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sulaukęs aštuoniasdešimtojo 
gimtadienio. Muzikas yra gimęs 
1900 kovo 11 Veiverių vis. Mo
žėtos mokėsi pas J. Naujalį, vė
liau Klaipėdos nĮuzflcos mokyk-

Henrikas Jaškūnas u Jtetitrikjti 
streiko komiteto nariai buvo nu
teisti, bendrai sudėjus, šimtui 
metų kalėti ir 2,800,000 rublių 
pinigine bauda už streiko pada
rytus nuostolius — pasakoja 
Kontinento žurnale Malumjanas.

(Elta)

Milicijos 
iytasteis- 
kareiviai

padarė 18401 milijoną kilometrų 
kelio, autosunkvežimiai — 6515 
mil. km, jūrų keliais padaryta 
7030 mil. km, upių keliais — 163 
mil. km, oro keliais — tik 15 
mil. kilometrų. Kiek ta statistika 
teisinga, sunku pasakyti, nes So- 
vietijpje statistikos derinamos 
prie partinės propagandos.

— Keturiasdešimt dailininkų 
—tapytojų, grafikų, akvarelistų, 
tekstilininkų — sausio ir vasario

— Iškilmingu koncer 
13 Įvykusiu Fflharmoni 
no filialo salėje, buvo

damas neteisingą reikalavimą, 
permokėjo 400 rub. Radviliškio 
raj. liaudies teismas palaikė Fi
nansų skyrių ir kunigo ręikala- 
vimą sugrąžinti permokėtą sumą 
atmetė.

1979 m. pradžioje kun. Joku- 
bmiskui vėl atsiųsti dvigubai 
didesni mokesčiai. Finansų sky
riaus pagalba rajono vadovybė 
šantažuoja uolų kunigą.
Salos (Rokižkto raj.) ~

Salų parapijos tikintieji norė
jo išsirinkti parapijos komiteto 
pirmininku asmenį, kuris būtų 
tinkamas šioms pareigoms, ta
čiau RRT įgaliotinis irSalų apy
linkės komitetas trukdo" šitai pa
daryti. (Valdžios pareigūnai pa
geidauja kad bažnytiniuose ko
mitetuose dirbtų kuo blogesni 
katalikai, svarbu, kad jie vykdy
tų visis sovietinės valdžios rei
kalavimus. — Rėd.)

Savaitės 
Įvykiai
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kius su Sov. S-gą ir Libija ui
)ų Idftaųrf J respcblifeor irCha- 
do valstybės vidtinareikalus. • mohija kovo viduryje Rdto

Italijos nMRHBRI MMlm
užmezgė prieš 15 m. mrtraukttn n surengi 16 koncertų 
santykius ra Kiptyos koeranMų Joniškyje. ž<artfe kekuo- 
partija se koldbozuoee. Dainavo tolia?

Prez. Carter vėl paskelbė eilę 
ūkinių sankcijų Iranui, tikėda
masis,' kad jos paskatins Iraną 
paleisti įkaitus ir kad preziden
tui nereikės imtis karinių prie
monių prieš Iraną, jei iki prezi
dento galvoj turimo termino įs
kaitai nebūtų paleisti. Preziden
tas tiki, kad ir JAV sąjunginin
kai galės panagias sankcijas pri
taikyti Iranui/

Liberijos kariuomenės viršila 
Samuel K. Doe nuvertė krašto 
prezidentą William R. Tobert 
dėl vyriausybės narių tarpe įsi
galėjusios korupcijos. Preziden
tas žuvo perversmo metu, o jo 
vyriaisybės nariai buvo sulaiky
ti ir būsią teisiami.

Naujasis Liberijos valdovas 
Samuel K. Doe paskyrė naują 
ministerių kabinetą iš karių ir 
civilių ir pareiškė norą palaiky
ti draugiškus santykius su JAV.

Europos, bendrosios rinkos 
valstybės ir Japonija laikinai at
šaukė savo ambasadorius iš Ira
no ir paragino Irano vyriausybę 
paleisti įkaitus.

Tarptautinio Raud. Kryžiaus 
atstovam buvo leista susitikti 
ir pasikalbėti su kiekvienu Ira- 
rie laikomu įkaitu, bet pasimaty
mus, sekė ir įkaitų sargų atsto-

nepatenkmtų dėl Indira Gaadhi 
grįžimo į valdžią, sudalė pro
gramą kovai už demokratijos į- 
gyvendinimą Indijoj. < ,y_ _ , L __

Priėl Indijos min. pipnininkę ftetiteje (tyMMK Daugelį metųx 

yaoovzvo proiMimų supingu 
mišriam chorui Gintarai, ligo
ninės moterų chorui Kanklėm*, 
taip pat morywre ir metnciiiOB

Pajūrio peizažai," Klaipėdos 
uosto vaizdai, žymiųjų komunis
tų portretai — buvo pagrindinės 
stovyklos dalyvių temos, spau
doje minimos stovykloje daly
vaujančių dailininkų pavardės, 
dpwUTil£UIll 3M 
technika, polinkiai.

Sovietiniai ordfaMra Sovieti- 
K®*, tris “Tautų draugystės” ordinas 
oje- buvo įteiktas ministrų tarybos

Kybartai
1979 

parapijos atstovai kreipėsi 
RRT įgaliotinį Anilionį, prašy
dami leisti vyskupui Poviloniui 
atvykti liepos 22 d. atlaidųpro- 
ga į Kybartus ir jaunimui suteik
ti Sutvirtinimo sakramentą. Įga
liotinis leidimo nedavė. \ •

Liepos 22 d. Kybartuose' buvo 
minimas 50 metų bažnyčios pa
statymo jubiliejus. Į šią iškilmę 
be valdžios leidimo buvo atvy
kęs vyskupas tremtinys Julijonas 
Steponavičius. Kybartječiai en
tuziastingai sutiko valdžios per-

šunimis”. ' -
Jaškūnas, apie 50 metų ąm- 

žimis, pokario metais įstojo į 
“stribus**, J 
“istrebitelių — liaudies gynė
jų” tikslus ir metodus, perėjo - nimis. 
pas partizanus- Jį netrukus su
ėmė ir t)ęisė drauge su kitais 
byloj dėl Panevėžio miesto pro
kuroro nužudymo. Spėjama, kad 
Jaškūnas buvo nuteistas 25 me- 
tam. Atkalėjęs apie dešimtį me
tų, jis buvo rehabilituotas ir po 
kiek laiko vėl nuteistas.

Grįžęs į Lietuvą, Jaškūnas dir
bo įvairiose pareigose. Prieš 
paskutinįjį suėmimą buvo Jona
vos baldų kombinato naktinių • 
sargu. Savilaidiniame aprašy
me apibūdinamas kaip žmogus, 
kuris kovojo su visokios rūšies 
neteisybėmis, nepaisydamas 
savo interesų. Įsitikinęs, jog 
legaliom priemonėm nieko ne
pasieksiąs, pradėjo veikti po
grindy. Artimiausiame kaime, 
kamaroj, dviese su padėjėju 
ėmėsi perspausdinti literatūrą ir 
atsišaukimus rusų kalba, kuriuo
se dėstė savo planą, kaip per
tvarkyti Sovietų Sąjungą iš tota
litarinės valstybės į “tikrai ne
priklausomų respublikų federa
ciją”. Manoma, kad Jaškūnas tu
rėjo pastovius ryšius su savo 
bendraminčiais už Lietuvos 
ribų, bet ryšiai su Lietuvos po
grindžiu buvo silpni.

1976 spalio 19 Jonavoj dvyli
ka čekistų apsupo namą, kuria-^ 
me gyveno Jaškūnas su žmona ir 
dukra. Dešimt jų sugužėjo į 
J aš kūno butą. Prasidėjo krata, 
kuri tęsėsi pusantros dienos. 
Buvo iškratyta ne tik butas ir 
daržinė, bet ir balandinė. Če
kistai išvykdami išsivežė ir Jaš-

surengta lietuvių grafikos paro
da. Joje dalyvavo 12 lietuvių 
grafikų su 69 kūriniais, sukur
tais Vilniaus universiteto temo
mis. Kartu buvo ir knygų paro
da, kurioje buvo išstatyta “Vil
niaus universiteto istorija”, “Lie
tuvių grafika 1971-1974”, “Lie
tuvos TSR dailė”, taip pat pro
pagandinė “Lietuvos TSR ^isto
rija”.

— Apie Konstantino Sirvydo
žodyno Dictionarium trium Im-mėnesius buvo pasiųsti į Pa- 
guarum 1642 laidos fotografinį langos kūrybos namus kurti rhe- 
perspausdinimą jau buvo rašyta no kūrinių, skirtų Lietuvos pe
šioję skiltyje. Įdomu, kad šiožo- vergimo (rašoma — tarybinės 
dyno ne tik istorinė, bet ir prak- santvarkos atkūrimo) keturias- 
tinė reikšmė dabarčiai okupuo- dešimtmečiui paminėti. Grupei 
tos Lietuvos kalbininkų yra pri- vadovavo dail. A. Stasiulevičius, 
pažįstama ir labai vertinama. 
Kalbininkas dr. Algirdai Sabo- 
liausiąs neseniai paskelbė to 
perspausdinto žodyno recenziją. 
Žodyno perspausdinimą paruošė 
Vilniaus universiteto auklėtinis 
filologijos mokslų kandidatas 
Kazys Pataika, dirbęs dangei} 
metų pas profc Juozą BdČikonį

1978 m. Radviliškio raj. Fi
nansų skyriaus vedėjas Vaišutis, 
vykdydamas savo pažadą “su
tvarkyti” kleboną, kun. Antanui

1979 m. balandžio 5 d. Sasna- Jokubauskui mokesčius padidi- 
vos klebonas kun. Albinas Del- no tris kartus. Kunigas, vykdy-

Vifeteus^GB ne tik 
vietinių tardytojų, bet ir atvy
kusių iš Maskvos bei Leningra
do. Įtariama, kad tardymas buvęs 
itin žiaurus ir nežmoniškas, nes 
teisme daugelis pažįstamų Jaš- 
kūno nepažino.

Teismas vyko 1977 lapkričio

damą .minų. Pirmą teismo die
ną j salę neleido nė giminių.

___ ___ ktedininkus įvesdavo ilgu kori- 
het, patyręs* tikrus dosium, kur dviem eilėm išsi- 

liaudies gynė- rikiavę stovėjo kareiviai ,su šu- * 
v__________________Liudininkas* buvo veda

mas iš užpakalio laikant jį už 
pečių, o palmdųus tuoj vėl buvo 
išvedamas iš salės lokiu pat bū
du. Jaškūnas sėdėjo tarp karei
vių. Iš užpakalio sėdintis karei
vis laikė atrėmęs šautuvą jam į 
nugarą. Visi kareiviai teisino sa- 
lėj ir stovintieji koridoriuose su 
šunimis buvo ginkluoti.

*J aš kūnas buvo kaltinamas “iš
davimu”, “antitarybine agita
cija” ir propaganda (LTSR Bau
džiamojo Kodekso 62 ir 68 
straipsniai). Kartu su Jaškūnu 
buvo teisiamas ir Daujotas.

Henrikas Jaškūnas minimas ir 
Paryžiuj išeinančio rusų disi
dentų kultūrinio žurnalo Konti- 
nent 18=ame numery. Armėnų 
kilmės prancūzas, buvęs politi
nis kalinys, Armanas Malup^a- 
nas, aprašydamas Stalino lage*' 
rius, mini “drąsų” lietuvį Heh- 
riką Jaškūną, Vorkutos streiko 
komiteto narį ir pabaltie^Sų at
stovą. Kartu su ukrainiečiu Le
vandų ir čečenu Musąjevu Jaš
kūnas išėjo prieš generolo vadct 
vmijamą keturiasdešimties če
kistų maskvinę komisiją ir strei
kuojančių . techtininlęų-vergų 
vardu įteikė memorandumą, rei- 
kaIaujantį.vydcdytrŽmagaus.Tei- 
sių Deklaraciją. “Tėvynei ęe*- 
kia jūsų anglies”, įtikinėjo 
maištininkus generolas. “O 
mum reikia laisvės”, atsakė jam 
streiko komitetas. Nežiūrint į 
pažadus nieko nebausti, jei bus 
grįžta į darbą, čekistai atidengė 
ugrų į kalinius.' Paskui Jie buvo

Taip pat Filharmonija suruošė 
per 700 muzikinių paskaitų. Dėl 
tokios veiklos Filharmonija yra 
laimėjusi sąjunginės teatrinių 
parengimų socialistines varžyč

iai: V. Noreika, J. bas.'Tora ištigiitiusiose varžy-
G. Kaukaitė, A. Maciūtė, A. Cip- bose antroji ijfete' pripažinta 
lys, P. Zaremba, J. Valuckas, V. Klaipėdos dramogJteatrui.
Daunoras*, G. Jasiūnaitė, -S. Jo- — Rytų Berlyno Hunboltų 
naštytė, E. Gutauskas. Filbarmo- vardo univvenžtete %uvo panti • 
ndri taDtino-Kauno valstybinis nėta Kristijono Dratelašfia M 
choras, Vilniaus kvartetas, Seno- metų nrirtfes ralrahtia 
sios muzikos ansamblis Musica ... Minsimą surengė slavistikos 
hiteiWti, imtarahlii Armonika y komiteto

vas.
Prez. .Carter pavyko 

su Egipto para. Iii iii ii ■ iFiMfe 
ir Izraelio min. pirmininku Me- 
nachesa Bęgin, kad E&pto ir 
Izraelio derybos dėl palestinie
čiam autonomijos suteikimo 
vyks be pertraukos iš pradžių 
Izraely, o vėliau Egipte iki anks
čiau sutartos gegužės 26, o nesu
tarti klausimai bus perduoti 
svarstyti specialiam komitetui.

Peru ambasadoj Kuboj susi
telkusius kubiečius lėktuvais 
pradėjo gabenti į Costa Rico. 
JAV prižadėjo įkurdinti 3,500 
kubiečių*Kitos P. Amerikos ir 
Europos valstybės pažadėjo 
įkurdinti mažesnius pabėgėlių 
skaičius.

Energijos ir žvalgybos eksper
tai tvirtina, kad 1980 dešimtme
čio vidury Sov. S-gos aliejaus iš
tekliai tiek sumažės, jog ji turės 
savo reikalam aliejų importuoti..

Kolumbijos teroristai, tikėda
miesi pagrobti Urugvajaus am
basados reikalų vedėją, buvo įsi
veržę į Urugvajaus ambasadą, 
bet nieko nepešę pasitraukė, nes 
anksčiau su kitais diplomatais 
pagrobtam Urugvajaus ambasa
doriui pavyko pabėgti.

^odezijos valdymą balandžio 
18 Britanija perleido juodųjų vy
riausybei, kurios min. pirminin
ku yra buvęs marksistinių parti
zanų vadas Robert Mugabe. Nuo 
tos dienos Roderija bus vadina
ma Zimbabwe. Naujosios vy
riausybės laukia visa eilė sunkių 
sprendimų, kaip baltųjų valdo
mų žemės ūkių sueitis, kariuo
menės sudarymas iš buv. ka- 
riuoinenės likučių ir dviejų par
tizanų grupių ir į kitas valsty
bes išbėgusių juodųjų gyventojų 
sugrąžinimas ir įkurdinimas..

tuva buvo perspėtas už tai kad 
m. kovo 14 d. Kybartų 4 be leidimo pasikvietęs kunigus į 

i rekolekcijas ir tuo pažeidęs Re- 
■ Ilginių susivienijimų nuostatų 

19jį straipsnį.
Kun. Deltuva savo pareiškime 

rajono valdžiai nurodo, kad 19- 
sis straipsnis prieštarauja TSRS 
Konstitucijai ir tarptautiniams 
TSRS įsipareigojimams ir todėl 
neturi jokios juridinės galios.
Varputėnai (Šiaulių raj.).

1979 m. birželio 18 d. naktį 
piktadariai įsiveržė į Varputėnų 
bažnyčią ir ją nusiaubė: sulaužė 
altorius, Joryžius ir žvakides.

ponavičiuą savo pamoksle ragi- . Pociūnėliai 
no tikinčiuosiu likti ištikimais 
Dievu? ir drąsiai ginti savtTtikė- 
jimą. ?

1



JAV

gausaus dalyvių skaičiaus iš kitur prašomi pasirinkti vietovę 
JAV, Kanados ir iš kitų kraštų. ’ 
šią vasarą Ims dvi mokytųjų 
studijų savaitės: viena — Dai
navos stovykloj, netoli Detroito, 
rugpjūčio 17-23, antra — lietu
vių pranciškonų sodyboj Kenne- 
bunkporte, Maine, rugpiūčio 23- 
30. Abiejose .vietovėse laukiama 
po 70 mokytojų ar šiam darbui 
besiruošiančių asmenų.

Per šias studijų savaites bus 
gilinamos lituanistinės ir pe
dagoginės žinios, aptariamos li
tuanistinėse mokyklose esančios 
problemos, bus pabendraėta 
lituanistinėj aplinkoj, kartu pasi-

pagal patogumą.
Dalį gautų JAV federalinių lė

šų švietimo taryba paskyrė PLB. 
lituanistikos kursų prie Kent 
State universiteto vienos savai
tės finansavimui, šie kursai ypač 
yra naudingi jauniesiem moky
tojam, kurie labai kviečiami juos 
šią vasarą lankyti.

šios vasaros mokytojų studijų 
savaičių programos jau sudary
tos, ir šiuo metu yra kviečiami 
lektoriai.' Mokytojai kviečiami

Nespėjusieji užsiregistruoti per 
lituanistinių mokyklų vedėjus 
iki balandžio 15, prašomi regist
ruotis iki gegužės 15 tiesiai pas 
švietimo tarybos pinn. J. Kava
liūną, P. O. Box 438, Beverly 
Shores, Ind. 46031, U.S.A Re
gistruojantis visi studijų savaičių 
dalyviai prašomi nurodyti savo 
adresą, telefoną, mokyklą, kurioj 
dirba arba dirbs ir pasirinktą 
studijų savaitės vietovę.

Studijų Savaitės Informacija

ruošiant ateičiai. Abi vietovės 
turi dėkingas sąlygas darbui, 
poilsiui, posėdžiam ir vasaroji
mui.

Abi vietovės turi geras valgyk
las ir labai lietuvišką aplinką. 
Abiejų vietovių administracija 

■jau ne kartą maloniai globojo 
lituanistinio švietimo darbuoto- 

'jus ir jų mielai laukia šią vasa
rą"

Praėjusiais .metais gauta JAV 
federalinės valdžios finansinė 
parama (140,000) mokytojų pasi
tobulinimui bus pajėgi apmokėti 
nustatytam studijų dalyvių skai
čiui pragyvenimo išlaidas Dai
navoj ar Kennebunkporte, nors 
keliones kšekvienaną teks apsi
mokėti savo lėšomis. Studijų 
lektoriam bus mokami honora- 
rai, Kadangi dalyvių skaičius 
yra ribotas, pirmiau užsiregistra- 
vusiem bus suteikta pirmenybė.

Studijų savaitės rengiamos 
JAV Atlanto ir Vidurio rajonuo
se, norint visiem sumažinti ke-

VVORCESTER 
MASS.
minėjimai

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas Worcesterio 
Lietuvių organizacijų tarybos 
surengtas vasario 10.

Iškilmingas mišią? už Lietuvą 
ir kenčiančius lietuvius aukojo 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioj kun. kleb. A.-Volungis. Da
lyvavo Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. A. Miciūnas, 
MIC, ir Worcesterio vyskupas B. 
Flanagan. Jis pasakė ir pamokslą.

Giedojo Šv. Kazimiero parapi
jos vyrų choras, vadovaujamas 
muz. Z. Snarskio. Vargonais 
grojo Šv. Kazimiero parapijos 
vargoniaiųkė O. KerŠytė. Solo 

• giedojo V. Roževičius. Bažny
čia buvo pilna žmonių. Dalyva
vo kai kurie miesto ir valdžios 
pareigūnai ir lietuvių organiza
cijos.

Po mišių parapijos salėj Lietu-

Miliauskaitė. Ji pristatė garbės 
stalo svečius. Kau kurie iš jų ta
rė žodį.

Valstijos senatorius D. Foley 
kiekvienais metais iš valstijos .

tuvius už, prisidėjimą prie 
miesto ir valstybės gerovės. 
Naujasis miesto burmistras J. 
Levy perskaitė proklamaciją, kad 
vasario 10-17 prie miesto rotušės 
bus iškelta Lietuvos vėliava.

Pagerbti ■ savanoriai kūrėjai. 
Žuvusieji pagerbti susikaupimo 
minute.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Rimas Česonis iš Philadelphi- 
jos, LB visuomeninių reikalų ta
rybos narys. Jis kvietė išlaikyti 
tautines ir kultūrines vertybes 
— kalbą, tikybą, papročius, o 
taip pat keisti šablonišką kovos 
veiklą. - •

Lituanistinės mokyklos mo
kinės L. Domantaitė, C. Dabri- 
laitė ir G. Prapuolenytė pa
deklamavo eilėraščių. Tris dai
nas padainavo dešimtmetė Kirs-

S* .1?^' WWL Hm- (««) 968-5454, namų vakarais (516) 757- 
kaitė, ižd. K Podolskis ir valdy- 2-8 vaL vato, šešted. 9.30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01
bęs narys E. Meilus Jr. 114M* "ątoannit HM, tl¥. 11418. TeL (212) 441-2811.

Po minėjimo Maironio Parko $ . \ - >
šeimininkė E. KanŠevičiėnė s®\ 
savo personalu visiem paruošė 
vakarienę (tik už 2.75 doL).

E. Meilaus Jr. vadovaujama 
radijo programa iš stoties WICN 
vasario 16 transliavo dviejų va
landų specialią programą.

Šv. Kazimiero parapijos vyrų ' 
choras, vadovaujamas muz. Z. 
Snarskio, akomponuojant O. Kar
šytei, padainavo: America the 
Beautiful —- S.A. Ward, Lietuva 
brangi — Sasnausko, Lietuvos 
kareivėliai — S. Šimkaus, Dar
ban, broliai — hann. Z. Snars
kio, Tylus buvo vakarėlis — 
harm. S. Strolios, Tėvynė Lietu
va — A. Bražinsko ir Ramovėnų 
maršas.

Worcesterio Lietuvių organi
zacijų tapybos sekr. B. Miliaus
kaitė kalbėjo lietuvių ir angių. 
kalbomis Lietuvos reikalų tema.

Padeklamavo lituanistinės 
mokyklos mokiniai: Antanas Pri- 
dotkas, L. Domantaitė, G. Dab- 
rilaitė, G. Prapuolenytė. Juos 
paruošė mokyt. J. Dabrilienė.

SHAMHS FUNERAL HOME. Ine., 84-62 Jamatoa Ava. (prie Forost 
Pway St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
condltkMMd, A. J. Balton-Baltrūna*, Licensed Manager and Notary 
PuMc, 666 Grand St, BrooMyn, HY. 11211; ST 2-5043.

BOTUS FUNERAL HOME. Mario Telzeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayatta St (Cor. WB*on Avo.), tetai 344-5172. Pa-

I. Tamulevičienės iniciatyva vi
siem pamaldų dalyviam buvo

tanbule nužudė JAV karo laivy
no puskarininkį Sara Novello ir 
jo šoferį turką. Teroristai buvo 
sulaikyti.

Du Sov.

ko• po pietų. -Atidarą "tarybos 
pirm. Petras Molis. Šauliams 
įnešus vėliavas, sugiedojus him
nus, invokaciją sukalbėjo kun.
A. Miciūnas, MIC.

Tolimesnei programai vado
vauti pakviesta tarybos sekr. B.

tęn Carlstrom. .»
Šv. Kazimiėro parapijos vyrų 

choras, vadovaujamas muz. Z.

** .7^^° 

ašarai. .š\ .
Programos vedėja B. Miliaus

kaitė perskaitė tarybos valdybos* 
paruoštą rezoliuciją. Aukų rinki
mu rūpinosi tarybos iždininkas
K. Podolskis. Jam talkino skau
tai. Aukos, kurių surinkta per

S-gos rašytojai
Vladimir Voinovič ir Vasili Ak- 
sionov, saugumo organų spau
džiami, padavė prašymus išva
žiavimo vizai gauti.

Žymūs JAV mokslininkai, ku
rių tarpe yra ir 10 Nobelio pre
mijos laureatų, protestuodami 
prieš Sacharovo ištrėmimą ir 
Juri F. Orlov ir Anatoli B. Šča- 
ranski kalinimą, paragino pasau
lio ' mokslininkus nutraukti 
mokslinius santykius su Sov. Są
jungos mokslininkais bent iki 
Madrido konferencijos pradžios.

Portugalija nutraukė prekybi
nius santykius su Iranu.

Šv.e Kazimiero parapijos baž
nyčioj vasario 17 per mišias dar 
buvo prisiminta Vasario 16-oji. 
Popiet - Maironio 'Parke šią su
kaktį minėjo Nevėžio ir Ne
ringos tuntų skautai ir skautės. 
Jiem kalbėjo v.s. fil. Petras Mo
lis. Susikaupimo minute pagerb
ti žuvusieji už Lietuvos laisvę 
ir prieš pora savaičių miręs vyr. 
skaut. A. Venclauškas.

energingai vadovauja it “Valins
kienė, iniciatyva buvo su
ruoštos vaišės trinta R. Jaku
bausko garbei ir įteikta dovana.
Naujasis Nevėžio tunto tauti
ninkas ps. B. Naras perėmė pa-

2000 dol., skiriamas pagal auko- reigas. j

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINES: Haven HIH 
Fanerai Home, Ine., 104-38 Jamatoa Avė’., Rlchmond HIH, N.Y. 11418; 
Ir Garszva Fanerai Home, 231 Badfotd Aven BrooMyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios Jr vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszyp* šei
mos genereciįa yra Hew York State laidotuvių direktoriai Ir balza- 
muotoįai. Tai, 846-1970. Pageidaujant parūpinamo* šermeninė* bet 
kurioj miesto daly._______________________________________________
JUOZO ANDR1UŠJO Reei Estete, namų perdavimas, visų rūšių apdrau- 
dlmal Income Taz pttdyifcas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 00-11 Jamaiea AveM Woodhaven, N.Y. Tolei 847-2323 
(namų tofof. 847-4477). įstaigoj kreipianti* paminėti, kad esat* ar 
norite būti J. Andriušio Mįenteis._____________ -

VYTAUTAS BELECKAS IR BONUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1863 lladieon St, Ridgewood, N.Y. 11227, 821-8440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. B* to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.________________________

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SUver Bell BaMng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliam* tor
tai, Dalia ir Afoertee Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Tėtei 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlė* įv. kalbom!*, radld, spalv. TV, compiute- 
rlal, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojate* ir fir
mų autentiškus katalogu* gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 1173h. ToL (516) 757-0055.

• • • NOTART
?5XNMf Bo4evard,5L fetertburų 6soch,A. 55706 
toefoum (8i5) >0-2448. Vakare (si5) 545-2756

NAUJAUSIUS1900 METU JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 doL ir daugiau. Dėl 
toformacijo* skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th Si, Maspeth, N.Y. 11378. 

KATALIKŲ FEDERACIJOS ATSIŠAUKIMAS .. ___________________
Stoka*, Dlr. Nasįes adresas: 234 Sunllt Dr^ Watchuhg, NU. 07060. 

Kaip centrinė ir visas lietuvių Ji stengiasi, kad būtų parodyta visą lietuvių visuomenę Tstat 201 753-5636.
pasaulini, kaip žiauriai yra per- aukoti jos veiklos uždaviniam, 
sekfojamas tikintis Lietuvos jau
nimas ir vaikai, kokia didelė 
skriauda jiem yra daroma, iškrei
piant bei nuslepiant garbingą 
lietuvių tautos istoriją ir gra
žias tautines tradicijas.

Šiuo metu ALRKF valdyba _________ _____
ruošia XXXXV-ąjį Federacijos mokesčiai (maži ir didele 
kongresą, įvyksiantį 1980 spalio ( *
17, 18 ir 19 Detroite su sim- , 
poziumu jaunimui, tautinio ] 
meno pdroda, paskaitomis ir j 
koncertu. J au dabar planuojama, ( 
kaip atžymėti ALRKF deiman- ■ 
tihį jubiliejų 1981 metais. , 

Siekdama čia numatytų už
davinių ir plėsdama visą Fede
racijos veiklą, apimančią ir Kul
tūros institutą, Katalikų akcijos 
fondą bei Dainavos jaunimo 
stovyklą, Federacijos valdyba . .. _ . . , .
skelbia 1980 metų finansinį va- K Catbohc Federation of Ame- 
jų, kuris bus vedamas iki gegu- 
žės mėnesio pabaigos. Reikia ALRKF valdyba reiškia didelę
pridurti, kad ne kas metai Fe- visiem, kurie atsiliks į
deracįia kreipiasi į savo narius M jo* kreipimąsi.

NEW JERSEY, NEW Y(XU( — Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 4-5

katalikų organizacijas jungianti 
ašis, Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija deda dide
les pastangas, keldama solida
rumo ir darnios veiklos dvasią 
Amerikos lietuvių organizacijų 
ir veikėjų tarpe ir skatindama 
krikščioniškai lietuviškas tradi
cijas visuomeniniame gyve
nime, organizacijose, parapijose 
ir šeimose. Federacijos valdybai 
rūpi visa lietuvių katalikų 
veikla ir šios veiklos tinkamas 
atstovavimas savoj visuomenėj ir 
toli užjos ribų.

Įvairiais būdais Federacija tei
kia moralinę ir materialinę pa
galbą Lietuvos Katalikų Bažny
čios veiksniam, jiem vedant 
sunkią kovą prieš sovietų oku-

žiais metais jai It^ai reikalinga NEW YORK 
gausi moralinė ir finansinė pa
rama jos prasmingai veiklai pa
didinti.

Pažymėtina, kad ALRKF pa
jamas sudaro tik laisvos aukos 
ir jai priklausančių organizacijų

FM. R. Kazys,217-255481 Ave.,Bay*ide, N.Y.11364.Tei. 212229-9134.

naikinti tautinę sąmonę ir tikė-

rica vaidu.

unįjų veikėjai įsteigė piliečiui

las namų statybai beveik visai 
sužlugus* piez. Carter paprašė 
kongresą.paskirti 160 mil. dol. 
namų pirkimo paskolom, už ku
rias bus imama tik ii proc.

zidentns Brinko Barry Com- 
moner, o į vi&prezfdenitus — 
bpv. JAV senatpriaus Fred R.

riaušybė paleido iš kalėjimo ten 
5 m. išlaikytą kunigą Edicio de 
la Tone, kuris buvo įtartas va
dovavęs prokomunistinei orga- 
rri varliai . ___

i- - ■ 1* - lhwhw> juyiaumv u
Oevelande susirinkę socialis- reik^gos paramos JAV vy

88. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

trelė.

—r*

dalfin nesumokėti). Šiuo finan
siškai sunkiu metu jų nepakan
ka tiesioginės veiklos reikalam. 1 
Federacijos veiklai vystyti reikia • 
daugiau veikėjų, reikia katalikiš
kosios visuomenės mecenatų, 
reikia didelių ' ir mažų aukų.

Dabartinė Federacijos vai- • 
dyba prašo aukas ir mokesčius 
siųsti Viktorui Veselkai: 8930 
W. Outer Drive, Detroit, MI 
48219. Čekius rašyti Lithuaiiian

uetuvMko stiliaus paminklai 
SUKURIAMI IR NBNOKAMAI 

PRMTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK,

41IJO
Pteau: 3281282 326-3150

KVECAS 
"J0NA5 

1133 + 1974

KEUONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LČKTBVAi

(AMTRAK)

fUETUVĄ



nuo
Kezysir V. Lukns.'Naujai išrink
ta direktorių ‘ taryba sudarys 
1980-81 valdybą, kuriai, afera 
abejonės, ir toliau .^kmlngai

bendradarbį, ĄLBL pajėgtų iš
leisti po dvi knygas per metus 
ir visuomenėj dažniau su savo 
leidimais

mai, įskaitant ALBL būstinės 
tvarkymą, knygų ekspediciją, at
skaitomybę, agresyvesnį platini
mą, taip pat vystomi pirmyn. 
Nuolat, nors ne pilną laiką dirb
dami, administracijai jau talkina 
du asmenys. Atskiriem uždavi
niam įvykdyti būtų galima įves
ti ir savanoriškos talkos bodą, 
ypač matant, kad su savanoriš
ka tafta, pvz. ekspedicijos srity, 
gražiai operuoja kai kurie kiti

juos tinkamaiparodyti kitatau
čiam. Kaip visuomeninė, bet ne 
privati prekybos institucija 
ALBEremiasi savo nariais ir

kyti tuos literatūros vakarus, km 
dabar skaitys iškilusis poetas 
Bernardas Brazdžionis. Išgirsite 
autentišką gyvą kūrėjo žodį. 
Kviečiame rengti ir Įritą litera
tūros vakarus, kad mūsą rašyto
jas savo tautoje būtą suprastas ir 
vertinamas.

skaitytoje sieloje. reigos, kokia atsakomybfe. Iškyla
Bet visai kitaip ta poezija ir žmogiškoji drama ir sielvar- 

skamba scenoje. ji atsiveria nau- tas, kad turi daug vargo patirti.

Aleksai susikaupę vien prie me-
- <- "-M -LiMa. n*n*° leidinių apipavidalinimo

snn gyvi $10 aaroo vaisiais ij h Jr *

F mirtį 
apie 

Taigi 
MKria-

k i savo skaityme.
Visai kitaip skaito pats auto

rius. Dažnai autorius nfera susi
pažinęs su gera artistišku skai-



tarei. Veikalą leidžia Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos Leidykla, 
jį spausdins Mykolo Morirtteo

susidariusias sąskaitas tarėjau 
pati tuojau apmokėti. Tačiau liko 
moralinis pasitenkinimas, kad 
nuotraukas visiem sugrąžinau,

Snopius Kviklys yra plačiai užri- 
rekomendavęs lietuvių visuo
menė savo istorinių eksponatų 
parodomis bei keturių tomų k*-, 
pftalinfa veikalą “Mūsų Lietu-

dėto, į be oro. vamzdį, astro- 
noafos skyrius, pUitetariumas, 
skaitykla ir koncertų rolė apvai
nikavo ir taip jau stipriais įspū-

STUIPSNIŲ APIE
KRSFUeNĄ DONELAITI KONKURSAS

Pssitoaukęs iš tarnybos, jis pa
rakė tekias knygas. Paskutinėj 
knygoj neatlridŽiai kritikuoja 
mokslo nnststacįjas, kurias bai
gusieji ne tik Ubai menkai 
orientuojasi pasaulio geografijoj, 
bet aežbno net savo krašto isto- 
rijos,lralTflrinės jo evoliucijos ir

Pastatyti 
beveik miesto vidury ant įspū
dingos kalvos, nakties tamsoj 
atrodė kaip viduramžių pilis su 
paslaptingais kuorais, tūnančiais 
tarp šimtamečių tamsoj neatpa
žįstamų medžių tankynės.formacijoj mum sake, kad pats 

geriausias naktinis Įdubas esąs 
Intennezzo. Nutarėm traukti to 
Įdubo link. Darėsi tamsu, ir bu
vo įdomu vaikštinėti Muenche no 
gatvėmis, stebėti prie staliukų 
susėdusius vokiečius, sriubčio- 
jančus vietinį aromatingą alų. 
Ištisos Šeimos su mažais vaikais 
ir šmittkais, juokaudamos ir be- 
sišnehičiuodamos, bendravo ša
ligatvio užkandinių atmosferoj. 
Pro Salį, skubantys automobiliai 
ir motociklai kėlė didėlį triukš-

daugjtam negu pusę lankytojų 
sudarė 16-19 metų jaunimas. 
Ir tai nebuvo tik tuščias laiko 

nai siūlė “šefo” mėsos patiekalą. praleidimo ieškojimas, nes už 
įėjimą reikia mokėti, o viduj pa
taršoma girežta tipiškai vokiška 
tvarka.

KNYGA APIE LIETUVES 
MOTERIS PIRMŪNES

Tais pačiais autobusais grįž
tam į miesto centrą arti gele
žinkeli® stoties. Tai jau valandos 

Muziejų įsteigė 1903 metais po įtdbo, todėl autobusai pilni 
Oskar von Miller, garsus vokie-sidabriniu padėklu, ant'kurio 

buvo įmantriai išdėstyti įvairios 
mėsos garuojantys gabalai, sko
ningai dekoruoti žalumynais ir 
vaisiais. Po to su derama rimtim 
ir ceremonialu, mum patiem 
beveik nejudant, į mūsų lėkštes 
buvo dedami ragauti įvairūs 
kepsniai, karštos daržovės ir sa
lotai bei šaltų marinuotų daržo
vių gabalėliai. Turiu pasakyti, 
kad šalia sėdintiem vokiečiam 
pavydėjau jų Leberknoedel Sup- 
pe ir Sauerbraten .Pietusbai
gėm švarcvaldo tortu, kuris buvo 
neapsakomai skanus su origina
liu šokoladiniu grietinėlės kre
mo pertepimu.

Kelias atgal į viešbutį pasida
rė ilgas ir varginantis. Atsisvei
kindama su bičiuliu ties viešbu
čio durimis, aš jau mintyse mie
gojau. Tik prisiminiau susitarimą 
dėl rytojaus.

neturi nuovokos apie pasauly 
egzistuojančias įvairias politines 
bei kultūrines santvarkas. Uni
versitetais besivadinančios 
mokslo institucijos neužsitamau- 
jančios tokio pavadinimo.
. Tinkamo išsimokslinimo stoka

blogai atsiliepianti ir į Ameri
kos diplomatinę tarnybą. Simo 
Kudirkos išdavimo pavyzdys ge
rai pailiustruojąsmenkai pasi
ruošusių valdininkų pasimetimą 
krizės metu. Knygos autorius 
priskaičiuoja net dvylika sukly
dimų (slips), kurie buvę padary
ti nuo to momento, kai Kudir-

Pusryčiai šeštame aukšte 
buvo tipiški — kava su karštu 
pienu (neskani), bulkutės (labai 
skanios), marmeladas (puikus), 
sūriai (nepaprastai skanūs) ir

suprantama, kad Bmudy iejų ap
rangas pažino turistus.

Nežiūrint mano vokiečių kal
bos mokėjimo ir savarankiško 
pasirinkimo iš valgių sąrašo, 
vyresnioji patarnautoja primygti-

- Soitių grupėj yra susisptetęs 
gražus jaunimo būrys (33). Mo1 
kyfoja ir vadovė yra Violeta 
S mieliau skaitė-Atkinson.

Rinktinė kas metai surengia 
Vlado Pūtvio minėjimą. Kovo 2 
rengtame minėjime buvo 250 
svečių. Minėjimas pradėtas vė
liavų įnešima. Atidaromąjį žodį 
tarė rinktinės pirmininkas Vla
das Išganaitis. Apie Vladą Pūtvį 
kalbėjo Šaulių Sąjungos pirmi
ninkas Karolis Mįlkovritis. Ge
rai paruoštoj paskaitoj prelegen
tas išryškino šaulių organizacijos 
reikšmę laisvoj Lietuvoj ir išei
vijoj.

Naujus šaulius minėjime pri
saikdino rinktinės kapelionas 
kun. Antanas Zakarauskas. Jų 
buvo 60. Taip pat buvo įteikti 
ženklai veikloj pasižymėjusiem 
rinktinės nariam.

Meninę minėjimo programos 
dalį atliko rinktinės choras. Pa
dainavo: Kritusiems šauliams, 
Laisvės dainą ir Ramovėnų 
maršą. Pianinu palydėjo Kristina 
Griniūte. Ghoro. vadovu yra 
muzikas Petras Vacbergas.

Tokia antrašte (The Crisis in 
American Diplomacy) neseniai 
pasirodžiusi knyga patraukia lie
tuvi iį domesį tuo, kad joj yra 
stambokas skyrius apie Simo 
Kudirkos išdavimą Lietuvos 
okupantam (One Day in the Life 
of Simas . Kudirka ... 27 psl.).

Knygos autorius Smith 
Simpsom yra buvęs daugiau kaip 
dvidešimt aaetų Jungtinių Ame
rikos Valstybių diplomatinėj tar
nybą £jo įvairias pareigas to
kiuose jaudriuose postuose, kaip 
Belgijoj, Graikijoj, Meksikoj, In
dijoj, ir Afrikoj.

pasaulinių energijos konferen
cijų pirmininkas. Šešių aukštų 
muziejus, kurio oficialioj statisti
koj sakoma, kad apėjimas visų 
eksponatų sudaro 16 km ilgio 
kelią, plečiasi ir auga su laiko 
dvasia ir išradimais, šalia senų 
istoriškų eksponatų (pirmasis 
Morzės aparatas, liejykla, pra
monės evoliucija, miniatiūroj at
kurti fabrikai su visomis ga
mybos fazėmis, seniausi muzi
kos instrumentai, ginklai), rodo
mi paskutienieji pasiekimai erd
vėj, susižinojimo srity, chemi
joj, metalurgijoj ir kompiuterių 
moksle. Laikrodžių ir jų mecha- 
nizmų istorija, varpai, originalūs 
navigacįjos eskponatai (Veneci
jos gondola iš 16 šimtmečio), 
realistiškos anglių ir druskos ka
syklų miniatiūros, pirmoji turbi
na ir garo mašina, pirmasis 
sprausnrinis motoras (1944 m.), 
pirmasis dyzelis, pirmasis Kari 
Benz automobilis iš 1886 metų, 
pirmieji sklandytuvai ir t.t lan-

tė įspūdingi. fontanai. Rimtos 
garsiij žmonių statulos žvelgė 
abejingai į klegančius praei
vius. Naktis Muenchene turi pa
sakos atspalvį. Žygiavom Maksi
milijono gatvės link, pralenkia
mi autobusų ir praeivių. Priartė- 

jom prie didžiulio parko, kurio

nūs kilpos pavidalo greitkelis, o 
jo šonuose — didelis parkas. 
Į vieną pusę veda Maksimilian- 
strasse — viena iš garsiausių 
ir moderniausių Muencheno 
gatvių. Iš tolo matėm blykčio

jančias reklamines šviesas, mo
dernių viešbučių daugiaspalves 
iškabas, šonuose trykštančius 
fontanus ties raitelių statulomis. 
Viešieji pastatai buvo nušviesti 
įvairiaspalviais prožektoriais. O 
mudu keliavom ieškodami 
Intennezzo .. *

gome nouo teroro**. Rinktinės 
valdyba knygos sutiktuves su
rengė kovo 16. Kartu su “Bė- 
gome nuo teroro” buvo prista
tyta ir Anatolijaus Kairio apie 
Simą Kudirką eiliuota .forma 
parašyta knyga “"Laisvės sona-

mipttčių kebas” . r to trip po 
daugelio kartų'to dešimties mi
nučių kelio nutarėm Intennezzo 
pasiieškoti kitą dieną, o tuo tarpu 
susipažinti su garsiausiais Vaka
rų Vokietįjos viešbučiais.

(Bus daugiau)

Praėjusių metų rudenį Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinė Chi- 
cagoj šventė 25-erių veiklos me
tų sukaktį. Buvo minėjimas, ir 
išleistas sukaktuvinis leidinys.

Pr 25-erius metus mokyklom, 
spaudai ir kitų organizacijų bei 
institucijų veiklai remti rinktinė 
išskirstė per 40,000 dol. įsigi
jus savus namus, rinktinės veikt 
la dar pagyvėjo.

Prieš trejus metus Jūratės. Ja- 
saitytės pastangomis atgaivinta 
tautinių šokių grupė, pasiva
dinusi vardu Vytis, išaugo į 
stiprų reprezentacinį vienetą. Ji 
atliko programas ne vien šau- 

Klausinėjom dailiai ąpsiien- lių renginiuose, bet ir kitose 
kolopųose: Rockforde, Detroite, 
Urbanoj.

Vasario pabaigoj šokių grupė 
surengė vakarą, kuriame visą 
programą atliko ji pati, pašok
dama keturiolika šokių. Progra
mos tarpuose keletą dairių ątli-

giant, kad, nuo ko bėgo Simas 
Kudirka, dešimtys tūkstančių 
bėgo prieš eilę metų.

Apie kun. dr. J. Prunskio kny
gą kalbėjo Agnė Kižfenė. Ji 
vaizdžiai ir išsamiai pateikė kny
gos turinį. Į jos kalbą jupgėsi 
skaitytojas Pranas Tamkus, pa
teikdamas knygoj išspausdintųjų 
rašinių ištraukas. Knygoj rašo 39 
autoriai. Ji yra liudininkų pasi
sakymais paremtas vertingas 
leidinys. Aplanką ir viršelį pie
šė dailininkas Jonas Tričys. 
Knygą išleisdami, šauliai atliko 
reikšmingą uždavinį.

Apie “Laisvės sonatą” kalbėjo 
Apolinaras Bagdonas. Jis trum
pai nupasakojo knygos turinį ir 
nušvietė autoriaus kūrybos ke- 
Ufc. js?
knygų autoriai .— kun., dr. J. 
Primškiš fr Au Kairys. Ištraukas 
iš “Laisvės sonatos’ skaitė Ri
ta Stukaitė, Tomas Dundzila ir 
Ieva Zabarauskaitė.

Knygų sutikimo programą pa
ruošė ir jai vadovavo Jonas Ja
saitis. Salėj buvo 250 asmenų. 
Daugumas jų įsigijo knygas, į 
kurias autoriai pasirašė, n

Tradicija tapo, kad iš šaulių 
namų niekas neišeina nepavai
šintas. Ir šį kartą šaulės moterys 
susirinkusius pavadino su
muštiniais, kava ir pyragaičiais.

J. Alksnė

Apačioj jau radau savo kelio
nės palydovą Marceliną belau
kiantį ir bebandantį skaityti 
Muencbener Nachrichte. Mūsų 
pagrindinis šios dienos tikslas 
buvo aplankyti pasaulinio garso 
Deutsches Museum, į kurį nu
tarėm keliauti miesto autobusu.

Iš Amerikos atvykusiam turis
tui, pripratusiam prie viešojo 
susisiekimo problemų, Muen
cheno susisiekimas padarė ne
paprastą įspūdį savo tvarka, 
punktualumu, švara ir išplėstu 
tinklu. Todėl turistai, kurių ke
liones organizuoja biurai ir juos 
vežioja samdytais autobusais, 
nustoja savo kelionių įspūdžiuo
se daug vietinio kolorito.

Be jokių klaidžiojimų pasie
kėm sustojimo vietą. Čia pat teka 
sravus Iseris, kurį kerta ištisa 
eilė tiltų. Pakrantės puošiasi de
koratyviniais medžiais. Kai ku
rių skarotos šakos svyra į van
denį. Abipus Iserio — cementi-

tuvių (an to ■iišltei atkurtą) iki 
moderniausių, telefono ir žinių 
perdavimo bei elektroninės apa
ratūras išradimų muziejus tur
tingas savo istorine medžiaga 
ir eksponatų nuostabia precizi- 
ja tiek eiliniam lankytojui sudo
minti, tiek istorijos mylėtojui 
patraukti.

Išvaikštinėję trejetą aukštų, 
pąjutom alkį, gerokai pasisotinę 
dvasiniu penu. Žvilgterėję į Že
mutinio aukšto kafeteriją-valgyk- 
lą, nutarėm traukti restorano 
link. Pasiekę patalpas, nuste- 
bom, pamatę jų dydį. Tai išti
sa grandis plačių erdvių restora
no salių, kuriose svečius priimi
nėjo miklios uniformuotos pada
vėjos, o pasieniuose rikiavosi 
bufetai su indais ir prieskoniais. 
Pasirinkom stalą prie lango, iš 
kurio vaizdas buvo nepaprastai 
gražus. Iserio upė toj vietoj ties 
mum nematoma užtvanka tingiai 
stūmė savo gan švarų vandeni

A. a. Magdalena Galdilriėhė,7 tą knygą išleisti, skubiai turėjau 
plačiai žinoma lietuvių visuo- perfotografuoti visas 103 foto
menininkė, savo laiške man rašė: grafijas, kad tuojau jas sugiąžin-
.. .“Džiaugiuosi Tamstos suma- čiau savininkam, tiksliais adre- 
nymu atžymėti lietuves pirmo- sais peštu išsiuntinėdama. ABku, 
nes profesionales bei visuome- 
nininkes. Ta knyga bus pasto
vus moterų siekimų dokumentas

šone stovi išdidūs Bavarijos par
lamento rūmai, 

ma »krfxmaų dMbininkų, MajtailtanemnM 

vaklįrimkų ir tarnautąją. Nežiū
rint nuovargio, noras išnaudoti 
lailąnvigali viską. Grįžus į mano 
viešbutį, teiraujamės apie “nak-

ir liudys mūsų kultūrinį lygį.”
Kalbama apie “Pirmūnių aka- 

demtkių” knygos išleidimą. Ji 
nuėjo būti seniai bet K>d rankraštis nepražūtą, Mhtatntesų dfcfefcjo fiteratū-
ršleidimas susitrukdė dėl mano tfeių nuoraša su viso- roa Idrilro200 metu mirties m-
teidffr (Uettfrių Mo^i Kl^s
Federacijos New Yorice) neb- įūr n— 14-rarr AeBiistatoMiuasteKris&fara



Trrrass

mąs kalba konkrečiais
fietais, jų*pačių ar jų artim^ų 
žmonių išgyventais, patirtais. 
Tai autentiška medžiaga istori
jai, sovietinės tikrovės atsklei
dimas mūsų jaunimui, betarpiš
kai to teroro neišgyvenusiam, 
apie jį girdėjusiam tik iš savo 
tėvų.

Redaktorius įžangoje teisingai 
rašo: “Niekada nebuvo tokio 
masinio bėgimo, kaip komunis
tams užgrobus kraštą. Okupanto 
propaganda bando skelbti, kad 

< pabėgėliai buvo nacių simpati- 
kai. Tai šlykštus melas savo nu
sikaltimams pridengti. Dešimtis 
tūkstančių lietuvių iš savo tėvy
nės išbloškė komunistų teroras. 
Jis buvo toks baisus, kad lietu-

AMERIKOS LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOS LEIDYKLOS 
RŪPESČIAI
(atkelta iš 3 psl.)
leidėjai. Tad šioj srity yra daug 

’ galimybių patobulinimam, tiek 
talkos būdu, tiek apmokamų tar
nautojų patarnavimu. Išleidžiant 
po dvi knygas, padvigubėtų ir 
apyvarta iki maždaug 100 tūkst. 
dol. per metus. Su pasididžiavi-

tuoktas ir puvo- Tik 
ta*,O bėgo | Vo- .rovės 
tavo kur kitur 
įjai ir badas at- 
blpgybė negu 
ų komunistini*

termas (1944 m.). Daugumai at
rodė geriau žūti Vokietijoje nuo 
bombų negu žūti Sibiro tremty
je ar sovietiniuose kalėjimuo
se.

Daugumas autorių ir kalba 
apie savo patyrimus 1940-41 m. 
bolševikų okupuotoje Lietuvoje. 
Tos visos baisybės, patirtos at
skirų asmenų ar jų šeimų atro- 

«do lyg iš Dantės pragaro iš
traukos. Ir tie skaudūs prisimi
nimai surašyti šioje knygoje ne 
semtimentaliai verkšlenant, bet 
kalbant šaltai ir objektyviai ver
tinant įvykius ir patirtį. Daugu
mas autorių platokai aprašo ir 
savo pavojų ir vargų pilnas trem-

Šalia pajamų už parduotas 
knygas ALBL įplaukas sudaro 
vienkartiniai narių įnašai, kai 
stojant- į ALBL įmokama 100 
dol. Šios įplaukos yra ypač reikš
mingos darbo plėtojimui, lei
dyklos veiklos ugdymui. Nariai 
taip pat sudaro labai svarbų 
visuomeninį užnugarį; . ' 

pėsčiomis beletristiškai aprašo 
rašytojas J. Jankus. Suprantama, 
kad atsiminimai skiriasi savo sti- 
litųni, „ nevienodu sugebėjimu 

.nių ym sklandos, intriguoją, 
lengvai paskaitomi, lyg romanas. 
Taigi knyga ym vertinga istori-

(Juozas Prunskis — BĖGO- 
ME NUO TERORO. Išleido Vy
tauto Didžiojo Šaulių Rinktinė 
Chicagoje, 1980. Kalbą žiūrėjo 
Juozas Masilionis. Viršelį ir ap
lanką nupiešė dail. Jonas Tričys. 
Spausdino Draugo spaustuvė. 
288 psl. Kaina 7 dol.) 

dicijų” portfelio trumpi vertimai 
į anglų kalbą yra reikšmingi to
kios apimties knygai ?

Darbą pradėjusi leidykla kon
centravosi į leidinius, kurie by-

Ir leidyklos vardas, turbūt toks 
buvo parinktas, ‘

Paskutinis sniegas. Nuotrauka Marijos Rūgytės. Fotografė 
yra laimėjusi pirmą premiją jaunimo foto parodoje š.m. vasario 
mėn. Kultūros Židinyje.

Avižonį. Ant angliškųjų leidi
nių viršelių — “Lithuanians in 
Multi-Ethnic Chicago’, “Lith
uanian Writers” —lietuvių kalba 
užrašų nėra. Gi dabar “Telšių 
vyskupija^” yra siūlomas angliš
kas ir lietuviškas viršelis ... 
Chicagos Jaunimo Centre įvy- 
kusiame ALBL vakare didelė 
dauguma susirinkusiųjų pasi
sakė vien už lietuvišką vysku
pijos viršelį. Tad ir dabar, va
dovaujantis logika, gerbiant au
toriaus pageidavimą ir daugelio 
skaitytojų pareikštą nuomonę, 
reikės tinkamo leidyklos vado-

. AMERIKOS LIETUVIŲ
EKONOMINE VEIKLA 
1870-1977- Chicago, 1980. Išlei
do Pdagoginis Lituanistikos 

?. Institutas su Justo Lieponio šei
mos ir Lietuvių Fondo parama. 
Spaudi M. Morkūno spaustuvė., 

t TbažasSM) egz. Iliustruota nuo- 
■ traukomis. 224 psl. Kaina 8

dol. Knygą galima gauti paštu 
iš P.LHiuo adresu: The Lith- 
uanian Institute of Education, 
Ine., 5620 South Claremont

> Avė., Chicago, III. 60636.
Šios knygos autorius yra Pe

dagoginio Lituanistikos Iifstituto 
istorijos lektorius, su savo pir- 
mąja knyga pasirodęs dar nepri
klausomoj Lietuvoj (1932), bet 
ypatingu savo parašytomis bei 
suredaguotomis knygomis pasi
žymėjęs iš ivijoj.

Šią naują vertingą jo knygą 
(jos tikslą.-) galima apibūdinti 
šiais įdomiais jo paties žodžiais:

“Pagalsenųjų romėnų posakį, 
pirmiausia reikia pasirūpinti 
pragyvenimu, o tik tada filoso
fuoti. Arba, aiškiau sakant: pir
miau reikia ekonomiškai įsitvir- * 
tinti, o tik tada imtis filosofi
jos, kultūrinio, socialinio, kūry
binio ir kitokio dvasinės kultū
ros darbo. Materialinės sąlygos 
sudaro geras sąlygas dvasiniam 
pasireiJkimui. — Kad būtų aiš
kesnės ir suprantamesnės šio 
krašto lietuvių dvasinto gyveni
mo pasireiškimų sąlygos, svarbu 
pažinti šio krašto lietuvių eko
nominį įsitvirtinimą. Kai tvir
čiau įsikatmina į gyvenimą, tada 
daugiau nubyra ir lietuviškos 
veiklos pasireiškimams.”

Autorius yra teisus, sakyda
mas, kad “Amerikos lietuvių 
ekonominė veikla anksčiau ne
buvo specialiai giliai nagrinėta”. 
Ji buvo, ano* jo, paliesta “tik 
kaip ,$is tatįdoaaėjtao*

savo leidiniais stengiamės palai
kyti tautinę sąmonę ir tinkamai 
pasirodyti kitataučiam. Išleistos 
knygos, kaip kokia rekomen
dacija ateičiai, byloja leidyklos 
siekius ir darbo metodus.

Leidykla nesivaržo su jokia 
kita institucija, bet darbuojasi 
ten, kur iki šiol buvo praktiš
ka tuštuma. .

. Ir dar pažymėtina, kad joks 
didesnis užsimojimas nėra vieno 
žmogaus ar vieneto darbas. Tad 
ir ALBL kviečia visą mūsų vi
suomenę įsijungti, kad šios pa
stangos, tikra to žodžio prasme, 
taptų visų mūsų bendraisiais
laimėjimais.

Srikfiu4ančią ir jairt£n2^ sudaro pinigai už parduotas kny- 
čią verslo, kultūrinio darbo in- Malonu ™«ni„A« Pro
stituciją.

Piniginiai ištekliai
Leidykla yra pelno nesiekianti 

įmonė, turinti valdžios suteiktą 
privilegiją priiminėti nuo fede- 
ralinių mokesčių nurašomas au
kas. Be aukų, aišku, būtume ne
matę ir ligšiolinių ALBL darbo 
rezultatų. Žinotina, kad kiekvie
no leidinio apie pusę išlaidų 
padengia rpecenatai, stambesni 
pavieniai aukotojai, iš institucijų 
gaunama parama. Malonu pažy
mėti, kad ALBL yra apdovano
ję tokie vinetai, - kaip Lietuvių 
Fondas, kun. dr. J. Prunskio fon
das, Illinois Art Council ir dau
gelis pavienių aukotojų, pagar- 

•z biai surašytų kiekviename leidi- 
.ny. Atrodo, kad mecenatų bei 
aukotojų reikės ir ateity leidžiant 
kapitalinio pobūdžio leidinius, 
tačiau su džiaugsmu galima taip 
pat pastebėti, kad, pardavus 

----- * knygas, suaukoti pinigai vėl 
grįžta į kasą ir yra telkiami nau
jiem leidiniam.

Teonaą.g»lyų»rt.je, ne pi- knyga bnvo

siūlyta visom JAV universitetų 
bibliotekom, ^naudojant ameri
kiečių priimtus metodus. Viena 
prūga, kartu su kun. A Kezio 
meniškomis fotografijomis, 
mūsų knygos buvo išstatytos di
džiojoj Chicagos Kroch & Bren-

f nigo perkamąją galią šiandien

būdžio atsakingai tvarkoma in-
- stituęija galėtų tikėtis pasiekti
- savarankišką piniginę bazę ir 

tada jau bent kiekvienai knygai 
visuomenėj aukų neieškoti. 
Taip, pvz^ veikia mūsų žinomus 
fratentaiinės draudimo bendro
vės, toks modelis yra visai ra
cionalus ir ALBL-ai. Deja, dao-

temoj ateity tokio savarankiško 
taško nepasieksim, nors Mece
natų ir rėmėjų įnašai knygą lei
dimui jau nebus tokie kritiški, 
kaip kad pirmosiomis tasftlos 
dtenomis jie buvo. Sakyčiau, 
kad ši pažiūra išplaukia S atša

gas. Malonu paminėti, kad Penn- 
sylvanijos angliakasių laida 
(1000 egz.) ir lietuviškoji Šv. Ka
zimiero kapinių versija (1000 
egz.) yra išparduotas, šių leidi
nių likučius galima gauti tik pas 
platintojus. “Lithuanian Wri- 
ters” irgi yra sparčiai perkama, 
ir rimtai svarstoma galimybė 
spausdinti antrąją laidą, kuri bū
tų skelbiama amerikiečių tarpe.

Bendrai žvelgiant į knygų in
ventorių, galima remtis duo
menimis: narių susirinkime 
1979 iždininkas S. Girnius pra
nešė, kad pas platintojus iš 
viso yra inventoriaus už maž
daug 9,000 dol., o ALBL sandė
ly yra irgi maždaug už tiek pat. 
Šie skaičiai rodo, kad visuo
menė knygas perka, kad leidi
niam rinka yra. Tai džiuginantis 
reiškinys.

’ Leidykla rėmėsi ir, atrodo, 
' remsis mūsų pačių visuomene, 
Į nežiūrint, ar leidinys išleistas 

lietuvių ar anglų kalba. Į ameri
kiečių rinką platesniu mastu dar 

f nepavyko prasimušti, nors

cijos vardan, leisti mūsų visuo
menei įdomias bei svarbias te
mas. Tai vykdant, aišku, neuž
mirštinas ir lygiagretis reikalas 
tinkamai parinktais leidiniais 

ir galvojantį pasaulį.

Suskaičiavus angliškai ir lie
tuviškai leidžiamus leidinius, 

gos sudaro mūsų etninę enciklo
pediją. Dabar gi su lietuviš
kąją Br. Kviklio “Telšių vysku
pija” atidaroma nauja sritis to
kiem veikalam, kurie Lietuvoj 
nepasirodytų dėl okupanto varž
tų. Manoma, kad ypatingu būdu 
pasitarnauta visuomenei su “Al
gimantu”, kurio Lietuvoj sovie
tai neleidžia spausdinti, ir su 
monografija apie prof. Avižonį.

Charakteringa ir suprantama, 
kad gyvenimas leidyklą pastato 
ir į kryžkeles. Štai šiuo metu, 
lietuviam leidžiant lietuviškai 
parašytą “Telšių vyskupiją”, yra 
smarkiai įtaigaujama knygai dė
ti dvikalbį viršelį. Autorius pa
geidauja vien lietuviško viršelio, 
taip, kaip vien lietuviškais virše
liais, be jokios kritikos ir be kai- , 
tės jausmo, išleistos knygos apie

sylvanijos lietuvius, Pietario 
“Algimantas’, knyga apie prof.

EPIZODĖLIS “ŽYMAUS”RAŠYTOJO GYVENIME
Darbininko (1980 balandžio 4 dedančiam literatui Petrui C vir

ti.) skyrely “Iš pavergtos Lietu- kai, kurto eilių rinkinio cenzū- 
vos kultūrinio gyvenimo” mini- ra kažkodėl nepraleidžianti. Tė-vos kultūrinio gyvenimo” mini- ra kažkodėl nepraleidžianti. Tė- 
ma, kad jau esanti išleista kny- vukas pasakė Ervinui, kad pir- 
ga ‘Petras Cvirka — mūsų am- miausia atneštų jam tą rinkinį

muo#e* Aš maišiausi kambary, kai Er-
Esu tikras betgi, kad nrinėtoj vinas atejo drauge su Cvirka.

liais. 

suo meninis 
yra ne mažiau reikšmingas už 
skaitytojų dėmesį. Moralinė pa
rama yra lygintina su piniginėm 
aukom.

Džiaugiamasi palankiai įver
tintais leidiniais. Objektyviai 
pasitinkant kritiką, kuri vadovy- 

re: nuo pasisakymų,/liečiančių 
knygos formatą (yra balsų,' kad 
knyga nepatogi, per didelė, ne
telpa į lentynas), iki nurodymų 
trūkumų turiny. Bet tai išimtinai 
sveiki, džiuginą reiškiniai, kurie 
liudija visuomenės dėmesį ir 
skatina su didesniu atidumu 
dirbti ateity.

' Pabaigai
ALBL yra savotiškas Uniku

mas, šiuo metu dar daug ža
dantis mūsų visuomenei .z Tai 
visuomeninė organizacija, tar
naujanti lietuvių interesam:

Philadelphijos tautinių šokių 
grupė Aušrinė ruošiasi dalyvauti 
tautinių šokių šventėj, kuri įvyks 
Chicagoj šią vasarą. Norėdama 
sutelkti kuo daugiau lėšų kelio
nei ir kartu pasirodyti ką moka, 

_ grtipė rengia šaunų ir originalų
bę pasiekia labai plačiam spekt- Svajonių vakarą. Parengimas 

įvyks šeštadienį, gegužės 3, 7 
vai. vak., Lietuvių Namuose, 
2715 E. Allegheny Avė., Phila- 
delphia.

Programoj originalus vaidini
mas,*} kurį-bus įpinti tautiniai 
šokiai. Po programos visi galės 
smagiai pasišokti prie populia
raus Jono Puodžiūno orkestro 
ir pasivaišinti prie turtingo bu
feto ir baro. Svarbiausia, savo 
dalyvavimu padėsime Aušrinei 
nuvykti Chicagon ir Vl-toj tauti
nių šokių šventėj gražiai mūsų 
kolonijai atstovauti. g.

AUŠRINĖS 
VAKARAS

kos Vlado Bacevičiaus, Balio 
Gaidžitoo, Jono Gorios, Catho- 
lic Univerae Bulletin, Algiman
to Kezio, ^S.J. ir kiti. Spaudė 
Draugo spaustuvė Chicagoj 
1979. Atspausta 1500 egz. 112 
psl. Kaina 3 dol. v

Apždpcj, pateiktoj lietuvių ir 
angių laibomis, rašoma apie pir
muosius Cfeveiantio lietuvius, 
pirrnM lietuvių katalikų para- M* KHUuaię Mvv.uivuut. r T1 ~ __

Tame eilėrašty Cvirka vaizdo- Ckvelande, Dtavo Motinos

Neprisimenu jų visų, o gal. ir jų 
turinys man, dar vaikui, buvo 
gerokai svetimas. Vieno eilėraš
čio turinys vis dėlto man dar liko 

jau mirusią savo.motiną.

garriznotės, spaudos ir kt.”. Ta
čiau, sunkinėjęs tuos ankstes
niuosius leidinius, jis sakosi, 
kad jie “daug davė medžiagos 
šiam darbui”.

Knygoj yra šie devyni skyriai: 
Žemės Skis, Nejudamo turto sa
vininkai, Įnamių laikymas, 
Amatai, Pramonė, Prekyba, Fi
nansai, Profesionalai, Verslinin
kų organisuotė.

Knygos gale: išvados, biblio
grafija antiška santrauka, var
dynas; suminėti mecenatai, to 
paties autoriaus knygos. Peda
goginio Lituanistikos Instituto 
leidiniai.

Dievo Mintinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos 50 METŲ 
AUKSINĖ SUKAKTIS. 1929- 
1979. Cleveland, Ohio. Apžval
gą raši Balys Gaidžiflnas. Pri
siminimus iš parapijos bažny
čios statybos rašė Ignas Malū
nas. {anglų kalbą vertė Algis' 
Rukšėnas. Iš angių kalbos į lie
tuvių kalbą vyskupo kalbą verta 

nigUApaapijoj veikiančias mo

taiko. į'

Dar viena pastaba:/iiandien 
surenkami pinigai 
prasme yn grąžinanti visuome
nei it kitais reiklnfingais bo
dais. štai apie 100 dgz. kiekvie
no leidinio ym išdalinama ne-
mokamai mūsų imdtacfiom, kul
tūrinėm Įstaigom, / spaudai, iš
skirtiniam tam tikrų sričių dar*

angliškųjų pusėn. Kažin, «r tai 
daroma sąmoningai, turint gal
voj, kad iki šiol tik abtefe lte* 
tuviškai teleistų knygų Ūdos 
yra išparduotos? Kitas keltims 
klausimas, kuriam čia nebandy- 
sim skubėti su atsakymu, ym lis: 
ar leistinos knygos dviem kal
bom, pinant lietuvišką ir anglii- ___
ką tekstą? Ką tuo pasiekiam?'Glovacku prašydamas, kad pa

no tavo namų/ 
Ir ai slapta tų Cvirkos eite- 

Ar, pvz^. “Lietuvių Šeimos tta* gelbėtų vienam jo draugų, ps»>* raščių rinkini buvau -pavartę*.

•• 
ktupfr J! | Kudirkų, Vattpratų 
bei kitų panašių rašytojų gretas.

AC.CrigiltenM



SaiOnaiBaB- 
tavos atstovu 
nepraleidžia

mugių nuo jų pradžtos.
Deltįbinnita tenHaių šokių gru

pė Ratelis pašoko keletą tauti
nių šokių, sesės dar padainavo

VS-kė per 
ryti mugės.

džio 13 Philadelphijoj, Lrtlhuar 
nianMusic hall patalpose.

10 vai ryto vyko bendras sesių 
ir brolių vadovų posėdis, kurį

WASHINGTONO SESĖS IR 
1980 KAZIUKO MUGĖ

Kovo 22 pūtė žvarbus vėjas, ir 
lietus maišėsi su sniegu. Tačiau 
anksti rytą skubėjau į La Guar- 
dia aerodromą New Yorke, tikė
damasi, kad lėktuvai kils, kurių 
vienas mane turėjo nuvežti į 
Washingtoną.

Po neilgos, bet nelabai malo
nios kelionės nusileidus Wash- 
ingtono National aero
drome, radau ten laukiančią s. 
-Reginą Petrutienę, Atlanto rajo
no vadei vę. Kiek palaukus, at
skrido ir lėktuvas iš Chicagos, 
iš kurio išlipusi, atsiduso ir L.S. 
Seserijos vyriausioji skautininkė 
v.s. Irena Kerelienė. Jos kelio
nė buvo daug ilgesnė, o nekoks 
oras ją padarė ir varginančią.

Nors vėjas mus su visais laga
minais nešiojo kaip skiedras, pa
sileidom miesto link. Tiesiai iš 
aerodromo nuvažiavom įjjobert 
Goddard JHS, Washingtono 
priemiesty. Tai patalpos, kuriose 
vyksta jau kelinta Pušyno drau
govės Kaziuko mugė. Pa- 
stumdžius stalus, šiek tiek su
planavus mugės išdėstymą, nu
važiavom į R. ir Alf. Petručių 
namus kiek pailsėti.

Vakare wasbingtonietės su
ruošė gražų priėmimą A. ir s. 
Dalės Lukų namuose, kur susi
rinko apie 30 asmenų — Pušy
no d-vės vadovės su vyrais, YVa- 
shingtono broliai ir visuomeni
ninkai. Čia buvo malonu susi
tikti seniai matytus-as, pasi
kalbėti ir pabendrauti beveik 
grynai skautiškoj nuotaikoj. Ma
lonu buvo susipažinti su iš Ka
nados atvykusiais — dr. P. Lu
koševičium ir ne vien Kanadoj 
žinomomis gobelenų audėjomis, 
sesėmis Irena Lukoševičiene ir 
Danute Staškevičiene, nes mu
gės metu vyko ir Montrealio 
audėjų Vaivorykštės ratelio go
belenų paroda.

Sekmadienį, kovo 23, mugės

patalpose vikriai sukantis, sesės 
išdėliojo mugės gėrybes, o go
belenai greit pappošė visai eili
nės salės sienas.

Mugės atidarymui vadovavo 
sesė Petrutienė. Jai sukoman

davus, Pušynas įžygiavo su dai
na. Atraportavusios savo draugi- 
ninkei s. Dalei Lukienei ir VS 
v.s. Irenai Kerelienei, sesės ir 
mugės svečiai turėjo progos susi
pažinti su mūsų vyr. skautininke, 
kuri pasveikino seses, suruošu- 
sias dar vieną Kaziuko mugę, 
taikliai ir jautriai apibūdindama 
lietuvaitę —darbščią ir sumanią, 
pabrėždama, kad savo nagingu
mu ji pasirodo ne tik skautų 
tarpe, bet tuo pat puoselėja ir 
lietuvybę, nustebindama ir kita
taučius. VS įteikė dovanėles AR 
vadeivei s. R. Petrutienei ir 
draugininkei s. Dalei Lukienei. 
Washingtono sesės taip pat ne
atsiliko — įteikė vyr. skauti- 
ninkei mugės prisiminimą, me
džio dirbinį, pagamintą sesės 
Petrutienės. Buvo pristatytos 
kanadietės I. Lukoševičienė ir 
D. Staškevičienė ir dr. Lukoše
vičius, taip pat ir Washingtono 
vadovės ir New Yorko tuntinin- 
kė s. B. Kidolienė. Iškiliosios^ 
audėjos įteikė savo darbo juostas 
Pušyno d-kei sesei Lukienei

UHcianai anoanus mugę, visi 
turėjo progos pasigrožėti ir na
gingų sesių d—bais, o ypač 
iš tolimos Kanados atvežtais go
belenais. Prie stalų tuoj užvirė
w T , -■> me
džio dirbimai, gintarai ir kito
kios prekės pirkėjų nestigo. Se
sių įrengto} kavinėj dar susi
spietė komisija — v.s. I. Kere- 
lienė, s. B. Kidolienė ir dr. P. 
Lukoševičius — įvertinti sesių 
keptų pyragų. Skaniausiu buvo 
pripažintas pr. sk. Nidos Griniū
tės, o gražiausias pr. sk. Nidos 
Gailaitės. Jom įteiktos dovanė
lės. Veikė dvi loterijos. Sesių lo
terijoj buvo R. Petrutienės de
ginta lėkštė, B. Kidolienės siuvi
nėto gobeleno paveikslas ir G. 
Kudžmienės keramikos lėkštė. 
Kitoj loterijoj.buvo “vaivorykš
čių” sieninis gobelenas, lietuviš
ka lėlė ir įuosta. Čia daugu
mas bandė 4aimę, ir, žinoma, 
pustuziniui ta laimė ir nusi
šypsojo.

Apsipirkus, apžiūrėjus ir pa
bandžius laimę, daugumas rikia
vosi prie virtuvės pietum, be
laukdami graužė riestainį ar 
bandė sesių girą. Atrodė, kad 
reikės kokio mėnesio suvalgyti 
tiem tūkstančiam koldūnų, ta
čiau gausūs mugės lankytojai 
taip vikriai juos dorojo, kad vir
tuvėj dirbančios mamos vos spė
jo virti. Kiti dar smaguriavo ka
va ir pyragais.

Buvo malonu buvoti washing- 
toniečių tarpe, tačiau mugės tu
ri savo laiką. Jom ruošiamasi il
gus mėnesius, bet jos prabėga 
taip greitai...

i teatre

Laura šatinskaitė, Nina Jankauskaitė, II-oje eilėje — Rasa 
Alksninytė ir Lina Kidolytė. Nuotr. A. CesnaviHaus

/

KAZIUKO MUGĖ HARTFORDE
Kovo 16 Tėviškės ir Šatrijos ’ 

vietininkijų skautai-ės vietos ir 
apylinkių lietuviam suteikė ma
lonią progą susitikti ir pabend
rauti Kaziuko mugėj.

Svč. Trejybės klebonui kun. J. 
Matučiui mugę atidarius, prie 
visų stalų būriavosi lankytojai, 
tačiau didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas loterijos stalui. Čia 
kiekvienas norėjo išbandyti savo 
laimę.

Ant gretimo stalo ir už jo sie
noj — Aldonos S^imininltienės 
kūriniai: puikūs paveikslai, juos
tos, kalėdinės eglutės papuoša
lai. Visa tai padaryta iš įvairia
spalvių šiaudelių. A. Saiminin- 
kienės išradingumas ir sugebėji
mai šioj meno srity plačiai žino
mi ir už Connecticut valstijos 
ribų.

Šiais metais mugę nepapras
tai praturtino bostoniečio Nor
berto Lingertaičio atvežtas gin
taras, auksas ir sidabras. Meniš
ki gintaro papuošalai, statulėlės, 
kryželiai ir Rūpintojėliai su
traukė gausiai lankytojų. Jiem, 
ypač kitataučiam, Lingertai-

atidarė rajono vadas s. Mykolas 
Banevičius. Posėdžiui sekreto
riavo v.s. L. Milukienė. Vado
vavo rajono vadas. Pakviesti, 
trumpas rajono veiklos apžval
gas padarė vadeivė ,s. R. Petru
tienė ir vadeiva s. Ap. Treinys.

Būsimos rąjono vasaros sto
vyklos viršininkas ps. Stepas Za
bulis kalbėjo stovyklos reika
lais, ir taip pat buvo pristaty
ti sesių ir brolių viršininkai — 
s. Romas Jakubauskas ir ps. Mei
lė Mickienė. Stovykla vyks 
Boston, Mass., rugpjūčio 16-24. 
Stovyklos vardas — Suktinis, 
nes šiemet vyksta Vl-oji tautinių 
šokių šventė. Vienetų vadovai 
prašomi pradėti rūpintis regist- 

_ racija ir vadovais, kurie vyks sto
vyklauti kartu su savo vienetais. 
Smulkesnės informacijos bus 
pateiktos vėliau, stovyklos virši
ninkui išleidus pirmuosius ap
linkraščius.

MONTREALIO AUDĖJOS

Vaivorykštė —"’tai Montrealio 
skąučių kūdikis, kuris gimė mi
nint dvidešimt penkerių metų 
sukaktį įjuo lietuvių skaučių 
įsikūrimo Montrealy.

1948 Montrealy įsikūrė pirma
sis vyr. skaučių vienetas — Vai
vos draugovė. Tai pirmasis 
skaučių vienetas,'atkurtas Ame
rikos žemyne.

Skautes Montrealy mokėjo at-

rasti naujų ir realių būdų savo 
veiklai ugdyti ir visuomenei su
dominti. Per skaučių eiles praėjo 
daugumas Montrealiomergaičių, 
kurios vėliau aktyviai įsijungė f 
bendrą lietuvių gyvenimą.

Vaivorykštė yra konkretus pro
jektas, kuris siekė trijų dalykų: 
paminėti 25 metų sukaktį nuo 
skaučių įsikūrimo Montrealy; iš* 
mokti ir susipažinti su mūsų 
tautodaile ir paskleisti mūsų 
tautodailę lietuvių ir kanadiečių 
tarpe.

Dail. Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai buvo nuolatiniai šio 
projekto mokytojai, patarėjai ir 
globėjai. Aušros Vartų parapijos 
klebonas tėvas Jonas Kubilius 
visuomet projekto darbus globo
jo, skatino ir teikė visokeriopą 
paramą. Į Vaivorykštę įsijun
gusios moterys savo nuoširdu
mu, ištverme ir nuolatiniu darbu 
įvykdė tai, ko jaunos, nepaty- 
rusios ir dažnai daugumą laiko 
studijom skiriančios skautės ne
būtų galėjusios realizuoti.

Tenka džiaugtis, kad daugu
mas sesių išmoko mūsų tauto
dailės meno ir sugeba jo moky
ti jaunimą stovyklose ir dides
niuose suvažiavimuose.
- Vaivorykštė savo parodom ap
lankė didžiąsias lietuvių koloni
jas Chicagoj, Clevelande, New 
Yorke, Toronte, Ottawoj ir kitur. 
Montrealy Vaivorykštės darbai

mintomis dešromis su troškin
tais kopūstais.

Iki pietų dar yra laiko, taigi 
sustokim prie D. Grajauskienės 
stalo, šiandien ir jis turtingas. 
Lietuviškos knygos, knygos lie
čiančios Lietuvą anglų kalba, 
plokštelės, hetuvišk'fc'atvirukai, 
marškinėliai su lietuviškais už
rašais ir įvairios sagės. Pirkėjų 
ir čia netrūksta.

Toliau skautų ir vilkiukų sta
lai. Čia vyrauja medis. Įvairios __ ___ ___ _____________
lėkštės, koplytėlės, vyčiai, vd- data bus nustatyta vėliau, 
kam atidaryti peiliai. Rasit čia 
ir odos dirbinių. Puikūs diržai, 
piniginės, laikrodžiam dirželiai.
Tiesa, čia ir vazonėliai su gy
vomis darželių gėlėmis - ir ža
lumynais. Čia pat pavasaris. Vi
so to netrukus reikės.

Prie loterijos stalo vis dar 
turgus. Nuo kavinės atplaukia 
akordeono garsai. Tai E. Radio- 
novas lietuviškom melodijom 
kelia besišnekučiuojančių jau ir 
taip gerą nuotaiką. Aplipk su
siburia skautų-čių didokas būrys. 
Sklinda graži, lietuviška daina.

Klausaisi jos ir galvoji, ko
ris mielai aiškino gintaro kilmę kia stipri yra meilė kenčiančiai 
ir jo apdirbimą-, Ptokųs aukso tėvynei. Ir po keturiasdešimt

sias dėmesys vis dėlto — ginta- 
' rui.

Kiti stalai — skaučių. Tokioj 
eksponatų daugybėj galima ir 
pasimesti. Čia Vilniaus verbos, 
gyvos ir dirbtinės gėlės, lėlės su 
tautiniais drabužiais, pagalvėlės, vadovu, 
juostos ir juostelės ir pasigėrė- 
jomo verti, deginimo būdu me
dy sukurti paveikslai.

Nuo skaučių neatsilieka ir 
paukštytės. Nors ir labai ne
gausios skaičium, bet pilnos ge
riausių norų ir energijos. Ant jų 
stalo šokoladiniai baravykėliai, 
širdelės, įvairūs darbeliai, iš 
spalvoto popieriaus, tautinėmis 
spalvomis pagražintos užrašų 
knygelės, trispalvės vėliavėlės 
ir keletas kasdieniniam gyveni
mui reikalingų dalykėlių. Sma
gu paukštytėm, smagu tėveliam, 
bet smagiausia jų vadovei, kai 
visi džiaugiasi lietuviškos skau
tuos ateitim.

Štai ir kavinė. Ir ko čia nerasi: 
tortai, saldūs ir nelabdi saldūs 
pyragai, su uogom ir su kremu 
pyragėliai, sausainiai, ausytės ir 
kvapi kava. Čia pat ir stalai, 
čia 'galima prisėsti, pailsėti ir 
pasivaišinti. .

Iš virtuvės sklinda skanių pie
tų kvapas. Vyr. skautės, virtuvės 
šeimininkės, ir mainytės (visi 
trys titulai viename asmeny) tuoj

Rudeninis vadovų-ių suva
žiavimas įvyks Hartforde. Tiksli

Šiame suvažiavime buvo at
stovautos beveik visos rajono 
vietovės, dalyvaujant arti 30- 
ties vadovų-ių.

Po pietų petraukos dar vyko 
atskiri sesių ir brolių posėdžiai, 
kuriuose buvo aptarta šalia rąjo- 
no veiklos ir vasaros stovyk
los, suvažiavimai ir kursai, taip 
pat padaryti skyrių vedėjų ir vie
netų vadovų-ių pranešimai.

^Suvažiavimą globojo Phila- 
delphijos sesės.

B.K.

diečių terpe.
Daugiausiai puoselėjama sritis 

yra kilimai — rištiniai ir gobele- 
. nai. Naudojama medžiaga yra 

įvairių rūšių vilnoniai siūlai.

kaišytinių bodu, dažniausiai ant 
lino vilnom.

Tautinių lėlių drabužiai visi 
yra austi staklėm, miniatflrųj 
mėginant uiaucyn atskirų sričių 
charakterį tiek raituose, tiek 
spalvose.

Džiaugiamės, kad Montrealio

metų ji ris dar pajėgia suburti 
savo sūnus ir dukras į bendrą 
darbą. Pajėgia suvesti į suei
gas, į muges, į stovyklas, į 
tautines dainų ir šokių šventes. 
Tikėkim, kad ir ateity ji bus mū
sų siekimų ir darbų kelrodžiu ir

A-a. kpt Vincui Mickeliūmri 
mirus, vietoj gėlių prie jo kaisto 
skautam paremti aukojo šie as
menys: Z. Jurys, Emilija Jure
vičiūtė, D. ir G. Grajauskai, V. 
ir I. Alksniniai, B. ir V. Kido- 
liai, Kudirkai, A. Matulaitis, O.

Ben.

N. Y. Kariuko mugėje vyr. 
skaučių kavinėje — sL 
Audronė Česnavičiūtė ir v. 
si. Rasa Vilgalytė, kuri rūpi
nosi kavinės įrengimu ir pa
sisekimu. Nuotr. A Cesnavičiaus

kai, N. Nakoneczna, A. Korsa- 
kov, D. Sulaitis, V. ir L. Milu
kai, D. Astrauskienė. Surinktos 
aukos šeimos buvo po lygiai pa
dalintos Neringos ir Tauro tun
tam. New Yorko sesės ir broliai 
nuoširdžiai dėkoja velionio šei
mai ir visiem aukojusiem.

New Yorko skautų-čių iškyla 
į Lakevvood, N .J., kuri buvo nu
matyta geg. 31 — birž. 1, dėl 
susidėjusių aplinkybių nuke
liama į birželio 14-15. Tunti- 
ninkai greitu laiku išsiuntinės 
visiem skautų-čių tėvam smul- - 
kės neš informacijas dėl kainos, 
autobuso išvažiavimo laiko ir Lt.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Suaiv. savo, nariams moka dtvidendoa ir teikia pirmenybee 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitoa į SUSIV. CENTRĄ, P.O. Boa 32(71-73 So.

--— ■ i..................- -------------- ...........

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO
CENTRAS
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vasario 10, Matulaičio

pakviesti aplinkinių lietuviškų 
kolonijų Vasario 16-tosios minė-

Mikailaitė — vasario 3 Fairfiel- 
de, Sacred Heart kolegijoj (ang
liškai), kun. S. Yla — vasario 
17 New Britaine, dr. J. Kriau
čiūnas — vasario 17 Providence.

galėtų nuvykti į tautinių šoktų 
šventę) — 50 dol.; 3. Pietų 
Amerikos jaunimo grupių atvy
kimui į šį kraštą su meniniais 
pasirodymais — 50 dol.

do skirta parama: 1. Hartfordo 
lituanistinei mokyklai —-25 dol.;

■ .. *
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Minėjimą pradėjo ir jam vado
vavo dr. J. Kriaučiūnas, Jis ir mi
nėjimo prasmę paaiškino lietu
viškai ir angliškai. Sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
seselei Bernadetai Matukaitei 
palydint pianinu. Seselė yra Ma
tulaičio namų vedėja, nei. Pr. 
Juras, nusipelnęs lietuvybės 
puoselėtojas, sukalbėjo pradžios 
maldą. Seselė Rožė — Stasė 
Normantaitė — perskaitė Con- 
necticuto valstijos gubernatorės 
Ella Grasso proklamaciją, pami- 
ninčią lietuvių nuopelnus Ame
rikai ir reikalaujančią Lietuvai 
laisvės , bei skelbiančią Vasario 
16-tąją Lietuvių diena. Pristaty
tas ir trispalvio kaspinėlio su 
žalumynais prisegimu pagerbtas 
minėjime dalyvavęs savanoris 
kūlėjas Jonas Gaidelis, dabar gy
venąs Vilią Maria namuose. Ki
tas savanoris kūrėjas, kpt. Balys 
Mikaila, tik prisimintas, nes jis 
dėl silpnos sveikatos minėjime 
nedalyvavo.

Pristatytas paskaitininkas Pro
vidence kolegijos profesorius 
kun. A. Jurgelaitis, kuris reiš
kiasi lietuvių spaudoj ir yra la
bai veiklus Lietuvos vyčiuose. 
Profesorius savo paskaitoj teigė, 
kad lietuvių tauta negali būti su
naikinta, nes naikinamas tik tau
tos kamienas, o gilios šaknys lie
ka. Tos šaknys jau kerojo prieš 
Mindaugo laikus. Atžalos ma
tomos ir dabartinėj Lietuvoj, ir 
mūsų pareiga toms atžaloms vi
sais būdais padėti.

- Po paskaitos buvo pateikta ir 
visų priimta rezoliucija, įtaigau
janti Amerikos valdžios pareigū
nus visur pasisakyti už Lietuvos

rūmų nariai paprašyti remti įsta
tymus, įgalinančius finansiš
kai remti dar nepriklausomos 

'Lietuvos įsteigtas diplomatines 
''• tarnybas, taip pat remti R.H.

5407 įstatymo projektą. Rezoliu
cija jau išsiuntinėjama reikia
miem pareigūnam.

Meninę programą atliko Hart
fordą tautinių šokių šokėjų gru
pė Berželis. Šoko Suktinį, Čigo
nėlį, Oželį (tik vyrai), Subatėlę, 
Malūną, kurio nepasisekė dar
niai atlikti, ir Suk, suk ratelį. 
Šokėjų buvo 8 poros ir dar at
sarginių. Grupės vadovė yra Da
lia Dzikienė. Susirinkusieji 
džiaugėsi šokiais ir tikrai gražiu . 
lietuviško jaunimo būriu.

Minėjime dalyvavo daugiau 
kaip pusantro šimto žmonių, da
lis jų buvo svečiai, ypač iš 
Hartfordo, o kai kurie — Matu
laičio namų globotiniai, net ve
žamose kėdėse. Programai pasi
baigus, visi pasivaišino kavute ir 
seselių virtuvėj bei kai kurių 
moterų keptais skanėstais.

Minėjimo proga surinkta 
aukų trim lietuviškiem veiks
niam: Lietuvių Bendruomenei

i
H:.. i

perdavė vėliavą pirm. Ė. Bliud-dainų. Lemonto tautinių šokių

jama tnuz. Rasos Šoliūnaitės
le f. 207 967-2011

toli pietų sau*

apylinkės valdybai.
Minėjimas buvo baigtas Lie

tuvos himnu. ,
"To to visi buvo pakviesti vai-

pirmą kartą Londone, koncertą* 
vo sausio 16. Londono dien
raštis The Times apie jo kon
certą pasisakė sausio 22 “Lon- 
don Debutes” skyriuj.

apylinkės pirm. E. Bliudnikas 
pranešė, kad Cape Cod gyveną 

. Simonas ir Jadvyga Kontrimai

yra ruošiama rugpjūčio 11-17 
lietuvių pranciškonų vasarviete). 
Rezervacįjų reikalu kreiptis ad-

lėTOdul.
aukas, reikia pa-

ja lietuviiką vėliavą. S. Kontri-

I
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koto 
Susiri

V

— Amerikos lietuvių kultūros 
archyvo-muziejaus Alkos vi
daus įrengimai ir neatidedamas 
vertybių katalogavimas verčia 
sukti galvas ne tik direktorato 
narius. Į tai yra įtraukti ir kiti 
asmenys; pvz. dail. P. Martin- 
kus iš Bostono, o jo pastango
mis ir kiti bostoniečiai — Lin- 
gertaičiai, dr. Gimbutas, adv. 
Šližienė ir kiti. Taip pat vie
tiniai — kun. S. Yla, prof. 
A. Vasaitis ir kiti. Dėl lėšų sto-

LEMONT, ILL.

Atšventėm Lietuvos 
laisvės šventę

Lemonto LB apylinkės valdy
ba kiekvienais metais stengiasi 
vis iškilmingiau Švęsti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį.

Šiais metais ji Suvo švenčia- 

Lemonto burmistro įstaigos. Ją 
pakėlė Romas Burba su Romu 
Račiūnu, pagelbstįnt burmist
rui George Bracken. Dalyvavo 
būrys lietuvių. Prieš vėliavą pa
keliant, trumpai kalbėjo Le
monto LB apylinkės valdybos 
pirm. inž. Algis Kazlauskas ir 
burmistras George Bracken.

2 vai. popiet De Andreas ku
nigų seminarijos koplyčioj mi
šias aukojo ir. pamokslą pasakė 
kun. dr. Juozas Prunslas. Daly
vavo daug lietuvių. Sol. Roma 
Mastienė pagiedojo keletą gies
mių. Vargonais pritarė muz. Ma- 
nigirdas Motekaitis.

Po mišių visi 
Maironio mokyklos 
vai. popiet atsivėrė 
dangalai.

Šventę pradėjo LB apylinkės 
valdybos pirm. inž. Algis Kaz
lauskas. Programai vadovauti jis 
pakvietė Jūratę Jakaitienę, mūsų 
apylinkės veiklią narę, buvusią 
mūsų mokyklos vicedirektorę.

Įnešus JAV, Lietuvos ir skau
tų vėliavas, sugiedojus JAV 
ii* Lietuvoj himnus, mokinė G. 
Biskyte perskaitė Lietuvos Ta
rybos 191Jį vasario 16 paskelbtą 
aktą. Studentas Vytenis Miliū
nas supažindino dalyvius su Le
monto burmistru G. Bracken ir 
pakvietė jį tarti žodį. /

Paskaitą skaitė veiklus jauno
sios kaitos atstovas dr. Linas 
Sidrys. Jis gražia lietuvių? kalba 
reiškė mintis apie Lietuvos pa- 
dėtį dabar ir ateity.

Meninę programą paruošė 
muz. Rasa šoliūnaitė. Rita Mar- 
kelytė-Dagienė, pritardama sau

skubėjo į 
salę. 3:35 
scenos už-

— Prel. V. Balčiūnas, Vilią 
Maria namų kapelionas, išvyko 
ilgesniam laikui į Australiją, kur 
daugely vietų ves misijas ir re
kolekcijas. Sėkmės jo misijai! =>

- Kun. V. Zakaras, ilgame
tis Matulaičio damų kapelionas, 
metinio mišiolo ir sekmadienio 
mišių knygelių ruošėjas, tapo 
vienuoliu pranciškonu, per
sikėlė į Kennebunkportą ir ten 
žada tęsti savo darbą. Putnamie- 
čiai gailisi jo netekę, bet linki 
jam geriausios sėkmės, y

— Marianapolio, Thornpsone 
prie Putnamo, lietu viųtėvų ma
rijonų vedama aukštesnioji mo
kykla nuolat garsina Lietuvos 
vardą savo leidžiamame Maria- 
napolis Messenger. Sausio mėn. 
numery įdėta nuotrauka ir trum
pas aprašymas Lietuvos paviljo
no New Yorke 1939 pasaulinės 
parodos metu. J. Kr.

Šios šventės visa programa da
lyviam, kurių buvo pilna salė, la
bai patiko. Šventes rengėjai 
buvo Lemonto LB apylinkės val
dyba (joje visi jauni).

Šios šventes proga dar buvo,' 
■ suruošta mokyklos mokinių 

meno parodėlė. Joje dalyvavo 
visi mokyklos mdfoniai, rengėja 
— mokytoja Jolanta Zubinierfė. 
Lemonto LB apylinkės valdyba 
pasirūpino premijomis. Dail. 
Algirdas Trinkūnas ir sk^ulpt.

pre’mijtrotinus • kūrinius. ' 'Inž. 
Anatolijus Miltinas paruošė lai
mėtojam pažymėjimus. /

Premijų laimėtojai: Iš darželio 
I — Lora Krumplytė, II į— Olivi- 
ja Mačiulyte, iš pirmo/ skyriaus 
I—Kristina Liaugaudaitė, II — 
Asta Ardickaitė, iš antro ir trečio 
skyriaus I — Erikas Naujokas, II
— Dijana Ardickaitė, III — To
mas Zubinas, iš ketvirto, penkto 
ir šešto skyriaus I — Danutė 
Slivinskaitė, II — Asta Kazlaus
kaitė, III — Ramoną Povilaity
tė, IV r- Andriui Zubinas, iš 
septinto ir aštunto skyriaus I
— Judita Norkaitytė, II — Kris
tina Norkaitytė, ifl — Tina Val- 
licenti, iš gimnazijos I — Rasa 
Sutkute, II — Deborah Willas, 
už skulptūrą ir rankdarbius I —
Romas M oc kaiti s, II — Arūnas 
Ingaunis.

Po programos visi dalinosi 
įspūdžiais prie kavos ir skanu
mynų, paruoštų LB apylinkės 
valdybos/ Visi pareiškė didelį 
pasitenkinimą, kad taip brangi į§statė parodai naujų knygų
iietuviapi švente čia Lemonte ’ — -
švenčiafna visų lietuvių — vy
resnių/jaunų ir mažiukų — kar
tu, dalyvaujant visiem šeimos 
nariam. Malonu tokioj šventėj 
dalyvauti, kai jauti, kad Lietu
vos laisvė rūpi visiem.

Andrius Laukaitis

.S* z
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į Dalis svečių Vokietijos centriniame Vasario 16 minėjime, 
kuris buvo vasario 23 Huettenfelde. Nuotr. J. Sabo

CAPECOD, 
MASS.

LB apylinkė minėjo 
Vasario 16-tą ją

LB Cape Cod apylinkė narių 
skaičium maža, bet išgyventų 
metų patirtim — milžiniška, 
nes dauguma jų įsikūrė čia po to, 
kai sėkmingai pabaigė “gyveni
mo universitetą” ir išėjo į “už
tarnautą poilsį”. *

Tokiom sąlygom esant, čia 
niekada nekyla klamūmS, Us
taf^kdys, bet atvirkščiai - čia _ j ZZZZ
"klausiama, kur, kada ir kuo gali
ma vadovam padėti. Ypatingai 
tuo pasižymi sesės lietuvaitės, 
be kurių nuoširdžios pagalbos 
neapsieina net paprastas 
darbo posėdis. Jų sumanumu ir 
rankomis pauošiamos vaišės, pa- 
papuošimai, rašomi raštai ir t.t 
Tenka tik stebėtis, iš kur jos turi 
tiek energijos.

Vasario 16-tosios minėjimus 
ruošiant, niekada neužsidaroma 
savystej, bet visada stengiamasi 
išeiti į viešumą..

Atžymėdama šių metų Vasario 
16-tąją, LB Cape Cod apylin
kė padovanojo Cape Cod Com- 
munity College bibliotekai “En- 
cyclopedia Lituanica” (6 tomus) 
ir “Violations of Human Rights 
in Soviet Occupied Lithuania” 
(7 metų leidinius). Tai pirmosios 
knygos apie lietuvius ir Lietuvą 
toj 50,000 tomų bibliotekoj.

Padėkojusi už knygas, biblio
tekos vadovybė vasario 11-17

vitrinoj. Kartu buvo pateikta in
formacija apie Lietuvos okupa
ciją ir Sovietų Rusijos imperia
listinius siekius. *

Pati Vasario 16-tosios Šventė 
buvo švenčiama vasario 17. Tą 
dieną iš ryto Centerville ka
talikų bažnyčioj vyko pamaldos 
už visus žuvusius kovoj dėl Lie
tuvos laisvės. Popiet tos pačios 

dariusią tarptautinę padėtį ir 
esamą padėtį kovojančioj Lietu
voj, ypač pabrėždamas, kokiais 
būdais šiandien tenka lietuviui 
kovoti su pavergėju.

Ilgesnį, įdomų ir aktualų žodį 
tarė LB IX tarybos prezidiumo 
sekretorius inž. Č. Mickūnas. 
Jis išsamiai išnagrinėjo visuo
menininko pareigas, rūpesčius 
ir galimybes. Pabrėžė, kad vi
suomenininkas turi būti vado
vas, bet ne įsakymų davėjas, 

pageidaujamu keliu. Jis turi būti 
tam darbui pasišventęs ir parei
gingas. Gi visuomenė, rinkda- 

atmesti visus tuos, kad ir labai 
talentingus (imant atskirai) as
menis, kurie neturi suminėtų 
savybių. Tai^supratus, išnyktų 
nereikalingi ginčai, ir įsigalėtų 
našesnis darbas lietuvių tautai 
ir< Lietuvos valstybei.

Pabaigoj inž. Č. Mickūnas pa
žymėjo, kad demokratinėj san
tvarkoj visada išklausoma kiek
vieno nuomonė, bet visada vei
kiama pagal daugumos nusi
statymą. Tuo principu paremta 
LB organizacinė veikla.

Po to p. Janulaitis perskaitė 
paruoštas Lietuvos laisvinimo 
reikalam rezoliucijas, kurias be 
pataisų susirinkimas priėmė ir 
prašė pasiųsti atitinkamiem val
džios pareigūnam.

Minėjimo meninę dalį atliko 

įlinkas J. Rūtenis. Jis paskaitė 
keletą 'savo kūrybos eilėraščių- 
ir prozos. Eilėraščiai savo turi
niu atgaivino ir sustiprino klau
sytojų dvasinius ryšius su ken
čiančia Lietuva. Susirinkimas 
padėkojo plojimais.

Savo keliu susirinkusieji už

Blair House, "surengtame Euro
pos valstybinių diplomatini^* 
misijų šefam. Po to Baltuos* 
valstybių diplomatiniai atstovai 
— dr. S A. Bačkis, dr. A. Din- 
bergs ir Emst Jaakson—tarėsi 
jų veiklos einamaisiais reikalais.

— Bernardo Brazdžionio lite
ratūros vakaras gegužės 3, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. įvyks 
Rochestery, Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos salėj (545 Hudson 
Avenue). Vakarą rengia Lietu
vių Bendruomenės kultūros sek
cija.

— Prof. Simas Sužiedėlis 
skaitys paskaitą apie Vytautą 
Didįjį balandžio 27 Chicagoj, kai 
ten bus minima 550 metų su
kaktis nuo Vytauto Didžiojo mir
ties.

— Clevelando ateitininkų šei
mos šventė prasidės dail. M. 
Nasvyčio meno parodos atidary
mu balandžio 26. Tuoj po to - 
koncerto programą atliks solistas 
Vaclovas Verikaitis iš Toronto 
bei K. ir I. Kuprevičiūtės. Vis
kas vyks DMNP parapijos salij. 
Balandžio 27 pamaldos DMNP 
parapijos bažnyčioj. Oficialioji 
dalis 11:30 vai. salėj. '

— Dail. Kazimiero Žoromsldo 
darbų paroda Toronte, Prisikėli
mo parapijos parodų salėj įvyks 
balandžio 26-27. Parodą rengia 
Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos skyrius. Prisikėlimo 
parapijai vadovauja lietuviai 
pranciškonai.

— Čiurlionio ansamblio ir jo 
vadovo muz. A. Mikulskio su-

?k-. u.-

ius ir
. balandžio 26-27 Clevelande.

— Dail. Mindaugo Nasvyčio

27 DMNP parapijos salėj,' Cle- 
velandė. Parodą rengia Korp. 
Giedra.

— Vokietijos lietuvių katalikų 
suvažiavimas kviečiamas balan
džio 30 - gegužės 4 Dieburge. 
Paskaitininkai: dr. A. Maceina, 
dr. K. J. Čeginskas, prel. dr, L., 
Tulaba, kun. A. Rubikas. Jauni
mo simpoziumo moderatorius 
A. Šmitas, referentai: Ed. Dres- 
leris, Reg. Zavackaitė, Kęst. 
Ivinskis ir Daina. Kamantaitė.

— Kun. Leonas Zaremba, lie
tuvių jėzuitų provincijolas, va
sario mėn. lankėsi Sao Paulo 
mieste. Šv. Kazimiero parapijos 
klebonija priklauso jėzuitam. Jie 
trejų metų sutartim ją buvo iš
nuomoję lietuviam saleziečiam. 
Sutartis baigiasi š.m. birželio ‘ 
mėn. Kadangi saleziečiai pastato 
negalėjo įsigyti, pasirašyta nauja 
nuomos sutartis vėl trejiem me
tam. Nors žemės ir namo vertė 
siekia beveik 10 milijonų kru- 
zeirų, kun. L. Zaremba, S.J. su
tiko imti tik simbolinę vieno kru- 
zeiro nuomą į metus.



VYČIŲ PIRMININKAS 
LANKOSIWASHINGTONE

Balandžio 11 Lietuvos vyčių 
centro \ valdybos pirmininkas 
Philip Skabeikis lankėsi Wash- 
ingtone. Tą dieną Baltuosiuose 
Rūmuose buvo priėmimas etni
nių organizacijų vadovam. Pri
ėmime dalyvavo ^pie 200 asme
nų.

Konferencijos moderatorius 
buvo dr. Stephen R. Aiello, pre
zidento specialus patarėjas etni
niam reikalam.

Vyčių pirmininkas turėjo pro
gą pasikalbėti su Victorta Mon- 
giardo ir Natalia Sluzar, dr. Aiel
lo. asistentėm. Jos, pirmininkui 
priminė apie didelę svarbą laiš
kų, kuriuos vyčiai rašo įvairiom 
valdžios įstaigom Lietuvos rei
kalais. Patarė jr toliau rašyti 
administracijai apie Lietuvos 
reikalus čia bei okupuoto) tėvy
nėj.

Po įvairių diskusijų atvyko 
prezidentas Carter. Kalbėjo apie 
15 minučių. Ryškino etninių 
grupių svarbą Amerikos istori- 
toi-

Pasisveikindamas su prezi
dentu, vyčių pirmininkas jam 
įteikę vyčių organizacijos sag- 

čiukę ir paaiškino jos simbolinę 
reikšmę. * /

Dar kalbėjo Msgr. Geno Baro- 
ni iš HUD. Paaiškino, kokią di
delę reikšmę turi firaternalinės 

giau pagyvinti. <
Per vaišes pirmininkui -Ska

bėliau! teko susipažinti ir pa
bendrauti su kitais lietuviškų or
ganizacijų atstovais.

Būdamas Washingtone, Phil 
Skabeikis taip pat susitiko su 
vyskupu Thomas Kelly, JAV 
Vyskupų Konferencijos genera
liniu sekretorium. Jam įteikė 
įrėmintą ištrauką iš 37 L.K.B. 
Kronikos, kurioj dėkojama Lie
tuvos vyčiam, kad 1979 jie iš
rūpino Maldos dieną už perse- 

- kiojamus lietuvius. Vysk. Kelly 
labai širdingai padėkojo ir pri
minė, kad jo įstaigos durys vi
suomet atidaros Lietuvos vy
čiam.

Pirmininkas rado progą aplan
kyti Evą Migonis, Washingtono 
142 kuopos pirmininkę, ir su ja 
pasitarti apie vyčių veiklą sosti
nėj.

Elmhurst, N.Y., M. Macezinskas, 
Manas SMite (d.) h Philip Skabeikis (k.) 1972 metais su pa- Brooklyn, N.Y., P. Girnys,
čiais pirmaisiais vyHąjunjorais. Nuotr. John J. Sidtis, J Ji. Brooklyn, N.Y., A. Sheputis,

' ■ i i .i x , •* Woodhaven, N.Y., I. Staškevf-~
_ - čius, Bronx, N.Y., A. Janks, Re-

no, Ohio, V. Vizbarą, CambriaKAS, KĄ, KUR?

— Lietuvos vyčių centro val
dybos susirinkimas įvyko South 
Bostone kovo 22. Dalyvavo dva
sios vadas kun? Antanas Jurge
laitis, pirmininkas PhiJ Skabei
kis ir daugumas CV narių, šei
mininkavo South- Bostono 17 
kuopa. Buvo nutartos temos, ku
rtos bus svarstomos vyčių seime 
rugpiūčio mėn. Bostone. Tarp jų: 
Lietuvos vyčių istorija — praves 
Loretta Stukas; Bostono 350 
metų sikaktis ir lietuviai — Al
girdas* Budreckis; Lietuviška 
veikla ir vyčiai — kun. Kazi
mieras Pugevičius su* specialiu 
svečiu/ kun. Jurgiu Šarausku.. 
Lietuvos bičiulio premijai buvo 
nominuotas kun. Michąel Bour- 
deauz, knygos1 Land o f Crosses 
autorius.

— Centro valdyba ir DARBŲ 
IR Dienų redaktoriai sveikina 
Pennsylvanijos 144 Anthracite 
kuopą, kuri šiais metais švenčia 
savo 3 metų sukaktį. Vyčiai 
didžiuojasi šia* kuopa, nes per 
trejus metus ji tapo viena iš

Po 12 doL — 
Woodstock. Conn. 
New/York, N. Y„ dr 
nė, Ybnkers, N. Y., A. Puztaas, 
San Mateo, Calif.

8 dol. — J. Juozapavičius, 
Woodhaven, N.Y.

Po 7 dol. — J. Simaitis, Fo 
rest Mills, N.Y^J. Cibulskas, 
Glendale, N*Y., jesuit Fathers, 
Cleveland, Ohio, K Miklas, 
Plainview, N.Y., L. Matbews,

LITHUANIAN COOKERY 
(In English, 316 pages, prlce 3 doL)

Agronomas ta. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
piastininiu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316-pusL Kaina 8 
doL - Darbininkas, 341 HigMand Btvd^ Brooklyn, N. Y. 11207.

Užsakau “Ltthuanlan Cookery” už 8 doL Porskmtlmas-

Vardas, pavardė .i.

Numeris, gatvė--------

Miestas, valstija, Zip

,99

1980 M. EKSKURSUOS { LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO/NEW YORKO

Ringwood, B. Spūdis,
Wobdhawta, NY, V.J. Žade iki s, 
Chicėgo, UI. . y-

Pq 3 dol. — A. Lawler,Wėst- 
minster, Md-, M. Patrick, Mill- 
town, N.J., ' P. Paneatowski, 
Maspeth, N.Y.

Po 2 dol. — V, Vaikutis, Stam- 
ford, Conn., K. Žvirblis, Brook-
lyn,.N.Y., VI. Morkūnas, Wood- 
haven, N.Y^ A. Žukas, Woodha- 
ven, N.Y., L. Petraitis, Brooklyn, 
N.Y., A. Gruodis, Wappingers 
Falls. N.Y., A. Aleksis, Water- 
bury, Conn., A. Migliote, Glen- 
dale, N.Y., K PalčiauskaS, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Li- 
leika, Woodhaven, N.Y., dr. Z. 
Smilga, Chicago, III., A; Bož- 
niekas, Long Island City, N.Y.,

Narvydas, East Northport, N.Y., 
D. AndriiŠka, Ro seile Park, N.J., 
V. Gadliauskas, Ridgewood, 
N.Y., F. Dimas, Ridgewood, 
N.Y., dr. N. Bražėnas, Sparkill, 
N.Y., J. Levonas, Jackson 
Heights, N.Y., J. Raymunt, New 
York, N.Y., O. Siemaška, Wood- 
haven, N.Y., A. Šimkus, DiX 
Mills, N.Y., T. Jakelaitis, Wood- 
haven, N.Y., D. Bulgaris, Brook
lyn, N.Y., dr. J. Stankaitis, 

-*Kchester, N.Y., J. Dainauskas, 
Cnicago, III., T. Spakauskas, 
East Hartford, Conn., E. Juzu-

- mas, Woodhaven, N.Y., A. Cam- 
•'pė, Waterbury, Conn., M. Gel-

žinis, Farmingdalė, N.Y., T. Ge
čienė, Philadelphia, Pa., kun. S. 
Raila, Maspeth, N.Y., A. Rugy# 
Paterson, N.J., P. Gražulis, Wot-

dam, N.Y. ;
Po 1 dol. — V. Jokūbaitis, 

Euclįd, Ohio, G. Gobis, Amster-

KAD TOKIŲ NOR

Manau, kad nedaug yra tokių 
Lietuvos vyčių organizacijos na
rių, kurie nepažįsta Marian Ska
beikis, vienos iš organizacijos 
spiritus movens.

Asmeniškai Marian atsimenu 
nuo 1959, kada ji įvairiais rei
kalais lankydavosi lietuvių pran
ciškonų spaustuvėj (Bushwick 
Avenue).

Jos tėvai John ir Ann Sidtis, 
veiklūs V. Atsimainymo parapi
jos nariai, priklausė prie įvai
rių parapijos organizacijų. Tad 
Marian nešiodavo pranciškonų 
spaustųvėn (vairių renginių bi
lietų ar programų užsakymus. .

Į vyčių organizaciją įstojo 
1968. Pirmininkavo narių reika
lų komisijai, priklausė prie 
kuopos vokalinio ansamblio ir 
vadovavo įvairiai kitai kuopos 
veiklai. 1969 kartu su Vytautu 
Radzivanu ir Phil Skabeikiu (bū
simu savo vyru) padėjo suorga
nizuoti Pennsylvania Trek 
Committee, kuris su dainų ir šo
kių prograniė lankėsi. lietuvių 
parapijose ir supažindino lietu? 
vius su Lietuvos kultūra. Šioje 
grupėje Marian grojo gitara.

' Marian pradžioj priklausė prie 
41 kuopos, kuri buvo surišta su 
Apreiškimo, Angelų Karalienės 
ir /V. Atsimainymo' parapijom. 
1972 įsisteigė 110 kuopa Mas- 
pethe, kur buvo taip pat į- 
steigta ir junjorų didis.

Vyčjų organizacijos jaunuo
menėyra artima Marian Širdžiai,

'ir ji jai sk'iria <|aug laiko. Ilgai 
d|pbo, kad juąj^ram per vyčių 
seimus būtų paruošta atskira 
programa, kuri juos pritrauktų. 
•Nuo 1972 fld 1977 buvo junjorų 
gldfeja. > \

Kuopos veikloj ji bųvoiždinin-
kė, sekretorė, vicepirmininkė ir- — ----- — - - - . . _
pirmininkė. Apygardos valdyboj ateina laikas L.K.B. Kronikas 
1973-76 buvo vicepirmininkė, ekspedijuoti, Mari* w

Marian Skabeikis

pa įsteigta 1977 sausto. mėnesį. 
Loretta Starkas ir Joe Yanulaitis 
buvo krikšto tėvai. Kuopos dva
sią geriausiai išreiškia Anne Ye- 
zulis, kuopos pirmininko Joseph 
Yezulis žmona: “Gimimu esu 
airė, lietuvė širdyje, ir didžiuo
juosi savo lietuviškd pavarde bei 
mūsų garbinga organizacija”. Il
giausių metų 144 kuopai!

blausias jaunimas reiškiasi jos 
namuose: Matthew ir Catherine 
Skabeikiai. Ketvertų metų Ma
tas jau reiškiasi lietuviškoj 
veikloj — jis aktyvus Gintarė
lių narys. Vienerių metų Cathe
rine dar kol kas reiškiasi namie.

Marian veikla nesiriboja jau
nimu. Jos vyrui, Lietuvos vyčių 
centro valdybos pirmininkui, ji 
yra dešinioji ranka. Dažnai daly
vauja su juo įvairiausioj organi
zacijos veikloj, patardama jam 
kalbų rašyme, premijų skyrime 
bei, esant reikalui, išskalbdama 
marškinius.

Žiūrėdama kartais vėlai vaka
re per Kultūros Židinio kiemą į

B.A. iš biologijos. Magistro 
laipsnį įsigijo State University 
of New York Downstate. 1970-76 
mokytojavo Švč. Mergelės 
Marijos Nuolatinės Pagalbos pa- ’■ 
rapijos aukštesniojoj mokykloj. — . . . t ;
Taip biockaniH Šv. Tarnybos pt^taų, kuname 11a.
Juozapo koUgijoj.^josgabu- ^nakties mosią btananSla- 
mai dirbant su jauniau buvo j- be‘kK- koka bot,
vertinti. Jai buvo įtikta Out- «S*nw>cJa, J<n turėtume 
standing Eduotor dtbe Year no'5 10 į
ymuuius nuverstame! Dirbk ir toliau, Ma-
” M^n i»stei«kia ir spsmlos rkn. Dievui ir TtvynS! 

darbe. Redagavo kuopos žorfha- M
liuką Kardas. Karta su Pfkilip <

skyrių Vytyje. šiame vyčių or
gane dažnokai pasirodo jos 
straipsniai (daugiausia surišti su 
jaunimu). Šiuo laiko redaguoja 
informacijos biuletenį Life Line.

Dabartiniu laiku ji dilba 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tunyboi. Čia ii tatai nat itraa-
KM JKUIUII^ J ^VglKMį.

liatroduction to Moderų 
Lfthuanian —10 dol.

Lietuvfi&ų pokalbių plokštelė

gegužės 14* — $ 899.00 
gsg.- 21 (m rysa)—$ 119940

birželio 19 
birželio 23 
liepos 15

- $ 99940
— $94840 
—$ 09940

rugp. 13a» ryga> —$119949

spalio 8 — $ 87940
gruodžio 26 — $ 77948

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

Tai. 617 268-8784

su tekstu -*<dbi.
Angliškai lietuviškas žodynas

- 8 dol. J • £

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko adininistrą- 
cija.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL INC.

— Australijoj egzilų skautų- 
skaučių stovykla suruošta koyo 
7-9 Gilwellio Parke, Viktorijos 
valstijoj, Ųalyvavo lietuviai, lat
viai, estai, ukrainiečiai, lenkai, 
rusai ir vengrai skautai. Prieš 

, porą metų Viktorijoj egzilus 
skautus suorganizavo Mel- 
boumo ‘Džiugo’ tunto tuntinin- 
kas s. Henrikas Antanaitis. Ši 
stovykla buvo, antroji. Panašios 
stovyklos bus ruošiamos kiek- 
vieneriais metais.

NEUŽMIRŠKIT SAVO GIMINIŲ 
ŠIĄ VASARĄ

Kelionės

601

602A

Gegužės 21

Liepos 16

Ii viao Maršrutas 
dienų (naktų keitonėO

* v 1 "t ' *

14 ■ Maskva 2, Vilnius 5,
Byga ^Leningradas 1, 

t Helsinki 1 J
15 Maskva 2, Vantas 5,

z MlnsfcM 3, Leningradas 3, 
HaisMUI '

* J <

12 Helsinki 1, VBnfas 5,
BypiS.HebUdB

15

$1549

$1546

$1386

«**«♦• Bet Ir a. Morta ~ J*
kurioj jaunimu ueribriįtl*. Jai ovifr

-



ties ir prie vietos. Pavyzdžiui, 
kur scenoje buvo panaudotas 
laikraštis, tai jis buvo Darbiam-

Eugenija Venskuvienė, mo- 
terų madų k&rėja, dalyvauja 
šioje pavasario 
doje, kurt bus 1 „____
Kultūros Židinyje. Bus pa* 
demonstruoti jos sukurti į-

LMK Federacijos New Yorko 
klubas kasmet surengia Atvely
kio popietę su gausiu ir gražiu 
velykinių valgių stalu, su kultū
rine programa. Tokia šių metų 
popietė buvo balandžio 13, sek
madieni, 4 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Publikos atsilankė per 
100.

Bet —vis tiek tri yra teatras. ir visai kuopos valdybri.| frtr- 
Jų vaidyba kartais sušaržuota, mą laipsni pakelti 28 yy&ri, į 
p< ntet», bet vi»unx>k ,*įi Wį; Mj!®*’

narius dalyvauti ir pakviesti savo 
draugus į banketą. Šokiam gros 
geras orkestras. Bilietus galima 
gauti pas Anne Lockwich.

Išsinuomojo mašiną ir susidėjo 
savo daiktas. Sustojo prie vieš
bučio užsiregistruoti. Užtruko 
kokias 7 minutes. Tuo tarpu iš
daužė mašinos langą ir pavogė, 
kas buvo sudėta viduje. Išnešė 
dalį vaidinimui reikalingų daik
tų — rekvizito, kelis perukus, 
drabužių glėbį. Taip vaidinimo 
metu jie negalėjo pasikeisti kai 
kurių drabužių, prisiderinti ge
resnių perukų.

Svečius apvogė
Kaip vėliau paaiškėjo, svečiai, 

Antro Kaimo vaidintojai, buvo 
apvogti. Jie atskrido lėktuvu.

nigai ir daug tikinčiųjų. Sv. Ka
zimiero _tema vyskupas pasakė 

’gSĮįhhįnilą, Lietuviškas giesones^ 
gtedc^ klubo choras, vadbrau- 
jamas muz- P. Annono. Ūiabo 
salėj vyskupas apžiūrėjo jo gar
bei suruoštą tautinę-religinę 
parodėlę, kurios įrenginiui va
dovavo E. Kačinskienė. Didžio
joj salėj prie pietų stale išlcil- 
mingaf daliai vadovavo A Var
nienė. Raibas pasakė dr.j, Pet
rikas, prel. J. Balkonas, Hely 
Name parapijos klebonas F. 
Goodman (jo bažnyčioj laikomos 
lietuviškos pamaldos) ir hm- K. 
Butkus, OFM. Pastarasis įteikė 
vyskupui lietuvių dovanelę — 
čekį, o Šv. Kazimiero misp ko
miteto pirm. A. Gruzdys ir sekr. 
O. Gaivydienė įteikė misijos do
vaną— koplytstulpį. Visi vysku
pui sugiedojo Ogiausių metų.

riškas žvilgsnis į pensininkus, 
kad jie neturi ko kalbėti ir rim
tai, lyg mokslininkai, kalba apie 
muses ir uodus.

Lietuviškas buvo ir kalbos pa
tarėjas. . x

lydės mokyklos vaikučiai ir pa
rapijos draugijos. Procesija baig- lankė apie 50,000 žmonių.

šv. Kazimiero minėjime ir St 
Petersburgo vyskupo T. liririn 
pagerbimas kovo 4 praėję lakiai 
iškilmingai- Holy Name baž-

dar pagrojo porą dalykėlių. Teko 
pasikalbėti ir paklausti, kodėl 
jie čia atvyko. Atvyko prieš 5 
metus, nes Suomijoj nesą atei
ties su klasikine muzika. Jie dar 
tari du jaunesnius brolius, ku
rie Suomijoj Įanko mokyklą. Kai 
tik baigs mokslus, tuoj ir juos čia 
atsikvies, nes čia jie gali išsi
versti su savo muzika. <

Laimėjimam buvo leidžiama 
įvairių dovanų. Pats didžiausias 
laimėjimas buvo dail. Jadvygos 
Paukštienės paveikslas. Bilietai 
jau buvo iš anksto platinami. 
Laimėjo Elena Vizbarienė iš 
Floridos.

Popietė buvo tvarkinga, su pa
kilia šventiška nuotaika. Baigėsi 
apie 8v.v. (p-j.).

Popietę pradėjo ir jai vadova
vo Įdubo pirmininkė Eugenija 
Donohue. Ji pristatė tris brolius 
suomius — Laibo. Jie visi muzi
kai. Visi trys groja akordeonais 
klasikinius kūrinius. Pradėjo jie 
Franz von Suppe kūriniu — 
Lengvoji kavalerija. Paskui pa
grojo Johann Strausso valsą, Si
belijaus — Finlandįją ir liaudies

užtenka poros aktorių, o kartais 
susirenka visa grupė. Atskirus 
vaidinimus sujungia muzika, ku
ri leidžiama per garsiakalbius. 
Muzika pritaikyta prie vaidina
mos scenos.

Karo Veteranų pietas ir vaišes 
rengia Amerikos Legionierių 
Lietuvių posto 154 padėjėjos 
šeštadienį balandžio 26 Šv. Al
fonso mokyklos salėj. Perry 
Point Veteranų; ligoninės Vete
ranai atvyks į šv. Alfonso mo
kyklos salę, kur padėjėjos ir le
gionieriai patarnaus ir pavaišins 
svečius. Šiam kilniam žygiui 
vadovauja padėjėjų pirm. Euge
nija Pazneikienė.

Jonas Obelinis

tautinių lobų grupė Ąžuolynas 
ii Urugvajaus ir vokalinis vie
netas Žibutės ii Argentinos — 
po dviejų spektaklių kovo 16 ir

guose pietuose restorane daly
vavo 70 asmenų su viršum. Kal
bas pasakė prel. J. Balkonas, 
šaulių kuopų pirmininkai Gu
doms bei Kalpokas ir kun. K. 
Butkus, OFM. Lietuvos vyčių 
kuopos narių susirinkimas įvyks 
balandžio 10, ketvirtadienį, 3 
vaL popiet Lietuvių Įdubo salėj. 
Kuopos gegužinė organizuojama 
balandžio 17, ketvirtadienį, 
Lake Seminole parke, 9-ame pa
viljone.

LB St Petersburgo apylin
kės narių susirinkimas įvyko ko
vo 12 Lietuvių Įdubo salėj. Da
lyvavo per 70 narių. Apie LB 
darbus pranešė JAV LB krašto 
valdybos pirm. inž. V. Kutkus. 
Išrinkta nauja St. Petersburgo 
apylinkės valdyba, kuri kovo 20 
pareigomis pasiskirstė taip: inž. 
Mečys Krasauskas — pirm., Ka
zys Urbšaitis — vicepirm. ir ižd., 
Valerija Palčiauskienė — sekr., 
Jadvyga Pupelienė — narė soc. 
reikalam, Simas Velbasis — pa
rengimų vadovas ir Antanas Ra
gelis — narys Lietuvių Fondo 
reikalam.

% '-S» d'jCk

Tarptautinis festivalis Ba.y- 
fironto centre vyko kove 6-9. 
Lietuviai dalyvavo su savo vir
tuve, meno paviljonu ir tauti
niais šokiais bei dainomis Fes
tivalio lankytojai vaišinosi lietu
vių ponių pagamintais skamiray- 
nais, gėrėjosi meno eksponatais 
ir lietuvių tautinių drabužių 
spalvų deriniu. Daug kam 
buvo suteikta pageidau- 

n formac ija apie 
. Gražiai pasitarnauta

širdų priėmimą ir praplovė įdu
bo šeimininkės B. Chlamaus- 
kienės iškeptą ebdžtaiį tortą, ku
riuo buvo pavaišinta300žmonių 
su viršum. Klubo chorui padai
navus tris dainas, vysk. T. Lar- 
km išvykoj kitą parapiją

Lietuvos vyčių St. Petasksur- 
go kuopos metinės šv. Kriaaie- 
ro iškilmės įvyko kovo i PreL 
J.Balkfinas, kun. J. Galiūnas 
ir kun. K. Butkus, OFN, haž-

Pradėta punktualiai
Visi Laisvės Žiburio koncertai 

pradedami punktualiai. Ir šie
met per radiją skelbė, kad pra
sidės 7 v.v. Taip ir buvo. Mū
sų žmonės nėra pratę susirinkti 
punktualiai. Paskutinėmis mi
nutėmis jų plūdo daugiausia. 
Dar vaidinimo pradžioje prie 
durų vyko nemažas judėjimas.

kiti mažiau. Vieni žiūrovui gi
liau įsirėžia, o kiti — praslysta. 
CnatBbavokeH.malkO.vmdi- lyvaTO &H, Tt. 
nimėliai, bene mtyrišldnusias vy«ų ėtava^
yra pensininkų Įdubas, kur šiur
piai

čią kartą svečiavosi Kultams Zi- 
diriy. Visus kartus pakvietė Lais
vės Žiburio radijas, kuriam va
dovauja Romas Kezys.

Gegužinę turės šv. 'Alfonso 
mokyklos berniukai, kurie tar
nauja mišiom ir novenos pamal
dom, balandžio 36 Blue Moun- 
tains kalnuose. Kun. A. Gra
žulis tari Jiem paruošęs įdomią 
progamą. Išvažiuos nuo šv. Al
fonso bažnyčios tuoj po mišių 
8 vai. ryto.

Temos įvitbrioS’ ;
Tokio stiliaus satyriniam 

teatrui nėra taip lengva sudary
ti programą. Dalis' atremiama 
į lietuvišką gyvenimą. Kita dalis 
— tarptautinė. Tekstai surašyti 
įvairiausių autorių. Viskas 
sukasi apie kasdieninį gyvenimą 
šeimoje, namuose, prie baro, 
krautuvėje, valgykloje. Čia 
ryškėja žmonių įvairios ydos.

CHICAGOS ANTRAS KAIMAS 
KULTŪROS ŽIDINY

Tada maldą sukalbėjo Tėv. 
Antanas Prakapas, OFM. Prasi
dėjo pačios vaišės. Visi skubėjo 
prie didelio, gražiai papuošto 
stalo, kur viduryje buvo net Ve
lykų avinėlis su vėliavėle. Tra
diciniai Velykų valgiai, daugybė 
margučių.

Svečiai sėdėjo prie stalų, ku
rie taip pat buvo papuošti pa
vasario gėlėm. Svečių buvo ne 
tik iš New Yorko. Atvyko atsto
vai ir iš kaimyninių Įdubų — iš 
Philadelphijos, Stamfordo, Wa- 
terburio. Jie visi buvo pristatyti.

Suvaidino šiuos vaizdelius
Pirmoje dalyje buvo suvaidin

ti šie škicai — vaizdeliai: pa
skaita apie rūkymo žalą, vištos 
(pasakėčia be moralės), prie ba
ro, valgykloje, išradimas, pas 
dantistą, drąsūs žodžiai, švelnio
ji lytis, šeimyninė tragedija, kor
tų vakaras, po ilgo nesimatymo, 
lietuviški grafitai, nakties sve
čias, aukščiausios tarybos posė
dis, pensininkų klubas.

Antroj daly: mokytojų tary
bos posėdis, katinai (pasakėčia 
su morale), kalbos patarėjas, pa
skolos reikalu, aplink mus (žo
dis iš sponsoriaus), atkalbinėji
mai, skirti berneliui ir merge
lei, ezcelsior, godos mergauti
nės, krautuvėje, gėlės žmonos 
gimtadieniui, pasaka apie jauną 
lietuvį ir jo liežuvį (vieno veiks-

tempas, pabrėžti svarbiausi ak
centai.

Reikia pastgėsėti gražia Jų imi- 
* ka. Visi taria Betūvflkuš Sodbtius 

ČZZ7 rišliai ir skhmdžhri.žodferiaim-

Šv. Alfonso bažnyčioj įvyks ge
gužės 4, sekmadienį, per 10 
vai. mišias, kurias aukos kun. 
Antanas Dranginis. Po mišių 
vaikučiai nusifotografuos su ku
nigu mokyklos salėj.

Gegužės mėnesio metinė pro
cesija, skiriama Marijos garbei, 
šiemet bus gegužės 11, sekma- jama i 
dienį, 4 vali popiet. Sodalietės Lietuvą.

visus gausiai dalyvauti šiose pa
maldose.

Motinos Dieną gegužės 11,

Vridimmų pynė
Antras Kaimas- nevaidina vie

no ištisinio veikalo. Jų progra
mą sudaro trumpi vaidinimė
liai, kuriuos galėtume pavadin
ti scenos Škicais. Kartais pagrin- 
dan paimtas tik koks anekdotas 
ir išvystytas į vaidinimą- Kartais



CAUF.

Cleveland, Ohio

likuotų problemų. Gi iš anksto 
padarius testamentą, šis doku
mentas kalba už mirusįjį ir jo

DEKTERFARK 
PHARMACY

J, Narbutas, Sportas nepri- 
' klausomoje Lietuvoje. I ir II to

mas po 9 dol.
- T. Venclova, Balsai. Pasauli- 

» nės poezijos rinkinys. 6 dol.

Daba Kutenąs, sopranas. 12 
liaudies dainų ir operų arijų. 
Dviejų plokštelių albumas —14

Velykų šventėm pasiruošta 
su metinėm rekolekcijom, ku
riom vadovavo ton. Kazimieras 
Pugevičius. Velykų švenčių pro
ga perapiečiai gausiai lankėsi 
pamaldose ir parapijai remti su
aukojo 11,026 dol. Si rinkliava 
bus panaudota automobilių pa
statymo aikštei naujai išgrįsti.

Lietuvos naujo žemėlapio, pa
ruošto pulk. J. Andriaus it iš
leisto Devenių Kultūros Fondo, 
pristatymas įvyks balandžio 27,

apysaka. 3 dol.
M. Bourdeauz, Landjof Cros- 

ses. 8 dol.
A~A da&. Povilo Kaupo mono-

GYVENTOJŲ 
SURAŠYMAS

Per praėjusias dvi savaites 
visi gyventojai paštu turėjo gau
ti JAV žmonių surašymo anke
tą. Norėdami padėti lietuviam 
šios anketos išpildyme, Ethnic 
Comrriunity Services darbuotojai

wick banketo salėj, Burbank, 
Calif. Meninę programą atliks 
Vida Polikaitytė ir Raiša Urbo
nienė.

Lietuvių Diena, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos rengia
ma 27 kartą, šiemet įvyks'bir
želio 22. Parodoje dalyvaus šie 
Los Angeles gyveną dailinin
kai: Alfonsą Pažiūrienė, Jonas 
Andrašiūnas, Julija Š lapelyte, 
Pranas Gasparonis, Alfonsas 
Petrauskas, Livija Lipaitė, Jose- 
fina Gedminienė, Ilona Braz
džionienė, Kęstutis Mikėnas ir 
Povilas Gaubas. Sąrašas baigtas.

Iresu: Algis Si 
2422 W. Marų 
sgo, Illinois 601

Sek Darnos Stankaitytės lie
tuviškai įdainuotos operų arijas 
su simfoninio orkestro palyda. 
Ištraukos iš Gražinos, Aidos, 
La Cidconda, La forza de! desti- 
no ir kt. Stereo. Kaina 10 dol.

Sodžiaus garsai. S. Stankūno

šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėj. Pristatymą rengia Los An
geles Ramovė nai ir Santa Moni- 
ca Lietuvių Klubas. Kalbės pats 
žemėlapio autorius,, bus trum
pa meninė programa, vaišės.

Skautų balius, rengiamas 
skautų ir skaučių stovyklavie
tės komitetu įvyks balandžio 26, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Pick-

čio patalpose ir padėjo lietu
viam išpildyti jų anktas.

Per 250 asmenų pasinaudojo

meno paroda
Po daugelio metų Clevelando 

lietuviai turės progą grožėtis 
dailininko ir meno istorijos dak
taro Mindaugo Nasvyčio meno 
kūriniais. Paroda įvyks per Cle
velando ateitininkų metinę 
Šventę, balandžio 26-27 DMNP 
parapijos salėj.

Mindaugas Nasvytis studijavo 
meną Ecole dės Arts et Metiers, 
Freiburge, Clevelando Meno 
Institute, Ohio State universite
te, Columbus ir Case Westem 
ReserVe universitete Clevelan- 
de. Jo daktaro disertacija buvo 
apie M. K. Čiurlionį.

Mindaugas reiškėsi amerikie
čių ir lietuvių visuomenėj kaip 
menininkas, mokytojas, konsul
tantas, meno kritikas ir rašyto
jas. Jo dailės kūriniai buvo iš
statyti dvidešimtyje meno paro
dų. Jis dėste gimnazijoj, ketu
riuose universitetuose išbuvo 
meno departamento ‘ vedėjas 
Cleveland State universitete. 
Asistavo Clevelamfo Mėno Mu-

DARBININKOSKAITYTOJAM

Balandžio 16 Census Bureau 
atstovai pradėjo lankyti tuos as
menis, kurie nėra grąžinę sura
šymo anketų. Jei anketų paš
tu dar nesate'* gavę, atstovai 
jum asmeniškaipristatys iTkaitu 
jas užpildys. Jei turite surašymo 
anketą, bet dar nesate jos už
pildę, prašom neatidėlioti.

Surašymo anketų tikslas nėra 
tik suskaičiuoti, kiek yra JAV 
gyventojų. Anketa pateikia val
džiai visą eilę duomenų, kuriais 
remdamasi galės spręsti, kiek 
valstija turi gauti atstovų kong
rese, kiek federalinių pašalpų 
gaus apylinkė įvairiom progra
mom ir t.t. Jei asmuo neužpil
do surašyme anketos ir nėra į- 
skaičiuotas į tos apylinkės gy
ventojų skaičių, ta apylinkė gaji 
prarasti federalinę paramą. ' 

„ ECS darbuotojai dėkoja lietu
viam, kurie pasinaudojo jų pa
galba. Taip pat dėkoja Petrai 
Fettučftri už leidimą ECS dflįb-

“Ktaguad" 

chitektūros m 
Clevelando L 
Sustatė meno s 
ris šiuo mete 
Ohio viešote n 
radarbiavo su 1 
.imkime dokus

Pasaulio pretendentų dviko
vos. Feldene, Austrijoj, V. Korč- 
nojus įveikė buv. pasaulio meis
terį T, Petrosianą 56-36. Bad 
Lauterberge R. Huebneris (V. 
Vok.)įveikė A Adorjaną (Vengr.) 
4:5*35. Alma Atoj-Polugajevskis 
ir M. Talis 3-1. Meksikoj — 
vengras PortiŠ ir Spasslds 15- 
05.

Pretendenčių dvikovos. N. 
Gaprindašvih' įveikė Gurieli 6-3. 
Abi gruzinės, rungėsi Tbilisy.

N. Aleksandrija — E. Achmy- 
lovskąja 5.5-36, vengrė Žuža 
Vereči — N. loselani .1-1. Abi 
partijos baigtos lygioimis.

Lietuvos- komandines pirme
nybes trečius metus laimi VU 
rinktinė Mokslas, surinkusi 67 
tš. iš 96. Pasižymėjo komandos 
kapitonas R. Survyla. Jo 22 ėji
mais laimėtą partiją įsidėjo 
Maskvos žurnalas “64’.

Este M. Ramku laimėjo tarp-

< ly fanf# - -

MraMg ....................... ..

saugoti savoTrfrįrą Bet dėl tam 
tiktų priežasčiųjie ‘“pavėluoja” 
padaryti testamentus, palikdami 
nesutvarkytus savo turtų pa
skirstymus savo artimiesiem as
menim.

Pagal statistiką, mūsų krašte 
l(Mas. nuošimtis’ vedusiųjų yra 
išsiskyrę. Po kiek laiko tie as
menys vėl veda. Dažniausiai 
kiekvienas turi iš pirmų ir antrų 
vedybų vaikų. Tai sudaro komp
likacijų turimo tinto paskirsty
me. Mes, advokatai, dažnai susi
duriam su komplikuotais šei
mos klausimais.

Patartina tokioj šeimoj sudary
ti testamentą su atitinkamais 
papildymais bei pataisymais. 
Tada komplikacijos būtų suma
žintos, arba ir visai būtų jų Iš
vengta, su minimaliomis išlaido
mis.

Per daugelį metų esu rašęs 
spaudoj patarimus, kad kiekvie
nas, tiek jaunas, tiek, suaugęs, 
profesionalas bei kunigas, turė
tų savo testamentą. Jeigu tą už
duotį atliktume savo laiku, mū
sų gyvenimas būtų labiau užtik
rintas. Testamento padarymas 
neturėtų išgąsdinti mūsų tautie
čio; jis turėtų jį suraminti.

• ‘Matote^ tod 'žmogiis dažnai 
’HtfBsr bė’ ,'tes-

PATIKSUMMAS 
IŠ FLORIDOS ‘

Korespondencijoj “Pompano 
Beach, Fla.”, išspausdinto] Dar
bininke balandžio 4, turi btti: 
“Kovo 14 JAV LB krašto valdy
bos pirm. inž. V. Kutkus, lydi
mas apygardos pirm. K. Gim
žausko ...” Klaidingai parašyta 
“A. Gruzdžio”. — Pranas Skar-

A. Pakalniškis, Gyvenimo pa
kelės, prisiminimai,. 5 dol.

K. Motuzas ir kiti. Postage 
Stamps of Lithuariia, 15 dol.

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

J. Puzinas ir J. Palukaitis,

B. KrikštopHOtisvd<NU<:keteis. 
10 dol.

O. V. Milašius, Septynios vie
natvės. 4 dol.

Vysk. M. Valančius, Vaikų 
knygelė. 3 dol.

A. Rūgytė, Zanavykus. II-ras 
tomas. 16 dol. Kietais viršeliais 
20doL

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

Lithuanian Heritage, spalvo
tas įvairiausių lietuviškų pilti-' 
nių katalogas. Kaina 2 dol.

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

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

AUKOS 
KULTŪROS ŽIDINIUI

Dalis lėšų Kultūros Židinio iš
laikymui paremti ateina 8 gera
širdžių ir dosnių aukotojų. Vieni 
aukoja mirusių artimųjų atmini
mui, kiti įvairiom kitom pro
gom. Kultūros Fondo vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja visiem auko
tojam, ypač tiem, kurie prasmin
ga auka padeda įamžinti savo 
draugus bei artimuosius ir remia 
Kultūros Žirtinio gyvavimą visų 
lietuvių naudai.

a. a. Juzės Kibšrkštienės at
minimui aukojo šie asmenys: 
V. ir D. Anoniai 25 dol., Algir
das Bražinskas 30 dol., Aleksas 
Daunys 30 dol., Pr. ir I, Gvil
džiai 25 dol., Great Necko L.B. 
Apylinkė 20 dol., Algirdo ir Ta
do Jasaičių šeimos 50 dol., R. ir 
H. Mildai 30 dol., dr. Birutė ir 
Jonas Petruliai 20 dol., D. ir M. 
Petrikai 20 dol., L. ir D. Sie- 
maškai 25 doL

A a. Onos Budreckienės at
minimui aukojo: Zigmas Bacevi
čius 500 dol. (tapo garbės fun
datorium), dr. Ona ir Juozas 
Vilpišauskai 100 dol.

’ '■ - A:’aL V; CiįSĄto' atminimui: 
Rima Čerkebonienė 35 dol.

A a. V. Mickeliūno atmini
mui: Antanas Maceika 20 dol.

Kitos aukos: dr. Marija ir Alek
sandras Žemaičiai 100 dol., P. ir 
E. Barticai 25 dol. Petras Pus- 
nikas 90 metų gimtadienio pro
ga per Kazį Bačauską — 100 dol.

Visiem aukotojam dar kartą 
širdingas ačiū. Jų dėka Kultū
ros Židinys gali ir toliau turėti 
užtikrintą ateitį. Kultūros Židi
niui aukas prašoma siųsti šiuo 
vardu ir adresu: Lithuanian Cul- 
tural Foundation, 355 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

10-3 tš. Levitina su este Piarų- 
puų surinko po 9.5 tš, Aliochi- 
na — 9 tš,

Amerfldetis Ąndy Sultis, N.Y, 
laimėjo ManhaH kfabo.tarptau- 
tioį turnyrą so astaą kartą atlik o M , 
te Admeisterio norma. Dktaeis- irATi
terio titulas bar jam i«*A* nrany ir 
4. ouFIDE kongrese. Savo kfirvbfa

ŠALFASS 1980 Š. Amerikos 
lietuviu šachmatų pirmenybės 
įvyks balandžio 3^21 Detroito 
Lietuvių Kultūros Centre. Įsira
šymus siųsti A Butkūnui, 25356 
Leestock Ct, Fannington Hills, 
Mich. 48018, telet (313) 477- 
8475, pridėjus pradmės mokes
čio po $5 nuo dalyyio-
. Bostono tarpldubmėse balan
džio 25 Harvard žaidžia prieš 
Lithuanian. Pirmojo rato rungty
nėse MIT įveikė mūsiškius 36- 
1.6 Po pustaškį mum pelnė T. 
Atkočaitis, K. Merkis ir B. Skra- 
bulis. šiuo metu MET lygoj 
pirmauja trys komandos: MIT, 
Univ. of MASS ir So. Bostono 
LPD šachmatininkai, turėdami 
po 56-26 tš. Linkėkim mūsų vy
ram išsilaikyti pirmame trejetu-

ktiiMrite, ^L. Stekas, O. Zab^ 
vi&enė, Ch. Dąukfa, Jk M«- 
kinis ir New Torto vyrų hr- 
kūno choras. Palydos ir sob A 
Prižginto ir D, Sakaites. Stereo. 
KaimSdot

Ta^patgeonaaMi Kartashl- 
ten ŠaKfoėHs — E. Kuodžio ir 
J. Cirijoto duetai, 2 jiĮolcBldir 
- 14 <fol, A Kuprevidatik ph>

raas nepasitentorimos, skriau
das bei ašaras. Aš priėjau iš- 

bųoti iš 
b nes 
faėk-

bota. š. ..
Pavyzdžiui: Jonas buvo vedęs, 

turėjo 7 vąikps > didelį ūkį. 
Jo vaikai turėjo skirtingus pa
pročius ir galvojimą. Prieš mirtį 
Jonas kelis kartus lankėsi ma
no raštinėj ir teiravosi apie tes
tamento sudarymą. Išklausius jo 

■-problemas šeimoj, jam buvo su
darytas praktiškas planas, ir jis 
savo parašu jį patvirtino. Vėliau 
jis paskambino man, kad pridė
čiau ĮMrtaisą, Irnrią padariau Bet 
Jonas “neturėjo laiko” pasirašy
ti. Nelaimė jį ištiko paliekant 
nesutvarkytą pageidavimą. Pa
našių atvejų yra gana daug.

Testamentą mes galim šian
dien padaryti, o kitą dieną — 
pakeisti. Bet vaikų nepatartina 
prirašyti prie nuosavybės. Jei 
prirašytum, dažniaiisiai vaikai 
sukelia daug bėdų. Pvz, divor- 
suose, auto nelaimėse ir net įsi
vėlę į kriminalines bylas. Tada 
savo nuosavybės negalėtum par
duoti be vaiko ir jo žmonos pa
rašo. Jei turėtum testamentą ir 
turtą paskirstytum pagal savo 
norą, o vėliau kai kurie vaikai 
būtų nepalankūs, galėtum jį pa
keisti be jų žinios ir prašymo.

. Adv. Charles P. Kai



*

ros Židinyje. Nuotr. P. Bivainio

1 mylią nuo Craigville pąjūrio, 
lietuvių gyvenamame rajone,

žines. pamaldas, kurios daugel 
metų nebuvo praktikuojamos.

Mass. 02632. Telef. 617 775- 
7465.

14 kartų, Per trisdešimt veiklos 
metų Tryptinio eilėse Šoko apie 
300 lietuvių jaunimo, atliko arti

TRYPTINIS 30

bent dalelę meilės savo tautai, pertuarą. ,
jos kultūrai, tėvų kalbai... vi- - Tryptinis savo gyvavimą pra
sėda jausiuos, kad metų metais ■ dėjo 1950 Maironio lituanisti

nės mokyklos ribose, kaip 
Brooklyno tautinių šokių grupė. 
Pirmasis pasirodymas buvo tų 
pačių metų lapkričio mėn. tarp
tautinėj moterų parodoj. 1956 
grupė atsiskyrė nuo Maironio 
mokyklos ir, pasivadinusi New 
Yorko moksleivių tautinių šokių 
grupe, pradėjo, savarankišką dar
bą. Dešimtmečio proga vienetas 
pasivadino New Yorko tautinių 
šokių grupe.

25-erių metų jubiliejų šven-

praleistos valandos .su jumis 
buvo ne veltui.” —• Jadvyga 
Matulaitienė, švenčiant tautinių 
šokių grupės 25-erių metų jubi
liejų.

kus nuo 14-kos metų amžiaus. 
Kai susirinkdavo jaunuolių bū- 

______ rys, pilnas entuziazmo ir ener- 
“Jei savo jirdyse išsaugosit .šimto lietuvių liaudies šokių re- . gijos, bet žalias šoky, vadovės 

,_____________________ darbas pasidarė be galo sun
kus. Nuo 1975 rudens Jadvyga 
Matulaitienė dirba dvigubą dar
bą: tęsia vyresniųjų grupės va
dovavimą ir kruopščiai šlifuoja, 
moko jaunesniuosius. Pirmasis 
jaunesniosios grupės pasirody
mas įvyko 1976 Vasario 16-osios 
minėjimo proga ir buvo visų 
dalyvių labai šiltai priimtas.

1976 vasarą abi grupės atliko 
didelius uždavinius — atstovavo 
New Yorko lietuviam JAV 200 
metų šventėj liepos 4 New Yor
ke ir dalyvavo V-ojoj lietuvių 
tautinių šokių šventėj Chicagoj. 
Prieš vykdama į tautinių šokių 
šventę, visų šokėjų ir vadovės 
nutarimu New Yorko tautinių 
šokiiį grupė pasivadino Trypti
niu. O šventės generalinėj, re
peticijoj Tryptinio abi grupės 

Artėja gegužės 10-oji, New 
Yorko tautinių šokių grupės 
T.r y p t i n i o trisdešimtmečio 
šventė. Tai visų New Yorko lie
tuvių šventė, nes beveik kiek
viena čia gyvenanti šeima buvo 
paliesta Tryptinio šokio bangos: 
vieni patys šoko, kitų vaikai, čiant, grupę sudarė gimnazijas 
šoko, o dar kiti dabar sukasi jo bebaigiu ar kolegijas lanką šo- 
rateliuose. kėjai. Tai buvo puikiai paruošti,

Perverčia praėjusių jubiliejų eilę metų jau šokę jaunuoliai, 
leidinius ir stebiuosi pasirody- Tačiau grupės gyvavimo amžius 
mų skaičium, repertuaro platu- atrodė ribotas, nes daugumas 

fe,tfffįįįfe; fe, fefe* *kį 1976 metų
per 30 veiklos metų Jadvygos 
Matulaitienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė yra pasirodžiu
si daugiau nei kuris kitas buvęs 
ar esantis New Yorko ansamblis 
ar vienetas. Vien pasaulinės pa-

sijonais bei kelnėmis ir tam
siais žalios spalvos marškinė
liais su priekiniu įrašu TRYPTI
NIS. Šias spalvas matysim ir 30- 
mečio Šventės dekoracijose; be

po to grupę palikti.
Ankstyvą 1975 metų rudenį 

keleto tėvų pageidavimu Jadvy
ga Matulaitienė įkūrė antrąją 
—jaunesniųjų šokėjų grupę, pri- _____ ______________ __

rodos metu 1964-65^ grupė šoko imdama į ją mergaites ir bemiu- to, jbs vėl puoš Šokėjus Vl-osios 
i tautinių šolaų šventės genera- - 

linės repeticijos metu šių metų 
vasarą Chicagoj.

Jadvygos Matulaitienės, kaip 
tautinių šokių vadovės, kelias 

l prasidėjo 1937, kai, baigusi 
aukštesniuosius kūno k'ultūros 
kursus Kaune, pradėjo mokyto
jos darbą Pilviškiuose. Toliau 
dirbo Veiverių, Wiesbadeno, 
Kasselio ir Schwaebish Gmuen- 

Ldo lietuvių gimnazijose. Tauti- 
I nių šokių grupes įkūrė šiose

CHICAGOS ANTRAS KAIMAS
kėjo darbo valandų, kol išmoko 
tekstas ir juos švariai perdavė

, . ,, '.čia parapiečius į susirinkimus, Tegu Kaimas darbuojasi ir Jo-

(atkelta iš 9 psl.) ,
kartų ir jis buvo scenoje.

šalia jo dar vaidino: Jūratė 
Jakštytė, Nijolė Sparkytė, Juo
zas Aleksiūnas, Eugenijus Bū-

LIETUVIŲ MOTERŲ
>

Prieš Kalėdas Morris muzie-

bius meniškai išdėstė Danute 
' Sirutienė. Ann Klem atvežė lie
tuviškai papuoštą Kalėdų eglutę

dos ir Atgailos diena. Per tas 
mišias bus meldžiamasi už Lie
tuvą ir lietuvius.

Kai gretiname visus tris Kaimo 
pastatymus, tai geriausias buvo v 
pats pirmasis, kuris buvo suvai- ^5"^. ^teskelbiama M- 
dintes šitoje Kultūros Židinio’ yra
scenoje. Po jo reikia rikiuoti šio

yra sudaręs komitetas parapijos 
veikiai suaktyvinti.'Gegužės 11 
Lantana restorane rengia para
pijos 75 metų sukakties minėji
mą, o tos pačios dienos ryte

ME 04046. Telef. 207 967-2011.

te Romas

tMtT'šr.’ 2 * v s

Tndadar nebu- 
riėradžjo. Tada

gis Riškus, Romas Stakanskas.
Dauguma jų nauji, o keletas 

dirba ilgesnį briką su A. Anta
naičiu. Šviesos ir-garso efektus 
tvarkė dailininkas Vincas Ltdcas, 
kuris taip pat padaro ir vaidini-

mu, jo dideliu darbut Kiek rei-

, vaidintojus (kaimiete skautai aka
demikai, jų vardu įkraus Karys)

koplyčioj
So Bostono LieptųMečių re“**1 •Kutento, ahjtoatoto..
D-ios salėj, trečiame jomarkas. Sioį mugėj bu? gali
ma kamerinį koncertą, kuriame ““ P***’ parduotiy net keisti 
bus atliekami Juliaus Gaidelio P*veikdus> «»y-
ir Jeronimo Kačinsko kvintetai. , »»* nuotraukas, lietuviškus 
Gros Barldee Muzikos Kolegijos au<^niuS:totai^^ųžius, 
profesorių grupė.

J. Kačinsko veikalas jau buvo - 
atliktas du karta: Kultūros Židi
nyje New Yorke ir balandžio 9 
Barklee Pėrformance Center sa
lėj, Bostone/ 

gintarą, nors ir sutrikusį, pašto 
ženklus, vokus ir pinigus.

Tai bus gera progą išvalyti 
savo spintas, stalčius, rūsius ir 
palėpes. Tad visi galime pasi
naudoti šia muge dalyvaudami 
joje kaip pirkėjai ar pardavė
ja- 5 .

Ttop prt-busima įsigyti 
naujų knygų, plokštelių nr meno - - - -

darbų. O norintieji dovanoti 
lietuviškas senienas Alkos mu
ziejui galės susitarti su Alkos 
atstovu.

Norintieji dalyvauti mugėje ir 
turėti savo stalus gaK kreiptis 
dienos metu tel. 268-7730, o va-

trijose lietuvių stovyklose. Dar 
Lietuvoj pasižymėjo kaip laisvos 
kūrybos šokių, gimnastikos ir 
tautinių šokių mokytoja bei va
dovė, sugebanti paruošti plataus 
pobūdžio šventes, įjungdama di
delius skaičius mokinių.

1950 atvykusi* į' Brooldyną, 
<uoj pat įsijungė į Maironio 
mokyklos mokytojų kolektyvą, _______ .________
mokydama tautinius šokius bei kare tel. 731-0188. 
žaidimus. Per dvidešimt darbo 
metų Maironio mokykloj sukūrė 
eilę vaikų baletų bei Šokių, į- 
jungtų į metinius mokyklos pasi
rodymus.

Kaip tautinių šokių grupės 
vadovė, Jadvyga Matulaitienė 
pravedė eilę didelių švenčių 
New Yorke, buvo Dl-osios tau
tinių šokių šventės vadovė Chi- 
cagoj. 1970 Darbininko laikraš
čio šventėj apdovanota medaliu 
kaip iškiliausia tų metų mote
ris. Nuo 1972 iki 1978 buvo Tau
tinių Šokių Instituto pirmininkė, 
pravedė eilę tautinių šokių mo
kytojų kursų mokytojų studijų 
savaičių metu.

Tryptinis jau eilę metų akty
viai dalyvauja ir kitų tautybių

bąi sklypas, apie trečdalis'akro 
pušynėlis. Gera proga poilsin 
besiruošiančiam jaunam pen
sininkui. Sklypas patvirtintas 
statybai. Yra miesto vanduo ir 
elektra. Dėl sąlygų teirautis bei 
apžiūrėti vietoj: Ė. Bliudnikas,

Jaunimo ansamblio Sūkurio 
tautinių Šokių ir muzikos koncer
tas įvyks Brocktone, North 
Junior High Scbool salėj, ge
gužės 3.7

gūžės 4, sekmadienį, 3 vai. po-

So. Bostone. Bus ir meno rank
darbių paroda. Rengia L.M.K.F 
Bostono klubas.

Parapijos sueiga-reunion ir 
parapijos 75 m. sukakties minė- 

’ j imas įvyks gegužės 11 nuo 5 iki 
10 vai. vak. Ląntana restorane, 
Randolph, Mass. -'

Baisiojo birželio minėjimą* 
birželio 14, šeštadienį. Pamaldos 
hž išvežtuosius į Sibirą 6:30 
vai. vak. Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioj. Po pamaldų 
minsimas parapijos salėj.

K. Donelaičio sukaktis
Lietuvių radijo valandos 

“La&vės Varpas” vedėjas P. yiš- 
činis savo pavasarinį koncertą 
skyrė mūsų dailiosios literatūros 
pradininko Kristijono Donelai
čio 200 metų mirties sukakčiai 
paminėti. Koncerto programą at
liko komp. Darius Lapinskas, so
listė Laima Lapinskienė ir jų 8 
metų sūnelis Aras, kuris grojo 
smuiku.

t Šis Laisvės Varpo buvo bene 
41 renginys nuo jo įsikūrimo 
pradžios. Lietuvių susidomėji
mas tokiais renginiais yra paska
tinimas ir įrodymas, kad lietuviš
kas žodis, radųo bangomis yra

šoka armėnų tautiniame bei, 
New Yorko miesto ruošiamuose 
etniniuose festivaliuose.

Šiuo metu vadovės Jadvygos 
Matulaitienės ir šokėjų dėmesys 
ir entuziazmas yra sukaupti 
šventės pasiruošimui. Gi visiem 
mum ši šventė suteiks progą 
pasidžiaugti Jadvygos Matulai
tienės bei Tryptinio šokėjų dar
bo vaisiais — tai bus lyg Vai
nikas, iškeltas 30 metų darbui 
atžymėti.

Pagerbkim darbščiausią New 
Yorko vienetą savo gausiu atsi
lankymu jų šventėj gegužės 10 
dieną.

. R. Gudaitienė

, Šv. ’Petm/lietuvių parapijos 
So. Bostone klebonui kun. An
tanui Baltrušūnui praeitą pava
sarį išėjus pensijon, klebonu bu
vo paskirtas kun. Albertas Kon
tautas. Tų pačių metų birželio 
mėn. pabaigoj Bostono arkivys
kupas kard. Madeiros kun. A. 
Kontautą paskyrė dekanu So. 
Bostonui, Dorchesteriui ir Mat- 
tapan. Šiame rajone dekanui 
kun. -Kontautai priklauso 22 pa
rapijos. Tų parapijų skaičiuj tik 
viena šv. Petro parapija yra Rie
tuvių, o visos kitos yra airių, ita
lų, lenkų ir kitų.

Nors mūsų klebonas kun. 
Kontautas yra apkrautas dideliu 
darbu, bet mes džiaugiamės, 
kad kardinolas jį taip įvertino 
ir pavedė tokias pareigas.

Šv. Petro lietuvių parapija dėl 
įvairių priežasčių yra didelėj 
stagnacijoj. Kleb. Kontautas da
ro visas pastangas, kaip suakty
vinti ir atgaivinti mūsų parapi
jos gyvenimą ir veiklą. Jis kvie-

T«M(0f7)SfO73N

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE
Pranciškonai kviečia lietuviš

ką visuomenę atostogauti gražioj 
vasarvietėj Kennebunkporte, 
Maine. Čia ideali vieta ir fizi
niam, ir dvasiniam poilsiui. Jė
gas stiprina didinga Maino gam
ta — jūra, miškai, tyras oras, o 
taip pat ir geras, lietuviškas 
maistas, patogūs kambariai. Dva
siai atgaivos teikia meniška ap
linka — monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos.

Atostogavimo sezonas — lie
pos ir rugpiflčio mėnesiai. Infor
macijų ir rezervacijų reikalais 
kreiptis ‘adresu: , Fraacišcan
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7 v.v. pianisto-Andriaus Kupre
vičiaus koncertas. Rengia spe
cialus komitetas. Balandžio 27, 
sekmadienį, 2 v. popiet — madų 
paroda. Rangia Balio 100-tasis 
skyrius. 4 v. popiet mažojoje 
salėje — žuvautųjų ir medžioto
jų Įdubo Aras vakarienė.

Pianisto Andriaus Kuprevi-

gal Vytės^ Nmunėlio . teks&s 
Koncertą rengė Maironių litua
nistinė mokykla. Plačiau kitam 
Darbininko numeryje. • ,

Detroite balandžio 26-27 
vyksta Amerikos ir Kanados lie-

kaktuvinės šventes programoje 
dalyvaus naujai saridarktsi lie
tuvių tautinių šokių kapela, va
dovaujama K. Kazlausldo. Ta 
pati kapela gros ir taikiam ban- j * apie 600 sportininkų. Iš New

je bus balandžio 26, šį šešta
dienį, 7 v.v. Programoje — 
Becho-Busoni* Beetboveno, 
Chopino, M.K. Čiurlionio,. Fąu- 
re, Liszto kūrimai. Koncertą ren
gia specialus komitetas: dr. J. 
Lenktaitis, Aldona Kepahitė, 
Renata Alinskienė, Marija Žu
kauskienė. įėjimas 5 dol. /

N. Y. vyrų choras Perkūnas 
savo pavasarinį koncertą rengia 
gegužės 17. Jame dalyvaus 
smuikininkė . Milda Alkai tytė, 
dar visai negirdėta New Yorko 
lietuviam.

Medžiotojų'ir žuvautųjų Ido

rius yra Vytautas Daugirdas.

mitetas prašo į sukaktuvinį Tryp
tinio balių stalus užsisakyti iki 
gegužės 1 pas Živilę Jurienę, 
tel. 212 441-7831, arba pas Guo
dą Bobelienę 516433-8983.

darbų paroda bus gegužės 3-4 
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Dailininkas gyvena Maino 
valstijoje, dar nuo Kennebunk- 
porto į šiaurę apie 100 mylių. 
New Yorke jis ne kartą daly
vavo bendrinėse parodose, nes 
Čia anksčiau gyveno. Si indivi
dualinė paroda bene bus pirmo
ji New Yorkp. Paskutiniu laiku 
jis yra pasitraukęs iš mokyto
javimo ir visą briką skiria tapy
bai. Kultūros Židinyje jo parodą 
rengia LMK Federacijos New 
Yorko klubas. Oficialus parodos 
atidarymas — gegužės 3, šeš-

tuvių krepšinio, tinklinio ir 
šachmatų pirmenybės. Dalyvau- 
______ . _____ r

Yorko Lietuvių Atletų Klubas į 
šias pirmenybes siunčia 3 ber
niukų krepšinio komandas ir 
du šachmatininkus. Drauge su 
sportininkais ir jų vadovais 
vyksta 31 asmuo. Skrenda lėk
tuvu. Didesnę dalį kelionės iš
laidų apmokėjo Lietuvių Atletų 
Klubas. ’

Kunigas Leonas Klimas yra 
sunkioj < regėjimo padėty'. Dau
gely Long Island bažnyčių, kaip 
Montauk, Mastte Beach, SouA- 
old, už jo pasveikimą yra veda
mos maldos. Jo motina yra Ma
tulaitytė, gyvenusi arti arkivys
kupo Jurgio Matulaičių tėviškės. 
Kaip tik tiktų šiuo atveju kreip
tis prie arkivyskupo Jurgio Ma-

^6 eilę metų. Dabar jaut bęnetre- ‘ 
čius metas iš eilės rengfifcą po^ 
ėmė Ralfo šimtasis skyrius^-kė* 
riam pirmininkauja Janė Genė 
vjlienė.

Daug kur.matome įvairias pa*, 
rodąs, bet Si bus skirtinga, neą 
joje dalyvauja lietuviai madų ka
rėjai ir taip pat nemaža įvairių 
mėgėjų. Čia matysime Andriaus 
Koval-Kavaliausko ir Eugenijos

Raugienės ir S. Kačinskienės 
...................... . megztas ir kitokiais bodais pa- 
ėsj£rodą,0rga- gamintas drdmžiąs. BH« ir dar 

korsus. eile kitų, kurios pačios sau pasi- 
Mlailės Institutą gamina gražią ir skoningą apran- 
bus parašyta vė- gą Vaikai bus aprengti mamy-

Apįe patį Tautodailės Institutą 
ir jo uždavinius bus parašyta vė
liau.

mamy-

su-

Rengėjai tiki, kad ir į Šią paro
dą atsilankys kuo daugiausia, 
nes tuo p&čiu parems ir Balio 
labdaros veiklą.

■v ' - t
Parduodamas V. Kashdio pa* 

veikslas ‘Arklių lenktynės” 
(41x33 col.). Suinteresuoti prašo- 
trii kreiptis telefonų 516 671* 
9756 (pirmad.-penktad. 6-9 vai.

Ieškau vartoto automobilio, 
nedaugiau 6 cilinderių. Skam-

inti 235-3045.

' NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIU 
TRYPTINIS,

VADOVAUJAMO JADVYGOS MATULAITIENĖS, 
: 30,METŲ SUKAKTUVINIS

je salėje rengia savo vakarienę, 
kuri paprastai pasižymi puikiais________
valgiais ir gera nuotaika. Visi LKV Sąjungos Ramovės New 
klubo nariai ir jų svečiai kvie- Yorko skyriaus susirinkimuose 
čiami atsilankyti. Pradžia — 4

Vitalis Žukauskas su savo
“Vieno žmogaus teatru” ba
landžio 26, šį šeštadienį, gastro
liuoja Chicagoj.

architek-

buvo skaitytos šios paskaitos: 
vasario 29 — dr. Ibsenas Skei
vys — Keletas įdomesnių reiš
kinių žmogaus kūno fiziologijo
je. Balandžio 18 dienos susirin
kime kalbėjo Tėv. dr. Viktoras 

OFM — Algirdo ry-

den. »
Šviesos taupymo sumetimais 

laikrodis vėl sukinėjamas. Ba
landžio 26, šį šeštadienį, vaka
re laikrodį reikia pasukti vieną 
valandą pirmyn.

nuoširdžiai dė-
koia. -

Skersai gatvės nuo Kultūros

buvo įšventintas kankinio vys
kupo Mečislovo Reinio, šis irgi 
būtų geras užtarėjas pas Viešpatį 
Dievą, o taip pat kankiniai Pra
nas Dovydaitis ir Mikalojus Lap- 
čius, nuostabaus šventumo vy
ras, su kunigu išbuvęs ilgą laiką 
vienoj kameroj kalėjime.

Tradicinė madų paroda, ren
giama Balio 100-tojo skyriaus, 
bris balandžio 27, šį sekmadienį, 
2v. 'popiet Kultūros Židinio di
džiojoje salėje. Bus pademonst
ruota įvairiausių drabužių. Sve
čią! vaišinami namie keptais py-, 
ragais ir kava. (Žiūr. skelbimą).
” Išnuomojamai 5
tas geram stovyje Richmond Hffi 
rąjone. Skambinti: 846-4423.

įvyksta 1980 m. gegužėi 10 d. KuMOros Židinyje 
t Pradžia 7 vaL 30 mln. Kokteiliai nuo 7 tvaL vak. . ,

PROGRAMOJE: <
Tautinių šokių ir dainų pynė 

atlieto Tryptinio
“Tėvų“ oktetas ir 
“ Jlnaįir trys gintarai“

.Programos muzikinis koordinatorius — Vytautas Daugirdas 
Po programos banketas ir šokiai, grojant K. Kazlausko lietuviškai kapelai

įėjime aufta:
Suauguaiem 15 doL 
Jaunimui Hci 18 m. — 8 dol.

Stalus užsisakyti iki gegužės 1 d. pas: 
Živilę Jurioną 212 441-7831 
Guodą Bobelieną 516 349-8983

Pelnas skiriamas T.Š. Šventės išlaidom mažinti Kviečiame ir laukiame

*

naujai pastatytas dviejų šeimų 
namas su 18 kambarių. Skam
binti 212 2356026

T980 m. balandžio 26, šeštadienį, 7 v.v.

Dailininko 
PRANO LAPĖS 
tapybos kūrinių

Oficialus parodos atidarymas — gegužės 3, 
šeštadienį, 7 v.v. Po aMarymo — kavutė.

Parodą rangia Ir visus atsdankytl kvisšla

LMK FEDERACIJOS. 
NEW YORKO KLUBAS

BALF0100 SKYRIUS, 
BALANDŽIO 27, SEKMADIENI, 2 VAU POPIET 

KULTŪROS ŽIDINYJE RENCUA 

MADŲ PARODĄ
Janina Rimatleaė.

Kultūros Židinyje 
įvyfc*

PIANISTO
i

ANDRIAUS 
KUPREVIČIAUS

FORTEPIJONO REČITALIS

Programoje r
»/. S. Bdch — F~ Busoni 
L. vanBeethoven , t
F. F. Chopin

; M. K. Čiurlionis
G. Faure
F.Uszt

mMmMo.




