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įanįpt turistinio gidė: Bet tai 
neįprastas turistinis vadovas.* Jo 
išskirtinį pobūdį nusako antrinis

Tą pačią dieną KGB papik. 
Urbono vadovaujami* saugu
miečiai be prokuroro sankcijos 
padarė kratą Monikos Gavėnai- 
tės bute, esančiame Viduklės 
klebonijoje. Kratos metu paimta- 
rašomoji mašinėlė, “Ateitis” Nr. 
1, “Tiesos kelias” Nr. 9,12.

rašai iš^ Vatikano radijo laidų, 
TTG Katalikų Komiteto doku
mentai ir kL Okinfamę pastate

Kratos metu paimta: .“Tiesos 
kelio” 10 įvairių numerių, “Rū
pintojėlis” Nr. 12, knyga “Arki
vyskupas M. Reinys”, K. Cibi-

Asmeninė krata buvo padary
ta pas kun. Gustavą Gudanavi- 
čių, kurį kratos meta saugumie
čiai rado Viduklės klebonijoje.

Paimta žurnalo <<Kpntinęnt” 
keletą fotokopijų. r.

: Tą pačią dieną smguniečiai 
be prokuroro sankcijos ižkrėtė 
Onoa Dranginaitės gjrv. Kaune 
n atvažinėjančios įiyfoartų kle
boniją padėti virtuvėje, daiktus, 
Kratos meta paimta MK£B Kro
nikos” Nr. 38 ir 29, “^Perspek-

baptistų, pentekostalų. moterų, 
vaikų. Sovietų akyse daugumas 
jų — tai ligoniai, psichiškai 
nesveiki žmonės.

iškrėstas te pats kun. S. Tunke
vičius. Kratos protokolo kuni
gas nepasirašė ir užprotestavo, 
kad į jo kratos protokolą tardy
tojas Matulevičius surašė iš kitų 
asmenų, gyvenančių tame pačia
me name, paimtas daiktus.

— Lenkai savo kultūrine į- 
taka labai skverbiasi į Lietuvą. 
Lenkų knygos dekados Lietu
voje rengiamos kasmet nuo 1961 
mėtų. Sovietinės Eltos praneši
mu, vien per pastaruosius pen
kerius metas lenkiškų knygų 
Lietuvoje nupirkta dešimtimis 
tūkstančių. Šjų metų Lenkijos 
knygų dekada prasidėjo rugsėjo 
16-Druskininkuose. Dalyvavo 
“Ars Polona” susivienijimo at
stovai. Lenkiškų leidinių paro
dos buvo suruoštos ir daugelyje 
kitų Lietuvos miestų.

— Lietuvos kamerinis orkest-

kevičius ir Liuda GarbaČiovta 
Kviestiniais buvo ne atsitilSS 
niai žmonės, o KGB specialiai 
pasirinkti asmenys, kurie kratos 
metu padėjo saugumiečiams.

reivio Ckmkino nuotykiai*’ ir kL 
fitepeltafe/ Patmks- 

nienė padarė ir aneatenę kratą. 
Po kratos Drangmtė buvo tar-

Knygelės autorius — Abrakam 
Shifrin dabar vadovauja tyrimų 
institutui, renkančiam žinias 
apie kalėjimus ir lagerius So
vietų Sąjungoje. Jo biografiniai 
bruožai yra sutraukti į kelias ei
lutes knygelės pradžioje: gimęs 
prieš 57-nefius metus Minske ir 
1970-ais metais emigravęs į 
Izraelį. Disidento sūnus ir dėl to 
pasiųstas į vadinamą pataisos 
batalijoną. Nepriklausomų

ga “Rusų carų bandymas suru
sinti Lietuvą”, Visuotinė žmo
gaus teisių deklaracija, Konven
cija dėl diskriminacijos švieti
mo srityje, Tarptautinis ekono
minių, socialinių ir kultūrinių 
teisių paktas, rašomoji mašinė
lė, nenaudotas baltas popietis,

mų tvarka, jo pareigas eis jo pa
vaduotojas Michael FooL

frakas pareiškė, kad stengsis 
užimti Irano aliejaus šaltinius 
Khuzistano provincijoj ir laikyti 
juos tol, kol Iranas sutiks per
leisti Irako suverenitetui Shatt 
ai Arab vandens kelią, skiriantį 
Iraką nuo Irano, pertvarkyti 
šiaurinę sieną ir grąžinti Irakui 
3 Persuos įlankos salas, kurias 
Irano šachas okupavo 1971.

Izraelio nūn. ptnumims Me- 
nachem Begiu pirmą kartą ta
rėsi su okupuoto vakarinio Jot- 
ciano Kranto vaza ir Domeuem 
miestų arabų burmistrais, bet jo
kio Įtarimo nepasiekė.

Sov. S-ga pareiškė, kad Euro
pos bendrosios rinkos valstybių 
kitų Vakarų valstybių stalytoas 
pratęsti Madrido konferenciją * šakai *
net į sausio mėn. sukelsiąs po- H Sev. S-gos prezidento CMotnd i 
litinę konfrontaciją tarp Rytų ir Brežnevo pasakytos kalbos tary- BMJ

KGB papik. Urbono vadovau
jami 12 saugumiečių pradėjo 
kratą Viduklės klebonijoje pas 
kun. Alfonsą Svarinską. Po kra
tos orderiu pasirašė LTSR pro
kuroras Kaire lis ir KGB pirmi
ninkas generolas Petkevičius. 
Kviestinius — joną Ivaškevičių 
ir Laimą Rudžionytę — saugu
miečiai atsivežė iš Raseinių. 
Kratos tikslas — paimti vadina
mą “antitarybinę” literatūrą. 
Krata baigėsi tavai.

Kratos meta paimta: rašomoji 
mašinėlė, “Tiesos kelias” Nr. 1, 
9, 11, 14, magnetofono kasečių, 
“Kontinento” fotokopijos ir kai 
kurie TTG Katalikų komiteto 
dokumentai.

nantį Kybartuose, Darvino g. 
Nr. 12, ir pateikę kratos, or- 
derį, pasirašyta VSK pir
mininko generolo Petkevi
čiaus ir LTSR prokuroro Kai- 
relio, pradėjo kratą, užtrukusią 
9.5 vai. Čekistai iškrėtė' kle
bono kambarius, ūkinį pastatą,

1980 balandžio 17 d. 10 vai. Sigitą Tamkevičių, gyve- > Po kratos Kybartuose buvo 
skleidžiami gandai, kad pas 
kleboną rasta du pistoletai, mai- 

• šas pinigų ir radijo siųstuvas.

Jie visi yra tariamai ne- 
aormalūs ir nusikaltę dėl to; 
kad galbūt pareiškė norą emi
gruoti į Vakarus, kad galbūt pa; 
skelbė kokį straipsnį neoficia
liame žurnale, galbūt susirinko 
draugėn pasimelsti, pasikeisti 
nuomonėmis religiniais ar filo
sofiniais klausimais. Nejaugi 
jie visi bepročiai, bepročių vai
kai ar bepročių artimieji, klausia 
knygos autorius. Shifrin tvirtina, 
kad, jo apskaičiavimu, nuo 
bolševikinės revoliucijos pra
džios, tai yra nuo 1917-ųjų metų, 
nemažiau 60 milijonų žmonių 
buvo išnaikinta koncentracijos 
stovyklose Sovietų Sąjungoje. 
Jis' taip pat- paaiškina, kodėl 
ėmėsi darbo parengti sovietinių 
kalėjimų ir lagerių vadinamą gi
dą. Ne tam, kad nustebintų ar 
pritrenktų skaitytoją, pažymi 
Shifrin. Ši knygelė yra išleista 
tam, rašo jis, kreipdamasis į skai
tytoją, kad jūs ateityje negalė
tumėte pasakyti savo vaikam, 
jog nieko apie tai nežinojote...

ras, vadovaujamas S. Sondeckio, 
vasaros pabaigoje dalyvavo Hel
sinkio tarptautiniame muzikos 
festivalyje. J. Sibelijaus mu
zikos akademijoje jis, davė du

Martinio, D. Šostakovičiaus, A 
Vivaldžio, V.A. Mocarto, K. F. 
E. Bacho, J. Rosinio, M. K. 
Čiurlionio, F. Bajoro kūriniai.

— Lietuvoje šių metų vasara 
buvo lietinga ir šalta, o rugsė
jo mėnesį užėjo darganos. Spau
doje rašoma, kad žemdirbiams 
nuimti derlių ir pasėti žiem
kenčius reikia didelės kantrybės 
ir organizuotumo. Kai partijos į- 
sakai nepakeičia klimato, tai ir 
“galingoji” technika yra bejėgė. 
Reikia šauktis paprastų darbo 
rankų. Iš sovietinės spaudos, 
kuri mėgsta viską pagražinti, pa
sigirti, vis dėlto sužinome, kad į 
žemės ūkio talką buvo ir yra pa
šaukta per 40,000 studentų ir 
moksleivių, o iš. pramonės įmo
nių per 700 mechanizatorių, su
gebančių valdyti traktorius ir že
mės ūkio mašinas. Tokia yra tos 
“pažangiosios” sistemos tikrovė.

— Spalio 1-5 pavergtoje Lie
tuvoje vyko “Muzikos ruduo

pažiūrų teisininkas ir dėl to nu
teistas mirties bausme, kuri 
buvo dovanota. Žydų kilmės ir 
dėl to pasiųstas į koncentraci
jos stovyklą.

airfrui. iįSf.riĖU.. ur . -
kįja nusprendė su tuo sutikti ir 
vėliau tartis dėl abiejų valsty
bių teisių į Egėjo jūrą.

Portugalijos socialistų parti
jos vadas ir buv. min. pirminin
kas Mario Soares, negalėdamas 
įtikinti savo partijos neremti 
krašto prezidento Antonio Ra- 
malho Eanes kandidatūros į pre
zidentus antrajam terminui, at
sistatydino iš partijos pirminin
ko pareigų.

Sov. S-gos prezidentas Brež
nevas pareiškė ten besilankiu
siam Afganistano prezidentui 
Babrak Karmai, kad Sov. S-ga 
neatitrauks iš Afganistano savo 
kariuomenės tol, kol bus suras
tas politinis sprendimas gyven
tojų pasipriešinimui likviduoti.

Britanijos darbo pertuos vadas 
ir buv. min. pirmininkas Ja
mes Callaghan atsistatydino iš 
partijos pirmininko pareigų. Iki 
sausio mėn., kada turi būti nu-

anaiptol nėra pilnas. Knygelėje 
yra pateikiami 136 smulkūs 
žemėlapiai, tiksliai nurodant ka
lėjimų, lagerių ir ligoninių vie
tas. Minsko miesto Žemėlapyje, 
pavyzdžiui, yra pažymėti 4 ka
lėjimai, kuriuose, rašo autorius, 
yra kalinami 7,600 žmonių — 
vyrų, moterų, vaikų. Į Mogilevo 
kalėjimą esą galima nuvažiuoti 
autobusu nr. 5-tas, išlipant Ibi- 
leynaia aikštėje. Netoli nuo 
aikštės esančiame kalėjime 
griežto režimo sąlygose yra kali
nami trys tūkstančiai belaisvių, 
kurių, daugelis atlieka sunkiųjų 
darbų bausmę. Kalėjimuose, la
geriuose, psichiatrinėse ligo
ninėse, rašo Shifrin, jūs rasite 
-įvairiausių žmonių: paprastų

Vakarų. bos suvažiavimui paaiškėjo, kad toCtirt
P. Kote jas gyvanėėjta balsavi- Sov. S-ga turinti didelio vargo MtoM 

m patvirtino debartMo perai- aprūpinti ari Erti Ir. pramones R. AŠū 
denio Oran Doo Hwan pasta- centru pienu ir atara irkad šte- wHmi 
lytą konstituciją. metinis javą derlius sieks tik taMfe

JAV sustota su Izraeliu dėl •P1® *0® ** ’
pastarojo aprūpinimo aliejum 
formulės. Esą JAV pažadėjo ap
rūpinti Izraelį aliejum, jei ton*

1980 balandžio 17 d. 9:30 
vai. KGB tardytojo J. Matulevi
čiaus vadovaujamas būrys sau
gumiečių (apie 10 vyrų) atvyko 
pas TTG Katalikų komiteto narį

Irano min. pirmininkas Mo- 
hammed Ali Rajai, atvykęs į 
JT saugumo tarybą ginti Irano 
reikalų kare su Iraku, apkalti
no JAV, kad paraginusios Ira
ką pradėti karą, ir pareiškė, kad 
jokių paliaubų negalės būti tol, 
kol agresorius yra nenugalėtas 
ir nenubaustas.

Iš įtakingų Irano sluoksnių 
pasklido gandų, kad JAV įkaitai 
gali būti netrukus paleisti, nes 
JAV sutikusios nuimti draudimą 
užblokuotam Irano kapitalui 
JAV, panaikinti ūkines sankci
jas tranui ir nesikišti į Irano 
reikalus. Oficialūs JAV sluoks
niai šiem gandam didelės reikš
mės neskiria.

Vakt. sekr. Edammd S. Mus- 
kie pareiškė, kad administracija 
spausianti senatą patvirtinti su 
Sov. S-ga sudarytą strateginių 
ginklų apribojimo sutartį.

JAV, Britanija, Prancūzija ir 
Austrija sutelkė Persijos įlan
koj ir Indijos vandenyne apie 
60 karo laivų laisvam judėjimui 
per HormUzo sąsiaurį užtikrinti.

Austndįjos parlamento rinki
mus mažesne kaip tarėjo daugu
ma laimėjo d&bartinio min. 
pirmininko Malcolm Fraser va
dovaujama liberalų partijos ir

Savaitės
Įvykiai privmčiamųjų darbų lagerius ir 

pskdriatrines ligonines Sovietų 
Sąjungcįįe”. Knygos autorius, ty- 
dų kilmės teisininkas Abraham 
Shifrin, pažymi, jog jam yra ži
nomi apie du tūkstančiai kalėji
mų, darbo lagerių ir psichiatri
nių ligoninių. Sovietų Sąjun- 
ge£e£kur, autoriaus tvirtinimu, 
šmometa yra kalinami apie pen
ki zsfiyonai Žmonių, —vyrų, 

1980 balandžio 17 ŠGB tardy- moterį ir vaikų. Penki milijonai 
tpjas Matulevičius abCrim sau- — tai bevefrJ tide žmonių, kiek 
gumiečių be krata orderio iš- yni Šveicarijos gyventojų. Tarp

ryta asmeninė km Icūn. jonui IS PAVERGTOS LIETVVO 
pas kmt. S. Tamkričių Iškrės- KULTŪRINIO GYVENIMO 
tas’ taip pat jo lagaminas ir pa- 
imta užrašų knygutė su adresais.

’ krėtė įkybartietės Onos Kava- <• tų dviejų tūkstančių kalinimo 
liaudotates butą (Bcvinog.* Nr.* vielų antinius nurodo net 119- 

ra 12). Kratos metu paimta: rašo- ka lagerių vien tik moterim ir 
maoji mašinėlė, “Auri'” M r. 19, vaikam. Autoriaus nuomone, jo 
1 “Lietuvaiarohyvas”VI tirkt. sudarytasis kalėjimų, lagerių ir 

Asmeninę'kratą pdarė Vilka- psichiatrinių ligoninių sąrašas 
viškio rąj. VRS inspektorė Ona 

H Paunksnienė, uoliai talkininka
vusi saugumiečiaim. Po kratos 

. Sakate Ona Kavaliauskaitė buvo
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BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tuizoira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
arfc Office: 426 Lafayotta St (Cor. WNson Ava.), totof. 344-5172. Pa- 
ruočiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti

ir Charles Dougherty (Pa.) pa
sakė kalbas, iškeliančias lietu
vių demonstrantų pastangas 4- 
kreipti JAV-ių dėmesiui į tebesi-

pondentai. Dalyvavo didelė da
lis suimtų lietuvių demonstran
tų: Simas Kudirka, Liet. Katali
kų Religinės Šalpos direktorius 
kun. K. Pugevičius, PLB visuo
meninių reikalų tarybos narys 
Linas Kojelis, JAV Jaunimo Są
jungos centro valdybos pirm. 
Virgus Volertas, Bridges redak
torius Rimantas Stirbys, Mar
gelis Aistis, Asta Banionytė, 
Gintė Damušytė, Vytenis Gu-

SHALINS FUNERAL HOME, lnc„ 84-02 Jamaica Avė. (prie Forost 
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tol. 208-2244.

Stirbie- 
Danutė

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Whrtor Garden Tavom. 
1583 Madisen St, Ridgowood, N.Y. 11227. Tolof. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami potaidotuvlnial plotos. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

įvykę Vilniaus sporto rūmuose. 
Į jį susirinko ne tik visa Lie
tuvos komunistų partijos grieti
nėlė, okupacinės valdžios viršū
nės, bet ir žymūs komunirtni

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

tuviam okupanto paneigiamas 
teises ir demonstrantų norų pa
remti JAV-ių politikų Afganista
no invazijos ir Maskvos oHmpi-

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditionod, A. J. Balton-BaMrūnas, Liconsed Managor and Notary 
Public, 660 Grand St, Brookiyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

6S-S6 N ST, MDDLE lELLAfcE, ODEEHS 
Phoaes: 3264282 32S3150

TAI NOSU YMNNfT&tfYlErA — 
— GAUSI PARODU SALĖ

ir komunizmų” (Lit. ir Menas, 
Nr. ,29).^Šio minėjimo išvaka
rėse didelės iškilmės vjdco-ir 
Antakalnio kapinėse. Ant'rau
donarmiečių ir komunistų kapų 
buvo dedamos gėlės, margais ir 
kalbomis buvo gerbiami.
vaduotojai”. Buvo dedamos gė
lės ir prie Lenino pammldd 
Lenino aikftėje. Pavergėjai ir 
jų tarnai džiūgavo, o lietuviui KVECAS

JONAS 
1733 +irh

JUOZO ANDRIUŠIO Roal Estete, nkrnų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai Income Taz pildymas. įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 86-11 Jamaica Avė., Woodhavon, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite boti J. Andrlušto tdijentals. ____

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Klaipėdos -draasos teatras 
neseniai gastroliavo Vilniuje. 
Tarp atvežtųjų veikalų tik viena

NAUJAUSIUS 1960 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. Ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rąžyti: 60-54 
70th St, Maspeth, M. Y. 11378.___________________________________

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver BeN Bakfog Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Abortas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvdn Corona, 
Oueons, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

viena didžiausių aliejaus garny- fagmėjiinais kultūroje, moksle, 
bos valstybių, dabar aliejams im- prambūčįe, žemės ūkyje ir svei- 
portuoja daugiau, kaip pati peši- katos apsaugos srityse. Vis buvo 
pmmn pabrėžiamos “buržuazinės”

i, atvyko JAV 
teiksiu tarv- 

Sovietų Sąjungos ambasados ta pina. Algimantas Gečys, ta- 
suimtų ir teisiamų lietuvių de- rybos finansų tvarkytojas Felik- 
monstrantų. JAV atstovų rūmų sas Andriūnas ir Phila. LB 
nariai kongresmanai Brian Don- apylinkės pirm. Teresė Gečie- 
nelly (Mass.), Harold Sawyer Washingtoniečių svečių tar-

Pagerbūnų Kapiteliui atidarė 
Washingtono LB apylinkės 
pirm. Linas Kojelis. Ilgesnį svei
kinimo žodį burė suimtųjų advo
katas, JAV -LB visuomeninių 
reikalų tarybos narys Ernest 
Raskauskas. JAV LB visuome
niniu reikalų tarybos pirm. Alg. 
Gečys perdavė LB krašto valdy
bos sveikinimus, pareiškė pa
dėką demonstrantam ir užtikri
no LB-nės paramos tęsimą, 
nesvarbu, koks botų teismo 
sprendimas. Kalbėjusius kong- 
resmanus, adv. Raskauską, vaka
ro techninį rengėją L. Kojelį ir 
simboliškai visus demon-

riam okupantų saugumiečiai įsa
kė nutarti Lietuvą įjungti į So
vietų Sąjungą. Plakatus piešė 
dailininkai: S. Žukas, A. Gudai
tis, į V. -Jomantas, D. Tarabil- 
dienė, S- Ušinskas, J. Kuzmins- 
kis, J.ąteponavičras,L. Ka
zokes, 
plSaSk* dėkingumą didžia- 

kori-

SPARTA—Rašomos mašinėlės jv- kabomis, radld, spalv. TV, compiute- 
riaLjv. biznio mašinon—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L Giedraitis, 10 

Lietuvos atsilikimas,' o sovieti- Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.
nės santvarkos pranašumas.
SnrugĮįtaiyą į lįęd tugąe paaigy-

44 valstybių apie 8,000 moks-* buvo paskyrę specialų lai- 
lininkų, protestuodami prieš kė pagerbimui liepos 18 prie 
įtoviętų mokslininkų Jurij F, Or
lovo ir Anatolij B. ŠČaranskio 
kalinimą, sustabdė bet kokį 
bendradarbiavimą su sovietų 
mokslininkais tol, kol sovietų 
organų elgesys su mokslininkais 
pagerės.

JAV atnaujino derybas su Sov. 
S-ga Ženevcj dėl vidutinės toli- 
našos raketų ir bombonešių ap
ribojimo ir dėl strateginių bran
duolinių ginklų sumažinimo 
Europoj.

Suomijos savivaldybių rinki
muose komunistų partija surin
ko 1.8 proc. balsų rųažiau, o 
socialdemokratų partija 1.7 proc.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS — ŠERMENINĖS: Havan Hifi 
Funeral Heme, Ine., 164-38 Jamaica Ave^ Richmond HIII, N.Y. 11418; 
Ir Garazva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brookiyn, N.Y. Į1211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszyps šei
mos -generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir baba- 
muotojaL Tol. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurtoj miesto daly. _________________ _

Išskirtiną dėmesį turėtume 
atkreipti į JAV kongreso narių 
solidarizavimą su lietuviais de- 
monstrantais. Kongr. Derwinski, 
mažumos vadas atstovų romuo
se kongr. John Rhodes yra pa
teikę' stiprius pareiškimus de
monstrantų reikalu. Nepabūgta 
administraciją tiesiogiai pakal
tinti. Šen. Donald Riegle 
(Mich.) yra pasiuntęs teisingu
mo departamentui lai^Bcą, po ku
riuo pasirašė eilė senatorių. 
Taip pat suteikimas laiko de
monstrantam pagerbti paskutinę 
dieną prieš išsiskirstant vesti 
rinkimines kampanijas rodo 
kongr. Dougherty ir jo kolegų 
palankumą lietuviam. Būtų nau
dinga, jei mūsų visuomenė laiš
kučiais pareikštų savo pradėką.

rietiškų. Panevėžio dnimoš teat
ras; vadovuiijnranr rež. J. Milti- < 
niot buvo išvykęs gastrolių į Ki
jevą. Programoj nuvežė: A. 
Strindbergo “Mirties šokį”, 
Fauikriėrio ir A. Cbmus “Re-

Pietų Afrikos kariuomenės da
liniai puolė pietvakarinės Afri
kos partizanų bazę Angoloj ir su
naikino 28 partizanus.

Afganistano partizanai pra
dėjo puldinėti sovietų piliečius 
Kabule, ir dėl to buvo prail
gintas draudimo mieste vaikš
čioti laikas.

Šri Lanka parlamentas pašali
no savo narę Sirimavo Bandar- 
anaike už tai, kad ji, būdama 
ministre pirmininke, piktnau- 
dojo valdžią.

Britanijos karalienė Elizabeth 
II susitiko Vatikane su popie
žium Jonu Paulium II. Abu pri
tarė artimesniem santykiam tarp 
katalikų ir anglikonų Bažnyčių.

Izraelis vėl pradėjo puldinėti 
palestiniečių partizanus pieti
niame Libane, nors JAV nieka
da tokiem jo veiksmam nepri
tarė.

Irano Pahlevi šeima paskelbė, 
kad mirusio šacho sūnus Riza 
Pahlevi spalio 31 pasidarys ša
cho įpėdiniu.

šių komisijos pirm. dr. D. Kri
vickas, Moterų Klubų Federa
cijos pirm. Margarita Samatienė, 
Amerikos Balso lietuvių sky
riaus vadovas Al£ Petrulis, Atei
tininkų Federacijos vadas Juo
zas Laučka, kun. dr. T. Žiū
raitis, PLB ryšininkas Alg. Gu- 
reckas, rašytojas Ant Vaičiulai
tis, žurnalistes VL Būtėnas, Lie
tuvos vyčių‘ Įteikėjas J. Simaitis 
ir kiti.

vadas Lech Walesa, siekdamas Liberty, Amerikos Balso koms- 
pagreitinti unijų registravimą 
teismuose, lankė pietinės Len-. 
kijos darbininkus ir pareiškė, 
kad jo vadovaujama unija veiks 
ir be registracijos. Vyriausybė 
registraciją atidėlioja teisinda
masi, kad unijos statute komu
nistų partijai nepripažįstamas 
vadovaujantis vaidmuo.

Turkija, būdama neutrali Ira
ko ir Irano kare, tačiau turėda
ma bendras sienas su abiem, 
stengiasi abi kariaujančias šalis 
aprūpinti maisto ir chemijos 
produktais ir medicinos reik-

jai rusu burtui, giRą pagarba NEW JERSEY, NEW YORK —- Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
visom, mos, didacim daogu- J* 1330 AM k*. K 7-8 rak. O7.« FM. Dr. JJ.
osckmaiinO, Tėvynės brolio HJ. 07000.
kėms tautoms už internaciona
lizmą, nesavanaudišką savitar
pio pagalbą , ir aktyvų bendra-

niais. SpatrtiOje-iSšo; kad jfe bu
vo išraiški Uetbvos liaudies 
revoliucijos,, tik, žinoma,

Sovietų KGB bandė infiltruoti džiu neprasitaria, kadį tai bpvo 
į JAV senato rinktinį komitetą sovietinė ekupadtja, jaū pirmo- 
žvalgybos reikalam buvusį ČIA <Benmnispasfreiškusi>tero- 
agentą David Bamett, bet jis lai- rū, prievarta ir melu, i 
mingu sutapimu nebuvo į komi- fonliillif'r-
tetą priimtas.

Filipinuose Amerikos kelio
nės agentų draugijos konferen
cijoj nežinomi teroristai išsprog
dino bombą, kuri sužeidė apie 
20 žmonių. Saugumo organai dėl 
to areštavo 4 buv. senatorius ir 
apie 30 kitų žmonių.

komunistų partijai, dėkojimas už 
Lietuvos pavergimą. Pasiųstame 
sveikinime L. Brežnevui tarp 
kitos nuolankios gražbylystės yra 
ir tokie žodžiai: “Lietuvos ko
munistai, visi darbo žmonės 
siunčia karštą sveikinimą, reiš-

se. Pareiškimais kongresmanai 
apeliavo į teisingumo departa
mentą nutraukti suimtiesiem 
užvestas bylas ir kaltino JAV 
administraciją dėl skirtingų 
standartų taikymo iraniečiam 
riaušininkam ir lietuviam de
monstrantam. Buvo prisiminta ir 
kongr. Donnelly pasttengomis į- 
nešta rezoliucija (H. Conc. Bes. 
430), kuria speliuojama į admi
nistraciją bylą nutraukti, šią 
rezoliuciją iki šiol yra pasirašę 
arti 50 atstovų rūmų narių.

Pasibaigus kalbom atstovų rū
muose, Kapitoliaus patalpose į- 
vyko jungtinėmis JAV LB vi
suomeninių reikalų tarny
bos ir JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjungos centro valdy
bos pastangomis ir rūpesčiu 
ruoštas priėmimas lietuviam de
monstrantam ir remiantiem JAV 
kongreso, nariam. Į priėmimą 
atsilankė senatorius R.S. 
Schvveiker (Pa.), šen. Cari Le
vin (Mich.), kongresmanai Ed- . u cward Derwm,ki (IU.). Dou- u 1 >
gberty, Donnelly, Sawyer, Lun- , 
gren ir keliolika jų štabų narių. -■

menimis.
Pagal Jugoslavijos preziden

tinės tarybos rotacinę sistemą 
jos prezidentu vienerių metų ka
dencijai buvo išrinktas Make
donijos respublikos atstovas La
žai Mojsov.

Italijos krikščionių demokratų 
paltuos pirmininkas ir buv. už
sienio reikalų ministeris Arrial- 
do Forlani sudarė koalicinį — 
krikščionių demokratų, socia 
listų, socialdemokratų ir res
publikonų partijų — ministerių 
kabinetą, kuris parlamente turės 
90 atstovų daugumą.

tą grupę Pabaltijo valstybių 
klaurimui ir pažadėjo p» rinki
mų šiuo reikalu darbuotis. Si- ■ __________ _L_
mas Kudirka ugningu žodžiu igMfc Jainaica Avo.’ RichmondltilL N.Y. Čia vąiUa DarMnlnko spinZ 
ragino nepasitikėti sovietais,' (tos kloakas, 
nes rusiškasis komunizmas ir 
imperializmas eina ranka ran
kon. Pusantros valandos truku
sio priėmimo metu maloniai pa
bendrauta ir susipažinta su mū
sų lietuviškai sąmoningu jauni
mu.
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ty. vardažodžius, nes ir tikri-

lių, arba lapelių, Būga savo

tikrintųokurtojau nebuvo ga-

gaus visoje lietuvių tautos kul
tūros bei mokslo istorijoje!

Balsuokime!
- Lapkričio 4, pirmąjį lapkričio 

antradienį, Jungtinėse Ameri-

- pridėdamas ir vartotą literatūrą, 
bibliografųą ir tt

sena buvo prirašęs visokių, pa- žodžių etimologijos ir žodžių 
istorija, kiek tai jam tuo metu 
buvo žinoma, taip pat ir visos 
tarmių formos. Dabar leidžia
mas žodynas neskelbia etimolo
gijų, žodžio istorijos, neduoda 
žodžių reikšmės kitomis kalbo
mis, nededa tikrinių vardų, pa-' 
likdamas tai specialiems vardi
niams žodynams: vardų, pavar-
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3. tikrinių

r

saulis stebi šiuos rinkimus ir

prezidentas. Nuo tų rinkimų 
priklausys ne tik Jungtinių Ame
rikos Valstybių, bet ir viso pa
saulio ateitis.

Diktatūriniai kraštai, kuriuos 
yaldo pagrobę komunistai ir kiti 
diktatoriai, su nerimu žiūri į 
tuos rinkimus. Jie nerinkti pasi
glemžė valdžią, tai ir nenori nie- 
ko gųdėti apie laisvus rinkimus.

Sovietų Sąjunga, lyg pasity
čiodama, norėdama kvailiukam 
apdumti akis, irgi turi rinkimus. 
Bet kokie tie rinkimai? Ten yra 
tik viena partija, kandidatus pa
renka komunistų aukščiausi or
ganai, parenka patikimiausius 
žmones. Ten ai balsuosi, ar ne
balsuoti, bus tas pats — bus iš
rinkti jų žmonės. Iš anksto ten 
gali žinoti, kas bus išrinkta. 
Bet tai ne rinkimai, tik propa
gandiniai dūmai.'

Tas pats dedasi ir Sovietų 
satelitiniuose kraštuose. Ir ten 
nėra demokratinių laisvų rinki
mų. Ir ten, nori ar nenori, turi 
balsuoti tik už vienos partijos 
parinktus kandidatus. Ir dar 
daugiau, — jie tai vadina demo-

Demokratinė'Vokiėlija, "otbs de
mokratijos ten visai nėra.

Amerika, sukūrusi savo nepri
klausomybę, stropiai saugojo 
savo demokratines laisves — 
laisvą žmonių apsisprendimą 
renkant valdžią, religijos, spau
dos, žodžio laisves. Taip Ameri
ka visam pasauliui pasidarė de-

su la- 
ano

natūrali pareiga, bes mes patys 
bintais o DiAo jje

viziją kvietjmnseiti balsuoti. 
/mmnAc rMMFftkkA latenAMi -amo iv X -

rialdmuose dalyvauja gan, ma- jau labai
runrinfinriog _

Šis nerangumas liečia ir lietu-

nejaučia pareigos dalyvauti 
krašto visuomeninėje veikloje,

Kaip pasielgtų tie pavergtieji, 
jei jie štai gautų teisę laisvai 
balsuoti. Dėl-tos teisės ten ir 
vyksta visos grumtynės. Tokia 
komunistų partija, kuri valdo 
užgrobusi kraštus, ir bijosi lais
vų rinkimų, nes ji pralaimėtų.

Tokie pavergtų kraštų žmonės 
tikrai eitų balsuoti, parodyti 
savo nusistatymus, kad jie bran
gina laisvę.

Mes gi, pertekę laisvėm, ne
bemokame jų vertinti, tartum 
tai mūsų neliestų. Demokratija 
mus įpareigoja dalyvauti vie
šame gyvenime ir pareikšti sa
vo nuomonę, išrinkti valdžią, 
nes juk Amerikos konstitucijoje

klauso žmonėm.
Tad dalyvaukime rinkimuose! 

Dalyvaukime! Eikime ir balsuo
kime! Svarbu, kad būsi aktyvus 
Amerikos pilietis ir eisi balsuoti.

baubu visiem diktatoriniam 
kraštam, nes Amerika visada ir 
visur reikalavo laisvų žmonių

Tačiau demokratija nepasida
ro savaime. Reikia visiem joje 
dalyvauti, jausti pareigą išlaikyti 
demokratiją ir ją apginti. Tai yra

PROF. K. BŪGA
Prof. A. Klimo paskaita, skaityta spalio 12 Kultū-

__si \ - i .

ty. tarmes — diatektofogįlą.
Ir dar vienas dalykas rūpėjo 

Būgai — kaip žmogui ir kaip 
mokslininkui: žodynas turėjo 
Uūti 109% mokslinis: t.y., visos

jau nuo mažens turėdamas ir 
daug meilės, daug gabumų 
ir daug pasišventimo.

Būga planavo rimtai — nors 
kaip mokslininkas specialistas 
numatydamas šio neaprėpiamo 
darbo naštą — beveik vienas sa
vo jėgomis duoti ir lietuvių tau
tai ir visam pasauliui pilną, vi-

daugelį- metų, apie. 1922^23 me
tus Būga manė turįs apie 600, 
0Q0 žodžių kortelių, kurios be
veik visos buvo jo paties ranka 
surašytos. (Vėliau jų pririnko 
daugiau nei 600,000!)

juk nenuostabu, kad jis netu
rėjo laiko tų kortelių pats tiks-

nuolat papildydavo naujomis 
kortelėmis. Tai skamba tarsi

dažnai “matuodavo” savo su
rinktas žodžių korteles pagal

Syti patį žodyną, tarėsi turįs apie 
14-17 pėdų žodyno kortelių.

Mums kartais net sunku įsi-

sos lietuvių tautos turtas. Net ir 
tuos skolinius, kurie lietuvių 
kalboje buvo jau kiek plačiau 
vartojami. Tad suprantama, 
kad Būgai, kaip žodžių mylėto-

puristų pastangos pašalinti iš 
lietuvių kalbos ne tik tikruosius 
skolinius, bet ir tuos lietuvių 
kalbos žodžius, kurie jiems 
“skambėjo” nors kiek slaviškai, 
germaniškai ir pan. Būga laikė
si tokio įsitikinimo: kuris žodis 
kalboje jau yra plačiai vartoja-

da čia ta, kad tokių žodynų 
ligi šiol nė vieno pilnesnio nėra 
išleista, pvz., pavardžių žodynų 
sąsiuviniai jau keleri metai pa
ruošti spaudai...

Būga buvo suplanavęs ir jau 
rinko medžiagą dar keliems la
bai reikalingiems žodynams: jis 
rengėsi paruošti atskirą etimolo
ginį lietuvių kalbos žodyną, lie
tuvių kalbos tikrinių vardų žo
dyną, lietuvių kalbos slaviškų 
skolinių žodyną, praktinį lietu
vių kalbos rašybos bei apskritai 
vartosenos žodyną.

Visiems šiems žodynams jau 
buvo prisirinkęs po keliolika, 
— o kartais ir po keliasdešimt 
tūkstančių kortelių. Žodžiu, jis 
jau tuomet jautė šių žodynų 
reikšmę bei reikalingumą, juos 
iš anksto planavo ir visą laiką

tos kalbos. Keliais atvejais Būga 
aiškiai pareiškė, kad jokia kalba 
pasaulio istorijoje nėra “gryna”: 
visos gyvosios kalbos istorijoje 
skolinasi žodžių iš kitų kalbų. 
Tai esąs visiškai normalus reiš
kinys. Žinoma, kai turima savas

kafbosžodyną.
Jo žodynas būtų tarsi sujungęs 

visus tris Kašaiausko pageidau
tus žodynus, kartu dar duoda- vaizduoti, koks tai buvo milži- 
____ r niškas darbas. Bet tegu tik kas 
žodžių etimologiją, t.y. laime Pabando parašyti 600,000 žo- žodis, nesą reikalo vartoti kokio 

- Jlt,------ A —i——•_ aiškiai svetimo žodžio. Apskritai
šioje srityje Būga laikėsi sveAo

■ vidurio kelio: argi reikia mesti 
lauk tokius senus, beveik tarp-

B tautinius žodžius, kaip lempa, 
universitetas (kurį laiką Būga 

,„.-B vartojo universitas) ir pan.
B Iš kitos pusės, Būga buvo su- 
B rinkęs — daugiausia iš nelietu- 
I vių kalbininkų darbų — kelis 

. šimtus įvairių žodžių bei formų,
■ kurie, jo nuomone, lietuvių kal- 
B boję nebuvo žinomi: jie buvo 
B kieno nors netaisyklingai užra-

mas ir tris kitus elementus: a. niškas darbas. Bet tegu tik kas 
bTžįĮfo atskirų kortelių — pri-

joje aukštai iškilo. Lietuviškai ; 
bendruomenei reikia kuo 
daugiau tokių žmonių, kad, rei
kalui esant, būtų galima prieiti ] 
prie valdžios aukštųjų pareiga- ' 
nų ir jiem iškelti Lietuvos Idau- Į 
simą. Tokios pažintys ir įtalan- j 
gi žmonės gali daugiau, nei ko- j

lūs kreipimasis į valdžios 
žmones.

Džiaugdamiesi šio krašto de
mokratinėm laisvėm, raginame 
visus kuo gausiausiai dalyvauti 
rinkimuose.

me koncerte lapkričio 16 Kultūros Židinyje. Be jo dar pro
gramoje dalyvauja solistė Dana Stankaitytė ir solistas Stasys 
Baras. Akompanuoja Alvydas Vasaitis. Nuotr. V. Kraliaus, SJ.

’i net ir prasimanytas, pačių kalbi-

Šiaip ar taip, dabar Lietuvo
je leidžiamas didysis Lietuvių 
kalbos žodynas, kurio 12-didžiu- 
lių tomų- jau pasirodė dienos 
šviesoje, yra Būgos nepaprasto 
pasiaukojimo vaisius, nes, nors 
ir šio žodyno žodžių kartoteka 
jau yra pasiekusi kelis milijonus 
žodžių kortelių, tačiau jo pagrin
de guli apie 600,000 pageltusių 
Būgos žodžių kortelių.

Būga į savo žodyną ketino su
dėti visus jam žinomus lietuvių 
kalbos žodžius: ir savus, ir sko-

mums tokie milžiniški darbo 
planai gal atrodo kiek per drą
sūs, per dideli vieno žmogaus 
jėgoms. Bet anais laikais, kai 
nebuvo lietuvių kalbininkų, kai 
lietuvių spauda, mokyklos, lei
dyklos, redaktoriai labai vargo 
be tokių žodynų, kai buvo visaip 
blaškomasi dėl rašybos bei 
žodžių “parinkimo” klausimų, 
tokie Būgos užsimojimai buvo 
stiprantanff.' Sunkupasakytr jėi- 
gu Būga būtų taip nepaprastai 

- kruopščiai padirbėjęs dar bent 
30 gerų metų, gal jis daugelį 
savo planų būtų įvykdęs arba 
pats vienas, arba su tuomet jau 
priaugančių kalbininkų pagal
ba ...

(Bus daugiau)

Linksmi mes grįšim į tėvynę, 
Ji mus ten po sparnu priglaus 
Ir duos mums laimę begalinę, 
It aušrą rytmety dangaus.

Petras Vaičiūnas

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS (SPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College
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čias, bet judėjimo sklidinas Te
herano gatves. į Reyy — Tobijo

dfen sunku Teheraną nuo Reyy 
atskirti. Abu jungia pramonės

Reyy-Rages yra iškilus ne

šosi ir klajokliai su avimis bei

Šalia pagrindinės gatvės,

grįstos ir tari sienas. Sienose

kotiapie Reyy svarbą Persijai tuose apsupa mūru iš molio, 
ir šįjitų islamui. Dvi vietos, tarp Namus, k ai Aarių virtinė, uuga- 
daugelto kitų, esančios ypatin
gi šventos: Abdul Azim kapas ir 
šacho Rėza Khan Pahlevi, da- 
Muuues kCTSijOS <nlMwujOS pra- 
dininko, mauzoliejus. _

| Reyy artėjame šlaitu.' Škir- langai ir dmys tik į kiemo pusę, 
tingės vaizdas. Teherane griau- Stoginė, tani gan^tavaa, saugo 
narna ir naujai statoma, o čia langus ir durie mm aiadba va- 
taisoma ir lopoma tai, kas sena, sąrą ir nuo lilČių žMng.
Pats miestas tupi pašuto kalnų mas,nors irnedidūtte, turisode-
atšlaites papėdėje. Labai išra
dingai aprūpinamas vandeniu.

Mat, ne musulmonui į vidų eiti 
draudžiama. Rebeka teigia, kad 
kasmet šventąjį Abdul Azim ap-

Abdul Azim mirė 860 metais, 
bet jo atminimas Šįjitų tarpe la
bai gyvas. Pats mauzoliejus tik 
iš XIX a. Persą pomėgis žaisti 
spalvomis ryškus mauzoliejaus 
kupoloje. Atrodo lyg kvapus 
spalvomis emalio plytelių svo
gūnas. Spalvų žaismas mene

Autobus&s' suka į šalutinių 
gatvelių raizgyną. Rebeka už
simena, kad PaMevi dinastija

inko Reyy miestą save šei- 
kapui. Šachas Rėza Khan 

jau ilsisi savo peties statytame 
iškiliame mauzoliejuje,- o jo 
žmona, dabartinių šacho

dar gyva, jur statosi sau mau- 
Šacho Rezs Khan mauzoliejų 
W»tlnus mauzoltejus dfružra-

teršia. Paliesti lavoną reiškia su-

Reyy, arba Rages pagal Švent
raštį, mane traukia dėl savo ryšio 
su Tobijo knyga Senąjame Tes
tamente. “Kodėl Pahlevi dinas
tija čia mauzoliejus stato?” 
klausiu Rebeką.

Įdomiausia Reyy lankyti būtų 
pėsčiom. Autobusas vos vos pra
simuša pro judėjime sustin
gusias gatves. Rebeka panūsta 
parodyti Tylos bokštą ir Češ- 
meh Ali šaltinį.

Sukinėjamės iš gatvės į gat
ves, ieškodami laisvesnio ke-

siškas, ir labai musulmoniškas 
miestas. Žiūriu, Rebeka ima iš 
savo krepšio užrašų knygutę. 
Jos padedama, toliau aiškina.

do futbolą. Šoferis, nekneipefe- 
mas dėmesio, važiuoja per jų 
žaidimą. Ūmai girdime pokšt! 
Užvažiavome ant vaikų fatbedo.

rinkdavo>i p«te«

negalima nei žemėje pakasti, 
nei vandeny nuskandinti, nei 
ugnimi sudeginti. Žemė, van
duo, ugnis būtų mirties užteršti. 
Tylos bokštas yra apvalus, be- 
stogis pastatas, kuriame būdavo 
paliekami mirusiųjų lavonai 
plėšriesiems sparnuočiams.

Tylos bokštas prie Reyy yra iš 
kristinių laikų. Dabar jis kone 

'• mieste. Kadaise jo bota atokiau 
nuo miesto ant kalvos. Atšlai-

tori!

te, sako, Reyy yra arti 
;. Be to, vfteūa iš se- 
rersijos gyvenviečių, 
itantmetyje prieš Xns-‘ - 
iniame (Naujame ak- Tylos bokštas kadaise buvo 
žiųje, žmogus čia pa- persų Zaratustros religijos šer- 
jė^sakus; acbemenidų meninė. Pagal Zsratntoą, geru- 
dšfrdh Įeitos čtobovo- fs ir tiesa turi savo šaltinį

mintingasis., Ahuramazdah, 
tiesa, yra aukHteufes, tačiau 
gūnioje yra jam priešingų jėgų:
< -r : r e# r--tfVBSB^pnūMDOl BBB» VBOTBl 
—- melas; gerumuipriešinasi

Prašome Rebeką, kad ji mus 
nuvestų į patį Tylos bokštą.
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LIETUVĖS MOTERYS GFWC VEIKLOJ

(Bus daugiau)

(Margarita Monlrienė) ir eilė

jų girdėjo dr. Vaškelį pirmą kar
tą. Jo mokėjimas puikiai aiš
kinti ir interpretuoti pasirinktų 
kūrinių turinį ir formą patraukė 
klausytojų dėmesį. Tikimasi, 
kad mokytojai, tuo pasinaudos ir 
daug ką pritaikys, dėstydami li
teratūrą savo aukštesnėse klasė-

manui Fascell įteikė atneštus 
FGFWC raštus ir kalbėjo apie 
Madrido konferenciją.

Paskui visos delegatės buvo 
pakviestos arbatėlės į Baltuosius 
Rūmus, pakvietė Rosalyn Car-

Wasbingtone G. Žilionienė 
dar aplankė lietuvišką Amerikos 
Balso skyrių ir Lietuvos pasiun
tinybę.

Antroji lietuvė, pakviesta į 
valdybą, buvo Galia Žilionienė. 
Ją pakvietė 1972 ir paskyrė at
stovės prie Jungtinių Tautų pa-

J. Grušas mėgina šioj (karnoj 
atskleisti žmogaus aistrų prigim
tį. Jis čia priartėja prie Vakaruos 
se populiaraus absurdiško teat
ro. Tokių absurdiškų dramų Jį’ 
absurdo teatrų galima rasti ir pūs 
mus. Vienas iš tokio žanro auto-

Pirtnoji lietuvė, pakviesta 
1962 metais į valdybą, buvo 
Ligija Bieliukienė, tuometinė 
Pabaltijo Moterų Tarybos ir 
Lietusių Moterų Klubų Federa
cijos ptrmimnkė. Ji buvo paskir

ti© nariai patys, apsimoka savo 
nakvynes, kad būtų sumažintos 
išlaidas.

Bilietą platinimas vyksta sėk
mingai, tačiau vien bilietai ne
padėtas stambių išlaidų. Tiki-

Madride iškeltas klausimas, 
kaip ten Baltijos kraštuose pa-

keturios pagrindinės dalys: sam 
lė, vieversiai, vėjelis, žiedai. 
Nuo šių reikia pereiti į deta
les. Skaitom kiekvienas pritaiky
damas savo patirtį.

Baltrušaičio “Ramunėlėj*” yra 
du svarbiausi komponentai: 
gamta ir žmogus. Pirmoji plot
mė ir čia yra tik prozaiška ana
lizė, antroji — poetinė sampra
ta. Žmogus ir gamta čia orga
niškai susiję? Žmogus gamtoj

kuri pavergė tiek kraštų. Taip 
pat skatino palaikyti ryšius ir su 
kitom tarptautinėm organizaci
jom, kurios rūpinasi žmogaus 
teisėmis. Ragino rašyti laiškus 
politiniam kaliniam. Sakėsi 
gavusi lietuvių politinių kalinių

Šiais metais Galia Žilionienė 
vėl buvo pakviesta į GFWC 
valdybą ir paskirta tos organi-. 
zacijos atstove prie Jungtinių 
Tautų. Iki šiol tokiomis atstovė
mis prie JT buvo skiriamos tiki 
amerikietis. Ji pakviesta 1980- 
1982 kadencijai.

gento, daug dibgiau reikalauja 
iš žiūrovo negu tradicinė. Tra
dicinėj yra logiški perėjūnai iš

ko tik pačius charakteringiau
sius dalykus. Ji* pirmiausia iš-, 
dalino lapus su I -- - 
siu poetą eiierasciais: Maironio 

flra&ere , )• aisčio reizizfts , 
Salomėjos Neries "Prie šal
tinio”, J. VrieiūnaMės "Antikva
riatai" ir Sigito Gedo* "Prie 
namą vaikai moliniai". Paikai 
jis visus tuo* eilėraščius inter
pretavo, parodydama*, kaip

—<- < -luOKytDJBS ualyii KIBK].
MOKytoįts luicuj pinmausia 

supažindinti mokiniu* *u eilė
raščio prasme. Svarbiauria yra

Pas kon grės maną Dante B. 
Fascell pirma pasikalbėjo su 
viena pareigūne Meg Do- 
novan, kuri buvo gerai susipa
žinusi su Lietuvos klausimu, su 
lietuvių veikla Amerikoje, paži
nojo ir Rimą Cesonį, Madrido 
delegacijos narį. Ji teigė, kad 
lietuviai esą gerai pariuošę

pernai, atsiras' asmenų, kurie 
bus operos mecenatais ar rėmė
jais. Asmuo, įteikęs bent 100 
dolerių sumą, gaus 2 bilietus į 
spektaklį ir į Dainavai pagerbti 
vakarienę po spektaklio. Rėmė
jų ir mecenatų pavardės bus 
skelbiamos. Bilietų kainos po 
12, 10,8 ir 6 dolerius. Tikimės, 
kad lietuviai iš visų tolimesnių 
ir artimesnių kolonijų tą savait
galį praleis Clevelande, drauge

Pasaulinės moterų organizaci
jos — General Federation of 
Women’s Clubs valdyba posė
džiavo Washingtone rugsėjo 
7-12. Sesijoje d alyvavo ir lietu
vė Galia Žilionienė, organizaci
jos atstovė prie Jungtinių Tau-

Skandžiavti ir lemtingiausi išraiška. Eilėrašty yra
metei Lietuvoj buvo 1940-ieji. 
Tais metais sovietinė valdžia 
nusavino visą žemę. Žemė iki 
tol buvo žemdirbių vienintelis 
stiprybės šaltinis ir dvasinė už
uovėja. Sovietai stambesnius 
ūkininkus išniekino, paskelbė 
juos buožėmis- Dabar žemdir
bys pasidarė kaip medis su

ro su joną pasaka. v narnamasis 
senelis tik sėdi ir skaito ii kdk- 

išspausdinteis nščių visokie* viena su kita jo- 
kk> ryno neturinčias
Senelė irgi šūdt namie ir mez- 
ga megztinį. Jie turėjo sūnų

f**Md|* k medernl dramn
Dr. B. Vaškelis skaitė dar dvi 

paskaitas: “Lietuvių poezija: 
nuo Maironio iki Gedos" ir 
"Moderni didumu Grušas ir Ost
rauskas”. Kaip nagrinėdamas 
lietuvišku prozą apie kaimą,

Kongreswoman Fenwick bu
vo labai užimta, bet vistiek pa- 
sikalbėjo su G. Žilionienė, 
eidama į posėdį. Kalbėjo apie 
Madrido konferenciją, pasi
džiaugė, kad lietuviai ja pasi

kėlę, pagal rašytojo Anatolijaus 
Kairio libretą sukote “Čičinsko” 
operą, kuri, anot Petro Maželio, 
nėra pagrįsta vien Maironio gar

bsto Ostrausko "Gyveno kar- titi* legenda, bet turi ištisą 
tą seneli* ir senelė” yra viena iš įdomių charakterių, ban- 
tokių groteskinių pjesių. Pavadi- <*“* operai suteikti šiokios to-

Pėreitų metų Emiluos Plate- 
rytės spektaklio pasisekimas* 
Clevelando visuomenei įrodė, 
kad ji yra pajėgi tokių grandio
zinių spektaklių naštą sėkmin
gai pakelti. Pirmasis talkos po
sėdis buvo sušauktas rugsėjo 25 
vakare ilgamečio energingo ir 
darbštaus LB apylinkės pirmi
ninko Jurgio Malskio. Kaip pa
prastai, į jo kvietimą teigiamai 
atsakė visi spaudos, radijo ir or
ganizacijų atstovai bei parapijos 
šeimininkas kun. G. Kįjauskas. 
Ypatingai buvo įdomu posėdy 
matyti Čičinsko režisdrių, mūsų 
vietinį talentingąjį Petrą Maže
lį, kuris su dideliu jėgų įtem
pimu ir pasišventimu savait
galius praleidžia repetuodamas 
su Dainava Chicagoj.

Komp. Aloyzas Jurgutis, pro- 
duktingas ir energingas kūrė
jas, per savo neilgą buvimą

General Federation of Wo- 
men’s Clubs (GFWC) yra se
niausia tarptautinė moterų orga
nizacija, įkurta 1889. Ji turi per 
10 milijonų narių ir yra išsipiė- vaduotoja. Tas pareigas ji ėjo 
tusi 47 valstybėse — Šiaurės ketverius metus. Sveikatai pašli- 
ir P. Amerikoje, Europoje, Aust
ralijoje, Azijoj, Afrikoj. Centras 
yra Washingtone, ir jam vado
vauja amerikietės.

ioPH£X°biX GFWC valdybos rudens sesija 
valdybą. Jų tarpe buvo graikė, 
vokietė, anglė, meksikietė, dvi 
bahantietės ir dvi lietuvės.

GFWC rezoliucijas ir prašyti pa- 
rainos.

Tuo metu New Yorko abiejų 
senatorių nebuvo Washingtone 
(Moynihan ir Javits). Tai G. Ži
lionienė pasirinko kongres- 
woman Millicent Fenvvick.. 
(R.N.J-.) ir kongresman Dante 
B. Fascell Europos saugumo ir 
beūdradaribėavnnp kpmtaįfos

mas sovietinių vėjų. 1947 prasi
dėjo galutinis ir totalinis žem
dirbių pavergimas — visuotinė 
kolektyvizacija. Mušta, šaudyta, 
tremta į Sibirą, kol visus suvarė 
į kolchozus.

Iš pradžių žemdirbiai gyveno 
savo senose sodybose. Okupan
tas tuoj pamatė, kad žemdir
bys dar perdaug savarankus, in
dividualus ir dvasioj tvirtas. So
vietai, norėdami išrauti šį ūki
ninko savarankumą ir jo prisi
rišimą prie savo žemės ir sody
bos, išgriovė namus, užvertė šu
linius, iškirto sodus. Sodybų 
žemė buvo suarta, ir neliko nė 
pėdsako, kad čia kieno nors gy
venta.

Avyžius savo romane “Sody
bų tuštėjimo metas”, vaizduoda
mas žemdirbio gyvenimą vokie
čių okupacijos laikotarpy, duo
da jam tris galimybes: eiti su 
socializmu ar fašizmu, ar pasi
rinkti vidurio kelią, dirbti žemę 
ir daugiau niekuo nesirūpinti. 
Avyžius įrodinėja, kad ūkinin
kui nėra kito kelio, tik socia
lizmas. Jis labai gražiai ir gy
vai aprašinėja personažus, pate
kusius į kitas galimybes ar jas 
pasirinkusius, bet pagaliau įsta
to juos į tokias situacijas, kad 
jiem nebelieka jokios kitos išei
ties, kaip tik pasirinkti socia
lizmo kelią Kiti keliai, pagal jį, 
veda į pražūtį ir dvasinį aklį-; 
gatvį. Avyžius savo personažų 
lūpomis sako, kad žemė žmo
gų išdavė. Jis į ją įdėjo viską: 
savo sveikatą savo šeimos narių 
gerovę, viską.. Ir dėl prisiriši
mo prie jos vėl prarado viską. 
Avyžius, kaip ir Baltušis, paro
do, kad žemė nužmogina žmogų, 
apsėda jį kaip kokia pikta dva
sia. Savo romanu “Sodybų tuš
tėjimo metas” jis užskleidžia lai
kotarpį prieš antrą kartą atėi- 
nant rusam.

“Kaime kryžkelėje” Avyžius 
aprašo jau sukolektyvintą kari
mą. Žemdirbys jau neturi savo 
žemės, bet vis tiek jis turi ją 
dirbti. Šimtmečiais trukusi 
kova dėl žemės jau pasibaigė. 
Nebėra meilės žemei. Pagrindi
nė sukolektyvinto ūkio žemdir
bio problema yra duona. Jis ir 
toliau ją gina ir jos neturi, nes 
kolchozas apverktinoje padė
tyje. Žmonės dirba atžagaria 
ranka, vagia.

Panašūs dalykari vyksta ir Bub
nio romane “Po_ vasaros dan
gum”. Ir čia kova dėl duonos. 
Jei anksčiau žemdirbys priklau
sė pats nuo savęs ir jo gerovė 
nuo jo ir jo šeimos darbo našu
mo, tai dabar jis priklauso vi- 
siškai nuo kitų Jau ne jis pats, 
bet kiti lemia jo likimą.

Beje, dr. Vaškelį dar papildė 
jo žmona Stasė. Papildė ta pras
mę, kad jai, dar gyvenant Lietu
voj, teko matyti Grušo pjesės 
“Meilė, džiazas ir velnias” pa
statymą Panevėžy. Statė J. Milti
nis. Žmonės važiavo į tą pastaty
mą net ir iš toliau autobusais 
ir kitomis priemonėmis. Įspū
dis palikęs nepaprastas. Nepa
prastas tuo, kad žiūrovai, iš-? 
ėję iš teatro, nepratarė vienas 
į kitą nė žodžio. Ėjo.kurį laiką 
savais keliais tylėdarin. Toks bu
vo į juos J. Miltinio pasta
tymo poveikis.

Į klausimą, kaip sovietinė val
džia tokį pastatymą praleido, kur 
nepalankiom spalvom vaiz
duojamas sovietinis gyvenimas 
ir kur vienas iš personažų yra 
net sovietų aukšto valdininko 
sūnus, Stasė Vaškelienė paaiš
kino, kad Miltinis paprastai ga
lįs daugiau ką prakišti nei kiti; Sesijos dalyvės posėdžiavo 

nmnT vadovei jbčrvb paskirtaJ’ke^ 
lioKka minučių pranešimam pa
daryti.

Žmogaus teisių komisija, kuri 
1972 įkurta Liet Motetų Klubų 
Federacijos, buVo apsiribojusi 
kalbėti tik apie žmogaus teisių 
pažeidiiuus Amerikoje.

Galia Žilionienė tiro klausimu 
padarė pastabą, priminė ir kitus 
kraštus, kur laužomos žmogaus 
teisės, ir įteikė atitinkamą lite
ratūrą. Taip popietinėje sesijoje 
Žmogaus Teisės komisuos pir
mininkė ragino visas domėtis ir 
kitais kraštais, kaip ten pažei
džiamos žmogaus teisės; ypač

Aistis — poetas lyrikas, iškė
lęs, elegines nuotaikas. Nagrinė
jamame eilėrašty jis duoda kai
mo peizažą, paskui papildo jį 
akustiniais garsais, gale sukel
damas eleginį graudulį.

Panašiai nagrinėjo dr. Vaš
kelis ir kitus eilėraščius, sukel
damas savo interperetacija mo
kytojų susidomėjimą. Ne vie
nas, pasinaudodamas šia patir
tim, galės pagyvinti ir savo mo- 
kinių didesnį susidomėjimą po
ezija ir pagerinti per įvairius pa
rengimus įjungiamų deklamaci
jų lygi. nes h® eilėraščio su
pratimo ir į jį įsijautimo niekada 
nebus geros deklamacijos.

Paskutinėj savo paskaitoj dr. 
Vaškelis supažindino studijų sa
vaitės dalyvius su moderniąja 
drama, panagrinėdamar Juozo 
Grušo dramą “Meilė, džiazas 
ir velnias” ir Kosto Ostrausko 
— “Gyveno kartą senelis ir sė- 
nelė”.

J. Grušas savo dramoj vaiz
duoja keturių jaunuolių, grojan
čių džiazo kapeloj, gyvenimą ir 
kai kurių tragišką to gyvenimo 
pabaigą Vienas iš jų, Andrius, 
sovietinio prokuroro sūnus, pa
metęs mokyklą išbėgęs net iš 
tėvų namų, ieško pilnutinės lais
vės. Jokios etinės normos jo gy
venimo nesaisto. Antrasis, Ju
lius, yra dar prieškarinės kartos 
Veikėjo, rašytojo ir filosofinės 
krypties veikalų autoriaus sū- Olll/T
nūs. Šis irgi palikęs namus ir CLEVELAND, OHIO 
stengiasi iš gyvenimo pasiimti, ' 
kas tik jam prieinama. Trečiasis 
vaikinas, Lukas, yra pamesti
nukas, augęs girtuoklio šeimoj, 
bet jis dar nėra toks sugedęs, 
kaip kiti jo draugai. Ieško mei
lės, artimumo su kitais žmonė
mis. Jis myli ketvirtąjį kape
los narį — Beatričę, kuri atėjo 
į šią kapelą iš suirusios šeimos 
ir kurią tėvas visai paliko. Ji 
geriausia iš jų visų lyg ir netin
kanti šiai grupei, bet ji įsijungė 
į šią kapelą vien tik dėl muzi
kos ir šokių. Beatričė, myli niek
šiškų polinkių pirmąjį vaikiną 
Andrių. Dėl jo pikto elgesio ji 
patenka į psichiatrinę ligoninę, 
Iš jos išėjusi, nori pradėti tvar
kingą gyvenimą ir ateina atsi
sveikinti su savo buvusiais drau
gais. Čia, Andriui vadovaujant, 
jie visi mėgina ją išprievartau
ti. Ji iššoka iš penkto aukšto ir
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Netrukus pirmą kartą visoj 
Baltąją Rfcną ruošiamą konfe- 
icncjįję įsuMyoj asmcmdos euro- 
piečiai turtą progąviešaiiš-

tą stebėtis tokiu valdininką ne- 
paslankumu: studijos taip. pat 
parodė ir kitą įdomu reiškinį

vaus apie 300 žmoriią, kurią 
tarpe bus Baltrą Rūmą Confe- 
rence on Aging direktorius Je-

petspektyvomis, miaikonferen- 
cįjos figoj RryBr/ję įvairią sri- 
čią aktyvistai buskviečiami pri- 
sįjungti prie dabtotimo organi
zacinio branduolio, tuo suda
rant pastovesnio pobodžio vie
netą, kuris, ilgai nedelsdamas,

Mentei Health(1978) išleido 
valdytos. įstaigom specifinius 
potvarkius atitinkamai prisitai
kyti prie ėtninią lailMĮrinią skir
tumą, ypatingai pabrėždama to-

išreikšti svmbtarsms dabarties 
rūpesčius. ToHoš dele
gatus” labai kviečia ir pats Whi- 
te House Conference oš Aging 
direktorius Jerome Wa3die — 
peikus/šikas žmogus,idealis- 
tisui užsimojęs jam. pasKirtą

nei pagaliau noro savos egzis
tencijos šiame krašte proble
mom spręsti ar net jas pažinti? 
Mum nepasteomr, mecm cyiute-

pateikti Baltąją RūtaąGom- 
ferėnce on Aging techniniam 
komitetam ir per juos pagrin
dinės konferencijos svarstymam 
krašto sostinėj £981 gruodžio

/kio _ _ .. r_____
nią piliečią paogramas formų- bet p autobusą, trarid*ną ir lėk-
1 ‘ “ *rs* * i- si-a tjjvęjįjjJjgjjūgJ fjggįjįjAjjg pa

likti namą dėl ligos ar kitą

darbo. Botą itin prasminga, jei ir 
jaunimo organizaciją atstovai į- 
sįjungtą šiame bendrame visus 
muš liečiančiame projekto — 
juk visi mylim ir vertinam savo 
senuolius, ir visi .tokiais vieną

įg / ■ ’• X -į"*., j 
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Aging vyriausiojo štabo, šį vadi
namoji nttnflbonfevencąa Anicrr- 
koa šėmąją europiečią: ryškalam 
(Wbite House Miaicosfesence 
ob Euro-Ameriean Elderly)

KSausruMB kyla, kiek ilgai mes 
galim save laikyti svečiais, per
ėjūnais. Ar po 30 metą mes dar 
vis svečiai, ar gal jau šeimi
ninkai ir, kaip tokie, turėtumėm 

-r {nudėti patys savo gerove rt-
to (Stotos, idagB K speofines Toh ang^į,
piOgiainas senesniųjį Alio me agresjnois, t.y. veiksmą įoo-

ir lumkrečiais darbais išreišknn 
pagarbą ir rūpestį ypač tiem, 
kurie, paruošę mus gyventam, 
dabar patys reikalingi globos, 
medės ir prasmingo užsianga- 
žavimo visuomenėj.

Visus laiškus' ir užklanStaus 
apie minikonferescįją prašau 
adresuoti taip: Čalma Sudėde- 
lis, Miniconferenee Gėordfoa-

tmn tikrą stabą tikros savą se
nąją padėties supratimo, ypač 
vadovaujančią žmopią 'tarpe, 
ypač tose grupėse, kurios savo 
eilėse turi darig ^pėkminią

National Center for Urban 
gė-jįi’- Ethnic Affrirs srąungti jėgas 

jb senvi reitatan dr. Baroki fan> šiandien ra-
pn^feoto gto^m lw tamIWtRoomaB,TkeCI«d>o-

etniniam reikalam dr. Stepben ' *’ ” * '** -- “ ’
Aieilo bei Victoria Mctaitado, 
Administiation on Aging dtak-

’*r-
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v$Aą nųoeą, vėjfam atsiuntė Al
giui Regiui savo padėkos laišką: 
“Noriu pareikšti Jum mano gilų 
dėkingumą už Jūsų laiką ir pa
stangas padaryti mano vizitą 
Chicagoj tokiu maloniu ir sėk
mingu. Lankymasis lietuvių kak
mynystėj man buvo labai mie
las. Dėkoju Jum už knygą apie

giasi gražiais gintaro karoliais.”
— Vliko metinis seimas šie

met įvyks gruodžio 13-14 Kana
doj, Toronto Lietuvių Namuose.

— Kun. prof. Antanas Rub- 
šys, laimėjęs Ateitininkų Fede
racijos 1000 dol. premiją už 
“Raktą į Naująjį Testamentą”, 
kaip geriausią religinio turinio 
knygą, gautus pinigus šitaip pa
skirstė lietuviškai spaudai stip
rinti: po 50 dol. — Eglutei,. 
Laiškam Lietuviam, Tėviškės 
Žiburiam ir Ateičiai, po 100 
dol. — Darbininkui, Draugui ir 
Aidam, 500 dol. — Krikščionis 
Gyvenime knygų serijai leisti. 
Darbininkas nuoširdžiai dėkoja 
už jam skirtą dalį.

. — Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks Clevelando Lietuvių Na
muose lapkričio 2. Pramatytas 
darbo posėdis, pietūs ir progra
ma. Ęalbės prof Vytautas Bie
liauskas.

— Kanados LB. krašto tarybos 
suvažiavimas įvyks lapkričio 1-2 
Montrealy, Aušros Vartų parapi
jos salėj.

— Kanados Lietuvių Fondas 
lapkričio 8 Toronto Lietuvių 
Namų salėj rengia koncertą ir

rinkimą 400,000 dol. kapitalo, 
kuiris'ugdtanas' nepriklahsemai 
Lietuvai, d iš jo palūkanų re-1

tomą “Dainavos” ansamblio, 
įvyks lapkričio 8-9 Chicagoj, 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj. v

ketvirtosios metinės visuomeni
nis ir kultūrinės premijos įtei
kimas su specialiu banketu į- 
vyks lapkričio 9, sekmadienį, 
4 vai. popiet Lietuvių Namų 
salėj. Premijos skyrimo komisiją 
sudaro: Aurelija Balašaitienė, 
dr. Edm. Lenkauskas ir Kęs
tutis P. Šukys.

pagerbtuvės rengiamos lapkri-

Prisikėlimo salėj. Meninę prog-

tas-sekstetas. Apie sukaktuvi
ninko kūrybą kalbės rašytojas 
Jurgis Jankus iš Rochesterio. Po 
meninės programos vaka
rienė.

no knygos “Mano kartos likimi- 
niai metai”. Muzikinius (tarpus 
atliks Elenutė Muholyte (kank* 
lės), Jonas MuHoBs (ragelis) bei 
Grandinėlė, vad. Liudo. Segto.

nėj veikloj, atsiuntė 20 dol. 
auką. Ačiū labai.

- JAV Vaistyto degusia- 
mrwp ooviecii sKyrage iMpiMK 
tiem Pabaltijo reikalam vesti
vieton iki šiol

> Pabaltiečių demonstracijose prie Jungtinių Tautų. Iš k. AL Marcelynas, Peter Wyte- 
nus, Simas Kudirka, kitą savaitę laukiąs lietuvių balsų kandidatas į New Yorko se
natorius Alfonse D Amato, preL Jenas Balkonas, Kęstutis Miklas, WaDace Rodgers. Nuotr. 
Charles Binkins ,

BE JŲ NEBŪTŲ 
KULTŪROS ŽIDINIO

čių bingą. Tai buvo 1970 metais. 
Pajamom pradėjus plaukti į 

statybos fondą, Židinio idėja 
ėmė atrodyti įmanoma. Bet to 
nebuvo gana. Pavienių žmonių 
bei organizacijų aukos ėjo pama
žu, su atsikalbinėjimais ir ati
dėliojimais, o statybos išlaidų 
sąmata kaupėsi aliarmuojančiu 
greičiu. Reikėjo organizuoti 

_________ dar vieną bingo sekciją.
įplaukom, kurias žūt būt reikė- . Tuo reikalu buvo kreiptasi į 

New Yorko Lietuvių Atletų Klu
bą. Buvo pramatyta Židinio salę 
pritaikyti sporto treniruotėm bei 
rungtynėm, todėl Atletų Klubas 
buvo logiškas partneris Kultūros 
Židinio statybos lėšų sutelki
mui. Čia ir vėl Tėvo Pauliaus 
dėka Klubas praturtėjo naujais

bos ir išlaikymo lėšų šaltinis. Be 
šių nuolatinių pajamų pilnas

Prieš eilę metų, kai Kultūros 
Židinio statybos idėja buvo bai
giama formuluoti, vienas iš di
džiųjų rūpesčių buvo — iš kur 
gauti nuolatines ir pastovias lė
šas tai statybai įvykdyti. Buvo 
drąsių vyrų, kurie tuoj pat klojo

sekti jų pavyzdžiu. Tai buvo gra-

toli gražu nelygus nuolatiniėm

jo kaip nors surasti. Vienkarti
nės aukos gražūs pažadai, ug
ningi raginimai ir aukų vajus 
nedavė daug vilties didelėm sta
tybos išlaidom nugalėti. O žemė 
jau buvo nupirkta lietuvių pran
ciškonų išgalėmis, ir Kultūros 
Židinys turėjo būti statomas. Ke
lio atgal nebuvo.

Į pagalbą atėjo pranciškonų 
patyrimas Tėvo Pauliaus Bal-

to iš Toronto parapijos, asmeny.

nebūtų buvęs įvykdytas, ir Ži
dinio išlaikymas nebūtų įmano
mas. Galbūt geriausiai tą įrodo 
per paskutinius 10 metų bingo 
žaidimuose surinktų pinigų kie
kis ir dar dabar kas savaitę 
ir kas mėnesį iš tų pačių šaltinių 
ateinančios lėšos.

Nuo 1970 pirmosios bingo 
grupės įsteigimo iki šiol per abi 
bingo sekcijas K. Židinio staty
bai ir išlaikymui buvo sutelkta 
gerokai daugiau negu pusė mili
jono dolerių. Tą visą laiką bingo 
pajamos svyravo — buvo blogų, 
buvo ir labai gerų metų. Šiuo 
metu pajamos gerokai sumažė- 
jusios, bet vis tiek kas-mėnesį 
ateina apie 3-4 tūkstančiai dole
rių, be kurių tiek pranciškonų 
vienuolyno bei spaustuvės, tiek 

________ ,_____________ _ ___ viešųjų K. Židinio pastatų išlai- 
bą buvo besąlyginis. Jie mie-^ kymas nebūtų įmanomas. Tuo 
lai stojo į Atletų Klubo pagal- būdu mažai žinomi ir pasišventę 
bintus (auxiliary), narius ir 1972r bingo darbuotojai ant savo pe- 
ėmėsi darbo antrajam bihge.; čių išnešė Židinio statybą ir tė- 
Adetų Klubui teko atsakomybė benešą jo išlaikymą. Jų darbo 

vaisiais naudojasi visa New Yor- 
ko bei apylinkių visuomenė.

Bingo darbininkam tenka di
džiulė padėka, kurios jie užsi
pelnė.. Jiem priklauso ir atly-

troškimas paremti Židinio staty

Atletų Klubui teko atsakomybė 
bingą tvarkingai vesti ir visą 
pelną perduoti į Židinio staty
bos fondą.

Antrojo bingo pajamos galuti
nai nulėmė statybos vykdymą.
Lėšos plaukė iš amerikiečių —■ _ 
bingo mėgėjų kišenės, o abiejų ieško. Geriausia padėka bingo

jo jiem statyti Prisikėlimo para
pijos pastatus ir išmokėti sko
lą. Tėvas Paulius, būdamas tvir
to tikėjimo, malonaus bei nuo
širdaus būdo ir entuziastiškos 
energijos netrukus čia suoigani- grupių darbuotojai aukojo savd darbuotojam būtų suteikimas 
zavo pranciškonų rėmėjų būre- laiką, sveikatą ir energiją Kul- pagalbos, kad pavargusieji būtų 
lį. Išsirūpinęs reikiamus leidi- tūros Židinio labui. 1—-----—
mus ir pasikvietęs talkon bran
duolį pagalbininkų, jis pradėjo kiui visiškai sumažėjus, bingo 
vesti pirmąjį Kultūros Židiniui žaidimais sutelktas pelnas liko 
remti skirtą penktadienio popie- beveik vienintelis Židinio staty-

Reiškiame nuoširdžią padėką 
visiem skautų tėvam ir rėmė
jam, prisidėjusiem prie New 
Yorko Skautam Remti Komiteto 
*baliaus, suruošto spalio 4, pa
sisekimo.

Padėka priklauso: Giedrei 
Stankūnienei, pravednsiai ba
liaus programą; Ramutei Čes- 
navičienei — paruošusiai jau
nuosius programos atlikėjus; 
programos atlikėjam — Linai 
Alksninytei, Audronei Česnavi- 
čiūtei, Rimui Cesnavičiui, To
mui Lorai ir Viktorui Lorai; 
Aldonai Daukantienei už salės 
dekoracijas (ir jos sesutėm už

00, Bahrtavičius , Mečys ir Van
da $400, Venesuela, Daunoras, 
Juozas ir Janė $825.00, X • 
$4,800.00, X $1,300.00, Janonis, 
Fulgentas, atm. įn. $805.00, Si
maitis, Kazimieras, kun. $600. 
00, Union Pier Namų Savinin-. 
kų ir Gyventojų Draugija 
$1,000.00, Vizgirdas, Vytautas ir 
Aldona $600.00.

1 x 230.00 — Baublys, Jurgis 
(miręs), Agr. ir Elena $365.00.

1 x 250.00 — Urba, Vytautas, 
dr. ir Aldona $1,010.00.

1 x 500.00 —Gleveckas, A. 
B., M.D. $3,800.00.

1 x 670.00 — Medis, Kazys, 
atm. įn. $776.00.

f x 1,000.00 — Kutaitis, Karo
lis ir Liudmila $1,000.00.

l'x 2,000.00 — Byla, Juozas ir 
Ieva $2,300.00.

Iš viso 41 narys — $8,915.00 
Rašydami testamentus, neuž

mirškime Lietuvių Fondo, įra
šykime į testamentą numatytą 
sumą: “LITHUANIAN FOUN
DATION, A NON-FOR-PRO- 
F1T, TAK EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD.CHI- 
CAGO ILLINOIS 60629”

Lietuvių Fondas 1962-1980. 
X.17 turėjo:

1. Pagrindinio kapitalo bruto 
— $1,972,38039.

2. Pajamų — 978,781.30
3. Per Pelno Skirstymo Ko

misiją, remiantis protokolais, 
lietuviškiems reikalams (švieti
mui,, kultūrai, premijoms, sti
pendijoms ir moksliniams veika
lams) paskirstęs — 718,735.77

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų 2 milijonus 

nėi V^Siifeifeienė; !. Svitrienė, ir kasmet gąlėtų skūti 
V. Vaičiulis, E. Vainienė, K. Vai- bei daugiau kaip 150 tūkstančių 
nius, J. Vytuvienė, M. Žu- dolerių.

dės, reiškia įnašų iš viso.
1 x 10.00 j— Špokauskas, Ka

zys (miręs) ir Genė $110.00.
3 x 25.00. — Baronas, Aloy

zas, rašyt atm. įn. — St ir E. 
Baras $125.00, Ivaška, Paul ir 
Joanna $125.00, Brolis Zigman
tas, atm. įn. — Irena Mironas 
$100.00.

1 x 50.00 — Jankus, K, Eng
ianti, $50.00.

1 x 90.00 — JAV LB Auroros 
apylinkė $400.00. t

17 x 100.00 — Bagdanskis, 
Juozas ir Birutė $325.00, Bagdo
nas, Petras, atm. įn. $100.00, 
Bagdonavičienė, Vaclovą $500. 
00, Baronas, Aloyzas, rašyt, 
atm. in. — Lttngys, Benediktas 
ir Julija $100.00, Budrys, Stasys, 
M.D. ir Milda, M.D. $1,400.00, 
Juijųnas, Stasys $100.00, Jurkus, 
Pianas ir Ilga $100.00, Karaitis 
Algirdas, inž. ir Viktorija $800. 
00, Kriaučiūnas, Kazys ir Euge
nija $200.00, Leugoud, Edward 
$4,499.26, Pruųskis, Jonas ir 
Vanda $500.00, Rūta, Tadas Kęs
tutis $700.00, Reinienė, Marija 
$700.00, Švėkšnos gimnazijos į- 
našas — Rūgytė, Alicija $2,800. 
00, Strazdas, Jurgis, atm. įn. 
$100.00, Šlepavičius, Aleksand
ras ir Olgą $300.00, Tauras, Vy
tautas, MD. ir Aldona $2,600.00.

1 x 150.00 — Klevai, Vincen
tas ir Sofija $150.00. '

1 x 190.00 — Bručienė, Ol- 
ga, atm. įn. $190.00.

10 x 200.00 — Abromaitis,

pavaduoti, kad pasitraukian
čiųjų vietos būtų užpildytos ir 
tuo būdu būtų užtikrintas gyvy
binių lėšų Kultūros Židiniui tęs
tinumas.

Per tą dešimtmetį bingo dar
buotųjų eilės patvariai išsilaikė, 

PADĖKA nors nemažai jų pasitraukė “į
atsargą”, arba pasirodė ir vėl 

ninytei, R. Alksninytei, R. nubyrėjo. Turint omeny tuos, 
Adams, K. Senken, G. Katinai- kurie anksčiau uoliai dirbo, ir 
tei ir V. Penikaitei^kunos pa- tuos, kurie tik retkarčiais prisi- 

<fejo, visiems priklauso mūsų 
padėka. Visas pavardes būtų

nius, J. Vytuvienė, M. Žu
kauskienė.

Čia paminėtų žmonių troški
mas ir viltis yra visada New Yor- 
ke turėti lietuvių gyvenimo 
centrą — Kultūros Židinį. Pavie
niai asmenys ar organizacijų 
žmonės, kas kiek > gali, prašomi 
įsijungti į jų eiles ir tęsti jų 
darbą mūsų visų gerovei.

Alg.Š.

DBCTER PAtK

7741 JAMAICA MBMUB 
(Cer.77toMrwt>

2M41N .

Ilgainiui, privačių aukų kie-

tarnavo prie stalų baliaus metu.
Visiem ir visom, kurie prisi

dėjo ruošiant balių, o taip pat ir 
visiem mieliem svečiam komi
teto ir visų _Ne^w Yorko skau- 
tų-čių vardu —dar kartą AČIŪ!

NewYorko Skautams 
Remti Komitetas

tpjų sąrašus alfabetine tvarka.
uo pat pir- 
ngė vėliau, 
talkininkai 

ros Židinio

nusiam garsintuvus (stereo); Ze
nonui Juriui, tvarkiusiam gar
so sistemą. Br. Raila, Vaivos rykite, 100 

kalbų | Liėtuv^ 10 dol. Laumių 
juosta — 3 dol. Paguoda, I ir II 
Adis — po S do^IH dalis — 
050 doL

V. Petraitis, Pasakėčios pagal 
Krylovų. 3 doL

Dešimtoji pradalgį — litera
tūros metraštis, red. K. Barėno.

J.- Adomėnas, ŠI Barakausldenė, 
Br. Bobelis, S. Bobelienė, J. Kli- 
ve&a, R- Kondratienė, J. Kregž- 
dienė, O. Kreivėnienė, J. Ku
činskas, G. Kudirkienė, G. Kum
pienė, B. Labutieūė,E. Liobė, 
B. Lukoševičienė, E. MfckeHti- 
nienė, A. Minsavfch, S. Nutau-

Skaučių-tų iiisitjM 6. Ik į V0”138’
oOnienei. I. s-wA»» 1- ▲&««. . red. A. Miupakelienė ir C. Grin- 
sto t r 
4MO.

landi

DOV ANA JAI AR JAM

-Tel (212) 23*4128

ATIDARYTA8 NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. (Mm



rarijrije, TomevndMa joliteratn- 
rinės stadijos apie Vaižgantą, 
Aleksandrą Dambrauską —

Jau dešimt metą , kai Simas 
Kudirka, riekdafetraš laisvės, 1970 
lapkričio 23 peršoko iš so
vietą Rusijos žvejybos laivo į

K įvairią autorių hmnoristika. 
Tiesa, yra ir necenzftauotą po
sakių, kurią net ir Amerikos te- 
levizija neleistą savo progra
mose. Vieniem šis “Kaimas” pe-

S. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija kiekvienais metais ru
denį surengia savo toriam pa

tai draugijos salė buvo perpil
dyta susirinkusių, šiaip natksų 
renginiuose dažniausiai renkasi 
tik vyresnioji karta, o čia susi
rinko ir vidurinioji bei jauni
mas. Tai labai pvriku. .

Sukakties minėjimą pradėjo

Spalio 30 < lapkričio sa-y 
vaitgalį ji rengia erių namuose, 
243 E. 34. Št, Manbattane, pn- 
baltiečių foto meno parodą ir

ratono lenktynės. Kelio ilgis — 
26 mylios ir 385 jardai. Daly
vavo 14,611 amieną iš 44 vals-

Uetuvių Motorų Federacijos 
BostonoĮdubas .rengia kalėdinę 
vakaronę—Kūčias grtodžio 14, 
sekmadienį, 4 vaL popiet Lie-. 
tuvių PUserią D-jos naujai at
remontuotoj Il-ro aukšto salėj.

gai kr pažįstami, vtotoari kr šne
kučiuojasi. Tau? praleidžiama 
keletas valandų. šiais metais 
toks pobftvis buvo spalio 19.

žiaus. Jos vyras Andrius mirė 
prieš 13 mėtą. Buvo gimusi 
Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 
1912 apsigyveno Lowell,

tiejų Valančią, Antaną Bara
nauską, Vincą Pietarį. Tomės 
turi 552 puslapius. Kaina 15 
doi. Gaunamas Darbininko ad
ministracijoje;Užsakant reikia

R. $laį>eliiri, D Jakienė* TO. 
Bahier. Viso gen,.Pundzevi -’ 
čiaos vardą jamžinimiri Liet. 
Foode surikta 200 dot

A. a. gen. Stasio Pundaevi-

rum Burėm*. Pradžioj parengi
mo nariam, kurie išbuvo Įdribo 
nartas 25 metas, prisegama po 
auksinį su vytimi ženkliuką, 
tada juos nemokamai pavaišina 
skaniais pietumis, p- vAKoUį jau 
kitoj sriėj, renkasi ir viri nėriat 
Kiekvienas narys gauna po 3 
kuponus, ką gsB pasirinkti 
maisto ir išgerti. Jeigu kam to 
neužtenka, tada prie barų gali 
nusųmfcti ir daugiau. Prie gre-

riįref'
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City bus ne lapkričio 2, kaip 
buvo skelbta praeitam Darbi
ninko numeryje^ Bet lapkričio

Zigmas Raulinaitis. Visiem 
skautam-ėm dalyvavimas būti
nas. Visi dalyvauja uniformuoti.

jankia rmotaika šį kartą progra- 
moje dalyvaus Bostono vyrų 
sekstetas ir Tryptinio tautinių 
tokių grupė dainų ir tokių py
nėje. ŠflidaaB gros šaunus Juo
zo Thomas orkestras ir svečiam

9 y .v. Kelionės kaina 8 dol. 
Registruotis pas Marytę Šalins 
kienę. Ekskursijos vadovas —

New Ytako-Nesv Jersey šen- menės šventė, šia proga žodį 
draugių ateitininkų skyriaus tars buvęs skautas, dabartinis 
svarbus susirmldmas įvyks lap- Kario žurnalo, redaktorius, kpt 
kričio d, srinaadiffM, 1 vaL po
piet, po jauntao pomadų, Knl- 
tėros Židinio posėdžių famba- 
ryje. Programoje — dvasios va
do paskaita ir ateinančių me
tų veiklos plano svarstymas. Visi




