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Sadat, priimdamas kariuomenės 
dalinių paradą Kaire, buvo iš 
pravažiuojančio autovežimio iš
lipusių 6 karių šautuvų šūviais 
ir granatom nužudytas. Kartu žu
vo dar-apie 7 aukšti pareigū
nai ir per 20 buvo šužęista. 
Egipto parlamentas nauju prezi
dentu išrinko buv. vicepreziden
tą ir karo aviacijos v-ką Hosni 
Mubarak. Jo išrinkimas turės 
būti patvirtintas gyventojų atsi- 
klausimu.

Pasikėsinimą prieš Egipto 
prezidentą įvykdė islamo fanati
kai: majoras, leitenantas ir 4 
kareiviai. Majoras ir du kareiviai 
žuvo pasikėsinimo metu, o kiti 
buvo sulaikyti irtardomi.

Arabų valstybės, nepritaru
sios' Egipto prezidento vedamai 
politikai, ypač Libija, Sirija ir 
Irakas, džiūgauja dėl jo nužudy
mo, o Izraelis ir vakarų valsty
bės reiškia susirūpinimą dėl bū
simos Egipto politikos.

Sov. S-gos K.G.B. viršininkas 
gen. Sęmion K. Tsvigun, rašy
damas partijos žurnale, tvirtina, 
kad saugumo organam pavyko 
sužlugdyti vakarų remiamą poli
tinį disidentizmą, bet kartu ir 
įspėjo, kad vakarų remiamos 
naujos pogrindžio veiklos for
mos rodo augimo žymių, panau- 

> nią muziką ir kt
Irano prezidentu buvo išrink

tas kraštą, valdančios partijos va
das Hojatolislam Ali Khamenei, 
surinkęs 95 proc. balsų.

Taavanas atmetė Kinijos siūly
mą pradėti derybas dėl susijun
gimo, bet Kinija nesiliauja vilio
jusi naujais pasiūlymais dėl susi
siekimo lėktuvais ir laivais atida
rymo ir abipusio lankymosi.

JAV sutiko leisti Sov. S-gaf 
pirkti per ateinančius 12 mėn. 
23 mil. metrinių tonų kviečių ir 
kukurūzų.

Lenkijos solidarumo unijos 
vadu, nežiūrint kai kurios opozi
cijos, buvo perrinktas dabartinis 
jos vadas Lech Walensa.

Egipto viceprez. Hosni Mu- 
barak, lankydamasis JAV, prezi
dento vardu ragino parduoti Su
danui ginklų, nes esąs didelis 
pavojus, kad Libija galinti jį 
užpulti. Prez. Reagan paprašė 
kongresą Sudanui teikiamą kari
mų pagalbą padidinti iki 100 mil. 
dol.

Izraelio gynybos min. Arid 
'Sharon paskelbė, kad kiekvienas 
į užsienį išvykęs ir už Palesti
nos išlaisvinimo organizaciją 
pasisakęs arabas galės būti areš
tuotas jam grįžus. Be to, jis vi
sai uždraudė iki šiol mažiem 
ąrabų miestam organizacijos tei
kiamą paramą, nors Izraelis ir 
nenumato pats tokią paramą 
teiktu

Airijos respublikos armijos 
Sinn Fein teroristinė grupė 
nutarė nutraukti šiaurinės Airi
jos kalėjimuose laikomų teroris
tų badavimą, dėl kurio 10 ka
lnių mirė. Britanijos vyriausy
bė sutiko sumažinti kariuome
nės veiklą šiaurinėj AirŲoj ir pi

dų lengvatų.
Čekoslovakijoj, nepaisant 

griežtų varžymų, religinis gyve
nimas rodo atgimimo ženklų, 
ypač jaunimo tarpe. Jaunimas

tai JAV 1983 išdėstytų Sicili
joj 1 jp raketų, jei derybos dėl
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taufa “TiMO»” korMpondtontai? Kodėl 
reikia rašyti apie blogus kunigus, o ne
galima rašyti apie Magus komunistus? 
Kodėl tiesa tik vienašališka? — Mas rū
pestingai parengiame molę.

Toliau su “Vagos” leidyklos at
stovu kalbama apie tai, ar vie
nuolyne kas plakdavo vienuo
lius. Suprantama, taip tvirtina 
“Vagos” leidyklos atstovas, gi 
kun. Danyla atsako, kad niekas 
neplakė kitų, kad kiekvienam 
buvo draudžiamos tokios atgai
los, kurios kenkė sveikatai.

Tas pats Misiūnas, kuris buvo 
įstojęs į jėzuitų vienuolyną ir 
liau. Misiūnas sakęs, kad jis tu
rėjęs šliaužoti prieš kitus.

Pokalby dalyvavusi rąjono 
laikraščio korespondentė Anta
navičienė, pareiškė, kad Misiū
nas turėjęs vienuolyne kęsti di-

Į tai kun. Danyla taip atsako:

Visi tie pažeminimai, tai tik 
lašas statinėje, palyginus su tuo, 
ką išgyveno mūsų tautiečiai, 
genuose buvo gabenami į Sibi
ro taigą ar Kazachstano stepes, 
kur daugelis jų rado bado mir
tį ... Kitienąs sufabrikuotos by
los, ir jie, uždaryti lageriuo
se, badaudami, turėjo sunkiai 
dirbti. Molėtuose pastatytas di
dingas paminklas Putnai — 
ne priešai jį nužudė, bet drau-

(nukelta į 2 psl.)

OKUPUOTOS LIETUVOS VAIZDAI ITALŲ 
VALSTYBINĖJ TELEVIZIJOJ

Italuos valstybinės televizijos susidomėjimas Lenkijos įvy- 
antrasis kanalas rugsėjo 30 po 
vakarinių žinių. perdavė maž
daug penkių minučių reportažą 
apie Lietuvą — vaizdus iš Vil

vienintelę Lietuvoj veikiančią 
kunigų seminariją, nufilmuoda
mas restauruotus seminarijos tū

lėmis meno arterijomis ateiz- mus’ seminarijos kie-
no huny- vaiBSojančirn MiklMiBnn.

Reportažą parengė italų televi
zijos korespondentas Maskvoj 
jas Gewronski, kuris, baigęs tar
nybą Sovietų Sąjungoj* frįžda- 
mas atgal | Romą, aplankė Lėk
tuvą.

Tat pirmas italų televizi
jos filmuota* pranešima* M Lie
tuvos po daugelio metų.

Priilstutydainas Lietuvos sos
tinė* Vilniaus vaizdus, italas

eitis... o dabartis?

(Vytautas Putna — sovietų 
generolas, gimęs 1893. FV.24 
Molėtų valsčiuje, Stalino sušau
dytas 1937. VI. II, sušaudytas 
drauge su'maršalu Tuchačevs- 
kiu, apkaltintas ruošęs sukilimą 
prieš Staliną. Re^abilituotas 
1958. Jam Molėtuose yra pa
statytas paminklas. Darb. red.)

O ką pasakytumėt; jeigu būtų 
duota tema: “Kaip komunistai 

Kiek šiandien žnįnės' tusi iš- ui^ko savo konstituciją?” Pa

gyventi, kai verčiami save viešai 
kritikuoti, kai jie niekinami saty
ros languose, karikatūrose,

(Kunigų teroras)

staba: rašyti tik apie blogus ko
munistus, o medžiagą — prifan- 
tazuokrt. Tikriausiai tuo būtu- 

oiumvav ______ mėtė nepatenkinti ir paroikalau-
KJel^tmėjo^išgyventi'vira eilė tumėte, tad tolde dalykai būtų 
kunigų ir pasauliečių už tai, kad at^au^cti, rašiniai iš knygynų ir 
vaikams paaiškino tikėjimo tie- bibfiotekų išimti
sas ... Dar 1970 m. Molėtuose ° mes tuiime būti įtenkinti,

Įėję, terorizuojami vaikai 
vieni verkė, o kai kurie net su
sirgo. Mokyklose tikintys vai
kai verčiami rašyti kunigus nie
kinančius rašto darbus, dekla
muoti antireliginius eilėraš
čius ...

Štai Alantos vidurinėje mo- 

temą. Jeigu rašyti tik apie blo
gus kunigus, tiki ir tema turėtų 
būti: “Kaip blogi kunigai užlai
ko 10 Dievo įsakymų?”) Kai 
mokiniai klausė, iš kur imti me
džiagos, mokytojas atsakė: 
“Prifantazuokit”.

Visa tai aš pats girdėjau 
iš Alantos mokinių 1965 me
tų kovo mėnesį, rekolekcijų 
metu. Tokių fantazavimų labai 
dažnai girdėti “Akiratyje”, ypač 
Fątinos Butienės pranešimuose, 
ir antireliginiuose straipsniuose. 
Tokių fantazavimų pilnos ir B. 
Jauniškio knygiūkštės.

kai. kai vienuolynai vaizduojami ™ aau8“u internacionaline . 
c -b r « Tautinės kalbos bendrumas iškaro žvėrynai. Sveiko fanatizmo ... «... . ... . \ .- 1 - - liks ilgiausiai , bet reikia su

prasti, ne amžinai. Toliau plėto
sis “dvikalbystė”. Tautinė 
kultūrą artės prie kitų, išsiva- 

, duodama nuo “visko, kas pa
senę, kas prieštarauja naujoms 
gyvenimo sąlygoms”, plėsis 
bendra sovietinė internacionali
nė kultūra. Galutinai išnyks visi 
“reakciniai archaiški papročiai 
ir apeigos, susiję su įvairiais ti
kėjimais, prietarais”.

Taip ateities Lietuva ir kitos 
Sovietų Sąjungos tautos atrodo 
sovietinės nomenklatūros inte
lektualui. Išvyniojus jo žodžių 
prasmę iš akademinės vatos, tai 

“ būsianti Lietuva, kurios ūkis 
bus dar priklausomesnis, kurios 
sienos visai neteks reikšmės 
ir kurios gyventojų sudėtis bus 
dar margesnė. Dvikalbystė plė
tosis, o gimtoji kalba pamažu 
nyks. Tautinė kultūra darysis vis 
panašesnė į “tarybinę”. Tauti
niai papročiai, kurie nepatiks 
“brandaus soeiahzmo” vado

vams, bus pamerkti išnykimui. 
Tas pat laukia ir religijos. Lie
tuvos valstybė jau numarinta; 
greitai užges ir tauta.

neaptemdyto proto žmonės žino, 
"kad į tokius “žvėrynus” niekas 
nestotų, o jei kas per klaidą 
ar iš nežinojimo būtų įstojęs, 
— kuo greičiausiai spruktų iŠ 
kur atėjęs.

bet ir tautų teisėmis Rytų Ęu- Tautose pateikti rezoliuciją, rek 
ropoj. Memorandume tvirti- kalaųjaričią Sovietų Sąjungos 
namą, kad šių dienų didžiosios' dekojonizavimo.' t
tarptautįnės problemos iškilo Panašų .memorandumą bir- 
dėl Rusįjos imperijos agresyvu- žeHo mėnesį paskelbė Australi- 
mo. Žvelgiant iš tos perspekty- joj veikianti Pabaltijo taryba, ko
vos, Sovietų Sąjungos ir sateli- riai irgi vadovauja Albinas Po- 
tinių valstybių vidinė raida turi 
gyvybinės reikšmės Australijos 
saugumui ir Aųstralųos-Mask- 
vos santykiam. Kai kurių Austra
lijos politikų akimis, pavergtų

. Europos tautų byla tesanti ri
bota iš ten kilusių imigrantų 
problema. Anot memorandumo, 
tokia pažiūra neturi ųieko 
bendra su tikrove.

Pavergtųjų Europos tautų ta
rybos nariai ragina Australijos 
vyriausybę imtis šių žygių:

1. Australijos parlamentas tu
rėtų kasmet oficialiai paminėti 
Pavergtų tautų savaitę ir pa
skelbti, kad jis remia tas tautas.

2. Sovietų Sąjungos ambasa
dai Australijoj turėtų būti pasiųs
tas oficialus, memorandumas, 
pasmerkiantis Maskvos vyk-

“SOCIALISTINIŲ NACIJŲ” ATEITIS

Ąpie Lietuvos ateitį Valstiečių 
Laikraštyje (1981 birž. 25) paly
ginti atvirai kalba “Rusijos res
publikos nusipelnęs veikėjas” 
I. Camerian. Jis rašo, kad “bran
daus” (ty. maskvinio) “socializ
mo” laikotarpyje atsiras vienin
gą sovietinė ekonomika, tautų 
teritorijos bus “intemacionali- 

vardu, bet su tokiomis prana
šystėmis apie tautos ir valstybės 
ateitį nesutinka kiti save “socia
listiniais” ar “komunisti- 
tokius išvedžiojimus smerkia 

tas Australijos vyriausybei ir 
parlamento nariam, bažnyčių 
vadovybei ir spaudai. Jame ap
rašoma Hitlerio-Stalino paktas, 
Pabaltijo valstybių okupaciją, 
masiniai išvežimai bei kultūri
nė diskriminacįja Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj. Pabaltiečių tary
ba primena Australijos vyriausy
bei ir piliečiam, kad Sovietų 
Sąjungos elgesys Pabaltijo vals
tybėse siejasi su viso “laisvojo 
pasaulio” ateitim. Memoran
dumo autoriai reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga atitrauktų savo 
ginkluotas pąjėgas iš Pabaltijo 
valstybių, o lietuviam, latviam 
ir estam būtų sugrąžinta pilnuti
nė teisė laisvai apsispręsti. 
(Elta) 

kaip “hegemonizmo” apraišką. 
Jugoslavai į ateitį žiūri kitaip 
negu Maskva. Neseniai maskvi- 
nę tautės ir valstybės sampratą 
vėl atmetė ir rumunai.

Rumunų visuomeninių ir po
litinių mokslų akademijos lei
džiamame Žurnale Filosofijos 
Apžvalga buvo išspausdintas

nepriklausoma ir suvereni vals
tybė”. Straipsnio autorė atmeta 
Sovietų Sąjungos ir Rytų Vokie
tijos ideologą* tvirtinimus, jog 
"socialistinių tautų raida veda 
prie už tautą didesnių ir veiks
mingesnių bendruomenės for
mų susidarymo”. Ji taip pat ne
sutinka su jais, kad, gamybai 
plėtojantis, susitvėrus "bran
džiam socializmui”, sienos tarp 
valstybių neteks svarbos, valsty
bė pranyks ir, komunizmui pa
siekus galutinę pergalę, iškils 
betautė žmonija. >

Rumunų filosofe pabrėžia, 
kad tauta ir valstybė dar ilgai 
vaidins svarbų vaidmenį. Netie
siogiai kritikuodama Maskvos 
skelbiamą “riboto suverenumo” 
teoriją, ji pareiškia, kad “dialek- 
pasiekti prievartos būdu. “Socia- 
nepriklausomybės ir suverenu
mo”, rašo Florea., “Tautinis sū- 

.verenumas negali būti nei ribė
tas, nei reliatyvus — jis turi bū- 

- ti pilnutinis.”

jų” ateitį kalba ir nesusikalba 
įvairūs socialistiniai ideologai.

pareigūnai, o pati lietuvių tauta 
— ir valstybė.

(Elta)

MIRĖ
MIRĖ DR. ELIZIEJUS 
DRAUGELIS

Seo Paulo, Brazilijoje, spalio 
8 mirė dr. Eliziejus Drauge
lis, viiuomonlninlrat, vienas ii
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ninkus. Spaudoje rašoma, kad 
šią vasarą Švenčionių rąjone vy
ko kūrybinio jaunimo stovykla, 
kurioje buvo “dalinamasi” kū
rybiniais sumanymais, įsiparei
gota skleisti komunistines idė-

MOKETI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JQWO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

Prfotaamos ftaiftos, modamas įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtle Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir MMadienials.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

NEW JERSEY, NEW YORK— “Lietuvos Atsiminimai”, 
8-8 vai. vak. 97.8 FM. Taip pat “Muslc of Lkhuanla”, 
7:00 vaL vale, » WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Štokas, Dlr. adresas: 
234 Sunik Dr., Watchung, N J. 07060. Tolei (201) 753-5636.'

KVECAS
JONAS 

1133 + 1970

— Spaudoje paskelbta, kad jau 
išėjo “Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos” septintasis to
mas. Jame yra L raidės pabai
ga ir dalis M raidės (Lietuva- 
Mordvių). Tome yra 640 didelių 
puslapių. Skelbiama, kad iš
leidžiama 75,000 egz.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

*»ajx1aj • sKALioa ••• aaoKsa • •• notary 
TJ CTp A npiT, 97CS Gutf toutevarcl,«. feterfta*? Marti, R. M706 
HllU 1 A 1 Ij Telefone* (813) >0-2448. Makare (80) 145-27)8

— Išleistos ir trys knygos 
vaikams: Juditos Vaičiūnaitės 
eilėraščių knyga “Karuselės el
nias” (31 psl., 30,000 egz.),-Bitės 
Vilimaitės pasakojimai mokykli
nio amžiaus vaikams “Rojaus 
obuoliukai” (128 psL, 30,000

— Gimtasis Kraštas Nr. 36 
išspausdino žurnališto Juozo 
Kuckailio reportažą “Pasivaikš
čiokime po Laisvės alėją”, iš 
kurio sužinome, kokie pakeiti
mai yra padaryti Kauno gražiau
sioje gatvėje — Laisvės alė
joje. Jau prieš dvejus metus Ko
munalinio ūkio projektavimo in
stitutas sudarė planą pertvarkyti 
Kauno gatves. Projekto autoriai 
yra architektai Vanda Paleckie
nė ir Alfredas Paulauskas. Lais
vės alėja paversta pėsčiųjų gat
ve. Ppe gausių šios gatvės par
duotuvių ir administracinių į- 
staigų privažiavimas padarytas 
iš Kęstučio ir Donelaičio gatvių 
per kiemus. Susisiekimo .gatvės 
yra Donelaičio ir Kęstučio gat
vės. Iš jų pervažiuoti Laisvės 
alėją galima tik Maironio ir 
Mickevičiaus gatvėmis. Daukan
to gatvė taip pat numatyta pa
versti tik pėsčiųjų gatve. Lais
vės alėjos ir Daukanto gatvių 
sankryžoje įrengtas . puošnus 
fontanas su spalvotomis švieso
mis. Buvusi Nepriklausomybės 
aikštė prie įgulos badtoyčios pa
vadinta Vitražu-- 
bažnyčia paversto vitražų muine^ 
jumt Miesto sode prie teatrio 80,000 egz.). 
taip pat įrengtas fontanas, hau- ,

to centre palikti nėpakeisti. Tik 
Vienybės aikštė pavadinta Jano
nio aikšte, o prie Nemuno, bu
vusi Pramonės gatvė pavadinta 
Pergalės gatve. Žinoma, Vytau
to prospektas pakeistas į Lenino 
prospektą, Savanorių prospektas 
— į Raudonosios armijos pro
spektą.. Giriamasi, kad Laisvės 
alėjoje pasidarę šviesiau, namų 
tošadus nudažius šviesiomis 
spalvomis. Esą pastatyti ir du 
dideli viešbučiai — Lietuvos 
viešbutis ir Nemuno viešbutis.
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— Lietuvos kino studijai įsa
kyta sukurti dokumentinį filmą 
apie raudonosios ramijos 
generolą Ivaną Černiachovskį. 
Šis okupantų kariuomenės va
das 1944 vasarą užėmė Vilnių, 
Kauną, Marijampolę, Vilkaviškį, 
Kybartus, Alytų. Žuvo prie Kara
liaučiaus. Paskelbtas Sov. Sąjun
gos dvigubų didvyriu. 'Palai
dotas Vilniuje vienoje aikštelė
je, dabar pavadintoje jo vardu. 
Ten pat pastatytas ir griozdiš
kas paminklas — generolo 
skulptūra ant aukšto pedeštalo. 
Tik tiek gera, kad okupantui pa
minklą sukūrė nelietuviai — 
skuptorius N. Tomskis ir archi
tektas L. Golubovskis. Filmą 
kuria rež. L. Lazėnas ir opera
torius J. Matonis. Scenarijų su-

Daugiau kaip<prieš 10 metų 
buvo teisiamas vienas “Tiėsos” 
korespondentas, kuris važinėjo 
pas turtingesnius klebonus ir, 
rodydamas “Tiesos” redakcijos 
blanką su , savo korespondento 
įrašyta pavarde, sakė turįs para
šyti straipsnį apie kunigus, ir 
nuo to, kaip būsiąs parašytis, 
atsižvelgsianti ir dvasinė vyriau
sybė J. .Po ilgesnio pasakojimo 
minėtos korespondentas išdrįs- 
aavo paprašyti pasroimn ttete- 
tos Šimtinių, tada, reikia tikėtis, 
ir apie kleboną išeisiąs pozity
vesnis straipsnis. Ir buvo tokių, 
kurie skolino (juk apie kunigus 
tada buvo galima rašyti ką^tik 
nori, be baimės būti nubaus
tam). Pagaliau Kaime minėtas 
“korespondentas” buvo sulaiky
tas, ir jam iškelta byla.

1960 nL žiemą po Jiezno, Stak
liškių ir kitas parapijas va&k 
Siejo žmogus iš Valstybinės 
leidyklos, rinkdamas prenu
meratą natgai leidžiamoms mal
daknygėms mažesnė kainuo
sianti 10 rub^ o didesnė,— 25 
rub. (sena valiota), kol putliau 
■Žiežmariuose buvo sulaikytas.

(Ar vienuoliai elgetavo?)
Taip pat nevykusiai “Vagos” 

atstovas bandė įrodyti, jog vie
nuoliai elgetavę. “Kažkas, — sa
kė jis, — kažkur ten apie Dau
gailius kalbėjęs, jog vienuoliai 
elgetavę.” Bet apie Daugailius 
nebuvo jokio vienuolyno. Arti-

tauti? Maisto produktų, gal audi
nių, — bet kiek gi-žmogus gali 
panešti 40 kilometrų?

Čia noriu “Vagos” atstovą pa
klausti: ar tie “elgetaujantieji 
vienuoliai” buvo tikri vienuoliai? 
O gal tik apsimetėliai, kokių 
ir šiais laikais visose specialy
bėse netrūksta? Štai keli atvejai.

no vertę 55 prec., o Prancūzi
jos franko v Italijos liras — su
mažinti 3 proc.

93 3-jo pasaulio Valstybėm 
vienintelė pasaulio taikai pavo
jų sudaranti valstybė yra JAV, 
neš ji nušovė du Libijos lėktu
vus, priešinasi palestiniečių pri
gimtom teisėm, planuoja strate
ginį bendradarbiavimą su Izra
eliu, bando destabilizuoti Ni
karagvą, Grenadą ir Kubą ir ne
suteikia Puerto Rico nepriklau
somybės.

Sov. S-ga pašalino aliejaus 
ministerio pavaduotoją Elik M. 
Chalinov už aliejaus gamybos 
duomenų klastojimą, valstybės 
pinigų piktnaudojimą ir nelega
lų antrinį darbą.

Lenkuos vyriausybė pakėlė 
tabako ir kai kurių maisto pro
duktų'kainas. Solidarumo unija 
reikalavo vyriausybę pradėti 
dėl to pasitarimus ir grasino pa
skelbti streiką, jei vyriausybė 
nesutiks tartis.

Japonija vėl numato spausti 
Sov. S-gą dėl Japonijai priklau
siusių salų grąžinimo.

Lenkijai reikia per metus su
telkti 3 bil. dol. tik procentam 
už vakarų bankų suteiktas pa
skolas apmokėti.

Irano karo aviacijos lėktuvo 
nelaimėj žuvo gynybos min. pik. 
Muša Namju, kariuomenės šta
bo viršininkas gen. Valiollah 
Falahi, karo aviacijas viršininkas 
pik. Javod Fahouri ir parašiu
tininkų divizijos vadas geni 
Mohson Kolahodz ir daug kitų 
pareigūnų.

Kuvait paskelbė, kad Irano 
lėktuvai puolė ir padegė alię- 
jaus gamybos įrengimus Um 
Alęish vietovėje

Jordanas ir Sov. S-ga pasikeis 
tė karinėm misijom. JAV susirū
pino, kad Jordanas nepakeistų 
jam JAV suteiktų priešlėktuvinių 
įrengimų sovietiniais. Pagal JAV 
kongreso sprendimą Jordane 
esančios priešlėktuvinės raketos 
gati būti nukreiptos tik prieš 
Siriją, bet ne prieš Izraelį.

JAV senatas panaikino draudi
mą teikti Angolos partizanam 
paramą.

Irane nuo birželio pradžios 
buvo nužudyta per 1,500 žmonių 
dėl politinių priežasčių.

JAV paštas nuo* lapkričio 1 
nutarė reikalauti už pirmos kla- miausias vyrų vienuolynas buvo 
sės laiško pasiuntimą 20 et., o už 40 kilometrų — Saldutišky- 
už atviruko — 13 et. je. Jr ką gi jie galėjo suelge-

Iš nauju statybų minima univer
salinė parduotuvė prie Dau- % ,■ . _ — _ ___ —

būsianti statoma gale Daukanto 
gatvės buvusioje Putvinskio (da
bar bene S. Nėries) gatvėje. 
Daukanto gatvė pietinių galu 
atsiremia į Nemuno salos prie 
Karmelitų parką. įdomu, kad 
senieji gatvių pavadinimai mies-

Cekoslovakįjoj. buvo nuteisti 
kalėti iki 3 m. šeši katalikai, jų 
tarpe ir kunigai Frantisek Lizna 
ir Rudolf Smachel už religinės 
literatūros spausdinimą ir plati
nimą.

Libano sostinėj Beirute, spro
gus automobily paslėptai sprogs
tamai medžiagai, žuvo 83 ir buvo 
sužeista 250 žmonių.

Prezidentas Reagan, neminė
damas Izraelio, prikišo, kad jis 
bando diktuoti JAV užsienio 
politiką.

Į Prancūziją atbėgęs buv. Ira
no prezidentas Abolhassan Bani 
Sadr Paryžiuj sudarė pereinamą
ją Irano vyriausybę, kuri netru
kus pakeisianti Irano funda
mentalistų režimą.

čiulytė ir L. Ceprackas. mokslus riiMiitil finorimas. Bet
— Pavergtoje Lietuvoje ypač gUku, kad ateis laikai, kai 

stengiamasi sukomunistinti jau- okupantams statyti pa-
minklai, kaip savolaiku išnyko 
Muravjovo koriko paminklai. Čia 
reikia priminti, kad pirmaisiais 
pokario metais buvo okupantų 
noras Vilniui primesti I. Černia
chovskio vardą, kaip Marijam
polei buvo primestas V. Kapsu
ko vardas. Bet, laimė, nuo tos 
šventvagystės pavyko lietuviams 
apsiginti.

LIETUVIŠKO STM.IAU8 PAMINKLAI 
* SUKURIAM ' IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI | VMAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-
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bendras posėdis įvyko 1981 rug- į^. Uždarymo programos ko- 
sėjo 19 Jaunimo Centre, Chiea „js^j vadovauti sutiko Rasa
goj. Jame dalyvavo PLB valdy- LmtaSevfiSfttt* iai talkins Mont- *?*”*’’ ™h»ot prašius PLB pa, 
bos nariai Vyt Kamantas, A 
Juodvąlkis, P. Kilius, V. Kleiza, 
D. Kcyelytė, A. Kuprys, A. Pau- 
lius, kun. A. Saulaitis; PLJS val
dybos nariai G. Aukštuolis, S. 
Gyvas, G. Damušytė, R. Likan 
derytė, R. Kemežaitė, E. Saka- 
dolskienė; V-ojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso pirmini- 
kė V. Abariūtė; PLB reikalų ve 
dėja D. Korzonienė; svečiai JAV

i&aiio LB apylinkės valdyba. Iš
kilmingas uždarymas Bus 
li«pos 24.

Buvo bandoma gauti pasiū
lysiu iš anksčiau dalyvavusių

Tuo tikslu dr. Vita Ąukštuolie- 
išsiuntė 300 anketų. Jų grįžo,

deja, tik 10. Bendrai norima pa
brėžti gyvenimo realybes — ką 
dirbti, kaip dirbti — praktiška .

----  j-— «--------- - veikla. Norima suvesti ankstes- 
Vyt. Kutkus ir R. Soliūnaitė. Po'Hiių kongresų nutarimus. Buvo ir 
sėdžiui pirmininkavo Vyt. Ka- |ę jfų siūlymų. Finansiniai reika- 
mantas, sekretoriavo R. Kerne- įjy nesvarstyti. Yra ruošiama 
Žaitė.
* '.'Ji

Jaučiasi stoka informacijos 
apie PLJS veiklą, tiek PLB val
dyboj, tiek bendrojoj spaudoj. 
PLJS valdybos pirmininkas yra 
taip pat PLB valdybos narys, 
bet retai galį dalyvauti posė 
tižiuose. Informacijos pagrin- / 
dinis šaltinis yra protokolai. Ta
čiau vien jų neužtenka. Pvz 
būtų gerai žinoti iš anksto apie 
planuojamais keliones — dažnai 
vienos valdybos vardu važiuo
jąs asmuo gali pasitarnauti ir ki 
tai. PLB valdyba siūlė, kad PLJS

‘.valdyba paskirtų asmenį atsto
vauti jai PLB posėdžiuose. Ka
dangi PLJS pirmininkas šiemet 
dėsto lietuvių kalbą Illinois uni
versitete, jis galėtų labiau tal
kinti lituanistikos katedros rei
kalam. Abi valdybos stengsis 
ryšių problemas panaikinti.

Didesnę posėdžio dalį sudarė

sąmata. Sąmatai ir finansiniam 
reikalam aptarti bus kviečiamas 
posėdis greičiausiai lapkričio 
mėn.

Buvo aptarti kultūriniai ir 
švietimo reikalai. Per ateinan
čius metus žadama pasidalinti 
meninėmis jėgomis su Pietų 

1 Amerika ir Europa. Kai kurie 
menininkai kviečiami ar siun
čiami Lietuvių Bendruomenės, 
įeiti — kitų organizacijų. Keli 
kraštai prašo tautinių šokių mo
kytojų bei medžiagos, gaidų, 
dairaorėlių ir pan. Planuojami 
įvairūs konkursai, ypač jauni
mui. Švietimo srity daug kas 
prašo lituanistinės medžiagos, 
skirtos silpnai mokantiem lietu
viškai. Tokios medžiagos dar la
bai trūksta. Yra norinčių daly
vauti lituanistiniame seminare

1982 sausio ar Vasario mėn. 
Tokie kursai yra labai pa
geidaujami jaunimo. Kursai į- 
trauks ir teorines žinias, ir prak- 
timus metodus. G. Damušytė 
apibūdino įvairius vykdomus ir 
planuojamus projektus, taip pat 
trumpai apibūdino Lietuvių In- 
fotmacijos Centro New Yorke 
dabartinę veiklą.

S. Kuprys ir V. Kamantas pra
nešė apie PLB darbus visuome
ninėj srity. Yra jau išleista ir dar 
planuojama išleisti keli leidiniai. 
Pogrindžio leidinių seriją pre
numeruoja apie 700 žmonių. Pa
pildė žinias apie žygius dėl Vyt. 
Skuodžio.

Pasibaigus pranešimam, nutar
ta įvairiomis sumomis paremti 
kelis projektus ar įstaigas: Lietu
vių Informacijos Centrą, Bato
ną, Australijoj leidžiamas Baltic 
News, kun. Petrošiaus veiklą 
Paryžiuj.

Dar negauta galutinė sutartis 
iš Illinois universiteto dėl litua
nistikos katedros. Dėl kai kurių 
neaiškumų-su universiteto advo
kate tariasi adv. Povilas Žumba- 
kis. Gavus galutinį projektą, bus 
sukviestas specialus PLB ir 
PLJS posėdis tuo klausimu.

d. kj.

pranešimai apie V^jį pasauli. LITERATŪROS VAKARAS 
lietuvių jaunimo kongresą, fcuns '
prasidės per Pasaulio Lietuvių A£W HAVENE 
Dienas 1983 Chicagoj. Violeta 
Abariūtė būti pirmininke ap- Lietuvių Moterų Klubų Fede- 
siėmė tik prieš dvi savaites, racijos New Haveno klubas įra- 
bet jau spėjo paruošti kongręso į saVo veiklos lapą dar vieną 
eigos schemą ir atlikti tam tikrus 
darbus. Numatyta, kad kongreso 
atidarymas įvyks liepos 1 Chia 
goj. Stovykla įvyks liepos 6-13, 
greičiausiai Dainavoj (prie Det
roito). Po to, liepos 14-23, atsto
vai keliaus į studijų dienas 
Trent universitete, prie Toronto. 
Neatstovai tuo metu galės daly
vauti jaunimo stovyklose, litua
nistikos seminare arba ekskursi
jose po Amerikos rytų pakraštį. 
Ekskursijas organizuoti sutiko

Lietuvių Moterų Klubų Fede-

literatūros vakarą, suruoštą rug
sėjo 19 Šv. Kazimiero parapijos 
salėj. Po eilės metų vykusiai su
ruoštų literatūros vakarų — Do
nelaitis, Radauskas, Oskaras Mi
lašius, Sruoga, Pūkelevičiūtė, 
Santvaras, Bronys Raila ir jo 
"“Vaivos rykštė”, menas okupuo
to] Lietuvoj, Čiurlionis Berlyno 
parodoj — šį kartą buvo aptarta 
okupuotos Lietuvos poezijos ir 
poetų kūrybos būklė okupacijos 
sąlygomis.

Šis parengimas, kaip ir anks
tesnieji, sutraukė gausų svečių 
būrį-

Poetas Tomas Venclova, kovo
tojas už žmogaus ir kūrybines 
laisves, plačiai aptarė dabartinę 
okupuotos Lietuvos poezijos pa
dėtį ir keleto iškiliausių poetų 
kūrybines pastangas.

k klausytojų iškeltus klausi
mus jis atsakinėjo remdamasis 
savo paties plačios apimties pa
tyrimais ir tikrais gyvenimo fak
tais. Pažymėtini jo atmintis ir ta
lentas taip sklandžiai gyvu žo
džiu nušviesti įvykius.

IŠLENDA YLOS

(atkelta ii 3 psl.)

daug broko pridaro (mano pabr., 
A.M.)”. Čia taip jau aiškiai tas 
skirtumas išreikštas, kad netei
kia jokių kitų komentarų.

{domi dar ir laiško pabaiga, 
kur mano pažįstamos draugas 
kviečia ją atvykti Lietuvon: “At
važiavus Lietuvon, Tau akys 
prašviesėtų, nes Tu tiek prisi
gėrusi kapitalistiškos propagan
dos. Keista, kad Tau atrodo,

komunistai. Vien Amerikos Bal
so pasiklausius, matosi, kokie jie

Baigiamosios pastabos ir išvados
Tai, ..va, koks įdomus ir atvi

ras dialogas su mūsų jau visai 
pasimetusiu broliu lietuviu, 
giriančiu nelaisvę, priespaudą, 
skriaudas ir neteisybes ir patei
sinančiu visa tai tuo, kad , gir
di, ir pas Jus gi negeriau, nes 
taip sako jo vyresnysis brolis, 
o jo gi reikia klausyti, nes, jei 
prieš jį dėl šventos teisybės 
šiaušies, tai gali atsidurti ten, 
kur gali būti dar blogiau.

Jaučiu, kad atsiras mūsų tarpe 
ir tokių jautrių skaitytojų, ku
riem, beskaitantiem šį mano 
straipsnį, gal ir plaukai ant gal
vos atsistos. Kaip jis išdrįso ši
taip rašyti ir net kieno laiškus 
cituoti? Šitaip gi galima pakenk-

“Na, tai baigsiu rašyti, neš ma
no tiesa Tau atrodo melas. Ir 
kaip man Tave įtikinti, kad daug 
netiesos tašo ir kalba katalihi- 
ki laikraščiai ir kapitalistų pro
pagandistai.”

gandistui? Jis tam juk ir rašė, 
kad jo laiškas botų čia skaito
mas. O jo laiškas yra keliolikos

- daro tokios sovietų santvarkos 
panegirikos, kokias mes randam 
tik “Gimtajame V rašte”, “Tie1-

aisybės ir skriaudos”, ražo jis, 
'pas Jus nė kiek ne mažiau taip

daviau, n ---ra prasmės tai 
skaityti, kas -i. us kartą skaity-

jis žino tik ii "Tiesos”, kurioj 
labai maža tiesos yra ir H vtoa

padarytos skriaudos ir neteisy
bės atkrinta, lieka tik netei
sybės ir skriaudos ten; apleki

Minėta ; nkimo kam nors 
baime va*’ udamies, daugelis 
mūsų la! . . pasauly gyve
nančių lietuvių ut.kina okupan
tui Jo genocidinėse užmačiose 
Lietuvoj. Kokiu būdu? Ogi, bi
jodami Kalėdų ar Velykų šven
čių proga net pasveikin .»o 
atvirukus su religiniais ar t* ta
niais simboliais ir ženklai. į 
Lietuvą pasiųsti. Vienas tokių

Petras Jurgėla š.m. rugsėjo 30 sulaukė 80 metų. Gimęs 
Jersey City, NJ., su tėvais prieš pirmąjį pasaulinį karą 
grįžo į Lietuvą. Buvo lietuviškos skautijos įkūrėjas, Lietu
vos kariuomenės savanoris, baigė Karo mokyklos antrą laidą, 
dirbo kariuomenės štabe, buvo kariuomenės leidinių redak
toriumi, Kardo žurnalo faktiniu redaktoriumi. Iš kariuome
nės pasitraukęs, 1931 metais, atgavęs Amerikos pilietybę 
grįžo į Ameriką ir čia pasireiškė plačioje visuomeninėje 
veikloje. P. Jurgėla yra rašto žmogus, Lietuvoje išleido 6 
knygeles skautams, išvertė Elenos Mnišek romano “Raup
suotoji” tris tomus, čia Amerikoje parašė šias knygas: Da
rius ir Girėnas, Lietuviškoji skautija ir Gen. P. Plechavi
čius. Ir šiuo metu jis rašo "kitas karinio pobūdžio studi
jas. Sveikiname sukaktuvininką.

Po paskaitos vyko lietuvių -g- TT7”T*T 
poetų kūrinių deklamacijos, ku- AjAKL A U ▼ Vu 

*na**T»e -VolinVac Iraną VnhlaiHn- PASIUNTINYBĖS tautas Valiukas, Irena Veblaitie- 
^rėJir'ValVa Vėbraitė-Gustienė.' 
Ir pats Tomas Venclova paskai
tė keletą savo kūrinių bei verti
mų. Turėjom progos įsijausti į tų 
kūrinių filosofiškai simbolines 
priemones, kad išreikštų dai
liu’lietuvišku žodžiu kūrėjo gi
liausias mintis ir jausmus.

Dalyviai gausiais plojimais iš
reiškė pasitenkinimą atlikta pro
grama, taip pat pareiškė dėkin
gumą Moterų klubui už taip 
gerai pavykusį parengimą ir ska
nias vaišes, ypač klubo pirmi
ninkei Salomėjai Valiukienei už 
pastangas surasti tokius kom
petentingus paskaitininkus 
kiekvienam parengimui.

Ta proga tenka pažymėti, kad 
negausioj New Haveno lietuvių 
kolonijoj vyksta darnus visų or
ganizacijų sugyvenimas, LB 
apylinkės valdybai ir parapijos 
klebonui kun.“ A. Karaliui 
teigiamai dalyvaujant.

kartą prieš Kalėdas man pasi
sakė nedrįstąs tokių atvirukų 
siųsti, kad nepakenktų juos ga- 
vusiem giminėm. Vadinasi, jei 
okupantas neleidžia tokių atviru
kų ten viešai pardavinėti, 
norėdamas ištrinti iš viešo lie
tuvių gyvenimo visa, kas religiš
ka ir tautiška, tai ir mes taip 
darykim ir sustabdykim tokių da
lykų siuntimą. Tai jau tikrai per 
daug, ypač kad tokie atvirukai 
švenčių proga praeina, nes oku
pantas nedrįsta tokių splaikyti.

Jei kas dar netiki, kad tokių 
bailių pas mus esama, tai, štai, 
dar gražesnis, jau ultrabailumo, 
pavyzdys. Kartą, šnekant apie 
tokius dalykus, vienas iš mūsiš
kių suabejojo, ar ne geriau bū
tų nelipinti ant vokų, siunčiant 
Kalėdųjaikotarpy laiškus ir atvi
rukus į Lietuvą, pašto ženklų 
su Madona, nes tai religinis sim
boli*. Esą, galį sovietai tokius 
laiškus konfiskuoti arba numesti

prie kokių nesąmonių prieinama!
Mūsiškiai Lietuvoj turi kur

NBC radijo laida WRC-AM98 
šiemet trijų mėnesių laikotarpy 
davė informacijos apie 129 kraš
tus, kurie Washingtone turi dip
lomatines atstovybes, apie 
kiekvieną valstybę po aštuonis 
kartus per dieną. Minėtoji radi
jo stotis, gavusi medžiagos iš 
pasiuntinybės, rugsėjo 19 aštuo
nis kartus kalbėjo apie Lietuvą. 
Trumpai paminėjo Lietuvos is
toriją nuo 12-ojo šimtmečio, pra
nešė, kur Lietuva yra, kiek turi 
gyventojų ir kokia jos teritorija 
bei dabartinė padėtis. Pabrėžė, 
kad lietuviai nenūsilenkia so
vietiniam režimui ir kad Lietu
vos diploinatinės ir konsūlarinės 
misijos veikia JAV-ėse ir kituose 
Vakarų kraštuose. Toji informa
cijų apie 129 kraštus serija buvo 
baigta spalio 4.

Baltijos valstybių diplomati
niai atstovai su žmonomis daly
vavo JAV viceprezidento ir 
ponios Bush priėmime, kuris jų 
rezidencijoj buvo surengtas rug
sėjo 24 diplomatinių misijų 
šefam ir jų žmonom. Kalbantis 
su ponia Bush, fanam Bačkiam 
buvo malonu patirti, kad ji gerai

kė Irena Mitkus. Spaudė Draugo 
spaustuvė Chicagoj 1981 m. 168 
psl. Kaina 6 dol.

Savo neabejotinu talentu V. 
Volertąs, gerokai anksčiau nežy
miai reiškęsis kaip poetas, dabar 
pasižymi kaip geras romanistas. 
Mus domina ir šis naujas jo ro
manas. Mūsų domesį dar padidi
na romano aplanke išspausdin
tas trumpas jo apibūdinimas, pa
sirašytas k. brd. Čia tarp kitko 
rašoma:

“... šiandien jau turime ra
šytojų ir jiems įdomių persona
žų jau perlipusių lietuviško už
darumo tvorą ir Amerikos ar 
kurio kito krašto politikoj, gamy
boj bei kultūros kloduose besi
jaučiančių kaip žuvis vandenyje. 
Atėjo laikas rašytojui skverb
tis ir į tenai sutinkamų žmonių 
dvasią. Šitai puikiai atlieka ra
šytojas Volertąs šioje naujau
sioje savo knygoje.” < x .

Skaitai šią ištrauką iš knygos 
aplanko ir suklumpi ant pasku
tinio sakinio. Ar iš tikrųjų ra
šytojas puikiai įsiskverbė į “te
nai sutinkamų žmonių dvasią”? 
Jei taip, tai kokia ta dvasia? 
Į pastarąjį klausimą atsako citata 
iš romano pradžios:

“Matui lyg vaidenosi, kad jis 
stovi į visas puses nubangavu
sioje, už akiračių toli nusidrie
kusioje, ribų neturinčioje pel
kėje. Nebuvo vilties išbristi, nes 
tie akiračiai, paėjus kelis žings
nius, keliais žingsniais atsitrauk
davo. Nebuvo vilties nuskęsti, 
nes kojos, apsisiurbusioš purvu, 
įsiremdavo dugnan. — Taip ne 
atrodė, taip iš tikrųjų buvo. Ar 
čia nerėpliojo šliužai, ėdalą me
džiodami, apsidraibstę dumblu, 
per duinblą apžlibę? Jie ČJo'ir 
klupo, suklupę raitėsi ir sliuogė 
pilvais, traiškė silpnesniuosius, 
murkdė skandino viską prišvin- 
kusioje tyrėje, daugiausia ne 
keršto, ne pykčio, ne kovos už
nuodyti, bet nuo instinktų 
apkvaišę. Arnesistiepė stuobriai, 
pažemėje lapų vainiku žali, bet 
aukščiau nudžiūvę, aptriušusio
mis viršūnėmis, išpuvusiomis 
drevėmis?”

Iš šios citatos ir iš viso roma
no atrodo, kad ta dvasia yra .baisi, 
ir skaitytojas tokiu baisumu ima 
nebetikėti.

Savo talentu V. Volertąs šį sy
kį pateikė skaitytojui tik tam tik
rą bandymą perlipti “lietuviško 
uždarumo tvorą”.

stebėtis, kaip jie drąsiai vienas 
kitam pasiguodžia jiem daromo
mis skriaudomis stovyklose ir 
kalėjimuose.

Ypač nereikėtų mum vengti 
tokio dialogo, koks šiame 
straipsny buvo aprašytas, šuto- supranta Lietuvos padėtį.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai JAV-ėse S.A. Bėčkis, An. 
Dinbergs ir E. Jaakson rugsėjo 
24 buvo susirinkę pasitarti ir pa
sikeisti nuomonėmis bei infor
macijomis apie tarptautinę pa-

kiais draugais ir giminėmis, ku
rie jau pučia į okupanto dūdą 
ir remia jo genocidinius sie
kius mūsų tėvynėj Lietuvoj, nes, 
kaip iš duotų citatų matyti, net 
jau ir gerokai susovietintieji 
nėra visur ir visame kame tikri 
ir turi abejonių. Drąsiau disku
tuotam su tokiais^ laiškuose iš
keltas problemas, mėgintam iš-

kim jiem apsispręsti už tiesą. 
Kodėl gi tik jie gali varyti savo

Reikėtų daugiau tos drąsos ir 
mum. Tegu sulaiko tokius laiš
kus su Jiem nepatinkamais paš
to ženklais ar švenčių atvirukus, 
tegu konfiskuoja. Daug kas vis 
tiek praeina, o jei nepraeis', 
mum bus proga kelti viešumon 
ta informuoti viešąją pasaulio ,. , —7 - - —

opiniją, kad net tokie nekalti t «rupė» vadovaujama E. 
dalykai, kaip švenčių sveikini- Kudabienės, spalio 31 Montrea- 
mai, cenzūruojami ir sulaikomi. vaf^in* Antroji Salomėja 
Mum gali būti labai geras pavyz- Pa,ni“7*? ’ Būkelevičiūtės 
dys Sibiro kaliniai. Neseniai 3 V-išdaigą. Teatralu* pakvietė 
Kronikoj buvo paskelbti keli jų įį^ll Katalikių Moterų 
susirašinėjimo laiškai. Reikia tik Drau«ii°8 Montrealfo skyrius.

tylėti, bijodami net tokiem pro
pagandistam “pakenkti”?

cįją bei naujų pareigūnų įtrau
kimo klausimą.

kte spalio 5 dalyvavo “ambasa
dorių apskrito stalo” pobūvy, 
kur JAV gynybos sekretorius 
CaaparAV. Weinberger pateikė 
“off-the-record” pranešimų. Po-

draugija.

vas spalio 11 'pasiuntinybėj prt-

siunttaybė neturi pinigų.

Adolfas Markelis — NEBAIG
TOJI SIMFONIJA. Novelių rin
kinys. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. Aplankas ir viršelis 
dail. Zitos Sodeikienės. Spaudė 
Draugo spaustuvė Chicagoj 
1981 m. 128 psl. Kaina 6 dol.

“Markelio vardas literatūroj ir 
naujas, ir nenaujas. Naujas ta 
prasme, kad šioji novelių rink
tinė jo pirmoji knyga; nenau
jas — nes beletristiką kurti pra
dėjo dar Austrijoj, tęsė kurį lai
ką atvykęs į JAV. Padarius ilgo
ką pertrauką, jo humoristiniai 
rašiniai vėl pasirodė Draugo 
kultūriniam priede.” (Ištrauka iš 
knygos aplanko.)

Knygoj yra 12 novelių. Jų li
teratūrinis lygis nėra, vienodas.

Autoriaus talentas nėra pilnai iš
vystytas, bet rytinas.

paimtos iš realaus gyvenime!, 
daugiausia iŠ stovyklinių laikų, 
ir jos linksmo pobūdžio. (.,.) 
Kolektyviniam stovyklos gyve
nime kaip tik pasitaikydavo ir

reilkia.



iriam Vliko seimui Clevelande

aunu tarsi jie j Ameriką atvyk-

ko jos būstinėj,; Washingtone, 
rugsėjo ik. Pirųt dr. K. Bobelis

Toronto Aitvaras Clevelande spalio 3 sėkmingai suvaidino J. Grušo darną “Tėvas ir i 
sūnus“, Po vaidinimo dėkoja LB Ohio apygardos pirmininkas J. Mikonis. Nuo<r. V.
Bacevičiaus ? '

mis padėkos mišiomis b Tėv. 
Bruno Markaičio, SJ, . progai 
skirtu pamokslų. Prieš mišias 
bus šventinamas lietuviškas kry
žius, skirtas Los Angeles miesto 
200 metų ir Šv; Kazimiero lie
tuvių parapijos 40 metų sukak
tim prisiminti. 1 vai. popiet 
parapijos salėj iškilmių banke
tas ir koncertas, kurio programą 
atlįks solistė Karen. Vidžiūnas ir 
pianistė Raimonda Ąpeikytė. 
Banketo metu bus ypatingai pa
gerbti asmenys, kurie savo 
aukomis ypač prisidėjo prie baž
nyčios ir parapijos nuosavybės 
pagražinimo ir pagerinimo. Tat

. Juozas Kaributas, Bartkai, My
kolas Oksas, Schaefer šeima, 
Speecheriai, J. ir M. Krosky.

- Visų bendromis aukomis naujai 
išpiltas 40,000 kvadratinių pėdų 
parapijos kiemas automobiliam 
pastatyti. Tai kainavo 47,000 dol. 
Išdažytas bažnyčios .vidus, į- 
rengtos naujos mišių kėdės, baž
nyčioj įdėti nauji divonai. Visa 
tai kainavo 65,000 dol. »*

ST. PETERSBURG, FLA.
Lietuvių klubo naujo sezono 

atidarymas įvyks spalio 18, sek
madienį, pietų metu. Programoj 
pasirodys klubo meniniai viene
tai. . _

Klubo narių metinis susirin- 

salėje suvažiavimo dalyviam ir 
svečiam rengiamas solistės Onos 
Jameikieųės koncertas. x

Lituanistinė mokykla St. Pe
tersburge mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 13 pamaldomis Šv. V ar

iamas šaukiamas lapkričio 7, »do bažnyčioje. Mišias aukojo 
šeštadienį, 2 vai. popiet klubo 
salėj. Bus renkama nauja klubo 
valdyba ir aptariami įvairūs rei
kalai. Kandidatam į vadovaujan
čius organus parinkti sudaryta 
nominacinė komisija: pirm. K.

. Grigaitis, nariai — A. Gruzdys, 
E^ Purtulienė, S. Vaškienė, K. __ _______
Vilnis. Klubo nariai jiem, gali Bobeliepė, sekr. R. Moore, ižd.

E. Radvilienė, nariai A. Didžba- 
lienė ir K. Samulis’. Mokyklą 
šiais metais lanko 21 mokinys. 
Pamokos vyksta Don Viste Com- 
munity Center, 3300 Pass-a- 
Grille Way, St. Petersburg 
Beach, kiekvieną šeštadienį nuo 
9 iki 1 vai. popiet. Mokykla pa
sirinko St. Petersburgo “Saulės” 
lituanistinės mokyklos vardą.

Lietuviškos radijo valandėlės

siūlyti saVo kandidatus.
Lietuvių klubas gruodžio 12 

švęs 20 metų sukaktį. Sudary
ta bendra koordinacinė komi
sija iš buvusių ir dabartinių 
pirmininkų, vicepirmininkų ir 
klubo steigėjų atstovės. Komisiją 
sudaro: A. Kamius, A. Armalis,
K. Jurgėla, V. Ugėnas, A. M i; 
liauskienė, K. Urbšaitis, P. Vasi
liauskas ir D. Staupienė. Įvai
riem renginiam sudarytos atski- piknikas įvyks spalio 14, trečia
ms komisijos.

Lietuvių dailininkų, gyvenan
čių St. Petersburge bei apylin
kėse ir priklausančių prie Lietu
vių klubo, paroda įvyks gruo
džio 5-6 klubo patalpose.

Klubo choro repeticijos vyksta 
kiekvieną penktadienį 7 vai. 
vak. mažojoj salėj. Dirigentas — 
muz. P. Armonas.

Tautos šventės minėjimas St. 
Petersburge vyko dvi dienas. 
Rugsėjo 6, sekmadienį, buvo LB 
St Petersburgo apylinkės užpra
šytos pamaldos Šv. Vardo bažny
čioje, Gulfporte. Koncelebra- 
čines mišias aukojo kun; K. But
kus, OFM, ir kun. A. Stašys. 
Pamokslą pasakė kun. K. Butkus. 
Pamaldų metu giedojo moterų 
vienetas ir solistė O. Armonienė, 
cello grojo M. Sullivan, vargo
navo muz. P. Armonas. Kalantos 
ir Palangos šaulių ir Lietuvos 
vyčių kuopos dalyvavo su savo 
vėliavomis. Rugsėjo 8, antradie
nį, Lietuvių klube vyko akade
minė dalis. Minėjimą pradėjo 
LB apylinkės pirm. M. Krasaus
kas.' Programai vadovavo L. Jur- 
gėlaitė. Kun. K. Butkus sukalbė
jo invokaciją. Pagrindinę kalbą 
pasakė M. Silkaitis. Šešto sky
riaus mokinys Marius Moore pa* 
deklamavo. Moterų sekstetas, 
vad. G. Juozukaitienės, dviem 
išėjimais padainavo 5 dainas.
L. Jurgėlaitė deklamavo. Po aka
demijos vyko vaišės. Sceną de-

Vėlinių MvakarėM, lapkričio 1 dieną, Ptrtnam, Com.WORCESTER, MASS.

šimtmečio iškilmių lietuvių ko*

Nuoširdus

< šio pasau- 
<ežu» j New 

Šv. Kazifnie- 
u’.uta Arling-

nimo Centre. Bus speciali 
programa, šokiam gros Neo- 
Lithuania orkestras.

NAUJAS KAPAS

j

r > • ■

Vėl mum mielas ir artimas 
žmogus atsiskyrė su šiuo pasau
liu. Rugsėjo 11 nuo širdies smū
gio staiga mirė Matilda Norbu- 
teitė-Gudonienė, žmona Antano 
Gudonio, kuris yra St. Peters
burgo Romo Kalantos šaulių 
kuopos pirmininkas. Prieš ke
letą metų jie atsikėlė iš Mary- 
land valstijos ir apsigyveno Du- 
neden mieste, netoli St. Peters
burgo, Floridoj.

Skaudžiai Matildos mirtį per
gyvena vyras Antanas, duktė 
Carolina su vyru, taip pat visi 
giminės, draugai ir Romo Kalan
tos šaulių kuopa, prie kurios pri- 
priklausė ir a.a. Matilda.

Velionė buvo Amerikoje 
gimusi lietuvaitė, puikiai kalbė
jo lietuviškai, kartu su vyru 
dalyvaudavo visose lietuviškose 
sueigose, parengimuose, Lietu
vių klube. Būdama malonaus 

-būdo* buvo visų mėgiama.
' Uniformų' uitai ir šaulės 

koravoV. Augustinas. Minėjime ^vėjo sarg ,e prie jos kars- 
dalyvavo per 200 asmenų.

Lietuvių Bendruomenės Fkn

vyks spalio 3.1, šeštadienį, 12:30 
vai. popiet Lietuvių Įdubo salėj. 
Inž. M. Silkaitis, PLB valdybos 
vicepirmininkas, kalbės aktua
liais LB apylinkių veiklos reika
lais. 7 val.vak. toje pačioje'klubo

kaukių balius įvyks spalio 31, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. parapi
jos salėje.

Balfes jau pradėjo rudeninį 
aukų rinkimo vajų. Balio balius 
įvyks lapkričio 14, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. lietuvių parapijos 
salėje.

Ona Mekišienė rugsėjo 27 
minėjo amžiaus 75 metų sukak
tį. Ta proga jos globėjai Vincas 
ir Aldona Juodvalkiai Los An
geles Tautinių namų salėje su
rengė šaunias vaišės, kuriose da
lyvavo apie šimtas svečių.

Religinei šalpai rinkliava te- 
betęsiama. Šiais metais jau su
rinkta 9,578 dol. Greičiausiai ir 
šiais metais Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapija pasirodys kaip 
dosniausia lietuvių parapija pa
saulyje. Religinės Šalpos aukų 
vajuj ji jau keletą 'metų užėmė 
pirmą vietą. — L.Ž.K.

kun. J. Gasiūnas, pamokslą pa
sakė prel. J. Balkonas. Šiais 
mokslo metais mokykloje dirba 
mokytojos: mokyklos vedėja M. 
Peteraitienė, R. Durickaitė- 
Moore, A. Bobelytė^E. Breime- 
rienė, E. Bogūtienė. Mokyklos 
tėvų komitetą sudaro: pirm’. D.

dienį, 11 vai. ryto Seminole par
ko 8-ajame paviljone. Šilti pietūs 
12:30 vai.

LŠST Romo Kalantos kuopa 
spalio 29, ketvirtadienį, 11 vai. 
ryto Lake Seminole parke ren
gia gegužinę. Pietūs 1 vai. 
popiet. — L.Ž.K.

to. Visiem Luvo skaudu žiūrėti 
į karste gulinčią gražią, ligos ne
iškankintą nv terj, kuri per, daug 
ankst> pas i 
lio. Laidoji 
Jėrsey. Po pa 
ro bažnyčioj! 
tono kapinėse.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS ELIZABETHE

Elizabetho Tautinės Sąjungos 
skyrius spalio 3 Šv. Petro ir Po
vilo parapijos salėj surengė Tau
tos šventės minėjimą su vakarie
ne.

Meninę programą atliko sve
čias iš Bostono, sol. Benediktas 
Povilavičius, kuris atvežė švie
žio dainos meno.

Pirmu išėjimu jis pateikė ke
turias liaudies dainas: Aušta 
aušrelė — J. Gaidelio, Nu
plasnok — J. Tallat-Kelpšos, 
Šių nakcelių — M. Petrausko ir 
Upelis — J. Stankūno.

Toks liaudies dainų ciklas bu
vo susipratusio lietuvio patrioti
nis gestas. Vertina tikrą savo 
tautos meną ir jį puoselėja. Dau
gelis mūsų dainininkų vengia 
liaudies dainas dainuoti; laiko, 
kad tai per menka muzika, nėra 
su kuo pasirodyti. Planuojant 
programą, visada bus vietos ir 
stambesniem kūriniam bei ari-’ 
jom. Teisingai pasakius, ne visi ,
sugeba mūsų liaudies dainas jis prieš vaišes sukalbėjo mal- 
tįnkamai klausytojam perduoti, dą.tinkamai klausytojam perduoti. 
Kodėl B. Povilavičiui po kiek
vienos atliktos dainos publika 
imdavo ploti? Todėl, kad jis 
į tą lietuvių tautinę kolektyvi
nę kūrybą įdeda savo jausmus ir 
sielą. Paprastą dainelę priveda 
iki aukščiausio atomazgos taško, 
tobulai, rafinuotai ją atlikdamas. 
Jo interpretacijoj matosi gam
tos peizažas, lietuvio būdo ly- 
rinis-epinis charakteris.

Antru išėjimu jis pateikė ori
ginalių dainų: Gyva esi — L. 
Stuko, Largo iš “Naujo Pasaulio” 
V simf. — Dvorako, Norvegų 
dainą ir Germonto ariją “Di 
Provenza ii mar” iš operos 
“Traviata” — Verdžio. Dar bi- 
sui publika išprašė du numerius: 
Mano gimtinė — Melerio ir Ma
no pasaulis — Raudonikio. Ir 
šioj daly solistas dainavo užtik
rintai, su giliu išgyvenimu. Bu
vo iškeltas muzikinis ir žodžio 
teksto turinys.

B. Povilavičius turi vokalinių 
kvalifikacijų, sceninę kultūrą ir 
gilią muzikinės idėjos pajautą. 
Jo balso tembras — bosas-bari- 
tonas, tamsaus atspalvio. Viduri
nėj skalėj stiprus, su kylančio
mis gaidomis' šviesėja, keičiasi 
balso spalva į dramatinį tenorą, 
silpnėja (taip neturėtų būti). 
Dainuoja be mažiausio forsavi
mo, nepaisant, kad jo bal
sas buvo truputį pakimęs.

Lapkričio 1, sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Maironio Parko, patalpų 
didž. salėje (52 S. Quinsiga- 
mond Avė., Shrewsbury) LB 
Worcesterio apylinkės valdyba 
rengia tradicinius pietus su įdo
mia programa, kurios metu 
aktorius Vitalis Žukauskas iš hu
moro pusės peržvelgs mūsų šių 
dienų veiklą, kasdieninio gyve
nimo rūpesčius bei ydas ...

Worcesterio apylinkių ir ar
timųjų, miestų lietuviai kviečia
mi gausiai atsilankyti ir tuo pa
čiu paremti LB veiklą.

Bilietus (auka — 7 dol., stu
dentam nuolaida) jau dabar gali
ma įsigyti pas valdybos narius 
ir pietų dieną prie įėjimo.

Valdyba

Šie metiniai parengimai Eli
zabetho padangėj jau apie 30 
metų vyksta tuo pačiu laiku, 
spalio pradžioj, dėka aktyvaus 

Solistui akom ponavo muzikos ALT skyriaus. -•
studentė Frances (Pranė) Cova- j.
lesky (Kavaliauskaitė). Ji po pro
gramos I dalies solo fortepijonu 
paskambino Ghopino Fantasie 
impromptu, Op. 66, ir Preliudą, 
Op. 23, Nr. 5. Jau antri metai 
Rutgers universitete ji studijuo
ja muziką, pagrindiniu dalyku 
turi fortepijoną. Jau gerokai pa
sivarius į priekį. Muzikali, turi 
ištvermės bei kylančio ūpo; per 
ryžtą ir didelį darbą pasieks 
savo tikslą. Sulauksim dar vienos 
lietuvaitės, naujos jėgos muzikos 
arenoj.

Programos įterpė, Vladui Ša
kaliui neatvykus, jį pakeitė jau
nuolis kalbėtojas, kuris įdomiai 
papasakojo įspūdžius iš savo ke
lionės Lietuvon. -

Programą suorganizavo ir jai 
vadovavo anglų kalbos mokyto
jas smuikininkas*Julius Veblai- 
tis. Minėjime dalyvavo vietos 

'klebonas kun. Petras Žemeikis;

IŠ JAV LB VEIKLOS
Rimas Česonis, JAV LB visuo

meninių reikalų tarybos narys, 
prez. J. Carterio paskyrimu bu
vęs JAV visuomenės atstovu 
Madrido konferencijoj, rugsėjo 
17 atstovavo JA Valstybių LB- 
nei Helsinkio komisijos pirmi
ninko kongr. Dante Fascell su
kviestame nevaldinių organi
zacijų informaciniame pasi
tarime. Šiame VVashingtope 
vykusiame posėdy pagrindiniu 
kalbėtoju buvo JAV delegacijos 
Madride kopirmininkas dr. Max 
Kampelman. Ilgesnio prane
šimo rėmuose jis išdėstė JAV 
— Sov. Sąjungos interesų skirtu
mus panašios rūšies konferen
cijose, iškėlė sunkumus, su ku
riais susidurta Madrido konfe
rencijos metu, bei svarbą ir 
toliau JAV-ėm puoselėti žmo
gaus teisių klausimą. Pasitarime 
taip pat dalyvavo senatoriai C. 
Pell ir J. Heinz, kongresmanai 
D. Fascell, E. Levitas, M. Fen- 
wick. Dabartiniu metu R. Ce- 
sonis remia kongr. J. Florio kan
didatūrą į New Jersey valstijos 
gubernatorius ir valstijos demo-

Putnam, Conn. 06260 nebe telefonu 928-5828

vtirtem 15 dol. metam,'

. PHlLADELPHkJA
Knygos pristatymas

Buvusios Sibiro tremtinės Ele
nos Juciūtės neseniai išleistos 
knygos “Ąžuolynėlis“ pristaty
mas yra rengiamas spalio 18, 
sekmadienį, Šv. Andriejaus 
parapijos salėje (19th and 
Wallace Strs), 12 valandą, tuoj 
po lietuviškų mišių. Pristatyme 
muzikinę programos dalį atliks 
solistės Ona Šalčiūnienė, Bro
nė Voleitienė, Zita Starkaitė ir 
jauna pianistė Birutė Šnipaitė. 
Su knygos turiniu supažindins 
Rima Mironienė.

Rengėjos — Lietuvių Moterų 
Federacijos Philacįelphijos Klu
bas — maloniai kviečia, visus 
dalyvauti knygos pristatymo po
pietėje, susitikti su autore, įsi
gyti jos knygą ir pasivaišinti.

kratų platformos komisijai yra 
pristatęs sąrašą lietuviam svar
bių klausimų.

Antano Masionio, JAV LB 
tarybos nario,'laišką redakcijai 
sąžinės kalinio doc. Vyt. Skuo
džio klausimu rugpjūčio 13 iš
spausdino Patersono (New Jer
sey) katalikų vyskupijos savait
raštis The Beacon. Savo laiške 
A. Masionis detaliai paminėjo V. 
Skuodžio veiklą ginant lietuvių 
tikinčiųjų teises, supažindino su 
LKB Kronikoj paskelbtomis nu- 
nuteisiiho aplinkybėmis ir ape
liavo į laikraščio skaitytojus 
Skuodžio gelbėjimo tikslu kon
taktuoti valstybės departamentą 
ir kongreso narius.

New Yorke Amerikos leidėjų 
draugija rugsėjo 14 suruošė pa
gerbimą iš Sov. Sąjungos pabė- 
gusiem ir ten priespaudą tebe- 
kenčiantiem rašytojam. Gerb
tinųjų tarpe suminėti A. Sacha
rovas, gen. P. Grigoreriko, A. 
Siniavskis, J. Brodskis, V. Bu- 
kovskis ir lietuvis Tomas Venc
lova.

nusikaltimuose. (Ė) '

— Mečislovaą Jurevičius ir. 
Vytautas Vaičiūnas, Lietuvos 
Helsinkio grupės nariai, birže
lio 25 nuteisti. Apie tai prane
ša USSR News Brief (Briuse

lis, 1981 rugpjūčio 31). Abu 
apkaltinti religinių procesijų or
ganizavimu, bet neprisipažino 
kaltais. Helsinkio grupė teismo 
metu neminėta. Jurevičių LSSR 
Vyriausias teismas Vilniuje nu
teisė trim metam griežto reži
mo lageriuose. Širvintose Vai
čiūnas buvo nuteistas 2.5 metų 
paprasto režimo lageriuose. Juo
du buvo suimti š. qi. kovo 25.
(E) ' į ‘

r
— Docento Vytauto Skuodžio 

bado streikas užtruko vieną die- - 
ną. Po to Skuodis buvo 15- 
kąi parų uždarytas į baudžia
mąjį izoliatorių. Praneša biu
letenis USSR News Briefs (Briu
selis, 1981 rugpjūčio 15). (E)

— Marija Stankus-Saulaitė 
rugsėjo 11 Connecticut univer
sitete apgynė daktaro disertaci
ją '‘Egzilės tema Vladimiro Na- 
bokovo kūryboje” ir įsigijo Ph.D. 
laipsnį iš anglų literatūros. Rug-' 
sėjo 17 Illinois universitetas * 
Chicagoj pakeitė jos pareigas iš 
instruktorės į asistentės pro
fesorės. Dr.; Stankus-Saulaitė jau

bą ir literatūrą Illinois' univer
sitete Circle Campus slavų fa
kultete.

— iy Mokslo ir kūrybos sim
poziumo socialinių reikalų sek- , 
cijai pirmininkaus dr. Regina 
Mickevičiūtė-Kulienė iš Uni- 
versity of Illinpis-Chicago Circ
le. Temą “JAV gyvenančių vy
resnių lietuvių būklė ir ateities 
planai“ gvildens: dr. Antanas 
Butkus iš Clevelando, Galina 
Sužiedėlienė iš Washingtono ir 
Regina Mickevičiūtė-Kulienė.

— Solistė Nerija Linkevi
čiūtė, akomponuojant muz. Al
vydui Vasaičiui, atliks meninę 
programą Akademinio Skautų 
Sąjūdžio metinėj šventėj spalio 
17 Chicagoj, šaulių namuose.

— Marijos Rudienės, Balfo 
centro valdybos pirmininkės, 
pagerbimas įvyks lapkričio 8 
Chicagoj, Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Ruošia ALRK Moterų 
sąjunga.

— Muz. Juozo Žilevičiaus 90 
metų amžiaus sukaktis Clevelan
de bus minima spalio 18 akade
mija — koncertu Dievo Moti
nos parapijos salėje. Rengia 
LTM Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas muz. Alfonso Mi
kulskio.

— Margučio radijo 50 metų 
veikimo sukaktuvių puota ren-

jei: P. Venis, New York, N.Y., E.

gewood, N.Y. — F. Zowe, Fayet- 
tevffle, NC, H. Shfolds, New 
York, N.Y.
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— devdando Lietuvių die
nos įvyks spalio 31 — lapkričio^ 
1 Dievo Motinos parapijos pa
talpose. Šeštadienį koncerto 
programą atliks Toronto vyrų 
choras, vadovaujamas muz. V. 
Verikaičio. Akomponuoja muz. 
J. Govėdas. Sekmadieni įvyks 
tautodailės darbų paroda. Ren
gia Clevelando LB apylinkės 
valdyba.

— Lietuvių sporto sujungus 
suvažiavimas Clevelande, Lie
tuvių namuose, įvyks lapkričio 
14-15.

SPECIALI
KALĖDŲ — NAUJŲJŲ METŲ KELIONĖ | LIETUVĄ. 

1M2 programos gmmamoi dabar.
Pinas aprūpinimas — tik $424*, pttee pigas skridimas į 
Pabaltijo vietoves, aukščiausios vertės, nemokamai riaudo-

40.00
42.00

—— UCTHVHJ dUMKlKlĮ OįJUD- 
gos suvažiavimas Šiemet bos 
lapkričio 26-28 St Petersburge, 
Fla. Norintieji užsisakyti tom 
dienom kambarius moteliuose 
ar privačiai pernakvoti prašomi 
kreiptis-, adresu: Alena Bobely- 
tė, 492%Q$dCd>KĄ St Pej 
Jtersburg,-Fla. 33715. Tel. 813

24-t1 Haatoropdiat Avanso 
Loag toiand Ctiy, Now York 11W 
1-212-361-3822

keli “gentehnenai* siūlėsi paly
dėti į "doraritorį”, atsekiau, kad 
esu iš Brooklyno ir dažnai grįž
tu namo 1 vai. ryto iš operos. 
Tad kas man tas tamsus kiemas. 
Bet naktį visi "dorms” atrodo pa
našūs ... klaidžioju. Bet paga
liau pamatau, it Biliūno laimės 
žiburį, šviesų langą, o pro jį 
žiūrinčią Antigonę. Keli mano 
draugai pas ją vaišinosi. Skubi
nau į vidų ir vos nepargriuvau lieka meninę programą, 
ant kelyje gulinčio zuikio. Neži

urk, kurio šiltas žodis
vyčiam padarė didelį viai keliauti į Pittstoną —- į lie

tuviškos kultūros vakarą. Lonis 
Pocius, šeimatrapsportacųos še
fes, it viršila, tvarkingai susodi
no visus į ryškiai geltonos spal
vos autobusus. Kėlionė nors 
trumpa (7 mylios), bet nenuobo
di. Dainavome visą kelią irgėrė- 
jomės gražia Pennsylvanijos 
gamta. Čia Šy. Kazimiero para
pijoje klebonauja kun. Petras J. 
Ališauskas. Kuopa 143 susiorga
nizavo 1976 ir turi apie .80 na
rių. Šiuo laiku pirmįpinfcauja 
Leo Butsavage. \

Artėjant prie Pittstono, pasigir
do ištolo varpų skambesys.TrU- 
putį pasiklausiusi, mano draugė, 
kuri turi' febai gerą klausą, Ona 
Lukoševičienė, šūktelėjo: Jėzau, 
pas mąne ateiki! Tai ir buvo me
lodija, su kuria varpai mus su
tiko. Po to girdėjom įvairiausių 
lietuviškų giesmių koncertą,-bė
ris vyčiam padarė didelį malo
numą. Prie parapijos irius pasiti
ko klebonas, kun. Ališauskas 4r 

gau- kelį loti kunigai yyčiri.' 
. ~ s Antra staigmena buvo įėjus

Dalia Bulvičiūtė tuvių. .Svetainės Klevo zam- 
_ bary su iškilminga vakarienę. 

^ Vakarui vadovavo pirnrininkds 
Pakeitęs adresą, neužmiršk pri- Robertas DiStefeno. > 
dėti ir senojo. Jonas Obelinis

Ronkrmkoma, N.Y., P. PeMttetiš, 
Worcester, Mate., £. Kanana- 
vičiuš, Bristo!, Pa., W. Dargis, 
Riverdale, 151.7., dr. J. Skučas, 
Hikop/N.Y., J. Dabrega, Brock- 
ton,Mass., D. Nemickaitė, Syos- 
set, N.Y., JGnnkus, Randolplų 
Mass., O. Malkauskas, Chino,

— ScEMrisaų Pa^ lietuviai šie
met pirmą kartą buvo pakvies
ti į metinį miesto festivalį. Į- 
vairioj programoj dalyvavo ir 
keletas etninių grupių šu savo 
nyeno programomis? Lietuviam 
atstovavo PhUadelphijos tauti
nių šokių grupė Aušrinė ir Regi
na Petrauskienė su Danute Kri- 
vickiene, kurios demonstravo 
lietuviškus kalėdinius eglutės 
papuošalus iš šiaudukų. Scran- 
tono dienraštis smulkiai aprašė 
pasisekusį festivalį, bet išspaus
dino tik vieną nuotrauką, vaiz
duojančią, lietuvius, šokančias 
Rugučius. (K) •. .

... MOUOO 
__ ūloo

3J5O dpL — A. Aieksiejūnas, 
Clncago, Hl.

Po 3 dol. — E. SUgalis, BaL 
timore, Md., kun. J. Krivickas, 
Stuyvesant Falls, N.Y., M. Šalte
nis, Montreal, P.Q., Canada, P. 
Rimsėha, Hartford, Conn., A. 
iiuKaSp revenDurgL neacn, 
Fla., J. Puodžiūnas, Phila- 
delphia, Pa., A. Paliulis, Dor- 
cbester, Mate.,
. Po 2 dėi. T. Vitkauskas, 
Brocktori, Masšų E. Mekys, Cle- 
veland, Ohįo, J-Seidys, Mont- 
rose, N.Y., A., Balchaitis, Bell? 
maw<NJ. -

Po 1 dol. r— R. Lukas, In- 
terfeken, N.J.,V. Juška, Toron-

čių veikėjas Jonas Vafeuskas. Jis 
yra paaukojęs5000 doL Alkos 
mažėjui Putname, kad ten būtų 
įrengtas vyčių kambarys.

Antrą valandą popiet buvo 
oficialiai atidaryta vyčių 68-to 
seimo I sesija. Sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai. Atidary
mo maldą sukalbėjo vyčių centro 
valdybos dvasios vadas kun. An
tanas Jurgelaitis, O.P. Seimo 
prezidiumo pirmininku buvo iš
rinktas 12 kuopos narys, garbės 
narys ir Vidurinio Atlanto apy- 
gaidos pirmininkas Larry Ja
nonis, kuriš sklandžiai pravedė 
Seimą. Taip pat buvo išrinktos 
mandatų; sekretoriavimo bei 
kitos seimd komisijos. Vicepir
mininkėm išrinktos Ann Klizas

neišpasakytas! įkinkė Mary Byme, vicepirm. po 5 įdi q
— jĮflBtebėjom Eugenba Pūzmdkieųė, ražtinin- Pfc, V. Gad-

liauskas, Ridgewood, N.Y., kan.
J. Kinta, Porimte, CotuL, V. >- 

■ dauskas, Brooidyn, N.Y^ A. Da
rnusis, Southfield, Mich., V. 
Beržinskas, Bustom, M®S«-» O. 
Ficleris, Deeg-River, Ont, Car 
nada, K. Remezienė, Rfchmond 
Hill, N.Y., E. Liobė, Woodha- 
ven, N.Y., A. Dėdinas, Woodha- 
vena N.Y., A. Šalčius, Great 
Neck* N.Y., E. Ramonis, Brook- 
lyn, N.Y., V. Jokūbaitis, Hfflside, 
N.J., F. Zaleskis, Lakewood, 
NJ-, S. Everlin, Hot Springs, 
Ark., J. Belickas, Woodbaven, 
N.Y., E. Kazys, Woodhaven, 
N.Y., A. Tylius, Washington, 
D.C., J. Dragfinienė, St Lanrent, 
P.Q., Canada, J. Kevett, Toms 
River, NJ., M. Jasėnas, Jackson 
Hgts, N.Y., T. Vainauskas, Ha- 

^milton, -Ont, Canada^ P. šeP 
bienė, Brooidyn, N.Y., 1U Šid- 

\ laįiskas, Richmond HiH, N.Y.,
F. Zowe, Fayettvile, N.C., S. 
Matulonis, Brooidyn,'N.Y., P. 
Grenda, Oldenburg, Ger-

Praktlžkas ir naudtagas sktetinys 1 —1961
3 m. MkMo geriausios rūšies aksomo strimelei; 3 m. 

vyrukai arba moterilkaielMtei vlnoaė medžiaga su įaudtaMi 
**A« wool made ktjEnglantr; vyriški išeiginiai marškiniai 
arba trifaskute; vyriškas arba moteriškas nertinis; “Wrano- 
loC arba “UvF leans, deriką arba Ttfmbuoto velveto; 
midžjege <M dviejų pukkių šaknelių erbb 2 evaraf vilno
nių su uBobak siūlu.

Šio skaitinio kakta sa muite k* persiuntimą $320.00.

| Š| atmoki dar galima dadėtl 8 svaras Įvairių prekių: 
teadatiagos griNma dadėtl 3 m. ir dirbtinio minko kailio

Wargo ir Bernice Aviža.
Baigęs kadenciją, centro val

dybos pirmininkas Philip Ska- 
beikis pad^uįjo yyčmm t

^ržf pagalbą it liasitĄįjimąr-jis
linkėjo to paties naujam pirmi- bažnyčion. Buvau-girdėjusi, kad 
niekui, kuris bus išrinktas šešta- .ši bažnyčia yra pati - gražiausia 
dienį. Apgailestavo, kad negalės lietuviška bažnyčia Pennsyl- 
dalyvauti tolimesn^e seimo ei- varujoje. Nors ir nemačiau visų 
goję, ries turįs šugrytti namo dėl kitų, bet manau, kad taip gali 
mirties šeimoje. būti. Beveik tokia pat graži, kaip

Vakare po gardžių pietų visas " mano gimtinės parapijos bažny- 
pulkas vyčių (kurių skaičius kas- čia Kėdainiuose, vėl komentavo 
dien augo) susirikiavo it karei- mano draugė Ona.

4oxn 
12.00 

13.00 
.30Ū0 
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ilgiausias ėdęs vyčių laukiančių kė Elena Mara, kapeBmaė Lilian 
autobusų. Atrodė kaip eilės prie Walsh, maršalka Mane Mate, 
maisto krautuvių Sovietų Sąjun- Susipažinimas su naujomis val- 
gąje^ Dainuodami grį&un į uni- dybomis įvyko rugsėjo 27 Lietu- 
versftetą. VM tamsuma. Nors vių Svetainės didžiojoj salėj. 

Meninę programą atliko tautinių 
šokių grupės Kalvelis ir Aras. 
Iškilmės baigtos vaišėmis.

Lietuvių namuose labai gra
žiai įrengtas Klevo kambarys. 
Sienos išpuoštos veidrodžiais, 
prie lubų pritvirtintas puikus 
sietynas. Lietuvių namuose sa
vaitgaliais galima gauti skaniai 
pagamintų valgių. Šeštadienių 
vakarais įvairūs dainininkai at-

— IV Mokslo ir kūrybos sim
poziume vienas iš bendrinių po
sėdžių buš moderuojamas dr. 
Inos Užgfrienėš iš Clark uni
versiteto. Tema: "Lietuviškos 
vertybės išeivijoje”. Svarsty- 
bose dalyvauja dr. Juozas Gir
nius 4š Bostono, dr. L Gražytė- 
Maziliausiūenė įj Morrtrealio ir
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' pradėjo rašyti. Tokiukekujo- 
i nes Rūtenis artėjo prie tų driy- 
r ku, kurie to riWftfrjhiW Ir

rimtai pasimokyti, nes kaip gi 
vaikus pamokysi muzikuoti, jei 
pats nė vienais natos nepa
žįsti. Jonas Rūtenis tuo metu 
pradėjo smuikuoti. Ir apvaldė

įkąjautys | gan sudėtingą smui
ko muzikos kūrinį,-pradėjo vir
pėti ir balti.' Tad, jei ir šioj pa
rodoj rasit paveikslų, taraičių 

■ muzikinius pavadinimus — An
dante, Adagio, Sonata ar Opus

Spalio 24-25 JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos 
Lenos viešbuty, Dome kambary.

SpalU 24 Lietuvių Bend
ruomenės Bostono.apygardo* 
suvažiavimas So. Bostono Pilię-; 
čių Įdubę. . r v

Spalio 24, Šeštadienį, 7 
vai. vak. Lietuvių Bendruome
nės banketas So. Bostono Pilie
čių klube ryžiam su tarybos se
rija ir spygorAn suvažiavimu.

Spalio 31 lituanistinės mo
kyklos metinis baitus So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dėjos sa-

“Pradžiakiekvienaiir yra sun
ki” — sakydavo mūsų tėvai. Aiš
ku, nelengva ji buvo ir Jonui Rū
teniui. Bet šiandien jo jau ne- 
bėra pradžios tarpsny, jis. levo 
žodį jau ištarė, išgirdo ir taj, ko 
amžinoji7 Išmintis. raus moko; 
menai — grožinė litesūtūra, dai- ėjo su

formas ir 
turbūt jau

spalvingų, nestokojaužty gero pg©save pamatyti ariamo -ir 
sfoąio, jautriai išgyvent <We- jo darbų, to UtoinHe, balso ne- 
lę. Jono Rūtemo tapybos dar- 
buose, kas norės bešališkai ir 
objektyviai į juos pažvelgti," tik
rai atras apstą lyrizmo, šilto ir 
jaukaus spalvų žaidimo, kai kur „s to kraičio žiedas, 
ir dvasinės dramos atspindžių, 
ras nemažai

Bostone šių popiety atidarom, 
kurių, kiekvienas pagal savo 
dvasines išgalės, tuoj apžvelg
siu! ir įvertinsim.km, įsirikiavo į Lietuvos kariuo

menės kadro karminiai grotas. 
Raseiniuose stovinčiame pulke 
jis -buvo pulko adjutantas, p 
drauge ir to kariuomenės tėflti- 
nio krrjįty inių rengimą organi
zatorius. Ten, Rasemiuose, pasi-

atsųktinc^Mųžmagui,kuris dir- 
.ba tie tik sau^ bęt jungiasi ir i vi
sų Betnvių idealų— į mūsų 
r»P»inė« kultūros daugiaspalvį 
suklestėjimų.

nuo mūsų Karo Mokyklos IV 
laidos išleistuvių. Būtymieb Bų 
reikšmingą sukaktį įdek plačiauL. Moterų Klubų Federacijos 

Bostono klubp susirinkimas 
įvyks spalio 17, Šį šeštadiepį, 
3 vai. popiet Lietuvių Pffiečių 
Įdubo direktorių kambary. Bus 
įdomi 'paskaita. Kviečiamos 
,ne vien narės, bet ir visuotee- 

tą to ciklo Rūtemo daųbų:.^Gjrai- 
nio liepa”, “juodžio kelmas”, 
“Vario obuoliai”, “Kunigaikščių 
miestas”, “Paklydę paukščiai, 
“Aguonėlės^. “Šilainėj “Mė- 

idtotas”, “Žuvėdra”, 
”, “Anojpusėyežero”

nniMi pris Vitalis Vengris. Renginį
^12?*.Lgloboja Lietuvių Tautodailės 

amirią- PtodįĮi Instituto Bortono skyrius. - 
darbų kukliais peizažus, ilgai- .
niui Jonas Rūtenis pasinėrė j
grožinės literatūros kūrinius, 
bandymus juos atkurti savo 
drobėse ar pastelėse. Tuo ciklu

^<5

nėra lengvai atrandami, pasie-

ir kt . .

smuikavimo klausyti. Sjrkj net

JUMUt 3KURDENIUI

Ona Sfctcrdetoenė

Rtttėnis, Kero mokyklą baigęs

-kanto naokytojų seminariją, vie
nius kitas metus mokytojavo. 
Mokytojai, be viso pūko kitų

Nr. 1 ir 2, jau. žinosit tų 
temų Sedtinį. Deja, nūdien Jono 
smuikas tyli, gal jau ir vėloka

katais prasidėti. Tačiau jis į į pašaukimo laukų žengti, neturi Sprdio <18, sekmadienį, 3 
mūsų dailę jaoatoešė dalelę ^jisės tų žingsnių smerkti ir vai. popiet Lietuvių Piliečių

būtų jj pažadinti. meno poezijos. Jo darbų visuma,

Dar buvo likę kelen metai sa- aį^t^kto ir supoetinto, realizmo.

Čia turbūt ir slypi dail. JzRūte- 
nio kūrybiniai laimėjimai.






