
iri atstatyta* po 1954 įvy- 
» žemės drebėjimo, vėl 
beveik visai sugriautas

yyš ir lrttų nąmfešiwfcį;
kų.Rugsėjo pabaigoje '^BkĮge 
buvo surengta* pusiaidiirinkių

provincijos gyventojų, bet nie-
- - - • t -Kaci jais nesu lipnia.

---- r r~i ■------- *■»I IKKQ| ¥MMQ slogumo Ub 
ryba leido iš tremties grįžti

• - —J -j- _ taėwe. •_■ \ _ .-±»■0(9% woa M&ijruiKses poezi~ 
jos antoMia 1980-1980”. Tarp 
šimto scietūiųi poetų pateko ir 
keli liettviai poetai. Įdėta A. 
Baltakio.L Drflingos, A. Mal-

nrtitjntf apie tai nie- 
gžtaęta’KEsi -pasisaktau, 
ežfan y ir Įtartaųl *«’ 
raugų, jis trintos, kad

— Gimtame Krašte kažkuris 
V.V. raitaras pasirašęs “kriti
kas’’ netyra* vertina Draugo 
pveBrijudį J- roma
ną “Po dtamstumo”. Savo kri-

Kubos vyriausybė, rodydama 
gprų valių, nutarė paleisti iš 
savo kalėjimų visus 33 JAV pi
liečius, nors kai kurie jų čia

šio romaną), “Žaindo* žemė* 
-mūsų ”, “Dulkės saufeje” (ko- 
■maistinės ideologuos filmas), 
“Perskeltas dangus” (pagal V. 
Bubnio romanų), “Amerikoniš
koji tragedija* (papsi Drejserio 
romanų), humoristinis filmas 
“Žirgai ir vištos”. Be šių ilgųjų 
filmų, M. Giedrys yra sukoręs 
daug trumpų dokumentinių fil
mų, reportažų iš studentų ir 
moksleivių gyvenimo, iš kulto-

Aaų^ Seidrac. Į Maskvos dailės 
Tilo HMM PhOu& PraSUįSCmS JO ^*P* 
t&as “Ikkagas”.

— Sprieje lašoma, kad Kau-

įriežėi patinka, o jei jis mane 
- tftraj priimtų. Jo n9- 

feap atsisakiau. Labai keista, 
(prilijo mane girti ir kvietė

— | “plačiųjų tėvynę” <*»► 
iinou įnvuįsu mbdcjb urbtu 
asmrikafe varg. B. Vasiliauskas, 
varg. L. Digrys, varg. N. Dainie
nė, smuikininkė A. Vaiuiftaaitė, 
vioiončefistes A. Vasiliauskas, 
smuikininkas R. Katiliui Jie 
koncertavo Minske, Irkutske, 
Jerevane, Tbflise, lijeve, 
Lvove, Maskvota- Crojo dau- 
glausta Vakarų klatakus. Buvo 
Įdek ir M. K. Čfaaiionto fr G. 
Kuprevičiaus k 0» iiaių

— Vilniuje, Meno darbuotojų 
ritmuose, rugsėgo pabaigoje 
buvo atidaryta tarptautteė kny g- 
loisHių, panda. B Ketuvių sa
vo mažosios grafikos korinius 
rodė dailininkai G. Didelytė, 
A. Čapaudcas, S. EidrigeviHus, 
S. ir V.Kbarauskai.

yra pram^iausi risoje
— ValtfamA Lietau** fibar- Sąjungoje. J VUnĮ^j

taMtaifctar^BUOUų
____ .-yu-y-ij- ■ 2— 14--------  

KBm30B2*UtaQS IT u AIftšM r—

Vfih^|e kr lyri
ne. NuDtotaKMS gastrolės ir ki
tuose Udnvos anieatuoee.

— Matam ofimptaių žaidy- 
nių meto M&skvoje buvo iš- sritie# moksliaii&ai iš viso* S.

šmeižtas- Lietuvos dvasfarinkai 
negalėta ir negali sakyti, kad 
čia tikintieji turi R(finČ j'irjEeii-. mentus, tuo pat pri 
g^n* laisvę. Tai akivaizdlfaM»«mx tyburib smagumo du 
melas! Jeigu jie-taip kalbėjo, prašiau j| pateikti 
ęreičiansfai'buvo priversti, o gal dokumentus. Jis pa1 
tie pasisakymai yra kažkieno dė išsžm^inėtL Prta

Suieyman Demirel ir Bulent 
Ecęvit bei 61 parlamento narnu.

JAV pastosite į Persijos įlan
kų vafruojamom raketom gink- 
Riotų kreiserį ir du aliejaus tie
ktam lėktuvus. -

S. Korėjos preiidr idii Kim U

skirtas toiemiua. Račiai rašoma

Veliuonos rugsėjo 13 buvę su-Žodžiu, leidinys yra ribotos ap

kerimus skaitė rašytojai V. Mas

ta -

— jretnii WuK*i p8vergR>je

čius. P. Cvirkos raštus skaitė 
aktoriai T. Vaisteta, J. Valan- 
čienė, V. Eidukaiti*. Žinoma,
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ganizuojami kultūrinių mainų 
principu suruoštų renginių boi
kotai ir vykdomas spendimas į 
valdines institucijas nutraukti

nariai. JAV LB tarybos prezi
diumas savo posėdy rugsėjo 20 
patikrino iš JAV LB tarybos na-

MATTHEW P. GALIAS FUNERAL HOME 
con<Htionod, A. X Balton-Baltrūnas, Lfc*______ ,__ ,
PubHc, 0W Grand SL, Braoldyn. N.Y. 11211; ST 2*5043.

I .aižko tiia. eit teudama. kad 
RFE/RL direktorių tarybos 
pirm. Jota liejies sutiko ąu In- 
ternational Board of Bcoedcast- 
ing j^aeuįopur ar sa» siūlymą

NEW JERSEY, NEW YORK — Ltotuvoa Ateimtalmai, šoštod. 4-5 
vai popiet WEVD 1390 AM kO, Ir 7*0 vaL vak. 9T* FM. Dr. JA 
Saukas, Mr. Naujas adresas: 234 Sunllt Dr., Watchung, NJ. 07000. 
Taiaf. 201 753-5536.

- SS^! 'f4
bidonai (si# >O-Z444. Vafcarr (ptD

tanui Butkui pradėjus privačius 
pasitarimus su dr. Vytautu Dar
giu, JAV LB krašto valdyba 
svarstė šį klausimą savo posėdy 
ir padarė šias išvadas: 1) su 
Reorganizuota Lietuvių Bend
ruomene mūsų reikalais oficia
liai turi teisę tartis tik JAV LB 
krašto valdyba; *2) kad susitari
mas rištų abi puses, jis turi bo
ti patvirtintas dabar vykstan
čiame teisme su Reorganizuota 
Lietuvių Bendruomene, Žino
ma, jei ji sutinka atsisakyti mū
sų vardo ir jei atšaukia visas 
registracijas mūsų vardu.

ti, padidnut siųstuvų galingu
mą,.. taraastojgį skaičių lietuvių 
skyriuj, išvagiant lietuvių sky
rių iš “tautybių divizijos”. Pas

JUOZO ANDRIUKO Roai Eatote, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, tncoms Taa pildymas. Įstaiga valda naujoj vieloj — OHUEKt- 
RUGGIERE, lacų 00-11 Jamalca Ave„ ūfoodhavaa, M.Y. TatoL 047-2323 
(namų MM. 047-4477). įstaigoj kralptoatis paminėti, kad esate ar 
norite būti A Aadrlušto ktifantais. /...■ ; . j.,

ingtono universitetas užsisakė 
visas laidas kas metai JAV LB 
leidžiamo veikalo “Violations of 
Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania”. Universiteto

ragelį. Taip ir pasibaigė patikri
nimas mano tinkamumo į Kuni
gų seminariją. Suprantama, 
manęs į Seminariją nepriėmė.

Taigi, pats patyriau, kad kan
didatus į Kunigų seminariją at
renka ne Seminaruos vadovybė,
o saugumiečiai. Maža to, kiek ži- JAV valdžios organai yru už- tas Misiūnas — sekretorius.

KVECAS
JONAS 

1133 +147*

nais.
Aušra Zerr, JAV LB 

krašto valdybos vicepirmininkė, 
rugsėjo 24 dalyvavo Phila- 
delphijoj įvykusiuose priešpie
čiuose, kurie buvo suruošti pa
gerbti respublikonų partijos vi- 
ceprezidentiniam kandidatui 
George Bush. Priešpiečių metu 
pavyko iškelti ir Amerikos lietu
vių rūpesčius.

informacija su Sov. Sąjunga. 
Klausiama, ar šios “ambasados”, 
kuriom valstybės departamente 
veikia atskiras skyrius, nesikry-

apie sovietų kario atbėgimą ir 
prieglobsčio paprašymą JAV 
ambasadoj Afganistane, skubiai 
kontaktavo valstybės departa
mentą. Norėta patikrinti, ar pa
bėgėlis kartais nėra lietuvis, ku
riam reikalinga mūsų pagalba. 
Po kelių valandų buvo gautas

Sov., S-gos organai nelauktai 
leido išvykti. -į. V- Vokietiją li
teratūros istorikui LevZ. Kope
le v su žmona 1 metam.

1980 boro padurtos dar šios 
Nobelio. premijas: medicinos 
premija — amerikiečiam. Har- 
vard medicinos mokyklos pata- 
logįjos profesoriui Baruj Bena- 
cerraT-ir BrHaibor,* Me, Jack-

.» nmsarfgumaečiarmmdo ^pada
ryti savo šnipais, už tai Žadė
dami padėti įstoti į Seminariją, 
o vėliau paskirti į labai geras 
parapijas, kitus atkalba nuo pasi
rinktojo kelio, dar kitus nori pa
pirkti, kad tik atsisakytų Semi
naruos. Visus įpareigoja laikyti 
paslaptį, reikalauja net pasira
šyti. kad anie tai. anie ivvkusi 
pokalbą niekam nekalbėtų. Šio partamen^Pabaltųo skyriaus 
pokalbio atskleidimą jie traktuo
ja kaip valstybinės paslapties iš
davimą.

Pagarbiai prašau tikinčiųjų 
teisėms ginti Katalikų komitetą 
drąsinti kunigus, kurie, manau, 
visi yra praėję šią valstybės 
saugumo darbuotojų atakos 
ūgių, kad jie neslėptų, o į viešu
mą keltų ne tik šį faktą, kad pa
grinde ne Seminarija, o saugu
miečiai parenka kandidatus į Se
minariją, bet taip pat išryš
kintų ir tuos kunigus, kurie, 
susigundę geromis parapijomis,

besudarius ir JAV atstovas Žene
voj. Rugsėjo 16 R. Česonis daly
vavo Washingtone vykusiame 
demokratų partijos darbuotojų 
pasitarime. Jo metu susidarė 
proga paliesti lietuviam rūpi
mus Iriam iri mint SU partijos vado
vais ir Baltųjų Rūmų pareigū-

reigttnai vienu atveju yra atmetę 
ir LB-nės darbuotojų pastangas 
V. Šakalį suvesti su amerikie
čių spaudos reporteriais, nors 
šie ir rodė norą. Siekdama in
formaciją dėl tariamo draudimo 
patikrinti, JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos narė Aušra 
Zerr kontaktavo valstybės de-

argentiaiedai ■ Adolfo Per^ir 
Esųuiyal, vadovaujančiam Tai
kos ir teisugruano tarnybai, kuri 
rūpinasi žmogaus teisėm P. 
Amerikoj; dmoaijos premija — 
amerikiečiam Stanfordo univ. 
biochemijos prof dr. Paul Berg 
ir Harvąrduniv. molekulinės 
biologuos prof- dr. Walter Gil- 
bert ir anglui, Cambridge univ. 
molekulinės biologijos prof dr. 
Fredrick Sanger; fizikos — Chi- 
cagosumv. profdr. James W. 
Cronin ir Princeton univ. prof. 
dr. Vai L. Fitch ir ekonomi
jos mokslų— Pennsylvanijos 
univ. prof. Lmrence R. Klein.

JAV 2-ra šarvuota divizija, 
dalyvavusi Nako kariniuose pra
timuose, susilaukė kritikos dėl 
jos drausmės ir taktuos..

JAV siekia,« kad Madrido 
konferencija pasibaigtų tik kovo 
pabaigoj su Kal&dų švenčių per
trauka nuo gruodžio 19 iki sau
sio 27, bet Sov. S-ga atkakliai 
priešinasi. . < '

JAV staigius panaudojimo P"*5 Kristaus įsteigtą šventąją 
junginio 1,400 tariu dalyvaus Katalikų Bažnyčią, 
lapkričio m kariniuose prati- ‘ :
muose Egipte kartu su egiptie- Vilnius, 1980.111.31. 
čių kariuomenės daliniais. A, Gufiaaa (parašas).

LB krašto valdyba savo posė
dy spalio 5 patvirtino Altos ir 
JAV LB krašto valdybų atstovų 
1980 rugsėjo 13 susitarimo pro
jektą su mintim, kad ateity bus 
galima susitarti ir kitais esmi
niais mūsų bendrą veiklą truk
dančiais klausimais ir išvystyti 
glaudesnį bendradarbiavimą, 

susitarimą nutarimai įsi
galioja abiem valdybom patvir
tinus visus punktus. JAV LB 
krašto valdyba juos jaxi patvirti^^ 
no.

rių gautus balsavimo vokus ir ra
do, kad visi JAV LB krašto val- 

^dybe4*pirm. Vytauto Katkaus 
pristatyti kandidatai yra patvir
tinti šiom JAV LB krašto valdy
bos pareigom: Juozas Plačas 
— JAV LB švietimo tarybos pir
mininkas, Saulius Anužis — 
vicepirmininkas specialiem rei
kalam ir Audronė Kasputytė — 
sekretorė anglų kalba.

Be naujųjų narių, į JAV LB 
krašto .valdybą įeina: Vytautas 
Kutkus — pirmininkas, Algi
mantas S. Gečys — visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
kas, Ingrida Bublienė — kultū
ros tarybos pirmininkė, Jonas 
Urbonas — vykdomasis vicepir
mininkas organizaciniam reika
lam, Aušra Zerr — pirmoji vi- 
cepirmininkė politiniam reika
lam, dr. Antanas Butkus — vice
pirmininkas socialiniam reika
lam, Robertas Selenis — vice
pirmininkas juridiniam reika
lam, Algis Rugienius — vicepir- w _____ _ T
mininkas sporto reikalam, Al- BenyDr. t Northpoirt^LY*iTTOr 
fbnsas Vėtavičius — vicepirmi- _ x _ . - . ' '

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Havea HM 
Autorei Home, Inc^ 104*30 Jamaica Aveų Rlėlmoml HM, N.Y. 11410; 
ir Garažu* Rmeral Home, 231 BadMd Au*ų SąuoMyn, N.Y. 11211. 
Moderato*, erdvios Ir vėsinamos kopiyėto*. Jau tračia Garažuos šei
mos gsnsractja yra Now York Stote laidotuvių direktoriai ir tetrn- 
muotojaL TeL 04G107S. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bot 
kurioj miesto driįf.

viršininkui Thomas Longo esant 
išvykus, jo pavaduotojas sutiko 
klausimą ištirti. Keletui dienų 
praėjus, valstybės departamento 
pareigūnas painformavo Aušrą 
Zerr, kad jokių draudimų bei 
varžymų V. Šakaliui nėra ir nėra 
buvę. Jis gali nevaržomas su 
spaudos atstovais kalbėtis ir 
teikti pareiškimus. Žinant V. Ša
kalio nusiteikimą, “kad jo išėji
mas viešumon šeimai negali 
daugiau pakenkti” (Elta, Nr. 9), 
tenka apgailestauti, kad mūsų 

___ ____ _____________ tarpe esama asmenų, kurie dėl 
tapčT saugumo panidaiT kovoje neaiškių sumetimų užkerta pro

gą iškelti kitataučių spaudoj 
faktus apie pavergtą Lietuvą ir 
jos kančias.
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Tautinis menas

mais

suyędė lietuvišką tautodailė. 
Tik dėl to lietuviškumo jie čia

ro3aŽiūrovus sustiprino, la
biau išryškino jų lietuvišką apsi-

Ąžuolo mokyklos kursantai Romuvos stovyklavietėje Huntsville, Kanadoje. Kursantus 
aplankė vyr. skn. V. Vidugiris iš Los Angeles (viduryje). Nuotr. V. Bacevičiaus

šitaip poetiškai, bet kartu ii 
labai širdingai apraudojo di
džiausio visų laikų lietuvių kai

Balys Sruoga, Baras, 1925, 
1, psL 9-10.

Vėliau jis savo neišsemiamą 
energiją ir nepakartojamą darbš
tumą nukreipė ypač viena kryp
timi: jam vis labiau rūpėjo lie
tuvių kalbos žodžiai, leksika: 
žodžių formos, jų kilmė, išsivys
tymas, jų naudojimas, jų reikš
mė — žodžiu, kiekvieno žo
džio “gyvenimas”, pilna “bio
grafija”. Todėl ir svarbiausiu sa
vo gyvenimo uždaviniu Būga 
laikė surinkti, sutvarkyti ir pa
skelbti visų lietuvių kalbos Žo
džių pilną rinkinį — pilną 
žodyną.

O tokio žodyno tuomet ne
buvo. Deja, tokio žodyno ir da
bar nėra. Iš tikrųjų tokio žody
no niekas ir dabar nedrįsta im-

lokių ^atributų *tmkaąni£ 
lieKivfšVų kambarių aekaravū. 
mui, buvo pilna ir šioje tauto
dailės parodoje.
Skatiname puoselėti tą lietuviš
kąją pritaikomąją dailę, nes ją 
reikia išlaikyti, kaip ir kalbą, 
kaip ir dainą, tautinį šokį. Ta 
lietuviška pritaikomoji dailė 
stiprina ir mūsų pačių lietuviš
kumą, paryškina lietuvišką indi
vidualybę. Ypač skatinkime jau
nimą pažinti šią dailę. Pritrau
kime prie konkretaus darbo, kad

visų mums žinomų .kalbų sieteli 
kritu; kuri nuo šiol turės tar
nauti ne vien lietuvių tautai, 
bet, manau, bus būtinai reikalin
ga moksle visoms Europos ir 
dargi už jos ribų esančioms ap- 
sišvietusioms tautoms. Nuo
stabu, kad tokia svarbi, garbin
ga Europos kalba taip vėlai 
buvo svetimųjų pažinta, kad taip 
mažai iki šiol buvo pas mus ver
tinama. Dar nuostabiau, kad pir
maisiais jos garsintojais buvo ne 
lietuviai ir nelenkai, bet mūsų 
kaimynai vokiečiai, po jų — 
prancūzai, anglai, italai ir paga
liau slavai.” (Bus daugiau)

Žodynai prieš Būgą
Lietuvių kalbos žodynų ligi 

Būgos laikų, teisybė, buvo jau 
nemažai išleista: Vokietijoje- 
spausdinta Haako, Milkės, 
Nesselmano, Kuršaičio___ Lie
tuvoje: garsusis Sirvydo žodynas 
ir kiti. (Nesiimsiu čia visų iš
vardinti ...) O kiek buvo pradė
ta rankraštinių žodynų, tai mes

dėjus ir išsivysčius lyginamąja! 
indoeuropiečių kalbotyrai ir 

adėjus rinkti 
kalbų žody

nus, ta “banga** buvo pasie
kusi miegančios Lietuvos, — 
vartojant Maironio žodžius, — 
bundančius valkus...

Tuomet buvo tikima, remian
tis dar Hamanno, Herderio, 
Humbolto, taip pat didžiųjų 19 
šimtmečio kalbininkų tikėjimu, 
kad kiekvienas žodis tai yra tau- 
tos tunas, tauros įstotus ir kui- 
taros, jos viso gyvenimo veid
rodis. Kitaip sakant, kalboje, 
ypač jos žodyne, leksikone gy
vena pati tauta.
- Yra galvojama, kad 19-tame 
amžiuje vien Lietuvoje bent 50 
Lietuvos šviesesnių žmonių bu
vo bent pradėję rinkti, ruošti, 
rašyti lietuvių kalbos žodynus. 
Daugelis rankraščių yra dingu
sių, kiti dar vis atrandami, ki
tus tik iš užuominų žinome...

Sakysime, tik kaip pavyzdį, 
kun. A. Kašaranskas (1821-1882) 
labai plačios erudicijos žmogus: 
gamtininkas, kraštotyrininkas, 
archeologas, vėliau po 1883 me
tų ištremtas į Sibirą, gerai susi
pažinęs su tuomet, — ypaČVo- 
kietįjoje — didžiųjų kalbininkų 
darbais, 1858 m. rašė, žinoma 
lenkiškai:

“Jeigu kiekvienai tautai, nors 
ir nedaug pretenzijų turinčiai į 
šlovę, galima išlaikyti savo kal
bų, vartojant ją literatūroje kaip 
Dievo duotą dalį, tai ką bekal
bėti apie lietuvių kalbų, kuri, 
palyginus su kitomis, yra ne 
nykštukas, bet tikras mflžinas^

Kai tik pramoko skaityti ir ra
šyti, jis tuojau pats pradėjo užsi-

^et,yrądailininkų, kuriene- 
prjpa|įsta tautinio nemo — yra 
tik?vienas bendras menas. Dį- 
dkųi stiliai, kaip kokios bangos, 
pereina visas tautas. Ir tautos, 
kurdamps tame stiliuje, padaro 
nota internacionalinį meną tau
tiną. Pavyzdžiui, bendras Euro
pos* stilius, barokas, atėjo į Vil
nią it sukūrė net ištisaą baro- 
kojnįestą- Tačiau tas barokas tu
ri ^ grynai savitą lietuvišką at
mosferą.

Palikime didelius stilus ir di
delės problemos spręsti dide
liem dailininkam, o mūsų tauti
niu jpęnas daugiau liečia pritai
komojo meno charakterį. Gi pri
taikomasis menas iš savo pusės 
stengiasi lietuviškai papuošti 
visą žmogaus buitį.

Kai didieji stiliai atėjo į mies
tus, į didžiūnų dvarus, didžiū- 

puošėsi pagal stilių ir laiko 
madą, importavo vyną ir indus,

nacionalinį meną turime 'išau
ginti iš savo liaudies meno tra
dicijų, iš tų gilių gelmių, ku
rios sukūrė tokį gražų liaudies 
meną.

Taip kalbėjo ir genialusis M. 
K. Čiurlionis, kad individualaus 
lietuviškojo meno pagrindai turi 
ateiti iš tų pačių senųjų lietuviš
kojo liaudies meno ištakų.

Dar daugiau susidomėta lietu
vių liaudies menu, kai buvo į- 
kurta Kauno Meno mokykla. Ta
da kilo net sąjūdis — studijuo
ti liaudies meną ir jo dvasioje 
kurti savo individualinį meną. 
Sąjūdis buvo vaisingas, atsklei
dė naujas kūrybos linkmes, su
kūrė gražių paminklų, ypač gra
fikos srityje. Ir dabar Lietuvos 
grafika yra labai stipriame liau
dies meno poveikyje. Ateida
ma iš tų pačių ištakų, ji yra 
tiesiog suklestėjusi.

Nuo pat susidomėjimo liau
dies menu, drauge imta kalbėti, 
kaip praturtinti savo namų pa
puošimą. Lietuviškasis inteije- 
ras laukė naujų talentingų 
rankų, kad sukurtų lifetuviškus 

___  _________ __________ kambarius, net modernius kam- 
papuošalus, o lietuviškas kaimai barius su modernaus žmogaus 
gyveno .uždarą.gyvenimą^ Ne- .. ręikriąvimaįs., . j

Jo šviesybėje, jo grynume at
sispindi jo visa kelionė, kurią 
jis ištesėjo — pasiekdamas mus! 
Mūsų bočių — prabočių žygiai 
ir darbai, jų lūkesiai ir kan
čios, jų 'džiaugsmas ir visa, vi
sa, kur tik žmogaus dvasia reiš- 
kės — atsispindi burtininko nu
skaidrintame žody!

Ir toks burtininkas mums 
buvo Būga.

Nelyginant koks žinys senų 
dienų —- atėjo, nuskaidrino, iš
aukštino. Pakėlė jisai amžių 
austą uždangalą — ir mums mū
sų žodžiai — kaip Pranciškaus iš 
Asyžiaus ūkuos žydintys žiede-

Ateinė burtininkas. Atsklei
džia nuo Žodžio ūkanas, besi- 
sunkėjančias pųr amžius. At- 

e' , . skleidžia ūkanas, — ir parodo
Kultūros Židinyje surengta mums žodį, koksai jis buvo
teorės paroda tarėjo ypatin- pradžioje- iš amžinasties.
lįn^ekimą -ją aplankė per šio šimtmečio pnri^.Tada mums Žodis — gyvas

linksmas, šviesus ir grynas 
kaip naujagimis. Ir dar dau-

vatiegės, - staltieses, tulpėm 
puošė priejuostes, siuvinėjo raš
tas į marškinėlius. Niekas jo 
nemokė, nepatarinėjo. iš miesto 
atėję; meisteriai. Tai buvo per
duota iš karto į kartą. Jis pats 
taip jautė ir pats taip kūrė, 
pridėdamas dar ir savo. Tas me
nas per šimtas metų subrendo 
ir giliausiai išreiškė lietuvių sie- 
lą/lšteiškė kaip kalba, kaip dai
na. Jis pasidarė lietuviškojo gy
venimo būtina dalis.

Kai 19 amžiaus gale susido- Ps išmoktų ir juostas austi, dro- 
mėta lietuvių liaudies menu, žinėti. Tegu prieina ir prie beta
iną ta kalbėti, kad štai reikia jį viško kilimo, kuris tikrai pa
gėriau pažinti ir suprasti. Bet puoš jų namus.

bininkų mirtį poetas Italys Šiuo- rašinėti žodžių šaltinius: mįsles, 
ga, rašydamas Bare .1925 metais patarles, dainas ir pasakas.
1 numeryje, tuojau po pro£ Bū
gos mirties.

Dabar praėjus jau 100 metų 
nuo Būgos gimimo ir daugiau 
negu 50 metų nuo jo mirties, 
laikas ir mokslas patvirtino ra
šytojo mintis. Nors ir mirė Bū
ga, palyginti, labai jaunas, vos 
tik sulaukęs 45 metų, tačiau jo 
nuveikti dalbai, jo visas moksli
nis palikimas netik neprarado 
savo vertės, bet nuolat svarbėjo 
ir šiuo laiku yra, be abejo, ker
tinis lituanistikos bei baltistikos 
akmuo. Kada tik pažvelgsi į kokį 
kalbotyros darbą, liečiantį lie
tuvių kalbą bei baltistiką ap
skritai, — jame beveik visuomet 
rasi Būgos pėdsakus. Net ir ci
tuojamas Būga yra labai dažnai 
— nė kiek nemažiau kaip 
prieš 55 metus!

'Jau iš pat mažens, dar aiš
kiau nežinodamas — bet gal nu
jausdamas — savo gyvenimo 
tikslą, Būga tarsi sirgo kalbos, 
savo gimtosios kalbos klausi-

gėrio ir blogio fone. Ir toleran-

|WOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ 

taJONĖS įSPOOŽUU

Antanas Rubtys, 
Manhattan CoBege

vais, sijonuotų vyrų su turba
nais ir dengtų moterų. Matyti ir 
šeimų. Ana, vyras europietiškai 
apsirengęs su žmona pilkame 
gaubtuve. Moteris neša ant ran
kų kūdikį. Gal trimetis berniu
kas, trumpakelnis ir su nykš
čiu burnoje, žiūri į mane, o su 
kaire kabinasi į mamos gaub-

Abbas Mirza. Jis vaizduoja 
1826-1828 metų karą tarp Per
sijos ir Rusijos. Šachas siunčia 

' savo karius į mūšį su rusais.

PersHa man yra mįslė

Muziejaus skaitykla

Islamiškasis muziejaus sky
rius baigiasi biblioteka ir skai
tykla studentams ir mokslinin-

Vėl prie muziejaus durų. Sės- 
teliu ant laiptų. Ką tik perė
jau per Persijos praeitį — 7000 
metų praeitį. Prieš mane gatvė 
su dabartimi. Istorija — Dievo 
staklės. Persijos istorinis glu
mas — daugiatautės staklės, ryš
kios ir muziejuje, ir gatvėje.

Archeologija liudija, kad ir Ira- Jino

vęs, iš savo genties, iš savo 
tautos, iš savo rasės. Bend-

iyo diaiigilki Vakarams— Ro- labiau dominti. -
4 ir Bizantijai. Dėl krikščio- Sasanidai mokėjo

Gausu nišų-mikhrab krypčiai į - . ,
Meeca nužymėti, sakyHų-mim- L‘"’s ,Cia, Mnkn s“?s‘i laį'’* 

------ stalą. Studentai ir mokslininkai,bar ir maldos kilimėlių. Surink

si Archeologiniai radiniai

ta^tros religiją, kuri sasanidų 
meta tapo valstybine 
šapur I, Ardašit sū-

Ahuramazdah garbinto*

ninust tatmmo Kgminno *▼*>• 
gi tį ir belaisvių namų ilgesį. 
P< rraldžlžvų ėsi atgimtam, o to- 
m Belaisviai aericejo nsnig

nes skrido?
Šiame

bauti. Vitrinų vitrinos puošme
nų moterims ir sidabrinių indų. 
Puošmenos iš brangių metalų ir
periamutro. Gausu monetų. Nu
mizmatikų! būtų smagu. Tik

pių. Man įdomiausia vitražai. 
Persų rankose stiklas tampa per-

Aliejinių paveikslų

sai ir arabai. Saviti sijonai ir tur
banai rodo, kad jie islamo dva
siškiai. Norisi .pamatyti ayatul-

- lah atspindį. Kol kas dar nemo-

tenkino medžiokle ir maisto ran- 
kiojimu, bet ėmė sėti javus ir 
juos piauti bei gyvulius auginti.

paliko savo pėdsakus čia jau nuo

šachu Fath Ali ir jo sūnumi bai rimti ir darbštūs. dvi tautos ėmė išryškėti: medai 
ir persu. Meaga rersyos smrh 
rėje IX prieš Kristų sukūrė



sena,

ylrrfamda Čia nėra, kaip pas Bal
tulį, pagrindinis bruožas. Pa- 

UbvKmEB* Cl* ji* GMHHL

sunkėjančius lagaminus, nutrau
kiam į geležinkelio stotį. Po ke
liolikos minučių sėdim traukiny, 
kuris mus pagaliau nuveš į Ro-

dekoracijas, 5) už gerięušfus 
kostiumas.’ Tai bus lyg' tokie 
lietuviškieji “oskarai” Kas juos 
laimės, nuspręs speciali korhi- 
sįja, susidedanti iš aktorės Zitos 
Kėvalaitytės-Visockien^s, tai. 
Dalios Kučėnienės ir dafl. Vlado

nuostabią} flonenrijąj. šį kaitą 
nutariau M turinga turiste ir 
^pzrafeu riorencg^ šių cnenij

siąs Itėtiivfškojo kaimo me 
tamorfozę, pradėdamas 
tradiciniu kaimu, kur kaimiečiai 
gyveno bendruomeniškai, kur 
sodybos buvo vienoj vietoj, o že-

Išsigręžusi savo drabužius, 
ielkąjau vietos jiem pakabinti. 
Drja, kur beritefldaa, ten lašėta* 
arba ant lavos, aibę aatsotaųT 
drabužių. Atsisėdusi ant lovos

kad esą sušlapusi. Įvedęs Į niū
rų prieangį, didele nosine pra- 
dėjo sinoscyn musi| lagumnus. 
Kiekvienų kartę sudundėjus 
giraiistiniui, jis persižegnodavo, 
greitai itališkai kalbėdamas

togumais”. Kol užsiregistravom, 
buvau bepradedanti kalenti 
dantimis, o prie mano kojų grin
dyse rinkosi vandens klaneliai. 
Iš drabužių varvėjo Romos lie
taus vanduo.

Lapkričio 30 d. 2 v. p.p Ha
miltono Aukuras pasirodys ta B. 
Pūkelevičiūtės “Antroji Salo
mėja painiavoje”, o vakare: bus

Pirmojo tipo kaimą, dr. Vaš
kelio nuomone, geriausiai at-

Apolinaras Bagdonas, sekr? Juo
zas Šlajus, bilietų tvarkytojas 
Kostas Juškaite.

Lietuviškų teatro grajrię‘pasi
reiškimas festivaly bos- pfemi- 
juojamas, suteikiant net penkis 
žymenis: 1) už geriausiai- su
vaidintų veikalą, 2) iškiliausiai 
aktorei, 3) labiausiai pasižymė-

Mūsų porteris buvo stiprus ir 
greitas. Miklrai štttmėpifeš šive 
mūsų lagaminus. Vos spėjom

Kairio “Ku-Kfl”.
Lapkričio 29 d. 2 v. p.p. Los 

Angeles Dramos Sambūris vai
dins J. Gliaudo* “čftrrifortį”-

ritme pasirodys visos ankščiau 
minėtos grupės. . Festivalio 
šeimininkas — JAV LB'kultū
ros taryba^ Sudarytas rengimo 
komitetas: pirm. ArtaoMjtis Kai-

vaizdos žmogui, sėdinčiam išdi
džiai už grotais atitverto lange
lio. Nusiminusi mergina pasi
traukė, ir prisiartinau aš. Staiga 
langelis užsidarė. "Ar negaliu 
gauti kokios nors informacijos?” 
nedrąsiai paklausiau?"Uždaryta 
Žemėlapius galit nusipirkti 
spaudos kioske”, nebloga anglų 
kalbu atsakė man jis, krauda
mas popieriaus lakštus į netvar
kingą stalčių ... Pagalvojusi 
apie mūsų sėkmingų 'nakvynės 
ieškojimą Florencijoj, nenusimi
niau. Ir vėl pasiūliau savo bi
čiuliui ieškoti viešbučio kur nors 
geležinkelio stoties aplinkoj.

Užtat, kai sukrinta nukirsta Grai- 
nio liepa, sukrinta ir kerdžius 
Lapinas. Tada žmonės supranta, 
kokia atsiranda tuštuma ne tik 
jų aplinkoj, bet ir pačiame jų 
gyvenime. Ne visi Krėvės kai
miečiai yra stereotipiškai vie
nodi. Yra gerokai išsiskiriančių: 
ir konservatyvių keistuolių, kaip 
kerdžius Lapinas, ir jau prasi-

domisi teatru, nori, kad jis išei
vijoj išaugtų į stipresnę mūsų 
kultūrinio gyvenimo apraišką, 
apjungiant ankstesnius aktorius 
ir ugdant naujus.

Festivalis prasidės lapkričio 
26 d., 7:30 vai vak., atidarymo 
linksmavakariu, kurio programą 
atliks humoristas aktorius Vitalis 
Žukauskas, atskridęs iŠ *Nėw 
Yorko. .

Lapkričio 27 d. 2 v. p.p. Chi- 
cagos Jaunimo Teatras Vaidins 
L. Dovydėno komediją ^Jeigu 
rasim uranįjaus”. Vakare — Šau
lių teatras statys K. Kielės Mo- 
medijų “Jaunystės eliksyras”.

Lapkričio 28 d. Rochesterio

pagerbti pirmas vietas laimėję 
teatras, aktorius, aktorė, dekora
cijų ir rūbų kūrėjai. Bus pagerb
ti režisoriai, bus vakarienė *u 
jaunimo atliekama menine da
lim. »'«

Taigi Padėkos dienos savait
galis sutrauks visos gyviau Vei
kiančius lietuviškus teatrus ' iš 
JAV ir Kanados į Chicag^ir 
turėsim turiningą drenos festi
valį. Tikimasi, kad gausesniu

džiaugti, tori Rochestetfe, N.Y., 
kur gražios iniciatyvos paįfodo 
režisoriai 'Andrius Cieminis. 
Tarp laimingųjų kolonijų, ku
rios įstengė sukurti ir polaik$'ti 
savo lietuviškas dramos teatro 
grupes, yra ir Los Angeles su 
savo Dramos Sambūriu, vado
vaujamu Dalijos Mockialienės. 
Kanados net dvi didžiosios ko
lonijos įsteigė reikštis lietuviš
koj scenoj: Toronte'veikia Ait
varas, vadovaudamas Aldonos 
Dargytės-Byszkiewich, o Ha
miltone gražiai reiškiasi Auku
ras, vadovaujamas Elenos 
Dauguvietytės-Kudabienės.
Chicaga didžiuojasi savo lietu
viška opera, lietuviškais mūziki-

peipildyti. Nė kalbėti nenori. 
Čia savaitgalio publika* liūdnai 
skundėsi mano nuvargęs bičiu-

Pagaliau ėmė griauti griausti
nis, ir tankūs žaibai raižė pajuo
dusį dangų. Nors baimės neju
tau, bet buvo nejauku, o bete
kai, pilni vandens, girgždėjo ir 
darėsi slidūs tiek iš lauko, tiek iš 
vidaus.

Staiga mūsų porteris sustojo

rūsyje, laiptais nusileidus gero
kai žemyn. Įdomu buvo tai, kad 
restorano savininkas pats virė, 
pats patarnavo it pats tvarkė 
stalus, talkinamas savo dar labai 
jaunų vaikų. Kokių aštuonerių 
metų mergytė nešiojo Šakutes ir 
peilius, o trylikos ar keturioli
kos metų sūnus pilstė vyną..
Vakariene negalima buvo skųs
tis, jei kam patinka šalta itališ
ka žuvis ir rūgštus vynas. Tų 
naktį ilgai negalėjau užmigti, 
nes nedžiūvo mano plaukai ir 
vis smigau į naujas duobes lo
voje. Rytą atsikėliau kaip sudau
žyta ir tuoj, nusitarusi su savo 
kelionės palydovu, nusileidau 
žemyn ieškoti geresnio kamba
rio. Buvo nesmagu praustis ir 
plauti dantis lediniu vandeniu.

Viešbučio tarnautojas, mane

šiam keitimosi procesui pa
vaizduoti dr. Vaškelis panaudo
jo sovietinio rašytojo Juozo Bal
tušio romaną “Parduotos vasa
ros” ir išeivijos rašytojų atsto
vo Mariaus Katiliškio romanų 
“Miškais ateina ruduo” ir jo no-

Nutariau aš pati imtis iniciaty- 
vos, pastebėjusi minioj pretorius 
su kepurėmis, ant kuriųbuvo 
viešbučių užrašai. Visi buvo jau 
neimti iš anksto laukiamų turis
tų lagaminais. Išėjau į kitų mil
žinišką patalpą, kurioj matėsi 
kelionių biurų reklamos.

timistiškai pasakiau, šluostyda
ma stambius lietaus lašus nuo 
veido. Mano daili šukuosena bu
vo jau permirkusi. Svajojau tune 
madų saloną, kad, sugrįžusi į 
Clevelandą, galėčiau pasigirti 
susitvarkiusi savo šukuoseną 
amžinojo miesto kuriame nors 
garsiame salone... Svajojant 
buvo lengviau eiti per lietų. 
O mūsų porteris stūmė tega

linta rėžiais, pereisiąs prie kai
mo gyvenimo, kur žemė visa 
prie sodybos, vadinamos viensė
džiu, ir baigsiąs sukolektyvintu 
kaimu dabartinėj okupuotoj Lie
tuvoj. sr

, Į Lietuvos kaimą studijų sa^ 
vartės dalyvius grąžino dr. Bro
nius Vaškelis dviem savo pa
skaitom, pavadintom “Lietu
vos kaimas mūsų literatūroj (ne
priklausomybės ir okupacijos 
metais ir išeivijoj)”. Prelegen
tas, be abejo, nenagrinėjo čia 
visos literatūros, kurioj aprašo
mas Lietuvos kaimas, paskaitos 
rėmuose tai yra neįmanoma, bet 
pasirinko tik kefis prozaikus ir 
tik pačius charakteringiausius tų 
rašytojų veikalus, liečiančius

kišančių, moderoėjančių, kaip 
ūkininkas Misiūnas.

Iš čia dr. Vaškelis pereina 
prie Petro Cvirkos, kuris vaiz
duoja kaimą savo romanuose 
“Žemė maitintoja” ir “Meisteris 
ir jo sūnūs”. Cvirkos kaimas jau 
mažai panašus į Krėvės kaimų. 
Čia jau XX amt kaimas. Nors 
žemė ir čia yra dar daugumos 
kaimiečių maitintoja, bet ne vi-

Jie gerai pažįsta ne tik vie
nas kitą, bet ir visą savo ap
linką, gamtų, kiekvieną medį ir 
krūmą. Jie taip suaugę su ta

Pagaliau siaura keltuvu nusi- 
nusigabenom lagaminus į ketvir
tą aukštą. Atidariusi savo kamba
rio duris, net aiktelėjau: siauru
tė geležinė lova su įtartinos ko
kybės matracu (tų naktį patyriau, 
kad ji buvo duobėta ir kreiva) 
ir mažyčiu kampe stovinčiu 
praustuvu — su vienu kranu. 
Reiškia, nebus šilto vandens. 
Mano bičiulio kambarys už ke
liolikos durų buvo dar “kukles

ne, kad negalima išvengti to, 
kas joj stovifantmečiais.

Netoliese gaišiojo Pante Vec- 
chto yra vietinis turgus, čia 
svaigsta galva nuo prekių įvai
rumo. Tai ne turgus, kuriame 
perkami vaisiai ir kiti maisto 
produktai. Tri suvenyrų, aukso, 
papuošalų, mezginių ir porcete- 
no pardavėjų būdelės ... Nusi
perku papuošalų, galvodama 
apie savo dukras. Vilioja mez
giniai, precebno dirbiniai. To
liau stebiu modernių krautuvių 
vitrinas. Batukai nuostabiai gra
žūs, bet karnos pasakiškos. Gal
voj keičiu lyras į dolerius ir nu
tariu, kad čia apranga ir avaly
nė tik turistam su storomis pini
ginėmis.

Pagaliau laikas tęsti kelionę

vaizdavo Vincas Krėvė. Čia kai
mas yra tipiškai konservatyvus. 
Tai atskiras, savarankiškas vie
netas tarp girių ir miškų. Kai
miečiai čia gyvena labai glau
džioj bendruomenėj, tarsi viena 
didžiulė giminė. Jie pažįsta vie
nas kitą, žino vienas kito rū
pesčius ir vargus, vienas kitam 
padeda juos vargti. Jie griežtai 
saugoja savo papročius, tradici
jas ir nepaprastą prisirišimą ir šiem pati ^pagrindinė. Jei Krė- 
meilę prie žemės, kuri yra jų vės kaimiečiai yra taip ta ja su- 
vienintelis turtas ir pragyve- sirišę, kad nebežinotų, ką be jos 
nimo šaltinis. Krėvės kaimiečiai daryti, tai Cvirkos katariečfiši to- 
taip es^jujsirišę prte sąwjte- kšo* gtaudaus'ryšto ta'žeine

sibijd'keištf aplinką, nutolti nuo 
savo kaimo, pelnytis dootaų ne 
tik iš žemės, bet ir kitais bū
dais ir pažvelgti į gyvenimų 
iš praplatčjusio horizonto. Čia 
irgi yra keistuolių, kaimo “filo
sofų”, kaip dailidė Deveika ir 
siuvėjas-poetas Krizas. Krėvės 
konservatyvus kaimas ištausojo 
papročius, tradicijas, humaniš
kumą, Cvirkos — išvystė sava
rankiškumų ir drąsų kovoti už 
savo teises. Cvirka tarp kitko ne- 
gatyviai vaizduoja žemės refor
mą, kuri, anot jo, išugdė pavy
dą ir žmogus tapo vienas kitam 
kone vilku.

Po keleto valandų traukinys 
sustoja mažoj stotelėj. Ieškau 
žemėlapy “Totentolo” ir neran
du. Traukinys stovio ilgiau kąip 
valandą. Pasirodo, kad kažkur 
tuneliuose buvo pagedę elektros 
laidai. Tarnautojai, neskubėda
mi, pasišnekučiuodami, per
žiūrėdami įrankius, tvarkėsi. Ne
svarbu, kad greitasis traukinys 
vėluoja. Tai kasdieninis reiš
kinys. Keliaujam toliau, užkan
džiaudami sausomis bulkutėmis 
su itališku limonadu 
atrodo taip toli. ;

geležinkelio stotį Europoj. Mi- 
niospasipila iš traukinių. Dešim
tys plačių peronų, traukinių į 
visas pasaulio kryptis (jei pasau
lio riba iš tikro yra Italija), o 
minioj nepaprastai daug vienuo
lių, kunigų, kurių tarpe skyrėsi 
italai dvasiškiai su savo plačia
brylėmis apvaliomis Juodomis turėtume stogą virš galvų’ 
skrybėlėmis.

Mano bičiulis, susikrovęs mū
sų lagaminus, dairėsi turistų in
formacijos. Staiga vienoj pusėj 
perono pastebėjau užrašą ‘Tu
ristas”. Reiškia, ir čia bus taip, 
kaip ir visoj Europoj.

Palikusi savo bičiulį, nuskubė
jau prie langelio. . Prieš mane 
stovėjo jauna studentė su kupri
ne ant pečių. Aiškiai matėsi, 
kad iš Amerikos. Ji kažką buvo

Deja, visi buvo uždaryti. O 
tuo tarpu iš vis naujai atvykstan
čių traukinių į peroną pylėsi 
šimtai atvykėlių ...

Pagaliau prie manęs prisiarti
no vienas porteris su “San Mar- 
co” užrašu ant kepurės. Susikal
bėjom. Viešbutis esąs netoliese, 
vos už keliolikos žingsnių. Taip, 
galima gauti du kambarius, nors 
patogumų nedaug... Jau man 
viskas buvo vis vien.

Sugrįžom prie mano nuovar
gio žymes rodančio bičiulio. 
“Radau”, beveik garsiai sušu
kau, pasidavusi triukšmingos 
aplinkos nuotaikai.

Paslaugusis italas, kažką mur
mėdamas po nosim, žongleriavo 
su mūsų lagaminais, juos vis per 
nauja sudėdamas ant savo trira
čio vežimėlio. Sekam jį iš pas
kos laimingi, kad nereikėjo nak
voti geležinkelio stotyje ant 
grindų. O ir tokiai nakčiai pasi
ruošusių keleivių teko matyti 
tvankiose, neventiliuojamose

minioj su mūsų lagaminais ir su
venyrais. Pagaliau išėjom į šali
gatvį.

Buvo pradėję lyti, bet mūsų 
lietaus apsiaustai buvo lagami- mė buvo toliau nuo namų, išda- 
nuose. “Tiek to, viešbuty persi- 
rengsim, išsidžiovinsiu!. Aš lie- 
ttaus nebijau. Tik kad greičiau



vęikata, net gyvyve.
Antanus Bronius Kviklys, se-

gcj 1980 gegužės 30-31. Spaudė

j
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RENGIAMASI MOKSLO IR

gi,' skaitytojai, niekuo perizi-

kuvienė. {dėtas ir poeto at- 
vaizdas. Išleido Mykolas Mor-

i
I
|
į
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Žemaičių Kąlvarijos (dabar vadinamės Varduvos) Kryžiaus kelių 17 ’totis 
: Nukryžiavimas. Koplyčią dar prieš pirmąjį pasaulinį karą (apie 1909)

Kaina 3 doL
' Poetas Kazys Jakubėnas Lie
tuvojbuvb žinoraas kaip įvel

1940 uždaryta. Telšių vys
kupuos 38 parapijos neturi ku- . 
nigo; mėgina žmones religiškai KŪRYBOS SIMPOZIUMUI

nėj, kurie, leisdami pogrindžio 

sRfiJĖR.pradėdamas, rizikavo irgi 

fių, tik gal laisva didesne an-

perdaug netrūksta, ir štai tu- 
jgim. javo bibliotekom gražias 

,n Rotorius. Bronius Kviklys, vi- 
,siemjau žinomas kelių tomų

spaudos darbais (Draugo re
daktorius, įdomių, patriotinių 

jjjfps bažnyčias, po vieną tomą 
Jtiękvienai vyskupijai. Telšių 
vyskupuos tomą jau turim. 

n žinoma, autorius vienas tokio 
.rųilžjmiško darbo negalėtų atlik
ti; įvadiniame žody knygoj jis

gosyragavęs netiš okjupųpto5 jau sunkiai sirgo vėžiu; naujos 
bažnyčios varpam pamaldom 
skambinant, j^s neiškentė, at
sikėlė,’ s vyniodamas ėjo link

meno vertybes po bažnyčių, 
skliautais .O visa, tai suspaus- 
jtįji vieną knygą -r irgi neleng
vas darbas. Tą darbą atliko jau 
kitomis knygomis gerai užsire
komendavusi Amerikos Lietu
oju Bibliotekos leidykla, kuriai 
vadovauja foto ir filmų meni-

Ji lietuviškam pasauliui ir be 
nemažo sąrašo mecenatų.

tri Knygos redaktoriai (Bronius 
-'Kviklys, Paulius Jurkus, knn.

r Petras - Patlaba ir kun.. Anice-

. šios. leidyklos knygose,, taip ir 
4tioj parodė didelį sugebėjimą ir Ramanauskas — persekiotas, 10

m.-kalėjęs Sibire. Vysk. Liudas 
Povilonis, dar būdamas klebonu 
Klaipėdoj, kovojo dėl jų pasta
tytos bažnyčios, buvo suimtas, 
kalintas Iš knygos sužinom, kad

Jto ir knygoj suderino daugy-

f
tyti ir kiekvieną nuotrauką at-

*'4>

nelaičio lituanistinė mokyklaAlė Riktą

lapkričio 22 latvių namuose,

kovos bažnyčia, 201 pi■-*- Lee-

pianistas Vytautas PuŠkorius iš

svyruojančių, fcrofrųpastatų

kais jį ištyrus). Komunistai, ne
norėdami religiją prime-

Čiau nuotraukų įtalptnimas į 
'knygą, jų “įklijavimas”, ypač

. dainininkė Guoda Puzinaus- 
kaitė, kuri muziką studijuoja

našiausius rašytojus, mirė 
, Chicagoj š.m. rugsėjo 7. šis

arba kalino yien iš Tel
šių vyskupijos 49 kunigus, o

kunigų seminarija nuo

¥

vei ir tikėjimo džiaugsmui iš- 

na (kryžiuočių kovų atžvilgiu). 
Įvairūs valdovai," laviruodami 

maičius ar jų dalį: atiduodavo 

atsispirdavo. Užtat krikščionybę 
jie prisiėmė vėliausiai Europoj.

Net ir 16-17 a. protestantizmo 
; banga žemaičių neišmušė iš vė- 

.naujos* kartais net pastatus at

dirbant.. Reformatų įsigalėjimas 
.ypač vėl . nusilpo vy$k. Merke- 

jant ii šviečiant Taip pat religi
nis gyvenimas suklestėjo čia 

(1633-1649). Švedų puldlnė-

šviesių, lietuvių literatūrą ir 
kafoą globojusių, buvo šie vys
kupai: .Merkelis Giedraitis, Mo
tiejus Valančius (pavadintas Di
džiuoju), Pranciškus Karevičius, 
Justinas Staugaitis (Lietuvos 

tas, išleidęs romaną ‘Tiesiu ke
liu”, kaip atsvarą idėjiškai prieš 
Putino “Altorių šešėlyje”); ir 
kiekvienas Žemaitijos vyskupas 
buvo ar beveik šventasis, ar kan
kinys, ar kovotojas už Lietuvą, 
už jos dvasinę bei religinę lais
vę. Vysk. J. Staugaitis ir mir
damas ištarė paskutinius žo
džius: “Dieve, neapleisk Lietu
vos!” Vysk. Vincentas Borisevi- 
čius —bolševikų nužudytas 
(apie. .1947). Vysk. Pranciškus

Ir grandu žiūrėti į sugriautų 
ar apgriautų bažnyčių nuotrau- 

Ketvirtasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas įvyks 1981 lapkri- 

kas, ir džiugu skaityti, kur žmo- šio 26-29 Chicagoj, Jaunimo 
nių drąsa ir pasiaukojimu dar Centre. Planavimas ir pasiruoši- 
veikia parapijos ar filijos, dar mai vyksta jau seniai, 
šiaip taip atstatomos ir išlaiko- ' ~ 
mos persekiojamos bažnyčios.

bažnytėlės — lyg didesni ūkio 
trobesiai ar lyg barakai... Gir
di, kad ne taip komunistų dė
mesį atkreiptų. *..

Yra aprašymuose gražių deta
lių, kurių negaliu iškęsti nepa
minėjusi.

Pavyzdžiui, Laižuvos parapi
joj kitados klebonavo poetas 
Vienužis (kun. Vienažindys), 
kan. J. Tumas-Vaižgantas. Čia

šliaužė, bet nualpo, buvo par
neštas j kleboniją ir jau iš lovos 
nebepakilo, mirė.

Varniuose (kur katedroj palai
dota 13 vyskupų), prie Šv. Alek
sandro bažnyčios, netoli didžių
jų vartų, yra Šv. Roko koply
tėlė, pastatyta tiesiai ant že
mės; joj buvo nemaža skylė, 
pro kurią žmonės atlaidų metu ir 
šiaip rudenį pripildavo obuolių 
ir kriaušių: kad šv. Rokas apsau
gotų jų sodus nuo žaibų, kir
minų, šalčių...

dų kitimas. Pavyzdžiui, 365 kny
gos puslapy minima, kaip 17 a. 
buvę Gardai (prie Varduvos

maičių Kalvarija, nes, ten įsistei
gus domininkonam, buvo įvestos 
Kryžiaus kelių stotys, sutrau-

lės Marijos stebuklingas pa
veikslas (rastas stebuklingu net

Simpoziumo leidinio redakto
rius A. Dundzila jau pradėjo 
rinkti medžiagą 250 puslapių 
leidiniui. Leidinyje bus lektorių 
biografijos, simpoziumo prog
rama, simpoziumų istorija, pa
vardžių indeksas ir t.t

S. Jokubauskas ir renginių 
komiteto narės I. Kerelieiiė, S. 
Labanauskienė ir V. Plepienė 
sudarė renginių sąrašą. Rengi
nių bus trys: susipažinimo va
karas, kultūros vakaras ir ban
ketas.

Vakaronė
1980 spalio 31 Jaunimo Cent

ro vakaronėj bus pranešta sim
poziumo darbotvarkė. Tikimasi, 
kad dalyvaus ir mokslinės pro
gramos komiteto nariai, kad ga
lėtų supažindinti plačiąją lietu
vių visuomenę su simpoziumo 
sekcijomis, Lektoriais, ir jų temo-

suvažiavimai: 1)Pasaulio lietu- , ....
vių inžinierių ir architektų są- Mokslinės programos komiteto 
jungos ir 2) Lituanistikos insti
tuto.

Simpoziumo metu rengiamos 
dvi parodos:

1) Mokslinių darbų paroda. 
Ją rengia Pasaulio lietuvių inži
nierių ir architektų sąjunga.

2) Senosios Lietuvos mitologi
jos simboliai. Meno paroda, ku-

Rugsėjo 3 Jaunimo Centre 
įvyko organizacinio komiteto 
posėdis. Jam vadovavo pirm. J. 
Rimkevičius ir vicepinn. J. Iva
nauskas.

Juozas Rimkevičius supa
žindino susirinkusius su simpo
ziumo struktūra. Simpoziumo 
tema: Lietuvių išeivių įnašas į 
mokslą ir kūrybą. Vyks paskaitos 
ir pasikalbėjimai įvairiuose Jau
nimo Centro kambariuose. Sim
poziume dalyvaus daugiau kaip 
100 lektorių, daugumas iš Šiau
rės Amerikos, nors kai kurie gal 
bus atvykę ir iš toliau. Lekto
rius kviečia Mokslinės progra
mos komitetas.

junga.
Planuojami du projektai, ku

riuos tikimasi užbaigti iki sim-

1) Lietuvių mokslininkų pro-

2) Baigusiųjų .aukštuosius 
mokslus už Lietuvos ribų sąra- 

toriatą sudaro G. Reinytė ir V.
Kaselytė.

adikti darbai
J. Bilėnas rašo apie griežtųjų 

mokslų, technologijos ir archi
tektūros paskaitininkus. Pro
gramoje jis numato bent 12 
sekcijų: 1. dr. V. Klemas, Dela- 
ware — Jūros mokslai ir gam
tos apsauga, 2. dr. B. Jaselkis, 
Illinois — Chemijos mokslai, 
3. A Kerelis, Illinois — Archi
tektūra I, 4. J. Danys, Canada 
— Struktūriniai mokslai ir staty
binė inžinerija, 5. dr. V. Fid- 
leris, Canada ■— Energija, 6. dr. 
S. Matas, Ohio — Medžiagų 

lif. — Informacija ir kompiute
riai, 8. dr. R. Vaičaitis, N.Y. —-■ 
Vibrotechnika, 9. dr. J. Maldu
tis, N.Y. — Transportacįja, 10. 
dr. R. Vaišnys, Conn. — Fizika 
ir matematika, 11. dr. Kulpa- 
Kulpavičius — Architektūra II, 
12. dr. A. Kliorė — Elektros in- 
žinerija.(Bronius Kviklys: Lietuvos 

bažnyčios, 11 — Telšių vysku
pija. Išleido Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos leidykla — 3001

pat kūrė skambius eilėraščius 
vaikam, šios knygos žodžiais 
— “Gyvenime ir literatūrinėje 
veikloje šliejosi prie kairiojo ‘ 
lietuviškosios visuomenės spar
no. Buvo Bendraamžis ir arti
mas draugas kitų šios grupuotės 
rašytojų: Kazio Borutos, Petro 
Cvirkos, Antano Venclovos, 
Kosto Korsako. Tai buvo borati
nio tipo rašytojas, visų diktatū
rinių režimų persekiotas ir vi
siem vergiškai nenulenkęs gal
vos. Todėl pokario metais, nors 
draugai sėdėjo valdžioje, vis tiek 
bolševikų buvo suimtas, kalin
tas Vilniaus kalėjime, ledinę 
-speigo naktį išvežtas į užmies
tį, primuštas, nuogai išrengtas ir 
paliktas mirčiai. Ten jis ir mirė 
1950 m. sausio mėn. 8 d. šie
met nuo poeto nukankiniino su-

į ėjo 30 mėtų.”
Ši knyga sudaryta iš Valomas 

pasiekusių fcazio Jakubėno Vil
niaus kalėjime rašytų eilėraščių. 
Jų, ilgesnių ir visai turmpų, yra 
20. Poeto veidas juose liko toks 
pat, kaip ir seniau, gyvenant 
laisvėj. Tai gali paliudyti kad ir 
šis posmas:

Laisvė žuvo. Laisvė mirė. 
Verk, jei tau graudu. 
Bet ir ašara nubirus 
Greit pavirs ledu.
Visą graudžių eilėraščių rin- 

( kinį gražiai užsklendžia šis

Žiūriu ir stebiuos: 
Kaipgi jisdarihilaikė >. 
Šiiokiuos laikuos?

Man Širdis, kaip laikrodėlis,
Plaka nuolatos,
Ir džiaugiuos, kad iš krūtinės 
Neištraukė jos.

Šiame eilėraščių rinkiny mes 
_ neieškom aukšto meninio lygio. 
Eilėraščiai iš sovietų kalėjimo 

mum šią knygą padaro ypatin
gai brangią.

Nesiderina su eilėraščiais 
knygos iliustracijos. Eilėraščiai 
— paprasti ir aiškūs, iliustra
cijos — mįslingos.

Aloyzas Baronas — LAIVAI 
IR UOSTAI. Romanas. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas. 

-1979. Chicaga. Viršelis Nijolės 

psLKaina 7 dol.
Autorius, savo talentu ir darbu

aplanke, “ieško naujų uostų,

Mprs jie čia svajoje Ir kalba apie



Bostono lietuvių Kultūriniai kiekvienas 
Sol»tnbuūi, Sj radenj mtain- tadMdėdi

naujoviški 
biai ir žm

Philadelphųos ir bostonietį Sau- 
Ktca*

Tas dviejų muzikų pasirody
mas turėjo įvykti savotišku ir 
senu vardu vadinamoj salėj — 
Pirmoj ir Antroj bažnyčioj, kur 
jau ilgesnį laiką savo iškilesnius

taip pat ir lietuviai, nes ta salė 

t*ą ir koncertinį rojalį, ko mes 
patys dar vis neturime. Tačiau 

šventė savo 350 metų gimimo 
sukaktį. Tik mūsų koncerto iš- 

dieną toji miesto dalis, kur stovi 
Pirma ir Antra bažnyčia, nebus 
įvažiuojama ir net sunkiai įei
nama, nes ten žygiuos sukaktu
vių paradas, buš įvairūs Bosto
no liaudies pasirodymai ir pasi
linksminimai, be abejonės, lais
vės ir džiaugsmo vardan bus 
prižarstyta daugybė tuščių bu
telių ir kitokių atlaikų, spaudos 
tvirtinimais — tose iškilmėse 
dalyvaus apie milijonas bosto
niečių ir jų svečių.

Maža to, ir besibaigianti va
sara rugsėjo 21 juokų nedarė 
— karšti Floridos vėjai atpūtė 
tiesiog šlapią 90 laipsnių šilu- 

karių ir minimo koncerto ren
gėjam, kurių priekyje stovi inž. 
Edmundas Cibas, irgi nebuvo 
juokai — koncertą per vieną 
naktį teko perkelti į savąją salę 
So. Bostone .(dėkui Dievui* tą 
meną ji nebuvo užimta), reikė- 

staiga atsiradusias kliūtis. Bet 
nelemtas nuotykis baigėsi lai
mingu — tikrai įdomus ir geras 

x Amerikos lietuviai dar vis kas- 

kių ir meniniu požiūriu gan ge
rų koncertų. Deja, ilgainiui tų 
koncertų programos regimai su
pilkėjo, beveik kiekviename 
koncerte galima išgirsti nemen
ką kiekį jau daugelį kartų gir
dėtų ir gerokai "nugiedotų” mu
zikos kūrinių (nereikia jų mesti 
už tvoros, tik reikia žinoti, kad 
net ir labai gera daina kartais 
turi nors dešimt metų pailsėti, 
kad ji vėl galėtų sužėrėti savo 
"jaunyste”).

Rugsėjo 21 koncertas Bostone 
tuo požiūriu buvo maloni staig
mena, nuoširdžiai pagirtina. so
listės O. Pliuškonienės pa

tų runtėlesnį dėmesį atkreipti 
ir kiti mūsų dainipinkai, kurie 
■dar mielai žengia į koncertų

Solistė Ona Pliuškonienė, iL

mažai kieno girdėtą koncerto
programą (beveik visi lietuvių 
kompozitorių kūriniai buvo 
premjeriniai, o tarptautiniai mu-

ma, jau ne pirmą kartą dainuo
jami). Solistei tuos dąlykus pa
ruošti, jų muzikin^inintį at
skleisti, padėjo Hartfordo ori- 
vermMo protesonus vyt. nūn* 
jošius. Jis dalyvavo ir šiame 

činskas tvirtai tebesilaiko atona- 
linės muzikos baruose, tikrai 
įdomiai fr originaliai tuose ba
ruose praskambėjo ir jo trys dai-

Plačios formos kūriny Pa
mirštoji sala (kadaise Draugo 
premijuotas Z. Gavelio eiferaš-

Jul. Gaidelio dvasia, į klausyto
jų širdis bylojanti jautria kūrė-

Vyt. Marijošius nėra dažnas 
svečias muzikos kompozicijos 
meno akiračiuose. Be įspūdin
gai nuskambėjusios jo operos 

įsijausdamas į tų kūrinių dvasią 
ir stilių, nors pianas ir neptųėgė 
visų gražių solisto pastangų ir 
įdėto darbo a'. a. ItuvK.iO 
viltį, kad Saulius Cibas ir tąda, 
kai jau bus M.D., nenorės toli 

___________ _______ ___ nuo muzikos meno ir jos ža- 
ciklo tekstai buvo Jono Aisčio vesio bėgti. Jis jau dabar yra 
poezija). Vyt Marijošius, buv. stipri pajėga Bostono lietuvių 
operos teatro dirigentas, ilgus kultūrinėj veikloj. '

šytų ar harmonizuotų dainų, šį 
kartą išgirdom jo antrą trijų dai
nų ciklą, kuriam panaudoti poe
to K. Bradžno eilėraščiai (pirmo 

muzikos disciplinas Hartfordo 

jo® meno stilių įvairovę ir žmo
gaus balso prigimtį. Jo sukurtos 
dainos nesiplaka į populiarumą, 
į efektingą žaibų taškymą, bet 
yra savos, mielos, gražios ir ma- 
rijošiškos.

Antrojoj koncerto daly, perei

O. Pliuškonienė padainavo 
Hugo Wolfo tris dainas — Das* 
verlassene( Mae&dlein, Der , 
Garther, ‘ Gesang Weylasųr 
Richardo Strausso Bę&eit,.G. F. Po koncerto ALTS-gos naį-
Haendelio rečitatyvą ir ariją iš muose surengtos vaišės. Ta pro

ga' paminėta ir Kult Subatvaka
rių 20 metų veikla. Ilgametis ir

op. “Serse”, H. Purcellio Dido 
lamentaciją iš op. “Dido ir 
Aeneas” ir Verdi ariją iš op. 
“Don Carlo” (O don fatale). Ir 
čia išvardinti vokalinės muzikos 
kūriniai mūsų koncerto sceno- 

požiūriu dainininkė mum pado
vanojo nemenką pluoštą rečiau Kult Subatvakarių užmojus ir 

programų pobūdį. Žodį tarė irgirdimų dainų ir operinių arijų.
Ona Pliuškonienė prigimties penkerius metus Kult Subatva* 

apdovanota šiltu ir gražaus kariam pirmininkavęs inž. R. 
tembro lyriniu mezzo sopranu. Veitas, tuos kultūrinius rengi- 
Taigi jei kas tikėjosi išgirsti 
Jerikono dūdą, to nesulaukė. Ta
čiau kameriniuose koncertuose, 
visoldo pobūdžio koncertuose, 
svarbu ne’ balso kiekybė, o tai, 
kaip dainininkas pajėgia at
skleisti dainuojamo kūrinio min
tį, atseit, kaip jis tą kūrinį in
terpretuoja. Tuo požiūriu O. 
Pliuškonienė Bostone buvo 
aukštumoj. Laisvai ir lengvai,

navo minėtas mūsų kompozito- 

pozitorių kūrinius. O. Pliuš- 

gražiai skamba jos balso viduri
nysis registras, šviesūs jos aukš 
tieji tonai, tik kiek tamsesnė 
balso apačia. Taigi ir Pliuš- 

solistas Saulius Cibas, turbūt 
apie dešimt metų studijavęs 
skambinimą fortepijonu, o dabar 
jau trečio kurso studentas Har
vardo Medicinos mokykloj. Pir
moj ir Antroj bažnyčioj jis būtų 
turėjęs geras pasirodymo sąly
gas, o savo gražioj pastogėj jam 

tu ir apdriskusiu pianinu Bet 
kaip sakoma, darbas bijo meist- 

gas Sauliauspabūgo — jaunasis 
pianistas E. Dohnanyso Koncer
tinį etiudą irFr. Liszto Valsus

kultūrinėj veikloj.

Sąulius Cibas buvo jautrus ir 
subtylus O. Pliuškonienės paly
dovas, gana didelę ir sudėtingą 

liste pianinu “padainavęs”.

Nepaisant ano nelemto įvy
kio, Bostono ir jo apylinkių lie
tuviai į koncertą gausiai sųsirini 
ko. Abu menininkai buvo priim-į 
ti ilgais ir karštais plojimais. Biį

Vai gražu, gražu (žodžiai F; Kiri 
Šos). Soliste O Pliuškonienė apj 

vakarių pirmininkas inž. Ed
mundas Cibas, sąmojais savo 
kalbą pagražindamas, padarė 
apie tą veiklą platesnį prane
šimą. St. Santvaras paryškino 

nius. anuomet tikrai atjauninęs. 
Koncertantų ir svečių vardu kal
bėjo pro£ Vytautas Marijošius. 
Su rūpesčiu ir viltim apie So. 
Bostono Lietuvių Amerikos pi
liečių draugiją, kurios rūmuose 
įvyko ir Kult Subatvakarių su-‘ 

tį prašneko dabartinis jos pirmi-, 
ninkas Danielius Averka.

Paaiškėjo ir tai, kad ištisus 
20 metų Kult Subatvakarių ko
misijoje dirbo Ona Vilėniš- 
kienė, ilgą laiką toj komisijoj 
darbavosi Al. Griauzdė ir L. 
Lendraitis. Deja, iš subatvakarių* 
steigėjų ir darbuotojų tarpo pasi
trankė ir jau po žemės velėna 
guli dail. Vikt Andriušis, VI. 
Mickūnus, Just Vaičaitis ir Ant 
Vilėniškis.

Kult Subatvakariai ir LK Kul
tūros Įdubas ilgą laiko tarpą Bos
tone buvo ryškūs žiburiai. Rei
kėtų viską daryti, kad jų šviesa

į mokyklą. Juozas «buvo gabus

šeima pėsčiom iškeliavo į Rusi
jos gilumą, į Voronežo miestą, 
apie 500 kilometrų, .čia pradėjo 
veikti lietuvių M. Yčo gimnazi
ja, kurion įstojo Juozas ir jo se
suo Antanina. Jiedu įstojo ir į 
moksleivių ateitininkų organi
zaciją, kuri čia turėjo arti tūks
tančio narių. Jie ugdėsi krikš
čioniškoje ir tautiškoje dvasio
je, kad galėtų prisidėti prie 
Lietuvos šviesesnės ateities kū
rimo.

ir skautininko laipsnį, iš Ukrai
nos atsikėliau į Voronežą, įsto
jau į M. Yčo gimnaziją ir į atei-

piešimais uždarbiaudavo ir tuo 
būdu prisidėdavo prie šeimos 
išlaikymo. - . .

Karui prasidėjus, 1914 visa. nį. - - :
Jis visada buvo gerai nuši- 

teikęs, savo draugus karininkus 
gerokai prijuokindavo. Buvo

sūriniame skaičiau paskaitą apie 
skautybę, skautų siekius, ideolo
giją, kuri yra labai artima atei
tininkų ideologijai, skautų ugdy-

lybe&~ Po/susirinkimo tuoj prisi
statė .8 mergaites ir 9 jaunuo-' 
liai 15-19 metų amžiaus. Tarp jų 
buvo Antanina ir Juozas Kum
piai. Tuojau įsteigiau pirmąją 
lietuvių skautų bei skaučių 
draugovę. Prasidėjo skautiškas 
ugdymas, įvairūs pratimai, ri
kiuote, žaidimai. Visų dvasia bu
vo pakili. Šie ateitininkai skau
tai bei skautės jau išsiskirdavo iš 
kitų savo žvalumu, mandagu
mu, drausmingumu, paslau
gumu. • - '

Bolševikų revoliucijai pra
sidėjus, man pavyko paskutiniu 
traukiniu išvažiuoti iš Voronežo 
pas tėvus. 1917 gruodžio rnėnė-

iro.

Grįžta į Lietuvą
Karui pasibaigus, 1918 Kum

pių šeima sugrįžo į Šiaulius. 
Vaikai tęsė mokslą. Antanina 
kiek vėlimi mirė.

ševikų kariuomenė buvo už
ėmus Šiaulius ir didesnę Lie
tuvos krašto pusę. 1919 visi Vo
ronežo ateitininkai skautai ir
šiaip labai daug ateitininkų sa
vanoriais įstojo į steigiamą Lie
tuvos kariuomenę/ Juozas Kum
pis su keletu savo draugų moks
leivių slaptai naktį išvyko ii 

kurioje jie susipažino su karo 

kiuote ir kt. 1919 gruodžio 
16, sėkmingai išlaikęs egzami
nus, JuozasKumpis su kitais Ka
ro Aviacijos Mokyklą baigusiais 
buvo pakeltas į leitenanto laips-

Lietuvos karo aviacija pra
džioje buvo silpna. Savų lakū
nų (pilotų) turėjome voš keletą, 
kiti buvo samdiniai vokiečiai. 
Oro žvalgai buvo lietuviai. 1919 
kovose su rusais ties Panevėžiu 
ir Daugpiliu jie uoliai pasireiš
kė, iš 50-100 metrų aukščio 
mėtydami bombas ir šaudydami 
iš kulkosvydžių.

1919 pabaigoje mūsų kariuo
menei, kuri sumušė ir išvijo iš 
Lietuvos bermontininkus, ati
teko daug karo grobio ir gero
kai aviacijos turto, nors ir gero

lėktuvai. Buvo parengti nauji 
lakūnai lietuviai. Ir jau 1920 

lėktuvų grupės vadu. Šie lėktu
vai, žemai skrisdami, taikliai 
mėtė bombas į lenkų kariuome
nės traukinius bei sandėlius Va
rėnos geležinkelių mazge ir Su-

NEW BRITAIN, CONN: -

Moterų Sąjungos Connecticut 
apygarda šiais metais mini savo 

ga New Britaino Moterų Sąjun
gos kuopa rugsėjo 28 surengė 
minėjimą New Britaino lietuvių 
parapijos salėj. Salė buvo pilna 
sąjungiečių ir svečių. 7Atvyko 
sąjungietės iš Waterburio, Hart
fordo ir New Haveno su savo

Prieš pietus maldą sukalbėjo

Papietavus, ?<ew Britain kuo
pos pirmininkė Elena Tamošai
tienė visus pasveikino. Apy
gardos pirmininkė Julė Valanti- 
nienė savo kalboj apibūdino 
apygardos sąjungiečių veiklą.

Bus įvai- 
>. Trečia-

... „ . ___ _ ____ Ižiaugsmo
. _ ~ ~ naktis. Šeštadienį, spalio 25,
kanklėm, o jos įvyks lietuvių vakarai su puota

Lietuvos laisvės karuose.
1920 spalio 10 

valkuose. Tai buvo pirmas mūsą 
aviacijos karo žygis. 1930Vytau
to Didžiojo metams skirtas Ka
rto kalendorius pabrėžė, jog 
Suvalkų ir Varėnos bombardavi
mą iš lėktuvų lenkai ilgai at
mins.

Leitenantas Juozas Kumpis, 
bombarduojant Varėną, buvo 
lenkų kulkos peršautas per gal
vą. Paskutinėmis jėgomis jis 
sėkmingai nuleido lėktuvą prie
šo pusėje ir spalio 10 mirė 
Marcinkonyse. Lenkų sugrąžin
tas, jo kūnas buVo palaidotas 
Šiauliuose. Jo žvalgas leitenan
tas Pranckevičius buvo sužeis
tas, po pusmečio sugrąžintas ir 
vėliau mirė.

Pasižymėję narsumu, atkaklu
mu ir padarę lenkams didelių 
nuostolių, karo lakūnas leite
nantas Juozas Kumpis ir oro 
žvalgas leitenantas Prancke
vičius buvo apdovanoti Vyčio 
Kryžiais.

Vyresnis Juozo Kumpio brolis 
taip pat buvo Lietuvos kariuo-

to skautai. ;

Leitenantas Juozas Kumpis iŠ 
Lietuvos aviacijos karininkų pir
mas žuvo karo veiksmuose, bū
damas vos 19 metų amžiaus.

Savo patriotizmu, kovingumu 
ir skaisčiu idealizmu tešviečia 
jis mūsų jaunimui visuomet!

Hackett ir 25 kunigai.
Visą dieną bažnyčios mažojoj 

salėj Jonas Matulįs rodė pa
veikslus iš parapijos istorijos.

Parapijos didžiojoj salėj 5 
vai. popiet vyko puota, kurios 
metu meninę programą atliko 
parapijos choras, vadovaujamas 
Robert Kelly.

Iškilmėm vadovavo Jonas Ma
tulis. Kalbas pasakė vysk. Hade- * 
ett, klebonas Jonas Rikteraitis, 
Conn. valstijos senatorė Nancy 
Johnson, miesto burųristras Wil- 
liam McNamara, Conn. valstijos 
atstovas Joseph Carper, 

rūs laimėjimų, maisto ir pasi- 
linskminimų ki 
raus lietuviško

ueuvitKOyo) Koocenoaaiy v. 
Pliuškonienė, apsirengusi gra
žiu ir truputį pastilizaotu tau
tiniu drabužiu, itin jautriai ir 
suDuiiai padainavo oc. mmanus



rasai#

tenka

tema daugiau paskyrimų iš etni
nių grupių | svarbiuosius val
džios postus. Tai prieš dešimtį 
metų atrodė kaip nepasiekia-

cijos' ir darbo departamentu 
rodo ekonominto gyvenimo g* 
ICJbDO ^yayMĮ^/MTTĮBfyi BUKTltO 
iki 12.1 proc., (penai sieki 
133 proc.),GNP šiemet jau pa 
siekė 2 trilįjouns 5213 bilijonų 
dolerių, pernai sieki 2 trilijonus 
329.8 bilijonų, didmenų preky
bos kainos nukrito 0.2 proc. 
nedarbas nukrito iki 7.5 proc 
Posakiui į ekonominio gyveni
mo gerėjimo pusę neabejotinai 
dabar daug kredito tenka atiduo
ti prezidentui Carteriui, už jo 
dideles, sumanias pastangas.

Prezidentas Carteris supranta kub 
tūrinio pluralizmo vertę. Štai kodėl 
jis stipriai palaiko tokias programas 
kai^ Etninio Palikimo Studijos, et
niniai menai ir papročiai, bei stip
riai pasisako etniniais klausimais 
Demokratų platformoje.

.Carterio vadovavimo metu buvo 
kreipiamas stiprus dėmesys į vyres
niuosius piliečius ir butų klausimą 
ypatingai etninių grupių atžvilgiu. 
Mortgičių pinigai ir darbo fondai bu
vo nukreipti į gyvenviečių gerini
mą. Prezidentas įsteigė Etninių rei
kalų įstaigą Baltuosiuose Rūmuose; 
kad galėtų išgirsti visų mūsų balsą.

Šiemet visi balsuokime už žmo
gaus teises ir tradicines vertybes!

Ponios Rosalynh Carter neda
lyvavimas lietuvių tautinių šo
kių šventėj Chicagoj buvo sukė
lęs lietuvių tarpe nusivylimą, 
tačiau po išsiaiškinimų buvo 
gautas Baltųjų Rūmų su apgai
lestavimu patikinimas, jog labai 
nedėkingų aplinkybių susidės- 
tymas sukliudė ponios Carter 
dalyvavimą. Vėliau prezidento 
Carterio paskyrimas Rimo če- 
sonio į JAV komisiją Madrido 
konferencijai ir Baltųjų Rūmų 
atstovų įvairiais atvejais paro
dytas lietuvių reikalais išskirti
nas atidumas įtikinamai ir nea
bejotinai rodo Baltųjų Rūmų 
didelį palankumą lietuviam.

Išvadoj galima pasakyti, jog 
prezidentas Carteris ne vien žo
džiais, bet ir darbais yra paro
dęs didelį palankumą lietuvių 
reikalam ir jų supratimą. To ne- 
abjotinai galima tikėtis, ir ateity. 
Ko galima tikėtis iš kitų pre
zidentinių kandidatų, yra neži
nių Rinkimų dienąbalsuodami

grįstą kritiką, bet į atliktus 
darbus ir politinių grupių plat
formas.

JAV gyventojų sudėtis yra 
gausi įvairiom tautinėm gru
pėm, tačiau, nežiūrint to, iki šiol 
čia dominavo anglosaksai, vyk
dydami “melting pot” politiką. 
Etninių grupių žmonės buvo lai
komi antraeiliais piliečiais ir ne
prileidžianti prie valdžios postų. 
Čia kaip tik tenka iškelti svar
iną aplinkybę, jog prieš 10 metų 
prasidėjęs etninių grupių judėji
mas susilaukė pritarimo ir pa
ramos iš demokratų. Demokra
tam reikia atiduoti kreditą, jog 
“melting pot” politika šiandieną 
yra nustojusi reikšmės ir etni
nės grupės įgyja svorį bei re
spektuojamą padėtį JAV politi
niame gyvenime.

Tenka pažymėti, jog prezi
dento Carterio kabinete yra pa
skyrimų iš etninių grupių. Taip 
pat jis yrąjmus patikinęs, jog

laikotarpy,,kada opo
nentai, matydami savo pažadų 
nerealumą, sugebėjo juos ma
žinti ar net keisti.

Oponentai dažnai nevengia 
dabartinei vyriausybei ir nepa
grįstos kritikos. Tačiau rinkėjam 
svarbu atkreipti dėmesį ne į 
pažadus ar nepagrįstą kritiką, 
bet į atliktus darbus ir politinų

Paskutinė Respublikoną Vyriau- Pagerbia mūsų vertybes ir 
"-r"--

ris. Žmogaus teises jis vadina “Ame
rikos užsienio politikos siela".

Prezidentas Carteris veikė pasi
remdamas savo įsitikinimais žmo-: 
gaus teisių šventumu. Jis-viešai-pa
smerkė žmogaus teisių pažeidimus 
iš komunistų pusės. Jis kviesdavo 
politinius disidentus į Baltuosius 
Rūmus. Jis užtikrino finansinį nepri
klausomumą Lietuvos atstovybei, 
kaip “vertingam nepripažinimo poli
tikos simboliui”.

Belgrado konferencijoj peržiūrint 
Helsinkio sutarimus, JAV Vyriausybė 
uoliai gynė žmogaus teises Lietuvoj. 
Dar toliau, kad užtikrinus tos kovos 
tęstinumą, paskyrė Amerikos lietuvį 
Rimą Česonį ir kitus Amerikos etni- 
kus delegatais.

čiau ne prez. Carterio kaltė, 
ra sunku ir nusisukti. Tu- kad sąjungininkai jo neparėmė 

šiame šimtu procentų. Dėl sankcijų 
ir boikoto pasigirdo sąjunginin
kų išgąstingi balsai, kad prez. 
Carteris per griežtai užsiangaža
vo, kad gali sukelti sovietų 
nepasitenkinimą ir įtampą. Iš
eitų, invazija nėra toks blogas 
dalykas, kaip griežtas protestas, 
kuris gali sukelti įtampą! Ar šiuo 
atveju prezidentas Carteris gali 
būti pakaltintas kaip stokojantis 
ryžto ir drąsos!

Prezidentas Carteris pakarto
tinai yra pabrėžęs, kad sankcijų 
sovietam neatšauks tol, kol so
vietai neatitrauks kariuomenės 
įš Afganistano. Tuo tarpu res
publikonai su šen. Dole prieša
ky spaudžia kongresą panaikin
ti grūdų embargo sovietam, esą 
tai Sovietam nekenkia, nes grū
dus jie gauna iš kitur. Taip, so
vietai gauna grūdus iš kitur, bet 
turi mokėti žymiai aukštesnę 
kainą ir prarasti kreditus, o tai 
labai pasunkina sovietų padėtį. 
Tai patvirtina žinios iš už ge
ležinės sienos apie pasunkė
jusią ekonominę padėtį ir pasi
reiškusį duonos ir maisto trū
kumą. Tačiau respublikonai, 
žvejodami ūkininkų balsus, ra
miausiai gali rodyti naivumą 
ir nesupratimą, kad nebūtų pa
kaltinti kenkiinu valstybės rei
kalui.

Priekaištai prezidentui Carte-

ma realybė. Taip pat reikia atsi
minti, jog kitos politinės grupės 
etnikam nerodo tokio palanku
mo ir neteikia lygaus traktavi
mo, kaip demokratai. Jei rinki
mus demokrataia pralaimėtų, et- 
nikų, tuo pačiu ir lietuvių, padė
tis labai susilpnėtų.

Prezidentas Carteris paro
dė daug ryžto paskelbdamas 
žmogaus teisių respektavimą. 
Nors ir susilaukė daug kritikos, 
tačiau paskelbtojo principo 
griežtai laikosi ir reikalauja kitas 
valstybes to laikytis.

Oponentai bando priekaištau
ti prezidentui Carteriui, dėl 
knšto gynybos nepakankamo Jis „ebuoo išrinktas fano-

- nių daugumos, nes už jį bal
savo tik 50 procentų. Demokra
tų partijos vadai jį šaltai pri
ėmė į savo eiles. Rezultatas 
— kongresas nepasitikėjo juo, o 
jis — kongresu. Ekonomiškai 
žmonės dėl to nukentėjo.

Mūsų valstybė prarado res- 
pektą, neturėdama stipraus

1 vado. DAYTONA BEACH, FLA.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
žmonės yra susirūpinę dėl eko
nominės krizės didėjimo. Išsila
vinę žmonės yra net išsigandę, 
kad galingiausia ir turtingiausia 
pasaulio valstybė prarado re- 
spektą viso pasaulio valstybių 
tarpe.

Mūsų dabartinis prezidentas 
yra malonus, teisingas ir sąži
ningas žmogus. Tačiau apgailes
taujant tenka pasakyti, kad jis

saulinės padėties akivaizdoj, jie 
priešinasi privalomos karinės 
tarnybos įvedimui. Nesunku 
matyti, jog kritika nėra objekty-
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Taip pat prez. Carteriui bur

tų gelbėjimo žygis Irane kalba

PREZIDENTINIAI RINKIMAI 
m MŪSŲ KRAŠTO ATEITIS

Prezidento klaidos ir silpny
bės yra šios:

1. Jis pasirinko netinkamus 
kabineto narius. Biudžeto sek 
rotorium jis paskyrė savo bičiu
lį, kuris buvo apkaltintas ir paša
lintas iš pareigų.

2. Jis atidavė Panamos kanalą

3. Pripažino komunistinę Ki
niją, kuri yra priešinga demo
kratijai.

4. Atidarė laisvą, be jokių su
varžymų įvažiavimą į Ameriką 
namo.

5. “Išskėstom rankom” jis įlei
do įvažiuoti 150,000 kubiečių, 
žygiui smarkiai priešinosi, saky
dami, kad prezidentas uždėjo

Daytona Beach ir apylinkių 
lietuvių-amerikiečių kirbas 
rugsėjo 27 dalyvavo tarptarti-

Daytona Beach. šio festivalio 
pažinti su papročiais k kulBtea 
tų tautų, kurios sudaro vietinę 
bendruomenę. Lietuviai fimc 
festivalyje pasirodė su Htadies 
meno dirbiniais: buvo SMytn 
meczio ciroztinm,
caro airomiai ir kl, KuflMMt0 
rinko, išstatė ir visą festivalio 
laikė budėto. stsakvdaral i lam- 

jiem ekonominę naštą, juos pri- 
mokyklų ir aprūpinti nepagei- 
bės sekretorius 1978 m. žinojo, 
kad šachas yra fiziškas ligonis, 
tačiau leido jam įvažiuoti į Ame
riką, nežiūrint, kad iraniečių 
vadai juos įspėjo ir prašė neį
sileisti, nes jo įvažiavimas sukel
siąs didelį nesusipratimą tarp 
Irano ir Amerikos. Bet mūsų 
prezidentas tą įspėjimą ignora
vo. Rezultatas — gazolino ir 
kuro kainos trigubai padidėjo'. 
Jeigu karas tarp Irano ir Irako 
užsitęs ilgiau, tai katastrofa pa
liestų visą pasaulį. Mūsų prezi
dento nežinojimas ir nepatirtas 
vadovauti gali sukelti pasaulinį

Balsuodami užmirškim parti
jas, gelbėldm mūsų kraštą!

šokių grupės šioje apylinkėje 
gai atliktais lietuviškais tauti
niais šokiais labai gražiai repre
zentavo Tampos International

18 VISUR vykstantiem į vyskupų sinodą 
Romoj, Lietuvių Katalikų Reli
ginė Šalpa įteikė iš Lietuvos

— Kun. Pranas Masilionis,. 
Sidabravo klebonas (Panevėžio 
vyskupijos) okupuotoj Lietuvoj 
mirė, spalio 14. Nuliūdime liko 
brolis dr. Juozas Masilionis, gy
venąs Dayton, Ohio. Velionis 
buvo gimęs 1902, kunigu įšven
tintas 1927.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės krašto valdyba posėdžiavo 
spalio 5 Detroite. Tarp kitų nu
tarimų patvirtino susitarimą tarp 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės, 
priimtą rugsėjo 13 Detroite. Al
tas vadovybė irgi posėdžiavo, 
bet minėto susitarimo nei pa
tvirtino nei atmetė.

— PLB vaidyba spalio 18-19 
Chicagoj posėdžiavo su Vliko at
stovais. Svarstyti PLB . ir Vliko 
santykiai, stebėtojais pasikeiti
mas ir bendros informacijos ruo
šimas.

kumentaciją apie šeimų teisių 
varžymą okupuotoj Lietuvoj. 
Reikalų vedėjas kun. K. Puge- 
vičius lydrašty prašė tą klausimą 
iškelti sinode. Gauti vyskupų

ryti.

lio 25, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Rochestery, šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėj skaitys paskaitą 
nėti to didelio vyro 100 metų 
gimtino sukaktį. Rengia LB Ro- 
chesterio apylinkės kultūrinė 
sekcija.

nuos spalio 25 Marijos aukštes
niosios mokyklos salėj. Ji dai
nuos komp. Jeronimo Kačinsko 
harmonizuotas liaudies dainas, 
palydint Berklee kolegijos sim
foniniam ansambliui, sudarytam 
iš kolegijos dėstytojų. Koncer
tas rengiamas Lietuvių Fondo 
dviejų milijonų surinkimo



APIE L.K. FONDO SUSIRINKIMĄ

universitetą magistro laipsniu) 
ir Linas (dar tebestadijuojąs), 
sekdami motinos pėdomis, įsi-

bury Park Pirai, nes toj apylin
kėj gyvena daug estų ir kores
pondento draugė yra este!). Kiek 
pasiref&ė lietuvių profesionalų

Marija Eidukaitytė-Puškorie- 
nė, skaučių veikėja, paslaugi, 
gyva visuomeninių darbų daly
vė, dviejų suaugusių sūnų moti
na, šiais metais Cuyahoga Com- 
munity kolegijoj įsigijo antrą 
mokslo laipsnį pritaikomojo bib
liotekų technologijos mokslo sri
ty, 1978 gavo Associate laipsnį

Kodėl spaudos atstovai nepa
sirodė, nors jie ir buvo infor
muojami raštu bei telefonu ir 
stumiami į žygį ateiti? Galėta
me gal pakaltinti “Stseuben 
Day” paradų (kuris, kaip kai 
kas teigia, irgi palyginti mažai 
reklamos gavo) ar iraniečius, ku
rie netikėtai tų dienų irgi de-

Šeštadienį, spalio 11, įvyko 
Kultūros Židinio išlaikymui į- 
steigto Lietuvių Kultūros Fondo 
penktasis visuotinis narių susi
rinkimas. Šiuo metu Fonde yra 
dOO hu viršum aktyvių narių, 
bet susirinkime dalyvavo tik

klausytų ir ragintų savo narius 
priklausyti prie LK Fondo. 3. 
LK Fondo iždą, ypač pastoves
nį atsarginį fondą, laikyti aukš
tesnes palūkanas nešančiose

Didžiausia dalis šios informa
vimo naštos turėtų kristi ant jau
nosios kartos pečių, nes ji,‘už- 
augusi Amerikoj, laisvai kalba 
angliškai. Kol kas perspektyvos 
tokiam užžsuugažiavimui gana 
niūrios, astsižvelgiant į New 
Yorko lietuviško jaunimo įsijun
gimą į Pabaltiečių Laisvės Žy
gio ruošos dabos. Kaip sunku 
buvo $ pritraukti prie aktyvaus 
darbo: vis “neturėjo laiko”! Kaip 
sunku buvo jį sudominti net 
smagiu pabaltiečių jaunimo po
būviu, kuris buvo reldamuoja-

Marija Puškorienė pradėjo 
studijas 1974, sunkiai atitekamą 
laiką dienos metu tarp pusryčių 
ir vakarienės sunaudodama sa
vęs lavinimui, ypač susidomė
jusi psichologijos mokslu. Po 
ketvertų metų studijų įsigijusi 
pirmų laipsnį, nutarė savo žinias 
pritaikyti praktiškam gyveni-

MŪSŲ PAČIŲ TALKA 
INFORMACIJOS SRITY

las Tėvas Paulius Baltakis, 
OFM. Jis labai pasidžiaugė 
sklandžia naujosios adminiw 
racijos veikla, ypatingai padėk#

mas spaudą) ir per radiją: pasi
rodė tik dvi lietuvaitės!

Šiom dienom sunku toli kur 
nueiti be pažinčių. (Teisybė, 
platus straipsnis apie Pabaltie-

teinrajantis, kaip viskas vyksta, 
bandant gauti is jy pažadą oa- 
lyvauti bei raportuoti apie žygio 

__________________  _ l eigą ir tikslų. Gautas pažadas 
taupymo institucijose. 4. Fondo a vienos įstaigos, U 4-to ka-

batai. Jos pastangos buvo apra
šytos Clevelando spaudoj, ir 
visur buvo minima, kad “jos gi
mimo vieta Lietuva, ir ji yra ci
tuojama kaip motina, kuri savo 
vaikus moko Lietuvos istorijos ir 

Voice of America radijo tamy- supažindina sujos kultūra, bet 
drauge ir Amerikos- istorija”.

Tai įrodo, kad, tik įsijungda
mi aktyviau į Amerikos politinį 
bei informacinį gyvenimų* į- 
stengsim ir mūsų tikslus pada
ryti realius bei aktualius. R. Bo- 
belytė pastebi, kad, ruošiant į- 
vairius renginius Kultūros Židi
ny, per dažnai pasitenkinta savo 
lietuvių visuomenės vidaus gy
venimu, užmirštant kitataučius 
ar net nelaikant realiu jų no
ro būti naformiKjasniein. Dtftaai 
kitataučiai pergyvena <W ^neži
nojimo praleidę taurinių; šokių 
ar kokį kitų kultOrinį renginį

mui, pasirinkdama bibliotekos 
mokslų sritį. Savo pavyzdžiu 
Marųa Puškorienė gali įkvėpti 
moteris, kurios skęsta kasdieny
bės pilkumoj, nepraturtindamos 
savo dvasios papildomu Žinoji
mu, tuo pačiu ir nebespindu- 
liuodamos savo atsinaujinusia 
dvasia ir savo pavyzdžiu į šei
mų ir aplinką.

Aurelija Balašaitienė

tų — vadovų ir eilinių statę- 
Jau stovyklose, skautai beveik 
spontaniškai atsikūrė, sutvirfe- 
darni nepriklausomoj Lietuvoj 
susiformavusias skautybs 
tradicijas ir jas tęsdami. Perą 
trumpą stovyklinio gyvenimo 
laiką priaugo eilė nauju vado
vų, b vyresnieji, panaudoję 
visus savo patirties ištekliuj >t- 
statė lietuviškosios skautybft 
veikimą su mintim, kad ji plistę 
ir gyvuotų laisvojo pasaulio 
kraštuose, kur tik begyvena lie
tuviai.

Clevelande pirmaisiais kūri
mosi metais, 1949 rudenį, v,s. 
Stefanija Radzevičiūtė ir v.s. 
Vincas Kizlaitis pradėjo organi
zuoti pirmuosius skautų ir skau
čių vienetus, kurie su laiku ri- 
augo į Neringos ir Pilėnų tun
tus. Šalia jų sua. dr. Dominin
ką Kesiūnaitė atkūrė akademi
nį skautų, sąjūdį. V. s. Apoloni
ja $enbergienė įsteigė pagal
binį neaktyvių skaučių vienetą 
— Židinį, kad jame buvusios 
skautės, jaunų skautų motinos, 
turėtų progos bendrauti skautiš
kos šeimos atmosferoj ir, reika
lui esant, talkinti vienetų dar
bui. Jūros skautai, skautininkų 
draugovė ir skautininkų Ramovė 
veikia savarankiškai, tačiau 
bendram reikalui iškilus, dirba 
drauge. Čia ir didelio pasiseki
mo turinčios Kaziuko- mugės, 
koncertai, tradicinės Kūčios, Ka
lėdų vakarienė, stovyklos, išky
los ir suvažiavimai sudaro pla
čius skautų veiklos barus.

Skautų veikla retai teskyla
ma įmantrių, grandiozinių pa-

belytės straipsny, iš dalies ir.
šalia Jos rtztopnrio pateiktame mūsų lūpeą&imsflauba mariai 
Aurelijos Bdaiaftfenės raporte, dėmesio. Jei imta, kad mūsų 
pasirodžiusiame Darbininko interesai būtų giBani, reikia 
spalio 10. d. numery. Kaip ga- nielįn įtektu jnairąjų, arimte-

go žaidimų talkai, stojant nariais 
į Kultūros Fondą ir dalyvaujant 
Kultūros Židinio veiklos dar
buose. Tėvas Paulius pažymėjo, 
kad Chicagos lietuvių Jėzuitų 
Jaunimo Centras ir Toronto 
Anapilio administracija, Kultū
ros Židinio pavyzdžiu, perėjo į

humanitariniuose moksluose. 
Baigusi gimnaziją Vokietijoje, 
studijavo.trejus metus Pinneber- 
go Pabaltijo universitete, vėliau 
sukūrusi šeimą, ji niekada nenu
stojo troškimo mokytis, studijuo
ti, siekti platesnio akiračio. Jos

p«ų darbuotajam ir ragtadi 
kiečiais darbais — aukojįąnt

Pabaltiečių Laisvės Žygis, 
įvykęs rugsėjo 27, susilankė 
daug teigiamų atsiliepimų pla
tesnėj pabaltiečių spaudoj bei 
visuomenėj. Nors šio straipsnio 
autorei neteko dalyvauti pačiam 
žygy (nes turėjo kitų įsipareigo
jimų tą savaitgalį Chicagoj), įvai
rūs šaltiniai, iš jaunųjų ir vyres
niųjų, pasakojo, kad žygio nuo
taika buvo šauni, nemažą dalį 
pusantro tūkstančio dalyvių su
darė jaunimas, kalbos buvo ne 
per ilgos ir uždegančios, eise
na į sovieto nmbsiTučte triuM-

Ji savo straipsny klausia: “Kur 
buvo' šitos demonstracijos spau
dos atstovas? Nejaugi mes tokių 
neturėjom?” Turėjom, ir jie 
buvo žygy, buvo susitikę ir su 
NBC įgula. Žygio spaudos ko
mitetas — “Public relations” 
skyrius — kelias savaites prieš 
žygį pasiuntė žinias (“news re- 
leases’9 New Yorko apylinkės 
radijo bei televizijos stotim, 
laikraščiam bei žinių agentūrom. 
Adresatų sąrašas susidarė iš 
maždaug 40 kontaktų. Kelias 
dienas prieš žygį ir vėl buvo 
pasiųstas informacinis lapelis 
apie žygį paskiriem spaudos 
atstovam, jiem primenant, kur ir 
kada žygis įvyks, kokia progra
ma numatyta, su kuo susirišti, 
norint daugiau informacijos, ir 
tt. Vyko tiesiogini* kreipimasis 
į spaudos atstovus telefonu, siū-

ramios gyvenimo mokyklos, bi
rioj vyresnieji bendrauja su jau
nesniais, kurioj visi randa bend
rą kalbą ir kurioj visi yra bro
liai ir seserys, jungiami bendro 
idealo ir bendro darbo. Ir šis 
jubiliejus, kurį organizuoja visų 
vienetų atstovų sudarytas komi
tetas, nepasižymi nei grandio
zine programą, nei įmantriu 
banketu. Iškilmingos pamaldos, 
iškilminga sueiga ir šeštadienio 
vakaro pobūvis su nuotaikinga, 
ir kuklia programa tik dar pagi
lins tylią, bei gilią skautybės 
vagą

Clevelando skautija išaugino 
ištisą eilę asmenybių, kurios po
zityviai reiškiasi įvairiausiose 
mūsų visuomenės gyvenimo sri
tyse. Pirmasis Pilėnų tunto ton— 
tininkas V. Kamantas Šiuo metui 
vadovauja Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenei, s. Aldona Gri
nienė — kalbėtoja, profesorė, 
Vytautas Puškorius — pianistas, 
v.s. Stefa Gedgaudienė — pir- 
mąnjietttvė vadovė, baigusi gau
siuosius Gilvelio kursus, —visi 
jie išsinešė | gyvenimą skautiš
kų idealų pagrindus, o sbutn-

U dėmesio jau vien dėl to, kad Kai turima gyvenimo aiškių 
patys skautai sau reikalauja la- Dar ir šiandieną, tais atomi- 
bai maža reklamos, panegirikų nio amžiaus, elektroninių ste- 
ar propagandos. Jų suvažiavimai buklų ir “moters išsilaisvinimo” 
praeina be patoso, banketų ir laikai*t vyrų dominuojamame 
prakalbų. Jų jūbiliejai kuklūs, pakuly reta kuri moteris prasi- 

veržia į viešumą Tai daugiausia
B nepaprastai įtemptų pastangų ir 
B užsispyrimo dėka — šalia talen- 

tų ir gabumų. Moterys pasiekia 
B pripažinimą dažniausiai savo 
B asmeniško gyvenimo sąskaitom, 

nešant šeimos atsakomybės 
kasdieninių “moteriškų” darbų

B ' naštą Ir taip gyvenime nepa- 
B stebim tų, kurių slaptos svąjo- 
B nės su neišpasakojama kantrybe, 

||gnemigo naktimis ir užsispyrimu 
, B priartina tų svajonių išsipil-

todėl nuo visuomenės pastangų 
priklausys ir šių lietuviškų insti
tucijų ateitis.

Po diskusijų apie padarytus 
pranešimus buvo trumpa per
trauka, po kurios įvyko LK Fon
do, tarybos rinkimai. Pasibaigus 
trijų tarybos narių (V. Alksninio, 
A. Balsio ir VL Sido) kadenci
jai, buvo pasiūlyti nauji kandi
datai. A. Balsiui atyisalnn* kan
didatuoti, sąrašas susidarė iš V. 
Alksninio, VI. Sido, A. Česna- 
vičiaus ir VI. Kalyčio. Slapta bal
savimu tarybon buvo išrinkti V. 
Alksninis, VL Sidas ir naujas na
rys Algirdas Česnavičius.

Po eilės klausimų ir sumany
mų susirinkimas priėmė čia su
minėtus nutarimus. 1. Sustiprin
ti Fondo narių verbavimo vajų. 
2. Reikalauti, kad organizacijos,

syti LK Fondo valdybos pirmi
ninko ir kitų valdybos narių pra
nešimai. Pirmininkas A. Vekse
lis trumpai apibrėžė pereitų me
tų LK Fondo veiklą ir pažymė
jo, kad pirmieji metai nuo K. Ži
dinio administracijos perėmimo 
iš Tėvų Pranciškonų praėjo ga
na gerai, nors kai kurie reikalai 
dar tebėra vystymosi padėty. 
Valdybos pranešimai taip pat iš
ryškino nuveiktas darbus ir pir
mųjų metų sunkumus. Labai 
teigiamą įspūdį padarė LK Fon
do finansinis pranešimas, iš 
kurio matėsi, kad šiuo meta Kul
tūros Židinys yra išlaikomas be 
nuostolių- Bingo žaidimų, aukų, 
nuomos ir narių- mokesčių su
telktos pajamos įgalino padėti 
keletą tūkstančių dolerių į at
sarginį fondą kuris būtų naudo
jamas nenumatytų išlaidų atve
ju. Valdybas pranešimai buvo 

jai atiduoda savo duoklę, nefiflh-' priimti be didelių priekaištų.
rint ir kitų kasdieninio gyveni- Susirinkime dalyvavo ir svar
ino įsipareigojimų. Savo tspe Iriausias Kultūros Židinio kfejos 
tarim tokus garbingus pinn^ąi bei statybos vykdytojas, o dabar

minga, ir 11
. * 'k

Tik, žinoma, apgailestautina, 
kad žygis nesukėlė New Yorko 
plačiosios spaudos domesio.
, Nepasitenkinimas šiuo pralai
mėjimu yra iškeliamas Rasos 
Bobelytės straipsny “Demonst- 
ravom patys sau”, pasirodžiu
siam Darbininko spalio 10 d. 
numery. Ir vėl apgailestautina, 
kad straipsnio autorės minimos 
priežastys šiam pralaimėjimui 
ne visiškai tikslios.

prasimušę iribnzMctačj atHy ir 
neužmušta saro lietavBkos kil- 
mės bei tautites pareigos? Skai
čius tikriausiai rabistą iki vie* 
no* zaaHDO* puuą. neumu* savo 
tautiečių informacijos srity,

- ■

bos. Žygy dalyvavo Laisvės Ra
dijo ir Amerikos Balso korespon-. 
dentai, kurie įvairiomis kalbo
mis, įskaitant ir lietuvių, perda
vė už geležinės uždangos pla
čius pranešimus apie Pabaltie
čių Laisvės Žygį.

Taigi žygis bent iš dalies nu
skambėjo per pasaulį.

Be abejo, žygio rengėjai ir, 
manau, lietuvių, latvių ir estų 
visuomenė pergyvena, kad įdė- 
te^darbas ir laikąs, ruošiant šį 
žygį, jau nebe pirmą kartą ne- 
pąjėgė pilnai sudominti Ameri
kos informacinio sluoksnio. Ar 
15,00Q pabaltiečių demonstraci
ja New Yorke prieš maždaug 
15 metų atkreipė į save plačio
sios spaudos domesį? Atrodo, 
kad ne. Pabaltiečių Žmogaus 
Teisių Žygis Washingtone, įvy
kęs 1977, buvo minimas Wash- 
ingtono spaudoj tik tada, kada 
200 jaunuolių atsiskyrė nuo 
4,000 demonstruojančios masės 
ir stengėsi nelegaliai pribėgti 
prie sovietų ambasados su pla
katais. Vis vien kiekvienu'tokiu 
žygiu kas nors yra laimima.

Aišku, kad šio žygio rengėjų 
pagrindinis tikslas nebuvo iš
parduoti marškinėlius ar sagas, 
kaip teigiama. Čia tai tik buvo 
pašalinis užsiėmimas, bet tuo 
pačiu ir kietos realybės faktas: 
reikėjo kaip nors uždirbti pini- čių Laisvės Žygį pasirodė Ash- 
gų padengti Žygio išlaidom.
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giama Kultūros Židinyje atei-

tytas susitikimas su Br. Raila iš 
penktadienio perkeltas į šešta-

gaikštį Algirdą. Knyga jau yra 
surinkta pranciškonų spaustu
vėje, dabar skaitomo* korektū-

Cesonis, kuris iš 
buvo

ųutęs lietuvių 
turtingumą bei 

stilingumą. R. Česonio kalba

is visuomeninio gyve- 
o temomis, literatūriniais 

Tuos straipsnius jis 
| knygas ir tokių 

jie 10.
R knyga, išleista šiais 

i£ pavadinta "Vaivos rykš- 
sudėtas kalbos, kurias

( Liberty. Kalbos skirtos „ 
ii Lietuvai.

jį galimybė autoriui su 
^atkeliauti į šį Atlanto pa- 
*čiajie, atvykę iš Euro

pos,prieš 30 metų, ir yra gy
venę. Atvykę svečiavosi pas 
Aldoną ir Stepą Mackevičius.
4 Tokia reta proga susitikti su 

, svečiu rašytoju buvo išnaudota.

rengė popietę, skirtą svečiui ir 
jo „knygai. Berengiant atvažia- 
yftpo planus, šeštadienio vaka- 
SM (spalio 11) buvo užimtas. 

, Turėjo būti koncertas, paskui 
. susipažinimas su neseniai iš 
Lietuvos atvykusiu Vladu Šaka
liu. Bet visa tai atpuolė. Pa

> . Vakaronę pradėjo P. Jurkus, 
pasveikindamas svečią ir ponią. 
(Jai prisegtas korsažas). Parody
ta, kiek Br. Raila parašė kny
gų. Tas knygas iš bibliotekos 
parūpino A. Maceika.

- ’; Apie Railą, jo vaidmenį, jo raš- 
' tas kalbėjo Stasys Santvaras iš 

Bostono. Kalbėjo grakščiai, ele- 
j^ntiškai ir išsamiai. Prisiminė 
net jo studentavimo dienas, jo 
veiklą Trečiame Fronte, pasi-

- jo žurnalistinius raštus ir taip 
pat nusakė, kas toji dešimtoji 
knyga, kokias temas nagrinėja,

maždaug apie 5 minutes. Tai 
privertė autorių susiglaudinti, 
aštrinti žodį ir mintį, daryti stai-

_-------------------------

<3
savo

šilta.
Kalba Br. Raila

Savo žodyje svečias pirmiau
sia pareiškė ilgą padėką visiem, 
kurie prisidėjo prie šios knygos 
išleidimo,-ypač padėkojo Lietu
vių Fondui, kuris tam reikalui 
paskyrė 1000 dol. Padėkojo vi
siem, kas jį skatino dirbti 
prie knygos, prie tų kalbų.

Toliau papasakojo, kaip jis 
pradėjo tas kalbas rengti ir skai
tyti per Laisvės Radiją. Užkal
binęs jį rašytojas Algirdas 
Landsbergis ir taip įtraukęs. Tai 
buvo prieš ketvertą metų. Tų 
kalbų autorius ėmęsis, nes tikė
tasi, kad susidarys knyga.

Perėjęs per šią įžangą, jis 
trumpai palietė dabarties gyve- 
nimo aktualijas, daugiausia kai- vunus-

Raila/febai taik-

m santvarką.

Ir čia Br. Rai- 
is sukritikavo 

jų išpūstą,

Tuo tr baigta ši Vaižganto 
Klubo surengta vakaronė. To
liau visi svečiai buvo vaišinti 
kavute, kurią parengė Renata 
Alinskienė. Visi maloniai pa
vakarojo, pasikalbėjo su tolimu

nę apie 60.
Br. Raila ir St Santvaras kitą ( 

dieną, sekmadienį, keliavo į 
New Haveną, kur buvo pakarto
ta ta pati programa. Gi Br. Raila 
iš New Yorko spalio 16 išvyko X 
į Chicagą, kur aplankys savo 
draugus.

Pristatyme buvo mažoka kny
gų. Kiek autorius atsivežė 
tiek ir buvo parduota. Atsi- \ 
vežė 10 egz., o būtų parduota 
antra tiek. Tokiais atvejais lei- 

[g dėjai turėtų būti apdairesni ir 
knygomis aprūpinti tokius subu-

liniukas yra vilnietis, dar prieš 
antrąjį pasaulinį karą apsigyve
nęs Vilniuje, Vilniuje baigęs 
ir meno mokslus. Su giliu įsi
jautimu jis tapė Vilnių. Dau
giausia tai buvo akvarelės. 
Prieš porą matų jam pasisekė 
atvyktį į šį kraštą, apsigyveno 
New Yorke. Lankosi lietuvių 
parodose. Ir šioje parodoje bus 
išstatyti tik su Vilniumi surišti 
^veikslai.

DaiL Prano Lapės paroda ren
giama lapkričio 22-30 New Ca- 
naan, Conn., mieste, Wayne 
Carriage Bam galerijoje. Atida
rymas lapkričio 22, šeštadienį, 
nuo 5 iki 8 v. v.

tI

darbus, priimtas senas rezoliuci
jas, nutarimus, prie kurių vėliau 
nebuvo grįžta, priešingai, 
net visai užmiršta.

Kas charakteringa, kad jis siū
lė visą veiklą iš defensyvos per
vesti į ofenzyvą, į intelektualų 
ofenzyvą. Tik ofenzyvoje būda
mi, daugiau padarysime Lietu
vos laisvinimo darbuose.

Jo kalba užtruko kokia 20 mi
nučių, Savo kalboje jis taip pri
vedė, kad buvo pademonstruo
tos fc> įkalbėtos iuostos« Buvo at-

n lik ai p^ęmpn^trajvo ’Į^das^ 
Alinskas per. savo, .turimą .apara
tą. Kiekviena kalba buvo penkių 
minučių ir keliolikos sekundžių. 
Įkalbėtos paties autoriaus, įkal-

prisimintas prof. kazimieras būga

'■ Lietuvių Katdalikų Mokslo 
Akademijos New Yorko židinys 

v Spalio 12 Kultūros Židinio ma- 
‘ tojoje salėje surengė prof. Kazi- 
■" ūriero Būgos 100 metų gimimo 

sukakties minėjimą. Ta sukaktis

dutiko, kad dėl techniškų prie
žasčių buvo net du kartus nu
kelta. Taip ir pasiekta spalio 12- 
tos.

Paskaitai buvo pakviestas dr. 
Antanas Klimas, kalbininkas, 
profesoriaująs Rochesterio uni
versitete. Išsamioje paskaitoje 
Rs apžvelgė visus profesoriaus

programa užtruko apie valandą 
ir 40 minučių.

Minėjimą pradėjo ūfajridgė dr. 
Aldona Janačienė, židinio pir- 

i ė. ji visiem padėkojo už 
bet kolą darbą, prisidėjimą, kad 
šis minėjimas buvo suorganizuo
tas. Pakvietė visus kavutės, ku
rią parengė Kat. Mokslo Akade
mijos mecenatė Elena Mickeliū- 
nienė. Čia dabar visi turėjo 
progos pabendrauti. Svečias 
prelegentas gana greitai išsku
bėjo į lėktuvą.

kino jų ypatingą vertę, kaip jis

Salės gale, kur buvo paskai
ta, buvo pakabintas prof. K. Bu-

Jaunavedžiai su palyda. Iš k.: Birutė L. Bagdžiūnienė, 
Birutė Bagdžiūnienė, Rasa Šiultienė, Ramutė Vounasis, 
Dalia ir Rimas Lileikiai, Romas Kildišas, Tomas Bagdas,

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA

bos žodynui, kaip tyrinėjo ir ra
šė, -apie vietovardžius, kaip 
korespondavo su visais to meto 
garsiausiais kalbininkais. Dar 
iki šiandien jo darbai tebėra 
Svarūs, reikšmingi. Jis nulėmė

rė P. Jurkus. Po paskaitos port
retas buvo padovanotas svečiui

Kun. Ladas Budrcckas iš Ap- 
miširimo parapijos Brooklyne* 
persikelia gyventi j Ark i vysk. 
J. Matulaičio namus Putnamc. , 
Jam išleistuvės rengiamos spa- 

• lio 26, sekmadieni, tuoj |h> su
mos parapijos salėj.

Albina Mociūnicnč, sulau
kusi 73 m. amžinus, spalio 10 

p ' mfrė €to«s«lrie¥»K.Y^'H Sv? Ma-

ti vietoj gėlių prie jo karsto Tau
tos Fondo laisvės iždui aukojo 
po 100 dol. Alfonas ir Alvina 
Wells iš Sun City, Arizona, 
L.L. Šmulkščiai iš Chicago, I1L, 
50 dol. dr. Kazio Griniaus Fon
do valdyba. Už aukas nuošir
džiai dėkoja Tautos Fondo val
dyba.

A. a. dr. Jurgio Balčiūno 
atminimui Tautos Fondui auko
jo: Bronė Balčiūnienė — 45 
dol., E. ir R. Šilgaliai — 20 
dol., po 10 doal. P: K. Alšė- 
nai, S.H. Idzeliai, dr. Elena 
Repšienė, 5 dol. O. ir V. Jokū
baičiai. Tautos Fondo valdyba, . 
valdyba už aukas nuoširdžiai 
dėkoja.

atniį 6GJ

dota šv. Marijos kapinėse. Jos 
vyras Juozas mirė kovo mėnesį. 
Mociūnai anksčiau gyveno 
Brooklyne, kol Coxsakie nusi
pirko nedidelį ūkį. Pas juos 
daug lietuvių yra praleidę savo 
atostogas.

Sergej Žarofo vadovaujamas

Rugsėjo 14, sekmadienį, 5 Pilnutėlę bažnyčią džiugino 
v. popiet Apreiškimo parapijos gražios apeigos bei gražus Rasos 
bažnyčioje mišių metu buvo su- Bobelytės ir Viktoro Ralio gie- 
tuokti Dalia M. Bagdžiūnaitė su dėjimas.
Rimantu J. Šileikiu. Sutuoktu- Puikios vestuvių vaišės buvo 
vių apeigas atliko kun. Jonas Roslyn Country Club patalpose 
Pakalniškis, kuris jaunąją toje bei sode.
pačioje bažnyčioje yra ir pa
krikštijęs. Mišių metu patarnavo 
Dalios jauniausias brolis And-

Smagu sveikinti tokią gražią

- skautai akademikai, uoliai ir il- 
, .. gai reiškėsi Tryptinio ansambly-
1, kalbomis atliko vyresmej. Jporte Abu yra baigę

kolegijas. Rimantas dirba San- 
. fbrd C. Bernstein Investment 
Cb. — Wall-St.,zo Dalia už
ima aukštas pareigas Blooming-

broliai Giedrius ir Paulius.
Jaunąją prie altoriaus palydė

jo žiedų nešėjas Vydas Marijo-

dės savo 54 sezoną. Eilę metų 
koncertavo tik užjūriuose, šie
met choras pasirodys rytiniuose 
JAV ir Kanados miestuose. Pir
mas šio sezono koncertas įvyko 
spalio 12 Glen Cove, L.I. To
limesni koncertai numatyti Wa- 
shingtone, Philadelphijoje, New 
Yorke. Trejetas konęertų bus 
Montrealyje, Toronte. Choras 
kadaise yra koncertavęs nepri-

Kasos Kredito Unija praneša, 
kad Certificates of Deposit pa
lūkanos šiuo metu pakilo iki 
11.75%. Kas turi atliekamų pi
nigų arba laiko juos banke, gau
dami tiktai 5.5% turėtų tuoj pat 
pasiskubinti ir pervesti san
taupas į Kasos Kredito Uniją. Ka
soje Certificates of Deposit ga
lima imti 500 dolerių sumomis 
nuo penkių šimtų iki šimto 
tūkstančių dolerių vertės. Visi 
indėliai federalinės valdžios 
įstaigų yra apdrausti iki 100,000 
dolerių. Certificates of Deposit 
galima išsiimti 3 ar 6 mėnesių, 
arba ilgesnio laiko terminui. Pa
stovios nuolatinės santaupos Ka
soje taip pat neša didesnes palū
kanas, negu bankuose. Organi
zacijom siūloma laikyti savo iž
dus Kasoje, nes aukštesni pro
centai pakels jų vertę. Vaikų

Choro tenorų eilėse iki savo 
mirties 1959 kaip solistas reiš
kėsi Kostas Jurkevičius. Šio 
sezono sąstate dalyvauja kitas 
lietuvis, newyorkiečiam gerai 
pažįstamas bosas Stasys Citva-

komis dalyvauja nuo 1958 metų.

telių, kur St Citvaras žymimas 
solistų tarpe.

Praėjusi sezoną St Citvaras

Min ėjime dalyvavo apie 50. 
Buvo pakviesta ir prof. K. Bū
gos, dukra Aldona, kuri gyvena

gimė, kaip jis mokėsi. Tą visą 
praleidęs, susitelkė ties jo dar-

»
■
į

i
>
*

lą ir pačios kalbos vystymąsi.
. •‘ Prelegentas labai mažai te-

Petrai vrričMnos

minėjime negalėjo dalyvauti. 
.(>*)

tė L. Bagdžiflnienė, Rasa Suil- Jaunavedžiai apsigyveno 
tienė (specialiai su vyru atvyku- Manhattane.
si iš Ispanijos) ir Birutė Bag
džiflnienė.

Rimanto vyriausias^ pabrolys

Ir tų klausimų buvo įvairių,

Alg. Pūras iš Lousianos, Alex
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VISABALTIMORE, MD

oficialiai praneša savo gausiems klientams, kad siuntimas

MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ

CREDlf UNION

MMI dvi), Svaria 11/2 sv~ Kaina už vienas - 
Vyriškas arba moteriškas megztinis-------.....
Moteriškos arba vyriškos našoninės kojinės

Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 11/2 sv. 
Putid medžiaga suknelei, sveria 1 sv.....................
AngHška vilnonė medžiaga eilutėm, sveria 3 s.__

Solistė Marytė Bizinkauskai- 
tė dainuoja Donelaičio mi
nėjime Putname rugsėjo 7 d.
Nuotr. J. Kriaučiūno , \

116-06 Myrtle Avenue 
Richmond HM, N. Y. 11418

Antanas Ir Edvardas Lorence atlieka Įvairiausius namų 
Įrengtam, patobulinimo ir pataisymo darbus. Įrengiamos 
modąmtos HoByutood sritines virtuvės, vonios kambariai, 
atitekami stalimm darbai, namas apkioĮamas.aliuminlĮaus

mml AMuŠMUi^^nm Im šrMti Irmosswl VHMMmĮMUM WIVWWOniriV 8BUyin®6 W KlU Kranai t*

zaclĮoe Įrengiami, Įmngkuaaa rūsys, atliekami cemento 
darbai Ir kitokie patarnavimai. Adresas: 84-52 86th Avė., 
toodnm, NX, 11421U Telefonas 212 848-2731 arba 
441-2489. KMbaaiaangliškai, lenkiškai ir ukralnletlškal. DALIA AŽUOUEMĖ-T.L <212)2364128 

RaėyS: c/oDarbiatakM, 341 MgMandBtvd.
BrooUyn, N.Y. 11207

čius, So. Boston, Mass. }
Po 4 dol. — P. Bajoraitis, 

Hamburg, W. Germany, V. Ver
tulis, Eriglishtown, NJ., F. Za
leskis, Lakewood, N.J.

3 dol. — A Dulkis, Newark,
15 dol. r— J- Mįačernienė, 

Woodb*veri» N.Y.
Po 12 dol.— A Patamsis

‘Visi darni prenumeratos1 mokestį, 
lovau- prisidėję aukomis už kalendo- 
įeina rių, įvairius patarnavimus ar

Lipčienė, trumpai paaiškindama 
jo prasmę. Kun. R. Krasauskas, 
Matulaičio namų kapelionas, su
kalbėjo pradžios maldą. Visam 
minėjimui vadovavo dr. J. Kriau
čiūnas. Jis pristatė ir programos 
atlikėjus.

Seselė Ona Mikailaitė, poetė, 
rašytoja, redaktorė, skaitė 
įdomią paskaitą apie Donelaitį, 
kaip asmenį ir žmogų. Ji išryš-

Prielnamos kainos, modemas Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
(kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

kp tarybos posėdis, kuriam va
dovavo, tarybos1 vicepirmininkas 
Ą. Vekselis. Svarbiausias posė
džio punktas buvo pasidalini
mas pareigomis. Renginių komi
teto darbą apsiėmė naujasis tary
bos narys Algis Cesnavičius. 
Ligšiolinis ir ilgametis Kultūros 
Židinio renginių vadovas Aloy-

Švč. Mergelės Marijos Dan
gun Ėmimo šventėj, rugpjūčio 
15, dvi seselės — Teresė Mari
ja Lukaitė ir Stasė Normantai- 
tė — atnaujino vienuolinius įža
dus. Tai padaryta mišių metu, 
kurias aukojo kun. B. Markaitis, 
jėzuitas. Tą dieną seselės baigė 
jo vestas rekolekcijas. Įžadų at
naujintojas sveikino seselės ir 
vietos lietuviai bendrų pietų 
metu. Ištvermės ir sėkmingo 
darbo Dievui-ir Tėvynei!

J-Kr.

certo dalis-susidėjo'iš liaudies 
dainų, populiarių dainų ir ki
tataučių muzikų sukurtų dainų, 
viena buvo dainuojama vokiškai. 
Bisui solistė pridėjo . “Kur tas 
šaltinėlis". Malonus solistės 
balsas, ir ji daro gražią pažangą. 
Ji jaunutė; dabar yra muzikos 
mokyklos studentė. Jai akompo- 
navo jos tėvas ir muzikos stu
dentas kaimynas James Hay.

Minėjime dalyvavo su viršum 
100 žmonių. Visi buvo labai 
patenkinti programa. Pasigesta 
daugiau dalyvių, ypač jaunimo, 
nors' ir daug pakvietimų buvo 
paskleista per apylinkes, o Hart
fordo lietuviškos valandėlės ra
dijo vedėjas A Dragūnevičius 
kelias savaites garsino minėji
mą. Minėjimas baigtas visų su
giedota “Lietuva brangi". KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.

GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.
Siunčiant DOVANAS — SIUNTINIUS sava giminėms, yra 

guriausias kalias sutelkti jiems džiaugsmo
Siuntiniai priimami šioje įstaigoje k skyriuose:

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Įspūdingai paminėtas 
Donelaitis

LB Connecticuto apygarda su
ruošė Kristijono Donelaičio 200 
metų minėjimą. Jis vyko Matu
laičio salėj rugsėjo 7. Minėjimą

Po 2 dol. — C. Kulas, Faih 
view, N J., E. Gailiūnas, Brook- 
lyn, N.Y, dr. J. Masilionis, Day- 
ton, Ohio, J. Baužys, Kearny, 
N.J./J. Kevett, Toms River, N. 
J.» 5- Judickas, Hot Springs, 
Ark., A Kareiva, Chicago, III., 
J^ Gliaudys, Jr., West Covina, 
Calif., J. Kojelis, Santa Monica, 
Calif, M. Jakulis-Jason, Grėen- 
wich, Conn.

Po 1 dol. — J. Paškevičius, 
Bethel Park, Pa., J. Zeidat, Los 
Angeles, Calif.

Visiems aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Lietuvių Svetainės šėrininkai 
rengia jautienos kepsnių balių 
lapkričio 2 Lietuvių Svetainės 
patalpose. Bilietus jau dabar ga
lima gauti Lietuvių Svetainėj. 
Šokiam ros geras orkestras. 
Veiks loterija. Du kartus metuo
se ruošiami tokie renginiai, pa
dedą išlaikyti Svetainę. Ren
gimo komiteto pirm. Stasys Kli- 
gys visus kviečia dalyvauti.

Jonas Obelinis

LIETUVIAI, JOSŲ LAUKI A 
DAYTONA BEACH, FLORIDA! 

riverwood
PORT GRANDE CITY. DAYTONA BEACH. FLA

- < • ... ’ •
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fl dol.<— A. Roųlinitis, 
Woodhaven, N.Y.

Po 10* dol. — V. Mėliais, 
Hadet, N.J., A. Skučas , Lake 
Worih,Fla.

Po 7 dol. — J. Jonynas, Ber
ija, Conn., dr. T. Savickas, Mon- 
ticello, N.Y., A. Gylys, Olūnpia, 
Wash., K. Šeštokas, Rabway, 
N.J., J. Stonkus, Hot Springs, 
Ark., G. Armalis, Baltimore, 
Md., K. Remezienė, Woodha- 
ven, N.Y., D. Radzevičius, 
Brockton, Mass., J. Puodžiūnas, 
Waterbury, Conn., E. Ramonis, 
Brooklyn, N.Y., K. Algenis, 
Woodhaven, N.Y., A. Sakalas, 
Woodhaven, N.Y., V. Ancikas, 
Kemersville, NC, A. E. Ošlapai, 
Richmond Hill, N.Y., J. Daubė- 
nas, Kansas City, MO.

Po 5 dol. — A. Naujokas, 
Norridge, III., E. Alinskienė, 
Clifton, N.J., A. Januška, Milton,

teisinio komiteto pirmininkas
— V. Vygantas, tarybos vice-
pinninmkas-ir valdybos pirmi
ninkas — A Vekselis, finansų 
sekretorė — A Radzivanienė, J|___ J Į j
K. Židinio priežiūros komiteto <Įjnin renginiui.
— V. Alksninis, finansų pla
navimo — R. Kezys, renginių __________

kino, kad Donelaitis turėjo būti 
tam tikra prasme optimistas.

Po paskaitos solistė Marytė 
Rizinkanskaitė, iš Brocktono, 
pirmoj savo koncerto daly padai
navo 5 liaudies dairias. Tada ži- 
nomas aktorius inžinierius Vy
tautas Valiukas vaizdžiai pa
skaitė visų keturių Donelaičio 
“Metų" laikų ištraukas. .Malonu

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
LIETUVIAMS

Ateikite, ariM nitu kreipiau* iiuo edHra:
M41114 St RichntnJ KOL N.Y. 1M18

- arfn pads«nbiftklW3B) 44KT99
- Ci> moiumws auldf iaastec priakaao*:

, 7%uinuoliine,««

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

48.00 
3£0 

14.00 
13.00 
21.00 
52J» 

33j00 
67.00 

76.00 
IIOjOO 

KMkuNatorlus Tl — 33 Texas....................  67.00
Stetoskopai, sveria 1/2 sv. —.............  64410

šio maisto produktai galima siųsti su r&bals: 1/2 
sv. arbatos —14£0; 1/2 sv. nesentos — $7.00; 1 sv. kavos 
_ $8b50; 1 sv. šohoL sald^iių $8-50.

-*š^)st^MniDntu^^ a^t^ninist^u^ijafls^) 
porskmčtams peikimus Į UolMvų profcšasis'arbsr pinigais, 
* T*-*-"ri1rn7T^rirn^Mlpin^^

(Z. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, 

Engterid. TeL 01 4Ė0 2592. GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

MMtsrišItas megztinis; konųilektas moteriškų nailoninių 
apatinių arba vyriški geresni marškiniai; “Wrangtef** arba 648

MmQM sV>WD10OmD VWvWwy GusOuipOMuo® 

medžiaga moterHHcam kostiumėliui arba dviem sukne
lėm; vyriški arba usoterišid odtaial geri pusbačiai.

šio jStauflMo kaina su mų9* Ir persiuntimu ■ $30000
Taip pat dar gatima Į šį siųptinĮ dadėti 0 svarus prekių: 
medžiagos galima dadėti 4 jn. ir dirbtinio minko kailio 
palM^.75m. 2.

CENTRINĖ (STAIGA: 
716 WMnut MrooL PMtedoipMa, Pa. 10106 

Tat.: 216 926-3466
Atidaryta kas dieną wo 0 AM. — 4G0 PJti. 

ŠoŠtadioMale: 10 AM. — 1 PJti.

retortos KL> Jankūnas. Buvusiai 

-sekretorei D. Bobelfenei taip ' 
pat buvo padėkota ut inįwpMų 
darbą. . . n

Artimiausias valdybos u$dav>4< 
nys.— suruošti KulUtaRM Židi
nio rudens vakarą, kuris įvyks 
gruodžio 6. Prašoma iš anksto

Balfo Baltimorės skyriaus spa
lio 18 surengtas vakaras gražiai 
pavyko. Publiką labai jaukiai 
nuteikė humoristas aktorius Vi
talis Žukauskas iš New Yorko. 
Kalvelis, Baltimm’ės tautinių šo
kių grupė, visus žavėjo savo šo
kiais. klausytis, kai skaitymas sukelia

Lietuvių muziejaus valdyba vaizdus.' Antit^ Solistas 
vi^ftjjyiečia į, j^rępgiąmą .va
karienę ir šokius spalio 25, šeš
tadienį, Lietuvių Svetainės gin
taro kambary.

40 valandų atlaidai Šv. Alfon
so bažnyčioj vyko spalio 19- 
21. Šv. Alfonso mokyklos vai
kučiai dalyvavo procesijose ir 
giedojo per pamaldas.

Jautienos kepsnių pietus spa- 
lią 19 surengė Lietuvių Posto 
154 legijonieriai gražioj Eastem 
Center salėj.

Maldos kelionę į Mt. St. 
Mary's kdlegijos Liurdą* Em- 
mitsburg, įvyks spalio 26, sek
madienį. Autobusas nuo Šv. Al
fonso bažnyčios- išvažiuos 9 vai. 
ryto. Bilietus galima gauti kle
bonijoj. Liurde kun. A Drangi
nis aukos mišias, o po jų — 
pietūs kolegijos valgomajame. 
Popiet bus proga pasimelsti Šv. 
Elzbietos Ann Seton šventovėj. 
Baltimorėn grįžtama prieš 6 vai.

Dr. Donatas Ataksandravlčius,
Vodšjas

MASTERCHARGE



BRONEI VALIUKIENEI

čioj. Su veliiagstaalžieveiirinb 
mas buvo spalio 6 vakarą. Kanų 
Heb. Albertas Kontaktas sukak

KAip arnsvemnimo šermenių 
koplyčioj,’ taip ir pamaldose 
bažnyčioj dalyvavo gražus būrys 
lietuvių kultūrininkų bei visuo-

Mišios už M. Aloyzą Baroną
Spalio 5 Bostono ateitininkai 

užprašė mišias už a4L rašytojo- 
redaktoriaus Aloyzo Barono sie

ti daug įvairių liaudies dainų 
ir šokių, jau buvo daug kartų 
vaidintas Vedantuos lietuvių ko
lonijose, JAV-se, Kanadoj, Aust
ralijoj ir net Pietų Amerikoj. 
Dar neseniai jis buvo pastaty
tas Detroite ir parodytas Cleve- 
lande, -o spalio 26, 3 vai. po
piet jj matys Bostono ir apy
linkės lietuviai Lietuvių Bend-

‘Tremties metuose” 1947 iš
spausdinta Antano Gustaičio 
šviesios nuotaikos lietuviško 
laime drama “Sekminių vaini
kas*’ dąr vis nenuvysta išeivijos 
scenose, šis vieno veiksmo vek

solistė Gina Capkauskienė ii 
pianistas kompozitorius Vy-

ir jo darbus. Būtėnas savanoris 
korėjas, savanorių būrio organi
zatorius. Vėliau dirbo kaip gim
nazijos direktorius. Tremty Lie
tuvių Enciklopedijos kalbos tai- 
tytojas. Jo taisyti tomai esą gry-

vo atvykusi JAV LB Kultūros 
Tarybos pirmininkė Ingrida 
Buffienė iš Clevelando.

A.Krulikienė 
E. ir J. Liaukai 
Ir. ir A. Mačioniai 
J. ir K. Vaiteliai 
M. ir P. Vasiliauskai 
S. ir S. Vaikiai K

dinolas dėkoja Astravui ir lietu
viam, kurie remia krikščionišką 
mokslą. Kardinolas rašo, kad jis 
aname laiške laikrašty pasisakęs 
tradiciniu bažnyčios mokymu 
prieš abortas. Jis tikįs, kad jo 
laiškas padės žmonėm suprasti 
moralinius reikalus.

ba. LB vardu atsisveikino LB 
Bostono apygardos pirm, ir en- 
ciklopedijų leidėjas Juozas Ka
počius. Rašytojas Antanas Gus
taitis atsisveikino buv. Kelei
vio red. Jackaus Sondos ir kitų

ijėiftrmpdžrli
Jitiai ir** už tai, kad mus supa
žindino su komp. J. Govėdo kū
ryba* Tai vis buvo ženklai, kad 
Gina Capkauddenė savo* skam
biu ir gražaus tembro balsu jau 
yra pasiekusi dainavimo meno 
aukštumas. Bisui ji padainavo 
tris dainas, iš kurių itin subti
liai praskambėjo Mozarto Lop
šinė.

su mūsų bendrom ir asmeninėm 
bėdom bei pergalėm.

Laisvės Varpo šventę surengė 
komitetas, kurį sudarė šie asme
nys: inž. Al. Astravas, Dan. 
Averka, J. Kapočius, inž. J. Kun- 
caitis, Ant. Matjoška, O. Mer
kienė ir St Santvaras. Apeigų 
ir koncerto klausytojų buvo pa
kankamai gražus būrys. Raštais 
P. Viščinį ir Laisvės Varpą svei
kino Vliko vaidu vicepirminin
kas Liūtas Grinius, Tautos Fon
do pirmininkas J. Giedraitis, 
Lietuvių Fondo valdybos pir
mininkas dr. Ged. Batukas, AL 
tos pirmininkas dr. K. Šidlaus
kas, JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Vyt Kodais ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos centro 
valdyba.'

P. Viščinis jau beveik 27-rius 
metus Bostono oro erdvėj skam
bina Laisvės Varpu. Jo radijo 
programos parengiamos su gir
dimu ir apčiuopiamu rūpestin
gumu kad iš kitų to pobū-

dtenggos III a. salėje buso su
rūgtas radįjo valandos Laisvės 
Varpo vedėjo Petro Viščinio ap- 
dovanojimas JAV LB Kultūros 
Traybos pirmąja premija už Vil
tims universiteto 400 metų su
kakties minėjimą radijo bango
tais ir tos valandos rudeninis

džio renginių jos nesiskirtų savo 
kultūriniu lygiu. Tas atsakomy
bės pojūtis ir sudaro Laisvės 
Varpo programų brandumo 
įspūdį.

P. Viščinį ir jo darbus spalio 
5 vienu kitu brūkšniu aptarė 
St Santvaras. JAV LB Kultūros 
Tarybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė prabilo su jaunatvišku 
entuziazmu ir idealizmu. Savo
jautrioj ir gražioj kalboj ji gili
nosi ne tik f mūsų bendrinius 
kultūrinius bei tautinius sieki
mus, bet iškėlė ir radijo valandų 
reikšmę lietuvių išeivių kultū
riniame gyvenime, pasidžiaugė 
P. Viščinio laimėjimu., 1. Bublie
nė savo šviesas asmenybe ir sa
vo kalba Bostono lietuvių tarpe 
paliko jaukų ir tikrai mielą įspū
dį. P. Viščinis už premiją ir pa-

Jurgis Jalinskas ir Lietuvių et
nografinio sambūrio jaunas 
branduolys — Birutė ir Bronius 
Banaičiai, Vytautas Dilba, Vy
tautas Jurgėla, Rita Kapočiūtė, 
Lilija Kulbienė, Perkūnas *Kru- 
konis, Gitą ir Aidas Kupčins
kai, Aldona ir Norbertas Linger- 
taičiai, Rymas Manomaitis, Dai
va Veitaitė, Reda Veitaįtė, o at
skirai paminėtini pats jauniau
sias aktorius Arvydas Budreckis 
ir buv. Los Angeles D. Mac* 
kialtenė*. vadoyumjBsno/tauUftitš 
rio dalyvis Erdvilis JanulkO.' 
Toks gausus* Čitos KtrpČinŠkie- 
nės vadovaujamo Etnografinio 
sambūrio vaidintojų ir daininin
kų būrys yra ir šio kultūrinio 
rengimo naujovė, ir puošmena.

Vaidinimui dekoracijas gami
na dailininkas Povilas Martin
iais, scenos apšvietimu rūpinasi 
filmininkas Romas Šležas, gri
muoja rašytojas Stasys Santva
ras. Na, o vfsą tą įvykį reži
suoja akt Aleksandra Gustaitie- 
nė, organizuoja — JAV LB Bos
tono apygarda.

Taigi pažadinta jauno kraujo 
ir jauno entuziazmo Bostono 
teatrinė veikla vėl atgijo, ir telie
ka lankti, kad į spektaklį gausiai 
atsilankiusi publika tas jaunimo 
ir vyresniųjų bendras pastangas

Pavasario balsai (vertė St veno sonatos introdukciją, Vytas 
Santvaras) ir G? Verdi arijos iŠ J* Bakšyssužėrėjo ir skambini- 
Op, Rignlėtto Ir T Traviata mo technika, ir muzikavimo 

G. Capkauskienė visus kūri-

^elUntina Abu koncertantus rengėjai apdo
vanojo gėlėm.

Po premijos įteikimo P. Viš
činiai ir koncerto buvo vaišės, 
kuriomis pasirūpino O. Merkie
nė su talkininkėm. Šiuo meta 
JAV LB Kultūros Tarybos pirmi
ninkė Ingrida Bublienė turėjo 
progos susitikti ir pasikalbėti su 
Bostone gyvenančiais LB veikė-

Šiaproga reikia priminti, kad 
bosto&škis “Sekminių vaini
kas” gerokai skiriasi nuo iš
spausdinto “Tremties metuose”. 
Jį autorius yra Žymiai pailgi
nęs, ir pastatyme perskirtas į dvi 
dalis. Be to, veikale įvesta nau
jų personažų, kurių tarpe spal
vingiausias yra linksmas įvairių 
šeimyninių švenčių dalyvis se
nis Izidorius Puplesis.

Šiame “Sekminių vainike” 
vaidina publikai jau gerai pažįs
tami Bostono lietuvių dramos

Būtėno lituanistiką ir kitus jo 
mokslo darbus ilgą kalbą pa
skaitė tautotyros puoselėtojas 
Antanas Mažiulis. Po šių kalbų 
buvo sugiedotas Lietuvos hirte 
nas. Lietuvių karių veteranų 
sąjungos Ramovė nariai stovėjo 
garbės sargyboje prie karsto.

; Spalio 7 d. 9 vai. ryto Šv. 
Petro parapijos bažnyčioj kun. 
kleb. .Ai Kontautas aukojo mi
šias, o. vargonais grojo ir solo 
giedojo Petro Būtėno giminaitis 
solistas Vaclovas Verikaitis. Po

Giną Butkutė-Gapkauskienė, 
koloratūriniu sojiranas, be abejo, 
šiuo meta yra viena pačių iš
kiliausių ir mylimiausių daini
ninkių gana plačiuose lietuvių 
išeivių žemynuose. Belaukiant 
jos atvykimo, Bostone'buvo

mo 
jausmu, ir štilių nuovoka. Klau
sytojai jo daibą scenoj palydėjo 
karštais plojimais, išprašė bisą, 
o čia jis paskambino ypač rit
mais moderniai skambantį savo 
kūrinį. Įžvalgiai įr darnai Vy- 

palydėjo
Capkauskienė tiknaii^iąFdau^ 
nuotų kuriame nors labai gera
me operos teatre”. Savo koncer
tu ir pasirinktų muzikos kūri
nių atlikimu solistė atskleidė 
minėto bostoniečių posakio 
prasmę ir tiesą.

G. Čapkauskienės programą 
sudarė Šie vokalinės muzikos 
kūriniai: K. V. Banaičio liaudies 
daina — Oi nėra niekur, M. K. 
Čiurlionio liaudies daina — Pra
puoliau, motuše, J. Gruodžio
— Diemedžiu žydėsiu (žodžiai 
Sal. Neries), Vėjavaikis (žodžiai
K. Binkio), jauno kompozito
riaus J. Govėdo- įdomus ir dar 
negirdėtas keturių dainų ciklas
— Nebaigta daina ir Laimės ry
tas (abiejų žodžiai M. Cemec- 
kytės-Sims), Liepsnelė (žodžiai
L. Andriekaus), Serenada (žo- 
džiai J. Baltrušaičio), J. Strausso

Po išgarsėjusio Bostono arki
vyskupo kardinolo Humberto 
Medeiros laiško vyskupijos lai
krašty, kuris žinių tarnybos ir 
politikierių lūpose nuskambėjo 
per visą Ameriką, LB Bostono 
apylinkės pirm. Aloyzas Astra
vas parašė padėkos laifių kardi
nolui lietuvių vardu, dėkoda
mas ir pasidžiaugdamas, kad 
kardinolas viešai per spaudą pa-

ELflUKMB KNUE& TuDįlm BAiląHTUn 
sekcija spalio 25, Šeštadienį, 
7:30 vat vak. Lietuvių Pffiečių 
dr-jos salėj, So. Bostone.

Lietuvių <Beua vyks spalio 26 
So. Bostono Lietuvių P0ieSų 
drjos salėj. Bus suvadintas A.

Mietam mokslo laikų bičiuliui
A.A.

INŽ. JONUI ČEPUL1UI

Vytas J. Bakšys—Bostone ky
lantis talentas, pianistas ir kom
pozitorius. Pirmojoj koncerto 
daly jis paskambino A.. Skria
bino 12 perliudų (opus 11> nr. 
13-24), o antrojoj BeethoVeno 
Sonatą C mąjor, opus 53, pp- 
prartai vadinamą Waldsteino so-



7-0551.
Lietuvė ieško taribario.

t

2 kambarių. Visi pabgunMd. 
Skambinti iš ryto iki 1O vad.

VAKARAS

te A

Kęstutis M&hs, LBTanybės 
Baiys, vyksta į Taryta posė
džius, kurie bos špato 25-26 
Chicagoje. Jis atstovas botiem

paotaj Lietuvoj. Tėv. P. Baniflį 
'riass, šiemet atšventęs 40 meta 
kunigystės sukakti, šiuo meta 
ItaHjoį. lanko savo kurso drauj 
gus. | New Yoiką grįš šio mė^

jmgen pne ckmo, m. 
Skalius ir kitą giedamų lie-į
LuVlSKu pWBUu EKCQOuBDO>

tas. Galima nuomoti 3 arba 6 
kambarius. Skambinti iš ryto 
847-1505.

lea rudens baliusbus lapkri- 
a» 22, šeštadienį,? w. U- 
tftros Židinyje- Proginių »*- 
liks du pantomimikai —Paulius 
Rajeckas ir Neil Intrask ®R>g- 
įama visai nauja, nieta mesua-

įvyks lapkričio 1, šeštadieni, 
8:15 v.v. Ėst* namuose, 243 
£.34 oCBee^ jMusmanane, pne 
2 Avė. Dalyvaus Leonardas 
Andriekus, Jonas. Mekas, 
Demie Jonaiti^ latvių ir estų 
poetai Guriais Salinš, Aleksis 
Rannit ir kitu Tuo metu bus ga
lima apžitkrėti ir pabaltieiSų 
fografgos parodų. Bengia meno

»3

DAMA STMKMTVrĖ, STASYS BARAS IR JONAS VAZNEUS

tyta. Šokiam gros Joe bzlo or
kestras.
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