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čių solidarumą, smerkiant sovie
tišką okupantą, ir išreikšim pro* 
testą prieš duotą sovietam pa-

aplankyti Basely gyved&UČK 
mūsų patriarcho prvfesoiiads 
Juozo Ereto. Jis savo automobi-

Rodezųos gubernatorius lor
das Soames patvirtino Robert 
Mugabe ministeriu pirmininku,

Fr—rtfrrfinr spauda paskelbė, 
kad jos komunistų partijos pir- 
mtoudcas Georgės Mmiphais 
karo naetu yra buvęs Vokietijoj 
laisvu darbininku, o ne prievar
ta išvežta, kaip iki šiol jis skeL

KVECAS 
J»»A5

teiktųs apie savo užmojus pra
nešti kuriam nors fondui arba 
organizacijai, tai jie, manyčiau, 
laikytų sau garbe jo būsimą

reną n ją oi uimhhhiru oi suvie- veiksmų, net atrodo, kad sovie
tų agresija yra Jungtinių Tautų tai vis daugiau nustoja realisti- 

nio politikos supratimo ūr tuo pa- 
lengvma l»vą su jais.

Hedi Notarą viešai pareiškė, 
kad Libijos prez. Muammur el- 
Qaddafi bandė jį nužudyti.

Liberijos vienintelės opozici
jos partijos vadas Baalus 
Mathews ir kiti 33 partijos pa-

Lealrijas teismas nuteisė ten 
sulaikytą JT tarnautojų Alięja 
Weselowska 7 metus kalėti už 
šnipinėjimą vienai Nato vals
tybei. JT tarnautojų unija dėl to 
protestavo ir reikalavo gen. sek
retorių Kurt Wsddheim imtis žy
gių jai išlaisvinti.

Iš viso pavyko asmeniškai 
~ ____________________ mum kontaktuoti dešimtį atsto-

štofe. Tekiu bodu įvairiom kak ’S* anksto pa-.
bom yra išėjusios jo parašytos iLUe<“'
įvairios studijos apie Lietuvą. vos ^~aa

Kalbėdamas su tokiu žmogum, 
kaip prof. Eretas, pajunti bent iš 
dalies iilfinrinnfios Lietuvos . _. - — - = . ___
auksinj amž ių tarp dviej ę pašau- riaMv. Manto auš tora pigiausiai. Praneškite kuo tatofesuojatos ir fir-

P. Korėjoj buvo įvykdyta mir
ties bausmė į buv. krašto pre
zidento Parir Chūng Hee nužu
dymą įveltam pik- Pak Hung J u.

Oėkv molcdni šbldfikŽMato virteįiuzt

suvąžfovirne iMrėmtasis-'jeė na- 

lyvavo, nors ir stengėsi, kad bu
tų į suvažiavimą pakviestas.

Italijos krikšč. dem, partijos 
gen. sekretorium buvo išrinktas 
aršus antikomunistas Flaminio 
Piccdi.

Antra, Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir, jų pavyzdžių sek
dama, eilė kitų kraštų dėl šio 
sovietų smurto atsisako daly
vauti olimpiniuose žaidimuose, 
kurie turėtų įvykti šių metų va
sarą Maskvoje, o jų dalis, būtent, 
jūrų regata, Talino, t.y. sovietų 
okupuotos Estijos sostinės van
denyse.

Šitokiomis aplinkybėmis už
sienio lietuviams tenka susilai
kyti nuo kelionių į Sovietų Są
jungą ir lygiu būdu į okupuo
tosios Baltijos kraštus — Lietu
vą, Latviją, Estiją, kol bus už
baigti olimpiniai žaidimai. , .

Tuo mes parodysim pabaltie- prel. Luigi Bresson. Vysk. Rupp, 
kadaise lankęsis laisvoj Lietu
voj, rodo jai nepaprastą simpa- 

__  ________ ________ ___ tiją ir džiaugiasi pažįstąs jos iš
vedimą organizuoti olimpinius toriją. Ir vyskupas, ir prelatas 
žaidimus, kurie senovėje buvo TlMtagai domisi vėliausiais 
trakos simboliu, o šiandien pri- Lietuvos įvykiais.
valėtų būti apsaugoti bent nuo p<> pietų dvi valandas važiuo- 
agresorių dalyvavimo žaidimų jų traukiniu į Berną, kur manęs 
rengime. laukia Šveicarijos Lietuvių

(Tęstopr)
Šeštadienis, vasario 9. šian

dien Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komisija Ženevoj neposė- 
džiauja. Tačiau mane pietų pasi
kviečia vyskupas Jean Rupp, Va
tikano nuolatinis stebėtojas 
prie Jungtinių Tautų Ženevoj. 
Pietuose dalyvarga jo patarėjas

der 2. Welt”, kuris informuoja 
skaitytojus apie religijos per
sekiojimą už geležinės uždan
gos, įskaitant ir okupuotą Lie
tuvą. Profesorius Eretas pasisa
ko, kad savo leidinius jis pats

■ & --a-**— •Kratuos partpos.

Prrairftnjs oficialiai parėmė 
Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos, dalyvavimą Artuntpų Ry-



klika. Tačiąa-įdėmu, kad paga
liau ir atsikvošėję “liberalai" 
ima susivokti, jog jų “demokra-

Tas pats tinka propagandai 
už detentę, už SALT II ir tylai 
apie pabaltiečių ir kitų rezisten
ciją, apie 45 narsuolių reikala
vimą panaikinti Hiderio-Stalino 
paktą, apie V. Česiūno pagrobi-

šių metų vasarą buvo paminė- kfej turėtų pao-
tas sąjūdžio dešimtmetis. gos geiti fe pasigerti. Tie lie-

Kinmaini Mini i režfaaas yra už- tuviai tegp žudosi ir save sn- 
dajHHięs bęt faAias religines or- naikina. Į jų vietą tuoj bus at-

skurdo, prasiskolino karčramom. 
Tada Valančius ir įkūrė Blaivy- 

__  bės draugiją ir visą Lietuvą nu- 
Visi vyskupai, vyskupijų valdy- blaivino. Tik po 1863 meta su-

— Albinas Karmos, visuo
menininkas ir vienas iš Lietuvių 
klubo steigėjų St. Petersburge, 
Fla., vadovaus Draugo romano 
premijos įteikimo iškilmėm klu
bo salėj, balandžio 9. Koncerto 
programą atliks solistai Gina 
Čapkauskienė ir Jonas Vaznelis.

teikia žurnalisto William J. GiH 
pasipiktinimą dėl didžiosios ži
nybos 1971 nutylėto didžios 
svarbos įvykio JAV kongrese. 
Esą dvi dienas prieš vasaros 
atostogas 86 kongresmanai vie
nas po kito atsistodami įspėjo 
tautą, kad “ .. .greitai šio krašto 
išlikimas ir kiekvieno, šios tau
tos vyro, moters bei vaiko gyvy
bė bus pavojuj — jei JAV ir to
liau tęs atsilikimą nuo Sovietų 
Sąjungos branduoliniame, jūrų _ _ _
ir kitokiame apsiginklavime". roliavo užsienio reikalus, tam 

pritaria. Ir kadangi tie patys 
žmonės yra susipynę su didžių-

jančios grupės — Council oa 
Foreign Relattons, Trilateral 
Commission, liberalai interna
cionalistai, Amerikos aukštosios 
klasės kosmopolitinės sekcijos,

priklausomybės pirmame de
šimtmetyje. Blaivybė sąjūdžiu 
pavertė vysk. Motiejus Valan
čius. Tai buvo prieš 189-140 
metų. - .

Ir tada kraštą buvo apsėmusi 
degtinė. Pilna buvo karčiamų, 
kurias valdė nelietirviai.-Žmonės

pavergtoje tėvynėje Lietuvoje.
Tai tik propagandos žodis už Taip pat ir blaivybės sąjūdis 

blaivybę, šiaip okupantai nėra galėtų visus paliesti. Kiek daug 
suinteresuoti lietuvių gerbūviu, išleidžiama visokiem gėrimam, 
Priešingai, jie nori, kad lietuvis svečiavimuisi, o kiek maža — 
būtų nuskurdęs, nusigėręs, be kultūriniam, dvasiniam reika- 
valios, pastumdėlis. Tokį leng- lam. Nublaivėję būsime patys 
visu valdyti ir padaryti savo ver- stipresni, labiau išlaikysime visa,

Tiesa, režimas išaugino fana- -o-
tikiškų ateistų, kurie naikina Eucharistiniai sąjūdžiai plito 
kryžius, įsibrauna kaip vanda- ir ^nepriklausomoje Lietuvoje, 

veikė angelaičiai, eucharisti- 
ninkai. Dabartinė veikla yra vir
tusi sąjūdžiu — religiniu at-

no “Dvidešimt išdavystės 
metų (1933-1953 laikotarpį). 
Ten ji tarp kitko rašė:

Tame laikotarpy mes išvada
vote iš Hitlerio tironuos vieną

Wah nuomonė iš jo neseniai 
išėjusios knygos THE ELE- 
VENTH HOUR (Vienuoliktoji 
valanda), dienraščio reporterei

čiau ipskritai straipsnio turinys 
ir stambi, per 4 skiltis, antraš
te — “Lietuvis tremtinys įspė-. 
ja dėl Sovietų jėgos" — atitiko 
pokalbio pagrindinę mintį, neiš- 
leidžnnt ir to, kad mes, ameri-

Jei W aid
kastaibuvaF; ___

Kaipfflto^/aen. McCar- kuriuose randama ne
** £ iškraipytų žinių ištiesinimų,
tų pultas, ajpameLnas, apspiau- ir svarbiausia, svarbių

* A *®* nutylėtų žinių,
talka, sunaflrintas. Uimęi po to NEW WORK TIMES “disi- 
iškilo kito? uanutyluLs jodmbm dėmias” Herman H. Dinsmore

knygoj THE

veniraą, kad tik plakiau sklistų 
bedieviška ideologija — ateiz- 
mas. Ateistinei propagandai nie
ko nesigailima — išleidžiama “Tikrai išgąstį kelianti to viso 

reikalo dalis, nuo 1933 metų iki 
dabar, buvo praktiškai visiškas 
masinės žinybos vienbalsišku
mas. Lyg kas nors, sėdėdamas 
kažkur bokšte, aukštai, virš 
Amerikos, spaudo mygtukus, ir 
radijas, spauda bei TV išsiri- 

tų kitų asmenų. Pavyzdžiui, kiuoja eilutėj. Tada — “Mes 
1954 rugpjūčio mėn. JAV kuni- ' esam už lojalistus ir prieš Flan
gų žande THE PRIEST anuo ko”. “Vaito Rusija’. — “Salin 

metu plačiai skaitomas konser- MacArthur”.—“Šalin McCar-
vatyvus kolumnistas kun. Rich- thy*. Neskrupulingas irsuklasto-

‘Trumpai tariant — Amerika 
nustos egzistavusi.”

Ar apie tą įspėjimą sužinojo 
NYT, TIME, NEWSWEEK, 
WASHINGTON POST, LA TI
MES skaitą bei kvailavizįjos ži
niomis pasitenkiną veikėjai ir 
politikai? Vargu, nes toliau štai

— Belgijoj išleistas tarptauti
nės fotografijos albumas. Jame 
yra ir kauniečio A. Macijausko 
nuotraukų iš ciklo “Kaimo tur
gus”.

_ ....._ ! “Tačiau nė viena tautinės te
isiškai, tendencingai iškreiptos levizijos žinių programa nepa-
antraštes — kas diktuoja tą šališ- garsino šio įvykto, nė eilutės ĮĮH
kūmą?” nebuvo New York Times nei Kol mūsų veiksniai to neįsi-

Reiškia, visa- tai buvo pašte- Washington Post, ir, kiek kong- sąmonins ir nepadarys iš to iš-
- - •• ■ vadų mūsų veiklos planavime,

mūsų politinės pastangos bus 
'J- nedaug vaisingesnės už voverės

■’ Z-' ■' bėgimą narvo rate, už sniego pa-

Bažnyčia tad dabar stengiasi 
tą žmogų atgriebti, ištraukti iš 
aBoholio tvano." Tegu jfe nušri- 
blaivo. ir tegu būna geresnis 
pilietis. O būdamas blaivas, jis . - - -
bus ir tvirtesnis lietuvis ir žinos, hansaisi technologija ir 
ko reikia siekti tautai. maistu.

Tafiau dar įdcuman yra tai, 
kad šios mintys nėra naujiena, 
o tik pas mus vis grįžtąs ai-

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ



fcftjtiirefr 
pbeigjlųta**- 
PLB valdyba

PLB valdybos pirm Vyt Ka
lantas krucpščiame’ ir deta- 
liame 15 psl. pranešime infor-

Abiejij veikalų dirigentas — 
Alvydas Vasuutis. Tai vyras, LO 

v«Ai r"”.---------- -------------- -------------- meninio vadovo vadžias į savo
njccjin *osca , verdi kritikų gen> įvertinimo, o pas- rankas tvirtai paėmęs prie* bene 

sraviata , • Karnaviciaus Ura- • -*•- -■» ■* - * •- -- ••

Canuen’’, Verdi .'^Kauldų ba
lius”, Donizetti "Meilės efiksy- 
«as", Gaidelio "Gintaro tai/’, 
MarijoSians “Priesaika” ir Ka
činsko Tuodas laivas” (trys . ■
vien»«^sinės statytos kartu' komplimentų prišneka. O juk pamatomi — Aitas 

> «“« — ** kaipgi k«- Pas«ynnaose;da 
____ * muzikos mėgėjai, — darbinio- muzikantysimfoninis< 

kai, tarnautoju, studentai, mažų Spektakliai įvyks

LB krašto valdybos pkm- Alg. fintų pašifct"17odt 
Gefiu ir PLB atstovu Alg. Gu- Lėles ir seeuogiafi^ 
recku. MozSm,

Kefis -kartus tartasi su PLIS- Fotasta Lcri^uu.

kaityte, Aldona Stempužiėnė, kauskie#, Algimantas Grigas ir 
Lilija Šukyte, tonas Varnelis, Paul Gidas. "P^acų”: Stasys 
Arnoldas Voketaitis ir vieninte- Baras, Margarita Momkienė, 
lis kitatautis, fenkųtau^sSte- Kathy Kogat, Algirdas Braris,

tam. Yra dar toks didėlis, svar- lis, scenos raeme<£teris — Jo* 
bus veiksnys — choras. LO cho- nas Pairais, šviesų tvadgrto- 
las toks pajėgus ir pastatymam jas — fczjrs Cutaėlis. Clįor- 
taip puikiai paruošiamas, kad vedžiai - Alfonsas Gečas- ir



NAUJIEJI ŽURNALAI

kad vistelio vfojetej paaiškinta, 
jog tai neperiodinis leidinys. 
Kurgi dingo tie tre# brangūs 
metai? Argi ir vėl lankstai trejų 
metų “neperiodą”, kol išvysim

-<ni“Ltetwv<Škas.,poezijos rinki
nys ‘Sutemų ugnys’, išėjęs 1956 
metais, vieno kritiko ‘Naujieno
se’ buvo gerokai išdergtas. Bet 
dabar mano žemaitiškos poezi
jos tas kritikas nebegalės iš
dergti dėl to, kad anas yra aukš
taitis.” (Citata išversta į bendri
nę lietuvių kalbų.)

Rašytojas Algirdas Lands
bergis, kuriam paskirta Lie
tuvių Rašytojų Draugijos 
premija už novelių rinkinį 
“Muzika įžengiant į neregė
tus įmestus”.

Pianistas Andrius Kuptevifias autogrrfuoja savo išleistą 
plokštelę. Jo plokštelės pristatymas buvo Jaunimo Centre 
Chicagoje. Apie pianistą kalbėjo muzikas Arvydas Vasaitis.
Nm'E.Ed.&ritatio .

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
(LŽS) neperiodinis leidinys Nr. 
8, paženklintas 1979 lapkričio 
data, skaitytoją pasiekė 1980 
sausio mėn. Redaguotas dabarti
nės LŽS centro valdybos narės 
Rūtos Klevos Vidžiūnienės.

Redaktorės vedamajame pa
brėžta, kad viena iš svarbiausių 
Šio LŽ numerio temų bus spau
dos etika. Tikrai, spaudos etika 
ir paliečiama keliuose pirmuo
siuose straipsniuose: Jono Kup- 
riomo, dabartinio LŽS c.v-bos 
pirmininko, “Žnrnaliilų sąjun* 
8M ▼sranrae , urano
Markričio “Spaudos etika”, At

rišai, jos blunka. Gerai, kad 
šiame rinkiny mažiau eilėraščių, 
bet negerai, kad “Medviegale 
pasaka” tokia ilga.

— Cyprtan Nonrid,
.Milosz, šzymbonka,
StmririavrGrocbovriak, Wiktor 
*Woroszyiski; ratųAnoti Acb- 
mutoata, Osip Maandelštam0Bfcntis 

------- 6 wF Ra — » rimtai *an**Vr- 
rRilCiul*, TCUlIlir UIIK^BlMTv* 

« Vertėjo žodžiate tariantį“šią

tuvą. Ogiausiai autorius sustoja 
prie Vrinečią ir Livonijos ordi
no žygiųį Lietuvą 1392, kai 
Kęstutis ir Algirdas su kariuo- 
menėšnis buvo išvykę prieš 
Maskvą. Tada kryžiuočiai su 
svečiais nuniokojo vidurinę Že
maitiją, šiaurės rytų Aukštaitiją 
ir pietinę Lietuvą. Tuose va
saros žygiuose Vokiečių ir Livo
nijos ordinai užtruko nuo rug
pjūčio 15 iki 23, o rudenį Įs- 
ruties komtūro surengtas žygis į 
pietinę Lietuvą, pasiekęs _ net 
Krikštonis prie Nemuno, tęsėsi 
Įdek trumpiau.

Latvių Daugavas Vanagi na
muose Bronxe kovo 1-2 įvyko 
pabaltiečių tapybos paroda, ku
rioje dalyvavo 26 dailininkai, — 
7 estai, 12 latvių ir 7 lietuviai iš 
New Yorko ir jo apylinkių. Bu
vo išstatyti 39 tapybos darbai, 
kurie įvairavo savo stilium ir 
technika (aliejus, akrylis, akva
relė, pastelė ir tt).

Iš lietuvių dalyvavo: Juozas 
Bagdonas, Vsevolodas Dobu- 
žinskis, Elena Kepalaite, Vida 
Krištotaitytė, Vladas Žilius ir 
neseniai į Bostoną išsikėlęs 
jaunas dailininkas Vytautas Sa
kalauskas, o taip pat ir neseniai 
iš Lietuvos imigravęs dailųiin- 
kas Naumas Alpertas, tenai stip
riai pasireiškęs kaip akvarelistas. 
(Vieną savo darbų — “Pran
ciškonų bažnyčia Vilniuje” jis 
yra padovanojęs lietuviam pran
ciškonam Brooklyne).

. Parodą aplankė apie 200 žmo
nių, nes tą savaitgalį Daugavas

Iš Vokiečių ordino kronikų 
aprašymų atrodytų, kad tada visa 
Lietuva buvo labai sunaikinta, 
dėl to Vokiečių ir Livonijos or
dinai lengvai galėjo ją užimti. 
Kyla klausimas, kodėl jie jos 
neužėmė? Atrodo, kad kronikų 
aprašytieji lietuvių nuostoliai 
nebuvo tokie dideli, kaip jos 
juos aprašė. Vokiečių ordino 
kronikininkai savo riterių garbei 
beveik visuomet jų laimėjimus 

padidindavo, o pralaimėjimus 
sumažindavo. Ir priešingai — 
lietuvių laimėjimus sumažin
davo, o pralaimėjimus padidin
davo. Kai lietuviai darydavo į- 
siveržimus į Prūsus ar Livoniją, 
tai kronikininkai rašydavo, kad 
kraštą užpuolė labai didelės pa-

• JUOSUŽ- 
fcofcBMP*- 
lavos mū-

užpildžius, pridėjus dolerį arba 
tris, raginama išplėšti ir grąžinti 
c. v-bai. Kad jūs nesulauktumėt! 
Juk LŽ — tai savos rūšies bib
liografinė retenybė. Turiu su vi
sais lapais visus PRANE ŠEjUS 
ir visus LIETUVIUS ŽURNA
LISTUS. Teko nešti į darbovie
tę anketą nusifotografuoti ir ko
piją pasiųsti. Bet ai visi taip 
padarė? Manau, kad daugelis 
numojo ranka ir anketos nesiun
tė, o kurie lapą išplėšė, tai paro
dė, kad LŽ jiem visiškai nesvar
bus. O taip lengva LŽ redakci
jai buvo šią “problemą” išspręs
ti: išspausdinti paskirą suklau- 
Simais lapelį ir kartu su LŽ 
nariam pasiųsti.

Nepaisant kelių nurodytų ir 
nenurodytų minusų, naujasis 24

išleistų rinkinių — “Sutemų 
ugnys” (1958) ir “Pruo gintarą 
longą” (1978). Naujasis rinkinys, 
kaip ir antrasis parašytas žemai
čių kalba. Maždaug pusę rin
kinio užima “Medviegale pasa
ka”. Antroji pusė, pavadinta 
“Lanka Žemaitėjes”, sudaryta iš 
31 eilėraščio.

Minint ankstesnįjį rinkinį 
(Pruo gintarą longą), Darbininke 
buvo teigiama, kad žemaitiški 
eilėraščiai (visas jų rinkinys) 
turi savo pliusų ir mipusų. Tas 
pats teigimas tinka ir šiam rin
kiniui. Ir jame “neretas posmas, 
išsakytas žemaitiškai, yra spal
vingesnis už tą patį posmą, skai
tytojo išverstą į bendrinę lie
tuvių kalbą”, Įdomios žemaity-

nedldelmvyrų 

vyzdžiu gali bū 
šis prie Karaliaučiaus 1370. Apie 
jį kronikininkai rašo, kad, ne
skaitant Kęstučio kariuomenės, 
Algirdas atvyko su 70,000 vyrų, 
o Vokiečių ordinas, turėdamas 
žymiai mažesnę kariuomenę, 
lietuvius sumušęs ir grobį 
atėmęs (153-155 psl.). Visa tai

čiadieniais, penktadieniais) ir 
40 mm. sekmadieniais. Visko 
septynis kartus daugiau! Gaila, 
kad detroitiečiai į raginimą ne
atsiliepė, savo vargų bei džiaugs
mų neaprašė.

Pateikiama LŽS veiklos bend
ra apžvalga, kiek ji matoma iš 
Los Angeles, c. valdybos akimis. 
Apie LŽS narius, c. valdybos 
satelitinius organus (garbės teis
mą bei revizijos k-ją), Chicagos, 
Toronto, Los Angeles nr Detroi- 

sxynus»/Mftuzv&razio fondą, 
radijo valandėles, LŽ leidimo 
vargus, nario mokesčių nesuren- 
kamumą etc. Sakau, visa tai iš 
c.v-bos taško, lakoniškai ir kartu 
labai abstrakčiai. O juk turėjo lapkritis) ir labai nuliūdino. Kas, 
kalbėti skyrių pirmininkai ar jų

tas Janis Riekštinš. Sekmadienį 
3 v., popiet įvyko vaišės ir pokal
bis apie meno padėtį dabarti
nėj Lietuvoj ir Latvijoj. Pokalby 
dalyvavo dail. Vladas Žilius ir 
neseniai iš Latvijos atvykusi vie
na latvė dailininkė.

Diskusijose dalyvavo ir dail. 
Alpertas su sūnum. Į jas susirin
ko apie 50 žmonių.

Parodą ir diskusijas rengė pa
baltiečių meno draugija Baltia. 
Kita paroda greičiausiai bus ren
giama ateinantį rudenį Kultūros 
Židiny Brooklyne. A.

do, kad lietuviam tenka ne tiek 
džiūgauti dėl kelių popiežiaus 
ištartų lietuviškų sveikinimo žo
džių, kiek nuliūsti ir net užsi
gauti, kad popiežius nestabtelėjo 
bent jau gatvėj, kuria per lietu
viškąjį Marųuette Parką pralėkė.

Stasio Bąrzduko str. “Gyveni

mais muMininkas —-peregnnais.
Verta pastebėti, kad ši vertin

ga knyga toli gražu neaprašo 
visų grobio ir naikinimo žygių 
daugybės. Ji yra tik pirmasis 
bandymas, paskatinantis kitus 
istorikus eiti į šį neištirtą labi- PABALTIEČIŲ TAPYBOS PARODA

’-A™U NAMUOSE bronxe
riksmą, jei būtų davęs bent savo 
pavartotų šaltinių ir literatūros 
bibliografiją ir pavartotus veika
lus su jų puslapiais nurodęs iš
našose. Tas būtų pareikalavę 
daugiau vietos ir laiko, bet viso 
to nereikėjo pagailėti. Tačiau čia 
paminėti dalykai knygos vertės 
nesumažina. Ją visiem Lietuvos 
istorijos mylėtojam verta įsigyti 
ir perskaityti.

V. Gidžiūnas, OFM

braižytomis kartograhnėmi^ 
schemomis. Ją spausdino PranZ 
ciškonų spaustuvė Brooklyne. 
Knyga gražiai įrišta į kietus vir
šelius, kurių aplanką suplanavo 
dail. VI. Žilius. Turi 176 psl. 
Tiražas — 700 egz. Kaina — 9 
dol. Išleido Karys, 1979. Užsi
sakoma šiuo adresu: Karys, 341 
Highland BlvcL, Brooklyn, N.Y. 
11207, U.S.A.

Iki šiol Z. Raulinaitis dau
giausia tyrinėjo priešistorinius 

~ laikus. Su šiuo veikalu jis į- 
žengia į ankstyvąją Lietuvos ir 

jos kaimynų istoriją ir, rem
damasis tų laikų šaltiniais, at
skleidžia lietuvių santykius su 
savo kaimynais, šiuo savo kari
nės Lietuvos istorijos veikalu 
Z. Raulinaitis iš kitų istorikų 
išsiskiria tuo, kad kiti bendruo
se istoriniuose veikaluose ir ku
nigaikščių monografijose tyrinė
ja tik didžiuosius mūšius, pilių 
apgulimą, jų sugriovimą ir paė
mimą, o mūsų autorius nagri
nėja grobio ir naikinimo žygius, 
kurie labai buvo įsigalėję XII- 
XIV amž. Pabaltijy.

Daugeliu atvejų šie žygiai 
turėjo tik grobio ir naikinimo 
tikslą, bet Vokiečių ir Livonijos 
ordinų strategijoj per priešo api
plėšimą, krašto sunaikinimą ir 
gyventojų nužudymą ar nelais
vės išvedimą jie vedė prie kraš
to užgrobimo. Tiesa, tokių žy
gių organizatoriam jie nebuvo 
medžioklė ar. sporto pramoga, 
bttf tokfcis jtagfcUyojigti.Jau- 

: geliui Avantiūristų, riterių, kurie 
norėjosav<ykai*vij«s-pakrikš- 

* tyti pagonių kraigu. Tokių išsi
reiškimų Vokiečių ordino kroni
kose mes užtinkant.

Kai ištisai perskaitai autoriaus 
pavartotus šaltinius — Petro 
Dusburgiečio, Hermano Vart- 
bergiečio, Vyganto Marburgie- 
čio, Henriko Latvio ir Jono Dlu
gošo kronikas bei Livonijos ri
muotąją kroniką ir rusų 
metraščius, tai imi stebėtis, kaip 
po tokių dažnų apiplėšimų, gais
rų ir žudynių lietuvių tauta tada 
išliko gyva.

Prof. dr. Z. Ivinskis pastebi, 
kad, neskaitant mažesnių įsiver
žimų, Vokiečių ir Livonijos ordi
nai du kartus per metus su di
dele kariuomene, vasario ir rug
pjūčio mėnesį, puldavo Lietuvą. 
Vien tik Kęstučio ir Algirdo vieš
patavimo metais (1345-1392) 66 
žygiai buvo padaryti iš Prūsų 
ir 30 K Livonijos, o lietuviai

vadovai (nes iš 25 tik keturi 
apžvalgėles atliko). Beje, iš visų 
gyvų ar pusgyvių LŽS skyrių 
tik Jonas Karka savąjį, torontiš- 

go MraaUsaa”. Atifrfeuatai ir plačiau aptašė (“Toroato 
t -r-t - f-V • toenfataetis”).gneactausME pne» neensną » ■ r*

prancūzų—Chories Batra 
Oscar Milosz — Oriam 
tašius, Srint-JohnF^se, 
Michauz, Francis Ėonge; 
— Rainer M aria isį
Federieo Gascia Lorba;

'.‘4 .S*...*/’'

BALSAI. Iš pasaulinės poezi
jos. Sudarė ir išvertė Tomas 
Venclova. Išleido Ateitis, 1979. 
Spaudė Draugo spaustuvė Chi- 
cagoj. Aplankas — Vytauto O. 
Vitkau. 200 psl. Kaina 6 dol. 
Galima užsisakyti pas platinto
jus arba Ateities leidykloj, 
16349 Addison, Southfield, 
Mich. 49075,

Knygoj perteikiami šie pasauli
nės poezijos autoriai: angių — 
Gilbert KėttKCbesterton, Tbo- 
mas Stems Wystan Hugh 
Auden, Dylftn Thomaš; ameri- 

Roberi Frost, Ezra 
Pound, Conrad Aiken,^Archi- 

, f______ ,z__________ r bald MacLeish, Edward Esdin
_____ v-bos ir narių, tiltas tarp metų perspektyvos. Apie belgų Cummings, Riėhatd Vilbur; 
“valdžios” ta “pavaldžiųjų”. Ta- pinkles po II pasaulinio karo, 
čion jo pasirodymas po... 38 naudotas ten savanoriškai dirbti 
mėnesių (LŽ Nr. 7 — 1976 m. nuvykusiem antikomunisti- 
rugsėjis; LŽ Nr. 8 — 1979 m. niam pabėgėliam pavergti, teko 

šen ir ten prisilaižyti. Stasė Bri
tus čia viską tik šaltai patvirti-

Broniaus Nainio “Aktualieji 
JAV LB rūpesčiai”, kaip ir visi 
kiti jo rašomi ar sakomi pa
mokslai, labai kritiški, kontro
versiniai, tylomis nepraeinami. 
Ir čia gauna per kelnes jauni
mas, pašukuojami visokio am
žiaus veikėju, pagiriama Phila- 
delphijoj veikusi JAV LB krašto 
valdyba.

“Kiek paredaguota” Rasos Lu- 
koševičiūtės IV PLJK paskaita 
“BeadraMnenės elementai ir jų 
santykiavimas”, aptarusi visas 
lietuvių emigracijos kaitas, su
stoja prie paskutiniosios ir svars
to, kaip ją išgelbėti nuo mirties.

. Narsi Belgijos lietuvaitė Sta
sė Britus pasakoja apie Belgi- 
jon patekusių lietuvių golgotą. kiečių 
Golgota ne jos, o mano žodis.
Ji rašo ramiai, Šaltai, nes iš 35

Z. Ranlinaįtis šką knygoj į 
knygm ap- Steratūr4

lygtas, ien- terminą. Jis Vokie-
•*e”n°aM ritrnLls 

Sos žvmus vndtaaioFytitabiSrfs, o jiem i pa- 
»*ir 1132, ^**4 « Vakarų Europos atvyks- 
vgius į Lik tenčius svečius riterius vadina 

j y ’ kryžininkais,: kuriuos iki šiol 
mūsų isterikai vadindavo sve-

Autorius, Apolinaras Petras 
Bagdonas, eiliuoja sklandžiai ir 
moka nuoširdžiai pasisakyti: 

Žemi gimtuąfi, rota 
krikštuola,

Širdie tu spindi auksu ii 
tuola;

Ui Hmtun mylių moms atsi
radus,

Bet laimis dieugima če nesu
radus.

Įdomus jo žodis “Apie žemai
čių kalbą”, išspausdintas rinki
nio pradžioj.. Su humoru jis pri
simena. savų pirmąjį eilėraščių

A>. MEDVIE-
GALE PASAKA. Citavo, 1979. 
Išleido Kražiškių Sambūrio 
Spausdino M. Morkūno spaustu
vė. Tiražas 5ti0ifegz.l04 psl. 
itaimėdol.

Sfio eilėraščių rinkinio auto-
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MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ

Ieva

Po dalyvaujančių kuopų pra
nešimų ir kitam suvažiavimui 
vietos paskyrimo (Fhiladelphija 
— 103 kuopa) suvažiavimas 
buvo uždarytas malda ir vyčių 
himnu-

Baltch, parapijos klebonas, ir 
Antanas Grigaitis- Progai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
Grabys. Vargonais grojo maestro 
John Nye. Choras giedojo lietu
viškas giesmes.

Po mišių parapijos centre 
darbščių 100 kuopos vyčių buvo 
parengtas banketas, kuriame da
lyvavo 150 su viršum svečių iš 
Albany, Schenectady, Scotia, 
Glenville, Rochester, Waterv- 
vliet, Bricktown ir kitur.

Kun. Gustas pristatė pagrin
dini kalbėtoją kongresmaną 
Samuel S. Stratton, kuriam 1978 
įteiktas “kun. Jono Jutkevičiaus 
garbės medalis'. Kongresmenas 
pranešė, kad jis kalbėjo kong-

įtaL km 2 pasate pagrindinę 
kalbą per 143 kuopos, IftNtųn, 
Pa^ komunijos pusryčius. Tipa- 
aą dieną buvo įteikti l<^a% ir 
2-ras vyčio laipsniai.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS. 
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA.

— Milly Paskatomis kovo 9 
mirus, už jos vėlą mišios bus 
aukojamos balandžio 13, sekma
dienį, 4 vai. popiet Aušros Var
tų parapijos bažnyčioj New Yor- 
ke. Ji buvo veikli Rožančiaus 
draugijos ir vyčių 12 kuopos na
rė. Šios organizacijos užprašė 
mišias.

CENTRINĖ ĮSTAIGA: 
716 WaM Strete, PhMNphta, Pa. 16106 

Tek: 216 925*3455

KAS, KĄ KUR?
— Navųai išrinktas Amsterda

mo burmistras Mario Vilią, sau
sio 1 paskyrė Albert Luzinas 
policijos viršininku. A.; Luzinas 
priklauso prie vyčių 100 kuopos. 
Yra vedęs Edną Šidlauskaitę ir 
augina du vaikus. .

— 144 kuopa suorganizavo 
SchuylkiU County Council of 
Arts lietuviškos kultūros parodą. 
Prasidėjo kovo 9, baigsis kovo

nė" mintis: ką' vyčiam . gali 
šv. Kazimieras pasakyti po 500 
metų? Labai daug ką! Šventa
sis mus ragina nepasimesti

Prie upės sėdi du berniukai 
ir plauna kojas. Vienas sako:

— O tavo kojos purvinesnės 
už mano.

— Nieko nuostabaus, — 
atsako kitas, — juk aš esu vy
resnis.

kojo vyčiam už pasirinkimą šios 
parapijos savo suvažiavfrnui.

Svečias pamokslininkas, tėvas
Leonardas, Andriekus, OFM,

pradeda tąd sužinoti.
Sveikino miesto burmistras 

Mario Vilią. N.Y. gubernatoriaus 
Hugh L. Caręy proklamacijas, 
skelbiančias Vasario 16-tąją Lie
tuvos nepriklausomybės diena 
Amsterdame ir New Yorko vals
tijoj perskaitė Genevieve Gobis. 
Padėkojo burmistrui už leidimą 
mūsų vėliavai plevėsuoti virš 
burmistro rūmų.

Kun. dr. Juozas Grabys savo 
žody palietė Lietuvos istoriją 
Su pasigėrėjimu prisiminė sa
vo mokslo dienas Lietuvoj. Nie
kada neužmiršiąs mokslo baigi
mo iškilmių, kada buvo pra
nešta, kad Rusija įžengė į Lie
tuvą. Tai buvo 1940birželio 15.

Lazdyno šokių grupė, vado
vaujama Jadvygos Regina, pašo
ko kelis tautinius šokius. Po to 
kun. Baltch sudarė lietuviškų 
dainų “sing-a-long”, prie kurio 
prisidėjo visa salė.

Baigiant šventę, maldą su
kalbėjo kun. Antanas Grigaitis.

Kun. Gustas visiemširdingai 
padėkojo už įspūdingą dieną 

šios šventės rengėjam vado
vavo Anthony J. Radzevich ir

NEW MVTAM, COML 99962.99 MteŪa Msaėou Ava. 
NEW VOM, NX 19992, TSEaMTMi Mate 
CLEVBLAND, OMO 44134, 5432 Stoto Aoad 
PMHAOBPMA, PA. 19123, 1913 N. Motetai Šimte

Ma^eAeA^oT įv^LS-’ 

tavos. vyčių Vidurinio . Atlanto 
apygBirdossnvažiavimas. Daly
vavo IGšei^orų kuopų ir 2 jun- 
jorų kuopos. Svečių bei narių 
buvo dOtkąu^ririhim.

Suvažiavimo programa pra
sidėjo dalyviųeisena su vėlia
vomis į bažnyčią MSias aukojo 
parapįjos klebonas kun. Pranas 
Bulovas. Sveikindamas vyčius,

čfais,nes jie yta paklusnūs savo 
globėjo raginimam.

Nešant vyną ir vandenį prie 
altoriaus per aukojimą, taip pat 
buvo atneštos simboliškos au
kos: kryžius (išreikšti vyčių ti
kėjimui), knyga apie vysk. Jurgį 
Matulaiti (sekti jo pavyzdžiu)

WTw-l------•- - -vzasriiiys
— Tėte, padėk man išspręsti 

uždarinį.
— Pagalvok pats.
— Aš galvojau!
— Ir ką sugalvojai?
— Paprašyti tavęs.

Amerikoj); bet žvelgti į dvasinį. 
Siūlo vadovam būti kantriem, 
nes šventasis supranta jų sun
kų uždavinį šiais laikais. Nėra 
lengva svetimoj tautoj išlaikyti 
savo tėvų ir protėvių idealus bei 
tradicijas. Pagaliau šventasis 
mus ragina prinokti dvasiniam 
gyvenimui sekant jo pavyzdį. 
Pamokslininko nuomone, šv.

su Baltuos kraštais. Kodėl dabar 
pasaulis kelia triukšmą, o kodėl 
tylėjo 1940 meteis? Jau sueina 
40 metų nuo mūsų tautų okupa
vimo, o pasaulis nenori būti apie 
tai primenamas. Didelė dalis 
kaltės yra mūsų pačių. Nors jau 
nuo 1920 metų buvo daug ban
dymų Pabaltijo tautom bendra-

Muzikas Strolia paruošė įdo
mią paskaitą apie jo taip myli
mą lietuvišką muziką Bet kaip 
mes jį sutikom? Nuo pačių pir
mutinių žodžių jis buvo beveik 
ignoruojamas. Buvo teisinamasi, 
kad paskaita buvo per ilga ir 
sunkiai suprantama. Bet ar ne 
laikas vyčiam ką nors naujo apie 
Lietuvos kultūrą išmokti? Pagal 
šį pasirodymą atrodo kad ne! 
Atrodo, vyčiai nenori įleisti tru
puti šviežio oro į savo veiklą

Dėkojam vyčių 110 kuopai, 
kuri mus taip gražiai priėmė 
ir skaniai maitino bei globojo. 
Buvo malonu matyti daugybę 
veidų, apie kuriuos tik skaičiau 
Vyty. Tad iki malonaus pasima
tymo Philadelf^ųjoj birželio mė
nesį!

gerintame savo kuopos veiklą 
Larry Janonis, Vidurinio At

lanto apygardos pirmininkas, 
sveikindamas dalyvius, džiau
gėsi jų gausumu. Atvyko Šios 
kuopos: Amsterdam (su junjo- 
rais), Anthracite, Pittston, Scran- 
ton, Forest City, Nesvarių Pater- 
son, Maspeth (su junjorais), 
Brooklyn ir New York City kuo
pos.

Pagrindinis dienos kalbėtojas 
buvo Intes Rupners, latvis, Bu
tano valdybos narys ir darbštus 
veikėjas Latvijos, Estuos ir Lie
tuvos išlaisvinimo reikale. Sa- 

garbinti Dievą .per lietuvišką vo kalbą pradėjo palygindamas 
dvasią bei kalbą nes mes esam 
ne tik Romos katalikų Bažny
čios nariai, bet ir Lietuvos ka-

or we wiH sink.” Ragino visus 
remti Butaną ir su juo bendra
darbiauti. Ši organizacija yra pa- 
baltiečių balsas pasauliui. Ne 
tik kritikuokim Jungtines Tautas, 
bet ir dirbkim su jomis, nes jos 
yra geriausias propagandos foru
mas pasauly. Priminė vyčiam 
apie protesto demonstracijas 
prie Jungtinių Tautų, sueinant 
keturiom dešimtim nuo mūsų 
tautų okupavimo.

Svečio kalba buvo išklausyta 
su dideliu dėmesiu. Jis pagavo 
savo klausytojus ir juos laikė per 
visą kalbą. Nors kalba buvo il
goka, bet kiekvienas žodis joj 
buvo reikalingas, kmp plyta mūro 
sienoj. Labai patartina L Rup
ners dažniau pakviesti į mūsų 
tarpą Vyčiai dėkingi Marian 
Skabeikis, Batono narei, už šią 
iniciatyvą.

Per apygardų suvažiavimus į- 
teildami 3-čio vyčių nario laips
niai. Šiandien ši garbė teko ke
liolikai narių. Ceremonijai vado
vavo ritualo komiteto pirminin
kė Jovita Sleder.

Suvažiavimas specialiai pa
gerbė Jean Janonis, nelietuvę, 
12 kuopos New Yorke narę, 
paskelbdamas ją “vyčių metų

Džiaugiamės gerai bei vaisin
gai praėjusiu suvažiavimu, bet 
ir gerai atlikti darbai gali būti 
pagerinami.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

GLOBĖ PARCEL 
SERVICE, INC.

Vyčių himne giedam, kad vis
ką mum davė Lietuva, tad kodėl 
per visą dieną nebuvo giedotas 
Lietuvos himnas? Trečiojo 
laipsnio įteikimas yra svarbus 
momentas vyčio gyvenime. Bet 
kokia buvo šio suvažiavimo 
laipsnių ceremonija? Atrodė lyg 
pasistumdymas prie scenos? Ar 
tik to yra verti šie mūsų sun
kiai dirbę nariai?

Vasario 23, šeštadienį, Ams
terdamo vyčiai paminėjo Lietu- 

nepriklausomybės Atstatyme ____ ____ ~~___
6Zmčtų sSESkĘ. Rusi

Minėjimas prmidėję^įtaHff s* ' - ----------1-’-----------
Šv. Kazimiero parapįjosr bažny
čioj. Koncelebravo, /kunigai:

— Eva Migonis, 142 kuopos 
pirmininkė Washington, D.C., 
pasakė pagrindinę kalbą pfer Va
sario 16 minėjimą Baltimortj.

— Vidurinio Atlanto apyRte- 
da balandžio 20 ruošia etnišką 
festivalį — bažmą Jis vyks Mas- 
petho V. Atsimainymo parapijos 
salėj tuoj po 11 vai. mišių. 
Larry Janonis, apygardos pirmi
ninkas, kviečia visus vyčius k 
draugus gausiai dalyvauti šioj 
vyriškoj “Kaziuko“ mugėj. '
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Nauja dirigente Charlotte Ca- 
nMratta ragina dažninfnlrii* gerai 

paruošti naujas dainas, kurios 
niekad neskambėjo Baltimorėj. 
Po koncerto bus šokiai, kuriem 
gros geras orkestras. Bus turtin
gas valgių ir gėrimų bufetas. 
Visi kviečiami tą vakarą daly
vauti koncerte.

jo žmona Rima šiais metais daug 
talkino JAV Lionei, ruošiant in- 

panaudoji-

prieš okupantą, žmogaus tefaių 
paneigimai, k išvedamas paly
ginimas tarp Pabaltijo ir A%»- 
nistano okupacijų. D. Jakienė 
priklauso priė "Koalicijos iš- 
laisvfnti Petkui ir Gajauskui” ir 
įeina j JAV LB visuomeninių 
imiiiiĮį tai ybą.

(resp. — Pa.) vasario 4 į JAV 
senatą įnešė įstatymo projektą 
S. 2257, kuriuo siekiama už
tikrinti Lietuvos diplomatinės 
tarnybos ilgalaikę egzistenciją. 
Projektą įnešdamas, seni Heinz 
artimai bendradarbiavo su JAV 
LB visuomeninių reikalų tary
bos nariu, respublikonų pertuos 
veikėju adv. Antbony W. Nova* 
sičiu. Lietuvių visuomenė yra 
kviečiama įtaigauti savo senato
rius tapti minimo įstatymo pro
jekto kosponsoriais.

Pazton pažada atkreipti dėmesį 
j pareikštas pastabas ir reiškia 
simpatijos mažom tautom. Prieš 
metas į minėtame leidiny esan
čius netikslumus reagavo JAV 
LB krašto valdybos vicepirm. 
dr. Algirdas Budreckis.

tbeatre, Chicago, Illinois. Bilie
tai gaunanti Vaznėlių Gifts In
ternational krautuvėje, 2501 W. 
71 St, Chicago, Ifl. 60629/Tel. 
(312) 471-1424. Bilietų kritote: 
ložėje 92000, mezztetate 
914.00, 912.00, 99.00 ir 97.00. 
Balkonas - 915.00, 91200, 
9.00, 98.00,97D0 ir9<00. '’ Bam 
ketas bus tą pačią dferių T vai. 
vak. CondesaDel Mar, 12280 
S. Cicero Avė., Afatp, ffl: Bflte- 
to kaina 918.00 Stalai

vanijos Carter-Mondale finansų 
komiteto nariais sausio 22 Bal
tuosiuose Rūmuose buvo priim
tas prez. J. Carter. Audiencijos, 
trukusios 15 minučių, metu 
buvo paliesti Irano-Aljpmistano 
ir artėjančią prezidentinių rin
kimų klausimai. R. Česonis taip 
pat susitiko su kai kuriais Bal
tųjų Rūmų patarėjais ir su jais 
tarėsi dėl tautinių grupių įtakos

krašto valdybos įgaliotinis Wash- 
ingtone, vasario 6 lankėsi vals
tybės departamente, kur įteikė 
dokumentas, įrodančius sovietų _ * _ 
suimtą geologą Vytautą Skuodį ninių reikalųtarybos pinninin- 
esant gimusį JAV-ėse.

Nashuos, N.H., lietuvių kolo
nuos veikla tebėra gyva. Po 
pernykštes veiklaus kolonijos 
nario K. Grauslio mirties buvo 
pradėta rūpintis lietuvių veik
los .tęstinumu. Betgi Ričardas 
Grauslys, mirusiojo sūnus (žino
mas šachmatininkas), perėmė 
Balfe skyriaus vadovavimą, ir 
vasario 24 suruoštas Vasario 16 
minėjimas parodė, kad skyrius 
puikiai suburia po New Hamp- 
shtar pasklidusius lietuvius.

Lietuvą liečiančius leidinius, 
minimi Bridges, Lituanus, LKB 
Kronika Nr. 35, Perspektyvos 
ir kiti?

Vasario 26 JAV LB visuome-

igfariditadzltetarvžųi postas uitoj 
Baltimorėj yra’ vienintelis, turįs 
tokį popiežiaus Jono Pauliaus 
palaiminimą -----

Sodaiietes šiomis dienomis 
lanko senelius įvairiose senelių 
prieglaudose ir namuose su do
vanomis ir Velykų sveikinimais. 
Šiam kilniam darbui vadovauja 
Eugenija Pazneikienė. Soda
lietes kiekvienais metais prieš 
Kalėdas ir Velykas aplanko se
nelius su dovanomis.

Aldona Būdienė, nauja Lie
tuvių Namų reikalų vedėja, įdo
miai ir sėkmingai tvarko įvairius 
parengimus Lietuvių Namuose. 
Kovo 7 Baltimore Evening Sun 
laikrašty buvo įdomus aprašy
mas apie Gintaro kambarį, kur 
keletą kartų savaitėj įvairūs or
kestrai groja populiarius šokius. 
Tie linksmi vakarai pritraukia 
daug jaunimo.

Pavasario koncertą balandžio 
19 rengia Dainos choras. Cho
ristai šiomis dienomis energin-

kiančms n i j ■ iriąBia^BdįiajrifeTkrialžIisi ^įkritai8a’
Vos pristatymu leidiny. Kodėl ty
lėta dešimtimis metų, Lietuvos 
pristatymo jam nekeitus? Pa
minėjęs, jog jis priklausąs prie

lekcijom kove 3j<i— balandžio 
2 vadovaus kun. Algimantas Ke- 
zys, S.J.

— Kanados Lietuvių Tautinė 
Sąjunga delegavo į Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio vadovybę Po
vilą Ališauską U dr, Bronių 
Nemicką 1080 metą 
prasidedančiai jos kadencijai. 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio va
dovybę sudaro kiekvienų lygi
nių metų pradžioj Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos dele
guoti penki nariai, Kanados Lie
tuvių Tautinės Sąjungos du ir po 
vieną narį nuo lietuvių tautinės 
srovės iš kiekvieno kito krašto: .

tas, vasario 27 - kovo 2 pra
vedė rekolekcijas angliškai kak 
bantiem tos parapijos perapie- 
čiam. Parapijos salėje buvo iš
statyta Lietuvos kenčiančios 
Bažnyčios paroda. Tą proga pa- 
rap iečiai LietuvfųKafalikų Reli- 
g*ei Š^p«iSmaW|2.8n.44

— Lietuvių Lake Werth Klu
bas iš Floridos, stengdamasis 
stiprinti Darbininko- lietuvišką 
darbą, per valdybos pirmininką 
Vincą Dovydaitį atsiuntė 20 dol. 
auką. Ačiū labai.

— Lietuvos K. Bažnyčios Kro
nikų IV ir V tomų’lietuvių kal
ba bei I tomo Ispanų kalba pri
statymas Chicagos visuomenei 
įvyks kovo 23, sekmadienį, 3 
vai. popiet Jaunimo Centre. 
Apie naująsias kųygaš kalbės 
prof. dr. V. Bieliauskas iŠ Cin- 
cinnati. Meninę programos dalį 
atliks solistė Elena Blandytė, 
akomponuojant muz. Faustai 
Stroliai. Ištraukas iš L.K.B. Kro
nikos skaitys Antro Kaimb' ak- 
torius Juozas Kapačinskas.

pagerbti. Priėmiau Šalia Phila- 
delphįjos miesto bormistro Wm. 
Green dalyvavo guraus būrys

-T 1- - Į, • •_WBQFDaUUCQ IT 
■tiesto atstovų. J priėmimą taip 
pat buvo pakviesti ir lietuviai. Iš 
Bostono atvyko JAV LB prezi- 
diumo vicepirm. inž. Romas 
Veitas. Iš philadelphiečių da
lyvavo JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos nariai Feliksas 
Andriflnas, Gabrielius Mironas, 
vietos LB apylinkės vicepirm. 
Viktoras Balten, inž. Putinas Ma- 
šaiaith ir kiti. Sekretorius priėjo 
prie lietuvių stalo ir su jais pa
sikeitė mintimis. Philadelphijos 
lietuviai vis stipriau ima reikš
tis vietos amerikiečių gyvenime. 
Tai atspindi ir dalyvavimas šia
me neeiliniame priėmime.

konas, kovo nuo širdies 
smūgio staiga mirė šv. Karimie- 
ro lietuvių kolegijoj, Romoj. Ve
lionis kovoji! būtų sulaukęs 
69-nerių metų, amžiaus. Gyven
damas Romoj, tęsė teologijos 
studijas ir ruošėsi kunigystės 
šventimam. . \

ko inž. Algimanto Gečio ilgą 
laišką redakcijai išspausdino 
vienas iš didžiausių dienraščių 
— The Evening Bulletin. Laiš
ke primenama Lietuvą ištikusi 
tragedija, žmogaus teisių panei
gimas, suaktyvinta rusifikacija, 
ir išvedama paralelė tarp Pabal
tijo valstybių ir Afganistano 
okupacųų.

Coaunomvesd, plačiai skaito
mas Amerikos katalikų žurna
las, vasario 15 paskelbė dr. Ricb- 

kutinįų dešimties ąaėnerių lai- jud J. Kriokaus jnoksBuęstadįją

The StateciMm’s Year-Borrių 
AnritiOš leidžiamo metraštinio 
leidinio, vyriausias redaktorius 
John Pazton atsakė į JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
laišką, kuriame pakartotinai ra
šoma apie leidiny esančius ne
tikslumas Lietuvos klausimu. 
Redaktorius savo laiške pareiš-

Vytauias Abriritis, sekretorė — 
Serafiną Sukarevičienė, kultūri- 
aram reucaiam — Juozas noaai- 
tis, parengtinų vadovas —- Al
gis AHęgrinis, iždininkas — An-

tėvynėj**. Studijoj paliečiamai 
žmogaus teisių paneigimas pa
vergtoj ' Lietuvoj, iškeliamas 
Amerikos katalikų per mažas dė
mesys kenčiantiem to paties 
tikėjimo broliam, vertinama Va
tikano Ostpolitik. Straipsnis už
ima šešis žurnalo puslapius. 
Šią studiją dr. Krickus paruošė 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos užsakymu. LB-nės dar
buotojai talkino medžiagą atren-

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba prašo visus.rašytojus:

Pranešti pasikeitusius adre
sus, atsiųsti nario mokestį (po 
5 dpi. metam) už šiuos ir pra
ėjusius metus, jei dar neatsily
ginę.

Nutolę nuo Draugijos kviečia
mi atsiliepti ir sugrįžti.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybos adresas: 306 22nd 
Street, Santa Monica, Calif. 
90402.

Svajertė, nauja tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja A Juš
kus, Lietuvių Melodijų radijo 
valandėlės vedėjas, sudaryta iš 
veteranų arba vyresnio amžiaus 
žmonių, kurie repetuoja kiek
vieną savaitę Lietuvių Namuose. 
Jie daro planus kartu su kitomis 
tautinių šokių grupėmis (Ratelis 
ir Kalvelis) iš Baltimorės daly
vauti šią vasarą šokių šventėje 
Chicagoj.

Lietuvių Posto 154 kepsnių 
balius kovo 16 Eastern Center 
salėj gražiai pavyko. Publika 
buvo gerai pavaišinta skaniais 
valgiais ir gėrimais ir daug kas 
laimėjo gražių premijų. Kovo 12 
savo kambary Lietuvių Namuo
se legionieriai atšventė savo 
Amerikos Legionierių organiza
cijos 61 metų sukaktį su ypatin
ga programa. Lietuvių Postui 
buvo įteiktas šv. Tėvo palaimi-

HunMąB^ts Internet, žmo
gaus teisėmis pasauly besirū
pinanti tarptautinė organizaciją 
sausio mėnesio leidiny apžvel
gia dr. 'T. Remeikio ir inž. B. 
Nainio redaguotą, JAV LB iš
leistą tekinį “Violations of Hu- 
man Rights iri Soviet Occupied 
Lithuania — a Report for 1978”. 
Taip prit pranešama apie “Koa
licijos išlaisvinti Petimi ir Ga- 
jauskui” įkūrimą, Lietuvos Lais-

siūno 
ninių

: -i

Teresės Gečienės, JAV LB 
Philadeb^Ūjos apylinkės pirmi
ninkės, laišką redakcijai vasa
rio 26 išspausdino milijoninio ti
ražo Philadelphįjos laikraštis 
The Philadelphia Inųuirer. 
Traiškė primenama Vasario 16- progą snripažinti su per
tosios sukaktis, rezistencija 
prieš okupantą Lietuvoj, sugre
tinamos Lietuvos ir Afįpmistano 
okupacijos, ir JAV skatinamos 
kelti Pabaltijo valstybių klausi
mą tarptautiniuose forumuose.

Peter Kfešber ir paprašė jį žinią 
patikrinti per oficialiuosius val
džios kanalus.

Gabrielius Mironas, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybos 
narys, įsijungė į prezidentinio 
kandidato George Bush rinki
minę kampaniją Pennsylvanįjos 
valstijoj. Vasario 18 jis dalyvavo 
Harrisburge vykusiame Penn
sylvanįjos respublikonų partijos 
^direktorato suvažiavime, kur

pam ir prijungė valstybės de- 
nartamenta^dokumetotą nusa
kantį JAV politiką Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu.



įpri-
SnOlfiu

KAZIUKO MUGĖ NEW YORKE

*• E. G.

Atrodo, dar taip neseniai New 
Yorko skautai — broliai ir se-

skautam priminė, kad artėja Ka
ziuko mugė, kad laikas jai 
ruoštis ir parodyti savo sugebėji
mus.

virtusias Kaziuko muges. O štai 
jau ir devynioliktoji mugė pra
ėjo, karta su pirmomis pavasario 
žymėmis. x .___

Prieš Kalėdas, nors skautai-ės 
rengėsi Kūčiom, tačiau vis kal
ba nukrypdavo apie ateinančią 
Kaziuko mugę, ką reikės paga
minti, kokius naujus žaidimus 
sugalvoti ir t.t. Keli newyoritie- 
čių namai ar butai pasidarė tar
si savotiški tautodailės gaminių 
fabrikėliai. Židinietės sueigoj 
karpė, siuvo, planavo. Sesės 
Česnavičienės namuose vyko 
darbo sueigos, kur sesės, prity
rusios skautės, audė, degino, 
piešė. Prižiūrimos ir vadovauja
mos sesės Česnavičienės ir Vai
vos d-vės draugininkės v .s. Li
lės Milukienės, jos piešė plaka
tus ir žaidimų lentas bei kitus 
priedus. Pas paukštyčių draugi- 
ninkę v. sk. psl. Vidą Jankaus
kienę rinkosi paukštytės, kur, 
sesės Vidos ir s. Aldonos Kau
nienės pamokomos, jos dirbo į- 
vairiausius žaislus savo ‘Laimės 
šuliniui“. Tuntininkės s. Biru
tės Kidolienės namuose dažnai 
iki po vidurnakčio zirzė elektri
nis pjūklas, t>uyo klijuojama, šli
fuojama, dažoma .ĮBrolui tu»r 

energinguosius “vilkus”, taip 
pat dirbo medžio darbus.

Kovo. 1 , po lituanistinės mo
kyklos pamokų, sugužėjo sesės 
ir broliai į Kultūros Židinį pasi
ruoši mugei. Sustatyti stalai, 
žaidimai, papuošimai.

Sekmadienį, kovo 2, jau nuo 

nietės, sesės, broliai ir tėvai, nes 
prieš mugę visuomet vyksta tra
dicinės pamaldos ir iki jų pra
džios viskas turi būti paruošta.

Jau gerokai prieš 12 vai. Ži
diny žmonių buvo gana daug 
Jie nekantraudami apžiūrinėjo 
išdėliotas gėrybes ir laukė mu
gės pradžios.

12 vai. mišias aukojo skautų 
kapelionas Tėv. Antanas Praka- 
pas, OFM. Jis .pritaikė ir šiai 
progai prasmingą pamokslą. Gi 
po pamaldų įvyko ir pats mugės 
atidarymas. Jį pravedė Neringos 
tunto t-kė s. B. Kidolienė. Ji 
padėkojo visiem susirinkusiem 
už gausų dalyvavimą ir pakvietė

aštrių atsakymų,

Žvilgsnių,

Ik),

s. Danguolę Banevičienę, Tėv.

vj. Lilę Milukienę, Tauro tunto

stalas buvo pilnas įvairiaspalvių

New Yorko Neringos ir Tauro 
tuntu skautės ir skautai ruošia

Petrų Jtagėlą, Atlanto rajono 
vadą s. Mykolą Banevičių, Hart-

širdų skautų bičiulį Simą Ku
dirką. Prieš oficialiai atidarant 
mugę, buvo perskaitytas LSS-jos

lų, o pavėlavę glaudėsi erdvia-

,'k. rf-’.'-’J

LSk.

vyr. skautininkės įsakymas, 
kuriuo trys New Yorko Skautam 
Remti K-to narės — pirm. Iro- 
na Bilerienė, Onutė Adams ir 
Vita Matusaitienė —buvo apdo
vanotos Ordinu už Nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu už jų pa
sišventimą ir darbą skautų nau
dai. Jautrų žodį tarė Simas Ku
dirka. Tada, trumpu žodžiu pa
sveikinęs New Yorko seses 
ir brolius ir gausius mugės sve
čius, perkirpdamas kaspiną, lai
komą paukštytės ir vilkiuko, ra
jono vadas s. M. Banevičius 
atidarė raugę. Tuntininkė prašė 
svečius jaustis kaip namie ir ap
žiūrėti viską ir visur.

Na, ir prasidėjo ūžimas, kaip 
bičių avily. Prasidėjo spūstis 
apie stalus, ir pasipylė svečiai 
po visas K Židinio patalpas. 
Tuoj vyko gyva prekyba, o kurie 
nespėjo pirmieji prieiti prie sta
lų, sugužėjo užkandžiauti, kol 
bus galima laisviau prie preky
stalių prieiti.

Bent trumpai pakeliaukim po 
New Yorko skautų Kaziuko mu
gę-

Vos įėjus į didžiąją salę, atsi
radai prie paukštyčių “Laimės 
šulinio”, kur darbavosi d-kė v. 
sk. psl. Vida Jankauskienė su 

‘kia pažymėti, kad beVeik visi 
jų daibai buvo pagaminti jurai
čių (žinoma, su d-kės ir mamų 
pagalba), o taip pat ir d-kės 

tynų.
Vos praėjus šulinį ir paban

džius laimę, scenoj matėsi įsi
taisiusios savo žaidimų kampelį 
prityrusios skautės su savo d-ke 
v.s. Lile Miluloene. Klounas, 
vėžlių lenktynės, naujas žaidi
mas “Nuversk vadovą” iš tolo 
spalvingai traukė ir čia pabandy
ti laimę. Čia matėsi sesių meniš
ki sugebėjimai, nes viskas buvo 
sukurta ir nupiešta jų pačių.

Nusileidus nuo scenos, priėjai 
duris su iškaba "Vaiduoklių na
mas”. Čia spietėsi mažieji ir ne 
taip maži mugės lankytojai. Tai 
buvo skaučių įrengtas “baiseny
bių” kambarys, kurį jos su ri
ke v. sk. v. si. V. Šeibyte 
paslaptingai ruošė visą šeštadie
nio popietę. Ir visi stengėsi ten 
patekti, kad išsigąstų iki valios.

Šalia šio paslaptingo kamba
rio, su virš stalo pritaisytais, 
anot tuntininkės, "V ilniaus mies
to žaliais vartais”, tiesėsi Ne
ringos tunto stalai. Čia taip 
pat matėsi tuntininkės nemigo 
naktys, sesių rūpestis ir kruopš
tus darbas kiekviename jų ga
miny. Buvo čia apstu medžio 
dirbinių — degintų, pieštų, 
pjaustytų, keramikos margučiai,

NEVV YORKO SKAUTAI 
MINĖJO VASARIO 16- TĄJĄ

Nepriklausomybės šventė 
New Yorko skautų buvo pami
nėta iškilminga sueiga vasario 
16. Kultūros Židiny išsirikiavo 
Neringos ir Tauro tuntų broliai 
ir sesės. Po. raportų įnešus vė- 

skaityti įsakymai. Sesių Nerin
gos binto įsakymu, paukštyčių

Vida Jankauskienė Vasario į£ 

belytė perskaitė VąsariolBto- sj y šefljytė. Sumanūs broliai 
ir sesės greit surežisavo vyku
sius pasirodymus.

Nors neilga, bet prasminga 
buvo Vasario 16-tosios iškilmin
ga sueiga. Ji visiem priminė, kad 
lietuvis-ė skautas-ė yra ir bus iš- 
tikimas-a savo tėvynei.

sioszaktą, gi v.s. Lilė Milultie- 
nė gražiai apibūdino Vasario 16- 
tosios — Susimąstymo dienos— 
reikšmę. Progai pritaikyta buvo 
ir T. Antano Prakapo, OFM, 
invokadja.

Po iškilmingos sueigos dalies 
buvo pasiruošta laužui, gi skau- 

vo ir tunto loterijos stalas, su 
tautodailės gaminiais ir keliais 
paslaptingais ryšuliais. Loterija 
skirta rajono naudai. Prie tieki
mo skyriaus stalo s. A. Katinie- 
nė pardavinėjo knygas, kon
spektus ir ženklus.

Toliau broliai kvietė pirkėjus, 
rodydami savo medžio dirbinius 
ir aiškindami, kas iš ko padary
ta, kaip padaryta ir t.t

Netoliese viena Seimą iš Balti- 
morės apkrovė net kelis stalus 
puikiais inkrustuoto medžio, 
odos ir lino gaminiais iš Lietu
vos. Čia pirkėjų buvo daug.

Židinietės su savo prekysta
liais užėmė beveik visą salės plo
tį. Ir ko čia nebuvo! Gintaras, 
puošnūs medžio drožiniai, kop- 

sunku batų viską ir išvardinti, 
čia taip pat matėsi sesių iš

mos nuovargio, visus aptarnavo

Netoliese pasižymėjusi audė-

tų-čių mamytės sueigos dalyvius 
pavaišino priešpiečiais. Atskirai 
susispietusios prityrusios skau
tės į savo gretas priėmė tris 
naujas — prit skautės įžodį 
davė Auksė Jankauskaitė, Daina 
Penikaitė ir Monika Vygantaitė. 
Naujosios prit. skautės buvo 
triukšmingai sutiktos jau prasi-

mėgstamo “Meškiuko Rudno- 
siuko”. Broliai vilkai įsirengė 
savo žaidimų kambarį. Gi di
džiausias dėmesys krypo į vyr. 
skaučių kavinę ir tėvų paruoštus

žiūrėjus, reikėjo ir pasistiprinti, 
kad, anot vieno svečio, “Dievui 
dūšios išalkęs neatiduotam“... 
O tortai ir lietuviškų patiekalų 
pietūs jau iš tolo kvepėjo. Lai-

meniškų brolių, ptf. Jonui ir

gės kaip nebota. Bet, nors nu

New Ydrke buvo verta visų p»-

TRUMPAI

įvyk, kovo Ste

lotosios

vėliavos,
Nevė-

Še pakvie- 
dvi sa

—______ ls»
Maironio Parko'ptmi. K. Ado
mavičius uždegt raudoną žvakę 
— simbolį Amžinos Liepsnelės 
žuvusių prisiminimufr

Brolių įsakymai. Sldt J. Pri- 

tiškas pareigas apdovanotas Vė
liavos Žymeniu, kurį prisegė su- 
eigcj-minėjime dalyvavęs rajono 
vadeiva s. fil. A. Treinys. T an
tininkui s. R. Jakubauskui pra
šant, vyriausio skautininko įsa- 

' kymu, jis atleistas iš. pareigų 
nuo vasario 15. Naujuoju tunti- 
ninku paskirtas ps. B. Naras. 
Naujam tuntininkui perduota 
tunto vėliava ir tuntininko vir
vutė.

Vasario 16-tosios prasmę trum
pai apibūdino v.s. P. Molis. Pri
minė, kad 62 metai yra tik nuo 
nepriklausomybės atkūrimo. Iš 
tikrųjų Lietuva yra 725 m. senu
mo. Lietuva vėl pavergta, ir ten 
kenčia žmonės. Prašė neužmiršti 
lietuvių kalbos ir dirbti paverg
tos tėvynės gerovei bei išlais
vinimui. Minėjimas baigtas eilė
raščiu “Benamis”, kuris į juostą 
įdeldamuotas a.a.s. A. Venclaus- 
ko.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
naujasis tautininkas ps. B. Naras 
kvietė visus svečius, skautų tė
velius ir skautas prie stalų, nes 
tėvų komitetas paruošė buv. 
tunt. s. R. Jakubauskui pagerbti 
kavutę. Vaišės pradėtos trumpa

darbu* prisidėjo ir Algis Jkn- rusių skautų patyrimo laipsnio, 
kauskas. Ačiū jiem! Išimtinais atvejais, tuntininkam

*o- t - - pristačius ir skyriaus vadovam 
patvirtinus, gali būti priimami ir 
jaunesni.

Registracija: registracijos la
pai su registracijos 10 dol. mo
kesčiu iki balandžio 1 atsiun
čiami mokyklų vadovam.

Mokestis: 10 dol. registraci
ja, 55 stovykla. Viso 6T dol.

Transportu pasirūpina viene
tai.

Gintaro mokyklos vadovė: v.s. 
Vanda Aleknienė, 226 White 
Fawn Trail, Dovvners Grove, 
in., 60515.

Ąžuolo mokyklos vadovas: v.s. 
Romas Fabijonas, 7744 So. Troy 
St, Chicago, lU. 60652.

New Yorko skautam paremti 
mugės proga Pranas Vilimas iš 
Fairlavn, N .J., prisiuntė 15 dol.

dys. Skautiškas ačiū jam.

Neringos tunto sesės dėkoja s. 
Vyt. Kidoliui, daug prisidėju
siam prie Kaziuko mugės darbų

prie įrengimų mugės metu. 
Ačiū, broli!

Emilija Jurevičiūtė iŠ New 
Jersey padovanojo New Yorko 

vertingas dovanas, kurios buvo 
išleistos loterijoj rajono naudai. 
Sesės Emilijai nuoširdžiai dė-

FbiladelpMoj. Suvažiavimą glo- 

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

narė R. Valinskienė ir tunt ps. 
Br. Naras įteikė R. Jakubauskui

dėkojo visiem už jo pastebimą 
ir pareiškė padėką ypatingai 
savo buvusiam štabui. Trumpai 
kalbėjo ir linkėjo Romui tik pail
sėti ir vėl grįžti dirbti su skau
tais rajono vadeiva s. fil. A. Trei- 
nys, v.s. P. Molis ir Neringos 
tunto tuntininkė R. Grigaitienė. 
Maironio Parko pirm. K. Ado
mavičius savo žody pabrėžė, kad 
Romas dirbo ne tik su skautais, 
bet yra ir Maironio Parko valdy
bos narys. Skautų tėvų komite
to pirm. R. Valinskienė pabrėžė, 
kad su Romu gražiai bendradar
biavo skautiškais reikalais. Ro
mo tėvas L- Jakubauskas linkė
jo skautam ir toliau dirbti. Visi 
kalbėtojai linkėjo sėkmės nau
jam tunt B. Narui sunkiose 
skautiškose pareigose. Pabaigoj 
tunt. Bronius dėkojo visiem už

VADOVŲ 
MOKYKLOS

LSS ir LSB praneša, kad šiais 
metais Gintaro ir Ąžuolo vado
vų ir vadovių lavinimo stovyk
los įvyks nuo liepos 26 d., 1 vai. 
popiet, iki rugpiūčio 2 d., 1 vai. 
popiet, Romuvos stovyklavietėj, 
Kanadoj.

Dalyviai: skautės nuo 15 m. 
amžiaus, II prityrusių skaučių 
patyrimo laipsnio, vadbvaųjaū-

Kas batų, jei mūsų skautiško
je Šeimoje visada rastume :



miero parapijos bažnyčios. Pa
laidotas šalia žmonos.

Jo žmona Helė buvo mirusi 
anksčiau, prieš kokią 10-15 me
tų. Dabar liko dvi dukros: Nijo
lė Ivanauskienė, gyv. Dorches- 
tery, Mass., ir Dalia Jensen, gyv. 
Ivoryton, Conn. ' .

-> Dalia yra dailininkė, savo me
niškus gabumus paveldėjusi iš 
motinos, kuri taip pat mėgo 
piešti. Dalia savo parodas rengia 
ne tik Amerikoje, bet ir kituose 
kraštuose, pvz. jos paroda buvo 
Ispanijoje. Dirba realistiniame 
stiliuje su plunksna ir spalvotais 
tušais. Piešiniai nedidelio for
mato. Ji turi labai didėlį pasise
kimą. Kai surengia parodą, par
duoda visus paveikslus.

Be dukterų, dar liko du anū
kai ir dvi anūkės ir velionio 
seserėnas Tėv. Pijus Šarpnickas, 
OFM, kuris gyvena pranciškonų 
vienuolyne Brooklyne Lietu
voje irgi liko įvairių giminių.

Velionis buvo gimęs 1897 Ša
tėse, Mosėdžio valsčiuje, Kretin
gos apskrityje. Šatės yra labai 
gili Žemaitija, nutolusi nuo ge
ležinkelių, nuo judėjimo centrų. 
Čia gyvena tik ūkininkai. Visi jie 
-religingi ir prie žemės prisirišę.

Būdamas jaunas berniukas, 
Augustas buvo pamaldus ir 
norėjo mokytis, norėjo būti net 
kunigu. Tai buvo motinos įta

ka. Gi tėvas norėjo, kad jis bū
tų Artojėlis ir pasiliktų ūkyje.

Jaunasis Augustas pasi
priešino. Jam buvo tik 16 metų. 
Jis iškeliavo į Rygą. Reikėjo da
bar pačiam pragyventi ir moky
tis. Dirbo Jakavičiaus raštinėje, 
o vakarais lankė kursus.

Kilo pasaulinis karas. Viskas

tįją. Jau visur skelbė, kad Lie-

M airi*

pašaukė ir jį- Jis norėjo patekti 
į aviaciją. Tais laikais karinė 
aviacija dar tik prasidėjo. Ten 
patekęs, Augustas turėjo lėk
tuvus ištepti/ Jaunuoliui toks 
darbas nepatiko.

Pasisekė jam pereiti į ryšių 
dalinį. Čia išmoko važiuoti mo
tociklu. Tai jau kas kita. Įsidrą
sinęs be leidimo išsprūdo pasi
važinėti. Nebuvo įpylęs alyvos, 
tai motociklą ir sudegino.

Karas ėjo. Į frontą siuntė, vis 
naujus dalinius. Išsiuntė ir jį. 
Pateko į pėstininkų pulką Austri
jos fronte. Čia nutiko taip, kad 
jis išgelbėjo caro generolą ir už 
tai gavo šy. Jurgio kryžių. Vė
liau dar gavo kitą kryžių, kai 
Karpatų kalnuose sunaikino vo
kiečių kulkosvaidžių lizdą. Uk
rainoje pateko vokiečiam į ne
laisvę ir iš ten pabėgo, persiren
gęs boba.

Jau jis buvo pakeltas į “po- 
ruščikus”. Pasiuntė į Petrapilį. 
Ten pristatė caro šeimai. Susiti
ko net su Rasputinu, ir tas karį 
palaimino.

Tuoj prasidėjo rusų revoliu
cija ir visos suirutės Augus- 
^gteflfai^dto^akidarii iš tea- 
mrrrrtrff rt4rr.rc.-J

vietos visuomeninių būtinų dar
bų. Netoli buvo Seda, kur vo
kiečiai buvo įkūrę savo apskritį. 
Nepriklausomybės pradžioje ta 
apskritis ir buvo palikta. Į tos ap
skrities įvairius darbus įsijungė 
ir Augustas. Buvo renkamos 
tarybos, valsčių savivaldybės.

riuomenė. Į ją iškeliavo ir Au
gustas Ramanauskas. Daly
vavo karuose su lenkais.

Pasibaigus laisvės karam, 
buvo paskirttas organizuoti poli
cijos mokyklą Kaune. Tokią mo
kyklą suorganizavo ir jai vado
vavo iki Lietuvos okupacijų. 
Norėdamas mokyklą pagerinti, 
lankėsi Prancūzijoje, Belgijoje 
ir susipažino su tų kraštų polici
jos mokyklomis. Policijos te
momis dažnai rašėPolicijos žur
nale.

Okupacijos nubloškė į Žemai
tiją. Išsilaikė per pirmą bolše
vikmetį. Vokiečių okupacijos 
metais buvo paskirtas Telšių 
apskrities viršininku. Darbas 
buvo labai rizikingas, bet jis ėjo, 
nes norėjo padėtį saviškiam. Jis 
buvo geras’ ’apškritiės Viršįhrn-

PUTNAM, CONN
Vasario 16-osios minėjimas

kolegijoj
Sacred Heart kolegija Fairfiel- 

de, prie Bridgeporto, vasario 3 
suruošė Vasario 16-osios minėji
mą ir dailininko A Galdiko pa
veikslų parodą. Minėjimo suruo
šimo minčiai, iškeltai Lietuvos 
vyčių veikėjų Alfonso ir Teresės 
Trainių ir Putnamo seselių vie
nuolyno vadovės sesers Margari
tos Bareikaitės, pritarė kolegijos 
steigėjo našlė dr. Evelyn M. 
Conley. Kolegija prisidėjo prie 
ruošimo skelbimais ir finansais. 
Apylinkių Lietuvos vyčiai, put- 
namietės seselės ir LB Connec- 
tieuto apygarda užtikrino minė- ar 7 paveikslai, 
jimo pasisekimą.

3 vai. p.p: kolegijos bibliote
kos salėj minėjimą pradėjo dr. 
Conley, advokatė, kolegijos glo
bėja, paaiškindama jo prasmę. 
Invokaciją sukalbėjo kun. F.J. 
Pranokus iš Bridgeporto. Ameri
kos ir Lietuvos himnus giedojo 
V. Barius, pritariamas susirinku
sių. Susirinkusiem čia pat pri-

Dr. Conley baigė oficialiąją 
dalį malda už draugus, su pa
geidavimu,. kad visi pasaulio 
žmonės taptų draugais ir broliais. 
Ji taip pat pranešė, kad dar ne
vėlu užsiregistruoti lietuvių kal
bos, literatūros ir istorijos kur
sam kolegijoj. Kursus veda lietu
viai profesoriai.

Salė, talpinanti bent 200 žmo
nių, buvo pilna. Visa programa 
buvo vedama anglų kalba.

Maža parodėlė, susidedanti iš 
lietuvių tautodailės dirbinių, 
buvo įruošta knygyno praėjime, 
o Galdiko paveikslų paroda, iš 
daugiau kaip 20 vidutinių ir ne
didelių paveikslų, tilpo vienoj 
knygyno salėj. Susirinkusieji do
mėjosi abiem. Buvo parduota 6 .

liko nenuskriausti. Visto palai
kė žmonių pusę, patarė, kaip da
ryti, kad apgintų savo turtą. Glo
bojo ir žydus. Dr. Blatas net per 
Kauno radiją padėkojo, kad Ra
manauskas išgelbėjo jį ir jo šei
mą. Turėjo ryšių ir su pogrin
džiu.

Bene 1942 rudenį jis buvo pa
skirtas Žemės Ūkio tarėju. Suti
ko keliauti į Kauną. Ir čia buvo 
toks pat — rūpestingas, atsar
gus, palaikė lietuvių pusę ir 
sėkmingai juos gynė nuo vokie
čių.

Karo metu pasitraukęs iš Lie
tuvos, kurį laiką gyveno Vo
kietijoje. Į Ameriką atvyko 1949, 
įsikūrė New Haven, Conn. Čia

KAS BUS 
MADŲ PARODOJE?

* • V'. ’ ■ • ;•
Balfo 100-tasis skyrius New 

Yorke intensyviai ruošiasi tra
dicinei madų parodai, kuri bus 
balandžio 27, sekmadienį, 2 vai. 
popiet Kultūros Židinyje.

Parodą atidarys Lietuvos 
gen. konsulo žmona Janina Si
mutienė. Modeliuotojas palydės 
Nijolės Ulėnienės parinkta ir į 
garsajuostes įrašyta muzika, ku
rią parodos metu tvarkys Tadas 
Alinskas. Pranešėja bus Liucija 
Kašiubaitė-Čėsnienė.

Programoje bus dvi dalys. Pir
moje dalyje matysime įvairius 
megztus ir siūtus sportinius bei 
dieninius drabužius, antroje da
lyje — vakarines sukneles.

Ir šiais metais dalyvauja And
rius Koval-Kovaliauskas ir paro
dys naujos mados brangias suk
neles. Eugenija Julita Vencku- 
vienė, kuri madų kūryboje dir
ba septyniolika metų (paskuti
nius trejus metus A.L.R.D. 
bendrovės viename skyriuje), 
parodą praturtins gausiu savo 
kūrybos įnašu. Profesionalė mo
distė Birutė Radzivanienė mo
deliuos ne tik A. Kovai, bet ir 
savo sukūritišlrpačios pasiū-"3ražS?uš’e!Sofeą 
f^mšfeę’nė’ ii^Marįja Raugiene 
duos savo megztą - ir stilizuotą 
aprangą. Be to, matysime vaikų 
drabužių naujoves, kurias paga
mins jų mamytės ir giminės. Vi
sus drabužius demonstruos pro
fesionalai ar mėgėjai modeliai.

lietą, su kuriuo dalyvaus loteri
joje- .

Madų paroda prasidės antrą 
valandą punktualiai. Publika 
prašoma nesivėlinti.

Praeitų metų paroda praėjo su 
pasisekimu, buvo puikių drabu
žių ir gerų modeliuotojų. Buvo 
surengta graži ir jauki popietė 
ir sukaupta lėšų šalpos darbui. 
Rengėjai ir šiais metais laukia 
gausaus visuomenės atsilan
kymo.

Janina Gerdvilienė, 
Balio skyriaus pirmininkė

Svečiai sėdės prie pavasariš
kai papuoštų stalų,bus vaišinami 
namie keptais pyragaičiais ir 
kava. Veiks ir atgaiva. Įeinant 
aukojama 6 dol. suaugusiom, 
jaunimas iki 12 metų—3 dol.

Kiekvienas įeidamas gaus bi-

PRANCIŠKONŲ 
REKOLEKCIJOS 
GAVĖNIOS METU

T. Jonas J. Bacevičius — vasa
rio 23-24 jaunimui Putname; 
kovo 7-9 studentam CIevelande; 
kovo 14-16 Londono, Ont., lie
tuvių parapijoje; kovo 21-23 
Bostono lietuvių parapijoje; 
kovo 28-30 Providence lietuvių 
parapijoje.

T. Paulius Baltakis — kovo 20- 
23 Rochesterio lietuvių parapi
joje; kovo 27-30 Montrealio šv. 
Kazimiero parapijoje.
- lt' T’f'h'ifeiiiif' Apdriekus —' 

kott> l^?.<f4K^iSbT^&n^ 
je-'P^efcbi^f-Ybiro ^1-2^ !’Sv.' 
Andriejaus parapijoje Philadel- 
phijoje; kovo 23 vakare Ange
lų Karalienės parapijoje, Brook
lyne; vasario 3, 10, 17, 24 
Laisvės Žiburio radijo progra
moje; kovo I, 8, 15, 22, 29 
ir balandžio 5 Lietuvos atsimi
nimų radijo programoje.

T. Antanas Prakapas — kovo 
15 New Yorko jaunimui.

T. Viktoras Gidžiūnas — 
kovo 14-16 New Yorko ateiti
ninkam; kovo 28-30 S t Peters- 
burg, Fla., Lietuvių misijoje.

augo 208 nariais ir 6126,658. 
į 1979 gruodžio 31 Lietuvių Fon

das turėjo 4,726 narius ij 61,651, 
400 kapitalo. Pelno per 1979 
gauta 6123,082. Nuo savo įsistei- 
gimo Lietuvių Fondas įvairiem 
lietuviškiem reikalam yra pasky
ręs 1643,819. Visuotinis Lietu
vių Fondo narių suvažiavimas 
įvyks gegužės 3 Chicagoj, Jau
nimo Centre.

— Lietuvių Bendruomenės 
Baltimorės apylinkės valdyba, 
įvertindama Darbininko pastan
gas lietuvybės išlaikyme, per sa
vo iždininką Algirdą M. Ve
liuoną atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

— Solistė Dalia Kučėnienė, 
akomponuejant muz. Enriąue 
Arias, vasario 24 atliko kultūri
nės vakaronės programą Cleve- 
lande, DMNP parapijos salėj. 
Tarp kitų kūrinių pirmą kartą 
buvo atliktas Kristijonui Done
laičiui pagerbti naujas kūrinys, 
kuriam žodžius sukūrė solistė 
D. Kučėnienė, o muziką — jos 
akompaniatorius.

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premijos įteiki
mas vyks kovo 30, sekmadie
nį, 3 vai. popiet Chicagoj, Jau
nimo Centre. Premijos laureatė 
— Joana Kuraitė iš Hamiltono, 
Kanados.

— Prez. Aleksandro Stulgins
kio mirties 10 metų sukakties 
minėjimas ruošiamas gegužės 
4 Chicagoj, Jaunimo Centre. 
Minėjimą rengia PLI.

dailės darbų paroda balandžio 
26-27 vyks Toronto, Ont., Prisi
kėlimo parapijos parodų salėj. 
Šiai Parapijai Vadovauja lietuviai .

■‘Ai*! -*
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— Mary Mantytė mirė kovo 
9 Holy Redeemer ligoninėj, 
Abington, Pa. Baigusi Eastem 
konservatoriją, ėjo vargoni
ninkės pareigas Aušros Vartų 
lietuvių parapijoj, Chester, Pa. 
Palaidota kovo 15 Saldžiausios 
Širdies kapinėse, New Phila- 
delphia, Pa. Gedulingas mišias 
Šv. Mykolo parapijos bažnyčioj, 
Chester, Pa., koncelebravo prel. 
Vytas Martusevičius, prel. Juo
zas Neverauskas, kun. Ranonis. 
Laidotuvėmis rūpinosi Juozas 
Kavaliauskas iš Philadelphijos.

1980 “LITHUANIA & BEYOND” TOURS 1980

Kolegijos suruoštose vaišėse 
kur buvo duodama vynas, kava, 
pyragaičiai, seselių atvežta ru
ginė duona, sūris ir raguolis, visi 
skaniai pasivaišino.

Sveikintinas toks lietuviškas 
prasiveržimas į aukštojo mokslo 
įstaigą.

je, gyveno tos kolegijos pasta
tuose. Mokėjo su visais sugy
venti ir buvo visų gerbiamas. 
Laikėsi daugiau nuošalyje, lyg

T. Melady, kolegijos knygyno 
vedėjas E. O’Hara, sesuo Mar
garita Bareikaitė, prel. V. Bal
čiūnas, A. ir T. Trainiai ir kai 
kurie kiti asmenys. Po to vyko 
kanklių muzikos iš plokštelių 
demonstravimas, supažindinant 
susirinkusius su lietuviškų me
lodijų skambesiu.

. Vadovė pristatė paskaitininkę 
seselę Oną Mikaiūutę, paminė-

— Sausio 27 paminėta arki
vyskupo Jurgio Matulaičio mir
ties diena. Tos dienos rytą vie
nuolyno koplyčioj kun. S. Yla 
aukojo mišias ir pasakė pritai
kytą pamokslą. Po pietų sugie-

kalbėjo ir apie savo veiklą oku
pacijų metais, nes daug tos veik
los dalyvių yra likę Lietuvoje. 
Nenorėjo jiem pakenkti. Daly
vavo Lietuvių Bendruomenės 
veikloje, visiem buvo korektiš
kas ir bičiuliškas. Toks jis ir 
liks visų jį pažinusių prisimini
me. (p.j.) AMX Mt FMES; Tow — <NT Mt FME

Tour 
No.

DopartUSA 
or Canada

Rotam USA 
or Canada

ttlnerary
(OsyS)

COSTINCL 
AIRFARE <

May 21
Mosco*, 2, Vilnius 6

801 J«mo 04 Rigs 3, Loningrad 2 
Y

— 61540

602 Jum 18 Joty 2 Mmmw 2; VRnlM 6 
Mlnsk 3, Louingrad 2 
Hatolnkll

81540

602A Joty 16 Joty 27 Hrialuld 1, Rlga 2 
VBH—6,nililair12

— 81306

603 August 20 Sept.3 Santo a» Tour 601 - SI MO
006 Sopt 17 Oct.2

Rlga 4> Mooco* 2 
AaMteadaai 1

—- 81006

ir vietos lietuviai.
— Sausio 29 -

UotBvtal prancMioMNii 
tiaoa Mtaatttaa bei 

la*raMk AMea --Joiltflroažo^

tuvilkai išleistas knygas su jos kankinius. Pradėta kun. Sta-
pačios Uiustracįjomis, jos poezi- šio Ylos aukotomis . miiio- 
ją ir jos darbą spaudoj. rojj rytą, panašiai, kaip sekma-

Seselės Mikai laite s paskaita dieniais, o vakare įspūdingai pa-

mių* minėtų ir dėstymo bado ramento, 
niekam neprailgo. Ji labai įdo- • 
misi surišo su lietuvių charak- *' 1

FINNAIR SAS

UMON TOUWS»fMC.
IC.NMM
NMrYorf, N.Y. 1W1*



Sbrevvsbėaty,

jis iškėlė šios Šventes reikšmę 
ir tuo pačia prisiminė jos svar- 
■bąišeivijos gyvenime. Po to So-

Tenteti-IlOm Dovydai
čiai, Tomas kr Antanina (abu 
flrirę),atra. įa, storo Vincas Do- 
vydaitir$M&ttk >; .*--x• .....meBrinkta nauja valdyba: putra. 

—Jonas Znbavičras, vicepirm. 
bendriem reikalam — K virinas

fiįja, atm. įn. fTSRfiA t
X x$205.00 —Ahrim “B

zys, prof. dr., atm. įn. $L205.00.
1 x$250.00 —Trečiokas, Jur

gis, atm. įn. $250.00.

vos nepriklausomybės paskel
bimo aktą, ir tuo oficialioji dalis 
buvo baigta.

Meninę dalį pravedė V. Belec-

Petersburg Beach, Fku, V. 
Draugelis, S. Windsor, Conn, 
V. Salčfanaa, Delran, N J., A. 
Sakaitis, Woodhaven, N.Y.

Po 2 dol. — M. Ba&aitis, 
Detnrit, Midų, A. Gimtas, Ros 
lindafe, Mass., PI Lapinskas, 
Miami, Ffcu, G. Cųttnėte;Brock- 
ton, Mass., F. Kašėta, Brbėkton, 
Mass., S. Zabulis, E. Hartford, 
Conn., dr. V. Vaitkus, Worcester, 
Mass., S. OfrosstaKrt^ Brook* 
line, Mass., G. Surdėhas, Black- 
wood, N.J., A. Vitkus, W. Hart
ford, Conn., D. Ambrazaitis, Ką,

Knyga išleista gražiai ir sko
ningai, atspausta kreidiniame 
popietyje, įrišta į kietus virše
lius. Pradžioje įdėta ir-žinių iš 
Lietuvos istorijos, geografijos, 

__ kalbos. Parašyta angliškai, kad ja 
Klausytojai programą. palydėjo galėtų pasinaudoti ir kitų tautų 

pašto ženklų rinkėjai.
FT UVFDC H A Knyga greitai rado atgarsio į-

• JStJRSSB? b«*o

mirfldroUrtimųFondBtira^- 
friww» į testamentą numėtytą su
mą: “LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, t 
TAX EKEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. J 
MARQUETTE ROAD, CHI-T 
CAGO ILLINOIS 60629”. |

Lietuvių Fondas 1962—1980.Į 
IIL5: |

1. Pagrindinio kapitalo bruto <
— $1,663,715.11, |

2. Pajamų — $886,466.41, >
3. Per Pelno SkirstymoKo- 

misiją, remiantis protokolais, | 
lietuviškiems reikalams švie- '■ 
timui, kultūrai, premijoms, sti- 
pendųoms ir moksliniams veika
lams) paskirstęs —$64331050.\

Visi statykime Lietuvių Fon
dą, kad jis pasiektų 2 miiųonus 
ir kasmet galėtų skirti lietuvy
bei danginu kata 150 tūkstančių.

lą sugrąžinti, tik prašė, kad at
neščiau jam raštelį. Turiu prisi
pažinti, kad žmona tą raštelį, 
pametė. Bet mano bičiulis 
vengras apie tai nežino. Kaip šį 
reikalą galiu išspręsti? — J.W.

Atsakymas. Tamsta turėtum 
nueiti pas advokatą ir pasakyti, 
kas atsitiko. Patyręs advokatas 
žinos, kaip tą dalyką išspręsti. 
Advokatas turėto paruošti spė

tai WJLFJB.— ūkininkų žmonų 
organizacijai.

Daugiausia užplanuotų (viso
18) kalbų buvo Jobą Birch So-

IjtiMiania”. Knygan ^yra sudėti 
visi Lietuvos pašto ženklai, ap
rašyti tiksliai, kas juos piešė, 
kiek jų išleista, kur spausdinta.

Po 3 doL — B-Povilavičius, 
į Arbngton, Mass^ M. Sefierienė, 

dokumentą su dviem, jo ir žmo- ; Vemon, Conn-, A- Dubinsiąs, 
nos, parašais, datuotą 1979 lap- Bakunore, M<L, S. Vaikys, St 
kričio mėn. Iki šiol jis man ne-, - * “
moka nei nuošimčių, nei pa- 
gindinės sumos negrąžina (ma
no bičiulis yra vengrų tautos 
žmogus ir labai teisingas). Aš 
nuėjau pas pažįstamą “real es- 
tatininką”; jis parašė laišką.

pmtoe AmericirfOpinion kai- recenziją išspausdino 
bėtojų bnuo suplanuotame išva- pastogė,” kur apžvelgi: 
ži&vime. Vs, Bražėnas kaftė^r knygos istorija ir skĮĮtfaama M 
Mich^an, Dlintos, Wisconsin, įsigyti. Duodami net adresai, 

kas ją platina Australijoje.
Knyga gaunama ir Darbininko 

administracijoje. Be jos negali 
niekas apsieiti, kas renka Lie
tuvos pašto ženklus. Jos kaina 
15dol.

wood, N.J., P. Pūkas, North Chi- 
cago, HL, E. Strazdas, Center- 
viUe, Mass^ kun. V. Memėnas, 
JollėC TU,* * DrinfiHftnas, 
BicMunod, ..JAil*>A*:T^as,. 
Wa^rington, D.C., H. Bahnvick, 
Philadelphia, Pa^ S. Madselis, 

Baltimore, M<L, K Liandaiis- 
kis, Detroit, MicL^ A. Macelis, 
Bovrie, M<L, W. Zlioba, Jamrica, 
jSiS-A: Bražėnas, "Rcyal Oak, 
Mich., A. Radaitis, Cambridge, 
Mas&, L. Kačinskas, t Peters- 
burg, Fku, K. Tautkus, Mėtose 
Pade, HL, A. Jneremia PocėmeL 
Mass., V. Knbdtus, Westwood, 
Mass^ J. Bateskas^Boderifie,

bylų yra gana daug. Patyrę tei
sėjai prfiaria tam asmeniui, ku
ris yra pametęs paskolos įrody
mą.

KNYGA AHE LIETUVOS 
PAŠTO ŽENKLUS

Nevr Yorko Lietuvių Filatelis
tų Sąjunga, talkinama Toronto 
panašios sąjungos, yra išleidusi



ir dulkėtos kasdienybės dar 
yra ir grožio pasaulis, jautriai 
paliečius mūsų slapčiausius

Junk* High School salėj, ge- 
vilniečio gūžės X 
io, foAw*- Motinos dienos mmėjunas ge-

,&Į ,/>įxpid3
‘ J' . -■<?rr-4rr:

nnit

» »i g ■' .• - - trr ~, - --i-r-f-.-— -i— *** rUmSIC- Jlui*40 m , ; . f
metų sukakties tebeeitas triš- veuavos 
kiliosios New Engfemd Ketnvai- 
tėsbabu»tevo23.

LaisvėsVmporadųo valandos

MozartosdoatųNr. 12inE flat 
majm, < Alle^ro, - Andante con 
rtoto, Rondtv Grižaos- 
ko sonatą NĮr. Ž Aliegro wdb* 
rato, Andante Coutabile, Mar- 
ciale; Ferrari s<matų in G. nri- 
nor Nr. 1 Sosteuuto, AUegro Ap- 
pęsstonato (quasi Presto), Lento 
(senza tempo), Adagio soste- 
nuto, ASegro ma non troppo e 
con spirito.

Tai buvo puikus koncertas,

ba teturiu šokių ansambliai ir 
gn$$. ^Aiš^riyno” "Vasaros 
gus; trio”*’ programų pradėjo 
datems. Po to vyko tautiniai 
šokat Skrų i<ddų pateko teitu 
"M^mas** ir Bostono tantimų 
šoiiįsašAittžs.

tet p«d>Iika gėriuosi šokė
jais, tm tekėjai ir jų vadavai



; \ - • ■.

Mokslo
mas — 3:30 v. popiet.

ristinė diena. Per mišparus 4 
vai. Julius Veblaitis pagros tris

Leonardas Andriekus, OFM.

buvo apie dvi savaites.

Liet Kat Mokslo Akademijos 
New Yorko židinio metinis sūsi- 

pranešimu apie buvusį vienuo- 
liktą Mokslo Akademijos suva
žiavimą įvyks kovo 23, sekma
dienį, 3:30 v. popiet. Kultūros 

skaitą skaitys dramos aktorius 
Vitalis Žukauskas tema “Vil
niaus universiteto teatras**. Po 
susirinkimo kavute.

šį Atlanto pakraštį- Ta proga čia 
rengiami trys dideli literatūros 
vakarai su svečiu poetu: balan
džio 20— Brooklyne, balandžio

Brooklyne

Nemunėlio slapyvardžiu rašo 
vaikam, tai į šio vakaro progra
mą įsijungs ir Maironio litua
nistinė mokykla. Mokytoja mu
zikė Nįjolė Uiėnienė su vaikais

Vytė Nemunėlis. Bus suvaidin
tas Meškiukas Rudnosiukas, į

Iš anksto kviečiama visa didžio
jo New Yorko visuomenė pama
tyti ir išgirsti šį didį mūsų tau
tos poetą. Po vakaro bus proga

landžio 13. Čia jis dalyvaus atei-4

Arvydas Žygas, Moksleivių

Kovo 15 susitiko su New Yor
ko vyresniais moksleiviais ir stu
dentais, o kovo 16 su sendrau
giais.

židinys kovo 16 posėdžiavo kar
tu su MAS centro valdybos pir
mininku Arvydu Žygu Norvilų 
namuose Neringos stovyklos 
ruošos reikalais. Stovyklą numa- 

dviem savaitėm.

25 ir 26 Kultūros Židinyje.

New Yorko ateitininkų meti
nė šventė įvyks Atvelykio sa
vaitgalį, balandžio 12-13. Šešta- 

paskaitos, pokalbiai ir simpo- 

prasidės mišiomis Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje ir tęsis su 
įžodžiais parapijos salėje. Po iš
kilmingo posėdžio ir programos 
vyks vaišės. Į šią šventę kvie
čiamas visas rytinio pakraščio 

921- 
1938 ir Petrą Tutiną (studentai) 
212 647-1406.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus Velykų 
Švenčių metu — balandžio 5 
ir balandžio 12.

Apreiškimo parapijoj metinės 
rekolekcijos vyks kovo 27-30. 
Ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį pamokslai bus sako
mi vakarais 7:30 vai. Rekolekci- 
jų užbaiga Verbų sekmadienį, 
kovo 30, 11 vai. Rekolekcijom 
vadovaus prof. kun. Stasys Yla.

šv. Kazunierą šaute rašytojas ir 
redaktorius Mitas Jurkus. Mo
terų Sąjungos 29 kuopos pirmi
ninkė su taBrininkėm paruošė 
vaišes. Susirinkimui vadovavo 

to Verbų sekmadienį šiais me
tais nebus.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 22, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra- 

opera Don Pasųuale. Pagrindi
niai solistai: Peters, Trimarchi, 
RendalL Duesing. Diriguoja 
Rescigno. Gylienė ir Nįjolė Jankutė-Užu-

balienė. Premijos mecenatas — 
Lietuvių Fondas. Premijos dy
dis—1000 dol.bininko spaudos palaikymui pa- 

nuoširdžiai dėkoja.

spaudai remti paaukojo 10 dol. 
Ačiū labai.

nis posėdis, kuriame buvo ap
žvelgta Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas. Alfos pir
mininkai kasmet keičiasi. Kitais 
metais vadovus tautininkai.

Juzė Balčiūnienė, Broniaus 
Balčiūno mamytė, sulaukusi 94 
metų amžiaus, mirė Lietuvoje. 
Palaidota kovo 19 Aluvėje, 
Alytaus rajone.

Medžiotojų ir žuvautojų klu
bas Aras, įvertindamas Maironio 
mokyklos reikštos: itetuxj^am 
jaunimui, Vasario 16 proga pą? 
skyrė 25 dol. auką tookyklai 
paremti. J

itietės ir šauliai sukaktį pami- vemmą. Draugia prieš savo šu
te rugsėjo 20 atskira akademi- kaktnvinę parodą kovo 21 toje 

pačioje mokykloje rengia pava
sario koncertą, kurio programą 

Algirdui Imndsbeegfau, atliks penki New Yorko filhar- 
_ natn^os nariai. Ta pdi Modern

Arts Guild rengia ir dar kitą 
grupinę parodą. Bloomingda- 
le, Riverside Sųuare, Paramus. 
Paroda prasidės balandžio 21 ir 
tęsis dvi savaites. Pandos atida
rymas bus balandžio 22, antra
dienį, 7 v.v., bus vyno ir sūrio 
vešės. Dail. Aleksandra Merker 
yra Šos draugijos valdybos iž
dininkė.

Yorke gyvenančiam rašytojui, 
paskirta Lietuvių Rašytojų 

regėtus miestus**. Vertinimo ko-

Gaudys, sekr. Marįja Stankuvie- 
nė-Sauhūtyte, nariai Algirdas 

los susikaupimo diena — trum
pos rekolekcijos — buvo kovo 
15, šeštadienį. Po trijų pamokų, 

si mokiniai pervažiavo į Kultū
ros Židinį, kur buvo pravesta 
religinio susikaupimo valanda. 
Jai vadovavo mokyklos kapelio
nas v. Antenas Prakapas, 
OFM, jam talkino sesuo Urbo
ną, Liuda Gudelienė, Jolita Gu
daitytė, Eglė Zikaraitė, Arūnas 
Čiuberkis. Išpažinčių klausė 
Tėv. Placidas Barius ir kun. Jo
nas Pakalniškis. Jie drauge su 

-Tėv. A. Prakapu koncelebravo 

buvo baigta 1:20.yal. popiet

10 Kultūros Židinyje. 

niai, a.a. Juozei Kbirkštienei 
mirus, vietoj gėlių prie jos kapo 
atsiuntė 30 dol. auką Kultūros 
Židiniui.

Dr. Ona ir Juozas Vilpišaus-

.. ...... Lietuvių Kadt—oaFoade įamžta 
savo metinį koncertą rengia ge- ti a.a. Oną Budreckienę, atsiun- 
gužės l^T Kultūros Židinyje. tė 100 dol. auką. jis nedalyvavo.

1980 m. balandžio 26, šeštadieni, 19:30 v.

PIANISTO

burg, Fla. Iš ten atsiuntė Dar
bininkui sveikinimus.

vietoj gėlių prie velionio karsto 
Maironio lituanistinei mokyklai 
paaukojo: Zenonas Jurys — 20 
doL, Emilija Jurevičiūtė — 10 
doL, Algirdas ir Gražina Šimu- 
koniai — 30 lot, Ant ir S. 
Astrauskai — 20 dol, Kazys Ra
dauskas — 10 dol., Birutė ir 
Vitas Labučiai — 10 dol.

A.a. Vadovo čižiūno prisi
minimui pagerbti Būna ir Kęs
tutis Cerkeliūnai skiria auką 
Kultūros Židiniui.

“L Camegie Recitel adėjt.j 
Prasidėjo 5:30 v. popiet

Publikos buvo beveik pita J 
salė. Tai rodo, kad Aldona Keh 
pataite kaip menininkė yra pek 
puliari ne tik lietuvių, bet ir!
amerikiečių tarpe.

Pianiste šiam koncertui buvo* . 
pasirinkusi tokią programą! I 
Schumanno — Kreisleriana, opi į 
16 ( sunkus ir ilgas veikalas)^; 
F aure—Noktumas, Impromptu | 
Prokofiev — Sonata nr. 3 A mĮ; 
nor ir Chopino eilę kūrinių! 
Barcarolle, keturi impromptail ; 
Andante Špianato ir Grande Po*1 
lonaise Briliante E flat mąjorįl 
Bisui paskambino Čiurlionki 
preliudą.

Publika pianistę labai šiltai 
sutiko ir palydėjo plojimais, apf; 
dovanojo gėlėmis.

DaiL Prano Lapės kūrimų pa 
rodą rengiama gegužės 3-4 Kul 
tūros Židinio mažojoje salėje 
Rengia LMK Federacijos Nev 
Yorko klubas.

tuvių tautinius drabužius prista* 
tymas bus gegužės 4, sekmadie<| 
nį, Kultūros Židinio didžiojojd 
salėje. Rengia Lilės Miluldenėš

w t
Kultams Židinio pavasario

Tą dieną bus vaišės ir pasilinks
minimai lauke. Taip pat bus ir 
programa.

Papildome Lietuvos nepri
klausomybės šventės aprašymą, 
kuris buvo išspausdintas Darbi
ninko 9 nr. Paaiškėjo, kad da
lyvavo ir JAV atstovų rūmų

nos mirties antrųjų metinių pro- 

paaukojo 100 dol. Už velionę 
mišios buvo aukojamos lietuvių 
pranciškonų koplyčioj kovo 19.

joji knyga apie žymųjį lietuvį ir 

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

ANDRIAUS 
KUPREVIČIAUS

BrooHyn, N.Y. Kaina 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol.

FORTEPIJONO REČITALIS

Programoje
J.S.Btch




