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SIUS

IR EKRANUI K Šie arentai įrodo Sovietų vai* 
džios stiprų Užmojį nuo W19 
rudens vykdyti intensyvią areštų

menų apie Sov. S-gos Sverdlovs- 
ko Mieste kilusią anthrar eptde-

1936 Berlyno olimpiniuose žai
dimuose laimėjęs 4 auksot-meda- 
lius ir pasiekęs 5 pasaulinius re
kordus, amerikietis negras Jesse

komunistų partijom. Jugoslavi
jos, Italijos ir Ispanijos komu
nistų partijos atsisakė tokioj kon
ferencijoj dalyvauti. ......

okupuotos Lietuvos, vasario 16- 
tą įvyko suuMttrimas tarp lietu- 
vos gyventoj ta petituos. SnkrK' 
iria, kad buvo daūgureštų, ypač 
45 paba$ečfų pareiškimo pasH

pantus, grįžo į Lietuvą ir sukūrė Šie abu kryžiai buvo nuversti 
Seimą. Deja, lietuvis neturi te i- Vilkaviškio rąj. vykdomojo ko
šė® gyventi - savo Tėvynėje. Jo miteto pirmininko pavaduotojo 

Urbono įsakymu, vykdant seną 
kompartijos 
kinti]

pas- geologą Vytautą Skuodį ir 
£ lietuvių kalbos mokytąją Povilą 

Peėeliūną. Abu sausio 9 taip pat 
suimti.

.< Vasario 18 buvo suimta Jus- 
| tas Gimbutas. Jis buvo nuteis

ta -vasario 28 vieneriem metam

peyia kerius metus. Pranešta, jog jis 
lenta* km. vasario pradžioj buvo su- 

tebjriC/ ' laikytas Šiaulių autobuso 
x stotjį». Jo namuose rasti Helsin-'

žiaus ekonomistas, buvo suimta 
1979 spalio 30 Vilniuj. Jis su šei
ma jau seniai buvo saugumo te- 
rorizsKtamas už savo atviras tau-

junginmkai 19» buvo {steigę 
karo nusikaltimų komisiją, kurios 
turimos bylos 1949 buvo per
duotos J ungtinėm Tautom. JAV 
teisingumo departamentas pa
prašė leidimo komisijos perduo
tas bylas patikrinti, bet JT Šį 
prašymą, atmetė, nes bylos ga
linčios būti naudojamos tik ofi
cialiem JT tikslam.

Fy*’ 1879 gefcyž^s 5 d, kgply- 
ištijjėkįnta: Marijos 

’ . 7T" stabdą sudaužyta, suolai išvar-

. ..

E***^*!** 1979 m. liepos 12 d . kalbi- PrttoaT r • si ę--
1979 m. birželio ? d. tikintie

ji ant Nuotakų kalno' pastatė 5 
metrų aukščio baltą kryžių su 
užrašu: “Viešpatie, saugok 
mūsų tautosąaunimą nuo bedie- 

statyraas įstatymais nėra už* vybėsl” .
draustas, bet kai jįp pastatomi Sekančią dieną Janonio kolū- 
“ne leistinose” vietose, tuomet , kio partinės organizacijos sekre- 

Juos .tenĮa pašalinti. Taip buyo.-torius Šlepetys 'su darbininku 
padaryta ir mūsų rajone — viė> Sąvoku kryžių nuvertė, se
nas kryžius buvo pastatyta ant pjaustė ir.nuvežęs-į kolūkio

Valst. sekr. Gyrus R. Vance 
pareiškė, kad JAV užsienio po
litika siekia 8 tikslų: užtikrinti

Kaunas šalinti. Antras buvo Tiasthtytas
1979 m ąpgnfėr 29 d. Kauno ant seniai supilto .kauburio, 

miešto Panemunės rąj. milicijos esančio pusiaukelėje tarp V ii ka- 
skyriųje Liudui Simučiui prane- -viškio ir Kapsuko, šį kauburį 
šė, jog jis privaląs per 24 vai. pa- sekretorius^ Tėvelis pavadino

kįjos komunistų partija šauks 
Europos valstybių komunistų 
partįjų konferenciją taikos ir nu
siginklavimo .. ’ , klausimam
svarstyti. Atrodo, jkad Scv.S-gą 
vėl bando per šias dvi parti-

damas Vilkaviškio siuvimo fabri
ke, rajono partųos komiteto sek
retorius Tėvelis, pareiškė, kad 
Vilkaviškio rajono tai vienur, tai

Višakio Rūda................ ..  .
Miške prie Višakio Rūdos ant

stovi sena koplytėlė su liaudies 
meistrų išdrožtomis statulomis, jo® rtarininis 
Koplytėiėsįapačia sruvena Šalti- siais, bet jTį

. •_.. s ... _ - m.
tarų ir atidėti kuriam laikui eilę^-j 
nauju sankcijų,- Irano revoliu- „ 
cinė taryba nusprendė pareika- 
būti iš JAV nauju paaiškinimų.
J AV Mat* to ptoartf, ir vieų"turt įtarti svetiHtoūas 
įkaitų perdavimas vėl yra įstri-

Mane m(okiCyitid pamokslo 
metu žmonės gedi tik klausytis, 
o ne atsakyti, kadL pamokslas 
turi būti j aiutaąB l^rW jjĮui meta 
ir kad per pamokslą būtinai turi 
degtižyadĮijįv*' •̂ ■’

m. vaikaam tięvaltetatayVataĮ  ̂
nyčios. jį

Pasvalio rąj. AdtatoirtEai^taR 
baudų komisuos 1938 m. liepta 
20 d. buvau uubaįitias 5© rub.
bauda. -

Noriu atkreipti Jūsų, Prokuro
re, dėmesį | elgesį- rnarie^gfeliS-

gal 199 str. trečią paragrafą už 
tvarkos pažeidimą: sakoma, kad 
Jurevičius padėjo suorganizuoti 
tikinčiųjų eiseną—demonstra- 
cįją prieš tikėjimo Utis vės varžy-

tikrai pažeidžia tarMI 
tymus. *

Pamaldų mete Jie’ 
bažnyčią ir sutrukdė 
Tai buvo Pasvalio m 
V. Norkus, Vykdomoj 
pirmininko pavridboti 
menis, Saločių affylir 
ninkė D.Poškevičie 
valio rąj. rė&gį&ų kul 
ros narė VAMdteDde 
maldų' vafliščič 
nyčią, fotografevoku 
kus, tuo erzindami tik 
Iš bažnyčios titainešd 
kilusio. tiriukšOKh Jų elgesys Uh 
bai priminė hitlerininkų elgesį AWww»s pareikalavo, kad 
b^y**?**-', < Nemirų parapiją aptarnautų ne

kos srityj faup gyventojų didė
jimo, terorizmo, kovos su narko
tikų prekyba ir pan.

Popiežius Jonas Paulius H 
paskyrė Ukrainos R. katalikų 
galvos kardinolo Jozef Slipyj 
įpėdiniu JAV gyvenančių Ukrai
nos katalikų arkivyskupą Myro- 
sbvjvan LubaOvskL* / _ ______

Trivanas pirmą kartą leido te- sekretoriaus L. šepečio 
myno Kinijos jūrininkam, at- nio antaiBė btfoašt 
plaakusiem Panamos laivu į vetskaja -ibltara (1979 
Taivąną, laisvai pakeliauti po Šepetys pbbcėtte':^iti 
krašto sostinę. svarbą /*tiryb^i

Eilė įvykių rodė, kad Irane 
laikomi amerikiečiai įkaitai ne
trukus bus parduoti iš ekstre
mistų į vyriausybės organų ran- 
lik tačiau paskutiniu metu, nors 
piez; Carter ir sutiko susilaikyti 
nuo Iraną pažeminančių komen-

UŽDAVINIAI 
TEATRUI

4 Cekanavičius, gimęs 1949; bu
vo stumtas kartą jW9
lapkričio 9 ir internuotas Nae^, 
josios Vilnios psichiatrinį ligo
ninį už “neteisėtą - telefono 
įjungimą” Muro brite. ŠšųtiiMtų ■ 
pradžioj buvė- pasiųstas į Čer- 
niaėbbvskio ’spec-psichiatrinę

paseiškuno teitai - asmenis, kūne 197B.yIi.Į2 pwx- 
“1978 m. liepos inėn. 13 d. naudžiavo savo tarnybine padė- 

mane iškvietė į Pasvalio raj. vyk- timi ir diskriminavo tikrnčiuo- 
domąjį komitetą pas pirmininko sius ir apsaugoti fedtočiųįų 
pavaduotoją Demenį. Ten bu- konstitucines teises. Kun. Ąnta- 
vau verčiamas pasirašyti \ten- nas Balaišiš . -
dencingą protokolą ir be pagrin
do kaltinamas, kad 1978 m. lie
pos 12 d. Saločių bažnyčioje or
ganizavau (cituoju) “vaikų 
spec. susirinkimą tiksfemokyti 
religijos”. ,

Owens mirė nuo vėžio ligos,

džio 11, jau he kartą buvo KGB 
tardcnrias -bei kratomas. Nuo 
gimnazftos dienų jis buvo mili- 
cijos persekiojamas už gavo reli-

ligoninę.
Antanas Terleckas, 51 m. am-

Virtoms prezidentas Ton
Duc Thang mirė, sulaukęs 91 m.

tvarkyti Rytų ir Vakarų santy
kius, vengiant kraštutinumų; ir 
toliau kontroliuoti atominių ir 
paprastų ginklų augimą; rasti 
visuotinių priemonių energijos Pranešta, kad po Antano Ter- 

ytlecko ir Juliaus Sasnausįto su-
sprendimų neramumų srityse, 
nes jais pasinaudoja Sov. S-ga 
ir Kuba; ie&oti santykių ir su 
skirtingos ideologijos valsty
bėm; toliau tęsti įsipareigojimus 
dėl žmogaus teisių ir neatsisa-

mom išvežti | Šov. S-gą Mask
vos olimpiniam žaidimam už
sakytus įtaisus ir prekes.

lijus Jaugelis, mirė 1980 kovo 2 
' ' •' 'Lietuvoj; Sovietinė valdžia už-
< • r’ ^J blokavo kelią Virgilijui Jau- 

: ? geliui Jstoti į vienintelę kata- 
- - likų seminariją Lietuvoj — Kau- 

pe. Jis buvo įšventintas kunigu 
. slaptai.
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oų institutą u.įtiglięfl gMogo 1934-3ū/bal&| memi 
specialybę. Nuo lQ25dhbo Kau- Patyžitrie, 1945 baigi 
no universitete, 1940 persikėlė . koraoaięs ir^fehfat: 
į Vilniaus universitetą. 193%4r- e lė.i. įiųjllfa^įtlbpgiąt 
gijo geologuos daktaro laipsnį. Aiidįraįtongta 
Spaudoje yra paskelbęs per ICO prajpktaisjgfep pat k 
mokslinių gtraipsmų, Daug£yra . šalus B* sidabro, var 
nuveikęs Lietuvos geologinių Jo 
tyrimų srityją;'".,. . « * stiba^ic fDūftnfu

-«>> Nępaprastai pagerbiamas. — Fotografijos drai 
Lietuvos laisvės duobkasys, dų saĮpme Vilniuje.h 
Lietuvos., ^komunistų plutįįos 
centro kouritetas ir mrį 
ryba nutarė ^“Stalino 
parnešėją neseniai atir

jemtyjf vasario 28 Vitas A ury fa 
apie1979 m. jaunimo 

jilįęntOrą. Prozos metinį derlių 
Aptarė Šiaulių pedagoginio insti- 
tutodėstytojaD. Striogaitė. Apie

V. Stak- 
aingrado

/moteryšVkurfejerbuvo išstaty
ta 120 dąrb«pPanaši paroda bp- 
lo atidaryta ir Kauno. fotogrą-; 
fijoiį galęrijpje. Tik ši paroda $nx 
papd^ta SDmSJįįts, skulptūros ifc

vardu bus.pavadinta'Kauna vie
šoji biblioteka, vienas Telšių kk i? 
jono kolęhOzas (pirmiau vadintas 
M ičiurino vardu^ vyenas Lietu
vos laivininkystės jūros laivas, liotekoįebuvo 
viena Vilniaus gatvė. Atminimo kininko 'MM* 
lentos bus prikaltos Vilniuje veikios pagoda 
prie namo* kur, ilgiau Paleckis mp iaikąis M. 
gyveno, Tetfiuose kur gimė. surinkęs per 44 
Ant kapo bus pe 
las. Bęsiteajaęn 
ziejujėhps įre$ 
leckio daibų paroda. Leidyklos - nėti.
įpareigotos išleisti Paleckio raš- - —’ Lietuvos* telė vi zijojė
tų tritonų. Justaš Paleckis buvo rodoma ^P. Vaičiūno kori 
klusnus okupantų tarnas, vienas “Patrfbtai*’. Režisavo Mtei 
svarbiųjų sovietinės santvarkos 
Lietuvoje,.kūrėjų, lietuviškų in
stitucijų/griovikas, masinių trė
mimų pritarėjas. Tai vienas di
džiųjų lietuvių tautos nusikaltė
lių. Už tai jis taip okupantų 
gerbiamas. .J ‘ Č

— Atminimo lenta Vilniuje 
prie namo Lenino aikštėje pa
gerbtas ir kitas okupantų talki
ninkas, Lietuvos istorijos; klas
totojas Juozas Žiugžda. -

— Specialiu rečitaliu Filhar-

garbė”. Tai debiutanto 
sus darbas. Veikalą diri- 
• Domarkas,. chonneiste-

N. Bilibina.

pabaigoje Kompo- 
aseįvykusioje nau- 
tiripių perklausoje

malūnėlis, A. Martinaičio Mei- 
lės verfemažolė obojui ir kiave- 

UFO

ganizacijose. Jis kreipė ypatin
gą dėmesį į lietuviško gyvenimo 
politinį aspektą. A

Liesdamas lietuviškas orga
nizacijas. kalbėtojas pabrėžė, 
jog anksčiau turėjom tik du 
veiksnius, ' kurie >judino mūsų 
politinius reikalus, šiuo metu į 
politinę veiklą yra įsijungę Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
padaliniai; Lietuvių jaunimo s- 
gos skyriai, ateitininlai/skautai, 
Moterų Klubų Federacija, Lietu
vos vyčiai ir kiti.

jo: “Kai aš pažiūriu į Lietuvą, 
išeivijos jaunimą, išeivijos lietu
vių organizacijas išpaskutiniųjų 
10-ties metų perspektyvos, aš

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Tebralra, Jr. letootavlų diroktortus, Now- 
ark oNtrat^OO Latayate'■■*. (Coc. W«aon Ava.), tetef. 944-5172. Pa
ruošiamos garbingos latootuvės. Moderato* koplyčios, oras. šaldomas.

GARSZV06 LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS - ŠEMiNENINES: Havro HI8 
Furorai Homa, Iro., 104-38 Jamaica Aro, Rktemond Hl», N.Y. 11418; ; 
ir Garazva Furorai Homa, 231 Bodford Aro, Bnraidyn, N.Y. 11211. 4 
Modamioo, erdvios kr vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garsąvps šei
mos generacija yra Meri YOrir State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotoJeL TeL 845*1870. Pageidaujant parūpinamos šennonlnės bot * 
kurioj miesto daly..*• •_________ _
JUOZO ANDRIUŠfO R*al Esteto, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, irooma Tax pildymas. Ištelpa veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 9fi41 Jamalca Avė., Woodhaven, N. Y. Telef. 847-2323 
(namų toto#. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite bfitl J. Andriušis HlĮsnteH

tYVTAUTAS BELECKAS IR S6NUS JONAS, sav. Wlntor Gartton Tarom. 
1869 btodtero .’M, RMgorotod, N.Y. 11227, 821-6440. Salė roste-

KarkleŪs. S komedija *pajuo- ! magnetofono'juostai. 1U?®® P«sPe^ay*os» “ x vėm Ir kL pramogoms Bo to, tteodaml polaktotuvlnlal ptetūs. Pirmos
kia taMtamte Lietuvos patriote* M.K. įiurlionio ^rardo stygi- " "”** Putota—a totaa. _______
dėl to jr ir ’roūiti* okųracrtoje 7 'nishrar^etas visą vasario mėnesį PiaS^1^1^r^?pT ^<1* SIDABRINIO VARPO I
Lietuvoje buvo v^mStoaraa. iOtu- koncertavo dvylikoje Sibiro ™as , Jau’ mes’ . p ouroptetiška duroa ir__ _____
no muzikiniame teatre birvo vai- miestų. Iš viso turėjo 27 koncer- džlun^iY vijokliai, prastveršmie ui lr /gb9įta9 naiU&nan, sav. — 43-04 Junction Blvd, Corona, 
dinamaj. StnrasM, operetė "Vie- t„s .. . 1 sa»l« «Pnklauson>os šal.es oo^.^3e».Trtrt.77»-51S«.
nos IffĮĮujii^ Pagrindinį vaftk į, Pr. N. 1X1 ,

\ į . ...a ~ S ■ , . "■ ■Tomas J. Brazaitis, trečios kar
tos lietuvis, Cleveland Plain 
Deale^Washinį^ane biuro ve- 

ilgiau apsistojo priedėjas, 
naujojo Sovietų pilietybės. įsta- 
tyrnoą^o^^j^ąs^bėjojaid

Eduardas Kaniava. Jo dainavi- Lietuvos n^riHausomy- komentarais amerikiečiam gra-^ atvers ainerikfečtem akis ir jie 
mui talkino Lietuvos kamerinis bės atkūrimo sukakties minėjp- žiai pristatė opiuosius mūsų pradės suprasti nuolatinius 
orkestras, vadovaujamas S, Son- ■ rites, 
decltio.

ja savo moksliniais tyrinėjimais 
turi talkinti ekonominiam gyve
nimui. ^Spaudoje rriįoma, kad 
praėjusiais metais Akademijos,, 
padaliniai užbaigė 190 darbų, 
liečiančių gamybos naujoves. 
Tas ekonominis efektas vertina
mas 15 milijonų rublių.

— Skulptoriaus Leonora 
Striogos 50-ties metų amžiaus 
sukaktis atžymėta jo kūrinių pa
roda, surengta Kauno paliksiu 
galerijoje. Toje pat galerijoje su
rengta ir dail. Rūtos Aleksaitės- 
Jakūbepdenės apžvalginė 25-erių 
metų4>ramoninės dailės paroda. 
Dailininkė kuria projektus dau
giausia šilko audiniams.

—^.Lietuvos.mokslų akademi
jos biblioteka itieido^ “Per* 
gamentų katalogą”^ turintį 40 
spaudos lankų (640 psL). Jį 
spaudai , paruošė akadėmijos

jom, jpraėjo į^M>£ngai. parapijųitežnyčiose buvo auko-
Vasario Ifi pėtyietinę LB ^- jamo? iruštoš už Žuvusius dėl 

-JLjetavos'laisvės.
Šv. Andriejaus bažnyčioj 

ro nringų pamaldų metu drganiza- 
A cijos dalyvavo su vėliavomis,

gražiai giedojo Vilties choras, va-

į Minėjimo akademija įvyko 
Lietuvių namuose. Organiza
cijom įnešus vėliavas, Vilties 
chorai sugiedojus JAV himną, 

Jnfe. dr. Kazimieras Širvaitis

Maskvos melus.
Meninėj programos daly 

“Aušrinės” šokėjai, vadovaujami 
Eimučio Radžiaus, pašoko oželį, 
vestuvių polką, čigonėlį ir kt. 
Šokius akordeonu palydėjo Jo
nas Puodžiūnas.

Solfcfeė..Angelė .Kiaušaitė, tu
rinti magistro laipsn^čr šiuo me
tu gilinanti, muzikos studijas 
Curtfs institute, . klausytojus 
maloniai nuteikė mūsųjkompo- 
zitorių kūriniais. Ji padainavo

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atatarintaral, šeštad. 4-5 
vaL popiet WEVD 1330 AM kg, ir 7-8 vėl. vok. 07.0 EM. Dr. J J. 
Stekas, Dk. Naujas adresas: 234 Sunlft Dr„ Metebuog, NJ. 6706Ū. 
Telef. 201 753-5630.

Teresė Gečienė, Philadelphi- 
jos LB apylinkės pirmininkė, ati
darymo žody pastebėjo, kad jau 
40 met^ Vasario 16-oji švenčbt- 
ma m gedulo šydu. Tačiau mū-

LIETUVIŠKO STMJMfS PMRM0UU 
SUKURIAMI M NEMOKAMAI 

ėRMTATOMIĮ VISAS KAMNES NEW YORK,

Akademijos biblioteka turinti 
1400 pergamentų.Tai įvairūs 
valstybiniai aklai, teisiniai do
kumentai, ranka rašytos knygos. 
Esą dokumentų net iš 12-ojp am
žiaus. Kataloge duodami trumpi 
pergamentų aprašymai, nėt iš-

KVE(XS
JONAS 

BJJ + 197*
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Atvelykyje
. Kiekvienais metais Kristaus 
Prisikėlimas primena, kad mirtis 

laikinė, kaip laikinis yra šis pa
saulis ir žmonių kultūra. Gamta 
ir savo kultūra žmogus yra mir
čiai palenktas, bet tikėjimu iš 
jos galios yra išimtas.

Religija žmogų veda anapus 
gamtos ir kultūros, kur laikinu
mo jau nebėra. Tikėjimas žmo
gui teikia užtikrinimą, kad ir jo 
kūnas prisikels iš numirusiųjų.

Kristus savo Prisikėlimu tą 
tiesą patvirtino. Tai yra istorijos 
faktas, kaip ir Kristaus istoriš
kumas, bet, kadangi tai siejasi 
su tikėjimu, tai, kas jo nepriima, 
neigia ir Kristaus Prisikėlimą.

Tačiau vienas tik neigimas 
tiesos nepaneigia — ji lieka kaip 
buvusi. Gyvenime neigiamos ir 
kitos tiesos, kurių žmogus gerai 
nesupranta arba nenori suprasti, 
nes tai jį verstų kitaip gyventi. 
O savo įprastą gyvenimą ir savo 
asmenines pažiūras žmogui sun
kiausia pakeisti. Jam sunku per
sikeisti arba prisikelti naujam 
gyvenimui, į kurį Kristus kvie
čia savo Prisikėlimu, o Bažny
čia tai primena kasmetine Ve
lykų liturgija.

Religija, nebūdama apribota 
savo siekimuose, — yra rašęs 

— įveda į tobulą patenkinimą 
giliausių žmogaus dvasios reika
lų...

Mokslas leidžia žmogui tik 
netobulai tiesą pažinti, religija 
pažada betarpišką Tiesos pažini
mą — Dievo regėjimą ...

Kultūra gali padaryti žmogų 
dorą tiktai prigimtoje tvarkoje, 
religija pažada žmogų padaryti 
šventą, tai yra persisunkusį die
viškumu __

Dailė keičia medžiagines pri- 

ria tiktai iš to, kas jau Dievo 
sukurta ir duota; religija sakra
mentaliniais veiksmais medžia

ginį gamtos gaivalą keičia pa
gal dvasinę esmę...

Kultūrinė visuomenė gali nu
statyti žmonijos gyvenime iš
viršinę vienybę ir solidarumą. 
Religija pažada sukurti organin- 
gą žmonijos ir pasaulio vienybę, 
pagrįstą šventųjų bendravi
mu ...

ti ir pačias prigimtojo buvimo 
formas ; erdvę, laiką ir priežas
tingumą, ir sykiu su jomis per
galėti mirtį visuotinuoju iš nu
mirusiųjų prisikėlimu...

kinti visus giliausius kultūrinio 
gyvenimo polinkius, vesdama 
žmogų iš prigimtosios srities į 
antgamtį.

Dabarties mūsų gyvenimo 
sunkumus tik tai ir sukelia, 
kad kultūra nevainikuojama re
ligija. Pakilęs iš gamtos žmo
gus sustoja prie antrojo savo ke
lio laipto, kultūros, ir joje už
lūžta. Jis dažnai atsisako, kad 
religija pro kultūrą jį vestų į 
aukščiausią Tiesą, tobuliausią 
Gėrį ir skaidriausią Grožį.

Žmogus kartais net prievarti
nėm priemonėm siekia visų 
žmonių vienybės, sukurdamas

kad būtų pats vedamas ir kitus 
vestų į šventųjų bendravimą. 
Jisai visa savo būtimi įkimba į 
laiką ir erdvę, ir tada jam sunku 
suprasti, kad kiekvienas žmogus 
laike ir erdvėje tebepalieka lai
kinai.

Nevienas žmogus netiki prisi
kėlimu, bet nė vienas neliks 
neprisikėlęs.

Kristaus Prisikėlimas kiekvie
ną verčia rimtai susimąstyti, 
kiek jisai giliai gyvena tuo fak
tu ir kiek yra pasiruošęs jį su
tikti, kai iš akių išnyks ir laikas ir 
erdvė.

Šventė

bimnkų konfereno^a. Joj daly
vavo 42 atstovai iš Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, JAV Lie
tuvių Bendruomenės, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos, 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
ir Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos bei jų įvairių komisijų. 
Dalyviai: V. Kamantas (PLB 
pirm.), G. Aukštuolis (PLJS 
pirm.), V. Kutkus (JAV LB kraš
to valdybos pirm.), J. Simanavi
čius (Kanados LB krašto valdy
bos pirm.), R. Baltrušaitytė (JAV 
LJS vykd. vicepirm.), L. Ber
žinytė (Kanados LJS pirm.), dr. 
K. Ambrazaitis, K Balsys, A. 
Banis, Z. Bersėnaitė, I. Bublie
nė, dr. A. Butkus, M. Chainaus- 
kas, S. Gyvas, dr. A. Darnu
sis, G. Damušytė, A. Gureckas, 
A. Juodvalkis, R. Kasparas, J. 
Kavaliūnas, dr. K. Keblys, V. 
Kleiza, D. Kojelytė, D. Korzo- 
nienė, S. Kuprys, J. Kuraitė, V. 
Musonytė, G. Petrauskienė, L. 

, Raslavičius, L. Rimkus, A. Ru
gienius, E. Sakadolskienė, R. 
Sakadolskis, A. Stankus-Saulai- 
tis, V. Stanevičienė, A. Šeškus,

Bendruomenės konferencijos dalyviai Detroite kovo 22-23. Prieky sėdi iš k.: J. Si- 
manavičius-Kanados LB krašto valdybos pirm., R. Baltrušaitytė — JAV LJS vykd. 
vicepirm., V. Kamantas — PLB pirm., L. Beržinytė — Kanados LJS pirm., V. Kut
kus —■ JAV LB krašto valdybos pirm., G. Aukštuolis — PLJS pirm.Nuotr. Jono Ur
bono

landis, J. Urbonas, A. Valavi- Didelį susidomėjimą sukėlė 
čius ir Z. Žiupsnys. Konforencj- planuojamos II Pasaulio Lietu- 
ja vyko lietuvių Dievo Apvaiz- vių Dienos. V. Kleiza pristatė E. 
dos parapijoj, JAV LB krašto vai- ir A Sakadolskių jau prieš metus 
dybos rūpesčiu parūpintose ir paruoštą užuominų projektą,

Šeštadienio rytmetį, PLB val
dybai, dar nuotaikingai susigrū- 
dus į autobusiuką ir pakeliui iš 
Chicagos, vyko atskiri JAV LB 
krašto valdybos ir Jaunimo Są
jungos posėdžiai. Popietinė se
sija prasidėjo 2 vai. PLB pirm. 
V. Kamantas pasveikino visus 
susirinkusius ir vadovavo susi
pažinimui, nes ne visi veidai vi
siem matyti. Susirinkusius taip 
pat pasveikino savo valdybų var
du V. Kutkus, J. Simanavičius, 
G. Aukštuolis, L. Beržinytė ir R. 
Baltrušaitytė.

Darbotvarkėj buvo numatyta 
plačiau aptarti ateinančias Pa
saulio Lietuvių Dienas, PLB ir 
PLJS finansinius reikalus, litua
nistikos katedros steigimą, Pa
saulio Lietuvį, Vl-ąją tautinių 
šokių šventę ir LB santykius su 
kitomis institucijomis. Taip pat 
buvo pramatyti atskiri posėdžiai 
kultūros, visuomeniniais, švieti- 

lais. Darbotvarkė buvo priimta 
su vienu technišku pakeitimu. 

irA Sakadolskių jau prieš metus 
paruoštą užuominų projektą, 
kuriame tilpo visa eilė galimų 
renginių. Be didžiųjų renginių, 
norima suruošti ir eilę mažesnių, 
pvz. filatelistų parodą ir pan. 
G. Aukštuolis pranešė, kad PLJS 
nori atidaryti V pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą tuoj po 
Vl-ojo PLB seimo uždarymo; 
po to kongresas keltųsi į Kana
dą. Kongreso atstovų bei daly
vių dalyvavimas seime yra svar
bus ir labai pageidautinas. Tuo

PLB ir PLJS.
Ilgokų diskusijų metu buvo 

aptarta vieta, laikas, organizaci
nė struktūra, galimas PLD turi
nys. Galutinai nutarta, kad: 1. 
II PLD įvyks 1983 liepos mėn. 
pirmąją savaitę Chicagoj; 2. PL 
Dienas rengia ir atsakomybę 
dėl jų prisiima PLB, talkinama 
JAV ir Kanados LB; 3. PLD-as 
sudaro Vl-asis PLB seimas, V- 
asis PLJ kongresas, sporto žai
dynės bei kiti renginiai; 4. ren
gimo komitetą sudaro PLB su 
PLJS, JAV LB, Kanados LB su 
ŠALFASS ir kitomis organizaci- 

Solidarumo mokesčiai labai silp- 
naisumokami.nors 15% solidaru
mo mokesčio turėtų būti per
duota PLB-ei. V PLB seimo nu
tarimu, 30% aukų, gautų per Va
sario 16-osięs rinkliavą, turėtų 
taip pat eiti į PLB; lig! šiol tai 
yra padariusios tiktai Urugvajaus 
ir Brazilijos LB krašto valdybos. 
Taip pat buvo pranešta PLB val
dybos 1980pramatyta sąmata bei 
tikrasis stovis šiuo metu. Ir paja
mos, ir išlaidos didesnės negu 
pernai pramatyta. Prie praneši- . 
mo taip pat buvo prijungia ir IV 1 
PLJ kongreso apyskaita. PLB 
valdyba buvo pažadėjusi sutelk
ti 90,000 doko sutelkė90,496.73 
dol. Kaip anksčiau skelbta, kong
reso likutis eina PLJS-gai, V PLJ 
kongresui ir bendriem PLJS ir 
PLB darbam. Savo pranešimą 
baigdamas, M. šilkaitis siūlė, 
kad būtų pasvarstyta galimybė į- 
steigti nuolatinę lėšų telkimo 
agentūrą, kuri per visus metus 
rūpintųsi lėšų telkimu visiem 
bendruomeniniam darbam.

Iš dalyvių buvo pageida
vimas, kad, jei PLB ruošia ren
ginį, turėtų būti pabrėžiama, jog 
tai ruošiama PLB-ės, o ne kokio ■ 
komiteto ar paskirų žmonių. 
Taip pat buvo paprašyta, kad bū
tų kreipiamasi per krašto val
dybas, o ne tiesiog į apylinkes. 
Tai pagerintų susikalbėjimą ir 
palengvintų darbus vieniem ir 
kitiem.

Lituanistinės katedros klausi
mu referavo L. Raslavičius. Jis 
pranešė apie lig šiol įvykusius 
pasitarimus su paskirais univer
sitetais ir taip pat perdavė ką 
tik gautą Ohio State universi
teto konkretų pasiūlymą tokiai > _<■ 1.. r« ~ ■ - t - , S -L < *■« J— — —KatCunn. zjutarnisikties Katedros 
klausimas dar toligražu nepilnai 
išgvildentas. Kilusiose diskusi
jose paaiškėjo, kad reikia nusta
tyti, ar iš viso tokios katedros 
įsteigimas susilauks plačios vi
suomenės paramos, kokia turėtų 
būti jos prasmė, tikslas, kokia 
sritis būtų reikalingiausia ar rea
liausia (kalba, literatūra, istorija, 
politiniai mokslai), irt.t. Kadangi 
katedros steigimas pareikalaus 
maždaug 750,000 dol., yra būti
na klausimus nuodugniai išstu
dijuoti. Todėl konferencijos 
dalyviai priėmė tokį nutarimą: 
Lietuvių Bendruomenių valdy-

(nukelta į 4 p$L)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
“gin” stikliuką ištuštinti. Svečiai 
iš Rytų, pasakoja irakiečiai, ge
ria savo^tarpe viešbučių kamba
riuose.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

1 ■■
Moterys skuba “bobin- 

čiaus” linkui, paaugliai — į cho
ro galeriją, o patys jauniausi 
— į suolus priekyje. Trečiadie
nio rytas. Paprasta savaitės die
na. Dievnamyje spūstis.

Milių apeigos — savitos. Tai 
Bagdado ■ chaldčjų katalikų 
bendrija. Apeigos labai turtingos
judintu ir giedamu žodžiu. Mi
šios baigiasi siuntimu į pasaulį: 
kosnotios priėmimu ir giedota 
evangelija. Komunija jungiama 
su Pln — ramybės, arba atleidi
mo, išreiški nra.

?o pamaldų senukas prelatas 
pakviečia klebonijom Du jauni

nė, o Nineveh — paskutinioji. 
Be to, ten ir Nnnnid, ir Hatra 
miestų likučiai. Kelionė žada 
būti turtinga įspūdžiais. Būdami 
šiuolaikiniame Irake; nukeliau
sime į II tūkstantmečio prieš 
Kristų Asiriją.

Iki Mosul 410 km kelionė. 
Plentas visu savo ilgiu flirtuoja 
su Tigru. Neplatus, bet asfal
tuotas ir puikiai prižiūrimas. 
Eismas abiem kryptim tirštas. Iš 
karto krinta į akis sunkvežimių-fz;

: voros. Milžiniški, su priekabom 
ir aibe didžiulių ratų. Stebiuo
si jų leidinių lentelėmis: Vakarų 
Vokiet^a, Rytų Vokietija, Ru
munija, Jugoslavija, Lenkija, 
Čekoslovakija...

Keliauju Irako šiaurėn plentu,

už pusę duoda. Iš kurio pats 
pirktam?Vakarienė a ia 

Haran ar-Ražld
Vakarai įpusėjus, kojos.pra

šyte prašosi poilsio. Buvoti pra
eityje — Babilone — ir buvoti 
dabartyje — Bagdade — yra įdo
mu. Matau, girdžiu, uostau, ra
gauju, liečiu dabarties lopelį.

Pasakojama, kad kalifas Haran 
ar-RaŠid mėgdavęs lankyti savo 
sostinę incognito, — svetima pa
varde. Mat, jam knietėjo išgirsti 
savo pavaldinių skundus ir pa
tirti jų džiaugsmus. Ir dabar 
Bagdado si namie yra užei- ■ ■ n • n •

giriasi, lad ‘Haran ar-Rašid čia 
buvo svečiu’.

Valgykloje tik vyrai. Moterys 
iš namų neimu Stabukai maži.

Naktį pėsčiomis Bagdado

Palei Tigro alėjos šaligatvį 
ima dygti neįprasti restoranėliai. 
Sunkvežimėlis, arba net ranko
mis stumiami ratai, atveža geldą, 
arba net vonią, su leduose plau- 
kiojančiom žuvim ir malkų ryšu
liais. Viens, du — lauželyje 
spraksėdama dega ugnis. Klįjen- 
tai pirštu parodo norimą žuvį.
Ji dar gyva ir žiopčioja. Šeimi- __ ______ ___
ninkas ją deda ant staliuko ir su .gos namų su valgyklomis, kurios 
aštriu kirvuku ima ruošti kepi-

karui. Pėdos, ktnias įspaudė va- mui. Žuvis — Tigro lašiša. Pa- 
kar nakties svečiai, grėbliu iš- ruošimas kepimui labai papras

tas: nukerta galvą ir uodegą,

upių smagintis neįmanoma, nes 
jis apsodintas kavinėmis, val
gyklomis ir pramoginiais kie
mais. Visur matai ruošimąsi va

švariom staltiesėm, surikiuoja
mi suolai, krėslai bei kėdės..

Daugiaspalviai popieriniai
vainikai jau spurda Tigro alsavi- Kepimui paruošta lašiša atremia
me. Ir prieplaukos ima atkarsti, ma į šią tvorelę ir ima čirkšti 
Prie Jiunhiaija tilto pramogų kvepiančio sandalo medžio 
laivas su plaukiojančiu restora- liepinėje. Iškepta hHa nėra

išvalo vidurius ir padaro iš žu
vies plokštainį. Ugnies lauželį 
supa geležinių iešmų tvorelė.

ja4 Juodu, kaip ir Europos ku- 
mšgsi, apsirengimu nesiskiria rimus gerti griežtai dzaudžia. gzriR 
nuo aplinkos. Laikysena labai 
suturi. Tik senukas nesiliauja

— —t — f - S - f — - t - JJI - • Alt* -Įtyvccci pn>in>ininMiis is
Romoje ir pasakoti apie savo 
knito Irako senovę.
f

gers? Vietiniai? UMcafeOai? dyknmos muzika, ocas virpa gsr- 
Paprastam inddečtai svaigina- tais ir Šviesomis. Vakarų Žara 

uzmozia viec^ msnuinu. ukf 
rvas Ano, 
mirkčioja

Tik valdžios žmonės — ankšti 
tarnautojai - —* tepajėgia kartkar-

Nėra pavojaus patekti į plėšiko 
Ali ir jo keturiasdešimt draugų 
rankas. Apie juos tik pasako
jama.

Tiltas per Tigrą turi nemažą 
kuprą. Iš Čia labai smagu ste
bėti gyvenimą naktį paupyje ir 
ant upės. Imu iš kuprinės foto

Vos atsisėdus, atneša vandens 
butelį. Akus irgi yra, bet reikia 
užsisakyti.

Valgis nėra įvairus. Ryžių 
košė su padažai*, —ėriuko mė
sos arba vištienų* gabaltakai. 
Be' to, turi ir tintos snuDos. 
Matyt, vanraienM hmu*w iiiro- 
čiai. Tačiau valgyti įdoore. Sve- 
timU VeiGU UĮt lytnil

aparatą, nes noriu parsivežti 
skaidrę atminimui. Mat, užsi
miršau, kad esu krašte, kur foto
grafuoti be leidimo draudžiama. 
Ir dar nuo tilto ... Nežinia iš 
kur atsiranda kariškas džipas. 
Kariškis paprašo paso ir, jį pa
vartęs, pasisiūlo pavėžinti iki 
Knessiye Fatima. Atsisakyti ne- irams yra prekybinis tiltas tarp 

Europos irVpkarų Azijos. Žand
armerijos užtvaros eismą m-. 
lėtins ir net visiškai sustabdo. 
Laiko pasidairyti daug. Atiku, 
kad kai kurie rerikvefimhrf yra

^y



•ybės

rios meta PLB valdybos nariai į- 
teikė savo valdybos pirmininkui 
Vyt Kamuotai lentelę su jota

tt Įdomu skaityti Europoj apie 
Ameriką. Tuo metu visiem rū
pėjo Skylab nusileidimas, ir ilgi 
straipsniai gan kritiškai anali
zavo Amerikos bandymus erd
vėj “visos žemės gyventoją lu

toj moterų ir vyrų kirpykloj. 
Net ir labai jauni vyrukai ne
turi ilgų plaukų, nors kirpimo

rencijos dalyviai priėmė nuta
rimą, kad konferencijos daly
viai pritaria dabartinės PLB vai

kutis buvo paruoštas nepapras
tai skoningai, buvo keStea rO-
w 1 —ir 1— * >-m- 9 -B- -*>•sys Karšty aaraoviy, ssaocai, our 
vės su sėlio

Po kiek laiko pagrindinės 
Šviesos buvo užgesintos. Ka
dangi lėktuvas labai didelis, tai 
jį per pusę dalino siena, ku
rioj buvo vienas ekranas, o prie
ky, netoli kapitono kajutės —

lyvesių parnešimą. Konfere nci- 
jos metu buvo išdalintas sausio 
mėn. nuseris, ką tik gautas iš 
spaustuves. Pranešimuose bu-

vystysis toliau, ir ragina visuo
menę bei vienetus jį paremti; 
5. siūlo sušaukti Washingtone 
nepaprastą ĮgNifriėueįją, kuri 
oficialiai paminėtų Lietuvos

IĮ plikti ir konferencijos 
metu išdalinti dalyviam. Tenka 
padėkoti JAV LB krašto valdy
bai, kad ji sudarė puikias sąlygas

mis. Niekur nematau moterų 
su kelnėmis, tik jaunimas dėvi 
“džynsus“. Apranga gana kon
servatyvi, elegantiška, tik mote
rys nenešioja kojinių. Dauguma 
mėgsta ilgus, palaidus plaukus. 
Visos atrodo labai tvarkingai. 
Pastebiu, kad nemažas skaičius

ir senatoriui H i nes už jų pastan
gas ir ragina juos ieškoti dau
giau drauge pasirašančių (“co- 
sponsors"), tinkamai perreda
guojant siūlomą rezoliuciją; 3. 
nutarta kreiptis j diplomatinę 
tarnybą, prašant ją daryti tinka
mus žygius papildyti savo ei
lėm; 4. džiaugiasi Lietuvių In

ta. Programa prasidėjo ir baigėsi 
punktualiai, tad visi numatyti 
punktai Buvo persvaįstyti. Visi

Baigiant konferenciją, R. Kas
paras susumavo dviejų dienų 
įvykius, pranešimus bei nutari
mus. Konferencija pasibaigė 
anksčiau numatytu laiku, visiem 
sugiedojus Lietuvos himną. Ji

mintys bei nutarimai yra kon
kretūs, ir tik galima laukti, kad iš 
jų pasirodys vaisiai ateity.

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS | LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokMt patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

Ant vežimėlių jau kvepia ga
ruojanti kava. Europietiškf pus
ryčiai su marmeladu, bulkute- 
mis, sūriais.

*■— ro vvi&iKios teismas

administacimiai reikalai bei 
įvairūs statistiniai duomenys. 
PL yra atvims žurnalas, kuriame 
gali būti išreikštos įvairios nuo
monės. Buvo raginama, kad PL

Tokius pietus • pavalgius, neno
romis ėmė snaudulys, nors mtt- 
sų laiku tai buvo apie 11 v»-' 
landą. įdomu buvo ir tai, kad 
patarnautojų pusė buvo dailios 
merginos, o Įrita pusė buvo 
jauni ir nepaprastai gražios iš

meta šokių šventėj'žada daly
vauti 81 šok^ų grupė iš viso pa
saulio — Anglijos, Brazilijos, 
Australijos, JAV, Kanados ir Vo
kietijos. Iš viso — bent 2300 
šokėjų. Orkestrui vadovaus m«z. 
F. Strolia. Komitetas dirba at
skirom komisijom. Šventės ren
gimo sąmata 180,000 doL 
Jaučiasi informacijos stoka, bet 
šiuo metu ruošiami plakatai bei 
informacijos biuletenis, bus

•tose dtsknsgose buvo pa- 
na arena paorezu, jog 

lutų šokių švente yra Laetn- 
Bendruomenės gfohęjamaii 
gįnirmfrmaT renginys. Taip

PLB užsii 
nistikos $ 
bai reikalingas ir naudingas 
žingsnis lietuvybės išlaikymui ir 
pagrindinių lituanistikos sričių 
propagavimui bei reprezentavi- 
mui. Be to, Šios studijos suda
rys sąlygas ateities lituanistam 
paruošti. Todėl čia dalyvaujan
čios valdybos įsipareigoja rim
tai dirbti katedros įgyvendini
mui. Koordinavimo darbas pa
vedamas PLB valdybai.

šiam pranešimui pasibaigus,

Turiu laiko daugiau kaip ke
turias vafendes Rnnbrų laikau 
plastikinį krepšelį, kurį man 
įteikė lėktuvo patarnautoja,

kultūrininkų konferenciją ap
svarstyti kultūrinei politikai.

Visuomeninių reikalų posė
džio pranešimą padarė S. Kup
rys. Posėdžio meta valdybų na
riai trumpai pranešė apie at
liktus ir vykdomus darbus. Po
sėdžio išvados: 1. džiaugiasi 
JAV LB planinga akcija ir lai
mėjimais visuomeninėj srity; 2.

nebandau pirkti suvenyrų — 
dar visa kelionė prieš airis. Ei
nu plačiais koridoriais ir stebiu 
praoaagias Krautuves, ountai 
įmantrių laikrodžių žvilga ant

Priešpaskutinis darbotvarkės 
.punktas buvo diskusijos apie 
Lietuvių Bendruomenės atsako
mybę išeivijoj ir jos santy
kius su kitomis institucfctais.

• Mmanias persKaite M. mįiz* 
dūko sveikinimą konferenMfcs 
dalyviam, kuriame buvo iškel
tos trys mintys: 1. PLB svarus 
žodis išeivijoj; 2. kas kam atsto
vauja; 3- bendradarbiavimas ir 
bendravimas. Kilusiose diskusi
jose buvo pabrėžta, kad visi lie
tuviai, kurie teisingai supranta 
lietuvių tautos aspiracijas ir dir
ba pozityvų darbą, atstovauja 
Lietuvai. Tokiu būdu ir Vlikas, 
ir LB turi teisę ir atstovauja 
Lietuvai ir mūsų tautos aspiraci
jom. Tačiau teisė atstovauti nėra

SU «wakta>mte kėdutėmis jm sė
di įvairaus amžiaus vyrai, maty
ti, valdininkai, dailiai apsiren
gę, su geromis eilutėmis ir kak-

PACKAGE EKPRESS ‘ TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

žastis gali būti ta,- kad Kanados 
LB šiame žurnale apie savo 
veiklą mažai tesiskelbia. Abi 

tiem ar silpnai lodbantiem. Po- krašto valdybos taip pat buvo 
sėdžio dalyviai pabrėžė, kadkul- paprašytos konkrečiai paremti 
tūros ir švietimo darbai eina . PL, išleisdamos po vieną nu
drengė. merį kasmet

nės sąlygos dalyvauti mokytojų 
kursuose ir lituanistikos semi
naruose; 4. kad būtų finansiš
kai paremtas šių kursų bei semi
narų rengimas; 5. pravesti moki- ____t_________ _
nių teflono akciją, kad lituanisti- masi, kad greitai* nebebus vėluo- - teisei valdyti išeivijos lietu- 
nių naolyklų mokinių skaičius jamari ir kad PI. i teis normaHun vius- D«ja> ne visi tai pripažįs-
padidėfcj bent 10%; 6. paremti Redaktoriai prašė, k«d visos V|d- P° ilgesnių diskusijų konfe-
JAV LBknttūros tarybos ruošia- dybos, ypač Kanados LB KV, 
mą lietuvių k, rašybos vadovėlį, nuolat informnotų PL. Home 
Taip pat buvo priminta, kad pastebėti, kad Australijoj Pasau-
PLJS ryšių centras šiemet ruošia lio T lietuvio pi¥ uinnr rali irių yni dybos laikysenai kitų mūsų in- 
jau septintą lituanistinį semina- daugiau negu Kanadoj. Prie- stitucijų atžvilgiu, 
rą ir, beta, šiemet pirmą kartą 
ruošia keturių dienų lituanistinį

nanas, pyragaitis, aukso spal
vos obuolys ir plytelė šokola
do. Bet noriu kavos. Einu apy- 
tuščiais, žvilgančiais korido
riais, sekdama rodykles, vedan-

Nustembu, pamačiusi, kad už

skrendantis į Kairą. Dviliktą Stebiu praeinančius vokie- 
valandą ir 15 minučių, — man- čius. Moterys be išimties avi 
dariai ir gi* ilsi atsrioo unifiu^ 
mnote vokietaite. Pastebėjusi 
naario amerikietišką pašau pati 
pradeda kalbėti su manim ang- 

______________________ _____ liškai. Atrodo,- kad pripratusi 
buvo galima stebėti arba~ai^ų, Prie tarfetų B Amerikos ir Kn
aibą vokiečių kalbomis. Įsitiki- ~ 
nusi, kad tai viena iš “moder
nių” New Yorko prbdukcįjų su 
Jane Fondą apie muštynes, re
porterius ir policiją, savo ausi
nes nustačiau muzikai; su pasi
gėrėjimu klausiausi Mozarto ka
merinės muzikos.

Šalia manęs artimiausiąj 
sėdynėj sėd^o kokių 12 metų 
mergyte. Aš pastebėjau, kad ji 
keliauja viena, tad nutariau už
kalbinti.

— Aš keliauju iš San Fran- 
cisco savo močiutės aplankyti 
Hamburge, — atsako ji drąsiai.

— Ar nebaugu vienai keliau
ti taip toli? — paklausiau.

— Aš jau antrą kartą skren
du, — atsako ji su rimtu pasi
didžiavimu. ,

— Pastebiu aatjosJmklo pitfcš4 
čią maišelį. Jame jos bffietas 
ir dokumentai. Ji rimtai spren
džia kryžiažodžius ir retkarčiais 
paklausia mano patarimo. Mud
vi susidraugaujanti. Po kiek lai
ko aš jai pasiūlau pažaisti Back- 
gammon. Žaidžiame susikaupu
sios. Jį tą žaidimą moka gerai. 
Pirmą kartą laimiu aš, bet antrą 
kartą ji mane sumuša.

Abi pradedam jausti nuovargį. 
Mergaite susisuka kamputy, pa
sideda pagalvėlę, užsidengia sa
vo mažas kojas lėktuvo antklo- lio, kartu su Lietuvių Jaunimo 
de ir greit užmiega. Aš bandau Sąjungos valdyba, konferencijoj, 
skaityti, bet greitai paseku jos įvykusioj 1980 kovo 22 South- 
pavyzdžiu. Kažkur blyksi Jane field, Michigan, nutarė, kad 
Fondos veidas. Esu tarp Ameri- PLB rr»sjmojimai steigti ‘litua- 
kos ir Europos pakibusi ore. 
Rytojus čia pat. Aš jį pasive
ju penkiomis valandomis grei
čiau. Naktis darosi trumpa, lyg 
jos ir nebūta. 

Švelni palydovės ranka purto 
mano petį. Jos rankose žnyp
lės su garuojančiu sniego bal
tumo rankšluosčiu.

— Gerai juo pamasažuokit 
veidą. Bus lengviau atsibusti 
ir pasveikinti rytą Frankfurte, 
— sako ji man draugRkai.

Matau, kaip mano bendrake
leiviai Šluosto savo veidus. Vei
dai rausta, akys darosi aiškes
nės. Miegas pabėga. RanidAuoo- 
tis nepakenčiamai karštas, bet 
aš junta pagyvėjantSą kraujo 
apytaką, ir mano savijauta le

nai, rankinukai, portfeliai vilio
ja savo turtinga išvaizda. Stebiu 
moderniškus batukus. Jie labai 
gražūs, bet kainos pasakiškos. 
Jtao^i neatriiteite kr BMfoid- 

. .. ? BMi draoBZiai, maaragBt
Vienas užsisako alaus ir stikle- ruoti ant begalvių manekenų, 
lį degtinės. Ir tai tik septinta 
valanda ryto! Aš nedrąsiai už
sisakau Įcavos ir bulkutę su sū-

BENDRUOMENES 
KONFERENCIJA 
(atkelta U 3 pdj

bos — Kanados, JAV ir Pasau-
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TAUTINIŲ

plokštelių. parodą. Buvo išrinkta 
nauja valdyba. Pranešimus pa
darė JAV LB Florido* apygardos 
pirm. Kazys Gimžauskas ir JAV 
LB krašto valdybos pinu. Vytau
tas Kutkus. Naują prekybininko 
knygą pristatė apylinkės pirm.

bas rengia sukaktuvių banketą virtas 
balandžio 25, ptnktariif nį, 7:30 __ j
vai. vak. gražioj La FoMrine ■ , 
Bteta salėj, Baltimorės prientries- JIE?
tyje Glen Įfarnre. Baigimo ko- gjfo 
m i tetas * kviečia visus . ■ narius ■. ■ • 
gausini dalyvauti. Po bankete

West Marųuette Road, Chicago, 
IU. 60629.

— LB Cape God, Mas), apy
linkė, įvertindama Darbininko 
pastangas, spaudai stiprinti at
siuntė 15 dol. Ačiū labai.

reikalais rūpinasi lygos pirmi
ninkas Algis Regis ir banketo 
ruošimo komisija, vadovaujama 
Kazimiero C. Okso.

— HėtfyteĮar Jurgis Jankus 
dalyvaus moksleivių ir studentų 
ateitininkų tradiciniame litera
tūros vakare Clevefetnde, Lietu
vių Namuose, >MiWtSM>?1<> 19.

— vscitmdcio aseraoniKiį sci»

parapijos salėj. Programą at
liks solistė Birutė Dnbšienė 
išLos Angeles, Caltf.

dybos posėdy kovo 22 pateikė 
socialinės veiklos gairių projek
tą ir pristatė socialinės komisi
jos branduolį, į kurį, be jo pa
ties, įeina dr. Vytautas Bieliaus
kas, dr. Regina Kulienė ir Gali
na Sužiedėlienė. Krašto valdyba 
patvirtino gaires ir socialinės ko
misijos branduolį.

JAV LB St Petersburgo apy
linkės metinis susirinkimas įvy
ko 1980 kovo 12. Jį atidarė ir j 
ko kovo 12. Jį atidarė ir jam 

Gruzdys. Buvo išrinkta nau
ja valdyba. Susirinkime kalbė
jo JAV LB krašto valdybos pir-

Kalvelis, Baltimorės tautinių 
šokių grupė, rengia koncertą per 
Atvelykį, balandžio 12, Lietuvių 
Namų didžiojoj salėj. Pradžia 
7:30 vaL vak. Koncerte dalyvaus 
ir kitos lietuvių Baltimorės šo
kių grupės ir Washingtono stu- 
tentų grupė Aras ir Ratelis. Ren-

? ..j*“' Kun. Jonas Bakams, gyve
nąs kunigų pensininkų namuo
se Woroester, Mass., sausio 25 
atšventė auksinę kunigystė s su
kaktį. Sukaktuvininkas yra gi-

ninkui Kazimierui Gimžauskui 
sugiedota “Ilgiausių metų“ jo 
vaidinių proga. Visus skaniai pa
vaišino ponia Gimžansldenė.

Dr. Amanas Butkus, JAV LB

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

— Solistės Praurimės Rugie
nės dainų plokštelės pristatymas 
įvyks gegužės 4 Chicagoj, Lietu
vių Tautiniuose Namuose.

namų salėj balandžio 20, sekma
dienį, 3 vai. popiet įvyks solis
tės Danos Stankritytės koncer
tas ir labdaros pietūs. N-P. Mari- 

* jos seserys ir rėmėjai kviečia at
vykti ir HJO dol. auka prisidėti

gegužės 3 įvyksiantį narių suva
žiavimą Chicagoj. Ten yra bend- 
raštis, darbotvarkė, įgaliojimas, 
finansiniai 1979 duomenys ir kt. 
Kartais LF nariai tokių laiškų 
negauna. Tokiu atveju turėtų 
pranešti LF būstinei adresu: 
Lithuanian Foundation, 2422

Alfonso parapijos draugijos vyrai 'jaunis 
dalyvaus seime. <• 'tėm”

Besmukai, kurie per metus -įsii'71 
taip uoliai tarnauja nrišiom ir no- 3 Thr 
venos pamaldom Šv. Alfonso ttas e 
bažnyčioj, balandžio 30 iškylaus buvo

ruomenei rūpi, kad; laikantis 
paskutinių Vatikano suvažiavi
mo nutarimų, visose lietuvių 
tautinėse parapijose bent vienos 
mišios botų aukojamos lietuvių 
kalba.

— Dr. Juozas Mačys, turėjęs 
savo medicinos praktikos ka- 
binetąClevelande, kovo 8 rastas

JAV LB Floridos apygardos 
pirm. Kazimieras Gimžauskas 
ir jo žmoną nuoširdžiai globojo 
JAV LB krašto valdybos pirm, 

formacinį susirinkimą, kuriame Vytautą Kutkų ir jo žmoną Emi- 
kalbėjo JAV LB Floridos apy- lįją jų viešnagės metu Floridoj 
gaidos pirm. Kazys Gimžauskas nuo kovo, 3 iki kovo 17, kur jie 
ir JAV LB krašto valdybos pirm, gyveno pas Janiną Bindrienę. 
Vytautas Kutkus. Po to, visiem JAVLBInL

— Mokytojųstndjjų savaitės 
šią vasarą bus Dainavoj rug
pjūčio 17-24 ir Kennebunk- 
porte (lietuvių pranciškonų va
sarvietėj) rugpjūčio 24-31. Abie
jų savaičių dalyviai naudosis 
JAV LB Švietimo tarybos gauta 
fedendinėsJAV valdžios parama.

lietuvių skaičiaus geroko suma
žėjimo, yra dar labiau suliesė
jusi. ■

Šokėjų kelionės ir pragyveni
mo Chicagoj išlaidom bent iš 
dalies sumažinti LB Nebarto 
apylinkės valdyk kartiisu'fokjų 
grupe balandžio 20, sekmadienį, 
organizuoja Liepsnos pobūvį, į- 
vyksiantį švč. T rejybės parapijos 
salėj, 207 Adams St, Nėwark, 
N.J Planuojama tą dieną 12 
vai. švč. Trejybės bažnyčioj su
organizuoti jaunimo pamaldas, o 
jom pasibaigus, persikelti į pa
rapijos salę, kur toliau vyktų 
jardus pasižmonėsimas su 
Liepsnos atliekama tautinių šo
kių programa. Čia dalyviai galės 
gauti šokėjų tėvų 
kės ponių paruošto ir jų suau
koto įvairaus maisto ir tran
džių ir geroj nuotaikoj tarpusavy

programą daMtttae baily Jesti- ? Arriėrikte: feūtinių grupių~fes- 
valiuose Garden State Art Cėn- publikonų taitybos pirmininkė, 
ter, šoko tautinius šokius įvairio- 1979 metų “bfoll of the Year" 
se N.J. ir Įritu valstijų kolegi- tįyiuao bus įteiktas Don W. 
jose neįvairių amerikinių orga- Adams (Adomaičiui), Illinois 
niraeijrų ir miestų mnŠtose švien- respublikonųpartijos pirmtinin- 
tėse. Žodžiu, grupė, kiek tik ktri, už7 jo atsiektoms Ameri- 
pąjėgdama, stengėsi savo tautie- ’ «— '-s-
čius gražiai reprezentuoti kita
taučių ir savųjų auditorųom. To
dėl ji pagrįstai tiki, kad neliks 
savųjų užmiršta ir šiame pobū
vy. Ji laukia visų — ir jaunų, 
ir senų — ir savo atliekama 
tautinių šokių programa tikisi 
suteikti kiekvienam jaukios at- 
vaivos ir pasitenkinimo.

žatfskastajAVLBkmšto valdy
bos pirm. Vytautas Kutkus, pra
šydami prelatą patarti, kaip sėk
mingiau užmegzti ryžius su lie
tuviškomis parapijomis ir Lietu
vos vyčiais. Ypač Lietuvių Bend-

71St»Cb

kas kviečia visus kuo gausiau 
dalyvauti. Po programos vyks 
šoktai. Veiks bufetas, km bte 
galim* gotai skanių valgių ir gėt 
rimų. Pelnas skiriamas grupė* 
kMtonei į tautinių šokių šventą

daugiausia lietuvių, čia savaitės 
vidury, trečiadienį, 3 vai. po 
pietų dalyvavo apie 70 asmenų. 
Taigi visuomeninė veikla Flori
doj nesiriboja vien tik savait- 
galiais. Savaitę prieš tai, irgi 
trečiadienį, SL Ptersburgo lie- p^t Jooo fitakūno bute St Pe- 
tuvrai užpildė klubo salę, kurioj teisburge tesėsi JAV LB Flori- 
teljpa apie 400 žmonių, priim- '^J-‘-T>-

.YJ^upą 
Lariun. Sutikimo ceremonijom 
labai gerai vadovavo JAV LB 
tarybos narė Angelė Kamienė, 
o šaunią kalbą pasakė JAV LB 
garbės pirm. prel. Jonas Balko
nas.

Ingridai Bublienei, JAV LB 
kultūros vadovei, pasiūlius, JAV 
LB krašto valdyba savo posėdy 
kovo 22 nutarė paskelbti šių 
metų gruodžio mėnesį spaudos 
mėnesiu.

Pranas Urbutis, Auksinio 
Kranto apylinkės pirmininkas, 
1980 kovo 14 Pompano Beach 
mieste sušaukė apylinkės ire

Juozas Bakams — buvo atvykę 
iš Lietuvos. Sukaktuvininkas 
kunigu įšventintas 1930 birželio 
14 Springfielde. Ilgus metus bu
vo šv. Kazimiero lietuvių para
pijos klebonu Worcestery. Pen
sijon išėjo 1972, bet vis talki
na lietuviškom parapifom, kai 
leidžia sveikatą.

Per 8 savo gyvavimo metus 
Liepsna, niekada neprašydama WHtwHr ife*wviiri respubli- 

____  . jokių honozaro, yra tai&usi feia- ^ kiyąi balandžio 12 Chicagos 
tuvių klubo vadovybė jam kalbė- galint suorganizuoti pelno duo- trejų šokių programą beveik TontimHACP • namuose rengia 
ti netekto._____________________ dančių renginių dėl apylinkės kiekvienus N.J. veikiančios di- banketą. Bankete daly-

c- . t. desnės ifetteių tatgsriiriarJgos; ir ahtro^pasaulinio kate
parengimiiOse sįr {vairių švenčių - ? gpneyvdo* vndbVavusio The Fly- 

ing 'Bgers Bnrmos-Kinijos ope- 
racgose, nąšfe Ariate Chermault
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sveik* tautine nuovoka.
Paskaita tikrai buvo aktuali ir 

įdontf. BuvO keliami Mausimai 
ir diskusijos.

SoL Danus Stankažtytės lie
tuviškai įdainuotos operų arijos 
su simfoninio orkestro palyda. 
Ištraukos iš Gražinos, Aidos, 
La Gioconda, La forza dėl desti- 
no ir kt. Stereo. Kaina 10 dol.

Posėdžiavo vyčiai
Kovo 22 Bostone posėdžiavo 

Lietuvos vyčių centro valdyba ir. 
apskričių bei kuopų atstovai iš 
įvairių vietovių. Šis posėdis spe
cialiu tarėsi įvyksiančio vyčių 
seilino reikalais. Vyčių seimas 
įvyks Bostone, Boston Park 
Plaza viešbutyje, rugpiūčio 6-

šios bet kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės, naujos knygos 
ir suvenyrai gaunama Darbinin
ko administracijoj, 341 High* 
land BlvcL, Brooklyn, N.Y. 
11207.

79-21: LKB kronikoms leisti 
s-gai ispanų ir prancūzų klb. 
kronikas leisti —1,500.00.

79-22: Bdtiroorės lietuvių

Donelaičio minėjimas
Laisvės Varpo pavasariniu 

koncertu balandžio 13> šį sek
madienį, 3 vai. popiet So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos 
trečio aukšto salėj minima Kris

tijono Donelaičio mirties 200 
metų sukaktis. Tai bus pirmas 
tos reikšmingos sukakties minė
jimas Bostono apylinkėse. Šia
me minėjime nebus kalbų, o tik 
meninė programa, skirta didžia
jam mūsų grožinės literatūros 
pradininkui. Pagrindinę jos dalį 
sudaro specialiai šiai sukakčiai 
komp. Dariaus Lapinsko sukurta 
“Tolminkiemio kantata”. In
formacija apie Kristijoną Done
laitį bus koncerto programos 
knygutėj. Joj taip pat bus at-

TRANS-ATLANTJC TRAVEL SERVICE, INC.
3W WMt Broadtray, P.O. Box Boaton, Mma. 02127
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kovfr'irri itiske&ė^ad V. >Fat- 
čiauskas užbaigė lygiomis prieš 
dr. Engei.

Kazys Merkis Adyvautja N. 
Anglijos 1 komandoj, besirun- 
giančioj “U-S. Postai^ Chess 
Team Championship” rungtyse, 
kurios buvopiedėtos.1978 pabai
goj; Iš 8 partijų K. M. užbai gė 
septynias pasekme 6-1. Jis įvei
kė W. Verbias, Michigan, 20, 
su J .F. Campbell, N. England, 
sužaidė 1-1, Su S. Simcoe, Calif., 
1O ir įveikė D. Reitbel, N. Yor- 
ko Beavers, 2-0. Beliko nebaig
ta viena pertąją prieš S. Simcoe 
iš Los Angeles, kurioj K.M. jau 
turi kai kurią persvarą ir viliasi 
pelnyti daugiau negu pustaškį. 
Ryšium su šuns laimėjimais NE

lygos rungtynes prieš M IT ir 
Harvardo universitetą. Bostono 
lietuviai šiuo atarti pirmauja 
savo lygoj drauge su MTT ir

gyti —500.00.
79-23: J. Žilevičiaus liet, muz.- 

jos archyvui remti archyvą pagal 
sąmatą — 500.00. /

79-25: Bogutams, Jonui ir 
Teresei paremti Gyvosios ist 
projektą pagal sąra. — l,000X)0.

79-27: LIMA Chfcaps židi
niui Vikriau un-to 400 m. mi
nėjimą parimti — 500BO.

79-31: IV Mokslo ir kūrybos 
sfanpoz. k-tdhtaMl leidinį, var
dyną, tekstu ir it. — 1,000.00.

nuo, kviečia prelegentus iš skir
tingų sričių.

šį kartą Stasys Lūšys savo te
mą "Aktualiais klausimais” pa
dalijo į dvi dalis: laisvinimo 
problema ir bendravimas su 
kraštu. \___

' Visos tautos veržiasi į laisvę ir 
jos trokšta. Mūsų te vynė yra oku
puota, bet kova už laisvę ten 
vedamą labai atkakliai. Ji veda
ma ne tik namuose, bet ir baž
nyčioj, kalėjimuose ir net&bįre.. 
Laisvojo pasaulio betaviųdšeip 
vija, sudaranti apie ketvirtadalį 
tautos, kai kur darbuose nėra 
vieninga, bet laisvės troškimas 
esąs pas visus ir toj srity esame 
vieningi.

Išeivija yra tik tautos dalis. 
Kad ši dalis nenuvystų, jai 
reikia drėgmės. Tos drėgmės 
šaltinis yra Lietuva. 1966 Cle- 
veiande ir vėliau...White Plains 
visos centrinės organizacijos

Sodžiaus garsai. S. Stankūno 
kūriniai. {dainavosolistitaiI.Stan- 
kūnaitė, L. Štokas, O. Zuba- 
vičienė, Ch. Daukša, B. Miš
kinis ir New Yorko vyrų Per
kūno choras. Palydos ir solo A. 
Prižginto ir D. Sakaites. Stereo. 
Kaina 8 dol.

” — 1,000.60.
: 79-50: Ethnic Community 
Services paruošti, išversti ir iš
leisti Holocaust in Lithuania — 
Lituanus žurnale — 2,500.00.

79-51: Muencheno taOt šoldų 
gr. “Ratukui” padėti dengti sko
las — 500.00.

79-53: Lietuvių operaipasta- 
tyti “Pąjacus” ir “Carmin* Bu

tai PLJ TV rana” — 1,000.00... . < » .
79-54: Vasario 16 gimnaziją 

remti per PLB valdybą—628.15.
79-56: Lietuvių kunigų vie

nybei per kun. Pugevičių LKBK 
leisti angių klb. — 1,500.00.

79-57: Liet, dailės imt ruošti 
Vasario 16 repr. parodą ir rink
ti monogr. medž.

Iš viso už 1979-

NEUŽMIRŠKIT SAVO GIMINIŲ 
ŠIĄ VASARĄ

man seniai dokumentą išaiuūte. statj 
Dabar, kai paskambinu, tai man kbį ! 
iš jo namų atsako, kad jo nėra ką^l 
namie arba dirba laukuose. Tuo asm 
reikalu nuėjau pas vietinį advo- ntoj 
katą. Jis paprašė, kad įteikčiau 
jam .100 dol. Aš pasakiau, kad 
tariffif25 dol. Advokatas nenorė
jo kalbėti, kol neatnešta 160 dol. 
Pamačiau, kad atsidūriau'bėdoj. 
Kreipiuosi į Jus, prašydama pa
tarimo. — Magdalena.

Atsakymas. Jūsų klausimas 
yra neaiškus ir komplikuotas. 
Dėl išsiuntimo 40,000 dol. če
kio Tamstai reikėjo kreiptis į 
advokatą. Mūsų tautiečiai bend
rai yra sąžiningi ir teisingi, bet 
nėra praktiški. Mes gyvenam 
komplikuotoj ir komercinėj vi
suomenėj. Jei tamsta sutaupei 
40,000 dol., tai esi verta užtar
nautos pagarbos. Bet nemokėjai 
prisitaikyti prie amerikiečių gy
venimo sistemos. Jūsų klaida 
priverčia mane plačiau pasisa
kyti, kad skaitytojai pasimokytų 
iš tamstos klaidos. Jei tamsta bū
tum atėjus pas mane anksčiau, 
aš būčiau pirmiausia peržiūrėjęs 
tamstos giminaičio nuosavybės 
rekordus, kas yra to ūkio legalus 
savininkas. Vėliau būčiau pri
rengęs pirmus “morgičius”, ir 
giminaitis būtų pasirašęs; jeigu 
jis yra vedęs, tai ir jo žmona.

BBgnžės 14 — $ 8MŪ0 
ga»2i $ 11M4M 
birželio 5 —4 M&M
MriMfolS — > MŪjM

Taipg—ine—Kurtas šal* 
ten šaltinėlis — E. Kuodžio ir 
J. Girijoto duetai, 2 plokštelės 
— 14 dol., A Kuprevičiaus pia
no muzika — 7.50 doL, Mes 
žengiame su daina — New Yor
ko vyrų oktetas — 6 dol., Suk 
suk ratelį —Vilniaus choro liau
dies dainos — 6 doL Jūros pa
statys, Vasaros šokis ir Žabas 
vėjas — lengvos muzikos dai
nos — po 6 dol. kiekviena plokš
telę

rugpjūčio? —> MM 
rugp. 13*b ava«» —411MM 
rugptačto M - $ MŪM

5.5-2^5 taško po aštuonerių rung
tynių. MET lyga po kęlių tvar
karaščio pakeitimų dangiau ne
benori leistis | tvarkaraščio pa-

studentams, kurie vykdys 
ros darbų planą — 2,000X10^į 

79-37: lietuvių .rašytojų dr* 
jai LRD metinė 1979 premija- 
1,000.00. '7

79-40: Lituanus Omateily 
spaudai, tam- žurnalui awati— 50ft00, .„ Z. *- 
nokslo priem. 79-42: Lietuvių foto archyvui 
leisti 42£00 remti filmą apie St Barzduką — 

1,000.00. - 
. 79-43: LKMA išleisti Snra- 
žiavirne darbų IX t. — 2^60.00. 

.1^4000 —dailės >1,000, muzikos 79-49: Br. Railai (‘Vilties”
>1,000, teatralo >1,000 ir litua- spaudos d-jai) padėti išleisti 

ceato valdybe su? Bist- >LO0Q, Vaičiulai- ‘Vaivos rykštę” 
ŠALFASS šad^natų komitetu C>° “Auksinei kurpelei” išleisti 
paskelbė, kad 1980 S. Amerikos <lXX», pereniti literat vakarus ir 
lietuvių šachmatų pirmenybės »Sytigrefitalius>1,000,duph- 
(individualįnėa) pryks balan- kuoti knn. Kezro film. >1,000 
džio 26-27/Detroitei Mich. Jos B1<MW.OO. • 
h»i< 5 ratų 79-03: PLB Švietimo t-bai užs.

Šis paskelbimas skaudžiai pa-. -M* veikI4 paremti >500,
liečia So. Bbatono LPDšaehma- P A»»- 5 lietuvaitėms Vasario 16 
tininkHs,ntobaIandžiol8ir2^^gimnie >2,500.-3,000^)0. 

79-04* PLB y-I------- J
Ičongr. Fin. k-tai >3,000, per 
Kultr. talkos k-ją P. Am. “Ąžuo
lyną” ir “Žibutes” paremti 
>2XM)0, uis. liet, spaudą remti 
pagal sąrašą >300 — 5,300.00. 

79-05: Pedag. lituan. ins-tui 
skoloms apin. >1,362, iš “A. 
Stankus F." 7^7% nuo >20,000 ti monogr. medž. — 1,000.00. 
stip^ leidiniams, mokslo pr. Iš viso už 1979—93,768.15.
>1,514—2,87690. Rašydami testamentus, neuž-

79-06: Lietuvos agron. Sibiro mirškime Lietuvių Fondo, įra- 
tremt.pag-tif-do Linai Bildušai- šykirne į testamentą numatytą 
tei agnmimiją studųuoti nuo sumą: “LITHUANIANFOUN- 
>5^00 — 7.57% — 416.00. DATION, A NON-FOR-PRO- 
. 7907: Iš “J. Krukomo stip. t FIT, TAX EXEMPT, ILLINOIS 
ado” nuo $143,036.51-7.57 sti- CORPORATION, 2422^nW« 

MAROUETTE CHIC-
AČO, ILLINOIS 60629”. 
' Lietuvių Fondas 1962-1980. 
IIL27 turėjo:

1. Pagrindinio kapitalo bruto 
— >1,666345.11,

2 Pąjamų 895,846.69, 
3. Per Pelno Skirstymo Ko

mišką, remiantis .protokolais, 
lietuviškiems reikalams (švie
timui, kultūrai, premijoms, sti
pendijoms ir moksliniams veika
lams) paskirstęs — 668,796.50.
' Visi statykim Lietuvių Fondą, 

kad jis pasiektų 2 milijonus ir 
kasmet galėtų skirti lietuvybei 
daugiau kaip 150 tūkstančių do
lerių. % -

pirmenybes, kaip pasldrta.
Dr. V. V. PalčiauskasS Cham- 

paign, III., rungiasi asmeninių X 
pasaulio korespondencinių 
Jąąta^įgriąpmriąių baigmėj. 
ICCF organas FERNSCHACH 4----------- —---------- - —

7908; Lituanistikos inst Liet, 
išeiv-os biblfogr. par. už 1978' 
<1,000,1978>2,000 — 3,000.00.

79-09: Prof. R. šjlbąjoriui 
versti straipsnius į rusų kalbą — 
1,000.00.

79-10: Vincentui Liulevičiui 
išleisti “Amerikos lietuvių eko
nominė veikia” — 500.00. ,

79-12; ALKA muziejų paremti 
— LOOO.OO.

79-13: LF v-bai per Inf. vedė
ją radijo vai. remti >1,000, lietu
višką spaudą remti pagal sąrašą 
>1,000 — 2,000.00.

79-16: Pianui Naujokaičiui 
honoraras už Liet, literatūros 
IV t — 1,200.00.

79-19: Lietuvių meno dr-jai 
paremti meno galeriją — L000.





y

W

užsiregistruoti pas Mary-

Tradicinė Atvelykio

LITERATŪROS

R»«

* 7

Merkelis Giedraitis, tai nau
joji knyga apie tršnįį lietuvį ir 
jo nuostabius laikos. Gaunama 
pas lietuviškų knygų platintojus 
ir tiesiai iš leidyklos: Amberiand

234 Sunlit Dr^ Watchung, N.J 
07060. TeleE 201 753-5636. ?

ir-ngįMrm 1 mr rt ■ 1 r *rM

Tradicinė ekskursija autobusu 
pas Tėvus pranciškonus Ken- 
nebunkport, Maine, šiais metais 
daroma ne Darbo dienos savait
galy, bet JAV nepriklausomybės 
šventėj. Autobusas iš Kultūros 
Židinio kiemo išvyks liepos 4, 
penktadienį, 8 vai. ryto.. Pakeliui 
sustojama prie Shalins FuneraI 
Home, 84-02 Jamaica .Avė., 
VVoodhavene. J New Yorką grįž-

nai, 1 vai. pokalbiai ir Mmpū- 
ziumąs; 1 vai. popiet simpo
ziumas studentam; 7 vai vak. 
Laisvės Žiburio radįjo atkvies
to Antro Kaimo iš Chicagos 

pasirodymas. Balandžio 13, sek-

Poetės Kotrynos Grigaitytės 
naujas eilėraščių rinkinys jau at
spausdintas pranciškonų spaus
tuvėje Bfoo klyne. Rinkinys pa
vadintas “Marių vėjui skam
bant“, dedikuotas seseriai Ag
netei. Viršelį ir vinjetes piešė 
Paulius Jurkus, 108 psl. Išleido 
Darbininko laikraštis.

iHKtfMuna ir iaudiibibko adau- 
nšrtracųoj, 341 Highhnd BlvdL, 
Bteoidyn, N.Y. Kaim 7 dol.,

mo lietuvių parapijos salėj ren
gia antrąją metinę vakarienę 
ir polkų šokius. Šokiam gros Joe 
Thomas orkestras.

Atostogavimo sezonas — lie
pos ir rugpiūčio mėnesiai. Infor
macijų ir rezervacijų reikalais 

adresu:

mijos teatrą. Šiame susirinkime - g»< ctĮprfn? didinga gam- 
jis ir grįžo prie šios paskaitos, ta— jūra, miškai, tyras oras, o 
Plačiai jis nagrinėjo Vilniaus taį pat ir geras, lietuviškas 
universiteto vaidinimus, kaip jie maistas, patogūskunbariai. Dva? 
buvo organizuojami, aammist- < 
ruojami, kas btrito vardinamair linLa 
t.t. Vaizdžiai papasakojo vienos 
panegirikos vaidinimų, kada

luoto 25" dol. aukų Darbiniu- guoja Levine.
spaudai paremti. Nuoširdus . ^Metropolitan operos bąlan
ti- *džfo 12, šį šeštadieni, 8 vai.
iew Yorko HokafoMų nteiti- vak. New Yorko laiku per tele

viziją bus transliuojama Verdi 
opera Don Čado. Pagrindiniai 
solistai: Scotto, Moldoveanu, 
Troyanos, Milnes, Plishka, Hi- 
nes. Diriguoja Levine.

Dr. J. J. Steko, Lietuvos At-

7:30 vųl. vak. Fifi salėj, Wood- Ateitininkų Feferacijos\radas 
havena- Visi kviečiami. Juozas Uu^a ii WasbnKtono.

Lietuvos vyčių 110 kuopa Moksleiviai iš ttksto registrifo- 
______ _____________ ' J balandžio 12, šešta- jasi pas Stasį Janušų, (516) 676- 
rapiečiai, Lietuvos vyčiai, šv. dienį,8 vai. vak- V. Atsimainy- 6496, studentai — pas Petrą 
Rožančiaus ir kitų dr 
riai kviečiami gausiai

Laisvės Žiburio vadovybė parū
pins transporto priemonę visiem 
vykstantiem iš Woodhaven — 
Bfchmond HiH apylinkės. Norį

f;

i,, j-’i! •> .• r.- •,

portacija į vienų galų, kainuos 1 
dol. asmeniui, šiuo patarnavimu 
galės pasinaudoti tik tie, kurie 
bus iš anksto įsigiję bilietus į 
Antro Kaimo pasirodymų.

deracijos New Yorko Klubo tra
dicinė Atvelykio popietė.

Aušras Vartų parapijoj Mm 
hattane balandžio 13, Atvelykio

Aldona Šlepetytė-Janačienė 
trumpu atidarymo žodžiu. To- 
!± Ci^°' 
nas, UrM, padare pranešimą 
apfeK^-wtiirie^^iBw 
suvažiavimų, kuris buvopraeitų

nas’Batoras. Po paskaitos būvo skaitos, 
vienas kitas klausimas. Paskui 
visi dar buvo pirmininkės pavai- 
Sinti. Prasidėjo apie 3:30 v. po- ______
piet ir baigėsi apie 6 v.v. Žmo- kreiptis adresu: Franciscan skaičiui, beveik visai sustojo ir
nių atsilankė apie 30. Guest House, Kennebunkport, lietuviška veikimas.

- ME 04046. Telef. 207 967-2011. Žvalgas

dienį. Švč. Sakramentas viešam gegužės 18, sekmadienį, 4 vai. 
žmonių garbinimui bus išstaty- popiet rengia^ metinį susirinld- 
tas tuoj po sumos iki pamaldų 
pabaigos. Iškilmingi mišparai, 
procesija ir palaiminimas su Švč. 
Sakramentu bus 5 vaL pppiet. 
Pamokslų sakys Tėv. Waher C.
Jaskievvicz, SJ, Fordhamo uni
versiteto profesorius.

Lucy Tiškus iš (3earwater,

pasilinksminti, o tuo pačiu ęa-
UeL Krt. Mobk. Ataricmi- ’*»« * «••"* *’

iw New susino- n,mos reikia, nes
kiims buvo kovo 23 Kultams [WtavBko radijo išlaikymas kas- 
Židinio posėdžių nran^ę. JI pa- ■ sunkė3a-

Romos
Laisvės Žibarto Radįįo 

Vediįas-

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 62 metinės paminėtos 
vasario 17. šv. Jurgio lietuvių 

buvo skirtas VHniaus Universi- PrariciŠkanai kvięČii Betuvfš- ' parapijos bažnyčioj klebonas 
teto 4QQ metų sukakčiai pa- kų visuomenę atostogauti gražioj kun. Albertas Abračinskas už 
minėti. Tame suvažiavime pa- vasarvietėj Kerinebrmkporte, Lietuvą aukoje mišias ir pasakė 
skaitą skaito Ir aktorius Vitalis Mhipe Čia ideali vieta ir ffed-cbenai pritaikytų gražų 
Žukauskas apie Vilniaus akade- n^m, Ir prrflmri. Jė- pamokslų.

Choras, vadovaujamas vargo
nininko V. Kamantausko, gražiai 
giedojo lietuviškas giesmes.

__ Kun. klebonui leidus, bažny-
siai atgaivos teikia meniška ap- padaryta rinkliava Lietuvos 

monumėhtinės skulptū- laisvinimo reikalam. Iš viso su
laukė, nuostabaus grožio • aukota 346 dol. 

yaa, dsgės . . . -

prenumeratų, pridėjo 50 dol. au
kų spaudai stiprinti. Darbinin
ko administracija nuoširdžiai 
dėkoja.
t SlteuHi, Paterson, N.J^ 

Vasario 16-osios minėjime auko
jo 10 dol. Ši jo auka bendra
me surašė, išspausdintame Dar
bininko Nr. 13, nepaskelb
ta. LB apylinkės valdyba atsi-

tų menininkų šiuose koncertuo
se dalyvauti. Koncertai vyks 
Federal Hali, Wall St., ir namuo
se, kur gimė buvęs Amė&kos 
prezidentas Theodore . Roose- 
veit. Šie narnai dabar naudoja
mi įvairiem * muzikiniam 'pa
rengimam. D. Sakaitė šiuo metu 
taip pat ruošiasi koncertam ba
landžio 19 Putname ir balandžio 
26 Philadelphiją. ;

Tryptinis, New Yorko lietuvių 
tautinių šokių ansamblis, gegu
žės 10 švenčia savo veiklos 30 
metu sukakti. Šventė 
įvĮds Kultūros Zidinj 
Jadvyga Matulaitienė ir šokėjai 
ruošia įdomių įt įrsarią progra- 
mą. Visi kviečiami jau dabar re
zervuoti gegužės. 10 vakarų da
lyvauti jų šventėj.

Antanas Maceika, pagerbda
mas a^. Vinco Mickeliūno atmi
nimų, vietoj5 gėlių prie velionio 
karsto paaukojo 20 dol. KultO
ros Židiniui.

Telefonai dėl smarkios lietaus 
audros Darbininko administraci
joj, Darbininko redakcijoj ir 
pranciškonų vienuolyne perei
tos savaitės pirmadienį ir dalį 
antradienio buvo sugedę- Dau
gelis skundėsi negalėję šių įstai
gų prisišaukti. Po audros atvykęs 
mechanikas telefonus sutaisė.




