
<-£ja

•eta*

ooaeeomm£
Kapčiamiesčio milicijos sky

riuje tardymas užtruko porą va
landų. Išleisdami prigrasino

ninę, žinokit, kad į ten patekau 
už tai, jog nepritaria tebesitę
siančiai Lietuvos okupacijai ir

čiam autonomijos suteikimo rei
kalais. Abu pakviestieji sutiko

ma, kad visos svetimos kariuo
menės paliktų Pabahįjį ir kad 
Pabaltijo kraštam batų suteikta

teisė. Skuodžio parašo 45 pasi
rašiusių tarpe nėra.

IS naujai gautų žinių paaiškė-

JAV Prezidentui 
p. Džeimsui Karteriui

— Tai daugiau nei žmogžu
dyste!

Romas buvo uždarytas į kam
barį ir prasidėjo grasinimai:

— Tu užrašei ant kryžiaus!
— Šaukė įtūžęs saugumietis ir 
užsimojęs portfeliu grasino:

— Kai duosiu į snukį, tai aš 
tau atnaujinsiu veidą!

Tardytojai gąsdino kaip išma
nydami: pašalinsią iš mokyklos, 
neleisią niekur įstoti mokytis, 
pasiusią į pataisos namus, paso
dinsią į kalėjimą, primušiu. Kai 
nieko nepešė gąsdinimais, ber
niuką įgrūdo į mašiną ir išsi
vežė į Kapčiamiestį. Veždami

pritaria žodžiu.
3. Siūlo, kad jo knyga ^'Dva

sinis genocidas Lietuvoje” būtų 
laikoma oficialiu TTG KK do
kumentu.

Viešajame laiške prezidentui 
Carteriui, datuotame 19791apkr. 
28, Skuodis praneša, kad jo bute 
1979 lapkričio 24 padaryta krata, 
kurios metu konfiskuotas jo ne
užbaigtos knygos “Dvasinis ge
nocidas I jęHivnje** rankraštis. <

Laiške Skuodis pasisako, k*dt

“Po blyškiu Lietuvos dan- vių. Kaune jis apžiūrėjo vietą, 
gum” — šiuo pavadinimu pran- kur 197% susidegino Romas Ka- 
cūzą laikrašty La Croiz sausio tania: “Kareivis rangn, tatatae- 
25 pasirodė Priscalio Albemy kas neprieitų; nežiūri* to, Idek- 
įspūdžiai a jo visšsurgės Lieta- vieną rytą jam reikia pašalinti

dymų metu neišlaikytų mano 
mikroinfarkto neseniai paliesta 
širdis, netikėkit oficialia versija 
apie mano savižudybę, kaip tai 
1972 metais buvo paskelbta apie 
Vilniaus universiteto profeso
riaus daktaro J. Kazlausko mirtį. 
Jeigu vietoj kalėjimo mane pa-

Kreisky pareiškė, kad Austrija 
pnpezins raestinos isiiisvi- 
nimo or^nizacijai specialias 
diplomatines teises.

Irraslfa vėl nusavino 375 ak
rus arabam priklausiusios žemės 
prie Bethlehem miesto majai 
W - 1 P _ 1 --- « v zyatj koiongai.

B teroristą brikomą diploma
tinių įkaitą Kolumbijoj pavyko 
pabėgti Urugvąjaas ambasado
riui Fernando GomezFyns. Ve- 
uCCUdOv SuBDOSroCIOteln v UkIUO

JAV, Britanijos kr Australuos 
suorganizuota 12 valstybių kon
ferencija nutarė suorganizuoti į- 
vairiose valstybėse sportinius 
žaidimus visiem tiem sportinin
kam, kurie atsisakytų dalyvauti 
olimpiniuose žaidimuose Mask
voj. Šiuose žaidimuose galėtų 
dalyvauti ir Maskvos olimpi
niuose žaidimuose dalyvavę 
sportininkai.

Britanijos užs. reikalų sekre
torius lordas Carrington pareiš
kė, kad Palestinos išlaisvinimo 
organizacija nesanti teroristinė 
ir kad be jos dalyvavimo nebū
sią įmanoma pasiekti taikos 
Art. Rytuose.

Irano valdovas Khomeori pa- 
buv.

Aš, Benedict Scott, arba Vy
tautas Skuodžius, arba Vytautas 
Skuodis, informuoju Jus, Ger
biamas p. Prezidente, apie tai, 
kad, gyvendamas TSRS Lietuvoj, 
iki šiol tebelaikau save JAV pi
liečiu. Esu gimęs 1929 kovo 21 
Chicagoj, JAV piliečio Petro 
Scott, 1910-1930 gyvenusio

metus kalėti, tikėkit, kad taip aš 
įprasminsiu savo, kaip pavergtos 
lietuvių tautos sūnaus, gyveni
mą. Tai, kad aš, Vytautas Skuo
dis, esu tas pats Benedict Scott, 
gali patvirtinti kunigas Kazimie
ras Kulbis, su kuriuo buvau du 
kartus susitikęs jam lankantis 
Lietuvoj. Jo adresas: 4940Wash- 
ington St, Hillside, IL 60162.

Aš ir mano žmona Irena Skuo
dienė, dukros Giedrė ir Daiva 
Skuodytės dabar gyvenam Vil
niuj, Vandentiekio g-vė 44, bt 
4. Mano motinos Elžbietos 
Skuodienės (g. 1902 m.) adre
sas: Panevėžys , Gogolio gatvė 
65, bt. 2.

Sekančią dieną Romas Žd>ū- 
da dar buvo iškviestas į Laz
dijų saugumą. Ten jį niekino, 
kad patarnauja Mišiose, klausi
nėjo, kur galvoja stoti baigęs 
vidurinę mokyklą, reikalavo per
sakyti pavardes’kitų berniukų, 
kurie patarnauja Mišiose. Išleis
dami pasakė, kad teksią susitikti 
dar ne vieną kartą.

V. SKUODŽIO LAIŠKAS 
PREZIDENTUI J. CARTERIUI

su sovietine valdžia priežastys. 
Savo viešama pareiškime Skuo
dis iškelia tikinčiųjų teisių var
žymus Lietuvoj. Jis praneša, jog 
parašęs darbą “Dvasinis genoci
das Lietuvoje”, kuriame anali
zuoja 1940-1979 laikotarpy pasi
rodžiusią ateistinę literatūrą.' 
Leidinys esąs 240 psl., turinys 
iliustruotas bei papildytas skai-

vams nepasakoti apie įvykusį 
tardymą.

Liepos 7T d. 14 vai. į Žibū- 
dų namus (Menciškės kaime) 
saugumo mašina atvyko girtas 
saugumietis J. Zinkevičius 
ir tas pats milicininkas Ka
valiukas. Pirmiausia užsipuolė 
motiną, kad ji blogai auklėjanti 
vaikus, nes jie eina į bažny
čią, o štai 23 d. pastate kryžių. 
Zinkevičiu^"reikalavo pa
kvies# sūnų Romą ir dukrą. Kai 
motina paklausė, ar jau toks di
delis nusikaltimas pastatyti kry
žių, kad net milicija ieškanti nu
sikaltėlių, Zinkevičius atrėžė:

UPI žinių agentūra sausio 14

lauja, kad 1981 m. biudžetas bū
tų subalansuotas, kad importuo
jamas aliejus būtų apmokestin
tas specialiais mokesčiais ir kad 
paskolų gavimas iš bankų būtų 
suvaržytas.

Irane vyko daliniai parlamen
to rinkimai, kuriuos laimėjo 
mulų vadovaujama islaminė res
publikonų partija, išrinkdama 
46 atstovus iš 69 renkamų. 
Spėliojama, kad dėl to įkaitų 
paleidimas vėl kuriam laikui 
bus atidėtas.

Tik po 30 m. JAV-bės pradė
jo gaminti naują tanką, o Sov. S- 
ga per tą laiką gamina jau 4-tą 
tankų tipą. Senesnieji sovietų 
tankai T-64 ir T-72 turi tokius 
šarvus, kad jų negali pramušti 
JAV TOW ir Dragon prieštanki
nės raketos, kurios dėl to dabar 
yra tobulinamos.

Kinijos komunistą prarija iš
leido naujus nurodymus, drau
džiančius partijos nariam asme
nybės kultą, aukštų pareigūnų 
gimtadienių minėjimą ir jiem 
muziejų statymą ar teikimą do
vanų. Taip pat draudžiama nau
doti savo padėtį šeimos nariam 
ar giminėm įstoti į aukštąsias 
mokyklas, gauti darbus ar kelio
nes į užsienį.

Austrijos kancleris Bruno

Amerikos žydri tiek įsidrąsi
no, puldami JAV vyriausybę 
už Izraelio pasmerkimą Jungt 
Tautose, kad tos pat tautybės 
demokratų partijos pirmininkas 
Robert Strauss, nepakęsdamas 
kritiškų pastabų, pasišalino - iš 
žydų vadų susirinkimo.

JAV apkaltino Irano vyriausy
bę tarptautiniam Hagos tribu
nole už žiaurų elgesį su JAV 
ambasados įkaitais ir paprašė 
teismą įsakyti Iranui įkaitus tuo
jau paleisti.

Sov. S-ga atsisakė tartis su 
JAV dėl strateginių ginklų ap
ribojimo sutarties nuostatų vyk
dymo, nes ta sutartis dar nesanti 
JAV senato patvirtinta.

Vakarą kariniai ekspertai susi
rūpinę seka nuolatinius Sov. S- 
gos modernių ginklų papildy
mus Libijoj, Sirijoj, T. Jemene ir 
Ettopųcj.

Prea. Gaarter 
-Mritataftądaą

iki šiol tebelaiko save JAV pi
liečiu. Vytautas Skuodis gimė 
1929 kovo 21 Chicagoj.

' US

kovo 24 įsikūrė Egipte.

Prez. Carter pakvietė į JAV 
Egipto prezidentą Anvvar el- 
Sadat ir Izraelio mm. pirminin
ką Menachem Begin atskiriem 
pasitarimam vakarinio Jordano

1979 m. birželio 23 d. joninių 
išvakarėse jaunimo būrelis susi
rinko prie bedievių rankom iš
niekintos Paveisnininkų bažny
tėlės. Saulei leidžiantis su kryžiu
mi ant pečių, giedodamas ir gar
siai kalbėdamas rožančių, jauni
mo būrelis patraukė link tos vie
tos, kur kažkada buvo planuoja
ma statyti bažnyčia. Su viltimi 
tylų vakarą skambėjo malda tarsi 
šauksmas prikelti tautą.

Po keliolikos minučių iškilo 
gražus didelis kryžius, ant kurio 
užrašyta: “Viešpatie, atnaujink 
mūsų tautos veidą!”

Greitai sujudo Lazdijų saugu
mas ir milicija ieškoti kryžiaus 
statytojų, šitokio uolumo gau
dant chuliganus milicija niekada 
neparodo.

Liepos 2 d. iš namų į Kap
čiamiesčio milicijos skyrių įga
liotinis VI. Kavaliukas atve
žė 10 klasės mokinį Antaną 
Ramanauską. Mokinys buvo 
tardomas, gąsdinamas, kad su 
juo susidorosią, jei jis tylėsiąs. 
Milicijos įgaliotinis klausinėjo, 
kas organizavo, kas darė, kas 
šventino, statė, iš kur buvo susi
rinkę tiek daug jaunimo. Berniu
kas gynėsi nieko nežinantis.

Teisėm Ginti Katalikų Knmita- 
to nariu. „.. .

2- Jis sutinka su visais TTG 
KK dokumentais. Jei dėl esamų 

dokumento

„, _ .„ . v _ __ skelbė ------_-----
ton^ą, gąsdino /Irate& šadro f?1.
rius Kavaliukas. Išleisdamas si ir visai nekreipė į juos dė- įsteigtos slaptosios policijos Sa- N. 13870*. Certificate of Baptism 
namo, įgaliotinis įsakė net te- mesto. vak tarnautojam. Our Lady ofVilna Chuich, 2327

■ ' . " - . ‘_____________:_____________________ ... _________. ———m West 23rd Place, Chicago, IL
BĮ/ 6O6O8.

, KXEsu geologas, dirbu Vilniaus
universitete, hidrogeologijos

H inžinerinės geologijos katedroj,
■ docento pareigose. Nuo 1940

■ ■ B birželio 15, matydamas nuolati-
demokratinių

M žmogaus teisių' pažeidimus Lie-
■ tuvoj, aš įsijungiau į lietuvių 

tautos judėjimą už demokratines
žmogaus teises, ku- 

rios pastoviai, sistemingai pa- 
žeidžiamos mano tėvų gimtinėj, 
o mano tėvynėj, Lietuvoj.

1979 lapkričio 24 mano bute
■ padaryta krata, kuri tęsėsi 11 

. valandų. Jos metu buvo konfis-
„ knotas mano dar neužbaigtos

■ knygos “Dvasinis genocidas 
Lietuvoje” rankraštis, įvairūs

_ užrašai, Lietuvoj leidžiami įvai- 
rūs pogrindžio leidiniai ir kt. 
Tos pačios dienos vakare mane 
išsivežė tardymui, kuris tęsėsi 2 
vai. Lapkričio 25 mane išsivežė 
iš universiteto. Tardė 3J5 vai. 
L^ąricričio 27 tardymai į saugu
mo rūsius privalėjau nuvykti 
pats. Tardymų meta iš manęs “Profiles: The Helsinki Mota- 

*"kuriame pateikiansos 

jimo ir pogrindžio spaudos daly- 
vius, tuo pačiu meta priminda- 

■n, na jie pennBJMm aang- >. ji __
ėmė iš asanęs įkalčių tam,1md v;y . AT?

aiškino: “Tai reiškia, kad viskas sudarytų Uodžiamąją bylą.



MOKĖTI

vietinio karo laivyno nuopelnai 
pavergiant svetimas Šalis (šven- 
tėyasario23). Jau gausiai smil-

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Tuta.lra, Jr. laidotuvių <Hraktorim, Nev
ari offico: 426 Lafayette 8t (Cor. WUson AvaJ, totof. 344-5172. Pu- 
ruoMaaroa garbingos totaotavėa. Modernios koplyčios, oras iaMomaa. 
Daug vielos atrtomobUam pastatyti

tuviškas mišias į kurias atsilan
kė daug lietuvių. Minėjimas 
vyko salėj. Kun. A. Senkus su
kalbėjo invokacįją. Po invokaci- 
jos buvo perskaitytas Vasario 
Šešioliktosios aktas, Floridos 
gubernatoriaus proklamacija ir 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Knn. A. Senkus paskaitoj apžvel-

literatSros istorija”. Jos bus tik 
du tomai. Kaip žinome, K. Kor
sako redaguota vadinamoji aka-

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1863 Madison SL, Ridgevrood, N.Y. 11227, 821-6446. Šato vestu
vėms Ir kt pramogoms. Be to, duodami potoldotuvlntoi pietas. Pirmos 
raitos lietuviškas maistas prieinama kaina.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vsl. ryto WHBI 105.9 
FM.R. Kazys,217-2554th Avs.,Bayside,N.Y. 11364.Tel.212229-9134.

— Prie etnografinių veikalų 
priklauso ir Henriko Paulausko 
veikalas “Kupiškėnų kraštas” 
(1979). Autorius rūpestingai yra 
surinkęs daug istorinės, archy
vinės, etnografinės medžiagos 
apie Kupiškį ir jo apylinkes. 
Knygoje aprašomas materialinis 
žmonių gyvenimas, buitis, pa
pročiai, kultūriniai reikalai. Kny
gos vertę mažina per didelė 
duoklė vadinamai klasių kovai, 
tariamai darbo žmonių kovai už Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tol. (516) 757-0055. 
laisvę. Monografijoje iškeliami 
žymesnieji kupiškėnai kultūros 
ir visuomenės veiki

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

JUOZO ANDRIULIO Reni Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tas pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, teUL, 89-11 Jamaica Avo., Woodhaven, N.Y. Talof. 847-2323 
(namų totot. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio Hijentals.

tistai V. Kybartas 1r A Rosenas, 
dainavo solistas V. Kuprys. įteik
tas sovietinis “Gelbės ženklo** 
ordinas.

— Lietuvos nusipelniusios ar
tistės vardas sute&tas Kauno 
muzikinio teatro solistei Mori-

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS - ŠERMENINES: Havon HI8 
Furorai Home, Ine., 104-38 Jamaica Aveų Richmond HiH, N.Y. 11418; 
ir Garszva Furorai Home, 231 Bedfonr^vo^ Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York Stato laidotuvių direktoriai Ir batza- 
muotojai. TeL 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

gerbti Žuvusieji už Lietuvos 
laisvę.

Lietuvos laisvinimui buvo su
rinkta aukų: Tautos Fondui 249 
doL, Lietuvių Bendruomenei 75 
dot ir Atari 20 dot Viro suau
kota 344 ckd.

kų vaidinimų festivaliu. Dabar 
jau pasigirsta ir kritiškų balsų. 
Žinoma teatrologė Irena Alek
saitė Literatūros ir Meno (Nr. 
8) laikraštyje paskelbė straipsnį 
“Septynios auklės — vaikas be 
galvos”, kuriame gerokai papur
to fstivalio veikalus ir jų pa
statymus bei aktorių vaidybą. 
Iš vienuolikos veikalų tebuvę

' -- mm* • •• unosaa ••• notant
T?onp A npT7 97CM hxfevard,tt. Petenburg Bcach.FI. 59706
ĮjlJ JI A A Ui Metanas (8I9> >0-2448. UUcpre (8 >5) 945-27)6

Algimanto Baltakio 50-ies metų 
amžiaus sukaktis. Vasario 15 
Vilniaus meno darbuotojų rū-

riasdešimtmečiui paminėti ruo
šiama kolektyvinė apybraižų 
knyga, kurioje turės atsispindėti 
“Tarybų Lietuvos kultūriniai ir 
ekonominiai -laimėjimai*. Re
dakcinės komisijos pirmininku 
paskirtas Nemuno redaktorius 
L. Ims.

Vilniaus dailės parodų rū
muose penkias dienas truko gė
lių ir keramikos paroda. Gėlės 
buvo atgabentos iš 14 valstybi
nių gėlininkysčių, o keramikos 
darbai — iš “Dailės” kombina
tų, “Jiesios” dailiosios kerami
kos gamyklos-ir liaudies meno 
draugijos. Lankytojus labiausiai 
patraukė meniškai sukompo
nuotos gėlių puokštes ir gėlių 
ir keramikos deriniai. Spaudoje 
minimi pasižymėjusių gėlinin
kių vardai.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sltvor Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, šav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11388. Totef. 779-5156.

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 
70tft st, Maspeth, N. Y. 11378. ________ ~

K46 N ST. JHMLE YILUEE, ODEEIS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENMTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

apie J. Grušą, apie mokytoją 
J. Vainauską. Pagarbinamas ru
sas kompozitorius D. Kabalevs- 
kis. Antroje knygos dalyje pla
tokai kalbama apie paminklus 
“fašizmo aukoms’ (daug piktų 
žodžių apie vokiečius). Vertin
giausi šioje dalyje yra kelionių 
aprašymai. Pažintinėsmedžiagos 
čia pateikiama apie Mongoliją, 
Kanadą, Portugaliją. S. Šimkus 
yra sovietinės ideologijos ir po
litikos propagandistas. Jis visur 
randai progos pasidžiaugti komu; 
nistinės kultūros ^žydėjimu”. Jo 
kbitnentar^  ̂retoriški, šafišĖi. : ’

.taip pat P. Cvirkos insceniza
cijoje “šyvio dalia”. Teigiamai 
vertina E. Ignatavičiaus, V. Pal
činskaitės, V. Žilinskaitės ir A. 
Liobytės veikahukus, A. Tolsto
jaus pasaką “Auksinis raktelis”, 
taip pat režisierių V. Blėdžio, 
D. Tamulevičiūtės ir A. Ragaus
kaitės pastatymus. Geriausias 
veikalas ir pastatymas buvęs Vil
niaus “Lėlės” teatro E. Ignatavi
čiaus dramatizuotas J. Biliūno 
novelės “Joniukas” vaidinimas 
‘Ak vija pinavija”, pastatytas V. 
Mazūrų.

— Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto kultūros sky
riaus vedėjas Sigizmundas Šim
kus Lietuvoje yra žinomas kaip 
kūrybos komunistintejas, neat
laidus cenzorius. Praėjusių 
metų pabaigoje Vaga išleido jo 
publicistinių apybraižų knygą 
“Žmonės ir pasaulis”. Pusė kny
gos skirta kūrybos aptarimams. 
Čia labai iškeliamas ateizmo 
apaštalas ekskunigas J. Ragaus- 

_____ ___ „ ______ kaš. Smilkalų tenka dailininkui
atsitiktinis gyventojų apnuodiji- J. Švažui. Santūriau kalbama 
mas antbrax bakterijom ir kad 
dėl to keli šimtai žmonių tuojau 
mirė. JAV pareiškė savo susirū
pinimą, kad Sov. S-ga nesilaiko 
pasirašytos tarptautinės sutar
ties, draudžiančios gaminti bio
loginius' ginklus. Sov. S-ga visa 
tai neigia.

P. ir š. Korėjos sutarė, kad 
jų ministeriai pirmininkai susi
tiktų paliaubų pasirašymo vieto
vėj Panmunjom pasitarti dėl 
abiejų Korėjų sujungimo.

Italijos min. pi<ąpąų^^iąp,- 
cescOkCossiga mažumos vyriau-

nas, 1980, Nr. Redaktorius 
dar paaiškina, kad pirmasis to
mas apima lietuvių literatūrą 
nuo seniausių laikę iki 1940 
metų. Antrasis tomas apimsiąs 
“tarybinę” literatūrą. Pirmojo 
tomo autoriai: K. Doveika, V. 
Galinis, L. Gineitis, V. Kubi
lius, R. Mikšytė, K. Nastopka, 
A. Samulionis, V. Vanagas, A. 
Zalatorius, J. lėlaiti. Šie auto
riai “rėmėsi jau įsitvirtinusiais 
metodologiniais lie tuviųliteratū- 
ros palikimo vertinimo princi
pais, vadovavosi šiuolaikiniais 
marksistinės estetikos ir literatū
rologuos bei kritikos pasieki
mais .. ” (ten jpat). Jau iš aka
deminės literatūros istorijos ži
nome, kad vadinamoji marksisti
nė estetika ir metodologija lei
džia autoriams iškraipyti tikrovę. 
Taigi ir naujoji literatūros istori
ja reikiamo objektyvumo nežada.

sy^ėbuvo privęjra^ats^^re' 
ti, nes socialistų partija nesuti
ko jos toliau remti.

Nikaragvos junta pasirašė eilę 
susitarimų su Sov. S-ga.

Raudonosios brigados teroris
tai Italijoj nužudė apeliacinio 
teismo teisėją Girolamo Miner- 
vini.

Kbomeini pareiškė, kad JAV 
įlęaitai galėsią bšti paleisti tik 
gegužės vidury, susirinkus Ira
no parlamentui.

. Britanijos min. pirmininkė 
Margaret Thatcher pareiškė, kad 
nei civ. tarnautojam, nei Britani
jos kariam nebūsią duota atosto
gų dalyvauti olimpiniuose žaidi
muose Maskvoj.

. Prie Varšuvos nukrito sovietų 
gamybos Lenkijos oro linijos 
Lot keleivinis lėktuvas su 87 
keleiviais, kurių tarpe buvo ir 14 
JAV mėgėjų boksininkų. Visi 
skridusieji žuvo.

, Prez. Carter pareiškė, kad JAV 
gali atsisakyti nuo su Sov. S-ga 
sudarytos sutarties strateginiam 
ginklam apriboti, jei senatas su 
tuo sutiktų.

taOOOGOGOGGGOOOGOGMGOBta

V. Vokietijos spauda tvirtina, 
kad prieš metus Sov. S-gos 
Sverdlovsko mieste, turinčiam 
apie .1.2 mil. gyventojų, įvyko

Vasario 9 klubas minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo šešiasdešimt antras metines.

pelniusio dėstytojo vardas su
teiktas valstybinio dailės institu
to docentui Tadui Adomoniui.

— Baleto šokėjų konkurse, vy
kusiame Maskvoje vasario 11- 
19, iš Vilniaus akademinio teat
ro dalyvavo D. Kiršys, P. Skir
mantas, N. Beredina ir N. Tich- 
omirovas, taip pat dvi meno-mo- 
kyklos studentės — J. Valeftai- 
tė ir A. Gineitytė. Premijas lai
mėjo rusai šokėjai. Studentė Jo
lanta Valeikaitė gavo garbės 
raštą.

— Vasario 17 Tolminkiemyje 
prie K. Donelaičio kapo buvo 
suruoštas IfteratOros vakaras. 
Ant kapo padėta gėlių. Apie K. 
Donelaitį kalbėjo žurnalistas V. 
Radaitis. Savos kūrybos paskai
tė V. Šulcaitė ir J. Strielkūnas. 
Iš Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
ir Stalupėnų (Nesterovo) buvo 
atvykę rusai administratoriai ir 
kultūrininkai.

— Lietuvoje paskelbtas poli
tinio plakato ur atviruko konkur
sas. Duotos temos: tarybinė ar
mija, moters diena, gegužės pir
moji, spalio revoliucija, sovie
tinė konstitucija. “Kūriniai turi 
atspindėti proletarinio interna
cionalizmo ir naujos tarybinės 
liaudies tradicijas, socialistinio 
gyvenimo būdą.” Jie turi būti 
įteikti Minties leidyklai iki šių 
metų gegužės 15. Pirmoji premi
ja — 350 rb., dvi antrosios — 
po 250 rb., trys trečiosios — 
po 200 rb. Trys tokio pat dydžio

Savaitės 
įvykiai

NEW YORK — Ltetuvos ataimlnliMl, šeštad. 4-5 vaL WEVD1330 AM Ir 
7-8 v>. 97.9 FM. Muaic of LMiuania, plrmad. 7 ^0-8^0 vaL.vak. W8OU-FM 
694 anglą kaRra. Dr. J J. Štokas, 1467 Force Dr., MountalnsMe, NJ. 
07092. T«L (201) 232-5505.

LAKE WORTH,FLA.
Lietuvių L. W. KteboveBda

Šią žiemą net ir pietinėj Flo
ridoj oras pusėtinai šaltas: naktį 
temperatūra svyruoja tarp 40 ir 
50 laipsąuų F, bet dienos yra 
saulėtos ir vidurdienį būva 70-80 
laipsnių F. Daug žmonių pajū
riuose saulinasi ir net maudosi.

Sausio 12 įvyko Įdubo metinis 
susirinkimas, kuriaite išrinkta 
nauja Įdubo valdybaroirminin- 
kas — Vincas Dovydams, vice
pirmininkas — kun. Andrius 
Senkus, iždininkas — Juozas 
Navasaitis ir sekretorė — Liud
mila Stulpinienė. Revizijos ko
misiją sudaro Kazys Tuskems, 
Stasys Stulpinas ir Juozas Virš-

Turkijoj nukrito JAV karinio 
transporto liktuvas su 18 karių 
ir civilinių pareigūnų. Visi žuvo.

FALN teroristai, siekią 
Puerto Rico nepriklausomybės, 
įsiveržė į Carter-Mondale rinki
minę būstinę Chicagoj ir į Bush 
rinkiminę būstinę New Yorke, 
surišo ten buvusius tarnautojus 
ir būstinių sienas išmargino įvai
riais šūkiais.

Kinuos min. pirmininko pir
masis pavaduotojas Deng 
Xiaoping fiumato atsisakyti šių 
pareigų ir pasilikti tik partijos 
pirmininko pavaduotoju.

Saudi Arabijai pavyko įtikinti 
Jemeno prez. Ali Abdullah Sa- 
leh, kad jis atsisakytų jam tei
kiamos Sov. S-gos karinės para
mos ir kad nutrauktų pasitari
mus su Pietų Jemenu dėl abie
jų valstybių sujungimo.

PRISTATOMI f VMĖAS KAPINES NĖW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE SV. JONO KAPINIŲ
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Atrodo, kad pasakojimas apie 
Babelio bokštą nori atsakyti du 
Mausimus: 1. IŠ k* kilo kalbą 
įvairovė? 2. Kaip žmonija išsi-

Margnet Mead, amerikietę an- 
tmpOfOgę, kini JJSSKSraM DCvD

~ -»1 . * - »- — -3 tat —V- ak ^-’Ur + pBMHOgO* RvHSjOp OV1KJ51

(mKk> HKkKUl. £4SKMnDeTQO5 
tvarų lyg ir nebėra. Tiek < 
įspūdžių. Mintimis grįžtu į 
ziejų ir j Babilono piliak

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ

IS kur atsirado ziggtnat —Kal
nų viršūnė Mesopotamijoje? Šu
merai atėjo į sferų tarp upių iš 
kalnų. Jiems buvo įprasta die
vybę garbinti ant kalno. Patekę 
į lygumą, jie statėsi dirbtinius

mas visą tos savaitės istoriją. 
Nežinom, ar tas žmogus tapo 
krikščioniu, bet jis paklausė Kris
taus vardu jam sakyto žodžio, ir 
jo gyvulėlis tapo įrankiu neuž
mirštamo įvykio. ‘ ~

Joks žmogus negali pramaty
ti savo veiksmų, žodžių, net 
minties visų pasekmių. Būtų 
galima paminėti daug visokių 
pavyzdžių. Prisiminkim kelis 
mum savus žmones.

Šiaurės Sibiro vergų stovyk
loj lietuvaites užrašė ranka ant 
prasto popieriuos gabalėlių ke
letą savų maldų. Jos tai rašė

įžūliai sukilo prieš Dievų. Pir- Ant, y*būdtagre Metaptre 
moji žmogaus nuodėmė — įž«- o»#w huMtorių trtbftlm- 
lumas (PT 3» 22-24) jį nutolino raLSavoipangi Ttggmtiyrpm- 
nuo Dievo ir nuo brolio (Pi 4, našus j piramidę. TaHan r#te- 
1-16). Pasakojime apie Babelio Mt ir piramidė tirtjo llttt

Navajo indėnai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse turi šven
tąjį Navajo kalną. Kasmet eina
ma ant kalno pabuvoti su Di
džiąja Dvasia.

mokėmės 'ir idgbm. Žinotea, esu 
dėkinga padėjūsiem, taip pat ir 
šeimai.

dies drifeų pyteė ("combo”) irktJ 
Parašiau eilę dainų įvairių poe
tų žodžiam: B. Brazdžionio, J. 
Aisčio, F. Kiršos, J. Tysliavos, 

j?. Orinteitės, J. Švabaitės-Gylie- 
nės, Pr. Lamberto ... Kai kurie 
tų kūrinių buvo rašomi literatū
ros vakarų programom ar šiaip 
specialių parengimų papuošimui 
ar papildymui. Dažnai būdavo 
parašomi kūrinėliai “iš reikalo”, 
nes to laukė mūsų jaunimo auk
lėtojai, to laukė patriotinių pa
dengimų programos ... Tik reta 
laimė atsisėsti prie pianino ra
miai, rimtos kūrybos darbui. Bet 
toks mūsų egzilėj gyvenimas.

Kokie ateities planai?
Paruošimas minėto šešto lei

dinio, gal ir daugiau. Manau 
išleisti, kiek įmanoma, daugiau 
savo kūrinių lietuviškomis te
momis, kuriuos pateikčiau aukš
tosioms ir vidurinėm Amerikos 
mokyklom kaip mokom^ą-muzi- 
kinę medžiagą. Iki šiol jau ma
no muzikos dalykai buvo atlikti

Man bebandant aiškinti, jis greit 
atsakė: "Gerai,. gerti?* Atseit, 
bandyk irtoliaru Vokietijoj muzi
kos akademijoj manę pastebėjo 
ir padrąsino muzikos profeso
rius dr. Degen. Jau gyvendama 
Amerikoj, dar prieš platesnes 
studijas, parašiau “Viešpaties

Kaip suderinat pareigas šei-’ 
mai ir visuomeninę muzikinę 
veiklą?

> Nebūtų įmanoma suderinti, 
jei šeima nepadėtų, nekooperuo
tų. Ačiū Dievui, mano vyras 
dr. J. Gudauskas irgi mėgsta mu-' 
ziką, pats groja smuiku; duktė 
Daina vis labiau pamėgsta dai
navimą, pati kartais dainuoja 
solo jaunimo programose ("Vi va 
Europa” ir kitur); sūnūs Saulius 
ir Gediminas priklausydavo prie 
"Baltijos Vėjų”, padėdavo man 
įvairiose muzikinėse progra
mose su instrumentais (ir aš

Jų ^visa Išmintis lt 
mo mokykla yra televizijos ir ra-" 
dijo tokios programos, kurią ne 
viena gal ir sukurta tik žmogių 
gadinimo tikslu.

Apie antrą priežastį retai Ul
bama ir galvojama. Tai pavyz
dys daugelio tokių, kurie vielai 
žinomi formaliai priklausą prie 
kurios nors religijos, savų šven
čių metu lanką maldos namas, 
bet privačiame gyvenime nepai
so savo religijos reikalavimą. 
Kai asmuo, viešai pademonstra
vęs savo religiją, paskui nesįži— 
ningai elgiasi savo pareigose,

Gana ilgos studijos Kaune ir plotmėj, skatindama, mokydama, 
už Lietuvos ribų. Fortepijonu ruošdama ir mėgindama įkvėpti 
skambinau nuo 7 m. amžiaus, muzikos meilę jaunimui. Augi- 
Moltiauti su pussesere B. Nas- nan savo tris vaikus, kurie dau- 
vytyte-Smetoniene, vėliau Kau- V “ 1--1— -
no konservatorijoj,' vienerius 
metus su Vyt. Bacevičium ir apie 
7 metus su Lubja Dauguviety- 
te-Malko; dirbau kaip akompa- 
niatorė, net ir modernios iš
raiškos šokiam. Okupacijom nu
traukus darbą ir studijas Kauno 
konservatorijoj, toliau studijavau 
Chicagos Roosevelto universite
te kompoziciją bei muzikologi
ją; 1952 studijas baigiau baka
lauro laipsniu ir vėl ten pat stu
dijavau pedagogįką. Californijoj 
tęsiau, studijas DCLA; studija
vau pedagogiką^ filmų muziką H

maldose, kiti gal tik kasdieninio kur jos šiandien, tafim 
darbo valandomis prisimenam 
Kristaus žemiško gyvenimo pas
kutines dienas, kančią, mijptį, 
prisikėlimą. Kiekvienam yra 
naudinga įsijausti ‘ giliąs į šių 
dienų turinį, nes tai, kas tomis 
dienomis įvyko, įvyko dėl mūsų.

Kristus žinojo savo kančios ir 
mirties tikslą ir pasekmes. Tie, 
kurie buvo atsakingi už Kristaus 
mirtį, nieko nesuprato i r nepra
mato savo elgesio pasėkimų. Jie 
tikėjosi, kad, nukryžiuodami 
Jėzų Nazarietį, baigs jo įtaką 
miniom. Kaltieji dėl jo mirties 
buvo liudininkais jo paskutinių 
minučių, paskutinių žodžių: “Į 
tavo rankas atiduodu savo sielą. 
Išsipildė ....” Jie tikėjosi pasie
kę savo tikslą. Net tyčiojosi, sa
kydami: Jeigu esi Dievo sūnus, 
tai nuženk nuo kryžiaus. O ta
čiau kareivių šimtininkas, kuris 
nebuvo girdėjęs nė vieno Kris
taus pamokslo, nematęs nė vie
no jo stebuklo, čia pat ištarė: 
Tikrai tas buvo Dievo sūnus. 
Tas įspūdis, tas žodis taip skli
do žmonių terpe, kad nei tada, 
nei iki dabar niekas nepajėgė 
ir nepajėgia to sustabdyti. .

Mąstydami apie žmones, jų el
gesį, elgesio pasekmes, grįžkim 
į Palmių sekmadienį. Evangeli
jų autoriai nepamiųėjo, kas buvo

Esu kilusi iš muziko Ba
naičio giminės. Bet mano pir
mus kūrinėlius pastebėjo Balys 
Dvarionas. Kai Kauno konser- 
vatorijoj išgirdo kartą jis mano 
"improvizavimą”, atėjęs į klasę,

tie jų žodžiailieka žmcmųos is
torijoj, išversti į keliolika kabį, 
pasklidę keliais mil^onais eg
zempliorių. Jeigu skaičiusią 
tas maldąs nors dalis asmeą 
užrašytų savo vidinius pergyve
nimus, mintis, turėtume stebė
tis tų maĮdų žodžių pašaknė
mis. -

Panašiai yra su Nijolės Šak
naitės, kunigų Šeškevičius, 
Zdebsltio ir eilės kitų žodžiais, 
skirtais jų teisėjam. Kiti, kaip 
vyskupai Borisevičius, Reinys, 
Matulionis, Ramanauskas, prof. 
Dovydaitis ir eilė kunigų bei pa
sauliečių, paliko gyvenimo fak
tus, po jų kalbančius be žodią.

Šiuo mūsų gyvenamu laku 
yra vienas faktas vertas visą 
dėmesio. Kas tik nori, gali kas
dien pasiklausyti per radiją la
bai pozityvių religinio-mcmK- 
nio turinio kaJbų-pamokslų. To
kio turinio temomis gauti yra 
spauda. Tačiau ne kartą net 
spaudoj keliamas klausimas, ko
dėl iš to nematyti visuomet# 
tokios įtakos, kokios derėtų tkž- ' 
tis. To priežasčių yra daugiau o. 
šia proga atkreipkim dėmesį į 
dvi.

Viena priežastis, kad nemža 
dalis subrendusiųjų ir jaunuaią

tame į Bagdadą. Eismo dabar 
mažai. Atveriu autobuso langą. 
Judėjimo sukurtas vėjukas gai
vina. Pakelės kaimai ir miestai 
žėri šviesa.

Babilonas mane užbūrė. 
Vaikščiojau po vietą, kurioje 
vystėti Vakarų kultūra ir civiliza
cija. Mesopotamija žėri šviesa!

Kas padarė Mesopotamiją kul-; 
toros ir civilizacijos pirmūne t 
Karite, saulėje nurodavusi, Vėję!

kalno viršūnėje buvo mažute 
šventovėlė.

Ziggurat — "Kalnų viršūnių” 
Šventovių likučius mačiau ne tik 
Babilone, bet ir prie Vr, Nim- 
rad, Warka, Nippur, Aššur ir 
Aqar Quf piliakalnių. Archeolo
gai iki šiol atkasė daugiau negu

septintosios pakylos stovėjo mė
lyno emalio plytų šventovėlė su 
patogiu guoliu ir auksiniu stalu 
dievo Marduk patogumui. Patį 
bokštą supo pusės kvadratinio 
kilometro kiemas su aptvaru, 
kurio sienose buvo svirnai su 
manta ir-kambariai kunigams.

Pirmasis Babilono bokštas, 
— "Dangaus ir Žemės namų pa- kurį Pradžios knyga (11, l-9)Iai- 
matais”. Gaila, kad jį randu tik fo žmonijos įžūlumo Dievui į- 
plastfmame modelyje. O jb būta vaizdžių, yla daugiau negu 
iškilaus ir gaisrais ne tik anuo- tūkstantmetį senesnis už Na- 
met, bet ir vėlesnėje Babifoni-, buką. Šimtmečių raidoje jis 
jos istorijoje. buvo sugriautas, vėl atstatytas ir

Spardau Etemėnanki patentų eM sugriautas. Paskutinį kastąjį 
likučius. Jo milžiniškas dydis atstatė ganusis Nabukas. Skai- 
kadaise stebino tfMMialį. Pagal tau jo įrakymą savo architek- 
HerodoCą,mbe&obokštestinėjo tams: “Tebūnie Bokšto viršū-

gsau ar mažiau irgi buvo linkę į 
muziką: berniukai — į instru- 
mentalinę, dukra mėgina dai
nuoti; su jais, rodos, ir pati au
gau pedagoginėj-muzikinėj 
kūryboj, nes diibau ir su jų 
draugais, su jų lituanistine mo
kykla, organizacijom (daugiau
siai su jūrų skautais)... Kadangi 
įvairių parengimų programom, 
vaidinimų ir muzikinių progra
mų improvizacijom reikėjo daug 
išmaningumo, įvairumo, tai šioj 
srity esu pašventusi daug valan
dų. Pastatymai su “Baltįjos Vė- 

ir jais” (jūrų skautų” "combo” gru- 
— pė) jaunimui — "Meškiukas
■ Rudnosiukas” (žodž. B. Braz-
■ džkmio), ištraukos iš Čaikovskio 
■- “Nutcracker”, "Linksmosios
■ našlės”, "Muzikos garsų”, "Ža-
■ viosios damos’, "Pietų vandeny-
■ no”, Geršvino muzikos progra-
■ ma, škicas “Keliaujame”, — visa
■ tai buvo kad ir pasaulinių auto
re rių, bet pritaikyta lietuvių
■ jaunimui, kad jį sudomintų gera
■ muzika, kad žaismingumas pa-
■ trauktų jf prie dainų ir lengvų
■ arijų (lietuvišku tekstu); tie da

lykai buvo sėkmingi, jaunimas 
noriais juose dalyvaudavo.

■ Sukūriau muziką keliem jau- 
nimo teatro pastatymam. Iš

■ instrumentalinės muzikos reikš-
■ ’ mingesni — fortepijonui liau
ta dies dainos "Pasvartyk, antele”,

yariacjjęts, irgi fortepionui liąjj-

solo. Žemam balsuh 3- 
čšąu skristi”* dainos mtitiem ir 
jauniem, išleido Liet. B-nės San-. 
ta Monicos apylinkė; 4. "Metų, 
laikai”, Prano Lemberto žo
džiam, populiarių dainų ciklas, 
išleido našlė M. Lembertienę 
ir soliste L. Mažeikienė; 5. "Va? 
riations”, fbr piano, on Lithua- 
nian folk theme, leidėjai —. 
amerikiečiai - Tie patys ame rikie-. 
čiai leidėjai (Mr. Lenginger) lei; 
džia ir šeštąjį mano leidinį — 
"Impressions on Three Lithua- 
nian. Proverbs”, for piano. 
("Kalk geležį, kol karšta”, 
“Obuolys nuo obels netoli krin
ta” ir "Aukssas ir pelenuose ži-

. ... '
J plokšteles iš mano sukurtų 

dainų įdainavo: Vincė Jonuš- 
kaitė — "Viešpaties pašau-, 
lį”, Gina Čapkauskienė — 
"Kregždutę”, Laima Stepaitie-į 
nė — "Apynėlį”, Aidučių an-*. 
samblis Chicagcj — “Pasvartyk,v 
antele”, sol. Serapinienė —j 
"Prisiminimą”, moterų an
samblis Vilija — "Svajones.”
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Kristaus kančia, mirtis ir mes

vasario S išspausdino Bario 
Rudgdviolafšką apie Vasario 16- 
osios «niV»Vtį Taip pat trimis at

tolinai pašė įtaigoti plačią ame- 
*1 * y*-   *-*■!— L-J * t- 40 >-taoecsnĮ ptHMix% na visut Datų 

pritaikomi taupymo dėsniai nau
dojant energiją ar tai susisieki
mai, ar šildymui, ar kitose kas-

r est^ vengrų ir 
tek Iš Lietuvių pu- 
aįy LB apygardos 
Lipčienė ir Con-

vėnai. Organizacįjy nariai, išsiri
kiavę ilga eile, įneiė vėliavas 
ir tautinių spalvų įTes žuvu
siųjų už Lietuvą pagerbimui. 
Mišios baigtos'himis.g _

JAV prezidentas J. Carter ir jo 
du asistentai visą šios konferen
cijos dėmesį kreipė į didėjančią 
infliaciją ir visokeriopos ener
gijos taupymą. Kreipdamasis į

Kartą pra»jttat apie savo pa- 
grindbnę gyvenimo misiją. Kas 
teįbtttų?

Tai ir yra, kaip minėjau, mano 
troMtimas dar labiau prasiveržti 
į aukštipų ir aukštesniųjų

Takštys, New 
u, LB apygardos 
rinkas, kreipėsi į

Dėl to ir dėl staigių susirgi
mų susirinko tik apie 30 asme
nų. Dr. Pakščiui vadovaujant, 
minamas praėjo gražioj vienin
goj, Šventinėj nuotaikoj. Visi da
lyviai apsagstyti Lietuvos vėlia-

Wankri?gmnJ HL, dienraštis 
The News-Sun vasario 11 iš
spausdino korespondentės Ce- 
leste.Hadrich ilgą straipsnį “Ru
sų invazija lietuviam nėra sur- 
prizas”. Ilgūne straipsny apra
šytas pokalbis su dviem jaunais 
LB veikėjais — arch. Edvardu 
Skališium ir inž. Gediminu Da-

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu ir vaišėmis, kurias suren
gė mūsų LB darbščiosios narės.

Visus maloniai nuteikė vienas 
dalyvis. Tai Simonas Jonas

M.jm. Angri- te ir kiek vėMmr parodyta televi- 
'g-j - • - • - -«... —ą

atsto

tas The Sunday Republican tą 
pačią dieną plačiai aprašė gar
bės burmistro paskyrimą, pri- 
siminė Lietuvą ištikusią tragedi
ją ir pranešė apie garbės bur
mistro nutarimą tą dieną 
nepriimti mokesčių (būta šešta
dienio, kada miesto įstaigos už
darytos). Su straipsniu taip pat 
išspausdinta nuotrauka, kurioj

Kur far kada bus įdomus muzi
kinis įvykis, kurio proga ir šis 
“pasdodbėjimas”?

Įvykis įdomus ir man — gana 
svarbus. Califomijos universi
tete (UCLA) balandžio 12, šeš
tadienį 8 v. 30 min. vak. Schon- 
berg Hali, Little Theatre bus at
liekama .moterų kompozitorių 
karyba, dalyvaujant UCLA stu
denčių chorai, kuriame dainuos 
ir dvi lietuvaitės: mano dukra

mašium, kurie ją supažindino 
Lietuvos garbinga praeitim, so
vietų okupacija ir tautos reas- 
tencija prieš pavergėją Su 
straipsniu išspausdinta ir di
džiulė G. Damašiaus ir Edv. 
Skališiaus nuotrauka.

DRAMOS 
KONKURSAS 

PRATĘSUILAS
Verti mmn L/Mnkijai'i siūlant, 

JAV LB Kultūros Tarybos skelb
tojo dramos kontoo terminas 
pratęsiamas iki 1981 kovo 1. 
Premijos dydis - 1,500 dol. 
Jei botų gautas ne Hemas pre- 
mijuotinas veikalas, Kultūros 
Taryba skirtų ir astiąją premiją 
— 1000 dol. Pranuos riebus 
skaldomos.

Vertinimo komsipa: Jurgis 
Šlekaitis — pirnmiakas, Ante
nas Vaičiulaitis,Al. Myka Miliū
nas, Kazys AhreMi-raktJuo- 
zas Palubinskas. . -

Parenkant yeiUį premijai,

Lietuvos diplomatinės tarnybos 
ateities užtikrinimu. Į ją įeina 
Dr. Elona Vaišnienė, James . Sabonio posto veteranai, posto 
Gust ir Juozas Karias. i ’ J z .

bės šventės proga buvo išspaus- 
dinti New Jersey laikraščiuose. 
A. Masionio laiškus įsidėjo Pe
tersono vyskupijos oficiozas The 
Beacon (vas, 14), Bergen ap
skrities dienraštis The Record 
(vas. 13) ir Paterson News 
(vas. 18). K. Jankūno laiškai re-

TąggteftgąMNfhAlėj. Jį 
atidvė’LBgi^ialiiotote} .Ste
ponas Zabulis, pateikdamas 
trumpus komentaras apie kara
lių Mindaugą, Kristįjomą Done
laitį, Lietuvos neprikdausomy- 
bės reikšmę ir t.t

Įnešus vėliavas, k Izidorius 
Alis sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. Invokacia sukalbėjo 
klebonas kuri. J. Mahatis. Tyliu 
susikaupimu prisiminti žuvusie
ji dėl Lietuvos laisvės _

Burmistras G. Atamson savo 
kalboj gvildeno psavergtųjų

Baltuosiuose Rūmuose suruo- 
šiamos konferencijos ne vien tik 
amerikiečių ir tarptautinės spau
dos korespondentam, bet taip 
pat ir įvairių amerikiečių ir et
ninių organizacijų vadovam bei 
etninės spaudos redaktoriam. 
Viena iš tokių konferencijų 
Baltuosiuose Rūmuose vyko ir

nados atvykusiu minėjimo pa
grindiniu kalbėtoju Viktoru Ig- 
naičšu. Straipsnis liečia Lietu
vos istoriją, okupaciją, rezisten-

arko Star Ledger (vas. 14) ir Jer
sey City išeinančiame The Jer
sey Journal (vas. 16). •

resni paremti, vėlįau dar ir peliti
niam reikalam, o dabar yėl paau
kojo 10 JoL Vlilrni ir TO dol. 
Vasario fOcįitM giiiiuaiiir1

problemas ir gyvais pavyzdžiais 
skatirto ryžtingai dirbti savo 
kraštolaisvei. Jis kritikavo Ame
riką, kąd joj nėra filosofijos, o 
tik pinigai egzistuoja. Pabaigoj 
pareiškė, kad etninės grupės, 
kur tiktai gali, privalo padėti 
JAV-bėm sustiprėti ir apsiginti 
nuo vis labiau puolančių piktų 
priešų. Baigdamas savo prasmin
gą kalbą, palinkėjo, kad Dievas 
laimintų Lietuvąj^jos tautą.

Gubernatorės E. Grasso pro
klamaciją perskaitė Linas Ba
nevičius, burmistro — R. Stan- 
kaitytė. Laisvės kovų savano
rius Jurgį Dragūnevičių ir Praną 
Špakauską nuoširdžiai pristatė 
pirm. S. Zabulis, o jauniai skau
tei prisegė jiem po gėlę.

mo 17 aukotojų (šeimos bei pa
vieniai) sudėjo 317 dol.: Vlikui 
— 140 dol., Liet B-nei — 112 
dol., Altai — 35 dol., LB Švie
timo tarybai — 20 dol. ir Vasa
rio 16-tos gimnazijai — 10

moterys pagalbinėms ir ramo- mantas Gureckaš, PLB ir JAV 
LB įgaliotinis Washingtone, 
D.C. Apibūdino pačius svar
biuosius Lietuvos istorijos įvy
kius. Paskaitė citatų su įvairiais 
pavyzdžiais, paryškinančiais so-

pagerbė khfoo ilgametį valdy- mataičio, J, Kotelio, J. Gliau- no išsamų straipsnį Lietuvos 
bos narį Romą Mariultoaį, 28 dos ir.de NjG. Nyerges laiškus, klausimu. Korespondentas 
metus besidarbuojantį Įdubo Pastaruosiuose paliesta Afganis- Chaių»cey Mabe aprašė jo turėtą 
veikloj. Bufialo Evening News 
vasario 15 išspausdino klubo 
pirm.dr.Algirdo Gamziuko laiš-

prildansomybės šventės proga 
vasario 17dienai mięsto garbės 
burųnstru paskyrė žinomą vers-

diplomatinės tarnybos ilgame
čio tęstinumo užtikrinimu. Ją 
sudaro klebonas kun. Vikt. Da- 
bušis, kun. Vyt. Palubinskas, An
gelė Stankaitie nė, Jurgis Jesulai- 
tis ir Ant Juškaitis. Patersono 
LB apylinkei vadovauja Ant Ru
gys.

New Haveno LB apylinkės

Mūsų tautinio džiaugsmo, rū
pesčio ir didelių pareigų šven
tę — Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 62-r$ saikaktį — 
paminėjom vasario 17. .

LB-nės užprašyto mišias už 
Lietuvos laisvę kritoiagjų inten
cija Švč. Trejybės bažrayčioj au
kojo klebonas kun. Juozas Matu
tis. Jis pasakė ir reildnningą pa
mokslą, skirtą šiai kentei. Gie
dojo choras, vadovaujamas muz. 
J. Petkaičio. Dalyvavę skautai,

mui užtikrinti, aktyviai įsijungė 
į kongr. Christopher J. Dodd iš
rinkimo į JAV senatą kampaniją. 
Ji dirba Connecticut valstijos 
žmogaus teisių komisijos įstai
goj ir ne vienu atveju pagelbsti 
lietuviam.

Palm Beach, FLl, LB apylin
kės pirmininkas Zigmas Straz
das padėjo daug pastangų, supa
žindindamas amerikiečius su

oa nuvo sanum ir nuosnvn. 
Publikai ji patiko ir atidžiai bei 
dėkingai buvo išklausyta.

Programos pranešėja buvo 
jauniausia LB narė Zina Dres- 
lifltė.

Pertraukos metu aukų Lietu
vos laisvinimo reikalam surinkta 
1405 dol. Vėliau ta suma pasi
pildė iki 1707 dol. Aukotojai 
pagal savo valią aukas skyrė 
JAV Lietuvių Bendruomenei.

Meninę programą maloniai 
atliko mokyklos jaunimas. Apie 
Kristijono Donefaičio 200 metų 
mirties sukakti skaitė savo raši
nėlį E. Nenortas, savo kūrinėlį 
"Vasario 16-toji” — Zabulytė. 
Tautinių šokių Berželio jauniai, 
vadovaujami Dalios Dzfloenės, 
linksmai pašoko suktinį, polką ir 
daugiau šokią. Antanukas Šerkš
nas padeklamavo eilėraštį “Ke
lionė”. Mokyklos choras, diri
guojamas mokytojos Lionės 
Sinymattienės, padainavo gražių 
liaudies datodią. Meninės pro
gramos pranešėja buvo Raškevi- 
čiūtė.

RezoUucųą prez. J. Carteriui ir 
mūsų vietovės kongresmanui 
paruošė pirm. S. Zabulis ir sekr. 
D. Banevičienė. Aiškiai ir ati
džia ją perskaitė Alfonsu Dti- 
kns. Visi šiltai ją priėmė.

Pas burmistrą G. Athanson 
uUVv jBUvyitę.
D. Banevičienė; R. Stankaityte

būrio LB jųjylinkės pirmininkas 
y&toras Vaitkus ir burmistras 
Bergin. .

Santa Momcos, CaHf , LB 
talkos Lietuvai komisija yra vie
na iš aktyviausių .svetingų in
formavime lietuviškais klausi
mais. Kas metai jos pastangomis

FILCONN. vėlėmis, o moteris puošė ginta
rai ir kai kurias tautiniai drabu-

Inalės žiai.
rbės sukakčių Gubematonės- EMe - Gritssb 
17*7^%^ Lietuvai

— pinu., Irena
i Pilienė. Apy-

Stomis dienomis gautas Valsty
bės departamento sekretoriaus 
padėjėjo Atwood laiškas, kuria
me iškeliamos JAV administra
cijos pastangos pagelbėti politi
niam kaliniam.

teriui už pasmerkimą sovietų į- 
yykdtytos Afganistano invazijos 
ir sankciją taikymą Sov. Sąjun- 

gu gai.' Lažke priminta, kad Af
ganistanas yra tik vėliausias so- 
vietinės'agrerijospavyzdys. Rytų 
Europon valstybės agresijos au-

HARTFORD, 
CONN.

ir.de


pacijų ir

Kanados gamtą. Paroda sulaukė.' 
gausią lankytojų, kurie nupirkę: 
du trečdalius paveikslų, ištari 
vietiniai laiintąžčiai išspausdirTO

T vai- rak. įvyks Termite, 
Prisikėlimo parapijos salėj. Kon
certą ruošia Kanados skautų 
apygarda. '

<MdBraatePost Office Gailesy. 
Oakvillėje, OnL, kur dailininkė: 
gyvena jau 30 metų. Joj buvo- 
išstatyta 15 aliejinių ir 15 •bjr'

jungos.
Spaudoj savo rašiniais dsHyva- 

vo nuo 1922. Buvo nuolatinis

Velionio 
mieji ir <j 
eivija, Jn

— Quebeco kultūrinės tote- 
vizųos stotis Montrealy vasario 
24 filmavo “Vaivorykštės** tauto- 
dailės darbus, Aušros Vartų po-

| Vadovas ČttUtnriKbmo^mųt/reariiM. 1 
1909 sausio 13 Ukmergės ap-Vytreter 

vslscži^ KImIuS* pisuBofaili 
RCK twK UfuBlISKH 

taokslo, mokytojavo kainų pto* Ccun» JHm 
-t,! _. lū...-Į.- l-»------ . ^. ■» jozaMmooyaiose,venaaanga n. .na.■i-

Palyginti netrumpų ir veitin- 
gata darbais išmargintą gyveni
mą vęfipn^ baigė toli nuo. tė
vynės, kurios gerovei ir švie-

dėtį ir Lietuvos laisvinimo pro
blemas. Atsilankė apie 70 sve
čių.

Buvo skelbta, kad pradės 4 v. 
popiet, bet publiką vėlinosi. 
Pradėta 4:30 vai. Pradėjo korpo- 
rncųn<~ pirriHtriuitas dr. Jonas 
Lenkteitis, pabrėždamas, kad 
vfeų pareiga padėti Lietuvai. 
Šios svarstybos kaip tik iškels

nusi padėkojo ftriėtn už; 
tinprą—- premijos skyr 
nririja^ mecenatui,

niekas neiškeis. Amerika praeis 
tylomis. Ar esame šiai konfe
rencijai pasiruošę? Irgi atsaky
mas neidamas. Mes neturime 
sutelkę reikiamų raštų, nesame

Waterbury, Conn., Lietu
vos nepriklausomybės , šventė 
skirtingiau minima nei kitur. Ir 
čia buvo paskelbtos gubernato
rės Ella T. Grasso ir miesto 
burmistro Edward D. Gergin, Jr.

ja, o tokia Prancūzgt bijosi bet 
kokios akcijos priešSovietų Są
jungą.

TJHEfa Amerikos politikoje
Simpoziumą pradėjo dr. . Do

mas Krivickas. Jis kalbėjo tema 
— “JAV tarptautinės politikos 
lūžis santykyje su Sovietų Są
junga.” •

Plačiai nagrinėjo dabartinę 
padėtį, kaip Amerika staiga išsi
gando Sovietų invazijos j Afga
nistaną ir iš detantės staiga pa
suko į aštresnius santykius su 
Sovietų Sąjunga.

Amerikos ginkluotos pajėgos 
yra sumokėjusios. Tai jausdami, 
sovietai ir išsidrąsino plėsti savo

repcųai- Z r" 
Norspolitinė

įtempta, bet Ms

juodas ir frprfįota'i sgvo narių 
nuotraukas ir jas siunčia galuti
niam įvertinimui. Šiais metais 
New Hampshire Concocd CMk 
merą klubas buvo varžybų šei
mininkas. Į trijų teisėjų atrankos 
komisiją buvo pakviestas ir inŽ. 
K. Daugėla, gyvenąs Bedforde, 
N.H.

Rašomas memorandumas bus 
įteiktas ne Lietuvos vardu, bet 
Baltų Santalkos vardu. (Santal
ką sudaro laeteves, Latvijos ir 
Estijos laisvinimo organizacijų 
atstovai. Iš lietuvių čia įeina Vil
kas.) . ■ . j. . : i

Tai būsią negerai, nes nebėra 
jau Lietuvos vardo. Belgrade dar 
buvo memorandumas Lietuvos 
vardu. Tolų taęntoranduiną te

eidamas įvairias pareigas pra
džios ir vidurinio mokslo depar
tamentuose. Gyvendamas 
tremty, Vokietijoj organizavo 
Neumuenster ir Klein-WRten- 
see progimnaziją ir gimnaziją ir 
jose mokytojavo.

Į JAV su šeima atvyko 1949 
ir įsikūrė Patersone, N.J.Cia 
jam savoj specialybėj, išskyrus 
lituanistinę mokyklą, neteko 
dirbti. Kaipir daugefis kitų ne
tiksliųjų mokslų specialistų, dir
bo įvairius darbus įmonėse, o 
laisvalaikius skirdavo įvairiem 
švietimo, auklėjimo ir lietuvy
bės išlaikymo rūpesčiam, rašy-

rius ir mokytojas, HetuviHco kny
gyno steigėjas ir labai dažnas 
LB apylinkės įvairių darbų tal
kininkas ir planuotojas. Nežiū
rint jo laisvalaikio apkrovimo į- 
vairiais išliekančios vertės dar
bais, vėlioms uoliai lankydavo 
visus apylinkės susirinkimus, 
įvairias šventes ir minėjimus, 
nes Lietuva ir lietuviškieji rei
kalai buvo ne tik jo lūpose, bet 
ir jo širdy bei sąmonėj.

Valstiečių liaudininkų ir Var
po bei Sėjos žurnalų vardu su 
velioniu atsisveikino buvęs Lie
tuvos Žemės ūkio ministeris ir il
gametis Vliko veikėjas Juozas 
Audėnas, kuriam su velioniu te
ko bendradarbiauti ir nepriklau
somoj Lietuvoj, ir tremty, Vo
kietijoj, ir čia, JAV. Jis pabrėžė 
velionio gilų patriotizmą ir Visuomeninę veiklą velionis 
kietą, persekiojimų nepaisantį padėjo gana anksti. Jau nuo 
nusistatymą pasaulėžiūriniais 1930 fuiMamė^prię Šaulių są- 
klausimatis. Velionis buvo ir uo-

n—wt-i- ■ - r- rumnoacųa uetuvęje
Vytautas Vaitiekūnas d 

referatą, kaip Lie^uvojevy 
ma. rusifikūcija.'PtodŽiojt 
nagrinėjo sorietibeskonsti

monistines valstybes.' Nutylėjo 
ir tai, kad pačioje Kuboje sovie
tai turi savo kariuomenės, lėk
tuvus ir povaiideninių laivų ba-

simata, | kuriuos atsakė prele
gentai. Klausimų nebuvo-daug. 
Čia klausė Č. JanuŠas, J. Paže
mėms, J. KlRreČtaų A Koncė, 
P. Ąžuolo* srk. " ,

tai gaunami Vaznelių Giftsjg? 
tematomai krautuvėje, 2501 W.- 
71 St, Chicago, IH. 60629. TeL 
(312)'471-1424. Bilietų katram 
ložėje $20.00, metzzanlne 
$14.00, $12.00, $9.00 ir $7.00.. 
Balkonas — $15.00, $l±00į 
9.00, $8.00, $7XX) fe $4jB0. Baa- 
ketas4>us tą pačią dieną 7 yrik 
vak. Condesa Del Ma& 17200 
S. Cicero Alsip, EB. Mta| 
to kaina $18.00. Stebi po 10i 
Žmonių, (šventės progtaūMn Jte* 
kėjai bilietas užsintopbr tarata. 
grupių vadovus.) Bilietas taisą* 
sakant paštu, čekius tešytt: LMk 
uanian Foik Dance FestataL ' .

irizacija “Human Ri^rts Inter- 
nėt* sausio leidiny apžvelgta dri 
T. Remeikio ir inž. B. Nainio 
redaguotą ir JAV LB kleistą lei
dinį “Vidlations of Htiman 
Rights in Soviet Occupfed 
įranta — a Report for 1978*.Taip 
pat praneša apie “Koalicijos iŠ-’ 
laisvinti Petkų ir Gajauską** įkū
rimą, Lietuvos Laisvės fyjąta 
deklarac^ą. Vardinant Uetbri| 
liečiančius leidinius, mintutat 
Bridges, Litaanus, LEB Kronike 
Nr. 35, Perspektyvos ir kt

ca, WasHngtoae, D.Į& ir’wĮ»s 
gimines, drau^rs bei pažįsta
mus. ;

Korp. Neo Lithuania New 
Yorke kovo 16, sekmadienį, Kul
tūros Židhno mažojoje salėje su
rengė šimpozKuną "■— svarsty-

Perėmęs miestą valdyti, jis 
tuoj pareiškė, kad jo valdymo 
laiku miesto gyventojam nerei
kės mokėti mokesčių, nes yra 
šeštadienis, ir mokesčių įstaiga 
uždaryta. *-•

Paskui miesto valdybos na-

Čia vyksta atskiros iškilmės 
prie miesto rotušės. Jos buvo va
sario 16 d. 9 vx. Buvo pakel
ta Lietuvos vėliava. Paskui yra į- 
vedamas į miesto burmistro 
pareigas vienas iš anksto parink
tas lietuvis. Tokiu miesto bur
mistru jis būna visą dieną.

Šiemet tokiu vienos dienos 
burmistru buvo J uozas Samoška, 
prekybininkas, buvęs sportinin-

simpožimno ; prelegentam, yi- 
siem prišidėjusžem prie šio ren
ginio. Viskas baigta 7:15 v.y.

Po viso visi turėjo progos 
dar pasisvečiuoti prie kavos su 
pyragaičiais -ir sumuštiniais. 
Štato visi buvo patenkinti šim- 
poziumu, jo vedamosiomis, min
timis, pačia tvarka. to*j*)

bar su Afganistano
bar atrodo, kad Amėrika stipri
na pasipriešinimą ir^į teitas tęs, 
orgunzoodhkma savo dri&gns ir. 
didindama spandumį į Sovietų 
Sąjungą^ . ■* 7

lyvauti ir Bronius B ieliukas, bet 
'■f- jis dėl susidėjusių, aplinkybių

nedštoyayųt. fjĮfįntyj iiDniirf_yn-'
Panrin^tt LtataiVtta Hovavo dr. ĮVffm n n .Kri vickas.

konferencijas irlaiaramtarptauti-
nių sutarčių. '

Ąr toje konferencijoje iškels
Lietuvosirviso^^tųoekupa- pfjį^oįe pirmininkas ^r. į. 
vimoidausimą? Prė$rigėntas at- Lenktaitis 4wr padėkojo visiem

lūs plunksnos darbininkas, savo 
straipsniais dalyvavęs kiekvie
name šių žurnalų numery.

Draugų vardu žodį tarė peda
gogas, paskaitininkas ir žurna
listas, daug metų buvęs rytinio 
pakraščio lituanistinių mokyklų 
inspektorium Antanas Masionis. 
Są^Jįody jtaypąč paV$ė 
latinį velionio rūpestį dėl lietu
vybės išlaikymo išeivijoj, šia 
tema jis yra parašęs eilę straips
nių ir du lietuviškos veiklos va
dovus. Lietuvių Bendruomenė 
jam buvo ne tuščiavidurė sąvo- 
Jra, bet gyvas organizmas, jun
giąs po savo sparnu ne tik 
atskirus lietuvius, bet ir visus jų 
susibūrimus ir draugijas. Nors 
savo jaunystės metu velionis 
daugiau šliejosi prie liberalų, 
priklausydamas prie studentų 
Varpo drauguos, profesinės mo
kytojų sąjungos ir organizuoda
mas Jaunimo sąjungos kuopas, 
tačiau praktiškam gyvenime iš
liko giliai tikinčiu ir praktikuo
jančiu kataliku. Kol sveikata lei
do, jis kas sekmadienį lankyda
vo bažnyčią ir dažnai eidavo 
prie sakramentų.

Buvo planuojama, velioniui 
sulaukus 80 ra., jį viešai pagerb
ti ir atžymėti, tačiau relionis šį 
sumanymą vis atidėliojo, kol pa- 

. galiau dėl vis labiau įsigalinčios 
ligos teko nuo to atsisakyti. Bu
vo tik spėta, atsidėkojant-už į- 
vairius jo darbus, LB apylinkės 
vardu be jokių iškibną {teikti 
jam Vilniaus universiteto me-



ji

•<

PATERSON, N J.

Anglų kaba nauja virimo knyga

LB Valdyba

1980 “UTHUANIA A BEYOND” TOURS 1980

finnąir

DBCTER PARK 
FHARMACT

kus. ■
Šeštadienį, kovo 22, jau išsi- 

sprendė jaunių krepšinio laimė
tojai. Ne w Yorko A jauniai leng-

timorė įstengė tiktai moterų tink- 
lininkes atsivežti, Hartfovdas —• 

A ir

ro. 7.56 dol.
P. Čepėnas. ^Naujųjų laikų 

Lietuvos istoriją. ItamvlSdol.
Robert S# Stevenson. Slėpi 

ningos novelės. 656 dol. (Vertė 
P. Gaučys).

V. Nekė. Klajūno dalia, poezi
ja. 3 dol. '

J? Šlekaitis. Rudens ritinu, 
poezija. 6 dol.

LTTHUANIAN COOKERY 
(In Engllsl*, 316 pages, prlce 8 dol.)

nos
telė.

Persiuntimui pridedama 1 dol. ■ Lithuanian Heritage, spalvo
tas įvairiausių lietuviškų pirki
mų katalogas. Kaina 2 dol.

Sesuo O. Mikailaitė, Esame 
Dievo vmkai, religiniai prati
mai. 2 dol.

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

Credit Unton”. Susirinkime ba užeiti ir asmeniškai p^ikal- 
buvo priimti pagrindiniai koope- bėti rūpimais klausimais. Visų 
ratyvo veiklos nuostatai ir gairės. Iauks mandagus lietuviškas pa- 
Taupymo kasa veiks tokiais pat 
principais, kaip ir kitos taupymo 
įstaigos ir kiekvieno asmens san
taupos iki 40 tūkstančių dolerių 
sumos bus apdraustos federali
nės valdžios. Taupytajam bus iš
mokama iki 7 procentų palū
kanų (beveik dviem procentais 
daugiau, negu bankuose) ir duo
damos lengvatos skolinimo atve
jais. Kooperatyvas taip pat tari

jo būti, bet pė įnešė nauju, 
tarptautinį atspalvį į kasmet į- 
vykstančias Rytų apygardos pir
menybes. New Yorko estų klu
bas pristatė dvi vyrų tinklinio ir 
vieną vyrų krepšinio komandų. 
Vietiniai latvių klubai su dviem 
vyrų ir dviem moterų tinklinio 
bei dviem vyrų krepšinio. ko
mandom buvo ypatingai stiprūs 
pirmenybių dalyviai. Lietuviam 
iš Rytų apygardos atstovavo

ATEITI NINKŲ ŠALPOS 
FONDO 1979 M IŽDO 

APYSKAITA

Pilieti FIll^hPMėlRto 
įr ėstom

Je& vietoj didžiulės Ketaus 
audrošWf btaręs sniegas, tai 
pirmenyl » New Yorke nebūtų 
įvykusios. Taip pat niekas pe> 
būtų buvę be latvių ir estų.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

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

SoL Dano* Stankaitytės lie
tuviškai įdainuotos operų arijos 
su simfoninio orkestro palydą. 
Ištraukos iš Gražinos, Aidos, 
La Gioconda, La forza klesti
no irkt Stereo. Kaipa lOdoL

Dalia Kučėnas, sopranas. 12 
liaudies dainų ir operų arijų. 
Dviejų plokštelių albumas —14

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės, naujos knygos 
ir suvenyrai gaunama Darbinin
ko administracijoj, 341 High- 
land Blvd., Brooldyn, N.Y.

B. Vitaitis 11207.

tarnavimas ir draugiška atmosfe
ra. Nėra abejonės, kad ši nauja 
lietuviška įstaiga bus labai nau
dinga visų tautiečių gerovei ir 
su laiku išsivystys į pąj$gų fi
nansinį vienetą. Kanados lietu
vių taupymo kooperatyvai vei
kia labąi sėkmingai, dirbdami 
ne £k taupytojų naudai, bet ir 
visos lietuviškos veikios labui. 
Reikia tikėtis, kad kooperatyvas 
Kasa pasieks tokių pat laimėjimų 
ir Amerikos Rytų pakraščio lie
tuvių tarpe.

Taip pat gaunama: Kur tas šal- 
tėn šaltinėlis — E. Kuodžio ir 
J. Girijoto duetai, 2 plokštelės 

________ __ _____ _ _ __  ~ — Mrdol^Ą. Kuprevičiaus pna- 
LdbūnauskoirPl!K3^iais7^ 00 muzifca — 7.50 doL,Mes 
Iš kitų — tik nariotookestisir iengiaine su daina — New Yor- 
mažesnė auka. Pinigai laikomi ko vyrų oktetas -— 6 dol., Suk 
bankuose; gauta nuošimčių 774. ratelį—Vilniaus choro liau- 
37 dol._________________________dies dainos — 6 dol., Jūros pa

slaptys, Vasaros šokis ir Žalias 
Išmokėta: penkiem studen- vėjas — lengvos muzikos rim

tam stipendijų 1,880.00 doL o iš . nos—po 6 doL kiekviena plokš- 
vadinamojo Akademinio Pro
jekto (dr. Lino Sidrio) išmokė
tos keturios mažesnės premijos 
— 450.00 dol. Ateitininkų Fede
racijos valsybai išmokėta 1,000. 
00 dol. Pašto išlaidų — 105.00 
dol., smulkių išlaidų — 35.15

J. Narbutas, Sportas nepri
klausomoje Lietuvoje-1 ir II to
mas po 9 dol.

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

J. Jankus, Anapus rytojaus. Ro
manas. 7 dol.

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

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

M. Bourdeau*, Land of Cros- 
ses. 8 dol.

A.A. dali. Povilo Kaupo' mono
grafija. 5dol.*

B. Stundžia, Burės ir varikliai. 
6 dol.

Ą- Landsbergis, Muzika įžen
giant {.neregėtas miestus. No- 
velės. 6dol. ?

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

A. Pakalniškis, Gyvenimo pa-

K. Motuzas ir kiti. Postage 
Stamps of Lithuania, 15 dol. -

VI. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I-mas ir II-ras tomas. Su kietais 
viršeliais. Po 15 dol.

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu. 13 dol.

B. Krikštopaitis, Jūrų keliais. 
10 dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.,
. Vysk. M. Valančius, Vaikų 
knygelė. 3 dol. Z?-'" *

A. Rūgytė, Zanavykija. II-ras 
tomas. 15 dol. Kietais viršeliais 
20 dol.

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

Tinklinio laimėjimai buvo lat
vių rankose. Po šeštadienio 
rungtynių vyrų grupėj baigmėn 
išėjo latvių NLSB I komanda, 
nepralaimėjusi nei vieno seto. 
Antros latvių komandos taškai 
buvo 2-6. Pirmoji ir antroji estų 
komanda baigė su vienodu 3-5 
santykiu, o Bostono Grandis irgi 
pateko į baigmę su 4-4 laimė
tų ir pralaimėtų setų santykiu.

Sekmadienį baigmėje latviai at
skaitė Bostono vyram 3-0 (15:6, 
15:6, 15:6). Latviai kaip ir buvo 
tikėtasi, pasirodė įspūdingai, o 
mūsų buvusių čempijonų Bosto
no sąstate matėsi spragų, nes abu 
veteranai — Eildnas ir Auštras 
tūrėjo užpildyti komandos eiles.

Moterų grupėj puikiai sužaidė 
latvių NLBS 1 komanda, o lietu
viam ryžtingai atstovavo Balti- 
morės LA Klubas. New Yorko 
moterys pasirodė neblogai, bet 
baltimorietės šį kartą buvo ko- 
vingesnės. Baigmės rungtynėse 
tačiau latvės gražiu ir drausmin
gu žaidimu įveikė Baltimorę 
2-0 (15:10, 15:7).

Bendrai apžvelgus, šios pir
mos Rytų apygardos pabaltiečių 
žaidynės praėjo sėkmingai ir 
ateity tikimasi tolimesnio lietu
vių, latvių ir estų sportinio 
bendravimo. Ateinantis didesnis 
lietuvių sporto įvykis — ŠAL- 
FASS pirmenybės balandžio 26 
ir 27 Detroite.

Dr. Duartii Afektą ndrmrlčhią, 
VedHas

MASTERCHARGE77-Tl MM 
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S. Birutis 8, J. Matafeitfe 6 ir 
P. Gvildys 4. Neatvykus ke
liem vyrų komandos Žaidėjam, 
reikėjo pasikliauti jau įprastų 
“M ir M” (Misevičiaus ir Mik*- 
lansko) pastangom, su gana

Ateitininkų šalpos Fondo val
dybos posėdy kova 10 buvo pri
imta iždininko pro£ dr. Balio 
Palioko pateikta apyskaita.

1979 pajamų turėta 7,218.31 
dol., išmokėta 3,470.15 dol., liko 
3,748.16 dol. Prieš tai dvejus 
metus vis buvo deficitas, o per
nai susidarė likutis dėl to, kad 
penki asmenys grąžina seniau 
gautas paramas — iš viso 3,085 
doU o tie ateitininkų vienetai, 
kurie kasmet prašydavo paramos 
savo veiklai, pelnai neprašė 
(matyti taip pasitvarkė, kad 
pąjėgė išsiversti savomis lėšo
mis). Yra tokių apsukrių vienetų, 
kurte pajėgia net būti Ateities 
žurnalo mecenatai, ir. ne vieną 
kartą. Iš šešių narių gauta aukų 
po šimtą ir daugiau dolerių: 
iš dr. V. Šaulio, dr. K. ir Az Rim
kaus,‘dr. K. Aiill»ožaiČid,“drJT

Litamroi MprildM*i8oaqjM* 
atkūrimo Mkakttea minėjime 
aukojo:

100 dol. — J. Krukonis (tes
tamento palikimas).. -

75 dol. A. E. Virbickai.
50 dol. — A. B. Stankaičiai.
40 dol. — I. Kerai tie nė.
Po 30 dol. — T. P. Tallat 

Kelpša, J. Iškauskas,. K. Jankū
nas, V. Gružas, G.S. Klimai, V.
O. Baltučiai.

Po 25 dol. — K. O. Bogu- 
mirskai, A.R. Gudeliai, kun. 
V. Dabušis, J. Kalėda, P. Juška, 
A.A Masioniai, V. Morris.

22 dol. P. Tamauskas.
Po 20 dol. — K. E. Pralei- 

kai, A.J. Aidukai, A< Rubonis, 
C. B. Kulas, A. Diškėnas, R. 
Čižiūnienė, Pr. L. Naujokaičiai, 
E. Liaugaudiedė, D. J. Miežiai, 
Alg. J. Eitmanai, O. Preikštienė, 
J. Litvaitis.

Po 15 dol. — J. Sabaliauskas, 
J. Jackūnas, M. Iškeliūnienė, 
V.V. Matusaičiai, M. Šaulienė.

12 dol. - V. Malakas.
Perl®* dol. AUJ. 'Kepeniai,' 

A. Visockis-G’CUdeliš, V. Povi
lonis, M. Naruševičius, E. Augu- 
lienė, J. Stankaitis, V. Adomavi
čius, H. Adams, kun. V. Palu
binskas, J. Kaminskienė, O. Stan- 
kaitienė, S. Adomaitis, V. Z. 
Šauliai, A. Rugys, Alg. Rugys,
P. Williams, M. Balčietis, O. Re-
kešienė. ”"

Po 5 dol. — M. Rūgytė, V. 
Rugys, A. Nagy, P.H. Trucilaus- 
kas, J. Žilius.

dai per dvejas rungtynes taškus 
surinka P. Gvildys 38, J. Didž- 
belb '23, D. Kndtma 16, S. Ja- 
nušas lt J. Mihtas po 14, V. 
Kezys 13, T. Binkis Jr A Ke- 
zys po 8, He£ąz 12, Rimąs Ke
zys 3 ir Ričardas Kezys 2. Dau
giausia krepšių per vienas jau
nių A rungtynes surinko Bosto
no Grandies Ivaška, įmetęs 24 
taškus.

Jaunių B grupėj įvyko tik 
vienos rungtynės, kuriose New 
Yorko LAK nugalėjo Bostono 
Grandį 57-37 (36-18). LAK taš
kus pelnė: Didžbalis 27, Rič. 
Kezys 8, Rimas Kezys, Milukas 
ir Tadas Birutis po 6, Paulius Bi- 
rutis'ir Vytis Kezys po 2. Bos
tonui įmetė: Ivaška 18, Kulbis 
12, Štuopis 3, Čepas ir Šležas 
po 2.

Vyrų krepšinio varžybose šeš
tadienį latvių Kursą nugalėjo 
Philadelphijos lietuvius 54-42, o 
New Yorko LAK įveikė Kursą 
63-53. Iš kitos pusės į baigmę 
atėjo latvių NLSB Rakte koman
da, nugalėjusi estus 63-49. Sek
madienį įtemptoj kovoj LA Klu
bo krepšininkai paskutinėse se
kundose išsilaikė prieš latvius ir



Brangiai Mamytei

JUZEI BALČIŪNIENEI

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

JUZEI BALČIŪNIENEI

Laisvės Varpo radijo valandos 
pavasarinis koncertas įvyks ba
landžio 13, per Atvelykį, Lie-

Jadvyga ir Justinas Getiauskai 
Teresė ir Algimantas Gedai

bėm, saliūną likvidavo. Pasirin
ko kiek lengvesnį darbą.

pundo, kurį pietiniame Bostone 
stebėjo apie ketvirtis milijono 
žmonių, : nepravažiuojamai už- 
trindydami miesto gatves, lie
tuvių salė buvo pilna svečių.

Lietuvoje minia, Jos samti, Ngameetal MčiuliuL kapitonui 
BRONIUI BALČIŪNUI, Jo žmonai bendradarbei, poetei 
Audronei Ir Jų sūnums užuojautą reiškia

Maironio lituanistinės mokyklos 
mokytojai, tėvų komitetas ir šokiniai

Lietuvoje mirus, mielą bičiulį Bronty, jo žmoną Onutę, 
anūkus Rytį Ir dr. Algimantą su šeima nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

zicįją ir spalvas, gamybos tech
niką ir akimirksnio reakciją (jei 
tokia pasireiškia) į žiūrovą. Rei
kėtų kviesti Juodvalkį su atskila 
nuotraukų paroda į Bostoną. Jo, 
kaip fotografo, reputacija ameri
kiečių tarpe yra aukšta. Ir mes 
arčiau susipažinsim su Uosiu 
Juodvalkiu — fotografijos meni
ninku.

Dirbo, kas pakliuvo. Kiek su
sitaupęs, su draugais nusipir
ko saliūną. Vėliau jį visą atpir
ko ii draugų. Pradėjo vienas 
verstis, šiame versle išsilaikė 
net 20 metų?" Pergyveno prohi- 
bicijos laikus. Tada reikėjo boti 
labai apsukriam, turėjai būti pa

rodau linksmai nusiteikusį. Pasi- Baisiogalos valsčiaus Storasta — 
sveikinom, kaip derą giminai- viršaičiu, o kartais ir valsčiam 
čiam. Žodis po žodžio pradė
jom kalbėtis apie senus laikus, 
prisiminėm gimtuosius namus, 
bendrus pažįstamus, gimines. 
Petras turi labai gerą atmintį, 
prisimena net smulkmenas iš tų 
laikų, kai jis dar buvo Lietuvo-

Seneliai ir tėvai
Petras pasakoja, kad jo sene

lis buvo kilęs nuo Utenos iš 
kokio tai dvaro. Jį išmainė su 
Baisogalos Komaro dvaro žmo
nėmis. Gavo blogos žemės vie
ną dubą (24 dešimtines), apgy
vendino Lopų kaime, Baisioga-

Vėl tėviškėje
Tėviškėje jis sustiprėjo po li

gos, atsimaitino, atgavo sveikatą, 
Dabar vietoje stojo į darbą. Su 
broliu Kazimieru skaldė akme
nis. (Tam darbui vadovavęs inži
nierius mirė čia Amerikoje 1966 
metais.)
. Išvalė Komaro dvaro laukus, 
išvalė ir apylinkės palivarkų lau
kus. Ėjo ir pas ūkininkus, jei 
kas prašė.

Darbas buvo nesunkus, uždar
bis pakenčiamas. Bet buvo ir 
šiek tiek pavojingai. Tuos akme
nis skaldė su paraku. Kartą tokį 
šūvį užtaisant, ėmė ir sprogo. 
Sužalojo Petrui koją.

Apsigyvena Brooklyne
Išlipo New Yorko uoste. Su

stojo Brooklyne, nes čia turėjo 
pažįstamų. Čia buvo ir jo dėdė, 
kuris laikinai jį priglaudė.

Dėdė turėjo butą iš keturių 
kambarių. Pas jį gyveno aštuo- 
ni suaugę ir keli mažamečiai. 
Buvo ankštoka. Dėdė vienam 
kambary pastatė dvi lovas. Rei
kėjo po du gulti. Vieni dirbo 
dienos pamainoje, kiti — naktį. 
Taip lovos visada būdavo užim-

dailės lęęstfiuto Bostono skyriui 
už labai įdomią popietę.

K. Daugėla

ris buvo susuktas 1975. Prieš 
100 metų Shenandoah anglies 
kasyklų rajone buvo įsikūrusi 
gausi lietuvių kolonija. Tos ko
lonijos pėdsakai beveik užpus
tyti. Tik kelios senutes, peržen- tuvių Piliečių dr-jos salėj, So. 
gusios 80-uosius amžiaus metus, 
ir antros bei trečios kartos pali
kuonys tebekalba apie senas

Pedagogui - .
AJL VACLOVUI ČIŽ1ŪNUI

Augmenų kaimo, Baisiogalos 
valsčiaus, Kėdainių apskrities.

šeimoje augo keturi vaikai: 
Petras, Konstancųa, Kazimieras, 
Brorrislava. Petras buvo vyriau
sias. Paūgėjęs jau turėjo pava^ 
duoti tevą, anksti įsijungti į 
ūkio darbus, nes tėvas vis buvo 
užimtas tarnybos reikalai* Kar
tais prišokdavo prie tūrio dar
bų iki pusryčių, o paskbž į

VACLOVUI ČIŽIŪNUI 
miras, jo žmonai Ir sūnuinu šalina reiškiame gttą užuo
jautą ir kartu IkKflme.

Lietuviškieji reikalai
Turi jis lietuviškų knygų kny

gynėlį, turi žodynus, anglišką 
enciklopediją. Tai retai užtinka
ma pas ankstesnės kartos lietu
vius. Prenumeravo keletą laik
raščių, rėmė spaudą.

Susilpnėjus akim, vis dar pre
numeruoja du laikraščius, iš ar
timųjų gauna dienraščius. Taip 
seka lietuvišką visuomeninį gy-

Apię komp. Jakubėną parody
tas filmas yra nepakartojama isto
rija. Tai pačiai grupei reikia pri
skirti ir antrąjį filmą — apie

nepakartojama buvusios lietu- 
vjžįco* Salo* istori ja

Pabrėždamas lietuviškos veik
los gajumą, kun. Kezys parodė 
dar du filmus: Jaunimo Centro 
statybą ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio suvažiavimą.

Uosis Juodvalkis parodė ke
liolika spalvotų nuotraukų. Jo 
dideli padidinimai iš Bdbwn 
universiteto aplinkos ir veudos 
yra dalis tos medžiagos, kuri bus 
išspausdinta po poros mėnesių 
išleidžiamoj knygoj apie minėtą 
universitetą. Juodvalkio nuo
traukose vyrauja sodrios ir nepa
prastai tikslios galvos. Tai įma
noma tik dirbant sąvoj laborato
rijoj, gerai pažįstant spalvotos 
nuotraukos chemiją ir kasmet 
naujai į rinką išleidžiamus tobu- 
lesnius (ir brangesnius) įrankius. 
Nuotraukų kompozicija konser
vatyvi ir retkarčiais eksperimen
tinė. Betgi šioj programoj Juod
valkio nuotraukos nebuvo tinka
mai parodytos. Pasieniais išdė
liotos, menkai apšviestos, pra
bėgom pamatytos. Žiūrovą, ku
ris mažai ar visai nefotografuo
ja, reikia įtikinti, kad nuotrauka 
gera. Tarp-filmų, įspraudus 15- 
20 minučių pertraukėlę, būtų 
vertinga žiūrovam parodyti pa
vieniui gerai apšviestas nuotrau
kas, ties kiekviena sustojant po 
1 ar 2 minutes ir aptariant ro-

Pradėjo galvoti, kad keturiem 
vaikam bus sunku pragyventi, 
nes žemės tik 12 dešimtinių. 
Reikia dairytis Iritur darbo..

Kaimynas grįžo iš .Rusijos 
anglių kasyklos. Jis ir prikalbi
no Petrą vykti karta į Ukrainą, 
į anglių kasyklas.

Ten sunkiai dirbo do mėtus 
ir šiek tiek susitaupė, bet tuo 
meta ėmė siausti užkrečiama li
ga. Žmonės sunkiai sirgo ir daug 
mirė. Susirgo ir Petras. Liga jį iš
kankino, bet jis liko gyvas, nors 
ir nusirgęs. Visai bejėgis grįžo 
į tėviškę.

Petro gyvenimo palydovė bu
vo Teklė Bityte iš Aušrėnų kai
mo, Šiaulėnų valsčiaus. Jiedu 
susituokė 1919, drauge išgyveno 
45 metus. Išaugino dukterį OL 
gą ir sūnų Petrą. Abu jiedu mirė 
prieš keletą metų. Žmonos Tek
lės 16 metų mirties sukakties 
proga jis paaukojo 100 dol. Lie
tuvių Fondui.

Apsigyveno pas žentą Praną 
Grisaitį prieš penkerius metus.

Ūlrio durim a* t
Petras gimė 1890 kovo 10. 

Jo tėvas buvo Kazimieras, o mo
tina — Veronika Bačauskritė 8

spalvotos nuotraukos.
Skyriaus pirmininkė Saulė Ša

tienė visus supažindino su kun. 
Algiu Keriu, SJ, paminėdama jo 
šakotą veiklą fotografijos srity 
ne tik lietuvių, bet-ir amerikie
čių tarpe, o kun. Kezys visiem 
pristatė Uosį Juodvalkį, profe
sionalą fotografą, įsikūrusį Pro- 
vidence, R.L, foto srity artimai 
bendradarbiaujantį su Browno 
universitetu.

Kun. Kezys pradėjo progra
mą garsiniu filmu apie kom
pozitorių V. Jakubėną. Jame, 
pro£ Marijošiaus klausinėjamas, 
pats kompozitorius plačiai aiš
kino apie savo kūrybos laiko
tarpius, palydėdamas kalbą ir 
melodijų ištraukas pianinu arba 
simfoninio orkestro įgrosimais.

Pamačius filmą, reikia sutikti, 
kad jokie aprašymai ar atsimini
mai apie mirusį kompozitorių 
neatstos to autentiškumo, kurį 
girdim klausydami “gyvos” ve
lionio kalbos. Betgi čia pat kyla 
kitas klausimas: kaip mes galė
tume sutelkti užtenkamai lėšų 
ir pasikviesti kun. Kezį į Bosto
ną panašaus naujo, vieno ai po
ros filmų pagaminimui apie čio
nykščius kompozitorius ir jų kū
rybos interpretatorius. Turim 
Gaidelį, Kačinską, orkestrą, cho
rą, gerus interpretatorius Vasy- 
liūnus, pustuzinį solistų. O kaip 
su rašytojais Santvarų ir Gustai
čiu? Ar nereikėtų, pamaišius 
poeziją su proza, užrašyti filmo

So. Bostone. Bus ir meno rank
darbių paroda. Rengia L.M.K.F. 
nostono Kilnia*..

UUWŪŪ VARPM OakaraNaaM*

Bostone.
Jaunimo ansamblio Sūkurio 

tautinių Šokių ir muzikos koncer
tas įvyks Brocktone, North 
Junior High Sęhool salėj, ge
gužės 3.

Motino* dieno* minėjimas ge
gužės 4, sekmadienį, 3 vai. po-

niM^BrooHyao veikoj, kovo JMreiftb pmA 
10 paminėjo savo gyvenimo 90 broliu Antanu po 15 
i»w»4ų <»ilraktį Gyvens jis xdhibar pasidėtojo ir trobas, 
pas savo žentą Praną Grisaitį 
FranJdin Sųuare, N.Y. Petro tėvas paga

Prieš kelias dienas aplankiau kas jau buvo apsišvietęs, dar ^£7

Į Ameriką
. Atėjo laikas stoti į caro kariuo
menę. “Kam kam, bet carui ne
tarnausiu”. . pasakė Petras. 
•Nors sužeista koja dar buvo ne~ 
•išgijus, bet jis nutarė išvykti į 
Ameriką.

Atsisveikinęs su brangiais tė
veliais, broliu, seserim ir kaimy
nais, jis 1911 metais rugsėjo 23 
dieną iškeliavo nežiniom

Į Ameriką plaukė prekiniu lai
vu, kur veža gyvulius. Vežė lyg 
vergus. Laive nebuvo jokių pa
togumų. Per aŠtuonias dienas

Organizacijų veikioje
Jis visą laiką pasiliko veiklus 

lietuvis. Vos atvykęs į Ameriką, 
įsijungė į Angelų Karalienės pa
rapijos chorą, buvo net to choro 
sekretorius. Tame chore reiškėsi 
iki 1913 metų.

1913 pradėta organizuoti Ap
reiškimo parapiją. Jis buvo or
ganizaciniame komitete, įsi
jungė į chorą, 1914-1917 buvo 
Lietuvos vyčių Brooklyno kuo
pos narys, taip pat buvo lietuvių 
piliečių Įdubo narys, namo fun
datorius, lietuvių tautininkų 
klubo narys nuo 1928 metų iki 
likvidacijos, iždininku buvo 
1944-48, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmojo sky
riaus narys, Lietuvių Bendruo
menės I-mos apylinkės narys 
nuo pat jos susiorganizavimo.

Spaudos bendradarbis
Humoristinius rašinėlius ra

šydavo Vienybei, Dirvai, Rim- 
t^;j»š^btįo tokia

istorija. Pepalių mokyklą jis te-^lų-širaitomą žoių. 
lankė tik nuo Pelenų dienos iki 
Verbų šeštadienio. Mokė Ka
zimieras Gvalda. Čia mokėsi tik 
rusiškai rašyti.

Lietuvišką raidyną 8moko 
pats savaime, nusižiūrėjęs į ki
tus. Amerikoje daug pamokė 
Vienybės redaktorius J.O. Sirvy
das. Jis sušaukė koresponden
tus ir paaiškino, kad sakinio ga
le yra taškas. Po taško reikia 
rašyti didžiąją raidę. Yra ir tik
riniai daiktavardžiai, kurie ra
šomi didžiąja raide. Taip Petras 
susipažino su lietuviška rašyba, 
geriau jos išmoko.

Paskiausiu laiku jis pradėjo 
rašyti ir angliškai. Jo keletas ra
šinių buvo patalpinti Daily 
News.
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PASAUU

KELIAUJA

POEZIJOS

ŽODIS

Tradicinė Atvelykio

LITERATŪROS

LAISVĖS ŽIBURIO RAEMO

BALIUSKONCERTAS

Kleštndienį, Kultūros Židiny
je Pradžia — 9 v.

" Merkelis Giedraitis, tai nau
joji knyga apie žymųj (lietuvį ir 
jo nuostabius laikus. Gaunama

RAIMUNDĄ BALSĮ,
ROTĄ DRAGONEVIČIŪTĘ, 
JONĄ LANDSBERGĮ, 
NIDĄ MNLUKAITĘ.

valdybos iždininką P. Povilaitį 
atsiuntė 25 dol. auką Tautos 
šventės proga Darbininko spau
das reikalam. Nuoširdus ačiū.

VAKARAS — KONCERTAS

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Velykų švenčių metu 
balandžio 5 ir balandžio 12 pa
mokų nebus.

Liet Kat Mokslo Akademijos 
New Yorko židinio skelbto kal
bininko Kazimiero Būgos minė
jimo gegužės 11, dėl rimtos prie
žasties negalinti paskaitininkui 
prof. dr. A. Klimui atvykti, ne-

Publishing Čo^ 1813 Larcb- 
wood Ave^ Troy, Mfch. 48084. 
Gaunama ir Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
BrooHyn, N.Y. Kainą 7 dol., 
kietais viršeliais 11 dol. ;

artik* Chicagos satyrinis
— Antras Kaimas- Jis suvaidins 
kelias dešimtis trumpų humoris
tinių Škicų, kurių dalis yra pa
remta šių dienų aktualijom. Po 
programos — šokiai. (Žiūr. skel
bimą). ' '

Išvyką laivu numato surengti 
LB apygardos valdyba. Išvyka 
būtų rugsėjo pradžioje. Joje da
lyvautų .Maironio lituanistinė 
mokykla ir visi, kas norės plauk
ti laivu į gamtą.

FO PMKMMM VISOS HMM gyV** 
diskutavo, kur ir kodėl mūsų 
kai kurios jaunosios mamytės 
ne tik aryo tarpe, bet ir su prie
augiu kalba antiškai. Tokiem 
vaikam, kai patenka į lituanisti
nę mokyklą, sunku sekti moky
tojus. Nelengva dirbti ir moky
tojam su jais. Po diskusijų bu
vo pasiūlyti ir priimti ateities 
veiklos planai. Kovo 30, kitą 
sekmadienį, po rekolekcijų 
Apreiškimo parapijos salėje, mo
kytoja J. Kregždienė pade
monstruos velykaičių
dažymą. Norintieji kviečiami 
dalyvauti.

Įvairių ItetuvtiHcų suvenyrų 
galima gauti Darbininko adml- 
nlslraclĮoĮo. Skambink 212 827- 
1351.

mųos bta paskirtos balandžio 
mėnesį. Premijos yra trys — I- 
oji —500 dol., il-toji — 300 dol;, 
IIT-oji — 200 dol. Premijų mece
natas — Lietuvių Fondas. Pačią 
premiją suorganizavo LB KulttV 
ros Taryba.

Rengia ir oisus atsilankyti kviečia 
IMK Federaciįos New Yorko Klubą*

rintes. Jau yra koncertavę įvai
riuose Europos miestuose, Ka
nadoje, JAV koncertavo televizi
joje, per radįją, įvairiuose mies
tuose. Grojo Pabaltijo Moterų 
Tarybos šventėje, kur ir buvo su 
jais sueita į kontaktą ir pakvies
ta koncertuoti Kultūros Židiny.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas Kultūros Židiny
je bus balandžio 26, šeštadienį. 
Koncertą rengia specialus komi
tetas, kurį sudaro: dr. Jonas P. 
Lenktaitis, Renata Alinskienė, 
Aldona Kepalaitė ir dr. Marija 
Žukauskienė.

LB Great Necko apylinkės 
valdyba Maironio lituanistinei 
mokyklai paremti paaukojo 100 
dol. Mokyklos tėvų komitetas už 
auką nuoširdžiai dėkoja. Reikia 
pastebėti, kad ši Great Necko 
LB apylinkė kasmet mokyklai 
skiria stambesnę auką.

Lietuvių Kultūros Židinio 
Fondo parengimų komitetas 
kovo 19 posėdyje nutarė šiemet 
Kultūros Židinio pavasario 
šventę rengti gegužės 25, per 
Sekmines. Šventė prasidės pa
maldomis ir tęsis gegužinės po-

knygų bibliotekai, —- Tėv. V. 
Gidžiūnui, S.V. Klevams, P. Vik 
kutaičtei, M. Jaunikiui. Biblio
teka yra atidara sekmadieniais 
nuo 12:30 v. iki 2:30 v. popiet 
Visuomenė kviečiama naudotis 
šia biblioteka. Kas turi atlieka
mų knygų, žurnalų, gali paau
koti bibliotekai. Dabar trūksta 
Lituanus: 1977, 1978 ir 1979 
metų. Bibliotekos reikalais 
skambinti V. Sidui 212 849- 
8250.

Solistė Ona Plteškonienė iš 
Philadelphįjos dalyvaus poeto 
Bernardo Brazdžionio literatū
ros vakare, kuris bus balandžio 
20 Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Solistė padainuos lietu
vių liaudies dainų.'Poetas Ber
nardas Brazdžionis skaitys savo 
kūrybą ir taip pat papasakos, 
kaip jis vieną ar kitą dalyką 
kūrė. Jo eilėraščius vaikams 
deklamuos Maironio lituanisti
nės mokyklos mokiniai.

Amerikos gyventojų surašy
mas įvyks balandžio 1. Kiekvie
nas Amerikos gyventojas kovo 
28 gaus laišką su klausimais, 
kuriuos reikia tuoj atsakyti ir ba
landžio 1 išsiųsti. Jei atsakymai 
nebus grąžinti iki balandžio 14, 
tai surašymo atstovas atsilankys 
į namus ir padės užpildyti klau
simus. Visi atsakymai bus lai
komi griežtoje paslaptyje.

Laisvės Žiburio radijo valan
dos pavasario koncertas bus ba-

Atvdyido popietė, rengiama 
LMK Federacijos New Torte 
Įdubo, bus per Atvelykį, balan
džio 13,4 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Muzikinę programą. at
liks trys broliai suomiai Laibo, 
akordeonistai virtuozai, kilę iš 
muzikų giminės. Jau nuo 17 
amžiaus jų seneliai buvo įvairūs 
muzikai. Šie trys broliai akor

deonistai atlieka klasikinius kū-

B MeteopoBtan operos rūmų 
kovo 29, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet New Yorko laiku per ra
diją bes transliuojama Puccini 
opera Manon Lescaut. Pagrindi
niai solistai: Scotto, Domingo, 
Elvira, Jonės, Capeedn. Diri
guoja Levine.

LB New Yorko apygardos val
dyba kovo 20 posėdžiavo Kul
tūros Židinyje. Vienas iš pagrin
dinių klausimų buvo, kaip pa
didinti mokurių skaičių Mairo
nio lituanistinėje mokykloje. Vi
sose mokyklose mokinių skai
čius mažėja, tai dabartinė LB 
krašto valdyba ėmėsi akcijos, 
kad būtų padidintas mokinių 
skaičius. Daryta tėvų, kurie dėl 
įvairių aplinkybių savo vaikų 
neleidžia į lietuvišką mokyklą, 
tuo nuskriausdami savo vaikus. 
Apygardos valdyba nutarė kreip
tis per radiją, per bažnyčias ir 
kitokiais būdais, kad visi savo 
vaikus leistų į Htuanistinę mo
kyklą. Šį akcija bus pravesta pa
vasarį, vasarą ir rudens pra
džioje. , . .

Valstybinhį mokesčių-taksų 
atsiskaitymo laikas baigiasi ba
landžio 15.

Asibė^Belrdyteoi 

buvo pabrėžto jos

PROGRAMOJE
Tirpė broliai suomiai Labo atliks tmaūcteę programą 
i.simė|lsssm IsMtlsmsa M. J. P n ukdtio aė s

Programoje: iškilusis Chicagos humoro 
ir satyros teatras

Eugenija Julita Venekuvimt 
jau 17 metų dirba drabužių 
madų kūrime. Dirba įvairiose 
bendrovėse. Ji sutiko prisidėti 
prie Balfo^ rengiamos parodos. 
Jos sukurtų suknelių pavyzdžiai 
puošia ne vieną madų žurnalą, 
ne vieną drabužių kirpimo žur
nalo viršelį. Praeitų metų rudenį 
ji demonstravo savo sukurtus 
drabužius SLA kuopos suruošto
je madų parodoje. Ir šioje Balte 
rengiamoje parodoje ji parodys 
daug savo sukurtų suknelių. Ma
dų paroda bus balandžio 27, 
sekmadienį, 2 v. popiet

A. a. Juzės Balčiūnienės švie
siam prisiminimui Marina ir 
Zigmas Ranlinaičiai skiria 50 
dol. Kultūros Židiniui.

Radijo konkursas, skirtas Vil
niaus universiteto 400 metų su
kakčiai paminėti, baigiasi balan
džio 1. Terminas buvo pratęs
tas, kad galėtų dalyvauti dau
giau radijo lietuviškų valandėlių. 
Konkursui skirtą medžiagą 
reikia siųsti šiuo adresu: P. Jur
kus — Radijo konkursas, 341 
Highland BlvcL, Brooldyn, N.Y. 
11207. Vertinimų komisiją suda
ro: aktoriai Henrikas Kačinskas, 
Juozas Bulevičius, poetas Stasys 
Santvaras, muzikė Dalia Sakaitė

nii pavadintas: Dr. Aldona Ja- 
nriemė —- daugiakalbė, įvairia- 
šalė, spalvinga ir grakšti asme
nybė. Šis New Yorko universi
tete turi 24,000 studentų ir 
3,000 profesorių.

LB Nevr Yorko apygardos me-

POETO BERNARDO 
BRAZDŽIONIO




