
ran

apšaudytas. Po kelių valandų 
prezidentas Sadatas nuo žaizdų 
mirė. Trys pasikėsintojo! sušau
dyti vietoje: Kiti trys suimti.

(Kipo gyvenimo cfatos) t
Štai svarbiausios jo gyvenimo 

datos. Gimė 1884JCL4. Būda^ 
mas 13 ra puse metų, bar# gūn-

Biogneris neturėjo karininko 
ipsnio. Gimęs 1983, gimnaziją 
tigė 1913 pavasarį ir tuoj įsto- 
į jėzuitų naujokyną. Karui

ijos misįjas, ten Bombėjuje bu- 
o gimnazijos mokytoju. 1912 
rįžęs, studijavo teologijos 
lokslus, 1915 metų pradžioje 
uvo pašvęstas kunigu ir vasa- 
o 12 mobilizuotas ir paskirtas 
anų kapelionu. Karui pasibar
us, dar tęsė teologijos studijas, 
o to kurį laiką dirbo Esene, o 
923 liepos 20 atvažiavo į Lie- 
ivą. Taigi kada jis galėjo eiti ka- 
> mokslus? O be karo mokslo 
oks gi jis karininkas?

žioros. Apibūdindamas šią vadi
namąją suvažiavimo kultūrinę 
programą, laikraštis “Žolnež 
volnosci” teisingai pabrėžė,'kad 
ji buvo “tikras antisocialistinis 
siautėjimas”. Suvažiavimo die-

kalinių Sovietų Sąjungoje retai 
pasitaiko Amerikos piliečių. Sa
lia iniciatoriaus šen. Percy re-

cingos “Solidarumo” grandys, 
organizuojančios streikus, 
vyriausybės ekonominių progra
mų sabotavimą, jau padarė 
milžinišką materialinę $dą ša
liai, jeigu profsąjungų susivieni
jimo ekstremistai koneveikia 
tuos darbininkus, kurie atmeta 
jo griaunama*, antisocialistines 
akcijas?

Suvažiavime kalbantys “Soli
darumo” vadeivos kėsinasi į 
LLR konstituciją, į Lenkijos 
tarptautinius ryšius.' Kalbose 
raginama stiprinti ryšius su ka
pitalistinėmis valstybėmis, da
rant žalą Lenkuos santykiams su

Kur eina 
Gdansko

Prez. Reagan įsakė pakrančių 
apsaugai sulaikyti atviroj jūroj 
visus laivus, gabenančius nele
galius imigrantus į JAV.

93-jų jokiam blokui nepriklau
sančių valstybių užsienio reika
lų ministeriai bendhi pareiški
mu kritikavo JAV už jų planus 
dėl strateginio bendradarbia
vimo su Izraeliu ir patarė pa
spausti Izraelį, kad. jis grąžintų 
užgrobtas žemes.

{■radis, siekdamas Wdįtryti 
politines ir socialines sąlygas 
palestiniečių ribotai autono
mijai, nutarė panaikinti vakari
niam Jordano krante ir Gazos 
ruože karinę ir įvesti civilinę 
administraciją su civiliniu gu
bernatorium, kuris bus atsakm- 
gas tik prieš ministerį pirminin
ką. Okupuotų žemių miestų 
burmistrai šį pakeitimą sutiko

7 Visoje Sovietų Sąjungos i^ori- ganų. Prnfsąjungų susivienijimo 
jąje nebuvotokio įvykio, kad pe pozicija traktuojama kaip ktf- 
patys su d<H>u įniršimu pultų koks rūpinimasis “darbo žmonių

> teisių gynimu” ir pan. Šie ir
panašūs teigimai — atviras ty
čiojimasis iš Lenkijos darbo 
liaudies interesų. Koką gali būti

ją ir propagandą.
Šen. CMtaks Percy, pateikda

mas šią rezoliuciją senatui, iš-

Suvažiavimas neskiria dėme
sio. profsąjunginio darbo klausi
mams. Aišku, kad “Solidaru
mas” siekia išvesti profsąjungų 
susivienijimo veiklą už profsą
jungos ribų ir įtvirtinti jį kaip 
opozicinę politinę organizaciją.

Kalbų suvažiavime pobodis, 
priimti dokumentai rodo, jog 
“Solidarumo” lyderiai aiškiai 
ketina gilinti krizę Lenkijoje, 
dar labiau ją didinti.”tik laipsniai, be karininko tei

sių ir pareigų; kariniams dali
niams jiems vadovauti nelei
džiama, nes tam jie neturi rei
kiamo mokslo. Gydytojai gydo 
sergančius ir sužeistuosius, o ka
pelionai laiko kariams katali
kams pamaldas, teikia sakramen
tus, lanko ligonius, laidoja miru
sius. Kipas buvo kapelionas ka
rininko laipsnyje, bet jokio karo 
mokslo jis nėra ėjęs.

panaildfttbs privačios mokyklos; 
kad 16-19 m. jaunuoliam būtų 
mokamas atlyginimas, nežiūrint,

Hayakawa, Dodd, Spector, 
Riegle, Levin ir JDomenici.

Rezoliucijoje . aeikalaųjaaa, 
kad Vytautas Skuodis būtų

jas atvyko į Dubingių apylin- Tokiems reikia išeiti karo mo
kės būstinę ir ten, dalyvaujant kyklą ar ką nors į ją panašaus, 
partijos prtetgūnam, "Pirmyn” Jie vadovauja kariniams dali- 
laikraščiokorespondentei ir niams, veda juos į mūšį. O Kipas 
apylinkės pirmininkui, atsakinė- kuo buvo? Jis buvę, karių kape- 
jo į jo kaltinimus. Suprantamą, lionas. .
prisitaikydamas prie valdžios Gydytojams ir kapelionams 
raikalavimų, jis viską stengėsi duodami kariški laipsniai (kari- 
pateisinti, priekaištus atmesti. ninko, majoro, pulkininko), bet 
Ten. buvo kalbama, kad vie
nuolyne esą karceriai. Kun. J. 
Danyla tai paneigė. Tokių daly
kų nėra jokiame vienuolyne.

Dar kalbama ir apie Misiūno 
sveikatą ir jo likimą. Visa tai čia 
tik trumpai prisimename. Pilnas 
tekstas bus išspausdintas Kro
nikų ateinančiame tome.

'Toliau įdomiai ir Jautriai , pa
liečia klausimą, ar jėzuitai buvo 
nacių agentai. Cituojame iš Kro
nikos.

bristus, inperiali 
įVykiri. įvijoje!

Labiausiai išsigando, kada 
Lenkijoje sukilo darbininkai, iš
sikovojo savo nepriklausomą 
uniją. Dabar rusai deda visas 
pastangas, kad tas darbininkų 
judėjimas nepersimestų į kitus 
sovietinius kraštus. Yra žinių, 
kad ir Lietuvoje, paveikti Len
kijos darbininkų judėjimo, su
bruzdo dešimties įmonių darbi
ninkai ir įteikė partijai savo rei
kalavimus. Tuoj jų reikalavimai 
buvo patenkinai ir vadovaujan
tieji įmonių asmenys pakeisti ki
tara.

Apie įvykins Lenkijoje yra 
priversti parašyti ir jie patys. 
Štai š.m. rugsėjo 10 “Tiesa” 
(Nr. 209, 3psl.) apie Lenkijos 
darbininkų unijos suvažiavimą 
Gdanske taip rašė:

lidarumo” nenoras atsižvelgti į 
LLR valstybinius interesus ir 
vyriausybės nutarimus. Reika
laujama stiprinti privatų sekto
rių pramonėje ir žemės ūkyje. 
Demagogiškai teigiama, kad 
konfliktai Lenkijoje vyko taria
mai ne dėl “Solidarumo” kaltės, 
o buvo sukelti vyriausybinių or-

kratų partija paragino palesti
niečius sudaryti egzilinę vyriau
sybę, kuri galėtų užmegzti dip-

Rugsėjo 11 “Tiesa dar ar
šiau puolė Gdansko suvažia
vimą, kuris tarnaująs tik impe
rialistiniam tikslam. Straipsnio 
gale rašoma:

“Gdansko sambūryje buvo 
organizuojamos įvairios paro
dos, atvirai antisocialistinio, an
titarybinio turinio filmų per-

ar jie dirba, ar ne; kad bankai 
būtų nacionalizuoti ir kad priva
lomas susilaikymas nuo atlygini-

minti ir išdėstyti Nevados dy
kumose 100 MX raketų, pastaty- I 
dinti 50 B-l bombonešių ir pa
gaminti naujų Trident II raketų.

Lenkijos disidentinio sąjūdžio 
pradininkas, socialinės savigy- J 
nos komitetas, arba KOR, forma
liai nustojo veikęs, nes Solidaru- . 
mo unija galinti toliau vykdyti 1 
jo darbus.

JAV valstybės sekretorius. 
Haig ir Sov. S-gos užs. reik, mi- I 
tosteris Gromyko per 9 vai. 
trukusius pasitarimus sutarė 
pasitarimus atnaujinti 1982 pra
džioj.

Iranas paskelbė, kad jo ka
riuomenei pavyko pralaužti Ira
ko apsupimo žiedą apie Adaban 
miestą ir padaryti Irako kariuo
menei didelių nuostolių. Irakas 
pripažino, kad turėjo iš kai kurių

suvažimvintas?
“VARŠUVA, IX. 9 (TASS- 

kitais WiėnkaUdirbo*sanit»m J??™/ Cteke vėtančio 
D- Solidarumo suvažiavimo dar

be vis labiau išryškėja jo anti
socialistinis kryptingumas. Po
sėdžiuose toną duoda delegatai, 
atstovaujantys kontrrevoliuci
nėms grupuotėms. Įsidėmėtina, 
kad suvažiavime labai aktyviai 
reiškiasi tokie socializmo prieši- 

. ninkai,kaipKOS-KOR nariai Ku
ronis, Michailas, LaĮynskis, taip 

' pat jų šalininkai ir kitų antisocia- 
listinių grupių mariai, šių socia
lizmui priešiškų organizacijų at
stovai įeina net į vadovaujan
čius suvažiavimo organus. Iš 
suvažiavimo tribūnos raginama 
likviduoti socialistinę santvarką 
Lenkijoje. Kai kuriose kalbose į- 
žeidinėjama LJDP ir LLR vy-

l«aio baigė naujokyną, studijavo 
filosofiją ir teologiją ir 1928 at- 
dažiavo į Lietuvą. Taigi karo 
rąokslo nėjo ir jokio karinio 
laipsnio neturėjo.

(Naciai persekiojo Bažnyčią)
Ne mažesnė klaida yra ir tvir- ' 

tinimas, esą Kipas buvęs nacių 
agentas. Tai lygiai tokia pat ne
sąmonė, jei kas tvirtintų jį buvus 
komunizmoagentu.

Nacionalistai (naciai) buvo 
ateistai. Jiems buvo griežtai 
draudžiama priklausyti prie ko
kios nors religinės bendruome
nės. Jie visais įmanomais bū
dais ne tik Varžė, bet ir. per-

j" viams platinama daug atvirai
- antitarybini oredžiagos.
(nukelta i 2 psl.\ _ „ _ ...

: (LJDP —reiškia — Lenkijos
| H Jungtinė Darbininkų Partija;
k H lenkiškai trumpinasi P.Z. P.R. —
H H Tai komunistų partija. O LLR

m ' ' ■ reiškia' ’ Lenkijos Liaudies
II n Respublika Red.)
|| ■ Pranešimuose ir kalbose de-

I JAV SEMATAS PRIĖMĖ 
I SKUODŽIO REZOLIUCIJĄ
K JAV senatas rugsėjo 22 vienin- kėlė faktą, kad tarp daugybės
H gai priėmė rezoliuciją Nr. 198, 

~--- ---H reikalaujančią kad Vytautas
------ ---  H Skuodis būtų paleistas iš sovie- 

lK tų lagerio, kuriame jis laikomas 
RMNjeitetf M k. A.Vąšeli*, padėkojai už koncertą, už tariamą antUovietinę agitaci-

L Galdiko paveikslą. Tėv. L Andriekns, OFM, do-

tik iš Lenkijos komunistų ir pat
riotų, bet taip pat šmeižiama 
Tarybų Sąjunga, visa socialisti
nė sandrauga...

Šie ponai taip suįžūlėjo, kad 
nemato didėjančio pasipiktinimo 
jų provokaciniais, avantiūristi
niais veiksmais, kurie blogina ir 
taip sudėtingą padėtį Lenkijoje.”

* Pavergtos Lietuvos žmonės 
tikrai pradžiuga, kada paskaito 
tokius straipsnius. Visa tai pa
kelia jų nuotaiką ir skatina kovo
ti, kaip ir Lenkijos darbininkai 
kad kovoja.

Ražytl Mate adresais: 
MKlŠDaald Raagtti 
The Fnsideat of tise

las Casardi fornudteifyra Vati- \ į ktnrigua |hresži 
kano pontifikalinės komisuos metų 
prezidentas, bet praktiškai ad- Chfcagaa šakfry! 
minfstraote visai Mtas asmuo teryąje. IBS* 1

paties gruodžio 24 nominuo
tas tituliniu Orto* vyskupo, ftte 
pop. Paulius VI jį konseioovo 
vyskupu 1969 sausio 6.

Paskutinius dešiart metų jis 
buvo Vątikeno banko pieztden-

PAAUKŠTINTAS VY! 
PASKIRTAS SVARBI

Willy Braūdt artimiausiam pata
rėjui .Guenter Guillaume, kuris 
1974 už šnipinėjimą buvo nu
teistas kalėti 13 metų. Speku
liuojama, kad jis būsiąs iškeistas 
j R.. Vokietijos kalėjimuose lai-

rinomenės pratini, kuriuose 
dalyvavo per 200,000 karių.

Bengalijos kariuomenės 12 
karininkų, rengusių jprisvteamste^ 
per kusį buvo nužudytas krašto 
prezidentas Ziaur Rahman, buvo 
iiuivisu nuru. aprenaim^ |vyK* 
džius, krašto sostinėj kilo dide-

P. MARCINKUS IR 
I PAREIGOM VATIKANE

leistos ir kad, Jam norint, gsl^- 
tų emigruoti į JAV4>es. Taip pat 
senatas šia rezoliucija pageidan- 

i^aa prezkiemM, vafinyoes 
departamento . sekretorius bei 
Amer&os delegacija Madrido
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Rudens vakarai^
Kiekvienas metų laikas atrieša 

tam tikrą darbo ritmą ir tam tikrą 
prasmę. Štai dabar ruduo. Lai
kas, kada dienos vis tnmįpėja, 
laukų darbai mažėja. Žmogus 
grįžta į savo būstą. Kambario 
sienos jį. uždaro vakarui. Kaž
kaip ramiau pasidaro, niekas ne
vilioja į gamtą, į kokias ekskur
sijas, nes lauko veikla yra visai 
sumažėjus arba jos visai nėra. 
Savaime turi likti pastogėje.

šiais modernios civilizacijos 
laikais perėjimas iš vieno 
metų laiko į kitą nėra toks žy
mus, nes visur dega elektros, 
visur tuoj' pasidaro šviesu. Se
niau taip nebuvo. Buvo vakaro 
prieblandos, kada niekas nede
gė žiburio. Toj prieblandoj ir 
sustojo viskas. Žmonės. sėdėjo 
prie langų ir stebėjo gamtą, 
kaip pamažu temsta, kaip pasi
rodo pirmos žvaigždelės. Tada 
uždegė žiburį. Ir žiburys buvo 
labai brangus dalykas. Seniau 
žmonės apsišvietė balana, arba 
skala, paskui žvake, dar vėliau 
žibaline lempa, šią lempą jau 
pakeitė dujų ir elektros apšvie
timas.

Kai buvo maža šviesos, žmo
nės susirinko į vieną kambarį 
prie vienos lempelės ir čia drau
ge-vakarojo. Ūkyje buvo daug 
visokiausių darbų — vieni 
plunksnas plėšė, kiti virves vijo, 
drožinėjo medį.

Ir kiek buvo pasakojama ru
dens vakarais, kiek dainuojama, 
giedama, bendrai meldžiamasi. 
Tokiais rudens vakarais ir pasa
ka klestėjo, atsirado nauji jos va
riantai, ir dainos praturtėjb nau
jais posmais. Iš kapų kėlėsi 
didvyriai, karžygiai, vaiduokliai, 
žiburėliai, degė užkeikti lobiai. 
Visa buvo apkalbama, perkalba
ma toje paprastoje lietuviškoje 
kaimo trobelėje, kur degė mažas 
žiburėlis ir kur švietė didelis
lietuviškas žodis. Tie ilgi rudens • 
ir žiemos vakarai ir išsaugojo

patys to nesuprato, bet tie vaka- Pirmasis Mąž. Lietuvos Rezis- 
rai sustiprino ir pačius lįeto- Sąjūdžio suvažiavimas
vius; neš jie buvo pilni lietuvis- įvyko 1954 Toronte, antrasis — 
’ ’* • ” 1956 Chicagoje (jame buvo pri

imtas MLRS statutas), trečiasis— 
1966 Chicagoje.. šiais metais 
rugsėjo 12-13 Tautiniuose Na
muose Chicagoje į vyko,ketvirta
sis MLRS suvažiavimas. Jį 
šaukė MLRS prezidiumas, o 
globėjais buvo Chicagos Maž. 
Lietuvos lietuvių draugija. Or
ganizavimo ir ūkinį darbą atliko 
buvęs ilgametis minėtos draugi
jos pirmininkas prof. dr. Jurgis 
Anysas, Ramūnas Buntirias ir 
dabartinė draugijos valdyba, va
dovaujama pirm. Kurto Vėliaus. 
Dalyvavo atstovai iš New Yor- 
ko, Toronto, Montrealio, Vidurio 
Vakarų ir Chicagoje gyveną maž- 
lietuviai bei jų-draugai. Pasiges-

Nors dabar rudens vakarai ir 
šviesūs, bet vis tiek daugiau lai
ko pasiliekama namuose. Anks
čiau galėjai išeiti į savo daržą. 
Ir kiek ten visokiausių darbelių. 
Dabar greitai temsta. Lieka tik 
kambariai.

Ir ką tada daryti?!
Vieni girebiasi kortų, kiti — 

kitokių žaidimų. Bet yra žmonių, 
kurie .nemėgsta kortuoti. Jei 
vakarai palieka mus namuose 
prie darbo stalo, tai ir dirbkim 
čia, prie to stalo. Stalas irgi yra 
didelis darbo laukas, net sun
kaus darbo laukas.

Kiek išeina lietuviškų knygų 
ir kiek susikrauna neskaityto 
laikraščių. Juk daug kas liko nuo 
vasaros neperžiūrėta, neskaityta, 
nesutvarkyta. Tad skilkime dau
giau laiko lietuviukų knygų skai
tymui.

Daugiau laiko skirkime jauni
mui. Ypač šeimose .svarbu, kad 
vakare visi susirinktų- vienai 
bendrai vakaronei. Ji gali būti 
neilga, bet ji turi būti. Šei
mos nariai turi pasijusti, kad jie 
priklauso šeimai. Čia galime ir 

--pakalbėti, padraugauti su jauni
mu, pasiklausyti naujos lietuviš
kos muzikos iš plokštelių. Labai 
gera su jaunimu paskaityti lietu
viškai. Nesvarbu, kad jis jau bai
gęs mokyklą, kad jis jau studen
tas, bet jam tai pravers. Patobu
lės ir jo žodynas. Kalba pasida
rys gyvesnė. Tos bendros vaka
ro valandėlės gali būti neilgos, 
gal ne kas dieną, bet jos turi 
visus suvesti į vieną kambarį 
kad vėl atsigaivintų lietuviškas 
žodis, lietuviška.daina, lietuviš
ki pasakojimai ir papročiai.

Taigi rudenėlis kviečia ne į 
laukus, bet į kambarius, prie 
naujų, darbų.

lLRS).kn-

.peT laisvąjį pasaulį 
mažlietuvių, atsto- 

aetuvos reikalui Vli- 
, kur tik šis klausi

mas botų keliamas. Tarybos pir
mininku iki mirties buvo Erd- 
monas Simonaitis. Vėliau šios 
pareigos atiteko JĄV^gyvenan- 
čiam prof. Martynui Brokui.

Rugsėjo Z7 prie Maspetno lietuvių bažnyčios pašventintas lietuviškas kryžius. Stovi iš k. 
Alfonsas Marcelynas, Ideb. kun. Pr. Bulovas, kongreswoman Geraldine Ferraro, Brooklyno 
vysk. Francis Mugavero, Jonas Adomėnas, organizavęs kryžiaus pastatymą, kun. Stasys 
Raila. Nuotr. Charles Binkius

pradėtv rugsėjo 12, šeštadienį, 
1 vai. p.p, Tautinių Nantą ^sa
lėje. Pirmąjį posėdį trumpu žo
džiu pradėjo prof. dr. Jurgis Any- 
sas. Taupant-laiką, dalyvių bu
vo pasisakyta už žodinių svei
kinimų ribojimą. Gauta ir raš
tiškų bei telefoninių sveikini-

nio gyventojų 'genocido? Iškėlė 
jr dabartinę įtampą tarp didžių
jų pasaulinių jėgų ir galimą jų 
-konfrontaciją, kuri mum nieko 
gero, nežada. Kalbėdamas apie 
Maž. Lietuvos reikšmę Lietuvai

įlįs ueiuius. rasMnuie uuvu »• ... . . .....keltos Lietuvą, ypač Mažąją, *“'«™** »Bubnioatgimime 
nusiaubusios karo baisybės, rusų 
kariuomenės vykdomi neįsivaiz
duojami žiaurumai, Rytprūsių' 
likimo sprendimas Jaltos ir Pots
damo konferencijdse, rusų įsiga
lėjimas Rytprūsiuose, dabartinė 
to krašto padėtis.

Antroji, skademiškai paruošta, 
buvo Ąnso Lymanto iš Montrea
lio paskaita

Pirmąją paskaitą, “Mažosios 
Lietuvos - politinė ir etninė ge
nezė po antro pasaulinio karo ir 
dabartinė padėtis“, skaitė Marty-

srityje bei išsilaisvinimo sieki
me, prisiminė ir 1918 lapkričio 
30 Tilžėje paskelbtą deklaraciją, 
kuria Mažoji Lietuva pasiskelbė 
susijungianti su atstatyta nepri
klausoma Lietuva, ši deklaraci
ja 1949 Vliko buvo patvirtinta, 
nurodant Maž. Lietuvos sienas 
daugiau mažiau sekant Potsdamo 
liniją (įjungiant Tilžę, Karaliau- 

“Mažosios Lietu- ėių, Gumbinę, Stalupėnus ir

Martyno Jankaus, dr. Vydūno ir deravo c|r fonas Stiklofius. 
kita įtaka tautiškai susipratusiam ,* Visos paskaitos Kovo kruopš- 
pavergto, Lietuvos ėmimui.

arti 90 asmenų ~ mažlietuvių 
ir nedidelis būrelis Mažąja Lie
tuva besirūpinanėių tautiečių.

- Trečioji paskaita <—prof. "Mar
tyno Bako “Mažosios Liatuvoš 
problemos tarptautinės pritikęs 

Prelegentaseigos rėmuose 
apžvelgė Maž. Lietuvos padėtį 
pastarųjų septynių su puse šim
to metų laikotarpyje, jos politi
nės ir biologinės kaitos raidą; 
laiko tarpsnius ir priežastis, kei
tusias to krašto veidą, veikusias 
jo gyventojus ir privedusias prie 
II pasaulinio karo katastrofinės 
tam kraštui padėties bei totali-

Vakarienė
Šeštadienio vakare Tautinių 

Namų salėje {vykusioje vakąrie- 
nėje^bankete dalyvavo arti 140 
asmenų. Banketą pradėjo ren
gėjų ir Chicagos Maž. Lietuvos 
lietuvių dr-jos vardu dalyvius
pasveikindamas tos draugijos 
pirm. Kurtas Vėlius. Jaunametė 
Rasa Buntinaitė buvo pakviesta 
vadovauti vakaro meninei prog
ramai; ji pasigėrėtinai tai atliko.

Pianistui Viktorui Jurkšaičiui 
akomponuojant, “Pajūrio duk
ros“, tautiniais drabužiais pasi
puošusių dainininkių šešetas 
(Aldona Buntinaitė, Zelma Juš- 
kėnienė, Diana Paulikaitytė, Il
zė Pėtėraitienė, Klaudija Sėdai- 
tytė ir Edita Žemaitaitytė) dar
niai sudainavo penkias dainas. 
Adolfas Lekšas jausmingai per
skaitė Kristupo Lekšo patriotinį 
eilėraštį “Rambynas”, o Tėviš
kės parapijos jaunimo ratelio 
tautinių šokių šokėjos — Dana 
Jonušaitytė, Indrė Jurkšaitytė, 
Ingrida Kasiulytė, Karina Kasiu
lytė, Rūta Kasiulytė, Diana Pau
likaitytė, Klaudija Sėdaitytė ir 
Lilė šliterytė grakščiai pa
šoko “Siuntė mane motinėlė” 
ir “Blezdingėlę”. Jom akorde- 
onū grojo Ąžuolas Stelmokas. 
Šokėjas paruošė mokytoja Ilzė 
Pėtėraitienė.

Po meninės programos vy
riausia suvažiavimo dalyvė, 94 
m. amžiaus sulaukusi Anė Vėliė- 
nė sukalbėjo autentišką maldą. 
Po to dalyviai vaišinosi, bendra
vo ir, Ąžuolui Stelmokui grojant, 
šoko.

Pamaldos
Rugsėjo 13, sekmadienį, 10 

vai. ryto Tėviškės lietuvių evan
gelikų liuteronų parapijos baž
nyčioje -įvyko iškilmingos pa
maldos.

Prasmingas buvo kun. A. 
Trakio pamokslas, kuriame ken
čianti Lietuva buvo palyginta su 
tos dienos evangelijoje minimu 
plėšikų nuskriaustu žmogumi.

(nukelta į 4 psl.)

Kd

Mes su juo baigėm Telšių Kau kia aplankyti ir savo jaunystės

meni, nei vardų, neši pavar
džių. Išbluko, išsitrynė iš atmin-

Svarbiausia, tų nuotraukų vi
sai neturiu. Liko namuose. Net 
mano pieštos dekoracijos — Bi
rutės kalnas. Paskutinė diena

ne, DU turi net gyvulių ligoni 
nę. Vėliau teko jį sutikti fr New

Tirkšlrų, Mei

Rumšaitė. pajusi ir meilę Žmogui ir praei
čiai.

PAULIUS JURKUS

Pąjūrio žmonės

lietuvių gyvena nemaža. Kiek- 

tės pamatysi lietuvišką pavardę, 

šių plačių ir šiltų Atlanto van
denų. Išgirsi ir kalbant, ir į na
mus pakvies užsukti.

Vieną vakarą, kai buvo tik * mam lėktuve? Jis gyvena ir dir- 
prieblanda, patekom į kaimyno ba Washingtone. Iš ten su savo 
Juozo Andriulio namus. Namdi automobiliu išlrrliauįa į pietus, 
dideli, o jis vienas tarp baldų 
kalbasi su televiziją. Vėliau jis

kė mano dėmesį tas žmogus. Jis 
buvo Lietuvos kariuomenės ka
ro lakūnas, buvo Berlyne baigęs 
naktinio skraidymo mokyklą ir 

kaip skraidyti naktimis aklu skri
dimu. Tokiam aviacija ir lėktu
vai turėtų būti savos kišenės pi
nigai. Bet kitaip išėjo. Kaip pa

likb lėktuvus Kauno aerodrome, 
taip jis daugiau nesėdo nei į vie
ną lėktuvą. Pasidarė pėstinin
kas. Amerikoje niekur nėra skri
dęs, kai mes, visai ne lakūnai,
kartkartėm skraidom ir šen ir maitė iš

Ir šiandien mįslė. Gal lėktuvai 
primena Lietuvą, gal jam būtų 

į savo namus, kūrinto per metus

vienus namus.

Tai Mildažių iš Chiėagos so

atsikelia į pajūrį, t 
paslėpę Ištaigiurna 

m galerija. Labai daug paveiks

lų. Visi supirkti iš įvairių dai
lininkų parodų Chicagoje. Visi 
kambariai, koridoriai prikabinti 
originalių paveikslų. Yra ir 
skulptūrų, įdomių lempų, įdo
mių stiklinių stalų, kur sudėta 
statulėlės, kelionių suvenyrai, 
dovanos iš Lietuvos. Prie lubų 
skaldyto stiklo lempa. Labai ori
ginali. Turi seną sieninį 200 
metų senumo laikrodį.

aplankyti Katriutės Giniotienės. 
Žinojau, kad ji gyvena ten, bet 
nuo Lietuvos nebuvau, jos nei 
sutikęs, nei matęs. Ir dabar ją 
aplankyti buvo tikra būtinybė, 
ir štai kodėl.

Iš studijų laikų ją žinojau, 

nakvojo ir iškeliavo Mažeikių 
link, į Tirkšlius. Bet paliko 
megztuką. Ir vėl rūpestis, kaip 
perduoti jai tą megztuką. Ųž 
kokio mėnesio važiavau dvira
čiu į anuos kraštus ir megzteką 
nuvežiau iki Tirkšlių kleboni
jos, kur vikaru buvo geras pažįs
tamas kun. Pranas Vaseris, da
bar esąs Australijoje. Jis tą megz
tuką ir grąžino.

Po kokių metų er daugiau 
atėjo žinia, kad Katriutė ištekė
jo už mano klasės draugo Ro
mualdo Giniočio, veterinarijos 
daktaro. Toliau atėjo frontai, 
pabėgimai, stovyklinis - gyve
nimas. Niekur jo nesutikau, nie- 
ko’negirdėjau, kur jis ir Katriu
tė. Štai atsidūrus Amerikoje, 
atėjo žinia, kad Romusėlis, taip 
mes

Veterinarijos gydytojas iš mū
sų laidos biivo tik vienas. Šia
me krašte, kur šunes ir katės 
gyvena salionuose ir yra labai 
gerbiami, veterinarijos gydyto
jai gerai verčiasi. Taip ir Romu- 
siukas vertėsi gerai,* turėjo dide
lius namus, ligoninę. Bet vieną 
kartą ėmė ir pardavė ligoninę, 
lyg nujausdamas, kad reikia vis
ką sumažinti. Ir štai 1976 rug
sėjo 16 Romusiukas salonėly at
sigulė pailsėti, prisnflsti. Ir Jo 
užmigta. Amžinai, šaukia — Ro- 
musėli, kelkis, kelkis! — o jis 
tik maloniai,Šypsosi, kaip buvo 
įpratęs visada šypsotis ...

Mirė Romusėlis staiga. Ne tik 
jo šeimai, bet ir visiem jo kla
sės draugam buvo ir smūgis, ir 
liūdesys, ir skausmas.

Jų dukra jau buvo ištekėjusi 
ir gyveno Floridoje, sūnus ve
dė ir apsigyveno Toronte. Tada 
Katriutė likvidavo visa, kas buvo 
Wankegane ir atsikėlė gyventi į 
Jono Beach. Nusipirko butą

čia lankosi , jos bičiuliai. Tada 

buvo atvykę sūnaus žmonos tė
vai iš Kanados. Su Romusiuku 
keliaudami per įvairius kraštus, 
buvo pradėję rinkti rašalines. Ir 
turi labai įdomią kolekciją, kaip 
praeitame amžiuje metalinės ra
šalinės puošė stalus..

Ir dar daugiau ji turėjo. Ėmė 
ir atnešė bent kelis albumus. O 
ten sudėtos nuotraukos iš mūsų 
jaunų dienų, iš tų laikų, kai bu
vome gimnazistai Telšiuose.

Vaje, vsųe, koks buvo įspūdis. 
Tartum būtum šuoliais nu- 
siridęs metų metus atgal. Ir vėl 
visus matai jaunus, ir drąsius,



Vienas iŠ pačią gražiausią hrost* «* kiekviena arija — skir^ 
Kultūros Židinio meninių rengi- vaidmenis). Siąje progra- 
phį — oarsios Lincolno Centro mos dalyje soliste prancūzų kai- 
operų Maralin Niakos dainavo: Lfazto "Oh! q<und
koncertas *- rugsėjo 17 praėjo Jedora”,Du 
labai sėkmingai. Žmoni? buvo Rosainonde’ 
pilnutėlė salė 
500, suvažiavusi? iš New Yor- 
ko, New Jersey ir net tolimes- lai pati jausmingiausia arija

” ir Chanson*
daugiau kaip tristc”, Ckarpuntiero operos 

Loiuse” ariją “Depuis Įėjėtu“

ciškonų provinciolas. Publikos' stebiu įsjjaūtimu ir baiso ypatin- 
rį gausumas liudija, kad lietuviai, gu jautrumu, palikusį Idausyto- 

brangina savo kultūrinį centrą ir juose neužmirštamą įspūdį, 
nesigaili dolerių jam paremti. Pabaigai soliste pasirink^' 
Juk pagrindinis šio koncerto lengvesnius dalykus iš ameri- ■ 
tikslas ir buvo sutelkti pajamų *-=-*----- n—i----------
Kultūros Židiniui. Tuo tikslu ir 
soliste aukojo savo brangų laiką 
bei jėgas, rengdama sudėtingą 
programą. Be to, klausytojų gau
sa liudija, kad lietuviai domisi 
aukšto lygio muzika bei daina, (iš “Kismet”) bei “Three Loves” 
Kbnperto pasisekimas daug 
džiaugsmo suteikė' Kultūros 
Židinio vadovybei, jo bičiu
liams, atsilankiusiems kitatau
čiams ir, žinoma, pačiai solistei, 
kuri savo talentu norėjo mums 
padėti. x

Koncertas pradėtos punktua
liai — 4 vi. Auksinių tonų dra
perijom išpuošto ir jaukiom švie
som gaivinama scena su iškil
mingu pianinu centre atrodė la
bai nuotaikingai. Žymioji operų 
solistė Maralin Niska buvo pasi
tikta nuoširdžiu ir ilgu plojimu, 
kuris iš karto surišo ją su audito
rija. Gana erdvioje mūsų sceno
je ir savo puošniame apda
re ji atrodė lyg kokia pasakų 
princesė.

Solistė koncertą pradėjo itališ
kai — dramatiška Anglijos kara
lienės Elzbietos arija iš Donizet- 
ti operos “Maria Stuarda”. Tą 
vaidmenį ji pakartotinai atliko 
šio rudens sezone New York 
City operoje. Solistė savo drama
tiniu sopranu užliejo mūsų salę 
ir parodė, kokio virtuoziško ly
gio yra jos dainavimas. Platus 
ir gilus sopraninis balsas įtūžti- 
stos karalienės vaidmenyje vie- .^I^iane F(ięhajrds.on, žųįųųpta Met-; ’ 
tomis kėlė net šiurpulį. Šitoje ii- ropoliton operos solistų akompa- 1 
goję arijoje meilės aistra pynėsi 
su desperacija. Po to solistė, pa
lydėto ilgiausių plojimų, perėjo 
prie vokiškų labai sunkių R. 
Strausso “Trijų Ofelijos dai
nų” (6 Lieder, op. 67), parody- _
dama savo galybę švelniuose pasibaigė solistės bendravimas 
skambesiuose, kurie taip pat bu
vo publikos nuoširdžiai priimti. 
Po jų vėl ėjo iškilminga arija 
iš Verdi operos “Aida” “Sugrįžk 
nugalėtoju”, perpinta meile su
žieduotiniui ir gailesiu savo tau
tai, prieš kurią jis išeina kovoti ir 
laimėti.

Po pertraukos antroje dalyje 
solistė atliko įvairius kompozici
nius kūrinius, reikalaujančius 
staigių perėjimų nuo dramatinių 
iki lyrinių balso modeliacįjų. 
(Šnekučiuojantis po programos, 
ji išsitarė, kad lengviau esą 
operų rūmuose atlikti kurį nors 
vieną vaidmenį, kaip koncer-

klėčiu muzikaliriių kompozicijų, 
būtent Rodgers ir Hammerstein : 
"Helio Young Lovers” (iš “King 
and I”) ir “Mr. Snow” (iš “Ca- : 
rousel”); taip pat Fofest ir Wright 
ariją “And this is my beloved”

(iš “The Song of Norway”). Pro
grama, užsitęsusi pustrečios va
landos, buvo baigta Bolero arija 
iš Verdi operos “I Vespri Si- 
ciliani”. . _

Pasibaigus programai, Maralin 
Niska buvo pagerbta labai il
gais plojimais ir visos publikos 
atsistojimu. įteikus gėles ir so
listei dar padainavus ilgoką ari
ją iš ‘Puęcini operos 
rondine”, scenoje visų vardu jai 
padėkojo New Yorko apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės apy- 

, gardos pirmininkas Aleksandras 
Vakselis. Ten pat jai buvo į- 
teikta dovana — Adomo Galdiko wuv„ p*.
aliejinis paveikslas Rivieros žadėta. Solistė labai džiaugėsi 
peizates. Čia Maralin Niska ma- jF lietuvių didžiai kultūringu el- 
loniai atsivėrė, -^pasakydama gesiu • koncerto metu. Salėje 
publikai, kad ji jaučia didelį buvo tobula tyla. Net ir pertrau- 
džiaugsmą, antrą sykį dainuo^ koje nesigirdėjo aukštų balsų, 
dama šioje salėje _ lietuviams, 

'kad jos vyras yra lietuvių lai
mės, kad jau turi įsigijusi 3 
Adomo Galdiko paveikslus. So
listės nuoširdumas bei paprastu
mas giliai sujaudino publiką, 
kuri vėl ilgais plojimais dėkingai 
ją išlydėjo iš scenos.

Maralin Niskai akomponavo

niątorė. Programoje buvo iš
versti dainuojamų kūrinių teks
tai anglų kalbon. Klausytojai 
galėjo sekti ne tik melodijas, bet 
ir turinį.

Pasibaigus programai, dar nė

su lietuviais. Apatinėje salėje 
vaišinosi beveik visi koncerto 
dalyviai. Pradžioje Maralinai 
Niskai ir būreliui jos palydovų 
buvo parengtos vaišės atskirai. 
Vadovaujant Lietuvos gen. kon
sului A. Simučiui, ji čia dar kar
ta buvo pagerbta sugiedant Il
giausių metų. Paskui viešnia, 
mūsiškių lydima, vaikščiojo po 
vaišių salę bei koridorių, svei
kindamasi su žmonėmis? Labai 
gražu buvo stebėti tą nuoširdu
mą, kuris liejosi iš visų pusių. 
Tenai dr. Marija Žemaitienė,jai 
padovanojo visus savo gintari
nius papuošalus, kurie solistei

SUVAŽIAVIMAS
(atkelta ii 3 psl.)

jus tapti savo tėvynės gailestin
gaisiais samariečiais ir ją vis
pusiškai gelbėti..

Darniai skambėjo visų dalyvių 
bendras giedojimas, ypač solistės 
Aldonos Buntinaitės solo gieda
mos giesmės.

Posėdis
Sekmadienį, 2 vai. p.p. Tau

tini? Namų salėje įvyko Maž. 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
narių posėdis. Dalyvavo arti 60 
asmenų — mažlietųvių ir kele
tas svečių. Susirinkimui vadova
vo inž. Gytis šernas iŠ Toronto. 
Pateikta 12 punktų-dienotvarkė 
buvo priimta be pataisymų.

MLR Sąjūdžio ir Vliko valdy
bos vicepirm. dr. Jonas Stildo-

Susirinkimas, nors ilgokas, 
buvo gyvas, įdomus ir vyko gerų, 
seniai besimačiusių draugų dva
sioje. Pasigėrėtina, kad diskusi
jose iškeltos priešingos nuo
monės buvo priimamos nuošir
džiai, be aštrių ginčų ar išpuo
lių prieš asmenis..

šalia referatų ir diskusijų 
buvo svarstyti ir padaryti nutari
mai įvairiais organizaciniais rei
kalais. Specialiai komisijai, su
darytai iš Anso Lymanto, Vi
liaus Pėtėraičio ir Algio Regio, 
buvo pavesta paruošti suvažiavi-

Suvažiavimas, prasidėjęs mi
norine paskutiniųjų mohikanų 
paskutinio susitikimo mintimi, 
baigėsi viltingai, jaučiant narių 
susidomėjimą sąjūdžiu ir matant 
pajėgius jaunosios mažlietųvių

reikalus ir uMziietuvii) saucy* 
Idos su lietuviška visuomene 
Lietuvoje (praeityje), tremtyje ir 
iMvttoje. Antras jo pranešimas 
buvo apie MLR Sąjūdžio veik
los raidą, tikslus ir siekius; tą- 
jūdžio organų struktūrą, statutą 
it siūlomas Mi kuriuos SuuUlO 
pakoittaras. Abu pranešimai 

'sukėlė gyvas diskusijas

veikton ir užpildančius pasitrau
kiančiųjų vietas, Kito suvažiavi
mo laiką ir vietą paliekant nu
spręsti MLRS prezidiumui, fb 
suvažiavimas buvo baigtas tūri* 
kaupimo minute pagerbiant ini* 
taniuosius sąjūdžio narius . ir 
Mažosios Lietuvos himnu, kurio 
giedojimui vadovavo soliste Ak

mas. Iš k.: Lietuvos gen. konsnias A. Simutis, Tėv> K. Bučinys OFM, Maralin Niska, 
jos akompahiatorė Diane Richardson, A. Šilbajoris ir A.BagdŽiūnas. Nuotr. L. Tamošaičio

laliai tiko. Visi parodė jai tiek 
nuoširdumo, jog jos operinių 
gastrolių tvarkytojas (manageris) 
T. Hartmannas išsireiškė, kad 
iki šiol nieko panašaus nesąs 
matęs. Tokių malonių įspūdžių 
apsupta, Maralin Niska su mu
mis pasiliko iki vidurnakčio. Ji 
domėjosi lietuvių tautos kultūra 
ir prašė parūpinti jai mūsų kom
pozitorių kūrybos. Tai buvo pa

gesiu - koncerto metu. Salėje

Po mūsų koncerto, jau atliku
si savo įsipareigojimus Lincoln 
Centre, solistė išvyko dainuoti 
kitur: pirmiausia Atlantos mies
te (Georgia), paskui su Arizonos 
ir Tulsos mieštų operų kompa
nijomis. Kiek vėliau ji gastro
liuos Vokietijoje-ir Pietų Ameri
koje, "kol pavasarį vėl grįš į 
Lincoln Centrą.

Maralin Niskos noras padėti 
Kultūros Židiniui šiuo koncertu 
gražiai išsipildė. Pajamos bus 
paskelbtos vėliau: Lietuvių nuo
širdumu, taip gausiai atsilankant 
į šį -koncertą* labai džiaugiasi t 

LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DĖMESIUI

Pasaulio Lietuvių Dienos 
įvyksta 1983 metų vasarą. Tai 
ypatingo ir plataus masto įvy
kis, kuriam reikia iš anksto g^toi 
pasiruošti.’ , Taip kitų -' didelių* 
renginių tuo metu įvyksta ir dai
nų šventė. ' - -

Ilgai trunka, kol chorai tinka
mai paruošia dainų šventės pro
gramos dainas, tad jau dabar 
pats laikas pradėti didįjį darby
metį. Jau yra sudarytos dainų 
šventei ruošti komitetas, kuriam 
vadovaujaVaclovas Momkus.

Rengėjai mano, kad dainų 
šventės programoj turėtų būti 
atliekami savų kompozitorių kū-

riniai ir kad tie kūriniai būtų 
nauji, skambūs ir prieinami iš
mokti ne tik stipriem, bet ir ma
žesnio pajėgumo choram-

Todęlkomitętąs nutarė ir 
kreipiasi į - mūsų, gerbiamus 

biai atsiųsti savo naujai sukurtas 
dainas , tinkančias atlikti su jung
tinių choru ir piano pritarimu, 
mišriam, vyrų, moterų ir vaikų 
choram.

IŠLEIDŽIAMAS MUZIKO 
TEODORO BRAZIO KŪRINYS

Kun. Teodoras Brazys buvo 
muzikos istorijos profesorius, 
chorų vadovas ir kompozitorius, 
miręs 1930 metais. Pasirodo, 
kad ne visi jo kūriniai iki šiol 
buvo išleisti.

Kun. Ladas Budreckas, muzi
kas, besisvečiuodamas Lietuvo
je, surado dar vieną jo kūrinį, 
kuris iki šiol nėra išleistas. Kad 
jis būtų kada išleistas, nėra jokių 
vilčių, nes kūrinys religinio turi
nio. Kun. L. Budreckas gavo to 
kūrinio nuorašą. Dabar, gyven
damas Putname, jis pilnai tą 
kūrinį parengė spaudai — išrašė 
gaidas taip, kaip jos būna at
spausdintos.

Tas kūrinys vadinasi “Tam
siosios aušrinės responsorijos”,

vių muziką, muzikos profesorių. 
Rankraščio yra keli šimtai pusla
pių. Dabar belieka aptvarkyti 
rankraštį, kai kurias vietas papil
dyti-

arba Didžiosios Savaitės švento- Būtų gera, kad tokią retą kny- 
jo tridienio 27 motetai. IŠ viso gą kuo greičiau išleistų, nes ji 
gaidų yra 44 puslapiai. Pridėjus vaizdžiai pailiustruotų muzikos 
įvadą, leidinys turės 48 pusią- plėtotę Lietuvoje prieš pirmąjį 
pius ir plius viršelius. Kūrinys 
bus spausdinamas pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne.

Kun. T. Brazys šį kūrinį pra
dėjo dar būdamas Vilniuje ir 
dirbdamas Vilniaus katedroje 
kaip muzikas. Baigė jį, kai 
lenkai jį ištrėmė iš Vilniaus ir 
kai jis apsigyveno Kaune ir pra
dėjo ten profesoriauti.

pasaulinį karą ir nepriklauso
mo gyvenimo pradžioje.

LOS ANGELES, CALIF.

Rsdijo balius

Kultūros Židinio vadovybė. Bi
lietai buvo po 7 dol. Solistė ne
ėmė nė vieno cento. (Jos hono
raras už tokį koncertą kitur bū
tų apie 5000 dol.)

Sis renginys naudingas ne tik 
finansiškai'. Jį pranešė New Yor- 
ko muzikos žurnalas “Musical 
Offering” ir dienraščiai — New 
York Times, Daily News, New 
York Post. Tuo būdu lietuvių 
Kultūros Židinio vardą, tikriau
siai pirmą sykį, išgirdo mili
jonai amerikiečių.

T. Leonardas

chorai. Komitetas, gavęs dainas, 
sukvies kompetentingų muzi
kų komisiją, kuri šventės progra
mai atrinks tinkamiausias. 
Kompozitoriai, galimas dalykas, 
už dainas gaus, kad ir kuk
lias, premijas.

Komitetas prašo gerb. kom
pozitorius nedelsti ir į šį pagei
davimą galimai greičiau atsiliep
ti. Laiko mažoka, darbai dideli 
ir sunkūs, tad visų koooperavi- 
mas yra būtinas ir laukiamas.

Dainas siųsti šiuo adresu: 
Dainų šventės komitetas, Mr.

„ . . _ Vaclovas Momkus, 3222 West 66Kaip.sakyta,iunosturttųboti pu Chjcago Te]
skhitidios irniiotnikingos• Ne per 3^2 9^5 G 1.03
daug sudėtingos, kad galėtų Jurais lanušaitis
jas atlikti vidutinio pajėgumo Jurgis janušaitis

*MX — valstybininkas 
.'POLITIKOS SŪKURIUOSE. 

Prelatas Mykolas Krupavičius. 
1985-1970. Biografinė apybraiža. 
Amžininkų atsiminimai. Doku- 

r mentei. Laiškai. Išleido Popie- 
’ žiaus Leono XIII Literatūros'

i Fondas. Chicago. 1980. Techni- 
Į kinė priežiūra — J. Slaboko.

; Tekstą rinko Aleksandras Pakal- 
. niškis, Jr. Spaudė M. Morkūno 

p spaustuvė. Iliustruoto nuo
traukomis. 248 psl. Kaina: kie- 

p tais viršeliais — 8 dol., minkštais 
i — 6 dol. Persiuntimas — 1 dol. 
| Užsisakoma per Tėvynės Sargo 

administraciją, 6819 So. Washte-
Į naw Avė., Chicago, III. 60629. 
I Čekius rašyti: Pope Leo XIII 

Liter. Fund. z- '•

Prel. Mykolas Krupavičius 
yra lietuvių tautai nusipelniusi 
spalvinga asmenybė, verta pa
garbaus minėjimo ir studijų. Tuo 
tikslu 1975 Chicagoje buvo iš
leista Petro Maldeikio monogra
fija “Mykolas Krupavičius”. 
Naujai išleistojoj, čia minimojoj, 
knygoj rašoma, kad'autorius “va
dina ją trumpą biografija. Be to, 
tikisi, kad ateityje kas nors para
šys ilgesnę”, nežinodamas apie 
Maldeikio parašytąją.

Redakcija yra gavusi trumpą 
šios knygos apibūdinimą, pasi
rašytą B.V. ir pavadintą “Verta 
dėmesio studija”. Knyga apibū
dinama šiaip:

“Šiomis dienomis iš spaudos 
išeina neskelbtino autoriaus stu
dija, parašyta ne mūsų visuome
ninėje aplinkoje, apimanti Lie
tuvos valstybinį gyvenimą lie
čiančią medžiagą, kuri ligi šiol 
nebuvo paskelbta, kaip, pvz., su
sitarimo projektą su kunigaikščiu 
Urachu, jei jis būtų pakviestas 
būti Lietuvos karalium, Lietuvą - 
okupavusiems, komunistams į- 
teiktą daokumentą .apie galimy
bę su jais bendradarbiauti, pro
testą hitlerinei okupacijai ir kita. 
Studija turininga įžvalgomis, ku
rios vertos dėmesio visuomenės, 
besirūpinančios Lietuvos vals
tybės reikalais. Ji yra dedikuo
ta Steigiamojo Seimo šešiasde
šimties metų ir prelato Mykolo 
Krupavičiaus dešimties metų 
mirties sukaktims atžymėti.”

Knyga pradedama pratarme, 
kurios autorius yra dr_ Kazys 
Šidlauskas, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas.

Kazys Bradūnas — UŽEIGO
JE PRIE VILNIAUS VIEŠ 
KELIO. Išleido Ateitis. 1981. 
Viršelis Vytauto O. Vilkau. 
Spaudė Draugo spaustuvė Chi
cagoje. Knygos rankraštis yra lai- 

_ mėjęs Lietuvių Bendruomenės 
1980 metų literatūros premiją 
112 psl. Kaina 6 dol.

Tai eilėraščių rinkinys, ku
riame randame savo kelią jau se
niai radusį ir savo talentą gra
žiai išskleidusį tą patį, jau nebe- 
sikeičiantį po^tą, su kuriuo bu- 

Los Angeles mieste veikia Ca
lifomijos Lietuvių Radijo klu
bas, kuris kiekvieną šeštadienį 
nuo- 12:30 iki 1 vai. popiet iš 
KTYM stoties Inglewood, Calif., 

’ duoda lietuvių kalba kultūrines

rinkiniuose: ramų, disciplinuotą, 

gautąją mintį įspraust į sklandą • 
eilėraščio posmą ir leisti jai lais
vai tame posme jaustis. Jo te-

.radijo programas. Tai yra vienin
telė Califomijos lietuvi? radijo 
prpgrama, lietuvių visuomenės 
mėgiama ir remiamu
—r ". ■' * ' -

Radijo klubas kiekvienais me
tei pavasarį ir rudenį surengia 
įvairius parengimus, kurie lie
tuviškos visuomenės garniai 
lankomi, šį rudenį, spalio 31, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. šv. Ka
zimiero lietuvi? parapijos salėj 
įvyks įdomus kąukių balius. Ge
riausioj trys kaukės bus premi-

yra “žemiška”. Bet ji galėtų 
būti- visokia, ir vis tiek savo 
forma ji išliks bradūniška.

Užtenka paskaityti bet kurį šio 
rinkinio trumpą eilėraštį, ir jau 
žinai, kad susitikai su brandžiu 
poetu. Pavyzdžiui:

AIiumj niekada nemirftai— 
Visada toks ir toks. 
Giltinas piritai 
Nuojoatiokt.

ĮCodil ttrdiiai ncfemfa 
Būti ofanenimi — 
Gatetųgpoenf Ir gyventi 
šalta, kieta, rami...

(Niekad, 25 psl)

Rinkiriyje yra šie skyriai: Dfe 
ras liepė man būti, Europos V 
UOul^ BBhMBIą aOetM KlUufMa 
Užeigoje prie Vilniaus vMkeHo. 
Priekyje įžanginis eilėraštis - 

J.G. Atidarau duris.



važiavimo dic- 
S rytą Jėzuitų 
1' buvo -pomal- 

dos.^ūdėias ir vainikas prie 
;__ ■■-n - žnvnsiėms paminklo. Jaunimo

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių medicinos draugijų, esančių at- Centro sodely. Bolševikų Pane- 
Gydytojų Sąjungos nariai kas • skimse valstijose ar jungiančių v£žy 1941 m. nužudyti gydy- 
antri metai šankia suvažiūviihą" kelias, valstijas, vadovylrių pra- tojai prisiminti dr. K. Pemkaus 
Šiemet toks suvažiavimasįvyko nėšimusapįr gydytojų-rr draugi- parengta parodėle.
rugsėjo 5-6 Chicagoj, Gonti ne n- jų veikla. Gausiausia mūriais. II- Pirmos suvažiavimo dienos
tai Plaza zviešbuty. Dalyvavo linais draugija, jos gydytinai valuue sushinkiLsieji išklausė 
JAV-bėse ir Kanadoj gyveną reiškiasi visuomeninių, krrftūri- trumpą koncertą, susidėjusį iš 6 
lietuviai gydytojai (iš kitų kraštų uių ir politinių drggpiizėcijpą va- dainų, aįliktų sol. A. Gaižiū- 
rieatvyko) ir tarėsi visuomeni- dovybėse. remia lietuviškus, nienės, {įkomponuojant muz. A. 
niais reikalais bei turėjo moks- reikalus fipansiškai ir pato. Ohio Vasaičiui. Tuo laiku sj>ecialiu 
linę programą. gydytojiū tęsia kasnuHinį kultu- žymeniu 75 metų amžiaus proga

Suvažiavimo viešame atidary- rmių pasireiškimų premijavinūį, buvo pagerinąs pro£ dr. J. Meš- 
me dalyvavo ir garbingų svečių: romia Kent State universiteto kauskas, kaip nusipelnęs lietn- 

' Lietuvos konsulė Chicagoj L lituanistinį* skyrių, reiškiasi vi- vių gydytinų paruošime. Po to 
Daužvardienė, vysk. V. Brizgx's. 
P L B pirm. V. Kamantas,

• JAV LB "pirm. V. Kutkus, Alto
- pirm. dr. K. Šidlauskai, Vliko 

pirm. dr. K. Bobelis ir kiti. 
Vysk. V. Brizgyš sukalbėjo pra
džios maldą. Amerikos ir Lietu- 

‘ vos himnus giedojo sol. A. Gai- 
žiūnienė, akomponuojama muz. 
A. Vasaičio. Žodžiu suvažiavu
sius sveikino kons. J.'Daužvar- 
dienė. Buvo perskaityti diplo- 

? matinės tarnybos asmenų ir or
ganizacijų sveikinimai.

Įdomią ir aktualią paskaitą
skaitė Bronys Raila. Tema: Lie
tuvių Jautos heroika ir tragedija.
Įtaigavo, kad mums, lietuviams,
kur^ ^ębŪtume, būtina reikštis
lietuviais ir veikti Lietuvos la
bui, nes tik taip išsilaikys mūsų ėia suminėtas rezoliucijas (jas 
tauta. Mūsų kunigaikščiai ir di- pasiūlė rezoliucijų komisija, su- 
duomenė nebuvo tautiškai stip- sidedanti iš gydytojų G. Balu- 
rūs; nors aštriais kardais buvo ko, H. Brazaičio, J. Kriaučiū-

-no,'A. Pacevičiaus ir M. Vy
ganto).

1. Smerkia Sovietų Sąjungoj 
praktikuojamą rezistentų ir disi
dentų prievartinį “gydymą” psi
chiatrinėse ligoninėse.

2. Ragina.lietuvius visur ko
voti su alkoholizmu.

3. Kviečia lietuvius įsisą
moninti, kad tik sveikos ir gau
sios šeimos užtikrina lietuvių 
tautos ateitį.

4. Kviečia visus lietuvius vie-
.. ... ningai jkovoti už Lietuvos laisvę

s liečiančių* klausimų kėlime- ir ir nepriklausomybę (pabrėžia — 
vieningai).

Tas rezoliucijas, nutarta pa
siųsti lietuvių susižinojimo prie
monėms — spaudai, radijui ir 
pan., o pirmąją — ir šio konti
nento bei pasaulinėms sveikatos 
ir gerovės organizacijoms ir val
džios pareigūnams.

Priimta ir dar viena rezoliuci
ja, įpareigojanti Sąjungos va
dovybę: 
\ Raštu pranešti pasaulinėms 
sveikatos, gerovės ir kaliniais 
besirūpinančioms organizaci
joms bei valdžios pareigūnams 
apie pasiuntimą “gydymui” į 
psichiatrinę ligoninę Algirdo 
Statkevičiaus. Prašyti tų organi
zacijų ir pareigūnų intervencijos, 
kad tas “gydymas” būtų nutrauk
tas ir Algirdas Statkevičius būtų 
išlaisvintas.

herojai, užvaldė plačius kraštus, 
bet lietuvių tautai leido nykti, 
nuėję garbinti svetimų dievų.

sųomėniškai. Dr. A. Butkus su- vyko bendras lankėtas ir pasi- 
ntanė ir įvykdė brangaus medi- linksminimas, grojant -neoli- 
cinos aparato pasiuntimą į. Vii-  ----------1—■*—2
niaus klinikas. Kanados gydyto
jai dirlrn lietuviškų organizacijų 
vadovyliėse, remia finansiškai į- 
vairius fondus ir pan. New Tor
iai draugijos gydytojai reiškiasi 
visuomeninėj ir kultūrinėj lietu
vių veiklių. Putname baigiamo 
įruošti Alkos archyvo-muziejjius 
vadovylrėj yra keli gydytojai. 
Califomijos gydytojai yra veik
lūs visuose lietuviškuose ba
ruose. Michigano gydytojai 
pranešimo nepadarė, l>et ži- 
noma,Jcad ^jie remia visus lie
tuviškus pasireiškimus.

' Suvažiavimo dalyviai priėmė

Suvažiavimo dalyviai, pasi
skirstę į dvi grupes, aptarė ak
tualius reikalus.

Pirmai grupei vadovavo dr. J. 
Daugirdas. Grupė aptarė jaunų 
gydytojų įtraukimą į Lietuvių 
Gydytojų Sąjungą ir reiškimąsi 
per ją. Tai reikia daryti asmeni
niu kontaktu, organizuotomis 
poilsio dienomis, su Lietuvą

' < mokslinėmis programomis?
Antrai grupei moderavo stud. 

P. Kisielius. Aptartas bendradar
biavimas su Lietuvos gydytojais. 
Pasisakyta, kad Lietuvos gydy
tojams reikia padėti visais gali
mais būdais: medicinos literatū
ra, instrumentais, vaistais ir net 
ekonomiškai, tačiau reikia veng
ti bendradarbiauti su jų organi
zacijomis, nes jos diriguojamos 
okupanto. Šiuose kraštuose iš tė
vynės besilankantieji globotihi 
asmeniškai, bet ne per organiza
cijas. Mūsų gydytojams ir stu
dentams nedraustina vykti studi
jų reikalais į Lietuvą, tik patar
tina jiems akylai stebėti žmonių 
kasdieninį gyvenimą, o tai juos 
apsaugos nuo pavergėjo pa
garbinimo.

Suvažiavime išrinkta nauja 
Sąjungos valdyba ateinantiem

- dvejiem metam: dr. J. Valaitis 
— pirm., dr. J. Daugirdas — 
vicepirm., dr. A. Vanagynas — Ganno ir Dajani, pranešėjais bu

vo ir lietuviai gydytojai A. Va- 
nagūnas, Rasa Šilėnas, V. Šaulys, 
Kisielius, L. Bekeris ir K. Am
brazaitis, apėmė keliolika me
dicinos sričių. Gydytojai tai iš
klausė su dėmesiu, dalyvavo 
diskusijose ir pelnė 5 vai. savo 
akreditavimui.

Neužmiršti ir nužudytieji, už 
tėvynės laisvę žuvę ir mirę gy-

sekr. ir ižd. Medicinos redakto
rium lieka, neseniai priprašy
tas juo būti, dr. V. Šaulys. Pa
geidauta, kad “Lietuvos medici
nos' istorija”, kurią redaguoja dr; 
R. Kondratas, būtų išleista ga
limai greičiau.

Suvažiavusieji atidžiai išklau
sė keleto lietuvių gydytojų

Mokslinė programa, kurioj, be 
žinomų amerikiečių gydytojų

, grojant -neoli- 
tuanų orkestrui.

Antros dienos vakare taip pat 
palrendrauta vakarienės
metu; ji suvėluota'dėl Fraterni- 
tas Lithuanica — Patria korpo
racijos pasitarimo, kaip atšvęsti 
firatemitiečių įkūrimo 75 metų 
sukaktį 1983 metais.

Visam suvažiavimui vadovavo 
Pasaulio ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos pirm. dr. D. 
Giedraitis, vicepirm. A. Rui- 
bienė ir sekr. J. Daugirdas. Su
važiavimą ruošė Illinois gydyto-

jų draugija, kuriai pirmininkau
ja dr. P. Sutkus. Parengimams 
vadovavo S. Lalxuiauskienė. 
Mokslinės programos vadovas 
— dr. J. Daugirdas. Užsiregistra
vo 115 gydytojų: be to,*dar da
lyvavo nemažas skaičius rezi
dentų, studentų ir kitokio medi
cinos personalo bei gydytojų 
Šeimų narių.

BALT1MORĖS ŽINIOS

Dr. J. Kr.

KAS SKATINA 
LIETUVIŠKAI VEIKLAI
Pasikalbėjimas su Chicagos 
Jaunimo Geritro pirmininke

Dainavos ansamblis, tautinių •šo
kių grupės. Čia veikia lituanis
tiniai kursai nekalbanfiem lietu
viškai. Dirbu su gerų žmonių 
valdyba, kurią sudaro Henrikas 
Laucius, Alė Steponavičienė, 
Ramutė Bartuškienė, Vytautas 
Nikūnas ir Viktoras Diminškis.

Būdama Chicagoje, turėjau 
progos susitikti Ireną Kriauče- 
liūnienę, Jaunimo Centro pirmi
ninkę. Man padarė tikrai malonų 
įspūdį. Tai moteris, kuri apie ki
tus nieko nepasakė neigiamo. 
Vis rado ką nors teigiamo.

— Nuo kada Jūs pradėjote do-. Visos organizacijos remia Jauni-
mėtis visuomeniniu darbu? — mo Centrą vienokiu ar kitokiu 
paklausiau jos. , būdu. Jaunimas praktiškai čia

— Tai vaikų nuopelnas^— at- užaugo. Čia ruošia ir savo priva- 
sakė ji. — Kartu su vyru nore- čius pobūvius. Daug padeda nė
jome vaikuose išlaikyti lietuvy
bę, kad jie susipažintų su Lie
tuva ir ją pamiltų, nes Lietuvos 
jie nėra matę. Tada prasidėjo 
mano visuomeninis darbas. Įkū
rėm Montessori namus, dabar 
vadinamus Kriaučeliūnų vardu. 
Jau 16 metų darželis be atly-

- ginimo naudojasi mūsų patalpo
mis, nes namai yra mūsų. Kai 
vaikai augo, ir mūsų visuomeni
nis darbas su jais didėjo. Septy
nerius metus išdirbau mokykloje 
kaip tarybos pirmininkė. Kai 
vaikai pradėjo dalyvauti tautinių 
šokių grupėje, vienuolika metų 
buvau Grandies grupės globėja.

Dama, mišrus choras, rugsėjo 
13 dalyvavo Šiluvos koplyčios 
pašventinimo sukaktuvių minė
jime Marijos Šventovėje, Wash- 
ingtone. Vargonais grojo ir cho
rui vadovavo dirigentė Charlotte 
Njorris. Išrinkta nauja valdyba. 
Repeticijos pradedamos spalio 
15 Lietuvių Namuose.

Clevelando. vyrų oktetas at
vyksta į Baltimorę spalio 10, 
šį šeštadienį. Lietuvių namuose 
jų koncertas prasidės 8 vai. vak. 
Vakaras rengiamas Lietuvių Na
mam paremti. Bilietai bus gau
nami prie įėjimo.

Kalėdojimas, metinis Šv. Al
fonso parapijos narių lankymas, 
ptadėtas rugsėjo 29. Kunigai iš 
sakyklos praneša apie lankomus" 
rajonus. Taip į>at praneša ir ra
dijo valandėlės vedėjai Ą. Juš
kus ir K. Laskauskas.

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioj prasidės spalio 18, 
sekmadienį, 10 vai. ryto su mi- 
šiomis ir procesija. Švč. Sakra
mentas garbinimui bus išstaty
tas spalio 18, 19 ir 20 per visą 
dieną. Atlaidai baigsis 7 vai. vak.

— Kaip Jūs tapote Jaunimo 
Centro direktore?

— 1980 metais jėzuitai perlei
do Jaunimo Centro administra
vimą lietuvių visuomenei. Ma
ne pakvietė į centro valdybą. 
Norėjau atsidėkoti Jaunimo 
Centrui, nes čia buvo mūsų 
bendrieji namai, svetinga pa
stogė, kuri priglaudė visas orga
nizacijas. Jaunimo Centru naudo
jasi apie 100 didesnių ar mažes
nių organizacijų, čia telpa trys 
lituanistinės mokyklos, ar
chyvas, laisvės kovų muziejus, 
ansambliai. Čia repetuoja opera,

seniai įsikūręs Jaunimo Centro 
moterų kubas, kuriam vadovauja 
Salomėja Endrijonienė.

Lietuvos gen. konsulė J.~ 
Daužvardienė Jaunimo Centro 
globon perleido istorinius pa
veikslus, kurie puošia sienas. 
Perleido ir dalį nuotrauką. Tie 
eksponatai buvo išstatyti 1939 
metais pasaulinėje parodoje 
New Yorke.

— Kas yra jūsų veiklos dvasi
nis variklis? — paklausiau baig
dama pokalbį.

— Mudu su vyru supratome, 
kad mes- išnyksime tautų jūroje, 
jei neišsaūgosime savo kalbos, 
savo tradicijų ir tautos meilės. 
Tas ir skatina mane visokeriopai 
veiklai- ,

Elena VasyUūnienė

KOVA DĖL RADIJO

kviečiami gausiai dalyvauti.'
Klemensas Andrews-Andr»i- 

kis, pirmosios kartos lietuvis, 
augęs ir baigęs mokslus Balti
ni orėj, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė rugsėjo 22. Klemensas 
buvo apdovanotas gražiu tenoro 
balsu ir ne kartą jo balsas aidė
davo per visą Lietuvių Namų 
salę. Jis buvo pirmas Dainos 

- choro pirmininkas. Jo vadovavi
mo metu choras yra pastatęs 
operečių ir, vykdavo gastrolių 
į kitus miestus. Klemensas dai
navo ir.Ohio chore, kuris Mary- 
lande gerai žinomas. Liko kelios 
jo įdainuotos plokštelės. Pasku
tiniais metais buvo suparalyžuo- 
tas. Palaidotas rugsėjo 25 Lor- 
raine Park kapinėse. Nuliūdi
me liko žmona, giminės ir drau
gai.

Vysk. Liudas Povilonis, 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas ir Kauno bei Vilka
viškio vyskupijų apaštalinis 
administratorius, lydimas-Kauno 
Kunigų seminaruos dėstytojo 
kun. Vlado Michelevičiaus, rug
sėjo 23 vėl atvykę į Romą: Vysk. 
Povilonis atstovaus Lietuvos 
vyskupam Europos vyskupų 
konferencijų tarybos plenarinėj - 
sesijoj, kuri įvyks spalio mėn. 
Romoje.- ‘ ,

— Kanados Lietuvių diena 
šiais metais vyks Toronte spalio 
9-12.

— Kun. Juozas Čiurlionis, 
sulaukęs 52-jų metų amžiaus, 

" rugsėjo 23 mirė Liškiavoje. Ku- / 
nigu buvo įšventintas 1958. Pas
taruoju metu buvo ligonis, gy
veno pas gimines Ricielių kai
me. Tai jau tryliktas šiais me
tais okupuotoj Lietuvoj miręs 
kunigas.

— Lietuvių Skautų Sąjungos • 
vadovės ir vadovai, susirinkę 
į Dainavą aptarti organizacinius 
reikalus, pasveikino Darbininką, 
dėkodami už talką lietuviam 
skautam. Kartu kviečia ir toliau 
stiprinti išeivijos lietuviško jau
nimo veiklą bei mūsų Tėvynės 
laisvinimo pastangas.

— St Petersburgo LB apy
linkės valdyba, morališkai pa- 
remdama Darbininko atsakd- 
mingą darbą, per apylinkės' iž
dininką Kazį Urbšaitį atsiuntė 

.25 doL auką. Nuoširdus ačiū.
— Dail. Vytauto Igno paroda 

Chicagoj, Galerijos patalpose, 
744 No. Wells St, vyksta spalio 
,6-25. Parodos oficialus atidary- 
mas-spalie9.> < ■> M-S..;.-.

— Vi s. Reginos Petrutienės 
iš Washingtono, D.C., deginimo 
kūrinių paroda įvyks spalio 16- 
18 Chicagoj, Jaunimo Centro 
mažojoj salėj.

— Dainavos stovyklavietės rė
mėjų metinis suvažiavimas 
įvyks spalio 17 Detroito Lietu
vių Kultūros Centre.

— Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto seimas šiemet 
vyks lapkričio .7-8 Clevelande.

Jonas Obelinis

Tarp jų buvo siūlomos tokios 
juostelės: “Maskvos pašto krep
šys”, "Gyvenimas Sovietų Są
jungoj”, "Sovietų spaudos ap
žvalga” ir nuolatiniai komentarai 
apie sovietų ir amerikiečių san
tykius, paįvairinti rusų muzikos..

Pasklidus Žiniom apie<sovietų 
galimą paramą, subruzdo ir pri
vačios Kanados bendrovės, kaip 
Gulf Canada Ltd., Dome Petro
leum Ltd., Esso Resources of 
Canada LTD. ir kitos, ir pasisiūlė 
finansuoti po kelias valandas 
transliacijų per dieną. Bet, bū
damas atsargus, savininkas dar 
galutinai neatsisakė ir sovietinės 
paramos. Rusas, nesulaukdamas

rijos nedideliam Tuktogaktuk 
miestely buvęs medžiotojas ir 
žvėrelių gaudytojas John Steen 
įsteigė radijo stotį CFCT, 
kuri per paros 17L5 vai. pertrans
liuodavo Kanados valstybinės 
radijo stoties programas, o 6.5 
vai. — muziką ir įvairius prane
šimus medžiotojam ir jų šeimom 
anglų ir eskimų kalbom.

Stotis neskelbdavo komerci
nių skelbimų, tik kartais pagir
davo stotį remiančių įmonių pre- 
kės ar gaminius. Bet pinigų vi-

Lg sada trūkdavo, nes,.stočiai kas 
K mėnesį ūž elektrą, kurą, remon-
E| tus ir tarnautojų algas reikėdavo ___________________ ______
1 SUT^ »bent2>0ŪQ^ll 5^: z atsakymo, telefonu piktai pasi

teiravo ir reikalą vo iuoja* atsa
kyti. Savininkas atsakė, kad vis 
dar galvojąs aį>ie tai, bet manąs, 
kad jį išgelbėsią kapitalistai.

tamautojai, kurie pasikeisdami 
atlikdavo ne tik pranešėjų, bet

želių transliuotojų pareigas.
Stotis per tansliactfas prodgo 

dejuoti dėl saro vargų ir finin- LLK Sdsivieaįjimo seimą, įvy-

laukė pažadų U visai nesitikėtos * 
pusės. Vieną dieną iš Mask
vos atėjo storas Išlikai. R&Iė

korespondentas pažymėjo,^ kac

— Violeta Kelertienė yra dak- 
tarantė lyginamosios literatūros 
fakultete University of Wiscon- 
sin-Madison. IV Mokslo ir kary
bos simpoziume Chicagoj ji pa
darys pranešimą “A.J. Greimas 
ir pasakojimo struktūra”. V. Ke
lertienė yra parašiusi nemažai 
straipsnių "Journal of Baltic ' 
Studies” ir kitur, o taip pat da
lyvauja su pranešimais įvairiuo
se suvažiavimuose.

— Vladą Šakalį plačiai aprašė 
Commonvveah žurnalas rugsėjo

parašė lietuviškos kilmės žurna
listas ir profesorius Richard J. 
Krickus. Straipsnis pavadintas: 
“To the Finland Border”. Virše
lyje skelbiamas pirmuoju ir įdo
miausiu numerio straipsniu, įdė
tas ir pritaikytas piešinys, kuris

prisimintas Ribbentropo - 
Molotovo susitarimas, apibū-

miai aprašoma, kaip Vladas

keliavo iki Suomijos sienos ir '

atskirai prisimena ir Vytautą

kalėjimą it kad reikią Jį 
išgelbėti.'

nešti adreso:
Bronys Baile ii

N.Y. 11510.
lankėsi



speciali

nį- Sugužąs, radau Antrgonę jau 
miegančią po patalais, nes nak
ties oras gerokai atvėso. Net 
nępajdtaū kaip. užmigau ir aš, 
nes rytojusvČI bus pilnas jspū-

Gegužinės tifelas sutelkti kainuoja po 8 dol. kiekviena, 
lėšų ItotuviškaipšvietHnui. Tw Persiuntimui pridedamas 1 doL 
dėl rengtai -^L& 'Sipyiinkės Darbininkas, 341 Highland 
valdyba— kviečia visus apylin- Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 
kės lietuvius, atostogaujančius 
svečius Stoję gražioje iSv 
koje dalyvauti ir padraugauti.

j universitetą grįžomevėlokai, 
tuščiomis miesto gatvėmis, bet 
jautėmės saugfts Siame nuošir
džiame miesto, kur muši didelį

savo pumą 
gojau boti

jspOdį pgdą^nriestieČią man
dagumas irmiesto gatvių Švara.

Nmėdama jaustis laisva Siame

krašto, lOdųL
' jfc Šapokos — Lietuvos istori
ja, 18 dol.

■ i I ........»■—

^•arV.-- •• s , s
■v* .. Ū1,.

UTHUANIAN COOKERY 
^8BW!»****?

Nevp'Engiand,by;p. Wolkovich
— 6 dol. _______

V. Voleito—Greitkelis, 6 dol. kus senatopam ir kitiėm
J. Vizbaro — Aišėnų kunj- Į* \ *<*

gaikStytė, 8dadl. .-y'

M. AukštameAii marių . y:,,.-

rengia gegužinę^ išvyką f gra- > *to, Kodėl?, Mano daba, Mirtis 
ŽU saulėtą Floridos gamtą. Ge- U^®«ftė, Avė Maria.
gužtoė ’j^yks sg^to IX,-sekma- Antanas Keblys,- baritonas, 
dienj. Pradžia 12 pft. vidudi^ dafamojac Ko vėjai pučia, Oi 
m. . . gtiežle, griežlele mano, Tų mer-

.-i
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JULIUI SKURDENIUI

Mielą Bičiulį

JUOZĄ. MATIUKĄ.

čiame ir kartu liūdime
Marina ir Zigmas Raulinaičiai

JUOZUI MATIUKUI
jo žmonai minia, reliktam. gilia užuojauta.

GALINAI MATIUKIENEI

Irena ir Jurgis Okuniai

AMERIKOJE

mirus, vyrui Juozui Mariukui ir artimiesiems gilią ir 
nuoširdžią užuojautą reiškia

minis, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Onai ir 
dukrom: Birutei, Julijonai, Dianai ir žentams.

Vytenis Vasyliūnas rugsėjo 15 
First and Second Church salėj 
atliko vargonų koncertą. Prog
ramoj buvo Brahmso kūriniai.

Alg. Silbajoriš, 
LK Fondo valdybos 

pirmininkas

Jadvyga ir S. Kontrimai 
Marija ir M. Mikutavičiai

10 METŲ MIRTIES 
ATMINIMAS

Savąnorls-kflrėjas, muzl* 
kas, Ryšių batai fjono, 
Perkūno, LlątOkld, Šančių 
šaulių, Aušrinės, Skautų 
vyčių Ir Operetės chorų v»-

CAPE COD, MASS. 
Parduodamas namas

Salezietis kunigas Mykolas 
Tamošiūnas iš Kolumbijos, Pie
tų Amerikos, atvyko į JAV. Bu
vo apsistojęs kelias dienas pas 
savo giminaičius Hanovery, pas
kui .praleido-kelias dienas Iz. 
Vasyliūno šeimoj. Vėliau nuvy
ko į Rochesterį, o iš ten projek- riuos trūkumus. Visais buvo 
tavo vykti į Kanadą.

Jis paliko Lietuvą būdamas 
jaunas ir įstojęs į saleziečių 
ordiną, buvo išsiųstas į Italiją, 
kur atliko noviciatą. Po to nuvy
ko į Kolumbiją. Ketverius metus 
išbuvęs raupsuotojų kolonijoj* 
kur aukojo savo pirmąsias mi
šias, kun. Tamošiūnas įsijungė j 
Kolumbijos misijų darbą, atlik
damas įvairias pareigas.

Didelf darbą atliko kun. Ta
mošiūnas Kolumbijoj, priim
damas iš Europos tuos lietuvius, 
kurie negalėjo patekti j kitus 
kraštus dėl sveikatos stovio ar 
dėl kitų priežasčių. Kolumbi-

val. popiet Lietuvių Piliečių 
dr-jos rV-to aukšto salėj Lietuvių 
ekslibrių — knygų ženklų paro
da. Kalbės Vitalis Vengris, pa
čias iš Washingtono. Rengtą' 
Lietuvių tautodailės instituto 
Bostono skyrius. . '

Spalio 24-25 JAVLiėtūv«į 
Bendruomenės tarybos ses$a 
Lenox viešbuty, Dome kambary*

Spalio 24 Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apygardos, 
suvažiavimas So. Bostono Pilie
čių klube.

Spalio 24, šeštadienį, 7 
vai. vak. Lietuvių Bendruome
nės banketas So. Bostono Pilie
čių klube ryšium su tarybos se
sija ir apygardos suvažiavimo.

Spalio 31 lituanistinės .mo
kyklos metinis balius So. Bos*, 
tono Lietuvių Piliečių dr-jop aa-

Malakai
Maslauskai ir 
Antosė Mockeliūnas

Socialinio aprūpinimo 
išlaidas pakėlė išaugusi šį 
aprūpinimą vykdanti

Lietuviai pranciškonai lei
džia šluos laikraščius bei žur
nalus: Darbininką—savaitini 
laikraštį Aidus — kultūros žur
nalą, Šv. Pranciškaus Varpelį 
— renginio turinio žurnalą.

Vytenis Vasyliūnas koncertavo 
Bostone

banketą lapkričio 21, šeštadieni* 
6:30 vai. vak. Sandaros salėj, 
30 Interval St., Brocktone.

Kardinolas Medeiros aukos 
mišias Švf Pėtro lietuvių parapi
jos bažnyčioj So. Bostone lapkri
čio 22, sekmadienį, 10:15 vai

Prancūzijos socialinės para
mos programos yra finansuo
jamos ne iš bendrų krašto paja
mų bet iš 24 proc. darbininkų 
ir 59 proc. darbdavių mokes
čių. Vyriausybė prideda tik 8 
proc. Bet vyriausybės išlaidos 
socialiniam ir sveikatos reikalam

joj buvo sudarytas lietuviam pa
dėti komitetas, į kurį, šalia kuni
gų N. Salduko ir S. Matučio 
įėjo ir kun. Tamošiūnas. Jų dė
ka iš Europos į Kolumbiją atvy
ko 800 šeimų, dauguma turėję 
nesveikus plaučius ar kitus ku-

Penkios minutės pėsčiam eiti 
iki Craigville Beach parduoda
mas namas 2 aukštų su garažu. 
Pirmame aukšte 5 kambariai ir 
vonia, antrame aukšte — 5 mie
gamieji ir 2 vonios. Labai pato- 
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Brahmsas buvo vienas di
džiausių vokiečių kompozitorių, 
stengęsis rašyti klasine forma, 
bet, deja, neišvengęs laiko dva
sios: jo veikalai yra romantiniai, 
nors jis ir nenorėjo, kad jie to-

bedarbtei, pateikdami gauna tik 13,000 dol. Jam 
Aukštesnėm pašalpom; tarus dirbti tik pusę dirbto lai

ko, jo atlyginimas sumažėtų tik 
1,800 dol. per metus, nes'vaikam 
duodama pašalpa lieka ta pati, o 
subsidija už buto nuomą net 
padidėja. Dėl to 25 proc. Švedi
jos darbininkų dirba tik dalinį 
laiką ir tik mažiau atsakingus 
darbus.

Atlanto rajono “Aušros” skautų stovykloje sesės su svečiais iš 
užjūrio. Iš k. vyr. sk. Daiva Matulaitytė — Lexington, 
Mass., sk. vyt. Rėmas Juozelis — NottinghanyAngiija, vyr. 
sk. Astra K vėdarai tė •— belinę N. J., ir sk. vyr. Min
daugas Gerdžiūnas — Hudderfield, Anglija. Nuotr. R. Bričkaus

žemišką kelionę belgė 18^1 ėptlle 12 d. Paleido-

Jem atminti 6v. M16 los bus aukojamos AproUbklmo p*jo| 
Brooklyne X.11. 11 »el. Ir X.12.S vai. Artimieji Ir pe> 
Ijetamlejl prašomi prtelmlatl mBag Mykolą maMooe.

Visada jo pasigendantfejh žmona, dukterys ra šeimomis, 
anūkė su šelmė, seserys ir brolis.

Kazimierui Gulbinui, OFM, už 
globą ir pagalbą, o taip pat ir 
kitiem bendradarbiam lietuviam 
pranciškonam.

Nuoširdus ačiū dr. Marijai Že
maitienei iš Leonia, N.J., už 
spontanišką operų solistės Ma- 
ralin Niska apdovanojimą išskir
tinai gražiais gintariniais papuo
šalais.

Padėka gausiai atsilankiusiai 
publikai ir techniškiem koncer
to rengėjam Algirdo Česnavi- 
čiaus vadovybėje. Jų nuoširdus 
darbas dar kartą įrodė, kad ge
ram tikslui įvykdyti jokios kliū
tys nėra per didelės.

Tuo pačiu gili padėka ir tiem, 
kurie koncerte negalėjo daly
vauti, bet atsiuntė auką Kultū
ros Židinio išlaikymui. Iki pa
simatymo su visais Naujų Metų 
sutikimo baliuje Kultūros Židi-

Pvt, Obuąffjcs metamas pąštf- dviem vaitais H savo metinio 
_ , . ar geidimų ptikt- .19,009 do^idyginimo į rankas

"kurios valstybės Jiasiekė'tokį naudoja bedarbiai, pateikdami gauna tik 13JD00 dol-Jam nu- 
laipsnį, kad valstybė ryžosi savo 
gyventojus aprūpinti nū# lopšio 

■ iki grabo. ‘z 'n
~ Paskutiniu metu pastebimas 

tokių socialinių programų per
svarstymas, nes įsitikinta, tad 
valstybės ištekliai yra riboti ir 
kad gyventojų socialinis aprūpi
nimas pasidarė per brangus ir 
valstybei, ir patiem gyVento- 
jam Prie to daug prisidėjo ir 
staigus nuo 1973 energijos Jau
tai pakilimas, sumažinęs mokes
čių plaukimą į valstybių iždus 
ir gyventojų perkamąją galią, 
išauginę dideles bedarbių mi- 
nias. '' ‘

’ Lapkričio 15 — bazaras Sv; 
Petro lietuvių parapijos parėmi
mui. Visi lietuviai kviečiami 
prisidėti prie šio bazaro pasise
kimo rankdarbiais ir kitokiomis 
dovanomis.

Metinis Kultūros Židinio ru
dens koncertas jau praeity. Iš 
visų šaltinių ateina žinios, kad 
jis pavyko labai gerai. Lietuvių 
publika neapvylė geraširdiško 
solistės Maralin 'Niska užsimo
jimo, taip pat neapvylė ir ren
gėjų pastangų.

Išskirtinai reikia pažymėti tė
vų pranciškonų pastangas ir rū
pestį koncerto ruošos darbuose. 
Ypatinga padėka Brooklyno lie
tuvių pranciškonų vienuolyno 
viršininkui tėvui dr. Leonardui 
Andriekui, OFM, už jo straips
nius ir rūpestį koncerto atvejy, 
o taip pat užpadovanojimą iški
liajai solistei dail. Adomo Galdi
ko paveikslo. Taip pat esame 
dėkingi tėvui dr. Kornelijui Buč
iniui, OFM, už patvarią rekla
mą Darbininko laikrašty ir kito
kią talką. Dėkojame ir broliui

gu nuomavimui.
775-4146.

Jei kiti pasektų šiuo gražiu pa
vyzdžiu, tai punktualumas būtų 
mūsuose atstatytas. Kažin kodėl 
iš prapratimo, ne iš reikalo, mes 
nesame linkę atsisakyti vėla
vimo. Dažniausiai visi mūsų pa
rengimai pradedami mažiausiai 
pusės valandos pavėlavimu. Tai 
baudimas tų, kurie atvyksta įjuos 
punktualiai. Kiti tai pagrįstai va
dina “lietuvišku punktualumu”, 
kuris mum garbės nedaro. Kultū
ringi žmonės visuomet laikosi 
punktualumo.

š.m. Draugo romano premiją, 
aprašė Dorchester Comnraitity 
Nęws, supažindina *su rašytojo, 
gyvenimu, supažindini Ir ra-ro- 
manu. {dėjo ir rašytojo 
traulcą prie darbo stote.

vargonų veikalų, yrklięr 
If daug; jis' juos rašė savo 

pradžioj ir savų.gyvraųno 
Įg^pabafoą. .. / *0

nuolatinis Vytenis Vasyliūnas yrąąųrin- 
spondentas kęspilną Brahmso vargonų kū* 
lytos ligoni- rybą. J» tęsėsi apie valandą, Šią;

* ’*liko *“ M?1** 
Imki greitar. |jfcų kartą. Daugiausia ji buyo 

atliekama Vokietijoj. ‘ >4 
Programą sudarė Choralinis 

preliudas it fuga “OTrąur(g- 
keit, o Herzeleid”, Preliudas ir 
fuga g-rrioll, Fuga as-moU. Šitie 
trys veikalaiyra parašyti 1856-57 
metais. Po to jis atliko "Vjenuo- 
l.-l„ __ .n..pašalpos susirgusiem pakėlė j 

darbą visai neatvykstančių dar
bininkų skaičių, o Prancūzijos 
butų nuomininkam mokamos 
subsidijos iki šiol neišsprendė 
chroniško butų trūkume.

Vyriausybių pastangos suma
žinti teikiamas pašalpas sukelia 
darbipinkų streikus ir cjėmon- 
stracijas, o Olandijoj ir Belgijoj— 
net vyriausybių krizes . 
Todėl, nežiūrint vyriausybės iš
teklių mažėjimo, jos turėjo skir
ti vis didesnes sumas sociali
niam aprūpinimui. Pvz., Olandi
ja iš 150 bil. dol. metinio 
biudžeto turi skirti net 30 proc. 
įvairiom socialinėm programom, 
ir, kad šitam lygy išsilaikytų,

pasirtpinta, buvo duota pastogė 
ir maistas, pridėto įsikurti.

Kun. Tamošiūnas jau išdirbo 
46 metus Kolumbijoj kaip misio
nierius. Dabar jis yra Medellino 
kol umbiečių parapijos klebonas. 
Labiausiai yra darbavęsis Me
dei line statant Lietuvių Cent- 
rą. Tai gražus namas, kuriame 
gali apsistoti lietuviai ir dabar, 
ypač tie, kurie yra atvykę atosto
gų ar pas ką nors apsilankyti. 
Kun. Tamošiūno pastangomis 
Kolųmbįjąj tenkėsi eilė ansamb
lių ir solistų jš Amerikos.

I.V.

ryto. <

LAISVĖS VARPAS tilrmū 
dieniais 11^0-12:10 vaL T40 
banga » WCAS 12riO-1^Sri<» 
1460 banga Ič WBĖT Ve«Hūb 
Pairas Viičlnls 173 Afllror SU- 
Brockton, MA 62402 TšM. (Stt> 
506-7200

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 bangos sakm. nuo 4 
1:30 vaL Veda 8. Ir V. MlMį 
502 E. Broadvray, So. MNįb 
Mass. 02127. Telef. 260-0460. 
Parduodamas Darbininkas. W- 
dells lletuvNbkų knygą podirlaM

“Preliudą ir fogą a-moll, sukurk 
1856-57 ir išleistą po kompočl 
toriaus mirties 1927.

Vytenis Vasyliūnas tari puikiu 
vargonų techniką ir gerai pažįsta 
muzikinę formą. - ~. Nuo savo veikios pradžios, 

prieš 28 metus, Laisvės Varpas 
pradėjo atkaklią kovą už punk
tualumą, kurio mūsuose nepaiso
ma. Pradžioje daug, kam atrodė, 
kad tai Don Kichoto kova su. ma
lūnais. O dabar jau visi ma
to, kad ji sėkmingai laimėta. Net 
didžiausi punktualumo skepti
kai žino, kad visi Laisvės Var
po renginiai pradedami punktu
aliai, tad renkasi į juos skelbia
mu laiku. Taip bus ir spalio 4 d. 
Laisvės Varpo rudens paren
gime, kuris pradedamas 3 vai. 
p.p. So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos salėje.

Raktas į NantyĮ Testamentą *° spausdinta Darbininke, 
tai kun. pro£ Antano Rubšio 
parašytas dviejų tomų veiksiąs, 
vaizdžiai ir išeinamai supažin
dinąs su Naujuoju Testamenta. 
Išleido Krikščionis Gyvenime 
serija. Gaunama ir Darbininko 
administracijoje: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 14207- 
Pinno tomo kaina 8 dol., antro 
tomo kaina 9 dol. Už persiun
timą pridedama 1 dol. už JI 
kiekvieną knygą.
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tūrinėje dalyje dalyvaus Paulius 
Jūriais ir Vytautas Vebeliūnas, 
Lito bendrovės direktorius. Dis-

tuoti į Australiją.
Soliste yra kontraltas. Jos re

pertuarą, sudaro įvairios ištrau
kos iš. operą ir lietuvių kom
pozitorių kūriniai. New Yorko 
koncertui ji atsidėjusi parinko 
programą. Panašią programą ji 
atliko Chicagoje. Paninu ją pa-

ū kūrybinga 
d&ną'naot 
iką skiria n

KAZIO TAKUČIO 
KONCERTAS

sezonas.
Antroji'.paroda bus daiL Ele

nos Kepglaitės spalio 10-11 Kul-

kusijos, atgaiva. Apylinkės na
riai kviečiami dalyvauti ir atsi
vesti savo draugus.

ten priimi dr. Masastis, iškylai 
Vadovauja Periąs Tutinas su 
padėjėja Stasiu Janušu.

Quėenš LB apylinkės nartą 
mrifririknnas bus 'spalio 10, 
Te ttndtenį, 2 v. popiet Congfe-

teriai arba vyrui Woodhavene. 
Skambinti 847-7306.

MONT - Dr M. Sirmourit,

metais išleistą knygą apie arti
lerijos meną. Tofiau prisimena
ma XV aspirantą laida, Tremties 
trimitas, Karinės Žinios ir kita. 
Žumaląredaguoja Zigmas Rau- 
linaitis, . leidžia ramovėnų 
New Yorko skyrius, administ
ruoja Alfonsas Samušis.

DaiL Vytauto Igno paroda bus 
spalio 16-17 Kultūros Židinio di- 

____  ____ džiojoje salėje. Bus išstatyta 
ė_______________________________ ■. *"*■

havene. (Tesą* Jot vyfataMote- * ’ «■-
rų klubo ir Moterą Vienybės su
sirinkimai). Bus pirminmko žo-

Kazio Yakučio koncertas į- 
vyksta spalio 10, šį šeštadienį, 
5:30 vai. popiet Camegie Beeitai 
patalpose, 57th Street ir 7th 
Avenue, Manhattane. Labai 
patogus privažiavimas pože
minio traukinio N linija.

vo persikėlęs gyvenu į Floridą. 
Jo sūnus kup. Kennethkurį 
laiką buvo vikaru Apreiškimo 
parapijoj Brooklyne. Dabar jis"

pumas jos- pasirodymas NeW 
Yorko lietuviam. Įr kas ji tokia?

Soliste - yra gfanusi Lietuvoje, 
dainavimo pradėjo mokytis pas 
solistę E. Kardelienę Mont- 
realyjė. Gavusi stipendiją, Sdiau 
tęsė studijas Muzikos konserva
torijoje Toronte. Studijavo dai
navimą ir operą.

Yra dainavusi Kanados opero-

^fetkymusuriję ratas bei Dana® - Tračiofaenė, gyve- 
'■knlUHinpilralai Prašomi visi . °ssrti KitebriUTį Ont., Kana- 

dArvauti Kas negali da- doje v atvykusi į savo giminaitės 
iyratTtįu^iSnus Galinos^atiukienės laidotuves, 

kitam dalyvauti Kultūros Fon- Pydėte Vinco Savukyno, lan
do. valdybos pirarataku yra A. kėši Darbininko administracijo- 

įsigijo nemaža lietuvišką 
suvenyrą, apžiūrėjo Židinį,.. A. 
Galdiko galeriją .

Kario žurnalo 7 numeris iš
spausdintas pranciškoną spaus
tuvėje bt išsiuntinėtas skaityte^ 

ėte jtrieš sumą ims kaltytmąs ro- jam, Pumnoju straipsniu eina 
fAAgfm lietuviškai Angli&ai , Vytauto Didžiojo prisiminimas, 
felS v. KvięėiAini viri tikintieji -— I8Š0 jflKMaS ^rflMUlis^ Toliau 
nepamiršti tos goriFigiy tradicijos b. Balčiūnas supažindina su Ka- 
•— sukalbėti rožančių privačiai 
aiba ra Šeima bendrai. .

jo skyriai?^Ertatokuitokiu ad
resą: Mr. A-PutoputiS, 86-32 
78tb St., Woodbaveh, N.Y. 
11421.

Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių.

Už aukas iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame šelpiamąją vardu.

Valdyba

dicinis lietuviškas maistas: deš
ros su kopūstais, Inimpis, kala
kutas ra kamšalu. Auka 12 dol. 
Mokyklos amžiaus vaikam 2 dol.

KONCERTĄ

PRADĖTAS

Aušros Vartą parapija širdin
gai kviečia visus parapiečius ir 
draugai dalyvauti rudens meti- 
nteete pietuose, kurie bus špa
tai 18 tuoj po sumos. Bus tra- leviząos programose. Ji dainavo 

Šiose operose: The Night in Ve- 
nice, H Trovatore, Old Maid 
and the Thie£ Die Valkuere,

teriai atskiras kambarys. Galnna ' 
naudotis ir virtuve. Skambinti 
296-8098.

Spalio 3 ra daiL Vandos Ba
kienės paroda pradėtas šio rą- 
jns Kultūros Židinio parodą

Bažnyčios salė yra 570 Broome 
$L <prie Holland tunčlio).

Koncerto programcųe bus at
likti Carissimi, Pergolesi, Scar- 
latti, TorelH, Stradella^Mozart, 
Schumann, Schubert, R. 
Strauss, Vlado Jakubėino ir S. 
Barber kūriniai.

vai. /
Rėmėją komitetas kviečia vi

suomenę gausiai .atsilankyti į 
koncertą ir tuo paremti seselių 
darbus. .

KULTŪROS ŽIDINIO IŠLAIKYMUI 
LIETUVIU KULTŪROS FONDO ŠKTMRS NARIŲ

SUVAŽIAVIMAS
■ ' š • • I - . •

hryte smHo lt, MtodtmCTbvaL ryto

*■-' - , v** ■ . • 4
Ž^jau sąę. Loncolno centre New Yorke ir 
kė, Itafo' . Jčftrit.' 
Ai darbš- ‘ Pboeniz.^al^pje yią suren-

Tisą ‘ gusi per 10 savok individualią




