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itės IS LIETUVOS K.B. KRONIKOS NR. 40
AR BUS NAUJŲ VYSKUPŲ?

ikė Izraelį už 
> krante esančio 
» burmistro ir 
į vadų ištrėmi- 
kartą nuo bal-

Pastaruoju metu Lietuvoje vis 
dažniau kalbama, kad greitu lai
ku Lietuvai bus paskirta Naujų

ių užsienio rei- 
konferencijoj 

inistano parti- 
ikalavo, kad is- 
Jės nutrauktų 
ntykius su Sov. 
asitrauks iš Af- 
jpripažintų da- 
itano vyriausy- 
reikalavo, kad 

no vyriausybės, 
zalavo, kad tei- 
o atstovu batų 
ristano išlaisvi-

eco provincijos 
ndumu atsisakė 
įjos vyriausybei 
sitarimus su fe- 
sybe dėl pro- 
imo nuo Kana-

Lietuvos dvasiškuos, tiek Apaš
talų Sosto noras normalizuoti 
Lietuvos Bažnytinės provinci
jos reikalus. “LKB Kronika” yra 
įsitikinusi, kad tai padaryti šiuo 
metu yra labai maža vilties. So
vietinė valdžia šiuo metu nepri- 
leis, kad iš naujo vyskupų pa
skyrimo batų naudos Lietuvos 
Bažnytinei provincijai. Tikinčia
jai Lietuvos visuomenei būtų 
priimtini tik tokie vyskupai, ku
rie nebotų ateistinės valdžios 
kolaborantai ir kurie nekapitu
liuotų pavojų akivaizdoje.

Kaip potencialus ir sovietinei 
valdžiai labai priimtinas kandi
datas į naujus vyskupus yra nau
jai paskirtas Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos ge
neralvikaras, ilgametis Šv. Petro

LTSR PROKURATŪROS RŪPESČIAI

drosios rinkos 
pasižadėjusios 

iu po įkaitų pa- 
as ūkines sutar- 
iki gegužės 17 
Bet Britanija šio 
ūko: ji sutiko tik 
•anų naujų ūki- 
JAV dėl to pa- 
kinimą. 
trezidentas Va- 
staing, iš anksto 
Vakarų sąjungi- 
oj susitiko su 
. Brežnevu, bet 
usį pasikalbėji
mų nebuvo pa
to viešai pareiš- 
inkinimą.
orinė vyriausybė 
as vykusių stu- 
’darė universite- 
olitinius susirin- 
is, įvedė griežtą 
rą, išplėtė karo 
m kraštui ir areš- 
ir opozicijos va-

misterių kabine- 
nas Shin Hyon 
ežtų karinės vy- 
nonių prieš stu- 
inių partijų veik- 
, bet demonstra- 
i ir toliau.
ikiečius įkaitus 
tieji susirenkantį 
eikalavo nutarti, 
tų teisiami, bet 
prie JT Mansour 
i pareiškė, kad 
is laikymas tranui 
>s-.
reik, ministeris 
zadeh islaminių 
jrencijoj pareika- 
Sov. S-gą už jos 

fganistaną ir JAV- 
prieš Iraną.

trijos, Belgijos, 
i jos ir Švedijos 
titetai nutarė da- 
os olimpiniuose

1979 m. rugsėjo mėn. 5 d. 
laikraštis “Tiesa” išplatino Eltos 
informaciją apie dviejų kunigų 
— Alfonso Svarinsko ir Sigito 
Tamkevičiaus — oficialų įspė
jimą už skleidimą žinomai mela
gingų prasimanymų, šmeižian
čių tarybinę valstybę ir visuo
meninę santvarką.

(nukelta į 2p»l.)

i

sienio reikalų ministerijos auld* mkariečhu “grasinimais ir šan-
turėtų tuąj susisiekti su Mr. Ul-

die Ėuropaeische Hebinki-

i&uencii. 3wn»naDCL ko*

pačios j JAV ir

I Izraelio žydų 
nriausybę ieškoti 
no darant teritori-

renciją. Oficialūs Paryžiaus tjrbės priespaudos veiksmus yra 
sluoksniai bematant paneigė šų Melsinkio garantuotų žmogaus

■ Vakaruose pradedama abejoti, jose bus vengiama politikos. Ta- 
ar Madride lapkričio mėnesį Jvsni amerikiečių, britų ir pran- 
įvyks Europos saugumo konfe (Ozų delegacijų vadovai pakeitė 
rencija, Helsinkio konferencijos nuomones, nes, anot jų,

Po Tryptinio ansamblio koncerto Kultūros Židinio scenoje dabartiniai ansamblio šokėjai 
ir veteranai. Ansamblio niovė ir mokytoja Jadvyga Matulaitienė stovi gale ketvirta 
iš dešinės. Nuotr. L. TamoMčio

dienraštis International HeraU vime negalima tylėti apie gru- 
Tribune (1980.III.21) pranešė, I*® Helsinkio dvasios pažeidi- 
kad Prancūzija pasiūliusi savo raus. Jie pareiškė, kad moksli- 
NATO partneriam atidėti arba įlinko teisė kalbėti tiesą, ieško*

PRAPLĖSTI RADIJO 
LAIDAS

Kongresmanas E. Derwinski 
(resp.-Ill.) kovo 26 JAV atstovų 
rūmuose pristatė rezoliucįją (H. 
Con. Re*. 308), kurioj sakoma, 
kad JAV turėtų sustiprinti, pra
plėsti ir pagerinti radijo laidas į 
Rytų Europą, padidinant

sandinistų parti- 
rėdami panaikinti 
Ddį, kad junta yra 
nko juntos nariais 
liūs.

ok upuotas. Nors oficialūs sluoks
niai tebėra optimistiški, Madri
do ateitis tebėra atviras klausi
mas.

AR ĮVYKS MADRIDO KONFERENCIJA?

(Elta)tikinimo.

konferencijos pasisekimas; ii 

Jausimą, sutiktų Vasario 18 — kovo 3 Hant P«b«ėžta, kad pakeltai į Madri-

ir Povilo bažnyčios Šiauliuose 
klebonas, kun. Liudvikas Mažo- 
onričius. Apie jo baimę ir pa- 
Idusnuuną sovietinei valdžiai 
plačiai yra žinoma visoje Lietu
voje.

Sovietinei valdžiai būtų pri
imtinos į vyskupus Vilniaus ar- 
Hvyskvpijos ir Kaišiadorių vys
kupijos valdytojų — Algio Gu
tausko, Juozapo Andrikonio ir į 
juos panašių kunigų kandidatū
ros.

MlariLjos žemės vaikai tiki, kad 
k. Tėvas, Lietuvai paskyręs pu
se savo širdies, skirdamas naujų 
syslcupų, atsižvelgs į Lietuvos 
tikimčiųjų norą turėti tvirtus, 
visa. širdimi Bažnyčiai tarnau
jančius vyskupus. Daugelio 
metų patirtis rodo, kad geriau 
kurį laiką turėti mažiau vysku
pu negu turėti netinkamus.

ionnjaunuolį galima būtų įtikin
ti, kad šie kunigai galėjo iš 
sakyklos ką nors šmeižti. Taigi 
atsakymo reikia ieškoti kažkur 
Htar.
1^)78 m. lapkričio 13 d. Lie

tuvoje pradėjo veikti Tikinčiųjų 
teisėms ginti Katalikų Komite
tas, iš karto laimėjęs daugumos, aktyvi veikla, bet ypač jauni- 

ią mas, kurio neįmanoma sužavėti

mitetą ignoruoti — Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis Anilio- 
nis šio komiteto veikimą paly
gino į uodo zyzimą. Tačiau 
kai šių metų pradžioje 522 ku- - 
nigai ir du vyskupai savo pareiš
kimuose viešai solidarizavosi su 
TTG Katalikų Komitetu, partija 
ir KGB susirūpino, kad jų iki 
smulkmenų Rusijoje išdirbti 
planai, griauti Bažnyčią iš vidaus, 
gali sužlugti, nes nepasiseks pri
versti daugumą kunigų nusi
lenkti ateistinei valdžiai.

Dviejų TTG Katalikų Komite
to narių — kun. A Svarinsko ir 
kun. S. Tamkevičiaus—viešas ir 
plačiai paskleistas įspėjimas ne
abejotinai turėjo tikslą parali- 
žuoti Komiteto veiklą ir nugąs
dinti visus Lietuvos kunigus, 
kad “nebandytų pūsti prieš 
vėją”.

Kokį efektą iššaukė šis Proku
ratūros įspėjimas? “LKB Kroni
kai” teko girdėti ne tik dauge
lio kunigų ir tikinčiųjų susirū
pinimą dėl šių dviejų kunigų 
likimo, bet apie daugelio kuni
gų ryžtą arešto atveju įsijungti 
į TTG Katalikų Komiteto veiklą.

IGNORUOJAMI 
SOVIETINIAI 
(STATYMAI

su-Sovietinei valdžiai didelį 
sirūpinimą kelia ne tik kunigų. 

Madrido konferencijai tebesi- 
ruošia įvairios JAV ir Europos 
žmogaus teisių grupės, kurių 
pastangas koordinuoja Help and 
Action komitetas (Boite Bostale 
No. 6,77850 Hericy-sur-Seine, 
France). Organizacijos, ko

London W4 1PU).

antrų metų šią stambią knygą 
komunistų partijos ideologi
niame oficioze Komuniste (1980, 
sausis) labai kritiškai peržvel
gia net trys recenzentai — prof. 
B. Dundulis, doc. J. Dobrovols- 
kas ir doc. A. Rakūnas.

Recenzentai neužsimena apie 
knygos pavadinimo absurdišku
mą: “Lietuvos SSR” termino už- 
kergimą visai Lietuvos istorijai. 
Tokių nesąmonių nerasi sateliti
nėse Rytų Europos šalyse, kur 
leidžiamos “Lenkijos”, “Vengri
jos” etcn o ne “Liaudies Len
kijos” ar “Socialistinės Vengri
jos respublikos” istorijos. Ta
čiau recenzentai atidengia daug 
kitų knygos trūkumų. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės susi
darymas, ‘labai reikšmingas įvy
kis lietuvių tautos ir jos kaimy
nų istorijoj”, esąs “per blankiai 
aptartas”. Knygoj “reikiamo dė
mesio” nesusilaukė “lietuvių 
tautos ilgaamžė didvyriška kova 
(XIII-XV a.) prieš kryžiuočių 
agresiją į rytus”. (Recenzentai 
neužsimena apie ilgaamžę kovą 
prieš rusų agresiją į vakarus ...) 
Knygos autoriam “reikėjo pažy
mėti, jog vieneri ikikariniai ta
rybiniai metai buvo per trum
pas laikas tam, kad būtų įveik
ta buržuazinės ideologijos įtaka, 
senos tradicijos ... Neatsi
žvelgiant į šias aplinkybes, sun
ku suprasti Tėvynės karo lai
kotarpį .. .Buržuazinės-naciona-

POGRINDŽIO AUŠRA (Nr. 19) 
JAU PASIEKĖ VAKARUS

Areštai, kratos ir po Afganis
tano užpuolimo sugriežtintos 
kontrolės sulėtino lietuvių po
grindžio spaudos gaminimą ir 
platinimą, bet jos neužgniaužė.

Po ilgesnės .pertraukos Vaka- 

meris, išleistas 1979 lapkričio 
mėnesį. Jame randam “Lietuvių 
kalbos gynimo iniciatyvinės 
grupės” raštą Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Wald- 
heimui, kuris prašomas suteikti 
savo organizacijos pagalbą lietu
vių tautai, prieš kurią vykdomas 
“siaubingas nusikaltimas” — 
Taškento konferencijos patvir
tinta “naujoji rusinimo progra
ma”. Taip pat Waldheimui ir 
kitom tarptautinėm organizaci
jom adresuotas jau anksčiau 
išeivijos spaudoj pasirodęs tryli
kos lietuvių aktyvistų pasirašy-

LAUK IŠ LIETUVOS, OKUPANTAI! 
— JUSTO GIMBUTO PAREIŠKIMAI

Vakarus pasiekė Justo Gim
buto pareiškimas, adresuotas 
SSSR aukščiausios tarybos pre
zidiumui ir Klaipėdos pasų stalų 
viršininkui, datuotas 1979 bir
želio 29. Šių metų vasario mė
nesį Gimbutas buvo nuteistas 
metam lagerio už “pasų nuo
statų pažeidimą”, nes, atkalėjęs 
30 su viršum metų, jis atsisa
kė imti sovietinį pasą ir reika
lavo leidimo išvykti į Ameriką.

Laužyta rusų kalba parašyta
me ir vietomis sunkiai įskaito
mame pareiškime Gimbutas ra
šė: “Išduokit man pasą be pi
lietybės ir išleiskit mane į už
sienį—į Izraelį arba į JAV pas 
mano seserį, kuri jau atsiuntė 
man iškvietimą ir kuri gyvena 
šiuo adresu: B. Vaičiulis, 85- 
20 88th St, Woodhaven, N.Y. 
11421, USA. Kodėl? Todėl, kad 
man 54-eri metai, o kovai su 
okupantais aš pašvenčiau visą 
savo gyvenimą: S 54 metų st

čiau savo pažiūrų ..

btaėi laisvėj, ir niekur neradau

Hstinės klerikalinės ideologijos 
neigiami padariniai Lietuvos 
liaudžiai ryškiai atsiskleidė hit
lerinės okupacijos bei pokario 
klasių kovos sąlygomis”.

Ypač įdomus priekaištas kny
gos autoriam, kad jie nė vienu 
kritišku žodeliu nepalydėjo ma
sinių išvežimų aprašymo. Tas 
priekaištas, aišku, išreikštas 
marksistiniu-leninistiniu žargo
nu:

“Čia aptartas taip pat reakci
nių elementų iškėlimas iš Lie
tuvos ribų karo išvakarėse. Ta
čiau, mūsų nuomone, reikėjo pa
rodyti , klaidas ir socialistinio 
teisėtumo pažeidimus šios prie
monės metu. Dėl trumpo laiko 
respublikos partinė organizaci
ja nesugebėjo reikiamai išaiškin
ti, kaip ir kodėl buvo vykdo
mas iškėlimas. Visa tai tam tik
ru mastu padėjo priešams dez
orientuoti kai kuriuos gyventojų 
sluoksnius.”

Nė žodžio apie masines de
portacijas po karo ...

Tokia Lietuvos “istorija” pri
statyta rusiškai kalbantiem So
vietų Sąjungos skaitytojam. Jos 
redakcinė kolegija: B. Vaitkevi
čius (atsak. redaktorius), V. Mef^ 
kys, K. Navickas, V. Pašuto 
(rusas), K Surblys, M. Jučas. 
Pasak Komunisto recenzentų, 
“nėra abejonės jog šis veikalas 
daug padės idėjiniam internacio- 
nalistiniam tarybinių žmonių 
auklėjimui”.

(Elta)

tas “SOS!” atsišaukimas, reika
laujantis laisvės Antanui Terlec
kui. Straipsny “Gelbėkime save 
ir savo tautą” tvirtinama, kad kas 
vienuoliktas Lietuvos gyvento
jas jau yra tapęs alkoholiku.

įvykusią pirmąją oficialią blaivi
ninkų konferenciją. Panašumai 
tarp XIX a. ir dabartinės oku
pacijos gvildenami straipsny

‘Patobulinta’ carinė priespau
da”. Straipsnis “Istorijos feno
menas” aptaria sovietinės siste
mos melus. Atsiminimuose apie 
Šiaurės Lietuvos partizanų vadą 
Kalpoką sakoma, kad partizaninė 
kova Lietuvoj truko iki 1957, 
o “kai kuriuose rajonuose” dar 
ilgiau.

Yra ir daugiau įdomios me
džiagos. (Elta)' 

ką, kas suteikia sielai ramybę.
Gautas ir kitas Justo Gimbu

to pareiškimas, rašytas dar lagery 
1974 ir adresuotas SSKP CK 
biurui. Tai Gimbuto priesaika 
“Dievui, Jo Sūnui ir Šventa
jai Dvasiai, tėvynei Lietuvai, 
gimtajai žemei ir visiem kovo
tojam, žuvusiem už tautinį Lie
tuvos išvadavimą”, pasirašyta 
krauju ir užtvirtinta trijų kruvi
nų pirštų antspaudu”.

(Elta)

Radįjo ir Amerikos Balso efektin-
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Autorė nuslepia, kad šis jos

oeraforiam prižadėto , 
ao netesėjusi knyga Tau- j 
nintįęs keliu”. Ji, kaipvie- ( 
teologinės (tautininkų) sro

vės Istorinė apybraiža, yra retas 
(todėl turėtų būti ir įdomus) 
paukštis mūsų išeivijos raštijoj, 

tyiyga suskirstyta į tris pagrin
dines dalisi 1. Pradinės versmės, 
2. Plačia vaga ir 3. Svečiose 
šalyse.

Pirmojoj daly (Pradinės vers
mės) Joi ~ 
apžvelj 
monės 
goniškt 
Lietuvi 
ligi vili 
būrimė 
joj. / 

Antrą 
vaga)p 
nuo armojo pasaulinio karo pra- 
dži

Purinas kruopščiai 
i lietuvių tautinės są- 
idą, brendimą nuo pa- 
> patriotizmo (senojoj 

!s valstybėj) ligi 1916, t.y. 
ninku ir vairininkų susi- Y 
Tautos pažangos parti-

ąja knygos dalim (Plačia 
landoma apimti laikotarpį

(1914) ligi sovietinio Lie
tuvoj užgrobimo (1940), vadina
si, irLietuvos nepriklausomybės 
meti. .

Daugiau kaip dešimtmetį tau
tininkai, būdami valdžioj, lėmė 
visia nepriklausomos Lietuvos 

enimą. Tačiau .knygoj giliau 
įaliečiama jų įtaka nepriklau- 
los Lietuvos ūkiui, mokslui, 
rtimui, menui ir kitom gyve- 
io sritim. Tenkinamasi tik 
rininkiškųjų organizacijų ap- 
lga (atskirais straipsniais) ir. 

labiausiai susikaupiama partinė
se grumtynėse (J. Jakštas), išple- 
či nt jas toli už pučių tauti
ni įknkų reiškimosi teritorijos. 
Aj sinuoginama ligi “valstybės 
pi ešų” sekimo, karo lauko teis

ne] 
SOI 
švi 
nir

| birželio 22 Dirvoj, Nr. 48. Pa-

dinatorė”. Leidinio 
galėjo išvengti šios knyg| 
sios gėdos — turėjo būtį apdm^ 
resni. -------1—^“7

Knygoj sukaupta daug istori-

JĘ NUO TBRORO. Iš 
išblokštųjų atsiminimai. 
Bytauto Didžiojo šaulių 

1980. Kalbą 
uozas Masilionis. Virše-

nės

ypač Vokietijoj, vaidina svarbų leidžiama Jų autoriaus pavardė, 
vaidmenį: atstovavo tautininkam tao bftdu bandant patepti spau- 
Vyr. Lietuves Išlaisvinimo Ko- dos vagiliaviiną ir pateikti jo 
mitete, palaikė organizacinius vaisių “savąją kūrybą”.

tinę srovę, paskelbta doku
mentų. Yra didelių spragų (jų 
visai išvengti nė negalima), aky
lesnis skaitytojas ras ir klaidų.

gera, apdaila kukli, bet rimta.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTORINIO GYVENIMO

(atkelta iš Ą psl.)

Petrapilį, čia lankė komercijos 
mokyklą, 1904 Kijevo universi
tete pradėjo studijuoti mediciną, 
bet susirgo džiova ir jaunas 
mirė. Literatūroje reiškėsi tik 
ketverius metus (2907-1911). 
Turėjo įgimtą beletristo talentą, 
tačiau reiškėsi tik antireliginė
mis temomis. Dėl to jis bolše
vikų taip gerbiamas, įtrauktas į 
mokyklų programas, parašyta ir 
ši monografija.

— Poetas Eduardas Mieželai
tis savo kūryboje visada ištiki
mai laikosi partijos reikalaujamo 
socialistinio realizmo. Dėl to jo 
raštai leidžiami pakartotiniais 
‘Raštų” tomais. Devintojo tomo, 
kuriame išspausdintos jo sukur
tos pasakos (ir pavadintas “Pa
saka”) išspausdinta 14,000 egz.

Juozapaičiui už “Gimtinėje”. 
Dvi trečiosios premijos teko 
J. Paulikui už “Tris legendas” 
ir V. Mikalauskui už “Dip-

į Us ir aplanką piešė dral. Jonas 
f? 1 ęcj® • DuotnuKonns*.
r iir brėžiniais. Spūusdino Drau

go spaustuvė. 288 psl. Kaina 7 
dol.

Šią vertingą knygą tinkamai 
apibūdino Pr. Naujokaitis savo 

į straipsny “Bėgome nuo belše- 
[ viltų teroro” (Darbininkas, 1980 

balandžio 25, Nr. 17).
Knygos aplanke rašoma: “Ko

dėl toks daugumas ryžosi pasi-
I traukti iš savo tėvynės ir ko- 
| kius mirtinus pavojus jie pergy- 
’ veno bėgdami, čia išryškina šioje 

knygoje surinkti visokių luomų, 
visokių profesijų, įvairaus am- , 
žiaus žmonių liudijimai’^

Po redaktoriaus įžangos, kny
goj savo rašinius pateikia šie 38 
autoriai: P. Maldeikis, Č. Grin- 
cevičius, J. Gliaudą, E. Plioply- 
tė, J. Jankus, dr. J. Grinius, A.

" Flateris, St. Barzdukas, Alė Rū-

poetas M. Vainilaitis už dainą 
“Cha-cha-cha”.

Pavergtos Lietuvos liaudies 
meno rūmai premijavo tris dai
nas: komp. A. Bražinsko “Poeto 
Pauliaus širvio atminimui” (P. 
Širvio žodžiai), komp. L. Povi
laičio “Pionierių žygio dai
ną” (žodžiai V. Barausko) ir 
komp. G. Vanagaitės “Spaliukų 
ugnelę” (žodžiai V. Laužiko).

Kauno miesto kultūros skyrius 
kartu su Kompozitorių sąjungos 
Kauno skyriumi ir “Sanito” fab
riku paskelbė konkursą dainų 
vokaliniams ansambliams. Pir
mąją premiją laimėjo komp. V. 
Juozapaitis ir poetas P. Gaulė už 
dainą “Pasėjau linelį”. Dvi ant
rąsias premijas gavo komp. V. 
Povilaitis ir poetas A. Vit
kauskas už “Rudenį beržynėly
je” ir komp. V. Bagdonas ir 
poetas E. Drėgva už dainą “Mū
sų Lietuva”. Dvi trečiosios 
premijos teko komp. V. Telks
niui už dainas “Baltoji viltis” 
(žodžiai V. Barausko) ir “Rytas 
virš Kauno” (žodžiai P. Gaulės).

Kauno miesto kultūros sky
rius, Kompozitorių sąjungos 
Kauno skyrius ir Taksi parkas 
premijavo kūrinius kaimo kape-

Dailės Instituto parodos ati-

nio galerijoje stovi iš k. Lie-

Adolfas Valeška. Nuotr. Ed. Su
lai ČioŠvietimo, Kultūros ministeri

jų ir Kompozitorių sąjungos pa
skelbtame vaikų muzikos kon
kurse pirmąją premiją laimėjo 
komp. G. Vanagaitė ir poetas L. 
Gutauskas už vokalinį ciklą 
“Akvarelės”. Dvi antrosios pre
mijos paskirtos'kpmp. B. Kutavi
čiui ir poetui S. Gedai už ka
rinį chorui “Peliukas Mikis” ir 
komp. J. Paukštytei kartu su 
poete J. Degutyte dainą “Sa
manėlės”. Trečiąsias premijas 
laimėjo trys kompozitoriai ir 
poetai: komp. V. Juozapaitis 
ir poetas P. Gaulė už dainą 
“Mes mylime Leniną”, komp.

— Spaudoje paskelbtas pilnas ® • Gorbofekis ir Poetė V. Pal- 
sąrašas Lietuvos kultūros minis- činskaitė už dainą Lietučio pa- 
terijos premijų, paskirtų už *»- sakėlė”. Paskirtos dar dvi paska- 
mos. muzikos ir choreografijos tiriančios premijos. Jas gavo 
khrinins komp. M. Vaitkevičius ir poetas

B. Dąuguviečio vardo pirmoji r f- Penkiolika

tei už pjesę

sąrašas Lietuvos kultūros minis-

komp. M. Vaitkevičius ir poetas

“Pastarolė”, antroji — komp. J.1 ta( a. Kadžius, J. Prunskis, B, 
Gaižauskui už pjeses “Klaipė
dos berneliai” ir “Prie Sere
džiaus”, trečioji — komp. V. 
Budrevičiui ur kūrinius “Grok, 
Jurgeli” ir “Linksmas taksis-

Už choreografinius kūrinius 
pirmoji premija teko Juozui Lin
giui už šokius “Patūpeckis”. 
“Kūlimo šokis”, “Darbo rankos”, 
“Kriukininkai”. Antroji premija 
paskirta R. Tamučiui už šokius 
“Studentai talkininkai” ir “šau
nioji brigada”. Trečioji premija 
teko M. Vaitulevičiūtei už šokį 
“Iš aplinkui”. Premijuoti ir 
tiems šokiams sukūrę muziką 
kompozitoriai A. Bražinskas, 
V. Telksnys ii J. Juozapaitis.

Vitkus, A. Kairys, Pr. Naujokai
tis, A. Nakas, kun. <ir. J. Gu
tauskas, E. Jasutienė, B. Braz
džionis, E. Federavičius, J. Jo
nušaite, J. Plačas, D. Noreikai
tė, A. Prunskytė, A. Juodvalkis, 
L. Kerulis, E. Milkovaitienė,“ 
gen. V. Grigaliūnas, A. Lažau- 
ninkas, J. Kazakevičius, Z. Dau
tartas, J. Laukaitis, P. Stakaus- 
kas, K Kasakaitis, E. Skališius, 
A. Jucius, St. Steponėnas, K. 
Plūkas, M. Vilkaitis.

CHRON1CLE OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN 
LITHUANIA, No. 37, Jan. 6, 
1979, No. 38, May 1, 1979. 
Dvi knygutės, vertimai iš lietu-

b0 jautrūs šios rūšies priekaiš
tam, daromiem jų režimui. Da- 
b: r, patys apsinuoginę savo lei
di aiu, nebeturės pagrindo rūs- 
ta iti dėl tokių priekaištų, ir ne- 
b bus kaip besrtremti šios rūšies 
b dševikų kad ir nepagrįstų puo-

■ Ii nų.
Nei iš šio, nei iš to knygoj 

rndi ir savo laiku nešvankiai 
I įgarsėjusį (labai jau žemo ly- 
į io) liaudininkų agitacinį plaka- 
ti, kuris vaizduoja kunigą, čai- 
i antį arklan pakinkytų ir jį vel- 
1 ančių ūkininkų nugaras. Kodėl 
j ardžiuojamasi tautininkų gy- 
i enimo apybraižoj tuo neęivili-, 
: uotu plakatu? Juk jis neturi jo
kio ryšio nei su jų ideologija, 
iei su politine praktika.

Antroji

LIETUVIŲ SIELOVADOS 
ŽURNALO NAUJAS NUMERIS

Neseniai pasirodė Vakarų Eu
ropos Lietuvių Silovados žurna
lo Krivūlė naujas numeris. Žur
nalas išeina du kartus metuose 
— kovo ir spalio mėnesiais.

Pirmuosiuose puslapiuose 
spausdinamas išeivijos lietuvių 
vyskupų — Antano Deksnio ir

" siekia tūkstantinių.
— Nusipelniusių veikėjų gar

bės vardai suteikti “Lietuvos” 
ansamblio kanklininkių koncert
meisterei Danutei Juodvalkytei,

Irenai Laurikėnienei, Lietuvos

tusaitis. Vertimų redaktorius — 
kun. Kazimieras Pogevičras. Iš
leido Amerikos Lietuvių Romos

Trečiojoj knygos daly (Sve-

rikos lietuvių tautinės srovės is
torija (J. Švoba, V. Abraitis, J. 
Jurkūnas), tautinės sąjungos 
skyrių gyvenimas (15 atskirų au
torių) ir išeiviniai tautininkų 
Sambūriai.

Išeivinių sambūrių poskyrio 
be pagrindo įrikiuotas ir Lie
tuvių tautinis sąjūdis. Kaip Lie
tuvos atgimimo sąjūdis, išriedė
jęs (per Lietuvių demokratų par
tiją) iš Lietuvoj 1934 įsisteigu-

NAUJAS 
POETAS

Kovo 2 sekmadieninėje laido
je The NewYork Times Kny
gų skyriuje atspausdino pa- 
■rokią recenem apie poeto ai 
Žolynas naūją knygą —* The 
New rnystcs. Anygę meno 
Middletown, Conn., Wesdeyan 
(hriversity Press, turi 90 psl., 
ftrtša į kietts viršelius.

tavičiui už pjesę “Šuo danguje” 
(P. Cvirkos novelių motyvais).

Stasio Šimkaus vardo muzikos 
pirmoji premija teko komp. A. 
Martinaičiui už dainą “Salve, 
Alma Mater” (žodžiai A. Bukon
to). Antroji premija paskirta 
komp. A. Bražinskui už dainą 
“Gimtinei” (žodžiai J. Nekro
šiaus), Trečioji premija teko 
komp. V. Bagdonui už dainą
“Narsuolių garbei” (žodžiai P. Vincento Brizgio — ganytojinis 
Širvio). laiškas, primenantis tris svar-

Kūrinių liaudies instrumenty blausias lietuvių tautos šventes: 
konkurse pirmąją premiją gavo Vasarj® Šešiolikt^ą Lietuvos 
L. PoviUitis už siuita “Dalilio”. nepriklausomybės atstatymo su- DirilXsfos premifos paskirtos ~ ^nto
J. Andrejevui už “Raudą” ir J. Lietuvos globėjo,

BALTŲ STUDIJŲ 
SEPTINTA KONFERENCIJA

Baltų Studijų Skatinimo 
Draugijos (AABS) septintoji kon
ferencija įvyks birželio 5-8 
Georgetovm universitete Wash- 
ingtone, D.C. Į ją Suvažiuos ke
li šimtai mokslininkų iš Ame
rikos, Kanados, Australijos, Ang
lijos, Švedįjos, Suomijos, V. Vo
kietijos, Prancūzijos, Izraelio ir 
iš kitur.

Parengiamojoje konferencijos 
programoje pamatyta per 100 
mcOfinių darbų.

turi per 900 narių, leidžia savo 
žurnalą — Journal of Baltre 
Studies — bei kitus leidinius. Gi 
pačios konferencijos pritraukia 
nemažą skaičių mokslininkų ir

6^° w11 I1^S m - nt^. to paties ansamblio choristei 
Švč. Mergelės Marijos gimimo 
dieną ir lietuvių tautos šventę, 
primenančią didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto Didžiojo, 
vainikavimą karalium. Įžan
giniame straipsny prisimenama 
popiežiaus Jono Pauliaus II-oįjo 
išrinkimo vienerių metų sukak
tis, šia proga ypač iškeliant jo 
pastangas žmogaus teisių apsau
gojimo srity. Aprašomas popie
žiaus vizitas Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijoj Romoj. Toliau ei
na prel. Petro Celiešiaus studi
jinis straipsnis apie vokietį teo
logą Hans Kuengą ir Vatikano

. Tikėjimo Kongregacijos pasisa
kymą prieš jo mokslą. Informa
cijų daly pateikiama žinių apie 
Vakarų Europos lietuvių vysku
po Antano Deksnio veiklą, mi-

pe prel. Vincas Mincevičius, ku
ris gruodžio 17 atžymėjo kuni
gystės 30-ies metų sukaktį. Taip

Vokietijos lietuvių bendruome- 
________________ ___________ nės nariai: Juozas Laukaitis ir 
bu^>Tonmte,oI976 —Colui^ Petras Sadauskas. Pabaigoj

Konferencijos rengiamos kas 
dveji metai. 1978 konferencija :

bijos mnveraitiLtfc New Yorke.
Šios septintos konferencijos 

parengiamieji darbai vyksta

terei Silvijai Sondeckienei, Lie
tuvos kamerinio orkestro kon
certmeisteriui Eugenijui Ur
bonui.

— Monografijų ir literatūrinių 
atsiminimų autorius Julius Bū
tėnas Lit. ir Meno laikraštyje 
(Nr. 11) paskelbė straipsnį apie 
lietuvių slapyvardžius. Autorius 
pamini daugybę lietuvių rašy
tojų ir kultūros veikėjų, publi
cistų, vartojusių įvairius slapy
vardžius. Pagal kilmę autorius 
slapyvardžius skirsto į vietovar- 
dinius, mitologinius, socialinius, 
augalinius, gyvulinius, pravardi- 
nius ir keistuosius, kurių ypač 
daug vartojo Balys Sruoga (Mar
kizas Tigrui Nėrkonori).. Spau
dos draudimo ir caro valdžios 
laikais lietuviams slapy
vardžiai buvo reikalingi prisi
dengti nuo persekiojimo. Vėles
niais laikais slapyvardis spau
doje kartais pridengdavo ir ne 
visai tyras autorių tendencijas. 
Dabartinėje Lietuvoje pogrin-

Highland BlvdL, Brooklyn, N.Y. 
11207. Spausdino Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne.

Šios dvi naujos knygutės tę
sia ankstesniųjų knygučių misi
ją — perduoti Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kroniką laisvajam 
pasauliui anglų kalba. Savo for
matu jos tokios pat, kaip ir anks
tesniosios. Bet viršeliai skirtingi; 
įjuos dabar įdėtos įdomios nuo
traukos iš okupuotos Lietuvos.

Nr. 37 turi 52 puslapius. Tu
rinys: Mes nesam vieni, Po
piežiaus Jono Pauliaus II padė
ka, Pūkeliam Lietuvą, Kova 
prieš aukščiausios tarybos prezi
diumo statutus, Kodėl buvo iš
rinktas naujas administratorius, 
KGB kova prieš Katalikų Bažny
čios pogrindžio judėjimą, Katali
kų komitetas tikinčiųjų teisėm 
ginti. Teismas Vilkavišky, KGB

kevičių, KGB prieš kun. J. Ind
riūną, Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikai septyneri metai,

pijų, Sovietų mokykloj, Kabli

pasitraukęs į Vokietiją, S kur 
•migravę > Australiją. Ii Austa- 
#M- M.. — 1mos su vm semia peisiano | 
Amerfką.Tėvta yra Ona ir Kostas

dis: prel. Celiešius, ilgas metas 
darbavęsis Vakarų Europos lie
tuvių sielovadoj, persikelia į 
Jungtines Amerikos Valstybes.

1* Emilija Jonutienė sava 
šia vyra ataMamt MM* 
metinę Rmuisni Jnūrtn si

Pr.N. miteto tikfočhgą teisėra ginti at- 
______  rišmridinm į UNESCO, Atviras 

laMkas Jo ekrtclcnr W vystu- 
•pui J. Steponavičiai, Žintos S 

__  vyatapgų, Sovietų mokykloj.
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maiši? 
vakaro j 
sutikom

pabendravimu, naktipiečiais 
malda.

PAVASARIO KURSAI
Anskti šeštadienio rytą, kovo 

22, Dainavoj prasidėjo studentų 
ateitininkų centro valdybos su
ruošti pavasario kursai.

Pavalgę pusryčius studentai 
susirinko paklausyti dr. Liulevi- 
čiaus paskaitos. Dr. Liulevičius 
pradėjo pavasario kursus jų ve
damąja tema ‘Nutautėjimas”. 
Savo paskaitoj nagrinėjo žmo
gaus pritapimą prie tautos ir jo 
nutautėjimo būdus, dažnai nau
dodamas Turkįją ir Lietuvą kaip 
pavyzdžius. Išsamiai panaudojo 
lietuvių giminių (genčių) istoriją, 
pradėdamas anksčiausiais pro
tėviais, remiantis archeologų ka
sinėjimų duomenimis, nueida
mas į tautos atgimimą, į prasi
dėjusį tautos ryšį su Bažnyčia 
(prieš 400 metų).

Po paskaitos visi studentai bu
vo suskirstyti į būrelius ir dis
kutavo jiem pateiktus klausimus. 
Klausimai buvo įdomūs. Disku
sijų rezultatais turėta progos 
pramatyti, kur lietuviškoji išeivi
ja Amerikoj eina, norėdama iš
laikyti savo tautiškumą.

Vienas iš įdomių klausimų 
buvo: “Žydų tauta jaučia, kad 
ji turi pasauly ypatingą misi
ją, kuriai Dievas ją parinko. Ko
kia tai misija?” Kitas įdomus 
klausimas, į kurį sunkoka buvo 
tinkamai atsakyti, buvo toks: 
“Kodėl lietuviai nori išlikti kaip 
tauta? Ar nebūtų paprasčiau su
silieti su kaimynais?”

Diskusijos

entuziazmas 
lietuvybę,

ir pamato.
Antroj paskaitoj

tautėjimą iš trijų perspektyvų: 
ateitininkų ideologijos (jun
giant prof. Šalkauskio, dr. Gir
niaus ir Kuprio idėjas), psicholo-

paskaitos vyko diskusijos būre
liuose. Vienas iš įdomiausių 
klausimų, galbūt ir pats sudėtin-

ginusias, buvo: “Kodėl mes 
tautiški, ir kodėl mes taip el
giamės?’*

Pasibaigus diskusijom ir pa
šnekesiam, buvom pavaišinti 
pačių studentų paruošta skania 
vakariene.

roito draugovės, salė buvo puoš- 
-niai išdekoruota. Programoj la

bai gražiai pasirodė mūsų muzi
kalus jaunimas. Vakaras baigėsi

pasitenkinimas tokia turtinga, 
įvairia šeštadienio diena.

Kursus baigėm naršiomis. Atsi
sveikinę su draugais, išsiskirs
tėm su viltim, kad greitai vėl su
sitiksim ir smagiai praleisim 
laiką taip, kaip šį sykį.

Rėdą Ardytė
SAS CV korespondentė

FUTUROLOGIJA II
VILIJA DĖ DINAITĖ

Sekmadienio prelegentai 
buvo Saulius Jankauskas ir kun. 
Stasys Yla.

Kun. Stasys Yla pristatė temą 
“Elitas ir jo misija”, kurią iš
dėstė studentai kursantai. Ši te
ma lietė elito pradžią, esmę, 
tipus bei suderinimą su ateiti
ninkų misija: patiems kilti ir ki
tus kelti kartu su savim.

Saulius Jankauskas kalbėjo 
apie “Jaunimą ir jaunatvę”. Šia
me pokalby jis pabrėžė aiškų 
skirtumą tarp jaunystės, kuri yra 
amžiaus nustatytas laikotarpis, ir

ŠEIMOS ŠVENTĖ

jaunatvės dvasios, kuri remiasi 
viltim ir veiksmu ir yra nepri
klausoma nuo fizinio amžiaus.

Šią dieną pas mus atsilankė 
dr. Petras Kisielius, buvęs Atei
tininkų Federacijos vadas, ir ad
vokatas Povilas Žumbalds. Dai
navimo pamokoj mokėmės es
tradinių dainų iš Lietuvos ir kitų 
“kūrinių”, pvz. Mozarto “Ei, tu 
kvailas idiote’.

Vakare, po diskusijų, vyko ra
šyba. Turėjom progos parašyti 
ką nors ateinančios dienos kū
rybos vakarui arba tik surašyti 
įspūdžius, tesupančius mus kur
sų metu. Po to vyko trumpi šo
kiai lauke, po svetainės stogu.

Paskutinę kursų dieną vyko

šių

Pirma, buvo <____
pė kursantų, ir tai 
mų bei 
dėlėj grupėj i._____
skirtingų asmenų, t 
monių ir įdomių pažiūrų. Jei 
grupė gerai kartu dilba, ji gali < 
būti labai produktyvi. Gaila, kad 
Baltieji Rūmai nėra patalpos, 
kurios patogiai priima didelę - 
grupę kursantų, nes labai jautėsi .

kad didelė grupė neatbaidytų 
nedrąsesnių kursantų, kurie gal 
daugiau būtų reiškęsi mažesnėj 
grupėj.

Kitas svarbus bruožas buvo 
beveik tobuli vadovų-kursantų 
santykiai. Šiuose kursuose buvo 
pavydėtinai geras sugyvenimas 
tarp vadovų, vadovų ir kur
santų ir tarp pačių kursantų. 
Todėl buvo žymiai mažiau 
disciplinos problemų, vėlavi
mosi ir “varinėjimo”, kurie ki
tuose kursuose ir stovyklos yra 
pasidarę kasdienybe ir dažnai 
gadina nuotaiką.

Kūryba kursuose
Gal žiemos kursų žymiausias 

bruožas buvo kursantų kūrybin
gumas. Tais pačiais metais, kai 
Dainavos vasaros stovykloj pasi
juto nepaprasta stoka šios savy
bės, žiemos kursai buvo jos ku
pini. Kūrybingumas matėsi vi
sur: vaidinimuose,' diskusijose, 
plakatų piešime. Kūrybinga pas
kutinio vakaro programa buvo 
tokia gera ir ilga, jog turėjom ją 
pertraukti, kad galėtume sutikti

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ 

VEIKLOJ

Ateitininkų sendraugių 
rinkimas įvyko kovo 16 tuoj po 
11 vai. mišių Apreiškimo parapi
jos apatinėj salėj. Susirinkimu' 
buvo užbaigtos rekolekcijos, ku
rios vyko penktadienį, šeštadie
nį ir sekmadienį. Rekolekcijų 
tema buvo siekimas tobulybės ir 
artėjimas prie Kristaus. Rekolek
cijas vedė Tėv. dr. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM.

Susirinkimas prasidėjo malda, 
paskui buvo pusryčiai ir susirin
kimas. Pusryčius paruošė ateiti
ninkės. Pradžioj kun. J. Pakal
niškis padėkojo už dalyvavimą 
rekolekcijose, taip pat kvietė ne
užmiršti ir jų parapijos rekolek
cijų, kurios bus už savaitės.

Kuopos pirmininkas kalbėjo 
apie kaukių balių, pavasario

susi-

Kaukių baliaus rengėjai nub- 
širdžiai dėkoja Lito bendrovei 
už dovaną geriausiom dviem 
kaukėm. Toji dovana buvo dvie
jų dienų atostogos dviem asme
nim Bell Air viešbuty ra pil
nu išlaikymu. Rengėjai taip pat 
dėkoja dr. Pr. Bagdui ui 100 
dol. auką it P. Garšvai tž 25 
dol. auką. * Į

Gaila, kad šiais metais buvo 
itąper mažai kaukių. Pirmą 

laimėjo Pranas ir Dalia Ąž 
antrą vietą laimėjo Gina ir

Rengėjai nesitikėjo, kad Aus 
pelno, nes tada buvo blogas ofes, 
bet pelno liko. Jis taip padalin
tas: moksleiviam ateitininkam 
— 300 dol., Liet. Kat. Religinei 
šalpai — 100 dol.

Pasiūlyta Darbos dienos sa
vaitgalį Rygelių sodyboj surengi 
gegužinę. Sumanymas visien 
patiko. Gegužinėj galės daly 
vauti jauni ir seni, šeimos ii 

šventę ir apie gegužinę, kuri pavieniai. Ypač bus patogu jau- 
numatoma Darbo dienos savait- "1?m (ėvam atv’’fc*1 su savo 
gali- ka‘S-

Anglų katoa nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Eilė metų New Yorko moks
leiviai ateitininkai ruošia Šeimos 
šventę, kuri jungia bei tampriais 
ryšiais riša tėvus ir vaikus 
ir sudaro nenutrūkstamą sąlytį 
išeivijoj. Malonu matyti tikrai 
linksmai nusiteikusius tėvelius, 
senelius ir vaikus, bičiulius kai
mynus ir visus, su kuriais mes 
gyvenam, susitinkam ir bend
raujam.

Šeimos šventė yra šeima, ku
rioj ne tik šokam ir dainuojam, 
bet ir vienas kitam padedam 
bei stengiamės vienas kitą su
prasti. Penkerių ar septyniasde
šimt penkerių metų, jaunas ar 
senas, vaikaitis ar senelis, —visi 
kartu bendrauja.

Malonu buvo stebėti jaunas 
mamytes, kaip bitutes bėgiojant, 
ruošiant įvairius skanumynus, 
kuriais buvo vaišinami svečiai. 
Jaunimas lakstė, bėgiojo, puošė 
stalus, scenoj ‘augino šeimos 
medį”. Kultūros Židinio mažoji 
salė buvo pripildyta ruošėjų ir 
svečių.

Kada visi susėdo, vyresnis 
moksleivis Stasys Janušas atida
rė šeimos šventę, pakviesda-

Šiais metais, kaip niekada, bu
vo staigmena. Pasirodė ką tik įsi
kūręs dainos vienetas, vadovau
jamas jaunos muzikės Dalios 
Sakaitės. Muz. Dalia Sakaitė, 
nežiūrint į jos jauną amžių, su
gebėjo suorganizuoti dainą my
linčius asmenis ir sukūrė New 
Yorke šį jaunimo chorą. Dainos 
vienetas, nors labai dar jaunas, 
pasirodė puikiai. Padainavo sep
tynias dainas. Atliko jas be 
akomponavimo, nes, pagal D. 
Sakaitę, “liaudžiai niekas ne- 
akomponucja, nebent girioj ar 
laukuose bei slėniuose paukš
čiai”. Antroj daly buvo estradi
nės dainos.

Baigiant oficialią programos 
dalį, buvo iškviesta vyresniųjų

suderinti Kristaus dvasioj’. Šią 
temą pristatė vadovai Vytas 
Bandžiulis, Saulius Gyvas, And
rius Kazlauskas, Rita Neveraus- 
kaitė, Rimas Polikaitis, Kristina 
Rociūnaitė ir Dalia Sakaitė. 
Kiekvienas pateikė naują ir į- 
domų žvilgsnį į šį uždavinį. 
Svarbesni punktai buvo: Kas yra 
Kristus? Kaip mes jį asmeniš
kai suprantam? Kaip jis reiškia
si dabartiniame gyvenime? Ko- . 
kią įtaką Kristaus dvasia darys
mums ateity? <

Kursų tema buvo ‘Futurologi- 
ja’. J tai atsižvelgdami, galim 
matyti, kad kūrybingumo savy
bė yra viena iš reikalingiausių 
ateitininkam. Kurdami mes to
bulėjam, panašėdami į Dievą, 
visatos kūrėją. Kūrybos dvasiai 
gyvuojant, yra nepaprastai geras 
ženklas, jei ateitis remiasi da

barties veiksmais. O jei dabartis 
yra turtinga, ateitis yra pilna 
vilties.

Suvažiavimas 
pietų įvyko Moksleivių

doL Darbininkas, 341 HlgMand BhrcL, Brooktyn, N.Y. 11207.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė .——

Miestas, valstija, Zlp

sukalbėti invokacųą. Moksleivis

tienė, ką tik Jmousi pirmagimio 
Dariaus moti 4^ai buvo priseg
ta gėlė ir, programos vadovui 
pakvietus, visų sudainuota “Au
go girioj ąžuolėlis”.

Gražu jr malonu matyti šei
myniškai nusiteikusius asmenis, 
nesvarbu, Amerikoj ar Lietuvoj 
gimusius. Vis dėlto yra tėvelių, 
kurie nesigaili nei laiko, nei 
energijos, veždami jauną atžaly
ną į lietuviškas mokyklas, sto-

Po
Ateitininkų Sąjungos suvažiavi
mas, kuriam vadovavo Vitas La- 
niauskas ir Morkus Songaila. 
Buvo įvairių kuopų pranešimai, 
rezoliucijos, jų diskutavimas ir 
MAS centro valdybos praneši
mas. Kursų uždarymo metu bu
vo daug kalbų, padėkų, atsisvei
kinimų. Pasižymėję kursantai 
buvo apdovanoti premijomis.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS f LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

®PACKAGE EXPRESS1TRAVEL AGENCY, INC
' ’ (LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

visus susirinkusius.
. Toliau vyko vyresniųjų moks-

ėjęs jaunimas tampa tėvų ir tau
tos pasididžiavimu ir išauga ge-

rais tautos vaikais.
Tenka palinkėti vadovam iš

tvermės ir Dievo palaimos, ug
dant jauną atžalyną Aukščiausio
jo ir Tėvynės tarnybai, o jauni
mui išaugti tvirtais tėvynės 
ąžuolais. *
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Forde.
buvo sutiktas prie durų, papuoš
tas baltu gvazdiku ir pasodintas 
prie garbės stalo. Jis buvo tik 
klausytojas ir žiūrovas kartu su 
savo tėvais, dviem broliais, sese
rim, giminėmis ir šventės sve
čiais. O jubiliejinę transliaciją 
atliko jo ilgamečiai bendradar
biai: Zita Dapkienė, Alfonsas 
Dzikas ir Lionginas Kapeckas.

Zita Dapkienė supažindino 
klausytojus, kaip radijo translia
cijos paruošiamos didžiosiose 
radijo stotyse, kur dirba kelias
dešimt profesionalų. Tokius pa
ruošiamuosius TG programos 
darbus Algimantas atlieka vie
nas, jiem skirdamas daug va
landų.

Tėvynės Garsų istorijai ap
žvelgti S. Dapkienė t u r ė - 
j o pasikalbėjimą su Jurgiu 
Petkaičiu. Iš jo prieš 20 me
tų Algimantas Dragūnevičius 
“paveldėjo” TG ir pats užėmė 
vedėjo vietą.

šalia lietuviškų plokštelių 
meninę programos dalį paįvairi
no vietiniai solistai. Dr. Izido
rius Alis pdainavo ‘Išėjo tėvelis 
į šalią girelę”, Irena Petkaitie- 
nė — “Nesugausit dainos”. Abu 
padainavo duetą “Nesek sau 
rožės prie kasų”. Akomponavo 
mužikas Jurgis Petkaitis.

IŠ Floridos jubiliatą sveikino 
Vilius Bražėnas ir Valerijonas 
Balčiūnas. Abu yra buvę TGpO-’

tyrimo, neš lėšų, nei lietuviškų 
plokštelių ar kitos lietuviškos 
medžiagos. ‘Mes buvom už jus 
turtingesni tik vienu atžvilgiu.

dėl linkiu tau, Algimantai, 
sulaukti dienos, kada galėsi per 
savo radijo programą pranešti, 
kad Lietuva yra vėl laisva”, — 
baigė teisėjas savo sveikinimo 
žodį.

Algimantas, kaip jam įprasta, 
užmiršęs save, pradėjo dėkoti 

visiem: savo ilgamečiam bend
radarbiam, jubiliejinės TG prog
ramos atlikėjam, rengėjam, šei
mininkėm ir svečiam.

Jis. ir jo bendradarbiai dirba 
be jokio atlyginimo. TG išsilai
ko iš komercinių skelbimų ir au
kų. Ypatingai jis dėkojo Povilui 
Karosui iš New Britaino, per 8 
metus TG paaukojusiam 700 
dolerių.

Petras Simanauskas radijo 
klausytojų vardu įteikė Algi
mantui lietuvišką albumą ir 
juostą.

Nei didžiojo TG mecenato, 
nei tų, kurie labiausiai lietuviš
ką radijo programą brangina," Al
gimanto pagerbime nebuvo. 
Daugelis jų ir labiausiai norė
dami, negalėjo ten būti. Jie už
daryti prieglaudose, ligoninėse

f:\5-

Zita Dapkienė, Stepas Zabulis Izabelė Simanausloenė ir Alfonsas Dzikas.

AMERIKIEČIŲ VASAROS STOVYKLOS 
IR LIETUVIŠKA NERINGA

Kunigu buvo įšventintas .1905 
sausio 22 ir šių metų pradžioj 
atšventė retą 75-rių metų ku
nigystės sukaktį.

— Vytautas Stašaitis sausio 27 
buvo paleistas iš lagerio, kur jis 
praleido 15 metų. Apie tai infor
muoja USSR News Brief (Briu
selis, Nr. 4). Pokario metais da
lyvavęs partizaninėse kovose, jis 
vėliau pabėgo į Latviją, kur su 
padirbtais dokumentais pragyve
no iki 1965 (E)

— Ignas Malėnas, gyvenąs 
Clevelando apylinkėj, vasario 14 
sulaukė 80 metų amžiaus. Su
kaktuvininkas yra palikęs stiprių 
pėdsakų lietuviško švietimo, 
kultūros ir visuomeninio darbo 
baruose. Mokytojas, gimnazijų 
direktorius, universiteto lekto
rius, vadovėlių autorius, spau
dos darbuotojas, švietimo minis
terijos departamentų direktorius, 
tremty Vokietijoj ir čia Ameri-

ELONA VAIŠNIENĖ

sipažmo pasigendu lietuviškos ^G y13 vienintelis ryšys su lie- 
radijo programos Floridoj.

Pasibaigus transliacijai, kle
bonas kun. Juozas .Matutis palai
mino valgius ir valgančiuosius. 
Prasidėjo vaišės. Pasisotinus 
jautienos kepsniu su priedais ir 
sušilus nuo stikliuko, šventės 
vadovas Petras Simanauskas pra
dėjo kviesti iškiliuosius svečius 
ir organizacijų atstovus sveikini
mo žodžiui.

TG atliekaorganizacijom di
delį patarnavimą. Išgarsina jų 
veiklą. Be jokio atlyginimo pa
skelbia įvairius pranešimus na
riam ir visuomenei. Todėl jų at
stovai ir sveikino Algimantą 
trumpu padėkos žodžiu. Kai ku
rie dar pridėjo ir simbolinę do
vanėlę — Knygą ar albumą.

tuviškąja kolonija ir su buvusia 
laimingesne praeitim. Šitų žmo
nių dėkingumas Algimantui 
žinomas. Jis yra ir tikrasis atpil
das ir paskatinimas darbą tęsti. 
Gal dar kitą dvidešimtmetį — 
Tam darbui reikia nepaprastai 
daug ištvermės. Iš kur jos Al
gimantas semiasi, paaiškino jo 
tėvas Jurgis Dragūnevičius, ne
priklausomybės kovų savanoris: 
“Mes-,visi buvom Lietuvos pat
riotai. Džiaugiuos, kad mūsų 
šeimoj ir dabar dar kas nors gero 
padaroma Lietuvai”.

Dirbo Algimantas Lietuvai 20 
metų ir dar dirbs. Jį kada nors 
tinkamai įvertins ne kas kitas, o 
tik pati Lietuva.

Nina Gailiūnienė

Apie pietus paštu atėjo prane
šimas, kad jau galima registruo
ti vaikus į Neringos stovyklą 
Verinonte, po pietų vietiniam 
laikrašty pasirodė straipsnis 
apie vasaros stovyklų kainas, o 
vakare teko kalbėtis su viena 
amerikiete’ apie stovyklas vai
kam. Užtat ir rašau.

Šią vasarą, anot straipsnio, 
vasaros stovyklos kainuos apie 
$200 per savaitę. Nebrangiosios 
kainuosiančios apie $150, o 
brangiosios — apie $280.

Infliacija kelia kainą 'ir be

mokėti .. .$60 per savaitę! Tūtiu - 
prisipažinti, kad tokia žema kaina 
tiesiog sukeltų įtarimą: jei ‘ne
brangiosios’ stovyklos kainuos 
$150, tai kaip gali stovykla kai
nuoti pažiau negu pusę tiek?

Tačiau Neringos stovyklą pa
žįstu jau dešimt metų. Dar tą 
pačią dieną išsiunčiau registra
cijos mokestį, nes žinau, kad už- 
delsus rizikuojama ir vietos ne
gauti. Nors priima daugiau kaip 
100 vaikų iš karto, bet stovykla 
susidomėjusių yra visoj Ameri
koj ir Kanadoj.

Tos dienos vakarą atsitiktinai 
kalbėjomės su viena amerikiete, 
kuri irgi buvo skaičiusi straips
nį apie vasaros stovyklas. Ji rū
pinosi išrinkti gerą vasaros sto
vyklą dukrai. Gal kartais yra 
stovyklų su lietuvišku turiniu? 
Jos dukra — “ketvirtis lietuvai
tės”, ir motinai atrodo, kad duk
rai būtų vertinga susipažinti su 
tuo lietuvišku ketvirčiu.

Paminėjau, kad tokia stovykla 
veikia jau dešimt metų.

Moteris sukluso, bet jos dė
mesys tuoj atslūgo: “Visos sto
vyklos, kurios kuo nors specia
lizuojami, nežmoniškai bran
gios”. Pasakiau, kiek kainuoja 
savaitė Neringoj. Moteris pa-

* žiūrėjo klausiamai į mane: ‘Man 
pasigirdo, kad ta stovykla kai
nuoja $60 per savaitę”. Užtiksi-

amerikietis, kuris ilgainiui bus 
didelė pagalba.

Užtat ir nutariau atkreipti dė
mesį į šias stovyklas lietuvių 
kilmės vaikam, pravedamas ang
liškai. Manding, lietuviškų pa
rapijų klebonai, radijo valan
dėlės, organizacijos, kurių nariai 
pažįsta lietuvių kilmės ameri
kiečių, studentų klubai, kurių 
tarpe yra lietuviškai nekalban
čių narių, kurie namuose turi 
jaunesnių broliukų ir sesučių, 
visi galėtų skleisti žinią apie 
“naudą” būti lietuvių kilmės tė
vais ar vaikais.

Pagaliau nereikia nei organi
zacijų, nei klubų. Daugelis susi
tinkam su lietuvių kilmės ame
rikiečiais, ir ne vienas pažįs
tam ankstesnės išeivijos senelių, 
kurių anūkai yra "ketvirčiai lie
tuvio”.

Šiemet angliškai pravedama 
stovykla lietuvių kilmės vaikam 
vyks birželio 2S— liepos 12. 
Visas reikalingas informacijas 
galima gauti kreipiantis Camp 
Neringa, I.C.C., Putnam, Conn. 
06260.

išgales.

— A. a. Aleksandro Stulgins
kio, buvusio antrojo Lietuvos 
prezidento, minėjimas Chicagoj, 
Jaunimo Centre, įvyks gegu
žės 4. Pagrindinis kalbėtojas bus 
Vytautas Vaitiekūnas iš New 
Jersey.

— Lietuvių Fondo metinis 
suvažiavimas ir vakarienė Jauni
mo Centre, Chicagoj, įvyks ge
gužės 3.

— Aukuras, Hamiltono lietu
vių teatras, gegužės 4, sekma
dienį, 5 vai. popiet Hamiltono 
Lietuvių Jaunimo Centre rengia

no, norėdama sužinoti Neringos 
stovyklos adresą.

Ta* ir <ua*Liejo man, aacų 
va, bttt lietuviu ar lietuvių kil
mės yra “naūdfafp”. Ir kodėl 
neatkreipti šeimų dėmesio į pi

rkim, kad amerikiečiai tė- 
rirenka stovyklą su Hetu- 
turiniu labiausiai todėl,

-.-.iMiai -
ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 

CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius,

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtie Avenue 
Rlchmond HBI, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus priva-

kasdlen vakarais Ir tečtadleniai*.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti <Mf laiko ir pasitikrinti katant

Dudonis,
aktoriai, moterų sekstetas Daina. 
Programos vedėja — Elena Dau
guvietyte -Kudabienė.

— Belgijos lietuviai Vasario 
16 šventę minėjo kovo 1. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo Zigmas 
Juras iš Londono. Su dėkingu
mu buvo prisimintas kun. J. Pet
rošius, gyvenąs Paryžiuj, kelis 
kartus metuose aplankąs Belgi
jos lietuvius. Vaišes minėjimo 
dalyviam surengė A. Slavinskie
nė su dukromis.

— National Catholic Register, 
amerikiečių katalikų savaitraštis 
balandžio 20 išspausdino labai 
ilgą pasikalbėjimą su kun. Kazi
mieru Pugevičium, kuris plačiai 
ir išsamiai informuoja apie tikė
jimo persekiojimus okupuotai 
Lietuvoj, Ukrainoj ir kituose So
vietų valdomuose kraštuose. Pa
aiškinama apie Lietuvos K.B. 
Kroniką ir vertimus į anglų kal
bą. Pokalbis iliustruotas kun.

matyti ir Kronikų leidinys.

rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thurber Rd., Putnam, 
Conn. 06260.
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Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

Praeitų metų savo mokyklos 
sportininkų pagerbime už ilgų 
distancijų bėgimą ji gavo 3 tro-

iwho tautiniu arnotu atstovu m* 
sitąpmassu pras. * J. Carterio 
naujai paskirtuoju specialiu pa
tarėju tautybių-etniniąm raiką* 
ląaa dk. Stephen R-Aiello. Pusę 
tiesos trukusio pasitarimo metu

pijos klebonas prelatas jonas 
Shamus sukalbėti maldą, ir pra
sidėjo vaišės.

Visiem pasisotinus, LB N J.

GOP Nationalities News, res
publikonų partijos biuletenis, 
sausio-vasario numery išspaus
dino dr. Petro Vileišio nuotrau
ką su prezidentiniu kandidatu 
George Bush. Nuotrauka daryta 
jiem stovint prie dr. Vileišio rū
pesčiu pastatytos didžiulės skel
bimo lentos, kurioj reikalaujama

PASIŽYMĖJUSI 
SPORTININKĖ

klausimais: užsienio politikos *ddMM įr. 
(pranešėju buvo patarėjas tauti- leidinius,

šiai grupei parodė jau nebe pir
mą kartą. Didelio entuziazmo 
buvo parodyta grupei minint sa
vo veiklos .5 metų sukaktį ir 
ruošiantis grupei dalyvauti 5-oj 
tautinių šokių šventėj. Techniš
kom grupės veiklos priemonėm 
rūpinasi grupės organizatorė LB 
apygardos valdyba ir jos vado
vės, bet ilgesniam grupės išsi
laikymui neužtenka tik lietuvių 
visuomenės jai teikiamos dos
nios piniginės paramos. Jai la
bai reikia ir nuolatinio prieaug
lio, nes baigę studijas šokėjai dėl 
darbo išvyksta kitur, arba išteka 
ar veda ir dėlto grupėj vyksta ir 
nuolatinis šokėjų nubyrėjimas, 
kurį lietuviai tėvai nesunkiai 
galėtų pašalinti, paskatindami 
savo dukras ar sūnus įsijungti į 
šokėjų eiles.

Kad šis renginys pavyko gra
žiai, reikėtų padėkoti poniom 
Eitmanienei, Gražulienei, Šmi
tienei ir Bronei ir Juozui Venc- 
kam, bet labiausiai — visai Didž- 
balių šeimai, kurios net 3 vai
kai dalyvauja tautinių šokių gru
pėj, o Danguolė buvo pagrindi
nė šio renginio organizatorė rT 
Ramutis visą vakarą 
virtuvėj beplaudamas indus.

Lina Ridikaitė, kuri lanko 
Christ the King mokyklą, yra 
pasižymėjusi sportininkė. Ji yra 
gera bėgikė.

Lengvojoje atletikoje nuo 
1977 metų yra gavusi net 40 
medalių, 10 trojėjų ir 12 kaspi-

kienė, Gražuliai, Andriuška, Jo
nas Švedas ir visa eilė po 15, 10 
ar 5 dol.

Turiu apgailestauti, kad čia 
paminėtos pavardės ir paauko
tos sumos gali būti nevisai tiks
lios. Tikslų aukotojų sąrašą gali 
turėti tik vakaro rengėjai, nes jie 
registravo aukotojus ir paaukotas 
sumas.

Tautinius šokius akordeonu 
palydėjo grupės akordeonistė 
Emilija Skruodytė, o jai gitarom 
pritarė newyorkietis Viktoras 
Lora ir buv. grupės šokėjas Pet
ras Audėnas.

Norėdami sutaupyti lėšų, va
karo rengėjai šokių orkestro ne
samdė. Jį pavaduodama grojo 
grupės šokėjo Arūno Bitė no pa
ruošta juostelinė šokių muzika. 
Programai pasibaigus vakaro 
dalyviai buvo dar pavaišinti 
kava ir daugelio apylinkės ponių 
paaukotais ir iškeptais kepiniais.

Mažėjant čia visuose miestuo
se gyvenančių lietuvių skaičiui, 
sugebėti sutelkti į bet kurį 
renginį 200 žmonių yra jau dide
lis darbas. Bet čia šį kartą tai 
įvyko. Įvyko dėlto, kad daugu
mas jaučia pasididžiavimą sava 
tautinių šokių grupe. Tokį pasi
didžiavimą lietuvių visuomenė

dytą šokių grupei paramą, nes 
šokėjai, būdami moksleiviais ar 
studentais, nėra pąjėgūs patys 
apsimokėti kelionės išlaidų į 
Chicagoj įvyksiančią tautinių šo
kių šventę, o ir jų tėvam, ypač 
tiem, kurių keli vaikai grupėj da
lyvauja, susidarytų nemaža išlai
dų suma. Todėl ir kvietė nesi
gailėti čia išleistų kelių ar ke
liolikos dolerių, nes jie bus pa
naudoti gražiam tikslui —padėti 
mūsų pačių jaunimui tinkamai 
reprezentuoti N.J. lietuvius di
dingoj tautinių šokių šventėj.

Toliau sekė meninė vakaro 
programa, kuriai vadovavo tauti
nių šokių grupės vadovė Rūta 
Mickūnienė. Programą pradėjo 
grupės šokėjas Algis Bražins
kas, padeklamuodamas Mai
ronio eilėraštį “Pavasaris”. To-

dol. auką. Bet tai buvo tik pa
ti pradžia. Suprasdamas paau
gusio jaunimo susibūrimo į or
ganizuotą vienetą svarbą' ir vie
neto gražiai puoselėjamas lietu
viškas tradicijas tautiniu šokiu, 
jis pavardėm kvietė čia susirin
kusius nepagailėti dolerio jauni
mo veiklai paremti. Ir taip pasi
pylė spontaniški sveikinimai, ly
dimi ir stambokų aukų.

Stambiausią auką paskyrė pa
rapijos klebonas prel. Jonas 
Shamus, paklodamas 100 dol. ir 
atsisakydamas atlyginimo už pa
sinaudojimą parapijos sale irvir- ■ 
tuve. Po 50 dol. aukojo inž. ar
chitektas Algis Bražinskas, Lie
tuvos vyčių Newark 29 kuopa, 
Newark Šv. Jurgio draugija, 
Anelė Balbatienė, Genovaitė ir 
Kazys Trečiokai; po 25 dol.: Ka
zys šipoila, LRKM Sąjungos 
68 kuopa, Helen Moskus; po 20 
dol.: Vacys Žostautas, Viktoras 
Jokūbaitis, Sadauskienė, Ma-

DOVANAS - SIUNTINIUS 
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTUĄ, UKRAINĄ ir 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKI*  ̂
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Šio miesto lietuvių$vč. Trejy- 
bės parapijos salėj balandžio 
20 įvyko vietos LB apylinkės ir 
N.J_ LB apygardos globojamos 
tautinių Šokių grupės Liepsna 
vakaras grupės kelionės išlaidom 
į tautinių šokių šventę Chicagoj 
sumažinti. Nors iš pradžių atro
dė, kad į šį vakarą susirinks tik 
apie šimtinę žmonių, tačiau, va
karo pradžiai atėjus, rengėjų 
nuotaika žymiai pagerėjo, nes į 
salę susirinko per gerus du šim
tus žmonių. Tai rodo, kad dau
guma N.J. lietuvių tautinių šo- 
kit> grupei rodo didelio dėme
sio ne tik dėl jos dažnai ir daug 
kur atliekamų tautinių šokių, 
bet ir dėlto, kad grupėj susi- 
spietęs lietuviškas jaunimas gra- 

dalyvavo 150 specialiai kviestų reprezentuoja N.J. lietuvius
asmenų. JAV LB-nei atstovavo amerikietinėj visuomenėj, 
visuomeninių reikalų tarybos Vakaro pradžia buvo kiek ne- 
nariai Rimas Cesonis, Feliksas įprasta, nes prasidėjo 1 vai. po- liau buvo pašokta tautinių šo- 
Andnūnas ir iš Washingtono at- pjet. Todėl rengėjai stengėsi va- _kių šventėj šoksimi šokiai: Suk, 
vykęs LB ryšininkas Washingto- k£tian susWnkusius pirmiausia suk ratelį, Suktinis, Audėjėlė, 
ne Algimantas Gureckas. Dėl sočiai pavalgydinti tautinių Kepurinė, Oželis, Žiogelis ir Va- 
tarptautinės situacijos iš Wash- joJįų grupės šokėjų mamyčių karuškos.

i Gražūs ir grakščią! atliekami 
šokiai taip susirinkusiem patiko, 
kad atsirado visa eilė grupės 
sveikintojų, nors programoj tai ir 
nebuvo numatyta. Pirmasis pa
sveikino LB Jersey City apylin
kės vardu jos pirmininkas Albi
nas Žukauskas su apylinkės 25 
dol. auka grupės reikalam. Pas
kui sveikino Lietuvos Atsimini

mo saugumo klausimam dr. Z. 
Brzezinski), Madrido konferen
cijos (Marshall Bremęnt — 
Baltųjų Rūmų štabo narys), kraš
to ekonomijos (David Rubin- 
stein — patarėjas ekonominiam 
klausimam), JAV cenzo (G. Ear- 
le — cenzo biuro vadovas) ir 
tautinių-etninių studijų (progra
mos vadovas švietimo departa
mente dr. L. Koziarz). Pasitari
me buvo atstovaujamos lenkų, 
vengrų, kinų, ukrainiečių, arabų, t 
italų, palestiniečių, graikų, por
tugalų, čekų, latvių ir lietuvių 
centrinės organizacijos. Lietu
viam atstovavo JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos narys Ri
mas Cesonis ir JAV LB socia
linių reikalų komisijos narė Ga
lina Sužiedėlienė, Katalikų uni
versiteto Washingtone analistė.

Dr. Pranas Zundė, Atlantos 
(Georgia) LB apylinkės pirmi
ninkas, su JAV mokslininkų de- 
legacija lankėsi Indijoj. Iš ten 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybai atsiųstame laiške jis pra
nešė apie gerai pavykusį Vasa
rio 16-osios minėjimą Atlantoj. 
Pirmą kartą miesto istorijoj bur
mistras ta proga paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybės dieną. 
Dr. Zundė, gyvendamas Euro
poj, buvo Vokietijos LB krašto 
valdybos pirmininku. Jo pirmi
ninkavimo metu buvo įkurta 
Vasario 16-osios gimnazija.

Matthew Nimetz, naujai pa
skirtas valstybės departamento 
pasekretoris, sausio 24 kalbėjo 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo komisijos nariam Wash» 
ingtone. Palietęs sovietų vykdo
mus rezistentų areštus, jis pri
siminė ir tris lietuvius — A. 
Terlecką, V. Petkų ir B. Gajaus
ką. Šiomis dienomis M. Nimetz 
kalbos tekstą valstybės departa
mentas išspausdino specialiu 
biuleteniu ir jį išsiuntinėjo vals
tybės departamento veikla besi
dominčiom institucijom bei as
menim.

dėmesį į LB laiške illBeifffrne- mntvMn- skv
v į. ir viii atstovai M* rautytnų sky-tikslumus Urtuvos įprato ir a|a?ertl „

“ZlB 
"Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Uthuania” pa
siekia vis daugiau mokslinių bei 
visuomeninių institucijų. Naujų 
prenumeratorių eilėse yra Ore
gono valstybinis universitetas, 
Britų Kolumbuos universitetas, 
Freedom House ir kt. Lietuviai 
mokslininkai, kurie dilba uni
versitetuose, yra prašomi kreip
tis į biblioteką vadovybes-ir ska
tinti leidinį užsisakyti.

Vytenis Gureckas, architektū
ros studentas, JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos užsakymu 
nubraižė mažo formato Lietu
vos žemėlapį, tinkantį ypač nau
doti kitataučius suapžtndinant 
su Lietuvos teritorija ir kaimy
ninėmis valstybėmis. Žemėlapis 
paruoštas griežtai atsižvelgiant į 
mūsų institucijų nurodymus, ne
pažeidžiant Lietuvos interesų. 

Philadelphijos Fairmont vieš
buty kovo 12 įvyko prezidenti
nio komiteto perrinkti Carter ir 
Mondale priėmimas, kuriame

*



asas.

savo

boa. Dpbar visa tai įvyko, ir per 
250 publikos turėjo progos pa- 
sikbaūyti poeto skaitymų ir sol. 
Onos PRuticonienės dainavimo.

po koncerte, publika svečiavosi. 
Sunešta pyragų, pyragaičių.

— Lrtmvių Fondas paeitais 
metais feūuvšųkultūriniam tei- 
kalam paskyrė arti 94,000 dol

karnai konfertar. visiem klau
sytojam palikęs kuo geriausius 
įspūdžius. B tiek toli pasikvies
ti jfoečią poetą šiandien nėra

Solistė Ona PHuškanienė dainuoja poeto Bernardo Braz
džionio poezijos vakare balandžio 20 Kultūros Židinyje. 
Prie fortepijono — Kathy Harrod. Nuotr. L. Tamošaičio.

Tai Čtaltonto, vad. Atf. Mikuls
kio, Moatrealio, vad. Andriaus 
Lapino. Toronto, vad. Leonardo 
Kalinausko, du ansambliai iš 
Chicagos, vadovaujami Balio 
Paicšto ir Emilijos Sakadolskie- 
nės. '

Dovydaitienė, ižd. E. Pažėrienė, 
sekr. M. Gasparonienė, ko
respondentė A. Bajalienė, narė 
A. Milienė. Revizijos komisija 
pasiliko ta pati: V. Andrašiū- 
nienė ir J. Radveniėnė.

Los Angeles lietuvių radijo 
klubas balandžio 12 Šv. Kazi
miero parapijos salėj surengė 
nuotaikingą tradicinį pavasario 
balių. Klubo pirmihinkė Danutė 
KaškeHenė pasveikino susirin
kusius. Programai vadovauti pa
kviestas Vladas Šimoliūnas. Pro
gramą atliko du jauni solistai 
— Vilija Variakojytė ir Vytenis 
Dūda. Jiedu dainavo solo ir due
tų kūrinių.

Sutvirtinimo sakramentą Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijoj ge
gužės 18 suteiks Los Angeles 
kardinolo pagelbininkas vysk. T. 
Shubsda. šį sakramentą priims 
netoli šimtas jaunuolių, kurių 
tarpe 20 lietuviukų. Apeigos bus 
jungiamos su mišicrfms, kurių 
metu giedos parapijos choras ir

— Birutė Šlepetytė-Vensku- 
vienė Itovoa 25 dalyvavo tarptau
tiniame Vakarų Europos kata
likių moterų suvažiavime Briu
selyje, kur atstovavo .Pasaulio 
Lietuvi; Katalikių Organizacijų 
Sąjungi. Suvažiavimo tema — 
KrikščoniSkos, šeimos pareigos 
šių dieną pasaulyje. Suvažiavi
mą oųurizavo Pamalto Katali
kių Moterų} Organizacijų Utoįja.

{domiausias jo yra komentari- 
nis priėjimas priesskaitomo eilė
raščio. Jis pasakoja smulkmenas, 
aplinkybes, kada jam kilo mintis 
parašyti vieną ar kitą eilėraštį. 
Pasakoja linksmoje nuotaikoje, 
dažnai paverčia lyg anekdotu. 
Įterpė visokiausių nuotykių iš 
literatūros vakarų. Tie nuotykiai

tuvių tautos kultūrą ir kita
taučiam. Aušrinė yra koncerta
vusi įvairiose progose ir vieto
vėse: Eucharistiniame kongrese 
Philadelphijoj 1976; Baltic Hu- 
man Rights dienoj Washingtone 
1977; Tarptautiniuose paraduo
se ir mugėse; Lietuvių dienoj 
Lakewood Park, Bamesville, 
Pa.; ir daugely kitų vietų.

Šokių grupės vadovas yra Ei
mutis Badžius, padėjėja — Auš
ra Bagdonavičiūtė.

menės valdyba nuoširdžiai dė
koja PLB Kultūrinės talkos ko
misijai ir -jos pirmininkui dr. 
Leonui kriauSe liūnui už atliktus 
darbus mezgant kultūrinius ry
šius tarpais kirų kraštų lietuvių. 
Ypatingi padėka tenka už įdė
tas pastangas bei rūpestį orga
nizuojant sėkmingas Buenos Ai
res “ŽibuGių” bei Montevideo 
“Ąžuolyno’’ gastroles Šiaurės 
Amerikoje-

Po koncerto bus bufetas ir šo
kiai, taip pat ir staigmenos. Įėji
mas 5 dol. suaugusiom, 4-dol. 
studentam, 3 dol. vaikam. Dėl 
smulkesnių žinių skambinti 215 
275-9343.

Aušrinės debiutas 1976 me
tais subūrė apylinkės jaunimą. 
Dalyvaudamas šioj grupėj jauni
mas ne tik praturtina 
tūrinį lobyną, bet skleidžia Lie- •• solistai. Mišių metu bus varto- 
tuvių tautos kultūrą ir kita- jamos abi kalbos. Vyskupas dė

vės lietuviško rašto albą, kurią 
ruošia Julija Šlapelytė.

Madų parodą gegužės 11 Šv. 
Kazimiero parapijos didžiojoj sa
lėj rengia Šatrijos Raganos vy
resniosios skautės. Pelnas ski
riamas bent trim skautėm, vyks
tančiom į vadovų kursus.

Los Angeles lietuvių jauni
mo grupė, kurios vadovė yra 
Danutė Barauskaitė, praėjusiais 
metais su dideliu pasisekimu pa
statė Viva Europa spektaklį.' Su

Skaito ir komentuoja 
pats poetas

Su triukšmingais plojimais 
sutiktas poetas Bernardas Braz

džionis. Tai buvo bene pirmas 
atvejąs, kai vienas žmogus suge
bėjo taip pagauti publiką. Sve
čias poetas galėjo skaityti ir kal
bėti, ir visi atsidėję klausėsi.

— PLB švietimo komisija va
sario 10 paskyrė 1000 dol. pa
remti įPLJS Ryšių centro ruo
šiamus lituanistinius kursus-se- 
minan iš užsienio atvykstan
čius dalyvius. Seminaras vyks 
rugpintio 3-7 lietuvių kalba, o 
liepos 28 — rugpiūčio 1 anglų 
kalbą Loyola of tbe Lakęs, Clin- 
ton, Ohio. Informacijos ir regist
racijos reilcalaus kreiptis į Liną 
Rimką, PLJS Ryšių centras, 
5620 S Claremont Avė., Chica- 
go, 111.60636. Užsienio dalyvių 
finansinės paramos reikalu 
kreiptų PLB švietimo komisi
jos pirm. kun. 5620
S. Claremont AVeTchicagb^Įll. 
60636

— Betas. Marįja Smilgaitė 
rengia specialų filmą, iš buvusio 
antrojenepriklausomos Lietuvos 
psez^to Alek^indrp StuĮgiųsr.

olwpUCtoj; LtetUr 
voj. Filmas bus- rodomas šiame 
krašte pirmą kartą, praėjus jau 
daugiau leaip 10 metų nuo jo 
mirties Minėjimas bus gegužės 
4 Chiogoj, Jaunimo Centre.

— Tintos Fondo statutas ang
lų ir lietuvių kalbomis jau. at
spausdintas įr bus pristatytas 
Tautos Fondo metin&me narių 
suvnžavirae, Irti 
žės 24 Kultūros 
lyne.

Programa pradedama
Programą pradėjo tėvų komi

teto pirmininkas Gintas Žemai
taitis trumpu žodžiu. Jis pakvie
tė mokyklos mokytoją Paulių 
J urkų supažindinti su poetu sve
čiu.

Bem. Brazdžionis taip visiem 
pažįstamas, žinomas. Tuo ir pa
sinaudojo P. Jurkus. Jis kalbėjo, 
kas būdinga jo individualiai 
poezijai, kaip atsirado ir išsi
vystė jo patriotinė lyrika, kas ta 
jo vaikų literatūra? Baigė ryš
kindamas jo charakterio bruožą 
į jo išdaigumą, linksmumą, 
žaidimą eilėmis.

. Aušrinės koncertas
Philadelphijos ir Pietinės 

New Jersey LB apylinkės tauti
nių šokių grupė Aušrinė spar
čiai ruošiasi koncertui apylinkės 
lietuviam. Koncertas įvyks šeš
tadienį, gegužės 3, 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose, 2715 E. Al- 
legheny Avė., Philadelphijoj. 
Koncerto pajamos yra skirtos už
mokėti už šokėjų ilgą kelionę 
į Chicagą, į Vl-tąją tautinių 
šokių šventę šią vasarą. Aušri
nė dalyvavo V-tojoj šokių šven
toj 1976 metais.

Aušrinė kasmet ruošia pavasa
rinį koncertą Lietuvių Namuose, 
bet šis koncertas bus ypač įdo
mus tuo, kad žiūrovus stebins 
šokių ir vaidinimėlio (pačių šo
kėjų parašyto) pynė. Bus ir nau
jų, dar nematytų, Šokių repertua
ras. Koncerto užvardinimas yra 
“Grybų Svąjdnės”.

Šią scenos aepMMjn *tvyfcda- 
mas atsivežė pats poetas. Ji buvo 
panaudota Los Angeles mieste, 
kai ten buvo surengtas jo lite
ratūros vakaras.

gastrolėmis šią vasarą grupė ap
lankys Amerikos rytinio pakraš
čio lietuvių kolonijas. Prieš tai 
gegužės 3 pasirodys San Fran- 
cisco lietuviam. Kelionės išlai
dom mažinti rengiamas “Vivos” 
balius gęgužės 17 Tautinių Na
mų salėj.

Šeštadieninė lituanistinė mo
kykla mokslo metus baigia ge
gužės 31, o parapijos mokykla 
— birželio 7. Abiejose mokyk
lose mokoma lietuvių kalbos. 
Šeštadieninės mokyklos vedėju 
ir ateinančiais metais sutiko pa
silikti Vladas Pažiūra.

Ateitininkų šeimos šventė bus 
birželio 1, sekmadienį, 10:30 
vaLrn^ios, o 12:30 vai. didžio
joj parapijos salėj susirinkimas ir 
pobūvis. ’ _

Lietuvių diena, rengiama Šv. 
Kazimiero parapijos, įvyks bir
želio 22. Tai kultūrinė, tautinė 
ir religinė parapijos metinė 
šventė, kartojama nuo 1963. šie
met šventėj dalyvaus solistai Ne- ~“.T” 7 •
rija Linkevičiūtė ir Bernardas srr
Prapuolenis su rašytoju Aloyzu kantatą sukate Rytų Vokfetgot 
Baronu B Chicagt^piaairtė knaTnrttiulM j-Britai Kėaad.

Truputis istorijos
Prie Philadelphijos gyvenąs 

rašytojas ir visuomenininkas 
Vytautas Volertas sumanė pasi
kviesti tolimąjį svečią. Kad ke
lionės išlaidos būtų mažesnės, 
prie Philadelphijos literatūros 
vakaro prijungė Baltimorę.

Tada kilo mintis ir New Yor- 
ke surengti vakarą, pasinaudo
jant tuo pačiu poeto atvykimu į 
šį kraštą. Svečiui susidarė palan
kios sąlygos, ir jis sutiko. Taip 
ir buvo suplanuoti trys pagrin
diniai literatūros vakarai — New 
Yorke, Philadelphijoj, Balti- 
mortaerVėĮiau dar prisijungė ir 

Jtochesteris. Tai tikra literatūros 
vakarų grandinė.

Poetas Bernardas Brazdžionis 
rašo ir vaikam Vytės Nemunė
lio slapyvardžiu. Į programą į- 
taukta jaunimas — Maironio li
tuanistinė mokykla. Tąda susi
tarta su mokyklos tėvų komite
tu, kad jis būtų ir šio koncerto— 
literatūros vakaro rengėjas.

Taip į rengimo darbus įsitrau
kė daug jaunų tėvų, sukvietė 
daugiau publikos. Komiteto rū
pesčiu ir su tėvų pagalba buvo

— Krinnieras Germanas, in
žinierius, brovęs nepriklausomos 
Lietuvos susisiekimo ministeris, 
balandis 18 nuo širdies smū
gio mii6 St Charles, IR. Ve
lionis buvo gimęs 1897 spalio 
9 Žeimi; kaime, Saldų apskrity. 
Baigė laaevėžio realinę gim
naziją Karo mokyklą, Lietuvos 
universitetas statybos fakultetą. 
1923 dalyvavo Klaipėdos krašto 
sukilm. Dirbo inžinieriaus 
darbą ir ėjo įvairias atsakingas 
pateigs.

LOS ANGELES 
C A L1F. * M&i ■'&.

turi staigų humoristinį sprendi
mą. %

Toks medžiagos grupavimas, 
jog apvaldymas priminė ameri
kiečių televizijas, kur žaidžiama 
lengvais sąmojais, kur skaitoma 
rimtai, ir taip sudaroma įdomi 
programa.

Pačias eiles jis skaito labai 
puikiai — vaizdžiai, aiškiai, rel
jefingai, tiesiog artistiškai. Skai
tė jis dvejose dalyse. Pradėjo 
nuo to, kaip jis jau gimnazi- 
joje rašė eiles, kaip pasiuntė 
Židiniui, ir tas atspausdino sep
tintos klasės mokinio eiles. Pa
skaitė ir tą eilėraštį. Keliavo to
liau į studijų dienas Kaune su 
daugybe linksmų nuotykių, ke
liavo per literatūros vakarus. 
Atsirado ir tremtyje, ir Ameri
koje, prisiminė ir Vaidilą Va
liūną ir kalbėjo jo lūpomis ir 
baigė savo mėgstama lyrika.

Jo skaitymas ir kalbėjimas bu-
(nukelta į 11 psl.)
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Bethpage, N.Y, S. Meškienė,

buv. pasaulio meisterį M. Talį 
5.5-2.51 Meksikoj vengras L. Por- 
tiš pirmauja prieš buv. pasau
lio meisterį B. Spasskį 3.5-2.5.

ATEINA PAVASARIO ŠVENTĖ

ro. 7J» dol.
P. Čepėnas, Naųįųjų laiką 

Lietuvos isforųa. 1 tom.l5doL
Robert L. Stevenson. Slėpi 

ningos novelės. 6.50 dol. (Vertė 
P. Gaučys).

Stos problemos CUf«o-nl?A.G,^±!s:OW

neminėti mano pavardės. - - - _ »

J; ^Blekaitis. Rudens ritmu, 
poezija. 6 dol.

J. Narbutas, Sportas nepri
klausomoje Lietuvoje. I ir II to
mas po 9 dol.

T. Venclova, Balsai. Pasauli
nės poezijos rinkinys. 6 dol.

J. Jankus, Anapus rytojaus. Bo

A J. Greimas, Apie dievus ir 
žmones. Lietuvių mitologijos 
studijos. 10 dol.

VI. Vįjeikis, Saigūnas, Istorinė 
apysaka. 3. dol.

M. Bourdeauz, Land of Cros- 
ses. 8 dol.

A. A dail. Povilo Kaupo mono- 
grafįja. 5 dol.

B. -Stundžia, Burės ir varikliai. 
6 dol.

t A. Landsbergis, Muzika įžen
giant į neregėtus miestus. No- 
velės.- 6 dol.

R. Spalis, širdis iš granito, 
romanas. 10 dol.

užbaigė visas savo partijas “US 
Postai Team’ pirmenybėse, pel
nydamas Naujosios Anglijos ko
mandai, kurioj jis žaidžia, 7-1 
taškų! šios p-bės buvo pradėtos 
1978 pabaigoj. K. Merkio pasek
mė (7-1), kaip matyti, buvo pa
ti geriausia tarp N. Anglijos ko
mandos žaidikų. Jis nugalėjo S. 
Simcoe, Calif. 2-0, W. Verbias, 
Mich. 2-0, sužaidė su J.F. Cam- 
bel, Conn. 1-1 ir įveikė Dan 
Reitel 2-0. Malonu pastebėti, 
kad šitose varžybose New York 
State II komandoj žaidė Matas 
Brazis iš Baltimorės ir 
taip pat užbaigė visas - 
savo partijas, surinkęs pasi
gėrėtiną taškų skaičių, 7-1 (!). 
Laukiam iš jo žinių, kuriuos sa-

- vovaržovus jis nugalėjo.
Bostono tarpklubinėse IV. 18 

MIT įveikė lietuvių komandą 
4-1. Mum tašką laimėjo tik vie
nas Jurgis Zoza, įveikęs dviem 
šimtais taškų daugiau' turintį 
varžovą. Šiuokart mūsų koman
dai trūko vieno žaidiko, nes į 
rungtynes stojo keturi vietoj 
penkių. Apgailėtina, kad šiose 
rungtynėse nebuvo Ričardo 
Grauslio nei inž. Klinovo. IV.25 
mūsų šachmatininkai turėjo pa
skutines- 1979/80 MET lygos 
rungtynes: Harvard prieš Lithua- 
nian. Taigi.Harvardo universite
to komanda atvyks į So. Bosto
no LPD klubą. I rato rungty
nėse mūsų vyrai sužaidė 2.5-2.5.

ir kopūstai, Buikos ir pyragai, 
pašnekesiai ir dainos. įėjimas 
visiem svečiam laisvas, maistas 
ir gėrimai nebrangūs, todėl kvie
čiami visi apylinkės lietuviai — 
jauni ir seni. Ir iš kitų apy
linkių lietuviai kviečiami. Pir
madienį po šventės bus Memo- 
rial Day poilsio diena. Puikiau
sia. proga atvykti į New Y orką 
trijų dienų savaitgaliui! Kitą die
ną nerūpės skubėti į darbą, to
dėl linksmintis bus galima be 
jokio rūpesčio.

Suvažiavusiem svečiam pa
džiuginti bus akordeonų muzi
ka, dainininkai bei solistai ir gy
vi, spalvingi N.Y. Tryptinio 
grupės tautiniai šokiai. Žinoma^ 
bus ir loterija su viliojančiais 
laimėjimais, “Giraite” su žarįjų 
ugnies kepsniais ir visokie šei
mininkių paruošti patiekalai iš 
Židinio virtuvės gelmių. Pasitai- 

________ ______ ____________ _ kius blogesniam orui, visos 
kitais metais. Po to svečiai pa^r linksmybės bus perkeltos į Židi- 
sklis po kiemą, ir visuose paša- nio sales, kur visiem bus vietos 
liuose prasidės linksmybių puo- linksmintis ir dainuoti.
ta. Bus bačkos alaus, kepsniai Pavasario švente jau yra tapu

si metine Kultūros Židinio tra
dicija. Įvertinkime mūsų pastan- 
gom pasistatytus lietuviškus na- 

n£VTU> — . i mus ir vėl susirinkime į juos pa-
sidžiaugti pavasariu, lietuvių 

Kg —tautos gyvybe ir ateities viltimi.
Gegužės 25 Židinys lauks mūsų 
visų.

Dienos darosi vis ilgesnės, 
saulė šildo daugiau, visa gamta 
jau pabudusi nauju žalumu ir 
gėlių spalva bei kvapas džiugi
na širdį. Pilnas džiaugsmo ir vil
ties pavasaris. Prieš išsiskirstant 
į vasaros poilsio prieglobsčius, 
norisi dar kartą susieiti, pabičiu- 
liaiti, pasilinksminti ir dar kartą 
pasidžiaugti lietuviškos pastogės 
jaukia ir vaišinga aplinkuma.

Tokiam susiėjimui geriausia 
vieta —Kultūros Židinys ir ge
riausia progą — pavasario šven
tė. Šiemet šventė įvyks sekma
dienį, gegužės 25, gražiausiam 
metų laikotarpy — per pačias 
Sekmines. Kultūros Židinys per 

____  ___________ metus mato daug visokių paren- 
ven, N.Y?C. Kažakamskas, Phi- ir įvykių, bet pavasario 
ladelphia, Pa, M. Jankauskas, x “ '“ ,—
Drexel Hill, Pa, J. Stanaitis, 
Houston, Tx, J. Dragūnienė, 
Montreal, Que, Canada.

Po 2 dol. — V. Palūnas, Ak- 
ron, Ohįo, J. Petronis, Phila
delphia, Pa, A Butas, Falls 
Church, VA, A Stulga, Cfncin- 
nati, Ohio, A. Kiždenė, Chicago,

Suprasdamas jūsų, padėtį, ne- čius, Brooklyn, N.Y, A švagž- 
žinodamas pirkimo — pardavi- dienė, Chicago, III. 
mo sutarties turinio, aš pata- _ _ _ 
riu kreiptis asmeniškai į pažįs- Flushing, N.Y, Regina Mack, 
tarnus bičiulius ir prašyti pasko- Orany, N.J^ R. Ragus, Rieb
ios. Bet tuo pačiu metu jūs mond Hill, N.Y, O. Norėikienė, 

Richmond Hill, N.Y, J. Shupie- 
nis, Du Bois, Pa, K. Mitinąs, 
Fremont Center, N.Y, V. Mei
liūnas, New York, N.Y.

Po 4 dol. — Z. Ūselis, Flush
ing, N.Y, V. Vindašius, Aylmer, 
Ont, Canada, kun. J. Skirkus, 
Hayward, Wisc, A Vakselis, 
Richmond Hill, N.Y, E. Staknys, 
Jamaica, N.Y.

Po 3 dol. — A Bendžius, 
Philadelphia, Pa, B. Liogys, 
Lenham Md, E. Garla, Woodha-

tojus, kad tai yra saugus in
vestavimas. Senesniais laikais 
mes, advokatai, tvarkydavom pa

Po 5 dol. — G. Zabėlskis,

čiuodavom nuosavybę, patik- 
rindavom, kiek iš viso yra pa
jamų, įskaitant jūsų algą, ir taip 
pat išlaidų. Tada padarydavom 
legalius dokumentus, pagal pir
kių ir pardavėjų sutartį. Toks 
veiksmas sumažina bendrąsias 
pirkimo-pardavimo išlaidas. Da
bar bankai išvystė tokią sistemą, 
kad žmonės įdeda savo santau
pas į bankus, kurie žmonių 
pinigais duoda paskolas—“mor- 
gičius” ir iš to daro biznį. Aš 
patariu jum surasti tokį tautietį, 
kuris turi atliekamų pinigų. Vė
liau nueilrit pas savo šeimos ad
vokatą, kuris tą paskolos reika
lą gerai sutvarkys, ir abu bū
sit patenkinti bei apsaugosit 
savo interesus: skolintojas gaus 

mėnesinį mokestį, o_skolinin- 
kas mokės mėnesinius ar šešia- 
mėnesinius nuošimčius. T’aip ; vičfenė, Richmond Hili, Ą._ 

„ pat į jnorgičius’pritariama
JL Knkštopaitis,Jffrų keliais. jaud, jei nuošimčiai didės,

tai ir skolininkas mokės dides
nius nuošimčius, o jei nuošim
čiai mažės, tai skolininkas ma
žiau turės mokėti.

Adv. Charles P. Kai

šventė būna pats nuotaikin- 
giausias subuvimas. Švente pra
sidės pamaldomis ir specialio
mis gegužės mėnesio apeigo
mis 12 vai. vidurdienį, kaip ir

kėlės, prisiminima^5 dol.
K. Motuzas ir kiti. Postage 

Stamps of Lithuania, 15 dol.
VI. Juodeika, Didžioji iliuzija, 

b-mas ir II-ras tomas. Su kietais 
viršeliais. Po 15 dol.

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės ‘minties kėliu. 13doL,

lOdbl.
O. V. Milašius, Septynios vie

natvės. 4 dol.
Vysk. M. Valančius, Vaiką 

knygelė. 3 dol.
A. Rūgyte, Zanavykįja. II-ras 

tomas. 15 dol. Kietais viršeliais 
" 20 dol.

VI. Vįjeikis, Lietuvos istorijos 
vaizdai. Didelio formato, su gau
siom iliustracijom. Kaina 15 
dol..

Lithuanian Heritage, spalvo
tas įvairiausių lietuviškų pirki
nių katalogas. Kaina 2 dol.

Sesuo O. Mikailaite, Esame 
Dievo vaikįu, religiniai prati
mai. 2 dol. \

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracįjcj.

M. KaraŠka, Alezandria, VĄ, R. 
Tragus, Allentown, Pa., J. Viš- . 
niauskas, Peely, Pa, P. Nąkuta-

G.
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Alg. š.

liaudies dainų ir operų arijų. 
Dviejų plokštelių albumas — 14 
doL

su simfoninio orkestro palyda, 
ištraukos ii Gražinos, Aidos, 
La Gioconda, La forza dėl desti- 
no it kt Stereo. Kaina 10 dol.

ffiiiiTiani grasai. S. Stankūno

su

no

kinis ir New Yoiko vyrų Per-

Kaina 8doL

J. Girįjoto duetai, 2 plokštėta 
— 14 dol, A. Kuprevičiaus pia-

DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiųs

dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

Po 37 dol. — A.A. Reven- 
tas, Houston, Tx., dr. K. G. 
Ambrazaitis, Chesterton, Ind.

25 dol. — D. Pranckevičius, 
Hollis, N.Y.

Po 17 dol. — O. Jankevičiū
tė, New York, N.Y., B. Chla- 
mauskas, S t. Petersburg, Fla.

13 dol. — J. Labenskas, Re
gina, Sask., Canada.

Po 12 dol. — A. Ralys, Rich- 
mond Hill, N.Y., D. Bobelis, 
Massapequa Park, N.Y^ V. Jo
nynas, Queens Village, N.Y., P. 
Ąžuolas, Brooklyn, N,Y. »

11 dol. — kun. L. Budreckas, 
Brooklyn, N.Y.

Po 10 dol. —V. Zabita, Brook-

Philadelphia, Pa., P. Vainius, 
E. Northport, N.Y.

Ohio, R. Edelman, Philadelphia, 
Pa, F. Gerulskis, Islington, 
Mass, B. Gadeikis, Springfield, „ 
Pa, dr. J. Valiūnas, New Ro- 
chelle, N.Y., L. Tamošaitis, 
Woodhaven, N.Y, A. Žūsinas, 
Pittsburgh, Pa, L. Gailiušienė, 
Philadelphia, Pa., F. Shablaus- 
kas, Richmond Hill, N.Y., J. 
Mackevičius, Lynbrook, N.Y, J. 
Miltenis, Hamilton, Ont., Cana
da, J. Kralikauskas, Islington, 
Ont., Canada, P. Kodą, Sche- 
nectady, N.Y., M. Minikauskas, 
Westboro, Mass., L. Vlavianos, 
Millersville, Md., M. Kairys, N. 
Providence, R.I., Sisters of the 
Immaculate Conception, To
ronto, Ont., Canada, M. Butri
mas, New Britain, Conn., S. 
Bagdonavičius, Philadelphia, 
Pa., S. Baltauskas, W. Hart
ford, Conn., O. Bileris, Valley 
Stream, N.Y, B. Kruopis, So. 
Boston, Mass., J. Ridikas, Nor- 
wood, Mass., A Bender, Amity- 
ville, N.Y.

Po 1 dol. K. Vainius, Mas- 
peth, N.Y., A. Gasiūnas, Car
inei, N.Y^ M. Ilgūnas, Rich
mond Hill, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y, N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį sutaupysite 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo

654-3756.

. . ...
DARBININKO SKAITYTOJAM

Prato praiRtl 
*-*«**

PASKUTINE PROGA
turėti 8svo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų Metuviiku 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrukę kai kurių tmnų, tad
ryžomės papildyti.
Lietuvių EncflJopeffija 36 tomai ................................$35&M
Ekeyelopeffia Iltuaafca 6 tomai ......  ...........$I2Mi
Vinco Krėvės RaStM 6 tomai............................
B mano alHiminimą — Petras Klimas............. .... $12JI

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

NEUŽMIRŠKIT SAVO GIMINIŲ 
ŠIĄ VASARĄ

Ii viso 
totų

601

**002

**005

Gegužės 21

MržaHolO

(naktų kelionėj)

Maskva 2, Vilnius 5,
Ryga 4, Leningradas 1,
Helsinki 1

Maskva 2, Vttntaa 6,

HoMnfcl 1

Helsinki l,VOntas5,
Ryga 2, Helsinki 2

t.
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daroma ne 
galy, bet P 
šventėj. Ai 
Židinio Idinius drabužhis. Veikdas folefo- 

tas asiglų kalba, kad joo paš- 
naudolų čia užaugusi jaiinimb 
karta, kad lengviau patektų į 
įvairias bibliotekas. Tai autentiš
ka ir Įmingi studija apie tauti
nius drabužius, tai vienintelė 
tosrOŠieknyga. Arčiau su ja su
sipažinę, galės patobulinti savo

Andrius Lileika. Už balto rialo —'K.V.Banai- bnka
Pabaigai buvo dvi dainos — čio/Oiant kalneik) —K?

Ten, kur žaidžia Nemunėlis ir naičto, Pavasario dienelė

rangos lygį. » ■■■"' Tai tik
Pats dait Antanas Tamcrfa^ ripųž* 

tfo atvyksta į New Yorką ir čia bmtto. 
parodys skaictees apie lietuvių noti įv 
tautinius drabužius, parodys v ir Įtikai

(atkelta iš 9 pri.) .
vo netrampas, ypač Bsitęsė ant
roje dalyje, bet publikai pepa- 
boda, .nes jis visada pd^oė 
gyvų kontaktą su ja. Klausyto
jai žavėjosi tuo jo pasaulin, ta

nę, a£ie neregių tikintos, auksa- n '
kalius, religinius motyvus fotuos 
nuostabius šauksmus, skirtus 
toli esančiai Lietuvai.



tapybos kurinių

O

847-55

IMK FEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBAS

N.Y. vyrų choras Perkūnas ge
gužės 17 rengia savo metini 
pavasario koncertą. Choras visu 
intensyvumu repetuoja, mokosi 
naujų dainų.

jo 20 dol. Kultūros Židiniui.
EufMaUw te Ramūne Baran- 

randų duka bdandfeio 27 Ap
reiškimo parapijas fažnyčige 
pakrikštyta Viktate-Eugenįja 
vardu. Krildtynų vaišės buMo na-

rengia Motinos Dienūs minėjimą 
gegužės 4, šį sokmsdisnį. 11 
vai. mišios už gyvas it mirusias

vienuolyne. 4 Fhiladelphiją iš- 
vyko balandžio 25, penktadienį. 
Jo literatūros vakaras Philadel- 
phijoje buvo balandžio 26, o Bal- 
timonėje jo vakaras buvo balan
džio 27, sekmadienį. Iš Balti- 
morės nukeliavo į Washingtoną, 
kur aplankė savo bičiulius. Iš 
Washingtono gegužės 1 keliau
ja f Rochesterį, kur gegužės 3 
bus jo literatūros vakaras. Į New 
Yorką grįžta gegužės 5, pir-

ūokri. JM ym.rafcęfrJfe jau hu- 
vo miręs, kai jo žątana Maryte 
iš to namo išsikmuste 1948. Gal 
dar yra likę jo artimieji. Prašom

Tautos Fondo metinis suva
žiavimas įvyks gegužės 24 Kul
tūros Žįidiny, 341 Highland 
Blvd. Brooklyn>N.Y. 11207. Pro
gramoje numatyta tarybos ir val
dybos pranešimai, Kanados ir 
JAV įgaliotinių pranešimai, Vli- 
ko veiklos apžvalga.

MAIRONIO

100-tojo skyriaus, sutraukė pilną 
Mo- * salę publikos ir praėjo su dide

liu pasisekimu. Buvo pade
monstruota apie 180 aprangos 
vienetų. Plačiau kitą kartą.

čiaus koncertas buvo balandžio 
26 Kultūros Židinyje. Kon
certas buvo aukšto lygio, tik gai
la, kad publikos buvo mažokai. 
Plačiau kitame numeryje.

Tratos Fondo nuostatai at-

gegužės 17 paskutinės pamokos 
metu.

Mocytojij laryoosposeais dus 
gegužės 17 tuoj po pamokų. 
Posėdis bus Kultūros Židinyje.

Vainikų dienos savaitgalį, ge
gužės 31, pamokų nebus.

Mokslo metai baigiami birže
lio 7. Tą dieną pamokos bus į? 
prastine tvarka. Birželio 8 KuL

Dailininko 
PRANO LAPĖS

NAUJAPAJĖGA 
PERKŪNO KONCERTE

sekmadienį. Taip pat praneši, 
kad choro bibliotekininkė yža 
Angelė Mincevičienė.

Kotrynos Grigaitytės naujas 
eilėraščių rinkinys “Marių vėjui 
skambant’ ką tik išspausdintas 
pranciškonų spaustuvėj Brook- 
lyne. Gaunama pas lietuviškų 
knygų platintojus ir Darbininko 
administracijoj. Kaina 4 dol.

MOKYKLŲ 
TARYBŲ 

RINKIMAI
Gegužės 6 įvyks rinkimai į 

N.Y. miesto mokyklų- apylinkių 
tarybas. Kiekviena apylinkėuš- 
renka 9 žmonių tarybą 3 metam. 
Balsuotojas gali pasirinkti iki 9 
kandidatų, balsavimo kortelėje 
pažymėdamas numerį prie pa
vardės. (Žifir. skelbimą).

Iš lietuvių gyvenamo rajono 
šie kandidatuoja į Community 
School Board (CSB) of District

Los Angeleš.
Apreiškimo parapijos choras 

dėkoja klebonui kun. J. Pakalniš
kiui už surengtus choro komuni-

spausdinti pranciškonų spaustu- 
_____ ____ _____________________ „ t Pirmoje dalyje įdėti lietu- 

muoseartimįų’dramgų ratelyje, viški nuostatai, antroje — ang- 
Rerina Žilienė mirė b»Undžin liški. Knygelė mažo formato, turi 

27 East Hamptone. Palaidota iš 24 puslapius. Išleido Tautos 
švč. Trejybės parapijos bažny- Fondas.
čios East Hmptone. Palfro sū- Poetas Bernardas Brazdžionis, 
nų Paulių ir dukrą JriŲą su atvykęs iš Los Angeles, Calif., 
šeimomis ir pusbrolį kun. A. &a buvo sijojęs pranciškonų 
Račkauską. Bravo gtonasi 1910

11 vai. mišias. Tėvai, turį tokio 
amžiaus vaikučių, prašomi juos 
užregistruoti pas parapijos ku
nigus.

Lietuvos vyčių 110 kuopos 
šių metų penktas, susirinkimas 
įvyks gegužės 7, trečiadienį, 8 
vai. vak. V. Atsimainymo lietu
vių parapijos salėj, 64-15 56th 
Rdn Maspetb, N. Y. Valandą prieš

lavybos. '
A. a. Antanui Bacevičiui St. 

Petersburg, Fhu, mirus, vietoj 
gėlių prie jo- karsto, draugai ir 
artimieji aukojo Tautos Fondui: 
po 25 dol. — Kazys ir Alena 
Vilnis, Ona ir Alfos Kindurys, po^®^ 
10 dol.—Viktoriją ir Kazys Klei
va, Marga ir Branas Polteraitis, 
y. Vaitiekūnai, p^5 dol. — Si

mas Velbasis, Gražina Jezukai- 
tienė^Albipas ir Eugenija Šat- 
raStis, Terašė Liutkus. Tautos

kų Anastazijos ir Antano Tamo
šaičių knyga “Lithuanian Na
tional Costume”.

DaiL . Prano Lapės tapybos 
darbų paroda įvyks gegužės 3 
ir 4 Kultūros Židiny. (Žiūr. skel
bimą). Dailininkas meną studi
javo Lietuvoje ir Švedijoje, 
Amerikoje vertėsi kaip knygų 
iliustratorius, ilgai mokytojavo 
aukštesnėse mokyklose. Šiemet 
pasiėmė metų atostogas, kad 
galėtų daugiau atsidėti tapybai. 
Gyvena Maino valstybėje, apie 
90 mylių į šiaurę nuo Kenne- 
bunkporto. Ten turi savo namus 
ir studįją. Jo. naujausią meną ir 
matysime šioje parodoje. Oficia
lus parodos atidarymas bus šeš
tadienį 7 v.v. Po atidarymo — 
vaišės. Parodą rengia LMK Fe
deracijos New Yorko klubas.

Dailininkų Anastazijos ir An
tano Tamošaičių knygos “Lith
uanian National Costume” supa
žindinimas su New Yorko vi
suomene bus gegužės 4, šį sek
madienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Ši graži impozantiška 
knyga, išleista su Kanados 
valdžios parama, plačiai pavaiz
duoja lietuvių tautinius drabu
žius, etnografinius skirtumus. 
Knygos sutikimai jau buvo bent 
keliuose miestuose — Bostone, 
Cbicagoje ir kitur. Į New Yor
ką atvyksta ir knygos autorius 
daiL Antanas Tamošaitis ir atsi
veža daug skaidrių apie lietuvių 
tautinius drabužius. Jis pats 
rodys tas skaidres ir paaiškins. 
Taip pat bus rodomas filmas — 
Spirit of an Amber Past — apie 
dailininkų veiklą jų sodyboje. 
Bus supažindinta ir su knygos 
turiniu. Bus galima ir pačią 
knygą įsigyti. Po visos progra
mos vaišėsi Rengia Lietuviškos 
Skautuos Fondas. Tikrai reta 
proga susitikti su daiL A. Tamo
šaičiu ir pamatyti jo skaidres bei 
filmą.

vaujamoje programoje skambino 
Andrius Kunevičius M.K. Čiur
lionio tris preliudus. čia buvo 
panaudota neseniai išleista A. 
Kuprevičiau (skambinta plokš
telė, kurių radijo stočiai parūpi
no dr. J. Lenktaitis.

joje, 193J atvylįo ipas savo vyrą 
Paulių Žilių.Jos vyras buvo nu
vykęs į Lietuvą aplankyti savo 
giminių, ir ten ją vedė. Paskui 
vienasgrjžoį Ameriką, o ji atvy
ko vėliau, Vynu jan mirė prieš 
keletą meti). : T;.

Sįtotų tirų Meta prane
ša, ]ad savo balių rengia spalio 
4 Kultūros Židinyje. Baliaus 
programabuspaskelbtavėliau.

Dahar min^imte nukeliamas į 
rudenį, nes dabar negali atvykti 
paskaitininkas prof. dr. A. Kli
mas.

New Yori Times radijo sto
tis balandžio 24, ketvirtadienį, 
priešpiet Bob Sherman vado-

Fotografaąjasi visa mokykla 
gegužės 3, šį šeštadienį. Prašo
mi visi mokiniai tvarkingiau ap
sirengti. Pageidautini tautiniai 
drabužiai.

Patamnamieji egzaminai vi
sose klasėse bus gegužės 10.

Šalia choro dainų stengiamasi 
įvesti visai naujas muzikines pa
jėgas. Ir šių metų pavasario kon
certui bus tokia nauja pajėga — 
New Yorkko lietuviam dar ne
girdėta smuikininkė Milda Al- 
kaitytė, mūsų žinomos pianistės 
Dalios Sakaitės mokslo draugė.

Ji gimė Clevelande. Jau nuo 
5 metų grojo smuiku, vėliau 
skambino, ir pianinu. Teko apsi
spręsti, kurią šaką pasirinkti toli
mesnėm studijom. Sustojo prie 
smuiko. Konservatoriją baigė 
Baltimorėje 1979. Iš ten persi
kėlė gyventi į New Yorką, į mu
zikos ir meno miestą.

Be smuiko ji dar mėgsta dai
navimą. Ir šiai sričiai yra skyru
si nemaža laiko. New Yorke įsi
jungė į žinomos Švč. Trejybės 
bažnyčios chorą Manhattane.

Ji taip pat pažįsta ir lietuvių 
kompozitorių kūrinius, tai ir 
šiame koncerte ji pagros eilę lie
tuvių kompozicijų. Bus miela 
pamatyti ir išgirsti šią jauną 
smuikininkę, kuri visu veržlu
mu ateina į gyvenimą.

daiL Adolfo VaMera 
gamtovaizdis (36 ir *4 col.). Pa
veikslas yra iš 1948 metų ir 
vaizduoja Frefourgo in Br. apy
linkę Vokiefijcje. Galerfią gaB- 
ma lankyti kiekvieną dieną.

Angelų Karalienės yanHfoė 
LX Moterų Sąjungos 24 kraupa

; I Laisvę Fondas Lietuviškai 
Kultūrai Ugdyti įleidžia prof. 
Juozo Brazaičio raštus. Viso nu
matyta betari tomai. Juos reda
guoja Afiša Skrapskelienė ir 
Česlovas GrinceviČiūs, Pirmasis 
tomas jau baigiamas, jis tarės 
apie 500 puslapių. Visi tomai 
bus įrišti į kietus viršelius. Dr. 
Juozas Girnius rašo prof. J. Bra
zaičio monografiją.

Inga ir Alfonsas Tumai a^u 
Reginos Ingelevičienės kilniam 
atminimui aukojo 25 dol. Tautos 

Fondui, kuris už auką nuo
širdžiai dėkoja.

PreL dr. Vytautas Balčiūnas, 
su rekolekcijomis aplankęs 
Australijos lietuvius, Darbinin
kui atsiuntė sveikinimus iš pa
dangių tarp Tonga ir Fiji. Iš toli
mos kelionės prelatas sugrįžta 
gegužės 2.

— Egiis Kaime, latvis auto
rius, parašė labai įdomią istori- 
—? knygą apie latvių, lietuvių 
ir estų laisvės kovotojus nelais
vėj 1945. Tai “In tire Shadow of 
Freedom’. Gaunama beveik vi
sose knygų parduotuvėse. Kaina 
1.95 dol. Organizacijos ir par
duotuvės gali užsisakyti iš lei- 
dyttos šu nuolaida. Cit. Nf. 
19264. Manor Books, Ine. 45 
E 30th St, New York, N.Y. 
10016. Užsisakant mažiausiai 25 
egz. su persiuntimu—34 dol.

Pakeitęs adresą, rašyk admi-
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JUSTO GIMBUTO TEISMAS

(Elta)

universitetui tr feu.wSlws kul
toms miestai Marijampolei . Šiais 
metais konnmistamini V; Kap
suko 100 metų gminno sukaktį.

dyba su getais žmonėmis. Štai 
Kastančių Juozo sodyba — 
lygu, tik pašiurpę išraustos 
žemės grumstai, šalia buvusio 
sodo užpilta kažkokia milžinU-

tomą praplėsti Muzikos žurnalą 
ir jame spausdinti Pdbalžijo mu
zikologų konfermjų nutari* 
mm. Numatomi kimiai Kipro 
Petrausko ir JuozoGratiodžio 100 
metų gimimo stildtiams.

Iš okupucitM:£itetavds į Romą 
balandžio 10 atvyko Kauno ar* 
Idvyskupijos ir Vilkaviškio vys-

Vakarų ir Rytų Vokietijos pa
sirašė transporto sutartį, pagal 
kurią V. Vokietija per 5 m. už 
282 mil-dol. pasižadėjo pagerin
ti V. Berlyną su V. Vokietija

kad kas trečias sruogos narys 
esąs komunistas. { kompozitorių 
sąjungą priimti du naejinariai: 
klaipėdietė muzikologė A. Žiū- 
raitytė ir muzikos kritikas E. 
Gedgaudas.

numerio data — 1979 m. spa
lio 19 d. Iš viso 83 puslapiai.

Pačioj pradžioj minimas Veng
rijos kardinolo Laslas Lekaįaus 
viešnagė Lietuvoj 1979 spalio 
mėn.Vos tam vizitui praėjus, 
Darbininko skaitytojam perda-

— Kovo 23 Lietuvoje mirė 
dailės Ifritiiaa Edvardas Prane* 
kinas. Gimęs 1925 spalio 13 
Krinčino miestelyje. 1946-51 
dailės istoriją studijavo Vilniaus 
universitete, buvo P. Galaunė* 
mokinys. Po įyairių truaaggfaĮfcių.

VSSR News Brief (Briuselis, 
Nr. 3) praneša, kad vasario 12 
Klaipėdoj buvo pašauktas į teis
mą Justas Gimbutas. Jį kuteno 
už gyvenimą be paso (LTSR 
Baudžiamojo Kodekso 212 
straipsnio Toji dalis). Teisėjas 
buvo Pnročka; liudininkai: mili
cijos kapitonas Kapkajevas, 
miesto vykdomojo komiteto tar-

praradę, Sovietų Są- 
indamatstevo tėvyne, 
■ m$sų n&rie, o dabar 
girinėje tai boję prara- 

... _^.nr poeto savįgosą. Jis Leni-
n^Hoto brk&il k- »ą vmKbo žmogiiiarusiu žmo- 
i jietuvišką verti- guraH už lomkioc> ir mirties

žmogiškiausio žnofpiss var
das!).O Brežneve trilogiją skai
tęs kaip komuniste ir kaip rašy- 
tojasprofesionak susidur-

'‘rianmn Vladui Lapieniui už mas runųįas hrįtayKnto komiteto 
meilę Bažnyčiai irTėvynei**. Šio pirmininkas.

Žygis į Šiluvą aprašytas su 
visomis detalėmis.

Telšių vyskupijos 27 kunigai 
pasiuntė bendrą protestą Lietu
vos komunistų partijos centro

juslus asmeninius įspūdžius, o 
dabar apie tai pasisako ir Lietu
vos K. B* Kronika. Kituose Kro
nikos puslapiuose išreiškiama 
baimė dėl Lietuvos ordinarų 
laikysenos.

Gana daug vietos skiriama 
Angelės Ramanauskaitės teis
mui. Ji buvo kaltinama organi
zuotu vaikų religijos mokymu 
ir religinės literatūros {dalini
mu. Aprašomas teismas Astrave, 
liudininkų apklausa, o taip pat 
perduodamos prokuroro Abro- 
movič ir advokato Savičo kal
bos bei paskutinis Ramanaus
kaitės žodis.

Toliau spausdinamas uotus 
žmogaus teisių gynėjo kun. Al
fonso Svarinsko, Viduklės R. K. 
parapijos klebono, pareiškimas 
Lietuvos TSR prokurorui. Čia 
išdėstomi įvairūs nepagrįsti so
vietų saugumo organų kaltini
mai ir puolimai.

Kun. Sįgrto Tamkevičiaus at
viras laiškas Lietuvos TSR pro

Vabt d-to pasefcrotorius 
Matthew Nimetz pareiškė, kad 
gynybos d-tas vis dar tiria, ar 
Sov. S-gs S tikrųjų naudojo nuo
dingas dujas Afganistane, Laos 
ir Kambodžoj.

suką garbinančią stsaipsnių, o 
Marijampolėje pastatytas pa
minklas*. aut auldb cementinio 
stulpo iškeltas sMprtoriaus Ju
liaus Nanišio suirtas V Kap
suko bareljefas. Talkino archi
tektas Henrikas šnila.

— Spaudoje rakamai, kad į 
Liet. dailininkų syumgą priim
ti net 62 nauji rurian —- tapy
tojai, grafikai, stalpūoriai, sce
nografai, dailėtyrininkai, taiko
mosios dailės tarėjai, monu
mentaliosios dailė! specialistai. 
Tačiau pavardžių spaudoje ne
skelbiama.

— Muzikologų imuztkos kri
tikų sekcijos susnAdnae buvo 
tariamasi dėl muriolroginių dar
bų leidybos. Pirmininkas V.

susirinkimo partinės organizaci
jos sekretorius
pranešė, kad rysianti dlbartfea 
muzikinio gyvenimo įvykiai b«r 
vę E. Balsio W-dešimtaiečio 
minėjimas ir J. Juzeliūnotimfo- 
nįjos-oratoriįjos ‘Canta*. magni- 

dijos įmanomos iSovietų Są- v^k^s^ ga^a^SdSX 

jungoje!). Iškilmėse dalyvavo ir tačiau ynriniaOT<Į trūkstąlurinin-

Iranas paskelbė savo kariuo
menei parengties būklę.

Nikaragvos junta, pašalinusi 
iš savo tarpo du nuosaikiuosius 
narius, pamažu vėl grįžta į vie
nos partijos valstybę.

Irimo 3 ginkluoti arabai, pro
testuodami prieš Khomeini val
džią ir reikalaudami, kad Ira
nas paleistų iš kalėpmo91 arabą, 
užėmė Irano ambasadą Londo
ne ir paėmė įkaitų. Irano vy
riausybė pareiškė, kad už kiek
vieną nužudytą įkaitą būsiąs nu
žudytas kalėjime laikomas

na, kad nuo Helsinkio susitari- nusižengimi 
raų pasirašymo Sov. S-ga yra nu- 
teisusi 400 žmonių už jų politi- B 
nius ar religinius įsitikinimus. B 
Sov. S-gos spauda paprastai visų B 
politinių bylų neskelbia, todėl 
nuteistųjų skaičius yra žymiai B 
didesnis.

JAV įstaigos patvirtino, kad jų B 
naikintuvai nuvijo prie lėktuv- B 
nėšio Nimitz besiartinantį Irano B 
karo lėktuvą, bet jo neapšaudė, B 
kaip Iranas kad paskelbė.

Kinijoj besilankantį Italijos | 
komunistų partijos vadą Enrico B 
Berlinguer Kinijos vadai kalbino 
prisidėti prie bendro fronto prieš ■ 
Sovietų Sąjungą, bet jis nesuti- B

kfirybo8jproblein«ds, jam Brež
nevo raštiėbuvę įkvėpimo šal
tinis. E. Mieželaiti, laižydamas 
diktatoriaus padastaip susinie- ,
kino save, jog drį» prisipažinti, - darbų nuo 1957 iki 
kad įkvėpimo iešką anerni niuo- Literatūros ir Meno s 
se diktatoriaus rakiuose. Pad- redakcijos narys, ' 
laižiui tokssusinielriaimas irtin- iki mirtinVjtiriin Kul

Oiandjjoi princesė Beatriz a- 
idhningri pradėjo eiti karalienės 
pareigas. Nežymi Olandįfa^pr- 
ventojų dalis dėl butų tdBBp 
surengė triukšmingas <^B^K 
stracijas.

Spėliojama, kad Liberijoj^ 

versmą įvykdęs viršila Sanrtųi 
K. Doe esąs tik ten atstnuteiv 
kairiųjų parijų — progresyvinė^ 

IMHMlieS (MltŲOS V8OO wWTWl 
Bacctts Matthews ir Afir&ustei-

tototettotetoeetoeeeteė
JAV ambasadoj Irane laikyti 

įkaitai buvo grupėm ar pavieniui 
išsklaidyti į septynius Irano 
miestus.

vakmų Europos sąjungininkai 
grii atsisakyti paskeftti Iranm 
altines sankcųas, už tai, kad jie 
nebuvo laiku painformuoti apie___ ____________ _____________
numatomą įkartų gelbėjimą, są- vėm iš okupuotos Lietuvos atė- 
jungtaių valstybių vadai pareiš
kė laikysiąs! duotų pažadų, ne
bent iki gegužės 17 būtų žy
miai pažengta įkaitų paleidimo 
reikaie.

Prez. Cvter vieton atsistaty
dinusio valst. sekretoriaus Gy
rus R. Vance nauju sekretorium 
paskyrė senatorių Edmund S. 
Musiue. Kol senatas jo paskyri
mą patvirtins, sekretoriaus pa
reigas eis jo padėjėjas Warren 
M. Christopher. 

Domminkonų respuHftos 
ambasadoj Kolumbijoj laikyti 
įkaitai buvo paleisti, o juos lai
kę teroristai buvo nuskraidinti į 
Kubą. Už įkaitų paleidimą tero
ristam buvo sumokėta apie 2 
mil. dol. _

JAV delegacijos į Madrido 
konferenciją vadovu paskirtas 
Griffin Bell, buvęs JAV genera
linis prokuroras.

Jugoslavijos diktatorius Irto, 
sulaukęs 87 metų amžiaus, po 
įvairių ligų komplikacijų ir ope-

pernai balandžio mėnesį išėjo iš 
lagerio ir atsisakė imti sovietinį 
pasą, reikdaudsDBBtiS leidimo iš
vykti į A^aferiką.

Kai teisėjas ir tarėjai išėjo pa
sitarti, Gimbutas iš salės dingo. 
Teismas buvo atidėtas.

rius vyskupas Liudas Povilonis, 
lydimas Kauno kunigų seminari
jos dėstytojo ir Vilniaus šv. Ra- 
polo pdfepųos Idebcmo kun. dr. 
Prano Vaičekonio ir Lietuvos: 
vyskupijų liturginės komisijos | mcuk? 
pirmininko, Vilniaus Šv. Petrėj . 
ir Pauliaus parapijos viceklebo-f 
no kun. Vadovo Aliulio.

Svečius iš Lietuvos, atskrido-’^ 
sius sovietų lėktuvu, Romos;iškB| 
aerodrome sutiko Bažnyčioj bet^B 
viešųjų reikalų tarybos vicesek-fe 
rotorius prel. Audrys BačkisS 
Vatikano valstybės sekretoriatoj yMrtų 
atstovas proL Dias ir būrelis |mmės 
mos Betuvrų kunigų. '

su grauduliu, su atvirti-protesto 
žodžiu. Čia išrašome trumpą iš
traukėlę iš vienos novelės, kal
bančios apie sodų kapus: “Išli
po prie kaimo kelelio. Apsidai
rė ir nustėro. Nuo pavasa
rio nebuvo čionai. Tik
tai nuo pavasario. Plytė - 
jo ligi girios plyni laukai. Tuš
ti laukai, lygūs lyg delnas. Tie
sėsi užversti melioracijos grio
viais. Nors jisai žinojo, kad me
lioruos, šita laukų tuštybė apstul
bino. Taip apstulbino, lyg kas 
būtų smogęs į paširdžius. Yra 
matęs tokius plačius laukus 
Austrijoj, Kanadoj, JAV, ir jie ne
kėlė jokių mindų. O čfo-.ž. 
Čionai sodai baltai nuputodavo 
pavasarį, o rudenį jie pakvip
davo obuoliais. Nieko. Tuščia. 
Nė medelio. Nė žerido, kad čia 
gyventa, kad būta žmonių. Re
žisierius žengė per tuščią žemę
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draudžiamas, tai tiek tuos moky
tojus, kurie savo iniciatyva tero
rizuoja tikinčius mokinius, tiek

(ffnpiilrio nj)
Skapiškio vid. mokyklos di

rektorius Jonas Kaušakys gru-

TARĖSI LIETUVIŲ IR 
ŽYDŲ ATSTOVAI

buvo įėjęs į bažnyčią irtra iš
buvo per visas gedulingi i pa
maldas. 't' '

Į Ne paslaptis, kad dalis moky
tojų yra tikintys ir praktikuoja 
religiją. Viena mokytoja išsireiš
kė, j°g R savo iniciatyva tiltin-

gu netikėta.. . _
Taip ateistuojantie^ valdi

ninkėliai sugalvoja sau “darbą“ 
ir kitos gaišina dėl to, f ką-rtor- 
mafes žmonės nekreiptą jokio 
dėmesio.darbovietėje. Jo bylą nagriaijo 

net rajkomas, mat “nutikaltėiis“ 
yra LKP narys. Buvo svarstomas 
klausimas apie jo pašalinimą

pastatyta tik senutėms ... Artėja 
Velykos, religinė r šventės, jūs 
gi esate aštuntokai, ir prašome 
nevaikščioti po šventorių, būkite

KVECAS
JONAS 

i?33 + rm

New Yorke B’nai B’rith Auti- 
Defamation L] 
balandžio 20 į’ 
planuotas lietuvių ir žydą atsto
vą pasitarimas. Pasitarimo ini
ciatorium buvo Anti-Defamation

mai. Irakas be jokio parlamento 
gyveno 20 metą.

,Buv. Liberijos vicepreziden
tas, metodistą vyskupas Bennie 
D. Wamer Ivory Coast valsty
bėj sudarė egzilinę Liberijos 
vyriausybę ir žada naujuosius 
Liberijos valdovus nuversti. JAV 
ambasadorius patarė visiem ten 
esantiem amerikiečiam meto
distų misionieriam iš Liberijos 
išvykti.

Egipto prez. Anwar el-Sadat

Britanijos keleivinis Imrvas 
su 138 keleiviais ir 8 įgiltos na
riais Canary salose atsimušė į 
kalną, ir visi skridusieji žuvo.

Libijos teroristai Londone nu
žudė dujos valdovo plk.Muam- 
mar el-Qaddafi politinius prie
šus — žurnalistą Mohammed 
Mustafa Ramadan ir Mohnoud

poSuezo kanalu, jungiantį Egip
tą su Sinajaus pusiasaliu.

Alžiras apkaltino Prancūziją, 
Maroko if'JAV už ten gyvenan
čią berberą kurstymą.
' 5 Kinija pareiškė boikotubsiaų-

iš. viršaus”, niekaip kitaip nepa
vadinsime, kaip, parapijos kie
to no Velykų pamokslo žodžiais 
ta riant, “tautos grabeliais”.

kinius. Pvz^ mokykloje įvykus 
vagystei, demonstratyviai darė 
kratą tik pas tikinčiuosius moki
nius: Stasę Raudonytą, Vaidą 
Belickaitę ir Petrašonytę. Tė-

misijos pirmininkas adv. Aiex- 
ander Epštein (kanadietis), ku
ris, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkui inž. Vyt. Ka
mantai pritarus, pasitarimo su
šaukimo pastangas koordinavo 
su JAV LB visuomeninių reika
lą tarybos pirm. inž. Alg. Gėčių.

tis. Po to atvirai, tačiau manda
giai aptartos tos problemos, ku
rios lietavią-žydą tarpe kebą 
nesusipratimus ir trukdo ją 
tarpusavio bendradarbiavimą. 
Pasidžiaugia esamais šviesiais 
pavyzdžiais abipusiame bend
radarbiavime, nutarta jį ska
tinti, ieškant to, kas jungia ir

seseris Zitą ir Laimą Stanefytes 
į mokytojos Motiekaitienės ka
binetą.' Motiekaitienė driekto-______________
riaus akivaizdoje klausinėjo mo- trx>S5 tedaro, “spatidž^nri
kines kas joms liepia eiti į baž
nyčią, iš kur gauna baltas suk
neles, ar kas nors vaišina bažny
čioje saldainiais, kas daugiau iš

Luokė (Talkią raj.)
1979 gegužės 31 Luokės vid. 

m-los direkt Vaištfla, mokyt.

vams pareiškus nepasitenkinimą 
dėl vaiką įtarinėjimo ir niekini
mo, direktorius atšovė: “Mes ko
vojame ir kovosime su tikėjimo 
prietarais”.

Sv. Juozapo dienoje kun. kle
bono Juozapo Giedraičio vardi
nių proga vaikučiai, lankantys 
bažnyčią pasveikino savo klebo
ną su eilėraštukais ir gėlėmis. 
Mokykloje kilo triukšmas. Mo
kyt. Markevičiūtė taip prigrasino 
vaikas, kad jie bijojo eiti į 
mokyklą. Reikėjo patiems tė
vams vėsti verkiančius vaikus į 
mokyklą. Kai tėvai pareikalavo 
mokytojos nebauginti vaiką, ši 
įrodinėjo tėvams, kad klebono 
sveikinimas buvo politinis įvy-

Nafa.
Irime taikomiem įkaitam gel

bėti komandai vadovavo Vietna
me ypatinga drąsa pasižymėjęs 
pik. Charlie Beckwith.

Kanados olimpinis komitetas 
nutarė boikotuoti Maskvoj vyk
siančius olimpinius žaidimus.

Irano užs. reik. min. Sadegh 
Ghotbzadeh, ieškodamas para
mos prieš JAV, lankė arabą 
valstybes. Kuwait jo automobilis 
buvo apšaudytas, bet ministeris 
liko nesužeistas.

Venecijoj, prie buvusio žydą 
geto sienos buvo atidengtas Lie
tuvoj gimusio dailininko ir 
skul ptoriaus Arbit Blato sukurta

Ypač kovingai buvo nusitei
kęs mokytojas Motiekaitis. Bar 
landžto 14 pusę piešimo pamo
kos savo auklėjamai VIa* klasei 
kalbėjo ateistine tema. Pagal jį, 
į bažnyčia reikia tik seniems eiti, 
o jauniems nėra ko ten vaikščio
ti. Mosuodamas rankomis, aiški
no: “štai dabar rodau jums 100 
rublių, — matote, — o Dievo ne
matote, tai ko eiti į tą bažny
čią?!”. Pirštu rodydamas į mo
kinę Vilmą Petraitytę, šaukė: 
‘Tai ta eini į bažnyčią”. Moki
nė atsakė: “Noriu ir einu’. Auk
lėtojas gąsdino išmesiąs iš kla- 
sės pionierių vadovės pareigą ir 
sumažinsiąs elgesį. Mokinė at
kirto, kad nuo pareigą savano
riškai atsisakysianti, o sumažinti 
elgesį mokytojas neturi teisės, 
juk ir patys mokytojai einą į bažr 
nyčią. Mokytojas liepė nutilti, if 
pridūrė, jog mokytojai žino, ko
ne mokiniai tikintys, todėl jiems 
Eiinyiž-ms elgesį ir išmes,jš mor

rimais. Tačiau lakiai nepasitvir
tino, nieko panašaus nėra buvę, 
vienintelė klebono “kaltė”, kad 
jis uMKiinus Kvjeoa į oaznyciį. 
Milicininkai išsijuokė, moki
niams ir ją tėvams girdint, B 
takto mokytojo kaltinimo:

B’nai B’rith Anti-Defamation 
Lygos centro komiteto pareigū
nai — JAV-ią programos direk
torius Tbeodonc Fru dm m, fco- 
direktorius Leon KSmidd,, rabi
nas Lėonard S. Kravritz, tarybos 
narys Edward Wei»ir orinė- 
imsis a. apnein, kims pBsmn-

nimo susirinkime buvo paskirta 
mokytoja ir mokinė stebėti, ku
rie mokiniai lanko bažnyčią. Tai 
rusą kalbos mokytoja Z. Vaš
kevičienė ir vienuoliktokė Sa
baliauskaitė.

Balandžio 19 VTIb klasės auk
lėtoja Vaškevičienė, Z. savo kla
sei dėstė, jog Dievo nėra, o 
pasninkus sugalvojo ponai, kad 
priverstą valstiečius badauti. 
Klausė mokinių, kurie iš ją 
lanko bažnyčią. Mokiniai atsakė, 
jog bažnyčia atskirta nuo mokyk
los, todėl jiems galima į bažny
čią eiti. Toliau auklėtoja aiš
kino, jog kasdien melstis ir klū
pėti eina tik bobutės. Dar pri
dūrė, kad per Velykas buvo at
važiavę iš rajono, surašė visus 
buvusius bažnyčioje mokinius, o 
kunigas buvo nubaustas už pa
mokslą.

iš Telšią partijos koririteto tardė 
Luokės vid. m-los mokinius: 
Gintarą Jankauską, VI kl., Valią 
Ambrožą — V kl., Saulių Leš- 
čianską — V kl. Mokiniai bu
vo puolami už tai, kad jie eina 
į bažnyčią ir patarnauja šv. Mi
šioms. Tuo tikslu minėti moki
niai, o taip pat ir Romas Žel
vys — V id. buvo tardyti jau 
prieš dvi savaites. Iš ją tada 
buvo pareikalauta, kad mokiniai 
užpildytą anketas apie savo ti
kėjimą. Baigiant mokslo metus 
visiems šiems moksleiviams su
mažintas elgesio pažymys. Nors 
anksčiau jie turėjo pavyzdingo 
elgesio pažymį, dabar ją elgesys 
įvertintas “Patenkinamai”.

Tačiau nefr-HųšityJiiemis prie
monėmis ateistai negali nugalėti 
paprastą mokinuką. Saulius 
Leščianskas drąsjai pasakė tar
dytojams: “Eisiu į bažnyčią. 
Klausysiu tik tėvą ir klebono”.

O ateistiniai prievartautojai 
imasi vis naują prievartavimo 
priemonių.

Birželio 4 visi minėti moki
niai ir ją tėvai buvo iškviesti 
j Telšių miliciją. Milicijoje gau
tas Luokės vid, mokyklos įno

rius
lankymą jai sumažinsią elgesio 
pažymį, o jei dar nesiliaus, tai 
net ir iš mokyklos pašalinsią.

' Balandžio 18 mokjddcįe ateis
tai iškabino stendą ateistine te
matika.
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Marija ragina
Gegužės 13 yra tradicinė mal

dos diena už Lietuvą. Tai Fa
timoj apsireiškusios Marijos pa
geidavimų ypatingas prisimini
mas ir jai padarytų pažadų bei 
pasiaukojimo atnaujinimas. 
Praktiškai tai švenčiama arti
miausią sekmadienį, šiemet ge
gužės 11.

1917 Fatimoj Marija apsireiš
kė ir įspėjo žmoniją dėl jai grė
siančių pavojų. Ji ragino imtis 
atitinkamų priemonių išsigel
bėti. O tos priemonės yra: atgai
la, gyvenimo pataisymas, mal
da, pasitikėjimas Marijos moti
niška galia ir globa, pasivedi
mas jos Nekalčiausiai Širdžiai.

Marija Fatimoj ragino žmones 
vykdyti maldos ir atgailos 
praktikas ir pažadėjo už tai pa
sauliui taiką ir Rusijos atsiver
timą. Drauge įspėjo — jei žmo
nės jos prašymo nepaklausys, 
klaidos plis toliau, kils baisūs 
karai, Bažnyčia bus persekioja
ma, daug tautų bus sunaikinta.

Bažnyčia, pripažinusi Fatimos 
apsireiškimų tikrumą ir Marijos 
prašymo atitikimą Kristaus ir 
Bažnyčios mokslui, ėmėsi visa 
daryti, kad Marijos prašymai bū
tų įgyvendinti.

Popiežius Pijus XII 1942 spa
lio 31 paaukojo visą pasaulį 
Nekalčiausiai. Marijos Širdžiai ir 
paragino visus jo pavyzdžiu pa
sekti: paaukoti Marijai atskiras 
taiitnr, inMyhoiji’oigniriinėijni ir 
paskiras šeimas.

Lietuvos vyskupai, atstovau
dami Lietuvos tikintiesiem, Ro
moj 1952 gegužės 13 iškilmin
gai pavedė ir paaukojo Marijos 
Širdžiai visą lietuvių tautą.

• , Visam pasauly veikia Mėlyno
sios Armijos sąjūdis, kuris ypač 
propaguoja šiuos Marijos pa
geidavimus. Amerikoj veikiančio 
Lietuvių Mėlynosios Armijos 
Sąjūdžio dvasios vadas kun. Al
bertas Kontautas ir šiemet išlei
do atsišaukimą, su kuriuo čia 
mielai supažindiname ir Darbi
ninko skaitytojus.

Mariai Ototo (m» «7-1» 
MumOM* (JttJ.IlMgl

Amphi-

Šių metų 
mimo įvy-

“Nors šventei ruošti komitetas 
raituose ir plakatuose nežymi 
Šventės tikrojo rengėjo, tačiau 
švente ruošiama Lietuviu Bend-

be, gi virus darbus vykdo LB 
subordinuojančos institucijos: 
tautinių Šokių institutas, LFDF, 
Ine., šventei ruošti komitetas ir

sumanomo; lėšų reikalaująs dar
bas, kurio naštą neša daugelis 
komisijų.

Nuostabu, ši tautinių šokių 
šventė iš lietuvių visuomenės 
susilaukė nepaprastai didelio 
susidomėjimo. Ir gal dėl to į pa
čią šventę visi bilietai (apie 

Mielas Lietuvi,
1961 gegužės 13, Maldos ir 

Atgailos dienos proga, Leiros 
vysk. Joao P. Veriančio rašė 
lietuviam: “Aš prašysiu tą dieną 
visus maldininkus, kad jie mels
tųsi už Lietuvą ir visus lietu
vius, esančius savo tėvynėj ar 
išblaškytus po visą pasaulį. Aš 9000) jau išparduoti. Dar taip 
meldžiu Dievo Motiną, kad ji 
duotų jiem drąsos ir kantrybės 
pakelti visus juos slegiančius 
vargus ir sunkumus’.

Lietuvoj žmonėm šiandien 
tikrai netrūksta kantrybės ir drą
sos kovoje už savo tautą ir ti
kėjimą. Neseniai spaudoj ma
tėm paveikslą, kaip, Lietuvoje 
Eucharistijos Bičiuliam šven
čiant 10 metų sukaktį, basas ku
nigas Algirdas Močius neša kry
žių į Kryžių kalną.

Šiandien ne tik tas vienas ku
nigas didvyriškai neša kryžių, 
bet sunkų priespaudos kryžių 
neša visa Lietuva. Lietuviai drą
siai ir viešai, nebijodami jokių 
grasinimų ir persekiojimų, šau
kiasi Dievo ir Marijos globos 
Lietuvai ir persekiojamai Bažny
čiai. Mes čia, būdami laisvėj, 
galim padėti jiem nešti tą kry
žių savo darbais ir malda, vyk
dydami Marijos prašymus.

Marija 1917 Fatimoj prašė vi
sus žmones maldų už nusidėjė
lių atsivertimą ir kiekvieno mė
nesio pirmojo šeštadienio kpnou- 

"ūSJų: Jei ftfdno prdšjfihaf? &ūs 
vykdomi, Rusija atsivers. Jei ne, 
Rusija paskleis savo klaidas vi
same pasauly,1 sukels karus ir 
Bažnyčios persekiojimą”.

Amerikoj ir kitose šalyse yra 
keletas lietuviškų parapijų, kur 
žmonės jau ištisą eilę metų 
vykdo šiuos Marijos prašymus.

Šiemet Maldos ir Atgailos die- 
1 na už Lietuvą bus švenčiama 

gegužės 11, sekmadienį. Prašau 
visus lietuvius dalyvauti savos 
parapijos organizuojamose pa- 

1 maldose ir vykdyti minėtus Ma
rijos prašymus, kurie yra šio 
šimtmečio visos žmonijos išgel
bėjimas.

niekada nėra buvę.

Bilietai, tiesa, pradėti platinti 
ankstokai, tačiau jau pirmomis 
dienomis Natalijos ir Jono Vaz- 
nelių prekyboj rodėsi spūstis, ir 
visi veržėsi įsigyti bilietų.

Tautinių šokių- šventės vyr. 
meno vadovės našta atiteko la
bai rūpestingai, bet kukliai, ty
liai Nijolei K. Jasėnaitei-Pupie- 
nei. Ji savo darbą atlieka be prie
kaištų. Jai talkina dvi padėjė
jos: Jadvyga Reginienė iš Ro- 
chesterio ir Giedrė Čepaitytė iš 
Chicagos. Šių trijų moteriškių 
rankose yra visa atsakomybė už

VI tautinių šokių Šventės rengimo komitetas. Sėdi iš k. Dalia Dundzilienė, Nijolė Pupienė, 
Vytautas Kutkus, Jonas Talandis, Faustas Strolia, inž. A. Rudis, Ritonė Rudaitienė. 
Stovi — Sofija Džiūgienė, Ada Sutkuvienė, Anatole Miliūnas, Genė Rimkienė, Jonas Baris, 
Dalia Goceitienė, Modestas Jakaitis, Rima Reklaitienė, Jūra Jakaitienė. Nuotr. V. Jasinevičiaus

1 ' 4 ’ „
šventės grož 
atlikimą. Žin 
tai daug pac

S? ,<iQ —’~ 1, Vokie-
rausims rūpesčiais. jįį* __ 2, Kanados — 6. Liku- 
Su didele pagarba tenka mi- _ g jAV.

nėfi ir šventės ruošimo komite- Pirmą karta šventėj dalyvauja tą, kuriam vadovauja kantras, ra- flu^T iš Melb^rano, 
maus būdo, šahoproto vyras Jo- AustoUjos> Vasario 16 gimnazi- 
nas Talandis. Jo pečius slegia ja _ Vokietija; Rūta — Denver,
daugybė techniškų darbų.

Tenka pasidžiaugti pakomisi
jų sutartiniu darbu.

Registracijos komisijai vado
vauja Rima Rėklaitienė, bilietų 
platinimo komisijai — Genė 
Rimkienė, salės tvarkymui — 
Anatolis Miliūnas, loterija rūpi
nasi Edvardas Lapas, leidinio 
redaktorius —Jonas Baris, daili
ninkė — Ada Sutkuvienė. Pir
moji pagalba - dr. Algis Gla
veckas, filmo direktorius — Al
gimantas Kezys,SJ, šventės ban
keto — Jūra Jakaitienė, šventės 
dienos baliaus — Sofija Džiu- 
gienė, šokėjų susipažinimo va
karo —. Leonas Radvila, infor
macijos — Dalia Goceitienė.

Kaip matom, ‘ministerijų” 
gana daug. Jos visos labai svar
bios. Visos turi savo paskirtį ir 
dirba riedėdanos vienu keliu — 
į tautinių šokių šventės pasi-

ijn- 

kelia sparnus

Colo, Banga — St. Petersburg, 
Fla., Detroito Irt. mokykla, neat
silieka ir sostinė — Washington, 
D.C., su Rateliu.

O štai ir grupės skaičiuose: 
vaikų . — 12 su 400 šokėjų; 
jaunių — 19 su 500 šokėjų; 
studentų — gausiausia, 41 grupė 
su 900 šokėjų. O svarbiausia, 
kad neužsileidžia veteranai, su
darę net 20 grupių su 400 šo
kėjų.

Šokiai parinkti labai gražūs. 
Jų atlikimas bus lyg nuostabių
jų tautinių raštų audimas.

’ Šokių šventės muzikos direk
torium buvo pakviestas jaunimo 
pamiltas muzikas Faustas Stro
lia. Šokius palydės ne tik orkest
ras, kurį sudaro Čiurlionio, 
Montrėalio, Toronto ir Chicagos 
liaudies i nstrumentų ansambliai, 
bet ir. jungtinis choras, kurį 
sudaro Tėviškės {terapijos, Dai
navos. Lietuviu Operos, Lietu-

lė jhi- vos vyčių chorai. Kaip matyti, 
- thrią: • b^cių palyda bus ypatingai įspū- 
itaavo! dingą.

Be abejo, dar vienas didelis 
rūpestis — finansai. Šventės są- ' 
mata — 180,000 dol. Reikės ap
mokėti bent didesnę dalį ir Šo
kėjų grupių kelionių. Tad komi
tetas deda visas pastangas, kad 
būtų išbrista ir iš finansinių 
sunkumų. Edv. Lapas vadovauja ' 
piniginių dovanų laimėjimų pa
skirstymui. Būtų gera, kad lietu
viai, kur bebūtų, įsigytų laimėji
mų knygutes. Tas žymiai pa
lengvintų finansų telkimo naštą.

Gaila, kad negalima aptarti vi
sų komisijų ir visų narių sun
kaus darbo. O tikrai vertėtų 
juos prisiminti. Tai greičiausiai 
nuoširdžiai atliks pats komitetas 
ir ir visus talkininkus “pasvers’ 
leidžiamajame leidiny, kurio bus 
atspausta 4000 egz.

Kiek čia darbo rankų, kiek lie
tuviškos širdies ir pasišventimo, 
ir tai be jokio atlyginimo. Ren
gėjai nori užtikrinti visiem į 
šventę atvykusiem gerą nuotai
ką, malonų pasižmonėjimą, o 
svarbiausia — pasigėrėjimą di
džiuoju mūsų tautinės kultūros 
triumfu, pačia švente.

— Sofija Džiūgienė vadovau
ja Tautinių Šokių šventės ban
keto komitetui. Nariai yra dail. 
Marija Ambrazaitienė, Joana 
Krutulienė, Nijolė Diminskytė- 
Beamer ir Bronius Juodelis. 
Banketas įvyks liepos 6 Condesa 
dėl Mar restorane, Chicagoj.

—Jungtinis Pabaltiečių komi
tetas Washingtorie veda akciją, 
kad vadinamų karo nusikaltėlių 
teismuose nebūtų neteisingai 
inkriminuojami pabaltiečiai.

— Dail Adomo Galdiko pomir
tinė meno paroda yra rengiama 
birželio 21-22 Los Angeles, Cą- 
lif. Parodą globoja Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas prel. 
J.A. Kučingis. Paruošiamais dar
bais rūpinasi vyr. skaučių Kuni
gaikštienės Gražinos būrelis, va
dovaujamas pasktn. Stasės Ko- 
ronkevičienės.

— Rašytojo ir bibliografo Po
vilo Gaučio pranešimu, lietuvių 
išeivijoj 1979 metais išleista 69 
knygos. Iš jų 36 brošidros. Ang
lų kalba su lietuvišku turiniu 
išėjo 5 knygos. Beletristikos iš
leista 10 knygų, poezijos — 5 
knygos, jaunimui skirtos 5 kny
gos, literatūros istorijos — 1 
knyga, vertimų — 7 knygos.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan CoUege
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Pačioje piliakalnio šiaurėje 
ganosi avių banda. Piemuo su 
birbyne jas ramina ausims ne
įprasta melodija. Matyt, jis yra 
kurdas. Vyras be sijono, o su 
margaspalvėmis, apie liemenį 
apdrikusiomis ir nukritusiu ša
kumu, kelnėmis.

Nbi Yuniis dalis archeolo
gams yra neprieidama. Čia žmo
nės tebegyvena. Įdomu pakla
joti po kapines, mečetę su ‘Jo
nos kapu”. Miestelio vaikai mu
mis domisi. Su pirštais burnoje, 
su šelmišku šypsniu ant dul
kinų skruostukų, basomis kojo-

150 metų. Tai padarė archeolo
gas pirmūnas P.E. Botta, prancū
zas, 1842 metais.

Miesto vardas Nineveh ky- 
liaraščio raštijoje siejamas su 
Nina — ženklu, kuris paženki^ 
na aptvarą su žuvimi. Būdinga, 
kad fr šventraštinė Jonos knyga 
aprašo žuvį, kuri padeda prana
šui nukeliauti į Nineveh.

Ašurbanipal domėjosi mokslu. 
Archeologai, rausdamiesi po jo 
rūmų griuvėsius, atrado 22,000 
molio plokštelių biblioteką su 
Mesopotamijos raštija. Jų tarpe 
yra ir plokštelės su panašiu Tva
no ir Kūrimo pasakojimu, kaip ir 
Pradžios knygoje. Be to, istori
niai dokumentai ir tuometinė 
mokslinė raštija. Šv. Raštas Šių 
radinių šviesoje pasidarė per
dėm istoriškas ir patikimas šal
tinis ne tik žydų-krikščionių ti
kėjimui, bet ir Artimųjų Rytų 
istorijai.

Asirija — Nineveh priėjo liep
to galą 612 m. prieš Kristų... 
Babiloniečiai ir medai, Nabuko 
vedami, atsikeršijė Asi rijai- Ni
neveh buvo sunaikinta. Iškilio

mis

Nineveh miesto pradžia slypi 
priešistorės miglose. Hamurabio 
Teisynp įžanga mini Nineveh, 
nęs ten esanti iškili dievės Iš* 
tar šventykla. Nineveh Ištar sta
tulėlės buvo plačiai Žinomos

sekioja mus. Paskui juos bėgio
ja ėriukai, ožkiukri, šunys. įkal
bas nesileidžia. Šnekinami nusi
suka ir juokdamiesi bėga už na
mų kampo.

innrti 
Xenophon savo k 

buria (V a. prieš 1

sė. Net Egipto faraonai jas gau
davo dovanomis. Tačiau Nine
veh ėmė labiau garsėti X a. prieš 
Kristų, tepdama Asirijos sostine.

Sennacberib (Vili a.) pndĮfe 
Nineveh iškfliausha Atokc

sios šventyklos ir rūmai tapo 
dulkių piliakalniu.

Didžioji Ašurbanipal bibliote
ka po 2,500 metų vėl tapo jung
timi tarp mūsų ir Mesopotamijos 
minties ir dvasios turtų.,

Asirija — žiauri imperija
Jau autobuse sėdėdamas, rišu 

mintis apie Nineveh su Švent
raščiu. Be Jonos knygos, yra dar 
du pranašai, kurie kalba apie 
Nineveh galą. Tai Zefanijah ir 
Nahum. Zefanijah apie Nineveh 
tik užsimena, o Nahum visą savo 
pranašystę pavadina “Nineveh 
našta”.

Asirijos valstybiniu ženklu 
buvo liūtas. Sunkus ir nuožmus 
iš grubiai aptašyto akmens. Pa
žįstu tris jos sostines: Ašur, 
Nimrud (Kriah) ir Nineveh.

Kyliaraščio įrašai rūmų sienų 
likučiuose atspindi žiaurią Asiri
jos leteną. Teroras buvo viena iš 
priemonių. Pagrindinė priemo-

Norisi daugiau laiko, kad įsi
mintume ir įsiklausytume į pra
eitį, kuri tokia sena ir gudri. 
Tačiau saulė jau vakaruose. Pa
lengvėle sVyra žemyn ir žemyn 
anapus MosuJ mečečių ir mina
retų. Pradėdama savo kelionę 
per dangų, ji buvo didžiulė ir 
raudona, pasidarė auksine su si
dabro šviesa dienokaitoje, o da
bar ji regimai didėja ir rausta. ______ ____________ _______
Laikas judėti, oes nakvynės juk „ė. Turiu po ranka asirų kara- 
dar neturime! hu savimone, kuria iie ikalė i

a kariuomenės įsiveržimą į Pales
tiną (apie . 701 m. prieš 
Kristų). Giriasi, kad sunaikinęs 
46 Judah miestelius ir paėmęs 
nelaisvėn 200,150 vyrų ir mo
terų. Jeruzalę, Judah sostinę ir 
didžiausią maištininkę,sako, ap
guliau, jos karalių Hezekįjah 
‘uždariau, tarsi paukščiuką, į 
narvą”.

Asirai, rašo Šv. Raštas. (2/4 
Kar 18, 13-37), Jeruzalės nesu
naikino, bet uždėjo didelę duok- 

. lę. Vėl skaitau Sennacherib žo-

nę duoklę ir pareikalavau dova
nų, kaip deramano orumui... 
Jis (Hezekįjah) atsiuntė man į 
Nineveh 30 talentų aukso, 800 
talentų sidabro..., brangak-

savo rūmų sienas. Tiglath-pile- 
ser L XI a. prieš Kristų kara
lius, sakosi: ’Kovojatr^ su jų 
(Mažosios Azijos tautų) 20,000 
kareivių ir penketu karalių ... 
ir aš juos visus sumaliau. Jų krau
ju paleisčiau slėnius ir aukščiau
sias kalvas. Nukirtau jų galvas ir 

*1- n- -r— —- 4AUbImKM* |
krūvas palei jų miestų vartus... 
Sunaikinau jų miestas ugni
mi... — neliko jų miestų nė 
pamatų”... Užtinku ir Senna- 
cherib įrašą apie ja karu žygį 
prieš Judah ir Babiloną. Beje, ritmų sienose: “(Gyventojų la-

lio kaulu išpuoštų lovų ir krės
lų, dramblio odos ir kaulų ...,

savo 
dainininkus te dainininkes”. 30 
talentų aukso ir 800 talentų si- 
dabro! Talentas svėrė MM lį?

Sennacherfb kerštas prieš Ba-

t
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(Keletas momentų iš Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių kongre
gacijos istorijos:

NJ. seselės veda parapines mo
kyklas, mokytojauja.

— Ateitininkų mmmb prie 
Lemont, Ilk, ieškomas administ
ratorius, kuris turi ten gyventi. 
Gyvenamos patalpos ir atlygini
mas pagal susitarimą. Dėl infor
macijos skambinti vakarais 312 
434-2243.

Po to visi dalyviai buvo pa
kviesti į valgomąjį vaišėm. Bu
vo proga apžiūrėti naujoje prie
stato patalpas. Visi džiaugėsi 
N.J. seselių sumanumu.

1 N. J. seserų rėmėjų draugi
jai daug metų pirmininkavo 
prel. P. Juras, P.A. 1947 atida
ryta senelių prieglauda motiniš
ko namo sodyboj, o 1965 pasta
tyti Šv. Juozapo vardo seneliam 
globoti pagrindiniai namai.

E. Ribokienė

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nuning 
Home/ Thurber Rd., Putnam, 
Conn . 06260.

muo, kryžius ir dedikacijos bron
zinė lenta.

Kardinolas 
ton, Mass. _ . ,___
šininkė sės. Anunciata, už jos senelių globos namo viršininkė 
motiniško namo seserys pareiginės.

— Vasaros stovyklos Nerin
goje, Vermont, vyks šia tvarka: 
lietuvių kilmės, bet lietuviškai 
nekalbantiem vaikam: birželio 
29 — liepos 12, mergaitėm: lie
pos 13 — rugpiflčio 2, berniu
kam: ragpiOčio 3-16, ateitinin
kam: rugpidčio 17-30. Dėl infor
macijų kreiptis adresu: Camp 
Neringa, t.C. Convent, Piit- 
nam, Conn. 06260.

Si lietuvaičių vienuolija įkur
ta 1924 Elmhurst, Pa., lietuvio 
pasionftto vienuolio tėv. Alfon
se Maruos Urbonavičiaus, CP. 
Pirmoji viršininkė buvo sesuo 
Paulė Dailydaitė.

N.J. seserų kongregacijos 
konstitucijų paruošė pasioniistai 
tėvai Sidney (1928) ir Lamberto 
(1946). Vienuoles M* — 
siekti tobulybės, iriMĮt radcry-

šv. Kąrinųę^cųpfišalpinė drau
gija, gyvuojanti nuo 1889, dar 
pasiliko veikti, bet pardavė 
savo klubo pastatus New Hamp- 
shire valstijos Liąuor komisijai 
už $180,000. Čia būsianti įreng
ta svaigalų krautuvė.. Draugija 
dar turi apie 160 narių, kurie, 
laikui bėgant, atrodo, pasidalins 
gautą sumą.

Grupė Šv. Kazimiero para
pijos narių, vadovaujant Petrui 
Ulcickiui, suruošė Monte Carlo 
žaidimų vakarėlį, davusi $5,000 
pelno, kuris buvo paskirtas baž
nyčios ir klebonijos bei salės at
naujinimam. Bažnyčiai apšildyti 
parapiečiai dosniai suaukojo

— Rašytojas Romualdas Spa- 
lis-Giedraitis sunkiai serga ir 
šiuo metu gydomas Hamburgo 
universiteto klinikoj. Jo romanų 
ciklo paskutinioji dalis “Auksi
nio saulėlydžio gundymai” jau 
atiduoti spaudai.

— Prel. Klemensas Razminas 
balandžio 30 mirė Frankfurte. 
Velioiiis buvo gimęs 1912 lap
kričio 8 netoli Kelmės, Raseinių 
apskr. Mokėsi Kelmėj, Kauno 
kunigų seminarijoj, Vytauto D. 
universitete, Innsbrucko uni
versitete. Nepriklausomoj Lie
tuvoj ėjo vikaro ir.kapeliono pa
reigas. Pasitraukęs į Vakarus bu
vo arkivysk. J. Skvirecko sek
retorius iki jo mirties. Po to gy
veno Romoj, dirbo Vatikano ra
dijo lietuvių sekcijoj, bendradar
biavo lietuviškoj spaudoj.

NEUŽMIRŠKIT SAVO GIMINIŲ 
ŠIĄ VASARĄ

— Su Malcolmu Fraseriu, 
Australijos ministeriu pirminin
ku, kovo 30 Melboume, Fizroy 
senelių namų pašventinimo iš
kilmėse susitiko ir lietuvių at
stovai, LB Melboumo apylinkės 
pirm. A. Pociaus vadovaujami. 
Ministeriui pirmininkui įteiktos 
dvi knygos ir kita Lietuvos rei
kalus liečianti medžiaga.

— Laureato Jurgio Gliaudos 
romaną “Agonija” anglų kalba 
planuoja išleisti Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Tremtyje centro valdy
ba. Knyga jau verčiama. Laukia
ma paramos iš šaulių kuopų ir 
pavienių asmenų. Iš anksto už
sisakę už knygą moka 12 dol., 
rinkos kaina bus 15 dol.

metų pradžios yra transliuoja
mos mišios vienuolika kalbų, 
jų tarpe ir lietuvių kalba. Li
turginių programų tvarkarašty 
yra įrašytos mišios lotynų, italų, 
rumunų, čekų, slovakų, lenkų, 
ukrainiečių, armėnų ir lietuvių 
kalbomis, be to, pamaldos ma- 
ronitų ir bįzantinų-slavų apei
gomis. Lietuviškos pamaldos 
transliuojamos kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį 12:20 vai 
Lietuvos laiku.

Mirtis pašaukė praėjusio karo 
veteraną Juozą Šlekaitį (Bleki- 
tis), 68 metų, gimusį Nashuoj 
1911 balandžio 6. Tėvas — Ado
mas Šlekaitis, motina — Elena 
Vieckytė. Paliko seserį Vincentą 
Berube ir prancūzų kilmės 
žmoną Ceciliją. Palaidotas lietu
vių Šv. Kryžiaus kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo karo vetera
nų skyrius, kuris našlei įteikė 
Amerikos vėliavą.

Sulaukusi 87 metų, mirė An
tanina Virbahenė, kurią sunkioj 
ligoj kelerius metus slaugė duk
tė Julija Grauslienė. Gimė Lie
tuvoj 1892 lapkričio 1. Tėvas 
— Jonas Virbalas, motina — 
Rozalija Lukoševičiūtė. Į Nas- 
huą atvyko 1912 ir čia susituo
kė. Vyras Petras mirė 1960. Pa
liko dvi dukteris, devynis vai
kaičius, penkis provaikaičius. 
Palaidota lietuvių Šv. Kryžiaus 
kapinėse. Šermenimis rūpinosi 
Zis-Sweeney.

— Kun. Pranas Vaseris jau 30 
metų 'yra Melboumo lietuvių 
parapijėS'6* klebonas, spaudos 
darbuotojas ir visuomenės veikė
jas. Neseniai jis atšventė 65 m. 
amžiaus. Jis staip pat švenčia 
ir kunigystės 40 metų sukaktį. 
Pagerbimas su vaišėmis ren
giamas gegužės 24 Melboumo 
Lietuvių namuose.

Floridoj mirė buvusi Nashuos 
gyventoja Mary V. Cook-Raudo- 
nytė, gimusi Nashuoj 1904 ba
landžio 24. Ji buvo velionio ad
vokato Alfonso Raudonio sesuo. 
Kitas brolis, Jonas, buvo vaisti
ninkas, gyvenęs ir miręs Atlanta, 
Ga. Tėvas — Feliksas, motina— 
Valerija. Marės vyras, kitatautis, 
mirė 1967. Paliko 6 dukteris, 4 
sūnus, 22 vaikaičius. Šermeni
mis rūpinosi Charles F. Kazlaus
kas. Palaidota lietuvių Šv. Kry
žiaus kapinėse.

— Ceciliją Lapienė Mačiulie
nė, ilgametė Darbininko skai
tytoja ir lietuviškos spaudos rė
mėja, sulaukusi 78 m. amžiaus, 
staiga mirė balandžio 21 Balti- 
morėj. Prieš dešimtmetį ji su sa
vo vyru Pranu Mačiuliu buvo 
“Nidos’ viešbučio savininkai 
Asbury Park, N.J., kurorte. Ve
ikmės atminimui Viktorija Alek
nienė atsiuntė šeimai 20 dol. 
Šeima, prisimindama, kaip ve
ikmė mėgo Darbininką, šią auką 
persiuntė Darbininko spaudai 
stiprinti. Visiem nuoširdžiai 
ačiū. ■

Nukryžiuotojo Jėzaus Kon
gregacijos motiniškojo namo so
dyboj kovo 8 kardinolas Hum- 
berto Medeiros, Bostono arki
vyskupas, pašventino Šv. Juoza
po senelių globos namų prie
statą, dedikuotą N.J. kongregaci
jos įkūrėjo tėvo Alfonso Mari
jos Urbonavičiaus atminimui.

Iškilmėm vadovavo Brocktono 
vyskupas Daniel. A. Hart, D.D. 
Iškilmių dalyviai: N.J. vienuoli
jos viršininkė sės. Anunciata 
Mažeikaitė (šias pareigas einan
ti jau ketvirtą terminą), vicevirš. 
sės. Rūta, tarybos virš.-sekr. - 
sės. Celestina, šv. Juozapo se
nelių namų virš. — sės. Geral- 
dine Neveraitė, ižd. — sės. Kle
mentą Ir kitos seserys, vienuo
lyno ir senelių globos namo ka
pelionas kun. dr. Vacys širka, 
vienuolyne gyvenąs Brocktono 
ligoninės kapelionas kun. Ri- 
chard Crowley, diecezijos sek
retorius, viešnios iš Puthamo 
— seselės Augusta ir Aloyza, 
iš Brocktono ir apylinkių 25 ku
nigai, Brocktono burmistras 
David Crosby, valstijos senato: 
rė P. Buckley, įmesto tarybos ir 
kitų žinybų aukštieji pareigū
nai, architektas Albertas Skirias, 
kontraktorius Charles Altiere, 
vienuolijos rėmėjai ir kiti sve
čiai. Iš viso dalyvavo apie 350 
asmenų.

Naujasis šv. Juozapo senehų 
globos namų priestatas htihavo 
1,250,000 dol. Jis yra dviejų 
aukštų, skirtas 64 gyventajam, 

užimantiem po vieną ar du kam
barius. Pagrindiniame senelių 
name buvo vietos 56 seneliam.

— Herta Jonienė, Algirdo Jo
nio (Januškevičiaus) žmona mirė 
balandžio 12, ilgai ir sunkiai sir
gusi. Palaidota balandžio 15.

sritis — gail 
vaikų auklėji)

Vienuolijai

ti 120 senelių. Cte jie, ^obcga- 
mi N.J. Sopulingosios Marijos 
seserų, ras dvasinu šilimą, globą 
ir patarnavimą.

Dėl lietaus dedikacijos ii- Daug seserų yra baigusios
»mokslus, įsigyusios 

kertinis ak- specialybes. Daugely parapijų

Kardinolui Medeiros atlikus 
šventinimo apeigas, procesija 
suėjo į pagrindinio senelių glo
bos namo koplyčią. Vysk. D. 
Hart pristatė garbinguosius sve
čius. Ilgesnėj kalboj. kardino
las Medeiros džiaugėsi seselių 
kilniais darbais, pagyrė rėmėjų 
dosnumą. Viršininkė Anunciata 
visų N.J. seselių vardu nuošir
džiai padėkojo visiem,, prisidė- 
jusiem prie šio projekto įgyven
dinimo.

Maskva 2, Vilnius 5, 61646
Minskas 3, Lasringrodas 3, Helsinki 1 7T

Hririnki t, Vilates 5,

Sv. Kazhniero nMupOos'vaSžžL" ntekiMt'iaeafcrfliko, o vienkartinių 
ninko *<Mi <4,688. 27, iŠ viso .
sekretoriauja moterų Lloness t2j2M^7. Kvota buvo 31,875. 
klubai Hudsone.JonasCepįitis S^*etN vyskupija pradė- 
vra Vocational-Educational mo- j® pirmų savaitę.
kyldų skyriaus direktorius, o VSoRFnA Moksle ir meno (Arts 
Stanley Ston&us Nashua and Science) organizacija buvo 
High Schoo! vedėjas, kurio pa- labai patenkinta lietuvių vakaru, 

suruoštu pernai, todėl ir šie
met pakvietė lietuvius dalyvau
ti jų ruošiamoj Festi vai of Na- 
tions savaitėj, kuri prasidės ge
gužės 11. Lietuviam paskirtas, 
kaip pernai, antradienio vaka
ras, gegužės 13. Vakarui ruošti 
sudarytas savanoris lietuvių vei
kėjų komitetas. Į jį įeina: šv. 
Juozapo draugijos pirmininkas 
Stasys Jasalavičius ir jo žmona 
Elena, Ralfo skyriaus iždininkas 
Juozas Kubilius ir žmona Li- 
lian, Jonas ir Dalia šiurilai, 
Virginija Jasalavičiūtė, Julija 
Grauslienė ir Vytautas Sirvydas. 
Programoj numatoma Sirvydo 
paskaita anglų kalba apie dzū
kų liaudies dainas, Edvardo 
Meilaus (Worcesterio lietu
viškos radijo programos direkto
riaus) skaidrių rodymas iš pa
saulio lietuvių kongreso Londo
ne bei Vakarų. Vokietijoj, su pa
aiškinimais, Bostono Liaudies 
šokių ansamblio šokiai ir Sūku
rio kanklininkių grupė. Be to, 
bus Kazio Daugėlos lietuviško 
gyvenimo meniškų fotografijų 
paroda (tris savaites jos buvo 
rodomos miesto knygyne 
Cambridge, Mass.) ir Norberto 
Lingertaičio gintaro bei sidabro 
meniškų darbų rinkinys. Ameri
kiečiai pareiškė, kad pernykštis 
lietuvių pasirodymas buvo “a 
booming success”(trenksmingas 
pasisekimas). Pernai vakaro da
lyvius sveikino lietuvių kilmės 
miesto burmistro žmona Joyce 
Arelį šiemet' žodį tars lietuvė 
advokate Valerija Raudonis.

i Kor. V.K.

—( Neseniai išrinkta nauja N. 
Zelandijos LB krašto valdyba. 
Ją sudaro: pirm. Milda Babraus- 
kartė Hartley, Vacius Procuta, 
Antanas Atkočaitis, Rasa Cepu- 
lytėi Mills, Murray Hartley ir 
Derek Hartley.

— Ingrida Nasvytytė, Cleve- 
land, Ohio, St. Rose mokykloj 
laimėjo pirmą fizikos mokslo 
premiją. Vėliau savo mokyklai 
ji aitstovavo Clevelando State 
Universiteto Nortbeastem Ohio 
Science and Engineering paro
doj. Jos darbas “Wavelength 
v.s. Growth” buvo įvertintas 
aukso medaliu.



Andriaus Kbpaėvii
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_‘ j kartų jų giidi, o štai 
kiekvieną kaitą pagauni jos nau
ją grožį moją spindesį ir tą

Koncertas turėjo dvi dalis. Pra
dėjo pirmąją dalį J.S. Bacho- 
Busoni dviem choraliniais pre
liudais. Toliau — Beethoveno 
Sonata'in T Minor, op: 57 (Ap- 
passionata), Chopino šeši preliu
dai ir Scheizo Nr. 3.

Antroje dalyje Čiurlionio trys 
preliudai, G. Faure r— Barcarole 
nr. 6 op. 70 ir Impromptu nr. 2, 
op. 31; Liszto Etiudas, Petrarkos 
sonetas nr. 104, Tarantella.

Publikai nuolat plojant, jis bi- 
savo tris kartus. Bis ui paskam
bino: Chopino — Fantaste Im
promptu, Debussy — Clair de 
Lune, Chopin — Valse in C 
sharp minor.

Tai buvo aukšto lygio koncer
tas, kurį tegalėjo atlikti tik Kup
revičius. Kartą žymusis muzikas 
Pablo Casals pasakė, kad mu
zika prasideda anapus gaidų, 
atseit, kaip tu sugebi atskleisti 
vidinį muzikos grožį. Juo- dau- 

ŽUVAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO VAKARIENĖ

Medžiotojų ir žuvautojų klu
bas Aras kartas nuo karto su
rengia savo vakarienes, kurios 
pasižymi puikiais valgiais. Daž
niausiai tie valgiai padaryti iš 
žuvies. Dabar buvo kitaip.

Toji pavasarinė klubo vaka
rienė buvo balandžio 27, sekma
dienį, 4 v. popiet (tuoj po madų ’ eilutę. Sukapotas paršelis buvo 
parodos), Kultūros Židinio ma- duodamas su grybais.
žejoje salėje. Susirinko ypatingai -
daug publikos. Be klubo narių, Stirniena ir briediena

rodos čia papietauti, pabuvoti su mėsos — stirniena ir briediena. Yibly Namė^bažnyčioj aukojo ku- ; 
draugais. Tai retenybė. Stirną nušovė kili- nigai K. Butkus, V. Gidžiūnas,

Klubui pirmininkauja Vytau- bo narys J. Grajauskas, iš N. J., T. Degutis ir J. Gasiūnas. Var
tas Alksninis, kuris draugelnra o briedį — dr. Meldutis. Nušovė gonais grojo muz. Armonas.

jį ne Čia, bet Colorado valsty- Solo dvi giesmes-pagiedojo so- 7 
bėję. listė Gina Capkauskienė. Klubo

salėj prie iškilmingų pietų susi
rinko per 400 žmonių. Su Šv. 
Velykom visus pasveikino klubo 
pirm. K. Jurgėla. Moterų “Dai
nos’ vienetas, vadovaujamas E. 
Rūkštehenės, padainavo penkias r 
dainas. Pietūs paruošti klubo 
šeimininkės B. Chlamauskienės

mėgsta virti ir pagamingi Viso
kiausius valgius.

Šioje vakarienėje dominavo 
medžiotojų laimikiai. Visiem 
susėdus už stalų, tuoj buvo 
nešami užkandėliai — maži 
sviedinukai, kurie buvo paga
minti iš stirnienos ir dažomi 
padaže. Svečiam girkšnojant vy
ną, pasirodė ir didžiulis puodas 
sriubos. Ji buvo' pavadinta žu
vienė a la Aras. Tai tiršta sriu
ba, pagaminta iš žuvų. Sriuba 
tikrai gardi.

Kapoja paršelį
Visi atvykę matė, kaip ant bu

feto guli patiestas nemažas par- - 
Šelis, visas bekonas. Jis buvo iš
keptas nesukapotas į dalis. Da
bar, kai svečiai baigė sriubą, 
V. Alksninis ir Dionizas Paran- 

ris tą kūrinį atfieka.

Andrius Kuprevičius scenoje 
pasirodo ramus, kuklus, ramiai 
jis prisistato publikai, nenorėda- 
mas iš j 
mesį ir

vos mostų. Ta muzika kažkaip 
savaime liejasi iš instrumento, 
muzika tokia pagaunanti, trapiai 

. graži ir net graudi.

Labai nustebimo savo bisais. 
Pasirinko kaip tik labai subty- 
lius kūrinius. Nenorėjo Čia visus 
pagauti forte, fortissimo jėga, 
plačiais pasažais, plačiais mos
tais. Priešingai — paprastumu, 
nuostabiai jautriu gilumu, dva
sine rimtimi, kur visi daiktai ra
miai paklūsta didžiajai harmo-

Tarptautinis festivalis, vykęs 
kovo 6-9 Bayfronto centre, kur 
lietuviai pasirodė su meno Pa
viljonu, virtuve ir dainomis bei 

nijai. Toks buvo Debussy kū- z šokiais, davė klubui apie 4,000 
rinys. Ir Chopino valsas nesuar
dė tos rimties, nuskambėdamas 
ilgesingai.

dol. pelno. Įvairiuose meno pa
sirodymuose, maisto paruošime, 
transpoitacijoj, budėjime pavil
jonuose ir įvairiose kitose parei- 

Tikrai tai buvo reta proga Kul- gose dirbo apie 175 žmonės, 
tūros Židinyje girdėti tokį kon-

cevičhis stojo prie to paršiuko ir 
ėmė jį kapoti, piaustyti, dalinti į 
smulkius gabalus. Pridėjo nema
žą lovį, dar abu pradingo vir
tuvėje, kur sukapotą* paršiuką 
gerino įvairiais padažais.

Visus valgius reikėjo patiem gramai vadovavo choro pirm, 
pasiimti. Tuoj visi ir sustojo į J. Pupininkas.

Priešvelyldniam susikaupimui 
Holy Name bažnyčioj kovo 28- 
30 Tėv. dr. V. Gidžiūnas, pran-

.. Abi mėsos buvo puikiai pa
ruoštos, patiektos su padažais. 
Viena už kitą gardesnės. Ypač 
gardi buvo briediena.

Klubas iš savo pusės apdova
nojo šiuos abu medžiotojus — 
abiem davė po butelį skačiaus.

Įvairūs laimėjimai
Kavos metu buvo paskelbti ir 

klubo narių laimėjimai. Buvo 
apdovanoti žuvautojai, kurie su
gavo didžiausias įvairių rūšių 
žuvis. Paskelbta, kad visas klu
bas drauge vyksta laivu į jūrą 
žuvauti.

Klubui priklauso daug choris
tų iš Perkūno choro. Tai buvo 
progos jiem čia gražiai padai
nuoti. Vakarienė buvo gerai su
organizuota. (p.j.)

išleistų plokštelę, knpet tą v»> 
karą pmdapėbęnt betas dešim
tis. Vėliam posėdžių menėje bu
vo priėmimas sye&uį.

Renata Alinskienė, Marija Žu
kauskienė. Koncertą sumanė ir 
pianistą čia pakvietė tai dr. J.P. 
Lenktaitis, vėliau jis {pasitaikino 
minėtus žmones, (p-j.)

pa 
ži
m

Daukantienės-

tarptautiniame festivalyje dalyvavo 34 tau-

Jiem klubas balandžio 23 savo 
salėj suruošė padėkos pietus. 
Talkininkam dėkojo klubo pirm. 
K. Jurgėla. Reprezentacija ame
rikiečių bei kitų tautybių tarpe 
buvo tikrai puiki.

Meninių vienetų pagerbimas 
klubo salėj už jų metų darbą 
įvyko
no dr. B. Zelbienė, paskaity- 
dama Julijos Cįjūnėlienės ‘Gy
vybės eleksyras”, ir St. Vaškys 
savo kupletais ir eilėraščiu. Pro-

DaiL J. Sodaičio paroda klu
bo mažojoj salėj vyko kovo 22-

Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo koncertai, suruošti klubo 
salėj, davė 300 dol. pelno. Nu
tarta šį pelną pasiųsti PLB Kul
tūros komisijai, kurios pastan
gomis šokėjai ir dainininkės bu
vo pakviesti į Š. Ameriką.

Draugo dienraščio premijos 
įteikimas vyko balandžio 9 klu
bo salėj. Žmonių dalyvavo 350 
su viršum. Triukšmingais ploji
mais buvo sutikti solistai Gina 
Capkauskienė ir Jonas Vazne- 
lis, premijos mecenatas Aleksas 
Plėnys ir Draugo atstovas kun. 
V. Rimšelis, MIC. Ištrauką iš 
premijuoto Juozo Kralikausko

skaitė 
K. Gimžauskas. Programai vado
vavo A. Komius. Buvo išparduo
ta visi atvežti romano egzemp
lioriai. Jų buvo. 80. Iškilmių

Pianistas Andrius Kuprevičius (k) ii koncerto rengimo ko
mitetas iš k. Aldona Kepalaitė, Renata Alinskienė, Marija 
Žukauskienė, dr. J. P. Lenktaitis.

Graham. Iškilmėm vadovavo 
valstijos sekretorius G. Firesto- 
ne. Dalyvavo senatoriai, įvairūs 
pareigūnai ir lietuviai iš įvairių 
apylinkių. Kalbas pasakė gub. 
Bob Graham ir Viktorija Jacob- 
son. Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Vėliava pasiliks plevė
suoti sostinėj visam laikui. Tą 

vakarą 6 vai. televizijos 
se įvykis buvo gražiai pa
tas.

dailės paviljoną, kur buvo ^pagarsintas Vilniaus universitetas 
ir jo 400 metų sukaktis. Dailės paviljonas buvo įvertin
tas kaip vienas geriausių. Buvo pardavinėjami lietuviški 
gaminiai, tradiciniai valgiai. Virtuvė davė pelno 4000 dol. 
Mugę aplankė per 50,000 žmonių. Prie stalo stovi V. Au
gustinas ir viešnios, pardavinėjusios kalėdinius šiaudinius 
papuošalus.

turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrukę kai kurių tomų, tad 
ryžomės papildyti.
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai .................. $358,86

$125.00

$12J0
Kreiptis: J. Kapočius, P. 0 Boa 95, So. Boston, MA. 02127 

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

to naudojimas ir jo paruošimas 
bei vitaminų naudingumas ir jų 
žala žmogaus organizmui” įvyko 
balandžio 11 klubo mažojoj sa- 
l*j- -

Motinos dienos minėjimas į- 
vyks klube pietų metu gegužės 
11. Programoj: E. Rūkštelienės 
vadovaujamas moterų “Dainos” 
vienetas, jaunimo šokėjų grupė 
‘Banga” ir lituanistinės mokyk
los jmokinių deklamacijos. —

kreiptis į savo

birželio 15 skelbti Maldos UŽ 
Lietuvą dieta. PLB* valdyba pa
skelbė birželio 15 dieną pasau

lio lietuvių susikaupimo ir mal
dos diena. •

Valančiaus kuopos pavasarinis 
vakaras Sv. Antano parapijos sa
lėj įvyks gegužės 17. n < •

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos suvažiavimas įvyks ge
gužės 17-18 Chicagoj. Tuo pa
čiu laiku įvyks ir LSS Vidurio 
rajono tuntininkų suvažiavimas.

— Toronto vyrų , choras 
“Aras”, vadovaujamas solisto 
Vaclovo Verikaičio, gegužės 
18 koncertuos Chicagoj, Jauni
mo Centre. . Koncertą' retfgia 
“Margučio” radijo programa.

kio tapybos darbų paroda įvyko 
balandžio 19-20 Prisikėlimo pa
rapijos parodų salėj, Toronte. 
Atidarymo iškilmėj, į kurią su
sirinko gausus būrys dailės my
lėtojų, dailininką ir jo kūrybą 
apibūdino T. Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Parodoj iškabinta 39 
paveikslai. Iš jų parduota 15, Pa
rodą aplankė apie 1500 žmonių. 
Į ją iš New Yorko buvo nuvy
kęs pats dailininkas. ~

— PLB valdybos posėdis įvy
ko balandžio 11 savoj būstinėj, 
Jaunimo Cntre Chicagoj. Tarp 
kitų klausimų posėdy aptartos 
Il-sios Pasaulio Lietuvių Die
nos, kurias 1983 vasarą rengia 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė. Iš valdybos narių sudarytą 

‘ PLD rengimo komi
teto pirmininką.

— Hartford, Conn., Motinos 
dienos minėjimas vyks šia tvar
ka: mišios už gyvas ir mirusias 
motinas bus aukojamos gegužės 
11, sekmadienį, 9 vai. ryto Svč. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioj. Tuoj po mišių parapijos 
svetainėj paskaita, Švyturio mo
kyklos jaunimo meninė dalis ir 
pavaišinimas-.

— Pastogė — tai naujas oku
puotos Lietuvos pogrindy nese
niai pasirodęs literatūrinis filo
sofinis žurnalas. Apie tai prane
ša Briusely leidžiamas USSR 
News Brief, Nr. 2,1980. (E)

festivalyje kovo 22 buvo skirta 
etninėm grupėm. Lietuviam at
stovavo sol. G. Vasiliauskienės 
vadovaujamas choras “Lituania** 
ir tautinių šokių grupė “Žilvi
nas” su vadovu A. Sobeckiu.

— Egils Kaime, latvis auto
rius, parašė labai įdomią istori
nę knygą apie latvių, lietuvių 
ir estų laisvės kovotojus nelais
vėj 1945. Tai “In the Shadow of 
Freedom’. Gaunama beveik vi
sose Įmygu parduotuvėse. Kaina 

duotuvės gali užsisakyti iš lei-

19264. Manor Books, Ine. 45 
E 30th St, New York, , N.Y.

egz. su persiuntimu—34 dol.

K. Gimžauskas.
Viktorijos JacobMu pastango

mis ir Lietuvos vyčių vardu

tojai: W. Dargi*, Riverdale, N.Y. 
Užsakė kitiem: P. Joga, Akron, 
Ohio — V. Jogai, BrookHne,

•.-'■V*'-' r. ;»1 ;
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j sia, ar jie tari raidžių pavidalo 
pyragų.

— Aišku, — atsako kepėjas, 
— čia aš turiu visą alfabetą 
iškepęs.

—- Bet nepilnas! Trūksta rai
dės B.

— Teisingai, ponia, ir aš tą 
dabar matau. Ar jūs būtinai B 
pageidaujat? Jei nėra skubu, aš 
jum mielai rytojaus dienai iš
kepsiu.

Kitą dieną konditerius, ištrau
kęs iš pečiaus gražų B formos 
pyragą, demonstruoja jį atvyku
siai poniai ir klausia ją, nes 
mato, kad ji abejingai žiūri:

~— Ar jum nepatinka?

(Del tonos
io šeštameNew skelbimas šio

Aavi- puslapy) nurod
Norj gauti asmenfl&ą informa 

cijų, kviečiami atisakyti asme
niška j Kultūros Židinį gegu
žės 15, šį ketvirtadienį, 7:307:30.

— ...—-------------------filmas
apie Sunny Hills, o taip jiat
Dpltonos korporacijos agentas

Tam tikromis pnoągMSUS buvo . asmeniškai suteiks informacijų 
ruošiamos ir specialios ekfkursi-^\>r atsakys į klausimus apie že- 
jos lėktuvais į Sunny Hills. Su- raės sklypų įsigijimą ir namų

limybėmis buvo supažindi- linkėj. Bus galima užsiregistruo- 
nami vietoje su sklypų ir namų 
įsigijimu gražiame lietuviam re
zervuotame paežery ar ir kituose 
Sunny Hills rajonuose.

Deltona korporacija ir vėl 
organizuoja naują ekskursiją lėk
tuvu į Sunny Hills, Fla., bir
želio 6-9 dienomis. Tai devin- 

____ _ - tųjų metinių skridimas. Iš New 
Nieko, visai gražus, bet Yorko ^vykstama penktadienio 

pavakarėj ir grįžtama pirmadie
nio popietėj. Į bendrą kainą 
įskaitoma kelionė lėktuvu, per
vežimai ir vežiojimai autobusu, 
tyrs naktys puikiame Panama 
City viešbuty, kasdien trys val
giai, o taip pat šaunus banke
tas. Besidomį bus išsamiai su
pažindinti su Sunny Hills įvai
riais rajonais ir įsikūrimo gali
mybėmis. Visa tai tik už 179 
dnt Re abejn, tikra kaina yra 
daug didesnė, bet skirtumą pa
dengs Deltona korporacija. Sek
madienį norį bus nuvežti į baž
nyčią mišiom.

aš įsivaizdavau, pone kepėjau, 
tą B kitokio stiliaus. Taip su 
išraitymais. Šitas yra toks labai 
lygus. Ar neatrodo jum irgi taip?

— Mes galim padaryti visiškai 
sulig jūsų noru. Uit reikėjo jum 
iš iš karto pasakyti, kaip jūs pa
geidaujat. Dabar vėl užtruks 
diena, kol mes jum kitą galė
sime iškepti.

Kitą dieną, poniai atėjus, kon- 
ditorius parodo savo naują kūry-

ti ir ekskursijai į Sunny Hills- 
Asmenys, kurie planuoja daly

vauti Kultūros Židiny šį ketvir
tadienį filmo rodyme, maloniai 
prašomi iki gegužės 14, trečia
dienio, 3 vai. popiet pranešti 
apie savodalyv avimą paskambi
nant Darbininko redakcijai 
telefonu 827-1352. šios vakaro
nės rengėjai — Deltona korpora
cija — pageidauja iš anksto ži
noti kokiam asmenų skaičiui 
paruošti vaišes.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N. Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį sutaupysite 30%-50% 
premijos mokėjimą, Draudimo

bą — meniškai išraitytą pyragą 
raidės B forma.'

— Na,, miela ponia, ar dabar 
pagal jūsų skonį tą raidę B išsu
kinėjau? A .

— O, taip, — atsako ponia

surinkti. Skambinti dieną: 201

654-3750.

visiškai taip, kaip aš įsivaizda
vau! Dabar ta raidė turi įdomias 
linijas, taip sakant, gerą išraišką.

•■h^^Gal jum tą gražiąiraidęį 
dėžutę supakuoti?

— Ne, ačiū labai, nereikia. Aš

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas AlokaaMlravKtas, 
vadtaM

VISA ; MASTERCHARGE

’ ! - METRO DENTAL SERVICE, P.C.

čia pat suvalgysiu!

Gaisras
Čia gaisrinė? — pasigirdo

— ---------116-06 Myrtls Avanus- —-
Rfchmond HM, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs {rengimai, patogus priva
žiavimas Jamaica Ir Myrtie Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien, vakarais ir žeitadlenlais. .

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dM laiko Ir pasitikrinti kalnas

— Taip, — atsakė budintis ir 
trumpai paklausė:

— Adresas?
— Matot, — pasakė moteriš

kas balsas, — aš tik ką pasodi
nau gėles savo darželyje...

— Piliete, — nutraukė budin
tis, — mum nerūpi jūsų gėlės. 
Čia gaisrinė.

— Būkit malonus, leiskit man
pabaigti kalbėti, — paprašė 
moteriškas balsas. — Kaimynų 
namas jau seniai dega. Notė- kai žalčiai buvo kaip katės, jau 
jau paprašyti, kad jūs atvažiavę žinojo, kad, prieš sūdną dieną 
pasaugotumėt mano gėlyną—jo tai tokie žmonys paliksią, kad 
neišmindytumėt. devyni vyrai eisią vieno gaidžio

mušti.” Devynių mokslų ir par
tijų išminčiai — o tikrovės su- ’ mis, o idėjomis ir vaizdais. Dva- 
pratimo nėra. Gaidys ankstyvos sinė sąsaja su praeitimi lei- 
krikščionybės simbolikoje — džia...” Istorija arba dvasinė 
reiškė rytas, rytojus. sąsaja su praeitim negali Būti"

v . . mokytoju, istorija gyvenimo lai-
, v ienas is rų yyru — >uozas ke — veidrodis, kuris be mūsų
Jurginis, kai bando vertinti Juo- rxx._ 
zo Kralikausko istorinius romą- . S pa a
nūs (“Laisvė”, Gruodžio 1-8,
78). Savo praktiniame gyvenime .. m s,t
žmonės puikiai santykiauja su - sąsają vis pa-
nesuprasta realybe, kaip su su
prasta. Jurginio gi Kralikausko 
nuoslinlnų kritika prieš kitatau
čius bei kitatikius ir jo nesi- 
stengimo pateisinti savo herojų

DEVYNI VYRAI— 
VIENO GAIDŽIO MUŠTI

Liaudis išmintis nuo laikų,

Geriausia fasoną
— Kreipsiuosi į teismą ir pra

šysiu skyrybų. Žmona su manim 
jau šeštas mėnuo visiškai ne
kalba.

gerą žmoną rasi?

gaus kilmės. Prieina viršila:
—• Ku ginčijatės?— klausia jis.
— Matot, jis tvirtina, kad žmo

gus išsivystė iš beždžionės!

— Eiliniai — galbūt, bet vir
šilos — jokiu bodu! siškai neatsižvelgia.

a. naunnaras. UrhHO tr 
naikinimo Jtygi*.9 dol

A. Gretinas. Apie Dievus ir 
žmones. 10 dol.

T. Venclova. Balsai, poezijos 
vertimai. 6 dol.

J. Krahtaustas. Po ultimatu
mo, prem. romanas. 6 dol.

A. a. Tamošaičiai. Lithuanian
National Costume. 27 dol.

Mažptavičiaus romąnas. 6dol.
M. Slavėnienė, Putinas mano 

atsiminimuose. 8 dol.
Persiuntimui pridedama i dol.

telės gaunamos Darbininko 
adm., 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N .Y. 11207.

^ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

ralijos parneša, kad TAURAS 
šių metų Adelaidės miesto pir
menybėse jau sužaidė trejas 
rungtynes: laimėjo prieš UNI- 
VERSITY 4.50.5 ir prieš NOR- 
WOOD 3.5-1.5, o trečias suge
bėjo pralaimėti prieš ADELAI
DE 2-3. Arlauskas I lentoj pel
nė 2.5-0.5. Romanas Arlauskas 
yra vienintelis iš lietuvių su 
didmeisterio titulu, kurį gavo 
1965, baigęs trečiu ICCF pasau
lio pirmenybes. Laiške šių eilu
čių autoriui jis rašo: “Sveikinu 
Tave su puikiais sportiniais ir 
organizaciniais pasisekimais! Aš 
lietuvių tarpe nežinau kito .to
kio visapusiško sportininko, pa
siekusio meistriškumą taip skir
tingose šakose’. TAURAS per
eitais metais laimėjo aštuntą kar
tą Adelaidės miesto pirmeny
bes.

— Bostono MET lygos pasku-

ją, bet tuo pat metu tau aišku, 
kad tai tik Mokytojo noras įvesti 
tave į kitą, tikrą istoriją.

Jurginis rašo: “Istorija buvo, 
yra ir bus gyvenimo mokytoją, 
tik, žinoma, ne elgesio normo-

tyta. Mes vis neįleidžiam į save 
mūsų tikusias “Aš”, tai yra Die-

* Ašva yra kumelė, tvirtina. Jū

. mris, ir nesutinka Krahkau sko jo
jimu ašvomis: “senovės lietuviai 
į karą jojo žirgais”. Va” — Į»-

tik vieno — autentiškumo. Žmo
nių atmintis pasąmonėje — iki Dievas. Aš — va reiškia aš esu 

žirgas (tuomet ir kumelė). KūnoKodėl ta tob linfaaiMS? - - _ - __ uiysz \iuuiuci m Kumeie/. mino

17 dol. -r- J. Vytuvis, Wood- 
haven.N.Y-

15 dol. — A. Dzikas, W. Hart
ford, Conn.

14 dol. dr. J. Songaila, To
ronto, Ont., Cąjnada.

^SPORTAS

New Yorko sportininkai da- 
‘ lyvavo sportinėse varžybose 

Detroite. Nuvyko keturios jau
nių komandos ir du šachmati
ninkai. Dvi jaunių komandos 
laimėjo pirmas vietas B ir D 
klasėse, C komanda laimėjo ant
rą vietą, A komanda — ketvirtą 
vietą. Taip pat gerai pasirodė ir 
šachmatininkai.

SĖKMINGA ARO 
KLUBO IŠVYKA

Gegužės 4 žuvautųjų ir me
džiotojų klubas Aras surengė 
žuvavimo išvyką. Išplaukė iš 
Captree Parko uosto į Great 
Bay žiotis. Buvo gaudomos 
plekšnės. Dalyvavo 27 suaugę ir 
jaunimas. Pagauta apsčiai žuvų. 
Oras pasitaikė labai puikus.

tinėse rungtynėse So. Bostono 
LPD šachmatininkai (R. Graus- 
lys, K Merkis, J. Zoza, K. Ma
taitis, B. Skrabulis) pelnė 5-0, 
nes Harvardas pasidavė be ko
vos. MET lygos lentelė dabar to
kia: MIT 5-2 (1), U. MASS 
4-3 (1), LITHUANIAN 4.5-3.5, 
HARVARD 3-5, BOYLSTON 2- 
6. Balandžio 25 MIT-HARVARD 
sužaidė 2-2 (1).

10 dol. •— B. Baroniūnas, New 
HydePark, N.Y.

Po 7 doL —■ V. Stanislovaitis, 
Chicago, III., P. Gaigalas, Tim- 
mins, Ont., Canada, V. Chesnu- 
lis, Albuųueniue, N.M.,, dr. L. 
Alssen, Bowling Green, Ohio, T. 
Bakanienė,.Chester, Pa., V. Ma- 
tulonis, Manhasset, N.Y., A. Dis- 
kėnas, Maywood, NJ., D. Bag- 
džiūnas, New York, N. Y., V. Gar- 
sys, W<x>dbridge, VA. .

Po 5 dol. — B. Batisa, Brock- 
ton, Mass., K. Dūlys, Crowns- 
ville, Md., M. Grigoravičius, 
Belleville, III.

Po 4 dol. — V. Morkūnas, 
Hamilton, Ont., Canada, V. 
Stankus, Chicago, III.

Po 3 dol. — J. Davnorovv, 
Woodside, N.Y., N. Sakalaus
kas, Enfield, Conn.

Po 2 dol. — V. Strazdas, 
New Britain, Conn., F. Lukas, 
Howaid Beach, N.Y., N. Žu
kauskas, Yonkers, N.Y., E. Pre- 
keris, Staten Island, N.Y., A. Ig- 
naitis, Brooklyn, N.Y., G. Vil- 
džius, Ledyard, Conn., C. Savic
kas, Worcester, Mass., J. Puo
džiūnas, Philadelphia, Pa., Ma- 
rian Fathers, Chicago, III., I. 
Kučiauskas, Baltimore, Md., O. 
Venskaitienė, Mississauga, Ont., 
Canada, Z. Sprindžiūnas, St. Pe- 
tersburg Beach, Fla., dr. J. Bi- 
lėnas, Huntington, N.Y., J. Bru
žas, Cleveland, Ohio, K. Keblys, 
Southfield Mich., T. Jennings, 
Berlin, Conn., P. Rasimas, Lin- 
denhurst, N.Y., D. Sulaitis, Glen 
Cove, N.Y., D. Draugelis, Hart
ford, Conn., I. Kriaučiūnas, Wa- 
terbury, Conn.

Po 1 dol. — O. Bogiel, Bal
timore, Md., A. Dūda, New 
Britain, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Outštanding values in brand new Deltona homes
>2 aT"*

youcanlivc inthis 
2 bedroom Mackle-built 

Florida home

Price includes home and homesite

• wall-to-wall carpeted living areas
• f ully-sodded yard.
• ceramic-tiled bath areas
• wood-grained kitchen cabinetry, 

—-Jieat-resistant mica countertops
• separate utility/laundry room
• generous closet space

6 communities to choose from- 
25 modelsfrom 1 bedroom to 4. 

Send for comptete details. price and ftoor pians today.

pradėjo kovoti prieš visų mūsų 
AŠ-Vi, prieš Dievo sumanymų 
įkurti nauju gyvenimą žemėje. 
Todėl šmeižtas: ašva — tik ku
melė. Kraigo ir kunigaikščio 
žodžių prasmė —• išsivystė H
žirgo, ašvos. /

Izmų dialogas — kurčių po
kalbis. $ ta — kiekvienas turi

-***■
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NewYork, N.T.1«B4.

kūrinius

JURGI MONTVILĄ,

ko kvintetą fortepionu atfiko 
po*ę frnmp Jwtnnhna< KaAin jlra«

Visi kultūriniai pasireiškimai, 
kur jungiasi ir amerikiečiai, at-venyrų turi DirtHuto MtaH- 

niatrncfla. SkaabMi tar
iasi ir ptaėyk, Imš prasiustu

‘Ieškomieji arba apie juos Ži
nantieji maloniai prašomi atri-

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių D-jos auditorijoj balandžio 
27 vyko kultūrinė mugė, kur

kinio parodyta 41 vakarinė 
suknelė. '

Drabužių grožis
Parodoje buvo, dvi dalys. Pir

moji dalis buvo gana didelė. 
Joje buvo pademonstruota 98 
drabužiai, antroje dalyje — 61 
drabužis. Viso parodoje buvo 
parodyta 159 drabužiai.

Didelę dalį sudarė privačių

žius. Dažniausiai per tiltelį ėjo 
dviese — vyresnis vedėsi už 
save kur kas jaunesnį. Vyresnie
ji praeidavo ir vieni.

Ėjo įvairiai. Vaikus pakeitė 
suaugusieji. Paskiri vėl įsiterpė 
jaunieji. Iš viso apie 20 kartų 
pasirodė vaikai.

Prie stalų
Svečiai susėdo prie apskritų 

stalų, papuoštų pavasario gė
lėm, apkrautų namie gamintais 
pyragaičiais. Greit atsirado ir 
kava. Ir ją gerdami, stebėjo mo
deliuotojas, kurios ėjo per salės 
viduryje pastatytą tiltelį-lieptą. 
Visiem matomumas buvo ge
ras. Matė ir toliau nuo tiltelio 
sėdintieji.

Scena buvo užtraukta. Pati 
scena buvo paversta drabužių 
sandėliu, kur modeliuotojos ren
gėsi. Dalis drabužių buvo sudė
ta ir to aukšto virtuvėje. Scenos 
uždanga buvo papuošia lietu
viškais stilizuotais ornamentais 
— žiedais. Papuošė P. Jurkus.

rią atrinko' ir pritaikė, 
juostės įrašė muzikė Nijolė Ulė- 
nienė. Techniškai šią muziką sa
lėje perdavė Tadas Alinskas.

□stovas JSNTrtlu ha—ufcno nųos — kun. R. Šakalys, OFM, Juliaus Gaidelio kvintetas flei-
Htuanistin’n mokyklų iš Bostono tai, klarnetai, smuikui, violai ir 
apygardos vedėjai Ir apylinkių 
rinkti atstovai. Be to, valdybų 
ir revizuos kom. nariai.

Suvažiavimą atidarė apyg. 
pirm. Juozas Kapočius, o suva
žiavimui pirmininkauti pakvie
tė ĖJjgųų Sužiedėlį ir sekreto
riauti — Vladą Židžiūną. Prane
šimus padarė: apyg. pirm. Juo
zais Kapočius, sekr. Aleksandras 
Lileikis, ižd. Apolinaras Treinys, 
rev. komisijos — Andrius Ketur
akis. LB -visuomeninei veiklai 
remti aukų surinkta ir pasiųsta 
krašto valdybai: Cape Cod apy
linkė $1063, Bostono apylinkės 

_ 7 . inžinieriai sudėjo $1035, o kiti
Consulate General of $413, Brocktono apyl. 416, Wor- 

cesterio — $700, Bostono apy
garda $230. Iš viso $3857. Pažy
mėtina, kad Cape Cod apylin
kę sudaro pensininkai ir jų yra 
tik apie 70, o jų auka yra gau
siausia. Tai ženklas, kad mūsų 
vyriausia karta yra jautriausia 
lietuviškos veiklos reikalam.

Jaunimo atstovas Šarūnas 
Norvaiša pranešė apie jaunimo 
veiklą. Jie esą kryžkelėje — pri
klausyti studentų sąjungai, ku
rios visai nesigirdi, ąnjfąinirno

buvo patys įspūdingiausi, susi
laukę daugiausia plojimų ir dė
mesio. Vaikų buvo nuo kokių 
4 metų. Jie demonstravo mamy-

Čękoslovakijos link, o vėliau į 
Cbburgą, į Bavariją, kurioj suti
ko amerikiečių kariuomenę.

Gyvendamas stovyklose, pa
dėjo suorganizuoti Tėviškės 
Garso leidimą ir spausdinimą. 
Susiradęs gimines Amerikoj, 
emigravo į Braitoną, Mass. 
Dirbo vienoj mdelių plantaci-

scenos sukvietė visus modelia
vusius, visus talkininkus. Padė
kojo visiem už darbą ir para
mą. Visi buvo apdovanoti — ga
vo po raudoną gvazdiką. Ke
liems įteikti ir Balto rėmėjo 
ženkliukai.

Gražina Tiškutė-Tucci, 
profesionalė modeliuotoja, en
tuziastingai remianti šių parodų 
rengimą, visus pakvietė ir kitų 
metų parodai.

Paroda buvo gerai organizuo
ta, tvarkinga, užtruko apie dvi 
valandas Visiem svečiam tai bu
vo maloni popietė, galėjo pasi
grožėti išradingais naujais dra
bužiais ir modeliuojančiomis.

Čia modeliavo eilė' vaikų ir 
suaugusių. Jų sąrašą, paskelbs 
parodos rengėjai. (p-j-)

į valstybės kontrolę Ukmergės, tars (lazdynais), kuriais, aprū- 
Utenos ir Zarasų rajonam. Gyve- pino lietuvių sodybas. PaateOus 
nime ir tarnyboj buvo teisin- ŠV. Karimam otapfiov zraste- 
gm, darbštus ir tvarkingu. Jo- tos Brocfctone, jtou gpsocBno 
Irios suktybės nepakęsdavo, kaip gražiausiomis japonkAmariS pa
tikras valstybės kontrolierius ir lėlėmis, kurios dfaor jw dfide- 
valstybės įstatymų / asaąpBūsjss.

Jau trečią kartą Balto šimta
sis skyrius rengia madų paro
dą. šiemet toji paroda buvo 
balandžio 27, sekmadienį, 2 v. _ 
popiet Kultūros Židinyje, (vairių čių pagamintus įvairins drabu- 
drabužių pažiūrėti susirinko pil
na salė. Daugiausia buvo mote
rų, nes jom ši paroda ir buvo 
taikoma.

šios parodos atrakcija buvo 
madų kūrėjo Andriaus Koval- 
Kavaliausko rinkinys. (Jis daly
vavo ir praeitais metais). Jį pri
statė profesionalė modeliuotoja 
Gražina Tiškutė-Tucci. Kalbėjo 
angliškai. Pažymėjo, kad jo dra
bužiai turi didelį pasisekimą, 
kad jis suprojektavo sukneles 
ir naujai Belguos karalienei. Api
brėžė ir tų drabužių pobūdį.

Daugiau ji nebekalbėjo. Tada 
į parodų tiltą vis ėjo nauji mo- 

dovė perskaitydavo šią metriką deliai, ėjo po vieną, kartais net 
ir dar nuo savęs pridėdavo tin- po du. šie visi parodyti drabu- 
kamą palydos žodį. žiai pasižymėjo elegancija, pra-

Parodą pradėjo vaikai. Jie ir banga. Viso iš Kavaliausko rin-

Everlin, Stepes ir Genovaitė, 
gyvenę Avenel, Nesr Jersey.

Kybartas, Joms, jo seserys 
Marija ir Ona, prfeS Lietuvos 
okupaciją ilgesnį laiką gyvenę 
Šiauliuose. A <

Paukštė, Alfonsas, Petro sū
nus, gimęs 1912Palmąjo km., 
Utenos apskr.

Senas, Vytautas, Stasio sūnus, 
gim. 1927 balandžio 3 Šiauliuo
se, imigravęs į JAV-bes, gyvenęs 
North Minneapolis H, Minne-

Drabužiam aptarti pakviesta 
Liucija Kašubaitė-Čėsnienė, ku
ri kartą madų parodą pravedė 
SLA centrinėje būstinėje. 
Kiekvienas modelis atėjęs jai pa
duodavo kortelę, kur buvo sura
šyta visa drabužio metrika. Va

tinėj mokykloj dirba 12 kvalifi
kuotų mokytojų, o mokinių skai
čius mažėja. Buvo laikas, kada ją 
lankė 180 mokinių, o šiais metais 
tesą tik 64. Jei seniau į mokyk
lą atveri! vaikai kalbėjo gražiai 
lietuviškai, tai dabar jų daug jau 
kalba “pusiaužydiškai”, nors 
kartais abu tėvai yra lietuviai. 
Tiesa, esą ir išimčių, — kai ku
rie puikiai kalba lietuviškai, bet 
yra ir tokių, kurie ir visai lie
tuviškai nemoka. Bostone turi
mos miesto mokyklos patalpos 
nemokamai, o prie atlyginimo 
mokytojam prisideda LB. Pernai 
gauta $800. Didžioji bėda '— 
kaip pajudinti tėvus, kad jie leis
tų savo vaikus įHtuanistines mo
kyklai.

Brocktono mokyklos vedėjos 
E. Ribokienės atsiųstą raštišką 
pranešimą perskaitė apyg. sek
retorius A. Lileikis.

Pradeda vaikučiai
Parodą atidarė Balto šimtojo 

skyriaus pirmininkė Janė Gerd- 
vilienė, prisimindama ir Balto 
35 metų veiklos sukaktį, pri
mindama ir Balto paskirtį. Ofi
cialiai parodos atidaryti pakvie
tė Lietuvos generalinio konsulo 
žmoną Janiną Simutienę. Pra
dėjusi poezijos posmu, priminė 
Baltą ir paramą nukentėjusiem 
lietuviam, pasidžiaugė 100-tojo 
skyriaus darbu ruošiant šią pa
rodą ir paskelbė, kad paroda ofi
cialiai atidaryta.

son, Conn^vasario 8 mirė Jurf- 
gis Laurinaitis, buvęs Lietuvos 
valstybės kontrolės revizorius.

Gimė 1895 balandžio 23 (per 
Šv. Jurgį) Smilgelių kaime, 
Pumpėnų valsčiuj, Panevėžio 
apskrity. Buvo vienas iš 16 vaikų 
šeimos.

Būdamas 13 metų, būvo tėvo 
išsiųstas į pietų Sibirą, pas brolį, 
kuris tenai gyveno ir dirbo prie 
geležinkelio tiesimo. Čia jis bai
gė gimnaziją ir praleido jaunys
tės dienas, o taip pat sulaukė I 
pasaulinio karo. Rusų buvo pa
šauktas į kariuomenę. Iš Sibiro 
buvo nusiųstas į Petrapilį, į ka
ro technikos mokyklą. Iš mokyk
los, kaip elektros ir signalizaci
jos instruktorius, buvo išsiųstas 
į turkų frontą. Dalyvavo kovose 
Turkijoj, o vėliau Persijoj (da
bartiniame Irane).

Caro armijai sužlugus, Lauri
naitis grįžo į Petrapilį, bet ten 
prie naujos tvarkos nepritapo. 
Tėvynės pasiilgimas buvo dide
lis, ypač kai Lietuva statėsi. 
Grįžęs į Lietuvą, įstojo savano
riu į jos kariuomenę ir kaip ka
rininkas vadovavo ryšių koman
dai. Karam aprimus, iš Lietuvos 
kariuomenės išėjo ir buvo pa
skirtas Kretingos apskrities poli
cijos vadu.

Būdamas policijos vadu, susi
rado gyvenimo draugę Stasę 
Prįjaigaraskaitę ir sukūrė šeimą. 
Jiem gimė sūnus Jurgis.

skitai parodyti ir du rinkiniai
— Sofijos Kačinskienės ir Mari
jos Raugienės megzti drabužiai, . . . - ■ ■■ ..
atlikti iš įvairių medžiagų, įvai- VBUrtnattlS
rios paskirties. Pažymėtina, kad 
į juos daug kur įvesta lietuviš

violončelei: Moderato, Adagio, 
Allegro. i

Juliaus Gaidelio kvintete 
fleitai, klarnetui; smakrui, 'vio
lai ir violončelei: Moderato,

Po pertraukos buvo atlikta 
Ludwig van Beethovea trio 
smuikui, violončelei ir fortepio- 
nui: Allegro moderato, Scheizo, 
Andante, Allegro moderato.

Kūrinius atliko Barfdee mu- 
zikos kolegijos lęlrtnrtoi* fleita
— Matthew Marvuglio, klarne
tas — Joaepir Viola, smuikas ir 
viola — Diane Wheeler, smui
kas H ir I — Julia Hartheimer, 
viola — Tod Sagar, violončelė
— Barbara Wood, tortepionas

JĮ 
s*.v 19^ ^svarstomas-ję. netolimoj ateity jte’'ediktuUiūsų kompoziterių 

.' ■;būsią apsispręsta.
Švietimo reikalais Bostono h- 

» tuanistinės mokyklos direktorius 
g Antanas Gustaitis supažindino 

< ■ su tamsėjančia lituanistinių mo-
/ ■ kyklų ateitim. Bostono lituanis- .. .

dominavo knygos, bet buvo dro
žinių, tautinių audiaių,gfBtaro 
ir kita. Buvo ir {rirkėjų, bet gal 
ne tiek kiek buvo tikėtasi. Bet 
tai juk pirma tokia mugė. Atei
ty, jeigu iš anksto apie jos ren
gimą žmonės sužinos, o be to, 
jeigu pasitaikys laikas, kada ne
bus kitur tą pačią dieną paren
gimų, tada ji galės būū ir labai 
sėkminga. Juk Bostone tą dieną 
vyko LB suvažiavimas, kameri
nės muzflcos koncertas, baltų 
koncertas, o dalis nuėjo net į 
miesto operą. Toks parengimų

xode«,<p^]Gumai, rarikcąn padaru 
ti, niekur nepakartos. Jfeparo- 
dė puikų ir jautrų skonį, ele
ganciją, įvairumą.

Eugenija Venckuvienė jau ke
liolika metų dirba kaip madų 
kūrėja. Jos sukurti drabužiai pa
tenka į krautuves ir pardavinė
jami visur. Ir šioje parodoje 
buvo parodyta visa eilė jos su
projektuotų drabužių,, pažymint 
ir tai, kurią suknelę labiausiai 
perka.
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DaiL L ■ Kairys dalyvauja 
kolektyvinėj Srimangundi Įdu
bo meno parodoj, kuri vyksta 
nuo balandžio 28 iki gegužis 
24topeties vardo galerijoj, 47 
5th Avenuc, Manhattane (taip 
M ji M

Ltetavos vyčiai V -BMW^ĮĮ 
kviečiami gausiai dalyvauti ;|r 
pasimelsti už persekiojamą Lh^ 
tavą ir Bažnyčią. J

N. T. vyrų cĮtems Perkūnas 
savo metinį koncertą rengia ge
gužės 17, šeštadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinrie. Chorai diri
guoja Viktoras Ralys, akompo-

Bakhvin, Long Island. Pa
duodamas 2 Seimą namas gra
žioj vietoj. Pabaigtas rūsys. Nuo
mos pajamos 525 dol. į mėnesį. 
6 kambariai sau. Dvigubas gab
ias. Sklypas 5tfxl25’. 074,900 
(savininkas). Skambinti (516) 
379-0517 arba(201) 801-0435.

le&a vartoto automobilio, 
nedaugiam & cilinderių. Skam
binti 235-3045.

vos Haven Hill įstaiga, 104-38 
Jamaica Avė., Richmond, Hill, 
N.Y.

sirodys ir smuikininkė Milda Ak 
kaityte. Šokiam groja Joe Tho- 
mas orkestras.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus Vainikų 
dienos savaitgalį gegužės 24. 
Mokytojų tarybos posėdis bus 
gegužės 31, šeštadienį, Kultūros 
Židinyje, tuoj po pamokų.

kpjamos tėvų marijonų Chfct* 
goj ir tėvų pranciškonų Brookly 
ne. Giminės, draugai ir pažįs
tami kviečiami pasibelsti už aa 
Aleksandrijos sielą. \

A Gildkro galerijai neseniai 
Vsevolods Dobužinskis pado
vanojo swo tėvo dailininko 
Mstislavo Oobužinskio paveiks
lą — Kam® senamiesčio pieši
nį. Galenjos vadovybė už dova-

fiftyia įvyks gegužės 17. Jie bus 
vežami į cirką Mšdison Sųuare 
Garden. Jaunimas registruojasi 
pas globėją Liudą Gudehenę, 
203860-6303.

riniai pietūs ruošiami gegužės 
18, sekmadienį, tuoj po sumos 
parapijos salėj. Klebonas kun. J. 
Tomalonis kviečia visus parūpi ė- 
čius ir svečius dalyvauti ir pa
remti parapiją. Įeinant aukojarita 
10 dol. 3

Jurgis Kiaunė, savanoris ke
rėjas, serga ir guli ligoninėje, 
kur jam padaryta operacija. Jis 
guli akių ir ausų ligoninėje,

Per New York Times radijo 
stotį balandžio 29, antradienį, 
Listening Room programoje, ku
rią veda Bob Sherman, buvo 
transliuojama lietuviška muzika. 
Programos vedėjas prisimini, 
kad mažai davęs lietuviškos mu
zikos per Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, tai dabar prie jos 
grįžtąs. Transliavo Aldonos 
Stempužienės įdainuotas 6 liau
dies dainas, charmonizuotas Da
riaus Lapinsko, palydėtas Štut
garto orkestro.

Pianistės Dalios Sakaitės du 
roMĮM bus New Yorke. Vie
nas gegužėš 17, šeštadienį, 2 v. 
popiet Theodore ' Roosevelt 
Birthplace, 28 Ę. 20th St (va
žiuoti N, RR arba LL taukiniu 
fld Union Squaxe/14 St.) Antras 
rečitalis bus g egužės 20, antra
dienį, 5:39 v. popiet Federal 
HaD, Wrilhr Bnmd St. (Važiuo
ti J. traukiniu iki paskutinės 
. stoties).

popiet brtįrgria Ataenkos prezi
dento Theppoie Roosevelt na
muose. Dalyvaujantys regist
ruojasi pas globėją Rasą Raz- 
gaitienę iki gegužės 14. TeL 516 
671-7975.

NEW YORKOnunMų tonv ANSAM8UO 

TRYPTI MIŠ,
VADOVAUJAMO JUBVYGOS MATULAITIENĖS, 

SSCTVSUKAF*UV

KONCERTAS —

Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas apartamentiniame name 
Woodhavene. Skambinti 847-55

lukienei; už įvairią taftą; J. Vil- 
gaKui, V. Lotai, J. Landsber
giui, J. Matulaičiui, Justai Vil- 
gafcui, Ramutei Česnavičienei.

Anelė Bagdonienė, gyvenusi 
Richmond Hill, N.Y., ir sulau
kusi 73 nū amžiaus, mirė balan
džio 27. Iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios balandžio 30 pa
laidota Šv. Jono kairinėse. Nu
liūdime paliko sūnų dr. Albiną 
Bagdoną ir dukrą Aldoną Boss, 
gyv. Richmond Hill, N.Y., bei 4 
anūkus, 2 anūkes ir kitas gimi
nes. šermenimis rūpinosi Garsz-

leškoams Jonas Bartkevičius 
(Bartkus), Antano, gimęs 1914. 
Jis gyveno Pašvytinio valsčiuje, 
Starterių kaime. Ghkagbj tarėjo 
“Palangos” restoraną Paskuti- 
niom žiniom gyvom Floridoj. 
Jis pats ar jį pažįstantieji tikslų 
adresą prašomi pranešti Darbi
ninko administnc&i: 341 
Highland Blvd., Brooldyn, N.Y. 
11207.

pijos $al^KH» vat bfteįnom 10:30 vai ryto parapijos mokyk 
mišiom pitiilgpi. Ta pačia los patalpose. Apylinkės lietu- 
proga įvyri ir iJB viai yra kviečiami dalyvauti šio*
metinis tuiritaldąna*. Visi daly
viai bus ptvadštari kava. Minė-"' 
jimą rengia ir irisas dalyvauti 
kviečia U Nevarto apylinkės 
valdyba

Pabaltijo Affotesų Tarybos me
tinė tradicine švente įvyks ge
gužės 18, sekmadienį, 4:30 vai. 
popiet Estą mainuose, 234 East 
34th Street, New Yorke. Progra
moj kaltes Simas Kudirka ir 
Daiva Kezrioė. Piano skambins 
Audronė Veblaitytė. Po progra
mos kava. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

DaiL Aaūanas Tamošaitis 
buvo atvykęs iš Kanados į New 
Yorką ir dalyvavo savo knygos 
“Lithuamm National Costame” 
pristatyme, kuris buvo gegužės 
4 Kultūra Židinyje. Buvo susto
jęs pas Atomą ir Milę Matulai
čius. AtgJifrvyk® gegužės 5, pir-Sefcm.ines. 12 vai. bus pamaldos 

Kultūros Židinio didžiojoje sa
lėje, po jų kieme — gegužinė 
su tautiniais šokiais, dainomis, 
loterijomis, akordeonų ir juoste
lių muzika. Veiks “Giraitė” su 
gardžiais kepsniais bei alučiu, 
įvairios užkandinės, baras. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Vyiesttnfm imcimmiį ura- 
rinkų svsirtakiinas įvyko gegu
žės 3 Liet. Kat Religinės šal
pos, patalpose. Susirinkimui ,vą- 
dovavo kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Po susirinkimo jaunimas 
aplydė dail 

kuri vyko 
nyje. : '
Lvyr. moksleivių ateĮdmnkų 

fl&jda įvyks gegužės 17. Jie va
žiuos į muzikės Dalios Sakaitės 
piųno rečitalį, kuris bus 2 v.

toje psrodoj, kuri vyksta nuo ba
landžio 29 iki gegužės 11 Nar 
tional Art Onter galerijoj, 484 
RroomeS<, SO HO Vfflage, 
Mardutlmc. Ladrymo valandos 
nuo 124i 6 vai. vak. Pųsnadie- 
niais uždaryta- v ■

DaflL Prano Lapės paroda, 
surengta UMK Federacijos New 
Yorko fiubo gegužės 3-4 Kultū
ros Židinyje, praėjo su pasiseki
mu. Buvo išstatyta 26 darbai, 
parduota L4. Apie parodą bus 
parašyta plačiau kitame Darbi
ninko simeryje.

Stoną šv. Jusgio iškilminga 
sueip ttarčjusi įvykti gegužės 
10, apsaldama, nes tą dieną 
vyksta Tryptinio baliui bus 
užimto vaisos Kultūros Židinio 
patalpos- Taip pat nemaža 
skaub| cdalyvauja programoj. 
Abiejų frantų Skilminga sueita 
įvyks birželio 7 Kultūros Židiny. 
Visi dalyvauja cmifonnuoti.

mcj programoj.
LSST Simo Kudirkos šaulių 

knepea metinis narių susirin- 
kimas šaukiamas gegužės 16, 
penktadienį, 7 v.v. Kultūros Ži
dinio posėdžių menėje.

MotiM*.diaNM nafaM^nas su
rengtas ApreiškinK) parapijoj ge
gužės 4. 11 vaL mišias aukojp 
kun. A Račkauskas, pasakyda
mas ir pamokslą apie motiųą. 
Paskui viri perėjo į apatinę 

.parapijos salę, kur Kat Moterų 
Sąjungos 29 kuopa buvo gražiai 
parengusi stalus vaišėm. Oja 
pirma buvo motinų pagerbimas 
ir prisiminimas. Vadovavo para
pijos komiteto pirmininkas Al
fonsas Samušis. Maldą sukal
bėjo klebonas kun. Jonas Pakal
niškis. Kalbą pasakė Simas Ku
dirka, prisimindamas motinas 
dabartinėj Lietuvoj. Paulius 
Jurkus paskaitė savo eilėraščių 
apie motiną, prisimindamas kafp 
tas eiles parašė. Po visos progra
mos buvo vaišės, kurias renįė 
minėta kuopa. **

Newark, NJ^ Lietuvos vyčių 
29 kuopa gegužės 18, sekmadie
nį, 10:30 vai. ryto dalyvaus mak 
dos die nos aprigbše švč. Tre^ 
jybės lietuvių parapijos bažny
čioj. Mišias aukos Lietuvos vy
čių kuopos dvasios vadas prel. 
Jonas Schamus. Jis pasakys it tai
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Britanijos specialaus dalinio 
kariai ir policija puolė kelių 
ginkluotų Irano arabų teroristų 
užimtą Irano ambasadą ir po 
trumpos kovos išlaisvino 19 į- 
kaitų. Per susirėmimą žuvo 5 
teroristai, o du įkaitai buvo anks
čiau teroristų likviduoti. Iranas 
padėkojo Britanijos vyriausybei 
už įkaitų išlaisvinimą, tačiau ne
davė jokių vilčių, kad amerikie
čiai įkaitai būtų greičiai paleis
ti.

Iš Sirijos kilę Al Fatah grupės 
palestiniečių teroristai bombom 
ir automatinių šautuvų ugnim 
užmušė 5 ir sužeidė 16 žydų 
kolonistų Hbron miesto gatvėj. 
Atsikeršydami Izraelio kariai iš
sprogdino Hebrone kelis arabų 
gyvenamu namus ir ištrėmė 
Hbron ir Habhul miestų bur
mistrus ir Hbron mahometonų 
teisėją į Siriją.

Švedijos ūkinį gyvenimą be
veik visai paralyžavo darbdavių 
ir darbininkų nesutarimai dėl at
lyginimo. Dėl to* kai kur darbi
ninkai pradėjo streikuoti, o darb
daviai daugelį įmonių uždarė, ir 
apie 1 milijonas darbininkų ne
teko darbo.

Prez. Carter valstybės sekre
torium paskirtas senatorius Ed- 

- mund Muskie senato buvo grei
tai patvirtintas ir pradėjo eiti pa
reigas. Pirmasis jo uždavinys bus

reik; mihistei
myko it išsiaiškinimas, ar JAV 
ir Sov. S-ga riedančios į tiesio
ginį susikirtimą kuris galįs pasi
baigti ir branduoliniu karu.

I JAV įvairaus dydžio lai
vais iš Kubos yra jau atvykę per 
25,000 kubiečių. Atvykstančių 
tvarkymu pradėjo rūpintis JAV 
kariuomenė. Kasdien JAV pa
siekia apie 4,000 kubiečių.

Afrikos valstybėse besilankąs 
popiežius Jonas Paulius II kvie
tė gyventojus protingai naudotis 
Tvėrėjo kiekvienam žmogui tei
kiamom laisvėm, neužmirštant 
ir su laisve susijusių pareigų, 
kad krašte neįsigalėtų prievarti
niai rėžimai ir kitaip manan
čių perskiojimas.

Sov. S-ga, siekdama užbėgti 
už akių būsimam aliejaus gamy
bos mažėjimui, paskelbė 4 m. 
programą aliejaus šaltinių 'ieš
kojimui vakariniame Sibire pa
greitinti. Tam reikalui darbinin
kai bus organizuojami ir iš Bal
tijos valstybių.

Afganistano partizanai iš pasa
lų užpuolė autobusą, gabenantį 
olimpinę Afganistano ledo rutu
lio komandą, ir kai kuriuos žai
dėjus ten pat nužudė, o kitus 
paėmė į nelaisvę.

Į Jugoslavijos mirusio prezi
dento Tito laidotuves susirinko 
daugelio valstybių vadai tikėda
miesi ta proga ir įvairių tar
pusaviu susitikimų, tačiau prez. 
Carterzį laidotuves nevyko ir 
dėlto susilaukė priekaištų.

tydina povandeninių laivų bazę 
Pietų Jemeno Adeno uoste.

Libijos teroristam Britanijoj 
nužudžius du pulk. Qaddafi po
litinius priešus, JAV įsakė iš
vykti keturiem Libijos diploma
tam, baugiausiem čia gyvenan
čius Libijos piliečius, bet turin
tieji išvykti pasislėpė Libijos 
ambasadoj ir atsisako išvykti, 
teisindamiesi, kad jie nesą dip
lomatai ir kad be teismo jų 
negalima ištremti. Jiem nusta
tytas terminas Bvykti, bet Libija
negaHma ištremti. Jiem nusta- pusmetis.
tytas terminas Bvykti, bet Libija Kovo 4 ją pakvietė apklaus!- 
fftmMPtanniea/v noaoBneasaVBd milžimas m vteaL ~a-M> . v • s a.iMgHuino dumuKH ■BfCjm** par- neu Kaip iiuayto^. Aurame wt 
davimą JAV ir savo kapitalus maginą važiuoti, bet M atsisakė 
perkelti kitur. ir nevažiavo. Tada Vikriuos vyr.

Pres. Carter pareiškė, kad JAV tardytojas 2 v. popiet pps Ją at
darys visa Jugoslavijos nepri- važiavo ir ją landė iki 8 v.v. 
klaušomybei ir teritorijos nelie- grupinėj Sasnausko, Terlecko 
čiamumui išsaugoti. ir Statkevičiaus byloj. /čiamumui išsaugoti.

VENGRIJOS KARDINOLO VIEŠNAGĖ
Ii Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 40

Vengrijos Katalikų Bažnyčios 
. primas, Estergono arkivyskupas 
kardinolas Laslas Lekąjus spalio 
mėn. viduryje lankėsi Lietuvoje. 
Jį lydėjo du vengrų vyskupai, 
trys prelatai, trys kunigai ir du 
rusų pravoslavų vyskupai. Tai 
jau antrasis kardinolas aplankęs 
sovietinę Lietuvą.

Apie šį kardinolo apsilanky
mą spalio mėn. 18 d. “Tiesa” 
parašė vos kelis sakinius.

Religijų reikalų tarybos įga
liotinis P. Anilionis buvo įsakęs, 
kad Vengrų Primas būtų sutik
tas neblogiau, kaip vokiečių kar
dinolas Bengsch. Kauno kated
ros choristai net buvo atleisti 
iš valdiško darbo.

Spalio 12 d. 11 vai. 30 min. 
kardinolas Lekajus su palyda at
vyko į Kauno katedrą, kur jo lau
kė didžiulė tikinčiųjų minia. _ _ 
Skambėjo Katedros varpai, minia pavyko? 'Sutikime nedalyvavo 

du vyskupai tremtiniai. Nepa
sitiko kardinolo Vilniaus Kated
ra, kurioje įrengta paveikslų ga
lerija. Tik kažin ar kas nors pa
sakė kardinolui apie tą kančių 
kelią, kuriuo nuo 1940 metų eina 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia?

Tikinčioji liaudis šia proga tu
rėjo galimybę pademonstruoti 
savo tikėjimą bei patriotizmą 
ir jos nepraleido. Atrodo, kad 
panašias progas lietuviai vis ge
riau moka išnaudoti.

giedojo “Marija, Marija”, o per 
visą Katedrą išsirikiavusios mer
gaitės klojo ant tako gėles. Ka
tedroje aukštą svečią pasveiki
no vysk. L. Povilonis, savo kal
boje užsimindamas apie besiar
tinantį Lietuvos Katalikų Bažny
čios 600 metų jubiliejų (1987 
metais). Po to kardinolas drauge 
su dviem vengrų vyskupais ir 
šešiais dvasiškiais koncelebravo 
šv. Mišias, kurių metu vokiškai 
pasakė pamokslą.

Po šv. Mišių į Katedros zak-

prie durų 

kunigams į zakristiją įeiti nelei
do. Ar ne todėl, kad kunigai 
neturėtų progos susitikti ir pasi
kalbėti su kardinolu?

Išlydint kardinolą minia už
tvindė ne tik šventorių, bet ir 
gatvę prie Katedros; aidėjo plo-

MIRĖ NADAS 
RASTENIS

Baltimorėje gegužės 10, šeš
tadienį, 11 v.r. mirė Nadas Ras
tenis, poetas, visuomenės vei
kėjas, advokatas.

Buvo gimęs 1891 sausio 17 
Stagalienų kaime, Linkmenų 
valsčiuje, Švenčionių apskrityje. 
Į Ameriką atvyko 1911, dirbo 
medvilnės audyklose, 1918-19 
tarnavo JAV kariuomenėje, 1921 
baigė Huntingtono aukštesniąją 
mokyklą Bostone ir 1924 Bos
tono universitete baigė teisės 
mokslus. 1925 persikėlė į Bal- 
timorę ir ėmė verstis advoka
tūra, 1935-36 advokatavo Cle- 
velandė. 1943-46 buvo pirmas 
lietuvių atstovas Marylando 
legislatūroj Annapolyje.

Į lietuvišką visuomeninę 
veiklą įsitraukė 1912, veikė įvai
riose tautinėse sąjungose, Balfe, 
buvo Liet. Rašytojų draugijos 
narys, kadaise dalyvavo choruo
se, vaidinimuose.

Eiles pradėjo spausdinti nuo 
1917, į anglų kalbą vertė lie
tuvių autorius, išvertė Baranaus
ko Anykščių Šilelį, Donelaičio 
Metas. Išspausdino eilėraščių 
rinkinį Trijų rožių šventė 1955, 
iliustruota autoriaus.

TARDĖ ONĄ
LUKAUSKAITĖ

iii. i, Šiauliuose gyvena Įfafete Ona
Likau skaitė-Poškienė, tenteja-
si ilgus metus Sibire, dabar di- 
sidentė, Helsinkio grupės narė.

jimai, šauksmai “Valio”, o pas
kui per minią nuvilnijo daina 
“Lietuva brangi, mano Tėvy
nė”, tapusi dabartiniu neoficia- _
liu Lietuvos himnu. Prie Mairo- kartą įsitikinti, kad jų pastan

gos išplėšti iš žmonių širdžių 
tikėjimą ir tautiškumą neduoda 
vaisių.

Vengrų kardinolo apsilanky
mas priminė lietuvio kataliko 
širdžiai ypač brangias dviejų 
Vengrų — kankinio kardinolo 
Mindzenti ir kun. Tihamer Toth 
— pavardes. Iš pirmojo lietuviai 
sėmėsi aukos ir ištikimybės Baž
nyčiai dvasios, 6 antrasis savo 
knygomis tiek nepriklauso
mybės, tiek ir pokario metais 
maitino jaunimo protus ir širdis.

Kas ateityje beatvažiuotų iš 
Bažnyčios vadovų, tikinčioji 
Lietuva visus sutiks ištiestomis 
rankomis, nes tai šviežias oras iš 
Vakarų, tai tarsi truputėlį pra
siskleidę, vaitai į laisvę.

nio kapo tikintieji dar sugiedo
jo “Marija, Marija”. Milicinin
kai pradėjo raginti skirstytis, kad 
gatve galėtų pravažiuoti maši
nos.

Kardinolas be Kauno Katedros 
dar aplankė Panevėžio Katedrą 
ir Vilniaus šv. Teresės bažny
čią.

“Ar bus Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai naudos iš Vengrijos 
kardinolo apsilankymo?” — 
klausė viena radijo stotis.

Sovietinė valdžia panoro pa
rodyti aukštam Bažnyčios hier- 
archui, kad Lietuvoje esanti reli
gijos laisvė. Tik klausimas, ar tai 

Stirbienė, respublikonų partijos centro komiteto pirm. Bill Brock, Danute Muraškaite, 
kongr. Charles F. Douįherty, Plriladelphįjos LB apylinkės pirm. Teresė Gečienė

VAKARŲ SPAUDA APIE
LIETUVOJ MIRUSI KUN. JAUGELĮ
Federalinės Vokietijos katali

kų žinių agentūra KNA plačiai

kios nepagydomos ligos mirusį 
kunigą Virgilijų Jaugei į. Agentū-

Reiš-jei dėl to yra kovojama, 
kia, ir jiems buvo naudos paly
dėti kardinolą į Lietuvą. Lietu
vos bedieviai turėjo progos dar

Labai gaila, kad Lietuvos Or
dinarai neturi teisės laisvai pasi
kviesti norimus katalikų Bažny
čios hierambus, o turi pasiten
kinti tik tuo, ką teikiasi duoti 
sovietinė valdžia. J uk kardinolas 
atvyko ne Lietuvos Ordinarų, 
o Maskvos ir visos Rusijos pat
riarcho Pimeno kvietimu. Jeigu 
sovietinė valdžia leido, gal net 
patarė patriarchui pasikviesti 
katalikų kardinolą, matyt, iš šio

Lietuvos kunigų (mirė sulaukęs 
vos 32jų metų amžiaus) vokie
čių agentūra rašo, kad jam ne
buvo leista įstoti į Kauno kunigų 

čiųjų teisių gynybą ir religinės seminariją. Privačiai pasirengęs
spaudos platinimą, jis buvo su- kunigystei, 1978 metais buvo į- 
imtas ir nuteistas dvejus metas šventintas kunigu ir lapkričio I 
kalėti. Buvo apkaltintas Lietuvos Kybartų bažnyčioj aukojo savo 
Katalikų Bažnyčios Kronikos pirmąsias miltas. Į jo primici-

jaėgHhC niio vokiečių bateli- urento 
kų agentūra, ypač visus nustebi
no savo nepaprasta drąsa jam iš
kelto teismo proceso metu. Jis 
tada teisėjam buvo atvirai pasa
kęs, jog jau pači faktas, kad jis 
yra teiSiamas, akivaizdžiai paliu- 
dija, Lietuvoj netu-

Siemet sueina 40 m, nuo 
Maskvos įvykdytos Lietuvos 
okupacijos. Artėja ir didžiųjų 
birželio trėmimų minėjimai. 
Okupantai bolševikai Lietuvą 
tebelaiko žiaurioj priespaudoj. 
Tai rodo ilgi sąrašai kalėjimuo
se ir psichiatrinėse ligoninėse
laikomų lietuvių politinių kali
nių.

Čia pateikiam sąrašą psichiat
rinėse ligoninėse laikytų ar te- 
bekankinamų lietuvių, kad pri
simintume tuos mūsų tautos 
kankinius savo susirinkimuose 
ir keltume jų kančią kitataučių 
spaudoj, radijuj.

1. BOGDANAS, suimtas 1945, 
kalintas įvairiose Rusijos kon
centracijos stovyklose bei psi
chiatrinėse ligoninėse, 1976 dar 
buvo kalinamas: 215280 Smo- 
lenskayaobU g- Sychevka, uch. 
Ya 0100/5.

2. BUTKUS DONATAS, etno
grafinio muziejaus Lietuvoj tar
nautuos,orientalistas, sovietinėj 
Azijoj, Ulan Udėj 1972.XI nu
teistas, išvežtas priverstiniam 
“gydymui” į nervų kliniką.

3. CIDZIKAS PETRAS, g. 
1944, Vilniaus universiteto stu
dentas, apkaltintas platinimu 
patriotinių eilėraščių, LKB Kro
nikos, antisovietinių lapelių, 
skatinančių grąžinti demokratiją 
ir raginančių pastatyti paminklą 
stalinizmo aukom. 1973 uždary
tas į Černiachovskio (Įsruties) 
psich. ligoninę. Grįžo. 1979. 
VI 11.23 dalyvavo demonstracijo
se Maskvoj ir pasirašė 45 pabal- 
tiečių memorandumą.

4. ČECHANAVIČIUS ARVY
DAS, g. 1949.VI.12. 1973 suim
tas Kaune už pogrindinės spau
dos platinimą, kalintas Černia
chovskio (Įsruties) psichokalėji- 
me. Po 2 metų perkeltas į Nau
josios Vilnios psich. ligoninę. 
1979.1.25 išleistas. 1979.VII. 
23 dalyvavo demonstracijose 
Maskvoj ir pasirašė 45 pabaltie-
čių jųenoroni 
vėl suimtas riž

tas N. Vilnios psich. ligoninėj, 
1980 pradžioj išvežtas j Černia
chovskio spec. psich. ligoninę.

5. GALECKAITĖ JŪRATĖ, 
kilusi nuo Biržų, 1972 suimta, 
kad vienoj demonstracijoj pa-

suimta.

si rodė apsisiautusi lietuviška vė
liava. Kalinama ir “gydoma” 
psich. ligoninėj Sibire.

6. GRIGAS ROMAS, g. 1958 
Vilniaus univ. stud., už Lenino 
bareljefo įmetimą į Nerį1 suim
tas 1977.1.23 ir uždarytas N. Vil
nios psich. ligoninėj 6-ame sky
riuj. Uždarytas už protesto 
veiksmą, nesant nė krislo psi
chinio sutrikimo.

7. JAUGELIS BRAUNAS, a. 
40 m., g. JAV, inž., po karo su 
tėvais išv. į Sibirą, grįžęs du 
kartus buvo suimtas ir uždary
tas psich. ligoninėj už prašymą 
emigruoti, kaip JAV piliečiui, 
į JAV. 1978.XI.16 vėl išvežtas į 

'psich. ligoninę Kaune, Kuzmos 
g.

8. JONAITIS EGIDIJUS, 
moksleivis, Vilnius, už sovieti
nių vėliavų nuplėšimą nuo Vil
niaus elektrografijos instituto
1977. XI uždarytas į psich. li
goninę.

9. KARALIŪNAS VOLDE
MARAS, už pogrindinės 
spaudos platinimą, dar
bininkų raginimą streikuoti 
ir atsisakymą soviet. pilietybės 
1975 suimtas, išv. į Černia
chovskio psich. ligoninę ir ten 
kalinamas' bei ‘gydomas’ spe
cialiame psichokorpuse. Psi
chiatrai pasiskundė jo giminėm, 
jog jis nuolat meldžiasi ir sa
kosi atliekąs Dievo valią. Ten 
1979 vasarą buvo blogai paveik
tas dėl priverstinių injekcijų.

10. KIRSNAUSKAITE ZITA,
d. Stanislovo, g. 1950, gyv. Ry
goj, Latvijoj, adventistė, buvo 9 
mėn. uždaryta psich. ligoninėj. 
Antrą kartą suimta 1978.XII.1 
ir vėl ten uždaryta. Ligoninės 
adresas: Latvian SSR, Riga, An- 
Hekaštekrlr*^ ........

11. KLIMAŠAUSKAS HEN
RIKAS, g. 1929.VII Samtariškių 
k., Musninkų vis., Ukmergės 
aps., inž., būdamas IV klasės 
gimnazistu, 1945.V.9 suimtas,
gruodžio mėn. karinio NKVD 
tribunolo Ukmergėj nuteistas 10 
metų, bausmę atliko Komi 
ATSR, Ižmos raj. (miško kirti
me), vėliau Intoje anglies kasyk
loj. 1954.VII.21 išleistas. Irkuts
ke baigė inž. institutą 1961, 
apgynė diplominį darbą. Grįžo į 
Lietuvą. Dirbo Kauno statybos 

treste Nr. 2 kaip gamybos 
skyriaus viršininkas. Apie paste
bėtus sukčiavimus pranešė 
kontrolei. Nukentėjusiųjų ap
skųstas saugumui. 1976.11.13 su
imtas, 1976.IX.29 išv. į Černia
chovskio spec. psichiatrinę ligo
ninę priverstiniam “gydymui”. 
Ten vadovauja statybos darbam, 
o vakarais uždaromas ligoninėj.
1978. XI 1.14 pervestas į 3-čią 
skyrių audėju. Adresas: 238100 
Kaliningradskaya oblast, Gorod 
Chemiakhovsk, psichiceskaya 
bolnica, USSR.

12. KRIŠČIŪNAS PRANAS, 
g. 1928, 1971/72 uždarytas į 
psich. ligoninę: Vilnius, MTP-4 
P/D 12/11, Lith. SSR.

13. KVEDARATTĖ EMILI
JA (Vinco Mykolaičio Pu
tino žmona), Vilnius. Sugauta 
atvežusi kryžių pastatyti ant Pu
tino kapo. Kryžius atimtas, ji su
imta, paskelbta nervų ligone ir 
uždaryta ligoninėj, nors niekada 
nervais nebuvo pakrikusi.

14. LAŽINSKAS VYTAUTAS, 
suimtas 1972. X.10. Internuotas 
N. Vilnios psich. ligoninėj.

15. MAJAUSKAS VLADAS, g. 
1947, už tautinė vėliavos ttkė*



Prezidento Carter naujojo pa
tarėjo tantiniam-etniniam reika
lam Stepben Aiello pastangomis, 
balandžio 11 Baltuosiuose Rė
muose įvyko tautinių-fratema- 
liirių organizacijų vadovų kon- 

. Sukviestų 200 asmenų 
lyvavo ir devyni lietu- tarpe 

viai. 1

tarybos pirm. dr. Ant. Razma, 
Lietuvos vyčiam — centro val- 
dhbos pirm. P. Skabeikis, JAV 
LB-nei — visuomeninių reikalų

tarybos pirm. Alg. Gečys ir 
narys Fel. Andriūnas, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Susi
vienijimui — centro valdybos 
pirm. Th. Mack, Amerikos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungai — 
centro valdybos vicepirm. 
Rimantas Stirbys. Taip pat da
lyvavo Balzeko vardo mu
ziejaus prez. St. Balzekas, etno- 
vicepirm. Rimantas Stirbys. Taip 
pat dalyvavo Balzeko vardo mu
ziejaus prez. St. Balzeka , etno
grafijos specialistė Elena Bradū- 
naitė ir politinių mokslų profe
sorius dr. Richard Krickus.

Savaitės 
įvykiai

Popiežiui Jonui Pauliui II 
pareikalavus, JAV atstovų rū
mų narys ir jėzuitų kunigas 
Robert F. Drinan pareiškė dau
giau nekandidatuosiąs į kongre
są. - >

Prez. Carter nusprendė aprū
pinti Indiją jos atominiam reak
toriam reikalingu uranijum, nors 
Indija ir atsisakė sustabdyti 
branduolinius bandymus.

Olandijoj prasidėjo tarptauti
nis Ščaranskio tribunolas, kurį 
Sov. S-gos spauda apkaltino ki
šimusi į Sov. S-gos vidaus rei
kalus.

Prez. Carter, nebodamas anks
tyvesnių pažadų, leido parduoti 
Sov. Š-gai aliejau gręžimo 
įrengimus, kuriuos ji numato pa
naudoti aliejaus ieškojimui prie 
Sachalino salos.

Sov. S-ga išmetė į erdvę seki
mo satelitą Cosmos 1176 su 
branduoliniu reaktorium Indijos 

c vandenyne esančių karo laivų 
veiksmam sekti.

P. Korėjoj 4 žmonės nuteisti 
mirti ir 72 įvairiom kalėjimo 
bausmėm už jų veiklą pogrin
dinėj komunistų organizacijoj.

Lenkijos disidentai gegužės 
3 šventės proga ypač kėlė 2- 
ro pasaulinio karo metu Katyne 
sovietų įvykdytas Lenkijos inte
lektualų ir karių žudynes, apie 
kurias Lenkijos oficialūs šalti

niai visą laiką tyli.
Lichtenšteinas nebodamas net 

galimo biudžeto deficito, sunai
kino Maskvos olimpiniam žaidi
mam paminėti suprojektuotus 
pašto ženklus. Pajamos už pašto 
ženklus sudaro 8 proc. biudžeto.

Mirus Jugoslavijos prez. Tito, 
jos valdymas dabar pereis į iš 
valstybę sudarančių respublikų 
ir autonominių sričių atstovų 
sudarytos prezidentūros ir vie
nintelės partijos prezidiumo 
rankas. Krašto prezidento ir pre
zidiumo pirmininko pareigas eis 
kasmet besikeičią atstovai.

JAV tautinės gvardijos vadai 
viešai pareiškė, kad rezervo ka
riuomenės ir tautinės gvardijos 
daliniai stokoja įvairių reik
menų, mokymo priemonių ir 
personalo jų uždaviniai^ krizės 
metu atlikti.

’-.l1

Pusdienį trukusioj konferen
cijoj pranešimus pateikė patarė
jas dr. Aiello, patarėjas kovai 
su infliacija Fred Kabo, patarė
jas tautinio saugumo reikalam dr. 
Zbigniew Brzezinski, komerci
jos departamento pasekretoris J. 
Jeznowski ir HUD departamento 

monsin-
jotas Geno Baroni. Pranešimai 
lietė JAV administracijos veda
mą ekonominę ir užsienio politi
ką, juos pritaikant tautinių gru
pių vadovų interesam.

Konferencijai skiriamą išskir
tinį dėmesį patvirtino pats pre
zidento J. Carterio atvykimas. 
Savo nepolitinėj kalboj jis kėlė 
tautinių grupių svarbų indėlį į 
šio krašto gyvenimą. Išskirtinai 
jis pabrėžė grupių stiprius šeimų

LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI 
KANKINAMI BEPROTNAMIUOSE

(atkelta iš 1 psl.)

> 17. paškauskienE ange- 
LĖ, d. Antano, Jurbarkas, Ra-

> šeinių apskr., būdama mokslei- 
vė, 1962.XI buvo tardoma ir tei
siama už pagaminimą ir plati
nimą atsišaukimų, raginančių 
kovoti už nepriklausomą Lietu
vą. Kaune psich. ligoninėj bu
vo “gydoma” nuo antišovietinės 
propagandos aminezinu, tezis- 
tinu ir kitkuo. Po 2 mėn. ati
duota tėvų globai. 1974 pabai
goj suiipta, kalinta Vilniaus sau
gume ir Lukiškių kalėjime, ten 
jai vėl buvo leidžiamos amine- 
zino injekcijos, kurios iššaukė 
širdies sutrikimus. 1975.IV 
aukščiausias teismas, kaip nepa
kaltinamą, nuteisė specialiam 
gydymui neribotam laikui. Per
kelta į Kauno, psich. ligoninę. 
1976.VII tėvų pastangomis grįžo 
namo. Jos vyras susirado kitos 
ideologijos moterį. Liko su 2
mažamečiais vaikais. Saugumie- traukiniu, 
čių persekiojama, vėl gydėsi 
Jurbarko ir Vilniaus ligoninėse.
1979.VII 1.23 dalyvavo demon
stracijoj Maskvoj, pasirašė 45 
pabaltiečių memorandumą, rei
kalaujantį atšaukti 1939. VIII.23 
pasirašytą Ribbentropo-Molo- 
tovo paktą.

18. POŠKIENE BIRUTĖ, tri
jų vaikų motina, mokyklos kiem- 
sargė, Kaunas, Demokratų g. 
36-1. Už religinius įsitikinimus 
atleista iš darbo ir, nors proku
roro ir buvo pabrėžta jos gera 
sveikata, 1974.X.29 uždaryta 
psich. ligoninėj Kaune, Kuzmos 
g. 75. Čia ji gavo dideles do
zes stiprių vaistų, kurie paveikė 
jos regėjimą ir sukėlė smalkų 
raumenų skausmą.

19. STATKEVlClUS ALGIR
DAS, g. 1923, gydytojas. 1951 
nuteistas 25 m., išleistas anks
čiau. 1970 suimtas už parašymą 
knygos “Visuomenės gyvenimo 
abėcėlė” ir laikytas psich. ligo
ninėj. 1979.VII 1.23 dalyvavo de
monstracijoj Maskvoj ir pasirašė 
pabaltiečių memorandumą. Nuo 
1979 rudens Lietuvos Helsinkio 
grupės narys. 1980 suimtas.

20. ŠUMAUSKAITĖ, suimta 
1976,. kalinta N. Vilnios psich. 
ligoninėj, I-ame skyriuj.

21. TAMONIS MINDAUGAS, 
g. 194O.VIII.28 Vilniuj, inž^ 
chemikas technologas, techn. 
mokslų kandidatas, nuo' 1969 
Paminklų konservavimo institu
to chemijos laboratorijos kated-

pagrindus, artimus tarpusavio 
ryšius, sugebamą rūpintis sa
vaisiais, tuo nuo valstybės pečių 
nuimant didelę naštą.

Mons. Baaoni konferencijos 
dalyvius supažindino su vienos 
Clevelando italų katalikų para
pijos sėkmingomis pastangomis 
atnaujinti gyvenamąjį rąjoną, 
įkuriant kultūrinius centrus, se
neliam butus, žaidynių aikštes ir 
tuo prilaikant jaunąją kartą nuo
kraustymosi į priemiesčius. Bu
vo atkreiptas dėmesys į suminė- 
tiem tikslam federalinės val
džios teikiamą finansinę paramą. 
Jis kvietė teikiama parama nau
dotis ir stengtis tautines kolo
nijas išlaikyti.

Konferencijos dalyvius malo
niai nuteikė prez. Carterio pa
geidavimas su kiekvienu kon
ferencijos dalyviu susipažinti ir 
bent keliais sakiniais persimesti. 
Lietuviai kvietė prezidentą pa-

ros vedėjas, poetas, vedęs, 2 vai- ~ 
kų tėvas. Už savo įsitikinimus, 
už atsisakymą kryžkalny restau
ruoti paminklą sovietinei armijai 
ir reikalavimą pastatyti pamink
lą nukentėjusiem Stalino kulto 
laikais, 1974. VI. 17 uždarytas 
Vilniaus psich. ligoninėj (Vasa
ros g. 5). Chemikalai jam atne
šė 18 komos būklių. Gydyt. 
Vaičiūnienė (rusė) jam leido to
kias dideles insulino dozes, kad 
jos iššaukdavo šoką. Netekęs są
monės, suleidus gliukozę, pra
dėdavo ją atgauti, blaškytis, dėl 
to keliom valandom būdavo pri
rišamas prie lovos. Po 3 mėn. 
nežmoniško “gydymo” palaužta 
sveikata paleistas namo. 
1975.VI.27 vėl buvo uždarytas 
psich. ligoninėj. Po mėnesio 
paleistas. Nepakėlusi sūnaus 
nelaimės, 1975.VI.29 širdies 
priepuoliu mirė jo motina. 1975. 
XI. 5 Mindaugas Tamonis paslap
tingomis aplinkybėmis žuvo po

_ ___ . •> išv. į 
SPPSK PSYCH. instit.

WORCESTER 
MASS.

Klebono sukaktuvės
Šv. Kazimiero parapijos tary

ba gegužės 25, sekmadienį, 1 
vai. popiet, Maironio Parke ren
gia savo klebono kun. Antano 
Miciūno, MIC, 40 metų kuni
gystės sukakties minėjimą. Su
kaktuvininkas į šią parapiją at
vyko prieš 8 metus.

Kun. A. Miciūnas yra baigęs 
Marianapolio kolegiją, Thomp
son, Conn. Studijavo Lavai uni
versitete, Que., Kanadoj, ir Mar- 
ąuette universitete, Milwaukee, 
Wisc. Baigęs gavo daktaro laips
nį iš filosofijos ir žurnalistikos.

1940 gegužės 26 Antanas Mi
ciūnas buvo įšventintas kunigu. 
Jis yra marijonų vienuolijos na
rys. 1944-1952 buvo klebonu 
ir vienuolyno viršininku Šv. Pet
ro parapijoj, Kenosha, Wisc. 
Antrą kartą tose pačiose parei
gose buvo 1960-1963,. 1963- 
1969 Romoj dirbo kaip marijo
nų vienuolijos generalinis ta
rėjas.

Grįžęs 1969 Chicagon, buvo 
Draugo dienraščio administra
torius, žurnalų The Marian ir 
Laivas redaktorius. Kelis kar
tus buvo Chicagos vienbolyno 
viršininkas, tvarkė finansinius 
reikalus, ėjo marijonų vicepro- 
vincįjolo pareigas. 1972 sausio 
mėn. provincijolo kun. J. Damb
rausko buvo paskirtas Worces- 
terio lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonu. Tų metų lap
kričio 26 klebono pastangomis 
buvo prakasta žemė naujos kle
bonijos statybai. 1974 statyba 
užbaigta ir gegužės 30 vysk. 
B. Flanagan pastatą pašventino.

Klebonui "kun.' A. Miciūnui 
1972 kilo mintis, kad parapi
jos šventoriuj batų pastatytas 
paminklas žuvusiems už Lietu
vos laisvę. Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa, vadovaujama 

siūlymu sutiko ir pradėjo telkti 
lėšas. 1978 paminklas pastatytas 
ir lapkričio 26 per Lietuvos

Alg. Gečys turėjo progą 
Brzezinskio Stabo' pareigi 
Albright plačiau aptarti Li

su dr.
dr.

tamybos tęstinu
mo užtikrinimo ir naujų diplo
matų akreditavimo klausimus.

Konferencija baigta vaišėmis 
Baltųjų Rūmų valstybiniame 
valgomajame kambary.

Konferencijos metu lietuviam 
išskirtinį dėmesį teikė dr. Aiello 
ir jo pavaduotoja Victoria Mon- 
giardo, lietuviam gerai žinoma 
iš ponios Carter lietuviam su
ruošto priėmimo Baltuosiuose 
Ramuose.

LBInf.

23. ŽYPRĖ ALGIRDAS, s. 
Prano, g. 1927.VI 1.7 Pakalniškių 
k., Skuodo vis., Kretingos apskr., 
gimn. mokinys, nuo 1944 rusų 
okupacijos, motiną išvežus į Si
birą, slapstėsi, vėliau veikė par
tizanuose, 1956, pasinaudojęs 
amnestija, dirbo Kaune prie sta
tybos darbų. 1958.1.4 suimtas, 
IV.23 Vilniuj nuteistas 25 m., 
kalintas Mordovijos kone, sto
vykloj. 1973.X. 13 uždarytas 
psich. ligoninėj Mordovijoj, Ba- 
raševo lag. 385 3 12. Ten pa
kartotinai muštas, injekcijomis 
bandyta sunaikinti jo mentalite
tą, palaužti jo tvirtą charak
terį. Laikytas ir Maskvos Butyr
kų kalėjime. Žalojantys chemi
kalai sugadino širdį, nusilpo, 
pablogėjo regėjimas, atsirado 
smarkūs kepenų skausmai. 1979 
perkeltas į spec. psich. ligoni
nę Kazanėj, nors psichiškai svei
kas; prievarta “gydomas” pavo
jingais vaistais. Adresas: 420082 
Tatorskaya ASSR, Kazan, UL. 
Ershova 49, uche. UE-148, SL 6.

ALT INFORMACIJA 

kariuomenės minėjimą kleb. 
kun. A. Miciūnas jį pašventino. 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa kleb. kun. A. Miciūnui su
teikė kuopos garbės šaulio ti
tulą.

Sukaktuvininkas jeu kelerius 
metus eina Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių Moterų Sąjun
gos centro valdybos dvasios 
vado pareigas ir dažnai parašo 
straipsnių į sąjungos žurnalą 
Moterų Dirva. Pats būdamas 
punktualus, ir kitus ragina su- ; 
si rinkimus laiku pradėti. Visada 
pilnas energijos ir darbštus. Ir 
bažnyčioj ir mokykloj padaryta 
daug pagerinimų, užlaikoma 
švara.

Sukaktuvininkui kun. A. Mi- ' 
ciūnui tenka palinkėti, kad lie
tuvišką dvasią ir gilią senovę 
siekiančią lietuvių kalbą dar il
gai išlaikytų mūsų parapijoj.

Šaulių koncertas
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopa gegužės 31, šeštadienį, 
7 vai. vak. Maironio Parko di
džiojoj salėj rengia pavasarinį 
koncertą su vakariene.

Koncerto programą atliks dai
nininkai “Jinai ir trys ginta
rai” iš New Yorko. ši grupė 
susiorganizavo dar tik prieš me
tus, bet jau koncertavo Water- 
bury, New Yorke, Hartforde ir 
kitur. Grupę sudaro vadovas 
ir dirigentas V. Daugirdas, D. 
Stringaitė, Z. Jurys ir J. Na- 
kutavičius.

Po koncerto sesės šaulės sve
čius pavaišins .gardžia vaka-

Šokiam gros Tony Conte or
kestru. Petmukų metu svečius 
linksmins lietuviškos dainos ir

Sauliai kviečia Woreesterio ir 
apylinkių lietuvius gausiai atsi
lankyti į jų pavasarinį koncertą.

Nori jMyyti Notuvttkę knyoą, 

ractfe — 827-1361. Prašyk. M

port. N.Y. 11>31. TaL (S16)96B-5454, namų vakarais (516)757- 
4286. Antrad. 2-8 vai. vak., tefttad. 8^0-12^0 vaL Lito patalpos*: 88-61 
114to SL, Riehmond HM, n.Y. 11418. TaL (212) 441-2811.

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5454-9527; vakaro: 835-4149 
107-84 Jamaica Avė., Rictimond HIH, N.Y. Čia veikla Darbininko apau-

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Fornst 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
-Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 206-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modom! koplyčia, Alr- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Llcensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telzeira, Jr. laidotuvių direktorius, Now- 
ark Office: 426 Lafayotte St (Cor. WHson Ava.), telef. 344-6172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Havan HM 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Ava., Richmond HIH, N.Y. 11418; 
ir Garazva Funeral Home, 231 Badford Ava., Brooklyn, N.Y. Į1211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos čal
mos generaciįa yra New York State laidotuvių direktoriai Ir balza- 
imiotoįai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurio) miesto daly.__________________ ' __________ • •
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujo) vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Talef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad eeats ar 
norite būti J. Andrlušlo klljentals._________________________________

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1863 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinial pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina. /_____________ _______

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radid, spalv. TV, compiute- 
riąl, Jv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo Interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

FLORIDA
: ytot ei* toūtevandt3t;QĖter*bunų toach.PL WiOi 

I Teutonas >60-2440. Vakar* (M>)

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vaL popiet WEVD 1330 AM kil, ir 7-8 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Štokas, Dlr. Naujas adresas: 234 Sunlit Dr., Watchung, NJ. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEWJERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolipo

NAUJAUSIUS 1960 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 doL Ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

6646 80 ST , MIDDLE VILLAGE, OUEEMS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI M0SU VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

i,}3 + m.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (OOMŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

I LIETUVA

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTO INTERNATIONAL TRAVKL WMCt 
21M krape iffar

BROOĮCLTIL N.Y. 11228 
TEL: (212> 788-3388

toach.PL


popiežiaus, icaip dabartinis pop 
Jonas BsuKte ITĮb tevo ak
torius ir poetas, Krokuvos uni- 
versitetp profesorius. Slidinin
kas, irkluotojas ir plaukytąja*;

bus ir 
Kant-dainuoja liaudies'

rus ir nesibijo pa:
munistam jr kapitalistam. Bu

BENVEN&TAS f-

Visų mūsų rūpestis
> Lietuviškos mokyklos gegu
žės gale ar* birželio pradžioje 
baigia mokslo metus. Atosto
gos vaikam, bet ne vyresniem, 
kurie planuoja ateities darbus 
įr kurie rūpinasi lituanistiniu 
švietimu, jaunimo įjungimu į 
lietuvišką gyvenimą. Čia išky
la nauji ir skubūs rūpesčiai.

šus', kad rudenį galėtume padi
dinti mokinių skaičių!

Keliame mokslo lygį. Litu
anistinis išsilavinimas nėra jau 
toks didelis. Tad verta visada 
stengtis padidinti išsilavinimą, 
jaunuolį taip nuteikti, kad jis 
nenutrūktų nuo lietuviškos vi
suomenės, o pasiliktų joje ir 
ateitų į lietuviškas orgpnizaci-

Labai svarbu, kad jaunuolis 
apsisprendimo A ir brendimo 
svarbiausiuose' metuose būtų 
lietuviškoje mokykloje ir aplin
koje. Tokie metai yra nuo 13 
iki 16."

„ Jei jaunimas baigia tik 8 mo
kyklos skyrius, jis paprastai yra 
kokių 13, 14 metų. Vėliau jis 
nepapildo savo lituanistinių ži
nių, niekas jo neugdo įsijungti 
į lietuvišką visuomenę. Tad 

________ __________ _______ _____ svarbų, kad mokykla būtų 10 
linga, kad jos neužskaito aukš- daugiau klasių. Pastebėta, 
tesnėse mokyklose* kaip sveti
mos kalbos? Sugalvoja daugybę 
priežasčių savo lietuviškai są
žinei nuraminti.

Tačiau taip nėra. Jei vaikai 
lietuvių kalbą mokės, tai jų 
anglų kalbos akcentas nebus 
sugadintas. Juk yra žmonių, ku
rie bent kelias kalbas gerai mo
ka. Kiekvienos kalbos išmoki
mas tik praturtina žmogų, nes 
jam atidaro naujus horizontus.

Lietuvių kalba užskaitoma knygos, prisiminkime

mokyklose. JAV LB Krašto val
dyba kreipėsi raštu į iietuvŽ-

dėmesį ir padidintų mokinių 
skaičių lietuviškose mokyklose.

skaičius mokyklose mažėja. 
Naujos šeimas, dažniausiai pa
čios baigusios tas lituanistines 
mokyklas, jau neberodo lokio 
entuziazmo savo vaikus leisti 
į lietuvišką mokyklą. Teisinasi 
įvairiai, girdi, lietuvių kalba 
sugadins jų vaikų anglų kalbos 
akcentą. Kam ta kalba reika-

mokyklose, tik reikia pristatyti 
reikiamus dokumentus. Reikia 
šiek tiek tą kalbą mokėti.

LB padaliniai — apylinkės 
ir apygardos — dabar turi ap
sidairyti, kur tokios šeimos, ku
rios savo vaikų neleidžia į mo
kyklą. Pakalbėti ir paskatinti. 
Reikia surasti ir tuos, kuriem 
tikrai trūksta transporto priemo
nių atvykti į mokyklą. Čia irgi 
galima padėti, galima sudaryti 
specialią tarnybą, kuri surinks 
atokiau gyvenančius vaikus ir 
atveš į mokyklą.

Čia darbas yra skubus. Jau 
dabar pradėkime sudaryti sąra

kur veikia 10, 12 metų mokyk
los, ten jaunimas K eina labiau 
subrendęs, apsisprendęs už lie
tuvišką visuomenę. Ten veikia 
jaunimo chorai, įvairūs ansamb
liai, vaidinimo grupės. Ateina 
talka ir į lietuviškas organiza
cijas.

Vasaros metu nepalikime jau
nimo be lietuviškojo mokslo. 
Paskaitykime drauge su jais kny
gas, laikraščius, duokime nura-

kime lietuviškų dainų, aplanky
kime lietuviškus didžiuosius 
renginius. Visa tai teigiamai 
veiks jaunimą ir didins jo lie
tuvišką nusiteikimą.

Mokytojų savaitės rengiamos 
šiemet ir Dainavoje ir Kenne- 
bunkporte. Paremkime, kad ten 
nuvyktų jaunieji mokytojai. Pa-- 
dėkime jiem, nes dažnai tai 
nėra taip lengva. Čia į talką 
galėtų ateiti LB apylinkės ir 
apygardos.

Išlaikykime savo lituanistines 
mokyklas, remkime jas, tai pa
dės išlaikyti lietuvybę šiame 
krašte!

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys,

17
Sienas ir mūrus, šventyk

las ir dievus, plytinius ir iš 
žemės supiltus bokštus, kiek tik 
jų bebuvo, sulyginau su žeme. 
Iškasiau kanalus per miesto vi
durį (iš Eufrato upės) ir jį pa
skandinau vandeniu. ... Kad 
niekas ateityje nebeatpažintų 
nei vietos, kur stovėjo miestas, 
nei dievų su šventyklomis, visa 
ištirpdžiau vandenyje ..., sunai
kinau, paversdamas pieva”:

Dievai, kuriuos Sennacherib 
tarėsi sunaikinęs,buvo irgi nuož
mūs ir kerštingi. Sennacherib

altaoneriems metams tepraėjus 
po Babilono sunaikinimo. Vėliau 
puti Babilonija, princo Nabuko 
vedama, atkeršys asirams.* 612

žiemos vargą nepatyrę*. Dievo 
samprata Senajame TestamenŠe 
ir Dievo nuojauta Abraomo Že
mėje skiriasi lyg dangus tino že
mės. Ninfeveh man primena Jo-

iuuuc umimuvuj uut------------------------------ :-----  * . . , . . . .. . ..
versite*. Karolis, kaip juodas W. fop. Priulim VI ir kardi- ir Pauliui, jis pasa-
darbininkas, ėjo skaldyti akme- nolam Vatikane vienos gavėnios Mes norim ištiesti savo rau

nąs moteris. Nesigėdim verkti nėų, paskui perėjo į chemikalų 
prie mirties sienos Anschwitze. * fabriką.

Jis įstojo į teatro grupę kaip 
vaidintojas; paskui net pats pa
rašė kelias dramas vaidybai. Da
lyvavo lenkų pogrindy prieš na
cius.

Kaip tik tuo laikotarpiu jauna
sis studentas išsirinko sau pašau-. 
kimą būti kunigu. Studijas pra
dėjo uždraustoj kunigų semina
rijoj. Tebevaidino teatro grupėj 
ir jai vadovavo. Privačiuose na
muose skaitė paskaitas apie tau
tinį veikimą. Draugai teigė, kad 
jis rizikavo savo gyvybe, pagel
bėdamas surasti žydų šeimom,' 
paslėpti prieglaudas. '

Karui pasibaigus, jis baigė 
studijas ir 1946 lapkričio 1 buvo 
įšventintas kunigu.

Bet tuo laiku naujas ir baisus 
Bažnyčios priešas užgulė Lenki
ją — tumius pakeitė stalinizmas.

Jaunasis kunigas išvyko dve
jiem metam Romon studijuoti 
popiežiškame Angelicum uni
versitete., Per vasaros atostogas 
keliavo į Prancūziją, Olandiją 
ir Belgiją, kad ten dvasiškai ap
tarnautų lenkų tremtinius.

Po studijų? įsigijęs filosofijos 
daktaro laipsnį, grįžo Lenkijon 
ir buvo paskirtas Šv. Florijono 
Bažnyčios vikaru Krokuvoj ir to
liau ten universitete tęsėzdvejų 
metų studijas, gaudamas teologi
jos doktoratų. Paskui profesoria
vo Liublino katalikų universite
te (1§54) ir Krokuvoj — teolo? 
gijos fakultete. \

Po popiežiaus Jono Pauliaus I 
mirties (1978' rugsėjo 29), jam 
buvus popiežium vos 33 dienas, 
tikintieji pergyveno liūdną lai
kotarpį. Netrūkių, po dviejų sa
vaičių (1978 spalio 16), popie
žium buvo išrinktas lenkas kar
dinolas Karolis Wojtyla, po to 
pasivadinęs Jonu Paulium II. 
Buvo staigmena, kai po 456 
metų (nuo 1522) popiežium 
buvo išrinktas neitalas.

Karolis Wcjtyla gimė 1920 
gegužės 18. New York" Times 
1979.X.2 teigia, kad jis gimė 
“to a sturdy Lithuanian mother” 
— iš stiprios lietuvės motinos 
(kiti laikraščiai rašo: lietuvių kil
mės silezietės) Emilijos Kaczo- 
rowskos, lenke puskarininkio 
šeimoj, fabrikų mieste, Wado- 
wice, maždaug 30 km nuo Kro
kuvos. Jaunasis. Karolis neteko 
savo motinos eidamas devintuo
sius metus. Vyresnysis brolis gy
dytojas, gydydamas pacientą, 
mirė; jo sesuo mirė po I-mojo 
pasaulinio karo.- Tėvas mirė 
1942.

Dailus, žvalus, stuomeningas 
ir patrauklus berniukas moksle 
pirmavo. Sulaukęs 19 metų am
žiaus, jau buvo Krokuvos uni
versiteto studentas.

Kai vokiečiai (1940) okupavo 
ir kontroliavo beveik visą Len-

nos knygą, arba pranašystę, apie 
visuotinį Dievo gerumą'. Joną, 
pranašas, siunčiamas skelbti at
gailos asirams — žiauriesiems 
žydų priešams. Pranašui Jonai 
ši užduotis netelpa galvoje. Už
tat jis ir nuo Dievo bėga. Siun
čiamas į Nineveh, keliauja į Tar-

meto pravedė veknlebrįjas; kas ir atidaryti savo širdis vi-
Kaip kardinolas, Wojtyla du Žmonėm, ypač tiem, kurie 

kartus lankėsi Jungtinės Ame- Y» prislėgti neteisingumo ir 
tikos Valstybėse (1969, 1976). diskriminacijos..
Antrą karią —. per eucharistinį Visais atžvilgiais jis yra mūsų 
kongresą Philadelphijof' Tuo. bukų naųjintojas? turįs moks- 
metu jis per 37 dienas aplankė liniuko, filosofo ir teologo kultū

rą, artistiškumą ir meilę.
Popiežius Jonas Paulius Ii 

laisvai kalba angliškai, ispaniš-' 
kai, itališkai, lotyniškai, prancū
ziškai, vokiškai, rusiškai ir, žino
ma, lenkiškai.

Staigmena buvo lietuviam, 
kai po išrinkimo popiežium jis 
taip pat prakalbėjo lietuviškai: 
“Broliai lietuviai, būkite lai
mingi ir likite ištikimi Kristui!“ 
Per didžiąsias bažnytinesšven- 
tęs popiežius pasveikina visus 

. pasaulio lietuvius lietuviškai.
Kartą priimdamas. savo audien-

12 milijonų lenkų Amerikoj.
Buvo fenkų delegacijos atsto

vas Vatikano II susirinkime. Pa- 
liko gilų įspūdį kitiem dvasiški- 
jos atstovam.

Atėjo 1978 spalio 16-oji. Tada 
raumeningas, mėlynakis, svei
kas Wohtyla iš Wadowicos už
ėmė Šv. Petro Sostą Romoj, kaip 
265' įpėdinis.

Jis brendo sunkiausiais lai- 
' kais, kada jo kraštas buvo su

krėstas negailestingų Hitlerio ir 
Stalino teritorinių ambicijų.

Jo įgimtas aštrus protas ir 
mokslas suteikė jam pranašumą cijoj lietuvius, jis tarp kitoko pa- 
susi duriant su marksistų teori- t— —------- - ----- .susiduriant su marksistų teori- sakė: Pusė mano širdies pri- 
jomis. Buvo labai, populiarus klauso Lietuvai .

ŽINIOS IS JAV LB VEIKLOS

Popiežiaus Jono Pauliaus II tėvai VVojtylos. Jis pats 4 
metų berniukas ant tėvo kelių.

šiš; siunčiamas į rytus, bėga į 
vakarus. Negi Dievas išprotėjo!

Ar tik nebus Jonos knyga pa
sakojimas apie Dievo sąmojį? 
Dievas yra Tėvas, kuris mėgsta 
sąmojį. Tik visa bėda, kad jo 
vaikai bijo juoktis.

Jonos knyga yra pilna sąmo
jo. “Sąmojis gimsta, kai mintis 
yra priversta ristis į nelauktą 
prasmę, du dalykus belygin
dama. Palyginimas verčia juok
tis. Sakykim, užsimanė pelė 
miegoti su drambliu! Jonos kny
gos pasakojimas turi aibę pro
gų ristis į nelauktą prasmę — 

Juoktis. Dievo, siunčiamas, žmo
gų nuo Dievo bėga; žydai pra
našų nepaklausė, asirai, vos Jo
nos žodžius išgirdo, tik atgaila

begyveno.... Atleidimas su
kuria naują padėtį! Jonos knyga 
kalba apie atleidimo aušrą, Jė
zus bus atleidimo saulėtekis.

Veiksnių pasitarimas nesutar
tas. Paskutiniu metu spaudoj 
pasirodė žinutė, kurioj skelbia
ma, kad birželio 21 įvyks Vliko, 
Alfos, PLB, JAV LB, Kanądos 
LB, Balfo ir kitų organizacijų 
pasitarimas. Mum nežinoma, 
kaip ta veiksnių konferencija 
organizuojama, nes su JAV LB 
krašto valdyba dar niekas nesi- 
tarė nei dėl pasitarimo darbo
tvarkės, nei dėl vietovės, nei dėl 
datos, nei apie tai, kas tame pą- 
sitarime turės teisę dalyvauti. 
Pagaliau jau kuris laikas ta ži-

Tariamasi dėl JAV- LB Miami 
apylinkės įsteigimo. JAV LB 
krašto valdyba parašė laišką 
Miami Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo pirmininkei Sofijai 
Šeputienei, o vėliau ir jos pava
duotojui Jonui Vaičekoniui, tar
damasi su jais dėl JA\ LB Mia
mi apylinkės įsteigimo. Tuo rei
kalu taip pat santykiai palaikomi 
su JAV LB Floridos apygardos, 
pirmininku Kaziu Gimžausku, 
Auksinio Kranto apylinkės pirm. 
Pranu Urbučiu ir Petru Griške- 
liu.^Tikėkimės, kad gausioj Mia
mi rr jo priemiesčių kolonijoj

tą pasitarimą^ neinformavo. Jei 
pasitarimo organizatoriai tikrai 
nori sėkmingo pasitarimo, tai 
pradėjo ne iš to galo. Reikėtų 
pirma susitarti, o tik po to skelb
ti spaudoj.

JAV LB Hot Springs apylin
kė, Ark., 1980 gegužės 24 mini 
savo veiklos pirmąjį dešimtmetį. 
Ji įsisteigė 1970 gegužės 10. 
Jai dabar pirmininkauja Stepas 
Ingaunis. Šia proga apylinkė iš
leidžia leidinėlį. Apylinkę svei
kina ir linki jai dar daug metų 
gyvuoti J AV LB krašto valdyba.

Miami apylinkę.

JAV LB San Francisco apy
linkė balandžio, mėnesio biule
teny pristato naują valdybą, ku
rios pirm, yra Romas Tervydis. 
Angliškai ir lietuviškai rekla
muoja šeštąją lietuvių tautinių 
šokių šventę, žurnalus Litua- 
nus, Bridges ir Viltį. Be to, aiš
kina Sovietų pilietybės įstatymą, 
ir aprašo Vasario 16 minėjimą 
bei Hamiltono mergaičių Aidų 
choro koncertą ir kt. '

JAV LB Inf.

Ažurbanipal
Ašurbanipal — asirų imperijos 

įvaizdis. Liūtas, kuris medžiojo 
liūtus. Užkariavimo ir grobio vi
liojami, karingi asirų karaliai su
kūrė vieną žiauriausių ir galin
giausių imperijų senovės pasau
lyje. Ašurbanipal viešpatavo im
perijai, kuri prasidėjo Irane, ir 
baigėsi Egipte. Jai priklausė per 
keletą amžių visas Derlingasis- 
pusmėnulis.

Ašurbanipal, kaip ir dauguma

gingas, — visur pats. ėjo. Relje
fai ant rūmų sienų vaizduoja jį 
drąsų liūtų medžioklėje ir mū
šiuose. Ašurbanipal buvo taip 
pat ir asirų kunigas bei jnoksli- 
ainkas. įrašai ant sienų liudija,

sinandoje panegirikoje jis rašo: 
fAS eta' Ašurbanipal, visatos 
valdoms, Asirijos tamdtas, kte 
riam Ai**, dfeH kamBus, tr

jos savimonę. Ašurbanipal — ka
ralius, kuris nugali nuožmias jė
gas! Ir visa tai ant akmeninių 
sienų.

Kova su . liūtais — liūtų me
džioklė tėra tik įvadas. Įvadas į 
dar nuožmesnį sankirtį — kovą 
su kitu žmogumi. Čia bęne bus 
Asirijos savimonės širdis. Savi
tvarda ir narsa, reikalingi kovai 
su liūtais, būtini kare. Akmeni
nėse rūmų sienose iškalti kariai, 
ginkluoti ietimis ir skydais, su
pa liūtų medžioklės lauką. Jų 
gretos ankštos,.— neištrūks joks

liūtą už ausų ..., Ašur ir Ištar 
padedamas,... jį nudūriau su 
savo ietimi..., 

Liūtai, atrodo, buvo nuolatine 
grėsme Mesopotamijos lygumo
se. Kitas Asirijos karalius, val
dęs ketvertu amžių anksčiau už 
Ašurbanipal, giriasi nudobęs Jų 
visą tūkstantį! Ir Gilgameš le
gendoje grumiamasi su liūtu.

Liūtų medžioklė bus turėjusi 
apeiginę prasmę. Tai ryškėja iš 
Ašurbanipal panegirikos turimo: 
‘Ant liūtų, kariuos aš nugalė
jau, padėjau diėvės Ištar galin
goj lanką. Ant'jų ir auką auko- liūtas! Jie, rodos, tuojau pat 
jau ir išpyliau aukos Vyrią. Di
dieji dievai savo Taryboje ... 
padarė mane dalininku kunigys
tės, kurios aš trokšte troškau.
Aukas, kurios patinka dievams

smogs į nematomo priešo gretas.
Asirai buvo karo technikos 

pirmūnai Žemės istorijoje. Ir 
Ašurbanipal aprašo save: “Nuo 
pat vaikystės galingieji dievai, 
kurie gyvena danguje ir žemėje,atnaujinau. Didžiųjų dievų šven-

tyklas atstačiari...” -
Kyiiaraščio įtirius lydi išraiš

kūs raižiniai su medžioklės sce- yiškai elgtis: kovoti, duoti ženk- 
nomis. Iliustruota knyga ant ak- lą taūšiui, vadovauti kariams
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taip pat Rudeni mano gūži gat
vė pasidaro labai spalvota. Kai 
Salta žiema ateina, mano graži 
-gatvė pasidaro Svari ir balta.

Vida Petrikaite

Jei aš turėčiau mašiną “Fat 
Wheels”, tai aš su ja kiekvieną 
dieną žaisčiau. Naktį išgąs
dinčiau savo šeimą. Aš tėčiui 
atvežčiau kavą,.mamai peleninę. 
Turėčiau su ja nuotykių miške 
ir viduje. Lauke važinėčiau ant 
akmenų, pagaliukų, lapų, gryno 
smėlio ir visur kitur., Aš. neži
nau, gal man jos tikrai ir nerei-

Jei aš turėčiau (kai užaug
siu) mašiną, didelius rūmus, di
delį gražų daržą ir daug pinigų 
bei kitų dalykų, aš būčiau lai
minga. Aš norėčiau būti viso pa
saulio karaliene, gyventi ritmuo
se ir turėti tarnus, kurie bėgio
tų į virtuvę, į mano miegamą
jį ir atgal į virtuvę. Vienas tar
nas vairuotų mašiną, kitas atida
rytų mašinos duris.

Asta šaulytė

eičiau.į modelių mėgėjų krautu
vę ir nusipirkčiau sau daugiau 
traukinių. Aš padaryčiau dar di
desnį traukinių stalą. Visą dieną 
žaisčiau, kol pavaTgčiau.

Viktoras Liogys

Trečio skyriaus mokiniai Aras Ulėnas ir Antanas Vainius 
skaito savo parašytum rašinėlius mokyklos Vasario 16-tos minė
jime. Nuotr. P. Bivainio ~

MANO GATVĖ
Mano graži gatvė vėd 

Cawfield. Ji yra nepapraaa 
žiai palenkta ir turi knąj 
gatvę, kuri eina per ją, kad

Cirke yra daug žmonių, daug 
vaidintojų ir daug gyvulių. 
Buvo meškų, liūtų, tigrų, dramb
lių, zebrų ir arklių. Aš norėčiau 
vėl pamatyti cirką, todėl, kad ten 
yra įdomu. Žmonės apsirengia 
kaip juokdariai. Yra akrobatų, 
kurie vaikščioja ant ištemptų 
virvių.'1 Liūtai šoka pro degan
čius lankus. Drambliai šoka ir 
visokius kitokius dalykus daro- 
Arkliai šokinėja. Beždžionės šo
kinėja nuo pagalio ant pagalicr ir 
važinėja dviračiais. ' 
Antanas Vainius

Laisvė brangi kiekvienam. Pa
ėmus į rankas paukštelį arba 
gyvuliuką, jis spurda, bando iš- 
siveršti į laisvę. Žmonės dar la
biau kovoja už laisvę. Romas 
Kalanta susidegino, Šaukdamas 
“Laisvės Lietuvai”. Skaičiau,

Jei aš turėčiau gyvulėlį, norė
čiau turėti pelę. Pastatyčiau 
tai laukinei pelei namelį. Ji gau
tų skanų gerą maistą. AŠ su ja 
žaisčiau. Ji būtų mano .draugė. 
Mes turėtume daug džiaugsmo. 
Jos vardas būtų Snoopy. Kalė
dom ji gautų.iš manęs dova
nų — ką nors skanaus pagrauž-

KELIONĖ Į ŠILTUS 
KRAŠTUS

Kai pas mus yra šalta,, labai 
malonu nukeliauti į Arubą. Ten 
visuomet šilta ir smagu. Aš bu
vau ten jau keturis kartus. Ara
bą yra sala, netoli Pietų Ameri
kos. Pirmą kartą mes nežinojo
me, kad saulė ten tokia stipri, ir 
aš persideginau. Aruboje malo
nu maudytis, nes vanduo šiltas 
irjžvąpis T^hai gražm pajū
ris, švarus smėlis, ir ne tiek daug

Jei aš turėčiau arklį, jį labai 
mylėčiau, šerčiau, jodinėčiau ir 
šukuočiau. Visą dieną aš jį my
lėčiau. Norėčiau, kad jis būtų 
baltas ir kad jis būtų berniu
kas. Taip pat. norėčiau turėti 
daug žemės, didelį namą ir daug 
kitų dalykų, bet yra jų per daug, 
kad išvardinčiau.

Audra Duobaite

* Laisvė yra labai svarbus daly
kas. Ji leidžia visiem daryti, ką 
jie nori. Amerikoje mes turime 
laisvę. Lietuvoje žmonės neturi 
laisvės. Ten sunkus gyvenimas.

Paulius Budraitis

JEI AŠ BŪČIAU KARALAITE
Jei aš būčiau karalaitė, norė

čiau, kad visi žmonės bfttų lai
mingi, kad niekas nebūtų nu
skriaustas. Aš sumažinčiau kai
nas ir padaryčiau aliejų ir gazo
liną pigesnius. Vargšams pada
linčiau pinigus. Norėčiau, kad 
visas pasaulis būtų švarus ir lai
mingas.

esu laisvas, galiu nes karvė buvo pikta. Mačiau, 
taij) kiaules maitina ir augina. 
Tada pusbrolis ir aš jojome ant 
p, fcalto arklio. Tą, dieną .pralei
dau* smagiai, ir aš ją ilgai prisi- 
micisiu.

mes visi važiavome slidinėti į 
Cortina Valley. Aš su savo drau
gais, Viktorija, Rima, Tauru ir 
Aru Vebeliūnais, daugiausia sli
dinėjau ant kalno, kuris vadinasi 
Mona Lisa. O Darius S. manė, 
kad jis ‘big shot' ir leidosi 
Apean Way ir Gemini. Kai grį
žome atgal į Rotą, vaikai žaidė 
sniege. Mes važinėjome rogu
tėmis, “tabogins” ir “flying sau- 
cera”. Tada buvo Vakarienėm 
po to vėl vaikai žaidė lauke. 
Apie septintą valandą grįžome į 
vidų. Aš, Rima, Viktorija, Zita, 
Tauras, Aras ir Viktorijos broliu
kas Antanas buvome viename 
kambaryje ir žaidėme žaidimus. 
Kitą dieną vėl visi važiavome į 
Cortina Valley slidinėti. Po kiek 
laiko, kai pavargome, visi važia
vome namo. Buvo tikrai smagi 
iškyla. Būtų gerai, kad p. Sidas 
vėl kitais metais suorganizuotų 
iškylą į Rotą.

Vaiva Ulėnaitė

MANO MĖGSTAMIAUSIAS 
GYVULYS

Mano mėgstamiausias gy
vulys yra šuniukas. Aš mėgstu 
šuniukus, nes jie labai mėgsta 
žaisti. Žmonės perka šunis, nes 
jie gali apsaugoti jų namus. Šu
nys padeda akliems žmonėms. 
Aš turiu mažą šuniuką. Jo var
das yra Pūkis. Jis labai mėgsta 
miegoti. Man jis yra.geriausias 
šunelis iš visų. Visada loja ant 
svetimų žmonių.

Rima Naronytė

Gyvuliukai turi laisvę. Jie gy
vena miške ir laukuose. Laisvę 
turėti yra labai svarbu. Gyvuliu
kai, kurie zoologijos sode ne
turi laisvės, yra nelaimingi. Lie
tuvoje žmonės irgi neturi lais
vės. Aš esu laisva lietuvaitė.

Adria Birutytė

nes negali bėgioti po pievas ir 
raiškūs. Jie neturi laisvės. Gyvu
liukai, kaip ir žmonės, turi būt 
laisvi. Jie nori gyventi, kaip 
jiems pratinka.

Rasa Adams

Jei aš turėčiau protą, man 
būtų gerai. Galėčiau galvoti ir 
galvoti. Sugalvočiau ką daryti, 
kai kas nors serga ar skęsta. 
Jei aš galėčiau išmokti matema
tiką ir skaičiuoti, aš būčiau “wiz 
Brain”. Jei kada nors gausiu pro
tą, man bus labai gerai. Bet da
bar aš tik čia kabu vyšnios me
dyje ir supniosi.

Sigita Penikaitė

IGartą aš su mama, tėčiu, se
nele, seneliu ir broliuku važia
vau į dėdės ūkį. Man labai patiko 
velionė, o dar labiau dėdės ūkis. 
Bav-o jau vakaras. Po vakarienės 
nuėjom miegoti. Kitą dieną aš 
atsikėliau ir pražiūrėjau pro lan- 

MaCiau kaip dėdė traukė van- 
den j iš šulinio. Pilną kibirą van
dens ištraukė iš šulinio su vir
ve. Aš ten mačiau kūdrą, kur 
plaiakė antis su ančiukais. Pa
valgęs pusryčius, nuėjau prie 
hu lės ir ją praglosčiau. Kiaulė 
sakė kriu kriu (ačiū). Po to nu- 
ėjau į tvartą. Tvarte arklys ėdė 
avižas. Man dėdė leido pajodi
nėti arkliu. Aš labai bijojau, kad 
addyrs manęs nenumestų nuo sa- 
V! n aigaros. Bet arklys matė, kad 
aJjo bijau, todėl jis buvo ramus, 
lėta turėjo daug vištų ir gaidį. 
Caidys buvo piktas ir vaikščio
jo kieme kaip karalius. Po pietų 
ruošėmės važiuoti namo. Kai aš 

.biriu didelis, aš pirksiu ūkį 
kad Kaune Karo muziejuje buvo itbūsiu gyvulių daktaras.
Laisvės varpas su užrašu: **O Vytenis Rado&t&as

MANO DRAUGĖ
Mano draugės vardas yra Ma

rija. Ji turi trumpus rudus plau
kus, rudas akis ir yra aukšta. 
Mes kartais mušamės, bet tik 
geriausios draugės mušasi. Aš 
pradara Iraikyti šią mokyklą nuo 
pirmų skyriaus. Ji buvo rųano 
pinra draugė. KM man reikia JEI BŪČIAU

Jei būčiau vittri»Ųriur, man 
tai patiktų. Manpatfnkagyraiiai, 
ir mėgsta žiūnėti. ką gyvatai

Jei aš turėčiau milijoną dole
rių galėčiau,nupirkti didelį na
mą. Jis turėtų T2 kambarių ir 4 
vonias. Kambariai būtų ap>statyti 
gražiais,' turtingais baldais. Aš 
pasamdyčiau tarnaitę, kad man .tėtis ant manęs nesibartų. Kada 
namuose nereikėtų dirbti. Ga- jis barasi, aš ir, mano sesutė 
raže stovėtų graži sprartinė ma- pykstame, o jis tai matydamas, 
šina. Sode būtų privatus basei- dar daugiau barasi. Pasaka be 
nas. ' galo. Aš noriu,-kad man būtų

įdomu ir lengva mokytis. Rei
kia daug dirbti, kol aš pamokas 
suprrantu, o kai nesuprantu, gau
nu blogą pažymį. Aš noriu, kad 
mano mama nupirktų “sprikes”. 
Tada aš galėsiu gražiai apsireng
ti baliam ir šokiam.

Rita Gvildy tė

RAŠO 
KETVIRTAS 
SKYRIUS
JEI A$ TURĖČIAU...

Jei aš turėčiau labai daug pi
nigų, pnrkčiau tau g brangių da
lykų. Aš. gyvenčiau pilyje. Ten 
būtų didelis ? muziejus. Jame 
būtų daug senų dalykų: aukso, 
sidabro ir baisaus driežo kaulų. 
Turėčiau sargą, Jupū. dieną ir 
naktį pražiūrėtų muziejų. Kitas 
dalykas, kurį turėčiau, būtų li
muzinas su šoferiu, šoferiui už
mokėčiau 50‘dolerių p»er dieną. 
Savo mamą, tėtį jr brolį kvies
čiau skristi į Egiptą su manim. 
Aš už viską užmokėčiau. Būtų 
smagu turėti daug pinigų.

Jūratė Bartytė

RAŠO 
ŠEŠTAS 
SKYRIUS
MANO TRYS NORAI

Mano norai yra praprasti. Aš 
nenoriu būti karalaitė. Nenoriu 
būti turtuolė. Nenoriu būtFjAme- 
rikos prezidentė. Aš tik noriu 
būtilaiminga. Jei išsipildytų ma
no trys norai, jie pradarytų ma
ne laimingą. Aš-noriu, kad mano

kAFA^MAŽAS'BUVAU
Kai aštriažas buvau, mano 

plaukai buvo daugšviesesni ne
gu dabar. Mano pantas,žodis, 
kurį pats parašiau buvo Trom
bonas. Aš tada buvau trejų metų. 
Mano pirma knyga, kurią praskai- 
čiau buvo/Tbe Goat”. Pradėjau 
skaityti lietuviškai ir angliškai, 
kai buvau trejų su pus£ metų. 
Kai aš buvau mažas, man labai 
pratiko sunkvežimiai ir mašinos. 
Mano tėtis visą laiką man piešė 
tas mašinas ir traktorius. Pirmas 
darželis, kurį aš lankiau buvo 
mūsų name. Ten suvažiuodavo 
daug lietuvių vaikų. Buvo ir Da
rius, Sigita, Kristina, Marius, 
Dainius, Tomas, Vincas, Antanas 
ir Jonas Tauras^kuris dabar gy
vena Chicagoje. Darželyje dary
davome daug dalykų..Vieną 

'kartą net Kalėdų Senelis atėjo 
su dovanomis. Mes vadinomės 
GINTARĖLIAI. Man tada buvo 
dveji ir pusė metų. Kartą aš 
buvau ūkyje su mama ir sesute, 
ir man kalakutas pačiupx> pirštą. 
Tada bėgau pas ,1 
inas “Mama, mari

ANTRAS
SKYRIUS Bertai padėkoti vtetaMM V i I-
LAISVĖ . / tarto

Man yra liūdna, kad Lietuvi parašo yjHų petkattMMNų 
nėra laisva-iMan gera gyventi laiškų, matoakT žodžių. Tai 
laisvame krašte. Aš norėčiau, tniplmcįoi
kad Lietuva būtų laisva. Laisve w>llautų|min«ldM<tarhąrflrh 
reikalinga visame pasaulyje. ULTata pat aaožirdžtal dėtajo-

Lina Svetakaitl ana JAV Lietuvių Budruomo 
*! . rate švietalo tarybai, tari jau

Liūtai ir kiti graliaijnca už antr<kartą etatųdarbų l*ertaa 
llnkėjtanalt ir pinigine

' Jei aš turėčiau motociklą, jpn 
iktau važiuoti į krautuvę pirkti 
maisto. VOHautau ra draugu į

, varta. Po ta galėtame grįžti «t- W 

gal mmo. Ai galėčiau važiuoti
Tada ttiano botą

Laisvė yrą tada, kada gali da- stambink p>er amžius vaikams 
ryti, ką nori. Man pratinka* lais- kad laisvės nevertas,
vė. Ji yra geras dalykas. Laisvė kas negina jos”. Kai užaugsim, 
yra, kada tu gali rašyti, ką tik ir mes kovosime už laisvę.
nori. Kartais tu turi kovoti už Aleksandras Maldutis
savo laisvę. Mes turime laisvę.
Ne visi‘kraštai ją turi. Ar tau / 
pratinka laisvė? ' RAŠO

Dainius Remeza TRECIAS
SKYRIUS

Visi žmonės mėgsta laisvę.
Gali daug dalykų daryti, kada 
esi laisvas. Nors esi laisvas, ne- ŪKIS 
reikia daryti blogų dalykų. Jei- pereitais metais aš buvau Bra- 
gu esi negeras, paima tave px>li- zilijoje pas savo dėdę, kuris turi 
cija į nelaisvę. Bet žmonės ne- ikj. Jis augina keletą gyvulių ir 
mėgsta nelaisvės. Visi gyvbliai labai daug medžių, skanių 
mėgsta laisvę, ypač liūtas, tigras apelsinų. Aš mačiau, kaip iš kar- 
ir leopraidas. Paukščiai mėgsta vės gauna pieną. Tas pienas bu- 
laisvę, kaip ir kiti guvuliai. Jei- vo šiltas įr skanus. Mačiau jos 
gu paukščiai būtų nelaisvi, jie vailą, kuris vadinasi veršiukas, 
negalėtų skraidyti.' Aš mėgstu >Be< negalėjau arti prieiti prie jo, 
laisvę. Kai aš 
laisvai žaisti.

• Kulys

Amerika yra laisvas kraštas.
Lietuvoje žmonės nėra laisvi, 
nes juos užgrobė rasai. Ten lie
tuviai negali eiti į bažnyčias, 
negali skaityti knygų, kurių jie 
nori.

Jei aš turėčiau lėktuvą, skris
čiau visur: p>er jūrą ir kitur. Ar 
tu nori skristi? Aš manau, kad 
vieną dieną aš skrisiu. Tu gali 

sakyta- matyti, žiūrėdamas žemyn, kur 
J yiąbas yra. Aš labai noriu skristi

lėktuvu.
Rytas Vebeliūnas
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DAIL. P. LAPĖS PARODA KULTŪROS ŽIDINYJE

(atkelta iš 5 psl.)

jO knygos-Skaidrės Kete atski
ru etnografinių vienetų tauti
nius, drabužius. Dailininkas ir

Atsilankė-avečių per šimtinę. 
Atidąrymo žodį tarė skautų vei
kėja Lilė MHukiėnė, apgadin
dama abiejų Tamošaičių veiklą

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS

Jie tapysią ir lipdysią ‘darbo 
pirmūnų’ portretus. Taip pat

— Nerijos dainininkės su va
dove Rita Klioriene, kaip Pa
saulio LB ir JAV - LB krašto 
valdybos atstovės, birželio 5 iš

— Pavergtoje Lietuvoje la
biausiai nuskriaustas gyvento® 
sluoksnis yra koichozininkai

—* Toronto vyrų choro kon
certas Chicagof, Jaunimo Cent
re, įvyks g južės 18. Rengia 
Margučio radijas.

r-ęį Sukaktį, birželio trėmimus 
Bg Sibirą *r lietuvių tautos ve- 

-^iamųf.kovą ėfcvynėj ir išeiviai

DEVINTAS 
SKYRIUS

tyti ką kitokie chemikalai daro. 
Ne tik atlikčiau gerai savo dar
bą, bet atlikdamas norėčiau ma
tyti, kaip viskas veikia.

Ričardas Nemickas
— Ingrida Bublienė trečiam 

terminui buvo perrinkta į vienos 
didžiausių Clevelande veikian
čių sveikatos agentūrų Visit-

mo, Klaipėdos, Šiaulių, Panevė
žio dailininkai. Tokios dailės 

_ , . bl P dienos vyko visame krašte dvi 
garbių duonos gamintojų padė paskutines balandžio savaites, 
tis nėra gera, ners oficialiai it

— “Viva Europa”, Los Ange
les jaunimo spektaklis, kuria
me dalyvauja apie 40 aktorių, 
bus pastatytas Clevelande, 
DMNP parapijos salėj, birželio 
28. Vakarą rengia vyr. skautes.

mano kate susitrenkė su maši
na, bet nebuvo užmušta. Ji tru
putį pasveiko. Aš jai padėjau. 
Aš visada norėjau būti veteri- 
norė ir visada norėsiu. O jei 
būčiau šokėja, būčiau ant Broad- 
way ir šokčiau Jazz. Man labai 
patinka šokti greitus šokius.

Rasa Alksninytė

Jei aš galėčiau boti gyvulys, 
bočiau kačiukė. Galėčiau 
linksmai bėgti su kitomis kačiu
kėmis. Nereikėtų galvoti sepše 
nieką. TA miegočiau, valgyčiau, 
bėginėčiau ir žaisčiau. Jeigu aš 
bočiau kačiukė, aš bočiau maža, 
raina ir linsma. Gyvenčiau pas 
Astą, ries ji gerai mane pamai
tintų savo mėgstamiausiu mato- _ _ ___________
tu. Ji taip pat name.paguldytų vAfoSį Imi pasiekėme

džiai (teko: 
mažus sklypelius, iš. kairių p» 
gyvenai ir dar pagaminašnairi 
produktų noestiečšų turgui, tai 
apsidfthti IsfiftiAHbto radaudo* 

1frafinftW čia 'kntoi^ atbe^ . m.
jos veido raukšles, jos drabu- prigyja fcofchėanaąe, o redtaf

teringį tie drabužiai.'
Pabaigoje rengėjų vardu L. 

MHulaenė padėkojo visiem už 
prisidėjimą prie šio renginio 
ir pėkviete kavutes.

Popiete praėjo sklandžiai. 
Ji paliko visiem daug minčių 
ir daug įvairios medžiagos. Bu
vo parduota ir nemaža knygų, 
kurias autorius A Tamošaitis 
autografavo.

Ši popiete bus paskata ir Lie
tuvių. Tautodailės Institutui or
ganizuoti ir lietuvišką audimą 
pagerinti ir. pagilinti audimo 
techniką ir lietuvių liaudies me
ną. (p-j->

Apie pačią knygą kalbėjo ra-' 
šytojas Pankus Jurkus,. Apžvel
gė visą knygos' turinį, gausias 
ibustracįjas, drabužių bendrus 
aptarimus ir paskui aukštaičių, 
Vilnijos, dzūkų, kapsų,, zanavy
kų, M. Lietuvos ir Žemaičių 
drabužius. Išryškino, kad knyga 
labai kruopščiai parengta, su
tvarkyta, panaudota labai daug 
autentiškos medžiagos. x. r

šinius, portretus ir gamtovaiz
džius. Reikia atsiminti, kad dai
lininkas gyvena gamtoje, apsup
tas miškų-, netoli jūros įlankos7. 
Tai visa ir atsispindi jo kūry
boje. Piešiniai daugiausia vaiz
davo jo paties surinktus gry
bus, obuolius, aplinkos me
džius, namus. Piešiniai pieštuku 
atlikti jautriai ir skoningai. Pa
traukliai." ;

Dail. P. Lapė mėgsta piešti 
žmogų ir tapyti portretą. Ir Šioj 
parodoj buvo keturi portretai. 
Du iŠ jų atlikti pieštuku, o kiti, 
du — aliejumi. Iš portretų įs
pūdingiausias Ramunės V. port
retas. Giliai žaliame fone nu
tapytas jaunos mergaites port
retas su visu vasaros plazdėji
mu, su pajūrio nuotaika. DaiH-

Lteąvng kmhį veteranų 
Sąsagos Ramovė skyrių atsto
vų suvažiavimas įvyks gegužės 
24-25 Clevelande, Lietuvių Na
muose. Sekmadienį pamaldose 
giedos ramovėnų choras, vado
vaujamas muz. J. Kazėno.

-dojo Lietuvos himną. Tada P. 
Jurkus pasakė trumpą, šiai pro
gai pritaikytą kalbą apie Nepri- 
kjausomybės Akto pasirašymą. 
Jis buvo pasirašytas šeštadienį, 
1918 metų vasario 16 dieną, 
12:30 vai. po pietų. Po to A. 
Jankauskaite ir R. Jasaityte pra
vedė programą. Pasirodė visa 
mokykla, pradedant pirmuoju 
skyrium, deklamuodami eilėraš
čius ar skaitydami savo rašinė
lius, baigiant devintuoju sky
rium, kuris, akomponuojamasN. 
Ulėnienės, sudainavo dvi parti-. 
zanų dainas. Tada visa mokykla 
sudainavo keletą dainų, ir teve
lia! buvo paprašyti kartu dai
nuoti. Tuo užsibaigė Maironio 
mokyklos 1980 metų Vasario 16 
minėjimas. —'' ,

Auksė Jankauskaitė

Jei būčiau milijonierius, tai aš 
pirkčiau daug daiktų. Pirkčiau 
didžiulį namą su dvidešimt 
kambarių, didžiulį baseinąir ke
turiasdešimt akrų žemės; Ten aš 
turėčiau arklių, karvių ir kitų 
gyvulių. Taip pat nusipirkčiau 
didžiulį garažą su dviem Trans 
Ams, dvi Corvettes, vieną Cadil
lac, limuziną, vieną ‘dirt bike” 
ir vieną motociklą. Aš įrengčiau 
krepšinio ir teniso aikštę. Taip 
pat turėčiau tvartą arkliams.

Andrius Adams

vos 
šventę. 
Ulėnienė. Visa mokykla sugie- iš jų — 16 aliejinė tapyba, ir

10 piešmių pieštuku ir plunks
na. Dailininkas parodą skonin
gai įrengė, tarp aliejinės tapy
bos darbų vis pakabino po vie
ną ar du piešinius. Tai sudalė damas užtektinai laiko, buvo nu- į Šiaurę prie naiųų darbų.(o,i.) 
savotišką parodos ritmą. • . -. ■ . *

čhas, Lietuvių Informacijos Tar
nybos vedėjas (Litfauanian In
formation Service LIS), lan
kėsi Chicagoje ir informarinims 
reikalais kalbėjosi su PLB vai-

* 4 - - P- - v- - B •— •<XyDO> įmiiimummr* , "yunuL 
Zumtubei vicepiraririnkriaVac- 
tora Kleiza ir Saulium Kupriu.

-uolų jėga. siu jo menui. ’
Dailininkas labai jautriai va po atidarymo buvo kavute 

tpja teptuką, taip lanksčiai jno į, gražios vaišės. Ir kitą dfe- 
dirba^ kad išgarina subtylius vii- parodos lankymo meta visi
pėjimus, šviesų žaismus. tvuvo vaišinami kavute, pyragai- 

-n • O •
. buvo Atidaryta gegn- Pknnas Lrite yra plataus m$s- 
Žės; 3 vakare/ĄįdįSmmn pra& miūįtr technikos ir iaut-

LMK Federacijos New Yorko 
klubas gegužės 3-4 Kultūros Ži
dinyje surengė dail Prano La
pės parodą. Dalininkas New 
Yorkui pažįstamas, nes kadaise 
čia gyveno. Prieš kelioliką me
tų jis išsikėlė iš New Yorko, 
pirma buvo sustojęs Connecti- 
euto valstybėje, paskui persikė
lė prie Bostono, o dabar gy
vena Maine, apie 100 mylių 
į. šiaurę nuo Kennebunkporto.

Tad visus savaime intrigavo, 
ką dabar dailininkas Pranas La
pė daro, kaip jis tapo ir pie
šia? Moterų klubas ir ėmėsi 
iniciatyvos iš tiek toli pakviesti 
dailininką į Židinį. Ir šis dai
lininko apsilankymas su paroda 
buvo malonus ir pačiam daili-

Toliau labai įdomiai kalbėjo 
pats dail. A Tamošaitis, daž
nai įpindamas ir kokį* juoką.

tfrifų tarybą, šfoj taryboj ji yra 
vadovavusi įvertom komisijom, 
šuns metais išrinkta Public Re- 
lations komiteto pirmininke. 
Taip pat ji atidarė savo “pub- 
lic relations” agentūrą —IB 
Consulting Ine. Adresas — 501 
E. 185th St, Turner Realty 
Building. Telef. 486-8692.

vos laisvę ir nepriklausomybę. 
PLB valdyba yra paskelbusi bir
želio 15 visų lietuvių maldos 
ir susikaupimo diena.

—r Muą. Alfonso Mikulskio 
50 metų muzikinės veiklos ir 
Čiurlionio ansamblio gyvevimo 
40 metų sukaktis • minint,; ge
gužės A JAV LB Kultūros tar 
rybos pirmininkė Ingrida Bub
lienė įteikė muz. A Mikuls
kiui 1980 metų 1000 dol. mu
zikos premiją, šia prpnrija Kul- 
tūs^ą4asybrRfoN<» atžymėti ir 
pagerbti muz. Mikulskį už jo 
nuopelną^, Lietuvos liaudies 
dainos ir muzikos kėlime ir įsi
jungime į bendrą muzikos me
no puoselėjimą, šios muzikos 
premijos mecenatas yra Lietu
vių Fondas.



I

nėjuje, Adelaidėje, Melbourne,"

. tuvių kolonijose. Adelaidėje ir 
Melbourne Sjipas Kudirka daly
vaus bendrai pabaltiečių rengia
muose Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos 40 metų okupacijos su
kakties minėj anuose.

— Lietuvių Fonde šiuo metu 
yra 4760 narių, o įnašų bendra 
suma siekia 1,836,489 dol. 
Šiais metais-tikimasi baigti ir 
antrąjį milijoną.

— Kanados Lietuvi^ Bend- 
raosnenės vienuoliktoji krašto 
taryba renkama gegužės 25.

— Liet. Fronto Bičiuliai ko- 
respondenciniu būdu išsirinko 
naują centro valdybą. Savo pir
mame posėdyje išrinktoji valdy-' 
ba pareigomis taip pasiskirstė: 
pirmininkas Juozas Ardys, vice
pirmininkas Juozas Mikonis, 
sekretorius dr. Rimas Šliažas, 
iždininkas Jonas Vasaris, biule
tenio redaktorius Jonas Rociū- 
nas, biuletenio administratorius 
Vincas Akelaitis, narys — Alber
tas Sušinskas. Pirmininko adre
sas: 855 Greener Pi., Fairview, 
PA. 16415.

— Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktuvinės . parodos 
eksponatai, atrinkti iš Br. Kvik
lio archyvo, Marijos Krauchunie- 
nės rūpesčiubuvo visą vasario 
mėnesį išstatyti Chicagos North- 
vestem universiteto bibliotekos 
specialiose vitrinose. Ypač dide
lio dėmesio susilaukė Vilniaus

pats pastatė su dideliu vargu, kaitė, aktorės I. Leonavičiūtė ir 
statyti t»i~ ko, atrodo, neįmano- M. Kndaratiskaitė. Tiesiog iš 
ma pastatyti^ su jo negailestinr Maskvos atvyko Raš. sąjungos 
gumu ir tolerančįja, kantrumu ir sekretorius P. Bražėnas. Dalyva- 
kunkuliavimū iš pykčio. Bū- vo ir du rusai rašytojai iš Le- 
damas puikus konstruktyvistas ningrado. Partiečiai Molėtuose 

* - * rašytojus sutiko su<iuona ir drus
ka. Paskirstyti į triš grupes, ra
šytojai lankėsi kolchozuose, nu
vykę buvo į Balninkus, Aluntą, 
Giedraičius. Baigiamosios iškil
mės buvo Molėtų kultūros na
muose. Kūryba buvo skaitoma 
lietuviškai ir rusiškai. Pasakyta 
daug tuščiavidurių kalbų, šių 
literatūros, dienų rezultatais 
džiaugėsi savo kalboje komunis
tų partijos Joiltūros skyriaus ve
dėjas S. Šimkus. -

Pr.N.

nio masto, aktorius, kiekvieną

I sias būsenas” ... (Lit ir Menas, 
j 1980, Nr. 15). '

— Kovo pabaigoje Lietuvoje 
mirt režisierė Stanislova Bori- 
sienė. Buvo gimusi 1925 gruo
džio 5 Kaune. 1944 baigė Kau
no dramos studiją. 1944-49 vai-

į dino Kauno dramos teatre. 1950 
Į paskirta Kauno muzikinio teatro 

direktore. 1953-56 buvo Radijo' 
komiteto meninių laidų redak- " 
tote, nuo 1957 iki mirties buvo 
Vilniaus televizijos studijos di
rektorė ir režisierė.

—Naujų knygų rinkoje pažy
mėtinų knygų nedaug. Jono

rijimais tomais: šeštajam tome

ministracąjos perėmimo iš Tėvų 
Pranciškonų. Tam daug pagel
bėjo administracijos pastato už
baigimas, Genės ir.Šimo Kudir-

galima1 ižw»ngti neatsakomingo 
patalpų naudojimo. Administra
cijos raštinė yra Židinio kieme, 
naujam priestate. Patartina iš 
anksto paskambanti jj^pąskirti

kų persikėlimas ten gyventi ir jų 
darbas Židinio priežiūros kas
dieniniuose reikaluose.

Židinio priežiūra ir tvarka 
nėra visai be problemų. Pasi
skųsta neprižiūrimų vaikų daro
ma žala sporto treniruočių ir kitif 
subuvimų metu. Tuo reikalu bus 
oficialiai kreipiamasi į organi
zacijų vadovybes, kad jos prisi
imtų didesnę atsakomybę įr rei- 1

metinėj Archibaldo dailės paro
doj Sydnėjuj vėl laimėjo Pringo 
premiją, kuri skiriama geriausiai 
dailininkei Australijoj. Ši pre
mija Evai Kubbos įteikta jau šeš
tą kartą. Ji yra viena iškiliausių 
lietuviųMmhnmlrių Australijoj.

— Liet. Fronto Bičiulių vasa
ros stovykla Dainavoje bus nuo 
rugpiūčio 10 iki 17. Tai bus dvi
dešimt ketvirtoji šio' sąjūdžio 
stovykla šiame kontinente. Stu
dijinių svarstymų tema bus 
"Trys dešimtmečiai išeivijoje’. 
Be to, bus susipažinimo vakaras, 
jaučio kepimas, bendra iškilmin
ga vakarienė, koncertas. Visus 
stovyklos reikalus tvarko centro 
vaidybos vicepirmininkas Juo
zas Mikonis. Jo adresas:,24526 
Chardon Rd., Richmond Hts., 
0H 44143.

leono spalvos (30,000 egz.). Poe
to Roberto- Keturakio eilėraščių 
rinkinys “Veidą matau” (12,000 
egz.). Vydo Asto apsakymų kny
ga “Kaip lengva būti savimi” 
(6000 etž.). Aloyzo Tendzegols- 
kio humoreskų knyga “Jausmų 
sutramdymas” (7000 egz.). Juo
zas Požėra sukūrė Lietuvos par
tizanus niekinantį romaną “Šal
nosi, dabar. to rėmano . išleista 
30^00 egz. Apie Turkmėnijos 
respubliką rašo Eduardas Gir- 
čys knygoje *Žuvėdros virš Bar
chanų” (30,000 egz.). Vytauto

BALTIMORE'MD.
Gražios sutuoktuvės įvyko Šv. 

Alfonso' bažnyčioj gegužės 3. 
Viktoro O. Sajausko ir Reginos 
Laskauskaitės moterystę palai
mino kun. A. Dranginis. Jaunie
ji, yra susipratę lietuviai,, daly
vauja lietuviškuose parengimuo
se, sporto veikloj ir tautinių šo
kių grupėj. Vestuvių puota vy
ko Lietuvių Namų didžiojoj sa
lėj. Vestuvių linksmybę prislėgė 
jaunosios močiutės mirtis balan
džio 21. Jaunosios tėyas K. Las- 
kauškas kartu su A. Jušku sėk-

gūžės 4, sekmadienį. 10 vai. mi
šias aukojo kun. Antanas Dran
ginis. Po mišių pirmos komuni
jos vaikučiai nusifotografavo su 
parapijos kunigais.

tematika paskelbti rinktinėje 
“Girėnai” (30,000 egz.). Naujas 
Alekso Dabulskio eilėraščių rin
kinys ‘Dienovidžio žemė” (7000 
egz.).Jono Kalinausko eilėraščių 
rinkinys “Kąlbėk, paukšti” (7000 
egz.). Iškilaus beletristo Vlado 
Dautarto naujas novelių roma
nas “Senojo gluosnio pasaka” 
(30,000 egz.). IrJanina Degutytė 
rodosi su nauja poezijos knyga 
“Tarp saulės ir netekties” __
(14,000 parašė mišias. Kiekvienais metais šis

gražus paprotys kartojamas antrą 
gegužės sekmadienį. Mišrus 
choras Daina giedojo gražias 
Marijos giesmes.

Procesija, skiriama Marijos 
garbei, buvo sekmadienį, gegu
žės 11, 4 vai. popiet. Šv. Al-

knygelę vaikams, "Mėlynas au
tobusiukas” (4000 egz.).

tarybos metinis suvažiavimas 
kviečiamas gegužės 17-18 Chi- 
cagoj, Jaunimo Centre. Tarybai 
pirmininkauja Sigitas Miknaitis.

tijo tautas į- jų istoriją, kultū
rą ir dabartinę padėtį. Trijų va-

dą. Programa bus transliuojama 
šią vasarą, minint 40 metų su- 

* kaktį nuo raudonosios armijos 
įsiveržimo { Pabaltijo kraštus.

Kanadoj. Jis y» baigęs geologi
nius mokslus Toronto universi
tete 1975 bakalauro laipsniu ir

- New Hmm, Csnn, Lie
tuvių Bendruomenės nariui Au
gutei RamanMiskui mirus, Jo 
bičiuliai vietoj flHių prie jo kars
to aukojo Lietuvių Fondui: J.E.

nią teima, KV.Žemlisuskai, 
S.A. Lipaai, ĄS. Leikai, Z.M. 
MirVeir/Mal1 r»v f------t f -fMenceviCMu, d.j. otninucUi, 
VA. Ple&aitiai, M. Kronkai- 
tienė, M. JokabaMff O. Gold- 
upienė, J. Zattiwfadtas.II viso 
surinkta ir. Lietuvių Fondui pa
lipta 115 doi.

išdėstyti pagei- dvikova prieš buv. pasaulio 
’ ■ * meisterį B. Spasskį baigėsi 7-7.

Čia nulėmė tai, kad vengras 
laimėjo daugiau partijų žaisda
mas juodais, o Spėsskįs — bal
tais. Pusfinaly Portish rungsis 
prieš vokietį Robert Huebner.

Bostono MET lygos rungtynė
se UMASS įveikė lyderį MIT 
3-2, tad lygos 1979/80 lente
lė pasidarė tokia: MIT 5-3, 
UMASS 5-3, LITHUANIAN 4.5—
3.5, HARVARD 3-5, BOYLS- 
TON 2-6. Taigi So. Bostono 
LPD šachmatų komanda (R. 
Grauslys, K Merkis, J. Zoza, 
K. Makaitis, B. Skrabulis) baigė 
1979/80 lygos rungtynes gar
bingai, vos pustaškiu atsilikusi % 
nuo lygos laimėtojų MIT ir 
UMASS. Daugiausia taškų lietu
vių komandai surinko Jurgis 
Žoza — 6-2, bet. geriausiai su
žaidė Ričardas (kaustys, pel
nęs 5-0, toliau rikiuojasi Bro
nius Skrabulis 5-3, Mazys Mer
kis 4.5-3.5, Kęstutis Makaitis 
2-1, Tomas Atkočaitis 1.5-0.5 
ir mūsų talkininkas inž. Aleksis 
Klinovas — pustaškiu iš trijų. 
Šachmatininkų treniruotės vyks
ta kas ketvirtadienį, nuo 7 v.v., 
So. Bostono LPD klube. Kas 
tik domisi- ar nori sustiprinti 
savo žaidimo lygį, prašomas lan
kyti tas treniruotes. Itin kvie
čiamas jaunimas.

Lietuvos šachmatų pirmeny
bes laimėjo kaunietis Algiman
tas Butnorius, pasiruošęs LTSR 
čempijono titulu šeštą kartą. Jis 
surinko 10.5 tš., Kęstutis Kaunas 
— 10, Anicetas Uogelė — 9.5.

- Po prizininkų ėjo: G. Piešinas 
9, E. Rozentalis ir L. Ševelio- 
vas po 8.5, V. Mališauskas 8, 
B. Rumiancevas 7, A. Kveinys
6.5, R. Survila 6, M. Drozdo- 
vas 5.5, R. Šlekys ir A. Za- 
polslds po 4.5, V. Gelžinis 4, 
Vt: Gailevičfas 3, o G. Rastenis 
iš pirmenybių pasitraukė dėl 
ligos.

fonas: 212235-8386.
Kultūros Židinio išlaikymo lė

šos, kaip ir seniau, daugiausia 
ateina iš bingo žaidimų pajamų. 
Todėl LK Fondo vadovybė neiš-

ja Šv. Alfonso bažnyčioj. Jos žen
tas Kęstas Laskauskas yra Lie
tuvių radijo valandos vedėjas. 
Gedulingos mišios už jos sielą 
Šv. Alfonso bažnyčioj aukotos 
balandžio 24. Palaidota Loudon 
Pade kapinėse. Nuliūdime liko 
duktė Valerija, žentas Kęstas, 
anūkai Romas, Ona ir Regina bei 
giminės.

Magdalena Treiderienė, nau
josios kartos lietuvė, Elenos Ar- 
manienės motina, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė gegužės 3, 
senelių prieglaudoje. Kai svei
kata leido Magdalena buvo šv. 
Alfonso bažnyčios uoli pamaldų 
lankytoja. Jos duktė dr. Elena 
Armanienė yra žymi veikėja 1 
lietuviškame gyvenime Balti
morėj. Gedulingos mišios au
kotos už jos sielą Šv. Alfonso 
bažnyčioj gegužės 6. Palaidota 
Loudon Park kapinėse. Nuliū- ' 
dime liko mylinti dukte'dr. ;

šiemet vyko Marijos Karalie
nės katedroj, Baltimorėj, gegu
žės 4. Nemažas skaičius lietu
vių dalyvavo procesijoj. Lietu
viai atkalbėjo vieną dalį rožan
čiaus lietuviškai.

šeimų komunijos diena Šv. 
Alfonso bažnyčioj vyko gegužės"' 
11, sekmadienį, per 8:30 vai.

das. ■ ■ ~
Lietuvių festivalį rengia Bal- 

timorės lietuvių drauguos ir or
ganizacijos birželio 7-8 . Festi
valio atidarymas įvyks birželio 
7, šeštadienį 12 vai. SVeikinimo 
žodį tars miesto burmistras ir 
lietuvių bičiulis J. Donald Scha- 
efer. Bus stalai su lietuviškais 
rankdarbiais, drožiniais, kny
gomis ir plokštelėmis. Taip pat 
bus stalai su liętuviškais val
giais, kurių bus galima nusi
pirkti. Meninę programos dalį 

^- atliks tautinių šokių grupės ir 
Dainos choras.

Jonas Obelinis

buotojam už jų pastangas, ištver
mę ir labdaringumo pavyzdį 
visiem. Dalis Židinip pajamų 
ateina iš patalpų nuomos, paren
gimų, aukų ir LK Fondo nario 
mokesčių. Aukos reikalingos ir 
dabar, nei' kiek nemažiau, kaip 
Židinio statymo ir pirmosios iš
laikymo fazės metu. Aukas Kul
tūros Židiniui prašoma siųsti 

* šiuo vardu ir adresu: Lithuanian
Cultural Foundation Ine., 355 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Taip pat raginama kuo 
didesniam skaičiui aukotojų būti 
Lietuvių Kultūros Fondo nariais. 
Kiekienas asmuo, paaukojęs 
bent 100 dolerių, gali tapti pil
nateisiu nariu, šiuo. reikalu 
kreiptis į finansų sekretorę Apo
loniją Radzivanienę, 84-16 110 
St.RichmondHill, N. Y. tel. 441- 
9720, arba tiesiog į Židinio ad
ministracijos raštinę.

Primenama, kad ateinantis. 
Kultūros Židinio parengimas 
bus sekmadienį, gegužės 25, 
Sekminių dieną. Tai bus tradici
nė pavasario šventė su specia
liom gegužinėm pamaldom, vai
šėm, dainom, šokiais ir pasi
linksminimu Židinio kieme. Iš 
anksto kviečiama planuoti 
Sekmines > praleaštil- Židinio

Alg. Š.

PASKUTDifi PROGA
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrukę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti.
Lietuvių Enciklopedija. 36* tomai ......... $35U0
Encydopedia Lftuarrica 6 tomai ........ $125JO
Vinco Krėvės Raštai’6 tomai............. .............. $30.00
E inanoatoiminimų — Petras Klimas ■ $12J0

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127 
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

— Egils Kaime, latvis auto
rius, parašė labai įdomią istori
nę knygą apie latvių, lietuvių 
ir estų laisvės kovotojus nelais
vėj 1945. Tai “In the Shadow of 
Freedom’. Gaunama beveik vi- fonso parapiečiai, novenos lan- 
sose knygų parduotuvėse. Kaina 
1.95 dol. Organizacijos ir par
duotuvės gali užsisakyti iš lei
dyklos su numaida. Cat. Nr. 
19264. Manot Books, Ine. 45 
E 30th St, New York, N.Y.

NEUŽMIRŠKIT SAVO GIMINIŲ 
ŠIĄ VASARĄ

Šiais metais ateitininkų sen-

kytojai ir bažnytinės draugijos, 
gausiai dalyvavo pamaldose. 
Marijos statulą nešė sodalietes. 
Jas lydėjo mokyklos vaikučiai 
ir parapijos draugijos. Gegužės 
karalienė buvo Elzbieta Coral. 
Pamaldos baigėsi su Marijos li
tanija, rožančiumi ir Švč. Sak
ramento palaiminimu.

Lietuvių Posto 154 padėjėjos 
dalyvaus mišiose 10 vai. ryto 
šv. Alfonso bažnyčioj sekma-

pranciškonų vasarvietėj Kenne- 
bunirport, Me. Stovyklos pra
džia rugptttio 10, pabaida rug
pjūčio 16 vakare. { stovyklą 
kviečiami visi sendraugiai, sen
draugės ir ateitininkam prijau
čiantieji- Stovykloj dalyvaus

nija Pazneikienė kviečia visas 
nares gausiai dalyvauti tose
Goki Stor Membęrs mišiose ir 
pasimelsti už tuos, kurie žuvo 
karuose ir už draugijos' nares.

CacSfya Mačiulienė, staiga 
mirė balandžio 21 savo namuo
se. Malonaus bado moteris bu-
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ilgai gydyti.
Atvykusi į Ameriką, gyveno 

Long Island ir dirbo kelionių 
biure. Jos specialybė buvo pa- 
rengti keliones į Tolimuosius

Many Žtekrihi, j ŪMUMPrivydu, 
12 m, ir dukrele Karolina, 10 
m. Simsbury, Cohl

Bostono klubo vadybai, pirmi
ninkei Elenai Vasyliūnienei, o 
taip pat visom moterim, bet kuo 
prisidėjusiom prie Šio gražaus

d&isiojo otnciio mmejnnn 
birželio 14, Šeštadienį. Pamaldos 
už išvežtuosius į Sibirą 6:30 
yal. vak. Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj. Po pamaldų 
nūnėjimas parapijos salėj.

įlietais ansamblio tikslas yra su
daryti sąlygas jaunimui burtis 
draugėn ir puoselėti lietuviško 
liaudies meno tradicijas. Sū
kurio gretose sukasi apie 40

gūžės 11, sekmadienio vakarą. 
Palaidota gegužės 12, pirmadie
nį, K Apreiškimo parapijos baž
nyčios Cypress H iii s ksųrinėse, 
Graudžią šeimos kape.

Velionė Lietuvoje Kaune 
dirbo Spindulio spaustuvėje ir

no — Ko liūdi, .patinėli. Or
namentinės dekoracijos Ri
mo Manomaičio.

Vos nutilus kanklių garsam, 
orkestras pradėjo groti ir sceno
je prasidėjo šokiai: Kepurinė, 
Vestuvių polka. Čigonėlis, 
Tryptinis, Suk, suk ratelį, Rugu
čiai, Malūnas.

Šauklių vadovė — Aldona Lin- 
gertaitienė, muzikos palyda šo
kiam — Maryann Crowley — 
piano, Brian Pierce — akordeo-

ir tiesiai iš leidyklos: Amberiand 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Midų 48084. 
Gaunama ir Darbimoko admi
nistracijoj, 341 HigMand BlvrL, 
BrooHyn, N.Y.Kaįaa 7 doL,

Gegužės 7, trečiadienį, 8:30 
v.v. mirė Agnė Grigaityte-Roz- 
nikienė, 61 metų amžiaus, pas
kutiniu laiku labai sunkiai sir
gusi. Ją globojo ir prižiūrėjo 
jos sesuo, poete Kotryna Gri- 
gaityte. Ji ir mirė sesers na
muose, Milltovm, N.J. Pašarvota 
buvo M. Šumskienės šermeni
nėje. Atsisveikinimas buvo ge-

ty, J. Mago&ienė, L. MasiHfl- 
nienė, K. Norkienė, G. Raz- 
vadanskienė, B. šakenienė, E. 
Simon, A. šimėnienė, S. Šmi
tienė, T. Stankūnaite, I. Ulpaite, 
J. Ulpienė, M. Vaitkevičienė, A. 
Vairam yienė MrOL.Vaępiškienė.

Apžiūras parodą, buvo per
sikelta į Il-ro aukšto salę, kur 
jau buvo gražiai padengti ir gė
lytėmis papuošti stalai. Čia apie 
lietuvę motiną kalbėjo L.M.F. 
Bostono Įdubo pirmininkė -Eie- 
na Vasyliūnienė.Ji laiiai pabrė
žė lietuvės motinos įnašą į Lie
tuvos istoriją ir lietuvybės iš
laikymą. Per spaudos draudimo 
ir kitus sunkius laikus' lietuvės 
motinos įnašas į lietuvybės ir 
lietuviško žodžio išlaikymą yra 
labai didelis. Lietuvos liaudis 
motinai tarėjo net 70 gražiau
sių malonybinių ir grožybinių 
vardų. Amerikoj oficiali Motinos 
diena įvesta 1914, o Lietuvoj 
1924.

Meninę programą pradėjo ma
žieji. Gidą Zikaite padekla
mavo: Ačiū ten, mamyte, o To
mas Zikas — Mamytei. Tada ak- 
torė-režisorė Aleksandra Gustai- 
tienė labai 
daapihniftftikė^Treta2 pa

puošė visas motinas gvazdikais, 
o F. Rajeckas padalino “Ameri
kos Lietuvių Tarybos penkme
čio” knygelių.

priklausomybei. Pasakė minėji
mui pritaikytą pamokslą.

Po mišių į Šv.. Pranciškaus 
salę susirinko abiejų parapijų 
lietuviai. Minėjimui vadovavo

ma gegužinė įvyks rugpjūčio 10.
Laisvės Varpo radįje progra

mos rudens koncertas įvyks spė
lios 12

Amer. Liet. Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Bostono skyriaus 
30m. sukakties balius lapkričio 
1 d. 7 v.v. Chateau de Ville 
restorane; Randolph, Mass.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas įvyks lapkričio 
23 Lietuvių Piliečių D-jos salėj, 
So. Bostone.

gom Lawrence miesto burmist
ras Lefebre miesto tarybos po
sėdy paskeSte vasario 11-17 lie
tuvių savaite. Virš miesto val
dybos buvo iškelta lietuviška 
vėliava. Cheiry Webb namo lan
gas buvo dekoruotas. Išstatyta 
lietuvaite tautiniais drabužiais. 
Pakabinti didžiųjų - Lietuvos 
miestų paveikslai. Miesto bib
liotekoj sudaryta p rodą. Buvo 
gintarų, rankdarbių, rank
šluosčių, medinių klumpių, kny
gų, Encyclopedia Lituanica. Pa
rodą aplankė miesto burmist
ras Lefebre su savo tarėjais ir

le kun. Šimanskis pabrėžė mo
tinos reikšmę: per motiną atei
na pasaulin kiekvienas žmogus, 
per ją atėjo ir Kristus. Prisimi
nęs Lietuvoj mirusią savo moti
nėlę ir Argentinoj tėvelį, jaut
riai tarė: “Pasilikau vienas sve
timame krašte”. (Iš Lietuvos jis 
išvyko 11 metų amžiaus.) Į mi
šių eigą įsijungėm ir mes: skai
tymus atliko A. Pakštienė, G. 
Vildžius, B. Kondratas, aukas 
prie altoriaus atnešė EI.' ir St. 
Mikniai, o pabaigoj dar žodį 
tarė G. Vildžius, padėkodamas 
mišias aukojusiam kun. Kli- 
manskui.

Po mišių susirinkom parapi
jos namuose, km, dalyvaujant 
kun. Klimanskiui, pasikalbėjom 
ir pasivaišinom mūsų bendruo- 
menininkių pagamintais kepi-

pijos ispanų apostrdatm. Vietos 
LB sukviesti, dalyvavo 32 as
menys. _

Meldėmės iš kun. Šimans
kio parūpintų lietuviškų mišio
lėlių. Sugiedojom tris lietuviš
kas giesmes. Paminėjom ir Mo

kos, kanldipinkės skambino: 
Lopšinė (soloV. Bizinkauskaite), 
Sopinsiu dainužę (duetas H. 
Dillis ir R. Khlbyte), Lėlytės 
sapnas (solo H. Dillis), Oi ži
ba žiburėlis (solo A. Lingertai- 
tienė) ir paskutinis liaudies šo
kis Šeinis, kurį atliko visos kank
lininkės. Po jų vėlorkestras ir 
šokiai: O^efcfi, Žiogeliai, Aukš
taičių kadrilis, šokių pynė, Aš- 
tuonytis ir Subatėlė.

Koncerte praleistos kelios va
landos lietuviškame liaudies šo
kio ir muzikos triburiame pasau
ly buvo tikrai nepaprastos.

šokėjų buvo dvi grupės: vy
resnieji ir mažieji. Labai gražu, 
kad buvo įjungti ir mažieji, nes 
tai bus ir jiem paskatinimas 
toliau šokti ir dalyvauti lietu
viškuose renginiuose bei lietu
viškoje veikloje. Šoko pasikeis
dami. Išskyrus pertrauką, sceno
je nebuvo tuščių tarpų.

Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis. Sugiedoti Lietuvos ir Ame
rikos himnai. Klebonas kun. A. 
Janiūnas sukalbėjo maldą. Mo
terų choras padainavo keletą lie
tuviškų dainų, vyrų choras — 
taip pat soliste Francis Suslavi- 
čiūtė-Barry — padainavo tris 
dailias. Paskaitininkas iš Bosto
no savo kalboj paaiškino aplin
kybes, kodėl tiek daug lietuvių 
yra atvykę į Ameriką.

Rinkliavoj Altai suaukota 256 
dol. J.Sk.

Merfcrffc Giedrąitis, tai nau
joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama



dinio pavasario Šventę ir pa

mišias.

v .v. įprastinėje vietoje, Cong-

ėjusius ketverius metas jau pri

kėš, visuomet besišypsančios

St ir 85 RdL Wbodhąvene. Vi 
sos narės prašomos dalyvau

Harry Oriovski, Darbia’ iko

pianistą Raymond Lewėnthal ir 
baigia studijas magistrės laips-

dėkoja. 
DaiL Adas Peldavičiūtės-

nėm Tratenai ir konąulariniam 
korpusui Gifiba M. Sorensen

Per šiuos ketverius metus daž
nai ją matėm Kultūros Židiny 
ir lietuvių tarpe. Akomponavo

nio korpuso gobei suruoštam 
priėmime Metropolitan Mu- 
seum of Art. Svečiai galėjo ap
žiūrėk meno objektus iš Kini
jos Didžiosios Bronzos Gady-

R*'

Pradžia 7:30

ims, bus

dieną praleisti nuotaikingoje ge-

vienuoiyno koplyčioj. Drangai ketas.

BELAUKIANT Ų. SAKAITĖS REČITALIŲ
Dalia Sakaitė mum yra buvusi 

visuomet nuoširdi, miela, pasi
ruošusi padėti, prisidėti. Paro
dykim jai, kad mes, New Yorko 
lietuviai, ne tik jos meną, bet 
ir ją vertinam. Dalyvauldm jos 
dviejuose rečitaliuose, kurie 
netrukus įvyks Manhattano sa-

metų. Priėmime dalyvavo ir 
New Yorko burmstias Koch.

stratorius, š.m. birželio 2 šven
čia savo kunigystės 40 mėtų 
sukaktį. Šia proga Dirželio 1,

pinasi josi 
tautas Reidą. Numatoma Kultū
ros Židiny surengti jos ap
žvalginę parodą.

žiaus, mirė gegužės 10. .Nuliū
dime liko žmona Edo , brolis 
Juozas, sesuo Ona ohovelski 
ir brolvaikiai.

MOKYKLOJE

Muzika ir viskas, kas rišasi Iam lr soHs*»«»- Sutartinė ir 
su ja, ją domina. Ji tam sld- Perkūnas susilaukė jos taftos, 
ria daug laiko. Pasirinkus tokią Prakasi rudenį ji suorganizavo 
sritį, reikia ją mylėti, nes šis <*<w% g jaunų žmonių ir, vi- 
pasirinkimas nėra lengvas - Bei- suomet kruopščiai pasiruošusi, 
Via dažnai atrižiaiėfi Vmgvėsnių veda repeticijas savo namuose, 
uždavinių-, reikia griežtos dis- PMinktas^ repertuaras apima 
ciplinos, reikia turėti vilties ir 
pasiryžimo. Ji tai sugeba pada
ryti. Būdama jauna pianistė, 
savo profesijai pašvenčia savo

Koncertus rengia Landmark 
Senes. Pirmasis įvyks šį šešta-, 
dienį, gegužės 17, buvusio Ame
rikos prezidento Tbeodore Ro- 
osevelt namuose-muziejuj. Pra
džia 2 vai. popiet. Antrasis įvyks 
antradienį, gegužės 20 Federal 
Hali, Wall Street. Pradžia 5:30 
vai. vak. Programoj bus atlieka
mi Bacho, Scariatt, Beetho- 
veno, Bacevičiaus, Liszto ir 
Chopino kūriniai. įėjimas į abu

liaudies bei estradines kompo
zicijas.

Neseniai atliko programas
West Palm Beach ir St Pe-

\ tersburg lietuviam. į jos pasi
rodymus jie entuziastiškai re-

. agavo. Draugo recenzijoj Algis koncertus yra nemokamas.

meta bus atidaras Darbininko 
spaudos kioskas, kuriame bus 
galima įsigyti plokštelių ir kny
gų. Dauguma knygų bus par
duodama po 1 dol. Prašom pa
sinaudoti proga ir papildyti sa-

daroma ne Darbo dienos savait-

dekoruota. Dekoracijas daro

minai dabar vyksta visose kla
sėse.
' Motinos diena minima gegu
žės 17, penktos pamokos meta, 
Motinos, ypač žemųjų skyrių

Kultūros Židinyje. Dainuoja 
choras, kuriam vadovauja Vikto
ras Ralys. Be choro, dar daly-

jam pagerbimo pietūs. Norintie- 
ji dalyvauti, prašoan skambinti 
Ž. Jurienei, teL 212 441-7831.

tytė. Chorui ir smuikininkei 
skomponuoja pianistė Dalia Sa
kaitė. Po koncerto bus šokiai, 
grojant Joe Thomas orkestrui.

į kitus įmestus. Šių metų pava
sarinis jų koncertas bus gegu-

Dalia Sakaitė yra gimusi ir

lima užsisakyti pas tėvų komi
teto narius.

f r

latvėm. Kalbės Simas Kudirka

programą atliks Audronė Veb- 
laitytė.

L.M. Klubų Federacijos 
New Jersey ktabo narės gegu
žės 4 buvo susirinkusios pas 

•naujai išrinktą pirmininkę Oną 
Karašienę aptarti tolimesnės 
veiklos planų. Liepos mėn. nu
matoma surengti gegužinę. 
LMKF New Jersey klubo val
dybą sudaro: Ona Karašienė — 
pirm., Liucija Alinskienė — 
setaų Albina Vance — ižd., 
Danutė Rogers - narė kultū-

žės 3. Fotografavo visiem gerai

pas Tėvus pranciškonus Ken

RENGIA

Po pamaldų prasideda Kultūros

Židinio kiemo išvyks liepos 4, 
penktadienį, 8 vai. ryto. Pakeltai

WoodKavene. į New Yorką grįž-

...
geruose



Savaitės 
įvykiai
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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
rūpintam 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 įkaitus.

Prez. Carter paragintas, Egip
to pręz. Anwar el-Sadat sutiko 
vėl atnaujinti derybas su Izrae- 
mano, kad sutartu laiku, t.y. iki 
gegužės 26, sutartis būtų pasira
šyta.

lė savo islamo kaimynam, įra
nta ir Pakistanta, pradėti pasi
tarimus dėl sovietų kariuo
menės iš Afganistano atitrauki
mo, jei JAV patikintų neremti 
toliau Afganistano partizanų. 
Valst. sekr. Muskie 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 
įstatymą, suteikiantį vyriausybei 
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.

Kinija, siekdama atstatyti par

žuazinį liberalizmą”, pradėjo 
siųsti partijos pareigūnus iš 

miestų į provinciją.

servatyvi mulų vadovaujama is-

“LKB Kronika” per septyne
rius metus užfiksavo daugybę 
faktų, kaip yra engiami Lietu- 
dame tautos bedievinimo darbe 
į pirmoj 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 jįgr- 
sekiojimo kaltininkai ir įrištų 
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-

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
nelaimės pradžios reikia ieškoti 
prieš 40 metų, kai 1939 rugpiū- 
čio 23 Stalinas ir Hitleris dalijosi

LKB KRONIKOS SUKAKTIS 
VOKIEČIŲ SPAUDOJ

Federalinės Vokietijos dien
raštis Deutsche Tagespost ilgu 
straipsniu paminėjo Lietuvos

tuonerių metų sukaktį.

Kovo devynioliktąją priril aš- 
autorė Diethild Trefiert, su pa- 
jo šalies likimu. Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos dėka 
plačioji Vakarų kraštų visuo
menė turi progos arčiau susi
pažinti su Lietuvos tikinčiųjų 

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

VIETOJE VILTIES

Po vysk. Juozo Matulaičio-La
buko mirties Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštališkuoju administrato- 
riumi tapo vysk. Liudas Povilo
nis. Daugelis kunigų ir tikinčių- Šie paskyrimai jau sp-ėjo iš- 
jų, girdėjusių drąsius vysk. L. sklaidyti kunigų iliuzijas; vi- 
Povilonio pamokslų žodžius, 
puoselėjo viltį, kad jis užėmęs 
Kauno arkivyskupijos Katedrą, 
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 
padarė daug ir labai skaudžių 
sprendimų. Buvo išaukštinta ir 
bandyta išaukštinti visa eilė ku-

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

likų dienraštis, kad ateistinė praktikuoti skaistybę irkamigų 
valdžia visomis priemonėmis 
stengiasi nutildyti šį pogrindinį 
leidinį, suimdama ir įkalindama 
jo bendradarbius ir platintojus. 
Ateistai nieko labiau nebijo, 
kaip tų mašinėle rašytų pusla-

te, yra siunčiami į užsienį ir 
sudaro neapčiuopiamą žodinį

juiuu^sulii.nj—m jiga Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika ne- 
reikalauįa nieko kilę, kaip tik Pagal Afganistano pbėoėlių 

tVUnRuMV DBnUMBiO JMtNR*
goj per 5 dienas vyko iadfeneų 

____I ,JMBMĮĮĮĮĮBPir mėtotą suruoštos deoomitm- 
tatp pat pamini kovėti už ūkė- ctyor prieš Sov. S-gą Vjrirony

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

BAIMĖ

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

siėjus 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, kadpalankes- 
nių sąlygų išsikovoti Bažnyčiai vadovybės, sutvirtino ryšius tarp 
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-

(nukelti į jmI.) nus

celibatą, o valstybių vadovaus — 
nepasiduoti svetimom afteisti-

mai privertė visus ten (hbusius
Sov. S-gos ir jos satelty tech
nikus patarėjus iš Afyažstaao 
išvykti..

Irano teisėjui paregite,, pra
jos iraniečių naikino Into Bacho 
tėvo Rėza Shah mauzolieįę* aoss 
vyriausybė ir buvo nuravi Jį 
IK IRI K, y K»ip įmuDUBKm •nCIlO
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konfesinis mėnesinis laikraštis 
Catoceaabes išspausdino du ii- 
gus informer i n iii it praneš įmus 
apie Lietuvą. Pirmasis praneši
mas liečia jauna lietuvio kataliko 
MiiwiawąnT»nwwrinpftrv»Hn|imą 
ir paslaptingą mini 1®75» jo ne
gyvą kftną radus ant geležinke
lio bėgių, o antrame pranešime 
rašoma apie bausmę atlikusių 
buvusių 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' 
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

NERIJA Į ATOGRĄŽŲ ŠALIS

Lietuviškas laisvojo pasaulio 
jaunimas, paskatintas jaunimo 
kongresų, paskirų asmenų, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
tuviškų kolonijų ir Pietų Ameri
kos eilę metų primirštų lietuvių. 
Sėkmingos Ąžuolyno ir Žibučių 
gastrolės, ilgam laikui palikusios 
neišdildomus įspūdžius mūsų 
tarpe, savaime iššaukė norą atsi
revanšuoti. Populiarusis Cleve- 
lando Nerįjos vokalinis ansamb-

Rita Kliorienė, Nerijos diri
gentė, vadovė ir įkvėpėja nuo 
pirmos Nerijos 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

Pakistano olimpinis komitetas 
nutarė boikotuoti Maskvos olim
pinius žaidimus.

naikinti nelegalų 3 arabų ištrė
mimą. JAV nuo balsavimo susi
laikė.

Graikijos min. pirmininku bu
vo išrinktas užs. reik, ministe-

su V. Europa ir JAV santykių

Izraelio kraštutinio dešiniojo 
sparno žydai yra sudarę nedide
lius teroristų būrius veiksmam 
prieš arabus. Dėlto Izraelio gy
nybos ministerio įsakymu buvo

Ugandos yaoMssM Godfeey rentos. Artimai pažindama bte 
K Binaiaa pasiryžus pakeisti kė- veik visas Netjjoe nuros, gero! 
riuomenės štabo virffatfaiką, žinau, klek dMg| pastauga? Įtik 
prieš jį būro {vykdytas pervers- ko, nemigs nalrfių ir jdron—ū

-■ i *' . * v-

intelektualam daromas skriait-

slnpinfaaą ir naikinimą T aftraš- 
tis aprašo, kaip Mindaugas Ta* 
motas buvo uždarytas į Vilniaus 
psichiatrinę ligoninę, kaip, iš
ėjęs iš ligoninės, jis buvo ka
muojamas nuolatinių grumtynių 
dėl teisės būti geru lietuviu, są
žiningu poetu ir mokslininku. 
Paslaptinga mirtis ant geležin
kelio.bėgių, rašo laikraštis, su- 
naikino šią Taurią asmenybę.

Antrame laikraščio Cata- 
combes paskelbtame pranešime
plačiau pasakojama, kokiomis 
priemonėmis yra diskriminuoja
mi bausme atlikę, ir į Lietuvą 
sugrįžę sąžinės ir politiniai be
laisviai, varžant jų pilietines tei
ses, 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 piliečių teises 
bei laisves, bet ir savus įstaty
mus, kurie draudžia dėl bet ko
kių priešasčių diskriminuoti 
krašto piliečius.

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 rurinkti pinigų. Cleve- 
lando LB apylinkės valdyba 
kreipiasi į visus geros valios 
lietuvius su prašymu tą Nerijos 
kelionę dosniai remti pinigine 
auka, kurią galima siųsti LB - 
iždininkui St. Astrauskui, 351 
Blissfield Road, Willowick, 
Ohto 44094. čfektas rašyti rtUth,

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

Venecueloj Nerijos priėmimu 
to. Urugvajuj Nerija rūpinsis

•/ ‘
- A

>■.
-

9
■ :

y.
. “• .• i

t



ambasadorių Robert E. White jo 
rezidencijoj, bet jam pavyko

sis, Ispanijos pilietinis kasas, 
ekonominė krizė Lietuvoje, su
valkiečių streikas, sovietų inva
zija, prievartinis ir labai skaus
mingas kolchozų kūrimas, trė-

port. H.Y. 11731. Tat <518)968-5454. mnm vakarais (516) 757- 
4296. Ankrad- 2-8 vaL vak.. češtad. 9:30-12:30 vaL Uto patalpose: 864M 
11481 Rlchasoad HM, ILV. 11418. TeL (212) 441-2611.
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Britanija ištrėmė 4 Libijos 
diplomatinės misijos narius už 

' ■ terorizavimą kitų Libijos pilie
čių.

Tarptautinė darbo organi
zacija painformavo Sov. S-gą, 
kad jos įstatymai, moraliai įpa- 
reigoją kiekvieną, dirbti, pažei
džia tarptautinės darbo konven
cijos nuostatas 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 pasaulių 
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, tari 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
tai 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 
skiltas 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.

ValsL 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.

soj Amerikoj. Jų svarbą turim 
įsidėmėti visi, kurie čia gyve
nam ir turim teisę balsuoti.

tuos galutiniuose' rinkimuose. 
Taigi, nepasisakius už kurio 
nors asmens kandidatūrą, gali
ma nustoti būsimo gero kongre
so atstovo, teisėjo, burmistro ir

kia tarnaite r

brukama visiem pavergtiesiem, 
tai ir tos religijos kūrėjai yra mimai į Sibirą. Ta labai plati 
paversti stabais-šventaisiais, apimtis kliudo romano fabulos 
jisms statomi altoriai (Lenino vientisumui. Autorius įvykius 
kampeliai) kultūros namuose, jie vertina iš partinių pozicijų, dėl 
egzaltuotai garbinami. Ralandž in 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 giminystes 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 jąįi- 
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 utopininkas 
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-

valstybinės sistemos kūrėjo, 
kraugerio Lenino gimtadienis. 
Spauda buvo prikimšta superla- 
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. 
Orinauskaite, 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 BALASAITIENE

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 (primaries) 
kreipiama maža dėmesio, neįsi
gilinus į jų beveik lemiamą svar
bą. Pavasarį pirminių rinkimų 

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

gana geras pavyzdys yra 
lietuvių kolonija Clevelande. 

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine, 84-02 Jamaica Ava. (prie Foisat

išėjo jo pirmasis tomas, apimąs 
alfabeto 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 ■ 
parengė ir redagavo gausus 
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. Pirmąjam 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. Audroj 
nės-Balčiūnienės, A. Baužins- 
kaitė s, 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- i 
Gudaiti s, bibliografijoje sužymė- I 
ta kiekviena smulkmenėlė, kad 
ir menka recenzijukė, o tuo tar

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alfv

Public, 600 Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

ark ofHce: 426 Latayotte St (Cor. W6son Avė.), tatai. 344-6172. Pa-

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ (STAIGOS — ŠERMENINES: Haven HI8 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Ave^ Rlchmond HIM, N.Y. 11418; 
Ir Garazva Funeral Home, 231 Bedtord Ave^ Brooklyn, N.Y. Į1211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvps čal
mos generacija yra Hew York Stato laidotuvių direktoriai ir bslza- 
muotojai. Tol. 846-1970. Pageidau|ant parūpinamos šermeninės bot 
kurioj miesto daly.______________________________ _______________
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estato, namų pardavimas, visų rūšių spdrau- 
dimaL Incbme Taz pildymas, (staiga velkis naujoj vištoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 69-11 Jamaica Avs., Woodhaven, N.Y. Totef. 847-2323 
(namų talef. 847-4477). (stelgoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio kicentais.___________ ■

VYTAUTAS BELECKAS IR S0NUS JONAS, sav. Wtator Gardon Tavom.

SIOABRINIO VARPO KEPYKLA — SHver Bell Baklng Co. Lietuviška k 
europietiška duona Ir pyragą!, šventėms, vestuvėms be! pokyliams tor
tai, Dalia Ir Afcertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd, Corona, 
Oueens, H.Y. 11368. Telef. 779-5156.

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 teisias, pirmą kartą į tą 
postą išrinktas 1971. Šiuo meta 
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 
.ir 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 būtų 
išrinktas. £įom vakarais nuo 
durų iki durų, kalbėdami apie 
Kataliną, kurį turėjau garbės 
pažinti asmeniškai. Išdavoj Ka
talinas buvo išrinktas vietoj jau 
gerokai įsisenėjusio lenkų 
kilmės tarybos atstovo, kuriam

praėjo ano to laiko, ir Edvar-

rial, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo intereauojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tol. (516) 757-0055.

pu išeivijos rašytojų pažymėti ITT. TT| A 
tik originalieji kūriniai ir vfė- 17
nas kitas 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.

Bouievord, W. Rrtcnbung 8 onch, FL 99708 
(8I9> 9*0-2448. Vakare (819) 945-2798

NAUJ AUSIUS 1988 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kainą. Tai galimybė sutaupyti iki 750 doL Ir daugiau. Dėl

70th SL, Maspeth, N.Y. 11378.

Pr.N. vaL popiet WEVD 1330 AM kH, kr 7-8 vaL vak. 97.9 FM. Dr. JJ.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 0-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys,217-25 541h Ave.,Bayslda, N.Y. 11364. Tol.212229-9134.

odisėją pasiekėm kraštą, kurio 
privilegijomis naudojamės ir ta
pome jo pilnateisiais piliečiais. 
Laisvo balsavimo teisė yra ne 
vien pareiga, bet ir privilegija, 
kurios netari mūsų pavergtos tė
vynės gyventojai. Istorija rodo, 

nvsvte svarbų reikalą. O ką gi 
kalbėti apie tūkstančius mūsų 
balsų. Balsuokim pirminiuose 
rinkimuose ir gerai susipažin- 
kim su kandidatais. O taip pat 
pagalvokim ir apie tai, kad 
reikia pasirūpinti ir savų kandi
datų ieškojimu.

UETUVrtKO STLIAUS PAMINKLAI 
SUMNUAMI IR NEBBOKAMAI 

FRMTATOMII YRĄS KAPMESNEW YORK,

SE« IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

1I)O
Pkoaes: 326-1282 326-3150
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Dvasia, kurios taip reikia

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

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
žodžiautų šventajai Dvasiai, tam- 
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.

iškiliam pirito**) Clevelando 
Čiurlionio ansamblio jubiliejui 
Šiais metais ansamblis švenčia 
savo gyvenimo 40 metų, e jo 
vadovas, dirigentas ir kompozi
torius Alfonsas Mikulskis ~savo 
muzikinio darbo 50 metų sukak
tuves.

“Tiesa — tai, kas padeda į- 
vykdyti partijos sieldmus”, atsa
ko komunistai ir jų bendramin
čiai rasistai. Jie vykdo tai, kas

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-

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.

— Kanados etninių grupių va
dovų suvažiavimas įvyko balan
džio 25-27 Toronte. Jo pradinin- 
kų^;buyo jtobj bendruomenės 
pirm. Laureano Leone. Daly
vavo 45 organizacijų atstovai. 
Bendron valdybon įėjo Baltie- 
čių Federacijos pirm. T. Kron- 
bergs. Suvažiavime lietuviam 
atstovavo Kanados LB pirm. J.R. 
Simanavičius. Kaip stebėtojai 
dalyvavo J. Vaičeliūnas ir V. 
Matulaitis.

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. 
Žmo&uis 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.

— 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.

Išganytojas pavadino melu, ku
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 nuosmūkio 
ženklai? Naujiem barbaram bus 
lengva šią civilizaciją pribaigti, 
kada ji nebus atsirėmus į Sek
minių, Tiesos, Dvasią.

lionio ansamblio ypatumus, jo nių vienetų gali pasidžiaugti to- 
ir vadovų nuopelnus. 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 
vien visos mūsų lietuviškos 
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

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.

Čiurlionio ansamblis, įsikūręs 
1940 sausio 15 Vilniuj, tapęs 
grynos lietuviškos dainos rene
sanso instrumentu, dainavęs per 
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 jnuzikos 
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 langus 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 antkelių”,

klausimas. Tai net” ne liausi
mas, nes atsakymo 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 nuosmū- 
kį. Išganytojo žodžių “Aš esu 
Gyvenimas, Tiesa ir Kelias” 
(Lk 12, 10) ano meto atstovai 
nenorėjo girdėti. Jiem tad Iš-

noviskai, neįprastai ...
Mišias aukojo parapijos ilgs- 

mėtis klebonas kun. Balys Iva
nauskas, asistuojamas keturių 
svečių: kun. Alfonso Babolto 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 Nejaus 
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 Čiųr-

Manhattan College

Astriįa: Dievo rykštes 
Įvaizdis

Ašurbanipal rūmuose yra sie
noje iškalta pergalės puotos sce
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. 
Kairėje, šalia arfininko; stovi 
medis. Ant jo Šakų kabo žiau
nai karo trofėjus — Teuman, 
nugalėto elamitų karaliaus, kru
vina galva.

Nenuostabu, kad Asirįja Sena
jame Testamente yra Dievo 
rykštes įvaizdis. Pranašas Izaijas 
rašo, kad Dievas duos *.. .ženk
lą toli esančiai tautai (Asirįįai), 
švilpterėjimu pašauks ją nuo pat 
žemės pakraščių. Štai ji ateina, 
greitai, paskubomis ...” (Iz. 5, 
26).

Asirtya sunaikino Izraeli —- 
vieną tt žydų tratos karalysčių 
721 m. prieš Kristų. Adrijos Bū
tas buvo labai nuožmus. Tuo 
tarpu Jonas knyga aprašo Dievo 

atleidimą asirams. Dievo siun-- 
čiamas, pranašas Joną prašne
kino žiauriuosius asirus su kvie
timu į atgailą.
Nakvynė po Iflooopotnutffoo 

dangumi
Turtinga diena. Naktis judėji

mą plentu retina. Kur ne kur ly
gumoje jau užsidega žiburėliai. 
Eikliai skubame Katra linkui. 
“Ten”, sako mūsų valdiškasis 
gvidas, ‘Rasime naktynę”. Kat
ra — pertų miesto griuvėsiai su 
viešbučiu ir mažu kaimeliu. 
Nakvynei vietą rasti Mesopota
mijos dykynėje būriui pakelei
vių pusvalandį prieš vidurnaktį 
bus tikras stebuklas. Viešbutyje 
vietos nėra.

Naktis nešalta. Maloni. Atro
do, atsisėsk palei apgriuvusią 
mūrinę sieną ir snausk. Tačiau 
čia dykynė nėra pievelė kaį. 
nuošė. Tiesa, ir čia naktį žmo
gus miegui skiria. Visa bėda, kad 
J g_ - ->-e<GyKyncs gyvuiiM nuai 
ieško ir eina medžioti. Nakties 
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žimą, mirtinę kovą. Kas tie per 
gyvūnai?Skorpionai,gyvatės ... 
Lipu atgal į autobusą.

Paukščių takas —Pienotaksa
Dangaus skliautas - Anų 

įsakmiai švarus savo žvaigždė
mis. Vien dėl jų verta lauke 
nakvoti. Tokia daugybė, irtokios 
ryškios! Visas dangus tviskėte 
tviska. Nuo šiaurės rytų j pietų 
vakarus dangų į dvi apylyges 
dalis dalina balzgana juosta. Tai 
Paukščių takas. Nuostabus ir jis 
Krašte tarp upių!

“Kodėl Europos kalbos šią 
balzganą juostą Pieno taku va
dina?” klausiu šalia marias sė
dintį kolegą. Ieškome vardo kil
mės. Atrodo, kad graikai buvo 
pirmieji. Mat, balzganoji juosta

Apie pertus ir Partijos impe
riją buvau girdėjęs studijų metu.

labai nudilinta. IŠ tikrųjų teikė-

Lašas po lašo ir 
akmenį 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 

atsirado, kai Dzeuso žmona He
ra, atsisakydama maitinti Heiak- 
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
čių taką vadina. Lietuviai ste- ligoninę. Pats skambina į Katra 
bėjo paukščius. Matydami, kad policijos buklą. Po pusvalandžio 
jie išskrenda į pietus ir iŠ pietų atidumia džipas. Ligonį gabėns į

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. Atsajca>_ 
juk gėdos nedaro! <

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

• Bagdado muziejuje mačiau juos 
{raižytus didžiulėse sidabro 
lėkštėse. Pastų raitieji kilpinin- 
kai mokėjo gudragalviauti mū
šyje. Apsimesdavo, kad bėga 
nuo pirešų, ir leisdavosi būti jų 
vejami. Tačiau tai būdavo tik 
klasta. Priešui įsismaginus per
tus vytis, miklieji raiti Idlpinin- 
kai šuoliuodami staiga atsigręž
davo ir priešą apipildavo strėlių

V '
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IV-OJI SĄJUNGA
JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS STATUTAS

. v<V

pinasi Federacijos dvasios vado 
pakviestas kunigas, dalyvaująsjunga (JAS) yra ketvirtoji Ateiti

ninkų Federacijos sąjunga, vei
kianti savarankiškai,
kaip ir kitos trys sąaugos. Ji 
apima pradžios mokyklos moki
nius (iki 14 metų). JAS siekia 
ugdyti nariuose gyvą bei veiks
mingą tikėjimą, sąmoningą lie
tuvių tautos meilę, šeimos reikš
mingumo sampratą, artimo mei
lę ir gerą mokymąsi.

I.Mūriai _ ____ *_____ *__£
L JAS kandidatais ir nariais sius moksleivius ateitininkus, 

gali būti tik lietuvių kilmės ka
talikai.

2. JAS nariai pagal amžių 
skirstosi į jaunučius (6-9 metų) 
ir jaunius (10-14 metų).

3. Jaunučių būreliai ir jaunių 
būriai, sąlygom leidžiant, veikia 
atskilai 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

3. Globėjai savo vietovėse yra 
vyriausieji jaunučių bei jaunių 
veiklos tvarkytojai.
♦ 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

šventę duoda įžodį ir gauna JAS 
ženklelį. Vyresni kaip 8 metų 
būna kandidatais vienerius me
tus.

H. Itraiška Ir ženktal~
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. " ‘ -

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- 

iitįtiįis nūs į jaunučius, jaunius ar vy-
"3. JAS svetimasis:' .teitam-
Kristui, atsakant — Garoė.

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

III. JAS centro valdyba
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

lapijos klebonui ktm. J. Pablnii-

— SAS CV-ba rengia pevasa-

Žiburio radijo suruoštame pa-

torius-ė, iždininkas-ė ir dar bent

6. Bet kuriam valdybos nariui

vadovui Viktorai RattuL Dėko
jam Ateitininkų Federacijos va-naitė ir Algis Norvilą. Tema bu

vai “Mūsų vertybės dabartinio 
laikotarpio raidoj". Svarstybom 
užsibaigus, visi vaišinosi moks
leivių paruostais užkandžiais.ti.

4. Sąjungos valdybos kadenci
ja ym dveji metai.

5. Valdybą sudaro pinninin-

JAS valdyba kviečia kitą asme
nį-

7. Valdybos posėdis teisėtas,

Laisvės Žiburio balių.

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 
globėjų pasitarimus ir, reika
lui iškilus, ruošia kursus,

f. yra vyriausias sąjungos rei
kalų tvarkytojas: reikalui esant,

nario teisėmis.

Ir vadovai
1. Atskirų vietovių ateitinin

kų vadovybės rekomenduoja 
jaunučiam ir jauniam globėjus paž indi narna ir su naujais kan- 
ir juos pateikia JAS valdybai 
patvirtinti.

2. Globėjai pasirenka jaunu
čių būrelių ir jaunių būrių va
dovais studentus bei vyresniuo-

Kandidatų kursai
Penktadienio vakarą, kovo 28, 

naujuose Ateitininkų rūmuose 
Lemonte kandidatų kursus pra
dėjom bendromis diskusijomis. 
SAS centro valdybos pirminin
kas Edis Razma atidarė diskusi
jas papasakodamas, kodėl jis ta
po ateitininku. Toliau išklausy- . 
tos kitų vyresniųjų studentų 
nuomonės ta pačia tema. Kandi
datai gyvai jungėsi į diskusijas 
savo mintimis apie ateitininltiš- 
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- 
siekiam, kurio negalėjo gauti iš 
kitų organizacijų. Diskusijos 
baigėsi gana vėlai, tai tik liko 
laiko trumpai pašnekučiuoti ir 
užkąsti.

Iš ryto, po pusryčių, ėjom . , ... .
klaupk pinuos įkaitos, kuri, ■»»»• M,

i . t'-, --• ~ i . ■_ ctiroc lriilWlroc Mnc Irain li/mi.
skaitė SaUEuš Girnius. Paskaitos

Prafapas, OFM, Dalia Sakaite, Audrt LukoSevidiOtė, Dmute J'™.1’’™ 
Ritonė I vaikaitė, Algis Norvilą. Senkute, Kristina Žukauskaite, 101 “tonĮa • Buvo ^mu išgurs- 
Jauniem moksleiviukam viskas 
vyko pasikalbėjimo forma. Jie 
taip pat buvo atsinešę savo 
sukurtus ateitininkų ženklus. 
Vyresniųjų egzaminai susidėjo 
iš trijų dalių: referato, raštiško 
apklausinėjimo ir pasikalbėji
mo.

PAVASARIO ŠVENTĖ
New Yorko moksleivių ateiti-

Kai visi atliko savo uždavi
nius, įvyko bendra sekmadienio 

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 
kalinamiem lietuviam. Prieš 
išsiskirstant, jaunimas užpildė 
MAS CV-bos paruoštą anketą, 
liečiančią šių dienų moksleivio 
pažiūras.

Studentai tuo pačiu laiku da
lyvavo simpoziume, kurį atliko

lyviam. z

Vakaras praėjo labai nuotaikin
gai.

vomis. Tuoj po aušta viri per-

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

6. Darbo metus pradedant ar 
baigiant, yra ruošiama ateitinin
kų šventė, kurios metu kandida
tai išlaikę paskirtus egzaminus, 
duoda nario įžodį, šventėje su- 

didatais.
7. Jaunučiai ir jauniai gali tu

rėti uniforminius drabužius.

V. Statuto kaitimas ir 
JAS likvidavimas

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

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).

Jaunučių įžodžius davė: Gailė 
Ivaškaitė, Tomas Matusaitis, 
Asta šaulytė. Jaunių įžodį davė: 
Rita Gvildyto, Paulius Ivaška, 
Jonas Janušas, Andrius Lileika, 
Kristina Matusaitytė, Vytas 
Šaulys, Tomas Šaulys, Aras 
Vebeliūnas, Tauras Vebe- 
liunas, Rytas Vebeliūnas.

Šatinskaitė. Naujom 
studentėm tapo Ritonė Ivaškaitė, 
Vilija Dėdinaitė, Dalia Sakaitė.

moksleivis Algis Lukoševičius, 
jam atsakė £aura Gudelytė.

Pagrindinę kalbą pasakė J. 
Laučka, į šventę atvykęs iš Wa- 

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

Užsibaigus iškilmingam posė
džiui, buvo trumpa meninė pro
grama. Iš vyresniųjų grupės 
Kristina Žukauskaitė 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. 
Popietė praėjo šventiškoj, 
pakilioj nuotaikoj, ir visi paten
kinti išsiskirstė namo.

Rasa 

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. 
Tas straipsnis buvo pačiame pir
mame 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
tas buvo kun. K. Trimakas. Jo 
paskaitos tema buvo “Pasaulė
žiūra”. Buvo įdomu išgirsti, kaip 
žmogus sudaro savo pasaulėžiū
ra ir kodėl žmogus įsižiebia en
tuziazmu. Diskusiniai klausimai 
buvo bendri ideologiniai klau
simai.

Vėliau visi susirinkom ir dis
kutavom temą, kuri buvo duo-

Liūdnoka 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-

KODĖL MAN SVARBI LIETUVIŲ 
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

skiras. kultūras. Me^ukaiP-lietiu, 
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.

MACIAU, 
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, P. 
Tutinas.

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

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.

Bėda Ardytė
SAS CV korespondentė

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.

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

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

ropoj. Jeigu Lietuva atgautų sa
vo. neprildauscymybę, mes galė
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.

Egzaminatoriam kun. A. Pro- 

tei. Programos dalyviam G. 
Damušytei, V. Dėdinaitei, R. 
Kazlauskui, A. Norvilai. Studen
tų centro valdybai ir jos pirmi
ninkui E. Razmai už atvykimą 
iš tolimo Clevelando. Romui



gražiai giedojo vietos mišrus 
choras ir solistai Mečislovas Raz- 
gaitis ir Charles Daukša. Var
gonais palydėjo muzikos moky
tojas Liudas Stekas.

įvyko pobūvis-vaRės, kurių 

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. Statkienės 
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 11,000 konkursui mi- 
šiom parašyti ir jom išleisti. Tai 
jau nebe pirma Bagdonavičių

sę ir tuo pačiu metu dainavo

1944, artinantis lūro audrai, mu
zikos mokykloj mokslą turėjo pa- 

gelis kitų, į Vokietiją. Apsi
stojęs Stattgarte, tęsė muzikos 
studijas Staati. 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 kartu su šeima persikėlė 
į Newarką 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-

atoo

Mielam Klemensui, o taip pat 
ir jo gyvenimo palydovei, mua- 
kinę sielą turinčiai Onai, esam 
nuoširdžiai dėkingi ir linldm 
dar daug ilgų, sveikų ir darbin-dar daug 
gų metų.

J.St

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS
INSTITUTO NAUJIENOS
Instituto vadovybė

Instituto vadovybę sudaro: „
Instituto rektorius prof. dr. Jo- ne bk peržiūri PLI mokslo pro- 
nas Račkauskas, aki vaizdinio gramas, bet yra sudariusi ir pla-__  __________ _________  gramas, bet yra sudariusi ir pla- 
skyriaus direktorius Aleksandras n4 k>m programom perteikti vi- 
Dundulis, naakivairatinio sky- deo juostų forma, šios juostos 

bus naudojamos ne tik institu
te, bet jomis galės pasinaudoti 
ir neakivaizdinio skyriaus stu
dentai. Jos galės pasiekti Aust- 

.■ talijos, 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 
fonologija, 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 ir pedago
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

PLI istorijos lektorius Vincen-

programą atliko 
G. Karsoldenė

video-tape programom.
Ši mokslo įstaiga šiuo metu *

Be to, PL Institettas 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 
projektai $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

raunu* KaoiKausKas — 1 rut 
FOUNDATION OFTHE UNI- 
VERSITY OF VILNIUS (1579). 
Royal and Papai Grants. Iš vo
kiško originalo “Die Cruend- 

. ungsbulleider Universitaet Vfl- 
- nius (30. Oktober 1579)” i 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 Universita 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. S trolis, 
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 poezįjoj, kad jo 
eilėraščiuose būtų šis tas naujo. 
Talento jame gal ir 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.

MOTERS ŽURNALO 
NAUJAS NUMERIS

— MOTERIS. Redaguoja Nora 
Kulpsvičienė.

Apie Motiną Teresę
. š. m. pirmam numeryje (sau
sis-vasaris) randame išsamų 
straipsnį apie Motiną Teresę iš 
Kalkutos. Straipsnio autorius —

vienuolė ir mokytoja Indijoje,

vargšus ir jiem padėti. Taip ji 
įkūrė Meilės Misįjonierių kon
gregaciją, kuri šiandien turi 
1500 seserų ir savo namus turi 
ne tik Indijoje, bet ir Tanza
nijoje, Australijoje, Anglijoje, 
Amerikoje, šiaurės Airijoje,

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

knygą-^“<Xinerikoslietuviųel®-t T’Baa ' ' ^ 
neminė veikia”. Knygą išleido ' Lietuvos istorija: šaltiniai, 

problemos, metodika.
Lietuvių tautodailė, architek

tūra, tapyba, lietuvių meno is
torija.

Tikybos dėstymo metodika 
(tikybos mokytojų paruoši
mas).

Svarbiausieji lietuvių gyveni
mo faktoriai švietime, p<4rtikoje,

PLI. Prašoma pagalbos knygai 
platinti.

Video-tape projektas
Kovo 20 Drauge buvo paskelb

tas naujas PLI projektas ruošti

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

nauja našlaičiam, raupsuotiem, 
mirštantiem. Seserys be trijų 
vienuolinių įžadų dar daro ir ket
virtąjį — su meile ir bezjokio 
atlyginimo tarnauti visiem ne-

o partijoje moterų yra tik 23 
procentai. Kinijos komunistų 
partijoje yra tik 10 procentų mo
terų.

Sovietų Sąjungoje tik viena 
motelis buvo ministerė, viena 
kraštą valdančiame Politbiure.

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 1.1. 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”.

šiam planui įvykdyti bus

Nauji projektai JAV valdžiai
PLI yra paruošęs projektą gau

ti paramai iš JAV Ethnic Hęr-

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, clo Mrs. M. 
Bsgorūnienė, 17689 Goldwin 
Dr., Southfield, Mich. 48075.

Tai išeivijoj iškilusio autoriaus

Įrre giėnčių artimo meilės pavyz-

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

rašoma G. Gustaitytės-Kri vidde- 
nės 15 metų sukaktis, kaip ji yra

parlamentą.' T

Švedijoje iš 20 ministerių,
apie L.M.K Federacijos pirmi-

ministerių — trys moterys, Nor-
važiavime. K. čampienė fck> 
apie Wated»urio klubą ir >15 

moterų rasime aukštesnėse pa- , , , . » _
reigose Prancūzįjoje, V. Vokieti- skytMųe, kuri rnnafnjn

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. 
Marija Gimbutienė, dr. Jurgis 
Gimbutas, dr. Jonas Grinius, dr. 
Antanas Maceina, gen. konsolė 
Juzė Daužvardienė, dr. Jonas 
Balys, dr. Vincas Maciūnas,

kun. Ansas Trakis, prof. Balys 
Vitkus, rašyt. Vincas Ramonas,

lys, rašyt. Girdžius, prof. Algir-

nauskas, lėkt Kleopas Girvilas.

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

Universiteto kreditai už darbą

miją laimėjusi knyga. Turiny 
septynios novelės: Dainos gimi
mas, Duetas moters balsui ir 
smuikui Venecijoje, Dangūs tuš
tėja, dangūs pildosi, Tyrone Po- 
wer ir Martin Fierro plačiajame 
ekrane, Sinjora su katėm, Trys '

tojas M. lankosi N. mieste.
Šiomis novelėmis autorius "į-

; . Instituto vadovybė rimtai siveržia” į uždarus žmogaus 
svarsto* susitarimą su Chicagos dvasios kampučius ir iš ten ką 
miesto kolegijomis ir per jas 
duoti studentam kreditus už 
išeitus Institute kursus. Yra ga
limybė tai padaryti per eilę 
universitetų, bet vadovybė nori 
tai padaryti per tokią institu
ciją, kurioj mažiausiai kainuotų 
“kredito” valanda.

nors “ištraukia”. Kaip jam tai pa

jam nepatikės), bet skaityti jį

nės mokyklos moksleivių met
raštis. 1979-1960. Redagavo:

S?, BENDRUOMENĖ

Indrė Ardyte, Rima ApanavičiŪ- 
tė, Vida Kašubaitė, Linas Vyš- 
nionis. Redaktoriams padėjo 
mkt Vida Bučmienė. Nuotrau
kos — mkt Jono Vyšrifonio, 
p. Vlado Bacevičiaus, Lino Vyš
ninio. Viršeliai —- Vflįjos Ramo
naitės. 132 psl. Kaina (su per
siuntimu)— 2 doL Užsakyti 
pas mokyklos direktorę V. Buč- 
nnnię, i c <vz vhbmmimi iw., 
Clevehmd,Ohio 44119.

Įdomu, anot fio metraščio pa
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PRISIMINKIME KENČIANČIAS 
MOTINAS

Gegužės mėnuo yra pats gra- 

atbudusi pražysta gražiausiais 

kiną visus. Tąmėnesį 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 t.t. Savo uždavinius

b® priekaišto, nors kartais saros atostogas. Visi dalyvaują 
lukienei, rajono pnryrušių skau- buvo girdėti ir jaunatviškas juo- uniformuoti.
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-

skrydžto-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 Lekienė pravedė 
pašnekesį apie įvairių tautų tau-

monstruodama jų ypatingesnes

žindino seses- su liaudies menu 
ir bendrai lietuvių tautodaile. 
Sesė Kvedarienė pamokė pyni- 

uždavinius kaip “seni vilkai”, 
anot kursų vadovės pasisakymo.

tų, kurie šiandien yra kankina- 

kur palaužiama jų sveikata. Pa
prašyk Aukščiausiąjį jom stipry
bės, jonų 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.

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
mą.

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!

New Yorko Neringos ir Tau
ro tuntų bendra pavasarinė iš
kyla įvyks birželio 14-15 estų 
stovyklavietėj, Lakewood, NJ.. 
Iš New Yorko j stovyklaviete 
vykti samdomas autobusas. Iš
kylos mokestis — 15 doL, į- 
skaitant ir kelionės ■ išlaidas. 
Miegosiu palapinėse. Kviečiami 
broliai ir sesės ir iš kitų vieto
vių. Turintieji atsiveža pala
pines.^Kįtų vietovių iškylauto
jam mokestis — 10 dol. Kreipki
tės į Neripgos 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 būtųgalima 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, Masš., 
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-

LSS TARYBA POSĖDŽIAVO
LSS Tarybos akivaizdinis po

sėdis įvyko gegužės 17-18 Chi- 
cagoj, Jaunimo Centre. Šio po
sėdžio tikslas buvo pabendrauti, 
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 pinnija.

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

Kanados rajono vado, Austra
lijos rajono vado (raštu), Euro- 

viškostos Skautybės Fondo pir-

rienė, buvusi tuntininkė s. E. Nainienė, v.s. S. Gedgaudienė, ps. A. Bakttnienė, 
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
ris. Tai pavyzdys ištvermingos ir 
kuklios skautės. Nuo pat jaunys
tės ji serga nepagydoma liga ir 
dėlto niekada negalėjo dirbti.

Apie skautiškąją ideologiją šių 
dienų LSS-pje kalbėjo v .s. An
tanas Saulaitis, SJ.

Po pietų pertraukos v.s. fil. 
Danutė Eidukienė kalbėjo te
ma — Lietuviškosios sąmonės 
uždymas LSS jaunime. Vėliau s. 
Danutė Surdėnienė kalbėjo 
tema — Lietuviškai nekalbančių 
įjungimas į LSS, o s. fil. Gin
taras Plačas — Jaunų vadovų 
metai ir vyresnio sk. jaunimo 
veiklos sustiprinimas.

Prieš vakarienę vakaronės 
programos vedėja buvo s. fil. dr. 
Vitalija Vasaitienė. Programą at
liko Rimvydas Kasiulis ir skau
čių vokalinis vienetas, vadovau
jamas v.s. V. Aleknienės.

Gegužės 18, sekmadienį, po 
pamaldų v.s. Irena Kerelienė, 
Seserijos VS, ir v.s. Vytautas 
Vidugiris, Brolijos VS, kalbėjo 
tema — Mišrių vienetų priklau
somumas. Po pertraukos v .s. Lilė 
Milultienė ir s. fil. Romas Ru- 
pinskas svarstė LSS organiza
cinės struktūros snprastinimą.

rė ps. fil. Kęstutis Ječius. 
Rezoliucijas pristatė v.s. Ceslo-

katai leidžiant, duonos kąsnelį

Mielos sesės, neapvilkime ir 
nepamirškime jų ir toliau. Pa
lengvinkime ir pradžiuginkime 
jų pilkas senatvės dienas. Jūsų 
pagalba vargstančiom sesėm tė-

vynėje yra vienintelis saulės 
spindulys jų vienišame gyve
nime.

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

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

skyriaus vedėja

Anglų kalba nauja virimo knyga 

UTHUANIAN COOKERY 
(In EngHah, 316 pagos, prlca8 doL)

Agronomas te. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plaetinlniu apianku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusL Kaina 8 
doL Darbininkas, 341 HigMand BtvcL, Brookiyn, M.Y. 11387..

Užsakau “Uthuanlan Cookery” už 8 doL Persluntfmaė- 
PoetagoSOc.

▼aras*, . .................. .................-............ ..«■.......................... .
■ ■ . • -■

Numeris, gatvė ..... ................. ................. .............. ...... ......... .......

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrflo Avenuo 
Rlcbmond HM, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modemus Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca Ir Myrio Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir šeštadieniais.

SKAMBINTI: (212) 441-0009

Susitarti dėl lako Ir pasitikrinti kainas
■--------— ■■ ■ ............................. ■■■ i

sių entuziazmu ir sugebėjimu

Per dieną užsiėmustos ir

ratorės, “Mūsų Skautybės” kny- 

mininkų pranešimų.

Plačiau šis suvažiavimas bus 
aprašytas vėlesniuose Darbi-

rudenės ir Kvedarienės paga
minta vakariene, turėjo, nors ir 
po stogu, nuotaikingi laužą. Čia 
taip pat jos parodė savo suma- 
numą ir sugebėjimus, o taip pat 
ir nemažą stovyklinį patyrimą,



pedagogikos ir psichologijos.

ŽINIOS IS JAV LB VEIKLOS

trauka drauge su kongresmenu 
Edwaid J. Derwinski ir lietuvių- 
amerikiečių respublikonų fede
racijos pirm. Anatolįjum Milo* 
nu buvo HtapramAtota pirmame 
puslapy tos federacijos leidžia*

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

—Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
veikiąs Chicagoj, Jaunimo Cent
re, gegužės 23-25 rengia1 doku
mentų, laiSkų, įvairių raštų pa
rodą.

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

lio 1, sekmadienį. Ji pasidės my
liomis 10:30 vai. ir baigsis bend
ru pobūviu didžiojoj perapjjOB 
salėj.

Artėjam prie susitarimo. JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba jau ilgą laiką bando 
susitarti su Altą dėl darbų su
derinimo Lietuvos išlaisvinimo 
reikaluose. 1978 Rochestery Al
fos ir JAV LB krašto valdybos 
atstovai buvo susitarę net 6 
punktais, kuriuos JAV LB krašto 
valdyte tuq patvirtino, bet dau
gumas punktą 
valdyboj. Norint

kad Aha nutarė
Ir -e- 1J

ir JAV LB baito

Apie LF veikių B Detroito 
apylinkės pranešimą rašte per
skaito K. Bsrrdūkas, • B Cleve- 
lando — Milda Lenkauskienė.

— Vysk. Liudas Povilonis, 
balandžio 10 atvykęs iš okupuo
tos Lietuvos j Romą, ir apsigy
venąs VOla Utaaniea, buvo su

visai 
Alios

kuriai pirmininką^ 
zyz Šidlauskas. JAV I 
valdyba aavotrįjų asme 
sgą Brinko jas kovo] 
bar JAV LB kraitoį valdyba 
mw». posėdy, kuoja

kas, gimusi Rusioj 1918 raito
jo 28. Ji emigravo į JAV 1851 
su Boleslovu ir Elena Cifltenft- 
kab. JI pati ar apie ją liną pat- 
soma praneša aoresu: ine abu-

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

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

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 Zerr 
(215-886-5849). JAV LB Inf.

Nominacijų komisija pateikė 
LF suvažiavimui kandidatus j 
naują LF tarybą. Jų reikėjo pri
rinkti vieną trečdalį, būtent še
šis. Kandidatuoti sutiko šie as
menys: M. Vygantas, V. Ka
mantus, P. Sodeika, M. Lenkaus
kienė, S. Baras ir dr. F. Kau
nas. Suvažiavimas pasiūlė dar 
Juozą Masihonį ir kun. dr. J. 
Prunskį. Balsavimas buvo slap
tas, o po to buvo padaryta pietų

— Solistė Lilija Šukyte kovo 
mėnesį Genevos operoj šešiuo

se spektakliuose atliko Margari
tos vaidmenį Gounod operoj 
Faustas.

— Chicago Lietuvių Tautiniai 
Nonai 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.

kalui išleisti jau yra surinkta 
apie 12 tūkstančių dol., bet dar 
daug trūksta, nes veikalas bus 
gausiai iliustruotas ir didelis, 
jo iš spausdinimas pareikalaus 
daug lėšų. Redaktorius ragino 
visus LF narius jį užsiprenume
ruoti iš anksto, kad tuo paleng
vintų jo išleidimą.

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 pasiūlymų, bet 
visi tie klausimai palikti spręsti 
LF tarybai.

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 reikalą 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

buotojai. Jos rengėjai siekia su
daryti galimybę akademiniu pri
ėjimu pagvildenti mum rūpi
mas laisvinimo darbo proble-

N. Metų proga gauti įnašai — 
$40,381, 4) testamentiniai pa
likimai $11,077. Dabar su gau
tuoju dr. J. Gliaudelio patiki
mu LF suma- perviršio 1,800, 
000 dol.

Investecįjos komisijos buvęs 
pirm. P. Kilius apžvelgė 1979 
metų LF stovį. Naujasis 
pirm. Povilas Sodeika panešė, 
kad per šių metų 4 mėnesius 
LF paidėjo 56,000 dėt. Numa
toma įsigyti 123 akrų žemės 
sklypą 20 metų išsimokėsimo 
terminui.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. K. Ambrazaitis pranešė, 
kad šią komisiją sudarė: B LB
— I. Bublienė, J. Kavaliūnas 
ir B. Juodelis; iš LF tarybos
— dr. K. Ambrazaitis, Vyt. Ka
mantus 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 Turūta, pabrėž
damas, kad LF finansinis stovis, 
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. Batuką, paaukojusius 
tom tikslui po 500 dol. Buvo ir 
5 mecenatai, paaukoję po 250 
dol., septyni rėmėjai, paaukojivertinti Lietuvoj vykdomos re
po 100 doU ir 74 garbės pre- zistencųos ir išeivijos 
numeratoriai, knygo* išleidi- laisvinimo darbo pastangų Sėk*

Daug lietuvišk | plokštelių 
turi Darbininko ai Immistracija. 
Skambink 212 827 
lyk, kad plokštėk s atsiųstų į

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

—H-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.,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.

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 veiklos sukakčių mi
nėjime Clevelande.

Jono Talandžio, šeštosios lie
tuvių tautinių šokių šventes ren-

u.į:

Artėjant šeštajai lietuvių tau
tinių šokių šventei, JAV LB 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus artimai bendradarbiauja 
ir dažnai tariasi su tos šventes 
energingu rengimo komiteto 
pirm. Jonu Talandžiu, tautinių 

iuvo Alfos . šokių instituto pirm. Galina Go- 
ekti susite- ' biene, leidinio redaktorium Jo- 
ralo norėti 

ne tik tartis, bet ir susitarti. 
Reikia kompromisųB abiejų pn-

Buvosudarytoš Ičomi'šijbš.Re- 
gistracįjos 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- 

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 
Balukes 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
rius P. Želvys, renginiam —- M.

NEPAPRA STA POLITINIO DARBO 
KONFEREI4CIJA WASHINGTONE

— Antano Krauto vardu buvo 
pavadinta Melboumo 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. Bulotienė, jai tal
kina J. Mikštas.

jonų sumą
šauliui, kū 
tik gražiai pakalk >ti, bet ir pui
kiai susiorpnizuc Ii ir pasiauko
ti, jei liečiami tau) os reikalai.

* APJB.

nu Bariu, loterijos vadovu Ed
vardu Lapu, šventes bilietų pla
tintoja Gene Rimkiene, baliaus 
vedėja Sofija Džiugiene ir, ži
noma, su savo atstovu Modestu 
Jakaičiu. Į šeštosios lietuvių tau
tinių šokių šventes garbės komi
tetą iš Bendruomenės yn pa
kviesti PLB pirm. Vytautas Ka- 
Brantas irsie vai<iyw|ptiu 
miųinkai: JAV — Vytautas Kat
kus, Kanados — Jonas Simana
vičius, Vakarų Vokietijos — W4da BuHhiM, JAV LB 
Andrius Smitas, Didžtosios Bri- Kultūros taryboąptemĮntakė, po- 
tanįjos Lietuvių Sąjungos J. 
Alkis, Australuos Vytautas 
NCVenUNEBI u MKEm^OI JO* 

R^ nas Tetartum. Visų tų kraštų 
antiniiį tOKiiį grapes aaiyvatęa 
šeštojoj lietuvių tautinių šokių _

mdta- inintLAi sesųa vyta spaflo 25-26 dnca-

Ruošiant šį suv ižiąyimą, daug 
darbo įdėjo daigiausia patys 
valdybos nariai, 'ame dalyvavo 
113 narių su 442* balsais.

Rezoliudja^peirskaHė 4r. F. 
Kaunas; nnradBavimas jas pri
ėmė ranką pfojiu iu*

Užbaighnt suv rimavimą, buvo 
siųtedota Lieta res himnas.

Vakare 7 vai. Ji iimimo Centro 
kavinėj vyko uit aigiamasis po
kylis, į karį atsilankė daugiau 
kaip du šimtai si ečių. Jį 
niai pravedė renginių vadovė 
Mafija Remienė.

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
mus JAV politikos Pabaltijo vals
tybių klausimais pateiks Baltųjų

CeūĄChfcagcj. Prasidėjo pa-
— R,: - Koptycioi uz 

minsiu? LF narius. būte J2%6W-lA dol. Didės- A A. (^švedaa ir P
PteėAs prasidėjo 9:30 v. ryto- ni finateintai įnašai buvo: Tmūta. o kmdidtie liko O. Ka^ 

Jį stiĮteė LF tarybos pirm. dr. 1) 1979 LF suvažiavi- vSnfeoė f
Antasras Razma, invokaeijai su- maairpoji«via—$19JMMV2)tra- 
kdBŪti pakviete kun. V. Rimše- 
lį. B? to jis trumpai apžvelgė 
prateostil metų LF veikią. Pa- 
sidžtaugū, kad pavyko jau reali
zuoti dir. Jono Gliaudelio testa- 
meati^ palikimą, koris savo dy
džiu prašoko visus iki šiol gautus 

_ ‘ , 157,976.
43 dol. | prezidiumą pakvietė 
Stasį Barą, Mildą Lenkauskienę 
iš Clevelando ir dr. Mindaugą 
Vygantą, sekretoriauti Dainą Ko- 
jelytę, Vytautą Dagį ir prof. Jo
ną Račkauską.

Pirmininkaujanti M. Lenkaus
kienė pakvietė PLB pirm. Vy
tautą Kamantų, 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.

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

Raštu sveikino Lietuvos gen. 
konsvdė Juzė Daužvardienė, Vli- 
ko Į»rm. Kazys Bobelis ir LF 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutinu, 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 pinn. Kazys 
Laukaitis, Vasario 16 gimnazi
jos kuratorijos ir savo vardu svei
kino tėvas Alfonsas Bernatonis, 
JAV LB kultūros tarybos vardu 
V. Mariūnas ir I. Bublienė.



s

birželio L

nes| jos laukia seimas Bostone.

kas, ka. kur

suruošė Lietuvos kenčiančios 
Bažnyčios parodą ir jai vadova-

joj pasauliniame eucharistinia
me kongrese, — vaizdai iš Lie-rengtis “Crazy Hat” šokiams, 

kurie įvyks lapkričio pradžioj.
parapąjai. Būtų gera proga gar
sinti Lietuvos ir vyčių vardą. 
Lenta yra gerai matoma tūkstan-

nam uose, 
p 65 gimtadienį. Buvo šoka-

pirmyn. Nors Alice ir Petras ne
seniai įstojo kuopą, greit pa-

110-TOS KUOPOS VEIKLA

nutarta
išrinkti ieškotų
galymytną ptuandati didžiulę

SusIpažinkliMvu vyčiais

JIS VISKĄ ŽINO
‘“Eik, paklausk L-arry Janonį ■

— jis viską žino”, buvo mano ■

Ir dabar, pristatydama lietuvių 
visuomenei šį gabų mOsų orga- 
rai mažai, ko Lany ^nežino apie 
vyčių veiklą. Verčiant senus Vy- j 
fijos arba apie jį aprašymai, kaip 
raudonas siūlas Imtasi per dau

Larry užaugo Brome, kur ir | 
susitiko savo gyvenamo drauge | 
jeanne. Į vyčius įstojo 1939, j 
į ką tik suorganizuotą 130 kuo
pą Brome. Kai po antro pasau
linio karo tos kuopos veikla su
stojo, Larry perčjo g 12 kuopą, 
kurios būstinė yuAaišros Vartų 
parapija New Ycrie.

Kuopos nariai peit pastebėjo 
Larry gabumus. Septynis kartus 
buvo išrinktas kuopos pirminin
ku. Mėgdamas įvairų sportą, 
Larry 9 kartus vakavo kuopos 
sporto komandom Žaidė krepši
nį, tinklinį, bet atrodo, kad 
kėgliavimas buvo jam arčiausia 
prie širdies. Dar ii dabar reiš
kiasi šiame sporte.

Vidurio Atiantoapygardos val- 
reikštis tiktai “12 kuopos 
kieme*. Buvo kviečiamas į įvai
riausius komitete, jei ne pirmi
ninku, tai darbščiu mariu. 1951 
buvo išrinktas Vihrimio Atlanto

1952 — pirmininku. Pirminin
kavo 1952-1962, W7-1969 ir 
nuo 1971 iki dabar. Jam vado
vaujant, apygarda augo ir klestė
jo. Kuopų skaičius didėjo, ir 
veikla pagyvėjo. Prisijungė 
Washingtono, Fenmsylvanijos 
bei kitų apylinkių kuopos.

Vyčių centro val-dyba taip 
pat neliko akla Larry talentam. 
1950 vyčių 37 seimas įvyko 
New Yorke, šeininimkaujant 12

Janonis. Po to per daugybę 
seimų buvo renhnas prezidiu- 
ju seimu 1960 ūpo to per 17 
metų vadovavo net vrienuolikai 
seimų.

Manau, kad ir pats Larry jau

bės pažymėjimų. <951 jam bu
vo suteiktas 3 vyčng laipsnis. 
Surengtas įspūdhps banketas, 

Telef. dieną (617) 268-773B, vakarais (617) 282-2756.
metų ypatingo pmakojimo or-

moterys”, jei nepĖin ėčiau Lar-

rettai Stukienei už platų apsašy-

tąjį vyčių seimą NT7 rugpiūčio 
20 Providence, Bode Island.

Vyčių orgnniaap yra labai 
gobši”, suteikdami garbės nu Cleveland, Ohio, kun. I. Gedvi

lą, Moore, Mont, kun dr. J. Gro
by*, Watervliet, N.Y, Z. Venc-

51ŽJN

1978

sų vyčiais, į orgiuz*ciją įstojo 
ta kaip 1979 meta ryte. Toks ut-

Larry ir Eugenija Janoniai

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 orįpanizacijos narys tvirti
no man, kad ji priklauso kuo
pos pirmininkui, ir nuėjo su ja 
tiesiai pas Larry.

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

kos kilmės, taip gyvai darbuoja
si lietuviškoj organizacijoj, atsa
ko, kad, per daugelį metų tal
kindama Larry, 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.

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,

anos mini 
su gražiu pe

važiuoja per Holland tunelį.

vo mišiose, kurias koncelebravo

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 £- 
neraHniu sekretorium. '

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

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

Šiemet garbės nario žymuo 
bus suteiktas Antanui Dainiui 
iš 79-tos kuopos Detroite. Žy
muo bus įteiktas seimo metu 
rugpiūčio 6 Bostone. Seimas 
vyks Park Plaza viešbuty. Glo- 
statyti parnešimai Lietuvos mi

.r

Didelė padėka

Po Velykų 
mingą polkų 
gal dalyvaujančius, buvo gerai 
organizuotas, 
priklauso. Petrui Yuškevičiui ir 
komitetui.

Balandžio 17-toji pagal Religi
nės šalpos i naldų kalendorių 
buvo skirta J10 kuopai. Malo
nu buvo matuti tos dienos va
kare gausiai pripildytą pranciš
konų koplyčią. Jau antri metai 
vyčiai susirenka ir grupėj mel
džiasi už kenčiančią Lietuvos 
Bažnyčią jiei i skirtą dieną. Pa
dėka priklauso kuopos nariui 
Broliui Jurgiui 
OFM, ir kuo] ios pirftrininkui Jo
nui Adomėli 
šiem šias

Petkevičiui,

iui, suorganizavu-
das. Mišias au-

VIDURIO ATLANTO APYGARDOS 
“MINI

654-3756.

GĖ”
Lietuvosį vyčių Vidurinio 

Atlanto 
V. Atsii
Maspethe surengė savo pirmą 
“mini mugę”. Ji gražiai praėjo 
ir apygardai davė reikalingo pel
no. 1

Pardavimui buvo knygų, me
džio drožinių bei įvairiausių 
lietuviškų suvenyrų, kurie, pagal 
pardavėjus, “geriausiai ėjo". Vy
čiai džiaugėsi, kad lietuviškos 
knygos tm^o. gerą pasiseki
mą. Gabios yytės, parodydamos 
savo darbštumą bei gabumą, 
apkrovė stalus įvairiausiais 
rankdarbiais, tarp kurių akį trau
kė kabliuku sukurtos rožės, savo 
išvaizda kviesdamos lankytojus 
jas pauostyti. •

i balandžio 20 
parapijos salėj

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus Ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį Įsirašyti kreipkitės | SUSIV. CENTRĄ, P.O. Bok 32 (71-73 So. 
Washington SL), WHkes Barta, Pa. 1S703; o Didžiojo New York© 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lene, Woodhaven, N.Y. 11421, tei. Ml 7-6637.

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

turėti savo t 
enciklopedijų. 

kojo Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininkas Tėvas Leo
nardas Andriekus.

Gegužės 7 mėnesiniame susi
rinkime dalyvavo garbės narė 
Anne Klem 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.

prisidėjusiem. Ačiū klebonui 
kun. Pranui Bulovui ir 110 kuo- 

Po apsipirkimo pasklido gar- pai už gražų priėmimą. Atrodo, 
dfls kvapai ir visus kvietė pa- kad šios apygardos pirmoji mu- 
sistiprinti lietuviškais valgiais.' gė pavyko. Bet vyčiai nenuleis 

rankų. Kita mugė bus didesnė 
ir geresnėt

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 
dirbti aridvysk. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylai.

Malonu buvo pastebėti daly- 
turėjo savo stalą. Pas juos buvo 
čių pagamintų prekių.

Janonis širdingai dėkoja visiem

Nijolės Sadūnaitės. Taip pat bu
vo iškabinta bedievių išniekin
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.) Ąpsidraus- 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201

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

navičius, Stamford, Conn.

St. Petersburg Beach, Fla., dr. H. 
Montvila, Bayside, N.Y, M. Mi- 
kolaitis, Cherry HilI, N.J., J. 
Vastūnas,, Woodhaven, N.Y., J. 
Baužys, Chicago, UI, V. Misevi
čius, Ozone Park, N.Y., J. Wa- 
nat, So. Ozone Park, N.Y, L. 
Simanavičius, Poughkeepsie, 
N.Y., I. Kazlauskas, Great Neck, 
N.Y., A. Zavadkas, New Lon- 
don, Conn., A. Yozėnas, Jamaica, 
N.Y., F. Tarasevičius, Cicero, 
111, kun. dr. M. Cyvas, Albany, 
N.Y, K. Pinkevičius, Jersey City, 
N.J.

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

Po 4 dol. — A. Šliogeris, 
Nevvington, Conn., J. Steiblys, 
Hamilton, Ont., Canada, J. Lai- 
tušis, Union, N.J., A. Bražė
nas, Onnond Beach, Fla., B. Ro- 
žfenas, Brockton, Mass.

Po 2 dol. — P. Levendaus- 
kas, Union City, Conn., A. Sin- 
kevich, Queens Village, N.Y.,



JuKa'Varady.

AMnn

Toliau programos vadovė su
minėjo, kas ansamblį ir jo va
dovę šia proga sveikina raštu.

PLB valdyba buvo sudariusi 
kultūrinės talkos komisiją. Jos 
tikslas buvo užmegzti ir palaiky
ti kultūrinius ryšius su visą 
kraštų bendruomenėmis. Neil-

J acamą žengia šokėjai
Uždangai prasitraukus, or

kestras ėmė groti pakilų ir įspū
dingą maršą. Bet dar įspūdin
giau buvo, kai į sceną ėmė

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

šią sveikino garbės konsolė Ju
zė Daužvardaenė, LB vardu An
tanas Juodvalkis ir Jaunimo Są
jungos pirm. Gintaras Aukštuo
lis. Premijai skirti komisijos var
du kalbėjo Regina Kučienė. Joa
na Suraitė, dėkodama užpremi- 
jos paskyrimą, pabrėžė, kad mū
sų jaunimas per mažai domisi 
Lietuvos laisvinimu ir. politine 
veikla, taip pat stokoja pagrin- 
diniųžinių apie reikiamus vyk
dyti uždavinius..

Meninėj programos daly pasi-

—Amerikos Lietuvių Bibliote
kos leidykla ritetinį narių susi
rinkimą šaukią Chicagoj, Jauni
mo Centre, birželio 7.

tiesė, Ė. Remėža, G. Stankū
nienė, L. Šileikyte-Hood.

Salė buvo gražiai D. B džifl- 
naitės dekoruota. Ant kartoninių 
skydų buvo išpieštas stilizuo
tas tulpės žiedas, lyg būtų iš

skydę tas tulpės žiedas buvo bal
tame fone, kitur — žaliame 
fooe. Toks trijų besikeičiančių 
skydų junginys sudarė vienetą.

mas, P. Tustinas.
Tautinių šokių kapeloje grojo: 

K. Kasiausios (vad.), J. Daugir
das, V. Daugirdas, St. Janušas, 
D. Kudžma.

rinarit juos vienas su kitu. '■
Po šusto buvo suktutė, žioge

lis, vakaruškos (šoko buvusieji

parapmčšu, pranciškonų vardu 
— provincijolas Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, VI tautinių šo-

Kas tie šokėjai?
Dabar Tryptinyje šoka: Lina 

Alksrrinytė, Rasa Alksninytė, 
Raimundas Balsys, Lina Bobely-

kepurine. Ją pakeitė vyrai, pa
šokdami šustą. Ir taip keitėsi šo- 
kiai, spalvos, ritmai, visi sudary
dami margą pynę. Šokiai įveda-

tanas. Matulaitis. Kiti komiteto 
nariai buvo: I. Alksninienė, D.

kad ji labai naudinga Baliui.
Kovo 23 Šaulių namuose įvy

ko Chicagos apskrities skyrių at
stovų metinis suvažiavimas. Da
lyvavo 109 atstovai. Pirmininka
vo Kostas Bružas, sekretoriavo 
Emilija Vilimaitė. Apskrities 
pirmininkui Valerijonui Šimkui 
nesveikuojant, suvažiavimą 
pradėjo ir apskrities vaidybos

ir jos artumoje gyvena abi Šei
mos. Jaunieji aktyviai remiasi 
jaunimo organizacijose ir drange 
vaidina Los Angeles teatre. V.

sainblio vardu savo vadovę svei- tetas, kuriam pirmininkavo Aiš
kino ir jai dėkojo Jolita Gudai
tytė ir Jonas Matulaitis, Įteikė 
dovaną — degintą medinę lėkš-__ _________ __ ______
tę (ją padarė Birutė Kidobe- V. Dragūnevičius,- R. Gudai- 
nė ) ir perlų virtinėlę. 

Buvusių šokėjų vantai jautriai 
pasveikino Jurgis Oniflnas.

Bircb Sodety skyrių. Šios kelio
nės paskaitų tema: “Signpost To 
Tyranny” (Kelrodžiai į ti
roniją). ' '

— Vilius Bražėnas, vienas iš 
American Opinion kalbėtojų 
biuro narių, gegužės 13 iš Ft 
Myers, Fku, išvyko į trįjų savai
čių paskaitų kelionę. S| kartą 
lankysis Indianos, Ohio, Ken- 
tncky ir Tesmessee valstijose. 

Vietovėse dauguma jo kalbų

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
Kazys Povilaitis, Juozas Skeivys 
ir Jonas JokObka.

Apskrities valdyba gegužės 4 
kviečia skyrių valdybų atstovų 
pasitarimą, o birželio 22, kartu 
su skyrių valdybomis, rengia gai veikusi komisija jau įvykdė 

didelį ir reikšmingą uždavinį 
—■ iš Pietų Amerikos atkvietė 
Ąžuolyno ir Žibučių ansamb
lius, kurie su labai dideliu pa
sisekimu gastroliavo JAV ir Ka
nadoj. Komisija balandžio 10 
atsistatydino. Komisiją sudarė:

Jis buvo sujungtas stora dekora
tyvine virve , ir pakabintas ant 
sienos. Tokių skydų junginių 
buvo 11. Darbas atliktas skonin
gi ir švariai;
7 Scenos apšvietimą tvarkė T. Jėana Kuraifcė reiškiasi Lietuvių 

Bendruomenės ir žmogaus tei
sėm- ginti komiteto veikioj.

Premijos įteikimo iškilmės 
įvyko kovo 30 Chicagoj, Jauni
mo Centre. Įteikimui vadovavo

jolė Pupienė ir jos vadovauja
mas Suktinio ansamblis ČbiCa- 
goje.
. Tautinių šokių' ansambliai: 
Grandinėlė ir jos vadovai Liu
das ir Aleksandra Sagiai iš Cle-

Jakubėno preliudą, pianu paly
dėjo Viktoras Ralys.

Per girią girelę — Vyt. Stro- 
Bos Šokį fleita palydėjo 
Rūta Bobelytė, akordeonu V. 
Daugirdas. Šokėjai ir tėvų ok
tetas sudainavo — Berneliai ap- Irena ir dr. Leonas Kriauče- 

liūnai mirusiam sūnui atminti 
kas metai skiria 1,000 dol. pre-

Ona Razutienė ir Danguolė Ra
mutytė iš Los Angeles, Lazdy
nas ir jo vadovė Jadvyga Re
inienė iš Rocbesterio, N.Y.,



KULTŪROS ŽIDINYJE Hot Springs, AR, lietuviai 
1955.00

. • ■ • • •• ' ' • ' '
Gegulė* 34,. ieita&enį, Tau- remti komiteto balius didžiojoje 

to* Fondo smrattiavrtaiof ir vestu- salėje, 
vės didžiojoje salėje. Vestuvės ' w " "“
— Ričardo Kruliko ir Kristinos 
Sabalytės.

Gegužė* 25, sekmadienį, jau- 
Kuitflros Židinio

pavasario Šventė salėse ir kieme.

jų vakarienė.

Spalio 11, SežtadMaJtaaiir 
trys gintarai” vieneto koncertas 
ir balins.

Spalio 12, sekmadienį, prof. 
Kazimiero Būgos 100 metų gi
mimo sukakties minėjimas.

Spalio 18 ir 19 šeštadienį 
ir sekmadienį, Lietuvių Tauto-

MIBSION COOPttATIVE RLAN 
-1IJI

dailės Instituto rei

St Aloysius, Nevvark, NJ — 
258.02

St Catherine’s, Hillside, NJ 
— 672.84

Our Lady of Mercy, Jersey 
City, NJ—1166.10

Woodhaveno apylinkės metinis 
susirinkimas.

Birželio 7, šeštadienį, LB New 
Yorko apygardos suvažiavimas.

SpaKo 25 ir 26, Šeštadienį 
ir sekmadienį, N.Y. Lietuvių

mo pamaldos, Maironio lituanis
tinės mokyklos mokslo metų už-

būvis mažojoje salėje.

skautų sueiga, jaunimo mišios.

St Theresa, Philadelphia, PA 
— 98.00—

St Thomas of Villanova, Vil- 
lanova, PA,

Annunciation, Philadelphia,
Lithuanian Pazishes —

2594.37.
Iš viso-163,552.18

Rugsėjo 13 ir 14, šeštadienį ir vės Žiburio radijo rudens balius.

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 saloje.

Spalio 4, šeštadienį, skautam

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.

pas laįsvom savaitgalio dienom, 
prašomi skambinti į Kultūros Ži
dinio administraciją: 235-8386.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

ioe

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, lįetuviška"Ynisija

— 24.33
Glasgow, lietuviška misija — 

50.00

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

Kings’ton, 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

VVashington, DC, Apreiškimo
— 35.00

Westfield, MA, Šv. Kazimiero
— 193.00

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

Worcester, MA, Aušros Vartų
— 386.00

Worcester, MA, Šv. Kazimiero
— 840.00 /

Lietuvoskenčiančios-kovojan- 
čios Bažnyčios vardu Lietuvių 
Katalikų Religini šalpa dėkoja 
visiem aukotojam. Kas negavo 
progos per parapiją paaukoti, 
gali savo auką siusti tiesiog šiuo 
adresu: Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Bo ule vard, Brooklyn, NY11207.

Prašome suminėti parapiją ar
ba organizaciją,jei norite, kad 
jūsų auka batų įskaityta jūsų 
sąskaiton.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Valdybos vaidu,

Reikalų Vedėjas

ORMOND BEACH, FLA
Lietuvių tautodailės ir dail. nauskienė, Antanas Kašuba,Juo- 

Juozo Sodaičio darbų paroda Or
mond Beach miesto išlaikomo] 
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

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

IMte JMtmvHMte 
DalaMMovMMtt

pianereM

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. Juozą- 
po — 109.00

Braddock, PA, Šv. Izidoriaus
— 137.00

Bridgeville, 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, Sv. Mykolo — 
131.31

Cbicago, IL, Švč. M. Marijos ( 
Nekalto Prasidėjimo — 485.00

Chicago, IL, Šv. Kazimiero— 
40.75

Cleveland, OH, Svč. M. Mari-

po —
Maizeville, PA, Šiluvos Svč. 

Mergelės Marijos — 169.00
Middletown, CT, Šv. Sebasti- 

jano — 100.00
Miners Mills, PA, Sv. Pranciš

kaus — 245.00
Minersville, PA, §v. Pranciš

kaus — 285.00
New Britain, CT, Sv. Andrie

jaus — 434.52
New Haven, CT, Šv. Kazimie

ro — 309.20
New Philadelphia, PA, Svč. 

Jėzaus Širdies — 239.25
New York, NY, Aušros Vartų 

— 60.00
Norwood, MA, Šv. Jurgio —

360.00 f

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 — 

500.00
Pittston, PA, Šv. Kazimiero —

342.00 ,
Plymouth — Lyndwood, PA,

rinkliavos bažnyčioj atsiųsta per 
Clevelando LX Religinės Šal
pos Komitetą) — 1498.35

Cleveland, OH, Sv. Jurgio 
(iš rinkliavos bažnyčioje atsiųs-

— 175.00
Reading, PA, Sv. Antano —

49.00 _ .

100.00
Dayton, OH, Sv. Kryžiaus 

608455
Detroit, MI, Sv. Petro

kuris seniai buvo begirdėję 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 parodą. Pasirodo, tai 
buvo Massachusetts valstijoj gi
męs lietuvis Joseph Balevic (Ba
le vičius), ilgą laiką tarnavęs ja- 
riniuose laivuose ir dabar gyve
nąs čia. Jis jau nekalba lietu
viškai, bet dar suprato ir su 
ašaromis akyse sakė, kad jo mie-

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-

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 Smyrna Beach savaitinis 
žurnalas Pelican paskyrė visą 
iliustruotą puslapį, pažymėda
mas, kad malonu pasižvalgyti po

Lietuvos laisvinimo reikalam šį 
pavasarį sudėjo aukų: Lietuvių 
Bendruomenei — 1209, Al
tai — 125 ir Viriui - $176.

susilaulda lankytojų iš šiaurės. 
Šioj apylinkėj pas Sigitą ir Vy
tenį Ramanauskus neseniai lan
kėsi jų giminaičiai Jonas ir Albi
na Didžbaliai bei p. Juodelienė 
iš Hamiltono, Ont, ir dr. Algis 
ir Kristina Adomoniai iš Mont-

daičius atostogavo Celestina ir 
Vladas Šiultės išRichmond H iii, 
N.Y., bei dail. Vytautas ir Biru
tė Ignai iš Staflford Springs, 
Conn. Dr. Joną ir Aldoną Sau
dargus aplankė jų draugai inž. 
B. Snarskis su žmona iš Cleve- 
lando.

neseniai įsigiję gražią nuosavy
bę Ormond Beach, Fla., vasarai 
išvyko į savo ttkj Michigano

(jvs)

Uiski) gegužės 21 sukako 70

sidžiaugti audiniais, gintarais ir 
kad labiausiai charakteringi šioj 
neįprastoj parodoj tautodailės ___ __ _________

c MvhJn- darbai yra pakelių kryžiai ir kop- tekėjo" už Alekso Jufcos (Alės
Sv. Myaoro , lylfelės Rašydama* apie daiLSo- Uiski). Dabar justai jau apie 6

daitį, žurnalas pažymi, kad jo metus gyvena St Peteraburg,
ritv IA. šv. Kazimie- tapybos darbai yra akį putnu- Fhu, ir yn iabsi aktyve* Buta-

Sn m kiantieji savo ryškiomis spalvo- vių kolonijos nariti.
roq» iSSL^MA. Sv. Petro— mis’ žalčiais, .merginomis, Ju&ienė, gyvendama Gard- 

’ paukščiais ir gėtenrt*, atlikti nėr, buvo febai iktyvtai įstfun-
310.00 __ -___ • ___ i - - ■— __ HU. u —t.

330.00
Scranton, PA, Šv. Juozapo 

485.00

gimė 1910 gegužė* 21 Gordner, 
Mat*., ir ten pnkeido didžiąją 

savo gyvenimo (MĮ. 1931 ji iš-

203.00

^oririSy mSv.Onoa- «®»* buvo lietavišlromi* te- choro, BMta ptalptoėi dnra-
^dngValley, raonrt* ir ekslibrisai, kurių gįjo*, LtetavH vaaanrteMs

PA, penkto* dešimty* buvo Statyta bendrovė* (Literatai OrtttaR
Sn^ Koteli, ro, |W parodui. Am.) ir kir Povilo — 167.65 ~ , »MP»roaoj. Amu/nn
St Clair, PA, šv. Kazimiero Lietuvių tautodailės ekspona-

— 400.00 . , _ tai štai parodai buvo sutelkti , ■ ~
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soj valstijoj.

seimą

Petro lietuvių parapijos So. Bos
tone 75 metų sukaktis, o kaitų

Gedrimas, Gedrimienė ir E . 
Medelienė, kun. J. Rikteraitis

rugpiūčio fe 10.
Nutarta prisidėti prie visų or-

kus — New Haveno LB atsto
vas ir A. Lipčienė — apygar
dos atstovė.

LB apygardos metinis suva
žiavimas įvyks gegužės 4 Water- 
bury. Darbotvarkėj —apygardos, 
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 apylinkės 
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- 
nieėė ir Vyt. Valiukas.

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

lendorių, New Havene bus rug
pjūčio 5.

Šiame susirinkime naudotos 
abi kalbos. Pinn. Jurgis Kisie
lius labai gerai kalba, skaito ir 
rašo lietuviškai. Visi susirinki
me dalyvavusieji gana gerai lie
tuviškai kalba. 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 
irsusigiedotu 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

Važiavime * apylinkei atstovaus 
St. Leildėnė. 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. Karalis. Paskutinio su-, 
sirinkimo protokolą perskaitė 
sekretorė Joan Augustine. Fi-

Connectictrt valstijos delegacija pas gubernatorę E. Grasso.

J. Rikteraitis, A. Lipčienė. Prie stalo sėdi gubernatorė. Nuotr.
St Lipčius

PUTNAM, CONN.
Remiami seselių darbai

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

Prof. A. Vasaitis, rėmėjų vado
vybės pirmininkas, trumpai pa
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 
vaidu pažadėjo toliau dirbti 
Aukščiausiojo garbei, tėvynės 
Lietuvos gerovei ir skleisti mei
lės darbus.

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

union. šiam minėjimui buvo pa
kviestas komitetas: Joseph W. 

-Casper, Albeit Kleponis, Eleo
nora Kleponis, Aldona Kropas, 
Alexandra Moriaity ir Ann 
Norinkevich.

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

Programos vedėju buvo Al- 
beit 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 
centras jau turi stogą. Tvarkomos 
sienos. Visi lietuviai turėtų se
selėm padėti, nes jos dilba 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 žt Tik kada aplink ją buvę pa
tas, džiaugtasi jo atvykimu, nes 
Putnamas padidėjo k ui tūri ninku.

— 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 komi-

- Jis 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 
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 tada pra- 
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, JonasKlimas 1949- 
196^tJęnas Žuromskis 1953-

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 seminarijos 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-

ir tuo didžiuojasi. Ir mūsų 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 rirntis- 
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 soliste padaina
vo “Kur bakūžė samanota”.

Soliste 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 kandidate 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' nistracįjcj, 341 Highląnd Blvd., 
susitaikyti ir derinti Lietuvos Brooklyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
laisvinimo darbus. kietais viršeliais 11 dol.

J.Kr.

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

1960, Juozas Svirskis 1960-1972 
ir Albinas Janiūnas 1963-1977. 
Be fe, 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.

Merkelis Giedraitis, tai nau
joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama

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

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.

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

jėjos žygiuos su savo vėliavomis.

PADĖKA

Tėv.

so bažnyčios iki lietuvių festi
valio Charles Plaza. Lietuvių

_x r______ m_______ drabužius. Visos lietuviškos or- 
ko pareigas iki termino galo, t-y. gknizacųos raginamos dalyvauti

bažnyčioj

anūkas Jurgis.

13.

nors lijo, gerai pavyko.

nė po pranešimo apie finansinį 
kuopos stovį paprašė susirin
kimą išrinkti aktyvų pirmininką, 
kuris pasirašinėtų raštas ir 
atvyktų į susirinkimus. Su juo 
susisiekti negalinti. Tai apsun
kina susirašinėjimą su organiza
cijos centru ir atsiskaitomybę. 
Susirinkimas vieningai paprašė

tesnės kaitos lietuvis, po ilgos ir

aukotos už jo sielą šv. Alfonso

Liko nvdiūdusi sesuo Agota,

Malonaus būdo Bernardas buvo 
uolus šv. Alfonso bažnyčios pa
maldų lankytojas. Diibo per il
gus metas siuvykloj. Mišios

Palaido-

Tėv.

CLEVELANDE GIRDIMA PITTSBURGHO 
LIETUVIŠKOJI RADUO PROGRAMA

klinai vadovauja Povilas Dalgis, Valandėlės adresas: Paul P.

jama ii galingos WPTT radijo
Pa. 15243. Tel. 412 221-4177.

vai.

ir Clevelande. Tokiu būdu ii
paskelbta m
bet balandžio 11 d. 11 v.v. Gy-

jos.

ne. Bus s
So. Bosto

*



(212) an-mi 
(812) 827-135® 
(SIS) 335*5962 
812) 827-9645

Mišios aukojamos už žuvinius 
dėl Lietuvos laisves kasius, 
partizanus. Po mišių tuoj bus 
lankomi karių kapai to papuošia
mi gėlėmis. Grįžus iš kapinių, 
bus ufkaadtiai. Rengia ramovė- 
nai, btoutietės, šauliai bei šau
lės. Minėtų organizacijų nariai 
kviečiami dalyvauti su šeimo
mis. Taip pat kviečiama ir lietu
viškoji visuomenė.

■ -''-y*"-4.'

T. Petrų Banifiną kunigystes 40 
metų sukakties proga pasveiki
no paštu ir pridėjo 20 dol. 
aukų. Sukaktuvininkas dėkoja.

Tautos Fondo metinis suvažia
vimas mažojoje salėje, Ričardo 
Kruliko to Kristinos Sabalytės 
vestuvės didžiojoje salėje. Ge
gužės 25, sekmadienį, jaunimo 
pamaldos ir Kultūros Židinio 
pavasario šventė — gegužinė 
salėse bei kieme.

Tautos Fondo metinis suva
žiavimas bus gegužės 24, šešta
dienį, 10 vai. r. Dalyvių regist
racija — 9 v j. Tautos Fondas 
finansuoja Vliko veiklų.

Ričardas Krulikas gegužės 24 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
susituoks su Kristina Sabalyte iš 
Rochesterio, N.Y. Jungtuvių 
apeigas atliks klebonas kun. Jo
nas Pakalniškis. Ričardo tėvai 
inžinierius Kazys Krulikas (mi
ręs prieš dvejus metus) to moti
na Aldona anksčiau buvo New 
Yorko gyventojai. Dabar Aldona 
Krulilrienė gyvena St. Peters- 
burg, Fla.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus šį sekmadienį, ge
gužės 25, per Sekmines, 12 vai.. 
Jaunimas kviečiamas kuo gau
siau dalyvauti. Pamaldų metu 
pamokslą pasakys Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, pranciškonų 
provincijolas; Po pamaldų tuoj 
bus procesija prie paminklo, kur 
bus uždegta žvakė. Šia procesija 
ir baigsis pamaldos. Po to prasi
dės pati pavasario šventė — ge
gužinė.

Tradicinė pavasario šventė, 
rengiama Kultūros Židinio išlai
kymo komitete, gegužės 25, sek
madienį, Kultūra* Židinio salė
se to kieme. Ji prasidės po jau
nimo pamaldų, apie 1 vai. Šven
tės programą atliks N.Y. tautinių 
šokių ansamblis Tryptinis. Taip 
pat akordeonais gros Vytautas 
Daugirdas ir Antanas Razgaitis. 
Veiks Giraites užkandinė, kitos 
užkandinės, baras, įvairios lote
rijos, bus ir punčo stalas.

Giraites užkandinė, vadovau
jama Vytauto Alksninio, veiks 
pavasario šventėje Kultūros Ži
dinio kieme. Kaip ir kitais me
tais, Giraite pasižymės savo gar
džiais kepsniais.

Magdalenos Galdikienės pir
mosios mirties metinės bus pri
simintos gegužės 26, pirmadie
nį, 11 vai. pranciškonų koply
čioj. Qi mirė gegužės 22). Mi
šias užprašė PLKOS.

T. Petro Baniūno, OFM, 
kunigystes jubiliejuj dalyvauja 
giminaičiai Valerija Tylaitė-Cor- 
bin su šeima iš Philadelphi- 
jos, Galenskiai, Malinauskai ir 
O. Gurskienė iš New Jersey, E. L ^nuomojamas butas iš trijų 
Dubin iŠ Kew Gardens, N.Y., kambarių Jamaica rafone. Skam- 
C. Galenskartė-Harbat su šeima binti savaitgalyje to vakarais te- 
iš Pt Jefferson ir kiti. ,e£ 454-0548.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus gegužės 29, ketvir
tadienį, 7:30 v.v. pas Rimą Gu
daitienę, 116-18 85 Avė v Rich
mond Hill, N.Y.

Simas ir Genė Kudirkai bir
želio 11 išskrenda į Australiją. 
Juos pakvietė Liet. Bendruome
nės vadovybė. Išbus tris savai
tes, aplankys visas svarbesnes 
lietuviškas kolonijas. Išskrenda 
iš Australijos birželio 30, liepos 
1 jau bus Havajuose, dar susto
ja Los Angeles. Į New Yorką 
grįžta liepos 8.

Stasys Dėdinas, dirbęs JAV 
imigracijos departamente, Wash- 
ington, D.C., paskutiniu laiku 
ėjo viršininko pareigas imigraci
jos įstaigoj St Croix, Virgin 
Islands, aerodrome. Dabar jis 
sulaukė pakėlimo į aukštesnes 
pareigas ir pereis dirbti į JAV 
konsulatą Vienoj. Greitu laiku 
jis su šeima persikelia į Austriją.

A. a. Michalinos Narvydienės 
mirties pirmos metinės minimos 
gegužės 30. Šia proga vyras Jo
nas užprašė mišias lietuvių pran
ciškonų koplyčioj, kurios bus 
aukojamos gegužės 31, šešta
dienį, 10 vai. ryto. Po pamal
dų Cypress Hills kapinėse bus 
pašventintas paminklas. Gimi
nės ir artimieji prašomi pa
maldose dalyvauti ir prisiminti 
maldose velionės sielą.

Dr. Marytė fr Aleksandras Že
maičiai, su gydytojų ekskursija 
išvykę į Tolimuosius Rytus, at
siuntė Darbininkui sveikinimus 
iš Manilos, Filipinų sostinės.

Balfo 100-jo skyriaus valdyba 
nutarė apdovanoti Balfo ženkliu
kais daugiausia pasidarbavusius 
madų parodos rengėjus. Tokie 
ženkliukai per madų parodą 
buvo įteikti: Gražinai Tiškutei- 
Tucci, Andriui Koval-Kovaliaus- 
kui, E. Julitai Venckuvienei, 
Marijai Raugienei, Rožei Jasins
kienei. Sofijai Kačinskienei Bal
fo ženkliukas buvo įteiktas per 
jų išleistuves, kai jie išvyko į 
Floridą.

Darbininko gegužės 16 die
nos nr., 7 psL, rašant apie Ag
nės Grigaitytės-Rozniekienės 
mirtį, pasitaikė klaida. Turi bū
ti: liko jo dukra Lilija, o ne Lo-

■ litą. Jos vyro vardas buvo Ed
garas, o ne Edgsrdas, pavardė —

■ Rozniekas.
O?G^kfe^NwjZ^E. ^MHnojamas butas iš trijų

piet Julia Richmond aukštes
niojoje mokykloje, 317 East 67 
Street Manhattane. Dalyvauja 
dešimt tautų su savo dainomis, 
tautiniais šokiais. Lietuviam at
stovaus N.Y. tautinių šokių an
samblis Tryptinis. Festivalį or
ganizuoja AF ABN, kuriam 
pirmininkauja Peter Wytenus. 
Šio viso festivalio pelnas skiria
mas lietuviškam kryžiui Flush- 
ing Meadows aikštėje atstatyti. 
Festivalyje dalyvaujančios tau
tos kryžių laiko laisvės simboliu.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje šį savaitgalį, gegužės 
24, pamokų nebus, nes gegužės 
26 yra Vainikų diena, Amerikos 
tautinė šventė.

EKSKURSIJA 1 
KENNEBUNKPORTĄ

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 kiemo išvyks liepos 4, 
penktadienį, 8 vai. ryto. Pakeliui 
sustojama prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Į New Yorką grįž
tama liepos 6, sekmadienį, vaka
re.

Kelionė, nakvynė geruose 
kambariuose ir valgis 5 kartus — 
asmeniui 85 dol. Šios kelionės 
reikalais skambinti Marytei Ša- 
linskienei 296-2244 arba Tėvui 
Petrui 827-1351. Anksčiau užsi
registravę pasirenka vietas auto
buse bei kambarius vasarvietėj.

lukaitė, Rita Sabalyte, Aušra

kaitė, Justas Vilgalys.
Buvę šokėjai: Dalia Bagdžiū- 

naite, Tomas Bagdas, Birutė Bi- 
vainytė, Audronė Bichnevičiūtė, 
Rasa Bobelytė, Juozas Juška, 
Roma Krapovickaitė, Ričardas 
Krulikas, Algis Liobis, Arvydas 
Liobis, Angelė Menčiūnaitė, 
Denis Migliore, Audronė Mika
lauskienė, Gediminas Mikalaus
kas, Danute •Norvilaitė, Rita 
Oniūnienė, Jurgis Oniūnas, 
Kristina Sabalytė, Gina Simo
naitytė, Audrė Staknytė, Jonas 
Vainius, Sigitas Veršelis.

Užsklanda <
Koncertas buvo puikiai organi

zuotas, puikiai atliktas. Kiek dar
bo valandų reikėjo, kol šokėjai 
grakščiai apvaldė šokius ir juos 
sujungė į vieną koncertinę py-

Kas norėtų įsigyti lietuvišką 
tautinį kostiumą, prašomas 
skambinti telefonu 201 344- 
1087.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE
Pranciškonai kviečia lietuviš

ką visuomenę atostogauti gražioj 
vasarvietėj Kennebunkporte, 
Maine. Čia ideali vieta ir fizi
niam, ir dvasiniam poilsiui. Jė
gas stiprina didinga Maino gam
ta — jūra, miškai, tyras oras, o 
taip pat ir geras, lietuviškas 
maistas, patogūs kambariai. Dva
siai atgaivos teikia meniška ap
linka — tnonumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos.

Atostogavimo sezonas — lie
pos ir rugpiūčio mėnesiai. Infor
macijų ir rezervacijų reikalais 
kreiptis adresu: Franciscan 
Guest House, Kennebunkport, 
ME 04046. Telef. 207 967-2011.

Andreja Volodkevičifltė 
>madų parodoje modeliavo 
tautinius drabužius. Ji yra 3 
metų to lanko vaikų darže
lį — Gintarėlius. Nuotr. R. Sli
žio

WOODHAVENO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

GREAT NECK, N.Y.
Paradas Ir piknikas

Ir šiais metais Great Necko 
lietuvius pakvietė dalyvauti Me- 
rnorial Day parade gegužės 26, 
pirmadienį. Great Necko PB 
apylinkės valdyba kvietimą pri
ėmė to sutiko parade dalyvauti.

Paradas prasidės 9 v..r. punk
tualiai nuo Schenck Avė. (antra

buvo apdovanoti gėlėmis. Iš k. Janina Simutienė, atidariusi 
parodų, Eugenija Venckuvienė, Janė Gerdvilienė — Ralfo 
100-tojo skyriaus pirmininkė, Gražina Tiškutė-Tucci to 
Andrius Koval-Kavaliauskas. Nuotr. L. TamoSmčio

nę! Per šokį jie pažino ir lietu
vių liaudies meną to drauge pa
juto tautos kūrybines galias.

Puikus ir ištvermingas vado
vės Jadvygos Matulaitienės dar
bas. Jai galime tik dėkoti ir pra
šyti, kad ir toliau taip vado
vautų to burtų jaunuosius šokiui, 
tautiniam menui,

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

stilius patrauklus, jaukus, patai
kąs į visų širdis. Tegu ir jis 
kuo sėkmingiausiai dainuoja. \__

Pačiam Tryptiniui linkime 
pasirengti šokių šventei ir gra
žiai ten pasirodyti, atstovaujant 
visam New Yorko jaunimui, i

Liet. gen. konsulas A. Simutis 
savo kalboje iškėlė, 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.)

TĖV. PETRAS BANIŪNAS, OFM,

km. birželio 1 d. švenčia 40 metų kunigystės Ir 20 
metų darbo Darbininko administracijoj sukaktis.

Padėkos mlilos bus aukojamos 11 vai. pranciškonų 
koplyčioj, o pagerbimo pietos vyks 12 vaL Kultūros 
Židinyje, 361 Hlghland Bhrd., BrooMyn, N.Y.
Kvipčiamr k laukiami visi. Ppųktol kvietimai dėl laito

rezervac^oe skambinti Marytei šallnoklenoi 296-2244 arba 
Živilei Jurienei 441-7831.

RENGĖJAI

KULTŪROS ŽIDINIO

įvyks gegužės 25, sekmadienį, KuMros Židinio salėse Ir antikėje.

IŠKILMINGOS SEKMINIŲ PAMALDOS su gražiu giedojimu, specialiai

GEGUŽINE — PIKNIKAS prasidės tuoj po pamaldų.

KULTŪRINE PROGRAMA

rėje pusėje). Todėl prašomi visi *

APYLINKĖS VALDYBA

lietuviai, nežiūrint kur jie gy
ventų, parade kuo gausiau daly
vauti. Moterys prašomos pasi
puošti tautiniais drabužiais.

Po parado 1 vai. Kings Point 
parke (įvažiuoti per Redbrook 
Road) ruošiamas lietuvių pikni
ką*, kuriame taip pat kviečiami 
visi dalyvauti.

| piknikų reikia atsinešti savo 
mėtotų to gėrimus, nes vietoje 
nebus pardavinėjami. Piknikų 
rengia LB Great Necko apy- 
linKM vaKjyoa.

Ml hMMN andarymat
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Savaitės 
Įvykiai f AR BUS NAUJŲ VYSKUPŲ?

IŠ LIETUVOS K.B. KRONIKOS NR. 40

JT saugumo taryba jau ket
virtą kartą papeikė Izraelį už 
vakarinio Jordano krante esančio 
Hebrono miesto burmistro ir 
kitų dviejų 'arabų vadų ištrėmi
mą. JAV ir šį kartą nuo bal
savimo susilaikė.

Islamo valstybių užsienio rei
kalų ministerių konferencijoj 
dalyvaująs Afganistano parti
zanų vadas pareikalavo, kad is- 
laminės valstybės nutrauktų 
diplomatinius santykius su Sov. 
S-ga tol, kol ji pasitrauks iš Af
ganistano, ir nepripažintų da
bartinės Afganistano vyriausy
bės. Jis taip pat reikalavo, kad 
teisėtu Afganistano vyriausybės. 
Jis taip pat reikalavo, kad tei
sėtu Afganistano atstovu būtų 
pripažinta Afganistano išlaisvi
nimo lyga.

Kanados Quebeco provincijos 
gyventojai referendumu atsisakė 
suteikti provincijos vyriausybei 
teisę pradėti pasitarimus su fe
deralinė vyriausybe dėl pro
vincijos atsiskyrimo nuo Kana
dos.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės buvo pasižadėjusios 
nutraukti su Iranu po įkaitų pa
grobimo sudarytas ūkines sutar
tis, jei Iranas iki gegužės 17 
įkaitų nepaleis. Bet Britanija šio 
susitarimo nesilaiko: ji sutiko tik 
nesudaryti su Iranu naujų ūki-

Pastaruoju metu Lietuvoje vis 
dažniau kalbama, kad greitu lai
ku Lietuvai bus paskirta Naujų 
vyskupų. Labai suprantamas tiek 
Lietuvos dvasiškuos, tiek Apaš
talų Sosto noras normalizuoti 
Lietuvos Bažnytinės provinci
jos reikalus. “LKB Kronika” yra 
įsitikinusi, kad tai padaryti šiuo 
metu yra labai maža vilties. So
vietinė valdžia šiuo metu nepri
kiš, kad iš naujo vyskupų pa
skyrimo būtų naudos Lietuvos 
Bažnytinei provincijai. Tikinčia
jai Lietuvos visuomenei būtų 
priimtini tik tokie vyskupai, ku
rie nebūtų ateistinės valdžios 
kolaborantai ir kurie nekapitu
liuotų pavojų akivaizdoje.

Kaip potencialus ir sovietinei 
valdžiai labai priimtinas kandi
datas į naujus vyskupus yra nau
jai paskirtas Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos ge
neralvikaras, ilgametis Šv. Petro

LTSR PROKURATŪROS RŪPESČIAI

1979 m. rugsėjo mėn. 5 d. 
laikraštis “Tiesa” išplatino Eltos 
informaciją apie dviejų kunigų 
— Alfonso Svarinsko ir Sigito 
Tamkevičiaus — oficialų įspė
jimą už skleidimą žinomai mela
gingų prasimanymų, šmeižian
čių tarybinę valstybę ir visuo
meninę santvarką.

Prancūzijos prezidentas Va- 
lery Giscard d’Estaing, iš anksto 
nepasitaręs su Vakarų sąjungi
ninkais, Varšuvoj susitiko su 
Sov. S-gos prez. Brežnevu, bet 
per 5 vai. trukusį pasikalbėji
mą jokių sutarimų nebuvo pa
siekta. JAV dėl to viešai pareiš
kė savo nepasitenkinimą.

P. Korėjos karinė vyriausybė 
dėl kelias dienas vykusių stu
dentų riaušių uždarė universite
tus, uždraudė politinius susirin
kimus ir streikus, įvedė griežtą 
spaudos cenzūrą, išplėtė karo 
meto būklę visam kraštui ir areš
tavo studentų ir opozicijos va
dus.

P. Korėjos ministerių kabine
tas, vadovaujamas Shin Hyon 
Hwach, dėl griežtų karinės vy
riausybės priemonių prieš stu
dentų ir opozicinių partijų veik
lą atsistatydino, bet demonstra
cijos tebevyksta ir toliau.

Irane amerikiečius įkaitus 
saugą kraštutinieji susirenkantį 
parlamentą pareikalavo nutarti, 
kad įkaitai būtų teisiami, bet 
Irano atstovas prie JT Mansour 
Farhang viešai pareiškė, kad 
įkaitų tolimesnis laikymas Iranui 
neduoda naudos.

Irano užs. reik, ministeris 
Sadegh Ghotbzadeh islaminių 
valstybių konferencijoj pareika
lavo pasmerkti Sov. S-gą už jos 

- agresiją prieš Afganistaną ir J AV- 
bes už agresiją prieš Iraną.

Airijos, Austrijos, Belgijos, 
Italijos, Olandijos ir Švedijos 
olimpiniai komitetai nutarė da
lyvauti Maskvos olimpiniuose 
žaidimuose.

250 įtakingų Izraelio žydų 
pareikalavo vyriausybę ieškoti

Po Tryptinio ansamblio koncerto Kultūros Židinio Sanoje dabartiniai ansamblio šokėjai 
ir veteranai. Ansamblio vadovė ir mokytoja Jadvyp Matulaitienė stovi gide ketvirta 
iš dešinės. Nuotr. L. TamoSaičio

AR ĮVYKS MADRIDO KONFERENCIJA?

turėtų tuoj susisiekti su Mr. Ul bų kolonijoj 32 su puse metų

du nuosaikiuosius.

Europos spauda apraOum-

' Pabrėžta, kad pakeliui iHadri-Vasario 18 — kovu 3 Ham-

gia įsipareigoti dėl tvarkingos 
kubiečių emigracijos į JAV ir 
siekia, kad JAV, tvarkydamos 
emigracijos klausimų, sutiktų

tybės priespaudos veiksnus yra 
Helsinkio garantuotų žmogaus 
teisių neatjungiama dalis. Raišų

nių nuolaidų.
Nikaragvos sandinistų parti

zanų vadai, norėdami panaikinti 
susidariusį įspūdį, kad junta yra

die Ėuropaeische Hebinld- 
Gruppe, Postfach 1168, CH- 
8022 Zuerich, Switreriand. Ko*

nes nuo to priklausys Madrido 
konferencijos pasisekimas; iš

■ Vakaruose pradedama abejoti, 
ar Madride lapkričio mėnesį 
įvyks Europos saugumo konfe
rencija, Helsinkio konferencijos 
tęsinys. Paryžiuj leidžiamas
dienraštis International Herald vime negalima tylėti apie {gru

bius Helsinkio dvasios įžeidi
mus. Jie pareiškė, kad moksli
ninko teisė kalbėti tiesą ieško-

Radijo ir Amerikos Balso efektin-

PRAPLĖSTI RADUO 
LAIDAS

Kongresmanas E. Dervrinski 
(resp.-Ill.) kovo 26 JAV atstovų 
rūmuose pristatė rezoliuciją (H. 
Con. Res. 308), kurioj sakoma, 
kad JAV turėtų sustiprinti, pra
plėsti ir pagerinti radijo laidas į 
Rytų Europą, padidinant

Tribune (1980.111.21) pranešė, 
kad Prancūzija pasiūliusi savo 
NATO partneriam atidėti arba 
visai panaikinti Madrido konfe
renciją* Oficialūs Paryžiaus 
sluoksniai bematant paneigė šią 
žinią, tačiau kovo mėnesį Len
kijoj apsilankęs prancūzų už
sienio reikalų ministerijos aukš
tas pareigūnas pareiškė: “Pran- 

ir Povilo bažnyčios Šiauliuose 
klebonas, kun. Liudvikas Mažo- 
navičius. Apie jo baimę it pa
klusnumą sovietinei valdžiau 
plačiai yra žinoma visoje Lietu
voje.

Sovietinei valdžiai būtų pri
imtinos į vyskupus Vilniaus ar
kivyskupijos ir Kaišiadorių vys
kupijos valdytojų — Algio Gu
tausko, Juozapo Andrikonkir į 
juos panašių kunigų kandidatū
ros.

Marijos žemės vaikai tiki, kad 
Šv. Tėvas, Lietuvai paskyręs pa
šę sava širdies, skirdamas naujų 
vyskupų, atsižvelgs į Lietuvos 
tikinčiųjų norą turėti tvirtus, 
visa širdimi Bažnyčiai tarnau
jančius vyskupus. Daugelio 
metų patirtis rodo, kad geriau 
kurį laiką turėti mažiau vysku
pų, negu turėti netinkamus.

komjaunuolį galima būtų įtikin
ti, kad šie kunigai galėjo iš 
sakyklos ką nors šmeižti. Taigi 
atsakymo reikia ieškoti kažkur 
kitur.

1978 m. lapkričio 13 d. Lie
tuvoje pradėjo veikti Tikinčiųj ų
teisėms ginti Katalikų Konite- sirūpinimą kelia ne tik kunigų, 
tas, iš karto laimėjęs daugumos, aktyvi veikla, bet ypač jauni

mas, kurio neįmanoma sužavėti

jose bus vengiama politikos. 'Ta
čiau amerikiečių, britų it pran
cūzų delegacijų vadovai pakeitė 
savo nuomones, nes, anot jų, 

UkZu DUgmiulS KObUcR*iC3JU9
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rnitetą ignoruoti — Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis Anilio- 
nis šio komiteto veikimą paly
gino į uodo zyzimą. Tačiau 
kai šių metų pradžioje 522 ku
nigai ir du vyskupai savo pareiš
kimuose viešai solidarizavosi su 
TTG Katalikų Komitetu, partija 
ir KGB susirūpino, kad jų iki 
smulkmenų Rusijoje išdirbti 
planai, griauti Bažnyčią iš vidaus, 
gali sužlugti, nes nepasiseks pri
versti daugumą kunigų nusi
lenkti ateistinei valdžiai.

Dviejų TTG Katalikų Komite
to narių — kun. A. Svarinsko ir 
kun. S. Tamkevičiaus—viešas ir 
plačiai paskleistas įspėjimas ne
abejotinai turėjo tikslą parali- 
žuoti Komiteto veiklą ir nugąs
dinti visus Lietuvos kunigus, 
kad “nebandytų pūsti prieš 
vėją”.

Kokį efektą iššaukė šis Proku
ratūros įspėjimas? “LKB Kroni
kai” teko girdėti ne tik dauge
lio kunigų ir tikinčiųjų susirū
pinimą dėl šių dviejų kunigų 
likimo, bet apie daugelio kuni
gų ryžtą arešto atveju įsijungti 
į TTG Katalikų Komiteto veiklą.

IGNORUOJAMI 
SOVIETINIAI 
ĮSTATYMAI Areštai, kratos ir po Afganis

tano užpuolimo sugriežtintos 
kontrolės sulėtino lietuvių po
grindžio spaudos gaminimą ir 
platinimą, bet jos neužgniaužė.

Po ilgesnės pertraukos Vaka
ruose gautas 19-tas Aušros nu- 
meris, iŠlėfstas l979 lapkričio 

(nukelta į 2 psl.) mėnesį. Jame randam “Lietuvių 
kalbos gynimo iniciatyvinės 
grupės” raštą Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Wald- 
heimui, kuris prašomas suteikti 
savo organizacijos pagalbą lietu
vių tautai, prieš kurią vykdomas 
“siaubingas nusikaltimas” — 
Taškento konferencijos patvir
tinta “naujoji rusinimo progra
ma”. Taip pat Waldheimui ir 
kitom tarptautinėm organizaci
jom adresuotas jau anksčiau 
išeivijos spaudoj pasirodęs tryli- , 
kos lietuvių aktyvistų pasirašy-

Sovietinei valdžiai didelį su-

okupuotas. Nors oficialūs sluoks
niai tebėra optimistiški, Madri
do ateitis tebėra atviras klausi
mas.

Madrido konferencijai tebesi- 
ruošia įvairios JAV ir Europos 
žmogaus teisių grupės, kurių 
pastangas koordinuoja Help and 
Action komitetas (Borte Bostale 
No. 6,77850 Hericy-sur-Seine, 
France). Organizacijos, ku
rios norėtų, kad jų turima me-

KRITIKUOJA KOMUNISTINĘ 
LIETUVOS ISTORIJĄ

1978 Vilniuj buvo išleista 
Istorija Litovskoj SSR. Po pus
antrų metų šią stambią knygą 
komunistų partijos ideologi
niame oficioze Komuniste (1980, 
sausis) labai kritiškai peržvel
gia net trys recenzentai — prof. 
B. Dundulis, doc. J. Dobrovols- 
kas ir doc. A. Rakūnas.
, Recenzentai neužsimena apie 
knygos pavadinimo absurdišku-

. mą: “Lietuvos SSR” termino už- 
kergimą visai Lietuvos istorijai. 
Tokių nesąmonių nerasi sateliti
nėse Rytų Europos šalyse, kur 
leidžiamos “Lenkijos”, “Vengri
jos” etc., o ne “Liaudies Len
kijos” ar “Socialistinės Vengri
jos respublikos” istorijos. Ta
čiau recenzentai atidengia daug 
kitų knygos trūkumų. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės susi
darymas, “labai reikšmingas įvy
kis lietuvių tautos ir jos kaimy
nų istorijoj”, esąs “per blankiai 
aptartas”. Knygoj “reikiamo dė
mesio” nesusilaukė “lietuvių 
tautos ilgaamžė didvyriška kova 
(XIII-XV a.) prieš kryžiuočių 
agresiją į rytus”. (Recenzentai 

neužsimena apie ilgaamžę kovą 
prieš rusų agresiją į vakarus ...) 
Knygos autoriam “reikėjo pažy
mėti, jog vieneri ikikariniai ta
rybiniai metai buvo per trum
pas laikas tam, kad būtų įveik
ta buržuazinės ideologijos įtaka, 
senos tradicijos ... Neatsi
žvelgiant į šias aplinkybes, sun
ku suprasti Tėvynės karo lai- auklėjimui”, 
kotarpį.. .Buržuazinės-naciona-

listinės klerikalinės ideologijos 
neigiami padariniai Lietuvos 
liaudžiai ryškiai atsiskleidė hit
lerinės okupacijos bei pokario 
klasių kovos sąlygomis”.

Ypač įdomus priekaištas kny
gos autoriam, kad jie nė vienu 
kritišku žodeliu nepalydėjo ma
sinių išvežimų aprašymo. Tas 
priekaištas, aišku, išreikštas 
marksistiniu-leninistiniu žargo
nu:

“Čia aptartas taip pat reakci
nių elementų iškėlimas iš Lie
tuvos ribų karo išvakarėse. Ta
čiau, mūsų nuomone, reikėjo pa
rodyti klaidas ir socialistinio 
teisėtumo pažeidimus šios prie
monės metu. Dėl trumpo laiko 
respublikos partinė organizaci
ja nesugebėjo reikiamai išaiškin
ti, kaip ir kodėl buvo vykdo
mas iškėlimas. Visa tai tam tik
ru mastu padėjo priešams dez
orientuoti kai kuriuos gyventojų 
sluoksnius.”

Nė žodžio apie masines de
portacijas po karo ...

Tokia Lietuvos “istorija” pri
statyta rusiškai kalbantiem So
vietų Sąjungos skaitytojam. Jos 
redakcinė kolegija: B. Vaitkevi
čius (atsak. redaktorius), V. Mef- 
kys, K. Navickas, V. Pašuto 
(rusas), K Surblys, M. Jučas. 
Pasak Komunisto recenzentų, 
“nėra abejonės jog šis veikalas 
daug padės idėjiniam intemacio- 
nalistiniam tarybinių žmonių

(Elta)

POGRINDŽIO AUŠRA (Nr. 19) 
JAU PASIEKĖ VAKARUS

LAUK IŠ LIETUVOS, OKUPANTAI! 
— JUSTO GIMBUTO PAREIŠKIMAI

Vakarus pasiekė Justo Gim
buto pareiškimas, adresuotas 
SSSR aukščiausios tarybos pre
zidiumui ir Klaipėdos pasų stalų 
viršininkui, datuotas 1979 bir
želio 29. Šių metų vasario mė
nesį Gimbutas buvo nuteistas 
metam lagerio už “pasų nuo
statų pažeidimą”, nes, atkalėjęs 
30 su viršum metų, jis atsisa
kė imti sovietinį pasą ir reika
lavo leidimo išvykti į Ameriką.

Laužyta rusų kalba parašyta
me ir vietomis sunkiai įskaito
mame pareiškime Gimbutas ra
šė: “Išduokit man pasą be pi
lietybės ir išleiskit mane į už
sienį—į Izraelį arba į JAV pas 
mano seserį, kuri jau atsiuntė 
man iškvietimą ir kuri gyvena 
šiuo adresu: B. Vaičiulis, 85- 
20 88th St, Woodhaven, N.Y. 
11421, USA. Kodėl? Todėl, kad 
man 54-eri metai, o kovai su 
okupantais aš pašvenčiau visą 
savo gyvenimą: iš 54 metų at-

binėj laisvėj, ir niekur neradau 
savo iškankintai dvasiai ramy- 

tas “SOS!” atsišaukimas, reika
laujantis laisvės Antanui Terlec
kui. Straipsny “Gelbėkime save 
ir savo tautą” tvirtinama, kad kas 
vienuoliktas Lietuvos gyvento
jas jau yra tapęs alkoholiku.

įvykusią pirmąją oficialią blaivi
ninkų konferenciją. Panašumai 
tarp XIX a. ir dabartinės oku
pacijos gvildenami straipsny 
“ ‘Patobulinta’ carinė priespau
da”. Straipsnis “Istorijos feno
menas” aptaria sovietinės siste
mos melus. Atsiminimuose apie 
šiaurės Lietuvos partizanų vadą 
Kalpoką sakoma, kad partizaninė 
kova Lietuvoj truko iki 1957, 
o “kai kuriuose rajonuose” dar 
ilgiau.

Yra ir daugiau įdomios me
džiagos. (Elta)' 

ką, kas suteikia sielai ramybę.” 
Gautas ir kitas Justo Gimbu

to pareiškimas, rašytas dar lagery 
1974 ir adresuotas SSKP CK 
biurui. Tai Gimbuto priesaika 
“Dievui, Jo Sūnui ir Šventa
jai Dvasiai, tėvynei Lietuvai, 
gimtajai žemei ir visiem kovo
tojam, žuvusiem už tautinį Lie
tuvos išvadavimą”, pasirašyta 
krauju ir užtvirtinta trijų kruvi
nų pirštų antspaudu”.

(Elta)



Padienį, gnl- 
o New Yorko 
ambho Trypti- 
aktuvinis kon- 
rekordmį skai- 
buvo per 400 

ie stalų. Dalis 
inio šokėjai, jų
artimieji. Salė 
naža, nes dar
ių atsilankyti, 
os nepateko.

Jautriame poetiškame savo žo
dyje ansaaaNid vadovė Jadvyga 

nėm, garsino lietuvių liandies Matulaitienė kalbėjo, kodėl jai 
įTLetu v,. Prilinė, tari S^naHu^irkodęUailiod- 

kadaise ansamblyje lota) ir ■^-Džiugu, kad tiek daug sus,- 

dabar pagarsėjęs teniso žaidėjas 
Vytas Gerulaitis.

Pareikšdamas vadovei dėkin-

darbą, kad gavo tiek daug dova-

įpės
Jovė Jadvyga 
tyrusi organi- 
rlanuotoja, su
domiu progra- 
, šiam koneer- 
ko nei triūso, 
rasitenkino čia
upe, bet ėmė ir 
; šokėjus, tuos, 
porą metų, o 

kė. Taip susi- 
Bendrai suėju- 
ceną ir puikiai 
v Yorko jauni-

gumą už darbą, jis įteikė dova
ną savo ir savo žmonos vardu. 
Palinkėjo ištvermės darbe, dar 
ilgus metus puoselėjant tautinių 
šokių meną.

du už tai padėkojo. O liūdna 
jai nes prisimena savo jaunys
tę, kuri prabėgo prie Nemuno ir 
Mūšos. Graudu jai, kad yra ne 
tert bet čia. Savo žodį baigė 
poettojono Aisčio eilėraščiu: Pa
kentėk, brangi, nelaiminga tėvy-

nių darbų telkimui ir išsaugoji
mui išeivijoj suaktualėjus, Lie
tuvių Fondo* tarybos yra patvir
tinta atitinkama Meno komisi
ja: dr. G. Balukes — pirm., dr. 
K. Ambrozaitis, dr. J. Račkaus
kas, dr. A. Razma, P. Sodeika, 
dail. A. Valeška, adv. P. Žum- 
bakis. Komisija svarstys galimy
bes prie Lietuvių Fondo suor
ganizuoti atskirą dailės fondą.

Gintarėliai švenčia Velykas. Iš k. mokytoja Rūta Bobelytė 
ir mokinukai: Matas Skabeikis, Daria Vainiutė, Andrea

pa šokėjai 
•įtraukus, or- 
pakilų ir įspū- 
t dar įspūdin- 
į sceną ėmė 
ikabinę į gran- 
ilna scena.
įsilenkė publi- 
em.

los vardu sveikino jos vedėja 
Elena Ruzgienė. Savo sveikini
me pažymėjo, kad malonu Mai
ronio mokyklai pasveikinti Tryp
tinį, nes abu yra vienmečiai.

Giminių vardu sveikino du 
berniukai— P. Sabalis ir A. Bag- 
džiūnas.

Tada į sceną buvo įnešti gėlių 
krepšiai: Landsbergių krepšis, 

Perkūno choro krepšis. An
samblio vardu savo vadovę svei
kino ir jai dėkojo Jolita Gudai
tytė ir Jonas Matulaitis. Įteikė 
dovaną — degintą medinę lėkš
tę Gą padarė Birutė Kidolie- 
nė ) ir perlų virtinėlęr^^

Buvusių šokėjų vardu jautriai 
pasveikino Jurgis Oniūnas.

ne ...
Po šio eilėraščio sugiedotas 

Lietuvos himnas. Pradėta ir 
vakarienė. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Pakalniškis. f

Šaltų valgių vakarienė buvo ir 
gausi ir puiki. (

Renjpmo komitetas

liai renkasi šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai. r. Kultū
ros Židiny. Vaikai priimami nuo 2 metų. Informacijai skam
binti tėvų komiteto pirmininkei Nijolei Volod — 212 441- 
2943.

gtiįpynę 
dėjo mergaitės 
eitė. vyrai, pa- 
taip keitėsi šo- 
ai, visi sudary- 
!. Šokiai įveda- 
galvotai, sude- 
; su kitu.
;uktutė, žioge- 
oko buvusieji 
, palydėjo tėvų

Sveikinimai raštu
Toliau programos vadovė su

minėjo, kas ansamblį ir jo va
dovę šia proga sveikina raštu. 
Pačių sveikinimų neskaitė.

Tokie sveikinę raštu buvo: 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vytautas Kutkus, tautinių šokių 
festivalio pirm. Bronius Juodelis 
ir jo žmona Vida Janulevičiūtė- 
J uode Ii e nė, LB New Jersey apy-

Be pačios vadovės J. Matulai
tienės, dar dirbo specialus komi
tetas, kuriam pirmininkavo An
tanas Matulaitis. Kiti komiteto 
nariai buvo: I. Alksninienė, D. 
Bagdžiūnaitė,' R. Česnavičienė, 
V. Dragūnevičius, - R. Gudai
tienė, E. Remėza, G. Stankū
nienė, L. Šileikytė-Hood.

Salė buvo gražiai D. Bagdžiū- 
naitės dekoruota. Ant kartoninių 
skydų buvo išpieštas stilizuo
tas tulpės žiedas, lyg būtų iš
austa iš medžiagos. Viename 
skyde tas tulpės žiedas buvo bal
tame fone, kitur — žaliame 
fone. Toks trijų besikeičiančių 
skydų junginys sudarė vienetą.

Jis buvo sujungtas stora dekora
tyvine virve ir pakabintas ant 
sienos. Tokių skydų junginių 
buvo 11. Darbas atliktas skonin
gu ir švariai.

nušienė, Emilija Sakadolskienė, 
Gintaras Aukštuolis ir kun. An
tanas Saulaitis. Komisija premiją 
paskyrė Joanai Kuraitei, teisi
ninkei, gyvenančiai Hamiltone.

Scenos apšvietimą tvarkė T. Joana Kuraitė reiškiasi Lietuvių 
Alinskas, muzikos koordinatoriu
mi buvo Vytautas Daugirdas, 
tėvų oktetą sudarė: V. Alksni
nis, A. Cesnavičius, Z. Jurys, S. 
Karmazinas, R. Kezys, P. Rasi
mas, P. Tutinas.

Tautinių šokių kapeloje grojo: 
K Kazlauskis (vad.), J. Daugir
das, V. Daugirdas, St. Janušas, 
D. Kudžma.

Kas tie šokėjai?
Dabar Tryptinyje šoka: Lina 

Alksninytė, Rasa Alksninytė, 
Raimundas Balsys, Lina Bobely-

(nukelto j 12 pst.)

(Viktoras Lota LMK Federacijos pirmininkė 
), žekehs (šo- 
nblio šokėjai).

įtarpas 
pirmoji dalis, 
ją skyrė muzi-

Bobelytė flei- 
iiurlionio—VI. 
ą, pianu paly- 
rs.

— Vyt. Stro- 
t a palydėjo 

akordeonu V. 
ai ir tėvų ok- 
- Berneliai ap-

gintarai
tarpą buvo į- 

dainuojantis 
ir trys ginta- 

udaro Danutė 
as Jurys, Juo- 
ovas Vytautas 
tas gražiai pa- 
*ražydo jazmi- 
viškėje. Visus 
vienetui pri- 

s.

M. Samatienė, Apreiškimo para
pijos klebonas kun. Jonas Pa
kalniškis, parapijos kunigai ir 
parapiečiai, pranciškonų vardu 
— provincijolas Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, VI tautinių šo
kių šventės vyriausia vadovė Ni
jolė Pupienė ir jos vadovauja
mas Suktinio ansamblis Chiča- 
goje.

Tautinių šokių' ansambliai: 
Grandinėlė ir jos vadovai Liu
das ir Aleksandra Sagiai iš Cle- 
velando, Spindulys ir jo vadovės 
Ona Razutienė ir Danguolė Ra- 
zutytė iš Los Angeles, Lazdy
nas ir jo vadovė Jadvyga Re- 
ginienė iš Rochėsterio, N.Y., 
Berželis ir jo vadovė buvusi 
Tryptinio šokėja, Dalia Dzi- 
kienė iš Hartford, Conn., Žilvi
tis ir jo vadovės Vanda Stankie- 
nė ir Aniceta Mažeikienė iš Chi
cagos, Gyvata ras ir jo vadovė 
Genovaitė Breichmanienė iš 
Hamiltono, Kanados, Gintaras ir 
jo vadovai Rita ir Juozas Kara- 
siejai iš Toronto, Kanados.

rertraukos ėjo 
kti šie šokiai: 
toko buvusieji 
vestuvių pol- 

nkinis. Pabai- 
1 pynę sušoko 
lio nariai. Dai- 
ėvų oktetas.

Pavieniai sveikintojai
Telegrama iš Vilniaus sveiki

no Juozas Lingis, ansamblio Lie
tuva baletmeisteris.

Ilgametė tautinių šokių insti
tuto narė ir mokytoja Irfena Ši
linienė iš Chicagos, buvę 
Tryptinio šokėjai Ramunė ir Al
gis Rimai iš Ekvadoro valstybės, 
Aldona ir Marijus Marijošiai iš

CHICAGO/ILL.
valdyba

Veikia tik viena Balfo apskri
tis. Ji veikia Chicagoj ir koordi
nuoja Chicagoj ir apylinkėse 
esančių skyrių veiklą. Apskričių 
galėtų būti ir daugiau, nes vien 
Chicagos apskrities veikla rodo, 
kad ji labai naudinga Baliui.

Kovo 23 Šaulių namuose įvy
ko Chicagos apskrities skyrių at
stovų metinis suvažiavimas. Da
lyvavo 109 atstovai. Pirmininka
vo Kostas Bružas, sekretoriavo 
Emilija Vilimaitė. Apskrities 

^pirmininkui Valerijonui Šimkui 
nesveikuojant, suvažiavimą 
pradėjo ir apskrities valdybos 
veiklos pranešimą padarė J uozas 
Mackevičius. Iždo pranešimą 
padarė Bronius Andriukaitis, o 
kontrolės komisijos — Kazys 
Povilaitis.

Praėjusio rudens vajaus metu 
apskrity surinkta per 37,000 dol. 
Visi pinigai perduoti centrui. 
Suvažiavimo metu centrui įteik
ta dar 2,150 dol. Šie pinigai 
sutelkti rengiant gegužinę ir ki
tus pobūvius.

Suvažiavime išrinkta nauja 
apskrities valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė taip: Jonas Ja-, 
saitis — pirmininkas, Juozas 
Mackevičius — pirm, pavaduo
tojas, Stasys Vanagūnas ir Felik
sas Sereičikas Sereičikas — 
vicepirmininkai, Bronius And-

Bendruomenės ir žmogaus tei
sėm ginti komiteto veikloj.

Premijos įteikimo iškilmės 
įvyko kovo 30 Chicagcj, Jauni
mo Centre. Įteikimui vadovavo 
Jolita Kriaučeliūnaitė. Laimėju
sią sveikino garbės konsulė Ju
zė Daužvardienė, LB vardu An
tanas Juodvalkis ir Jaunimo Są
jungos pirm. Gintaras Aukštuo
lis. Premijai skirti komisijos var
du kalbėjo Regina Kučienė. Joa
na Kuraitė, dėkodama už premi
jos paskyrimą, pabrėžė, kad mū
sų jaunimas per mažai domisi 
Lietuvos laisvinimu ir. politine 
veikla, taip pat stokoja pagrin- 
dinių^žinių apie reikiamus vyk
dyti uždavinius.

Meninėj programos daly pasi- 
r«dė, d^iflįįįpkė, Jąųtyi- 
laitė ir Renata Bielskytė, pade
klamavusi Mykolaičio-Putino 
eilėraštį “Margi sakalai”.

— Ilona Laučienė, PLB Visuo
meninių reikalų komisijos narė, 
aprūpina LB kraštų valdybas 
įvairia medžiaga, liečiančia Lie
tuvos okupaciją, žmogaus teisių 
pažeidimus ir kita informacija, 
kuri yra naudojama supažindinti 
kraštų vyriausybes su Lietuvos 
padėtimi bei ruošiantis Lietuvos 
okupacijos 40 metų sukakties 
minėjimam.

—Amerikos Lietuvių Bibliote
kos leidykla metinį narių susi
rinkimą šaukia Chicagoj, Jauni
mo Centre, birželio 7.

— Vilius Bražėnas, vienas iš 
American Opinion kalbėtojų 
biuro narių, gegužės 13 iš Ft 
Myers, Fla., išvyko į trijų savai
čių paskaitų kelionę. Šį kartą 
lankysis Indianos, Ohio, Ken- 
tucky ir Tennessee valstijose.

Vietovėse dauguma jo kalbų 
yra organizuojama vietinių John 
Birch Society skyrių. Šios kelio
nės paskaitų tema: “Signpost To 
Tyranny” (Kelrodžiai į ti
roniją). '

vėl suėjo visi 
ii koncerto už- 
iai vadovavo

Ziuricho, Šveicarija, Dana Mau- 
rukaitė-Sakalienė iš FUl, Danu
tė Leveckytė-Zubick iš Michi- 
gano, N.Y. vyrų choras Perkū
nas, New Yorko ateitininkai,

tė 
gano,

avių visliame* 
rij ir jos vada* 
Mtienę sveiki- 
konsulas Ani-

įkę ne į eilinę 
susirinkę pa- 
•ą ir pagarbų 
lai New Yorko

Atsistatydino
PLB valdyba buvo sudariusi 

kultūrinės talkos komisiją. Jos 
tikslas buvo užmegzti ir palaiky
ti kultūrinius ryšius su visų 
kraštų bendruomenėmis. Neil-

riukaitis — iždininkas, Kostas 
Januška — sękretorius, Grpžvy- 
cEa Giedraitytė — protokolų sek
retorė, Kostas Repšys ir Kazi
mieras Rožanskas — parengimų 
reikalam.

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
Kazys Povilaitis, Juozas Skeivys 
ir Jonas Jokūbka.

Apskrities valdyba gegužės 4 
kviečia skyrių valdybų atstovų 
pasitarimą, o birželio 22, kartu
su skyrių valdybomis, rengia gai veikusi komisija jau įvykdė 
kasmetinę gegužinę. didelį ir reikšmingą uždavinį

— iš Pietų Amerikos atkvietė
* Ąžuolyno ir Žibučių ansamb

lius, kurie su labai dideliu pa
sisekimu gastroliavo JAV ir Ka
nadoj. Komisija balandžio 10 
atsistatydino. Komisiją sudarė: 
dr. Leonas Kriaučeliūnas 
(pirm.), Regina Kučienė, Marija

Premija Joanai Kuraltel
Irena ir dr. Leonas Kriauče- 

liūnai mirusiam sūnui atminti 
kas metai skiria 1,000 dol. pre
miją jaunimo veikloj pasireišku
siam jaunuoliui ar jaunuolei, Remienė, Juozas Šlajus, Antanas 
arba jaunimo grupei. Šiais me- Jarūnas, Algis Regis, Loreta 
tais premijai skirti komisiją su- Stončiūtė ir Remigijus Vedegys. 
darė: Regina Kučienė, Vida Ja- J. Alksnė

IŠ SUNNY HILLS PADANGĖS
Sunny Hills, Fla., veikia anks- lėtų papasakoti iš savo pergy- 

čiau įsikūrusių amerikiečių verrimų. Šiandien, susibėgę iš 
sambūris, vadinamas Civic As- įvairių Amerikos vietovių, jie į- 
sociation. Šis sambūris siekia už- sijungia į šį kraštą su savo at

neštine kultūra, menu ir religi-megzti su gyventojais artimes
nius ryšius ir plėsti tarpusavį

pradžioje lietuvių susirinkimam 
skirtose patalpose buvo sureng-

amerikiečius supažindinti su 
mūsų tautodailės kūryba, daino
mis ir šokiais. Netrukus vie-*
tinėje spaudoje ‘Vtashington 
County News” ir “Banner" Šio 
renginio proga pasirodė trumpas 
straipsnelis.

pateikė itin įdomių programą. 
Visų pirmų paminėta pagrindinė 
kalbėtoja Genovaite Beleckienė, 
vaizdžiai apitadinuri mūsų 
kaito tragedijų ir palyginusi Ją

Ypatingo lankytojų dėmesio, 
recenzento teigimu, susilaukė 
išstatyta nedidelė parodėlė: įvai
rių atspalvių gintarų vėriniai, 
dievdirbių menas, medžio raiži
niai, medinės lėkštės, audiniai, 
staltiesės, rankų darbo siuvinė
jimai ir t.t

žymėta straipsnyje), Emilija

Ibkota^ kai knyga buvo gabe
nama j Lietuvę per sienų nele
galiu bodu, nes spausdintas žo%
GIS DUVO UZaraOSCMs KBIDBIufS
- >■----- O-V - ' t — -1 a - V* -atžymėjo, km tonu auy gilėsiu 
tuo metu bųpo ir jos tėvas.

— Rasa Lidija Zelenytė, Van
dos ir Vytauto Zelenių dukra, 
birželio 1 susituokia su Saulium 
Antanu Matu, Sauliaus Juliaus ir 
Aldonos Matų sūnumi. Susituo- 
kia Šv. Kazimierų, bažnyčioje 
tos Angeles, Calif. Los Angeles 
ir jos artumoje gyvena abi šei
mos. Jaunieji aktyviai reiškiasi 
jaunimo organizacijose ir drauge 
vaidina Los Angeles teatre. V. 
ir V. Zeleniai kadaise yra gyve
nę New Yorke.

— Operos solistė Lilija šu
kytė, dainuojanti įvairiuose Eu
ropos teatruose, vasario pra
džioj Bavarijos švietimo minis- 
terio Maierio atžymėta “Bavari
jos kamerinės dainininkės” titu
lu už “išskirtinai menišką mu
zikinį atlikimą”. Tokį atžymėji- 
mą gavo ir dar trys dainininkės 
— Margaret Price, Edith Mathis 
ir Julia'Varady.

— Lietuvių kunigų rekolekci
jos vyks birželio 9-13 Putnam, 
Conn. Jom vadovaus kun. Jonas 
Staškus iš Kanados.

dos LB pirmininkas, lankėsi 
Chicagoj ir PLB valdybos iždi
ninkui Mečiui Šilkaičiui perda
vė Kanados LB solidyumo įna-

reikalam,, pagal aukotojų norą 
skirtų Lietuvių Bendruomenei.

buvęs Vilkaviškio, vėliau Me- 
dellino, Kolumbijoj, kunigų se
minarijos profesorius, Mari
jampolės mokytojų seminaruos

goj, dėl susilpnėjusios sveika-

Putname. Jo dabartinis adresas: 
Matulaitis Nursfag Home, Ine.,

06260.

tintų lobų. Visos programos 
dalyvės vilkėjo testiniais dn- 
DUŽIUS) kbs suniKc vsKarai ite*
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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 Dvasią kuri gamtines 
žmogaus pastangas siekti Tiesos 
ir ją vykdyti sustiprintų antgam
tine Dievo malone.

klausinaas. Tai net" ne "klausi
mas, nes atsakynm 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, kuJių įsigalėjimas buvo 
ženklas graikiškąjai-romėniška- 
jai civilizacijai atėjus nuosmū- 
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 įkvepią 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 tiesą 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-

“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 nuosmOkio 
ženklai? Naujiem barbaram bus 
lengva šią civilizaciją pribaigti, 
kada ji nebus atsirėmus į Sek
minių, Tiesos, Dvasią.

ŠvenčiaSiada aaetaiš 
savo gyvenimo 40 metų, o jo 
vadovas, dirigentas ir kompozi
torius Alfonsas Mikulskis — savo 
muzikinio darbo 50 metų sukak
tuves.

Čiurlionio ansamblis, įsikoręs 
1940 sausio 15 Vilniuj, 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 dainą gyvą skam
bi, tyra, kaip krištolas, savo 
lietuviška dvasia ir mūsų kultū
ros senoviniu aidu.

S v. Jurgio parapijoj susirinko 
gausus būrys Clevelando lietu
vių drauge su čiurlioniečiais ir 
jų vadovais pasimelsti. Pro baž
nyčios langus 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 gegužes 4 Clevelande. Paskaitų skaito poetas 
Stasys Santvaras. Nuotr. V. Bacevičiaus

noviškai, neįprastai ..
Mišias aukojo 

mėtis klebonas 
nauskas, asistuojamas 
svečių: kun. Alfonso Batono 
Detroito, kun. Aleksandro 
dikovskio, kun. Juozo Bacevi
čiaus, jo įpėdinio, ir sveika kum. 
dr. Tomo Žiūraičio iš Washing- 
tono. Buvo džiugu girdėti konp. 
Alfonso Mikulskio sukurtus mi
šias tautiniais senoviniais lietu
viškais motyvais. O kanldių mu
zika, kaip kokie rojaus instru
mentai, subtiliai rišo giesnrię 
su giesme.

Kun. dr. Tomo Žiūraičio pa
mokslas buvo specialiai pritai
kytas šiai iškilmingai progai. 
“Ansamblis tai naujoji Mojaus 
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 pamoksfininkasjis įver
tino kompozitoriaus lietuvišką 
mišių giesmes, nes “giesmėsyrą 
religijos kraujas ir šiltis”- Apie 
pačius čiuriioniečius 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-

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

lionio ansamblio ypatumus, jo 
ir vadovų nuopelnus.

Minsimas, kaip įprastą truko 
nepaprastai ilgai, kad ir išvargę 
ansambliečiai, nežiūrint pa
rinkto puikaus repertuaro, jau 
nebebuvo savo žydėjimo aukš-- 
tumoj. Savaime suprantamą 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

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 pripažintą kad Čiur
lionio ansamblis yra ne 
vien visos mūsų lietuviškos vi
suomenės turtas, bet taip pat ir 
bendras visų Clevelando lie
tuvių pasididžiavimas. Tolau 
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- 
InkHSi . bendruomenės 
pirm. Laureano Leone. Daly
vavo 45 organizacijų 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.
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Įvaizdis
Ašurbanipal rūmuose yra sie-

Bagdadą — 450 km į pietus.

gvidas, ‘Rasime naktynę”. Hat-medis. Ant jo šakų kabo žiau-

rašo, kad Dievas duos *... ženk-

švilpterėjhnu pašauks ją nuo pat

Apie pertus ir Partijos impe
riją buvau girdėjęs studijų metu.

šarfct. Aibė tarnų velka skanės
tus, palmių šakomis baido mu
ses ir vėdyklėptis vėdina orą.

dina?” klausiu šalia manęs sė
dintį kolegą. Ieškome vardo kil
mės. Atrodo, kad graikai buvoTurtinga diena. Naktis judėji

mą plentu retiną Kur ne kur ly
gumoje jau užsidega žiburėliai. 
Eikliai skubame Katra linkui.

fos su vyno taure. Prie jo kojų

W).

greitai, paskubomis ...” (Iz. 5, 
»).

Nenuostabu, kad Asirija Sena- 

Naktb nešaltą Maloni. Atro-

tarpu Joana knyga aprašo Dievo 

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

atleidimą asirams. Dievo siun
čiamas, pranašas Joną prašne
kino žiauriuosius asirus su kvie-

Paukščių 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 
vakaras dangų į dvi apylyges 
dalis dalina balzgana juosta. Tai 
Paukščių takas. Nuostabus ir jis 
Krašte tarp upių!

“Kodėl Europos kalbos šią 

at s i rado, 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 Alkaneną 
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 celi Paukš
čių taką vadina. Lietuviai ste
bėjo paukščius. Matydami, kad 
jie išskrenda! pietus iriš pietų

Lašas po lašo ir 
akmenį pratašo...

Kelionės vadovui daug rūpes
čių: leidimai, užeigą 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 
policijos buklų. Po pusvalandžio 

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 pertai 
gi — kur kas senesni. Tai skitų 
kilmės tauta, garsi savo raiteliais 
ir Idlpininkais. Prieš savaitę

• Bagdado muziejuje mačiau juos 
įraižytus didžiulėse sidabro 
lėkštėse. Partų raitieji kilpinin- 
kai mokėjo gudragalviauti mū- ' 
šyje. Apsimesdavo, kad bėga - 
nuo pirešų, ir leisdavosi būti jų 
vejami. Tačiau tai būdavo tik 

labai nudilintą Iš tikrųjų reikė-
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IV-OJI SĄJUNGA
JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS STATUTAS

Jaunųjų Ateitininkų Są
junga (JAS) yra ketvirto? Ateiti
ninkų Federacijos sąjunga, vei
kianti savarankiškai,
kaip ir kitos trys sąjungos. Ji 
apima pradžios mokyklos moki
nius (iki 14 metų). JAS siekia 
ugdyti nariuose gyvą bei veiks
mingą tikėjimą, sąmoningą lie
tuvių tautos meilę, šeimos reikš
mingumo sampratą, artimo mei
lę ir gerą mokymąsi.

I. Nartai
1. JAS kandidatais ir nariais 

gali būti tik lietuvių kilmės ka
talikai.

2. JAS nariai pagal amžių

£

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.

II. liraiška Ir žanidal'
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. ' ;

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

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

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 bfc 
globėjais,

žiuojant į kursus.

naitė ir Algis Norvilą. Tema bu
vo “Mūsų vertybės dabartinio

Vėliau visi susirinkom ir dis- 
kutavom temą, kuri buvo duo-

rupijos klebonui kun. J. Pakakti!- 
kum ir tos parapijos cnonn ir jo

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

kalų tvarkytojas: reikalui esant,

tuziazmu. Diskusiniai klausimai 
buvo bendri ideologiniai klau
simai. jam Ateitininkų Federacijos va-

------------------------- ------- . .

numatytiem planam įgyvendin
ti.

5. Valdybą sudaro pirminin-

6. Bet koriam valdybos nariui

pareigų ar mirus, į jo vietą 
JAS valdyba kviečia kitą a*me-

7. Valdybos posėdis teisėtas, 
jei jame dalyvauja daugiau kaip 

pinasi Federacijos dvasios vado 
pakviestas kunigas, dalyvaująs 
valdybos posėdžiuose .valdybos 
nario teisėmis.

IV. Globojai ir vadovai
1. Atskirų vietovių ateitinin

kų vadovybės rekomenduoja 
jaunučiam ir jauniam globėjus 
ir juos pateikia JAS valdybai 
patvirtinti.

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

3. Globėjai savo vietovėse yra 
vyriausieji jaunučių bei jaunių

r veiklos tvarkytojai.
• 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

PAVASARIO ŠVENTE
New Yorko moksleivių ateiti

ninkų rengiama metinė šventė 
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- 
_J f< ' z ■ ■ . . « - » • t «

Prakapas, OFM, Dalia Sakaitė, 
Ritonė Ivaškaitė, Algis Norvilą. _ __ ___ __
Jauniem mokskiviukam viskas įaur^ Šattaskaite Naujom 
vyko pasikalbėjimo forma. Jie 
taip pat buvo atsinešę savo 
sukurtus ateitininkų ženklus. 
Vyresniųjų egzaminai susidėjo 
iš trijų dalių: referato, raštiško 
apklausinėjimo ir pasikalbėji
mo.

Kai risi atliko savo uždavi
nius, įvyko bendra sekmadienio 
programos repeticija. Jaunesnie
ji tuomet išvažiavo namo, o vy
resnieji pasiliko tolimesnei pro
gramai. Jiem kalbėjo Gintė Da- 
mušytėapie “Jaunatvės dvasią”. 
Moksleiviai labai’ entuziastiš
kai reagavo į šį pokalbį ir iš jo 
išsinešė daug vertingų minčių. 
Užsibaigus pašnekesiui, Gintė 
pravedė laiškų rašymą sovietų 
kalinamiem lietuviam. Prieš 
išsiskirstant, jaunimas užpildė 
MAS CV-bos paruoštą anketą, 
liečiančią šių dienų moksleivio 
pažiūras.

Studentai tuo pačiu laiku da
lyvavo simpoziume, kurį atliko

Žiburio nulijo suruoštame pa- 

Vakaras praėjo labai nuotaikin
gai.

vorai*. Tuoj po mišių viri per-

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

6. Darbo metus pradedant ar 
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 keitimą* ir 
JAS llkvktavima*

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

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).

Jaunučių įžodžius davė: Gailė 
Ivaškaitė, Tomas Matusaitis, 
Asta Saulytė. Jaunių įžodį davė: 
Rita Gvildytė, Paulius Ivaška, 
Jonas Janušas, Andrius Lileika, 
Kristina Matusaitytė, Vytas 
Šaulys, Tomas Šaulys, Aras 
Vebeliūnas, Tauras Vebe- 
liunas, Rytas Vebeliūnas. 
Į vyresniųjų eiles perėjo Laura 
Gudelytė, Ramunė Jasaitytė, •. 
Audrė LukoševiČiūtė, Danutė 
Senkutė, Kristina Žukauskaitė,

Vilija Dėdinaitė, Dalia Sakaitė.

moksleivis Algis Lukoševičius, 
jam atsakė Jbaura Gudelytė.

Pagrindinę kalbą pasakė J. 
Laučka, į šventę atvykęs iš Wa- 

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

Užsibaigus iškilmingam posė
džiui, buvo trumpa meninė pro
grama. Iš vyresniųjų grupės 
Kristina Žukauskaitė 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. 
Popietė praėjo šventiškoj, 
pakilioj nuotaikoj, ir visi paten
kinti išsiskirstė namo.

Rasa

Clevehmdo ateitininkų pavasario šventėje davė pasižadėjimą grupė moksleivių. Dva
sios vadas kun. G. Kijauskas, SJ, praveda pasižadėjimus. Nuotr. V. Bacevičiaus

Kandidatų kursai
Penktadienio vakarą, kovo 28, 

naujuose Ateitininkų rūmuose 
Lemonte kandidatų kursus pra
dėjom bendromis diskusijomis. 
SAS centro valdybos pirminin
kas Edis Razma atidarė diskusi
jas papasakodamas, kodėl jis ta
po ateitininku. Toliau išklausy-. 
tos kitų vyresniųjų studentų 
nuomonės ta pačia tema. Kandi-
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- 
sieldam, kurio negalėjo gauti iš 
kitų organizacijų. Diskusijos 
baigėsi gana vėlai, tai tik liko 
laiko trumpai pašnekučiuoti ir 
užkąsti.

Iš ryto, po pusryčių, ėjom 
.klausytis pirmos paskaitos, kurią 

; skaitėšaWBtisGiriiitis.Paskaitoš' 
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. 
Tas straipsnis buvo pačiame pir
mame 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
tas buvo kun. K. Trimakas. Jo 
paskaitos tema buvo “Pasaulė
žiūra”. Buvo įdomu išgirsti, kaip 
Žmogus sudaro savo pasaulėžiū-

Liūdnoka 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

KODĖL MAN SVARBI LIETUVIŲ 
KULTŪRA IR KALBA

Egzaminų referatas
Mes čia gimėm, bet mūsų tė

veliai gimė Lietuvoj. Štai yra 
mūsų pareiga išmokti Įdek gali
ma daugiau apie mūsų tėvelių 
kraštą. Turim sužinoti apie jos 

šia, 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 
mum, kad visi , kraštai jhųtą ,ąt< 
s kiras kuliftcuL Me?ukaip-Uetii:,. 
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.

MACIAU, 
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, P. 
Tutinas.

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

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

Rėdą Ardytė
SAS CV korespondentė

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.

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

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

ropoj. Jeigu Lietuva atgautų sa
vo neprildauscpnybę, mes galė
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.

i

New Yorko moksleiviai ateiti
ninkai nuoširdžiai dėkoja vi
siem, kurie prisidėjo prie meti
nės šventės pasisekimo.

kapui, R. Ivaškaitei, D. Sakai
tei. Programos dalyviam G. 
Damušytei, V. Dėdinaitei, R. 
Kazlauskui, A. Norvilai. Studen
tų centro valdybai ir jos pirmi
ninkui E. Razmai už atvykimą 
iš tolimo Clevelando. Romui 
Keziui už malonų priėmimą į 
Laisvės Žiburio balių.

lyviam. ,



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

sięrta panrinėti skyrius, aukos 
žurnalui.

ŪiuSlIlIUCa dafl. J. PaukftfenėS
5 kūrintais, daiL A. ZabtaMs

Toliau P. Guučys rašo, kaip 
kssulio moterys kovoja už 
iises. Čia surinkta plačios ir

nionio. Viršeliai — Vilijos Ramo
naitės. 132 pri. Kaina (ra per- 
srannnraj *■— x ckh* vZMKyu 
pas moKyKKM auenoTę v. duc* 
nrienę, 17702 Crestland Rd„ 
Clevelahd, Ohio 44119.

Įdomu, anot šio metraščio pa-

Juzė Daužvardienė, dr. Jonas 
Balys, dr. Vincas Macitoas, 
aktorius Henrikas Kačinskas, 
kun. Arnas Trakis, prof. Balys 
Vitkus, rašyt. Vincas Ramonas, 
dr. Ant. Kalvaitis, kun. A. Graus- 
lys, rašyt. Girdžius, prof. .Algir
das Greimas, lėkt. Jonas Daž- 
nauskas, lėkt Kleopas Girdas.

Video-tape projektas
Kovo 20 Drauge buvo paskelb

tas naujas PLI projektas ruošti

Švedijoje iŠ JO ministerių, 
S yra moterys. Danijoje iš 19 
ministerių — trys moterys, Nor
vegijoje iš 16 — 4 moterys.

moterim General Federation of 
Women’j Clubs metiniame su
važiavime. K. Csmpienė tašo 
apie Wafciiburiu Įdubą ir# 25

seime 
r buvo

S-gos

rašoma G. Gustaitytės-Krivickie- 
nės 15 metų sukaktis, kaip ji yra 
korespondentė Baltuosiuose 
Rūmuose. Apie ją rašo L Ba
naitienė. Ta pati autorė rašo ir 
apie LM.K. Federacijos pirmi-

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija leidžia žurnalą 
— MOTERIS. Redaguoja Nora 
Kulpsvičienė.

Apie Motiną Teresę
, š. m. pirmam numeryje (sau
sis-vasaris) randame išsamų 
straipsnį apie Motiną Teresę iš 
Kalkutos. Straipsnio autorius —

pateikė JAV LB švietimo taryba. 
Projektui vadovauja kun. Vyt. 
Bagdanavičius, MIC, ir kun. 
Jonas Duoba, MIC. Religinės 
pamokos planuojamos paruošti 
video-tape formato.

Čia aprašoma, kaip ji, būdama 
vienuolė ir mokytoja Indijoje, 
pajuto kitą pašaukimą eiti pas 
vargšus ir jiem padėti. Taip ji 
įkūrė Meilės Misįjonierių kon
gregaciją, kuri šiandien turi 
1500 seserų ir savo namus turi 
ne tik Indijoje, bet ir Tanza
nijoje, Australijoje, Anglijoje, 
Amerikoje, šiaurės Airijoje, 
Olandijoje, Peru, Etijopijoje, 
Jemene ir Italijoje. Seserys tar
nauja našlaičiam, raupsuotiem, 
mirštantiem. Seserys be trijų 
vienuolinių įžadų dar daro ir ket
virtąjį — su meile ir be jokio 
atlyginimo tarnauti visiem ne
laimingiesiem.
. Straipsnyje duodama labai su-

nominė veikla”. Knygą išleido
PLI. Prašoma pagalbos knygai problemos, metodika, 
platinti

Religija ir religijos dėstymo 
metodika

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

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 23 
procentai. Kinijos komunistų 
partijoje yra tik 10 procentų mo-

nės mokyklos moksleivių met
raštis. 1979-1960. Redagavo: 
Indrė Ardytė, Rima Apenavičifl- 
tė, Vida Kašubtftė, Linas Vyš- 
nionis. Redaktoriams padėjo 
mkt Vida Bučmienė. Nuotrau-

zikos mokykloj mokslą turėjo pa
likti ir pasitraukė, kaip ir dau
gelis kitų, į Vokietiją. Apsi
stojęs Stuttgarte, tęsė muzikos 
studijas Staati. 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
ganizavęs vyrų chorą, kuris gie
dodavo pmaldų metu vietos baž
nyčioj. 1949 vargonininkavo Ha
miltono lietuvių parapijos baž
nyčioj. Hamiltone susipažino su 
Ona Dulkyte, Brooklyno Ange
lų Karalienės lietuvių parapijos 
vargonininko dukra ir ją vedė. 
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 kartu su šeima persikėlė 
į Newarką ir pradėjo vargoninin
kauti švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, kur tebedir
ba iki šiol.

Nauji projektai JAV valdžiai
PLI yra paruošęs projektą gau

ti paramai iš JAV Ethnic Hąr- 
itage Studies programos. Projek
tas pavadintas “Ethnic Survival: 
a Multi-Media Model for Pre- 
servation of Ethnic' Heritage in 
an Alternative Educational 
System. Institutas prašo $54,000 
paramos.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO NAUJIENOS

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 irt.t. 

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. 
Marija Gimbutienė, dr. Jurgis 
Gimbutas, dr. Jonas Grinius, dr. ______ ___ __ ________ _________ *______ _____ __
Antanas Maceina, gen.konsulesvarsto susitarimą ra Chicagos dvasios kampučius ir H ten ką 

nors “ištraukia”. Kaip jam tai pa
vyksta, sunku spręsti (kai kas 
juo nepatikės), bet skaityti jį 
įdomu.

ŽVILGSNIS ATGAL. Cleve- 
lando šv. Kazimiero lituanisti-

riniame gyvenime, ypač bažny
tiniame giedojime. Mišių metu 
gražiai giedojo vietos mišrus 
choras ir solistai Mečislovas Raz- 
gaitis ir Charles Daukša. Var
gonais palydėjo muzikos moky
tojas Uodas Stulas.

Po pamaldų parapijos salėj 
įvyko pobūvis-vaBės, kurių 
metu buvo daug sveikinimų žo
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. Scharnaus išsirūpintas specia
lus popiežiaus palaiminimas. 
Pobūvy dalyvavo 160 asmenų. 
Jam vadovavo dr. prof. Jokū
bas Štokas.

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

ir Jo gyvenimo palydovei, muzi
kinę sielą turinčiai Onai, esam 
nuoširdžiai dėkingi ir linkim 

dar daug ilgų, sveikų ir darbin
gų metų.

miesto kolegijomis ir per jas 
duoti studentam kreditas už 
išeitus Institute kursus. Yra ga
limybė tai padaryti per eilę 
universitetų, bet vadovybė nori 
tai padaryti per tokią institu
ciją, kurioj mažiausiai kainuotų 
■“kredito” valanda.

Instituto vadovybė
Instituto vadovybę sudaro: 

Instituto rektorius prof. dr. Jo
nas Račkauskas, akivaizdinio 
skyriaus direktorius Aleksandras “4 ti>m programom 
Dundulis, neakivaizdinio sky
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.

Sovietų Sąjungoje tik viena 
moteris buvo ministerė, viena 
kraštą valdančiame Politbiure. 
Aukščiausioje Taryboje, jų parla
mente, yra net 35 procentai mo
terų, bet Aukščiausioji Taryba 
ten yra nereikšminga, tik deko-

Nauja lektoriaus Liulevičiaus 
knyga

PLI istorijos lektorius Vincen
tas Lįulęvičius parašė naują 
knvea—“Amerikos lietuviu eko-,ma- *'>’’•* r*- •'!

Lietuvos istorija: šaltiniai,

video-tape programom.
Si mokslo įstaiga šiuo metu 

ne tik peržiūri PU mokslo pro
gramas, bet yra sudariusi ir pla- 

---------1 perteikti vi
deo 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 Intos lituanisti
nės mokyklos bei šiaip institu
cijos.

PLI planuoja juostas iš !ių 
mokslo sričių:

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

Lietuvių literatūra: liet, tauto
saka, poezija,beletristika ir dra-

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.

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.

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, dangūs 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- 
Instituto vadovybė rimtai siveržia” į uždaras žmogaus

ąĮ 1-  nptiv miras lunrarsii i ms
FOUNDATION OFTHE UNI- 
VERSITY OF VILNIUS (1579). 
Royal and Papai Grants. Iš vo
kišką originalo “Die Gruend- 
ungsbulle^der Univenitaet Vfl- 
riius (30. Oktober 1579f I anglų 
kalbą išvertė Algis ir MarQa 
Stankai-Saulaičiai. Išleido Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademi
ja su Antano J. Rudžio parama. 
Roma. 1979. Spausdino Pontifi- 
cia U niversita 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 poezįjoj, kad jo 
eilėraščiuose būtų šis tas naujo. 
Talento jame gal ir esama, 
bet šiame eilėraščių rinkiny jis 
neišryškėja.

Galim vadinti geromis šias dvi 
eilutes:

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

Būki mano sesė, Su 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.

Algirdas Landsbergį - MU-

MOTERS ŽURNALO 
NAUJAS NUMERIS

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- 
trenės eilėraštis.

Adolfina Zubienė pasakoja 
apie sentimentalų atsisveiki
nimą Lietuvoje.

Knygų skyriuje randame pui
kiai parašytą 1.1. Poždaitės-Da- 
vis recenziją. Ji recenzuoja L 
Šimkutės knygą “Antrasis ilge
sys”. Parašyta įdomiai, su litera
tūriniu priėjimu.

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



PRISIMINKIME KENČIANČIAS
MOTINAS

New Yorko Neringos ir Tau
ro tuntų bendra pavasarinė iš- 
kyla įvyks birželio 14-15 estų 
stovyklavietėj, Lakewood, N.J.. 
Iš New Yorko į stovyklavietę 
vykti samdomas autobusas. Iš-

mėnuo yra pats gra-

gražiausiais

tų, kurie šiandien yra kankina-

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

Sese, broli, sveikindamas savo 
mainytę 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

kur palaužiama jų sveikata. Pa
prašyk Aukščiausiąjį jom stipry
bės, jontL 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.

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 dpi. Kreipki
tės įjNeringos tunto t-kę s. B. 
Kojelienę, 94-08 Jamaica Avė., 
Woodhaven, NY 11421. Smul
kesnės informacijos jau išsiun- 
čianos skautų-čių tėvam.

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

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...

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.

B.K.

ATLANTO RAJONO 
SKILTININKIŲ KURSAI

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

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

> atliko be priekaišto, no» 1—« 
luKienei, rajono prityrusių škau- buvo girdėti ir jaunatviškas juo- 
čių skyriaus vedėjai. kas, nes, naktį lietui gerokai

Nors pavasario oras tuo laiku permerkus mišką, o taip pat ir

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 
uniformuoti.

Mielos Sesės,
Atėjus pavasarini,-ramu 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
ris. Tai pavyzdys ištvermingos ir 
kuklios skautės. Nuo pat jaunys
tės ji serga nepagydoma liga ir 
dėlto niekada negalėjo dirbti. 
Išlaikė ją artimieji. Ifopi^ųairus*^ 

Miko viena ir. bepensijos?Švėi-

katai leidžiant, duonos kąsnelį 
užsidirba megzdama.

Mielos sesės, neapvilkime ir 
nepamirškime jų ir toliau. Pa
lengvinkime ir pradžiuginkime 
jų pilkas senatvės dienas. Jūsų 
pagalba vargstančiom sesėm tė-

vynėje yra vienintelis saulės 
spindulys jų vienišame gyve
nime.

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

Budėkime!

LS Seserijos Socialinio 
skyriaus vedėja

Anglų katt>a nauja virimo knyga

UTHUANIAN COOKERY

Agronoaaės tz. Sinkevičiūtės parašyta lletuviėkųvaiglų 
receptų knyga- Graži dovana draugėm amoriUotom. Knyga au 
plaetinlniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 31® pust Kakta 8 
doL Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brootoyn, N.Y. 11887..

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, 
vs. Gilanda Mažonienė ir ps. 
Milda Kvėdarienė.^*

Šeštadienio rytą sesės kursan
tės, pristatytos stovyklavietėn 
tėvų rūpesčiu, greit įsikūrė ir 
pradėjo kursų programą. Šešta
dienį buvo atlikta teorinė da
lis. Čia sesė Lukienė pravedė 
pašnekės į apie įvairių tautų tau-

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

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
mą.

Visa vienuolika kuisančių ga
vo skiltininkų 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!

LSS TARYBA POSĖDŽIAVO
LSS Tarybos akivaizdinis po

sėdis įvyko gegužės 17-18 Chi- 
cagoj, Jaunimo Centre. Šio po
sėdžio tikslas buvo pabendrauti, 
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,

Apie skautiškąją ideologiją šių 
dienų LSS-oje kalbėjo v.s. An
tanas Saulaitis, SJ.

Po pietų pertraukos v.s. fil. 
Danutė Eidukienė kalbėjo te
ma — Lietuviškosios sąmonės 
uždymas LSS jaunime. Vėliau s. 
Danutė Surdėnienė kalbėjo 
tema — Lietuviškai nekalbančių 
įjungimas į LSS, o s. fil. Gin
taras Plačas — Jaunų vadovų 
metai ir vyresnio sk. jaunimo 
veiklos sustiprinimas.

Prieš vakarienę vakaronės 
programos vedėja buvo s. fil. dr. 
Vitalija Vasaitienė. Programą at
liko Rimvydas Kasiulis ir skau
čių vokalinis vienetas, vadovau
jamas v.s. V. Aleknienės.

Gegužės 18, sekmadienį, po 
pamaldų v.s. Irena Kerelienė, 
Seserijos VS, ir v.s. Vytautas 
Vidugiris, Brolijos VS, kalbėjo 
tema — Mišrių vienetų priklau
somumas. Po pertraukos v .s. Lilė 
Miluldenė ir s. fil. Romas Rū
pinsiąs svarstė LSS organiza-

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
C ĖNT RAS

VISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

Richmond HM, N.Y. 11418

kasdien vakarais Ir ieMadlonlals.

SKAMBINTI: (212) 441-0809

Susitarti dM laiko Ir pasitikrinti kalnas

som būtinam nikių žinojimui. 
Kursantės atliko jom užduotus 
uždavinius kaip “seni vilkai”, 
anot kursi; vadovės pasisakymo. 
Reikia stebėtis tokio amžiaus se
sių entuziazmu ir sugebėjimu

Kanados rajono vado, Austra
lijos rajono vado (raštu), Euro
pos rajono vado (raštu), Lietu
viškosios Skautybės Fondo pir
mininko, Skautų Aido administ
ratorės, “Mūsų Skautybės” kny-

rė ps. fil. Kęstutis Ječius. 
Rezoliucijas pristatė v.s. Ceslo-

Per dieną užsiėmusios ir 
gerokai nuvargusios sesės, vaka-

mininkų pranešimų.

Plačiau šis suvažiavimas bus 
aprašytas vėlesniuose Darbi
ninko skautų puslapiuose.

rutienės ir Kvedarienės paga
minta vakariene, turėjo, nors ir -

vužydamoti tarp skilčių pasiro
dymais ir dainomis.

aesensKn, giauaznu tusraupr- 
norios prit ugniakuro, kunantės 
ptriraošė nakties poilsiai, kuris 
•ooaof voi pntKKjo —» v ozu* 
1 -1 —a _ si- aė t -*'8*r - - - • — Af MBgSf retKcjo Keras nugos <ne* 
nos ntdavūaaa

7-



Vakare 7 vai. Ji mnimo Centro
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ir P.

masi?

likimu $11,077. Dabarsu gnu*

43 dėl. | prezidiumą pakvietė

LF pardėjo 56,000 dėl. Numa-

1351 ir pra-

Sodefta, Pov. Kilius. Nuptr. P. Malėte*

pirm. P. Kilius apžvelgė 1979 
metų LF stovį. Naujasis 
pirm. Povilas Sodeika pranešė,

mu LF suma perviršio 1,800, 
OOOdol.

sklypą 20 metų išsimokėjimo 
terminui.

Pelno skirstymo komisijos

iš Clevelando ir dr. Mindaugą 
Vygantą, sekretoriauti Dainą Ko- 
jelytę, Vytautą Dagį ir prof. Jo-

kad šią komisiją sudarė: B LB 
— I. Bublienė, J. Kavaliūnas 
ir B. Juodelis; iš LF tarybos

zuoti dir. Jono Gliaudelio testa
mentu palikimą, kuris savo dy
džiu prašoko visus iki šiol gautus

Pirmininkaujanti M. Lenkaus
kienė pakvietė PLB pirm. Vy
tautą Kamantų, 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.

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

Raštu sveikino Lietuvos gen. 
konsulė Juzė Daužvardienė, Vil
ko pirm. Kazys Bobelis ir LF 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Katkus, 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 

jos kuratorijos ir savo vardu svei
kino tėvas Alfonsas Bernatonis, 
JAV LB kultūros tarybos vardu 
V. Mariūnas ir I. Bublienė.

Buvd~šudaiyt6skomisijosRe
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 Varnelis. 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-5 
tojų, yra.meilė savo tautai ir 

zatorių, darbuotojų. O jų šimtai, 
o ged 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-

valdybatuoj p
Juozą Masilionį ir kun. dr. J.

ninku šetaosšventė bus birže-

nėrime Clevelande.
balsai.

nas, adv. Saulius Kuprys, dr. M.

miąinkai: JAV — Vytautas Kut-

tinių lokių šventės garbės komi
tetą ii Bendruomenės yra pa

fonso Mikulskio 50-ties metų 
muzikinio darbo ir lietuvių tau
tinio Čiurlionio ansamblio 40-

Vadovauja B. Balutienė, jai tal-

KiiftBana

šventi.

vičhu, Vakarų Vokietijos 
Andrius

ve ‘y

gūžės 21 grįžo Lietuvon.

mantas 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 komisuos aktą per
skaitė Pranas Turfita, pabrėž
damas, kad LF finansinis stovis, 
operacijų rezultatai ir atskaito
mybės pozicijų pakitimai metų 

ti pateisinamais dokumentais.
Lietuvių Fondo leidinio re

daktorius AP. Bagdonas savo 
pranešime iškėlė to veikalo gar-.

ir dr. G. Batuką, paaukojusius 
tam tikslui po 500 dol. Buvo ir _ _
5 mecenatai, paaukoję po 250 -.proga yra tikslu apžvelgti ir į- 
dol., septyni rėmėjai, pw«mkgjė ' vertinti Lietuvoj vykdomos re

zistencijos ir išeivijospo 100 dol., ir 74 garbės pre
numeratoriai, knygos išleidi- 
mtrfpuankdj^ ĮJb”56*ddfi’,Ti^ 
kalui išleisti jau yra surinkta 
apie 12 tūkstančių dol., bet dar 

šviesoj ir pramatyti naujas gai- sekmadienį, 4^ vaL popiet.
_________________ _________res lietuviškosios išeivijos lais- 

daug trūksta, nes veikalas bus vinimo veiklai bei ryšiam su pa 
gausiai iliustruotas ir didelis, 1 _

daug lėšų. Redaktorius ragino 
visus LF narius jį užsiprenume
ruoti iš anksto, kad tuo paleng
vintų jo išleidimą.

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.

LF tarybai.

Nominacijų komisija pateikė 
LF suvažiavimui kandidatus į 
naują LF tarybų. Jų reikėjo pri- 

šis. Kandidatuoti sutiko šie as
menys: M. Vygantas, V. Ka-

Užbaigiant suv ažiavimą, buvo

kaip du šimtai s> ečių. Jį suma
niai pravedė renginių vadovė 
Marija Reinienė.

Ruošiant šį suv sžiąyimą, daug 
darbo įdėjo daigiausia patys 
valdybos nariai. , ame dalyvavo 
113 narių su 442’ balsais.

Tenka L. Fonde i palinkėti dar 
šiais metais pasiekti dviejų mili
jonų sumą 
šauliui,

visam pa* 
sugeba ne

Iriai susiorganizuo ti ir pasiauko
ti, jei liečiami tautos reikalai.

A.P.B.

NEPAPRASTA POLITINIO DARBO 
KONFERENCIJA WASHINGTONE

Šiais metais sukanka 40 metų 
nuo smurtu ir klasta Sov. Są
jungos įvykdytos Pabaltijo vals
tybių okupacijos. Sukakties 

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) 

paprastą politinio darbo konfe- 

ricana viešbuty, 2500 Calvert

ŽINIOS IS JAV LB VEIKLOS

Uetuvių Bendruomenės krašto 
valdyba jau ilgą laiką bando 
susitarti su Altą dėl darbų su- 

tos ir JAV LB krašto valdybos 

valdyboj. Norint

ir JAV LB kašto

virus 
us Alfos

komi-

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

Pagrindiniais konferencijos re
ferentais bus prof. dr. Vytautas 
Vardys ir prof. dr. Bronius Ne
mielos. 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
mus JAV politikos Pabaltijo vals
tybių klausimais pateiks Baltųjų 

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

Artėjant šeštajai lietuvių tau
tinių lokių šventei, JAV LB 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Kutins artimai bendradarbiauja 
ir dažnai tariasi su tos šventės 
energingu rengimo komiteto 
pirm. Jonu Talandžm, tautinių betdau-

uvo Anos - jokių instituto pirm. Galina Go- 
surita- ' biene, leidinio redaktorium Jo

nu Bariu, loterijos vadovu Ed
vardu Lapu, šventės bilietų pla
tintoja Gene Rimkiene, baliaus 
vedėja Sofija Džiugie&e ir, ži
noma, su savo atstovu Modestu

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- 
nhftčPprihftofd
buotojai. Jos rengėjai siekia su
daryti galimybę akademiniu pri
ėjimu pagvildenti mum rūpi
mas laisvinimo darbo proble
mas.

Konferencijos klausimais pra
šoma kreiptis į Pasaulio LB, 
Kanados LB ir JAV LB centri
nius organus arba skambinti 
JAV LB visuomeninių reikalų 
taryfihs pirm. Alg. Gečiui (215 
677-1684) ar JAV LB krašto val
dybos vicepirm. Aušrai Zerr 
(215-886-5849). JAV LB Inf.

bos pirm. Jonas Kavaliūnas. JAV 
LB krašto valdybos pirm. Vy
tautas Katkus su Žmona dalyva- 
jro 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- 

racijos pirm. Anatolijum Milo* 

gūžės 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.,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.

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

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

pedagogikos ir psichologijos.

Nonai 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.

— Solistė Lilija šukytė kovo 
mėnesį Genevos operoj šešiuo

se spektakliuose atliko Margari
tos vaidmenį Gounod operoj 
Faustas.

— Antano Krauto vardu buvo 
pavadinta Melbourno lietuvių 

prieš 10 metų (1970 gegužės 3). 
Jo bibliotekos knygos teko vi
suomeninei lietuvių bibBote-

jo 28. Ji emigravo į JAV 1851

York, 150 Amsterdam Avė, New

JabJJLBi



ties,

kūjo Brooklyno pranciškonų vie-
SuBipažinkime su vyčiais

vyčių veiklą. Verčiant senus Vy- ?

654-3756.

- Larry ir Eugenija Janoniai • vyčių Vidurinio

suruošė Lietuvos kenčiančios 
Bažnyčios parodą ir jai vadova-

čius, buvo gerai 
Didelė padėka 
i Yuškevičiui ir

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

Ir dabar, pristatydama lietuvių 
visuomenei šį gabų mūsų orga-

-toji pagal Religi- 
kalendorių

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

dirbti arkivysk. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos bylai.

Malonu buvo pastebėti daly-

nanų tmksminosi A 
Zu . namuose,

JIS VIS
“Eik, paklausk Larry Janonį 

— jis viską žino”, buvo mano

pirmyn. Nors Ąlice ir Petras ne- rengtis "Crezy Hat” šokiams, 
seniai įstojo į kuopą, greit pa- kurie įvyks lapkričio pradžioj.

110-TOS KUOPOS VEIKLA

kare gausiai

.... . .
Ctevelando vyčių BSkįjl kuo-

bonu kun. Jonu Tomaloniu.

Lenta yra gerai matoma tūkstan
čiam.asmenų, kurie kas dieną 
važiuoja per Holland tunelį.

Po susirinkimo kuopa dalyva
vo mišiose, kurias koncelebravo -t . -

fijos arba apie jį aprašymai, kaip 
raudonas siūlas tęsiasi per dau
gelį metų.

Larry užaugo Bronxe, kur ir 
susitiko savo gyvenimo drauge 
Jeanne. Į vyčius įstojo 1939, 
į ką tik suorganizuotą 130 kuo
pą Brome. Kai po antro pasau
linio karo tos kuopos veikla su
stojo, Larry perėjo į 12 kuopą, 
kurios būstinė yra Aušros Vartų 
parapija New Yorke.

Kuopos nariai greit pastebėjo 
Larry gribumus. Septynis kartus 
buvo išrinktas kuopos pirminin
ku. Mėgdamas įvairų sportą, 
Larry 9 kartus vadovavo kuopos 
sporto komandom. Žaidė krepši
nį, tinklinį, bet atrodo, kad 
kėgliavimas buvo jam arčiausia 
prie širdies. Dar ir dabar reiš
kiasi šiame sporte.

Vidurio Atlanto apygardos val
dyba neleido, Larry, gabumam 
reikštis tiktai "12 kuopos 
kieme”. Buvo kviečiamas į įvai
riausius komitetus, jei ne pirmi
ninku, tai darbščiu nariu. 1951 
buvo išrinktas Vidurinio Atlanto

NO

Po Velykų turėjo sėk
mingą polkų Jvakarą, kuris, pa
gal dalyvauj 
organizuotas, 
priklauso, Pe 
komitetui.

Balandžio 
nės šalpos 
buvo skirta 110 kuopai. Malo
nu buvo i tos dienos va- 

ipildytą pranciš
konų kopi Jau antri metai 
vyčiai susirenka ir grupėj mel
džiasi už Lietuvos

skirtą dieną. Pa- 
kuopos nariui 

i Petkevičiui, 
pirfciininkui Jo- 

suorganizavu- 
. Mišias au-

Bažnyčią ji 
dėka prilda 
Broliui J 
OFM, ir kuo 
nui Adom 
šiem šias

nardąs Andriekus.
Gegužės 7 mėnesiniame susi

rinkime dalyvavo garbės narė 
Anne Klem 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.

me kongrese

Nįjolės Sadflnaitės. Taip pat bu
vo iškabinta bedievių išniekin
ta Kristaus Kančia ir LKB Kro
nikos originalų pavyzdžiai. Pa
rodą * pristatė Lietuvos vyčių 
centro valdybos lietuviškų reika-

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

VIDURIO ATLANTO APYGARDOS 
“MINI MUGĖ”

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

Manau, kad ir pats Larry jau

kos kilmės, taip gyvai darbuoja
si lietuviškoj organizacijoj, atsa
ko, kad, per daugelį metų tal
kindama Larry, pamilo organiza- 
ciją.Lany didelė meilė organiza
cijai “nibbed off on me too 
and becaame the vyčiai way of 
life forus’’. 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 ne jvertinami 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 
tiesiai pas Larry.

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!

Lietuvos
Atlanto apygarda balandžio 20 
V. Atsimainymo 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 ėjo”. Vy
čiai džiaugėsi, kad lietuviškos 
knygos turėjo, paąisela-

Po apsipirkimo pasklido gar
dūs kvapai ir visus kvietė pa
sistiprinti lietuviškais valgiais.' 
Šeimįninkės 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

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 geresnėt

Dalia

savo darbštumą bei gabumą, 
apkrovė stalus įvairiausiais 
rankdarbiais, tarp kurių akį trau
kė kabliuku sukurtos rožės, savo 
išvaizda kviesdamos lankytojus 
jas pauostyti.;

turėjo savo stalą. Pas juos buvo 
galima įsigyti daugiausia jų pa
čių pagamintų prekių.

Apygardos pirmininkas Larry 
Janonis širdingai dėkoja visiem

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 
(pirmJonas Adomėnas) ir Vidu
rio Atlanto apskritis (pirm. Lar
ry Janonis ) priėmė kitus du susi
rinkimas. Ketvirtas buvo Bos
tone. Priėmė 17-tos kuopos sen
jorai (pinn. Juozas White).

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

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus Ir telkia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį Įsirašyti kreipkitės | SUSIV. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), WHkes Barte, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Etoerts Lene, Woodhaven, N.Y. 11421, tol. Ml 7-8837.

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

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

St. Petersburg Beach, Fla., dr. H. 
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, 
N.Y., A Zavadkas, New Lon- 
don, Conn., A Yozėnas, Jamaica, 
N.Y., F. TamseviČius, Cicero, 
111., 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, 
Hamilton, Ont., Canada, J. Lai- 
tušis, Union, N.J., A Bražė
nas, Onnond 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, 
N.J., J. Ližaitis, Baltimore, Md.,

metų ypatingo pasiaukojimo or-

čių kuopos. Vysk. Paulius Mar-

la, Moore, MonL, knn dr. J. Gro
by*, Watervliet, N.Y, Z. Venc-

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

20 Providence, Rhode Island. 
iNestteisnį man įsuusviiitos

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

Šiemet garbės nario žymuo 
bus suteiktas Antanui Dainiui 
iš 79-tos kuopos Detroite. Žy
muo bus įteiktas seimo metu 
rugpjūčio 6 Bostone. Seimas

Vyčių organizacija yra labai

Cento -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 11 priėmime JAV Baltuo
siuose Retamose. Vytis plačiai

se Clevelande. Altos valdyboj 
Ljet. vyčių atstovais yra dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, Irena 
Šankus ir dr. Leonardas šimutis.

Vyčių Illinois-Indianos ap
skritis centrui įteikė gana dide- 
lę°auką "Vyčių istorijai” atnau
jinti.

turėti savo t 
enciklopedijų.

Teief. dieną (617) 268-7786, vakarais (617) 283-2756.

huyvavo kun. J ucnas
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KultūrosŽidiny s 
30 matų sukaktį

J.- * vmctu, uup pu bu

to scenoje, iniciatyva visa salė 
pe. Pėr>3Q metų šiam va<*ovei sugiedojo ilgiausių 
pastoviai Vadovavo žr sušuko tris kartus valio.

■ -i/’

certas, sutraukęs rekordinį skai
čių publikos. Jos buvo per 400 
ir visi sėdėjo prie stalų. Dalis 
jų tai buvę Tryptinio šokčjai, jų 
bičiuliai, šeimos, artimieji. Salė 
tikrai buvo per maža, nes dar- 
daug liko norinčių atsilankyti, 
bet dėl vietos stokos nepateko.

J«dvy|K 
samblį perėjo per 300 šokė
jų, ansamblis pasirodė .250 
kartų lietuviam, lotų tautų žmo
nėm, garsino lietuvių liaudies 
menų ir Lietuvą. Priminė, kad 
kadaise ansamblyje šoko ir 
dabar pagarsėjęs teniso žaidėjas

Dvi grupės
Ansamblio vadovė Jadvyga 

Matulaitienė, prityrusi organi
zatorė, švenčių planuotoja, su
gebanti sukurti įdomią progra
mos architektūrą, šiam koncer
tui nesigailėjo laiko nei triūso.

Vytas Gerulaitis.
Pareikšdamas vadovei dėkin

gumą už darbą, jis įteikė dova
ną savo ir savo žmonos vardu. 
Palinkėjo ištvermės darbe, dar 
ilgus metus puoselėjant tautinių 
šokių meną.

rinko svečių, kad {vertino jos 
darbą, kad gavo tiek daug dova
nų. Žavingo jaunimo ir savo var
du už tai padėkojo. O liūdna 
jai nes prisimena savo jaunys
tę, kuri prabėgo prie Nemuno ir 
Mūšos. Graudu jai, kad yra ne 
ten,\bet čia. Savo žodį baigė 
poetmlono Aisčio eilėraščiu: Pa- 
kentėk/brangi, nelaiminga tėvy-

Gintarėliai švenčia Velykas. Iš k. mokytoja Rūta Bobelytė 
ir mokinukai: Matas Skabeikis, Daria Vainiutė, Andrea

bartine aktyvia grupe, bet ėmė ir 
pakvietė buvusius šokėjus, tuos, 
kurie šoko prieš porą metų, o 
dabar — išsiblaškė. Taip susi- 
darfrdvi grupės. Bendrai suėju
sios, jos pripildė sceną ir puikiai 
reprezentavo New Yorko jauni-

Į scenų žengia šokėjai
Uždangai prasitraukus, or

kestras ėmė groti pakilų ir įspū
dingą maršą. Bet dar įspūdin
giau buvo, kai į sceną ėmė 
žengti šokėjai, susikabinę į gran
dinę. Prisipildė pina scena.

Tada šokėjai nusilenkė publi
kai, prisistatė visiem.

Maironio lituanistinės mokyk
los vardu sveikino jos vedėja 
Elena Ruzgienė. Savo sveikini
me pažymėjo, kad malonu Mai
ronio mokyklai pasveikinti Tryp
tinį, nes abu yra vienmečiai.

Giminių vardu sveikino du 
berniukai— P. Sabalis ir A. Bag- 
džiūnas.

Tada į sceną buvo įnešti gėlių 
krepšiai: Landsbergių krepšis, 

Perkūno choro krepšis. An
samblio vardu savo vadovę svei
kino ir jai dėkojo Jolita Gudai
tytė ir Jonas Matulaitis. Įteikė 
dovaną — degintą medinę lėkš
tę (ją padarė Birutė Kidolie- 
nė ) ir perlų virtinėlę.

Buvusių šokėjų vardu jautriai 
pasveikino Jurgis Oniūnas.

Po šio eilėraščio sugiedotas 
Lietuvos himnas. Pradėta ir 
vakarienė. Invokaciją sukalbėjo 
kun. J. Pakalniškis.

Šaltų valgių vakarienė buvo ir 
gausi ir puiki.

Rengpmo komitetas

kas, klūpo Gintaras Radzivanas ir Kęstutis Bitinas. Gintarė
liai renkasi šeštadieniais nuo 10 iki 12 vai. r. Kultū
ros Židiny. Vaikai priimami nuo 2 metų. Informacijai skam
binti tėvų komiteto pirmininkei Nijolei Volod — 212 441- 
2943.

šokiai sujungti į pynę
šokių pynę pradėjo mergaitės 

kepurine. Ją pakeitė vyrai, pa
šokdami šustą. Ir taip keitėsi šo
kiai, spalvos, ritinai, visi sudary
dami margą pynę. Šokiai įveda
mi ir išvedami apgalvotai, sude
rinant juos vienas su kitu. *

Po šusto buvo suktutė, žioge
lis, vakaruškos (šoko buvusieji 
ansamblio šokėjai, palydėjo tėvų

tinė improvizacija (Viktoras-Lora LMK Federacijos pirmininkė
ir Justas Vilgalys), žekelis (šo
ko buvusieji ansamblio šokėjai).

Sveikinimai raštu
Toliau programos vadovė su

minėjo, kas ansamblį ir jo va
dovę šia proga sveikina raštu. 
Pačių sveikinimų neskaitė.

Tokie sveikinę —raštu buvo: 
JAV LB Krašto valdytos pirm. 
Vytautas Kutkus, tautinių šokių 
festivalio pirm., Bronius Juodelis 
ir jo žmona Vida Janulevičiūtė- 
Juodelienė, LB New Jersey apy

Be pačios vadovės J. Matulai
tienės, dar dirbo specialus komi
tetas, kuriam pirmininkavo An
tanas Matulaitis. Kiti komiteto 
nariai buvo: I. Alksninienė, D. 
Bagdžiūnaitė, R. Česnavičienė, 
V. Dragūnevičius, - R. Gudai
tienė, E. Remėza, G. Stankū
nienė, L. Šileikytė-Hood.

Salė buvo gražiai D. Bagdžiū- 
naitės dekoruota. Ant kartoninių 
skydų buvo išpieštas stilizuo
tas tulpės žiedas, lyg būtų iš
austa iš medžiagos. Viename 
skyde tas tulpės žiedas buvo bal
tame fone, kitur — žaliame 
fone. Toks trijų besikeičiančių 
skydų junginys sudarė vienetą.

Jis buvo sujungtas stora dekora
tyvine virve ir pakabintas ant 
sienos. Tokių skydų junginių 
buvo 11. Darbas atliktas skonin
gai ir švariai.

Scenos apšvietimą tvarkė T. 
Alinskas, muzikos koordinatoriu
mi buvo Vytautas Daugirdas, 
tėvų oktetą sudarė: V. Alksni
nis, A. Cesnavičius, Z. Jurys, S. 
Karmazinas, R. Kezys, P. Rasi
mas, P. Tutinas.

Tautinių šokių kapeloje grojo: 
K. Kazlauskis (vad.), J. Daugir
das, V. Daugirdas, St. Janušas, 
D. Kudžma.

Kas tie šokėjai?
Dabar Tryptinyje šoka: Lina 

Alksninytė, Rasa Alksninytė, 
Raimundas Balsys, Lina Bobely-

(nūJcelta į 12 psl.)

Muzikinis įtarpas
Čia lyg baigėsi pirmoji dalis. 

Nuo antros dalies ją skyrė muzi
kinis įtarpas.

Pradžioje Rūta Bobelytė flei
ta pagrojo M.K. Čiurlionio—VI. 
Jakubėno preliudą, pianu paly
dėjo Viktoras Ralys.

Per girią girelę — Vyt. Stro- 
lios šokį fleita palydėjo 
Rūta Bobelytė, akordeonu V. 
Daugirdas. Šokėjai ir tėvų ok
tetas sudainavo — Berneliai ap
gavikai.

M. Samatienė, Apreiškimo para
pijos klebonas kun. Jonas Pa
kalniškis, parapijos kunigai ir 
parapiečiai, pranciškonų vardu 
— provincijolas Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, VI tautinių šo
kių šventės vyriausia vadovė Ni
jolė Pupienė ir jos vadovauja
mas Suktinio ansamblis Chica- 
goje.

Tautinių šokių * ansambliai: 
Grandinėlė ir jos vadovai Liu
das ir Aleksandra Sagiai iš Cle- 
velando, Spindulys ir jo vadovės 
Ona Razutienė ir Danguolė Ra- 
zutytė iš Los Angeles, Lazdy
nas ir jo vadovė Jadvyga Re- 
ginienė iš Rochesterio, N.Y., 
Berželis ir jo vadovė buvusi 
Tryptinio šokėja, Dalia Dzi- 
kienė iš Hartford, Conn., Žilvi
tis ir jo vadovės Vanda Stankie- 
nė ir Aniceta Mažeikienė iš Chi
cagos, Gyvataras ir jo vadovė

Jinai ir trys gintarai
Į šį muzikinį tarpą buvo į- 

jungtis ir naujas dainuojantis 
vienetas - Jinai ir trys ginta
rai. Šį vienetą sudaro Danutė 
Striugaitė, Zenonas Jurys, Juo- 
zas Nakas ir vadovas Vytautas Genovaitė Rrei chmanienė iš 
Daugirdas. Vienetas gražiai pa
dainavo: Pypkė, Pražydo jazmi
nai,Saulėlydis tėviškėje. Visus 
šiuos kūrinius jų vienetui pri
taikė V. Daugirdas.

Hamiltono, Kanados, Gintaras ir 
jo vadovai Rita ir Juozas Kara- 
siejai iš Toronto, Kanados.

Vėlšoka
Programa be pertraukos ėjo 

toliau. Buvo sušokti šie šokiai: 
oželis, tryptinis (šoko buvusieji 
ansamblio nariai), vestuvių pol
ka, zanavykų aplinkinis. Pabai
gai aštuonių šokių pynę sušoko 
buvusieji ansamblio nariai. Dai
navimu palydėjo tėvų oktetas.

Tada į scenų vėl suėjo visi 
Šokėjai iškilmingai koncerto už
baigai. šiai daliai vadovavo 
Giedrė Stankūnienė.

Pavieniai sveikintojai
Telegrama iš Vilniaus sveiki

no J uozas Lingis, ansamblio Lie
tuva baletmeisteris.

Ilgametė tautinių šokių insti
tuto narė ir mokytoja Irena Ši
linienė iš Chicagos, buvę 
Tryptinio šokėjai Ramunė ir Al
gis Rimai iš Ekvadoro valstybės, 
Aldona ir Maruos Marijošiai iš
Ziuricho, Šveicarija, Dana Mau- 
rukaitė-Sakalienė iš Fla^ Danu
tė Leveckytė-Zubick iš Michi- 
gano, N.Y. vyrų choras Perkū
nas, New Yorko ateitininkai, 
Lietuvos Atsiminimų radįjo va
landos direktorius Jokūbas Stu-

tė 
gano, N.Y. 
nas, New

New Yorko lietuvių visuome
nės vardu ansamblį ir jos vado- . ..
vę fodvygą Matulaitienę sveiki-._ tanas Razgaičiai, Henrikas Lu- 
no Lietuvos gen. konsulas Ani- kaievKius, Vytautas Puzinau*-

New

kad esame susirinkę ne į eilinę Baigiant sveikinimus, vienų 
Šventę. Esame susirinkę pa- paskaitė ištisai, kur išryškinama 
reikšti -dėkingumų ir pagarbų ansamblio vadovės veik- 
Siai ĄnamiSkiaosiai New Yorko la ir dėkojama vadovei J. Mrtu-

CHICAGO, ILL.
<MM^BaHa ttnkrHtn •■■■ 

valdyba
Veikia tik viena Balfo apskri

tis. Ji veikia Chicagoj ir koordi
nuoja Chicagoj ir apylinkėse 
esančių skyrių veiklą. Apskričių 
galėtų būti ir daugiau, nes vien 
Chicagos apskrities veikla rodo, 
kad ji labai naudinga Balfui.

Kovo 23 Šaulių namuose įvy
ko Chicagos apskrities skyrių at
stovų metinis suvažiavimas. Da
lyvavo 109 atstovai. Pirmininka
vo Kostas Bružas, sekretoriavo 
Emilija Vilimaitė. Apskrities 
pirmininkui Valerijonui Šimkui 
nesveik uojant, suvažiavimą
pradėjo ir apskrities valdybos 
veiklos pranešimą padarė Juozas 
Mackevičius. Iždo pranešimą 
padarė Bronius Andriukaitis, o 
kontrolės komisijos — Kazys 
Povilaitis.

Praėjusio rudens vajaus metu 
apskrity surinkta per 37,000 dol. 
Visi pinigai perduoti centrui. 
Suvažiavimo metu centrui įteik
ta dar 2,150 dol. Šie pinigai 
sutelkti rengiant gegužinę ir ki
tus pobūvius.

Suvažiavime išrinkta nauja 
apskrities valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė taip: Jonas Ja-, 
saitis — pirmininkas, Juozas” 
Mackevičius — pirm, pavaduo
tojas, Stasys Vanagūnas ir Felik-

nušienė, Emilija Sakadolskienė, 
Gintaras Aukštuolis ir kun. An
tanas Saulaitis. Komisija premiją 
paskyrė Joanai Kuraitei, teisi
ninkei, gyvenančiai Hamiltone. 
Joana Kuraitė reiškiasi Lietuvių 
Bendruomenės ir žmogaus tei
sėm ginti komiteto veikloj.

Premijos įteikimo iškilmės 
įvyko kovo 30 Chicagoj, Jauni
mo Centre. Įteikimui vadovavo 
Jolita Kriaučeliūnaitė. Laimėju
sią sveikino garbės konsulė Ju
zė Daužvardienė, LB vardu An
tanas Juodvalkis ir Jaunimo Są
jungos pirm. Gintaras Aukštuo
lis. Premijai skirti komisijos var
du kalbėjo Regina Kučienė. Joa
na Kuraitė, dėkodama už premi
jos paskyrimą, pabrėžė, kad mū
sų jaunimas per mažai domisi 
Lietuvos laisvinimu ir. politine 
veikla, taip pat stokoja pagrin
dinių .žinių apie reikiamus vyk
dyti uždavinius.

Meninėj programos daly pasi- 
I^ė dąyįųiųkė Jūratė, 
laitė ir Renata Bielskytė, pade
klamavusi Mykolaičio-Putino 
eilėraštį “Margi sakalai”.

nių darbų telkimui ir išsaugoji
mui išeivijoj šuaktualėjus, Lie
tuvių Fondfr tarybos yra patvir
tinta atitinkama Meno komisi
ja: dr. G. Batukas — pirm., dr. 
K. Ambrazaitis, dr. J. Račkaus
kas, dr. A. Razma, P. Sodeika, 
dail. A. Valeška, adv. P. Žum- 
bakis. Komisija svarstys galimy
bes prie Lietuvių Fondo suor
ganizuoti atskirą dailės fondą.

— Ilona Laučienė, PLB Visuo
meninių reikalų komisuos narė, 
aprūpina LB kraštų valdybas 
įvairia medžiaga, liečiančia Lie
tuvos okupaciją, žmogaus teisių 
pažeidimus ir kita informacija, 
kuri yra naudojama supažindinti 
kraštų vyriausybes su Lietuvos 
padėtimi bei ruošiantis Lietuvos 
okupacijos 40 metų sukakties 
minėjimam.

—Amerikos Lietuvių Bibliote- 
kos leidykla metinį narių susi
rinkimą šaukia Chicagoj, Jauni
mo Centre, birželio 7.

— Vilius Bražėnas, vienas iš 
American Opinion kalbėtojų 
biuro narių, gegužės 13 iš Ft 
Myers, Fla., išvyko į trijų savai
čių paskaitų kelionę. Šį kartą 
lankysis Indianos, Ohio, Ken- 
tucky ir Tennessee valstijose.

Vietovėse dauguma jo kalbų 
yra organizuojama vietinių John 
Birch Society skyrių. Šios kelio
nės paskaitų tema: “SignpostTo 
Tyranny” (Kelrodžiai į ti
roniją). '

riukaitis — iždininkas, Kostas 
Januška — sekretorius, Grpžvy- 
<fa Giedraitytė — protokolų sek
retorė, Kostas Repšys ir Kazi
mieras Rožanskas — parengimų 
reikalam.

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
Kazys Povilaitis, Juozas Skeivys 
ir Jonas Jokūbka.

Apskritie^, valdyba gegužės 4 
kviečia skyrių valdybų atstovų 
pasitarimą, o birželio 22, kartu 
su skyrių valdybomis, rengia gai veikusi komisija jau įvykdė 
kasmetinę gegužinę.

Atsistatydino
PLB valdyba buvo sudariusi 

kultūrinės talkos komisiją. Jos 
tikslas buvo užmegzti ir palaiky
ti kultūrinius ryšius su visų 
kraštų bendruomenėmis. Neil-

Premija Joanai Kuraltei
Irena ir dr. Leonas Kriauče- 

liūnai mirusiam sūnui atminti 
kas metai skiria 1,000 dol. pre
miją jaunimo veikloj pasireišku
siam jaunuoliui ar jaunuolei, 
arba jaunimo grupei. Šiais me
tais premijai skirti komisiją su
darė: Regina Kučienė, Vida Ja-

didei} ir reikšmingą uždavinį 
— iš Pietų Amerikos atkvietė 
Ąžuolyno ir Žibučių ansamb
lius, kurie su labai dideliu pa
sisekimu gastroliavo JAV ir Ka
nadoj. Komisija balandžio 10 
atsistatydino. Komisiją sudarė: 
dr. Leonas Kriaučeliūnas 
(pirm.), Regina Kučienė, Marija 
Remienė, Juozas Šlajus, Antanas 
Jarūnas, Algis Regis, Loreta 
Stončiūtė ir Remigijus Vedegys.

J. Alksnė

IS SUNNY MILLS PADANGĖS
Sunny Hills, Fla., veikia anks

čiau įsikūrusių amerikiečių 
sambūris, vadinamas Civic As- 
sociation. Šis sambūris siekia už
megzti su gyventojais artimes
nius ryšius ir plėsti tarpusavį 
bendradarbiavimą. Balandžio 
pradžioje lietuvių susirinkimam 
skirtose patalpose buvo sureng
tas vakaras, kurio tikslas buvo 
amerikiečius supažindinti su 
mūsų tautodailės kūryba, daino
mis ir šokiais. Netrukus vie--

lėtų papasakoti iš savo pergy- j 
venimų. Šiandien, susibėgę iš ■ 
įvairių Amerikos vietovių, jie į- Į 
sijungia į šį kraštą su savo at- Į 
neštine kultūra, menu ir religi- į

Ypatingo lankytojų dėmesio, 
recenzento teigimu, susilaukė

rių atspalvių gintarų vėriniai, 
dievdirbių menas, medžio raiži
niai, medinės lėkštės, audiniai, 
staltiesės, rankų darbo siuvinė
jimai ir t.t

Kitoje programos dalyje, (pa
žymėta straipsnyje), Emilija

— Rasa Lidija Zelenytė, Van
dos ir Vytauto Zelenių dukra, 
birželio 1 susituolda.su Saulium 
Antanu Matu, Sauliaus Juliaus ir 
Aldonos Matų sūnumi. Susituo
kia šy. Kazimiero bažnyčioje 
XosJĄmgelės, Calif. Los Angeles 
ir jos artumoje gyvena abi šei
mos. Jaunieji aktyviai reiškiasi 
jaunimo organizacijose ir drauge 
vaidina Los Angeles teatre. V. 
ir V. Zeleniai kadaise yra. gyve
nę New Yorke.

— Operos solistė Lilija Šu
kytė, dainuojanti įvairiuose Eu
ropos teatruose, vasario pra
džioj Bavarijos švietimo minis- 
terio Maierio atžymėta “Bavari
jos kamerinės dainininkės” titu
lu už “išskirtinai menišką mu
zikinį atlikimą”. Tokį atžymėji- 
mą gavo ir dar trys dainininkės 
— Margaret Price, Edith Mathis 
ir Julia' Varady.

— Lietuvių kunigų rekolekci
jos vyks birželio 9-13 Putnam, 
Conn. Jom vadovaus kun. Jonas 
Staškus iš Kanados.

— Jonas Simanavičius, Kana
dos LB pirmininkas, lankėsi 
Chicagoj ir PLB valdybos iždi
ninkui Mečiui Šilkaičiui perda
vė Kanados LB solid^umo įna-

rinktų aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalam,. pagal aukotojų norą 
skirtų Lietuvių Bendruomenei.

*— Kun. Pijus Dambrauskas, 
buvęs Vilkaviškio, vėliau Me- 
dellino, Kolumbijoj, kunigų se
minarijos profesorius, Mari
jampolės mokytojų seminaruos

tinėje spaudoje *Washington
Couaty News” ir “Baimer” šfc> 
renginio proga pasirodė trumpas 
straipsnelis.

Iš tilpusių atsiliepimų aiškėja, _ _____ . .. _
kad vakaras amerikiečiam poli- diniau apsistodama ties caristi- tinių tokių.

vaizdžiai apibūdinusi mūsų 
knSto tragedijų ir palyginusi jų 
sudabartiniais įvyktas Afganis
tane. Kalbėdama apin išvežtuo
sius Sibiran ir žuvusius kon-

goj, dėl susilpnėjusios sveika
tos persikėlė į Matulaičio namus 
Putname. Jo dabartinis adresas: 
Matulaitis Nursmg Home, Ine.,

06260.

populiarių tau-

dama apie spaudos draudimo butinis, kas suteikė vakarai lie- 
laikotarpį, kai knyga buvo gabe
nama į Lietuvą per sienų nele
galiu bodu, nes spausdintas to> 
<ns ouvo uždraustas, Kaioeuųa 
mzynscjo* na ūmiu Knygnešiu 
tuo metu buvo ir jos tavas.

susituolda.su
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Hot Springs, AR, lietuviai 
1955.00

tos Fondo suvažiavimas ir vestu- 
--X— ■ — 1»Y- tK ->,, — < -ves CuCEElOjOJ^ S&l€j£« V£$cuV£S
— Ričardo Kruliko ir Kristinos 
Sabalytės.

Gegužės 25, sekmadienį, jau
nimo mišios, Kultūros Židinin 
pavasario šventė salėse ir kieme.

Spalio 11, šeštadienį. “Jiaai tr 
trys gintarai** vieneto koncertas 
ir balius

Spalio 12, sekmadienį, prof. 
Kazimiero Būgos 100 metų gi
mimo sukakties minėjimas.

-1979

Atletų Klubo popiečių darbuoto
jų vakarienė.

Birželio 1, 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

ir 
dailės Instituto rengiama lietu
vių liaudies meno paroda.

Spalio 25 ir 26, šeštadienį 
ir sekmadienį, N.Y. Lietuvių

St. Aloysius, Newark» NJ — 
258.02

St Catherine’s, Hillside, NJ 
— 672.84

Our Lady of Mercy, Jersey 
City, NJ — 1166.10

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 
šokiu vakaras.

Gruodžio 13, šeštadienį, skau
tų kūčios.

Gruodžio 21, sekmadienį, 
Maironio lituanistinės mokyklos 
kalėdinė eglutė.

Gruodžio 31, trečiadienį, 
Naujųjų Metų sutikimas.

pas laisvom savaitgalio dienom, v 
prašomi skambinti į Kultūros Ži
dinio administraciją: 235-8386.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Nw Torto Net vyrų choro 18 Sakių— &M

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

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
-- JUNGTINĖS 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
Bridgeville, 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, OH, Švč. M. Mari
jos Nesiliaujančios Pagalbos (iš 
rinkliavos bažnyčioj atsiųsta per 
ęięvęlandn L.K. Religinės Šal
pos Komitetą) — 1498.35

Cleveland, OH, Šv. Jurgio 
(iš rinkliavds bažnyčioje atsiųs
ta per L.KR.Š. Komitetą) — 
$604.62

Clevelando L.K. Religinės 
Šalpos Komitetas (kreipimusi 
laišku garite aukų) —- 2897.03

Coaldale, PA, Šv. Jono — 
100.00

Dayton, OH, Sv. Kryžiaus - 
. 608.55

Detroit, MI, šv. Petro — 
186.00

Duryea, PA, Šv. Juozapo — 
. iia0°

" Raston, PA, šv. Mykolo - 
». 1O4J0.

Elizabeth, NJ, Sv. Petro ir 
Povilo — 1388.97

Eynon, PA, švč. Mergelės 
Marifoa 14900

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

Lavvrenče, MA, Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio — 141.00

Los Angeles, CA, Šv. Kazi
miero — 8129.00

Lowell, MA, Šv. Juozapo — 
525.00

Luzerne, PA, Šv. Onos — 
310.00

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

. Maizevillet PA, Šiluvos Švč. 
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 x __

NgV Rrijain, CT, Šv. Andrie-
jaus — 4^4.52

New Havėn, 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, NE, 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 — 
500.00

Pittston, PA, Šv. Kazimiero — 
342.00

Plymouth — Lyndwood, PA, 
Šv. Kazimiero — 496.00

Providence, RI, §v. Kazimiero
— 175.00

Reading, PA, Sv. Antano — 
49.00

Shenandoah, PA, Šv. Jurgio — 
330.00

Scranton, PA, šv. Juozapo — 
485.00

Scranton, PA, šv. Mykolo 
203.00

St Theresa, Philadelphia, PA
— 98.00—

St Thomas of Villanova, Vil- 
lanova,TA,

Annunciation, Philadelphia,' 1
Litiiuanian Parishes —

2594.37.
Iš viso — $63,552.18

Washington, DC, Apreiškimo
— 35.00

Westfield, MA, Šv. Kazimiero
— 193.00

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

Worcester, MA, Aušros Vartų
— 386.00

Worcester, MA, Šv. Kazimiero
— 840.00 /

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
ba organizaciją^jei norite, kad 
jūsų auka būtų įskaityta jūsų 
sąskaitom

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Valdybos vardu,

Kun. Kazimieras Pugevičius
Reikalų Vedėjas

ORMOND BEACH, FLA
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 lietuvių vardą

Lietuvių tautodailės ir dail. 
Juozo Sodaičio darbų paroda Or
mond Beach miesto išlaikomo) 
Memoriai Art galerijoj, trukusi 
visą mėnesį, pasibaigė balan
džio 29. Susidomėjimas paroda 
•amerikječiųtarpe buvo nema
žas, ją aplankė apie 800-900 
žmonių, jų tarpe ir gražus bū
rys apylinkėj gyvenančių ar čia 
atostogaujančių lietuvių. Buvo ir amerikiečių tarpe, 
tokių, kurių lietuvių kilmės tė- Dajgpną Beach apylinkės
vai jau įSuvogimę^iamekraŠte, 
kuris seniai buvo begirdėję 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 parodą. Pasirodo, tai 
buvo Massachusetts valstijoj gi
męs lietuvis Joseph Balevic (Ba
le vičius), 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 Smyrna 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 irkop-

Lietuvos laisvinimo reikalam šį 
pavasarį sudėjo aukų: Lietuvių 
Bendruomenei — $209, Al
tai — 125 ir Vlikui — $176.

Lietuvūri “floridiečiai” dažnai 
susilaukia lankytojų iš šiaurės. 
Šioj apylinkėj pas Sigitą ir Vy
tenį Ramanauskus neseniai lan
kėsi jų giminaičįąi Jonas 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. Snarskis su žmona iš Cleve- 
lando.

neseniai įsigiję gražią nuosavy
bę Ormond Beach, Fla., vasarai 
išvyko į savo ūkį Michigano 
valstijoj, kur turi vaismedžių so
dus ir bitininkystę. Šį ūkį jie 
dabar parduos ir atsikels į Flo- 
ridą nuolatiniam apsigyvenimui.

. (jv»)

Bronei Juškienei (Blanche

metų. JuAienė-Somavičifltė 
gimė 1910 gegužės 21 Gordner, 
Mass^ ir ten praleido didžiąją 

savo gyvenimo dalį. 1931 ji iš
tekėjo už Alekso Ju&os (Alex 
Uiski). Dabar juoda jan apie 6 
metus gyvena* St Petersburg,

metų.

ro, „ MA. Sv. Petro — ” *•*«•“. roeotaomta,
*>-»<>*>■>. M* ’ ir geteat., aukų

OLOvOO ___ , , --------*- aMH—ro

. 102750 jo KUB40M, Kimų vara-
S^Vrfley,n.S» O«»- bwo U’*“’'®®"* *-

Notcb. PA. «v- P** ^rodHtaty. b«vo B^tyti 
ir Povilo - VSt» _ , Parodoj.

St Clair, PA, šv, Kazimiero Lietuvių tautodailės ekspona- 
— 400.00 • • tai tkd parodai buvę ratu liti

PA. Sv. Petro B Po-



jo. Po koncertinės dalies 
90 šv.^Petro lietuvių para- 
klebonas Albertas Kontau-

trys Lietuvos vyčių atstovai—A. 
Gedrimas, Gedrimienė ir E. 
Medelienė, kun. J. Rikteodtis
— LB IX tarybos narys,. 
kus — New Haveno LB atsto
vas ir A. Lipčienė — apygar
dos atstovė.

Bostone. Tuo galėtų pasinau
doti ir nevyčhri Seimas vyksta 
rugpjūčio 6-10.

Nutarta prisidėti prie visų or- 
organizacįįų bendrai ruošiamos

- Gegužės 11 buvo minima šv. 
Petro lietuvių parapijos So. Bos
tone 75 metų sukaktis, o kartu

■ Jis davė trumpų parapijos į- 
sikūrimo ir veiklos istorijų, kal
bėjo apie organizacijas, kurios 
veikė prie Šv. Petro parapijos. 
Parapija buvusi labai gyva, vie
nu laiku buvę net SeSi kunigai.

union. šiam minėjimui buvo pa-

Apygardos suvažiavimas
LB apygardos metinis suva

žiavimas įvyks gegužės 4 Water- 
bury. Darbotvarkėj —apygardos, 
apylinkių ir bendrieji LB reika
lai. Bus renkama nauja apygar
dos valdyba ir kontrolės komisi
ja. Dabartinė valdyba išbuvo 
trejų metų terminų, o naujajai 
tereikės dviejų metų, nes apygar
dos valdyba turi būti renkama 
tais pačiais metais, kaip ir LB 
taryba.

New Haveno apylinkė* 
susirinkimą*

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

Nutarta ruošti Motinos dienos 
minėjimų 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 
burmistrų prie miesto valdybos 
parke iškelti per pusę stiebo 
Lietuvos vėliavų.

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

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

lendorių, New Havene bus rug
pjūčio 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 kalba. 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.

Iš k. E. Medelienė, A Leikus, Gedrimienė, Gedrimas, kun. 
J. Rikteraitis, A Lipčienė. Prie stalo sėdi gubernatorė. Nuotr. 
St Lipaus

Kitos žinios
— Naujai statomas vienuolyno 

namas ir religinio atsigaivinimo

. labai gyva, vie- 
j net šeši kunigai.

Daug pasakėčių esu išsikėlę 
toliau, ir parapijos veidas pasi
keitęs. Juk parapija susidedanti 
iš kunigų, parapiečių ir pasta
tų. Tačiau parapijos išlikimui 
ne pastatai vaidina vaidmenį, 
o žmonės. Norint branginti savo 
parapijų, 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 maldų, o tada pia- 
sidėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 10 
vai. vakaro. Klebonui kun. Al
bertui Kontautui rengėjų vardu 
Eleonora Kleponis įteikė knygų 
“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- 
L968į Jonas Žuromskis 1953- 
1963/ Antanas Kneižys 1953- 
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.

-Casper, Albert Kleponis, Eleo
nora Kleponis, Aldona Kropas, 
Aiexandra Moriarty ir Ann 
Norinkevich.

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

Programos vedėju buvo Al
bert Kleponis, Buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Buvęs klebonas kun. Antanas9 
Baltrušūnas sukalbėjo maldų, ir 
po to prasidėjo pietūs.

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

PUTNAM, CONN.
Remiami seselių darbai __________________ ________

Matulaičio namų salėj kovo 20 centras jau turi stogų. Tvarkomos 
buvo sukviestas Nekaltai Pradė- ' -a- 
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
vybės pirmininkas, trumpai pa
aiškino paramos reikalų, o vie
nuolyno kapelionas kun. S. Yla 
sukalbėjo pradžios maldų.

Pietus baigiant, V. Vaitkus, 
rėmėjų vadovybės vicepirmi
ninkas, padėkojo susirinkusiem 
už jų paramų seselėm ir pakvie
tė vienuolyno vyresniųjų 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.

nnv* Po to buvo pristatytos mūsų BALTIMORE,MD. —-iškilioji solistė Dana Stankaity- 
tė ir jos akompaniatorė pianinu 
Dalia Sakaitė. Solistė ravo pro
gramų 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. Karnavičiaus, 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, “Ar atminsi ?”—A. 
Račiūno, “Rūta” — J. Gruodžio, 
“Na, tai kas!” — K. Kavecko. 
Ketvirtojoj daly buvo arija iš 
“Cavalleria Rusticana” — P. 
Mascagni. Bisui 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 dainų “Na, 
tai kas!”. Savo pajėgiu balsu 
iš dalies nugalėjo ir salės labai 
blogų akustikų. Padėkai meni
ninkėm prisegta gėlių.

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

Užbaigai susirinkusieji sugie
dojo “Marija, Marija”.

Dalyvavo apie 180 žmonių, 
dalis iš jų — amerikiečiai.

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

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- ' ži. Tik kada aplink jų 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 premijų už 1979 
pasirodžiusį vertingiausių vei
kalų religiniu klausimu. Veika
lam vertinti paprašytas prof. 
kun. V. Cukuras sudaryti komi-

važiavime apylinkei atstovaus timorės apylinkė gegužės 18 
St. Leikienė.^ Kandidatais^ į apy-- turėjo metinį susirinkimų, kuria

me buvp padaryti metiniai pra
nešimai. Aptarti ateities veikimo

timorės apylinkė gegužės 18

gardos valdybų pasiūlyti A Lip
čienė ir J. Šaulys.

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

Aleksandra Plečkaitienė, sun
kiai sirgusi, gerokai pasitaisė ir 
Velykų šventėm su vyru buvo iš
skridus pas sūnaus Juozo šei
mų į Virginijų.
Lietuvos vyčių susirinkimą*
Lietuvos vyčių 50-tos kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyko 
balandžio 13.

Pirmininkui nepasirodžius, 
susirinkimų atidarė Jurgis Kisie
lius, kuopos valdybos vicepirmi
ninkas. Maldų kalbėjo klebonas 
kun. A. Karolis. Paskutinio su
sirinkimo protokolų perskaitė 
sekretorė Joan Augustine. Fi
nansų sekretorė Elena Medelie
nė po pranešimo apie finansinį 
kuopos stovį paprašė susirin
kimų išrinkti aktyvų pirmininkų, 
kuris pasirašinėtų raštus ir 
atvyktų į susirinkimus. Su juo 
susisiekti negalinti. Tai apsun
kina susirašinėjimų su organiza
cijos centru ir atsiskaitomybę. 
Susirinkimas vieningu paprašė 
Jurgį Kisielių pasiimti pirminin-

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

statyti projektai — pigių būtų na
mai, tada daug kas pasikeitę. 
Buv. klebonui prel. P. Virmaus- ’ 
kiui vyskupija siūlosi šv. 
Vincento bažnyčių pakeitimui, 
bet prelatas atsisakęs. Kai dar 
kun. Žuromskis buvęs klierikas, 
tai vienas seminarijc? profeso
rius tada sakęs, kad maždaug po 
25 metų nebebūsiu 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 savo-'tautybių- 
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 parapM- 
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, vienų iš Simon 
Boccanegra ir Įritą iš Sevilijos

turis asmenis: hartfordietę N. 
Gaihūnienę, woicesterietį S. 
Rudį ir putnamiečius — sės. Au
gustų Sereikytę ir J. Kriaučiū
nų. Komisija turėjo pirmų posė
dį Putname balandžio 20, pasi
dalino darbais ir pradeda atrink
ti svarstytinus veikalus.

— LB naujųjų valdybų 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 Trimaldenė 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' nistracįjoj, 341 HighUnd Blvd., 
susitaikyti ir derinti Lietuvos BrooHyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
laisvinimo darbus. kietais viršeliais 11 dol.

joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama

ir tiesiai iš leidyklos: Amberland 
Publishing Co., 1813 Larch- 
wood Avė., Troy, Midi. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admi-

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

so bažnyčios iki lietuvių festi
valio Charles Plaza. Lietuvių

jėjos žygiuos su savo vėliavomis, 
šokių grupės dėvės tautinius 
drabužius. Visos lietuviškos or-

UUDAI KONČIUTEI

nors lijo, gerai pavyko.

tesnės kartos lietuvis, po ilgos ir 
sunkios flgos mirė gegužės 11. 
Malonaus būdo Bernardas buvo 
uolus šv. Alfonso bažnyčios pa
maldų lankytojas. Dirbo per il
gus metus siuvykloj. Mišios 
aukotos už jo sielų Sv. Alfonso 
bažnyčioj gegužės 13 Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse.

i Liko nuliūdusi sesuo Agota 
antikas Jurgis.

PADĖKA
širdingai dėkojame N.T. Lie- 

trrvių Katalikių KulttnM Draugi
jai užužprašytas mitins rfVin-

CLEVELANDE GIRDIMA PITTSBURGHO 
LIETUVIŠKOJI RADIJO PROGRAMA

kuriai vadovauja Povilas Dargb, Valandėlės adresas: Paul P. 
Dargb, The Lithuanian Hour,

Pa. 15243. Tel. 412 221-4177.

vai.

rmer Kapinėse. Programa labai gerai girdima 
sesuo Agota, ir Clevsdande. Tokiu bodu ši 
. lietuviškoji radijo programa, vn-

joum vroeunu dovaųjama Povilo Dragfo, suar* 
A „ A tina abi lietuviškas kolonijas.

P. Dargb kiekvienoje prog-

Tėv. Kornelijui Buteliui, Tėv. 
Petrui BsnittnųL Tėv. Beovmie- 
cm MUnBiMUiSKUi it mn*

J. Kačinsko miniatiūros e
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.

r

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.

mą gegužinė įvyks rugpjūčio 10.
Laisvės Varpo radijo progra-

Uos 12.

! So. Bosto- 
vaidinimas

apygmda.
Amen Liet Inžinierių ir Ar- 

cMtehtų S-gM Bostono skyriaus 
30 m. sutakttes baltas lapkričio 
14 7 v.v. Chatenu de VlOe 
restorane, Bandolpb, Mass.

— Berta Jonienė, Algirdo 
Jonio (Jamrifcevičiaiu) žsaona, 
mirė ne balandžio 12 (kaip buvo 
paskelbta Darbininko ar. 19), 
bet balandžio 11 d 11 v.v. Gy
veno ne Fhiladelphijeje, bet ndn^jtamn įvyks lapkričio

čia* nuo 1880 gruodžio 98 fld 
1971 sausio 3 Adelaidėj karta BOŪfūta 1 
orgsnisuųja PLB valdyba ir 
ŠALFASS. Štoee dienose taip 
pta bes iikilminfrf paminėta ZSmųg m* 
ĄurtinlŲus LB 30 metų gyva- kraflMtaMI
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WE

šventėj. Autobusas iš Kultūros 
Žit&rio kiemo išvyks liepos 4, 
penktadienį 8 vai. ryto. Pakeliui 
sustojama prie Shalins Fanerai 
Home, 84-4)2 Jamaica Avė., 
Woodhavene. | New Yorką grįž-

Tradicinė ekskursija autobus 
pas Tėvus pranciškonus Ken 
nebunkport, Maine, šiais metais 
daroma ne Darbo dienos savait-

jos įstaigoj St Croix, Virgin 
Islands, aerodrome. Dabar jis 
lufnuVC pakMirim j aukštesnes 
pereigas ir pereis dirbti j JAV 
konsulatą Vienoj. Greitu laiku 
£s sa šeima persikeliaį Austriją.

ganiznqja . AF ' ABN, kuriam 
!■ imli iii lAaiija Peter Wytenus. 
Šio viso festivalio pelnas skiria
mas jietavBkam kryžiui Flush- 
ing Meadows ą&fitje atstatyti. 
Festivalyje dalyvaujančios tau
tas kryžių kriko laisvės simboliu.

Mhrisassm Htaanistmėje mo*

cšškmiąkoplyčioj, kprios bus 
aukojamos gegužės 31, šešta- 
dienį M) vaL ryto. Po pamal
dų Cypress ffifis kapinėse bus

.Kas norėtą įsigyti lietuvišką 
tautinį kostiumą, prašomas 
dm norinti telefonu 201 344-

k™ w niam’ ir basiniam poilsiui. Jė-
«as stiprina didinga Maino gam- 

matytu naagienei, nozei jasins- ., c . .į . , , ta — jura, mišką, tyras oras, o
P“* ir V™' lietuviškas 

zensnukas ouvo įteiktas per nob«rtv!vamRaTi5=Dva-

visam New Yorio> jaunimui. į
Liet gan. kmaselas A. Simutis 

savo kalboje Hlrtijį, kad į an* 
samblį turėtą ateiti -daugiau 
vyrą. Jų kiek mažoka. Tegu atei
na jaunimas, nes čia lavins savo 
kūną, geriau išmoks lietuviškai, 
pažins ir lietuvių tautini 
meną — šokius. (p.j.)

Krdikienė gyven St Peters- 
bur&Fla.

Jauniam pasaltas Kniubos

IO ŠVEN
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Savaitės 
įvykiai

IŠ LIETUVOS K.B. KRONIKOS NR. 40

KRITIKUOJA KOMUNISTINĘ 
LIETUVOS ISTORIJĄ

1978 Vilniuj buvo išleista 
Istorija Lrtovskoj SSR. Po pus
antrų metų šią stambią knygą 
komunistų partijos ideologi
niame oficioze Komuniste (1980, 
sausis) labai kritiškai peržvel
gia net trys recenzentai — prof. 
B. Dundulis, doc. J. Dobrovols- 
kas ir doc. A. Rakūnas.
. Recenzentai neužsimena apie 
knygos pavadinimo absurdišku-

. mą: “Lietuvos SSR” termino už

f AR BUS NAUJŲ VYSKUPŲ?

JT saugumo taryba jau ket
virtą kartą papeikė Izraelį už 
vakarinio Jordano krante esančio 
Hebrono miesto burmistro ir 
kitų dviejų arabų vadų ištrėmi
mą. JAV ir šį kartą nuo bal
savimo susilaikė.

Islamo valstybių užsienio rei
kalų ministerių konferencijoj 
dalyvaująs Afganistano parti
zanų vadas pareikalavo, kad is- 
laminės valstybės nutrauktų 
diplomatinius santykius su Sov. 
S-ga tol, kol ji pasitrauks iš Af
ganistano, ir nepripažintų da
bartinės Afganistano vyriausy
bės. Jis taip pat reikalavo, kad 
teisėtu Afganistano vyriausybės. 
Jis taip pat reikalavo, kad tei
sėtu Afganistano atstovu batų 
pripažinta Afganistano išlaisvi
nimo lyga.

Kanados Quebeco provincijos 
gyventojai referendumu atsisakė 
suteikti provincijos vyriausybei 
teisę pradėti pasitarimus su fe
deralinė vyriausybe dėl pro
vincijos atsiskyrimo nuo Kana
dos.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės buvo pasižadėjusios 
nutraukti su Iranu po įkaitų pa
grobimo sudarytas akines sutar
tis, jei Iranas iki gegužės 17 
įkaitų nepaleis. Bet Britanija šio 
susitarimo nesilaiko: ji sutiko tik 
nesudaryti su Iranu naujų ūki-

Pastaruoju metu Lietuvoje vis 
dažniau kalbama, kad greitu lai
ku Lietuvai bus paskirta Naujų 
vyskupų. Labai suprantamas tiek 
Lietuvos dvasiškuos, tiek Apaš
talų Sosto noras normalizuoti 
Lietuvos Bažnytinės provinci
jos reikalus. “LKB Kronika” yra 
įsitikinusi, kad tai padaryti šiuo 
metu yra labai maža vilties. So
vietinė valdžia šiuo metu nepri- 
lei§. kad iš naujo vyskupų pa- 
skymho būtų naudos Lietuvos 
Bažnytinei provincijai. Tikinčia
jai Lietuvos visuomenei būtų 
priimtini tik tokie vyskupai, ku
rie nebūtų ateistinės valdžios 
kolaborantai ir kurie nekapitu
liuotų pavojų akivaizdoje.

Kaip potencialus ir sovietinei 
valdžiai labai priimtinas kandi
datas į naujus vyskupus yra nau
jai paskirtas Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos ge
neralvikaras, ilgametis Šv. Petro

ir Povilo bažnyčios Šiauliuose 
klebonas, kun. Liudvikas Mažo- 
navičius. Apie jo baimę ir pa
klusnumą sovietinei valdžiai 
plačiai yra žinoma visoje Lietu
voje.

Sovietinei valdžiai būtų pri
imtinos į vyskupus Vilniaus ar
kivyskupijos ir Kaišiadorių vys
kupijos valdytojų — Algio Gu
tausko, Juozapo Andrikonio ir į 
juos panašių kunigų kandidatū
ros.

Marijos žemės vaikai tiki, kad 
Šv. Tėvas, Lietuvai paskyręs pu
sę savo širdies, skirdamas naujų 
vyskupų, atsižvelgs į Lietuvos 
tikinčiųjų norą turėti tvirtus, 
visa širdimi Bažnyčiai tarnau
jančius vyskupus. Daugelio 
metų patirtis rodo, kad geriau 
kurį laiką turėti mažiau vysku
pų, negu turėti netinkamus.

LTSR PROKURATŪROS RŪPESČIAI

ritėtą ignoruoti -Religijų rei- . kergimą visai Lietuvos istorijai, 
kalų tarybos įgaliotinis Anilio- — • ......
nis šio {komiteto veikimą paly
gino į uodo zyzimą. Tačiau 
kai šių metų pradžioje 522 ku
nigai ir du vyskupai savo pareiš
kimuose viešai solidarizavosi su 
TTG Katalikų Komitetu, partija 
ir KGB susirūpino, kad jų iki 
smulkmenų Rusijoje išdirbti 
planai, griauti Bažnyčią iš vidaus, 
gali sužlugti, nes nepasiseks pri
versti daugumą kunigų nusi
lenkti ateistinei valdžiai.

Dviejų TTG Katalikų Komite
to narių — kun. A. Svarinsko ir 
kun. S. Tamkevidiaias—viešas ir 
plačiai paskleistas įspėjimas ne
abejotinai turėjo tikslą parali- 
žuoti Komiteto veiklą ir nugąs
dinti visus Lietuvos kunigus, 
kad “nebandytą pūsti prieš 
vėją”.

Kokį efektą i&ulcė šis Proku
ratūros įspėjimas?‘“LKB Kroni
kai” teko girdėti ne tik dauge
lio kunigų ir tikinSiųjų susirū
pinimą dėl šiųdviejų kunigų 
likimo, bet apie daugelio kuni
gų ryžtą arešto atveju įsijungti 
į TTG Katalikų Komiteto veiklą.

listinės klerikalinės ideologijos 
neigiami padariniai Lietuvos 
liaudžiai ryškiai atsiskleidė hit
lerinės okupacijos bei pokario 
klasių kovos sąlygomis”. * *

Ypač įdomus priekaištas kny
gos autoriam, kad jie nė vienu 
kritišku žodeliu nepalydėjo ma
sinių išvežimų aprašymo. Tas 
priekaištas, aišku, išreikštas 
marksistiniu-leninistiniu žargo
nu:

“Čia aptartas taip pat reakci
nių elementų iškėlimas iš Lie
tuvos ribų karo išvakarėse. Ta
čiau, mūsų nuomone, reikėjo pa
rodyti klaidas ir socialistinio 
teisėtumo pažeidimus šios prie
monės metu. Dėl trumpo laiko 
respublikos partinė organizaci
ja nesugebėjo reikiamai išaiškin
ti, kaip ir kodėl buvo vykdo
mas iškėlimas. Visa tai tam tik
ru mastu padėjo priešams dez
orientuoti kai kuriuos gyventojų 
sluoksnius.”

Nė žodžio apie masines de
portacijas po karo ...

Tokia Lietuvos “istorija” pri
statyta rusiškai kalbantiem So
vietų Sąjungos skaitytojam. Jos 
redakcinė kolegija: B. Vaitkevi
čius (atsak. redaktorius), V. Me/^ 
kys, K. Navickas, V. Pašuto 
(rusas), K. Surblys, M. Jučas. 
Pasak Komunisto recenzentų, 
“nėra abejonės jog šis veikalas 
daug padės idėjiniam intemacio- 
nalistiniam tarybinių žmonių

ku suprasti Tėvynės karo lai-7 auklėjimui”.
kotarpį__ Buržuazinės-naciona-

Tokių nesąmonių nerasi sateliti
nėse Rytų Europos šalyse, kur 
leidžiamos “Lenkijos”, “Vengri
jos” etc., o ne “Liaudies Len
kijos” ar “Socialistinės Vengri
jos respublikos” istorijos. Ta
čiau recenzentai atidengia daug 
kitų knygos trūkumų. Lietuvos 
Didžiosios. Kunigaikštystės susi
darymas, “labai reikšmingas įvy
kis lietuvių tautos ir jos kaimy
nų istorijoj”, esąs “per blankiai 
aptartas”. Knygoj “reikiamo dė
mesio” nesusilaukė “lietuvių 
tautos ilgaamžė didvyriška kova 
(XIII-XV a.) prieš kryžiuočių 
agresiją į rytus”. (Recenzentai 

neužsimena apie ilgaamžę kovą 
prieš rusų agresiją į vakarus ...) 
Knygos autoriam “reikėjo pažy
mėti, jog vieneri ikikariniai ta
rybiniai metai buvo per trum
pas laikas tam, kad būtų įveik
ta buržuazinės ideologijos įtaka, 
senos tradicijos ... Neatsi
žvelgiant į šias aplinkybes, sun-

(Elta)

komjaunuolį'galima batų įtikin
ti, kad šie kunigai galėjo iš 
sakyklos ką nors šmeižti. Taigi 
atsakymo reikia ieškoti kažkur 
kitur.

1978 m. lapkričio 13 d. Lie
tuvoje pradėjo veikti Tikinčiųjų

1979 m. rugsėjo mėn. 5 d. 
laikraštis “Tiesa” išplatino Eltos 
informaciją apie dviejų kunigų 
— Alfonso Svarinsko ir Sigito 
Tamkevičiaus — oficialų įspė
jimą už skleidimą žinomai mela
gingų prasimanymų, šmeižian
čių tarybinę valstybę ir visup- teisėms ginti Katalikų Komite- 
meninę santvarką. . .x v-~-J—-

IGNORUOJAMI 
SOVIETINIAI 
ĮSTATYMAI

POGRINDŽIO AUŠRA (Nr. 19) 
JAU PASIEKĖ VAKARUS

Prancūzijos prezidentas Va- 
lery Giscard d'Estaing, iš anksto 
nepasitaręs su Vakarų sąjungi
ninkais, Varšuvoj susitiko su 
Sov. S-gos prez. Brežnevu, bet 
per 5 vai. trukusį pasikalbėji
mą jokių sutarimų nebuvo pa
siekta. JAV dėl to viešai pareiš
kė savo nepasitenkinimą.

P. Korėjos karinė vyriausybė 
dėl kelias dienas vykusių stu
dentų riaušių uždarė universite
tus, uždraudė politinius susirin
kimus ir streikus, įvedė griežtą 
spaudos cenzūrą, išplėtė karo 
meto būklę visam kraštui ir areš
tavo studentų ir opozicijos va
dus.

P. Korėjos ministerių kabine
tas, vadovaujamas Shin Hyon 
Hwach, dėl griežtų karinės vy
riausybės priemonių prieš stu
dentų ir opozicinių partijų veik
lą atsistatydino, bet demonstra
cijos tebevyksta ir toliau.

Sovietinei vadžiai didelį su
sirūpinimą kelia ne tik kunigų, 

tas, iš kaito laimėjęs daugumos, aktyvi veikla, bet ypač jauni
mai, kurio neįmanoma sužavėti

Areštai, kratos ir po Afganis
tano užpuolimo sugriežtintos 
kontrolės sulėtino lietuvių po
grindžio spaudos gaminimą ir 
platinimą, bet jos neužgniaužė.

Po ilgesnės pertraukos Vaka-

tas “SOS!” atsišaukimas, reika
laujantis laisvės Antanui Terlec
kui. Straipsny “Gelbėkime save 
ir savo tautą” tvirtinama, kad kas 
vienuoliktas Lietuvos gyvento
jas jau yra tapęs alkoholiku.

(rtikelta-į 2ptl.)
• meris, išleistas 1979 Lapkričio 
mėnesį. Jame randam “Lietuvių 
kalbos gynimo iniciatyvinės 
grupės” raštą Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Wald- 
heimui, kuris prašomas suteikti 
savo organizacijos pagalbą lietu- 

i vių tautai, prieš kurią vykdomas 
I “siaubingas nusikaltimas” — 

Taškento konferencijos patvir
tinta “naujoji rusinimo progra- 

Į ma”. Taip pat Waldheimui ir 
p kitom tarptautinėm organizaci

jom adresuotas jau anksčiau 
išeivijos spaudoj pasirodęs tryli-

įvykusią pirmąją oficialią blaivi
ninkų konferenciją. Panašumai 
tarp XIX a. ir dabartinės oku
pacijos gvildenami straipsny 
“ ‘Patobulinta’ carinė priespau
da”. Straipsnis “Istorijos feno
menas” aptaria sovietinės siste
mos melus. Atsiminimuose apie 
Šiaurės Lietuvos partizanų vadą 
Kalpoką sakoma, kad partizaninė 
kova Lietuvoj truko iki 1957, 
o “kai kuriuose rajonuose” dar 
ilgiau.

Yra ir daugiau įdomios nie
kos lietuvių aktyvistų pasirašy- džiagos. (Elta)'

“LAUK IŠ LIETUVOS, OKUPANTAI! 
JUSTO GIMBUTO PAREIŠKIMAI

Vakarus pasiekė Justo Gim
buto pareiškimas, adresuotas

ką, kas suteikia sielai ramybę.” 
Gautas ir kitas Justo Gimbu-

Irane amerikiečius įkaitus 
saugą kraštutinieji susirenkantį 
parlamentą pareikalavo nutarti, 
kad įkaitai būtų teisiami, bet

Po Tryptinio ansamblio koncerto Kultūros Židinio scenoje dabartiniai ansamblio Šokėjai 
ir veteranai. Ansamblio vadovė ir mokytoja Jadvyga Matulaitienė stovi ple ketvirta 
iš dešinės. Nuotr. L. TamoSaičio

SSSR aukščiausios tarybos pre
zidiumui ir Klaipėdos pasų stalų 
viršininkui, datuotas 1979 bir
želio 29. Šių metų vasario mė

Irano atstovas prie JT Mansour
Farhang viešai pareiškė, kad 
įkaitų tolimesnis laikymas Iranui 
neduoda naudos.

nesį Gimbutas buvo nuteistas

to pareiškimas, rašytas dar lagery 
1974 ir adresuotas SSKP CK 
biurui. Tai Gimbuto priesaika 
“Dievui, Jo Sūnui ir šventa-

AR ĮVYKS MADRIDO KONFERENCIJA?
metam lagerio už “pasų nuo
statų pažeidimą”, nes, atkalėjęs 
30 su viršum metų, jis atsisa-

jai Dvasiai, tėvynei Lietuvai,
gimtająi žemei ir visiem kovo
tojam, žuvusiem už tautinį Lie
tuvos išvadavimą”, pasirašyta

Irano užs. reik, ministeris 
Sadegh Ghotbzadeh islaminių 
valstybių konferencijoj pareika
lavo pasmerkti Sov. S-gą už jos 
agresiją prieš Afganistaną ir J AV- 
bes už agresiją prieš Iraną.

Airijos, Austrijos, Belgijos, 
Italijos, Olandijos ir Švedijos 
olimpiniai komitetai nutarė da
lyvauti Maskvos olimpiniuose 
žaidimuose.

250 įtakingų Izraelio žydų 
pareikalavo vyriausybę ieškoti 
Izraelio saugumo darant teritori
nių nuolaidų.

Nikaragvos sandmistų parti
zanų vadai, norėdami panaikinti 
susidariusį įspūdį, kad junta yra 
sukai rėjusi, išrinko juntos nariais 
du nuosaikiuosius.

Kubos vyriausybė tiri šiol ven
gia įsipareigoti dėl tvarkingos 
kubiečių emigracijos į JAV ir 
siekia, kad JAV, tvarkydamos 
emigracijos klausimą, sutiktų 
tartis Ir dėl ūkinių sankcijų 
panaikinimo, diplomatinių san
tykių užmezgimo ir Gvantana- 
mo bazės panaikinimo.

■ Vakaruose pradedama abejoti, 
ar Madride lapkričio mėnesį 
įvyks Europos saugumo konfe
rencija, Helsinkio konferencijos 
tęsinys. Paryžiuj leidžiamas 
dienraštis International Herald 
Tribūne (1980.III.2I) pranešė, 
kad Prancūzija pasiūliusi savo 
NATO partneriam atidėti arba 
visai panaikinti Madrido konfe
renciją. Oficialūs Paryžiaus 
sluoksniai bematant paneigė šią 
Žinią, tačiau kovo mėnesį Len
kijoj apsilankęs prancūzų už
sienio reikalų ministerijos aukš
tas pareigūnas pareiškė: “Pran
cūzija reikalauja, kad sovietų da
liniai pasitrauktų iš Afganistano, 
nes nuo to priklausys Madrido
Komerencųos pastses i nias? • is 
tikrųjų tai viena sąlyga, kad ji 
iš viso įvyktų”.

jose bus vengiama politikos. Ta
čiau amerikiečių, britų ir pran
cūzų delegacijų vadovai pakeitė 
savo nuomone^ nes, anot jų, 
Helsinkio pagimdytame suvažia
vime negalima tylėti apie gru
bius Helsinkio dvasios pažeidi
mus. Jie pareiškė, kad moksli
ninko teisė kalbėti tiesą, ieško
ti tiesos ir protestuoti prieš vals
tybės priespaudos veiksmus yra 
Helsinkio garantuotų žmogaus 
teisių neatjungiama dalis. Rusų 
ir jų satelitų defektai apkaltino 
vakariečius “grasinimais ir San- 
užu • JMuginiTus Kome re ocijos 
komunikatas buvo kompromisi
nis, bet jame buvo pabrėžta 
“pagarba žmogaus te***"*”.

Europos spauda aprašė Ham
burgo suvažiavimą kaip “repe- aj -> _Į_ t__ f . -
MCrllm MUKKlaUO

Vasario 18 — kovot 3 Ham- ' Pabrėžta, kad pakeliui į Madri- 
burge įvyko Rytų-Vakarų moks- <fo d** daug kHūčių.^Kai 
linis forumas, kurį rekomendavo kurie laikraščiai abejojo, ar Mad- 
Helsinkio baigminis aktas. Pro- ddo- konferencija iš viso gdi 
džioj buvo sutarta, 1tad dtakusi- įvykti, kol Afganistanas sovietų

okupuotas. Non oficialūs sluoks
niai tebėra optimistiški, Madri
do ateitis tebta atviras klausi
mas.

Madrido konferencijai tebesi- 
ruošia įvairios JAV ir Europos 
žmogaus teisią grupės, kurių 
pastangas koordinuoja Help and 
Action komitetas (Boite Bostale 
No. 6,77850 Hericy-sur-Seine, 
France). Orguaižacijos, ku
rios norėtų, kad jų tinimą me
džiaga būtų jtmaktn į žmogaus 
teisių pažeidmącfokumentacįją, 
turėtų tuoj sutekti su Mr. Ul- 
rich Kaegi, Ahoziskonritee faer 
die Europreiicbe Helsinki- 
Gruppe, PoSrach 1168, CH- 
8922 Zuerid,Su*itmerhmd. Ko
ordinacinis ino^M* teisių gru
pių susirinktais įvyks birželio 
28-29 Londone. Susirinkimąor
ganizuoja Anės w Stypulkovvski 
(10, Queen Aiane’s Gardens, 
London W4IPV).

A.

kė imti sovietinį pasą ir reika
lavo leidimo išvykti į Ameriką.

Laužyta rusų kalba parašyta
me ir vietomis sunkiai įskaito
mame pareiškime Gimbutas ra
šė: “Išduokit man pasą be pi
lietybės ir išleiskit mane į už
sienį—į Izraelį arba į JAV pas 
mano seserį, kuri jau atsiuntė 
man iškvietimą ir kuri gyvena 
šiuo adresu: B. Vaičiulis, 85- 
20 88th St, Woodhaven, NX 
11421, USA. Kodėl? Todėl, kad 
man 54-eri metai, o kovai su 
okupantais aš pašvenčiau visą 
savo gyvenimą: iš 54 metų at
sėdėjau vadinamoj pataisos dar
bų kolonijoj 32 su puse metų 
ir nepnKgaukfejan, Ly. nepakei
čiau savophžiūrų...

“Apie kokias žmogaus teises 
galiu svąjoti?" rašo toliau 

viuikMUm. jbu greit trys

binėj laisvėj, ir niekur neradn 
savo iškankintai dvasiai ramy
bės ... Lauk, lauk iš Lietuvos, 
okupantai! Nešdtakites tie, ku
rie engta* religiją, tautybę ir vis-

krauju ir užtvirtinta trijų kruvi
nų pirštų antspaudu”.

(Elta)

KONGRESAS STENGIASI 
PRAPLĖSTI RADIJO 
LAIDAS

Kongresmenas E. Derwinski 
(resp.-Ill.) kovo 26 JAV atstovų 
rūmuose pristatė rezoliuciją (H. 
Con. Res. 308), kurioj sakoma, 
kad JAV turėtų sustiprinti, pra
plėsti ir pagerinti radįjo laidas į 
Rytų Europą, padidinant 
uusves iUbOyo» uusvos E* (įropos 
Rūdijo ir Amerikos Balso efektin
gumą.

JM kongresai tą rezoliuciją 
pniSM, (M Duu pt>|NGSVM 
KaSuBEbUICuOS 1 ntaDvKUO KaSSOlS Ii 
PBgBTUKM JT| girocpiQM» DUni 

MBosikfeCiBi kvfečteini 
rašyti laiškus savo kor^resma- 

' nėra ir raguti juos, kad 8* rem
tų šią resoliuriją. Laiškų kopi
jos riųstiaos senatoriam ?u pra
šymu, kad Jie įvestų puiašią re- 

ęjEsRG/



VISUOMENINĖS VEIKLOS
gan supažindinti su Amerikos

minti Lietuvos pavergimą ir lie-

muisi | JAV politinio gyveni* 
mo vadovus ir bflonštių iedak*

LB visuomeninių reikalų taryba 
ir šiais metais yra paruošusi 
dvi radijo programas anglų kal
ba tragiškųjų birželio įvykių su
kaktim paminėti. Pirmąją pro
gramą (25 min. ilgio) paruošė 
Los Angeles — Santa Monicos 
darbuotojai: komp. Giedrė Gu
dauskienė, amerikietis lietuvis 
Antanas Mažeika, JAV LB ta-

Savaitės 
Įvykiai

Valstybės departamento skai
čiavimu nuo Sov. S-gos inva
zijos į Afganistaną iki šiol iš ten 
yra pabėgę 1 milijonas, arba 7 
proc. visų Afganistano gyven
tojų.

Afganistano sostinėj Kabule 
vėl pasirodė naktiniai atsišauki
mai, garbiną studentų kovas ir 
demonstracijas ir raginą visus 
gyventojus įvairiais būdais ko
voti prieš sovietus ir jų pa
statytą vyriausybę.

Japonijos min. pirm. Masayos- 
hi Ohira ir jo ministerių kabi
netas, parlamentui pareiškus ne
pasitikėjimą, turėjo atsistatydin
ti. Naujo parlamento rinkimai 
numatomi birželio 22.

Kinija sėkmingai išbandė 
tarpkontinentinę raketą, galinčią 
pasiekti JAV vakarinį krantą ir 
bet kurį Sov. S-gos taikinį.

Prancūzija baigė atitraukti sa
vo kariuomenę iš Chado.

Peru, 17 m. išgyvenus dikta
tūrinį valdymą, krašto preziden
tu išrinko Populiarios Akcijos 
partijos vadą ir buvusį prezi
dentą Fernando Belaunde Ter- 
ry, kuris pasižadėjo bendradar
biauti su armija.

Austrijos prezidentu 6 m. ter
minui buvo perrinktas Rudolf 
Kirschschlaeger.

mino darbuotoja Danutė Baraus
kaitė. šią programoj gausu lie
tuviškos muzikos. Antrąją pro
gramą (15 min. ilgio) paruošė 
visuomeninių reikalų tarybos 
narys Gabrielius Mironas ir 
Rima Mironienė, artimai'bend
radarbiaudami su JAV LB kraš
to valdybos vicepinn. Aušra 
Zerr. Šioj programoj teikiama 
daugiau komentarų, lietuvišką ■ 
muziką mažiau reprezentuojant. 
Galintieji radijo programas įpiršt 
amerikiečių radijo stotim ar jas 
perduoti yra kviečiami kreiptis į 
A. Zerr, 708 Custis Rd., Glen- 
side, Pa. 19038. Užsisakant 
magnetofoninėse juostelėse įra
šytas programas, reikia pažymėti, 
kurios programos pageidaujama.

Tragiškųjų birželio įvykių su
kakčių proga JAV LB visuome-

tų panaudojimui, ja pasinaudoti 
yra kviečiama ir lietuviškoji vi
suomenė. Medžiagos gavimo 
reikalu kreiptis į JAV LB vi- 
suom. reikalų tarybą, c/o. Ant. 
Gailiušis, 704 Benson St., Phi- 
ladelphia, Pa. 19111.

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba aprūpino visus LB viene
tus dr. Bronio Kasto paruošta 
brošiūra anglų kalba. Joj prista
tomi 1939-41 metų nacinės Vo
kietijos — Sov. Sąjungos slaptie
ji protokolai Pabaltijo valstybių 
užgrobimo ir pasidalinimo tiks
lu. Brošiūra ypač tinkama įteik
ti amerikiečių spaudos darbuo
tojam ir pasiųsti JAV kong
reso nariam.

Juozo Kojelio JAV LB tarybos 
nario, laišką redakcijai balan
džio 16 išspausdino Los Ange
les Times dienraštis. Autorius 
skaitytojus supažindina su polit- 
biuro nariu Mikhail Suslov ir jo 
žiaurumais prieš lietuvių tautą, 
malšinant rezistentus antrojo pa
saulinio karo metu.

Algimantas Gureckas, JAV LB 
ryšininkas Washingtone, JAV 
gynybos departamento kvietimu 
su žmona Virginija dalyvavo Ar- 
lingtono kapinėse gegužės 9 
įvykusiame pagerbime amerikie
čių karių, žuvusių Irane. Iškil
mių metu kalbėjo prezidentas J. 
Carter.

Danutė Muraškaitė, iš Phila- 
delphijos, pereitos kadenoijos 
JAV LB krašto valdyboj ėjusi 
narės socialiniam reikalam pa
reigas, įsijungė į JAV LB lei
džiamo biuletenio Bridges re
dakcinį kolektyvą. Ji dirba vete
ranų administracijoj , eidama 
bibliotekininkės pareigas.

Adv. Alexander Epštein, žydų 
B’nai B’rith Anti-Defamation ly
gos kultūrinės komisijos pirmi
ninkas, JAV LB visuom. reikalų

Iš Lietuvos K. 
Bažnyčios „ 
Kronikos
(atkelta iš 1 psl.)

komunistiniais idealais — melas 
ir prievarta visiems akivaizdžiai 
matoma. Nors sovietiniai įstaty
mai draudžia vaikams patarnauti 
Mišiose, dalyvauti procesijose, 
giedoti chore, grupiniai moky
tis tikybos, bet visoje Lietuvoje 
šie įstatymai yra atvirai ignoruo
jami. Kunigai viešai katekizuoja 
vaikus. Beveik kiekvienoje pa
rapijoje vaikai tarnauja Mišiose, 
dalyvauja procesijose, daug kur 
susikūrę bažnytiniai vaikų cho
rai.

Kad Lietuvos kunigai ir ti
kintieji per daug neįsidrąsin
tų, 1979 m. rugsėjo 18 d. Astra
ve įvyko teismas už vaikų ka- 
tekizaciją. Kaunietė Angelė Ra
manauskaitė atsistojo prieš so
vietinį “liaudies” teismą ir buvo tarybos pirm. Alg. Gečiui at- 

.■Jcaltinasaa,'. kad > išdrįso- ■ vaikų siuntė laišką, kuriame reiškia

tremty gyvefttočfe mrv. Viukų papasakoti'apie Dievą.^ir bandymu *s^yStiltus tarp*
dento Milton Obote šalininkų, Tačiau šis teismas nenugąsdi- lietuvių ir žydų bendruomenių”.

Jis taip pat informuoja, jog Ly
gos komisija ruošia pranešimą 
spaudai, kuriame bus minimi

o Tanzanijos preizidentas Julius 
K. Nyerere pažadėjo nuverstą 
Ugandos prezidentą Godfrey L. 
Binaisa laikyti namų arešte tol, 
kol bus išrinktas naujas krašto 
prezidenttaš.

Kinija pasistatydino pagal 
anksčiau iš JAV pirkto keleivi
nio lėktuvo Boeing 707 pavyz
dį savo keleivinį lėktuvą, bet jis 
negali skristi dėl klaidingai ap
skaičiuoto svorio centro.

Iranas vykdė karo laivyno pra
timus Hormuz sąsiaury, jungian
čiam Persijos įlanką su Arabijos 
jūra.

no nei Ramanauskaitės, nei 
jame dalyvavusiųjų. Ne vienas 
sakė: “Kitais metais, Angele, _______ ______________
dešimt atvažiuosime mokyti vai- bendradarbiavimo planai - 
kų apie Dievą!”

Astravo teismas vieną tikslą 
neabejotinai pasiekė — dauge
liui apčiuopiamai parodė mark
sistinės ideologijos bankrotą. 
Daugelis pamatė, kad Baltarusi
jos tikintieji kur kas labiau yra 
užguiti ir pavergti, negu Lietu
voje. Tiems, kurie dalyvavo As
travo teisme, niekas neįrodys, 
kad yra ko nors vertas sovieti
nis teisingumas.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 LarkfleM RdM L North- 
port, M.Y. 11731. Tat (516)968-5454, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
1141h St, Richmond HM, H.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

AUCE*S FLORIST SHOP, lietuviškam raĮone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėtės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakaro: 835-4149 
107-04 Jamalca Avė., Richmond HilL N.Y. čia veikla Darbininko spau
dos kioskas.

SH ALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamalca Ava. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tai. 296-2244.

spaudoj. Pažymėtina, kad guber
natorių Reagan taip pat lydėjo 
JAV senatorius Richard S. Sch- 
weiker, etninių-tautinių studijų 
įstatymo autorius.

Lietuvos diplomatinės tarny
bos tęstinumo išlaikymu nuošir
džiai besisielojus kongr. Charles 
F. Dougherty laimėjo respubli
konų partijos nominaciją antram 
terminui. Laimėjimas pasiektas 
maža balsų persvara pirminiuo
se rinkimuose, partijai atsisakius maTTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
remti Dougherty dėl jo vykdo- conditkmed^ A. J. BaJton-BaltrOnaa, Licensod Manager and Notary 
mos akcijos reformuoti miesto 
respublikonus. Partijos išstatytas 
kandidatas pralaimėjo ir tuo 
kongr. Dougherty prestižas^žy- 
miai pakilo. Eilė LB visuome
ninių reikalų tarybos narių ir 
pavienių lietuvių buvo aktyviai 
įsijungę į šią rinkiminę kampa- - 
niją, todėl tenka laukti dar di
desnio kongr. Dougherty palan
kumo lietuvių reikalam.

Rimas Česonis, JAV LB vi
suom. reikalų darybos narys ir 
prez. J. Carteriui perrinkti _____________________________________
Pennsylvanijos komiteto narys, JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
balandžio 22 dalyvavo komite- d ima i, Incrome Taz pildymas. Įstaiga veikia nauĮoį ytotoĮ — 
to surengtame priėmime Carte- - ------------- ------------------
no kampanijos vadovui ambasa- K“1 “-f -
doriui Richard Sirauss. R. fam- MI1 J~ *"*'“*>° “I*"““-
nis šiuo metu rūpinasi ponios VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Gardan Tavam. 
Carter kvietimu į JAV LB re n- 1863 Madison St, Ridgawood, N.Y. 11227, 821-6440. Salt vastu- 
giamąVI-ąją tautinių šokių šven- " ““ a—j—> —
tę Chicagoj.

Washingtono respublikonų ži
nių agentūros reporterės Lucille 
Craft straipsnį apie Lietuvos 
pasiuntinybę Washingtone iš
spausdino Waterburio, New Ha- 
venn ir kitu miestu laikraščiai SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radld, spalv. TV, compluta- veno ir kitų miestų laikraščiai. rlajf|v.W2niomaijn<)>_pigjau8ja|.praneikltekuo|nterBtuojate, |rflr. 
Straipsny autorė rašo apie pa- autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
siuntinybės pirmąsias dienas, jos Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055. 
problemas, atliekamus darbus ir ■ . _ 
iškelia JAV Lietuvių Bendruo- '_________ . _________
menės pastangas, rūpinantis fi- TT'E’ /ĄDTTAA 
nansinio saugumo pasiuntinybei JP 1 4*IK I 1

Public, 660 Grand St, Brookiyn, N.Y. 11211; ST 2*5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Telxelra,Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 428 Latayetto St (Cor. WNson Avė.), tsief. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobNIam pastatytu

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS —'ŠERMENINĖS: Haven HIN 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamalca Avė., Richmond HIII, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brookiyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios Ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszyps šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza
muotoje!. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto dsly.

RUGGIERE, Inc^ 89-11 Jamalca Ava., Woodhaven, N.Y. Tsief. 847-2323

vėms Ir kL pramogoms. Be to, duodami polaidotuvlnisi pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

1 ■ ■ i ' — fr

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Bhrd, Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ir bandymu *statytitiltus tarn tarybos pnm. ?Xlgimanto" f
Gečio pasisakymus ir iškelia 
Pennsylvanijos šen. John Heinz —. 
ir kongr. Charles F. Dougherty 
pastangas, rūpinantis Lietuvos 
diplomatinės tarnybos ilgame
čiu išlikimu. Straipsniui rinkda
ma žinias, L. Craft lankėsi Lie
tuvos pasiuntinybėj ir kalbėjosi 
su Lietuvos atstovu dr. St. Bač- 
kiu.

a Philadelphijoj lankantis res
publikonų partijos nominacijos į 
JAV prezidentus besiekiančiam 
gubernatoriui Ronald Reagan, 
JAV LB krašto valdybos vice-

IS PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Apartmentai • Kondonaniumai

.37W.6H< Jbo«4evard3t.Peter$burq šcoch.A. W06 
■fctefoncu (a 19) 960-2444. Vakare (615) 545-27)6

NAUJAUSIUS 1960 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima Įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė s/rtaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl_
informacijos skambinti: L Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5 
vai. popiet WEVD 1330 AM kil, ir 7-8 vai. vak. 97.9 FM. Dr. JJ. 
Stukas, Dk. Naujas adresas: 234 Sunltt Dr., Watchung, N J. 07060. 
Tetef. 201 753-5636.

' NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kazys, 217-2554th Ava., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 229-9134.

b

pąrtinę prievartą turi išgyventi

mas žudo kūrybą, šaltas sovieti
nių ir jau labai nudėvėtų šū-

66-86 80 ST, MIDDLE VH.LAGE, OUEEMS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE

betonus. Taip pat siūlomi pre
mijų kandidatais architektai

nienė, K. Jdkolevas-Mateckis, V. 
K. Ručinskienė, M. Požetaite, 
V.K. Vaitkus ir eismo veikalų 
autorius V. V. Šeštokas.

tuvio kūrėjo finbe», jos nešil-

■ **

(k.). Antai Zerr (d.) buvo

— Pavergtos Lietuvos spau
doje jau paskelbti kandidatai 
1980 metų respublikinėms pre
mijoms gauti. Rašytojų sąjungos 
kandidatais pasiūlyti: Juozas 
Baltušis už romaną “Sakmė apie 
Juzą” (1979), Grigorijus Kanovi
čius už trilogiją “Žvakės vėju
je” (1979), Eduardas Mieželaitis 

' už eilėraščių rinktinę “Mano ly
ra” (1979), Kazys Matukas už 
knygą vaikams “Sunku būti ge
ram” (1978), kritikas Petras Bra
žėnas už knygą “Žmogus ir žo
dis prozoje” (1978). Kompozito
rių sąjunga kandidatu siūlo Vy
tautą Laurušą už styginį kvarte
tą, sonatą smuikui ir kantatą 
“Ąžuolų vainikas”. Lietuvos 
teatro draugija kandidatu siūlo 
rusų dramos teatro režisierių 
Ivaną Petrovą. Kinematografijos 
operatorių Vitoldą Ivaną Toma- 
Ševičių, aktorius Donatą Ba- 
nionį ir Ingridą Kilšauskaitę. 
Visi jie pasireiškė filme “Nesėtų 
rugių žydėjimas” (1979). Daili
ninkų sąjunga kandidatais siūlo 
dail. Leoną Lagauską už revo
liucionierių portretus ir kitus 
propagandinius grafikos kūri
nius, Lindą Truikį ųž sceno-

saris. Jame dalyvavo 
dainų ir šokių ansamblis “Lie- . 
tuva” (vad. P. Budrius), Klaipė
dos liaudies operos teatras (pa
statė Dž. Verdžio operą “Travia- , 
tą”, pagrindinius vaidmenis dai
navo E. Kaniava ir I. Milkevi
čiūtė). Dalyvavo ir senosios mu- • 
zikos ansamblis “Musica Hu
mana”. Atskirą rečitalį dar su
rengė sol. E. Kaniava. Lietuvių 
kompozitorių kūrinius atskiruose 
vakaruose dainavo sol. R. Ma
ciūtė, V. Kazlauskaitė, vargo
nais grojo Ž. Survilaitė.

— Tarp gegužės pirmosios šū
kių pavergtos Lietuvos spaudoje 
įkyriai pirmavo ir šis raginimas: 
“Literatūros ir meno veikėjai, 
kultūros darbuotojai! Kurkite 
mūsą Didžiosios Tėvynės vertus 
kūrinius! Aukštai iškėlę neškite 
tarybinio meno partiškumo ir 
liaudiškumo vėliavą!” Privačiu 
keliu gautomis žiniomis, tikras 
lietuvis kūrėjas nesižavi Lietuvą 
pavergusia “didžiąja tėvyne”,

LIETUVIŠKO STRJAUŠ PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. įSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

s te

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI )
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI

• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

(LIETUVĄ

MOKETI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA



kai išpopuliarėjusi estradinė

ko*, choreografijos ir net ma-

ESTRADINIS MENAS 
SOVIETŲ PROPAGANDOJ

Sporto klubas kviečia
New Yorke gražiai veikia Lie

tuvių Atletų Klubas, sutrumpin
tai vadinamas LAK. Ar tik ne
bus vienas iš seniausių lietuvių 
sporto klubų visoje Amerikoje? 
Jis suorganizuotas 1903 kovo 9. 
Pirma vadinosi Lietuvių Gim
nastikos Klubas, bet greitai virto 
Lietuvių Atletų Klubu.

To meto klubo lietuviškai ra
šyti protokolai rodo pastangas 
suburti lietuvius į savo sporto 
klubą, juos lavinti, kad jie kaip 
sportininkai galėtų reikštis jau 
amerikiečių sporto gyvenime. 
Organizuodami sportinę veiklą 
lietuvių tarpe, jie būrė lietuvius 
į draugiją, į klubą, tuo pačiu 
palaikė ir pačią lietuvybę. Per 
sportą jie norėjo garsinti lietuvių 
vardą ir patys išlikti lietuviais.

Vienas iš garsiausių klubo na
rių buvo Šarkis-Žukauskas, ku
ris 1932 laimėjo bokso pasaulio 
čempionatą.

Klubas buvo gerai įsitvirtinęs 
Brooklyne, turėjo savo užeigą, 
savo namus ir aikštę. Vėliau klu
bui teko pergyventi ir sunkesnių 
dienų, nes jo nariai seno, o nau
jų į klubą neįsijungė.

Iš Europos atvykus tremtinių 
bangai, reikalai pasikeitė į gerą
ją pusę. Tie naujieji ateiviai 
atsivežė ir didelę sportinę veik
lą. Pradžioje norėjo atskirai or
ganizuotis, bet vėliau prieita iš
vados, kad bus geriau įsijungti į

Atletų .Klar

svarbiausių Kultūros Židinio iš
laikytojų. "

Visa sportinė veikla daugiau
sia ir vyksta Židinyje. Čia tre- 
niruojamasi, sportuojama. 
Veikia tinklinio, krepšinio bent 
kelios komandos, stalo teniso,

Šis sporto Įdubas ir kviečia jau
nimą ateiti, įsijungti į jo veik
lą!

Tėvai juk stengiasi įjungti jau
nimą į lietuviškas organizacijas. 
Viena tokia organizacija n yra 
sporto klubas. Paprastai jauni
mas mėgsta sportą, juo domisi, 
seka amerikiečių sporto gyveni
mą. Turi ir jis pats noro įsi
jungti į kokį klubą. Tad kodėl 
jo nepasukti į Lietuvių Atletų 
Klubą? Mielieji tėveliai turėtų 
labiau pasidomėti šiuo sporto 
klubu, kas ten daroma, kaip da
roma. Tada bus lengviau ir patį 
jaunimą įjungti į klubo sportinę 
veiklą.

Patekęs į tokį klubą, jaunuo
lis daug iš jo gauna. Pirmiausia 
jis sportuoja, lavinasi savo pa
mėgtoje šakoje. Lietuvių Atletų 
Klubas turi-specialistus mokyto
jus. Iš karto jaunuolis gauna 
gerą apmokymą, iš karto jis įsta
tomas į tinkamas vėžes.

Klubas paskui sudaro galimy
bes dalyvauti rungtynėse. Tai 
skatina jaunuolį į dinamiškumą 

tvirtina žios rūšies sovietų žino-

siriboįusi kavinėmis, klubais, 

vę {lagerines dainas. Nedaug 
skyręs ir pirmieji sovietiniai 

nuose buvo apdainuojamas 
-■ gintasis kraštas, jo grožis, ši

tokios kūrybos dar esą negali-

kategorijos, šiose dainose, kaip 
rašo Liudas Šaltenis (Kultūros 
Barai, 1978 — 2 numeris), dar 
neatsispindėjo svarbiausieji 
laikmečio įvykiai, jos nelietė 
aktualių visuomenės gyvenimo 
problemų, o tik fiksavo mūsų 
tėvynės gamtos vaizdus. Bet jau 
nuo 1960 okupuotoj Lietuvoj 
įsteigta kompozitorių sąjungos 
estradinės muzikos sekcija.

Estradinės muzikos kūrėjų ei
lėse yra kompozitorių profesio
nalų ir jaunesnės kartos muzikų 
saviveiklininkų, instrumenta
listų. Lietuvos estradinė muzika 
pasiekia ir užsienius — filhar
monijos estradinis orkestras, ra
dijo ir televizijos orkestrai, savi
veiklininkų rateliai. Sovietinio 
tipo estradinė muzika per Lie
tuvos radiją, atskirų kompozito
rių, orkestrų ir tt pagamintas 
plokšteles pasiekia išeivių kolo
nijas, čia kai kur transliuojama 
per radijo pusvalandžius, o vi
sai neseniai aplankė Australijos 
lietuvių kolonijas ir vienas pir
mųjų estradinės muzikos kūrėjų 
— Benjaminas Gorbulskis.

Benjaminas Gorbulskis, gi
męs 1925 Kaune, yra labai daug 
sukūręs estradinės muzikos kū
rinių. 1942 pradėjęs tarnauti 
raudonojoj armijoj, grojo 16-tos

lietuvių divizijos pučiamųjų or

kestrui, dirbo kapelmeisteriu.

samblių artistu bei estradinių 
orkestrų vadovu, parašė maršų.

diniam orkestram. 1953 baigė 
Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą 
Vilniuj, o 1958 konservatorijos 
kompozicijos klasę. Sakoma, kad 
jis sukūręs pirmąją lietuvišką 
satyrinę operą “Frank Kruk”. 
Bet daugiausia dirbo lengvosios 
muzikos srity. Jo kūrybai esanti 
būdinga nūdieninė tematika ir 
šiuometinės išraiškos priemo
nės. Svarbią vietą jo kūriniuo
se užimą humoristiniai elemen
tai, dažnai pereiną į satyrą. Iš 
svarbiausių B. Gorbulskio kūri
nių, be “Frank Kruk”, dar pa
minėtini: 1. Lietuvos liaudies 
šokių siuita; 2. Festivalinė 
uvertiūra; 3. Simfoninė poema 
“Partizanai” (sovietiniai); 4. 
Koncerto fantazija violončelei; 
5. Kūriniai pučiamųjų, estradi
niam ir liaudies instrumentų or
kestrui; 6. Muzika radijo vai
dinimam ir dramos spektak
liam.

B. Gorbulskis, būdamas vie
nas iš pirmųjų sovietinės estra
dinės muzikos kūrėjų, yra gal
būt ir vienas iš ryškiausių jos 
dvasios reiškėjų. Toliau jau eina 
gausus būrys kitų kūrėjų: J. Na- 
vakauskas, E. Balsys, V. Baumi- 
las, R. Žigaitis, J. Gaižauskas 
ir Lt

Dabar verta sustoti prie so
vietiškos estradinės kūrybos, 
žvilgtelėti į jos uždavinius ir 
pajusti jos dvasią.

Jau minėto riw Uodai šuke- tinės dainos istorija tai puikiai 
nis duoda daug ir ryškių pavyz* patvirtina. Revoliucijoj pagim- 
džių. Kad nenukrypčiau nuo jo dyža daina lydėjo sovietinius 
išvedžiojimų, čia juos pateiksiu žmones pilietinio karo ir pirrnų-

minties. Lietuviška estradinė daina
Visų pirma, pabrėžia L. šal- buvo praradusi savo operatyvu-

velkio sfera labai plati, šis po* 

kos žanras ne tik teikia žmo
nėm pramogą, poilsį, bet ir 
ugdo pilietinę, patriotinę pasau
lėjautą, įtaigiai propaguoja kū
rėjų pasirinktas idėjas, estetiš
kai auklėja žmones, ypač jau-

Įtariausia lengvosios muzikos 
rūšis — estradinė muzika eitų, 
mum visada svarbiausia joj yra 
aktuali visuomeninė tema, pi
lietinė autoriaus atsakomybė. 
Naujas požiūris į pilietinę temą 
pasireiškė 1966, kai autoriai pa
bandė imtis Didžiojo Tėvynės 
karo (sovietai taip vadina karo 
laikotarpį, apimantį vokiečių - 
sovietų karą) tematikos, apdai
nuodami karų didvyrius, sovie
tinės liaudies heroizmą. Iš pra
džių tai atrodė nesuderinama — 
turiningumas su nesudėtinga 
estradinės muzikos išraiška. Bet 
tuojau išryškėjo, kad prasmin
ga estradinė daina ne tik ne
praranda savo žavumo, bet, at- 

■ virkščiai, tampa labiau jaudinan
ti, įtaigesnė. Lietuvių estradinės 
muzikos kūrėjai pajėgė apie did
vyrius kalbėti šiltai ir jaut
riai ... pakeisti išraiškos fermą. 
Pvz., to meto E. Balsio ir V. 
Bložės “Kodėl miršta kareiviai”; 
T. Makačino ir Lapačinsko 
“Ąžuolai” (sąjunginiame sovie
tinių dainų konkurse, skirtame 
Sov. Sąjungos 50 m. sukakčiai, 
laimėjo diplomą); R: Bacevi
čiaus ir V. Bložės “Liūlia, liū
lia, ąžuolėli”, kur bene pirmą 
kartą lietuvių estradoj apdainuo-

Pvz., M. Tamošiūnas ir J. Ne
krošius apdainuoja “Vaikiną 
nuo Kražantės” — lietuvį, rau
donosios armijos karį, kuris Ry
gos potvynio metu, aukodamas 
savo gyvybę, išgelbsti skęstan
čią mergaitę. Už šią baladę 
autoriai gavo po premiją. Kitą 
premiją šiuodu autoriai gavo už 
apdainavimą Čilės civilinio karo 
metu kažkokio poeto. L. Šalte
nis tikisi, kad šiais metais ypač 
padaugės estradinių dainų apie 
karius, nes skiriami konkursai 
paminėti sovietinei armijai, pa
sienio kariuomenei ir komjauni
mo šešiasdešimtmečiui.

Lietuvoj rengiami politinių, 
pilietinių dainų vakarai, kur pa
vieniai dainininkai, naudodami 
gitaras, atlieka savo numerius. 
Atsirado ir nauja estradinė pi
lietinė ferma — rokopera. To
kia pirmųjų — V. Ganelino 
šiandieninis liaudies legendos 
įprasminimas “Velnio nuotaka”. 
Kita panaši —f M. Tamošiūno 
“Ugnies užkalbėjimas”; G. Kup
revičiaus — “Darbas ir duona” 
(pagal Just. Marcinkevičiaus 
publicistines eiles); O. Bala
kausko muzikinė misterija — 
“Komunarų gatvė” (S. Gedos 
ir S. Šaltenio pjesė, pasakojan
ti 1919 metų įvykius Vilniuje). 
Šis pastarasis estradinės muzi
kos žanras dar tik vystymosi 
stadijoj, bet jam teikiama daug 
reikšmės.

Trumpai peržvelgus L. Šalte
nio straipsnį “Pilietiniai moty
vai lietuvių estradoje”, išryškė
ja sovietinės estradinės kūrybos 

4 pęMfc ir uždaviniai.
- r- pirma didele dalim ertra-

dipė kūrybąokupuotoj Lietuvoj 
Pvz., B. Gorbulskis ir A. Da
bulskis — “Kad žaliuotų rūta”;
M. Vaitkevičius ir P. Gaulė
— “Tėvelis grįžo iš karo”. Tė
vynės, karo, kareivio, taikos te
ma — tik vienas pilietinės dai
nos aspektas.

Toliau L. Šaltenis tvirtina: 
estradinės dainos reikšmė ir įtai
gumas priklauso ir nuo temati
kos aktualumo bei autorių su
gebėjimo operatyviai atsiliepti 
į reikšmingiausius įvykius. 
Daug kas šį žanrą lygina su 
laikraščio vedamuoju ... Sovie-

gavo, išsiplėtė.
Bet Brooklyno gyventojam 

besikeičiant, iš savo vietos turė
jo išjudėti ir LAK. Bekeisda- 
mas vietas, galų gale jis atsi
sakė savo nekilnojamo turto, jį 
pardavė ir su savo veikla prisi
glaudė prie organizuojamo Kul
tūros Židinio. Ne tik prisiglau
dė, bet įsijungė į jo statybą, 
išlaikymą. Šis LAK suorganizavo 
ketvirtadienio bingo žaidimus, 
jiem vadovauja, jų pajamas ati
duoda Kultūros Židiniui. Taip 
dabar -šis klubas yra vienas iš

ge išmoko organizuotos jseiklos 
Drauge jis pasilieka ir lietu

viškoje šeimoje, nes jis turi pro
gos kovoti už savo klubą ir ui 
lietuviškas spalvas. Tai ugdo jc 
lietuvišką savigarbą.

Į klubą priimami berniukai i 
mergaitės nuo 8 metų. Tad miel 
tėveliai, įjunkite savo jaunimą 
klubo veiklą. Tuo savo jaunimu 
tikrai daug duosite.

Tas pats tinka ir visom lietu 
viškom kolonijom — stiprinlam< 
savo sporto klubų veiklą, įjun 
kime daugiau jaunimo. Buvę kunigaikščio Oginskio rūmai Plungėje* 

sudegę. Dabar atstatyti. Čia dabar yra vidurinė mokykla.

yra sovietinės propagandos da
lis. Agitatoriai, įvairūs šūkiai, 
plakatai, radijas, spauda, televi
zija, o už jų viską žinantis ir 
diriguojantis bosas — komunis
tų partija. Teikiamas prioritetas 
gerom dainom apie tėvynę (o 
ta tėvynė dažniausiai didžioji 
tėvynė — nuo Palangos iki Via-' 
divostoko), karo didvyrius, so
vietinius partizanus, komjau
nuolius, apie kasdieninius so
vietinės liaudies žygdarbius. Fa

(nukelta į 4 psl.)

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Antanas Rubšys, 
Manhattan College

Archeologui tenka boti 
dulkinam

Vanduo Hatra apylinkėse 
bai brangus ir branginamas. Ir 
gyventojų čia mažai. Reti vietos 
gyventojai yra klajokliai. Jie turi 
du vandens šaltinius: žiemos 
debesis ir žemės gelmes. Liū
čių vanduo yra pagaunamas į 
talpyklas — tinkuotas skyles že
mėje su dangčiu. Vandens ieš
koti žemės gelmėse sunku, nes 
nėra gręžimui priemonių. Senie
ji partų šuliniai ir talpyklos ir 
šiandien iš dalies tebetarnauja.

Veidui prausti vandens nėra. 
Klajokliai brangina kiekvieną 
vandens lašą. Vogčiomis suvil- 

• gau nosinaitę ir bent dulkes nuo 
akių nušluostau.

la-

šiai savo išvaizda taip artimi

to aikšte. Pati dievė, tiesa, am
žių apdilinta, bet įsakmi. Atėna 
vėl stovi ant papėdės. Ji ne iš 

marmuro, o tik iš smiltainio.
Be to, jos drabužiai lyg netinka 
Atėnai. Perdėm rytietiški. Sun
kus gaubtuvas ant galvos, o si
jonas labai apstus ir klostėtas. 
Viena tenka, lyg judėti norė
dama, jį kilsteli, o kita turbūt

bar ji pakelta, bet be riešo.
Už partenono stovi dar ir ki

tos Hatra šventos vietos. Dvi jų

dievui Saulei (saulė šių kraštų

Saulei — Mithra. Šamaš garbi
no semitai, o Mithra — penai.

ti apie senienas būriuojasi, jas 
iš visų pusių fotografuoja, ma
tuoja ir braižosi planus. Kur jų 
galva!

Vandens berniukas moka tik 
arabiškai. Tačiau mes jau spė
jome susiprasti. Man atrodo, kad 
jis bene mus geriausiai supran
ta. Hatra griuvėsių sargų pa
dedamas, jis ne vieną mūsų nu
tempia į naujausius radinius. 
Kareiviukai tuo tarpu dar labiau 
žiovauja ir, diržus verždami, 
rodo į laikrodį. Jiem teko dalin
tis judria kelione, naktimi su 
nemigu ir vandens bei duonos 
trūkumu. Nuvargę ir alkani.

Valdiškasis gvidas turi daug

prie pirmutinės pakelės užeigos, čiais ir arabų — musulmonų pra- 
Tai vieta su stogu, kuris sėdi eitimi.
ant keliolikos stulpų. Sienų ne- Tiltas per Tigrą yra užtvankos
turi. Vienoje pašonėje tupi duo- nugara. Kairėje įspūdingas eže- 
nai kepti pečius ir krosnelė s/a 
ugnimi arbatai virti.*, Arbata 
karšta, o duona šviežutėlė. Sma
gūs pusryčiai Mesopotamijos 
restorane be sienų. Šeimininkas, 
patyręs iš kareivių apie parei
tos nakties nuotykius, rodo 
mums didelį nuoširdumą. Var
gas žmones suartina.

Samarra prie Tigro

Samarra miestą pravažiavome

yra svarbus savo neolitinio —

Thą. o dešinėje žmogaus apvaldy
ta ubėš^Vaga.

Dar vakarinėje upės pakrantė
je, palei tiltą, akis patraukia 
kalva su pilies griuvėsiais. Pi
lis ant kalvos! Kalvos Samar
ra apylinkėse labai retos. Gvi
das sako, kad tai Qasr-Manšuq 
— Mylinčių pilies griuvėsiai.

Kalva daugelį sudomina. Pa
prašome, kad autobusas sustotų, 
nes norisi į Samana miestą pasi
žiūrėti nuo kalvos. Pati pilis tik 
griuvėsiai. Skylės patrankoms 
sienose rodo, kad pilis nėra 
sena.

Musulmoniškąjį Samana

ti, Samana tapo kalifų sostine. 
Bent septyni kalifai valdė iš 
Samana. Iš neolitinio — Naujo
jo akmens amžiaus šukių nebė-

Senaaaiesty^e gaw musui- 
monif swnu| vienĮ. otoviu dck 
ai Kabf — kalife ALMtiMm 
rttanų prieangyje. Jie gana ap* 
griuvęs^ Tačiau įįpinu B jo ste-

tttk* bokite. PMt mečetė — op- 
tvane be stogo, triskart dides
nė ut $vr Petro banilftą Ro- 
nage. SnigHSkbaia bokštu

minaretas turi septynių padalų 
įviją. Gvidas teigia, kad kito to
kio nėra islamo pasaulyje. Ne
sunku sieti sraigtišką Samana 
minaretą su Mesopotamijos se
novės Ziggurat — Kalnu.

Šiandien kaip tik penktadie
nis, musulmonų savaitinė mal
dos diena. Maldininkai lipa nuo
žulnia minareto įvija į jos siau
rėjančią viršūnę. Lipimas kelia 
baudę. Mat, įvija iš lauko pu
sės, o turėklų kone nėra. Tik 
paaugliai bėgte bėga viršūnėn. 
Keliolika jų pačioje viršūnėje, 
ant briaunos sėdėdami, tabaluo
ja kojomis. Lipančių nedaug. 
Geriau melstis, spoksant papė
dėje! Spoksau ir aš. Ūmai pasta
tau ausis, nes girdžiu rusų kal
bą. Rusų pora stebisi musulmo
nų tikėjimu ir vienas kitą klau
sia, ką galvoja maldininkai, pa
vojingais įvįjos laiptais ^Ženg
dami. Pokalbis rimtas ir pagar- •_ 
bus. fe

Naujamięstyje saulėje tviska

suolą kupole. Tai AkRawda al-



intymūs. šviesa pritemdyta, kiną apraiška. Khomeini buvo

Prie lėktuvo Frankfurte.

=====

AURELIJA BALAS AITIENE

no bilietus. Viduj buvo nuo-

ratų, televizjjų, muzikos instru
mentą skyriai ypatingai praban-

• gūs ir turtingi. Teko stebėti į- 
domų televizijos aparatą, kims 
šalia pagrindinio ekrano viršuj

— turi dar tris mažesnius. Tai įga- 
~ liną vienu metu sekti net ketu- 
, rias programas ir pagal norą 

bet kurią programą automatiš
kai perkelti į pagrindinįekraną. 
Saldainių skyriuj dominavo mar
cipanai su Mozarto portretais 
(ką bendro turėjo Mozaitas su 
marcipanu?) ir įvairaus šokolado 
bei riešutų mišiniai.

Sugrįžusi į savo viešbutį, pa
tyriau, kad mano rūpestingasis 
bičiulis parūpino mudviem ke
lionę po Muencheno naktinius 
klubus ir įdomiausius tarptauti
nius restoranus.

Apie šeštą valandą autobusu 
buvom nuvežti į Das Plaezerl, 
tipišką bavarišką restoraną, pie
tauti. Mūsų grupėj buvo apie 
dvidešimt asmenų. Mano kai
mynės buvo japonės ir viena ira
nietė, neseniai Orfordo univer
sitete įsigijusi filosofijos dakta
rės laipsnį. Susipažinau su turku 
iš Ankaros, kuris mėgino su ma
nim kalbėti angliškai. Jaunoji
iranietė griežtai laikėsi savo is- tą, pamažu nusirenginėjo ... 
lamiškų tradicijų, atsisakydama 
vyno ir alaus bei kiaulienos. 
Jai buvo atnešta apelsinų sunka 
ir vištiena. Japonės mielai valgė 
rūkytas dešras, bulvių košę, bet 
raukėsi, paragavusios kopūstų. 
Japonai vyrai, lakstydami su sa
vo mažyčiais foto aparatais, 
gurkšnojo bavarišką alų ir jau
tėsi kaip namie. Programa buvo 
labai įvairi ir įdomi. Visi akto
riai buvo apsirengę tradiciniais 
bavariškais drabužiais ir žalio
mis skrybėlėmis su plunksno
mis. Buvo humoristinės dekla
macijos, labai gerų dainų ir in- 
strumentalinės muzikos pasi
rodymų.

Po pietų keliavom toliau. Au
tobusas sustojo ties paslaptingai 
atrodančiu įėjimu, prie kurio rūs
čiai atrodantis pareigūnas tikri-

aukštinimo grupavosi negrai J°s inteligentiškos tamsios akys 
mirrilrai su baltei apsirengusiu tvirtina jos kalbos nuoširdumą, 
dirigentu. Vėliau patyrėm, kad- J> esanti pakviesta dėstyti Cali- 

fomijos universitete. Pastebiu, 
kad jai nepatinka europietiškos 
ar vakarietiškos laisvės suprati
mas, ir ji labai kritiškai žiūrėjo 
į šokančias ir geriančias moteris.

V

jie kilę *š Trinidad salos. Jie 
dainavo ir grojo populiarią ame
rikietišką muziką ir bandė pa
tenkinti svečių pageidavimus. 
Tai diskoteka, egzotiškai pava
dinta Ba-Ba-Lu.

Iš ten, išgėrus taurę šampano, 
sustojom ties ... Intennezzo. 
Tai tas pats naktinis klubas, ku
rio aną vakarą negalėjom su
rasti. Prie mažų stalelių su mar
muriniais baltais viršais sėdė
jom po keturis. Ties mumis 
buvo žvilgantis apskritimas 
grindyse, o jo užpakaly — ekra
ną primenanti siena, kurioj visą 
laiką žaidė įmantriai manipu
liuojamos spalvotos šviesos, su- 
sipindamos ir sudarydamos 
įmantrias geometrines figūras, 
kaip milžiniškame kaleidoskope. 
Fone girdėjosi švelni muzika. 
Programoj buvo garsusis “strip
tyzas”. Nuostabaus grožio mer
ginos, šokdamos į muzikos tak-

Reikia pripažinti, kad tokio po
būdžio striptyzas turėjo savy tiek 
meniško momento, kurį taip 
aukštino senovės graikai, kad ir 
jų gražių kūnų nuogume nebuvo 
nieko pigaus. Buvo dar ir įdo
mių numerių su žonglieriais, 
juokdariais ir t.t.

Įdomioji iraniete visą vakarą 
sėdėjo šalia manęs. Nutariau ar
čiau susipažinti ir pasiteirauti, 
ką galvoja inteligente moderni 
moteris apie savo tėvynės Irano 
padėtį. “Šachas buvo blogas sa
vo tautai. Aš jo negerbiau ir nie
kada nenorėčiau, kad sugrįžtų 
jo laikai”, atsakė ji. Į mano klau
simą, kaip jai atrodo dabartinis 
Khomeini režimas, ji paprastai 
atsakė: ‘“Tai tik kitas kraštu
tinumas. Bet aš nejaučiu, kad is-

Dar ankstyvą pavasarį susira
šiusi su mūsų diplomatinės tar
nybos veteranu dr. Albertu Ge
ručiu Berne, pasiryžau negaišti 
ilgiau Bavarijos sostinėj, bet 
traukti Šveicaruos link, kurioj 
prieš daugelį metų lankiausi su 
savo tėvais dar vaiku būdama.

Muencheno stoty informacijos 
ieškoti nereikėjo. Ties ilga vir
tine peronų, kuriuose kas ke
liolika minučių sustoja tarptau
tiniai ir vietiniai traukiniai, stovi 
ištisa eilė elektroninių kom
piuterizuotų lentų. Jose su
rašyti visi didieji Europos mies
tai. Paspaudus atitinkamus myg
tukus ir pasirinkus pageidauja
mą dienos ar nakties laiką, au
tomatiškai iš plyšio išrieda tvar
karaštis su detalia informacija, 
kurioj nurodoma išvykimo ir at
vykimo laikas, reikalingi persė
dimai, kainos, pirmos ir anttos 
klasės vagonų skaičius, restora
no ir kitų patogumų gausi in
formacija.

Susitarusi su -savo. bi
čiuliu, nutarėm sisitikti vidur
dienį ir keliauti 1 vai. 50 min. į 
Berną, kuriame turim būti apie 
9 vai. vakaro.

Stoty buvom gan anksti, todėl

venyrų pirkliai. Nusiperku įdo
mių auskarų ir Frauenldrche 
repliką bronzoj. Rašau į namus 
glėbį atvirukų savo šeimos 
nariam ir bičiuliam.

Belaukiant traukinio, išlauki
niame perone šalimais Pizzos 
parduotuvės girdim triukšmą 
—jaunimas traukia studentiškas 
dainas, bet jų balsai jau gero
kai paliesti baltosios putelės. Ei
nam artyn pasižiūrėti. Prie sta
tinaičių pavidalo staliukų sep
tyni studentai, prisipildę boka
lus putojančio alaus, bandė vie
nu metu drauge stuktelėti tos
tui. Atrodo, kad ranka buvo 
mažiau taikli negu akis, ir du bo
kalai suskilo, pakerdami šukes 
po cementines grindis. Aš krūp
telėjau, kiekvienu momentu 
laukdama pasirodant polici
ninko. Bet niekas iš vietinių ne
kreipė į tą incidentą dėmesio. 
Studentai ir vėl dainavo, pa
siėmę naujus bokalus, o padavė
jas, pasiėmęs šluotelę, ramiai 
sušlavė šukes.

Jaunuoliai, susimokėję, dai
nuodami nuskubėjo į traukinį. 
Supratau, kad europiečiai nėra 
pratę visame kame įžiūrėti di
delio masto incidentus ir visais 
atvejais tikėtis policijos įsikiši
mo. Kai sėdau į -traukinį, ne
buvau dar mačiusi nė vieno po
licijos pareigūno, tik vieną po
licijos automobilį, skubantį per 
judėjimo šviesas su sirena, ma
tyti, su ligoniu į artimiausią li
goninę. - _ (Bus daugiau)

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
(at kelta iš 2 psl.)

tų 150 dailininkų. Tematikoje 
turėjo būti Lietuvos pavergimas, 
susovietinimas (žinoma, tie da
lykai spaudoje vadinami tarybi
nės santvarkos atkūrimu Lietu
voje, išvadavimu).

— Vingio parke Vilniuje ba
landžio pabaigoje buvo suruošta 
pavasario šventė. Mokyklų 
moksleiviai buvo suvesti į 
parką orkestram gro
jant maršus. Prie sukurtų lau
žų vaidino “piemenukai”, “Lė
lės” teatras rodė kelis linksmus 
veikaliukus, buvo ir aviomode- 
lių varžybos. Šventė užbaigta 
linksma gegužine.

— Balandžio pabaigoje Vil
niuje lankėsi būrelis latvių ra
šytojų: I. Zieduonis, D. Avuo- 
tinia, M. Čaklajs, J. Peter, A. 
Vėjans, O. Lisovska. Jiems vado
vavo Latvių raš. sąjungos sekre
torius G. Cyrulis. Buvo sureng
tas bendras lietuvių-latvių lite
ratūros vakaras. Iš lietuvių daly
vavo K. Korsakas, Just. Marcin
kevičius, J. Vaičiūnaitė, E. Ma

E. MUSKIE PAS LIETUVIUS PRANCIŠKONUS

Imblss

Miuncheno geležinkelio stotyje, kur studentai bokalus su
daužė.

B'ter

JAV valstybės sekretorius Ed- 
mund Muskie gegužės 18 buvo 
atvykęs į Kennebunkport, 
Maine, lietuvių pranciškonų 
vienuolyną išklausyti mišių. 
Jis atvyko su palydovais dviem 
limuzinais. Ypatingu sutapimu 
tą dieną pamoksle buvo prisi
mintos pavergtos tautos ir išskir
tinai paminėta Lietuva.

Po mišių pranciškonai pasvei-

kino aukštą svečią naujose pa
reigose. Senatorius E. Muskie 
per daugelį metų lankydavo lie
tuvių pranciškonų koplyčią. 
Pranciškonų vasarvietės salėj 
jam kelis kartus buvo suruošti 
pagerbimai.

tįnaitis. Politinę kalbą pasakė 
Liet.. raš. sąjungos pirmininko 
pavaduotojas V. Bubnys.

— Biržų rajono kolchozai pre-

duojančius kolchozinį gyveni-

PHILADELPHIA, PA.

Miela, kad E. Muskie ir nau
jose pareigose tebesilaiko anks
tesnių tradicijų.

ESTRADINIS MENAS 
TARNAUJA SOVIETŲ 
SĄJUNGOS PROPAGANDAI 
(atkelta iš 3 psl.)

— Žinomas Vilniaus * vyrų 
choras Aidas neseniai minėjo 
savo veiklos 25-erių metų su
kaktį. Iš viso choras esąs suren
gęs apie 500 koncertų. Chorą 
sukūrė Juozas Vanagas, dabar 
jam vadovauja Algimantas Lo
pas.

— Lietuvoje iškilmingai pa
minėta muziko Vytauto Lau- 
rušo 50 metų amžiaus sukak
tis. Be grynai muzikinio darbo, 
V. Laurušas eina ir kompozi
torių sąjungos pirmininko pa
reigas. Jis su kaupu atiduoda 
duoklę partiniams reikalavi
mams. Net daugumas jo kompo
zicijų pavadinimų rodo poli
tinį kryptingumą: “Lenino vė
liavos”, “Oriolo ir Nemuno že
mėj”, “Ąžuolų vainikas”, išeivi
ją vaizduojanti opera “Pakly
dę paukščiai” ir kt

— Spaudoje vėl rašoma apie 
Alytaus smarkų augimą. Dabar 
mieste gyvena jau 60,000 žmo
nių. Pramonė ir nauji gyvena
mieji rajonai kuriasi kairiojoje 
Nemuno pusėje. Gyventojų au
gimą skatina susikūrusi Alytaus 
pramonė: medvilnės-loMnbcne- 
tas, šaldytuvų fabrikas, chemi
jos produktų, mašinų gamyklos, 
taip pat mėsos kombinatas, gelž
betoninių konstrukcijų gamykla. 
Alytaus pasididžiavimas esąs 
namų statybos kombinatas, kuris 
vietoje sukomplektuoja’ bloki
nius namus, juos nugabena į 
užsakytą vietą, ten sustato ir už
baigia. Alytui jau reikią erd
vesnių kultūros namų, reikią ir 
daugiau pramogų jaunimui.

Džiaukšto kūrinys “Melžėjų va
sara” ir dail. P. Rauduvės pa
veikslas “Jaunieji kolūkio dar- 
liaus šeimininkai”.

— Vilniaus pučiamųjų orkest
ras Trimitas paruošė specialią 
programą Maskvos olimpiniams 
žaidimams — “Citius, altius, 
fortius”.Ta programa bus groja
ma Vilniaus sporto rūmuose.

— Vertėjai Janinai Išganaity- 
tei, gerai išmokusiai vengrų kal
bą ir į lietuvių kalbą išvertusiai 
iš vengrų kalbos 10 knygų, 
Vengrijos autorinių teisių agen
tūra paskyrė piniginę premiją.

—■ Leningrade įvykusiame 
skaitovų konkurse lietuvis stu
dentas Arvydas Dapšys laimėjo 
antrąją premiją. Skaitė A. Puš
kino, M. Lermontovo, F. Dos
tojevskio ir W. Whitmano kūri
nių ištraukas. Ir tokiu būdu 
lietuviai traukiami į rusų kalbos

— Tarp pavergtoje Lietuvoje 
išleistų vertų dėmesio knygų yra 
minėtina 1979 m. pabaigoje 
išėjusi filosofijos antologija “Fi
losofija Vilniaus universitete, 
1579-1832”. Knygoje pateiktos 
12-kos senojo Vilniaus universi
teto filosofų veikalų ištraukos. 
Jas iš lotynų kalbos išvertė, 
parašė įvadą ir komentarus, taip 
pat trumpas filosofų biografijas 
Vilniaus universiteto profeso
rius Romas Plečkaitis. Duoda
mos ištraukos šių Vilniaus uni
versiteto filosofų: P. Vijano, M. 
šmigleckio, T. Požeckio, A. 
Cirsldo, A. Skorulskio, B. Dob- 
ševičiaus, 2. Ševaljės, J.H. 
Abichto, J. Goluchovsldo, A. 
Daugirdo, Jono ir Andriejaus 
Sniadeckių. Ištraukos rūpestin-

jaunimui, laimėjimai ir kitos į- 
domybės gražioje pavasario 
gamtoje žada tikrą atsigaivinimą, 
o J. Puodžiūno orkestras (nuo 4 
iki 8) ir šokio malonumą viso
kio amžiaus lankytojam. Jeigu 
lytų, viskas vyks gretimoj salėj.

“Aušrinės” šokėjai ten ruošia
si turėti sporto maratoną, o V. 
Krėvės šeštadieninė mokykla at
švęsti savo mokslo metų už
baigimą. Lietuvių Namai ne tik 
jos moksleivius įleis nemoka
mai, bet dar ir pavaišins. Suau
gusiems tik 2.50 dol., o vaikam 
iki 14 metų — 1 dol.

Į gegužinę atvykstančių sve
čių laukiama iš New Yorko ir ki
tų tolimesnių apylinkių. Vi
siems bus gera proga susitikti, 
pasisvečiuoti ir pasilinksminti, o 
Lietuvių Namų išsilaikymui pa-

Rengiama gegužinė
Lietuvių Namai Philadelphi- 

jos ir apylinkių lietuviškame gy
venime atlieka gana svarbų 
vaidmenį. Erdviose jų patalpose 
dažnai vyksta lietuvių kultūri
niai renginiai. Čia yra baigiamas 
suorganizuoti ir visą Delaware 
slėnį apimsiantis lietuvių kul
tūros centras. Dažnomis Lietu
vių Namų surengtomis progo
mis čia renkasi lietuviai socia
liniam pabendravimui.

Viena iš tokių progų yra šei
myniška gegužinė, rengiama 
gražiame Polankos parke, 3258 
Knights Rd., Comwells Heights, 
Pa., kuri ten vyksta jau kelinti 
metai. Gegužinės vietą surasti 
lengva.' Iš Philadelphijos ar 
Trentono važiuojant 1-95 greit?

ro vardas. Teari© grupė Joniš-

grafijos — dalykiški, tik įvade

vergų, tik skuduraisko "nOdieniškumo” reiškinių —

Ldmės Saly to negali būti, o

tik marksistinė autoriaus meto
dologija kreipia jį ieškoti mate
rialistinės filosofuos pradų, po
lemizuoti su tomistinės scholas-

muzikos dalykus. Ir šimtai tūks
tančių išbadėjusių, skudurais

Sovietinės estradinės dainos 
ir muzikos galią ryškiai pavaiz
duoja Al. Solženicynas “Gulago 
salyno” I-me tome. Kasant Be- 
lomor, Volgos kanalus giliam

je plačiai analizuojamas praėju
sių metų pabaigoje išleistas Vy-

li Plečkaitis 1975 m. yra parašęs 
ir išleisdinęs veikalą “Feodaliz
mo laikotarpio filosofija Lietu
voje”. Abi knygos pateikia daug

Road. Prie buvusios Two Guys 
parduotuvės pasukti šiaurėn ant

— Joniškio kultūros namų vai

kolchozininkų (išskiriant pavys-
dinius, ekskursijom rezervuotus vieton buvo atya- JVVlflAI
kolchozas), nęsilteijančlų pn>- romi kiti. Sovietinė daina bei oVAKDtoNIĮVYAIAI 
pagmdinių mitingų, kuriuose 
skelbiama išversdinta tiesa. Ir 
daug kita. Būtų labai ryškus

siekiama net tolimoji Čilė, kur 
civilinio karo metu žuvo kaž
koks komunistas poetas.

Tačiau tiesiogiai nerasim ten 
“Lietuvos, jos kasdienybės, lie
tuvių tremtinių, išbadėjusių to
limos Šiaurės miškuose, lasan
čių kanalus, tiesiančių kelius, 
po šankaus darbo mirštančių madienį, nuo pietų Iki sutemos. 

Geras maistas, gėrimai, sportas

A. Griciaus Sėja ir pjfl-

Birželio 21, 1932 Amerikos 
lietuvis Sorkis-Žukauskas nu
galėjo vokietį Smėlingi ir lai
mėjo bokso pasaulio čempio-

Mėlio 12-22, 1941 bolševi-

tuvius i Sibirą.

kanalus, kirsti miškus, tiesti ke-

atvirkščiai įtikinti visuomenine, 
pilietine, politine daina bei mu
zika arba skandinti savo vargi 
svaigaluose

džioj nėra eksportuojamos į už- Birželio 7, 1926 susirinko tre-

dirva.
labai silpna.

Birželio 14, 1940 Sovietų Są- X-
rr.N.
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Pradėta apie 5 vai. Šventę 
atidarė pati pirmininkė Aldona 
Pintsch ir jai vadovavo. Sugie
dojus Amerikos himną, atidary-

Ji prisiminė moterų kovas dėl 

pradžioje moterys turėjo balsa
vimo teisę. Priminė ir Lietuvos 
steigiamojo seimo 60 metų su
kaktį. Seimas susirinko 1920 
gegužės 15. Ir jį atidarė seniau
sia seimo narė — moteris — 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.

- Pirmininkė net paskaitė ilgoką 
ištrauką iš tos kalbos, kur pa
sisakoma už demokratiją, nepri
klausomybę, lygias teises.

Sveikinimo kalbos
Tą dieną ir tuo pačiu laiku 

vyko žymaus estų choro sukak
tuvinis koncertas. Ten ir daly
vavo daug estų. Taip į šią šven
tę neatsilankė nei estų konsu
las Emst Jaakson. Jo sveikini
mus perdavė estų pirmininkė 
Mali J urmą.

Nebuvo nei latvių Charge d’ 
Affaires — Anatols Dinbergs. 
Jo sveikinimus perdavė latvių 
pirmininkė Helga Ozolins.

Iš Pabaltijo diplomatų atsilan
kė tik vienas Lietuvos gen. kon
sulas Anicetas Simutis. Jis savo 
sveikinimo kalboje prisiminė 
okupacijas, įvykius Afganistane, 
padėkojo Pabaltijo Moterų Tary-

»■-1-»-f- ' V-W » « * L.-tm Ca roouvao Kaioecoju ouvo su
mas Kudirka. Jį gražiai prista
tė programos vedėja, primin
dama jo gyvenimo svarbiausius 
įvykius. Pristatė ir Daivą Ke-

Simas Kudirka kaliojo anglis- 
kai. Kalbėjo emocingai, karštai, 
besdamas dabarties gyvenimo 
klausimus, rusiško komunizmo 
ekspansiją, kalėjimus, kalinius,
invaziją į Afganistaną, Ameri-

pavergtus kraštus.
— Daiva Kezienė kalbėjo apie 
žmogaus teises, jų laužymą So
vietų Sąjungoje, kalbėjo, kaip 
plačiai buvo panaudotas Simo 
Kudirkos filmas mokyklų reika
lam.

Buvo ir keletas klausimų.
Taip pat buvo pristatyti ten 

dalyvavę svarbesnieji svečiai; į- 

raštininkai, visuomenininkai.

Perduoda pareigas
Svyrant programai į pabaigą, 

perduotos pirmininkavimo pa
reigos. Tada atsistojo visų trijų 
tautų pirmininkės. Aldona 
Pintsch pasakė pareigų perdavi
mo kalbą. Jai kalba atsakė nau
ja pirmininkė, latvė Helga Ozo
lins. Kalbėjo ir estų pirmininkė 
Mali J urmą, kad paremia naujos 
pirmininkės darbus.

Visom trim prisegta pavasari
nių gėlių.

Toliau pianinu skambino jau
na mergaitė — Audronė Veb- 
laitytė. Ji paskambino Beethove- 
no sonatos pirmą dalį, Chopino 
Scherzo opus 20, nr. 1. Jaunoji 
pianistė lanko tik aukštesniąją 
mokyklą, o jau pianinu atlieka 
sudėtingus ir sunkius veikalus.

ges latvei Helga Ozolins (v.), kairėje — esttNtiall Jurma. Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuvių grupė Pabaltijo Moterų Tarytos šventėje gegužės 18 Estų namuose Man- 
hattane. I-oje eilėje iš k A. Pintsch, tmvusi pirmininkė, D. Kezienė, A. Vakselis, 
G. Žilionienė, J. Simutienė, Lietuvos gera, konsulas A. Simutis, M. Samatienė, dr. 
P. Vileišis, S. Kudirka. Nuotr. L. Tamošaičio

ministerio pirmininko Antano 
Merkio žmona, sulaukusi 82 m. 
amžiaus, mirė balandžio 21. Il
goką laiką sirgo vėžiu. Palai
dota Panemunės kapinėse.

— Romualdas Giedraitis—R. 
Spalis, rašytojas ir mokytojas, 
gegužės 14 mirė Hamburgo li
goninėj. Buvo gimęs 1915 spalio 
11. Vilniaus universitete įsigijo 
literatūros mokytojo diplomą. 
Aktyviai reiškėsi skautuose, pri
klausė prie Neo-Lithuania kor
poracijos. Pokario metais įsikūrė 
Anglijoj, mokytojavo angliškoj 
gimnazijoj, dalyvavo lietuviškoj 
veikloj, bendradarbiavo spaudoj.

— Poezijos dienos gegužės 
30-31 vyks Chicagoj, Jaunimo 
Centro kavinėj. Penktadienio 
vakaras ypatingai skiriamas 
Kristijonui Donelaičiui. Paskaitą 
skaitys dr. Marija Stankuvienė- r 
Saųlaitytė, o Donelaičio kūrybą 
perduos aktorius Algimantas Bi
kinis. Šeštadienio vakaras skirtas 
gyvųjų poetų kūrybai. Dalyvaus 
Balys Auginąs iš Clevelando, 
Vitalija Bogutaitė iš Detroito, 
Eglė Juodvalkytė iš Miuncheno, 
Aloyzas Baronas, Kazys Bradū- 
nas, Liūdnė Sutema ir Julija Šva- 
baitė-Gylienė iš Chicagos.

— Detroito ateitininkų meti
nė šventė įvyks birželio 1 Dai
navoj. Mišias aukos dvasios va
das kun. A. Babonas. Po mišių 
bus jaunučių, jaunių, vyr. moks
leivių ir studentų pasirodymai.

— Clevelando studenčių vo
kalinis vienetas “Nerija” birže
lio 5 išvyksta koncertam į Pie
tų Ameriką. Koncertai įvyks Ve- 
necueloj, Kolumbijoj, Brazilijoj, 
Argentinoj ir Urugvajuj. -Juos 
rengia tų kraštų Lietuvių Bend-

jose, kur nuolat iškeliamas Bal
tijos kraštų reikalas.

Po kiekvienos tautos numa
tyto diplomato sveikinimo buvo 
sugiedotas ir tos tautos himnas. 
Himnų tekstai buvo išrašyti pro-

CHICAGO, ILL
Rospublikonų šventė

Illinois Lietuvių Respubliko
nų bankete balandžio 12 Lietu
vių Tautiniuose Namuose, Chi
cagoj, pritrūko vietų. Ar tar rin
kiminių metų ar lietuvių res
publikonų parengimų populia
rumo išdava, bet reikėjo skelbti, 
kad jau visos vietos užimtos.

Bankete ir šiemet dalyvavo 
daug svečių. Iš Washingtono 
atvyko Anna Chennault — gar
siojo Antro Pasaulinio karo ge
nerolo našlė, šiuo metu einanti 
Amerikos Tautinių Grupių Ta
rybos pirmininkės pareigas. Iš 
Springfieldo atvyko Illinois res
publikonų partijos pirmininkas 
Don W. Adams (Adomaitis) su 
sūnum. Dalyvavo buvęs kong- 
resmanas Robert Hanrahan su 
žmona ir kiti žymūs amerikie
čiai.

ma spauda ir radijas. Dalyvavo 

torius Sean O'Gara su žmona, 

nėr. Kiniečių Broadcasting Co. 
atsiuntė du reporterius. Iš lietu
vių dalyvavo Draugo redakto
rius Aloyzas Baronas su žmona, 
Margučio radijo vedėjas Petras 
Petrutis, Voice of Lithuanians

Tolius
Siutas su žmona, taip pat latvių 
ir estų atstovai.

Priėmimo metu vyko trumpa 
spaudos konferencija, kuri ki
niečių radijo bus perleista oro

Paskui visos taufybėš atskirai 
fotografavosi. F6to grafavo Liu
das Tamošaitis. Lietuvių šį kartą 
buvo gausiausia grupė. Jie pir
mieji ir nusifotografavo. Padary
ta nuotraukų ir su pirmininkėm 
ir su kitais garbės svečiais. (p.j.) 

kelytė-Dagys, kuri atliko keletą 
pačios parašytų dainų lietuviškai 
ir angliškai.

Po gerai paruoštų pietų prista
tyta eilė svečių. Be jau minėtų, 
banketo dalyviam pristatyti ir 
gėlėmis papuošti ankstesniais 
metais atžymėti: dr. Antanas 
Razma, Kazimieras Oksas, ir taip 
pat amžinieji nariai Annette Ka- 
zanauskas ir dr. J uozas Briedis.

Eugenijus J. Ziūrys, Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Fede
racijos vicepirmininkas, atvykęs 
iš Wethersfield, Conn., perdavė 
vietos lietuvių respublikonų 
sveikinimus, o taip pat prezi
dentinio kandidato George Bush 
sveikinimą. Vytautas Vidugiris 
atstovavo Los Angeles lietuvių 
respublikonų klubui.

~ uomejosi .letruvisKa Knyga ir
■ laikraščiais. Buvo Draugo roma-

* M no mecenatas ir skirdavo premi-
1 MH ■ jas Ateities tenalo IfteratOri-

Iffiuob lietuvių respublikonų bankete balandTin 11 Cbfoa niam konkursam.
gojo pagerbti respublikonų veikėjai. H k. Don W. Adams

DR. JONAS GLIAUDELIS PALIKO 
DALĮ TURTO LIETUVĘ FONDUI

Veterinarijos gydytojas dr. Jo
nas Gliaudelis savo turėto turto 
didžiąją dalį testamentu paliko 
Lietuvių Fondui. Teismui testa
mentą patvirtinus ir atskaičius 
kitiem paskirtas sumas bei susi
dariusias teismo ir testamento 
vykdymo išlaidas, Lietuvių Fon
dui liko 157,976.43 doL Š.m. 
balandžio 29 gautas čekis. Dr. 
Jono Gliaudelio palikimas yra 
pats didžiausias iš iki šiol Lie
tuvių Fonde gautų.

Dr. Jonas Gliaudelis gimė 
1912.IV.5 Anykščių apylinkėj, 
Utenos apskr. Pirmuosius moks
lus ėjo Anykščiuose, Ukmergėj 
ir Telšiuose. Baigęs gimnaziją,

Banketo metu įteikta pirma 
stipendija studentui Vyteniui 
Milūnui, sudarant jam sąlygas 
dalyvauti politiniame seminare.

šiais metais specialus atžymė- 
jimas įteiktas Southtown Econo-

(nukelta į 7 psl.) 

įstojo į karo mokyklą aspirantu 
ir po metų išgo į atsargą, gavęs 
jaun. leitenanto laipsnį. Baigęs 
mokytojų kursus, kurį laiką mo
kytojavo, taupė ir ruošėsi siekti 
aukštojo mokslo. 1940-44 stu
dijavo veterinariją Kauno veteri
narijos akademijoj. Raudonajai 
arminai artėjant, pasitraukė į Vo
kietiją ir, sąlygom susidarius, tę
sė studijas Hmmoverio universi
tete. 1947 stndijjas Laigė ir gavo 
veterinarijos gydytojo diplomą.

1950 atvyto į Jungti nes Ame
rikos Valstybes, apsistojo New 
Yorke, pranoko anglų kalbą ir 
pasiruošė valstybiniam egzami
nam. Pirmiausia egzaminus iš
laikė Indianos valstijoj, o vėliau 
ir Illinois. Dirbo federalinės val
džios tamybCliicagoj, Auroroj, 
So. Hollandir kitur. Už gerą 
ir sąžiningą darbą gavo specia
lų atžymėjimo diplomą.

Sužinojęs apie savo ligą, išėjo 

veno Chicagos priemiesty Oak ’ tinius kalinius beprotnamiuose 
Lawn, arti lietuvių centro ir gy
vo lietuvių hltUrinio judėjimo.
f>r. Jonui Gliaudeliui nesvetima
buvo ir visuomeninė veikla. Pri
klausė prie ateitininkų ir Lie-

1 tuvių Bendruomenės. Kelerius
į metus dirbo Chicagos ateitinin

kų sendrauįii} valdyboj, anks-
[ čiau vadovam LB Auroros apy-

linkei ir su litais ruošdavo Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo minėjimu.

rai ugdyti. Jo testamentas tegu 
būna šviesiu pavyzdžiu visiem 
lietuviam.

Lietuvių Fondo steigėjai ir va
dovybė lieka dėkingi dr. Jonui 
Gliaudeliui už Lietuvių Fondo 
idėjos įvertinimą ir parėmimą.

A. Juodvalkis

— DaiL Rasos Arbaitės, Santa 
Monica, Calif, puikiomis iliust
racijomis puošiasi trys puslapiai 
liuksusinio gėlininkystės žurna
lo “Flowers” kovo mėn. nume
ris. Jaunoji dailininkė ištvermin
gai skinasi kelią į amerikiečių

— Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
laiškais ir telegramomis retnia 
kun. dr. Jurgio Šarausko, šiuo 
metu dirbančio valstybės de
partamente, Washingtone, D.C., 
kandidatūrą į delegaciją, kuri 
bus siunčiama į Madrido konfe
renciją.

įsivėlė klaida. Nr. 16 Naudžifl- 

stovykloj buvo 1972.XII.3- 
1973JGI3.

— Solistė S. Žiemelytė pla
nuoja išleisdinti muzikinę 
plokštelę. Jos viena pusė bus 
skirta pasauliniam kompozito
riam, kita — lietuvių. Solistei 
akomponuos muz. J. Govėdas.

— Aukuras, Hamiltono lietu
vių teatras, gegužės 4 paminė
jo savo veikios trisdešimt metų 
sukaktį Jaunimo Centro salėj.

talka. ' “Nerijo^” trijų savaičių

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė.

— Baltų studijų suvažiavimas 
įvyks Georgetown universitete, 
Washingtone, D.C., birželio 5-8. 
Jame dalyvaus keli šimtai moks
lininkų. Ankstesni suvažiavimai: 
1968 — Maryland, 1970 — San 
Jose State universitete, 1972 — 
Toronto universitete, 1974 — Il
linois universitete, 1976 — Co- 
lumbia universitete, 1978—To
ronto universitete.

— Jonas V. Strimaitis, sūnus 
a.a. Juozo ir Onos Strimaičių, 
gyvenančių Elizabeth, N.J., bu-

Combustion Engtneering Ine., 

gas už saugų veikimą atominės 
energijos jėgainių, kurias stato 

rovė. Jonas y. Strimaitis, Ameri
kos laivyno stipendininkas,

Yorke gavo elektros inžinieriaus 
laipsnį ir prieš metus baigė

College School of Law. Jis iš

riją-Dainorą Žukaitę iš New

bury, Conn., ir augina du vri-

Australijos LB garbės pirm. E. 
Reisonienė, ALB valdybos įga
liotinis A. Zamofskis ir LF įga
liotinis BĮ Straukas. Dvi premi 
jo® mjw dol paskirtos Rin
tei Ptaimutaitei Meibourne Ir 
Jonui Mockūnui Adelaidėj.

Oficialią dalį atidarė banketo 
komiteto pirm. Kazimieras Ok-

no lygos pirm. Algis Regis.
Meninėj programos daly pas i- 
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!io 22. 9:30 vaL ryto vyks daiL 
Adomo Galdiko ir vietinių daili-

kunigo pamokslu. Po mišių lan
komos parodos ir pietaujama. 
1:30 vai. Marsball aukštesniosios 

. mokyklos sal^* meninė progra-

(j.v.s)
Angelė Vaičekausldenė. Sekma
dieniais parapijos mažojoj salėj 
kavute ir užkandžiais rūpinasi 
Marija Kauienė-Įjoherts -I 1%.1C

riai liepas 6 minės vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. Nu
matytos pamaldos bažnyčioj ir

sal^.
W_----- y _------< w— —~aa ’ ;JMBMflM utffiCmft SVtmc J- 

vyks birželio 8, sekmadienį, 4 
vaL popiet, 4117 Overiand Avė., 
Culver City, CaiiE. Programoj 
dalyvaus apie 200 įvairaus am
žiaus jaunimo, kuris astfiks visą

km Antanui Kašubai, o taip pat 
viso TumiuiirTHMT’ padėkota dail. 
Juozui Sodatčiui už gražiai pa
vytusios Savo darbų ir Bet. tau
todailės parodos surengimą Or- 
mond Beach Meanorial 'Art ga-

Sntnmkė netoli Santo lietuvių. 
Buvo svečių ir fit šiaurės; New 
Jecsey, IBinois ir Maryland. 
Šiam' nrfnfjiraiiimniiiid ii nu j

A- Mikalauskienei, K. Sabalytei, 
IL Lukošiūtei-MTilstay, D. k4i- 
kukkytei, G. FUtimitri, V. 
Gerdvilytei-Cpleanan,- R. Jakai- 
tei, R. Hgutytef, D. Ceraaudcai-

anksto užsiregistravus arba ne- 
už<iwgirtrsvwT. Informacijos 
reikalu rąžyti Šiuo adrese Mr. J. 
Tonis, 383 West Side Drive, Apt. 
301,Gaithersburg,MD 20760.

naikintas, nes subraukytas, tokiu 
būdu pasidaręs be jokios lega
lios vertės.

Panašūs įvykiai pasikartąja 
labai dažna, ypač mūsų tautie
čių tarpe. ' . ?

Šią Švelnaus klimato vietovę. 
Paskutiniu laiku nuosavybę čia 
įsigijo Antanas ir Ona Žindžiai 
iš New Jersey. Taip pat iš Eli- 

ttff'Vykš? zabetb,NJ- apsigyveno-Jurgis

REIKIA PATIKRINTIsuodė ir vėl iškėlė Lietuvos

kuteŽ-Tncci nž A; JĖoaral-Kava-
• _ _ V ' — ■ ’ __

iš Los Angeles. 6 vaL vak. vyks

Šventę.
narna jaunimui, vykstančiam į.

čia

-

Kai toks te stato rius numirBa ir 
atnešamas jo testamento origina
las advokatui tvarkyti, advokatas

joj salėj. Meninėj <Wy dalyvau
ja visų trijų PidNdtįjo tautų me-

i

New Yorko Balio 
lOOskyriaus pirmininkė

ir J. Veb^iūnienei, padėjėjam nienei; ypač ačiū visiem ir visom 
— A. Pumpučiui, A. VebeKūnui atsilankymą į madų parodą, 
ir V. Gerdviliui; A. Ruokytei ir' Iki pasimatymo kitais metais. 
K. Bačauskui už atgaivos prie
žiūrą; E. Mickelūnienei ir ki
tom už loterijos dovanas; už pi-



Yorfco lietuviam. Reikia tikėtis,

tų koncerte buvo apie 300 klau
sytojų.

jų, dar negirdėtų pajėgų. Šiemet 
tokia pajėga buvo smuikininkė 
Milda Alkaitytė. Siuo pirmuoju išėjimu ji pa

grojo:. F. Kreislerio — Slavų 
lokį II, J. Stankūno — Panemu-

Bostono miesto įkūrimo metai 
yra 1630. Šiais metais Bosto-

Milda Alkritytė, palydėta pia-

Choro dvi tradicijos
Choras turi dvi gražias tradici

jas. Pirmoji — savo koncertą

Choras pirmoje dalyje
Choras pradėjo M. Petrausko

— Gaudžia trimitai. Toliau pa
dainavo: J. Brahmso Valsą, cho
rą iš Wagnerio operos Tann- 
haeuser, Tėviškės sodai — A. 
Nako-Norvydo, Žvirblio puo
ta — A. Dvorak, Naktis graži
— A. Jasenausko, Piliakalnis —

svarbu, kiek salėje publikos, ar ji 
tik į vidų renkas. Ateina už
dangos laikas, ir ji atitraukiama. 
Taip buvo ir šiemet — 7:30 v .v. 

uždangą prasiskleidė, koncertas 
prasidėjo.

Antra graži tradicija, kad savo 
metiniam koncertam ieško nau-

įrašyta, kad šio kūrinio Autorius 
yra J. Strolia. Prieš kūrinio* gro
jimą ši klaida atitaisyta, salei bu
vo pranešta, kas yra autorius). 
Toliau R Bąjoro — Šokis, H. 
Wieniawskio — Mazurka.

Smuikininkė po pertraukos 
pradėjo ir antrąją dalį. Čia ji 
pagrojo J.S. Bacho — Adagio, E. 
Balsio tris fragmentus iš baleto 
Eglė Žalčių Karalienė; tie frag
mentai buvo — Rauda, Žuvy- 

____________________ _____ ______________ r tės, Sutiktuvių maršas. Pabaigai 
mūsų žinomo vargonų virtuozo I Brahmso — Vengrų šokį. 
Albino Prižginto senelis).

(Programoje netiksliai buvo 
pažymėtas Jasenausko vardas, 
pridėta raidė B. Jis buvo Al
binas Jasenauskas, ilgamettis 
Telšių katedros vargonininkas,

metų sukaktį.
Bostonas yra labai patogioj 

vietoj. Labai puikūs natūralūs 
uostai. Uosto krantinės užima 
net 40 mylių. Tas labai padėjo 
atvykstantiem iš Europos nau
jiem gyventojam. Pirmiausia 
miestas buvo angliškas, bet vė
liau pradėjo atvykti ir kitos tau
tybės: airiai, italai, lenkai, lietu
viai ir kiti. Vien tik 1848-1855 
atvyko 50,000 airių. Nuo tada 
Bostonas yra dominuojamas ai
rių. Per 1930 metų gyventojų 
surašymą lietuviais užsirašė

ji stengiasi išsikelti iš miesto į 
erdvesnes vietas, kur gyvena 
vienos šeimos namuose. Net ir 
nemažas skaičius lietuvių yra 
palikę So. Bostoną, Dorchesterį 
ar kitas vietas ir išsikėlę į gra
žesnes vietas. Ypatingai bėgimas 
iš miesto prasidėjo, kai federali
nis teisėjas įsakė vežioti vaikus 
rasių sumaišymo reikalu į toli
mas mokyklas..

tas etninėm grupįm, Lietu
viam skirta rugpiūčio 6. Pa
sirodymas vyks miesto rotušėj 
ir aikštėj prie miesto rotušės. 
Miestas tam reikalui duos 
mikrofonus ir garsiakalbius. Lie
tuviai jau turi sudarę komitetą 
tam reikalui ir ruošiasi galimai 
geriau reprezentuoti lietuvius.

BROCKTON
MASS.

Baifo šventė

JAV lietuviai, susirinkę iš 
vairių vietovių, 1944 kovo 22 
Chicagoj įsteigė Bendrąjį Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondą 
— Balfą. Per šią įstaigą ir 

•jos skyrius Amerikos lietuviai 
stengėsi pagelbėti savo vargs- 
tantiem broliam ir seserim Vo
kietijoj, okupuotoj Lietuvoj, Si
bire. Prie šio labdaros darbo 
jungėsi įvairių pažiūrų ir tikybų 
lietuviai.

1944 rudenį Brocktono lietu
viai įsteigė du Baifo skyrius: 
42 ir 72. Abu skyriai įvykdė 
keletą vajų, surinko ir centrui 
pasiuntė 2000 dol. ir nemažą kie
kį drabužių. Vėliau tų skyrių 
veikla nusilpo.

1953 buvo atgaivintas 72 Bal- 
.. fo skyrius. Baifo direktoriaus

i-

š. m. balandžio 20 Sv. Ka
zimiero parapijos salėj dabarti
nė Baifo 72 skyriaus valdyba, 
centro valdybos įtaigojama, su
ruošė Baifo 35 metų veiklos su
kakties minėjimą ir pagerbė 
žmones, kurie daugiausia šalpos 
darbui aukojosi.

Iškilmėse dalyvavo Baifo 
centro valdybos direktorius ir 
Bostono Baifo skyriaus pirm, 
kun. Antanas Baltrušiūnas, bu* 
vęs Bostono Baifo skyriaus pirm. 
Ant Andriulionis, 72 skyriaus at
kūrėjai, rėmėjai.

Bisui pagrojo Saint Sawns — 
Gulbė.

Akomponavo pianistė Dalia 
Sakaitė.

(nukelta į 8 psl.)

šalpos fondui paliko nemaža 
aukų. Nuoširdžiai ačiū visiem 
aukojusiem ir darbu prisidėju- 
siem prie šventės pasisekimo.

Po II-jo pasaulinio karo 1949- 
51 į Bostoną atvyko 600 naujų 
lietuvių ateivių. Tačiau daugu
ma jų jau paliko miestą ir išsi
kėlė į priemiesčius ar mažes
nius miestelius bei kaimus.

Bostonas laikomas Amerikos 
kultūros lopšiu. Ir tai ne be rei
kalo. Juk tai universitetų mies
tas. Miesto įsikūrimo* data 1630, 
o jau 1635 buvo įsteigta pirmo
ji lotynų aukštesnioji mokykla. 
1638 buvo įsteigtas Harvardo 
universitetas, kuris yra Cam- 
bridge mieste, bet Cambridge 
nuo Bostono tik Charles upė ski
ria. Vėliau įsteigti Massachusetts 
technologijos institutas, Bosto
no universitetas, Tufts universi
tetas, Suffolk univ., Massachu
setts univ., Bostono kolegija, 
Northeastem univ. ir dar daug 
kitų, kuriuose mokosi apie ket
virtį milijono studentų.

Bostone prasidėjo ir pirmas 
susirėmimas su anglais 1747, o 
1770 įvyko vadinamos Bostono 
skerdynės, 1773 vadinama Tea 
Party, nuo ko ir prasidėjo suki
limas už Amerikos nepriklauso
mybę.

Bostonas ir jo piremiesčiai yra 
davę daug garsių Amerikos 
mokslo žmonių, prezidentų, ra
šytojų. Bostone yra geri meno 
muziejai, teatrai, simfoninis or
kestras, o taip pat yra daug isto
rinių vietų ir paminklų.

350 metų sukakties minėjimą

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

Minkų radijo valandos rengia
ma gegužinė įvyks rugpiūčio 10.

Laisvės Varpo radijo progra
mos rudens koncertas įvyks spė
lios 12.

Lietuvių Diena spalio 26 d. 
Liet. Pil. D-jos salėje So. Bosto
ne. Bus suvaidintas vaidinimas 
“Sekminių vainikas”, bus vaišės 
ir šokiai. Rengia LB Bostono 
apygarda.

Amer. Liet Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Bostono skyriaus 
30 m. sukakties balius lapkričio 
1 d. 7 v.v. Chateau de Ville 
restorane, Randolph, Mass.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo minėjimas įvyks lapkričio 
23 Lietuvių Piliečių D-jos salėj, 
So. Bostone.

parapijos globėjas
Laisvės Varpas per abi radijo 

laidas kovo 2 oro bangomis su
pažindino Naujosios Anglijos 
lietuvius su šv. Kazimieru, Lie
tuvos ir lietuvių jaunimo globė
ju. Angliškai kalbėjo kun. A. Jur
gelaitis, OP, o lietuviškai — 
vedėjas P. Viščinis. Šio mėnėji- 
mo mecenatai — Algis ir Biru
tė Mitkai — “Baltic” kelionių 
biuro savininkai.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioj šv. Kazimieras 
buvo pagerbtas kovo 9. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. P. Šakalys. Parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
J. Gaidelio, pradžioj sugiedojo 
“Šventas Kazimierai” giesmę 
(žodž. kun. Serapino, muz. A. 
Aleksio). Po mišių ypatingai 
jautriai nuskambėjo “Nuo amžių 
teka”.

Giemei nutilus, klebonas pa
dėkojo chorui ir visiem į šias

Kairys su žmona, klebonas kun. 
P. Šakalys, a.a. Antanas ir Ona 
Eikinai, Vincas Kasakaitis, Liu
da Šukienė, Juozas ir Albina 
Barkauskai, M. Jurkštienė, M. 
Janonienė, A. Prižgintaitė, E. 
Bliudnikas, J. Ludonis. Baifo 
apskrities pirm. kun. Antanas 
BaltrušiOnas ženkleliais apdova
nojo dabartinę 72 sk. valdybą: 
pirai. Joną Suopį, vicppirm. Juo
zą Dabregą, sekr. Antaniną Su- 
žiedėlienę, ižd. Oną Bikinienę, 
narius Antaną Jurkštą ir Igną 
Leščinską.

Baifo 72 skyrius dėkoja Bos
tono vyrų sekstetui su darbš- 
ėiuoju vadovu komp. J. Gaide
liu. Padėka Sandaros klubui už 
leidimą dažnai nemokamai pasi
naudoti sale ir kitokį rėmimą. 
Sulaukta paramos ir iš Kazimie
ro klubo.

Bostono vyrų sekstetas, , vado
vaujamas komp. J. Gaidelio šiojz.^ 
šventėj per du išėjimus nuotai
kingai padainavo 11 dainų.

Baifo svečiai buvo vaišinami 
0. Eikinienės ir jos talkininkių 
M. Sakadolskienės ir Šišienės 
puikiai paruoštomis vaišėmis. 
Svečius aptarnavo jaunos 
ponios.

Veikė gausus laimės šulinys. Jis linksmino laiminguosius, o 
sudėtos aukos paguos ne vieną 
vargšą.

Baifo 72 skyriaus valdyba vi
sus svečius vaišino ir linksmino 
nemokamai. Tačiau geraširdžiai 
svečiai susiprato ir savanoriškai

Pobūvį atidarė Baifo 72 sk. 
pirm. Jonas Šuopys. Klebonas 
kun. P. Šakalys sukalbėjo invo
kaciją. Šventei vadovavo Lais
vės Varpo vedėjas teis. Petras 
Viščinis.

Sukakties proga 72 skyriaus 
atkūrėjam ir rėmėjam dėkojo bei 
sveikino: Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. P. Šakalys, 
parapijos choro ir vyrų seksteto 
vardu Vyt. Eikinas, ALR Kata- 
likių Moterų S-gos 15 kuopos— 
E* Ribokienė, Martyno Jankaus 
šaulių kuopos — pirm. P. Šau
lys, Brocktono Tarybos — pirm. 
R. Bielkevičius, Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės ir Sūkurio 
— pirm. E. Sužiedėlis. Raštu 
sveikino Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 17 kuopa — pirm. 
M. Gofensas.

Nusipelniusius pristatė ir Bai
fo ženklelius prisegė Ant. Sužie- 
dėlienė. Pagerbti Baifo 72 sk. at
kūrėjai: Stasė ir Mykolas Gofen- 
sai, Petras Viščinis ir Albinas 
Barulis. Pagerbti rėmėjai: Juozas

LAISVĖS VARPAS Sekmadieniais 
1140-1240 vaL 1430 banga N WWEL 
12:10-140 vaL 1400 bangeli WSET

BOSTOH, MASS. — WLYN 1300

Miros mylimam broliui
{atkelta iš 5 psl.)

VACLOVUI URBONUI

Živilė ir Zenonas Jūriai

Moncevičius. Šios parapijostu dėmesiu ir sakė, jog visada

mės. Jis tikisi, kad ir jo jau*
pagerbimo rengėjam, Martyno

viena dieną taip pat didžiuosis
pamosimą, Mykolui Barauskui

atsilankiusiem svečiam, o taip

parapijos puota

zimierai”.

— $ 89949
— $ 899X10
— $ 87948

- $ 999.00 
—$ 999.00

Brazilijoje, mielą Olgą Hgūnlenę ir artimuosius giliai 
užjaučia

Franklin parko, paleisdami 35 i 
didelius spalvotus balionus su mas.

publikonų partijos pirmininko 
Don W. Adams atsiekimus. Don

MASKVA/VILNIUS:
birželio 19 
liepos 15 
rugpiūčio 7 —$ 999.00
rugp. 13<w ryoa) —$1199.00

CHICAGO, ILL

tinti irime

lisekė.
R.DJK.

F
C /

kolo Gofensų bute. Su jais dar 
buvo Albinas Barulis. P. Višči
nis kėlė mintį, kad reikėtų pa
dėti varge likusiem lietuviam. 
Si mintis uždegė Mykolą ir 
Stasę Gofensus. Kitas susirinki
mas sulaukė jau 50 žmonių. 
Per 27 metus abiejų Gofen
sų įdėta daug širdies ir darbo, 
siekiant sušelpti vargstančius 
tautiečius. M. Gofensas daugelį 
metų buvo 72 skyriaus pirmi
ninkas ar iždininkas. Tik kele
rius metus nebuvo valdyboj, bet 
visą laiką degė Baifo rūpesčiais.

JADZEI ČIURUENEI
Mirus, jos broliui Aleksandrai Žemaičiui, jo žmonai dr.

su šeima

RIČARDAS TRAMPA

mist laikraščiui, kuris dažnai 
skiria daug vietos lietuvių reika
lam. Žymenį miesto skyriaus re
daktoriui Philip Kadner įteikė 
lygos vicepirm. Juozas Bacevi- ' 
čius, aktyvus visuomenės veikė
jas.

Įvertinant. kitataučių pastan
gas kovoj dėl žmogaus teisių, 
“Spirit of Freedom” atžymėji
mas paskirtas poniai Anna Ghen- 
nault, kurią pristatė Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Federa
cijos pirm. Anatolijus Milūnas. 
A. Chennault savo žody dėkojo 
lietuviam už atžymėsimą ir skati
no būti aktyvesniais politiniame 
gyvenime.

“Metų pasižymėjusio lietuvio
- Man of the Year” atžymė- • 
jimą įteikė lygos pirm. Algis Re-

pakviesti į parapijos salę, kur 
buvo tęsiamas minėjimas.

Prie gražiai papuoštų stalų 
susėdo 270 įvairaus amžiaus 
gerai nusiteikusių tautiečių.

Minėjimui vadovavo Hipolitas 
Moncevičius. Invokaciją sukal
bėjo klebonas kun. P. Šakalys. 
Tuoj 14 grakščių mergaičių ir 
berniukų atskubėjo su kvapiais 
ir gardžiais valgiais. Besivaiši- 
nant vadovas, svečiam pristatė 
prie garbės stalo sėdinčius: šios 
parapijos kleboną kun. P. Šaka
lį, nuoširdų talkininką kun. A. 
Jurgelaitį, OP, Tėvą kapuciną 
William Murphy, komp. J. Gai
delį, Feliciją Gaidelienę, sol. O. 
Ambrozaitę-Ferrini, sol. M. Bi- 
zinkauskaitę, dr. P. Bizinkaus- 
ką, dr. W. Moncevičių ir savo 
žmoną J uozapiną Monce vičienę. 
Buvo iškviestas ir maisto paruo- 
šėjas M. Barauskas. Pristatyti ir 
Katalikų jaunimo organizacijos 
patarnautojų rikiuotojai: Anta
nas, Kostutė ir Antaniukas 
Grein, Marytė su Frederiku Car- 
leton ir Eml. Jarmalavičienė.

Svečiam pasisotinus ir malo
niai su kaimynais išsišnekėjus, 
puotos vadovas H. Monsevičius 
į sceną pakvietė solistę O. Am- 
brozaitę-Ferrini, kuri, akompo- 
nuojant Marytei Crowly, nuotai
kingai padainavo dvi dainas. So
listė Marytė Bizinauskaitė, 
akomponuojama tėvelio dr. P. 
Bizinausko, sklandžiai padaina
vo tris dainas.

• Kalbų seriją pradėjo kun. A. 
Jurgelaitis. Jis turiningu žodžiu 
klausytojų mintis nukėlė į šv. 
Kazimiero laikus, apibūdino 
Lietuvos karalaičio gyvenimą, 
kupiną Dievo ir artimo meilės.

1980 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO/NEW YORKO

rugpiūčio 28 — $ 99946 
rugsėjo 17 - — —
rugsėjo 24 
spalio 8 
gruodžio 26 — $ 77940

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127 

ToL 617 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENĖ Ir Akina RUDŽIUNIENĖ 

Prices aro basod on double occupancy and aro suhjoct to 
changes, and tusi surdiarges. .

BRUK- BVfflRH
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koncertuoja!

Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. Ž. salė — 212) 827-9645

(212) 827-1352
(212) 827-1351 Praeitais metais buvo nupiešta 

parko scena, o Šiemet miškas ir 
miSko aikštelė, į kurią krinta 
saulė.

Nupiešė Antanas Ste tingis.

bai papuošė sceną ir koncerto 
ir šokių metu.
. Būtų gera, kad šią dekoraciją 
choras išsaugotų, nes darbo 
daug įdėta.

Kultūros Židinyje šį savaitgalį: 
gegužės 31, šeštadienį, Liet. At
letų Klubo popiečių darbuotojų 
vakarienė. Birželio 1, sekmadie
nį, Tėv. Petro Baniūno, OFM, 
Darbininko administratoriaus, 
kunigystės 40 metų sukaktis. Mi
šios koplyčioje, pietūs salėje.

Tautos Fondo Vl-tasis metinis 
suvažiavimas įvyko gegužės 24 
Kultūros Židiny. Išklausyti Tau
tos Fondo valdybos ir tarybos, 
Vliko valdybos, Kanados ir To
ronto Tautos Fondo atstovybių, 
ir kiti pranešimai. Sveikino Lie
tuvos gen. konsulas New Yorke 
A Simutis ir kiti. Suvažiavime 
dalyvavo per šimtą atstovų as
meniškai ar per įgaliojimus.

Lietuvos okupacijos 40 metų 
sukaktis minima birželio 15, sek
madienį, Kultūros Židinyje. Kar
tu bus prisiminta ir didieji bir
želio mėnesio trėmimai. Rengia 
LB New Yorko apygardos valdy
ba.

N. Y. ateitininkai sendraugiai 
rengia savo iškylą-gegužinę į 
Rygelių sodybą. Iškyla bus bir
želio 1, sekmadienį. Pradžia 11 
vai. Mišios 1 v. po pietų. Trum
pa programa bus 2 vai. Kvie
čiami dalyvauti visi apylinkės 
ateitininkai. Aldonos ir Juozo 
Rygelių adresas: 5 Edgemere 
Terr., Kinnelon, N.J. 07405. Tel. 
(201)838-3383.

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius, 
birželio 1 Kultūros Židinyje 
švenčia kunigystės 40 metų su
kaktį. Į iškilmes iš Philadelphi- 
jos atvyksta Onutė, Julytė ir Bo
leslovas Antanaičiai. Taip pat 
laukiama svečių ir iš kitų toli
mesnių vietovių.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
lietuvių pranciškonų provincijo
las, pasakys pamokslą Tė^. Pet
ro Baniūno OFM, kunigystės 40 
mėtų sukakties mišių metu bir
želio 1 lietuvių pranciškonų 
koplyčioj, Brooklyne.

Lietuvos vyčių Maspetho 110 
kuopos narių susirinkimas įvyks 
birželio 4, trečiadienį, 8 vai. vak. 
V. Atsimainymo parapijos salėj. 
Prieš susirinkimą nuo 7 vai. vak. 
vyks lietuviškų šokių pvatybos. 
Šalia įprastinių programos 
punktų, kultūros komisijos pirm. 
Marija Stungurys supažindins 
stf PENNY. Svečias Vitalis Žu
kauskas kalbės apie Lietuvos 
teatrą.

LB Woodhaveno apylinkės 
metinis susirinkimas bus birže
lio 1, sekmadienį, 4:30 v. po
piet Kultūros Židinyje. Susirin
kime bus padaryti metiniai pra
nešimai, renkama nauja valdyba 
ir revizijos komisija.

11887)

bose bei kambarius vasarvietei.
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W00DHAVEN0 APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

yra perėjusi į 10 metų sistemą. 
Apie tai buvo paskelbta šių 
mokslo metų pradžioje. Tai 
šiemet abiturientų išleistuvių 
nebus. Birželio 8 bus tik mokslo 
metų baigimo iškilmės.

Dr. Marytė ir Aleksandras Že
maičiai, Leonia, N.J., su gydy
tojų ekskursija išvyko ilgesnei 
kelionei į Tolimuosius Rytus. 
Sėkmingai keliaudami atsiuntė 
Darbininkui sveikinimus iš Pe
kino.

Poetas Bernardas Brazdžionis, 
grįžęs iš savo kelionės Atlanto 
pakraščiais į Vista, Calif., atsiun
tė Darbininkui padėkos laišką, 
kad Darbininkas taip plačiai 
reklamavo jo literatūros vakarus, 
jiem net vedamąjį skyrė. Tie 
literatūros vakarai buvo Kultū
ros Židinyje New Yorke, Phila- 
delphijoje, Baltimorėje ir Ro- 
chestery, N.Y.

Jaunimo pamaldos bus birže
lio 8, sekmadienį, 12 v. Kultū
ros Židinyje.—Tai bus Mairo
nio lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas.

Apreiškimo parapijos metinis 
piknikas bus rugpjūčio 3, sek
madienį, Plattdeutsche Parke, 
Franklin Sųuaie, L.I.

Švč. Trejybis šventė bus bir
želio 1. Tą dieną baigiasi ve
lykinės išpažinties laikas.

Tėvo diena švenčiama birže
lio 15. Tą dieną laikomos nove- 
nos mišios už gyvus ir miru
sius tėvus.

Dail. Juozas Bagdonas savo 
kūrybos parodą rengia rugsėjo 
13-14 Kultūros Židinyje.

Kario žurnalo 60 metų sukak
tis minima rugsėjo 20 Kultūros 
Židinyje. Tuo reikalu New Yor
ko ramovėnų valdyba ir Kario 
redakcija posėdžiavo gegužės 21 
Kultūros Židinyje.

Darbininkų draugijos New 
Yorko skyrius per pirmininkę 
B. Spūdienę Darbininko palai
kymui paskyrė 10 dol. auką. Ad
ministracija dėkoja.

Dariaus ir Girėno skridimas 
minimas liepos 19, sekmadienį, 
prie lakūnų paminklo Brookly- 
ne. Kalbą pasakys dr. Jonas Stik- 
lorus.

valdyba prašo savo narius neuž
miršti, kad rudenį yra Sąjungos 
paroda. Prašo rengtis tai paro
dai. Paroda bus spalio 25-26 
Kultūros Židinyje.

Parduodamas automobilis — 
Mercury Monarch. Gia 1976 
metų, 6 cilinderių. Skambinti 
441-1403.

Kas norėtų įsigyti lietuvišką 
tautinį kostiumą, prašomas 
skambinti telefonu 201 344- 
1087.

PERKŪNO KONCERTAS

Choras koncertą užbaigė šio* 
mis dainomis: J. Karoso — Au
go kieme klevelis, A. Rubinštei- 
do — choras iš op. Demonas, 
O dalelė tu mano — harm. 
B. Vasiliausko, Atsisveikinimas 
— A. Kačanausko, Draugai, pa
kelkime taures — A. Račiūno, 
Šiaurės pašvaistė — St. Sodei
kos.

Publikai audringai plojant, 
choras bisui padainavo dvi 
dainas: Keleivio daina ir Ant 
kalno karklai siūbavo.

Pabaigoje gėlėmis apdovanota 
pianistė, choro vadovas. Choro 

pirmininkas Lionginas Dran- 
gauskas pakvietė pereiti į kitą 
salę, kol didžioji salė bus pa
rengta šokiam.

Nuotaikingi šokiai
Greit salė buvo pertvarkyta, 

išimtos kėdės, sustatyti apskriti 
stalai. Prie jų susėdo svečiai. 
Valgiaisir gėrimais patys pa
sirūpino. Rengėjai turėjo bufetą 
su šaltais valgiais kurie buvo 
skoningai ir gerai pagaminti.

Šokiam grojo puikus Joe Tho- 
mas orkestras, kuris tikrai netin
giniavo — grojo ir grojo. Taip 
vakaro nuotaika buvo pakili. Šo
kiai užsitęsė iki antros va
landos nakties.

Filmas apie Simą Kudirką 
kartojamas birželio 24, antradie
nį, per CBS — TV 2 kanalą. 
Filmas rodomas visai Amerikai.

Ričardo Trumpos našlė, velio
nio mirties metinių proga paau
kojo 50 dol. Darbininkui stiprin
ti. Ačiū labai.

Tėv. Petro Baniūno, OFM, 
40 metų kunigystės iškil
mėm iš Washington, D.C., at
vyksta John ir Debby Galensla, 
Jr., iš New Britain, Conn. atvyks
ta Dalangauskų šeima, iš Anso- 
nia, Conn., atvyksta Kaminskai. 
Taip pat dalyvauja ir kiti giminės 
bei pažįstami. Visi kviečiami.

Telšių vyskupija, parengta 
Broniaus Kviklio, jau yra sulau
žyta ir atiduota Mykolo Morkū
no spaustuvei spausdinti. Kny
ga bus labai gausiai iliustruota, 
apims Žemaičių vyskupystės 
senus laikus, naująją Telšių vys
kupiją. Tuo Br. Kviklys prade
da naują knygų seriją apie Lie
tuvos bažnyčias.

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETE

KENNEBUNKPORTE
Pranciškonai kviečia lietuviš

ką visuomenę atostogauti gražioj 
vasarvietėj Kennebunkporte, 
Maine. Čia ideali vieta ir fizi
niam, ir dvasiniam poilsiui. Jė
gas stiprina didinga Maino gam
ta — jūra, miškai, tyras oras, o 
taip pat ir geras, lietuviškas 
maistas, patogūs kambariai. Dva
siai atgaivos teikia meniška ap
linka — monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos.

Atostogavimo sezonas — lie
pos ir rugpjūčio mėnesiai. Infor
macijų ir rezervacijų reikalais 
kreiptis adresu: Franciscan 
Guest H o ūse, Kennebunkport, 
ME 04046. Telef. 207 967-2011.

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 kiemo išvyks liepos 4, 
penktadienį, 8 vai. ryto. Pakeliui 
sustojama prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Į New Yorką grįž
tama liepos 6, sekmadienį, vaka-

Kelionė, nakvynė geniose 
kambariuose ir valgis 5 kartūs — 
asmeniui 85 dol. Šios kelionės 
reikalais skambinti Marytei So- 
linstaenei 296-2244 arba Tėvui 
Petrai 827-1351. Anksčiau užsb

Apie smuikininkę
Malonu buvo sutikti ir girdė

ti naują talentą — smuikininkę 
Mildą Alkaitytę. Kaip esame ra
šę, ji gimusi Clevelande, kon
servatoriją baigė Baltimorėje ir 
nuo praeitų metų rudens gyve
na Manhattane. Jai dar tik 25 
metai.

Pirmoje dalyje ji buvo lyg iš
sigandus, per daug įtempta. Ant
roje dalyje atsileido, taip antrą
ją dalį ji pagrojo geriau nei pir
mąją, ypač puikiai nuskambėjo ■ 
bisui sugrota Gulbė.

Visus maloniai nuteikė ir tai, 
kad smuikininkė turi gražų lie
tuvišką repertuarą. Maždaug pu
sę jos programos sudarė lietu
vių kompozitorių kūriniai. Ma
loniai nuskakbėjo Juozo Stankū
no — Panemunėje su Tykiai 
tykiai Nemunėlis teka motyvais. 
Spalvingi ir lietuviški E. Balsio 
trys fragmentai iš baleto.

Rengėjam dažnai tenka pra
šyti, kad įtrauktų į repetuarą ir 
lietuvių autorių kūrinių. Šiaip iš- 
ėjusiem iš konservatorijų ge
riau atlikti tarptautinį repertuarą, 
nes tokį parengia konservatori
joje. Prie lietuviško repertuaro 
reikia dirbti. Kartais jaunieji me
nininkai nenori tiek laiko skirti, 
kad gerai išmoktų lietuvių kom
pozitorių kūrinį.

Jaunoji smuikininkė parodė, 
kad ir lietuvių kūriniai puikiai 
skamba, kad gali būti progra
ma sudaryta ir iš lietuvių ir iš 
tarptautinių kompozitorių, ne
nustelbiant pirmųjų.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI

Introduction to Modem 
Lithuanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu — 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.

Lietuvių kalbos žodynas, pa
veiksluotas — 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Visos šios ir kitos lietuviškos 
knygos bei lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

TAUTŲ FESTIVALIS 
LIETUVIŠKO KRYŽIAUS ATSTATYMUI
RENGIAMAS BIRŽELIO 1, SEKMAMENĮ, 4 VAU POPIET 
JUUA RICHMAN AUKSTESMOSIOS MOKYKLOS SALĖJ,

Pianistė Dalia Sakaitė čia bu
vo antraeiliame vaidmenyje. Ji 
tik pianu palydėjo chorą ir smui
kininkę. Dažnai pianistės tokio 
vaidmens nenori, sako, negar
binga. Bet Dalia Sakaitė sutiko 
su šiuo vaidmeniu. Ir tą vaidme
nį ji puikiai atliko — sugebė
jo prisiderinti prie dirigento, 
prie smuikininkės, nebuvo per 
daug triukšminga, neiškilo į pir
mą planą. '

Apie vadovą ir chorą
Chorui vadovauja jaunas mu

zikas Viktoras Ralys, kuris drau
ge yra ir Apreiškimo parapijos 
vargonininkas ir dirba su tos pa
rapijos choru. Tai buvo pirmas jo 
pasirodymas su Perkūno choru. 
Ir reikia pasidžiaugti jo darbu— 
apvaldo chorą, jį sudrausmina, 
moka jam vadovauti, diriguoti. 
Tai dirigentas su gražia muziki
ne kultūra.

Choras pradžioje lyg neišsi
judino, lyg trūko laisvumo.

Antroje dalyje jau choras lais
viau ir geriau dainavo. Ypač 
pakiliai nuskambėjo bisui sudai
nuotos dainos.

Choras turi puikius spalvingus 
bosus. Kiek silpnesni tenorai, 
nes jų mažoka. Todėl chorui 
geriau išeina tos dainos, kur pla
čiau pasireiškia žemieji balsai ir 
kur nereikia dainavimo iškelti 
į forte ar fortissimo. "

Choras apvaldytas. Matėsi 
įdėtas didelis darbas. Papildo
mas repertuaras, dailinamas 
ir gerinamas bei gilinamas jau 
anksčiau išmoktas. Tinka jis kel
tis į gastroles, tinka bet kokiam 
koncertui.

Laukia naujų choristų
Metinis koncertas lyg baigė 

šių metų darbo sezoną. Prade
da vasaros atostogas. Choro val
dybai ir dirigentui rūpi, kad cho
ras padidėtų. Juk yra puikių bal
sų, argi taip sunku įsijungti į 
šį dainuojantį vienetą. Per dai
ną pasidaro ir šviesiau ir links
miau gyvenime. Tad choro 
vadovybė ir visi dainos mėgėjai 
kviečia įsijungti naujus balsus, 
bent kokia dešimt vyrų padi
dinti chorą. Tad jis dar geriau 
skambės, (p.j.)

TĖV. PETRAS BANIŪNAS, OFM,

Km. birželio 1 d. švenčia 40 metų kunigystė* ir 20 
metų darbo Darbininko administracijoj sukaktis.

Padėkos mišios bus aukojamos 11 vai. pranciškonų 
koplyčioj, o pogoblmo pietūs vyks 12 vai. Kultūros 
Židinyje, 361 Hightand BtvcL, Brooktyn, N.Y.
Kviečianti ir lauklimi visi. Paskiri kvietimai dėl laiko 
stokos nebus siunčiami. Norintieji dalyvauti prašomi dėl 
rezervacijos skambinti Marytei Šallnsklenei 296*2244 arba 
ŽIvHel Jurienei 441-7831?

RENGĖJAI

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administrato
rius, nuolatinis įvairių eks
kursijų organizatorius. Ir 
šiemet Liepos 4-tos savait
galį jis organizuoja ekskursi
ją į Kennebunkportą. Birže
lio 1 jis švenčia savo kuni
gystės 40 metų sukaktį ir 20 
metų sukaktį, kaip administ-

11 vai. jis aukos mišias pran
ciškonų koplyčioje. Po mi
šių specialus komitetas jam 
rengia vaišes Kultūros Židi
ny.

EUZABETH, N J.
LB N.J. apygardos valdyba di

džiuosius birželio trėmimus ir 
Lietuvos okupacijos 40 m. su
kaktį paminės birželio 14, šeš
tadienį, 5 vai. 30 min. v ak. 
Šv. Petro ir Povilo parapijos baž
nyčioj ir'prie lietuviško kryžiaus 
parapijos sodely, Elizabeth, N.J. 
Bus aukojamos koncelebracinės 
mišios. Pamokslą pasakys Pater- 
sono Šv. Kazimiero parapijos 
kun. Vytautas Palubinskas. Apy
linkių lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Ieškau draugų ir pažįstamų, 
kilusių iš Lietuvos, Žeimeliu 
valsčiaus, Geručių kaimo. Rašy
ti: Vytautas Grybas, 48 
St-, Providence, R.I. 02908.

Išnuomojamas butas iš trijų 
kambarių Jamaica rajone. Skam
binti savaitgalyje ir vakarais te
lef. 454-0548.

/

Pakeitę* adresą, rąžyk ad
ministracijai, drauge pridėk Ir 
savo seną adresą.




