrinių parodą Kul
tūros Židinyje surengė spalio 
4-5. Parodos rengėjos buvo 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas.

Parodos proga išleistas sko
ningas katalogas su vieno kūri
nio reprodukcija ir pačios daili
ninkės fotografija. Kataloge įra
šyta 35 darbai, bet parodoje bu
vo išstatyta bent dviem daugiau.

Mažojoje salėje paroda įreng
ta skoningai ir tvarkingai. At
skirai buvo sukabintos akvare- 

/ lės, atskirai aliejinė tapyba, ge
resnes vietas atiduodant akvare
lei. Parodą įrengti ir paveiks
lus iškabinti padėjo dr. Jonas 
Lenktaitis, Jurgis Sližys ir P. 
Jurkus. Paroda jau įrengta penk
tadienio vakare. Lankymui ati
daryta šeštadienį nuo 12 vai. iki 
8 v.v.,, sekmadienį nuo 12 vai. 
iki 6 v.v. Oficialus atidarymas 
buvo šeštadienį 6 v.v., nes tą va
karą didžiojoje salėje buvo skau
tams remti komiteto balius, ir 
parodos lankytojai dar galėjo su-

užbaigė padėkos žodžiu. Abi

vęs U.S. laivynui, Pratt & Whit- 
ney lėktuvų bendrovei, Wash- 
ingtono universitetui, Laivyno

biologiniam tyrimam, tyrimam 
po vandeniu ir Lt. Tą aparatą

Ką ji vaizduoja?
Ji stebi gamtą ir jai yra nuo-

Po vaidinimo bus vakarienė ir

h

Parodą atidarė klubo pirmi
ninkė Genė Donohue, visus pa- - 
sveikindama. Trumpą atidary
mo žodį tarė Paulius Jurkus, 
atkreipdamas dėmesį, kaip ji 
vaizduoja gamtą, kai ją optimis
tiškai pergyvena. Palietė ir tą 
momentą, kai paveikslai kalba į 
žiūrovą. Žmogus pasirenka pa
veikslą pagal savo pomėgius.

Tarė žodelį ir pati dailininkė, 
pasidžiaugdama, kad ją taip nuo
širdžiai sutiko, padėkodama vi
siem rengėjam, kurie vienokiu

POPIETĖ 
PUTNAMO 
STATYBAI
(atkelta ii 5 psl.) 

Koncertą pradėjo komiteto

mos dalyviam .ir visiem sve-

minė, kad vienuolyno statyba

ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
parodos.

Tada klubo pirmininkė pa
kvietė vaišių. Visi svečiai buvo 
pavaišinti vynu, kava ir pyragai
čiais — tortais, kurių buvo įvai
riausių. Prie papuoštų stalų pub
lika dar valandėlę pasišneku
čiavo, pasivaišino. Vieni išėjo į 
skautam remti komiteto vakarie
nę ir balių, o Įriti dar pasiliko 
ilgesnei vakaronei.

Paroda buvo gausiai lankoma. 
Parduoti 8 paveikslai. Vieną dai
lininkė dovanojo Putnamo sese
lių rėmėjų komitetui, kuris sek
madienį didžiojoje salėje su
rengė koncertą, vaišes ir loteriją. 
Paveikslas tuoj buvo išleistas lo
terijom Už jį surinkta 150 dol. 
(Loterijoje laimėjo kun. A. Rač
kauskas).

Apžvelgiant parodą
Prieš parodą buvo rašyta spau

doje tiksliai ir taikliai apie dail. 
Ringailės Zotovienės kūrybą. Ji 
daro akvarele ir tapo aliejumi.

Akvarelės plačių nuliejimų, __
spalvos apibendrinamos, ieš- bas..Mėgstavaizduotiirmiškus,

miŠkį. WeihWa į detales/1? 
suskaldymą. Dažnai akvarelių 
šonai neužbaigiami.

Aliejinėje tapyboje dailininkė 
yra “kietesnė”, teptukas ją 
labiau prirakina prie drobės. 
Spalvos dedamos tirščiau, atbai
giami ir paveikslo šonai, bet ma
žiau gilumos, mažiau kontrastų, 
mažiau spalvinės perspektyvos. 
Dailininkė mėgsta tuo pačiu 
tonu tapyti ir pirmą, ir antrą, 
ir trečią paveikslo planą.

mėgsta gėles, pavadinusi pievų 
gėlėm. Gėlių paveikslai iškil
mingi, nes gėlės sudėtos lyg į 
puokštes, įvedant kartais net 
peizažo elementą. Gėlės deta
liau išbaigtos, spalvos subti-

Toliau ji su pamėgimu vaiz- 

rele. Čia dažnai pirmame pla
ne yra koks upelis, tuoj pat auga 
didelis medis, kuris sujungia 
pirmą, antrą ir trečią planą. 
Medis net dominuoja. Gilumoje 
vaizduoja namelius. Tie namai 
yra gal kiek per maži, primena 
pirteles, o ne gyvenamus na
mus. Tikrai nebuvo tokių namų, 
kurie turėtų gale tik vieną lan
gą, o šone du langus. Per daug 
maži.

Mėgsta tapyti ir pajūrį, įvai
rias scenas prie jūros, kur aud
ringa jūra,, kur bangos mušasi į 
viršų, ir kitur — jau aprimusią 
jūrą su paukščiais.

Nukeliauja prisiminimuose į 
Lietuvą, vaizduoja Vilniaus 
bokštus, grįžta į paliktas sody- 

minavo šaltos tamsios spalvos ir 
kontrastavo su atošvaistais debe
syse, vandenyje (aliejjinė tapy
ba).

Įspūdingiausia buvo gėlės, 
paskui platūs akvareliniai peiza
žai su virpuliuojančia gamtos 
nuotaika.

Šiaip parodos lankytojai pasi
džiaugė paroda, pasidžiaugė jos 
šviesumu, jos optimizmu.

Dailininkė buvo sustojus pas 
savo dėdę dail. V. K. Jonyną, 
aplankė ir kitus gimines ir spalio 
9 išvyko atgal į Juno Beach. 
Kaip teko girdėti, dar šį rudenį 
bus jos paroda Clevelande. 
Sėkmės! (p.j.) 

kongresmaną liberalą jėzuitą 
kunigą Robert Drinan. Drinan 
atsisakė kandidatuoti, nes po
piežius jam uždraudė būti kon
grese. Tačiau Drinan indorsavo 

abortus. Žinių tarnyba ir libera
lai niekur nepasisakė prieš jė
zuitą Drinan, kuris gana akty
viai agitavo už tų dviejų kandi-

Kennedy ir Speaker of the 
House O’Neil irgi labai rėmė 
tuos du kandidatus. Tai tokia 
yra liberalų teisė ir moralė.

LB Bostono apyl. pirm. Aloy
zas Astravas pasiuntė kardinolui 
Medeinos laišką, dėkodamas už 
jo moralinį pasisakymą. Jis taip 
pat pasiuntė laišką ir laikraš
čiui Boston Herald American,

Astravas rašo, kad Bostono 
lietuviai džiaugiasi kardinolo 
laišku, kuriame pasisakyta mora
lės klausimu, o ypač prieš abor
tus. Amerikos lietuviai pripa
žįsta, kad moralės gynimas yra 
ne politinis reikalas. Savo

balstloti uŽ tttoskafitiid&Us, ku-^ 
rie perša antimoralinius reika
lus. Esą, mes tikime, kad dva
sios vadai turi pasisakyti ir mo
kyti mus moralės, net kalbant ir 
apie politinius vadus.

Lietuviai užgirią kardinolo 
laišką ir tikį, kad tai yra renka
miem pareigūnam rodyklė, ku
riuo keliu jie turi eiti ne tik 
prieš abortus, bet ir kituose mo
raliniuose reikaluose, taip bai
gia savo laišką Aloyzas Astravas.

Išradėjas inž. Julius 
Tumavičius

Old Saybrook laikraštyje Mi- 
chele Jacklin rašo apie inžinie
rių Julių Tumavičių. Tumavi
čius esąs 66 metų, baigęs M.I.T. 
ir 45 metus dirbęs aerospace 
pramonėj. Jis buvęs lėktuvų 
bandymų pilotas, inžinierius ir 
projektuotojas, užpatentavęs 17 
įvairių išradimų. Paskutiniu lai
ku jis dirbąs prie naujo išradi
mo “Perceptor”. Tai esąs trijų 
dimensijų instrumentas, kuris 

mechaninės inžinerijos lekto
rius. Tuos visus savo išradimus

Bostono. Jo tėvas, Baltramiejus 

Rugsėjo S-28 lankėsi pas

sios nuotaikos lietuviško kaimo 
drama “Sekminių vainikas“. 
Vaidins Bostono lietuvių dra
mos sambūrio ir lietuvių etno
grafinio sambūrio nariai: Birutė 
Banaitienė, Bronius Banaitis, 
Arvydas Bųdreckis, Vytautas 
Dilba, Marija Gineitienė, Erdvi- 
lis Janulaitis, Jurgis Jašinskas, 
Vytautas Jurgėla, Rita Kapočiū- 
tė, Lilija Kulbienė, Perkūnas 
Krukonis, Gitą Kupčinskienė, 
Aidas Kupčinskas, Aldona Lin- 
gertaitienė, Norbertas Lingertai- 
tis, Rimas Manomaitis, Birutė 
Vaičjurgytė-šležienė, Daiva 
Veitaitė, Reda Veitaitė ir kt Re
žisuoja Aleksandra Gustaitienė, 
dekoracijų eskizai Povilo Mar- 
tinkaus, scenos apšvietimas Ro
mo Šležo.

sekcija spąlio 25, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj, So. Bostone.

Lietuvių diena vyks spalio 26 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
dr-jos salėj. Bus suvaidintas A
Gustaičio “Sekminių vainikas”. 
Bus šokiai ir vaišės. Bengia LB 
Bostono apygarda.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų S-gos Bostono sky
riaus 30 m. sukakties balius vyks , 
lapkričio 1, 7 v.v. Chateau de 
Ville restorane, Randolph, Mass.

Lietuvos kariuomenės atkeri
mo minėjimas įvyks lapkričio 23 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
Bostone.
LAISVĖS VARPAS Sekma

dieniais 11:30-12:10 vai. 740 
banga M WCAS 12fl0-1^0 vai

PMra* VHUnte 173 Arthnr 3L, 

588-7209
BOSTON, MASS. — WLYR

Mms. 02127. Tėtei. 288 8489.

V i



1

■ '

TAUTODAILĖS
PARODA

BUS IŠSTATYTA:

DALYVAUJA:

VEIKS VALGYKLA

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
rudens

bingai dirbdami išsilaikysime, 
paskatinsime kitus dirbti ir taip 
sulauksime darbo vaisių.

beleną — J*ipnai Gvildys. M. 
Jankausko skulptūrą — EL Dai- 
lydienė, C. Janušo paveikslą 
— M. Ilgūnas. Petras Jurgėla 
immejo gcranį Krepšy roj ck>- 
vanojo Edvardas Liogys.

15. Repeticijos vyksta 2 kartus 
savaitėje. Prašoma choro narius 
skirtose repeticijose dalyvauti. 
Taip pat kviečiami j chorą įsi
jungti jauni ir bendrai visi vyrai, 
kuriem lietuviška daina gaivina 
jaiinnu^/ązraKiiMt'nraĮ u p*i-

PADĖKA
Nekaltai Pradėtosios Merge

lės Marijos seselių statybos fon
dui koncertas praėjo su pasise
kimu. Solistė Roma Mastienė, 
mezzo sopranas, iš Chicagos 
ir akompaniatorė Oalia Sakaitė- 
iš New Yruko visiem klausyto
jam suteikė labai nuostabią po
pietę, nes koncerto programa 
buvo labai įdomi ir pasisekusi. 
Šiom menininkėm labai dėko-

coje, N.Y., spalio 10 išėjo 
apsipirkti. Grįžus ir įėjus į savo 
kiemą, jį užpuolė du plėšikai, 
primušė, pervertė ant žemės ir 
atėmė pinigus

Publikos galėjo bttti ir dau
giau, tačiau mes, rengėjai, esa
me dėkingi visiem, kurie į

PIRMA TOKIA NEW YORKE — 
rengiama epuBo 18 -10 KuMros ŽMayje. 
301 MgNand BM, BrooMyn, N.Y. 11207.

Už koncerto parengimą dė
kojame: G. Kulpienei, A. Kau
nienei, B. Lukoševičienei, J. 
Pumputienei, A. Pumpučiui, J. 
Sližiui, V. Katinui, V. Milukui, 
A. Radzivanienei, V. Sutkienei, 
J. Gerdvilienei, E. Mickeliūnie- 
nei, p. Jankauskienei, Z. Jan
kauskaitei, dr. E. Vil&nskienei, 
Tėv. A. Prakapui, OFM, M. 
Šalinsldenei, R Česnavičieriei, 
M. Klivečkienei.

Dėkojame dailininkei Ringąi- 
lei Zotovienei, kuri dovanojo 
paveikslą lt kuris tuoj buvo iš;

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Cm ) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 3OTM0%> 
premijos mokėjimą Draudimo

Išnuomojamas 6 kambarių bu
tas. Galima nuomoti 3 arba 6 
kambarius. Skambinti iš ryto 
847-1505. _______

Namų šildymo ir kanalizaci
jos reikalais (Heating installa- 
tion and repairs, plumbing), no
rint pakeisti alyvos šildymą į 
gazo sistemą ir pan., galima 
kreiptis į Antaną Škėrį, Jr. Tele£ 
212 847-5642.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
jau pradėjo intensyviai ruoštis 
savo metiniam koncertui ir kele
tui iškvietimų į tolimesnes kai
mynines valstijas. Pirmoji iš-

Dėkcjame visom poniom, pa- 
aukojusiom keptus pyragus, ku
riais vaišinosi visi svečiai- Dė
kojame dr. J. Stekui, du kartus 
pravedusiam reklamą per savo 
radiją ir savo paslaugą paauko
jusiam seselėm kaip auką.

Dar kartą dėkojame visiem 
atsilankiusiem ir bet kokiu bū
du prisidėjusiem prie šio kon
certo pasisekimo.

Rengimo Komtteiet

Ieško buto. Viengungis, 50 
metų vyras, ieško šilto buto iš 3 
kambarių Maspethe ar Woodha- 
vene. Skambinti: Uzas — darbe 
773-8339, namuose 894-2812.

Ieškomas trijų kambarių ir vir
tuvės butas Woodhavene. Ieško

‘ Jūftū JnriBB režisuotas veikt- 
l*iu“SaviŽėdis” Aute teatre 
Manhaitane pradėtas vaidinti 
rugsėjo 22,, vaidintas kaip pre- 
view. Premjera buvo spalio 9, 
ketvirtadienį. Visi bilietai iš 
anksto buvo išparduoti.

Visos radijo stotys ir televizi
jos kanalai spalio 9, ketvirtadie
nį, paminėjo, kad Nobelio pre
mija už literatūrą paskirta Česlo
vui Milosz, Lietuvoje gimusiam 
poetui, kuris rašo lenkiškai, da
bar gyvena Los Angeles ir yra 
Amerikos pilietis.

šioj apylinkėje yra daug mį 
manių audėjų. Tegu ši pGrndt ir 
jom bus nawdjnaĮat nes pntur-? 
tins jų žinias ir vaizduotę. O bG-į 
tų gera, kad štai susidarytų to-' 
Idų audėjų būrelis ir imtų austi- 
naujus lietuviškus kilimus. O tai;

Darbininko redakcijoje spalio 
8 lankėsi Jonas ir Birutė Bag- 
džiai. Jie, grįždami iš Europos, 
buvo sustoję New Yorke pas gi
mines. į Darbininko redakciją 
palydėjo Albinas Sakalas. Ap
žiūrėjo galeriją ir Kultūros Židi
nį. Iš čia spalio 9 išskrido į 
Venecuelą, o iš ten keliauja į 
Sao Paulo miestą, kur jie pasto
viai gyvena.

Juozas ir Gražina Raibiai 
iš Los Angeles, Cali£, buvo at
vykę į New Yorką ir svečiavo
si pas dr. Margą ir Vitalį Žu
kauskus. V. Žukausko palydėti 
spalio 8 jie lankėsi ir Darbi
ninko redakcijoje, apžiūrėjo 
galeriją ir Kultūros Židinį. Į Los 
Angeles išskrido spalio 9.

DaiL Aleksandra Vitkauskaitė- 
Maiteat dalyvĮft^a gmptnMū pa- 
Fdd0jb Cald#«ir kulčįįdja, 
Caldvuell, N.J. Ten yra išstačius! 
akmens ir geležies skulptūrą, 
kurią pavadino pagal šv. Jono 
laišką — saugokite "vaškus 
nuo stabų. Taip pat išstatė tris 
kabančias ir judančias skulptū
ras. Kolegijai vadovauja seserys 
domininkonės. Ši paroda vyksta 
nuo spalio 4 iki 17. Gi nuo lap
kričio 1 iki 15 ten pat bus jos 
vienos skulptūros paroda, kurio
je bus išstatyta apie 5 kabančios 
ir apie 30 stovinčių skulptūrų.

atskirų meisterių rinkiniai, gin
taras, medžio drožiniai ir tt Pa
rodos metu apačioje veiks val
gykla su lietuviškais valgiais. 
Mažojoje salėje bus ir prekyme
tis, kur bus galima įsigyti įvai
rių lietuviškų papuošalų^ dirbi
nių. Paroda lankoma šeštadienį 
nuo 12 vai. iki 8 v. vakaro, 
sekmadienį nuo 12 vai. iki 6 vai.

Iš MontreaHo atvyksta audėjų 
grupė, pasivadinusi Vaivorykš
tės vardu. Jos tautodailės paro
doje išstato savo išaustus kili
mus, kraičio dėžes ir lietuvii- 
kas lėles. Visų kilimų tematika 
— lietuviška.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus lapkričio 2, sekma
dienį, 12 vai.

Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis spalio 6 daly
vavo su žmona Nigerijos užsie
nio reikalų ministerio Ishaya 
Audu suruoštam diplomatiniam 
priėmime The Plaza viešbuty 
New Yorke.

Kun. Ladas Budreckas, kuris 
dabar gyvena Apreiškimo pa
rapijos klebonijoje ir talkina 
bažnyčiai, išsikelia į Arkivysku
po Matulaičio namus Putname, 
Conn. Jam spalio 26 parapijos 
salėje ruošiamos išleistuvės.

Aidų žurnalo naujas numeris 
suredaguotas ir šią savaitę 
spausdinamas pranciškonų 
spaustuvėje.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
spalio 18 vyksta į Baltimorę, 
kur Balfo vakare atliks humoris
tinę programą. .

Moterų Vienybės susirinki
mas buvo spalio 7 įprastinėje 
vietoje. Aptarti veiklos planai, 
Batonui paskirta 25 dol. auka. 
Apžvelgta ir dail. J. Bagdono 
paroda, kurią Moterų Vienybė 
surengė rugsėjo 13-14 Kultūros 
Židinyje.

Rasti vyriški akiniai Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Jie ga
lėjo būti pamesti ar per Skau
tams Remti Komiteto 
balių, ar per jaunimo pamaldas, 
ar per popietinį koncertą. Aki
niai dabar yra Darbininko re
dakcijoje. Iš ten pašom pasiim-

IŠKILMINGAS PARODOS ATIDARYMAS:
5 kūėtūdtonį, spaūo 18, 7 vjt. ■ - -

Mažojoje Ml8|ū bus prekymetis, kur bus galima 
nuaipMII įvsMų tsutodsMs darbų.




