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-----  / . \ 1980 balandžio 13 apie 16 
JAV prezidento rinkimus la-v 

bai lengvai laimėjo respubliko
nų partijos kandidatas, buv. Ca- 
lifomijos gubernatorius ir akto
rius Ronald Reagan su jo pasi
rinktu viceprezidentu George 
Bush. Respublikonų partija bū- 

~ simam senate pirmą kartą po 26 
m. sudarys daugumą ir per
ims įvairių komitetų vadovavi
mą. Ji taip pat padidino savo 
mažumą atstovų rūmuose ir iš
rinko kelis gubernatorius dau- . namą atėjusi Genovaitė Paben
giau negu turėjo. Pažymėtiną kaitė ir šio namo gyventoja Bi- 
kad demokratų partijos liberali- rutė Briliūte (muzikos mokyto

ja); Kratos metu iš Birutės Bri- 
liūtės paimta:, rašomoji maši
nėlė “Erika”, startinis pistole
tas, 6 magnetofono kasetės,

nio sparno vadai, kaip George 
McGovern, Gary Hart, 
Birch Bayh, Frank Church, ir kt, 
visai nebuvo išrinkti.

Genovaitės Mačenskaitės namą, 

čio g. Nr. 3, įsiveržė grupė 
saugumiečių. Patikrinę visus 

gyvenančiai nepilnametei Jo
anai Šakevičiatei kratos sankciją 

nių. Tačiau mergaitė nepasirašė. 
Kratos metu buvo sulaikyta į šį 

tės klausimas”, krin. Dudko 
“Pokalbiai religiniais klausi
mais”, Vainovičiaus “Kareivio 
Čionkino gyvenimas it nepa
prasti nuotykiai”, “Abiturientai” 
(3 t.), “SOS iš anapus”, “Fabio- 
lė”,^“ Danguolė”.

Saugumiečiai padarė kratą ne 
tik Tuomienės kambaryje, bet ir 
Genovaitei Mačenskaitei pri- 

- klausančioje namo dalyje (be 
prokuroro sankcijos). Namo gy
ventoją prašomi nepasisakė net 
pavardžių, nepaliko kratos pro
tokolo. Kviestiniai padėjo sau-

gumiečių atsivežtą lagaminą su

Krata truko 7 vai. Asmeninė 
krata išrengiant buvo padaryta 
Birutei Briliūtei ir senutei Ele

veriančiai šiame name). E. Ha- 

kuroro sankcijos buto padaryta 
krata, kurios metu paimta rašo
moji mašinėlė “Ideal” ir kelios 
religinės knygos. E. Babiansb 
ja po kratos buvo čia pat sau
gumiečio Valaičio tardoma. Se
nute savo pareiškime prokurorui 
(1980.IV.23) rašė: “Atrodo, to
tų’ tikslingiau nukreipti sau
gumo bei milicijos akis kovai 
su girtuokliaujančiais, ištvirkau
jančiais, o ypač su nelegaliai su
minančiais alkoholinius gari
mus žmonėmis, o tikintiesiems 
duoti ramiai gyventi, mokytis, 
darbuotis ir mums, seniems 
— ruoštis laimingai mirčiai”.

Kratos metu saugumiečiai už
gauliojo ir šaipėsi iš šio rūmo 
gyventojų. “Kviestinis” Cibuls
kas, pamatęs nupieštą religinį 
paveikslą šaipėsi: “Kas čia per 
pornografija?!” Radę ant stalo 
paruoštą restauravimui Nuiry- 
žiuotąjį, saugumiečiai replia- 
vo: “Tai kam tą savo sužieėo- 

1980 balandžio 28 į Onos Vit
kauskaitės (suimtos balandžio 
18) butą esantį Kaune, Partiza
nų g. Nr. 226-4, 7 vaL ryto į- 
šveržė 3 saugumiečiai, vado
vaujami tardytojo Rainio. Kvies
liais buvo pakviesti du gir
tuokliai. Krata buvo padaryta be 
prokuroro sankcijos bute ir rū
syje. Jos metu paimti asmeni
niai O. Vitkauskaitės dokumen
tai. Surašę protokolą saugumie
čiai vertė po juo pasirašyti ten 
gyvenančią Bernadetą Mališ- 
kaitę, bet ši atsisakė. Nieko ne
pešę ir, net nepalikę kratos 
protokolo, po pusantros valan
dos kratos išsinešdino.

1980 balandžio 28 anksti rytą 
saugumiečiai, vadovaujami mjr. 
Raugalo, padarė kratą Genovai
tės Navickaitės (suimtos balan
džio 17) bute, esančiame Kau
ne, Vašuoklių g. Nr. 4. Iškrėtę 
kambarį ir garažą, nieko nerado. 
Tuomet, net nepalikę kratos 
protokolo, išėjo.
*■ 1980 m. balandžio 8 d. Prienų 
taj.milicijas kpt. Slibinskas pa
darė kratą pas Kazimierą Sa-

Kratos metu paimta: religinės 
knygos —-<T. Toth “Jaunuolio 
religija”, K. Nasecko “Šviesos 
nešėjai”, Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija, įa^dą sąsiuyi-

valdžia atitinkamais atvejais 
leistų tokiom šeimom susivie
nyti su savo nariais užsieny. Ša
kalys prašo, kad būtų daroma 
visą kas tik įmanomą suteikti 
jo šeimai galimybę atvykti pas jį 
1 JAV.

S. Kreiptų dėmesį į sovietų 
mėginimus diskredituoti už 
žmogaus ir tautų laisvę kovo
jančių asmenų parodymus ir pa
stangas užkirsti jiem kelią į Ma-

matant paleistų suimtus pabal- čiau Šakaliui, taip ir kitiem 
mėginama užčiaupti bumas, 

Statkevi- grasinant įkalinimu ar Seimo.* 
ių. Martą narių represavimu. (Elta)

vo-Ribbentropo apaktą negalio
jančiu. Toks pasiūlymas yra 
Madrido konferencijos rėmuoše, 
nes tas paktas tebeturi ypatin
go poveikio žmogaus teisių pa
dėčiai Vidurio ir Rytų Europoje.

2. Iškeltų tautą apsisprendi
mo klausimą nes tai .viena svar
biausių kolektyvių žmogaus tei- ' 
šią kuri giliai paveikia kiekvie
ną asmeninę teisę. ___ _ ___ _____________

3. Reikalautų, kad sovietai be- drido konferenciją. Kaip anks-

tiečius — Antaną Terlecką Ju
lių Sasnausl 
čių. Arvvdą

MASKVA RŪSTINA PABALTIEČIŲ VEIKLA

< “Jie šmeižia tautas, kurias Jie 
išdavė. Piketuoja ir boikotuoja 
mūsų menininkų pasirodymus 

\Vakaruose, reikalauja, kad (JAV) 
vyriausybė nutrauktų pasikei
timą moksline ir technine infor
macija su SSSR”. Taip apie pa- konferencijos bengiamojo akto 
baltiečių pasiuntinybes ir politi- raidei ir dvašiai. JAV-ių oficia

lių įstaigą parama tom “amba
sadom” ir “misijom” esanti

nę veiklą Amerikoj rašo Mask
vos Literatumaja gazieta (1980. 
IX. 10). Straipsnio autorium nu
rodytas Feliksas Strumilas, Lie
tuvos komunistų partijos centrą 
komiteto užsienio ryšių skyriaus 
vedėjas ir aukščiausios tarybos 
užsienio komisijos pirmininkas.

“Jie net sudarė ‘delegaciją’ ke
lionei į Madridą”. Literatumaja 
gazieta klausia, ar pabaltiečių 
“ambasadorių” ir “atvirai naciš
kų ir revanšistinių sambūrių” 
veikla neprieštarauja Helsinkio 

dar vienas bandymas sabotuoti 
Helsinkio aktą”.

Literatumaja gazieta straipsnį 
reikėtų interpretuoti, kaip 
komplimentą išeivijai, kurios 
veiklą pagrindiniai t Maskvos

(Elta)

Ronald Reagan, Amerikos 
prezidento rinkimus laimė
jęs lapkričio 4 MIRĖ DR. JONAS GRINIUS

į
Į/

Irano parlamentas sutiko pa
leisti JAV įkaitus, jeiJAV pasi- I 
žadės: jokiu būdu nesikišti į j 
Irano vidaus reikalus, atšaldyti 
JAV užšaldytus Irano kapitalus, 
atšaukti visus JAV ir privačių I 
asmenų ieškinius lranui ir grą- I 
žinti visus Irano šachui ar jo ar- j 
Ūmiesiem priklausančius turtus, j____
Iranas reikalauja greito JAV at- l 
sakymo, p JAV, turėdamos gal- 
vej daugybę juridinių sunkumų I, 
Irano reikalavimam patenkinti, ! 
sąlygas svarsto ir atsakyti ne-

Jamaikos parlamento rinki- z*' 
norus didele dauguma laimėjo jį 
opozicijoj buvusi Darbo partija 
su jos vadu Edward P. O. Sea- B

Miunchene, Vokietijoje, lap
kričio 10 mirė dr. Jonas Gri
nius, buvęs Kauno universite- 

.. to profesorius, meno istorikas, 
literatūros kritikas, daugelio 
knygų autorius.

Velionis buvo gimęs 1902 va
sario 21. Giminėnų kaime, Jo
niškio valsčiuje, Šiaulių apskri
tyje. Gimnaziją baigė Šiauliuose 
1922, Lietuvos universiteto teo
logijos-filosofijos fakultetą 
baigė 1926. Studijas gilino Gre
noblio ir Paryžiaus universite
tuose, studijavo prancūzų kal
bą, literatūrą, estetiką, meno 
istoriją. 1929 Lietuvos universi
tete už disertaciją apie poeto Os
karo Milašiaus kūrybą gavo dak-

Į Vokietiją pasitraukė 1944 ir 
ten išgyveno visą laiką, nes dėl 
sveikatos negalėjo išemigruoti.

Būdamas moksleiviu ir stu
dentu, plačiai veikė pavasari
niuose, ateitininkuose, aktyviai 
reiškėsi visuomeniniame gyve
nime, priklausė prof. Brazaičio, /- 
prof. Ivinskio kartai, kuri, bai
gusi lietuviškas gimnazijas, uni
versitetą, labai kūrybingai įsi
jungė į nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą ir jos statybą.

Parašė visą eilę dramų, lite
ratūrinių mokslinių veikalų. 
(Apie jo kūrybą plačiau kitą 
kartą).

KREDITUOJAMI TERLECKAS

POPIEŽIAUS PASIRINKT/

■eiptas prieš 
memoraaiio- -M- _e m 11<~ rKUSi MOlOah

Nuo 1940 dėste statybos fakulte
te meno istoriją ir prancūzų 
kalbą

Laisvė, — tai temą torių 
popiežius Jonas FtariKą J Pa
rinko XIV-ąjai Pranuliu* 
Dienai 1961 smmšo i.

Rugsėjo 27 Tiesoj išspausdin
tame straipsny apie Antano Ter
lecko ir Juliaus v Sasnausko teis
mą tvirtinama, kad jie “viešai 

nusikalstamą 
veiklą” ir todėl bausmė jiem 

vaitinį laikraštį ir leisti naudotis “sušvelninta”. Straipsnis parašy- 
televizija. tas hfldtaųni stalininiu stilium:
į V. Vokietijos vyriausybė ąt ‘
Šaukė savo

po kuriais yra jo pavardė. ;
Tiesos straipsnis patvirtina 

Vlado Šakalio teiginį, kad Edc- 
va darys visą kas tik įmaišam, 
diskredituoti 45-hjpabaMinj

SIUS 
snžii

ga. Per priešrinkiminę kovą 
žūvo 700 žmonių. Seaga žadėjo 
kraštą pasukti laisvo ūkio kryp
tim ir’ atsisakyti buv. min. pir
mininko praktikuotų socialis
tinių eksperimentų; be to, jis 
sieksiąs pastovios demokratinės 
Vyriausybės, kuri respektuotų 
žmogaus teises, siektų gerovės 
ir stengtųsi neturtinguosius į- 
jungttį gyvenimo srovę.

Lenkijos min. ptrnominka* Jo- 
aef Pinkowski nepriklausomai _ ________
darbininkų unijai “Solidamosc” pasmerkė savo 
pažadėjo pradėti spausdinti



i Vilniaus KGB buvo iškviesta 
Sagotosios parapijos klebono 
šeimininkė' Janina Pileckytė. Ji

PY? / ' •
2. Premijai gauti asmenis 

ar vienetus raštu pasieto jauni* KVECAS 
JOMAS 

1,33 + 13U

kaitė atsisakė bet kur tardymo GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS - &RMEMNČS: Havaa H» 
metu pasirašyti. Galutinė tarrlv- Funerai Hou*o» lac., 104-38 Jamaica Avt., Rldimood HIN, N.Y. 11418; 
tojo išvada tokia: Jei tojau ke
liu eisi, baigsis blogai”.

tigua, Montserrat, St. Kitts ir 
Nevis — sudarė Rytų Karibų

biauja su sovietinės Tadžikuos 
mokslų akademija tyrinėdami 
žemės drebėjimo reiškinius Du
šanbė srity, kur žemė dažnai 
dreba.

Kolumbijos prezidentas julio

»^r. A J

(Notaro patvirtinto angliško 
teksto vertimas)
"j^vįįpAS ŠAKALYS, ank* 

čiau gj^ręsp^s Vilniuje, Lietu
voje, pareiškiu:

1. Kaip lietuvis disidentas 
rusų okupuotoje Lietuvoje bu-

David E. Hffl» 
viešasis notaras,' 
Ontario provincija, Kanada

§.m. gegužės 14 tardymui į 
Vilniaus KGB buvo iškviesta 
auklėtoja Ona Šarakauskaitė. 
Tardytojas Rainys jų klausinėjo 
apįe suimtųjų O. Vitkauskaitę. 
Teiravos, ar ji neduodavo skai
tyti “Kronikos”, ar į Vitkauskai
tės butų užeidavo vadinamas 
“Antanas” — suimtasis A. Janu

sus su vyriausybe kovojančius 
partizanus mesti ginklus ir savo 
pažiūras ir siekimus bandyti įgy-. 
vendinti per krašto demokrati
nes institucijas. Padėjusiem 
ginklus pažadėjo amnestijų ir 
krašte kelis dešimtmečius vei
kusios išimties būklės panai-

_ ___________  . .J —-—r... ’7 » Bužą, A. Janulį, G. Navickaitę ?”ĮM«W .»• ’U*"U *»»

ir O. Vitkauskaitę, kaltino kun.
S. Tamkevičių, kad jis esąs kal
tas, kad ^ėlnęsbdtiej^kenčia

nekaltų žmonių kraujo išgėrė”, kalėjime, be to, jis prikalbėjęs BUYUSRINERALHOMK Marta Tataelra,*. taMot*nlųdlretaoriiM,ltow- 
— šaukė tardytojas, vaizduoda- kun, Virgilijų Jaugelį nusinųo- •* MRaa: 488 Latayatte 8t (Cor. W8m» Ava.), Mat 3444172. Pta 
mas save nekaltųjų gynėju . dyti, o dabar jį skelbias kan- rnoaiamua ganmgov Mooanuoe appvyciu*, oras bbvoorihb.

Po visos dienos tardymo kiniu ir šventuoju. Tardytojas *tatoa aukmoMtan paatatytL 
Giedrė Striokaitė buvo paleista—Rainys pyko, kuomet B. Mališ- 
namo, o sekančių dienų vėl tu
rėjo prisistatyti į Vilniaus 
KGB: Vėl buvo klausinėjama 
apie G. Navickaitę, taip pat tar
dė dėl “ LKB Kronikos” ir Lt.

Tų pačių dienų iš Vilkaviškio 
į Vilniaus KGB tardymui buvo 
iškviestas G. Striokaifcės tėvas 
Valentinas.

JAV paprašė V. Vokietiją padi
dinti savo piniginius įsipareigo
jimus JAV kariniam įrengimam 
V. Vokietijoj patobulinti.

Kinijos Shanghai universiteto 
studentų slapta vykdytuose 
dviejuose apklausinėjimuose, 
praėjusais ir šiais metais buvo 
gauti tokie atsakymai. Į klausi
mų, ar gali per ateinančius 10 
m. grįžti “4 gauja”, 5.4 proc. at
sakė neigiamai, daugiau kaip 50 
proc. — kad sugrįžimas galimas, 
o 30 proc. — kad bus sunku to 
išvengti. Į klausimų, kuri yra di
džiausia Kinijos socialinė pro? 
Hemą, 55 proc. Atsakė,-kad par
tijos kadro privilegijos, ir 23 
proc. — nedarbas; Į klausimų, 
kuo tiki; L proc. atsakė, kad tiki 
komunizmu, apie 25 prne. — 
likimą, to 25 proc. absoliu
čiai niekuo netiki.

1980 balandžio 15 KGB mjr. Ba"y Or t 

Markevičius tardė A. Ragaišie
nę dėt jos bute įvykusios spau
dos konferencijos užsienio, jtar* 
tariistams, atvykusioms į VlluMp 
ir dėl protesto prieš KGB sena

“veltėdį” Jurevičių, renkąs me- riilsallitavfifca ■ mėtotas j^totoama 
džiagarKronikai, kaltinas tarybi- ■ ‘ 1 "'
nę santvarkų,, kad ji nekovojau-
ti su alkoholizmu to vertė ku- toa^EmTZav
nigų pasirašyti pasiaiškinimų. Ctasoee, N.Y. T136K TetoL 7784158. 
“Nekiškite mums pagalio į ratusj -■
ir mes jums neltišime”, — pa- SPARTA—Rešomosmašlntlšt įv. kata 
stebėjo saugumietis. MAštaos/pigiausiai. Pn

1980 'gegužės 6 į Vilniaus
JAV -bederins Sov. S-gai »»

Thomas J . Watson ir kitų Vakaru į*1“ •“’» 1atv‘®V5*nte 
Giedrė Striokaitė. ų Tardytojas 
Balčiūnas klausinėjo apie suim
tąją Genovaitę Navickaitę ir 
apie kažkokį asmenį, kuris, tar- 

, dytojo teigimu, atnešęs ir pali
kęs Striokaitei “KLB. Kronikos”

'toakčkariai prie Abadan mie^ 
nepaėmė J lielafcvę iRmo alie
jaus ministęrį Mohammed 
Jawad Baqir Tungujan, jo pava
duotojų to 4 kitus pareigūnus.

" Ahmed Ben Bella.
», N.Y.11384.TM.21222M1M.

testuodamas prieš karinės vy-

tinėm partijom, atsistatydino iš 
partijos pirmininko pareigų.

7 Karibų jūros salos — St. 
Vincent, Grenada, St Lucia, An-

mų ir politinių partijų veiklos į- 
statymam priimti ir įvykdyti dėl 
jų gyventojų ųtsiklausimų.

Alžiro prez. Chaddi Benjedid 
paleido 15 metų kalėjime išlai- 

. kytą pirmąjį Alžiro prezidentų



lių ir kioskų su atminais. Kai 
kurie auksakaliai, Salia Hfcabos 
persų kalba, turi ir iškabą beb-

Judėjimas Chahar Bagh alfo
je tirštėja. Atsidaro vis daugiau

stengėsi paveikti ir patraukti lie
tuvius dąi iiįmsJriis

To meto lietuvių imigrantų 
bendruomenė buvo mažai mo
kyta. Daugumoje buvo be

galėjo kreiptis įvairiais baltų 
bei lietuvių kalbų reikalais. Tai
gi galima suprasti, kokią milži
nišką spragą Būgos mirtis reiškė 
ne tik Lietuvos mokslui, bet ir 
apskritai Europos kalbotyrai.

Mečetė yra skersai Keturių 
sodų alėjos nuo mano viešbu
čio. Liekni minaretai stebiesi

laistomi vandeniu iš upės, kuri 
išteka iš dykumos ir įteka į dy
kumą; gležni lapuočiai kaitrioje 
aukštumų saulėje.

kunigai ėmė organizuoti katali
kišką spaudą, nes spauda infor
muoja, palaiko ir skatina apginti

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
Amerikos lietuvių tarpe vyko 
nemažas judėjimas. Visuomenė 
diferencijavosi —— kūrėsi sočia*

Jurkus, L. Žitkevičius, Tėv. M. 
Stepaitis, OFM, Tėv. B. Mi
kalauskas, OFM, Tėv. P. Šarp- 
nickas, OFM. Nuo 1965 dirba 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM.

viršūnių, o kupolą 
tomis emalio plyte

lių spalvomis. Girdžiu, kad ją 
vadina Madrešseh-i-Madar-i- 

turšimi n/1

ga rašė:
“Kur mano žodyno kortelės? 

Ir ligoje rūpi žodyno dėžės ... 
šitos dėžės pridėta ne Būgai, 
bet Lietuvos turtui”. (Liriarotri 
— pabraukta paties Būgos).

Reikėtų taip pat prisiminti,

irtšl igl^Kl .MUCV1 Vm KaltKJS UtKllD* 
Apskritai jis nerašė teoriniais 
kąlbos bei kalbotyros klausi
mais. Jis laikėsi savo mokyto
jų (Fortųnatov, Baudouin de

rasis buvo nustebintas Būgos 
nepaprastai plačiomis ir gilio
mis žiniomis. Kas dabar apskai-

su švirkštais. Lapuočiai medžiai 
saugo nuo saulėkaitos.

Turiu visą dieną sau. Daugu
ma kelionės bendrų bando atsi
gauti po kelionės Irake. Judres
nieji judame į miestą, norėdami 
jį pažinti iš arčiau. '

Pusė pasaulio. Anuomet statyti 
rūmai ir mečetės dar ir dabar 
tebetraukia tūkstančius lan-

mdeeūropiečiui rūpėjo - sin
taksė: jie buvo paskendę fone
tikos, mmfologUcs, etimologijos, 
leksikografijos, semantikos stu
dijose. Jiems pirmiausia rū
pėjo "garsų ir formų keitimosi 
dėsniai”, kurių jie nemažai “at
rado” ir suformulavo. Ir Būga 
daugiausia dirbo tose srityse. 
Jeigu būtų ilgiau gyvenęs, jis 
gal būtų ką nors parašęs ir iš 
sintaksės. Netiesiogiai Būga yra

šaknyse rausės. Kantičkos, senu
tės maldaknygės amžiais už
miršti raštai, priežodžiai, mįslės, 
dainos ir gyvi žodžiai, — sausi 
sakiniai jam gimdė žodžio šak
nies, skiemens, dalelytės istori-

mėgęs sintaksės”. Man atrodo, darbštumas jau yra tapęs legen- 
kad tai gd nėra visiškai tikslu, d*. Jeigu kam kiltų abejonių 
Būga, nors ir genialus meduli- šiuo teigimu, tepavarto tik jis 
ašakas, buvo savo epochos vai- tris didžiulius Būgos Rfakttaty 
kas. O tuo aaetu retai kuriam raštų tomus, išleistus Vilniuje 

1958-62 metais. Visų šių trijų

žinoma, neįmanoma apčiuopti, 
bet jie yra labai žymūs. 
Pvz. kai 1914 m. Būga, išsiųs
tas 2 m. komandiruotei į Kara-

simetę^ į tokią bendruomenę 
buvo lengva įsimaišyti kovin
giem bedieviam ir žmones su
skaldyti, nusivesti savo keliais.

Bet nemaža to meto imigran
tų buvo atvykę iš giliai religin
gų šeimų.'Jie patys norėjo taip 
gyventi, kaip jų tėvai Lietuvo
je gyveno. Jienorėjo išlikti ištiki
mi katalikų religijai.

Kad tokie imigrantai galėtų at-

lesomis. Miegoti Mbesinari
MMRMtaiMmMal . makoti 

Dvejopi balsai prikelia mm jaidterari.

kūnas maldai iš mečetės sker
sai alėjos įsakmus ir įtikinąs. 

, La Uoka illa Aliok;
MuhatfnadranlABah. 
TikiUak įfn Dievas; 
Muhmtmad yru pnmaias.

Laikraščių leidimas vis sun
kėjo. Ir jie užsidarinėjo vienas 
po kito. Tada į pagalbą atėjo 
tėvai pranciškonai. Jie 1950 bir
želio 6 perėmė Darbininko lei
dimą, 1951 balandžio mėn. per
kėlė j Brooklyną ir čia su
jungė su Amerika, ėjusia Brook- 
lynę, ir su Lietuvių Žiniomis, 
ėjusiomis • Pittsburghe. 
Brooklyhe pirmas numeris pasi
rodė 1951 balandžio 16.

i ir meldžiasi. Chahar Bagh 
nuo XVI iki XVIII a. istaūan — Keturių sodų alėja turi tris 
praeitis yra dm žilesnė. Pirmu- kelius: du šoninius — važiuoti, 
syk ši dykumos osaė tapo Per
suos sostine seldžiukų-turkų 
valdymo metu (XI-X1I a.). ...

7 metus, susidarius įvairiem lwvo kalbinimas mokslininkas 
ta prasme*, kad jam — kaip ir 
beveik visiems to meto kalbi- 
ninkams — kalbos vystymasis, 
jos istorija, jos pasikeitimai nuo 
indoeuropiečių prokalbės ligi 
modernių kalbos tarmių buvo 
svarbiausi jo mokslinio darbo 
tikslai.

Tačiau Būgai rūpėjo ir praktiš
ki lietuvių kalbos dalykai: įvai
riomis progomis jis nurodė, 
kokias formas, kokius žodžius 
reikėtų vartoti. Visa tai buvo pa
grįsta lietuvių kalbos istorija, se
naisiais raštais, bet taip pat ir 
gyvosios kalbos duomenimis, 
kur tokių buvo. Todėl ir Būga, 
kaip ir Jablonskis, padėdavo to 
meto Lietuvos kultūros veikė-

tis pasidarė savaitiniu.
Pirmuoju redaktoriumi-buvo 

kun. F. Kemėšis, paskui redak
cijoje dirbo A. Kneižys, Pr. Gu
das, kun. V. Taškomas, ilgai vyr. 
rečdaktorium buvo prel. K. Ur
bonavičius. Dar redakcijoje dir
bo Juozas Laučka, Kazimieras 
Cibas, J. Lapinskas. 1950 sausio 
20 laikraštį ėmė redaguoti prof. 
Simas Sužiedėlis.

davo skaityti jau Spaustuvėse 
renkamus darbūs; dažnai kai ką 
pataisydamas, net papildyda
mas. Tokiu būdu Europos kalbi
ninkai tuo metu turėjo patikimą

t*< ririttgofoU ir ti. Būga , su
rinkęs daugybę duomenų ir iš 
gyvosios kalbos, ir iš senųjų 
raštų - aiškiai įrodė, kad se
nieji dvikanriemai vaidai kaip 
tik daugiausia baigiasi — es. 
Tuo šis ginčas ir pasibaigė, nes 
Būgos argumentai buvo aiškūs, 
plačiai pagrįsti, neabejotini.

Ne viskas, ką Būga siūlė, bu
vo priimta, bet patys svarbiausi 
jo siūlymai ir praktiškais kalbos 
vartosenos klausimais buvo į- 
gyvendinti. Todėl gal ne be pa
grindo kai kas mūsų dabartinę 
rašybą vadina būgine-jablons- 
kine rašyta. Dabartinėje naujo
je rašyboje kaikur vėl buvo su
grįžta prie Būgos siūlymų. Sa
kysime, kadaise Būga siūlė rašy
ti pjauti, bjaurus. Jablonskis 
svyravo; pagaliau pradėjo rašyti 
piauti, biaurus, o dabar štai vėl 
sugrįžome prie Būgos siūlytos 
rašybos ir rašome: pjauti, bjau
rus, rugpjūtis ir Lt

Kai kas sako, kad Būga “ne-

Isfahan ir Šv. Raštas neturi 
nieko bendro. Tačiau Isfahan 
miestas yra vertas domesio, nes 
yra safavidų dinastijos sostinė ir 
išraiška. Safavidai valdė Persiją 

XVI iki XVIII a. IsfahanKetvirtadienio vakaras. Ką 
tik nusileido saulė už Žagres 
kalnų. Dykuma ir kalnai nuda
žo vakaro žarą aukso spalvomis. 
Rytoj penktadieriis — musulmo
nų maldos ir poilsio diena. At
rodo, kad visas Isfahan ant til
to... Nejaugi išėjo mūsų pasi
tikti? .. Tiltas dviaukštis ir su 
balkonėlūus. Per autobusiuko 
langą jaučiu gaiviai kvapų vaka
ro vėjuką. Jauni ir seni džfau-

Iš tikrųjų daugelis kalbininkų- 
mokslininkų tuo metu nesido
mėjo sintakse, palikdami tai 
daugiau kalbininkam — prakti
kam. Tik, sakysime, šiuo metu, 
iškilus transformacinės genera- 
tyvinės kalbotyros teorijai, sin
taksė tapo pačiu pirminiu, svar
biausiu naujosios kalbotyros ob
jektu. Visos kitos kalbotyros ša
kos tapo lyg “pagalbinėmis”.

Reikia dar prisiminti, kad Bū
ga taip pat labai domėjosi nau
jai išeinančiais indoeuropiečių 
kalbos mokslo veikalais. Jis juos 
greit perskaitydavo, įjungdamas 
jų medžiagą į savo ruošiamus 
darbus. Dar svarbiau — jis yra 
parašęs ir paskelbęs daug 
svarbių recenzijų, kurios mokslo 
pažangai buvo (ir yra) labai svar
bios. (Daugiau negu 501).

Svarbu prisiminti ir tai, kad
Būga nuolat susirašinėjo su be- liaučiaus universitetą, sutiko 
veik visais garsiais to meto kai- tuomet garsų kalbininką prof.

rališki: kepti kiaušiniai, šviežios 
duonos plokštainiai, kava. Jeigu matas malonesnis negu Tehe- 
mėgsti, gerk arbatą. rane. Esu 1570 metrų aukštu

moje nuo jūros lygio.

susidarys 2207 puslapiai (1-505, 
11-725, III-977; IV-sis tomas yra 
smulkios rodyklės).

O Įtiek dar rankraščiuose liko 
suplanuotų, pradėtų darbų! At
rodo, kad susidarytų bent dar 
trys storuliai tomai. Ir visa tai 
daugiausia paties Būgos ranka 
parašyta. Tuomet juk dar nebu
vo nei moderniųjų kopijavimo 
priemonių, nei elektroninių ra
šomųjų mašinėlių, nąi skaičiavi
mo mašinėlių..

Ir visa tai Būda darė ne sau. 
Viename laiške žmonai, rašy
tame tik kėlios dienos prieš mir-

jams: taisė jų kalbą, recen
zavo paskelbtus rašinius, daly
vavo diskusijose dėl įvairių 
praktiškų lietuvių kalbos vartoji
mo klausimų.

Sakysime, tuo metu spaudo
je pasirodė didelio lietuvių kal
bos mylėtojo gydytojo J. Spu- 
dulio samprotavimai, kad vadi
namieji dvikamieniai lietuvių 
kalbos vardai visi turėtų baigtis 
galūne — is, taigi: Mindaugis, 
Algrrdis, Butautis ir tt Spudu- 
lis čia rėmėsi nepilnais gyvo
sios lietuvių kalbos duome-

iš tikrovės lopelio į visumą?

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

. Ą\.r , ■ f.

' v

(nukelta į 4 psl.)

čionišką nusiteikimą ir tarnautų 
Lietuvai.

Darbininkas pasirodė 1915 
metais rugsėjo 19 Bostone. Ėjo

kairės. Kairieji stiprėjo, turėjo 
savo laikraštį — Keleivį, kuris 

x tada rašė aštriai ir kovingai prieš 
religiją, kunigus. Bostonui šei

rė savo patarimais —- tiek lietu
viams, kurie turėjo reikalų su 
lietuvių kalba, taip pat ir nelie
tuviams, daugiausia kalbinin
kams, kuriuos jis gyvenime su-

Ir tikrai nuostabu, tiesiog be
veik nesuprantama, kaip šis ne- 

Į labai tvirtos sveikatos žmogus

lyg į darbo kuopas ir jų laikraš- spaudą mes palaikome savo or- 
čiu padarė Darbininką. Darbi- ganizacijų veiklą, palaikome ir 
ninkui į rankas įdavė Darbinin- patys savo lietuviškumą. Bet 
ką, kad jis išsaugotų savo krikš- spauda be paramos iš šalies ne- 
čionišką nusiteikimą ir tarnautų gali išsilaikyti. Tad išlaikykime 

savo spaudą, paremkime auka 
Darbininką, paremkime jo pa
stangas, atsilankykime į jo kon
certą ir būkime aktyvūs jo rė- 

metų — du kartus per savaitę mėjai, nes ir jis juk atneša lie-

savO principus. *
Dubininkas pasirodė Bosto- c !’

ne; nes tuo metu ten ryko Snžiedtbs. kun. V. Dabušis, A.

Astrams Rubšys, 
Manhattan CoDege

po 8 puslapius. Toks laikraštis taviškį gyvenimą į mūsų na- 
išsilaikė ilgiausiai. Prieš kokius * —mus ir palaiko mus.
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tor galėjo daug ko pasimokyti. 
Dėl to T. J. Vaišnio paskaitos 
buvo labai populiarios, jas lankė 
ne tik mokytojai, bet ir svečiai-

galbines priemones, kurios mo
kytojui palengvina dėstymą, o 
mokinį įgalina viską lengviau 
suprasti ir įsidėmėti. Tada moki-

Pasitarimui pirmininkavo JAV 
LB Visuomeninių reikalų- tary
bos pirm. Alg. Gečys.

Šia tema'- kaIbėjo,,xĮr. Jonas 
Račkauskas, instituto rektorius. 
Jis.paaiškino, kad institataa turi 
du skyrius: akivaizdinį ir neaki-

Universitete _
šūs mokslo vairiai Ugi Europos ga bus įtaig 
mokslo vyrų, kurie jo klausė lio atstovus 

Tai ne pasaka, bet didis ne- okupaęgos

klusimui sekti komiteto narys 
Tomas Venclova, Lietuvių kata
likų religinės šalpos direktorius 
knn. K. Pugevičius, Lietuvių in
formacijos centro pareigūnė 
Gintė Damušytė, Pasaulio LB'

rriįfcų lialiR TaLesąs 
^r^s^io^^a^sot^rias sn^^lęytpj^j 
irumas, kai Pedagoginis

Jo rankose — Pasibaigus audiencijai, tūks-

{fontanas ri&>-

taisomi ir su pastabomis grąži
nanti atgal. Šis skyrius gali būti 
labai . naudingas lituanistinių 
mokyklų mokytojų paruošimui.

kyklos, kurios yra toli nuoChi- 
cagos ir iš kur studentai, nega
li lankyti akivaizdinio skyriaus. 
Neakivaizdinio skyriaus direk
torius yra J. Masilionis. Re
gistruotis į neakivaizdinį skyrių 
galima aukščiau nurodytu insti
tuto adresu. a „

Tolįaųdr.J- Račkauskas }ęlar dininkų

nė, o mokytojui pasidaro leng
viau mokinį sudominti ir geriau 
palaikyti klasėj drausmę, nes , 
kur nėra drausmės, ten nėra 
įmanotaasj^našušdarbas. 
'“lituanistinėm ’dtokyidoS >ta

po visus Lietuvos kampus ir visų 
lietuvių lietuviškume, perėjusios 
per Būgos minties prizmę, su
darė naują mintį— lietuvių tau
tos ir aplinkinių tautų istorijai

dijų savaitės dalyviai norėjo su
žinoti daugiau detalių apie insti
tuto veiklą, programą ir mokes
tį. Tarp kitko dr. Račkauskas 
pareiškė, karį neakivaizdinio 

mokestis

paštu. Paaiškinama taip pat, ko
kią literatūrą vartoti tiem užda- 

_ viniam atlikti, kitaip sakantį pų-
kaip paskutinę priemonę. Ir apa- rodoma, kur susirasti atsakymus.

Prie šio straipsnio tetaos ti
ko ir RTRačkauskienės paskaita 
“Vaizdinės priemonės lituanis
tinėj mokykloj”. Jos tikslas buvo 
įrodyti, kad našesniam darbui

ratai, ir pačios kasetės nėra 
brangūs, o pagalba iš jų labai 
didelė. Galima mokiniui pa
duoti kasetę su kokia nors me-

Pasitarimo meta buvo praneš
ta, kad JAV ir Kanados LB 
rūpesčiu bei parama į Madridą 
vyksta laisvajame pasauly esąs 
Lietuvių Helsinkio komisijos 
narys Tomas Venclova. Jam 
šiame reikale taip pat talkina 
New Yorke veikianti Helsinki

1557 Bemini sukūrė aikštę su
pančią kolonadą, kuri susijungia 
ties bazilikos fasadu ir suteikia 
jai specifinę perspektyvą. Aikš
tės centre stovi impozantiškas 
obeliskas, kuris buvo pergaben
tas iš Nerono cirko ir kurio viršų 
dabina kryžius.

Ėmė rinktis tūkstantinė mal- 
Čia buvo kalba-

taota į vaizdines priemones, 
kaip televizija, kino teatrai, rek
lamos, plakatai ir Lt Keičiantis 
gyvenimo sąlygom, turim ir mes

dis, kuriame dalyvaus pagrindi
niai sovietų pavergtų tautų disi
dentai — rezistentai. Jo meta 
kalbės ir lietuvis Tomas Venc
lova. Šiam posėdžiui yra smar
kiai ruošiamasi, ir neabejojama, no pobūdžio Siena. Abipus sosto 
kad laisvojo pasaulio spauda buvo kėdės patarėjam. Aš ir 
jam suteiks reikiamo dėmesio, amo bičiulis norėjom rasti pa

geidavimas buvo, kądšis skyrius 
daugiau parodytų gyvybės, dau
giau reklamuotųsi, nes provinci
joj daugelis mokyklų nedaug 
apie jį težino, arba ir visai ne
žino nei apie jo egzistavimą, nei 
apie sąlygas į jį įstoti.,Ir insti
tuto rektorius dr. J. Račkauskas, 
ir instituto neakivaizdinio sky
riaus direktorius J. Masilionis 
žadėjo atkreipti į tai reikiamą 
dėmesį. (Bus daugiau) ”

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pastangomis lapkričio 2 Brook- 
lyne esančio Kultūros Židinio 
patalpose buvo sušauktas pasita
rimas artėjančios Madrido .kon
ferencijos reikalu. Dalyvavo iš 
Washingtono atvykęs Lietuvių 
žmogaus teisių komisijos pirmi
ninkas dr. Domas Krivickas,

rint įspėjimų turistam 
negerti Romoj nevirto vandens, 
mes pastebėjom du jaunuolius 
godžiai rieškučiomis semian
čius fontano vandenį ir gerian
čius. Iš ju kalbos supratau, Jcad 
tai amerikiečiai. **Kx galima šitą 
vandenį gerti?" paklausiau aš 
savo bendrapiliečius. “Mes iki 
šiol Romoj gėrėm vandenį bėt 
kur, ir vis dar esam gyvi”, ne
sijuokė studentas, rankovės 
kraštu šluostydamas Vatikano 
fontanu suvilgytą veidą.

Vakaras buvo pasakiškai gra
žus. Nutarę negrįžti į autobusą,

to. Entuziastinga įvairiaveidė 
minia klausėsi naujojo ganyto
jo žodžių, ir atrodė, kad juos, nu
sigabens su savim į visus pasau
lio kraštus. Net ir tradiciniai 
Romos balandžiai nustojo sąvo 
įkyrumo ir ramiai tupėjo, ant

,7 - • z . \

maža laiko, kol jie visi buvo 
grąžinti ! vietą ir kri -sakiny 
buvo nĘsMartĮytos,' tinkama tvarka. 
Nors dauguma mokytojų buvo, 
galima sakyti, veteranai ir su

džiaga jam išmokti, ir jis gal i sau 
vienas namie savarankiškai 
dirbti. Mokiniai, be to, mėgsta 
ir patys ką nors įsirašyti į juos
telę, kaip lietuvišką muziką iš 
radijo- valandėlių, koncertų ir 
pan. z

Mokyklos, kurios dar neturi, 
pvz., filmam rodyti aparatų, gali, 

i, juos išsi- 
bibliotekų

sė. Aiškino taip pat rašybos ir 
skyrybos dalykus, duodamas 
vieną patikrinamą diktantą ir ga
na painų ^namų darbą. Gavom 

ą su 28 sakiniais, kū
rinto re&^o ištaisyti, nes juo- 
s^lsavo Sumaišyta žodžių tvarka 

j^itfįaaišyta nevartotinų 
Žodžių frišSUėiškiinų, trūko sky- 
rybes ženklų arba jie buvo su
dėti nęytoMė ir-visai ne tie,

tų, pro kuriuos turėjp atvykti 
popiežius. Mano bičiulis, nusta
tęs kamerą, laukė įdomesnio 
momento. Vienu meta ties var
tais stovėjo vienišės garsiosios 
šveicarų Sargybos atstovas savo 
spalvingoj uniformoj su senoviš
ku ieties pavidalo simboliniu

ne taip jau senai čia gyvenam, 
kaip buvo manyta. Grynai įsto
jai — tuščiažiedį -faktą vie
nur ar kitur nukels — vistięk. 
Kas kita mūsų senovės kultū
ros istorijai- kuriais keliais mes 
čia atėjom ir gyvi likom; kuriais 
susidūrimais su svetimom tau
tom mes mintis ir kraują už- 
krėtėm svetimybėmis; kuriais 
anyžiais, kur ir kurias dovanas ■ Pasitarimas buvo sušauktas 
svetimiem palikom. Mūsų filo- susipažinti su atstovanjamų vie-

monstravo filmines juostas ir 
“overhead” prožektorių, pa
rodydama, kaip tuos aparatus 
naudoti. Paaiškino taip pat ir 
apie peršviečiamus lakštus 
(“transparencies”), vartojamus 
su “overhead” prožektorium, ir 
kaip juos pasigaminti su teks
tais ir paveikslais. (Paskui šiuo 
prožektorium naudojosi savo 
paskaitose T.J. Vaišnys ir dr. J. 
Račkauskas.) Prelegentė išdali
no visiem klausytojam ir rekla
minius lapelius, kuriuose atvaiz-

sbūti 
litaa- 

_ _______ rastinėm švietimo įstaigom.
ris pilnu titulu vadinamas A 
Multi-Media Mpdel for Preserva- 
tion of Ethnic Heritage in an 
Ahernative Educational System, 
vieneriem metam finansinę pa
ramą 50 tūkstančių dolerių, šia 
parama pasinaudodamas, insti
tutas paruoš apie 150 video juos
tų. Šių juostų medžiaga galės —skyriaus 
naudotis abiejų instituto skyrių bus labai nedidelis, gal kokia 20 
studentai ir kitos lituanistinės dol., o gal ir visai nieko nerei-

dino studijų savaitės dalyvius.su nistikos tostitutąs,yra gavęs pa- 
visa instituto struktūra,iu smul- «—
Iria trejus metus trunkančia pro
grama ir net su jame dirbančių 
lektorių sąrašu. Praėjusiais 
mokslo metais institutąlankė 36 
studentai.

Visą instituto programą gali
ma išeiti ir neakivaizdiniu-ko- 
respondenciniu būdu už labai 
mažą minimahnį mokestį. Ne
akivaizdinio skyriaus visa me-

— st?-.---- ----- . meniu juoko ouvau pazauia. vis umuiuu isuu>nc>.ieškojo savo šešetų mintoj. , *- - ' dar gyvenime neužtikusi grynai as paproKavan, primindama jam
mistiško elemento. Bet pasiro- senųjų krikščionių gyvenimą, 
do, kad mūsų naujasis popiežius bet fontanas jį traukė. Nežifl- 
iš tikro atvyko į dangaus: ties Šv. 
Petro aikšte aukštai žydro dan
gaus fone blykčiojo plieno bal
tumo Vatikano helikopteris ... 
Minioj prasidėjo ovacijos 
miš kalbomis. Entuziazmo pa
gauta, ir aš sugavau save šau
kiančią “Tegyvuoja popie
žius”!

pažintis su kitų Valstybių dėle- 
gacųų nariais sudarys galimybę 
Pabaltijo valstybių laisvės kfou- 
simoiškėlimui. R. Cesonis Mad
ride žada praleisti 4-6 savaites. 
Jam apsistojant specialiai dele
gatam rezervuotam viešbuty ir

damas apie naują jo paskelbtą 
encikliką, kurioj iškeliama Baž
nyčia kaip mokytoja.

Auksiniai saulės spinduliai

meromis, fotografiiodami visus 
Šv. Petro aikštes kampus. Bal
tai raudonomis juostelėmis per
sijuosus! Lenkijos jamrimo gru
pė veržėsi į rezervuotas vietas 
aikštės vidury, kur buvo arti 
tūkstančio kėdžių registruotų 
ekslcmsijų sarimn. Pagaliau pa
sirodė Vatikano personalas ir 
aikštes šonuose sudarė špalie- 
rius.

aš atsistojau arti jo, ir mano bi- 
dūlis padare
f didėjo. Tieš^ bazili- j^Mnantį' ir pakrĮfantį mag- ghetti”. Gretom į viešbuti Utod

netian*’ P®?**"“ ties vėlai, ilgą laiką klaidžiodami 
su kukliu soste popiežiui buvo sau parttoStu kuldia soste ir Bomos gatvėmis, Hsusydmntesi 

pasveikino susirinkusiuosius, to Amžinojo miest*. gyveninro

Po gero pusvalandžio pro šo
ninius vartus įvažiavo kuklus 
baltas, amerikietišką karinį 
džypą primenantis automobilis, 
korio prieky stovio baltai apsi
rengęs popiežius. Jonas Povilas 
Antrasis, lydimas baltomis krū
tinėmis ir juodais frakais pasi
dabinusių palydovų. Apvažiavęs 
rikšfeę aplink vieną kartą, savo didelį restesūną, Irariaaae atąi- 
šypseka ir rankos judesiais grivinom skania Ratuku vys^ 
skleisdamas savotišką neošta- žuvim b neMvriugftmaiv

nariai dr. Bronius Nemickas ir 
Bronius Bieliukas ir JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos na
riai Rimas Cesonis, Algimantas

pasipuošęs kilnaus lankytojo 
skrydžiui iš Castel Gandolfo 
(popiežiaus vasaros rezidenci
jos) į Romą Mano bičiulis dingo 
minioj, drauge su paaugliais, 
nepastebėtas sargybinių, perli
po užtvarą, skiriančia Vatikano 
kiemą nuo kolonados ir joj esan
čios minios. Sekantį kartą aš jį 
pamačiau įsimaišiusį į specialią 
maldininkų grupę, išeinančią iš 
Vatikano rūmų

___ _____  __________ __ . /

; n . i d" Jauninu, susė^^t kolpųa- “Vivą Papa”. fo^iStfoškūriMrf Šavb krfštal&e
OS mitvTi T Aš ėmiau dairytis, kol pagaliau versme. M ano'bičiulis, pŽgrfOu

ir P^tebė^au, kad visų akys buvo mane suradęs sutartį rie^ ties
nukreiptos į ... dangų. Net mo- penkta pietų pusės kolonu, pa-

, • . • r

PROF. K. BŪGA
(eticelta ii 3 psl.)
ją. Tokios mažybės, išbarstytos

■ *'

dalyvius.su


Ilginės 
cerius?

ir* tono. Visi trys padarė pra
arsimus apie savo veiklą žmo
gaus teisių srity ir po to atsa- 
ranejo į puofiKos nansimos.

Pranešimai buvo turiningi ir 
gausiai susirinkusios publika

rijos vykdomasis direktorius iš 
New Yorko, ir Kėnneth Tomlin- 
sątų žurnalo Readers Digest

i Šiol spaudoj rastų skelbi- 
kurie buvo gana konden- 
t, nė visiem buvo aiški kvie- 
ų darbuotojų sąvoka ir, gy-

bus visokeriopai remti ir jiem
stiprią p.ra.ną m8s, fajarirt,

spdndoE puslapiuose.
V. Mbtriūnas konkrečiai išskai

čiavo kelis svarbesnius numaty
tų užnmojimų punktus, ypatin
gai pabrėždamas spaudos va-

1:
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gų pritrūko. Bet VRT-bos dalims 
vainikavo diplomatijos tęstinu
mo laimėjimas

Tame pačiame viešbuty vaka
rienės metu įteiktomis dovano*

mos ir balsuotojų skaičiaus, 
vertėjo larynos prezKnumui 
prieš sesijųrriddmsimu paprašy- P. Amerikos lietuvių jonmimui 
ti apylinkių valdybų nuomonių, ir sutelkti lėšų IV-ųjam pasau-

Centre, nauja vadovybėj sudary
ta rugsėjo 25. Globėjų komite
tai! įsijungė Lietuvos konsolė 
J. Daužvardienė, JAV LB atsto
vai, dr. P. Kisielius, Tėvų 
jėzuitų atstovas kun. J. Vaišnys,

Rimas Cesoms, Madrido 
konferencijose narys, pristatė 
“'«* *-S«e- to —rogta, Pzsaulio UeMn !»<*«» mBfami
pben Alelio, JAV prezidento B,„PĮ_ rX —-ZlS ken- Borevitim.

pareiškė, kad tebepripažįstami 
tiktie trijų Baltijos valstybių 
dijjkfaftriai, kurie tom tarnybom 
buvo paskirti 1940 paskutinių 
tr^ nepi iktaa j omų vyriausybių.

nis iš Hot Springs ir J. Šlajus 
iš Brighton Parko, Chica- 
gos. Buvo paaiSduta, irid 

tom reikalui buvo skirta 57 mi- menę. Pvž^ Vasario 16 pope mokesčio padvigubinimas 
lijonai dol., o 1981 bus 104 Šiemet gauta aukų 33% daupau. “edidins Bendruomenės ' šeš- 
mil- dol. 1982 šių radijo stočių nei pernai. Su dideliu paše- 
griingumas bus padvigubintas, kimu praėjo VI tautinių Šokių 
Tolimesniam savo žody Baltų- švente, kuria sėkmingai vnio— 
jų Rtliaęų svečias paminėjo 18
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du tėvai iš Kennebunkporta. 
Maaųonų atstovas buvo kun. A 
Miciūnas.

Seime kalbėjo Bostono kardi
nolo vyskupas4 paylbminhffl 
John D’Arcy. Kalbėtojas skun
dėsi, kad jįhi dienų jaunimas

sas. Priminė: popiežiaus Jono 
Pauliaus II žodžius, pasakytus 
Bostone, kad visi turime dmi- ka

baio kun. K. Pugevičfas. Apie tuvram oeinecuvrų parapijom 
^igų Šalpos (fr^pranešė^ jo valdomoj arkivyskupijoj.

kun. J. Pakalniškis. ? 3. Pasveikinti JAV Lietuvių
Seimas išrinko naują centro r Katalikų Federaciją’jos su- 

valdybą: kun. Albertas Contons važiavimo proga.
— pirmininkas, kun. Vacys šir- 

sekretorius, kun. Viktoras 
lis — iždininkas. Vicepir-

ir Atžutou naudotis fo teikiamais mininkais išraukti: kun. Ka
zimieras Pugevičius, kun. Vac
lovas Martiniais, kun. Juozas 
Matutis, kun. dr. Zenonas Smil
ga, kun. Vytautas Zakaras, OFM,

katalikų kongresui 1984, kai su
kanka 500 metų nuo šv. Ka
zimiero mirties.

8. 1981 gegužės 13 sueina 
30 metų, kai Lietuvos vyskupai 
paaukojo Lietuvą Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai. ^Seimas prašo 
visus kunigus šią^ukaktį pami
nėti parapijose gegužės 10. Sei-

4. Remti Lietuvių Katalikų 
Tarnybą ir Lietuvių Religinę 
šalpą.

Dr. Thomas Bird, Queens ko
legijos profesorius New Yorke, 
ką tik grįžęs iš Europos, kur 
dalyvavo įvairių kraštų moksli
ninkų konferencijoj, kalbėjo te
ma, kuri buvo svarstoma anoj 
konferencįjąj: "Tikinčiųjų pa
dėtis Sovietų Sąjungoj po po
piežiaus Jono Pauliaus II išrin
kimo”. Kalbėtojas pripažino di
delę Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikų reikšmę.

Trečias kalbėtojas buvo kun. 
Petras Stravinskas, dirbąs Cath- 
olic League of Defense of Reli- 
gtous and Civil Rights įstaigoj. 
Jo kalbos tema: "Antikatalikiš- 
kumas Amerikoj”. Paminėjo visą

mas ragina visus, lietuvius ku
nigus parapijose organizuoti 
maldos būrelius, kurių nariai 
kiekvieno mėnesio pirmą šešta
dienį priimtų komuniją ir mal
das aukotų Nekasiausios Mari
jos Širdžiai, prašant nusidėjėlių 
atsivertimo ir Lietuvai tautinės 
bei religinės laisvės. I

Kun. Vytautas Pikturna

ALTOS SUVAŽIAVIMĄ 
STEBINT IŠ ŠALIES

ir televizija skleidžia klaidingas 
žinias apie katalikų Bažnyčią. 
Priminė faktus, kaip didesniuo
se bankuose ir riet federalinės 
valdžios įstaigose katalikam da
romos kliūtys pasiekti aukštes
nių vadovaujamų postų. Organi- 
zacįja, kurioj dirba kun. P. Stra
vinskas, kovoja, į teismus krei- _ , _ _
piasi, kad tokia diskriminacija Atstovui A. Pužauskui pasiūlius, 
būtų panaikinta. Daromi žygiai, 
kad tėvai,l_—**su

Altos suvažiavimas, įvykęs 
spalio 18 Chicagoj, savo da
lyvių skaičium buvo gausus. Ja
me matėm daugelį sulaukusių 
brandaus amžiaus pensininkų, 
matėm ir atstovaujančius vadi
namajai reorganizuotai bend
ruomenei. Nebuvo matyti vidu
riniosios ir jaunesniosios kartos 
organizacijų atstovų, gal tik res
publikonų partiją reprezentavo 
jaunesnės pajėgos.

Statuto keitimo procedūra su
kėlė tikrą chaosą, ir tuo metu 
pirmininkavęs labai taktiškas 
vyras, Altos pirmininko pava
duotojas dr. Jonas Valaitis nebe- mininkavo dr. K. Šidlauskas, T. 
pajėgė suvažiavimo apvaldyti. Blinstrubas, V. Šimaitis, dr. J.

Valaitis ir P. Dargis.
Sekretoriavo Mykolas Prane

vičius, -Stasys Menkus ir Ignas 
Andrašiūnas._

Nežiūrint suvažiavime pa

Suvažiavime taip pat nė žo
džiu nebuvo užsiminta apie 
ateities planus, darbus. Pa
prastai suvažiavimuose juk ir yra 
aptariamos ateities veiklos gai
rės, o ne vien tik pasiskarde
nama apie praeities pasiseki
mus.

Suvažiavimas užsitęsė. Reikė
jo skubėti jį baigti. Net rezoliu
cijų komisija savo darbo nebai
gė ir jas paskelbti pavedė val-

vimuose, nenukryps nuo savo 
tikslų. Darbų daug, ir darbo 
plotmėj išsiteks visi.

Gal ir nevertėtų eikvoti lai
ko visokiem susitarimam. Tik 
nesibarkit ir gal nebesitarkit 
Bus sveikiau, ir bus našesni 
tiek Alfos, tiek ir LB darbai.

Tikėkim, kad sekančiame Al
fos suvažiavime vyraus ir LB 
atžvilgiu geresnės nuotaikos.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
linkėtina, jos pačios šūkiu, nepa
vargti kovoj dėl Lietuvos lais
vės.

Jau praėjo dešimt metų nuo 
to laiko, kai Stankūnų šeimos 
motina7 iškeldavo amžinybėn. 
Dar ir šiandien jos vyras Juo
zas ir du vaikai Kazys ir Irena, 
jaučia didelį trūkumą, kai šven
čių metu visi susirenka prie 
bendro stalo.

J. Stankūnas jau 27 metus 
Elizabetho Šv. Patriko bažnyčioj 
groja vargonais ir mokytojauja 
parapijos mokyklose. Atliekamą 
laiką naudoja kūrybai, aranžuo
ja muzikas ir jas įgr&vfrilbja. Tu
ri gaidom rašyti mašinėlę, ir jo 
dėka daug naujų muzikos lei
dinių pasirodė rinkoj.

Sūnus Kazys Stankūnas, ve
dęs Agnę Dulkytę, gyvena 
Bayonnėj, nuosavuose na
muose. Turi tris vaikus: Rai
mondą, 23, Lindą, 20 m., ir 
Juozą, 16 metų. Dirba Westem 
Electric bendrovėj, Harrisone. 
Jo "hobby” yra filatelija; turi di
delį lietuviškų pašto ženklų rin- 
kinį ir pinigų kolekciją. Savo liu
ku vargonininkavo Hartforde, 
Conh.fir Newarke, N.J.

Irena Stankūnaitė-Silva, New 
Jersey Lyric Operos solistė, iš
tekėjusi už vaikų daktaro Jach- 
ynto Silva, gyvena 264 Apple- 
tree Lane, Mountainside, N.J. 
Augina dvi dukteris: Ireną, 14 
m., ir Stephanie, 9 m. Jos vyras 
dirba Trentono valdžios tarny
boj. Jis yra vaikų gydymo insti
tucijos direktorius, Woodbridge,

Velionės gyvenimas buvo 
sunkokas. Visą laiką dirbo fabri
ke, tiek Brazilijoj, tiek Ameri-

koj. Augino šeimą, rūpinosi jos 
gerove, dažnai pamiršdavo save. 
Paskutiniu laiku jau turėjo gali
mybę pailsėti savo namely, bet 
likimas lėmė kitaip. Pergyventi 
rūpesčiai bei sunkaus gyvenimo 
dalužė palaužė jos sveikatą, pri
sikabino diabetas ir artritas ir su
trumpino jos gyvenimą; vos ,55 
metų sulaukusi, turėjo palikti šį 
pasaulį.

Ilsėkis ramybėj, mūsų miela 
mainyte, šioj svečių šaly. Tu bu
vai gera, rūpestinga motina, atli
kai savo gyvenimo pareigą ir 
užsitarnavai savo šeimos pagar-

iapinigius. Priminė, kad prezi- timo esmės, ir dėl to balsavi- 
dentas Carteris oeištesėjo prieš vyko labai netvarkingai vis 
4 mMnę duotų pažadų Pydai pa- >5 salės pasigirstant balsam 
rasnos gauna daugiau už katuli- ką dabar balsuojam .
kas. Priminė, kad federaliniais Birutė Kemėžaitė diskusijų 
valdžios pinigais išleidžiamos metu įsikarščiavusi šaukė: 
brošiūros, įžeidžiančios kata
likus. .Kaip pavyzdį paminėjo 
brošiūrą, kurtoj pavaizduota 
mergaitė, prieš Dievo Motinos 
Marijos* stovylą taip kalbanti: 
"Marija, pradėta be nuodėmės, 
padėk man nusidedant netapti 
nėščia”. Organizacijos pastango
mis brošiūra išimta iš apyvar
tos. Kun. P. Stravinskas prašė 
organizaciją remti moraliai bei 
finansiškai, ir Siūlė tos organiza
cijos pagalbą lietuviam, jei iš
kiltų reikalas.

Antrą seimo dieną kalbėjo 
Juozas Laučka, Ateitininkų 
Federacijos vadas. Jis trumpai 
nušvietė Ateitininkų Federaci
jos dabartinį organizacinį stovį. 
Apgailestavo, kad ateitininkai,

savo srity atlieka reikalingą ir 
naudintą darbą.

Ar LB ir Altą kada sutars, ir 
ar iš viso reikalingas sutarimas? 

"Neįsileisti LB-nės į Vasario 16 Pirmininkas dr. K. Šidlauskas 
minėjimus su kepure rinkti 
kų!” Pirmininkaunantis į šią 
pastabą nereagavo. Suvažiavimo 
dalyviai plojo. Argi būtų gerai, 
kad iš minėjimų; pašalintume 
LB žmones? Tada salėse gal tik 
ir liktų kelios dešimtys žmonių!

Pirmininkaujančiam perskai
čius Draugo redaktoriaus kun. 
Prano Garšvos ir JAV LB kraš
to valdybos pirmininko Vytau
to Kutkaus sveikinimus Altai, 
salėj pasigirdo nekultūringas 
"būūū”...

AMŽINI LIETUVYBĖS RĖMĖJAI
au- savo pranešime teigia, kad LB 

yra suskilusi, kad šalia LB 
turim reorganizuotą LB su savo 
apylinkėmis bent Vakarų apy
gardoj ir su savo rėmėjais per 
visą Ameriką. Jis teigia, kad tarp 
šių dviejų bendruomenių nuto
limas yra toks didelis, jog sun
ku tikėtis netolimoj ateity jų su-
sijungimo.

Esą, reorganizuotoji LB skel
bia griežtą kovą prieš bet kokį 
bendravimą su Lietuvos bolše
vikais, tuo tarpu JAV LB lig 
šiol nieko tuo klausimu nėra pa
reiškusi. Jis teigia, kad LB dup- 
likuojanti politinę veiklą, gi 
RLB talkinanti Altai.

Tokie kaltinimai LB-nei kar
tojami jau keletą metų. Kaip

Pirmininkaujantis, deja, 
nesudraudė baubiančiųjų. To
kiom aplinkybėm esant, ar ga
limas Altos ir LB bendradar
biavimas? Suvažiavimo eigoj 
dažnai buvo linksniuojama LB, 
ir tai iš neigiamos pusės. Net 

ankstesnės imigracijos lietuvių, priseginėta “kutkinmkų” ir “la
iškėlė reikalą organizuoti mari- mantinmkų” epitetai, 
nį lietuvių , katertikų religmį Atsiminima, kad tai buvo di- 
kongresą, kuris galėtų vykti dėlės, Lietuvos vadavimui dir- 
1984, kai sukanka 500 metų nuo bančios organizacijos suvažiavi- 
šv. Kazimiero mirties. Kalbėto- anas. Tai, mano galva, atstovai 
jas apgailestavo pastebimą lietu- turėtų būti išmintingi, kultūrin-
vfų katalikų spaudos infliacųą. gi, siekią bendro, našaus, Lieto- tuvį ėda, tačiau, jei neįmanoma 
Juozas Lau&a prašė Kunigų vai naudingo darbo. Deja, šia- sėdėti prie vieno stalo, sėdėkit

štų dviejų bendruomenių grei
tas susijungimas.

Tikrumoj tėra viena LB. Gali 
jos darbam nepritarti šimtinė 
kita asmenų, tačiau plačiai ir 
šakotai LB veiklai tokie reiški
niai neturi įtakos.

ORIAI

pmtfc puasion perrišta to hdbnt 
&e Kremta* and apparently to 
bore tae WeaT. Sfcaipsny api
būdinama okupuotos Lietuvos 
katalikų būklė, N. Sadūnaitės M- 
tanaa, LX Batnyčtoa Kronika, 

numeris pa-

M j*’



tis, garbė visiem, juos nuo
širdžiai priėmusiem į savo tar- 
py. Atrodo, dera nuo ję nr pia- 
dėtfc.



SPORTAS

Plaukymo pirmenybės

pateisinamas. Kaip kiekvieno 
laikraščio redaktorius prisiima

Tarp lygių arimų, tarp tiesių 
kelių,

Amžinai nurimo jie po 
berželiu.

Jie apgynė žemę, plačią kaip

taip ir radijo valandėlės direk
torius yra atsakingas ūž savo

Tai įvyko dėl paprašėt) neap
sižiūrėjimo, dėl nesusipažini
mo su dainos teksto- Tačiau vis

pasiteisino
. Vos paminėjus minėto muzi
ko kūrinio kilmę, buvo aišku, 
kad jis negalėjo tikti nei lietu
viškai bei religinei Vėlinių iš-

giant ją rodomu prielankumu, 
lipšnumu, net dovanomis. Štai 
tie Laokoono žodžiai: “O vis 
dėlto aš bijau graikų, ateinančių 
net ir su dovanomis”.

Jurgis JanuSaitis

išsiun-

435-1654

4738746

Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 
11207

U*

6741346 J ■ 
» 475.7436

A. MASIONIS

lapkričio 1
išvakarėse, Lietavos Atsiminimų kiu nors būdu išreikšti mūsų 
radįjo direktorius, pats vesda- laisvės kovų karių, paguldžiusių 
mas savo programą, jau pirmoj? savo gyvybę už tautos laisvę,

vergėjus.

šventė, pagerbti ir Lietuvos ka
rius, kurie savo gyvybės auka 
yra iškovoję Lietuvai nepriklau
somybę. Tačiau per direktoriaus 
neapsižiūrėjimą tas pagerbimas 
buvųteip pravestas, kad jis tapo 
ne tų karių pagerbimu, bet di
džiausiu jų įžeidimu, nes buvo 
pagerbti ne Lietuvos laisvės gy
nėjai, bet Lietuvos priešai, jos 
pavergėjai. Kaip tai įvyko, noriu 

' -v*
Gerai pažįstant Lietuvos At

siminimų programas, kuriose 
niekada nebuvo vengta religinių 
motyvų, ir ypač kad šis minė
tas pagerbimas buvo daromas 
laidotuvių direktoriaus A. Balt- 
run-Baltrūno “malone”, klausy
tojai tuoj pat pagalvojo, kad čia 
bus pirmoj eilėj kas nors religi
nio: kokia nors giesmė, malda ar 
atitinkamas poezijos gabaliukas, 
kaip paprastai tokiomis progo
mis buvo d aroma. Tačiau klau
sytojai labai nustebo, kai radi
jo direktorius pranešė: “Pasi
klausykime dueto ‘Ramų vaka
rėlį’. Kitas muziko Gorbulskio 
kūrinys. Dainuoja Ona Valiuke
vičiūtė ir Violeta Rakauskaitė. 
O kai radįjo direktorius čia pat 
dar pridėjo, kad “šį kūrinį ski
riame įnirusiems kariams at
minti Vėlinių dienos išvakarė
se”, tai buvo klausytojų jau ne 
tik nustebta, bet tiesiog apstulb- 
ta. Apstulbta buvc dėl to, kad 
niekaip netilpo galvoj, kaip gali 
sovietinis petas, kuriam muziką 
parašė Gorbulskis, pagerbti Lie
tuvos nepriklausomybės kovose 
kritusius karius. Tiesą pasakius, 
radįjo direktorius, ,kaip matyti iš 
aukščiau duotos citatos, pristaty
damas tą muzikos kūrinį, nepa
sakė, kad juo bus pagerbti Lie
tuvos kariai, bet kad jis tą kū
rinį skiria “mirusiems kariams _______ _______ ____________
atminti”. Kokiems kariams ne- “Jie apgynė žemę, plačią kaip 
pasakė.

Klausytojų apstulbimas

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos
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VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1778 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL-— 581-8590; 
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kuriuos jis norėjo. Kad būtų 
visai aišku, duosiu čia dalį to 
muzikos kūrinio žodžių, kuriuos 
parašė sovietinis poetas Vytau
tas Bložė. Eilėraštis susideda iš 
keturių posmų, kurių pirmasis 

vietą,-paminėsiu čia tik du cha- 
rakteringesnius, kurie aiškiai 
įrodo direktoriaus neapsižiūrėji
mą. Išdainuoti buvo visi keturi 
posmai. Štai dų patys pirmieji:

Ramų vakarėli tarp žalių 
laukų

Mažą kauburėlį rasti nesunku.
Kareivėliai miega po Sviestom 

žvaigždėm,
Barsto baltą sniegą ievos 

pakelėm.

dangus (mano pabr.).
Iš tos žemės semia jėgas sau 

žmogus.
Kai kas gali sakyti, kad tie kau

burėliai tarp žalių laukų gali bū
ti ir partizanų, mūsų laisvės ko
votojų, kapai, bet joks sovieti
nis poetas dar nėra pavadinęs 
partizanų, “miško brolių”, karei
vėliais. Visas abejones, apie ką 
čia kalbama, išsklaido pabrauk
toji eilutė. Joj sakoma, kad tie 
“kareivėliai” apgynė žemę. De
ja, mūsų laisvės kovotojai, susi
dūrę su nelygiomis jėgomis, 
nepajėgė savo žemės apginti. 
Taigi čia ne jie turimi galvoj.
Poetas neturi galvoj w nepri-. w ...
klausomybės kovų ■ kareivėlių. ]ęnr nors jaučiama, klasta 3 pricfen-- 
Tas laikotarpis visai išbrauktas - - •
ten iš istorijos knygų. Aiškiau
siai betgi išreikšta , apie ką 
čia buvo dainuojama žodžiais

dangus”. Kurie pergyvenom 
pirmąją sovietų okupaciją labai 
gerai atsimenam, kaip tie sovie
tų “kareivėliai”, žygiuodami 
Lietuvos gatvėmis, traukė dai
nas apie savo “strana širokaja, 
strana niepobiedymaja” (plačią 

rių kaltinti, kad jis tai padarė

Kas studijavo klasikinę litera
tūrą ir šiaip jau yra apsiskaitęs, 
prisimena Trojos arklio istoriją. 
Kai graikai niekaip negalėjo jė
ga nugalėti tvirtos Trojos pilies, 
jie pasišovė paimti pilį klasta. 
Pastatė milžinišką medinį arklį, 
pripildė jį narsiausių kareivių 
ir paliko jį netoli pilies, ati-. 
traukdami nuo pilies visą savo 
kariuoimenę ir net laivyną į 
artimiausias salas ir šitaip suvai
dindami, kad jie išvyko atgal į 
Graikiją. Jie tikėjosi, kad trojė- 
nai, graikų palikto agento įtikin
ti, įsitrauks tą arklį į vidų, kad 
jų kariai naktį iššoks iš arklio 
vidaus, atidarys neįveikiamus 
pilies vartus ir suleis nakties 
priedangoj vėl grįžusią 
graikų kariuomenę į vidų. Vie
nas žymus trojėnas, Neptūno 
dievo kunigas Laokoonas, maty
damas, kad trojėnai tą arklį iš 
tiesų jau traukia į vidų, visaip 
juos barė ir net plūdo, kad jie to 
nedarytų, nes jis nujautė graikų 
klastą. Daja, arklys buvo įtrauk
tas į vidų, ir Troja buvo nuga
lėta ir sudeginta. Iš to laiko liko

Kaip tinka šie žodžiai mum 
visiem .ztrojėn ai buvo nugalė
ti iš vidaus. Iš vidaus buvo 
priešui atidaryti vartai, nes iš 
išorės priešas jų neįveikė. Mūsų 
priešas irgi yra labai gudrus, 

rašymų taip pat gerai pažįstam. 
Ji visais atžvilgiais yra gera kur
tis ir gyventi ne tik vyresnio 
amžiaus, užtarnauto poilsio su- 
laukusiem, bet ir jauniem žmo
nėm.

šį kaitą norim atkreipti ypa
tingą dėmesį lietuvių besižval- 
gančių kurtis Floridoj.

Daytona Beąch, Fla., keletas 
lietuvių suor^ąriizavo korpo
raciją Litoną, kurį "yra užsimoju
si gražioj vietoj, prie Atlanto 
vandenyno, iki ateinančio pava
sario pastatydinti jaukius butus, 
vadinamus “town house”. Šiam 
projekte bus 23 vienetai. Apy
linkė gera, į Daytona Beach pie
tus, Atlantic gatvėj. Kitapus gat
vės Atlanto vandenynas. Į pa
plūdimį nueiti tik vienas blokas. 
Gražus Atlanto krantas, žuvauto- 
jam specialus tiltas. Kitoj pusėj 

į didelė Halifax upė. Čia visada 
jaučiama nuo vandenyno vėsu
ma, gaivinantis vėjas, čia pat

klastingas ir be galo rafinuotas. 
Dėl viso to mes tampam pa
mažu aukomis tų, kurie, prisi
dengdami kultūrinio bendradar
biavimo šūkiu (žinoma, vienos 
krypties, nes iš ten legaliai gali 
ateiti bet koks propagandinis 
šlamštas, o iš čia negali legaliai 
į ten pateikti net padoriausias 
spausdintas žodis), mėgina 
sprogdinti mūsų lietuviškos 
tvirtovės vartus iš vidaus. Jie 
mėgina veikti į mūsų jaus
mus, į mūsų gimtojo krašto 
pasiilgimą, mėgina mūsų bud
rumą, ir atsparumą užliūliuoti 
savo dainomis, savo poezija, 
savo raštais, kad jau dažnas čia 
pradeda neskirti, kas yra lietu
viška ir kas sovietiška. Gaila, 
kad per tokį nesugebėjimą į- 
žvelgti minėtą skirtumą anoj tionm 
dainoj buvo įstumtas į tokią ne1-rI .-į ' ..J conferertcijos,
malnnta nadėtivisnverbiamUs Petras A. Povilaitis, Great Center for tĮie study of Pfe-

Retirement and' Aging, The 
Catholic University of America. 
Mano Centras ir The National 
Center for Urban Ethnic Affairs 
yra kosponsoriai vien tik šitam 
įvykiui, būtent — The White 
House Miniconference on Euro- 
American Elderly; b. — kaip 
Mini konferencijos koordinatorė.

4. Kokiam ten sąraše tos pa
vardės bebūtų, tai nėra dr, A. 
Butkaus komisijos pastangos 
(tarp kito, ir aš esu tos komi- 
sijos narė). Anaiptol. Komisija 
buvo sudaryta po to, kai aš per
daviau inž. V. Kutkui žinias, ra
gindama įsijungti į White House 
Conference on Families 1980. 
{ konferencijos planavimo sesi
jas aš buvau pakviesta pereitą 
žiemą kaip viena iš Washing- 
tone žinomų etninių aktyvistų'. 
Aš tai pat sudariau galimybę 
dr. R. Kulienei būti delegate 
šeimų konferencijoj Los An
geles mieste ir p. Butkui — Min- 
neapolyje, Minn.

Lietuvos Atsiminimų radįjo di
rektorius. Reikia tikėtis, kad šis, 
kad ir labai nemalonus, įvykis 
bus mūsų radijo direktoriui la
bai gera pamoka ateičiai, ir kad 
jis daugiau jau taip lengvai ne
užsikabins ant sovietinės meš
kerės kabliuko.

1980 Š. Amerikos pabaltiečių 
ir lietuvių plaukymo pirmeny
bės įvyks 1980 gruodžio 7, sek
madienį, Case-Westem Reserve 
Universiteto baseine, Cleve- 
lande, Ohio-. Varžybas vykdo —

— 9 vai. ryto.
Varžybos bus vykdomos šiose 

klasėse: vyrų ir moterų (15 m. ir 
vyresnių), jaunių ir mergaičių 
B (13-14 m.), C (11-12 m.) ir 
D (10 m. ir jaunesnių).

Dalyvavimas atviras visiem 
lietuvių, latvių ir estų plauki-

Lietuvių pirmenybės bus iš-

Dalyvių registracija iki lap

kus, 3000 Hadden Rd., Eudid, 
OH 44117. Telefonas 216 481- 
7161.

Smulkios info

miesto autobuso Susisiekimas.

to vietovės, prekybos centrai. į- 
staigos. Čia gyvenant, nebūtinai 
reikia turėti mašiną.

“Townhouse” bus dviejų 
aukštų. Apačioj salioms, tažkan- 
dinė ir virtuvė bei patogumai. 
Viršuj du gražūs miegamieji su 
dviem patogumais-voniomis.. Jų 
kaina nuo 54,000 iki 59,000 
dol.

Namų planai jau paruošti ir 
patvirtinti. Korponįe$ pirmoj 
eilėj juos norėtų parduoti lietu
viam. Būtų graži, vienoj vietoj; 
23 šeimų lietuvių gyvenvietė.

Kiekvienas užinteresuotas to
kius namus įsigyti įmoka 1000 
dol. ir pasirašo sutartį Korpora
cija tuojau stato “tovnhousą” 
ir vėliau sutvarko visus finansa
vimo reikalus. Norimi namai pa
sirenkami iš plano, (kresnieji, 
žinoma, atitenka pirmiesiem. 
“Townhousai” parduodami su
tartimis dar prieš jy statybą. 
Korporacija garantuoja gerą ko
kybę ir statybą baigia sutartu 
laiku. Kaip sakėm, lietuviam 
pirmenybė. Tačiau, jei lietuviai 
neparodytų skubaus dėmesio, tai 
namai bus parduodami kitatau
čiam.

Visais reikalais kreiptis į kor
poracijos prezidentu Adolfą 
Andrulį, 7 Talo Orele, Port 
Orange, Fla. 32018, telef. 904 
761-3625, arba Chicagoj į Jur
gį Janušaitį Paramos Prekyboj.

AUKOS MIŠIOLUI LEISTI
Lietuviškam mišiolui leisti 

aukų atsiuntė:
Kun. Albinas Janiūnas, 

Lawrence, Mass. — 5100.00
Kun. J. Burkus, Rot Springs, 

Arks. — $250.00
Marija Šaulienė, Vayme, N.J.

Neck, N.Y. — $100.00
Kun. Leonas Kiurus, Shirley, 

N.Y. — $500.00
J. Tamašauskas, Worce$ter, 

Mass — $100.00
Kun. Fabijonas Kireilis, Chi- 

cago, III., — $100.00
Kun. Juozas Grabys, Waterv- 

liet, N.Y. — $150.00
Kun. Petras Patlaba, Hot 

Springs, Arks. — $100.00

Visus lietuviško mišiolo lei
dimu suinteresuotus galime, pa
informuoti, kad mišiolo paruoši
mas spausdinimui eina į pabai
gą. Jei Kalėdom ir nesuslcubsim 
atspausdinti, tai Velykom turi
me vilties jį turėti ant altoriaus. 
Už paramą lietuviško mišiolo 
leidimui visiem labai nuošir
džiai dėkojame.

Kunigų Vienybė

DVI NAUJOS 
PLOKŠTELES

VALIO JAUNYSTEI, Los 
Angeles L.B. Jaunina ansamblio 
“Spindulys” choro įdainuota 11 
lietuviškų dainų.

LIK SVEIKAS, Rasa Urbonie
nė dainuoja B. Gorbulskio 16

Abi blokštelės poi <bl. Per- .

Darbininko š.m. 38 nr., 4 psl. 
buvo atspausdintos JAV Lietu
vių Bendruomenės žinios. Vie
na žinia netiksli, ir čia'noriu 
atitaisyti. Darbininke rašoma: 

“Keturi lietuviai yra įtraukti į 
National Center for Urban 
Ethnic Affairs tarybą (pirma klai
da), kuri veikia prie Baltųjų 
Rūmų (antra klaida). Iš viso tary
bose yra 26 asmenys. Lietuviam 
atstovauja (trečia klaida) Gali
na Sužiedėlienė, dr. R. Kulienė, 
Eva Migonis ir Vileta Kuncai- 
tis. Tai daugiausia JAV LB kraš
to valdybos vicepirminiftkd‘dr. 
A. Butkaus vadovaujamas so
cialinių reikalų komisijos pas
tangų rezultatas (ketvirta klai
da) ...”

Tikroji versija yra tokia:
1. The National Center for 

Urban Ethnic Affairs turi savo 
tarybą. Tai tiesa, bet joj nėra 
jokių lietuvių, ypač tų minėtų.

2. The National Center for Ur
ban Ethnic Affairs neveikia prie 
Baltųjų Rūmų, nors su jais pa
laiko glaudų ryšį (per Victoria 
Mongiaido, White House Office 
for Ethnic Affairs).

3. Tos minėtos keturios lietu
viškos pavardės yra kitoje tary
boje, kuri buvo suformuota lie
pos 25. Tą dieną buvo viso 
krašto europinių etninių grupių 
atstovų vienos dienos suvažiavi
mas minėtame centre. Suvažia
vimas turėjo pasisakyti dėl 
White House Miniconference 
on Euro-American Elderly 
klausimo. Šioj taryboj lietuviam 
atstovauja tik du Advisory Coun- 
cil — dr. Regina Kulienė (JAV 
LB) ir Eva-Migonis (Lietuvos 
vyčiai). Violeta Kuncaitė įeina į 
sąrašą ne kaip lietuvė, bet kaip 
reprezentantė organizacijos, 
vardu “The Neighborhood 
Developrrient Collaborative”, 
Washington, D.C.

Aš esu tame Advisory Councįl 
irgi ne kaip lietuvė, bet a. kaip 
viena iš pagrindinių (ir pirmi
nių) organizatorių šitos Mirii- 

dirbu Thel 

atrodo!
Galina Sužiedėlis,

(202) 635-5613

(In English, 310 paget, 8 
dol., postage 50 e.) Graži

37*4738
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MYKOLUI CIBUI

Birutė Uogienė 
HėlenMatthetts

Vyčių rengiama “CrTmui' 
Ni^t” įvyks lapkričio 22 S. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jossa-

yy. Mass. Palaidotas spalio 31 
po mišių Sy. Petro lietuviu pa
rapijos bažnyčioje S. Bostone, 
Our Lady of Sommvs kapinėse. 
Brocktone. Velionis mokėjo su 
visais -gražiai sugyventi, boti 
visų mėgiamu ir mylimu.

susirinkimas įvyks lapkričio 15, 
šeštadienį, 2:30 vai. popiet S. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos

jų grupe besilanką Anglijoj, iš 
Londono atsiuntė sveikinimus 
Darbininkui- Grįžę dalyvaus 
Darbininko sukaktuviniame

Lietuvių Piliečių Klube, So. 
Bostone.

Kovės, Inmoj duba, yra išsiųstas 
į Pietų Afriką keliem mėnesiam 
netoli Johannesburg/Jaunesnis 
brolis 1 ano* baigė Nrw*lwaUem 
universitetą, o dabar yra pada-

vadovavo bažnytiniam moterų
chorui. a ' ; .l, •

Į Ameriką atvyko 1943. Susto- KazkJdeto, dr. P. J. Ragdas 
jo Great Necke, po metų išvy- Visiem nuoširdžiai dėkoja Dar

ume Prieš keletą metų Jonas Ju
rašas atvyko iš opųmotos Lietu
vos, km? jps nebegalėjo pA»4ti

Veroniką, dukteris Veroniką Bi- 
zinkauskienę ir Helen, storų 
Adolfą, o taip pat vaikaičius: 
Vytą, Nųoię, Zigmą ir Vidą Iva
nauskus, Petrą, Andrių* Ma
rytę, Paulių ’ ir Veroniką Bi- 
zinkauskus, o taip pat eilę kitų

lington aukštesniojoj mokykloj 
gruodžio 12, o pakartotos S. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos sa
lėj gruodžio 13. AtHeka Arling- 
ton Chorai Society 100 asmenų

T^M.K.F. Bostono klubo, įvyks 
gruodžio 13 Lietuvių Piliečių 
dr-jos antro aukšto salėj..

kuris paprastų santaupų sąskai
tose neša 7% metimų' palūkanų. 
Dabar yra pate geriausias lai-

_ . ___ . . . _ ir su teatru surištus kitus
' Buvo akyvus ir kitose organi- klausimus. Jis maloniai sutiko 

zacųcse, dribo BaM£ Bęndreo- atsakyti jHaųsmms, kurie Ims 
menėje, Batone, lietuvių kiu- pateikti iš auctitorijos. Muzikinę 
buose< Buvo veiklus šaulys. programą fbrtepųonu attiks vajr-

rio pastatytas veikalas. ^Savižu- 
*lt±Uf dys”sėkraingai'vaidinamas AN-
FlEW ■UNRĘ TA teatoė Broadway, Manhat- 

tane, lapkričio 15, Šeštadienį, 
Dribiniiiire skaitytojai, pir- 7 v.v. Kultūros Židinyje kalbės 

niieji atskubėję su 65 doi. anka įvairiom teMro temom — apie 
sukaktuvinio koncerto proga- dr veikdo pasirinkimą, aktorių at-

Kačinsko Mišias, parašytas Svč. 
Maruos Nekaltos Širdies garbei, 
Mindaugo krikšto 700 metų šu

to minima lapkričio 23, sekma- 
dienį. Paniddos tęceiAbno pa
rapijos bažnyčioje II vaL, po pa-

Tg_. __ tu aukojo: $25 A. Mažiulis, po
m \2™^oį^»toi mi- $20~O. Ivašltienė ir L.K.V.S. 
Minu-' itflf* -F ■Mhnnnc ihr-z Ramovė, po $10’A. Andriu-

nartim. mL Sienė’ S- Griežė-Jurgelevičius, 
šios -Ims aukojamos ĮaiAričio E. Kultus, E. ir J.
16, tehariieK, U Vilem^enč,

po 15 —7 P. Bliumas, T. Bogu- 
^žienė, F ir J. Casper, T. Janu- 

fcėnas, J. Jašinskas, A. Januš

kos apskrityje. Jis buvo jauniau
sias Šeimos narys tarp trijų sese
rų, ir keturių brolių. Pradinį 
mokslą Baigė Panevėžyje, o vi
durinį mokslą Utenos gimnazi
joje. Visa šeima buvo muzikali. 
Tėvai ir vyresnysis brolis Felik
sas pastebėjo jo gabumus mu
zikoje. Išsiuntė į Vilnių, kur 
muzikos mokykloje pas prof. S. 
Gaubą studijavo pianiną, vargo
nus fr kompoziciją. Karo metai 
sudarkė visus planus. Į Sibi
rą buvo išvežti du jo broliai. 
Vienas ten ir žuvo.

■Karui pasibaigus, Mykolas žt- 
sidūrė Hanau stovykloje ir tuo
jau įsijungė į Dainavos ansamb
lį, buvo ansamblio dirigento pa
vaduotoji. Drauge buvo ir Ha
nau stovyklosvargonininkas. Dar



šuolio Į laisvę
Lietuvos kariuomenės atkūrimo

L. F. Bičiulių N.Y. Sambūris

Drauge bus ir Simo Kudirkos gautų žymeniu paroda. 
Minėjimų rengia ir visus atsilankyti kviečia Minėjimų rongfla:

RAM0VĖNA1, KORĖJAI SAVANORIAI, 
BHtonėTSS m sauldo z

DARBININKO puslapiai teatspindi mūsų visų pastangas išlikti 
ištikimais savai tautai ir padėti jos kovoje ui laisvę ir 
nepriklausomybę.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vardu, 
Vytautas Kamantus, 

' pirmininkas

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y^NJ. ir Conn.) Apsidraus- 
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimu Draudimo 
Įvairios grupės, kurias galite pa-

........ .........................
Maironio lituanistinėsmokyklos

RUDENS BALIUS yf

Programoje—svarstytos: Simo Kudirkos žuolis j laisvę
1. S. Kudirkos šuolio paveikiu į lietuvių visuomenę,—

rašytojas-visuomenininkas VYTAUTAS VOLERTAS;
2. S. Kudirkos šuolio poveikis j amerikiečius ir

tarptautinėje plotmėje,—DAIVA KEZIENĖ;
3. Veiksniai ir įvykiai, nulėmę S. Kudirkos šuolio

laimingų pabaigų, — RIMA MIRONIENĖ.
Moderatorius — Vytautas Volertas.

Jaunučių, jaunių ir vyr. moks
leivių ateitininkų susirinkimas 
įvyks lapkričio 22, šeštadienį, 
tuoj po mokyklos — 1:30 v. 
Kultūros Židinyje. Visi kviečia
mi dalyvauti.

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

Lietuvė ieško kambario. 
Skambinti Darbininko redakci
jai 827-1352. _

Reikalingas kambarys vien
gungiui pensininkui. Gali būti 
su baldais arba be baldų. Skam
binti Darbininko administraci
jai 827-1351 arba vakarais po 6 
vai. 849-9465.

viškų ar tarptautinu operų ari
jų, duetų, trfr. Jų dėžine pie
čiai pasireiškia sofistai. Ir visus * 
maloniai nustebto ištraukė*, iš 
lietuviškųjų operą, nustebins 
savo turtingumu, forminiu įvai
rumu, įsiterpdama į tarptauti
nes operas, jos puodo, kad ir 
lietuviai kompozitoriai sugeba 
stilingai kurti. . j t

Po koncerto temdinėję salėje 
bus vaišės. Veiks baras, užkan
dinė. Visi galės dar valandėlę 
maloniai pasižmonėti, praleisti 
laiką, pasikalbėti su bičiuliais. 
Vaišių metu bus pristatyti ir 
pagerbti visi mecenatai, kurie 
šios sukakties proga Darbinin
kui paaukojo 65 dol.

Visi kviečiami lapkričio 16, 
sekmadienį, 3 vai popiet atsi
lankyti į Kultūros Židinį, pasi
džiaugti Darbininko laikraščio 
gražia sukaktimi, pasidžiaugti jo 
darbais, drauge išgirsti iškilų, 
aukšto lygio koncertą, dalyvauti 
vaišėse.

New Yorko vyrų choras Perkū
nas šį savaitgalį, lapkričio 15, 
išvyksta koncertuoti į Baltimorę. 
Chorą pakvietė Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba.

L.MJC Federacijos New Yor
ko Įdubo susirinkimas bus lap
kričio 19, trečiadienį, 7:30 v.v. 
įprastinėje vietoje. Congrega- 
tional bažnyčios salėje, 91 St. ir 
85 Rd. Kampas Wooddhavene. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti.
' Dr. Marytė ąt Aleksandras Že
maičiai, Leonia, N.J., dosnūs 
lietuviškos veiklos rėmėjai, vėl 
paaukojo po 100 dol. lietuvių 
pranciškonų vienuolynui ir Kul
tūros Židiniui.

DEŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS

Ieškomas trijų kambarių ir vir
tuvės butas Woodhavene. Ieško 
vienas suaugęs žmogus.- 
Skambinti į Darbininko'redšaSfcfc 
ją. iir 654-3756.

Aušra Garteuakienė — 516 694-2471 
Algiu Jankauskas — 212 649-2260 
Vita MatueaMonė — 201994-1229 
Gintas Žemaitaiti* —263 647-1779 
Ina GsMeaė 212 366-7671 
IS.dofo 
ams—SdoL >5

-- —------ — . ....... ■ ■, . \ koncertų palydovas muz. Ahy- 
DARBININKO Leidėjams ir Redaktoriams das Vasaitis.

NuoSirdiiai sveikiname DARBININKĄ Švenčiantį savo y“
brandžią 65ių metų gyvavimo sukaktį. Dėkojame ui jo didelį Kutams Židinyje šį savait- 
tr prasmingą įnašą į lietuvių tautinį bei kultūrinį lobyną ir galį: lapkričio 15, šeštadienį, 
už pastovą Lietuvių Bendruomenės idėjos puoselėjimą. Ir ateityje Korp.Neo-Lithuanios metinė 

šventė mažojoje salėje; lapkri
čio 16, sekmadienį, 3 v. popiet 
Darbininko sukaktuvinis kon
certas. Po koncerto — vaišės.

|vyks lapkričio 23 (L, sekmadienį

11 vaL iškilmingos mišios Apreiškimo parapijos bažnyčioj
Organizacšoe kviečiamos dalyvauti su vėtavomli

12 vaL minėjimas parapijos salėje
Žodi tars visuomenininkas BALYS RAUGAS Iš

DARBININKO
SUKAKTUVINIS
KONCERTAS

Dalyvauja solistai:

STASYS BARAS 
DANA STANKAITYTĖ 
JONAS VAZNELIS 
Akomponuoja: 
ALVYDAS VASAITIS
PO KONCERTO VAIŠES, LAIMĖJIMAI,




