
gus informacinius pnanešjmu* 
apie Lietuvę. Pirmasis praneši
mas liečia jauno lietuvio kataliko 
MindaugoTarnoniopersdtajimų 
ir paslaptingų mirtį 1975, jo ne-

a-

Įvykiai

Įvairiom priemonėm ir ne
tvarkingai atvykus į JAV apie 
40,000 kubiečių, kurių tarpe bu
vo rasta ir kriminalinių nusi
kaltėlių ir užkrečiamom bei psi
chinėm ligom sergančiųjų, prez. 
Carter patvarkė, kad ateity no
rintieji į JAV atvykti kubiečiai 
būtų pirma JAV valdininkų pa
tikrinti Kuboj ir paskui JAV pa
rūpintum priemonėm persikeltų 
į JAV. Grasindamas didelėm

privačių laivų savininkam ga
benti kubiečius į JAV. Pirmu
mą patekti į JAV turės JAV pa
sų įstaigoj ir Peru ambasadoj 
esą kubiečiai ir turį JAV gimi
nių.

Prez. Carter, norėdamas ap
saugoti JAV pareigūnus Kuboj 
nuo galimų prieš juos prievartos 
veiksmų, įsakė 17 pareigūnų 
su šeimom laikinai grįžti į JAV.

bendra deklaracija pripažino, 
kad Sov. S-ga sudaro grėsmę 
pasaulio taikai ir nutarė pasku
binti naujų ginklų išdėstymą ir 
padidinti turimas šaudmenų at
sargas ir oro transporto priemo
nes. Tuo pačiu metu Sov. S- 
ga buvo pakartotinai pareikalau
ta pasitraukti iš Afganistano, 
o Iranas — paleisti Įkartus.

Prez. Carter paragintas, Egip
to prez. Anwar el-Sadat sutiko 
vėl atnaujinti derybas su Izrae-

mano, kad sutartu laiku, t.y. iki 
gegužės 26, sutartis būtų pasira
šyta.

Afganistano vyriausybė pasiū
lė savo islamo kaimynam, Ira- 
nui ir Pakistanui, pradėti pasi
tarimus dėl sovietų kariuo
menės iš Afganistano atitrauki
mo, jei JAV patikintų neremti 
toliau Afganistano partizanų. 
Valst. sekr. Muslde šį siūlymą 
atmetė, nes tai esanti tik kosme
tinė priemonė Sov. S-gos agre
sijai pridengti. Iranas ir Pakista
nas taip pat siūlymą atmetė.

Egipto prez. Anwar el- 
Sadat nutarė perimti ir min. pir
mininko pareigas, kurias iki šiol 
ėjo Mustafa Khalil, ir paskyrė 
6 min. pirmininko pavaduotojus 
techniškiem prezidento nustaty
tos politikos vykdymo reikalam 
tvarkyti. Dabartinis gynybos 
min. gen. Itn. Kamai Hassan Ali 
rūpinsis gynybos, užsienio poli
tikos ir informacijos reikalais, 
o Mustafa Khalil būsiąs tik pre
zidento patarėju. Ta pačia proga 
buvo panaikinta ir karo 
būklė.

Britanijos parlamentas priėmė

teisę vykdyti prieš Iraną ūkines 
sankcijas.

V. Vokietijos olimpinis komi
tetas nutarė boikotuoti Maskvos 
olimpinius žaidimus, o Prancū
zijos —juose dalyvauti. JAV dėl 
Prancūzijos nusistatymo pa
reiškė savo nepasitenkinimą.

Pietų Korėjoj kelias dienas 
vyko didelės studentų demon
stracijos, reikalaujančios panai
kinti karo būklę. Dėlto apie 200 
studentų buvo sužeista ir apie 
400 areštuota.

žuazinį liberalizmą”, pradėjo
siųsti partta* pareigūnus iš 

miestų į provfncįją.

rąjį ratų taip pat laimėjo kon
servatyvi mulų vadovaujama is- 
laminė respublikonų partija* Ira
no prez. Abolhassan Bani-Sadr, 
norėdamas sustiprinti savo įtakų, 
bandė prie* parlamentui susi
renkant paskirti sau ištikimą mi-
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“LKB Kronika” per septyne
rius metus užfiksavo daugybę 
faktų, kaip yra engiami Lietu
vos tikintieji ir kaip šiame juo
dame tautos bedievinimo darbe 
į pirmąjį planą, kaip Bažnyčios 
ir Tėvynės duobkasiai, pastatyti 
mūsų tautiečiai — pareigūnai, 
partiečiai, mokytojai, o kartais ir 
dvasiškiai. Kai kas tvirtina, kad 
Kronikos faktai gali skaitytoją, 
ypač gyvenantį toli nuo mūsų 
Tėvynės, suklaidinti, tarsi di
džiausi Lietuvos tikinčiųjų per
sekiojimo kaltininkai ir Jbūtų 
šitie pareigūnai, mokytojai ir į 
juos panašūs asmenys. Kažką 
panašaus Lietuvos ir pasaulio 
visuomenei nori'įpiršti ir sovie
tinė propaganda — Lietuvos 
tikintieji nepersekiojami, o tik 
pasitaiko paskirų pareigūnų ir 
mokytojų išsišokimų!

“LKB Kronika” yra tarsi foto
aparatas, tiksliai, kiek tai žmo
giškoms jėgoms sovietinėse są
lygose įmanoma, fiksuojantis 
faktus ir visada buvo įsitikinu
si, kad sąmoningas skaitytojas 
padarys lygiai tokias pačias išva
das — nebūtų išdavikų, jei ne
būtų tų, kurie išdavystes apmo
ka.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
nelaimės pradžios reikia ieškoti 
prieš 40 metų, kai 1939 rugpjū
čio 23 Stalinas ir Hitleris dalijosi 
įtakų sferomis ir Ltetuva buvo

tieji neturės laisvės ir tol bus 
tautiečių kurie už Ezavo leiie- 
nės lėkštę padės okupantams 
persekioti savo brolius. Todėl 
“LKB Kronika” solidarizuojasi 
su 45 pabaltiečių reikalavimu,

VIETOJE VILTIES

psichiatrinę ligoninę, kaip, iš
ėjęs a ligoninės, jis buvo ka
muojamas nuolatinių grumtynių 
dėl teisės būti geru lietuviu, $ą-

pasiųsti SNO ir Helsinkio Bai
giamąjį Aktą pasirašiusiomis 
valstybėmis, pasmerkti gėdingą 
Molotovo-Ribbentropo sutartį ir 
reikalauti šios sutarties padari
nių likvidavimo.

i ant geležin
kelio.bėgių, rašo laikraštis, su- _ 
naikino šią Taurią asmenybę.

Antrame laikraščio Cata- 
combes paskelbtame pranešime 
plačiau pasakojama, kokiomis 
priemonėmis yra diskriminuoja
mi bausmę atlikę, ir į Lietuvą 
sugrįžę sąžinės ir politiniai be
laisviai, varžant jų pilietines tei-

BAIMĖ

promitavusių ir be kunigiškos 
dvasios, gerai tinkančių prie 
vaišių stalo, o ne kovai už Baž
nyčios reikalus.

Po vysk. Juozo Matulaičio-La
buko mirties Kauno aritivysk- 
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštališkuoju administrato
riumi tapo vysk. Liudas Povilo
nis. Daugelis kunigų ir tikinčiiį->> Šie paskyrimai jau spėjo iš- 
jų, girdėjusių drąsius vysk. L ’ ’ ’...............................
Povilonio pamokslų žodžius, 
puoselėjo viltį, kad jis užėmęs 
Kauno arkivyskupijos Katodą 
atvers Lietuvos Katalikų Bažny
čios istorijoje šviesų puslapį, 
kad bus padarytas kapituliacinei 
Ordinarų politikai galas. Šito, 
atrodo, prisibijo ir sovietinė val
džia, kuriai yra priimtinas tik 
toks ordinaras, kuris nepriešta
raudamas vykdo visus jos po
tvarkius. Atitinkamos valdžios 
įstaigos pačioje pradžioje tiek 
šantažavo vysk. Povilonį, tik
riausiai grąsindamos neleisti už
imti vyskupijos ganytojo parei
gas, kad jis per kelis mėnesius 
pradarė daug ir labai skaudžiu 
sprendimų. Buvo išaukštinta ir 
bandyta išaukštinti visa eilė ki

Lietuva bus okupuota, toHikta fanSos liaudies akyse susikor-

tavusių lietuvių politinių kali
nių diskriminavimą Lietuvoj.
• Abu pranešimus laikraščio 
skaitytojam pristato žurnalistė 
Nicole Valery, pažymėdama, 
kad šie pranešimai visu ryš
kumu dar kartą atskleidžia dra
matišką lietuvių tikinčiųjų padė
tį, apie kurią laikraštisCata- 
combes nuo pat pirmojo savo sės, neleidžiant jiem įsidarbinti, 

įvairiais kitais būdais apsunki
nant jų gyvenimą. Kitiem 
buvusiem kaliniam iš viso yra 
draudžiama sugrįžti atgal į tė
vynę. Tokiu būdu, pažymi baig
damas prancūzų laikraštis, so
vietinė valdžia pažeidžia ne tik
tai savo tarptautinius įsipareigo
jimus, liečiančius paliečių teises 
bei laisves, bet ir savus įstaty
mus, kurie draudžia dėl bet ko
kių priešasčių diskriminuoti 
krašto piliečius.

numerio pastoviai informuoja 
Vakarų visuomenę. Žurnalistė 
trumpai primena laikraščio skai
tytojam tragišką Lietuvos padėtį 
nuo sovietų įsiveržimo į Lietuvą 
1940.

Laikraščio Catacombes skel
biami pranešimai apie Lietuvą 
remiasi Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos pateiktomis in
formacijomis. Tragiškas Min
daugo Tamonio žuvimas, pažymi 
laikraštis, atskleidžia lietuviam

sklaidyti kunigų iliuzijas; vi
siems aišku, kad tai kapitulia
cija prieš KGB ir Religijų rei
kalų tarybą. Kronika nedrįsta 
smerkti, nes žino visas aplin
kybes, kuriose tenka Lietuvos 
ordinarams valdyti vyskupijas, 
tačiau drauge su visa kunigija 
ir tikinčiąją liaudimi liūdi, kad 
Lietuva šiandien nebeturi Va
lančių, Matulioniu — o jų taip 
reikia. Juo labiau, kad palankes
nių sąlygų išsikovoti Bažnyčiai 
teisių minimumą iki šiolei dar- stambiųjų Šiaurės Amerikos lie- 
ne turėjome.

Vietoje vilties, atsirado baimė, 
kad ir šiuo metu Lietuvos Or
dinarai tęs kan. J. Steponavi
čiaus ir vysk. J. Labuko vykdy
tą baimės ir nuolaidžiavimo po
litiką. Duok Dieve, kad taip ne-

NERIJA Į ATOGRĄŽŲ ŠALIS

Lietuviškas laisvojo pasaulio 
jaunimas, paskatintas jaunimo 
kongresų, paskirų asmenų, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
vadovybės, sutvirtino ryšius tarp

tuviškų kolonijų ir Pietų Ameri
kos eilę metų primirštų lietuvių. 
Sėkmingos Ąžuolyno ir Žibučių 
gastrolės, ilgam laikui palikusios 
neiSdildomus įspūdžius mūsų 
tarpe, savaime iššaukė norą atsi
revanšuoti. Populiarusis Cleve- 
lando Nerįjos vokalinis ansamb-

Pačios kelionės milžiniškos išlai
dos siekia $25,000. Kelionę 
globoja Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, kuri vienu ar kitu bū
du padengs . ir trūkstamaslėšas, 
Nerijai nepavykus aukų būdu 
kelionei nurinkti pinigų. Cleve- 
lando LB apylinkės valdyba 
kreipiasi į visus geros valios 
lietuvius su prašymu tą Nerįjos 
kelionę dosniai remti pinigine 
auka, kurią galima siųsti LB 
iždininkui St Astrauskui, 351 
Blissfield Road, Willowick,

( nukelta į 2 psl.) nūs tolimai kelionei į Pietų nanianCommurfty” vardu. Au- 
Ameriką trijų savaičių gastrolėm'. ^casi nurašyti nuo pajamų 

Rita Kliorienė, Nerijos diri
gentė, vadovė ir įkvėpėja nuo 
pirmos Nerįjos įsikūrimo dienos, 
su dideliu entuziazmu kalba 
apie artėjančią kelionę, nors pri
sipažįsta, kad tenka nugalėti di
delius sunkumus. Visos Nerijos 
narės arba studijuoja, arba turi 
profesines tarnybas, kurias nėra 
lengva palikti trejetui savaičių.

Šveicarijos olimpinis komite
tas nutarė leisti atskirų sporto 
šakų grupėm pačiom nuspręsti 
dalyvauti Maskvos olimpiniuose 
žaidimuose ar ne.

Grupė buv. aukštų JAV parei
gūnų, kaip David Packard, Paul 
H. Nitze, Eugene V. RostoVv ir 
Elmo R. Zumwalt, pareikalavo, 
kad JAV gynybos išlaidos iki 
1985 būtų padidintos 260 bil. 
dol., nes reikia sukurti 5 armi
jos divizijas, 9 taktinių lėktuvų 
grupes, 100 naujų karo laivų ir 
padvigubinti karinio transporto

kai čia ansamblis koncertavo. Dabar ansamblis vyksta gastrolėm Į P. Ameriką. Nuotr. Pakistano olimpinis komitetas 
nutarė boikotuoti Maskvos olim
pinius žaidimus.

mokesčių.
Nerija kelionei ruošiasi sąži

ningai, dirbdama ištvermingai 
ir kietai, repetuodama turinin
gą ir turtingą repertuarą. Į Pie
tų Ameriką Nerija vežasi tokio 
turinio programą: liaudies dai
nas ir sutartines, tėvynės dainų 
pynę, iliustruotą skaidrėmis (į- 
domi naujovė), klasikines dai
nas, estradines dainas ir kelias 
dainas ispanų ir portugalų kal
bomis.

Kelionės maršrutas numato
mas toks: iš Clevelando į 
Miami, iš ten į Caracas (Vene- 
cuelą), Bogotą (Kolumbiją). Su
stos Rio de Janeiro, koncertuos 
Sao Paulo (Brazilijoj), iš ten vyks 
į Buenos Aires (Argentiną), į 
Montevideo (Urugvajų) ir ... 
namo. Clevelande bus birželio 
24 rytą.

Nerijos narės kelionei įsigi
jo specialią uniformą su emble
ma, tuo lyg ir oficialiai atžy- 
rbėdamos savo ansamblį, kaip 
drausmingą ir gerai organizuotą

LKB KRONIKOS SUKAKTIS 
VOKIEČIŲ SPAUDOJ

Federalinės Vokietijos dien
raštis Deutsche Tagespost ilgu 
straipsniu paminėjo Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos aš- 
tuonerių metų sukaktį.

Kovo devynioliktąją prie* ai
tuonierius metus, rašo straipsnio 
autorė Diethild Trefiert, su pa
grindu grifam laikyti istorine

te, yra siunčiami į užsienį ir 
sudaro neapčiuopiamą žodinį 
partizaninio karo ginklą už rikė 

data katalikBkąjai Lietuvai ir jimo laisvę. Tat neįsivaizduo 
visiem, kurie domisi ir rūpinasi 
šios mažos, bet drąsios Pabalti
jo šalies likimu. Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos dėka 
plačioji Vakarų kraštų visuo
menė turi progos arčiau suri- 
pažinti su Lietuvos tikinčiau

žius Jonas Paulius II ragino Af
rikos katalikus laikytis visuoti
nės' monogamijos doktrinos, 

likų dienraštis, kad ateistinė praktikuoti skaistybę ir kunigų 
valdžia visomis priemonėmis 
stengiasi nutildyti šį pogrindini 
leidinį, suimdama ir įkalindama 
jo bendradarbius ir platintoju* 
Ateistai nieko labiau nebijo, 
kaip tų mašinėle rašytų pusią 
pių, kurie slaptai kursuoja kraš-

celibatą, o valstybių vadovus — 
nepasiduoti svetimom ateisti
nėm ideologijom.

mai privertė visus ten dirbusius
Sov. S-gos ir jos satelitų tech
nikus patarėjus i* Afganistano 
išvykti.

Irano teisėjui paraginus, gau
jos iraniečių naikino Irano šacho

tuoti, ir bendrauti, ir nešti 
džiaugsmą mūsų sesėm ir bro
liam lietuviam tolimose atogrą
žų šalyse.

Venecuetoj Nerta* priėmimunaikinti nelegalų 3 arabų ištrė
mimą. JAV nuo balsavimo susi
laikė.

Graikijos min. pirmininku bu- alininkas. Brazilijoj jas pasitiks 
Jonas Tatarūnas, BLB pirminin
kas. Urugvajuj Nerta rūpinsisris George John Kailis, glaudžių 

su V. Europa ir JAV santykių

tanelio kraštutinio dešiniojo 
sparno žydai yxa sudarę nedide
lius teroristų tarias veiksmam 
prie! arabus. Dėta Itnisllo gy
nybos ministerio įsakymu buvo

G. Mačanskns, Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros Drengtas pirnri- 
ninkas, o Argentinoj — Julius
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Gando* dešiniųjų Salvadoro

1141h fe, Richmond HM, ILY. 11418. Tai (112) 441-2B11.brukama visierp pavergtiesiem,
Britanija ištrėmė 4 Libijos 

diplomatinės misijos narius už 
• terorizavimą kitų Libijos pilie-

Tarptautinė darbo organi
zacija painformavo Sov. S-gą, 
kad jos įstatymai, moraliai įpa- 
reigoją kiekvieną, dirbti, pažei
džia tarptautinės darbo konven
cijos nuostatus dėl prievartinio 
darbo.

JAV žvalgybos organai tvirti
na, kad šio dešimtmečio vidury 
Sov. S-ga pralenks JAV visose 
strateginių branduolinių ginklų 
srityse.

Lenkijoj vykusi Varšuvos pak
to valstybių konferencija pasiū
lė sušaukti didžiųjų pasauliu 
valstybių vadų konferenciją į- 
vairiom pasaulio problemom tai
kingai išspręsti.

Irane buvo įvykdyta mirties 
bausmė šacho laikų švietimo 
ministerei Farrokhran Parsa.

Saudi Arabija pakėlė ekspor
tuojamo aliejaus kainas 2 dol. už 
statinę, o Meksika — 1,5 dol. 
už statinę.

JAV mokslininkų studija pri
ėjo išvadą, kad pasaulis, norė
damas išsivaduoti iš impor
tuojamo aliejaus priklausomy
bės, turi vėl grįžti prie ang
lies energijai gaminti, nors tam 
reikalui ir tektų išleisti trilijoną 
dol. Bet net ir tokiu atveju 
anglies kaina, palyginus su alie
jaus, būtų per pusę pigesnė.

Bahamos vilkikas, velkąs 
Bahamos vandenyse sulaikytus 
du Kubos žvejų laivus, buvo ap
šaudytas Kubos lėktuvų ir pa
skandintas. 4 įgulos nariai žuvo 
ir keli kiti buvo sužeisti.' Baha
mos vyriausybė pareikalavo, kad 
Kuba atsiprašytų ir atlygintų 
nuostolius, bet Kuba išsisuki
nėja.

Kovingos ateistės Madalyn 
Murray O’Hair sūnus William J. 
Murray atviru laišku apgailesta
vo 33 savo amžiaus metus vel
tui praleidęs be tikėjimo ir be 
Dievo ir maldavo, kad jam bū
tų leista atitaisyti nors dalį to 
pikto, kurį jis yra padaręs bū
damas jaunuoliu, šalinant maldą 
iš viešųjų mokyklų. Esą tai bu
vęs kriminalinis nusikaltimas, 
atėmęs iš kiekvieno tą laiką, ku
ris kiekvieną dieną galėjo būti 
skirtas Dievui. Be to, jis viešai 
atsiprašė Baltimorės gyventojus 
už jo prisidėjimą prie maldos už
draudimo viešose miesto mo
kyklose.

New Yorko mokslų akademijos 
rūpesčiu buvo suruoštas Nobelio 
premijos laureatų, mokslininkų 
ir politikų simpoziumas Andrėj 
D. Sacharovui paremti.

Valst sekr. Muslde pain
formavo Sov. S-gos užs. reik, 
ministerį Gromyko, kad santy
kiai tarp JAV ir Sov. S-gos galės 
pagerėti tik tada, kai Sov. S-ga 
atitrauks savo kariuomenę iš Af
ganistano. — GAUSI PARODŲ *** P

LIETUVIŠKO STLiAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

hUSTATOIH | VMAS KAPME8 NEW YORK,

pažinti asmeniškai. Išdavoj Ka
talinas buvo išrinktas vietoj jau 
gerokai įsisenėjusio lenkų 
kilmės tarybos atstovo, kuriam

1DO u'
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SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

sis, Ispanijos pilietinis karas, 
ekonominė krizė Lietuvoje, su
valkiečių streikas, sovietų inva
zija, prievartinis ir labai skaus- 

_______ _  . _ mingas kolchozų kūrimas, Urė
tai ir tos religijos kūrėjai yra mimai į Sibirą. Ta labai plati 
paversti stabais-šventaisiais, 
jisms statomi altoriai (Lenino 
kampeliai) kultūros namuose, jie

22 buvo švenčiamas prievartinės 
valstybinės sistemos kūrėjo, 
kraugerio Lenino gimtadienis. 
Spauda buvo prikimšta superia- 
tyvinių liaupsinimų, poetai pa
raginti sukurti giriamųjų eilėraš
čių, dailininkai — tapybinių ir 
skulptūrinių kūrinių. Į raginimą 
iš dailininkų atsiliepė skulpto
riai K. Bogdanas, N. Petrulis, 
E. Varnas, G. Jakubonis, tapyto
jai ir grafikai P. Rauduvė, I. 
Orinauskaitė, A Savickas, V. 
Galdikas ir dar keli. Jų darbus 
apibūdina Literatūroje ir Mene 
V. Uloza. Tie perdėti liaupsini
mai nepasižymi nei skoniu, 
nei objektyvumu. Todėl tokia 
spauda daugelio žmonių nė ne
skaitoma.

— Šių metų Pergalės žurna
lo Nr. 2 baigtas spausdinti ži
nomo pavergtos Lietuvos be
letristo Vytauto Bubnio roma
nas “Pilnaties valandą”. Tai la
bai ilgas romanas, ėjęs per 4 
žurnalo numerius (pradžia 1979, 
Nr. 11), apimąs laikotarpį nuo 
baudžiavos laikų iki “tarybinio 
gyvenimo suklestėjimo”. Ro
mane paliečiami senesnieji su
kilimai prieš caro valdžią, spau-

PIRMINIŲ RINKIMŲ SVARBA

AURELIJA BALAŠAIHENĖ

Mūsų spauda per mažai krei
pia dėmesio į vietinius rinki
mus ir beveik niekada neišryš
kina kai kurių esminių rinki
mų elementų, nuo kurių pri
klauso mūsų visų gerovė, kaip 
mūsų antrosios tėvynės piliečių. 
Mes tenkinamės priešrinkimi
nių kampanijų apmokėtais ap
garsinimais, balsų ieškančių po
litinių kandidatų apsilankymais, 
kuriuos aprašom savo žinių sky
riuose be gilesnės kandidatų 
platformos ar jų politinės filoso
fijos supratimo. Mėgstam cituoti 
kartais ir menkos reikšmės pa
sisakymus, kaip “palankius lie
tuviam”, ne visada išsiaiškinant, 
kaip konkrečiai turėtų tas “pa
lankumas” būti suprastas. Į pir
minius rinkimus (primanęs) 
kreipiama maža dėmesio, neįsi
gilinus į jų beveik lemiamą svar
bą. Pavasarį pirminių rinkimų 

Taigi, nepasisakius už kurio 
nors asmens kandidatūrą, gali
ma nustoti būsimo gero kongre
so atstovo, teisėjo, burmistro ir 
Lt, pakankamam balsuotojų 
skaičiui nepareiškus pageidavi
mo, kad jis kandidatuotų galu
tiniuose rinkimuose. Partijos 
priklausomumas nėra svarbu, jei 
norima rinkti vertingą asmenį, 
o ne garsią pavardę. Prieš bal- 
jant, galima vietoj keisti parti
jos priklausomumą arba net 
pasirinkti “nepriklausomą” ka
tegoriją (independent).

Mes labai apsukrūs savo tar-

apimtis kliudo romano fabulos 
vientisumui. Autorius įvykius 
vertina iš partinių pozicijų, dėl 
to pritrūksta objektyvumo, be
šališkumo. Centrinis, veikėjas 
yra dailininkas Saulius Jotauta. 
Pro jo ir jo tėvų, brolių ir žmo
nos išgyvenimus ir rodomi visi 
aplinkos įvykiai. Romano kom
pozicija labai rizgi, chaotiška, 
epizodai verčiami be jokio nuo
seklumo, praeitis maišoma su 
dabartimi, aplinkos įvykiai su 
pasąmonės sriauto prasiverži
mais. Užkliudomas ir kraujomai
šos klausimas, nes Saulius, ne
žinodamas giminystės ryšių, ve
da savo brolio Liudviko dukrą, 
ir dėl to jų vaikas gimsta ne
normalus. Kiek išsamiau palie
čiamos ir meno kūrybos prob
lemos, atskleidžiami lęelių jgb- 
nų dailininkų naujų kelių ieš
kojimo mėginimai. Saulius dar 
nesubrendęs, išsiblaškęs, visas 
jo gyvenimas chaotiškas. Nuo
seklesnis yra savo žemę pami
lęs vyresnysis brolis Karolis. Ne
vykėlis komunistas ūtopininkas 
yra Sauliaus brolis Liudvikas. 
Stipriausias charakteris yra Sau
liaus motina Matilda. Romane 
pasitaiko ir gana patrauklių vie
tų, tačiau visuma nuvilia: pra
džia romano daug žadėjo, bet 
rašytojo pastangos pažado neiš-

jom bandyti pravesti vieną iš 
mūsų jaunų žmonių į kandidatų 
sąrašą ... Nieko nebuvo pada
ryta. -'

Šiais metais į apeliacinio teis
mo teisėjus nori kandidatuoti 
lietuvių kilmės Edvardas Kata
linas, ilgametis Clevelando 
miesto teisėjas, pirmą kartą į tą 
postą išrinktas 1971. Šiuo metu 
jis eina vyriausio Clevelando 
miesto teisėjo pareigas, kuriom 
jis buvo vieningai išrinktas kitų 
savo kolegų. Katalinas yra žino
mas, kaip aukštos klasės teisi
ninkas, kurio kandidatūrą oficia
liai remia ir Clevelando miesto 
ar apskrities advokatų sąjunga 
(Bar Association). Rudens rinki
mam priartėjus, savaime supran
tama, kad lietuviai balsuos už 
Kataliną, bet klausimas kyla, ar 
iš viso bus progos už jį bal
suoti. Faktas yra tas, kad į tą 
patį postą kandidatuoja dar du 
žinomi Clevelando teisininkai, 
kurių garsios pavardės žymiai 
palengvins jų įtraukimą į kan
didatų sąrašus. Mūsų nedalyva
vimas pirminiuose rinkimuose 
gali privesti prie to, kad rudenį 
Edvardo Katalino nebus kandi
datų sąrašuose.

Kai 1961 Edvardas Katalinas, 
jaunas pradedantis advokatas, 
nutarė kandidatuoti į miesto ta
rybą, aš ir mano šeima padė- 
jom daug pastangų, kad jis batų 
išrinktas, £jom vakarais nuo 
durų iki durų, kalbėdami apie 

praėjo nuo to laiko, ir Edvar-

Ji* fr*ndid*tuoj* demokratų *ų-

Prieš metas Clevelando mies-

išėjo jo pirmasis tomas, apimąs 
al&beto raides A-J (pradedant 
vilniečiu kultūrininku VI. Abra- '{ 
mavičium ir baigiant poetu Jo
nu Juškaičiu). Atrodo, kad vi
siems rašytojams apimti reikės _ __  _________ ______
dar dviejų tomų. Pirmąją knygą 107-64 Jamaica Ava.,’ Richmond NHL N.Y. Čia veikia OarbMo 
parengė ir redagavo gausus do* kioską*.
bendradarbių būrys: pirm. Kos
tas Korsakas, red. nariai Kazys 
Anbrasas, Alfonsas Bieliauskas, 
Jonas Bielinis, Petras Bražėnas, 
Kostas Doveika ir Stasys Tomo- 
nis, parengėjai — Petronėlė Gry- 
bauskienė, Teresė Gustienė, 
Paulė Mikelinskaitė, Laima Po- 
vilaitienė, Stasys Tomonis ir 
Patricija Vitkauskienė. Nuo 
anksčiau išleistų panašių biogra
finių ir bibliografinių žodynų 
šis veikalas skiriasi tuo, kad 
jame stengiamasi apimti visus 
lietuvių rašytojus, įjungiant ir 
tremtį bei išeiviją. Pirmajam to
me rasime ir J. Aistį, V. Alan
tą, V. Ališą, K. Almeną, J. Bra
zaitį, P. Andriušį, J. Augustaity- 
tę-Vaičiūnienę, P. Babicką, K. 
Barėną, A. Baroną, M. ir Ve. 
Biržiškas, K. Bradūną, B. Braz- 
džionį, St. Būdavą, E. Cinzą, 
L. Dovydėną, A. Giedrių, K. 
Grigaitytę, J. Grinių, J. Jankų, 
V. Joniką, P. Jurkų. Bet kny
goje nėra B. Augino, O. Audro; 
nės-Balčiūnienės, A. Baužins- 
kaitės, V. Bogutaitės, J. Šlekai
čio, B. Gaidžiūno, E. Juodval
kytės, Ž. Bilaižytės, B. Babraus- 
ko ... Biografinės ir bibliografi
nės žinios surinktos tikslios ir 
apie išeivijos rašytojus, tačiau 
nepilnos. “Savų” autorių, tokių, 
kaip P. Cvirka, A. Guzevičius- 
Gudaitis,bibliografijoje sužymė
ta kiekviena smulkmenėlė, kad 
ir menka recenzijukė, o tuo tar
pu išeivijos rašytojų pažymėti 
tik originalieji kūriniai ir vie
nas lotas rašinys apie juos, Jų 
vertinime yra ir “antitarybi
nio” veikimo kriterijus. Tačiau 
kad ir su spragomis, veikalas yra 
vertingas savo gausia informaci
ne medžiaga. Jame rasime žinių 
net apie J. Jablonskį, J. Balči
koni, Aug. Janulaitį, tautosaki
ninkus ir žodynininkus A. ir J. 
Juškas.

SHAUNS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (pm Fonst 
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kurioj miesto daly. _____________________________ _
JUOZO ANDRIUŠK) Real Estate, namų pardavimas, vlaų rMg apdrnu- 
dtenaL income Tax pildymas, (staiga veMIa naujoj vlatcl-dM^RT- 
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VYTAUTAS BELECKAS IR S0NU8 JONAS, Sav. Wlnter Gvėra Tavom. 
1863 Madison SL, RMgeaood, N.Y. 11227, 821-6440. kM veate-

ALICE*S FLORIST SHOP. lietuviškam rajoną — lietuviški >8lų par-

Pr.N.

Pirminiai rinkimai vyksta vi
soj Amerikoj. Jų svarbą turim 
įsidėmėti visi, kurie čia gyve
nam ir turim teisę balsuoti. 
Atminkim, kad per ilgą tremties 
odisėją pasiekėm kraštą, kurio 
privilegijomis naudojamės ir ta
pome jo pilnateisiais piliečiais. 
Laisvo balsavimo teisė yra ne 
vien pareiga, bet ir privilegija, 
kurios neturi mūsų pavergtos tė
vynės gyventojai. Istorija rodo, 

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SHvtr BMI Baklng Co. UMuvtška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėm*, vestuvėm* bei pokyMams tor
tai, Dalia Ir Atoertas Radžittia*, sav. - 43-04 Junctlon Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

SPARTA—Rašomo* mašinėlė* Įv. kalbom!*, radto, apalv. JV,ccmplute- 
riai, Įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo IntoieinMė* k fir
mų autentišku* katalogu* gausite iš SPARTA *av.: J. L GMniti*, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tol. (516) 757-0055.

FLORIDA
T7Ą r|^ L’ 3Wtaf toiderard,#- Reterjbtmų šeoc^R. 5570* 
XxO X XX X Ui teictoKU (813) 340-2446. (jl|) 345-273*

NAUJAUSIUS 1868 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS gillen* įrigytl 
gamintojo kainą. Tai galimybė sutaupyti Iki 750 doL k diegiau. Dėl

7Oth St, Ma*peth, N.Y. 11378.

Tolof. 201 753*5638.

NEW YORK — Laisves Žiburys, sokm. 0-10 vai. ryto VMM 105.9 
FM. R. Kezy*, 217-25 54th Avė., Bayalde, N.Y. 11364. Tol. 21229-8134.

nusvėrė svarbų reikalą. O ką gi 
kalbėti apie tūkstančius mūsų 
balsų. Balsuokim pirminiuose 
rinkimuose ir gerai susipažin
tom su kandidatais. O taip pat 
pagalvokim ir apie tai, kad 
reikia pasirūpinti ir savų kandi
datų ieškojimu.
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Skiliam gaišiajam Clevelando 
jubiliejui. 

Švenčia^^4.4» . a-- 9 — oMts Metais
savo gyvenimo 40 metų, o jo
vadovas, dirigentas ir kompozi-

savo
pritariant kanklėm, skambėjo se
noviškai, neįprastai...

Mišias aukojo parapijos ilga-

Dvasia, kurios taip reikia
Ateinantis sekmadienis — 

Sekminės.
. Sekminės tolimuose prisimi
nimuose iškyla su pasipuoši
mu berželiais, su piemenų tra
dicijom ir džiaugsmais. Sekmi
nės dabartinėje aplinkoje ma
žiau pastebimos. Mažiau nei Ka
lėdos. Nei Velykos. Sekminės 
taip nustumtos į eilinių sekma
dienių tarpą, kad nuslopinta ir jų 
tikroji prasmė.

O ji tokia reikšminga ir tokia 
aktuali.

Evangelijų liudijimu, Išgany
tojas, dar būdamas žemėje re
gimu būdu, ne kartą priminė 
mokiniam atsiusiąs. šventąją 
Dvasią, kuri padėsianti suprasti, 
ko Išganytojas buvo mokęs.

Pažadėtąją Dvasią Išganytojas 
apibūdina kaip “Ramintoją”, 
kaip “Tiesos Dvasią,” kuri 
“ves jus į visokią tiesą” (Jn 16, 
31). O Tiesos reikšmę brėžte 
buvo pabrėžęs: pažinsite Tiesą, 
ir Tiesa jus išganys ...

Žmogui atpirkti reikėjo “ka
lėdų” ir “velykų”, t.y. Kristaus 
atėjimo, mirimo ir prisikėlimo. 
Žmogaus ir žmonijos tolesnei is
torijai reikalingos “sekminės”, 
t.y. Tiesos Dvasia, kuri gamtines 
žmogaus pastangas siekti Tiesos 
ir ją vykdyti sustiprintų antgam
tine Dievo malone.

mas, nes atsakynv) Pilotas ir ne
laukė. Tai tik pareiškimas, kad 
jam tiesa nėra svarbi. Pareiški
mas nepatogumų vengiančio, ra
mybės ir dėl to koegzistenci
jos su piktadarių ir demagogų 
sukurstyta minia ieškančio.

Tai atstovas ano amžiaus skep
tikų ir gudragalviaujančių so
fistų, kurių įsigalėjimas buvo 
ženklas graikiškajai-romėniška- 
jai civilizacijai atėjus nuosmu
kį. Išganytojo žodžių “Aš esu 
Gyvenimas, Tiesa ir Kelias” 
(Lk 12, 10) ano meto atstovai 
nenorėjo girdėti. Jiem tad Iš

ganytojas sviedė “veidmainių” 
pavadinimą, nes jie moka įver
tinti dangaus ir žemės išvaiz
dą, o neįvertina, kas yra tiesa 
(Lk 12, 56). Išganytojas de
maskavo, kodėl jie nemėgsta tie
sos; esą jie “labiau mėgo tam
sybę kaip šviesą, nes jų dar
bai buvo pikti” (Jn 3, 19, 
20). Ir taip pat įspėjo: “Kas pikt- 

nebus atleista” (Lk 12, 10). Va
dinas, kas eina priešingu keliu, 
nei Tiesos Dvasia įkvepia, eina 
į pasmerkimą.

Ir graikų, romėnų, žydų civili
zacija buvo pasmerkta susinai
kinti. Juos pakeitė atėję bar
barai.

Iš barbarų išaugusios civiliza
cijos atstovai šiandien savaip at
sako į Piloto klausimą.

“Tiesa — reliatyvus daiktas; 
kas šiandien tiesa, rytoj pakitu
siose aplinkybėse tiesa nebe
bus”, atsako pragmatikai. Ir jie 
elgiasi panašiai, kaip trumpare
giai, nes pro šios dienos intere
są nemato, kad jų rytojaus kely 
stovi jų tautos, valstybės pa
žeminimas ir sunaikinimas. Tai 
pamato per vėlai.

“Tiesa — tai, kas padeda į- 
vykdyti partijos siekimus”, atsa- 

’ ko komunistai ir jų bendramin
čiai rasistai. Jie vykdo tai, kas

rio tėvas yra velnias (Jn 8,44).
“Tiesa yra tai, ką mano pro

tas pripažįsta ir su mano są
žine sutinka”, atsako madon į- 
ėjęs išdidaus Angelo pasitikėji
mu teologas, save, tik save lai
kydamas Tiesos Dvasios reiš
kėju.

Ar šie dabartinės civilizacijos 
reiškėjai nekartoja ano meto ci
vilizacijos kelio?

Ar šie ženklai nėra šio am
žiaus civilizacijos nuosmūlcio 
ženklai? Naujiem barbaram bus 
lengva šią civilizaciją pribaigti, 
kada ji nebus atsirėmus į Sek
minių, Tiesos, Dvasią.

1940 sausio 15 Vilnių, tapęs 
grynos lietuviškos dainos rene-

abi Lietuvos okupacijas, sklei
dęs lietuviškos dainos grožį ali- 
jantų kariuomenės daliniam, sa
vo garsų liaudies dainų lobyną 
atgabeno į svetingus Naujojo Pa
saulio krantus. Ona Mikuls
kienė, Lietuvoj įsteigusi šaulių 
moterų kanklių orkestrą, vėliau 
prisijungusi prie ansamblio, il
gus metus ruošė kanklininkes 
ir kanklininkus, tuo nuostabiu 
senoviniu lietuvišku muzikos 
instrumentu prisidėdama prie 
ansamblio bendro muzikinio tu
rinio ir išauginusi eilę kanklia
vimo virtuozų bei mokytojų, iš
populiarino kankles.

Ko neišsakys prakalbos ir ne
išpasakos spaudoj straipsniai, tą 
įrodys tik pati daina, gyva, skam
bi, tyra, kaip krištolas, savo 
lietuviška dvasia ir mūsų kultū
ros senoviniu aidu.

Šv. Jurgio parapijoj susirinko 
gausus būrys Clevelando lietu
vių drauge su čiurlioniečiais ir 
jų vadovais pasimelsti. Pro baž
nyčios fengus veržėsi pirmieji 
gegužės spinduliai, savo 
žaidimu užkalbindami kanklių 
plonas stygas. Veidu į maldinin
kus prie 'altoriaus išsirikiavo 
Čiurlionio ansamblis tautiniais 
drabužiais, o kanklininkės su
sėdo prieky. “Pulkim ant kelių”, 

Čiurlionio ansamblio 40 metų sukaktis ir jo dirigento Alfonso Mikulskio muzikinės 
veiklos 50 metų sukaktis iškilmingai paminėta gegužės 4 Clevelande. Pasiautą skaito poetas 
Stasys Santvaras. Nuotr. V. Bacevičiaus

mėtis klebonas kun. Balys lv>- 
nauskas, asistuojamas keturių ■ 
svečių: kun. Alfonso Baborto iš. 
Detroito, kun. Aleksandro Gol- 
dikovskio, kun. Juozo Bacevi
čiaus, jo įpėdinio, ir svečio kun. 
dr. Tomo Žiūraičio iš Washing- 
tono. Buvo džiugu girdėti komp. 
Alfonso Mikulskio sukurtas mi
šias tautiniais senoviniais lietu
viškais motyvais. O kanklių mu
zika, kaip kokie rojaus instru
mentai, subtiliai rišo giesmę 
su giesme.

Kun. dr. Tomo Žiūraičio pa
mokslas buvo specialiai pritai
kytas šiai iškilmingai progai. 
“Ansamblis tai naujoji Nojaus 
arka, išplaukusi ir per raudoną, 
ir per rudą tvaną. Tos arkos 
architektas Alfonsas Mikulskis 
jai davė tautiškumą per muzi
ką, kuri, anot senovės filosofų, 
yra žmogaus dvasios karalienė”, 
kalbėjo pamokslininkas. Jis įver
tino kompozitoriaus lietuviškų 
mišių giesmes, nes “giesmės yrą 
religijos kraujas ir širdis”. Apie 
pačius čiurlioniečius pamoksli
ninkas išsireiškė kaip apie as
menis, iš kurių trykšta ne vien 
pagrindiniai muzikos elementai, 
bet ir pagrindiniai gamtos 
dėsniai.

Po pietų DMNP parapijos sa
lėj įvyko iškiomingas minėjimas, 
kurio pagrindiniu kalbėtoju 
buvo poetas Stasys Santvaras, 
savo paskaitoj išanalizavęs cho
rinį dainavimą ir iškėlęs Čiur-

lionio ansamblio ypatumus, jo 
ir vadovų nuopelnus.

Minėjimas, kaip įprasta, truko 
nepaprastai ilgai, kad ir išvargę 
ansambliečiai, nežiūrint pa
rinkto puikaus repertuaro, jau 
nebebuvo savo žydėjimo aukš
tumoj. Savaime suprantama, kad 
tokį jubiliejų reikėjo minėti iš
kilmingai, todėl ir nuovargiu 
skųstis gal netektų, pagalvojus 
apie tą nepaprastą mūsų liaudies 
dainos autentiškumo išlaikymą 
ir jos propagavimą tarptautinėse 
scenose. Garbė ansambliui, Al
fonsui ir Onai Mikulskiam, ir 
visiem jo gyviem, aktyviem ir 
žuvusiem bei pasitraukusiem 
nariam. Nedaugelis mūsų meni-

Clevelande gegužės 4 paminėta Čiurlionio ansamblio 40 
metų sukaktis ir Alfonso Mikulskio muzikinės veiklos 50 
metų sukaktis. Iškilmingo akto metu giedamas himnas. 
Nuotr. V. Bacevičiaus

nių vienetų gali pasidžiaugti to
kiu jubiliejum.

Negalima nepaminėti dar vie
no Clevelande svarbaus fakto, 
kad minėjimo rengėjai ir organi
zatoriai paties jubiliejaus at- 
šventimą vykusiai padalino tarp 
abiejų lietuviškų parapijų; to ne
galima būtų pasakyti apie didelę 
daugumą mūsų visuomenės 
bendrų švenčių. Tuo tinkamai 
buvo pripažinta, kad Čiur
lionio ansamblis yra ne 
vien visos mūsų lietuviškos vi
suomenės turtas, bet taip pat ir 
bendras visų Clevelando lie
tuvių pasididžiavimas. Tokiu 
gestu prisidedama prie didesnės 
damos ir vienybės. Taigi šis dvi
gubas jubiliejus įsigijo dar ir kitą, 
subtilią, gilią, visuomenišką 
reikšmę.

Aurelija Balašaitienė

— Kanados etninių grupių va
dovų suvažiavimas įvyko balan
džio 25-27 Toronte. Jo pradinin- 
krk&uvę jtalų bendruomenės 
pirm. Laureano Leone. Daly
vavo 45 organiząoijų atstovai. 
Bendron valdybon įėjo Baltie- 
čių Federacijos pirm. T. Kron- 
bergs. Suvažiavime lietuviam 
atstovavo Kanados LB pirm. J.R. 
Simanavičius. Kaip stebėtojai 
dalyvavo J. Vaičeliflnas ir V. 
Matulaitis.

— Hartford, Conn., metinia
me ramovėnų susirinkime iš
rinkta nauja skyriaus valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: 
pirm. Petras Simanauskas, vice- 
pirm. Pranas Stankus, ižd. Vy
tautas Petravičius, sekr. Adolfas 
Maslauskas.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

— Antanas Rubšys,
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Įvaizdte
Ašurbanipal rūmuose yra sie- 

medis. Ant jo šakų kabo žiau-

nugalėto elamitų karaliaus, kru-

labai nudilinta. Iš tikrųjų reikė-no maldinga žmonių ii įvairių

Apie pertas ir Partijos impe
riją buvau girdėjęs studijų metu.

kai šuoliuodami staiga atsigręž
davo ir priešą apipildavo strėlių

bėjo paukščius. Matydami, kad 
jie išskrenda į pietus ir iš pietų

do, atsisėsk palei apgriuvusią 
mūrinę sieną ir snausk. Tačiau

na. Pats Ašurbanipal tyso ant so- 
. fos su vyno taure. Prie jo kojų 

sėdi jo žmona, karalienė Ašur- 
šarat. Aibė tarnų velka skanės
tus, palmių šakomis baido mu
ses ir vėdyklėmis vėdina orą.

Nenuostabu, kad Asirija Sena
jame Testamente yra Dievo

rašo, kad Dievas duos ‘.. .ženk
lą toli esančiai tautai (Asirfjai), 
švilptelėjimu pašauks ją nuo pat 
žemės pakraščių. Štai ji ateina,

Turtinga diena. Naktis judėji- 1 
mą plentu retina. Kur ne kur ly- 1 
gumoje jau užsidega žiburėliai. i 
Eikliai skubame Hatra bakai. 
Ten”, sako mūsų valdiškasis 
gvidas, ‘Rasime naktynę”. Hat-

Asirfja sunaikino Izraelį

Bagdadą — 450 km į pietus.

V

tarpu Jonas knyga aprašo Dievo

Paukščlų takas—Pieno takas
Dangaus skliautas — Anų 

įsakmiai švarus savo žvaigždė- 
. mis. Vien dėl jų verta lauke 

nakvoti. Tokia daugybė, ir tokios 
ryškios! Visas dangus tviskėte 
tviska. Nuo šiaurės rytų į pietų 
vakarus dangų į dvi apylyges 
dalis dalina balzgana juosta. Tai 

atleidimą asirams. Dievo siun-* Paukščių takas. Nuostabus ir jis
' «— Krašte tarp upių!

“Kodėl Europos kalbos šią 
balzganą juostą Pieno taku va
dina?" klausiu šalia manęs sė
dintį kolegą. Ieškome vardo kil
mės. Atrodo, kad graikai buvo

čiamas, pranašas Joną prašne
kino žiauriuosius asirus su kvie
timu į atgailą.

žimą, nrirtinę kovą. Kas tie per 
gyvūnai? Skorpionai, gyvatės ..- 
Lipu atgal į autobusą.

atsirado, kai Dzeuso žmona He
ra, atsisakydama maitinti Herak- 
lį, išliejo savo krūčių pieną ant 
dangaus skliauto. Pasirodo, kad 
graikai turi atsakymą į bet kokį 
klausimą. Jų dievai buvo labai 
Žmogiški. Dzeusui įsimylėjus 
iki ausų mirtingąją Alkmeną, 
jiem gimė Heraklis. Tuo tarpu 
Hera, Dzeuso žmona ir sesuo, 
dievų ir žemės karalienė, buvo 
baisiai pavydi. Iš antikinio pa
saulio ‘Pieno takas’ prigijo dau
gely Europos kalbų. Lietuvių 
kalba sudaro išimtį. Ir latviai 
graikus seka—Pieną celš Paukš-

Lažas po lašo ir 
akmeni pratašo...

Kelionės vadovui daug rūpes
čių: leidimai, užeiga, ryšiai su 
palyda. Be to, noras mus pra
turtinti Derlingojo pusmėnulio- 
Mesopotamijos pažinimu. Vakar 
diena jam buvo viena iš sun
kiausių.

Paryčiu Tėvas North ima 
skųstis, kad blogai jaučiasi. La
šas po lašo ir akmenį pratašo... 
Susisiekiame su vietos gydytoju. 
Jaunas ir paslaugus irakietis. 
Diagnozė — vispusiškas išsisė
mimas. Gydymas — tuojau pat į 
ligoninę. Pats skambina į Hatra 

miesto mūrus ir džiaugiuosi te
kančia saule.

Nakties gyvūnai jau paaušre 
liovėsi aplink rėplioti. Jaučiuosi 
saugus, ant žemės sėdėdamas. 
Tik atsargumo dėlei gerai apsi
žvalgau, kad neatsisėsčiau ant 
skorpio urvelio angos. Atsarga 
juk gėdos nedaro!

Partija buvo iškili Azijos im
perija tarp III a. prieš Kristų ir 
III a. po Kristaus. Patys purtai 
gi — kur kas senesni. Tai skitų 
kilmės tauta, garsi savo raiteliais 
ir kilpininkais. Prieš savaitę 

■ Bagdado muziejuje mačiau juos 
{raižytus didžiulėse sidabro 
lėkštėse. Paitų raitieji kilpinin- 
kai mokėjo gudragalviauti mū
šyje. Apsimesdavo, kad bėga 
nuo pirešų, ir leisdavosi būti jų 
vejami. Tačiau tai būdavo tik



f _______

IV-OJI SĄJUNGA
JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS STATUTAS

Jaunųjų Ateitininkų Są
junga (JAS) yra ketvirtoji Ateiti-

pinasi Federacijos dvasios vado

kianti
kaip ir kitos trys sąjungos. Ji 
apima pradžios mokyklos moki
nius (iki 14 metų). JAS siekia 
ugdyti nariuose gyvą bei veiks-

nario teisėmis.

IV. Globėjai ir vadovai
1. Atskirų vietovių ateitinin

kų vadovybės rekomenduoja

surenka nustatytą nario mo
kestį ir 60% siunčia JAS cent
ro valdybai.

6. Darbo metus pradedant ar

mingą tikėjimą, sąmoningą lie
tuvių tautos meilę, šeimos reikš
mingumo sampratą, artimo mei
lę ir gerą mokymąsi.

I. Narte!
1. JAS kandidatais ir nariais 

gali boti tik lietuvių kilmės ka
talikai.

2. JAS nariai pagal amžių

jaunučiam ir jauniam globėjus 
ir juos pateikia JAS valdybai 
patvirtinti.

2. Globėjai pasirenka jaunu
čių būrelių ir jaunių būrių va
dovais studentus bei vyresniuo
sius moksleivius ateitininkus.

3. Globėjai savo vietovėse yra 
vyriausieji jaunučių bei jaunių

* veiklos tvarkytojai.

baigiant, yra ruošiama ateitinin
kų šventė, kurios metu kandida
tai išlaikę paskirtus egzaminus, 
duoda nario įžodį, šventėje su
pažindinama ir su naujais kan
didatais.

7. Jaunučiai ir jauniai gali tu
rėti uniforminius drabužius.

V. Statuto keitimas ir 
JAS IHcvidavimas

1. JAS Statutui pakeisti reika
lingas Ateitininkų Federacijos 
valdybos patvirtinimas.

Kandidatų kursai
Penktadienio vakarą, kovo 28, 

naujuose Ateitininkų rūmuose 
Lemonte kandidatų kursus pra
dėjom bendromis diskusijomis. 
ŠAŠ centro valdybos pirminin
kas Edis Razina atidarė diskusi
jas papasakodamas, kodėl jis ta
po ateitininku. Toliau išklausy- . 
tos kitų vyresniųjų studentų 
nuomonės ta pačia tema. Kandi-

Lifldnoka buvo matyti tiek 
mažai dalyvaujančių Šiuose kur
suose, kai yra tiek daug kandi
datų, kurie turėjo puikią progą 
Šiuose kursuose pasirodyti bet 
nepasirodė. Iš gausios savo jau
nimu Chicagos buvo laukta gau
saus dalyvavimo, nes jiem Atei
tininkų rūmai yra visai arti. Vil
tys neišsipildė.

Tas faktas ir bendrai kitų kan

didatų nedalyvavimas nesmagiai 
nuteikė daugelį, ypač atvykusius 
iŠ tolimesnių vietovių. Labai 
gaila, kad mes visi, lankę Šiuos 
kursus, negalėjom pasidalinti 
savo mintimis, atnaujinti ateiti- 
ninkiškų draugystės ryšių su tais, 
kuriem pritrūko entuziazmo ir 
energijos.

Rėdą Ardytė
SAS CV korespondentė

skirstosi į jaunučius (6-9 metų) 
ir jaunius (10-14 metų).

3. Jaunučių būreliai ir jaunių 
būriai, sąlygom leidžiant, veikia 
atskirai ir turi savo atskirus va
dovus ir globėjus.

4. Jaunasis kandidatas, jaunes
nis kaip 8 metų, lieka JAS kan
didatu dvejus metus; šiame lai
kotarpyje artimiau susipažįsta su 
organizacija. Po to per jaunimo 
šventę duoda įžodį ir gauna JAS 
ženklelį. Vyresni kaip 8 metų 
būna kandidatais vienerius me
tus.

• 4. Jaunučių ir jaunių susirin
kimai šaukiami reguliariai. Glo
bėjų nuožiūra specialiem veik
los planam įvykdyti yra kvie
čiami įvairių sričių žinovai. Su
sirinkimam vartojama Jaunųjų 
Ateitininkų Vadove sutelkta 
programa.

5. Globėjai iš narių kasmet

2. JAS gali būti likviduota 
Ateitininkų Federacijos valdy
bos nutarimu. Nutarus JAS 
likviduoti, nutariamas ir JAS 
turto ar skolų likimas.

3. JAS Statutas įsigalioja nuo 
jo patvirtinimo dienos (1980 ko
vo 8).

II. Išraiška ir ženklai'
1. JAS šūkis: Visa atnaujinti 

Kristuje! Jis įgyvendinamas my
lint ir gerbiant Kristų, vertai 
atstovaujant lietuvių tautai ir pa
dedant artimui.

2. JAS himnas: Ateitininkų 
himnas. • ■ ‘-r • • *

3. JAS sveikinimasis* Garbė 
Kristui, atsakant — Garbė.

4. JAS ženklas: auksinis atei
tininkų organizacijos ženklelis 
su baltu fonu.

Jaunučių įžodžius davė: Gailė 
Ivaškaitė, Tomas Matusaitis, 
Asta Šaulytė. Jaunių įžodį davė: 
Rita Gvildyto, Paulius Ivaška, 
Jonas Janušas, Andrius Lileika, 
Kristina Matusaityto, Vytas 
Šaulys, Tomas Šaulys, Aras 
Vebeliūnas, Tauras Vebe- 
liunas, Rytas Vebeliūnas. 
Į vyresniųjų eiles perėjo Laura 
Gudelytė, Ramunė Jasaitytė, f 
Audrė LukoševiČiūtė, Danutė 
Senkute, Kristina Žukauskaitė, 
Laura Šatinskaitė. Naujom

1. JAS vadovauja centro val
dyba, kurios narius skiria Fe
deracijos valdyba.

2. Sąjungos centro valdyba 
ypač rūpinasi narių asmenybės 
ugdymu tinkamiausiais būdais, 
pasinaudodama ir ateitininkų 
vadovybės paruoštomis progra
momis.

3. JAS centro valdyba:
a. derina jaunučių būrelių ir 

jaunių būrelių veiklą,
b. organizuoja stovyklas, pa

ruošia jom programas ir sudaro
' tinkamą vadovavimą,

c. numato konkrečias prie
mones lietuvių kalbos geres
niam pažinimui bei jos vartoji
mui stovyklose, išvykose bei na
rių tarpusavio pokalbiuose,

d. palaiko glaudžius ryšius su 
būrelių ir būrių vadovais bei 
globėjais,

e. bent kartą metuose kviečia

New Yorko moksleivių ateiti
ninkų rengiama metinė švente 
įvyko balandžio 12-13.

Šeštadienio rytą jaunimas su
dundėjo, subildėjo į Kultūros Ži
dinio patalpas. Čia, susiskirstę 
pagal grupes į atskirus kamba
rius, kandidatai laikė egzami
nus į jaunučius, jaunius ar vy
resnius moksleivius ateitinin
kus. Egzaminavo kun. Antanas 
Prakapas, OFM, Dalia Sakaite, 
Ritonė Ivaškaitė, Algis Norvilą. 
Jauniem moksleiviukam viskas • 
vyko pasikalbėjimo forma. Jie 
taip pat buvo atsinešę savo 
sukurtus ateitininkų ženklus. 
Vylesniųjų egzaminai susidėjo 
iš trijų dalių: referato, raštiško _________ ___________ _ __
apklausinėjimo ir pasikalbėji- - Pagrin<į^ J.
mo" Laučka, į šventę atvykęs iš Wa-

shingtono. Jo nuoširdumas ir 
šilti žodžiai paliko labai malo
nų ir gražų įspūdį. 'x

Užsibaigus iškilmingam posė
džiui, buvo trumpa meninė pro
grama. Iš vyresniųjų grupės 
Kristina Žukauskaite perskaitė 
savo referatą šeimyniškumo te
ma. Jaunis Tomas Šaulys pa
grojo Seitz kūrinį smuiku, akom- 
ponuojant vadovei Vilijai Dėdi- 
naitei. Jaunučiai padeklamavo 
jaunučių himną.

Po programos visi perėjo į 
žemutinę salę gardžiom vaišėm, 
kurias paruošė tėvų komitetas. 
Popiete praėjo šventiškoj, 
pakilioj nuotaikoj, ir visi paten
kinti išsiskirstė namo.

datai gyvai jungėsi į diskusijas 
savo mintimis apie ateitininkiš- 
kumą, krikščioniškumą, gilinda
miesi į pozityvius ir negatyvius 
savo veiklos bruožus. Čia nagri
nėjo ir kitas temas, liečiančias 
ateitininkų veiklą. Buvo labai į- 
domu klausytis, kodėl kandi
datai norėjo tapti studentais atei
tininkais. Vieni sakė, jog jie 
įstojo į ateitininkus dėl to, kad 
jų draugai stojo. Kiti galvojo, kad 
yra natūralu jungtis į studentų 
ateitininkų veiklą anksčiau bu
vus jaunučiais ir moksleiviais. 
Dar kiti sakė, kad jie ieškojo 
papildymo savo dvasiniam po- 
sieltiam, kurio negalėjo gauti iš 
kitų organizacijų. Diskusijos 
baigėsi gana vėlai, tai tik liko 
laiko trumpai pašnekučiuoti ir

KODĖL MAN SVARBI UETUVIŲ 
KULTŪRA IR KALBA

Egzaminų referatas
Mes čia gimėm, bet mūsų tė

veliai gimė Lietuvoj. Štai yra 
mūsų pareiga išmokti kiek gali
ma daugiau apie mūsų tėvelių 
kraštą. Turim sužinoti apie jos 
literatūrą, gramatiką ir, svarbiau
sia, istoriją. Ta istorija mum pa
deda suprasti, kokia Lietuva bu
vo didinga ir galinga ir kokia 
ji vėl bus.

Lietuviai Amerikoj gali padė
ti lietuviam okupuotoj Lietuvoj 
siųsdami jiem paketus ir laiškus. 
Tai duoda jiem vilties išlaikyti 
savo kalbą, tikybą ir kultūrą ir 
toliau kovoti už teisybę.

Lietuvių kultūra parodo

Kultūra mus riša su praeitim. 
Ji padeda mum pamatyti, kaip 
lietuviai gyveno prieš rusų oku
paciją. Mes nesam Lietuvoj, bet 
galim gyventi bent iš dalies kaip 
mūsų tautiečiai, nes žinom jų 
kalbą, istoriją ir papročius.

Vilija Dėdinaite, Dalia Sakaitė.

moksleivis Algis Lukoševičius, 
jam atsakė £aura Gudelytė.

Kai visi atliko savo uždavi
nius, įvyko bendra sekmadienio

lui iSkilus, ruošia kursus, 
f. yra vyriausias sąjungos rei

kalų tvarkytojas: reikklui esant,

numatytiem planam įgyvendin
ti.

ji tuomet išvažiavo namo, o vy
resnieji pasiliko tolimesnei pro
gramai. Jiem kalbėjo Gintė Da
mušytė apie “Jaunatvės dvasią”. 
Moksleiviai labai* entuziastiš
kai reagavo į šį pokalbį ir iš jo 
išsinešė daug vertingų minčių. 
Užsibaigus pašnekesiui, Gintė 
pravedė laiškų rašymą sovietų 
balinamiem lietuviam. Prieš 
išsiskirstant, jaunimas užpildė 
MAS CV-bos paruoštą anketą, 
liečiančią šių dienų moksleivio 
pažiūras.

Studentai tuo pačiu laiku da
lyvavo simpoziume, kurį atliko 
Romas Kazlauskas, Vilija Dėdi
naitė ir Algis Norvilą. Tema bu
vo “Mūsų vertybės dabartinio 
laikotarpio raidoj”. Svarstybom 
užsibaigus, visi vaišinosi moks
leivių paruoštais užkandžiais.

Iš ryto, po pusryčių, ėjom____ , , . ~
klausytispirmos paskaitos, kurią i, -• Jį- '" v - 'skalK'SitaffiišęiSis.Paskaitos ' *’**“ “*

tema buvo “Studentų ateitinin
kų istorija”. Buvo įdomu išgirs
ti, kaip lietuviai studentai pra
dėjo savo veiklą užsieny, kur bu
vo sunku palaikyti ryšius su ki
tais lietuviais studentais, ir išlai
kyti savo tautiškumą bei ka
talikiškumą. Įdomi dalis paskai
tos buvo Dovydaičio “Trijų pa
matinių klausimų” straipsnio 
nagrinėjimas. Šiuos klausimus 
vėliau diskutavom būreliuose.
Tasstraipsnis buvo pačiame pir- 

"rnžrne Ateities žurnalo numery. 
Kiti paliesti punktai buvo: prin
cipų formuliavimas, pirmasis 
kongresas, studentų veikla oku
pacijos metu. Diskusijos, kurios 
buvo po paskaitos, apėmė dabar
tinę, praėjusią ir ateinančią 
veiklą. Buvo nagrinėjami ateiti
ninkų tikslai ir principai, kokie 
jie yra ir kokie jie galėtų būti.

Antrosios paskaitos prelegen-

paskaitos tema buvo “Pasaulė
žiūra”. Buvo įdomu išgirsti, kaip 
žmogus sudaro savo pasaulėžiū
ra ir kodėl žmogus įsižiebia en-

buvo bendri ideologiniai klau
simai.

Vėliau visi susirinkom ir dis- 
kutavom temą, kuri buvo duo
ta parašyti referatam prieš atva-

ja yra dveji metai.
5. Valdybą sudaro pirminin-

Žiburio radijo suruoštame pa-

torius-ė, iždininkas-ė ir dar bent 
vienas narys-ė.

6. Bet kuriam valdybos nariui

liko Antras Kaimas iš Chicagos; 
Vakaras praėjo labai nuotaikin-

pareigų ar mirus, į jo vietą 
JAS valdyba kviečia kitą asme
nį.

Sekmadienį Apreiškimo baž
nyčioj mišias aukojo km. Kazi
mieras Pūgevičius. Jauatesas da
lyvavo uniformuotas ir su vėlia-
vootis. Tuoj po mišių visi per-

9. JAS reUgteteto reikalais rū- stakta Statys Janutas.

skiras kultūras. Mes, kaip lietu-, 
viai, galvojam, kad mūsų kultū
ra yra pati gražiausia pasauly. 
Mes turime daug tradicijų, prie 
kurių kitos tautos neprilygsta. 
Daug žmonių nežino apie mūsų 
tradicijas, tai turim juos su 
jomis supažindinti.

MAČIAU, 
GIRDĖJAU...

— N.Y. studentų ateitininkų 
susirinkimas įvyko gegužės 18 
pas Dalią Sakaitę. Nutarta atgai
vinti draugovės veiklą. Aptarti 
ateities planai.

— Moksleivių ateitininkų sto
vykla įvyks Neringoj rugpjūčio 
17-30. Bus priimamas gimnazi
jos amžiaus jaunimas. Susirinkus 
pakankamam skaičiui jaunučių 
ir jaunių, bus ir jiem suruošta 
programa. Stovyklos ruošos 
reikalus tvarko specialus komi
tetas, kurį sudaro G. Damušytė, 
R. Razgaitienė, D. Sakaitė, F. 
Tutinas.

— Gegužinė įvyks birželio 1 
pas p.p. Rygelius Kinnelon, New 
Jersey. Visi ateitininkai kviečia
mi dalyvauti su savo šeimomis. 
Numatoma įvairios pramogos,

— SAS CV-ba rengia povas**
rio kūnas rytiniam pakraščiui. 
Jie įvyks New Jersey valstijoj 
gegužės 24r26.

Kai mano tėveliai išvyko iš 
Lietuvos, jie savo širdyse išsi
vežė ir papločius. Mano tėveliai 
man apie juos papasakojo. Ame
rikoj gyvendami, mes galim pa
pasakoti kitiem žmonėm apie 
juos. -f

Visos tautos stengiasi išlaiky
ti savo kultūras. Mes turim 
stengtis išlaikyti tėvelių kalbą.

ropoj. Jeigu Lietuva atgautų sa-

tumėm nuvykti į Lietuvą ir susi
kalbėti su žmonėmis.

Aš savo vaikus siųsiu į lietu
višką mokyklą. Jiem papasako
siu apie Lietuvos kultūrą taip, 
kaip mano tėveliai man pasako
jo. Aš noriu, kad mano vaikai 
ir mano vaikų vaikai išlaikytų 
lietuvių kalbą ir kultūrą.

Danutė Senkutė

PADĖKA
New Yorko moksleiviai ateiti

ninkai nuoširdžiai dėkoja vi
siem, kurie prisidėjo prie meti
nės šventės pasisekimo.

tei. Programos dalyviam G.

Kazlauskui, A. Norvilai. Studen
tų centro valdybai ir jos pirmi
ninkui E. Razinai už atvykimą

Laisvės Žiburio balių.

rupijos klebonui tam. J. Pakainiš-

dm Juozui Lan&ai už daly
vavimą ir pasakytą kalbą. Ačiū 
meninės programos jauniem da-
lyviam. ,

Ačiū tėvų komitetui — M.
G. Janušienei ir 

talkininkei L BUeriemei už to
kias gūdžias vaišes.

Didelė padėka tenka globė
jom ir vadovam, kurie per visus 
metus su mumis dirbo. Jaunes
nių globėjai Liūdai Gadelfo- 
■ei, vyresniųjų —> Rasai Ra**
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tiniame giedojime. Mišių metu 
gražiai giedojo vietos mišrus 
choras ir solistai Mečislovas Raz- 
gaitis ir Charles Daukša. Var
gonais palydėjo muzikos moky
tojas Liudas Stekas.

Po pamaldų parapijos salėj 
įvyko pobrtvis-vaišės, kurių 

džiu ir telegramomis. Įvairių 
organizacijų atstovai bei pirmi
ninkai išreiškė savo pagarbą ir 
padėką muz. Klemensui už il
gametį uolų darbą, rūpinantis 
parapija ir lietuvybe bei puose
lėjant lietuvišką giesmę. Čia 
Kl. ir O. Bagdonavičiai buvo 
apdovanoti įvairiomis dovano
mis, iš kurių labiausiai išsisky
rė dvi; tai ponios L, Stukienės 
iš Chicagos atvežtas ornamen
tinis lietuviškas kryžius ir prel. 
J. Schamaus išsirūpintas specia
lus popiežiaus palaiminimas. 
Pobūvy dalyvavo 160 asmenų. 
Jam vadovavo dr. prof. Jokū
bas Stekas.

Muzikas Klemensas ir Ona 
Bagdonavičiai yra uolūs Muzi
kos Žinių skaitytojai ir nuolati
niai rėmėjai. Matydami didelį 
trūkumą lietuviškos bažnytinės 
muzikos, ypač lietuviškų mišių, 
paaukojo $1,000 konkursui mi- 
šiom parašyti ir jom išleisti. Tai 
jau nebe pirma Bagdonavičių

MOTERS ŽURNALO 
NAUJAS NUMERIS

— MOTERIS. Redaguoja Nora 
Kulpovičienė.

Apie Motiną Teresę
š. m. pirmam numeryje (sau

sis-vasaris) randame išsamų 
straipsnį apie Motiną Teresę iš 
Kalkutos. Straipsnio autorius — 

įkorė Meilės Misijonierių kon- 
gregaciją, kuri šiandien turi 
1500 seserų ir savo namus turi 
ne tik Indijoje, bet ir Tanza
nijoje, Australijoje, Anglijoje, 
Amerikoje, šiaurės Airijoje, 
Olandgoje, Peru, Etijopįjoje,

nauja našlaičiam, raupsuotiem, 
'mirštantiem. Seserys be trijų 
vienuolinių įžadų dar daro ir ket- moteris buvo ministerė, viena 
virtąjį — su meile ir be jokio 
atlyginimo tarnauti visiem ne-

krvčfcjrnčtų artimo meilės pavyz-

Tobau p. Guučys rašo, kaip 
irenBo moterys kovoja už 
•iee*. Čia surinkta plačios ir 

moterų rasime aukštesnėse pa- 
f  BV </ K jt,ag, V • V OKietl*

joje, inuijoje motenj ariygilumai 
.yra mažesni nei vyrų. Išaugusi 
pramonė moteris dar labiau pa- 
vergm> reina ir wn wwu oei 

- ___ . . savo teisių, ceflde kovoti ir ne
reikalaudamos sau lygių teistų

zikos mokykloj mokslą turėjo pa
likti ir pasitraukė, kaip ir dau
gelis kitų, į Vokietiją. Apsi
stojęs Stuttgarte, tęsė muzikos 
studijas Staatl. Hochschule fuer 
Musik. čia buvo suorganizavęs 
iš lietuvių studentų bažnytinį 
chorą. 1948 emigravo į Kanadą 
ir kurį laiką dirbo aukso kasyk
lose. Iš “mainierių” buvo suor-

dodavo pmaldų metu vietos baž- 

miltono lietuvių parapijos baž
nyčioj. Hamiltone susipažino su 
Ona Dulkyte, Brooklyno Ange
lų Karalienės lietuvių parapijos

Trumpą laiką vargonininkavo 
Londone (Kanadoj), kur taip pat 
vedė chorą. 1951 persikėlė į 
JAV. Brooklyne dirbo fabrike, o 
taip pat talkino savo žmonos tė
vui vargonininko pareigose. 
1955 karte su šeima persikėlė 
į Newaiką ir pradėjo vargoninin
kauti Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, kur tebedir
ba iki šiol.

Bodamas praktiškas ir maty
damas, kad iš vargonininko pro
fesijos pragyvenimas bus sunko
kas, ryžosi ir įsigijo pelningą 
amatą šilumos ir šaldymo siste-

Dar viso pasaulio 40 procen
tų moterų yra neraštingų. Dau
giausia jų arabų pasaulyje, net 
85 procentai neraštingų. Arabų 
kraštuose iš šimto studentų tik 
viena yra moteris. Trečiojo pa
saulio šalyse moterų studenčių 
yra tik ketvirtadalis.

Komunistiniuose kraštuose, 
ypač Sovietų Sąjungoje, mote
rys turi teisę į mokslą, bet 
gyvenime jos nevadovauja aukš
tuose postuose. Tos moterys turi 
dirbti ir savo įstaigose ir taip pat 
namie, nes ten nėra papročio, 
kad vyrai įsijungtų į namų ruošą. 
O tai labai apsunkina moteris.

Sovietų Sąjungoje yra moterų 
40 procentų daugiau nei vyrų, 
o partijoje moterų yra tik Ži 
procentai. Kinijos komunistų 
partijoje yra tik 10 procentų mo
terų.

Sovietų Sąjungoje tik viena 

kraštą valdančiame Politbiure.

mente, yra net 35 procentai mo
terų, bet Aukščiausioji Taryba

Švedfjoje iš 20 ministerių,

ministerių — trys moterys, Nor-

seime 
r buvo

S-gos

dar daug ilgų, sveikų ir darbin
gą metų.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO NAUJIENOS

video-tape programom.
Ši mokslo įstaiga šiuo metu •

Instituto vadovybė
Instituto vadovybę sudaro:

Instituto rektorius prof. dr. Jo- ne peržiūri PLI mokslo pro- 
nas Račkauskas, akivaizdinio gramas, bet yra sudariusi ir pla- 
skyriaus direktorius Aleksandras n4 tom programom perteikti vi- 
Dundulis, neakivaizdinio sky- juostų forma. Šios juostos 

bus naudojamos ne tik institu
te, bet jomis galės pasinaudoti 
ir neakivaizdinio skyriaus stu
dentai. Jos galės pasiekti Aust
ralijos, Pietų Amerikos studen
tus, nekalbant apie Š. Ameriką 
ar Kanadą. Video juostomis ga
lės naudotis ir kitos lituanisti
nės mokyklos bei šiaip institu
cijos.

PLI planuoja juostas iš šių 
mokslo sričių:

Lietuvių kalba: lietuvių kal
bos gramatika ir sintaksė, lietu
vių kalbos istorija, lietuvių kai- 
bos struktūra, baltų kalbų lygi- 
namasis mokslas, fonetika ir 
fbnofogija, tarmės.

Lietuvių literatūra: liet tauto-

riaus direktorius Juozas Masilio- 
nis ir lektorių tarybos sekreto
rė Stasė Petersonienė. Institu
tas šiuo metu turi 27 lekto
rius: lietuvių kalbos, literatūros, 
istorijos, psichologijos irpedago- 
gikos bei šalutinių dalykų.

Naujas reguliaminas
Lektorių taryba posėdžiavo 

daugiau kaip 14 valandų, svars
tydama PLI reguliamino pakei
timus. Pagaliau jos posėdy š.m. 
kovo 5 naujas reguliaminas buvo 
patvirtintas.

Nauja lektoriaus Liulevičiaus 
knyga

PLI istorijos lektorius Vincen
tas Liulevičius parašė naują 
knygą—^Amerikos liėtū0ų ėko- 
neminė veikla”. Knygą išleido Lietuvos istorija: šaltiniai, pateflj^ JAV LB Švitimo 

problemos, metodika. •».
Lietuvių tautodailė, architek

tūra, tapyba, lietuvių meno is
torija.

Tikybos dėstymo metodika 
(tikybos mokytojų paruoši
mas).

Svarbiausieji lietuvių gyveni
mo faktoriai švietime, politikoje, 
visuomeniniame gyvenime irti. 

Šiam planui įvykdyti bus 
kviečiami pirmiausia vyresnio 
amžiaus lietuviai mokslinin
kai. Pradinis šių asmenų sąra
šas (dar nepilnas), sudarytas PLI 
lektorių tarybos, yra šis: dr. Van
da Sruogienė, vysk. Vincentas 
Brizgys, dr. Juozas Jakštas, dr. 
Petras Jonikas, * dail. 
Adolfas Valeška, prof. Simas 
Sužiedėlis, kun. Stasys Yla, dr. Universiteto kreditai už darbą 
Marija Gimbutienė, dr. Jurgis Institute?
Gimbutas, dr. Jonas Grinius, dr. Instituto vadovybė rimtai
Antanas Maceina, gen. konsulė "kirsti? susitarimą sėPChfc&os (htesios kampučius ir iš ten ką 

miesto kolegijomis ir per jas nors “ištraukia’*. Kaip jam tai pa
duoti studentam kreditus už 
išeitas Institute kursus. Yra ga
limybė tai padaryti per eilę 
universitetų, bet vadovybė nori 
tai padaryti per tokią institu
ciją, kurioj mažiausiai kainuotų 
“kredito” valanda.

PLI. Prašoma pagalbos knygai 
platinti.

Video-tape projektas
Kovo 20 Drauge buvo paskelb

tas naujas PLI projektas ruošti 

kėja, kad tai buvo jos motina. 
Novelė parašyta taupiai, balan
suotai.

įdėtas žiemos aprašymas iš 
Laurie Lee knygos “Cider With 
Rosie”, vertė D. Sadūnaitė. Pa
sakojama apie vaiką ir jo žiemą, 
pasakojama sodriu vaizdu.

Spausdinama Kotrynos Gri- 
gaitytės 4 eilėraščiai, Birutės Vy- 
tienės eilėraštis.

Adolfina Zubienė pasakoja 
apie sentimentalų atsisveiki
nimą Lietuvoje.

Knygų skyriuje randame pui
kiai parašytą I. L Požėlaitės-Da- 
vis recenziją. Ji recenzuoja L 
Šimkutės knygą “Antrasis ilge
sys". Parašyta įdomiai, su litera
tūriniu priėjimu.

Trumpa recenzija prisimena
ma dr. B. Povilaičio knyga “Že
mės Ūkio Akademija”.

nšoma G. Gustaitytės-Krivickie- 
nės 15 metų sukaktis, kaip ji yra 
korespondentė Baltuosiuose 

apie L.M.K. Federacijos pinni-

moterim General Fedemtioa of

važiavime. K. Campfenė lašo

Clevetamda ^pavasario šventėje programą atliko
Dona ir Kristina Kuprevičiūtės, akoanp. G. Karsolaenė 
ir solistas V. Verikaftis. Nuotr. v. Bacevičiaus

Juzė Daužvardienė, dr. Jonas 

aktorius Henrikas Kačinskas, 
kun. Ansas Trakis, prof. Balys 
Vitkus, rašyt Vincas Ramonas, 

lys, rašyt. Girdžius, prof. Algir
du Greimas, lėkt Jonas Da
nauskas, lėkt. Kleopas Girvilas.

NAUJĄ LITERATŪROS PREMIJĄ 
SKIRIA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Be to, PL Instituttas norėtų 
turėti video juostų, įkalbėtų 
jaunų akademikų (humanitarų), 
gyvenančių toli nuo Chicagos, 
pvz. rašyt. Aušros Jurašienės 
apie dabartinę Lietuvos literatū
rą ar rež. Jono Jurašo apie 
dabartinį Lietuvos teatrą.

Institutas tikisi, kad lietuviš
kos institucijos, finansiškai prisi
dėdamos prie šios programos, 
padės įsigyti šias modernias 
mokslo žinių perteikimo prie
mones.

Turim malonią naujieną, kad 
Lietuvių Fondas paskyrė šiam 
projektui $5,000. Darbas bus 
pradėtas netrukus. Bus reikalin
ga studentų pagalba prie darbo 
su visom video-tape priemonėm. 
Institutas dabar pirks video-tape 
aparatą, rekorderį, du TV apara
tus ir kitus reikmenis.

Religija ir religijos dėstymo

PLI lektorių taryba vasario 
mėnesio posėdy patvirtino reli
gijos dėstymo ir jos metodikos

Projektui vadovauja kun. Vyt. 
Bagdanavičius, MIC, ir kun. 
Jonas Duoba, MIC. Religinės 
pamokos planuojamos paruošti 
video-tape formato.

Nauji projektai JAV valdžiai
PLI yra paruošęs projektą gau

ti paramai iš JAV Ethnic Her- 

tas pavadintas “Ethnic Survival: 
a Multi-Media Model for Pre- 
servation of Ethnic' Heritage in 
an Altemative Educational 
System. Institutas prašo $54,000 
paramos.

PU

Fauiiu» Rabikauskas — THE 
> FOUNDATION OF THE UNI- 

VERSITY OF VILNIUS (1579). 
Royal and Papai Grants. Iš vo
kiško originalo “Die Gruend- 
ungsbulle^der, Universitaet Vfl- 

■ nius (30. Oktober 1579)” į anglų 
kalbą išvertė Algis ir Marija 
Stankai-Saulaičiai. Išleido Lie-
tuvių Katalikų Mokslo Akademi
ja su Antano J. Rudžio parama. 
Roma. 1979. Spausdino Pontifi- 
cia U ni versite Gregoriana spaus
tuvė . 80 psl.

Tai žinomo mūsų mokslinin- 
ko-istoriko trumpa studija apie 
Vilniaus universiteto įkūrimą.

Vincas Nekė — KLAJŪNO 
DALIA.. Eilėraščiai. 1980. Au
toriaus leidinys. Aplankas ir vir
šelis dail. Ados Korsakaitė s-Sut- 
kuvienės. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago, III. Tiražas 
300 egz. 104 psl. .Kaina 3 dol. 
Gaunama pas platintojus ir pas 
leidėją šiuo adresu: V. Strolis, 
1315 Muskegon Avė. NW, 
Grand Rapids, MI 49504.

Norėtųsi, kad šio eilėraščių 
rinkinio autorius būtų ne tik 
naujas vardas, bet ir naujas ta
lentas lietuvių poezijoj, kad jo 
eilėraščiuose būtų šis tas naujo. 
Talento jame gal k esama, 
bet šiame eilėraščių rinkiny jis 
neišryškėja.

Galim vadinti geromis šias dvi 
eilutes:

Nekukuok, gegute, taip liūd
nai: “kū-kū”—

Būki mano sesė, šu tavim 
šneku.

Bet tolimesnės šešių posmų ei
lėraščio eilutės jas sumenkina 
(Pasikalbėjimas su gegute).

Eilėraščių mintys — kilnios. 
Jų tematiką nusako skyrių pava
dinimai: Po tėviškės dangum ir 
Svetimos šalies laukuos.

p < ■ ffGIĄNj T r; į 
NEREGĖTUS MIESTUS. No
velės. 1979. Išleido Ateitis. Li
teratūros serija Nr. 17. Spaudė 
Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvė. Aplankas — Nijolės Palu- 
binskienės. Kietais viršeliais. 
128 psl. Kaina 6 dol. Galima už
sisakyti pas platintojus arba 
Ateities leidykloj, c/o Mrs. M. 
Bąjorūnienė, 17689 Goldwin 
Dr., Southfield, Mich. 48075.

Tai išeivijoj iškilusio autoriaus 
Lietuvių Rašytojų Draugijos pre
miją laimėjusi knyga. Turiny 
septynios novelės: Dainos gimi
mas, Duetas moters balsui ir 
smuikui Venecijoje, Dangūs tuš
tėja, dangtis pildosi, Tyrone Po- 
wer ir Martin Fierro plačiajame 
ekrane, Sinjora su katėm, Trys 
psichiatrai pienių lauke, Rašy
tojas M. lankosi N. mieste.

Šiomis novelėmis autorius “į- 
srveržia” į uždarus žmogaus 

juo nepatikės), bet skaityti jį 
įdomu.

ŽVILGSNIS ATGAL. Cleve- 

nės mdcyidos moksleivių met
raštis. 1979-1960. Redagavo: 
Indrė Ardytė, Rima Apanavičifl-

kos — mkt Jono Vyinionio, 
p. Vlado Bacevičiaus, Lino Vyš- 
nionio. Viršeliai — Vfitfos Ramo
naitės. 132 pri. Kaina (su per
siuntimu) — 2 <k>L Užsakyti 
POS mOO^RKBO* OMeKmOeę V • 
mfenę, 17702 Cresdand Rd., 
Clevdhhd, Ohfo 44119.

Toliau randame Antano Za
bielai® novelę MNafaįw (Gtei- 
ctausuu novele, pcnpMvaiiM^

7^

į '
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PRISIMINKIME KENČIANČIAS 
MOTINAS

Gegužės mėnuo yra pats gra- 
žiausjas metuose. Tada gamta, 
atbudusi pražysta gražiausiais 

kina visus. Tų mėnesį mes svei
kinam ^ir savo motinas su gra- 

mamytę motinos dieną, ar pagal
vojai, kad mūsų tautos motinų 
tiek daug yra skausme, varge 
ir nepritekliuj?

Atmink, dainuodamas parti
zanų dainą, tas partizanų moti
nas, kurios ', netekusios savo 
vaikų pačiame jų jaunystės žy
dėjime, neturėjo net to menko 
susiraminimo — pašarvoti ir ap
raudoti jų išniekintus kūnus. Pa
galvok, kokiame skausme buvo 
jų širdys, matant savo vaikus gu
linčius turgaus aikštėj. Pasi
melsk už jas.

Prisimink taip pat ir motinas 

ATLANTO RAJONO 
SKILTININKIŲ KURSAI

Balandžio 26-27 Lakewood, vo pirmoji pagalba, topografija, 
N.J., estų stovyklavietėj, įvyko akies matavimai, pionerija, pa
što rajono Seserijos skiltininkių stabumas ir 1.1. Savo uždavinius 

- *“*“ be k““* : “”
luKienei, rajono prityrusių skau- buvo girdėti ir jaunatviškas juo- uniformuoti.

kas, nes, naktį lietui gerokai 
permerkus mišką, o taip pat ir 
iškylos metu užklupus jas lie
tui, būna ir visokių nuotykių.

Sekmadienį apie pietus už
baigta numatyta kursų progra
ma, ir prieš pietus dar suspė
ta visom padaryti kursų įvertini-

čių skyriaus vedėjai.
Nors pavasario oras tuo laiku 

buvo gal ir ne visai patikimas, 
tačiau užsiregistravo 11 kuisan
čių: New Yorko — 5, Wash- 
ingtono — 3 ir New Jersey — 
3. Iš New Jersey prisidėjo bro
lis Eitmanas, kuris buvo šio są- 
skrydžio-kursų komendantu.

Be su visiem žinomu dideliu 
patyrimu kursų vadovės sesės 
Milukienės, kursuose dar daly
vavo instruktorėmis: s. Dalia 
Lukienė, s. Regina Petrutienė, 
v.s. Gilanda Matonienė ir ps. 
Milda Kvėdarienė.

Šeštadienio rytą sesės kursan
tės, pristatytos stovyklavietėn 
tėvų rūpesčiu, greit įsikūrė ir

dienį buvo atlikta teorinė da
lis. Čia sesė Lukienė pravedė 
pašnekesį apie įvairių tautų tau

monstruodama jų ypatingesnes 
savybes. Sesė Petrutienė supa
žindino seses- su liaudies menu 
ir bendrai lietuvių tautodaile. 
Sesė Kvedarienė pamokė pyni-

Po pietų pertraukos akivaiz-som būtinam nikių žinojimui. 
Kursantės atliko jom užduotus 
uždavinius kaip “seni vilkai”,

sių entuziazmu ir sugebėjimu 
skautaaaoksly ir patyrime.

Per dienų užsiėmusios ir 
gerokai nuvargusios sesės, vaka-

rutienės ir Kvedarienės paga- 

kur palaužiama jų sveikata. Pa
prašyk Aukščiausiąjį jom stipry
bės, jom7 kurios laukia sugrįž
tančių vaikų, kurios jų gal nesu
lauks ...

Prisimink motinas, kurios Si
biro tremty atidavė savo pasku
tinį kąsnį vaikam, gelbėdamos 
juos nuo bado.

Prisimink ir motinas išeivijoj, 
kurios daug kenčia ir pergyve
na, matydamos nutautėjant savo 
vaikus, kuriuos jos tikėjosi iš
saugoti ištikimus savo motinai 
tėvynei.

Prisimink visas motinas lietu
ves, kurios aukojasi dėl savo 
vaikų, ir dėkok savo Dangiš
kajai Motinai, kad dar gali kas
dien matyti ir pasveikinti savo 
mamą...

B.K.

Visa vienuolika kuisančių ga
vo sldltininkų kursų ženklelius 
ir baigimo pažymėjimus. Be to, 
buvo dar specialiai atžymėtos: 
lietuviškiausia — A. Jankauskai
tė iš New Yorko, skautiškiausia 
— D. Česonytė iš Washingtono, 
tvarkingiausia — K. Lukaitė iš 
Washingtono ir draugiškiausia— 
K. Česnavičiūtė iš New Yorko. 
Šiuose kursuose prityrusios 
skautės įžodį davė Elenutė Ži- 
lionytė iš Washingtono.

Kursų vadovei ir instruktorėm 
pasikeitus simbolinėmis dova
nėlėmis, sudainavus kelias dai
nas, buvo baigti 1980 skiltinin- 
kių kursai Atlanto rajone.

Linkim visom kursantėm įgy
tas žinias gražiai panaudoti savo 
vienetuose ir įsijungti į jaunųjų 
vadovių eiles!

stovyklavietėj, Lakewood» N J..

skaitant ir kelionės - išlaidas. 
Miegosim palapinėse. Kviečiami 
broliai ir sesės ir iš kitų vieto
vių. Turintieji atsiveža pala
pines. Kitų vietovių iškylauto
jam mokestis — 10 dol. Kreipki
tės į Neringos tunto t-kę s. B. 
Kidolienę, 94-08 Jamaica Avė., 
Woodhaven, NY 11421. Smul
kesnės informacijos jau išsiun- 
čianos skautų-čių tėvam.

New Yorko skautam vykstan 
iškylon, kad būtų galima kiek 
daugiau laiko pašvęsti programi
niam dalykam ir atpalaiduoti va- / 
dovus-es nuo virimo, prašom 
prisidėti skautų-čių tėvus. Jei 
kas galėtų važiuoti automo
biliais ir, reikalui esant, nuvež
ti ir kelis skautus ar kurios 
mamytės sutiktų padėti paga
minti 1-2 kartus iškylautojam 
valgį, prašom pranešti Neringos 
tuntininkei.

Rajono stovykla Suktinis bus 
rugpiūčio 16-24 Bolton, Mass., 
amerikiečių skautų stovykla
vietėj. Greitu laiku bus pateikta 
platesnių informacijų.

New Yorko skautų-čių iškil
minga sueiga įvyks birželio 7 
Kultūros Židiny, tuoj po šešta
dieninės mokyklos pamokų. Tai 
bus paskutinė sueiga prieš va
saros atostogas. Visi dalyvaują 

LSSTARYBA POSĖDŽIAVO

sėdis įvyko gegužės 17-18 Chi- 

diskutuoti Sąjungos reikalus ir 
nustatyti kelrodžius.

Su balsavimo teise galėjo da
lyvauti LSS Tarybos nariai, o 
su patariamuoju balsu — LSS 
garbės teismo nariai, LSS kont
rolės komisijos nariai, LSS šakų 
garbės gynėjai, kiti LSS pareigū
nai.

Svečio teisėmis galėjo daly
vauti vietovės tuntų vadijų na
riai, LSS skautininkai ir skauti- 
ninkės, kiti LSS nariai.

Suvažiavimą globojo LSS Vi
durio rajono vadas ir vadija, 
o programą paruošė LSS Tary
bos pirmija.

Šeštadienio rytą po atidary
mo ir darbotvarkės priėmimo iš
klausyta Tarybos pirmininko, 
Seserijos VS, Brolijos VS, ASS 
Vadijos pirmininko, Atlanto ra
jono vado, Vidurio rajono vado,

Kanados rajono vado, Austra
luos rajono vado (raštu), Euro
pos rajono vado (raštu), Lietu
viškosios Skautybės Fondo pir
mininko, Skautų Aido administ
ratorės, “Mūsų Skautybės” kny
gos redaktoriaus ir komisijų pir
mininkų pranešimų.

- -■ '■ , . . ■■ ' 

Neringos tunto vadovavimų perėmė 
_ . , w v.s. A. šenbergieė, J. Bud

rienė, buvusi tuntininkė s. E. Nainienė, v.s. S. Gedgaudienė, ps. A. Baldknienė, 
ps. A. Miškinienė ir s. R. Nasvytienė. Nuotr. v. Bacevičiaus

TALKA VARGSTANČIOM

Mielos Sesės,
Atėjus pavasarini, noriu iš

reikšti padėką visom sesėm ir 
LS Seserijos vienetam, atsilie- 
pusiem į Socialinio skyriaus pra
šymus ir nuoširdžiai aukoju
siems mūsų vargstančiom sesėm 
paremti. Tikiuosi, kad ir ateity 
šį mūsų bendrą ir kilnų tikslą 
remsite savo piniginėmis auko
mis.

Jau daug metų šelpiame savo 
seses tolimoje tėvynėje, o jom ir 
toliau reikalinga mūsų kukli 
parama, gal net ir didesnė, nes 
jau ne vieną iš jų gerokai pri
slėgė senatvė.

Viešėdama Lietuvoj, lankiau 
mūsų šelpiamas seses ir viena iš 
jų yra ypatinga asmenybė. Tai 
nuostabi, niekada nedejuojanti, 
visiem tik gero linkinti mote- 

programos vedėja buvo s. fil. dr.

liko Rimvydas Kasiulis ir skau
čių vokalinis vienetas, vadovau
jamas v.s. V. Aleknienės.

pamaldų v.s. Irena Kerelienė, 
Seserijos VS, ir v .s. Vytautas 
Vidugiris, Brolijos VS, kalbėjo 
tema — Mišrių vienetų priklau
somumas. Po pertraukos vx Lilė 
Miluldenė ir s. fil. Romas Rū
pinsiąs svarstė LSS organiza- 

rė ps. fil. Kęstutis Ječius. 
Rezoliucijas pristatė v s. Česlo
vas Senkevičųis.

Plačiau šis suvažiavimas bus 
aprašytas vėlesniuose Darbi
ninko skautų puslapiuose.

t .

katai leidžiant, duonos kąsnelį 
užsidirba megzdama.

Mielos sesės, neapvilkime ir 
nepamirškime jų ir toliau. Pa
lengvinkime ir pradžiuginkime 
jų pilkas senatvės dienas. Jūsų 

METRO DENTAL SERVICE, P-C.

veiklos sustiprinimas.

tema — Lietuviškai nekalbančių 
įjungimas į LSS, o s. fil. Gin
taras Plačas — Jaunų vadovų

tanas Saulaitis, SJ.
Po pietų pertraukos v.s. fil. 

Danutė Eiduldenė kalbėjo te
ma — Lietuviškosios sąmonės 
uždymas LSS jaunime. Vėliau s.

piaatinlniu aplanku, nugarėlė patogiai šunta. 316 parai. Kaina 8 
doL Darbininkas, 341 HlgNand BtvcL, BrooMyn, N.Y. 11267.

Anglų kalba nauja virimo knyga

UTHUANIAN COOKERY 
(ta EngHsh, 316 pages, prlceldraL)

kuklios skautės. Nuo pat jaunys
tės ji serga nepagydoma liga ir 
dėlto niekada negalėjo dirbti. 
Išlaikė ją artinuejt Jtom .pairus.,

VISA

SKAMBINTI: (212) 441-4*9

Susitarti dėl laiko ir pasitikrini kainas

VtdAJūS 
MASTERCHAROE

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

116-06 Myrflo Avomu 
Richmond HM, N.Y. 11418

vynėje yra vienintelis saulės 
spindulys jaj vienišame gyve
nime.

L. S. Seserijos Socialinio sky
riaus adresas: 516 Charlton Ave- 
nue, Willow Springs, Illinois 
60480.

Budėkime!
j.s. V. Laiaraitienė
LS Seserijos Socialinio 

skyriaus vedėja
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ŽINIOS IS JAV LB VEIKLOS

trauka drauge su kongresmanu 
Edward J. Derwinski ir lietuvių- 
amerikiečių respublikonų fede
racijos pinu. Anatolijum Milti
nu buvo išspausdinta pirmame 
puslapy tos federacijos leidžia*

ninku šeimoašventė bos bute
lio 1, sekmadienį. Ji pasidės mi
niomis 10:30 vai. ir baigsis bend- 
ra poMiviu cMZiom paiamiM 
salėj.

kas, gimusi Rustycj 1918 ragi i 
jo 28. Ji emigravo j JAV 1951 
su Boleslovu ir Elena Cfgnuus- 
kafa. Ji pati ar apie k liną pte*

—Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
veikiąs Chicagoj, Jaunimo Cent
re, gegužės 23-25 rengia doku
mentų, laiškų, įvairių raštų pa
rodą.

— Vysk. Liudas Psvfl—fa, 
balandžio 10 atvykęs fa okupuo
tosLietuvos į Bonsą, ir apsigy-

fUi MM buvo: 
1979 LF smražiavi. 
vfa-|hbMk«)M-

visus 
Alton

Apie LF veikią B Detroito 
apylinkės pranešimą tetų Pa
skaitė K. Barzdukas.siš Oeve- 
lando — Milda ledamkieoė.

zys Šidlauskas. JAV I
valdyba savo trjjų asmq

Brinko jau kovo
bar JAV LB faMtol vaidyba

nu Bariu, loterijos vadovu Ed
vardu Lapu, Šventės bilietų pla
tintoja Gene Rimkiene, baliaus 
vedėja Sofija Džiugiene ir, ži
noma, su savo atstovu Modestu 
Jakaičiu. Į Šeštosios lietuvių tau
tinių Šokių Šventės garbės komi
tetą iš Bendruomenės yra pa
kviesti PLB pirm. Vytautas Ka
ntonas ir šie kraštų valdybų pir
mininkai: JAV — Vytautas Sut
kus, Kanados — Jonas Simana
vičius, Vakarų Vokietijos — 
Andrius Smito, Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių Sgungos — J. 
Alkis, Australuos — Vytautas

dol. Stambiausi aukotojai: J. ir S. 
Kontrimai — 200 dol. ir F. Man- 
deikis — 100 doL

Daug lietuvfak | plokštelių 
turi Darbininko aųrmnistracija. 
Skambink 212 827

Artėjant šeštajai lietuvių tau
tinių Šokių Šventei, JAV LB 
kraSto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus artimai bendradarbiauja 
ir dažnai tariasi su tos Šventės 
energingu rengimo komiteto 
pirm. Jonu Talandžiu, tautinių 

gumas punktų užkliuvo Alfos šokių instituto pirm. Galina Go- 
valdyboj. Norint pasiekti susite- biene, leidinio redaktorium Jo- 
rimą, abi pusės privalo norėti ~ 
ne tik tartis, bet ir susitarti. 
Reikia kompromisų iš abiejų pu

mas.
Konferencijos klausimais pra

šoma kreiptis į Pasaulio LB, 
Kanados LB ir JAV LB centri
nius organus arba skambinti 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Alg. Gečiui (215 
677-1684) ar JAV LB krašto val
dybos vicepirm. Aušrai Žen
te 15-886-5849). JAV LB Inf.

— Toronto, OnL, Prisikėlimo 
parapijoj, kuriai vadovauja lietu
viai pranciSkonai, pasiruošimas 
Sekminių Šventei įvyks gegužės 
23-24. Pasiruošimui vadovauja 
kun. A. Grauslys fa Chicagos. 
Sekminių dieną jis taip pat sa
kys visus pamokslus ir salėj 
skaitys paskaitą apie popiežių 
Joną Paulių IL

Nominacijų komisija pateikė 
LF suvažiavimui kandidatus į 
naują LF tarybą. Jų laktįo pri
rinkti vieną trečdali, būtent še- 
Sis. Kandidatuoti sutiko Šie as
menys: M. Vygantas, V. Ka
mantus, P. Sodeika, M. Lenkaus
kienė, S. Baras ir dr. F. Kau
nas. Suvažiavimas pastelė dar 
Juozą Masihonį ir kun. dr. J. 
Primskį. Balsavimas buvo slap
tas, o po to buvo padaryta pietų

kalni išleisti jau ya surinkta 
apie 12 tūkstančių doU bet dar 
daug trokšta, nes veikalas bus 
gausiai iliustruotas ir didelis, 
jo išspausdinimas pareikalaus 
daug lėšų. Redaktorius ragino 
visus LF narius jį užsiprenume
ruoti iš anksto, kad tuo paleng
vintų jo iSleidtmą.

Po šių pranešimų vyko gana 
gyvos diskusijos, kurių metu bu
vo iškelta ir naujų sumanymų, 
kaip, pvz., LF nuosavų namų 
įsigijimas, stipendijų teikimas 
studentam paskolų forma, kad 
vėliau jas grąžintų L Fondui. 
Buvo ir kitokių pasitlymų, bet 
visi tie klausimai palikti spręsti 
LF tarybai.

operacijų rezultatai ir atskaito
mybės pozicijų pakitimai metų 
gale yra tikri, teisingi ir parem
ti pateisinamais dokumentais.

Lietuvių Fondo leidinio re
daktorius A.P. Bagdonas savo 
pranešime iškėlė to veikalo gar-. 
bės mecenatus — dr. A. Razmą 
ir dr. G. Baluką, paaukojusius 
tam tikslui po 500 doL Buvo ir 
5 mecenatai, paaukoję po 250 
dol., septyni rėmėjai, Išrautoji ' vertinti Lietuvoj vykdomos re
po 100 doU ir 74 garbės pre- zistencųos ir išeivijos 
numeratoriai, knygos išleidi- laisvinimo darbo pastangų sėk-

— Solistė Lilija Sakytė kovo 
mėnesį Genevos operoj šešiuo- 

se spektakliuose atliko Margari
tos vaidmenį Gounod operoj 
Faustas.

— Clricago Lietuvių Tautiniai 
Namai iš 1979 m. pelno pa
skyrė šias premijas: 1000 daol 
Lietuvos konsulatui Chicagoj, 
1000 dol. savaitraščiui “Dirva” 
(mini 65 metų sukaktį), 500 dol. 
Lituanistikos Institutui. Perei
tais metais buvo paskirtos Še
šios premijos, bendroj 3000 dol. 
sumoj.

Rūmų, valstybės departamento 
ir National Security Council pa
reigūnai. Prez. J. Carterio ir 
gub. R. Reagan rinkiminių kam
panijų vadovai supažindins kon
ferencijos dalyvius su šių pre
tendentų į JAV prezidentus pa
žiūromis Rytų Europos ir Pa
baltijo klausimais.

Politinio darbo konferencija 
nepretenduoja būti masinio po
būdžio. Tačiau ji yra vieša, ir į 
ją yra kviečiami visi visuome- 
niniopolftfnfo 'dar
buotojai. Jos rengėjai siekia su
daryti galimybę akademiniu pri
ėjimu pagvildenti mum rūpi
mas laisvinimo darbo proble-

NEPAPRA STA POLITINIO DARBO 
KONFEREI4CIJA WASHINGTONE

Artėjam prie susitarimo. JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba jau ilgą laiką bando 
susitarti su Altą dėl darbų su
derinimo Lietuvos išlaisvinimo 
reikaluose. 1978 Rocbestery Al
fos ir JAV LB krašto valdybos 
atstovai buvo susitarę net 6 
punktais, kuriuos JAV LB krašto 
valdyba tuoj patvirtino, bet dau-

šviesoj ir pramatyti naujas gai
res lietuviškosios išeivijos lais
vinimo veiklai bei ryšiam su pa 
vergta tauta. Šiais motyvais ve
dinos Pasaulio LB visuomeni
nių reikalų komisija, Kanados 
LB visuomeninių reikalų komi
sija ir JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba birželio 8 ir 9 
(sekmadienį ir pirmadienį) 
Washingtone, D.C., šaukia ne
paprastą politinio darbo konfe
renciją. Ji įvyks Shoreham-Ame- 
ricana viešbuty, 2500 Calvert

bos pirm. Jonas Kavaliūnas. JAV 
LB krašto valdybos pirm. Vy
tautas Kutkus su žmona dalyva
vo Dirvos 65 metų minėjime ir 
pasveikino redakciją bei leidė
jus, balandžio 19 sveikino Det
roito Žiburio šeštadieninę mo
kyklą 30 metų sukakties proga, 
balandžio 27 sveikino XXX Šiau
rės Amerikos lietuvių sporto 
žaidynių sportininkes ir sporti
ninkus, o gegužės 4 dalyva
vo kompozitoriaus-dirigento Al
fonso Mikulskio 50-ties metų 
muzikinio darbo ir lietuvių tau
tinio Čiurlionio ansamblio 40- 
ties metų veikios sukakčių mi
nėjime Clevelande.

Jono Talandžte, šeštosios lie
tuvių tautinių šokių Šventės ren-

dkrinis LF 1979 metinis poky
lis -823,125, 3)3) Kalėdų ir 
N. Metų proga gauti įnašai — 
$40,381, 4) tęstameutiniai pa
likimai $11,077. Dabar su gau
tuoju dr. J. Gliaudelio ĮpoHfri. 
mu LF suma perviršio 1,800, 
000 dol.

Investactjos komisijos buvęs 
pirm. P. Kilius apžvelgė 1979 
metų LF stovį. Naujasis 
pirm. Povilas Sodeika pranešė, 
kad per šių metę 4 mėnesius 
LF paidėjo 56,000 dol. Numa
toma įsigyti 123 akrų žemės 
sklypą 20 metų ihimokėjimo 
terminui.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. K. Ambrouitis pranešė, 
kad šią komisiją sudarė: B LB
— I. Bublienė, J. Kavaliūnas 
ir B Juodelis; iš LF tarybos
— dr. K Ambrazaitis, Vyt Ka
mantais ir dr. J. Valaitis. Skirs
tomoji suma buvo pati didžiau
sia — 93,768.15 dol.

Visi pranešimai suvažiavimo 
dalyvių buvo priimti rankų plo
jimu.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė Pranas Turtta, pabrėž-

—II-jų Pasaulio Lietuvių Die
nų ruošos klausimam aptarti ge
gužės 13 įvyko PLB valdybos 
narių posėdis, kuriame svarsty
ta PLD apimtis ir organizaci
nio komiteto pirmininko klausi
mas. Posėdžiui pirmininkavo 
PLB valdybos vykd. vicepirmi
ninkas Vaclovas Kleiza. II PL 
Dienos įvyks 1983 Chicagoj.

— Majoras Petrras Šeštakaus
kas, sulaukęs 82 m. amžiaus, 
gegužės 13 mirė Chicagoj. x Ve
lionis pasižymėjo kuriant nepri
klausomą Lietuvos valstybę ir 
kariuomenę. Ilgą laiką dirbo 
Lietuvos karo muziejuje Kaune, 
kaip gen. V. Nagevičiaus pava
duotojas. Karo muziejuje iš
tarnavo apie 20 metų ir labai 
daug prisidėjo prie jo įruošimo 
ir tobulinimo.

rfuvosudarylds komisijos.Re
gistracijos komisijon įėjo Kazys 
Barzdukas, Kleopas Girvilas, 
Antanas Kareiva, Pranas Mažri
mas, Bronius šliažas, Petras Žel
vys ir Petras Žolynas. Balsų 
skaičiavimo: Povilas Kilius, Vik
toras Naudžius. Nominacijų: 
Viktoras Naudžius, Vytautas 
Tauras, dr. Jonas Valaitis ir Jo
nas Vaznelis. Rezoliucijų ko
misijai vadovavo dr. Ferdinan
das Kaunas. Spaudos komisiją 
sudarė Antanas Juodvalkis, 
Apolinaras Bagdonas, Stasys 

Juškėnas ir kun. dr. Juozas 
Prunskis. Pokylio komisijai 
vadovavo Marija Reinienė.

Pirmininkavimą perėmus Sta
siui Barui, tarybos pirmininkas 
ir LF steigėjas dr. A. Razma 
perskaitė savo pranešimą. 
Džiaugdamasis LF laimėjimais, 
jis kalbėjo taip: “Šis stebuklin
gas laimėjimas lietuvybei pa
siektas, kai yra LF narių auko
tojų, yra meilė savo tautai ir 
jos kultūrai, sumanių LF organi
zatorių, darbuotojų. O jų šimtai, 
O gal ir tūkstančiai, nes yra daug 
nežinomų tylių lietuvių”. Sumi
nėjo visus, dirbančius Fondui į- 
vairiose pareigose, ir išreiškė 
jiem padėką.

Valdybos pirm. dr. Gediminas 
Batukas išskaičiavo savo valdy
bos narius: tai keturi vicepir
mininkai — S. Baras, J. Kučė- 
nas, adv. Saulius Kuprys, dr. M. 
Vygantas, sekr. ižd. K. Barzdu
kas, sekr. K. Girvilas, kontrolie-

Šiais metais sukanka 40 metų 
nuo smurtu ir klasta Sov. Są
jungos įvykdytos Pabaltijo vals
tybių okupacijos. >. Sukakties 
proga yra tikslu apžvelgti ir į-

— Antano Kranso vardu buvo 
pavadinta Melbourno lietuvių 
biblioteka. A. Krausas, pedago
gas, visuomenininkas ir skautų 
organizacijos darbuotojas, mirė 
prieš 10 metų (1970 gegužės 3). 
Jo bibliotekos knygos teko vi
suomeninei lietuvių bibliote
kai. Ji buvo papildoma kny
gomis ir žurnalų komplektais. 
Vadovauja B. Balutienė, jai tal
kina J. Mikitas.

Ruošiant šį suv ižiavimą, daug 
darbo įdėjo dai giausia patys 
valdybos nariai. . ame dalyvavo 
113 narių su 442’ balsais.

Antaną* Bazaaa» invokaeįjai su* 
umrti pakviMB Kun> v. Hune- 
lj. to jte trempei apžvelgė 
praėjusių metų LF veiklą. Pa- 
sidžiangė^ kad pavyko jau reali
zuoti 4įr. Jono Gliaudelio testa- 
mesti^ pahkimą, koris savo dy
džiu prašoko visus iki šiol gautus 
palAfaaus; jo suma — 157,976. 
43 dol. Į prezidiumą pakvietė 
Stasį Barą, Mildą Lenkauskienę 
fa Clevelando ir dr. Mindaugą 
Vygantą, sekretoriauti Dainą Ko- 
jelytę, Vytautą Dagį ir prof. Jo
ną RaėScanską.

Pirmininkaujanti M. Lenkaus
kienė pakvietė PLB pirm. Vy
tautą Kamantą, kuris sveikinda
mas LF suvažiavimą, išreiškė 
džiaugsmą, kad LF taip dosniai 
remia visus lietuviškus reikalus. 
Net 15-kos kraštų L. Bendruo
menės susilaukė LF paramos. 
Nebuvo pamirštas nė jaunimo 
kongresas.

Altus vardu sveikino dr. Jonas 
Valaitis. Jis irgi reiškė LF-ui 
padėką už jo nuveiktus darbus, 
ypač lietuvybės išlaikyme.

Raštu sveikino Lietuvos gen. 
konsulė J uzė Daužvardienė, Vli- 
ko jtirm. Kazys Bobelis ir LF 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus, linkėdamas L. Fondui 
išaugti iki 5 milijonų.

Praėjusių metų suvažiavimo 
protokolą perskaitė sekr. Daina 
Kojelytė, ir jis buvo priimtas be 
jokių pataisymų.

Po to buvo tęsiami sveikini
mai raštu. Sveikino LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirm. Kazys 
Laukaitis, Vasario 16 gimnazi
jos kvratorijos ir savo vardu svei
kino tėvas Alfonsas Bernatonis, 
JAV LB kultūros tarybos vardu 
V. Martenas ir I. Bublienė.

--- š*— — —1 - 1?xwzouBC^)Bs^peirunne <?*• r • 
Kaunas; suvažiavimas jas pri
ėmė sunkų pkjin a.

Užbaigiant suv sžiavimą, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Vakare 7 vai. Ji innimo Centro 
kavinėj vyko užfa aigiamasis po
kylis, į kurį atsilankė daugiau 
lorip du šimtai si ečių. Jį 
niai pravedė renginių vadovė 
Marija Reinienė.

Street, NW, Washington, D.C. 
(telef. 202 234-0700). Konferen
cijos atsakinguoju rengėju yra 
JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba. Technikinius rengimo 
darbus vykdo JAV LB Washing- 
tono apylinkės valdyba, kuriai 
pirmininkauja Linas Kojelis.

fcoftiereiicTjd prasiucy Dirželio 
8, sekmadienį, 4 vai. popiet. 
Pagrindiniais konferencijos re
ferentais bus prof. dr. Vytautas 
Vardys ir prof. dr. Bronius Ne- 
mickas. Specialiame posėdy ke
li koreferentai apžvelgs išeivi
joj vykdomą kitataučių informa
vimą apie padėtį Lietuvoj ir ver
tins sovietinių pastangų sėkmin
gumą su savąja informacija 
infiltruoti laisvojo pasaulio 
mokslinius šaltinius. Praneši
mas JAV politikos Pabaltijo vals
tybių klausimais pateiks Baltųjų

Tenka L. Fondr i palinkėti dar 
šiais metais pasiel ii dviejų mili
jonų sumą *' 
saulini, km 
tik gražiai pakalbi ti, bet ir pui
kiai susiorganizuo ti ir pasiauko
ti, jei liečiami taul os reikalai.

• 1PJ.
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Philadelphįjoj

Susipažinkime su vyčiais

JIS VISI
"Eik, paklausk Larry Janonį 

— jis viską žino”, buvo mano

Ir dabar, pristatydama lietuvių

vyčių veiklą. Verčiant senus

raudonas siūlas tęsiasi per dau
gelį metų.

Larry užaugo Bronxe, kur 
susitiko savo gyvenimo

. Jeanne. Į vyčius įstojo 1939, 
į ką tik suorganizuotą 130 kuo
pą Bromce. Kai po antro pasau
linio karo tos kuopos veikla su
stojo, Lan$ perėjo į 12 kuopą, 
kurios būstinė yra Aušros Vartų 
parapija New Yorke.

Kuopos nariai greit pastebėjo 
Larry gabumus. Septynis kartus 
buvo išrinktas kuopos pirminin
ku. Mėgdamas įvairų sportą, 
Larry 9 kartus vadovavo kuopos 
sporto komandom. Žaidė krepši-

kėgliavimas buvo jam arčiausia 
prie širdies. Dar ir dabar reiš
kiasi šiame sporte.

Vidurio Atlanto apygardos val-

reikštis tiktai "12 kuopos 
kieme”. Buvo kviečiamas į įvai-

ninku, tai darbščiu nariu. 1951 
buvo išrinktas Vidurinio Atlanto

1952 — pirmininku. Pirminin
kavo 1952-1962, 1967-1969 ir 
nuo 1971 iki dabar. Jam vado
vaujant, apygarda augo ir klestė
jo. Kuopų skaičius didėjo, ir 
veikla pagyvėjo. Prisijungė 
Washingtono, Pennsylvanijos 
bei kitų apylinkių kuopos.

Vyčių centro valdyba taip 
pat neliko akla Larry talentam. 
1950 vyčių 37 seimas įvyko 
New Yorke, šeimininkaujant 12 
kuopai ir pirmininkaujant Larry 
Janonis. Po to per daugybę

mo pirmininku. Pradėjo 47-tuo- 
ju seimu 1960 ir po to per 17 
metų vadovavo net vienuolikai 
seimų.

Manau, kad ir pats Larry jau

bės pažymėjimų. 1961 jam bu
vo suteiktas 3 vyčių laipsnis.

metų ypatingo pasiaukojimo or-

20 Providence, Rhode Island. 
N e adė Litų man "išlaisvintos 1 W __ _ a «

išrinkti komitetą, kuris ieškotų 
gdymybių panaudoti didžiulę 
reklaminęlentą,, priklausančią 
parapijai. Batų gera proga gar
sinti Lietuvos ir vyčių vardą. 
Lenta yra gerai matoma tūkstan-

birželio E Kuopa nenuleis ran
kų net per vasarą. Rugsėjo mė
nesi jos laukia seimas Bostone.. 
Aušros Vantų parapijos 75-tas ju
biliejus jau čia pat Reikalaus 
dsfcg pakaito. O po to reikės 
rengtis “Crazy Hat” šokiams, 
kurie Įvyks lapkričio pradžioj.

Clevelando vyčių 25-o? kuo
pa, klebono kun. Gedimino Ki- 
jausko, SJ, pakviesta, kęvo 1-2 

suruošė Lietuvos kenčiančios 
Bažnyčios parodą ir jai vadova
vo. Eksponatus parūp 
vių Katalikų Religinė___
vo rodomi padidinti paveikslai, 
1976 buvę išstatyti Philadelphi- 
joj pasauliniame eucharistinia
me kongrese, — vaizdai iŠ Lie-

važiuoja per Holland tunelį.

vo mišiose, kurias koncelebravo

Lany ir Eugenija Janoniai

kos kilmės, taip gyvai darbuoja
si lietuviškoj organizacijoj, atsa
ko, kad, per daugelį metų tal
kindama Lany, pamilo organiza-

cijai “rubbed off on me too 
and became the vyčiai way of 
life for us”. Ji gali būti pavyz
džiu ir daugeliui lietuvių orga
nizacijos narių. Teiraųjantis dėl 
fotografijos šiam straipsniui, pri
sipažino, kad maža jų turi:“aš 
visuomet fotografuoju — esu 
nematoma veikėja”. Šie nemato
mi ir neįvertinami darbininkai 
juk yra mūsų organizacijos pa
matai, nustatą jos stiprumą arba 
silpnumą.

Daug dar galėčiau apie Larry 
ir Eugenija kalbėti. Organizaci- 

- ja ir mūsų kuopa juos gerbia 
ir jais didžiuojasi.

Kartą per mūsų susirinkimą 
radau gražią gintarinę sagtį. 
Jaunas organizacijos narys tvirti
no man, kad ji priklauso kuo
pos pirmininkui, ir nuėjo su ja

Manau, kad ir Juozas Sleder, 
mūsų kuopos pirmininkas, ne
prieštarautų, jei mes Larry vėl 

suteiktume pirmininko titulą, 
pridėdami priėjo žodį “garbės”.

Larry and Eugenija we are 
proud of you!

Dalia

110-TOS KUOPOS VEIKLA
Po Velykų jkuopa turėjo sėk

mingą polkų f vakarą, kuris, pa
gal dalyvauji

kąio Brooklyno pranciškonų vie-

Nyolės Sadflnaitės. Taip pat bu-

čios, buvo gerai 
Didelė padėka 

ui Yuškevičiui irpriklauso, Pe1 
komitetui.

Balandžio 1 
nės šalpos 
buvo skirta J10 kuopai. Malo
nu buvo matyti tos dienos va
kare gausiai pripildytą pranciš
konų koplyčią. Jau antri metai 
vyčiai susirenka ir grupėj mel
džiasi už keįnčiančią Lietuvos 
Bažnyčią jiem skirtą dieną. Pa
dėka priklauso kuopos nariui 
Broliui Jurgiui Petkevičiui, 
OFM, ir kuojos pirfhininkui Jo
nui Adomėliui, suorganizavu- 
siem šias pamaldas. Mišias au-

r-toji pagal Religi- 
laldų kalendorių

nardas Andriekus.
Gegulės 7 mėnesiniame susi

rinkime dalyvavo garbės narė 
Anne Kena kuri nariam parodė 
savo privatų gintaro rinkinį. 
Taip pat dalyvavo apygardos 
pirmininkas Larry Janonis su 
žmona Eugenija. Padėkojo vy
čiam už prisidėjimą prie "mini 
mugės”. Buvo aptartas projek
tuojamas koplytstulpis, kuris 
bus pastatytas prie Atsimainymo 
parapijos. Jį suplanuos ir pasta- 
kys kuopos narys Arthur Nelson. 
Per susirinkimą buvo išrinkti 
delegatai į apygardos suvažiavi
mą birželio mėn. Philadelphi- 
joj.

ta Kristaus Kančia ir LKB Kro
nikos originalų pavyzdžiai. Pa
rodą pristatė Lietuvos vyčių 
centro valdybos lietuviškų reika-

Pugevičius, kuris tuo metu vedė 
rekolekcijas Nepaliaujamosios 
Pagalbos Marijos parapijoj. Pa
roda vyko parapijos salėj. Po to, 
papildyta naujais eksponatais, ji 
nukeliavo į Los Angeles ir į To
rontą.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y, N J. ir Conn.) Apsidraus-

įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201

VIDURIO ATLANTO APYGARDOS 
“MINI MUGĖ”

vyčių VidurinioLietuvos
Atlanto apygarda balandžio 20 
V. Atsimaihymo parapijos salėj 
Maspethe surengė savo pirmą 
“mini mugę”. Ji gražiai praėjo 
ir apygardai davė reikalingo pel
no.

Pardavimui buvo knygų, me
džio drožinių bei įvairiausių 
lietuviškų suvenyrų, kurie, pagal 
pardavėjus, “geriausiai Gįo*. Vy
čiai džiaugėsi, kad lietuviškos 
knygos, tiir^jo- gmą pa&iseki- 
mą. Gabios vytės, parodydamos 
savo darbštumą bei gabumą, 
apkrovė stalus įvairiausiais 
rankdarbiais, tarp kurių akį trau
kė kabliuku sukurtos rožės, savo 
išvaizda kviesdamos lankytojus 
jas pauostyti.;

Po apsipirkimo pasklido gar
dūs kvapai ir visus kvietė pa
sistiprinti lietuviškais valgiais.* 
Šeimininkės nutarė kitais me
tais kepti daugiau kugelio, nes 
šis pirmas dingo.

Kaip visi kiti vyčių parengi
mai, taip ir šis buvo ne vien 
pramoginis . Apsilankė marijonų 
provincijolas kun. Juozapas 
Dambrauskas, MIC, rinkdamas 
parašus ir ragindamas svečius 

. dirbti arkirysk. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylai.

Malonu buvo pastebėti daly
vaujant vyčių jaunimą. Junjorai 
turėjo savo stalą. Pas juos buvo

čių pagamintų prekių.

Janonis širdingai dėkoja visiem

654-3756.

prisidėjusiem. Ačiū klebonui 
kun. Pranui Bulovui ir 110 kuo
pai už gražų priėmimą. Atrodo, 
kad šios apygardos pirmoji mu
gė pavyko. Bet vyčiai nenuleis 
rankų. Kita mugė bus didesnė 
ir geresnė!

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
12 dol. — Z. Stepons-Stepo- 

navičius, Stamford, Conn.
Po 7 dol. V. Augustinas,

CENTRO VALDYBA INFORMUOJA

Lietuvos vyčių centro valdy
ba susirenka kas trys mėnesiai 
įvairiuose miestuose. Duodama 
apylinkių nariam proga susitikti 
su valdyba. Pirmas susirinkimas 
buvo Chicagoj tuoj po seimo. 
Maspeth, N.Y., 110-ta kuopa 
(pirm. Jonas Adomėnas) ir Vidu
rio Atlanto apskritis (pirm. Lar
ry Janonis) priėmė kitus du susi
rinkimus. Ketvirtas buvo Bos
tone. Priėmė 17-tos kuopos sen
jorai (pirm. Juozas White).

Centro valdybos pirm. Philip 
Skabeikis pranešė apie dalyva
vimą įvairiuose suvažiavimuose 
ir atstovavimą Liet vyčių orga
nizacijai. Jam teko didelė garbė 
dalyvauti popiežiaus Jono Pau
liaus II priėmime JAV Baltuo
siuose Rūmuose. Vytis plačiai 
aprašė popiežiaus kelionę JAV, 
ypač sustojimus Bostone, New

ir Washingtone, kur gyvuoja vy
čių kuopos. Vysk. Paulius Mar

ry "geresnės pusės” Jeanne 
Janonis, kuri mėgsta, kad ją va
dintų Eugenija. Nors ji daug 
metų talkina savo vyrui dirbant 
su vyčiais, į organizaciją įstojo 
tik 1973. Kovo mėnesį Jai buvo 
FMmm a vyčiu or(uuzKyot 
laipsnis. Taip patjihivvi pagirt 
ta kaip 1979 metų vylė. Toks at-

Skabeikis susitiko su prezidentu 
Carteriu ir įteikė jam Vyčio 
segtuką, kurį prezidentas ma
loniai priėmė.

Vyčių pirmininkas taip pat su
sitiko su vysk. Thomas Kelly, 
JAV vyskupų konferencijos ge
neraliniu sekretorium.

Taip pat pranešta, kad vyčių 
atstovai dalyvavo Altos kongre
se Clevelande. Altos valdyboj 
Liet vyčių atstovais yra dr. 
Leonašr Kriaučeliūnas, Irena 
Šankus irdr. Leonardas Šimutis.

Vyčių Illinois-Indianos ap
skritis centrui įteikė gana dide
lę1* auką “Vyčių istorijai” atnau
jinti.

. Šiemet garbės nario žymuo 
bus suteiktas Antanui Dainiui 
iš 79-tos kuopos Detroite. Žy
muo bus įteiktas seimo metu 
rugpjūčio 6 Bostone. Seimas 
vyks Park Plaza viešbuty. Glo-
boja 17-ta kuopa iš So. Bos
tono. Seinxrkomiteto pirminin
kai yra Albertas Jaritis ir Juo
zas White. Posėdžiuose bus pri
statyti pranešimai Lietuvos rei-

apie vyčių istoriją “ dr. Algir
do Budsedrio apie lietuvių įna
šą Amerikos istorijoj.

1981 toešų seimas “j^yb 
Scrankm, Pa. šefantainkaus 74-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūto modemltoi apdraudoa pianus.
Į - ■ ' ' ’

Susiv. savo nariams moks dividendus ir telkia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį Įsirašyti kreipkitės Į SUSIV. CENTRĄ, P.». 8ox 32 (71-73 So. 
Washington SL), WHkes Barrs, Pa. 18703; o Oidžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės Į organizatorę Suihr. direktorę BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 EMerts Lene, Woodhaven, N.Y. 11421, tol. NH 7-6637.

Montvila, Bayside, N.Y, M: Mi- 
kolaitis, Cherry Hill, N.J., J. 
Vastūnas,, Woodhaven, N.Y, J. 
Baužys, Chicago, III., V. Misevi
čius, Ozone Park, N.Y., J. Wa- 
nat, So. Ozone Park, N.Y, L. 
Simanavičius, Poughkeepsie, 
N.Y., L Kazlauskas, Great Neck,

don, Conn., A. Yozėnas, Jamaica, 
N.Y., F. TamseviČius, Cicero, 
III., kun. dr. M. Gyvas, Albany, 
N.Y, K. Pinkevičius, Jersey City, 
N.J.

5 dol. — P. Ambraziejus, W. 
Roxbury, Mass.

Po 4 dol. — A. Šliogeris, 
Newington, Conn., J. Steiblys,

turėti savo

tušis, Union, N.J., A. Bražė
nas, Ormond Beach, Fla., B. Ro- 
žėnas, Brockton, Mass.

Po 2 dol. — P. Levendaus- 
kas, Union City, Conn., A. Sin- 
kevich, Queens Village, N.Y., 
K. Kaminskas, Ansonia, Conn., 
A. Barkauskas, Point Pleasant,

$1241
Kraptts: A KapeSną, P. O Box 95, So Boeton, MA. 92127 

Telef. dieną (617) 268-7736, vakaras (€17) 283-2759.

kas, New York, N.Y., A. Pilve
lis, W. Hartford, Conn, B. Ne-

Clevefand, Ohio, kun. L Gedvi
lą, Moore, MouL, kun dr. J.Gra- 
bys, Watervliet, N.Y., Z. Venc- 
lauskm, Los Angeles, Calif, A. 
Butas, Woobaven, N. Y., A. Rą
žulis, Los Angeles, Calif, K

N. Yn L. Kybartas, HsmHton, 
Ont, Canada, G. Ootanas, New 
York, KRT.a Bart, Woodbs- 
ven, MY, M. Mackevich, Pom- 
panoBoecKFKA.4vka.Med-

__ -



sėm ginti komiteto veikloj.

savai-

Tyranny

mo Centre, birželio 7.

— Vilius Bražėnas, vienas iš 
American Opimon kalbėtojų

gpi ir švariai.
f Scenos apšvietimą tvarkė T. ~ Jėana Karite reiškiasi Lietuvių

K. Kazlauskis (vacL), J. Daugir
das, V. Daugirdas, St Janušas,
D. Kudžma. jungos pirm. Gintaras Aukštno-

reprezentavo New Yorko jauni

giau buvo, kai į sceną ėmė

kino ir jai dėkojo Jolita Gudai
tytė ir Jonas Matulaitis, {teikė 
dovaną — degintą medinę lėkš-

nariai buvo: I. Alksninienė, D.

2943.

tyvine virve ir pakabintas ant

mi buvo Vytautas Daugirdas, 
tėvų oktetą sudarė: V. Alksni
nis, A. Cėsnavičius, Z. Jurys, S.

minėjimam-

kes leidykla dietinį narių susi-

&nę. Prisipildė pilna scena.
Tada šokėjai nusilenkė po 

kai, prisistatė visiem.

Per giria girelę — Vyt. Stro-

pasveikino Jurgis Oniūnas.
naitėsdehruota. Ant kartoninių 
skydų buvo išpieštas stdizuo-

Dabar Tryptinyje šoka: Lina 
Alksninytė, Rasa Aflcsninytė,

du kalbėjo Regina Kučienė. Joa-

nesveikuoiaiit, suvažiavimą

lankysis Indianos, Ohio, Ken-

(itMiaįlSffd.)

ir Jonas Jokfibka.

eilėraštį “Margi sakalai

—• iš Pietų Amerikos atkviete

neNew



PARENGIMAI KULTŪROS ŽIDINYJE
■. f. ■ ' ‘ \ ■ "

Gcgražėr 24,. šeftadienį, Tara- remti komiteto balius didžiojoje 
tos Fondo suvažiavimas ir vestu-

— Ričardo Kruliko ir Kristinos 
daoaiytes>

Gegužės 25, sekmadienį, jau-

pavasario šventė salėse ir kieme.

Atletų Klubo popiečių darbuoto
jų vakarienė.

Birželio L sekmadienį, LB 
Woodhaveno apylinkės metinis 
susirinkimas.

Birželio 7, šeštadienį, LB New 
Yorko apygardos suvažiavimas.

Birželio 8, sekmadienį, jauni
mo pamaldos, Maironio lituanis
tinės mokyklos mokslo metų už
baigimo iškilmės.

Rugsėjo 13 ir 14, šeštadienį ir 
sekmadienį, dail. Juozo Bagdono 
paroda mažojoje salėje.

Rugsėjo 20, šeštadienį, Kario 
žurnalo 60 metų sukakties minė
jimas.

Rugsėjo 21, sekmadienį, Mo
tinos Kazimieras Kaupaitės, ka- 
zimieriečių vienuolijos steigėjos, 
100 metų gimimo ir 40 metų 
mirties sukakčių minėjimas.

Rugsėjo 27, šeštadienį, vestu
vės. '

Rugsėjo 28, Putnamo seselių 
rėmėjų koncertas ir balius.

Spalio 4 ir 5, šeštadienį ir 
sekmadienį, dail. R. Zotovienės 
dailės paroda mažojoje salėje.

Spalio 4, šeštadienį, skautam

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

ytarareMMte

tetaro*

Spalio 11, Šeštadieni, “Jinai ir 
trys gintarai** vieneto koncertas 
ir balius.

įgalia 12, sekmadtaj, prof. 
Kazimiero Būgos 100 metų Si*

Spalio 18 ir 19 šeštadienį

dailės Instituto rengiama lietu
vių liaudies meno paroda.

Spalio 25 ir 26, šeštadienį 
ir sekmadienį, N.Y. Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos paroda.

Lapkričio 1 — birutiečių po
būvis mažojoje salėje.

Lapkričio 2 — iškilminga 
skautų sueiga, jaunimo mišios.

Lapkričio 8, šeštadienį, Lais
vės Žiburio radijo rudens balius.

Lapkričio 22, šeštadienį, 
Maironio lituanistinės mokyklos 
šokių vakaras.

Gruodžio 13, šeštadienį, skau
tų kūčios.

Gruodžio 21, sekmadienį, 
Maironio lituanistinės mokyklos 
kalėdinė eglutė.

Gruodžio 31, trečiadienį, 
Naujųjų Metų sutikimas.

Kas nori sau rezervuoti patal
pas laisvom savaitgalio dienom, s 
prašomi skambinti į Kultūros Ži
dinio administraciją: 235-8386.

Iš sporto žaidynių Detroite, dalis žaidėjų ir dalyvių. Nuotr. jono Urbono

PARAMA RELIGINEI ŠALPAI
Lietuviškų parapijų bei misi

jų aukos Lietuvių Katalikų Re
liginei Šalpai nuo 1979 vasa
rio 1 iki 1980 sausio 31:

AUSTRALIJA
Adelaide, Šv. Kazimiero pa

rapija — 391.12
KANADA

Lietuviškos parapijos Kanado
je (1978) — 5444.54

Lietuviškos parapijos Kana
doje (1979) — 7632.54

Montreal, Šv. Kazimiero — 
408.80

Toronto, Prisikėlimo — 
4226.17

ANGLIJA
London, Šv. Kazimiero — 

216.04
Nottingham, lietuviška misija

— 24.33
Glasgow, lietuviška misija — 

50.00
-- JUNGTINAS AMERIKOS 

VALSTYBĖS
Albany, NY, Šv. Jurgio — 

2200.00
Ansonia, CT, Šv. Antano — 

400.00
Athol, MA, Šv. Pranciškaus — 

450.00
Baltimore, MD,Šv. Alfonso — 

200.00
Binghampton, NY, Šv. Juoza

po — 109.00
Braddock, PA, Šv. Izidoriaus

— 137.00
BridgeviUe, PA, Šv. Antano — 

439.12
Brockton, MA, Šv. Kazimiero

— 280.00
Brooklyn, NY. Apreiškimo

— 980.00
Brooklyn, NY, Šv. Jurgio — 

100.00
Brooklyn, NY, Angelų Karalie

nės — 100.00
Cambridge, MA, Švč. M. Ma

rijos Nekalto Prasidėjimo — 
155.00

Chester, PA, Šv. Mykolo — 
131.31

Chicago, IL, Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo — 485.00

Chicago, IL, Šv. Kazimiero — 
40.75

Cleveland, O H, švč. M. Mari
jos Nesiliaujančios Pagalbos (iš 
rinkliavos bažnyčioj atsiųsta per 
Clevelando L.K. Religinės Šal
pos Komitetą) — 1498.35

Cleveland, OH, Sv. Jurgio 
(iš rinkliavos bažnyčioje atsiųs
ta per L.K.R.S. Komitetą) — 
$604.62

Clevelando L.K. Religinės

laišku gauta aukų) — 2897.03 
Coaldale, PA, Sv. Jono —

100.00
Dayton, OH, šv. Kryžiaus -

608455
Detroit, MI, Petro “

186.00 

110.00
Easton, PA, Sv. Mykolo 

104450.
Elizabeth, NJ, Sv. Petro ir 

Povilo - 138847
Eynoii, PA, Svč. Mergelės

Girardville, PA, Šv. Vincento
— 41.50

Grand Rapids, MI, Šv. Petro 
ir Povilo — 797.22

Hanover, PA, Šv. Juozapo — 
175.00

Hartford, CT, Švč. Trejybės
— 871.00

Hazleton, PA, Šv. Petro ir Po
vilo — 323.00

Homestead, PA, Šv. Petro ir 
Povilo — 149.34

Kingston, PA, Švč. Mergelės 
Marijos — 502.00

Lawrence, MA, Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio — 141.00

Los Angeles, C A, Šv. Kazi
miero — 8129.00

Lowell, MA, Šv. Juozapo — 
525.00

Luzeme, PA, Šv. Onos
310.00

Mahanoy'City, PA, Šv. Juoza
po — 125.00 ,

Maizeville, PA, Šiluvos Svč. 
Mergelės Marijos — 169.00

Middletown, CT, Šv. Sebasti- 
jano — 100.00

Miners Mills, PA, Šv. Pranciš
kaus — 245.00

Minersville, PA, Šv. Pranciš
kaus — 285.00

New Britain, CT, Šv. Andrie
jaus — 434.52

New Haven, CT, Šv. Kazimie
ro — 309.20

New Philadelphia, PA, Švč. 
Jėzaus Širdies — 239.25

New York, NY, Aušros Vartų
— 60.00

Norwood, MA, Šv. Jurgio — 
360.00

Omaha, ^E, Šv. Antano — 
280 00

Paterson, NJ, Šv. Kazimiero
— 494.00

Philadelphia, PA, Šv. Andrie
jaus — 200.00

Pittsburgh, Pa, Šv. Kazimiero
_ 300.00

Pittsburgh, PA, Šv. Vincento
— 130.90

Pittsburgh, PA. vyskupija — 
e5OO 00

Pittston, PA, Šv. Kazimiero — 
342.00

Plymouth — Lyndwood, PA, 
Šv. Kazimiero —- 496.00

Providence, RI, šv. Kazimiero
— 175.00

Reading, PA, Šv. Antano - 
49.00

Shenandoah, PA, Sv. Jurgio - 
330.00

Scranton, PA, šv. Juozapo —
485.00

203.00

Siouz City, IA, Svs Kazimie
ro— 600.00

So. Boston, MA, Sv. Petro -
516.85 

kiantieji savo ryškioųhh umbro
mis, su žalčiais, ,merginomis, 
paukščiais ir gėlėmis, atlikti 
vertu dėmesio stilium. Taip 
pat iškelti jo koiažri, kurią dau
guma buvo lietuviškomis te
momis ir ekslibrisai, kurių 

S»„r Notob. PA. «’■ ’**'’'’*
ir Povilo-MM5 _ ^parodoj

St Clair, PA, šv, Kazimiero Lietuvių tautodailės ekspona- 
-40000 _ tri ŠW parodai buvo tetekti

doa —1027JO 
Spring Vailey, IU ®B0S 

25000

Washington, DC, Apreiškimo 
-35.00

Westfield, MA, Šv. Kazimiero
- 193.00

Wilkes-Barre, PA, Švč. Trejy
bės — 756.85

VVorcester, MA, Aušros Vartų 

-386.00
Worcester, MA, Šv. Kazimiero

— 840.00 /

ORMOND BEACH, FLA.
Lietuvių tautodailės ir dail. 

Juozo Sodaičio darbų paroda Or- 
mond Beach miesto išlaikomą) 
Memorial Art galerijoj, trukusi 
visą mėnesį, pasibaigė balan
džio 29. Susidomėjimas paroda 
amerikiečių tarpe buvo nema
žas, ją aplankė apie 800-900 
žmonių, jų tarpe ir gražus bū
rys apylinkėj gyvenančių ar čia 
atostogaujančių lietuvių.Buvo ir 
tokių, kurių lietuviu kilmės tė
vai j&u iiuvo'^mę^iamelciašte, 
kuris seniai buvo begiidėję ką 
nors apie Lietuvą ir lietu
vius, bet ši paroda juose sukėlė 
pasididžiavimą ir prisipažinimą, 
kad ir jie yra lietuviai. Buvo 
jautrus momentas, kai pats 
paskutinis parodos lankytojas, 
paskambinęs galerijai jau po pa
rodos uždarymo, pasiprašė ga
lerijos direktorę leisti dar jam 
apžiūrėti paradą. Pasirodo, tai 
buvo Massachusetts valstijoj gi
męs lietuvis Joseph Balevic (Ba- 
levičius), ilgą laiką tarnavęs jū
riniuose laivuose ir dabar gyve
nąs čia. Jis jau nekalba lietu
viškai, bet dar suprato ir su 
ašaromis akyse sakė, kad jo mie
la motina mokėjo tokius lietuviš
kus audinius austi, o jo tėvas 
— lietuviškus dievukus iš me
džio išdrožti ... Seniausias Or- 
mond Beach lietuviškos koloni
jos narys Jonas Kas (Kasmauskas), 
einąs 97-tus metus, parodą ap
lankė du kartus ir, susižavėjęs 
ja, paliko galerijai didesnę pi
niginę auką, o dail. J. Sodai- 
čiui dovanėlę.

Apie parodą keliais atvejais 
rašė vietinė amerikiečių spauda, 
kaip Daytona Beach News 
Journal, Deland Sun News, o 
New Smyma Beach savaitinis 
žurnalas Pelican paskyrė visą 
iliustruotą puslapį, pažymėda
mas, kad malonu pasižvalgyti po 
lietuvių tautodailės parodą, pa
sidžiaugti audiniais, gintarais ir 
kad labiausiai charakteringi šioj 
neįprastoj parodoj tautodailės 
darbai yra pakelių kryžiai ir kop
lytėlės. Rašydamas apie daiL So- 
daitį, žurnalas pažymi, kad jo

Hot Springs, AR, lietuviai 
1955.00

MISSION COOPERATIVE PLAK 
-1179

St. Aloysius, Newark, NJ — 
258.02

St Catherine’s, Hillside, NJ 
—672.84

Our Lady of Mercy, Jersey 
City, NJ — 1166.10

St Theresa, Philadelphia, PA 
— 98.00

St Tbomas of Villanova, Vil
lanova, PA,

Annunciation, Philadelphia,
Lithuanian Parishes —

2594.37.
Iš viso — $63,552.18

Lietuvos kenčiančios-kovojan- 
čios Bažnyčios vardu Lietuvių 
Katalikų Religinė šalpa dėkoja 
visiem aukotojam. Kas negavo 
progos per parapiją paaukoti, 
gali savo auką siųsti tiesiog šiuo 
adresu: Lithuanian ' Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Boulevard, Brooklyn, NY11207.

Prašome suminėti parapiją ar- 

jūsų auka batų įskaityta jūsų 
s ąs kai ton.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Valdybos vardu,

Kun. Kazimieras Pugevičius
Reikalų Vedėjas 

nauskienė, Antanas Kašuba, Juo
zas Bartkus ir Juozas Sodaitis. 
Parodos lankytojam buvo pa
ruošta ir dalinama brošiūra apie 
Lietuvą . ir lietuvių liaudies 
meną. Si gražiai pavykusi paro
da įtikino, kad ir mažas pasi
šventėlių būrelis gali didesnio 
masto parengimu naudingai iš
kelti Lietuvos ir lietusių vardą 
amerikiečių tarpe.

Daytpna Beach apylinkės 
Amerikos lietuvių klubo nariai 
Lietuvos laisvinimo reikalam šį 
pavasarį sudėjo aukų: Lietuvių 
Bendruomenei — $209, Al
tai — 125 ir Vlikui — $176.

Lietuviai “floridiečiai” dažnai 
susilaukia lankytojų iš šiaurės. 
Šioj apylinkėj pas Sigitą ir Vy- 

kėši jų giminaičiai Joms ir Albi
na Didžbaliai bei p. Juodelienė 
iš Hamiltono, Ont, ir dr. Algis 
ir Kristina Adomoniai iš Mont- 
realio. Pas Aldoną ir Juozą So- 
daičius atostogavo Celestina ir 
Vladas Šiultės iš Richmond H iii, 
N.Y., bei dail. Vytautas ir Biru
tė Ignai iš Stafford Springs, 
Conn. Dr. Joną ir Aldoną Sau
dargus aplankė jų draugai inž. 
B. Snarslds su žmona iš Cleve
lando.

neseniai įsigiję gražią nuosavy
bę Onnond Beach, Ha., vasarai 
išvyko į savo ūkį Michigano 
valstijoj, kur turi vaismedžių so
dus ir bitininkystę, šį ūkį jie 
dabar parduos ir atsikels į Flo-

(jv»)

Bronei Juškienei (Blanche 
Uiski) gegužės 21 sukako 70 
metų. Ju&ienė-Samavičtatė
gimė 1910 gegužės 21 Gardner, 
Mmi, ir ten praleido didžiąją 

savo gyvenimo dalį. 1931 ji iš
tekėjo už Alekso Jutas (Alex 
Uiski). Dabar juodu Jau apie 6 
metus gyvena St. Peterabuig, 
Fhu, ir yra labai aktyvūs lietu
vių kolonijos nariai.

Juftienė, gyvendama Gard-
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rašė proklamacųą, skelbdama reikalais.
Petro Dėtuvių parapijos So. Bos-

soj valstijoj.

Bridgeporto ir New Haveno

Medefieriė, kun. J. Rikteraitis 
— LB IX tarybos narys, A. Lei- 
kus — New Haveno LB atsto
vas ir A. Lipčienė — apygar
dos atstovė.

rugpjūčio 6*10.
Nutarta prisidėti prie visų or- 

organizacvų bendrai ruošiamos 
Motinos dienos. Kalbėta birže
lio trėmimų minėjimo reikalu, 
bet nieko konkretaus nenutarta. 
Maldos diena, pagal maldų ka-

LB apygardos metinis suva
žiavimas įvyks gegužės 4 Water- _
būry. Darbotvarkėj—apygardos, lendorių, New Havene bus rug- 
apylinkių ir bendrieji LB reika
lai. Bus renkama nauja apygar
dos valdyba ir kontrolės komisi
ja. Dabartinė valdyba išbuvo 
trejų metų terminą, o naujajai 
tereikės dviejų metų, nes apygar
dos valdyba turi būti renkama 
tais pačiais metais, kaip ir LB 
taryba.

New Haveno apylinkė* 
susirinkimas

Kovo 23 parapijos salėj įvyko 
LB New Haveno apylinkės me
tinis susirinkimas.

Nutarta ruošti Motinos dienos 
minėjimą ir kviesti visas esan
čias organizacijas prisidėti. Bir
želio trėmimų ir 40-ties metų 
okupacijos minėjimas ruošiamas 
birželio 15. Ta proga nutarta ra
šyti laiškus vyriausybės nariam 
bei spaudai ir prašyti vietinį 
burmistrą prie miesto valdybos 
parke iškelti per pusę stiebo 
Lietuvos vėliavą.

Apylinkės valdybon išrinkti: 
A. Lipčienė, Br. Strimaitis, E. 
Šaulienė, J. Šaulys, Vaiva Vėb- 
raitė-Gustienė. Kontrolės komi- 
sijon — Z. Merkevičius, E. Vaiš- 
nieaė ir Vyt. Valiukas.

piūčio 5.
šiame susirinkime naudotos 

abi kalbos. Pirm. Jurgis Kisie
lius labai gerai kalba, skaito ir 
rašo lietuviškai. Visi susirinki
me dalyvavusieji gana gerai lie
tuviškai kalbą. Kai kurie prane
šimai buvo padaryti lietuvių kal
ba, ir visi sakėsi gerai supratę. 
Nepriklausomos Lietuvos žemė
lapis dar negautas. Jis kabės su
sirinkimų salėj, ir galėsime susi
rasti savo tėvų ir senelių kil
mės vietas.

Susirinkimas baigtas trumpa 
malda ir neseniai gerai išmoktu 
ir susigiedotu Lietuvos himnu.

ALRK Moterų Sąjungos Conn. 
apskrities metinis suvažiavimas 
įvyks gegužės 4 Waterbury. New 
Haveno 33 kuopai suvažiavime 
atstovaus trys atstovės.

Sunkiai širdim susirgęs Vaclo
vas Kronkaitis dar tebėra ligoni
nėj, specialioj priežiūroj.

Albina Lipčienė

BALTI MORE, MD

Connecticut valstijos delegacija pas gubernatorę E. Grasso. 
Iš k. E. Medelienė, A. Leikus, Gedrimienė, Gedrimas, kun. 
J. Rikteraitis, A. Lipčienė. Prie stalo sėdi gubernatorė. Nuotr. 
St Lipinis

PUTNAM, CONN.
Remiami seselių darbai

.Matulaičio namų salėj kovo 20 
buvo sukviestas Nekaltai Pradė
tosios Marijos seselių rėmėjų 
būrys pietum ir meninei progra
mai. Tuo buvo tęsiamas vajus 
seselių naujo namo statybom pa
remti.

Prof. A. Vasaitis, rėmėjų vado-

aiškino paramos reikalą, o vie
nuolyno kapelionas kun. S. Yla 
sukalbėjo pradžios maldą.

Pietus baigiant, V. Vaitkus, 
rėmėjų vadovybės vicepirmi
ninkas, padėkojo susirinkusiem 
už jų paramą seselėm ir pakvie
tė vienuolyno vyresniąją tarti 
žodį. Šioji dėkojo čia esantiem 
ir visiem rėmėjam ir vienuolyno 
vardu pažadėjo toliau dirbti 
Aukščiausiojo garbei, tėvynės 
Lietuvos gerovei ir skleisti mei
lės darbus.

Po to buvo pristatytos mūsų 
iškilioji solistė Dana Stankaity- 
tė ir jos akompaniatorė pianinu

union. šiam minėjimui buvo pa
kviestas komitetas: Joseph W. 
Casper, Albert Kleponis, Eleo
nora Kleponis, Aldona Kropas, 
Alexaadra Moriarty ir Ann 
Norinkevich.

Minėjimas vyko Lantana gra
žiame restorane, Randolph, 
Mass. Susirinko arti 500asmenų, 
jų tarpe 9 kunigai: Abračįnskas, 
Baltrušūnas, Janiūnas, Jurgelai
tis Kerdejus, Kontautas (para
pijos klebonas), Saulėnas, Svirs
kis, Žuromskis, o taip pat daug 
seselių.

Programos vedėju buvo Al
bert Kleponis, Buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Buvęs klebonas kun. Antanas 
Baltrušūnas sukalbėjo maldą, ir 
po to prasidėjo pietūs.

Po pietų kun. Jonas Žuroms
kis, Šv. Juozapo parapijos kle
bonas Lowell, Mass., kalbėjo 
apie So. Bostoną, kur ir jis esąs 
gimęs ir pakrikštytas Šv. Petro 
parapijos bažnyčioj. So. Bosto
nas esanti puiki vieta gyventi, 
o parapijos bažnyčia esanti gra-

Kitos žinios
— Naujai statomas vienuolyno 

namas ir religinio atsigaivinimo 
centrasjau turi stogą. Tvarkomos 
sienos. Visi lietuviai turėtų se
selėm padėti, nes jos dirba lietu
viam ir lietuvybei.

— Balandžio mėn. pradžioj 
Matulaičio namai sulaukė naujo 
kapeliono. Jis yra žinomas istori
kas kun. Rapolas Krasauskas iš 
Romos, kur buvo ilgalaikis .Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademi
jos sekretorius. Seselės ir put- 
namiečiai, ypač Alkos direktora-z ži. Tik kada aplink ją buvę pa
tas, džiaugiasi jo atvykimu, nes 
Putnamas padidėjo kultūrininku.

— Prel. V. Balčiūnas, ilgiau 
kaip du mėnesius vedęs misijas 
ir rekolekcijas Australijoj, gegu
žės 2 grįžo į Vilią Maria. Lau
kiam jo pasidalinant darbo ir ke
lionės įspūdžiais.

— Ateitininkų Federacija nu
sprendė skirti premiją už 1979 
pasirodžiusį vertingiausią vei
kalą religiniu klausimu. Veika
lam vertinti paprašytas prof. 
kun. V. Cukuras sudaryti konri-

Važiavime ' apylinkei atstovaus 
St. Leikiėnė. Kandidatais į apy
gardos valdybą pasiūlyti A. Lip
čienė ir J. Šaulys.

Apylinkė neteko dviejų narių: 
vasario 20 mirė ilgametis apylin
kės ir valdybos narys Augustas 
Ramanauskas, o balandžio 9 — 
Marijona Roman-Ramanauskie- 
nė (ne giminė su a.a. Augus
tu). Velionė buvo gimusi šiame 
krašte 1886. Visą gyvenimą akty
viai reiškėsi lietuvių organiza
cijose. Nebuvo turtinga, bet vi
sada aukojo lietuviškiem reika
lam. f

Aleksandra Plečkaitienė, sun
kiai sirgusi, gerokai pasitaisė ir 
Velykų šventėm su vyru buvo iš
skridus pas sūnaus Juozo šei
mą į Virginiją.

Lietuvos vyčių susirinkimas
Lietuvos vyčių 50-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyko 
balandžio 13.

Pirmininkui nepasirodžius, 
susirinkimą atidarė Jurgis Kisie
lius, kuopos valdybos vicepirmi
ninkas. Maldą kalbėjo klebonas 
kun. A. Karolis. Paskutinio su
sirinkimo protokolą perskaitė 
sekretorė Joan Augustine. Fi-

Jfc davė trumpą parapijos į- 
sikūrimo ir veiklos istoriją, kal- 
bėjo apie organizacijas, kurios 
veikė prie šv. Petro parapijos. 
Parapija buvusi labai gyva, vie
nu laiku buvę net šeši kunigai. 
Daug parapiečių esą išsikėlę 
toliau, ir parapijos veidas pasi
keitęs. Juk parapija susidedanti 

2 iš kunigų, parapiečių ir pasta
tų. Tačiau parapijos išlikimui 
ne pastatai vaidina vaidmenį, 
o žmonės. Norint branginti savo 
parapiją, savo tautines tradici
jas, visi parapiečiai turi tuo su
sirūpinti. Vienas kunigas negali 
to padaryti. Ar parapija išliks ir 
bus gyva, tas viskas priklausys 
nuo parapiečių. Dabar kaip tik 
bus daromas parapiečių surašy
mas. Tam irgi reikalinga para
piečių pagalba, kurie savanoriš
kai apsiimtų aplankyti 10 šeimų 
ir užpildytų tam tikras formas.

Po visų kalbų kun. Abračins- 
kas sukalbėjo maldą, o tąda pia- 
sidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 10 
vai. vakaro. Klebonui kun. Al
bertui Kontautui rengėjų vardu 
Eleonora Kleponis įteikė knygą 
“Palikę tėviškės namus”.

Šia proga išleistoj programos 
knygelėj yra minimi kunigai, 
kurie buvo šios parapijos klebo
nais ar tik dirbo šioj parapijoj: 
Jonas Žilinskas 1904-1908, To
mas Žilinskas 1908-1918, Fabijo
nas Kemėšis 1915-1917, prel. 
Pranciškus Virmauskis 1916, 
o vėliau 1929-1966, prel. Kazi
mieras Urbanavičius 1919-1929 
ir 1931-1952, Pranciškus Stra- 
kauskas 1924-1929, Feliksas 
Narbutas 1929-1930, Charles 
Jankus 1931-1944, Albertas Ab- 
račinskas 1940-1953, Simeonas 
Saulėnas 1944-1947, Antanas 
Baltrušūnas 1947-1948 ir 1966- 
1979, Albertas Kontautas 1948- 
1962, o nuo 1979 yra dabarti
nis klebonas, Jonas "Klimas 1949-

statyti projektai—pigių būtų na
mai, tada daug kas pasikeitę. 
Buv. klebonui prel. P. Virmaus- 
kiui vyskupija siūlusi Šv. 
Vincento bažnyčią pakeitimui, 
bet prelatas atsisakęs. Kai dar 
kun. Žuromskis buvęs klierikas, 
tai vienas seminarijc? profeso
rius tada sakęs, kad maždaug po 
25 metų nebebūsią tautinių 
parapijų. Praėję nuo to laiko jau 
43 metai, o tautinės bažnyčios, 
o kartu ir Šv. Petro, esančios 
gyvos. Dabar daug žmonių ieš
ką savo šaknų ir swotautybių-' 
ir tuo didžiuojasi. Ir mūšų teni
so žaidėjas Vytas Gerulaitis va
dinąs save lietuviu. O be to, 
jau niekas nebenori keisti pa
vardžių, kas buvę seniau madoj. 
Šv. Petro parapijos parapiečiai 
davę Bažnyčiai 25 kunigus, 6 
jėzuitus ir 80 seselių. Pa
rapija priklausanti nuo parapie
čių, ir jis tikįs, kad ši Šv. Petro 
lietuvių parapija gyvens dar il
gus metus.

Solistas Benediktas Povilavi- 
čius, akomp. komp. Jeronimui 
Kačinskui, padainavo: Alaus, 
alaus, Aviža prašė, Tau rimtis 
ir dvi arijas, vieną iš Simon 
Boccanegra ir kitą iš Sevilijos

gramą padalino į keturias dalis. 
Pirmojoj buvo dvi operų arijos: 
iš “Jūratės ir Kastyčio”, komp. 
K V. Banaičio, žodž. B. Buivy
daitės, ir iš “Gražinos”, komp. 
J. Kamavičiaus, žodž. K Inčiū- 
ros. Antroji ir trečioji dalys susi
dėjo iš lietuvių dainų: “Saulelė 
raudona” — J. Tallat-Kelpšos, 
“Močiutės dvarely” — V. Klo
vos, “Oi laukiau, laukiau” — S. 
Gailevičiaus, “Aratminsi?” —A. 
Račiūno, “Rūta” — J. Gruodžio, 
“Na, tai kas!” — K. Kavecko. 
Ketvirtojoj daly buvo arija iš 
“Cavalleria Rusticana” — P. 
Mascagni. Bis ui solistė padaina
vo “Kur bakūžė samanota”.

Solistė Stankaitytė yra žinoma 
puikiu operų arijų atlikimu, bet 
neblogiau ji atlieka ir lietuviš
kas dainas. Ypatingai gražiai ir 
nuotaikingai ji atliko dainą “Na, 
tai kas!”. Savo pajėgiu balsu 
iš dalies nugalėjo ir salės labai 
blogą akustiką. Padėkai meni
ninkėm prisegta gėlių.

Susirinkusiem pristatyta ir pa
sveikinta ir naujoji kandidatė į 
vienuolyną — Lolita Burokaitė.

Užbaigai susirinkusieji sugie
dojo “Marija, Marija”.

Dalyvavo apie 180 žmonių, 
dalis iš jų — amerikiečiai.

turis asmenis: hartfordietę N. 
Gailiūnienę, worcesterietį S. 
Rudį ir putnamiečius — sės. Au
gustą Sereikytę ir J. Kriaučiū
ną. Komisija turėjo pirmą posė
dį Putname balandžio 20, pasi
dalino darbais ir pradeda atrink
ti svarstytinus veikalus.

— LB naująją valdybą po ko
vo 30 susirinkimo sudaro: dr. J. 
Kriaučiūnas — pirm., sės. Palmi
ra Kavaliauskaitė — vicepirm., 
V. Abromaitis — sekr., A. Ža- 
lionytė — ižd. ir L. Petravičie- 
nė — narė. Revizijos komisija 
liko ta pati: prof. A. Vasai- 
tis, sės. Rita Trimakienė ir M. 
Klimas.

Iš pranešimų susirinkimo me
tu paaiškėjo, kad Bendruomenės 
veikla darni, aukų rinkimai ir va
jai sėkmingi, valdžios pareigūnų 
į tai gavimas raštais ginti Lietuvos 
laisvę aktyvus. Vasario 16-osios 
proga surinkta visiem trim veiks
niam beveik 550 dol Susirinki
mas priėmė ir išsiuntė veiks
niam rezoliucijas, įtaigaujančias' 
susitaikyti ir derinti Lietuvos 
laisvinimo darbus.

timorės apylinkė gegužės 18 
turėjo metinį susirinkimą, kuria
me buvp padaryti metiniai pra
nešimai. Aptarti ateities veikimo 
planai. Susirinkimas vyko Lie
tuvių Svetainės kambariuose.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
turėjo savo metinę gegužinę 
gražiame Patapsco State Parke 
gegužės 18. Klubo nariai daly
vavo su savo šeimomis ir drau
gais.

Lietuvių festivalį rengia Balti- 
morės lietuvių organizacijos bei 
draugijos birželio 7-8 Baltimorės 
miesto centre Charles Plaza. 
Kiekviena tauta turės savo sa
vaitgalį. Festivalis prasidės bir
želio 7, šeštadienį, su invokaci- 
ja ir burmistro W. Donald 
Schaeffer sveikinimo žodžiu. 
Publika galės pasigrožėti lie
tuvių rankų darbais, gintaru, 
drožiniais, knygom, plokštelėm, 
lietuvių menininkų paveikslais. 
Bus galima nusipirkti ir lietuviš
kų valgių.

Lietuvių Bendruomenės Bal
timorės apylinkė kviečia visus 
dalyvauti mišiose Šv. Alfonso 
bažnyčioj birželio 8, sekmadienį, 
11:30 vai. ir pasimelsti už tuos, 
kurie žuvo tragiškuose birželio 
įvykiuose, už kenčiančius bro
lius ir seses pavergtoj Lietuvoj. 
Daina giedos per mišias. Po mi
šių bus paradas nuo šv. Alfon
so bažnyčios iki lietuvių festi
valio Charles Plaza. Lietuvių

ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Mich. 48084.

1960, Juozas Svirskis 1960-1972 
ir Albinas Janiūnas 1963-1977. 
Be to, toj programos knygelėj 
yra ir trumpa parapijos kūrimosi 
istorija.

Ši parapijos sukaktis tikrai gra
žiai ir iškilmingai buvo paminė
ta. Mes norėtume, kad jos 
100 metų sukaktis taip pat būtų 
iškilmingai sulaukta iratšvęsta.

J. Kačinsko miniatiūros
Gegužės 10 Bostono konserva

torijoj buvo atliktos komp. Jero
nimo Kačinsko Miniatiūros flei
tai, klarnetui ir violončelei.

Šis Kačinsko kūrinys, dėka 
smuikininko Izidoriaus Vasyliū- 
no yra atspausdintas ir išleistas.

joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama

pvonglmų

Baisiojo birželio minėjimai 
birželio 14, šeštadienį. Pamaldos 
už išvežtuosius į "Sibirą 6:30 
vai. vak. Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj. Po pamaldų 
minėjimas parapijos salėj.

TiOirvii Varpo radijo progra-

nors lijo, gerai pavyko.

tesnės kaitos lietuvis, po ilgos ir
jčjos žygiuos su savo vėliavomis.

Pa. 15843. Tel. 412 221-4177.

val.

nė po pranešimo apie finansinį 
kuopos stov| paprašė susirin-

Liet. Pil. D^os salėje So. Bosto
ne. Bus suvaidintas vaidinimas

Liko nuliūdusi sesuo Agota, 
anūkas Jurgis.

kuriai vadovauja Povilas Dargis, Valandėlės adresas: Paul P. 
S LA prezidentas, lietuvių visuo- Dargis, The Lfthuanian Hour,

nistracijoj, 341 Highland BlvdL, 
Brooldyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

J.Kr.

CLEVELANDE GIRDIMA PfTTSBURGHO 
LIETUVIŠKOJI RADUO PROGRAMA

kuris pasirašinėtų raštus ir 
atvyktų į susirinkimus. Su juo 
susisiekti negalinti. Tai apsun
kina susirašinėjimą su organiza
cijos centru ir atsiskaitomybę. 
Susirinkimas vieningai paprašė 
Jurgį Kisielių pasiimti pirminin- drabužius. Visos lietuviškos or-

Malonaus būdo Bernardas buvo 
uolus šv. Alfonso bažnyčios pa
maldų lankytojas. Dirbo per il
gus metus siuvykloj. Mišios 
aukotos už jo sielą šv. Alfonso 
bažnyčioj gegužės 13. Palaido- ——« V -l-r— - f O 41—y— V -nme hb kmiukizio (Kup buvo

ir Clevelande. Tokiu bodu ši bet balandžio 11 d. 11 v.v. Gy-

PADĖKA

Tėv. Kornelijui Bučiniui, Tėv.



RENGĖJAI

KULTŪROS ŽIDINIO

.^5-

Jaunimas kviečiamai kuo gau
siau dalyvauti. Pamaldų meta 
pamokslų pasakys Tėv. Paninis 
Baltakis, OFM, pranciškonų 
provincųolas. Po pamaldų tuoj

jos įstaigoj St Croir, Virgin 
Islands, aerodrome. Dabar jis 
sulaukė patekimo į aukštesnes 
pareigas ir pereis dirbti į JAV 
KOBSUtSų VKBCf. užeita tam

iauskienė, C r diminnr Mflatam- 
kas, Darata *N8cviiaite, Mta 
Oniūnienė, Jurgis Oniflnas, 
Kiiiiiną Sabalyte, Gina Steo- 
matyta, Audrė Staknyte, Jonas 
Vainius, Sigitas Veršelis. ,

Tradicinė ekskursija autobus 
pas Tėvus pranciškonus Ken 
nebunkport, Maine, Šiais metais 
daroma ne Darbo dienos savait
galy, bet JAV nepriklausomybės 
šventėj. Autobusas iš Kultūros 
Židinio kremo išvyks liepos 4,

ir baigsis pamaldos. Po to prasi
dės pati pavasario Šventė — ge
gužinė.

4 v. po- 
ankštes- 
East 67

Puikus ir iltvenntagas vado
vės Jadvygos Matulaitienės dm* 
baa.'Ja* galine tik dėkoti ir pra
syti, kad ir toban taip vado
vautų k burtų jaunuosius Šokiui, 
tautiniam mrnni.

Narųas vienetas—Jinai ir .trys 
gintarai irgi gražiai pasirodė. Jų

Kas nesėtų įsigyti lietuvišką 
tautinį kostiumą, prašomas 
skambinti telefonu 201 344- 
1687.

sustojama prie Skalias Fanerai 
Home, 84-02 Jarmnca Avė., 
Woodhavene. j New Yorką grįž-

vasarvietėj Kennebunkporte, 
Maine. Čia ideali vieta ir fizi
niam, ir dvasiniam poilsiui. Jė-

Kelionė, nakvynė geniose 
kambariuose ir valgis 5 kartas — 
asmeniui 85 dol. Šios" kelionės 
reikalais 5kniwfatai Marytei Ša-

pnt akordeonais gms Vytaras 
Daugirdas ir Antanas Razgaitis. 
IT- -1- - ~ jaairltL- • *-** - -YęiKS " - ■ || f Jk MŠM IlTlf* KRDS

užkandinės, barais, įvairios fote- 
rijus, dus ir puiku souas•

Giraitės uŽkMtdfinė, vadovau
jama Vytauto Alksnfoao, veiks____ ________ __ _
pavasario šventėje Knltaros Ži- km, E. Julitai Venckuvienei,

tadfenį, ’hM v>.W sfo*4"® an‘
iWHf E, 116-tt « Are,«Ricb- ’ " *“

ra- tatimlHiBLlia. -

ręs prieS dvejus metas) ir moti
na Aldona anksčiau buvo Nev 
Yorko gyventojai. Dabar Aldona 
Kndikfenė gyvena St Peters- 
burg, Fla.

pasirengti šokių šventei ir gra
žiai ten pasirodyti, atetovardaųt 
visam New Yorko jaunimui, j

Liet gen. konsulas A Simutis 
savo ksdbųje iflcėlė, kad į an
samblį turėtų ateiti daugiau 
vyrų. Jų kiek mažoka. Tegu atei
na jaunimas, nes čia lavins savo 
kūną, geriau išmoks lietuviškai, 
pažins ir lietuvių tautinį 
meną— šokius. (p.j.)




