
atsistatydino ii pareigų. Jo vie- 
wib mbvo pasniuB pirmasis jo 
pavaduotojas Nikoiąj A. Ticho-

prieangy katafaliaus viršaus. 
Tardytojas Dangalas ypatingai

spalio pradžioje Kauno teatre 
suruošė savo korinių koncertą, 
darių savo amžiaus 50 metų 
sukakčiai

'H?'v.

— Vilniuje gimęs ir augęs, 
Lietuvoje muzikos mokslus išė
jęs lenkų komp. R. Tvardovs-

kaartojo savo ankstesnį reikala
vimų, kad Vietnamas atitrauktų 
savo kariuomenę iš Kambodžos

idėjų pasikeitimų, bet, kttfp už
burti, Jiem neprieštaravo. Tik 
viena Šveicarija išdrįso viešai

Jangelio bute (Kybartai, Darvi
no gw Nr. 12). Kratos mete pa
kasta:

1980 balandžio 17 ryte didelis 
būrys saugumiečių per daržus 
atbėgo prie kybortfetes Teresės 
Petrddenės namo. Vienas nešė
si durims išlaužti geležį. Kam
bary saugumiečiai rado kaunietę 
Genovaitę Navickaitę ir dvi ra- 
šomųsias mašinėles. Taip pat 
buvo rastas “LKB Kronikos’’ 
42 numeris ir,daug perrašytų 
puslapių. Po kratas Genovaitė 
Navickaite buvo areštuota ir iš-

sūnaus kambario paimtas kny
gas ir įvairius leidinius bei rank
raščius.

Šiuo metu G. Navickaitė yra 
Vilniaus KGB kalėjime: Vilnius, 
ab/d 17. Ją tardo KGB vyr. 
tardytojas V. Balčiūnas.

Genovaitė Navickaitė, Jono,

duotojų. Susidaro įspūdis, kad 
netituluotų pareigūnų nė. nelie
ka valdžios ir partijos įstaigose. 
Būdinga, kad tie sovietiniai ti
tulai paskiri dedami prie to as
mens pavardės, kai apie jį kur 
nors rašoma. Dauguma tų titalų ib.

Pasaulio vyskupų sinodas Va
tikane pasmerkė abortus ir dirb
tines priemones prieš nėštumų 
ir tas valstybes, kurios tokiom 
priemonėm bando spręsti socia
lines problemas.

Belgijos HUn* pirmininlrac 
Wilfried Marti, lis vėl sudarė 
koalicinį ministerių kabinetų iš 
krikšč. demokratų ir socialistų 
partųų.

žeista tyla”.Filmas sukurtas pa
gal tendencingų J. Požėros ro- 
manį “Šalnos”. Režisavo A. 
Kundelis, operatorius — A. Jan- 
Čoras. • .

“Aušra” Nr. 17, “LKB Kroni
ka” Nr. 42, “Patarimai, kaip lai
kytis tardymo meta”, “Tiesos 
kelias” Nr. 10 ir 11, Medve
devo “Beprotystes klausimas”, 
16 fotografijų, eilėraščiai, užra
šai, baltas rašomas popierius, 
kalkės, Eleonos Lapienienės 
taupomoji knygelė Nr. 055093, 
visi pinigai, statinis pistoletas, 
rašomoji mašinėlė “Biriką” Nr. 
5900161.

— Pavergtos Lietuvos spaudo
je platokai paminėta skulpto
riaus Vinco Grybo (1890-1941) 
90 metų gimiano sukaktis. Šis 
menininkas, kilęs iš Lukšių vis., 
mokslus ėjęs Varšuvoje ir Pary-

Okupuotos Estuos Tartu 
miesto traktorių fabriko dariri- 
ntekai, reikalaudami sumažin
ti gamybos kiekius ir pašalinti 
nuolatinius žaliavų trūkumus, 
spalio 1 ir 2 streikavo.

bulei. x J t . į mokslų, iptetaūcipnaliMRų fe
— Kas penkti metai organi- kitas jų dorybes. Konkursas at- 

zucjama sąjunginė baltų kalbo- žymėsiąs pionierių 60 metų sa
tyros konferencija. Trys pir- . kaktį. Kūriniai pirmiausia turės 
mosios vyko Vilniuje, šių metų būti įvertinti respublikinėse ko

misijose, tik tada galės patekti 
svarstymui į sąjunginę komisijų. 
Atsiuntimo terminas — 1981 
birželio 20.

— Lietuvos kultūros ministe-

“LKB Kronikos” Nr. 40 ir 41, 
“Tiesos kelias” Nr. 1 ir 9, 
“Chronika tekuščfch sobytįj” 1 
egz., daug įvairių laiškų, tarp jų 
ir tremtinės N. Sadūnaitės laiš
kai, knygos “Kaip jie mus su
šaudė”, Bulgakovo “Tichije dū- 
my”, Frimk "Dušą čeloveka”, 
DudĖko "O našem upovanij”,, 
“Lietuvių enctidopedųa” XV t;

nhts Trinkūnas, KČrentm Immf- rūs sukaktuvininko gyvenimo 
teta kultūros skyriaus vedėjas dokumentai, ypač primygtinai 
Sigizmundas Šimkus, muzikas buvo norima įrodyti jo Idėjinį 
Jonas Motiekaitis, Kauno vals
tybinio choro dirigentas Petras 
Bingelis, Varpo choro dirigen
tas Anicetas Arminas , Trimito 
orkestro vadovas komp. Min
daugas Tamošiūnas, valstybinės 
konservatorijos chorinio diriga
vimo katedros vedėjas Antanas 
Jozėnas, pro£ Konradas Kavec- 
kas, baletmeisteris Juozas Lin
gys, Panevėžio muzikos mokyk
los dėstytojas Vytas Stasiškis, 
Šiaulių muzikos mokyklos dės
tytojas Liudvikas Andriuškevi
čius, nusipelniusio šokių kolek
tyvo Rasos vadovas Vytautas 
Buterlevičius, operos ir baleto terė 
dirigentas Jonas Aleksa, valsty
binės filharmonijos režisierius 
Vladas Bartusevičius, valstybi
nės konservatorijos Klaipėdos kis, dabar gyvenus Varšuvoje, 
fakultetų chpjĮęęųįrafijos vedėjas 
Juozas Gudavičius, dail. Jonas 
Vincevičius, dail. Juozas Balči
konis, Dailės kombinato direk
torius Pėtote\Jtagri^O!»t»iĮ> 
redaktoriusVytateasKaųšitevi- 
čius ir daugelis mažesnių kulta- turėjusiame atvaizduoti sovie- 
ros ir partijos darbuotojų, žurna- tinį jaunimą, premiją^ laimėjo 
listų, liaudies deputato* *et F”

šį sezoną pastatė jau antrų prem
jerų — A. Kolkerio muzikinę 
komedijų “Trufaldinas”. Re
žisavo R. Vaitkevičius, sceno-

- G. Riškutė, baletmeis- 
1. Ribačiauskaitė.

Ona Vitkauskaitė, giihiisi 
1935 balandžio 23 Marijampolės 
apskrityje, Stuomenų kaime, 
mokėsi Marijampolėje, Rietave 
ir Prienuose. 1959 įstojo į Kau
no m. Technikos mokyklų Nr. 2 
ir baigė braižytojų-konstruktorių 
specialybės kursą. 1970 įstojo į 
Kauno Politechnikumų; baigė 
metalų apdirbimo specialybės 
kursų. Dirbo techniko-techno- 
logo pareigose.

tos- Nąmo šeimininkė T- Petri- 
kienė buvo tardoma dvi dienas. 
Tardomoji paaiškino, kad ji bu
vo išnuomojusi kambarį Navic
kaitei ir visai nesidomėjusi, ką

rija paskelbė muzikos kūrinių 
konkursą, skirtų komunistų par
tijos XXVI suvažiavimu. Premi
jos taip pat nemažos (1500 
rb., 1000 rb., 800 rb., 500 rb.). 
Jos bus skiriamos ir už dainų 
ir kantatų tekstas. Konkurso ter
minas — 1981 sausio 20. Kul
tūros ministerijos atrinkti muzi
kos kūriniai bus siunčiami į 
Maskvą, kur balandžio mėnesį 
įvyks vertinamoji apžiūra.

— Tarp geresnių 1980 metais 
išleistų knygų minėtina knyga 
“Antanas Vienuolis liteėatūres 
moksle fe kritikoje”. Tai apžval
ginio ir vertinamojo pobūdžio 
straipsnių rinkinys, sudarytas 
redaktoriaus J. Stonio. Straips
niai yra įvairiomis progomis pa
rašyti pro£ V. Mykolaičio-Puti
no, K. Korsako, A. Venclovos, 
P. Cvirkos, J. Žėkaitės, J. Lan
kučio, J. Kaminsko, A. Žaloto- 
RAUS, J* &CDIuO» JtallftSaOS KMJ^Ov 
jau yra Lietuvoje i tie irtos apie 
J. Biliūną, J. Janonį, P. Cvirkų. 
NOTS Jtj MlMMIrB IDOZSMuIaC* DeC
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tas mgų Mųčpnskaitė buvo su
laikyta Kybartą klebonijoje, ir 
saugumiečiai neleido jai stebėti 
kratos savo bute. Po kratos Ma- 
Čenskaitė tris valandas buvo tar
doma, iš kur gavusi kratos meta 
rastus leidinius. Tardomoji pa
aiškino, kad leidinius, knygas, 
rašomąją mašinėlę ir kt. yra ga
vusi iš a-a. kun. Virgilijaus Jau- 
gelio, o “LKB Kronikų” Nr. 42 
radusi ant stovinčio bažnyčios

jį Lenkųą arba iš Len
kijos. Iki . šiol tokiom kelionėm 
nereikėjo nei vizų, o dabar kiek
vienas turės gauti išankstinį 
kvietimų. Kiek anksčiau buvo 
suvaržytas Vakarų vokiečių-įan- 
kymaris R. Vokietijoj.

Sondi Arabųa nutraukė dip
lomatinius santykius su Libija 
už tai, kad pastaroji, remdama 
Iranu, įnešė nedarnos į arabų

darbininkų, bet tik savavališkai 
į jos įstatas įrašė, kad unija pri
pažįstanti vadovaujantį koum- 
nistų partijos vaidmenį- Tai su
kėlė didelį darbininkų nepasi- 
tėrddaunų fe reikalavimus vėl 
skelbti streikų, bet unijos vado- 
vyne poreuaiavo susruzti su

ketvirtoji buvo rugsėjo 23-25 
suorganizuota Rygoje, Latvijos 
universitete. Joje dalyvavo visi 
žymesnieji Lietuvos kalbinin
kai: V. Mažiulis, Z. Zinkevičius, 
V. Ambrazas, A. Sabaliauskas, 
J. Palionis, V. Urbutis. Iš Ameri
kos buvo nuvykęs prof. W. 
Schmalstiegas. Spaudoje ra
šoma, kad baltistų buvo iš Le
ningrado, Maskvos, Berlyno, 
Krokuvos, Poznanės, Goettin- 
geno, Oslo, net iš Australijos. 
Darbas vyko 5 sekcijose, per
skaityta apie 100 referatų iš 
fonetikos, morfologijos, sin
taksės, leksikologijos, frazeolo
gijos ir etimologijos. Plačiau su
stota ties sintaksės ir semanti
kos problemomis. Konferencijos 
tikslas — lietuvių, latvių ir prū
sų kalbų tyrimo koordinavimas 
ir skatinimas. Paruoštieji konfe
rencijai referatai būsiu išspaus
dinti Baltisttea žurnale.

jgintari 1947 vasario. 18 Zarasų 
apskrityje, Ditktaų kaime. 1965 
baigė Zarasų vidurinę mokyklą, 
o 1967 — Kauno Ekonomikos 
technikumų. Foto mokėsi Kau
no Medicinos mokykloje ir ją 
baigė 4970. Dirbo įvairiose Kau
no ligoninėse medicinos seseri
mi.

1980 balandžio 17 KGB mjr. 
Dangalas su penkiais čekistais ir 
milicijos inspektore Janulevi- 
čienė padarė kratą Veronikos 
Šulčiuvienės name (Kybartai, 
Čepajevo sk. Nr. 14), kur gyve
na Kybartų bažnyčios vargoni
ninkė Genovaite Mačenskaitė.

Kratoje kviestiniais dalyvavo 
Aldona Kaspaiaitytė ir Leonas 
Jakimavičius. leJkota antitarybi
nės literatūros bei techninių 
dauginimo priemonių. Kratos 
meta paimta:

1980 balandžio 18 d. 16,40 
{vai. būrys saugumiečių įsiveržė 
*į Sagotosios (Kapsuko rąj.) kle
boniją ir, pateikę kun. Vaclo
vui Degučiui kratos orderį, pra
siėjo kratų. Jai vadovavo KGB 
kpt Jurkštas, o jam padėjo apie 
įo saugumiečių ir Kapsuko 
VRS inspektorė Mikuckienė. 
Kviestiniais kratoje dalyvavo Ja
nina Žilinskienė ir Elena Gra
bauskienė (abi kapsukietės). .

Kratos metu iš kun. V. Degu
čio paimta “LKB Kronikos” Nr. 
38, “Aušra” Nr. 18, knyga “Da
barties kankiniai”.

Klebonijos antrame aukšte 
saugumiečiai rado Oną Vitkaus
kaitę, gyv. Kaune, Partizanų g. 
Nr. 226-4. Pas jų rasta: rašomo
ji mašinėlė “Erika”, “LKB Kro
nika” Nr. 42 ir perrrašyti “LKB 
Kronikos” 26 puslapiai po 10

Krata baigta 22 vai. 30 min. 
Ona Vi&auskaitė areštuota, iš
vežta į Vilniaus KGB ir iki šio 
laiko nepaleista.

Po kratos buvo tardomas kle
bonas kun. Vadovas Degutis ir 
jo šejtanrinkė Janina PUeckytė,
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likų Federacijos j valdybą įeis: 
dr. J. Jerome, V. Naudžius, į 
tarybą: S. Kuprys, kun. K. fu- 
gevičius, dr. J. Stekas, inž. J.

Amerikos Lietuvių Tautinė 
.Sąjunga į valdybą skiria T. Blin- 
strubą ir P. Bučą, j tarybą: V.

■į ■ Ž* *W

\ - TetoLatt7S>S*H
iscbes Gymrkasium, 6840 
Lampertheim 4, West Ger-

KVEČAS

asmenys, dalyvavę 
ir pirmame: Pov. Dargis, S. Mi- 
KuziMe ir kl

Kun. dr. J. Prunskiui sukal- 
bėjus invokacįją, sudarytas pre
zidiumas, sekretoriatas, man
datų, ir rezoliucijų komisijos. 
Sulaukta sveikinimų žodžiu ir

armijos karininkai nenuverstų ta^Eų vyskupu numatyta gauti 
ąjatolos Khomeini ir neatstatytų- 588^QOmariaųr Likusią 310,000 
santykių su JAV. ««tmą turim suteikti mes patys iš

Kanados vyriausybė paskelbė nmkinių mokesčių už bendra- 
naują energijos politiką, pagalbūtį W lietuvių visuomenės au- 
kurią kitų valstybių dominuoja- £4biį9®ėt jau kelinti metai tos su
mos aliejaus ir energijos'krupo- ^^tete^nėbešUrenkam, ir vokiečių

orftfeusančiose Ranr^ooini ia- 31 is. lietuvių visuomenės so
roj DaUbk salose ^avo laivam 90,000 markių. Dalį šios 
sustojimo vietą ir* p^al nepa- surinks Vokietijos Bete- 
tvirtintus šatenus, numato ten viai, o didžiąją dalį reikia su- 
ĖrirtHMĮK htivynp baze, kuri leis- 45 Amerikos, Kanados ir

krunisųos sudarytas rezoiiucįjas.

vos bimnu.
ALTinK

■■ir, -rpj.

atstovus pristatys vėliau.
Suvažiavimas pavedė valdy-

P. Kašmbą, Ą. Laikflną; į iždo 
globėjus V. Abraitį.

IŠ Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros į valdybą įeis G.

f MOŠŲ VISU REIKALAS



linai

1 ir 2 sąsiuvinį; 
b| lietuvių kalbos

mo skale, po 10 metų lietuvių 
išeivijoj dar bus apie 300 kuni
gų, bet iš jų tik 10%, arba apie 
30 kunigų, bus tarp 45 ir 65 
metų amžiaus, o 90%, arba 270

Etimologini lietuvių kalbos 
žodyną 1954-1968 išleido dvi 
stambios vokiečių leidyklos. Tai 
gaususis Emsto Fraenkelio žo-

saugiausiosn ir ilgiausiai išlie
kančiom institaicįjom, yra pati
kėti didžiuliai tautos lobynai:

Washingtono ir Baltimorės lie
tuvius atsilankyti, kartu pasi
linksminti ir paremti lituanisti
nę mokyklą.

pianistas Vytautas Puškorius iš 
Clevelando. Po programos bus 
vaišės ir šokiai. Kviečiame visus

— Kun. Izidorius Grigaitis 
po širdies operacijos spalio 24 
mirė-Toronte. Velionis buvo gi
męs 1918 rugpjūčio 18, kunigu 
įšventintas 1951 gruodžio 30. 
Paskutiniu laiku gyveno lietu-

plotuose ir daug toliau į rytus ir 
pietus. Vėliau jie pesistūmėję 
vakarop. Jau po antrojo pasauli
nio karo rusų kalbininkų ty
rinėjimai aiškiai parodė, kad 
baltai yra gyvenę didžiuliuose 
plotuose, visame aukštutiniame 
Dniepro upyne, nusitęsė net 2d 
Maskvos... Tik Būgos teorija

visos išeivijos ir visos tautos 
problema —- net ir tų, kurie sa
kosi esą netikintys, bet yra pat
riotiškai nusiteikę.

Dabar laisvame pasauly dar 
yMkunigų. 
Tačfau tas nemažas skaičius yra 
labui apgaulingas, nes tik apie 
20 kunigų yra jaunesni negu 50 
metų, o apie 70% visų išeivijos 
kunigų artėja prie 70 metų arba 
juos jau yra peržengę. Vado
vaujantis gyvybės draudimo

bedirbo?.. Taip ir stovi akyse 
§v. Rašto vieta (Eaodus 17,8- 
13h po 10 metų daugeliui afi
šų senelių kunigų, kaip Mozei, 
maldai iškeltos rankas kas nors

bėra lyg kokia “camera obscu- 
ra”, bet labai įdomus ir svarbus 
lietuvių kalbos paveldėjimas gal 
net iš senosios indoeuropiečių 
prokalbės, nors ir su nemažu 
skaičiumi balti lirų bei lietuviš
kų specialių pakitimų. Ypač 
svarbus ir iki šiol nė Įdek nepra
radęs savo vertė* yra Būgos 
1923/24 m. Kalboje ir Žodyje 
(51, 52) išspausdintas straipsnis 
apie lietuvių kalbos priegaidžių 
iTfltTR. VJMTiYlmTTaayi tTl arMiniiIjM 

(BesdMgfou)

Pittsburgh, Pa^ veikia lietu
viška radijo valandėlė, kuriai 
daug metų vadovauja Povilas 
Dalgis.

Šiais metais Pennsylvanįjos 
atstovų rūmai P. Dargį apdova
nojo specialiu atžymėjimo lapu 
už jo ilgametę veiklą, puoselė-

mo stovyklavietės, jaunimo 
centrai, kultūros židiniai, spaus
tuvės, knygų leidyklos, spauda, 
meno kūrinių galerijos, bibliote
kos, muziejai, tautos archyvai.

je matė jos istorinio išsivystymo, italų j^vių kak
pėdsakus g apAritoi visus savo

* ... Lajj^ ^^rijių dSbų Būga at
liko k vardotyroje (onomastiko
je j. Giliai išstudijavęs, kaip re
tintieji rašydavo senuosius mūsų 
vardus, Būga savo gurioje ste- 
dųęje Apie/tetartų *«aw»oar-

tiš yra liūdna ir be regimų 
prošvaisčių- Per paskutinius ke
lerius metus visame laisvame 
paumiy Mreo pveonnu qk kch 
lietuviai kmrigri. Gi per tą patį 

mne Kelios aesuntys Kam*

surinko keHasdešimt 
kortelių; 4. slavų kal- 
ą lietuvių kabos žo- 
■rinko kebs tūkstan-

W ASMNGTON, D.C.
WasWngtoi>o K, Donelsi&io 

mokyklos dvidešimt metų su
kaktuvių vakaras-koncertas 
įvyks šeštadienį, lapkričio 22, 
7:30 v.v., Latvių namuose, Hur- 
ley Avė., Rockville, Md. Prog
ramoje dalyvauja dainininkė

prieauglio iš lietuvių jaunimo 
tarpo, vienuolįjos — o kartu ir 
mes visi! — tuoj P«* atsistosim

Kas kaltas, kad pašaukimų 
staiga nebėra? Kadangi pašau
kimų stoka yra ne vien tik išei
vijos lietuvius, bet ir kitas tau
tas slegianti problema, daugely 
vietų buvo daromi moksliniai ty
rimai. Tos pačios priežastys į- 
vairiai veikia skirtingus jaunuo
lius. Visa susumavus, ' 
parodė, kad pašaukimų 
me didžiausios reikšmės turi 
drangai, namai ir mokykla.

kronikas, dokumentus, vietų 
vardus, tarmių duomenis. Jis 
taip pat toliau nurodė, kad tik 
iš tokių lietuviškų formų gslė- 
ję kilti tokie šių senųjų vardų 
naujesni variantai, kaip lenkų 
Witold ir pan. Labai svarbių dar
bų Būga paskelbė ir iš vieto
vardžių srities.

Jau tuomet Būga, daugiausia 
remdamasis vietovardžiais, su
kūrė teoriją, kad britai kadaise

Pirmasis bendrosios vartose- 
lietuvių kalbos žodynas 

buvo išleistas Vilniuje 1954. 
Antrąjį jo daug didesnė, daug 
tobulesnė laida—1972 (Dabarti
nės lietuvių kalbos žodynas). 
' Bet galima drąsiai tvirtinti, 
kad be Būgos darbų vargu ar 
būtų šie žodynai pasirodę tokie, 
kokie jie yra. Nes Būgos dar
bų ir dvasios aiškių pėdsakų 
juose visur galima rasti.

Leksikologija, leksikografija 
— kitaip sakant, žodžių tyrinė
jimas ir to visko pateikimas 

Nariam senstant ir nesant žodynuose — buvo centrinis Bū- 
gos rūpestis ir pagrindinis jo pa
likimas. Tačiau jis daug padarė 
ir kitose kalbotyros šakose.

Šalia aukščiau minėtų kelių 
didelių žodynų, Būga taip pat

toram* irrašybos žodyną.
B tų penkių suplanuotų žo

dynų, kurie būtų davę visiškai 
pilną lietuvių kalbos leksinį žo
dyno “inventorių”, pats Būga 
tepradėjo tik vieną — pilną 
lietuvių kalbos žodyną 
dagavo 1 ir 2sąsiuvinį.

vių asmenvardžius ir, griūna sa
kyti, visiems laikams atstatė to
kias formas, kuriom^* tikriausiai 
ir vadinosi lietuviai senovėje. 
Dabar mums dažnai atrodo lyg ir 
savaime suprantama, kad mūsų 
valdovai vadinosi Mindaugu, 
Vytenis, Gedtostoes, jfogrtfo, 
Kęstutis, Algirdu, švUrigsila ir 
Lt Bet šias formas pirmasis tvir
tai pagrindė Rūgą, tam panaiidn-

. . E narni plotai jau labai seniai yra
■ baltų giminių užimti. Gal net 

j ? nuo indoeuropiečių laikų. Gal
B net čia yra buvusi indoeuro- 
B piečių protėvynė. Jau tuo metu 
B Būga spėjo, kad į rytus ir pie- 

/ B B ry*us griėję gyventi daugiau
baltiškai kalbėjusių tautų. Dabar

B tai patvirtinta, ir prie kitų dau- 
/'//"" / \ B ' giau žinomų, bet išmirusių baltų

B tautų priskiriami ir vadinamieji 
B D baltai.

„ B Istorinė fonetika, garsų išsi- 
B vystymas, buvo taip pat labai 
B svarbi sritis, kurioje Būga paliko 

PLB ptammnkas Vytautas Kantautas Europos UetuyHkųjų daug svarbių darbų. Ypač svar-
studijų savaitėje Innsbrucke, Austrijoje, kalba apie PLB būs jo darbai, Itečią lietuvių kri-

ir rango darbas susųęs su ne- 

gausūs. Prie tokių kraštų pri
klauso ir okupuotoji Lietuva. 
Tenykštę padėtį pažįstą teigia, 
jog, jei ne valdžios varžymai.

iš šalies tarės palaikyti...

Kai kas mano, kad parapijo
se dirbančių kunigų stoką at
svers vienuoliai. Tokios viltys 
yra nepagrįstos, nes ir lietuvių 
vienuolijų — tiek vyrų, tiek 
ir moterų —: narių skaičius yra 
labai ribotas .ir jų amžius pa
žengęs,o prieauglis yra labai

tais lobynais? Kam juos patikė
ti ir kam perduoti? Kaip juos tau
tai ir ateičiai išsaugoti?

Tokiu būdu pajaukinau stoka

knygose gausu medžiagos istori
nei lietuvių kalbos gramatikai. 
Gal net ir liūdna pastebėti, kad 
ir ligi šiol pilna istorinė lietuvių 
kalbos gramatika dar nėra pata
šyta. A. a. prof Jono Kazlaus- 
ko gramatika apima tik kirčia
vimą, daiktavardį ir veiksma
žodį. Lenkų kalbininko Jono Ot- 
rembsldo gramatika irgi yra ne
pilna, be to, ji nėra grynu is
torinė. Ir tik šiomis dienomis 
gauta žinių, kad Vilniuje jau iš
leistas tokios (pilnos) lietuvių' 
kalbos istorinės gramatikos pir
masis tomas, parašytas prof Ze
nono Zinkevičiaus.

Kaip jau anksčiau minėta, Bū
gai taip pat labai rūpėjo ir eti- 
moligija. Įvairiuose to laiko eti
mologiniuose žodynuose ir kito
se studijoese buvo dažnokai var
tojami ir lietuvių kalbos duo
menys, tačiau čia pasitaikydavo 
visokių mažesnių ir didesnių 
klaidų, netikslumų. Būgai rūpė
jo tokius netikslumus nurodyti, 
pataisyti. Todėl viename iš eti
mologinių straipsnių, pavadintų 
“Slaviano-baltijslde etimologii” 
(“Slavų-baltų etimologijos” —

be kunigų
Amerikos katalikai yysfcypai 

lapkričio 10-16 akefota pašauki

mą auaribMr Betartam. Tai pri- 
rimrinamn kai kuria* mintis, 
šūbo klaustam išreikštas Tėv. 
Placido Bariaus, OFM, 1977 
spriio 17 Brooklyne, Kultūros

A

kad Dievas rūpinasi tais, kurie
o kibirus su naščiais tempia vy-

timui. Pasakojimo fonas yra

dina Rages vardu (Tob 4, 1- 
5.21; 9, 3.6). Tobįjo knyga yra 
istorinė novelė, kuri pasakoja

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
mia. Senukas laukia savo 
eilės. Išdžiūvęs, kone pa
juodusiu veidu. Vieni semia su 
molio puodais, o kiti ir su kibi
rais. Puodus moterys grakščiai

klausiu Rebeką. “Gabaelis? Kas 
jis?”

Tobįjo knygos pasakojimas 
nėra istorija, bet pamokymas.

ną — skrendama į Isfohan —

4

pasižiūri iš visų pusių į jį ir

Dar tik antra diena, o jau jau-

i-K*vfr



KATALIKŲ FEDERACIJOS KONGRESAS

Teko stebėti tą žveją grupelę, 
ką jie darė sugrįžę iš jūros. Jie 
yra tiesiog profesionalai žuvies

Vasara turi savo pabaigą
I-sumingi tie, kurie čia gali iš

būti visą vasarą. Toks yra dail.

net xw *wų žavies, šiemet 
apie IJOrvsrą.

i Mzvepai Dtivo AMnony va*- 
tar, Ndroel Basty, Joeeph Mar-

Nustembi dukra. Ji čia užau
go, o puikiai kalba lietuviškai. 
Pamaldi. Prisirišus prie namą, 
labiausiai prie Tado, kuris nuo
lat ramiai šypsosi. Ją sūnus bai
gia inžinerijos mokslus garsiojo
je MIT mokykloje.

Sugrįžę į San Narto, prisi- 
statėm laiku į turistinį autobusą, 
kuriuo turėjom apkeliauti Ro
mos miestą ir pagalia vakarop 
nuvykti į Vatikaną. Laimė, tai

draugę Giną Stukienę su sūnu
mi, abu iš Rochesterio. Su ja 
kalbėjosi apie gimnazijos die
nas, ir nuolat mezgė.

' Vakare Kultūros Centro salėj 
buvo bankętas su menine dalim 
— koncertu, kurio programą at
liko Clevelando studenčių voka
linis vienetas Nerija (vadovė —

Netoli baseino ties garažu, kur 
lengva atsivesti vandens šliau
ką, jie ten įsikūrė vakariniam 
darbu, Sassirado statinę, ant jos 
uždėjo lemtą. Ten ir tvarkė žuvį.

gusto, Trąjano) senovišką griu-i 
vėsią stovi sniego, baltumo mil
žiniškas Viktoro Emanuelio pa/ 
minklas. Čia ir autobusai, auto- 
mobiliai, dviračiai, motociklai ir

struktyvius kataliką veiklos pla
nus ateičiai. Simpoziumą: "Lie- 
.uvią kataliką spaudos pasi
ruošimas ateičiai” pravedė prof. 
dr. Adolfas Damušis. Dalyvavo 
kun. dr. Pr. Gaida, Lilė Gražu- 
lienė ir kun. K. Pugevičius. Sim
poziume iškeltos mintys panau
dotos kongreso nutarimuose.

pirm. prof dr. J. Piktinas. Atei
tininką Federacijos vadas Juo
zas B. Laučka savo programi
nėj paskaitoj "Kataliką veiklos 
idėjos ateities perspektyvoj” pa
teikė labai konkrečius ir kon-

Kennebunkporte — panašiai 
kaip Lietuvoje. Liepos pražįs
ta tik liepos mėnesio vidury. 
Šiemet jos pražydo liepos 17- 
18. Gali sėdėti tada ant suoliuko 
ir jausti ją malonią glamonę. 
Visada jos nukelia mane į anas 
dienas, kai dar turėjom laimės 
džiaugtis savo tėviškės peiza
žu, kada galėjai paglostyti net 
kadugį ganykloje. .

Dabar tai tik prisiminimai — 
tai tik liepą malonus kvapas.

žuvįahmoD, kuri Ubai retai čia 
pasitdo. Žino, kur jos atplau
kia,^ ir pasisuka jo meškerė. 
Taip kau rytą — meškerioti. 
Karte išplaukia ir į atvirą Jūrą 
su dideliu žveją laivu.

Parims žvejas yra ir Vincas 
Statys iš New Jersey. Tas net 
naktinis išvyksta žuvauti. Meš
kerioji vpią pakrantėse, prie 
įlanloj.

ir gavo baltutėlę mėsą — file. 
Tadapeūėį lovį, kur buvo pilna 
vandeos. "Vanduo tas iŠ šliaokos

skrydį į Graikiją------Laukęs dvi'
savaites. Man net kulnys nutir
po, pagalvojus, kad mes nepa- 
sieksim Madrido laiku grįžimui 
į Ameriką, kaip nurodyta mūsą 
bilietuose.. .

Kai pagaliau priėjo mūsą eilė, 
aš lėtai išdėsčiau savo reikalą.

Jau liepos žydi
Visada lankiu, kai liepos žy

dės. Nežinau, kodėl. Liepos pa
sako, kad vasara jau įpusėjus. 
New Yorke liepos kitaip gyvena, 
nei šiaurėje. Jos anksčiau įšyla ir

{nerasi, -b <nq aavtrų suvyniojo, 
užktytro tepa ir padėjo į šalį. 
TrijM pažengia kelionei.

Tripsortnako visą žuvį. Turi 
anivezį (BMioKts pmsuKuMs po- 
tos snaycuvut aezčs ir wū 
sudedtą žuvį, čia per atosto- 

utį ZUVKS,'nu

nautpjo antakiai siekė plauką li
niją, lyg aš būčiau klausiusi 
skrydžio į Marsą. Po ilgą ginčą, 
skambinimą, tikrinimo ir lauki
mo netikėtai viskas susitvarkė. 
Tereikėjo sumokėti ir pasiimti 
bilietus. Aš pradėjau įsitikinti, 
kad daugūmas italą yra nusista
tę iš anksto, jog ją Hįjentas pri
statys kokią nors tikrai neiš-

Česlava yra labai spalvinga 
moteris, kaip reta. Turi labai 
daug humoro. Tiesiog klega ir 
juokiasi. Mėgsta papuošalus, 
žiedus apyrankes ir iŠ to pa
daro daug Juoko — vadina tai 
“hardware”. Bet už to klegesio 
yra tvirtas žmogus, kuris gina 
krikščionišką namą tradkdįjas ir 
dar stengiasi kiekvienam patar-

Po to ištraukė iŠ vandens ir 
suvytojo į vaškinį popierių. Su
dėjo ufcdaag porcijom, kiek

ankstiš ryto. Nuo kranto plau
kia net ila 20 mylią. Kapitonas 
stengiasi surasti tokias vietas, 
kur yn žuvies.

Laivai grįžta apie keturias. 
Grįžta labai įdomiai. Tokius 
žvejajlaivus lydi būriai žuvėd
rą. Jcslclykia, plakasi, krenta 
tiesiai į vandenį, kad ten pagau
tą tai,kas išmetama iš laivo. Lai
ve gjinta&avį. ir viską-išmeta į 
jūrą, ijtevėdrom tai geriausia, 
puotyftėl feo joa ię ipąšasifet 
kokios menkos liekanos.

naują baltą megztinį savo sesers 
sūnui — Antanui Dambriūnui, 
kuris, taip pat baigęs mokslus, 
tarnauja AngRjoje, tuo metu bu
vo grįžęs aplankyti mamos, gy
venančios Washingtone, ir kitą

Elizabetho žvęjai
Kasmet čia sutinki ir grupelę 

iš įvsiriig Newį Jersey miestelių. 
Jie visi prisilaiko arčiau Eliza- 
bethlcn dirbę, lanko lietuviš
ką piapiją. Jie drauge atvažiuo
ja viename dideliame “statkm” 
automobilyje. Drauge prie stalo 
sėdi, drauge ir žvejoti važiuoja.

Jie išvyksta laivu į atvirą jūrą, 
ir tei traukia iš vandens žu
vis. hmkia ir traukia. Kartais 
būnate žuvys didelės, net po 
4O-50svaxų.

Saikiais pianais, o tik savo spon
tanišku noru.

Lėktuvą linijos atstovybėj 
buvo ilga eilė keleivių. Eilė ne
judėjo iš vietos, o nervingi ir 
temperamentingi tarnautojai, 
energingai sukaliodami telefo-

Po neblpgų pusryčių tame pa
čiame viešbuty, apsiginklavę 
gausia turistine informacija, pa
sileidom miesto link. Dienos 
metu Roma'atrodė draugiškiau, 
tik šaligatviuose buvo nemaža 
šiukšlių, o baltos sienos buvo 
aprašinėtos "Vota communista” 
šūkiais. Temperatūra buvo labai 
aukšta, ir darėsi tvanku. Nusku- 
bėjom į pirmą pasitaikiusi banką 
iškeisti dolerių į liras. Mano ran
kinuke vos tilpo astronomiškos 
sumos. Buteliukas amerikietiš
kos Coca-Cola kainuoja 800-900 
lirą, o visa kita tūkstančiais ...

Nutarėm, kad Italijoj yra daug 
kas matytina. Norėjom aplankyti 
Pompėją, Neapolį, Sorentą ir 
kitus garsius miestus, o mano 
atostogų laikas buvo ribotas. Pa
darėm trumpą ir greitą sprendi
mą nekeliauti traukiniu per 
Prancūziją, kaip dar planavome 
namie, bet iš Italijos skristi į 
Madridą.

Grįžę Į geležinkelio stotį, ku
rioj matėm kelionių agentūras ir 
oro linijų atstovybes, nutarėm

tį pulką ir drauge stebies, kaip 
gamtoje viskas sutvarkyta — nie
kas nežūna. Žuvų liekanos žu
vėdrom geriausias maistas. O 
jom reikto labai daug kuro, nes 
ją Irtus surukus. Daug sudega, 
kol apskraidė* pajūrį.

Laivas atvažiuoja į uosto žio
tis ir pasuka į kanalą. Žuvėd
ros tada aprimsta. Jau tada visos 
žuvys išvalytos ir parengtos ati
duoti sveCiam — meškeriotojam.

Federacijos vadas J.B. Laučka.

Iškilmingą posėdį, o kartu ir šį 
kongresą baigė prof dr. A. Da- 
mušis gerai paruošta ir viso

Ta pačia proga pasiteiravau 
geriausio būdo nuvykti į Da 
Vinci aerodromą. Patarnautojas, 
jau patenkintas savo pareigą 
atlikimu, buvo labai paslaugus ir 
malonus. "Jum neapsimoka va
žiuoti taksiu. Tai kainuos jum 
arti 20 dolerių. Prie geležinke
lio stoties kas keliolika minučių 
eina autobusai į aerodromą. Jie 
yra specialiai pritaikyti turistam 
su lagaminais. Ir tai jum kai
nuos tik apie dolerį asmeniui.”

Nutarėm keliauti autobusu, 
bet norėjom surasti sustojimo 
vietą, kad sekmadienio rytą ne
reikėtų kfaridžioti su visais laga
minais. Išėjom į prie stoties 
prisišliejusią aikštę.

Pagaliau pasiėkėfaValM^Į 
kurį laiką sukdami gatve aplinką 
aukštą mūrinę Vatikano sieną, 
kurios viršaus pro autobuso lan
gus negalima buvo matyti. Iki 
viešos popiežiaus audiencijos 
buvo dar daug laiko. Autobu
sas patogiai sustojo šalutinėj 
gatvėj šv. Petro aikštės artu
moj. Savaime suprantama, buvo 

^didelis noras surasti suvenyrą, 
kad, sugrįžus į namus, būtą ap
čiuopiamą tokios įspūdingos ke
lionės įrodymą. Suvenyrą krau
tuvių netrūko; Pasirinkusi pa
traukliausiai atrodančią, įėjau į 
vidą. Čia viskas buvo prftaikyta 
turistam. Nuo šventinimui spe
cialiai pagamintų medalikėlių 
jltj į<foarnią plflkečiąį piniginių, 
paveikslų ir papuošalų. Akys rai
bo nuo prekių įvairumo. Pagal
vojusi apie savo šeimos mūrius 
ir bičiulius, parinkau krūvas me- 
linlijnri^ o šatro namam -r- gana 
originalią plaketę, kurioj įdo
miai buvo supintos dvi Ro
mos: pagoniškoji su Romulo jr 
Rėmo atvaizdu ir Sv. Petro ba
zilikos spalvota nuotrtadca. Pėr 
vidmį medalįjono įdėtas termo
metras oro temperatūrai ma-

Amerikos lietuviai katalikai 
savo visuomeninę veiklą organi
zuotai pradėjo prieš septynias
dešimt penkerius metus. Šis 
45-asis Amerikos Lietuvių Ro
mos Kataliką kongresas buvo 
jubiliejinis. Jis įvyko spalio 17- 
19, Southfield, Mich.. Dievo Ap
vaizdos parapijos gražiose Kul
tūros Centro patalpose, su pasi
rinktu šūkiu— Dievui ir Lietu
vai. Tokie kongresai, laikantis 
1966 priimtos konstitucijos, 
vyksta kas dveji metai.

Kongresas pradėtas penkta
dienį, spalio 17, tautinių drabu
žių paroda ir jaunimo simpo
ziumu. Parodą organizavo Vik
toras Veselka. Jai tautinius dra
bužius parūpino Kristina Pikū- 
nienė. Ji kruopščiai paruoštoj

biržeho gale ir išvažiuoja rugsė
jo pradžioje, pasiėmęs sau du 
gražiausius mėnesius gražiau
sioje gamtoje.

Kitiem taip neišeina. Šankia 
palikti namai, šadkta daibsL Pa
reiga grįžti į tikrovę.

bevė bito štitai priimta. Po to

Romo Strimaičio orkestrui iš 
GloėelaAdo,

Seliimadiirnį iticilmingaą mi- 
šiaš lomcelebravo aš'uoni luini- 
gri. Pagrindinis koncelebcįntas 
buvo vysk. V. Brizgys. Jis pasa
kė ir šiai progai paruoštą; pa
mokslą. Žmonių buvo pilnutėlė 
erdvi, nauja ir graži Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos baž-. 
nyčia. Per mišias giedojo Nęn- 
jos mergaitės. Vargonavo Vidas 
Neverauskas ir Rita čyvaitė- 
Kliorienė, o bendram' giedoji
mui vadovavo Pranas Zaranka.

Iškilmingam kongreso posė
džiui — akademijai vadovavo 
prof. dr. A. Damušis. Maldą 
sukalbėjo ĄLRK Federacijos 
dvasios vadas kun. V. Kriščifl- 
nevičius, Dievo Apvaizdos para
pijos klebonas.

Ateitininką Federacijos reli
ginės literatūros premija (mece
natas — kun. dr. J. Prunskis) 
įteikta prof kun. Antanui Rub- 
šiui už jo dvitomį veikalą "Rak
tas į Naująjį Testamentą”, išlei
do Krikščionis Gyvenime lei
dykla. Laureatą ir jo .veikalą 
pristatė premijai skirti komisijos 
pirm, kun dr. Valdemaras Cu-

Pagaliau pamažu pradėjoai 
mUCSvBS ilBK» 

Paldiuvom į Šv. Petro oOdĮtę 
per’šėMMtea pusės -kolonMią. 
Jei visiem S arti ar S nuotrau 
kų yra pažįstama šv. Petro adtš*

bet pirmieji automobiliai šen- užsisakyti kelionę lėktuvu atei- 
kasi pirmosiom mišiom koply- nantį sekmadienį, tuo palikdami 
Čioje. Marguliuoja jų spalvos. «au su viršum keturias dienas 

įtaigoj. Ir vėl padarėm išvadą, 
kad geriausia yra keliauti nevar-

VIENOS KELIONĖS PRISIMINIMAI
buso sustojimo vietą turim su
žinoti, — nuginčijo mano bičiu- 

.. _ lis, pamažu pasukdamas “cara-
1 pažinoao su tvženmifcuniigu iš?3 j >t.

užvedu ^fttokai*
lūktefejd, ‘kad j& sustotų;''bet 
mano drąsusis palydovas rainiai 
žygiavo toliau ginkluoto džypo 
link. Iš džypo iššoko kitas kariš
kis ir į mano draugąatstatė už
taisytą automatą, jo išraiška 
buvo aiški. Dar vienas žingsnis, 
ir ... Aš patraukiau savo bi
čiulį piktokai už pečių “Carabi- 
nieri” palydėjo mudu ilgais į- 
tarinėjančiais žvilgsniais.

Tą dieną patyrėn, kad tero
ristai Romos centre buvo nušovę 
policininką ir visame mieste 
buvo jaučiama įtampa.. .

Pagaliau su kantrybe radom 
sustojimo vietą. Nuotaika buvo 
to incidento kiek appdhata, nes 
galėjo viskas tragiškai baigtis, 
atsižvelgiant į nejarioas nuotai-

paskaitoj aptarė tautinių drabu
žių formas ir metė žvilgsnį į ją 
ateitį. Jaunimo simpoziumas, 
negalint dėl įvairią priežasčių 
atvykti jo pagrindiniam kalbėto
jam (Gintei Damušytei, Petrui 
Kisieliui ir Arvydui Žygui), tu- 
rijo pasitenkinti neseniai iš Lie
tuvos atvykusio Galinaičio pra
nešimu apie jaunimą ir jo pro
blemas Lietuvoj.

Šeštadienį, po mišią, kurią 
pagrindiniu koncelebrantu ir 
pamokslininku, buvo prel. J. 
Balkonas,, kongresą pradėjo Rita Čyvaitė-Kliorienė) ir

Detroito tautinių šokių grupė 
Audinys (vadovė — Rusnė Balt
rušaityte). Abiejų meninių vie- kongreso darbūs susumuojančia 
netą dainos ir šeriai buvo gra- kalba. Visi dalyviai sugiedojo 
žiai suderinti vientisoj visumoj, Lietuvos himną. į
nauji, gražiai ir gražaus lietu- kvd

naillroiff tai kradtoaybei, rei- 
, ...... M» Mtotftti s« viena S karš-

StoBdo foto rtiiirolHntmM čtotoų raroni. TWa v^are ne

Pririmeni poai

nirhfcijinaB aį] ga
Tkj^he^ėryia h

LB apygardos pi r—alutokaa
Auką rytų Ra pasikelia į žro-



LIETUVIAI FLORIDOJE

DAR NEINĄM | PENSIJĄ!
kad spalio 15 Lietuvoj mirt Tėv. 
Laurencijus Daugnora, pranciš
konas, Žarėnų-Latvelių klebo
nas. Tėv. Daugnora buvo gimęs

U BakmuNės apylinkė ren
gia koncertą lapkričio 15, šešta
dienį, 7:30 vaL vak. Lietuvių 
Svetainės didžiojoj sal^. Progra
mą atliks New Yorkovyrų Au
ras Peiktinas. Po koncerto bus

tituto iždininkas. Jis irgi tart 
sveikinimo žodį. Buvo pristatyti 
tolimesnieji svečiai, atvykę dai-

mirė Melbourne, sunkios vėžio 
ligos iškankintas. Vėlioms buvo 
Veiklus lietuviškose organizaci
jose, spaudoj, palaikė glaudžius 
ryšius su Australuos politikais 
bei parlamentarais, katalikų 
Bažnyčios vyskupais bei įtakin-

rengianaas St Paul of the Crdss 
bažnyčios salėj.

L.B. Auksinio Kranto apylinkė
lapkričio 30, sekmadienį, 11 vai.

Hų bei spatoRoa atstovų, 
rikes buvo nuvykę PLB 
• piattgi ahSBMUHM IT 
namo varajraos ptrau v.

Nuo scenos abiejuose Šonuose 
buvo išdėstyti stalai Išdėstyti 
įvairiai, vienur atremti į sieną, 
kitur po tris sugrupuoti, ar dar 
ant jų uždėti kiti paaukšti
nimai. Taip kiekvienas stalas 
buvo lyg kokia krautuvės vitri
na. Visi stalai gražiai apdengti 
pilka medžiaga ar lietuviško 
lino audiniu.

vo skyrius. Labai retas ir bran
gias priejuostes paskolino 
Giedrė Zanniūte. Priejuostės 
buvo apie 200 metų senumo.

tavą to įstojo į VilkaviMdo ku
nigų seminariją Kunigu įšven
tintas 1939 liepos 16.

-VOS £>HKMfW| CuIDu apMUuSH 
virto darbų Tėv. Laurencijų 
Daugnorą užklupo bolševikų

LB krašto valdyba (išrinktieji 
pagal gautų balsų daugumą): 
Joana Kuraitė, Juozas Danys, 
Edvardas Stungevičius, Irena 
Šernaitė Maiklejohn, Jeronimas 
Pleinys^ Walteris Dauginis, Al
gis Nausėdas, Juozas Krištolai-

Parodos atrakcija bene buvo 
Montrealio audėjų grupė, kuri, 
pasivadinusi Vaivorykštės, var
du, audžia spalvingus kilimus. 
Ji su savo kilimais važiuoja ir į 
parodas. Taip iš anksto buvo su
sitarta hr. užkviesta į šią parodą.

Atvažiavo keturios Vaivorykš
tės narės ir atsivežė gana daug 
kilimų, gal k<ddų 40. Kai iškabi
no salėje, tai jie ir dominavo.

mas rengiamas kartu su šaulių 
kuopa Aušra lapkričio 22, šešta
dienį, 12:30 vai. dienos, 5550 
N. Federal Hwy., Sweden 
House, Fort Lauderdale.

Lietuviškos kočios rengiamos 
gruodžio 21, sekmadienį, Pom-

Solistė Dana Stankaitytė dalyvauja Darbininko sukaktuvinia
me koncerte lapkričio 16 Kultūros Židinyje. Bejos dar progra
moje dalyvauja solistas Stasys Baras to Jonas Varnelis. Akom- 
ponuoja Alvydas Vasaitis. Visi iš Chicagos. Nvotr. Lietuvių 
Foto ArchyvoAtidarymas

Atidarymas buvo spalio 18, 
šeštadienį, 7 v, v. Atidarymą pra
dėjo Lietuvių Tautodailės Insti-

pamaldos Sacred Heart parapi
jos Madonna salėj, prie North 5 
Avė. ir M St sankryžos. Tuoj 
po pamaldų tradicinės kūčios 
Carpenters salėj, 611 Lucerne 
Avė., Lake Worth. Kaina 7.50 
dol. asmeniui, vaikam iki 12 
metų — 4 dol. Apie dalyvavimą

Ten keli stalai pardavinėjo įvai- penkerių metų apylinkės įsikū- 
rią tautodailę rimo minėjimą — koncertą, ku-

Gaila, kad Montrealio grupė ris įvyks Lake P ark Town sa- 
išvažiavo apie 4 vaL, o parodos lėj- Naujų Metų sutĮktonas^bus 
uždarymas buvo skelbtas 6 
Atėję į uždarymą jau rado pa
rodos likučius. Paroda galėjo bū
ti uždaryta ir 4 vai., tada ją 
reikėjo atidaryti anksčiau iš ryto, 
kokią 10 vai.

vo paaukštinimą savo profesi
niame darbe — buvo paskirtas 
vicepirmininku finansam to ad
ministracijai AMPAC bend
rovėj.

— Dainavos ansamblis Chica- 
goj lapkričio 8 pastatys naują 
veikalą — Čičinskas. LB Cleve-

nyčioj teiks gruodžio 3. Tėvai 
raginami vaikus užregistruoti 
klebonijoj dėl reikalingo pasi
ruošimo.

Vincas Valčeska Walsh,' gimęs 
ir augęs Baltimorėj, po sunkios 
ligos mirė spalio 26 Šv. Agnie
tės ligoninėj. Velionis, baigęs 
technikos mokslus Polytechnic 
mokykloj, daugelį metų dirbo 
Glen Martin lėktuvų bendro
vėj. Buvo malonaus bado, da
lyvaudavo lietuviškuose paren
gimuose to pamaldose. Po gedu
lingų mišių Šv. Alfonso bažny
čioj palaidotas spalio 29 Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko sesė Lilė, brolis Vytas, gi
minės bei draugai. .

Po to kalbėjo Paulius Jmkus, 
ryškindamas, kas ta tautodailė, 
kaip ji buvo kuriama praeityje, 
kaip lietuvių liaudies menas da
rė įtakos naujam individuali
niam mepui, kaip dabar kuria
mas tautinis menas, ko siekia

Eksponatai iš Lietuvos
Parodoje buvo du liaudies 

meno originalai, atvežti iš Lie
tuvos. Tai didokas krucifiksas 
to viena šventojo statulėlė. Abu 
darbai autentiški. Čia buvo pa
guldyti to taip nesurinko reikia
mo dėmesio, kiek jie galėjo sū-

Paroda praėjo su gražiu pasi
sekimu. Tegu Lietuvių Tauto
dailės Institutas to toliau puo
selėja ir ugdo lietuvių pritaiko
mojo meno kūrimą, organizuoja 
parpdas, moko audėjas to suku
ria čia savo audėjų ratelį, kuris 
austų lietuviškos tematikos kili
mus. (p.j.)

pasveikindama visus. Tolimes
nei programai vadovauti pakvie
tė Paulių Jurkų

Atidarymo proga kalbėjo ir 
sveikino Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis, LB New Yor- 
ko apygardos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis. Kalbėjo to 
viešnia iš Montrealio Irena Lu
koševičienė, grupės vadovė. Ji 
papasakojo, kaip įsikūrė Vaivo
rykštės grupė (net to valdžios 
paramą gavo), kaip pradėjo aus

tyto Tradewinds parke (ten pat, 
kur to praėjusiais metais) rengia 
išvyką į gamtą — gegužinę. Pel
nas skiriamas lituanistiniam 
švietimui paremti.

įrengimo darbai prasidėjo 
penktadienį. Telkta,' rinkta bū
tinos medžiagos pačiam įrengi
mui. Gi vakare jau stota prie 
darbo — išdėstyti stalai, sukurta 
parodos architektūra, pradėta or- 
ganizUoti pats išdėstyme*. Visi 
darbai baigti tik šeštadienį 
prieš 12, prieš pat atidarymą.

nių audinių, drožinių, gintaro 
dirbinių. Taip iš visos eilės bu
vo suskardinti eksponatai

Specialiai buvo surinkta V. 
Kulpavičlaus darbų ir buvo į- 
rengtas jo skyrius. Atskirai pa
kviestas Mindaugas Jankauskas,

BALTIMORE, MD.
Metimai pietūs, rengiami Šv. 

Alfonso parapijos, įvyks lapkri
čio 9, sekmadienį, 1 vai. popiet 
šv. Alfonso mokyklos salėj. Šo- 
kiam gros gera muzika. Veiks

Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis kaitra 
tautodailės parodos atidary
me spalio 18 Kultūros Židi
nyje. Nuotr. L. TamoSaičio

Ties scenos viduriu apačioje 
buvo pastatyti du manekenai su 
tautiniais drabužiais. Vieni dra
bužiai buvo iš 1939 metų, spe
cialiai austi n<wmlinft parodai, 
kuri tada buvo New Yorke. Čia 
ties manekenais ir vyko visos 
atidarymo iškilmės.

Gretimai buvo du stalai su lė
lėmis, kurios vaizdavo lietuviš
kas vestuves to pasaką — Eglė

būrelis lietuvių Z. to M. Strazdų 
rezidencijoj įkūrė Amerikos lie
tuvių respublikonų klubų Susi
rinkusius sukvietė Z. Strazdas, 
kuris yra Amerikos lietuvių res
publikonų federacijos vice
pirmininkas pietinei šio krašto 
daliai. Į naujo klubo valdybą 
sutiko įeiti: Mildred Valužienė 
— ižd. ir sekr. , Jonas Jakfl- 
bauskas — vicepirm., Zigmas 
Strazdas — pirm.

Lietuvių Lake Worth Įdubas 
spalio 11 susirinkime nutarė 
ir šiais metais ruošti kūčias 
Ha tvaria: gruodžio 24, trečia-

- — JAV LB Kultūros taryba 
kviečia pirmąją kultūros darbuo
tųjų konferenciją, kuri įvyks lap
kričio 22-23 Clevelando Lie
tuvių namuose, 877 East 185th 
St (44119). Šeštadienio rytą ati
darymas 10 vai. Po to pro£ To
mo Venclovos paskaita: "Kultū
ros vaidmuo išeivijos buityje”. 
Po Lietuvių Fondo tarybos 
pirm. dr. A. Razmos pranešimo 
pietūs. Po pietų Kultūros tary
bos pranešimas ir diskusijos. 
Svarstybos tema: “Kultūrinis 
darbas apylinkėse”. Apygardų
— apylinkių kultūros darbuoto
jų pasisakymai veiklos klausi
mais. Po vakarienės — opera 
“Čičinskas”. Sekmadienį po mi
šių svarstybų tąsa to konferen
cijos užbaigimas pietumis.

— Vladas šeliūnas, LKDSSt Petersburgo lituanistinėj 
mokykloj darbas prasidėjo rug
sėjo 6. Mokyklos vedėja yra 
Danguolė Cibienė, mokytojos 
— Rita Moore, J. Adienė, M. 
Peteraitienė ir Alina Bobelytė. 
Mokyklą lanko 9 mokiniai. Pa
mokos vyksta šeštadieniais Lie
tuvių klube.

St Petersburgo LŠST Romo 
Kalantos kuopa rengia Lietuvos 
kariuomenės minėjimą Lietuvių 
klube lapkričio 20, ketvirtadie- 

, vasarą. nį,6val. vak.
n *. Palm Beach apylinkė

na Veselkienė, PLB valdybos 
siunčiami, šį rudenį vyksta į Pie
tų Ameriką. Jie visi dalyvaus Ko
lumbijos Lietuvių Kultūrinėj Sa
vaitėj, kuri įvyks lapkričio 4-11 
Bogotoj. Solistai atliks programų 
o ponios Tamošaitienė to Vesel
kienė suruoš audinių parodą 
to aiškins lietuvių liaudies audi
mo menų Po to visi vyks į Ve
nesuelą, kur solistai duos keletą 
koncertų o dail. Tamošaitienė to 
Veselkienė praves audimo kur
sus. Juos visus globos Venezue- 
los Lietuvių Bendruomenė.

— Chicagos lietuvių styginio 
ansamblio koncertas įvyks lap
kričio 16 Jaunimo Centre.

— Viktoras Jankaitis, Austra
lijos Lietuvių R. Katalikų Fe-
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.AMAK OMIVAHAJ^ŠI

KAZIUI VALAIČIUI
1351.

palydint orkestrui.. Tad, kurie 
nenorės Šokti, galės išklausyti 
antrą koncertą. Ir visa tai tik už 
7 dol.

kfwmprwitrwianę mirritn J. Gu
delio ir N.Y. tautinių šokią gru
pė Tryptasis, vad. J. Mafulritir- 
nės. Po programos bos vaišės ir

Jarūną Banaitienę, tel. 828-9588. 
šie mobilios baliai-vakarai 

nėra vien pasilinksminimui. Pa
silinksminimas eina antruoju 
punktu. Nuo pirmojo tokio va
karo iki šio pirmuoju punktu 
yra lituanistinės mokyklos išlai
kymas. Lietuviškas žodis po tru
putį alpsta. Jam išlaikyti reika
linga visokia parama ir darbas, 
lygiai ir piniginė. Šio vakaro 
pasisekimas prisideda prie šios 
mokyklos išlaikymo ir lietuvy
bės bei lietuviško žodžio palai
kymo.

LB Bostono apygarda 9-sios 
Lietuvių Dienos programai pa
kvietė režisorę — aktorę 
Aleksandrą Gustaitienę, kad ji

Petrulių kaimynui Rapolui, Per
kūnui Krukoniui — jaunimo įga
liotiniui Juozui ir kaimo jauni
mui: Birutei Banaitienei, Bro
niui Banaičiui, Vytautui Dilbai, 
Ritai Kapočifltei, Lilijai Kuibie- 
nei, Rimui Manomaičiui, Dai
vai Veitaitei, Redai Veitaitei ir

memtal irtai, Sekėjai. Tai netik 
menininkai, bet ir aktyvūs lietu
viško gyvenimo dalyviai — de-

L.MJK.F. Bostono klubo narių 
susirinkimas įvyks lapkričio 15, 
šeštadienį, 2:30 vai. popiet S. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
kambary už baro.

Vyčių rengiama “Gerams 
Night” įvyks lapkričio 22 S. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos sa-

neilga,' vienaveiksmė, šviesios 
nuotaikos lietuviško kaimo dra
ma, kuri daug kartų buvo vai
dinta Vokietijoj lietuvių išeivių 
stovyklose, o vėliau ir Ameri
koj, Kanadoj, Pietų Amerikoj ir 
net tolimojoj Australijoj. Rašy
tojas Gustaitis šią dramą per
taisė, pakeitė, prailgino, pridė
damas dar beveik vieną veiks
mą, įvedė naujus personažus.

Spalio 26 Bostono ir apylin-

dukteriai Ievutei, Erdvilini Ja
nulaičiui — jaunam gydytojui, 
Petrulienės sūnui Kaziui, Bi
rutei Vaičjurgytei — Šležienei 
— kaimo mokytojai Kastutei 
Sldrsgailaitei, Norbertui Linger- 
taičiui — vargonininkui Bene
diktui Norkūnui, Marijai Ginei- 
tienei — Petrulių kaimynei 
našlei BozaHjai Didžbalienei, 
Aidui Kupčinskui — Petrulių 
bernui Jonui Luobai, Arvydui 
Budreddui — piemenukui An-

y A. a. gemSt. Pundzevičiui 
mirus, Lietavių Fondui dar šie 
paaukojo: Vladas Kalytis — 40 
dol., LT. Jasaičiai — 10 dol. 
Praeitam Darbininko numery 
buvo paskelbta, kad buvo suau
kota 200 dol. Šias aukas pridė
jus, gen. St Pundzevičiaus var
do įamžinimui Lietuvių Fonde 
paaukota 250 dol.

Ida trečioji ar ketvirtoji paroda.
Publika sėdėjo prie staliukų. 

Modeliai rengėsi antrame 
aukšte ir į salę dažniausiai įėjo 
pro priekines duris, kai kada ir 

Čia buvo de-

u5dt»Žnįą„YW^ Mini Martinbfl; filmininkui Ro
mui Šležui ir grimuotojui rašyt 
Stasiui Santvarai.

Po šio vaidpiimo vyko vaišės.

pro ganne^ di 
monsfruojami 
vienės sukurti drabužiai. Vieni 
judate yra tmkojė, kiti ateis tik 
ldtairWėMs.Efe^ntfifc dienos

vairios medžiagos. Tie patys 
modeliai bent keliose medžia
gose, skirtingose spalvose.

Pradžioje šią popietę, atidarė
tampos pinrintiikė Liucga Spe- lington aukžtesnfojaj mokj 
ranokfenor ifefiaė?msdų parodai gruodžio 12, o paiDMtotosS*

rui. Visi kviečiami atvykti į sep
tintą tradicinį rudau balių, ku
rto visas pelnas skiriamas Kultū
ros Židinio išlaikymui.

Kasas Kredito Unija yra vie
nintelė lietuvių taupymo ir sko
linimo įstaiga, skirta tik lietu
viam. Kasoje už taupymo sąskai
tas duodama 7% palūkanų, o

tų neša 12% metinių palūkanų. 
Santaupos yra federalinių įstai
gų apdraustas iki 100,000 dole
rių, ir Kasoje lengvomis sąlygo
mis duodamos paskolos visiem

Bažmas
Šv. Petro lietuvių parapijos 

bazaras įvyks lapkričio 9 S. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos sa-

Ceslava Aleksonienė, gyve
nanti Braintree, Mass., prie Bos
tono, išvyko visam mėnesiui į 
Venecuelą aplankyti savo se
sers.

Simpoziumu iVaratybose, kur 
bus svarstoma, kaip lietuviškąją 
visuomenę paveikė Simo Kudir
kos šuolis į laisvę, dalyvauja: 
Daiva Kezienė, Rima Miromenė 
ir rašytojas Vytautas Volertas. 
Jis drauge bus ir moderatorius. 
Simpoziumas rengiamas ryšium 
su Simo Kudirkos šuolio į laisvę 
dešimties metų sukaktim. Drau
ge su simpoziumu Imis ir paroda, 
kur bus išstatyti įvairūs Simo 
Kudirkos gauti žymenys, mies
tų raktai, diplomai ir kita. Mi
nėjimą lapkričio 23 rengia Liet 
Fronto Bičiulių New Yorko sam
būris. '

lietuvių kolonijose. O tikraibū
tų ir kitiem malonu pasidžiaug
ti lietuviško kaimo šviesia nuo
taika.

Labai gerai padarė LB Bosto
no apygardos valdyba, paprašy
dama Aleksandrą Gustaitienę 
šiai šventei paruošti vadinimą 
Labai puiku, kad rašytojas Anta
nas Gustaitis perkūrė ir prail
gino šį savo veikalą. Jiem abiem 
didelė padėka ir pagarba. Taip 
pat didelė padėka visiem vai
dintojam: Gitai Kupčinskienei, 
atlikusiai ūkininkės našlė* Mari-

kur reikią didesnės grupės vai- 
dintojų, nėrąlęngva. ...

Nepaisant įvairių sunkumų, 
Aleksandrą Gustaitienė su pa
galba Aąfeųęv Gustaičio, kurį 
mes pavadinom “teatro direkto
rium”, apsiėmė paruošti tai 
Bendruomenės šventei vaidi-_________ _______ ___________
nimą. Mūsų sąlygomis ir veika- kt O taip pat anylinkėį išgarsė- 
lų vaidinimui stokojam. Rašy- justam seniui-pasakoriui, jan-

LSB Atlauto Baįono Mdrira 
AŠS Atimto K^pitovsdrioa

Spektaklį pradėsim punktua
liai IT vai. Pavėlavusieji bus į- 
leidŽiŠmi tik pertraukos metu. 

1 Tad prašom nevėluoti.
Po programos bus kita progra

ma: “Jinai ir Trys Gintarai” 
linksmins dalyvius lietuviš-

mirus Lonldjoj, jos sosortai tedvyga t Didžiulienei ir gtasF 
nėras gėlą užuojautą reiškia

BrOuė ir Ferdinaridtis Liktoriai
Alė Liktorius - : -A. 
Vytė HoUoway

lis paąukojp 25 dol. Tautos Fon
dui. Tautos Fondas už auką nuo
širdžiai dėkoja.

Aidų lapkričio—gruodžio nu- 
meris skiriamas Vytautui Di
džiajam jo mirties 550 metų su
kakties proga. Pagrindinius 
girai penius Vytautą liečian
čiomis temomis parašė istorikai 
prof Simas Sužiedėlis, dr. Juo
zas Jakštas ir dr. Viktoras 
Gidžiūnas. OFM- Numerio iš
leidimą 500 dol. auka pasiža
dėjo paremti LB Kultūros tary-

reiškėsi. Į Ameriką sugrįžo 
1931 ir čia vertėsi medicinos 
praktika.

Kun. Lado Budrecko išleistu
vės buvo spalio 26, sekmadienį, 
tuoj po pamaldų. Vaišės sureng
tos parapijos apatinėje salėje. 
Žmonių atsilankė per šimtraę. 
Vaišes organizavo Elena 
Mickeliūnienė su savo talkinin
kėm. Prie garbės stalo pasodin
ti kunigai, šiaip rinktiniai sve
čiai. Vaišių programai vadovavo 
parapijos tarybos {urmininkas 
Alfonsas Smnušis. Pritaikytas 
kalbas pasakė kun. kleb. Jonas 
Pakalniškis, kun. Vytautas Pik-

Sąjungos pirmininkas Vytautas M ADŲ PARODA SLA BŪSTINĖJE 
Kerbelis. Kalbėjo ir kun. L. Bud- 
reckas, padėkodamas visiem už 
surengtas išleistuves. Į arkivysk.
J. Matulaičio namus Putname jis 
išvyko spalio 30.

Easter Seal Needle Work Show 
— viena iš svarbiausių rankdar
bių parodų New Yorko apylin
kėje^ Paroda vyks nuo lapkričio 
12 iki 16 Welwyn Preserve, 
Glen Cove, N.Y. Lankoma nuo 
10 vjt. iki 5 v. popiet

Maironio lituanistinės mokyk
los rudens balius bus lap
kričio 22, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Programoje 
bus pantomimikai Paulius Ra
jeckas ir Neil Intraub. Šokiam 
gros Joe Kazio orkestras.

Dr. Aldona Šliūpaitė, žinomo 
aušrininko dr. Jono Šliūpo duk
tė, 94 metų, mirė spalio 28 Los 
Angeles, čali£ Liko brolis Vy
tas Šliūpas, sesuo Hipatįja Yčie- 
nė, New Yorke liko trys pusese- 
rės: Aldona Alytienė, Gražina 
Siliūnienė, Danutė Senildenė. 
Kadaisse dr. Aldona Šliūpaitė il
gai gyveno New Yorke, aktyviai 
veikė lietuviškose organizacijo
se. Buvo gimusi 1886 liepos 26. 
Pirmojo pasaulinio kair6 metu

Ę^lhnadjės zosė^ 
nė šventė bus l^ikritio. 15, šeš- 
tadienfe Kultūros Židtare. oraže- 
jųje salėje./

MIKUI SUBAČIUI,
Sūkurio steigėjui, mirus, jo visai kelmai gilią užuojautą 
roiikia ir kartu liūdi
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lietuvis, (baudžia sveikatą, ne- 
daslžugumą penrijm, gyvybį. 
(N.Y., NJ. ir C«m.) Apaidraus- 
daun pas jį, sutaupysit SVk^ffo 
presuos mnirėjimą Draudimo

PRADŽIAS V.V. 
-■

žios 10 vai., po mišių — pusry
čiai. Visos narės ir jį svečiai 
kviečiami dalyvauti.

nffimas. Kalbės visuomeninin
kas Balys Raugas iš Philadel- 
phijos, dažnuos solistė Angelė

KVAIŠŲ 
KEPURIŲ 
ŠOKI Al

; Vyr. židinio Vilija
suagfc D®® apmėto ix> crecMK 
dienj, 7;30 v.v. pas Gražiną 
Biknevičienę, 16 Sherllėy 
Coort, Cptnmack, L.I., teL 516 
543-3906. Kviečiamos visos na
rės atsilankyti.

~ Lietuvė ieško kambario. 
■Slramhioti 246-8560, ert. 313.

tas. Narės ir svečiai, kurie daly-

šomi užsiregistruoti pas pirmi-

4477.

i

Antrame aukšte 4 frŽ

M(M«iY — Dr. M.

šokiai ir pobūvis, šokiam groja 
vokalinė-instrumentalinė 6 as
menų grupė “Jinai ir 3 ginta-

vykstančius jaunuosius meni
ninkus iš Los Angeles. Laisvės

nam nuoširdžiai dėkoja..
Moterą Vienybės mišios už

jų automobilių garažas. Skam
binti iš ryto iki 10 vai., vaka
re nuo 5 iki 10 vai. TA 7-9551.

aoiisa*

tuvės butas Woodhavene. le^co 
vienas suaugęs žmogus. 

’ Skambinti į Darbininko redakci
ją.




