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Aiškinimai, jog tai įvykdyta

1979 sausio 29 Pasvalio vid. 
mok. bwo paskelbtą ateizmo 
savaitė- V*»ikė mokinių pięšfaįių

tuvių tautos ryžtingą kovą už tei
sę išpažinti savo tikėjimą ir 
už kitas pagrindines žmogaus 
laisves.

kaitas, bet dėt panaudotų prie
monių technikinio sutrikimo jis 
įsakė šį veiksmą nutraukti. Pa
sitraukiant du JAV lėktuvai susi
darė, ir 8 įgulos nariai žuvo, o 
kiti buvo sužeisti. Susirėmimų 
su Irano dalintais nebuvo. Visa 
tai buvo daroma grynai humani-

•eniai jo pastangom paskirtam 
min. pirmininko pavaduotojui 
ZUo Ziyrag, IM. Iraktatet 
revolhK*» meta buvo aetekn

Nijolė SadUnaitė 
rašo Toronto mokiniam

BALYS GAJAUSKAS 
KITAME LAGERY

kaip ir visuose paneliuose ren
giniuose, dalyvavo be noro. Vy
resnių Hariu buvo vos kekpie- 
šiniai, viri Mti (apie 40) 5-6 kL, 
kuriuos būtinai tarėjo piešti pie
šimo pamokų meta. Mokytoja 
Slančiauskienė ėjo per klases ir 
reikalavo greičiau nešti pieši
nius.

Naktį ii vasario 1 į 2 dingo 
visi piešiniai ir ateistiniai sien
laikraščiai, d skelbimų lentoje

ŠVEICARU SPAUDOJ 
VĖL RAŠOMA APIE LIETUVĄ

Pasirašė:
Mortos Nikius,Jonas Volungevi
čius, Algirdas Statkevičius, Vy
tautas Bogušis, Enas Tarto, 
Ivars Žukovskis, Juris Kukas, 
Liutauras Kazakevičius, Zigmas 
širvinskas, Vladas šakalys, Leo
nora Sasnauskaitė, Leonas Lau- 
rinskas, Mečislovas Jurevičius, 
Jonas Šerkšnas, Jonas Petkevi
čius, Jonas Protusevičius, Ro
mas Trakimas, Petras Cidzikas, 
Andrius Tučkus, Algirdas Mą- 
siulionis, Kęstutis Subačius.

davus.
Pasaulio visuomenė aiškiau

siai pi merkė svetimos kariuo
menės įvedimą į Afganistaną.

Balys Gajauskas ir Irena 
Dumbrytė susituokė 1978 liepos 
27 Sosnovkos lagery. Jaunoji bu
vo pasipuošusi baltais vestuvi
niais drabužiais, o jos sužadėti
nis Balys pasirodė “išeiginiu 
kostiumu” — dryžuotais lagerio 
drabužiais, su ‘kerzavais” batais 
ir be plaukų.

Nors buvo žadėta po santuo
kos suteikti jaunavedžiam trijų 
dienų asmeninį pasimatymą, la
gerio viršininkas I. Gajauskienei 
pranešė, kad pasimatymo ji ne
gausianti. Jai apeliavus į lagerio

“Salin rusldus okupantas!*, 
“Laisvę Lietuvai” ir kt Trumpi 
eilėraščiai ketureiliai:

Raudona, žalia ir geltona, 
Tai mūs trispalvė vėliava.
Kovokime už laisvę, broliai, ‘ 
Ir vėl bus laisva Lietuva ir kL 
Atsišaukimai sukėlė didžiulį ; 

visų susidomėjimą. “Kontras”' 
gaudyti papildomai buvo iššauk
ti 6 mokytojai.

Panašaus turinio atsišaukimai 
pasirodė ir mokyklos bendrabu
tyje, kuriame vasario 5 d. buvo 
padaryta smulki krata.

Vasario 5, 6, 7 d. 11 Masės 
mokiniai (pamokų metu) buvo 
kviečiami į direktoriaus kabine
tą pokalbiams su saugumo 
darbuotojais.

cįįoje 80-ų sausio 15ą MM vals
tybės balsavo už nedelstiną vi
sos užsienio, kariuomenės iš
vedimą iš Afganistano , ir tik 
18 balsavo prieš.

Mes palaikome šią SNO Ge
neralinės asamblėjos rezoliuciją 
ir reikalaujame, kad visa Tary
bų Sąjungos kariuorpenė botų 
nedelsiant ir besąlygiškai iš
vesta iš Afganistano..

•jai buvo pareikštas tik griežtas 
papeikimas. Matyt padėjo aša
ras?! . i

R. Pulkauninkaite taip pat la
bui gailėjosi (tik neverkė). Kal
bėjo jos motiną. R. Pulkaunin- 

- kritei buvo sumažintas elgesys 
iki patenkinamo, griežiąs įrašy-

marksistai.
JAV baigė susitarti su Oman 

ir Kenįja dėl jų aviacijos ir lai
vyno bazių panaudojimo ir dėl 
jom ūkinės pagalbos teikimo, 
bet derybos dėl tokių pačių rei
kalų su Somalija įstrigo, nes So* 
malija reikalauja, kad JAV ją 
paremtų jos ginče su Etiopija 
dėl Ogaden provincijos.

Irano universitetuose kelias 
dienas vyko susirėmimai tarp is
lamo fundamentalistų ir kairių
jų grupių, nes Irano revoliucinė 
taryba buvo įsakiusi kairiosiom 
grupėm palikti universitetus. 
Per susirėmimus 10 žmonių žu
vo ir apie 100 buvo sužeista.

J. T. paliaubų priežiūros da
liniai Libane susirėmė su krikš
čionių milicijos daliniais ir dėlto 
žuvo 2 Libano jaunuoliai. Atsi- 
keršydami libaniečiai paėmė ke
lis taikos priežiūros dalinių ka
rius ir korespondentus į nelais
vę ir 2 airių karius nušovė, o 
kitas paleido.

. i , Peru ambasados Kuboj kieme 
susirinkusius kubiečius Floridoj 
gyveną kubiečiai privačius lai
vais padėjo gabenti į JAV, nors 
JAV vyriausybė tai uždraudė, 
grasindama piniginėm baudom 
ir net kalėjimu. Vyriausybė 
susirūpino, kad dėl netvarkingo 
pabėgėlių įgabenimo daugelis 
kubiečių gali pasidaryti nelega
liai atvykusiais.

Kurijos pirmasis min. pirmi
ninko pavaduotojas Dean

Kai kam kyla klausimas, rašo 
biuletenis, kaip tai yra galima, 
kad Kronika gyvuoja. Į šį klau
simą jis atsako pačių Kronikos 
leidėjų žodžiais: “Kronika gy
vuoja ir nemirs, nes tauta yra 
gyva ir gyvos rankos maldai yra 
keliamos aukštyn”.

pagal vadinamą draugystes ir 
bendradarbiavimo sutartį prieš 
užsienio agresiją nepagrįsti. 
Amino vyriausybė negalėjo pra
šyti, kad tarybinė kariuomenė ją 
nuversti}, Karmalio vyriausy
bės tada dar nebuvo. Jokia kita 
šalis nebandė įvesti kariuome
nės į Afganistaną. Net Brežnevas 
atsakydamas į “Pravdos” ko
respondento klausimus lapkri
čio 12-ą,-to neteigė. Tarybinės 
kariuomenės įvedimas priešta
rauja 33-ais pasirašytai Tarybų 
Sąjungos sutarčiai su Afganis
tanu ‘Dėl agresijos apibūdini
mo.” Pagal 2-ą ir 3-ą šios sutar
ties straipsnius, bet kokių kari
nių pąjėgų įvedimas yra agresi
ja, ir jokie ekonominiai ar poli
tiniai argumentai negali jos pa
teisinti.

Pabaltijo valstybės taip pat tu
rėjo panašias draugystės bei sa
vitarpio pagalbos sutartis su Ta
rybų Sąjunga. 1940-ai s į šias ša-

Šveicarų informacijos centro 
“Glaube in der 2. Weit” (Ti
kėjimas antrajame pasauly) 
biuletenis kovo mėnesio numery 
vėl plačiai pamini Lietuvos Ka
taliką Bažnyčios Kroniką.

Savo biuletenis ttta* rodo vis nauji Kronikos nume-

Kitiems mokiniams buvo griež
tai uždrausta pasisakyti. Po tokių 
pasiruošimų buvo pradėtas mo
kyklos abiturientų susirinkimas. 
Dalyvavo visi vienuoliktokai, 
Masių tėvų komitetai, mokytojai, 
saugumo darbuotąja! Ivaškevi
čius ir Bogjnovas, R. Juzytes ir 
R. Pulkauninkaitės tėvai, salėje

Lietuvos padėtim ir su sąlygo
mis, kuriose 1972 pogrindy pasi
rodė pirmasis Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos numeris. 
Nuo to laiko, rašo biuletenis, 
Lietuvoj beveik reguliariai pasi-

ta su vid. mok. direktoriumi direktoriui, buvo parašytas kal- 
Vytantu Kanapecku tardymas bos R. Varžinskaitei, R-Pulkau- 
buvo tęsiamas namuose. Buvo ninkaitei, klasės komjaunimo 
padaryta nepilna R. Juzytė s 
kambario krata, nors leidimo 
kratai neturėjo. Ivaškevičius pa
ėmė ftamarterius, plakatines 
spalvas, šventųjų paveiksliukų. 
Neprašyti svečiai butą paliko tik 
22.30 vaL

Vasario 8 d. R. Juzytė vėl 
iškviečiama į direktoriaus kabi
netą. Saugumietis Roginovas 
liepė rašyti kai kuriuos straips
nius iš TSRS konstitucijos. R. 
Juzytė atsisakė bet ką rašyti.

Vasario 9 d. tos pačios Masės 
mokinė Rima Varžinskaitė buvo 
kviečiama tardymui į direkto
riaus kabinetą. Po nesėkmių 
su Juzytė saugumiečiai ėmėsi 
veiksmingesnių priemonių.

ir n« apykantą ryžtam su religi
niais fflėjimaif draudžiama. 
Bažnyčia Lietuvos TSR atskirta 
nuo valstybės ir mokykla — nuo 
bažnyčios”.

Rytą mokytojai, norėdami nu
slėpti šią “vagystę”, paskubomis 
surengė naują parodą.

Vasario 3 vyko moksleivių- 
studentų susirinkimas — vaka
ras, kuriame buvo apie 300

Vasario 7 d. 11 H. mok. Rima 
Juzytė buvo iššaukta panašiu 
apklausai į direktoriaus kabinetą, - 
o po 1.5 valandos buvo nuvesta į 
Tarybų rūmus. Saugumie- :- 
čiai ir gražiuoju, ir grasindami 
reikalavo pasakyti, kas orjpuri- 
zavo, liepė išplatinti atsišauki
mus. Tardymas trako iki 18.30 
(be pietų pertraukos) valandos.- f

lįstų partijos gen. sekretorius 
Abdel Fattah Ismail nelauktai 
atsistatydino, o jo vietą užimė 
mm. pirmininkas Ali Nasser 
Mohammed. Jie abu yra

Lietuvos vai stybę sukūrusius di
džiuoju s Lietuvos kunigaikš
čius, Lietuvos krikštą, 1795 
metų padalinimą ir po jo buvusį 
ilgą ir tamsų Rusijos carų prie
spaudos laikotarpį, nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimą 1918 ir 
lietuvių tautos pasiektas laimė
jimus iki 1940, kai Sovietų Ru
sija smurtu sužlugdė nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą.

Toliau šveicarų informacijų 
biuletenis supažindina savo 
skaitytojus su dabartine sunkia

mažinti tarptautinę įtampą
Sov. S gan tinių agentūra Tas s 

šį įvykį pąjuokė, o užs. reik, 
min.* Gromyko pareiškė, kad 
Sov. S-ga yra griežtai nusistačiu
si prieš bet kokias karines prie
mones nukreiptas prieš Iraną

Cyrus R. Vance, JAV valsty
bės sekretorius, protestuodamas 
prieš prez. Carterio pastangas iš
laisvinti įkaitas Irane karių pa
galba, atsistatydino iš eitų parei
gų. Prezidentas balandžio 28 
atsistatydinimą priėmė.

Europos bendrosios rinkos 
valstybės ir Japonija nutarė su
mažinti savo ambasadų Irane

sipaŽino platinusi atsišaukimus.
Po tardymo mergaitė susirgo.

Po grasinimų, kad, baigusi vi- mas į asmens kortelę.
dūrinę mok., niekur neįstos, ir, R. Juzytė susilaukė didesnės 
pabūgusi, kad nenukentėtų tė-_ bausmės: buvo išmesta iš kom- 
vai (abu partiniai, motina istori- jaunimo, elgesio pažymys suma- 
jos mokytoja, o tėvas — juris- tintas iki nepatenkinamo, ir pa
tas), prisipažino ir trečioji “nusi- žadas parašyti tokią charakteris- 
kaltelė ” Rasa Pulkauninkaitė. tiką, kad ji niekur neįstotų.

Šios mergaitės dar daug kartų .Jai buvo pasakyta, kad jos 
buvo kviečiamos pokalbiams su vieta ne tarybinėje mokykloje, o 
mokyklos direktoristari Vytaute psichiatrinėje ligoninėje. Tė- 
Kanapecku, piu'adtartujn Janina. vams nebuvo leista pasisakyti. 
Miežanskiene.

Lietuvių Informacijos Tar
nyba New Yorke praneša, kad 
sąžinės kalinys Balys Gajauskas 
jau nuo kovo 1 buvo perkeltas iš 
Sosnovkos lagerio į kitą vietą. 
Lig šiol Gajausko nauja kalini
mo vieta nežinoma. Nuo lapkri
čio 26 iš Gajausko nieko ne
girdėti.

Balys Gajauskas buvo suareš
tuotas antrą kartą 1977 balandžio 
20. Tą dieną jis buvo numatęs 
vesti.

1978 balandžio 12-14 Gajaus* 
kas baro nratefatas kalėti lOčiai

a'

traukomis iš Lietuvos TSRkon- 
stitucijos(50str.):“LietuvosTSR 
pilie&uns garantuojama sąžinės 
laisvė, tai yra teisė išpažinti 
bet kurią religiją arba neišpa
žinti jokios, praktikuoti religi
nius kultas arba vesti ateistinę
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BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Tofatolra, Jr. laidotuvių direktorius, Naw- 
atk otaK <9 LetayotteSt(Cor. WtaM Aro.), tetai. 3444172. Ro- 
ruoėiaaaos 9O^Šlk*||O^i lel^io^uv^l^L Išo^iemi^ie ko^i^yči^io, oras šaido^oti^L

Virgus Volertas — pirminin
ką*, Rimanto* Sttfar .^vylk 
domasis vicepirmininkas, Algis

TelSių raj. Pasruojo paštas 
Brėvildų kaimas 
Ragauskaitė Stefe

santykius su Taivanu.
Taryimrrikiaf žmogaus tei

sių komisija apkali 
nos vyriausybę už 
linių kankinimą ir daugelio jų 
dingimą. Vyriausybė atsakiusi, 
kad komisijos pranešimas esąs 
šališktair neišbalansuotas.

VYTAUTAS BELECKAS m BONUS JONAS, ssv. Wtotor Gardas Tavam 
1863 Mastomi 9L, RMgomood, N.Y. 11227, 821-6443. Salė roote- 
vėmutrkt pramogoms. Ba to, duodami polsidotuvMal ptatūs. Pirmas 
rMtas lietuviškas matote® prieinama kalni. > •■-

Gerb. Direktoriau, pirmą tri
mestrą elgesį sumažinote už tą 
“nusikaltimą”, o už ką antrą tri
mestrą? Gal sakysite, kad neak
tyvi visuomeninėje veikloje? 
Kaip aš tikinti galiu dalyvauti 
ateistinėje popietėje?

Iranas sudaręs prekybines su
tartis sn Sov. S-ga, Rumunija 
ir Rytų Vokietija ir paskelbė, 
kad JAV žurnalistai vėl turės iš 
Irano Kvykti jų vizų terminui 
pasibaigus.

Tarp Filipinų salų susisieki- 
kehas V susidūrė

KVECAS 
JSNA5 

1933 4-191®

joji JAV LJS «enta> 'wddy&< 
Šiame posėdyje buvo sudarytas 
bendra* JAV Jsurttato Stengos 
veiklos planas ir buvo pasiskirs
tyta pareigomis. ... _

saugumo darbuotojų. Savo ap
klausinėti mokiniai: Vida Vil
nietė X kl., Valė Gintvainyte 
VII H., Birute ŠHmaitė XI kl., 
Lina Mažrimaite VII kl., Laima 
Brazdeikyte X kl., Martynas Jur
gutis IX kl. ir kt. Jiems duodami 
tokie Iriansimai: ar gaunate anti
tarybinių laikraščių, iš kur gavo
te Eucharistijos bičiulių ženk
liukus bei knygutes, kas organi
zuoja įvairias ekskursįjas, ką kal
ba kunigai per pamokslus, kas 
gieda chore, kas priklauso bičiu
lių organizacijai? Pas Vidą Vil-

turinio eilėraščių, ir dėl to jai 
buvo pagrasinta, kad ją kaip ne
pilnametę išveš į nusikaltėlių 
vaikų koloniją.

Iš mokinių atimtos Eucharis
tijos bičiulių knygutės, abstinen
tų knygutes, kryžiaus kelių kny
gute, įvairūs eilėraščiai bei 
šventi paveikslėliai. Mokytoja 
Neniškienė apklausinėjimo 
metu elgėsi nepaprastai įžūliai 
ir grubiai, tarsi žandaras su ka
liniais.

asinę paramą tiem 
komitetam, kurie 
nansimais sunku

mais, bet nesutiko, kad sporti
ninkai galėtų rungtis kaip indi-

Gsdrl—i (Telšių rąj.)
Gedrimųaštuonmete mokykla. 

1979 kovo 21 VIII ki. mokinė 
Stela Račkauskaite įteikė (^rek
toriui Limantui pareiškimą dėl 
to, kad jai sumažintas elgesio 
pažymys. Direktorius užpuolė 
mergaitę: “Išdaužyčiau tau už 
tai snukį, bet tuoj nulėksi pas 
kleboną ir po dviejų dienų kal- 
bės Vatikano radijas’. Pateikia
me pareiškimo tekstą:

taaal, lasoma T« pfldymas. įstaiga veikia naujoj vieloj — OHUEBT- 
RUGGIERE, Imu, 88-11 Jam® IcoAve., Woodhsven, N.Y. TatoC. 347-3323 
(namų tetof. 347-4437). Joteigoi kralpianll* paminėti, kad eaato ar

iktai aėristrty- 
dėžutes birtfo 
įriti ikrai, bėt

šiai s,; 
žmon

nem me 
Virgu»V<

Gerb. Direktoriau, . .« 
Aš — aštuntos klasės moks

leivė. Esu tikinti, religinga mer
gaite. Jūs šitą, turbūt, jau seniai 
žinote.

Dabar visur girdime kalbant

Aš auklėtojui atsakiau, kad 
visa tai neturi reikšmės: “Ar 
jūs nežinote, kad už tokius daly
kus elgesys nemažinamas?”

Taip su auklėtoju baigėme 
pokalbį ir grįžome į klasę.

Kitą dieną aš pasiėmiau pasa-

laivais išsikėlė į Libaną ir, su
naikinusi keholdcą palestiniečių 
partizanų, pasitraukė.

Graikijos prezidentas Con- 
stantine Tsatsos, pasibaigus jo 
tarnybos terminui, nutarė iš pa
reigų pasitraukti. { jo postą kan
didatuoja dabartinis min. pirmi
ninkas Constantine Caramanlis, 
bet parlamente per du balsavi
mus nesurinko reikalingos balsų 
daugumos.

Naujoji Liberijos vyriausybė, 
tūkstančiam karių ir civilių džiū
gaujant, sušaudė 13 nuversto re
žimo pareigūnų, kurių tarpe bu
vo užs. reikalų ministeris, sena
to ir atstovų rūmų pirmininkai, 
vyriausias teisėjas ir kraštą val
džiusios partijos pirmininkas.

Tunise buvo pakarta 13 vyrų 
ir lOnuteista kalėti iki gyvos gal
vos už tai, kad jie, atvykę iš 
Alžiro, užpuolė Gafsa miesto po
licijos kareivines ir nužudė apie 
40 žmonių.

Grįžęs iš pasitarimų su prez. 
Carter. Izraelio min. pirminin
kas Menachem Begiu pareiškė 
nepadaręs jokių nuolaidų dėl 
palestiniečių autonomijos.

JAV kelionių agentūra, tvar
kiai aųierikjęčių,. ^ijįiricų

Tačiau aš atsisakiau, nes jau ži
nojau, kad mano elgesys paten
kinamas. Ir apie tai pranešiau 
klasės vadovui: “Auklėtojau, aš 
pasakos nesimokysiu. Tegu sau 
ruošiasi pavyzdingieji”. Klasės 
vadovas pašildė man su juo iš
eiti už durų trumpam pokal
biui. Aš sutikau ir dar paklau
siau: ar nereikia užrašų knygu
tės. Atsakė, kad ne. Kai išėjo
me, klasės vadovas pranešė, kad 
elgesys sumažmtas už tai , kad 
1978X11.25 neatvykau į mokyk
lą, o dalyvavau religinėse apei
gose.

Sov. S-ga sutiko elektrifikuoti 
tarp Sov. S-gos Džulfa ir Irano 
Tabriz miestų esantį geležinke
lį. Be to, ji numato pagerinti ir 
Sov. S-gą ir Iraną jungiančius 
kelius, kad Iranas būtų pajėgus 
apsirūpinti prekėm sausumos 
keliais, jei JAV užblokuotų jo 
uostus.

Prez. Carter tik pagrąsinus, 
kad JAV gali prieš Iraną imtis 
karinių priemonių, jei įkaitai iki 
gegužės vidurio nebūtų paleisti, 
senato užsienio reikalų komite
to pirmininkas Frank Church ir 
senatorius Jacob Javits laišku 
priminė prezidentui, kad jis vie
nas, nepasitaręs iš anksto su 
kongresu, neturi teisės imtis ka
rinių priemonių.

JAV ir Graikija pasirašė 5 m. 
ekonominio, mokslinio, techno
loginio ir kultūrinio, bendradar-

SHMBRIMO VARPO KEPYKLA Sitver Brtl Baidnę Co. Lietuviška Ir 
otaoUMtšfcs daooa Ir pyragai, Šventėms, vestuvėms bei pokyltams toė 
tol, DsHe ir Atoertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction BNd^ Cororis, 
Oueens, N.Y. 11388. Telef. 779-5156.

jusį sovietų Inturisto agentūrai 
7,2 mil. dol., bet Inturistas atsi
sako šiuos pinigus grąžinti.

Iranas pakėlė eksportuojamo 
aliejaus kainą iki 35 dol. už 
statinę, bet Japonijos bendrovės 
dėlto atsisakė toliau pirkti aliejų 
iš Irano.

Indijos Assam valstijoj kurį 
laiką vyko demonstracijos, reika
laujančios kad išvyktų visi imi
grantai iš Bangladeš, Nepalio ir 
Bengalijo valstijos. Vyriausybė 
dėlto suvaržė gyventojų teises ir 
uždraudė demonstracijas.

Egipto teismas nuteisė 20 kai
riųjų studentų kalėti nuo 1 iki 3 
metų už jų 1977 suruoštas riau
šes dėl maisto kairių pakėlimo.

Taivano teismas nuteisė 8 
opozicijos žmones už bandymą 
nuversti vyriausybę sunkiom 
bausmėm: 1 kalėti iki gyvos 
galvos o kitus nuo 12 iki 14 m.

Kanados vyriausybė numato 
svarstyti ten gyvenantiem karo 
nusikaltėliam bylų sudarymą.

Hondūre buvo išrinktas 
konstitucinis parlamentas, per
imsiantis krašto valdymą Ž 8 
metas kraštą valdžiusio* karinės 
vyriausybės.

mažinamas elgesio 
Ne, šitas jaunimas 
dingas. t “1'1 JERSEY, NEW YORK - Lietuvos Atsiminimai, šeštad. 44

x ‘ WEVD 1330 AM kl, ir 74 vaL vak. 974 FM. Dr. J4.
Štai kur visų pibe&ų ir iBoks- Stekas, Dk. Naujas adresas: 234 SunHt Dr„ NJ. 87383.

leivių lygiateisiškumas* Dariai Telef. 201 7534838.
galima sakyti, kad ‘ 
tuo pus mus nėra.

mėse ir reikalavo, kad jis pri
pažintų palestiniečiam laisvo 
apsisprendimo teisę.

Meksika dėl ten atrasto alie
jaus staiga .pajuto savo tarptau
tinį svorį ir vis labiau riusigrę- 
žia nuo JAV ne tik tarpusa- 
viuose santykiuose, bet ir nuo 
JAV užsienio politikos linuos: ji 
nepaskelbė sankcijų nei Iranui 
nei Sov. S-gai; atsisakė boikotuo
ti Maskvos olimpinius žaidimus; 
viešai kritikavo JAV už Salvado
ro juntos rėmimą, o jos prezi
dentas numato netrukus vykti į 
Kubą pasitarimam.

Popiežius Jonas Paulius H 
gegužės 9 Ghanoj susitiks su 
naujuoju Canterburio arkivysku
pu ir Anglijos Bažnyčios galva 
Robert Runcie. ..

Tarptautinis olimpinis komi
tetas sutiko, kad per Maskvoj 
įvyksiančius o&ripinius žaidi
mus sportininkai nenaudotų 
valstybinių vėliavų ir himnų ir

ralstybi



**

/-Tį ■

Tad su meile ir didele pagar 
ba mdenkiame galvas lietuvei 
motinai ir tTOKsaane, sora ji vis®-' 
da išsaugotų namų tvirtumų,kad 
visada jaustų savo pareigų Šven
tumų ir jaunas kartas išauklėtų 
doras, teisingas, su gilia Dievo 
ir tėvynės meile.

Visom tratom rūpi jų Šeimos, 
kad jos būtų tvirtos. Taip Moti
nos diena greitai paplito ir ki
tuose kraštuose. Šiandien ji 
švenčiama visame kultūrinę me

Iniciatyvos ėmėsi amerikietė 
A. Jarvis B Fhiladeiphqos. Ji 
pirmoji 1908PtaladelpMąje su
rengė pagerbimą aretmoaa. Tai 
patraukė ir kitų dėmesį, vėfira 
virto net sąjūdžiu. Organizatorė 
ragino rašyti lai&us ir pmSyti,

Pennsyivanųos valstybė tokių 
šventė įsivedė 1913 metais. Ta
da reikalas jau atsidūrė Wasb- 
ingtone — kongrese ir senate. 
1914 metais buvo primatas po-

karo metu, komikas Joe Brown 
anksti neteko savo dviejų sūnų, 
kurie buvo lakūnai: vienas užsi
mušė, nrilmlns ~ lėktavui dar 

prie savo betuvBkų namų- Kki prieškarą, antrasis'žrivopačio- 
kėlėsi Lietuva, su kokia meile ir j.į'

Taip iietnvi&osfan 
ir šiame krašte daugį 
kosi lietuviškojo puq

įspūdį. Ne popiežiaus ar kokio 
švento. Ji Meka viso gyvenimo nors vyskt^, nėknfatr prezi- 
pagnoda ir švyturys vargo dieno- dento » ’«*» kokio įžymaus ____
se. - žmogaus, bet komedijanto- VieikMaeJhĮcfi pra

nešus lanesviaųv bd atvyksta

Įgrtūis- vfaai haredkiBe^;
ziaa, banni. T*d 'asgi‘gaihna jų 
visadaiygteini3dėti?.TkMB,k0ie 
taip galvoja, ..aš- rr,AA*ar ~ pari- 
tnoti vienų Btacdcų * vokiečių 
rašytojo tMUMUNi wiww>

Šia švente norėjo atkreipti dė
mesį į motiną ir skatinti jų, kad 
ji liktų ištikima save šeimos sar
gė, auklėtoja ir ragintoja, šei
mos Stiprintoja ir drauge tautos 
jėga. Už tą dubų ir buvo reH-
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Aplankėm Dievo MnHnulū- 
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įtiksią -grierų^n-taurioj • jjnraą 
kartą iš arti gafejsra stebėti Hm* 

____________ _______ w______ foetto Madonos originalą, Dam* 
Sunkūs baidai, raštuoti kili- rerio Apaštalus ta jo gaasiuosiiBS 

vario raižinius. Kai apie vidra- 
dienį autobusas mus nugabeno į 
aikštę ties senąja Muenctat® 
rotuše, gidas mum patart susi
ieškoti vietos atsisėsti ir stebėtai 
V -I ft- Irm- - - 111. -•-? -1 Ii -n- - uoksui, Kuname lygiM uvyiiKC^

savo labai
visai tiko oriam virtMračfo fo
nui ir savo garsiu juoku bei kal
ba trankė praeinančių dėmesį. 
Žemutiniame viešbučio aukšte valandą įvairios figūros, rantant 
blyksinčiomis šviesomis pasida- laikrodžiui ir grojant senovinei

nui irsavo

kuris rangėsi, suposi ir sukosi šoka bavariškus tautiniusšobm.

grakštūs padavėjai mikliai 
švaistėsi su sidabriniais padėk
lais, ant kurių žvilgėjo tamsus 

blyškūs Reino vynuogių vyno 

markių (100 su viršum dolerių) 
parų, jau ilgam laikui užimti.

butai, kurių kaina buvo 450 
markių... Padėkojusi pasitrau-

Ne daug ką kuklesnis buvo 
Vier Jahreszeiten viešbutis, ku
rio raudonais kilimais muštas 
vestibiulis su įvairiais bronzos 
rakandais ir sunkiais juodais bal-

Ir čia visi uniformuoti, piršti
nėti, išdidžiai mandagūs ir tikri 
profesionalai, atrodė pasiruošę 
kiekvienu momentu pasitikti

Jau buvo gerokai po vidur
nakčio, o. kelias į mano viešbu
tį tolimas. Prisimindama Cleve-

Aikštė didelė, apsupta seraj 
pastatų, kurių įsptldingiaiisuLS 

keturių aukštų pastatas, tai® 

tės centre obelisko pavidalo paa- 

nia vietinių gyventojų ir turistu. 
Pašonėse šimtai spalvingą kfe- 

krautuvėm, kurios skubiai sve
čius aptarnauja, siūlydamos gai
vinančius šaltus gėrimus, ameri
kietišką Pepsi Colą, kuri čia la
bai populiari, vaisių sunkas, li
monadą ir putojantį bavarišką 
alų. Diena karšta, ir visi gai
vinasi kokiu nors šaltu gėrimu 
ar ledais.

Viename paminklo šone ant 

nuoliai — berniukas kokią še
šiolikos metų ir dvylikos metų 
mergaitė. Pasidėję stovus iratri- 
vertę

Juodvicji} įnJdaufešįd stovėjo 
šalimais, laikydami atsarginius 
ginklus. Dvikovą Uimin&yna- 
sis riteris. “Tai savaime supican- 

vyraį. Via seka judesius su nuo
staba ir susikaupimu. Pamažu 
nuaidi paskutinis varpo dūžis. 
Riteriai, arkliu, ginklanešiai ir 
šokėjai sustingsta savo vietose.

Aikštėj visi sujuda ir skirsto
si. Aš praeinu pro eilę vaisių 
kioskų. Prinokusios slyvos, per- 
sikai ir bananai vilioja praei
vius. Nusiperku tamsiai mėlynų 
prinokusių slyvų ir einu auto
buso link.

Sustojam ir vėl prie geležin
kelio stoties ties “Hertie” Pas-

kad pačiame pastato viršuj yra 
restoranas “su nepaprastu 
miesto reginiu”. Laikas valgyti 
priešpiečius, todėl, sekdami ro
dykles, elevatorium pasikeliam į 
penktą aukštą. Restoranas dide
lis, jaukus, papuoštas Bavaruos 
stiliaus lempomis, mediniais 
drožiniais, senais paveikslais ir 
milžiniškais laikrodžiais. Viena
me šone ties langais yra paaukš
tinimas, kuriame taip pat yra ir 
staliukai. Suradusi jaukų stalą, 
iš kurio galėčiau stebėti tiek 
restorano bendrą vaizdą, tiek 
per langą žvelgti į miestą, už
sisakau tipišką bavarišką valgį ir 
stiklą vietinio lengvo vyno. Pa
davėjai pasiūlius desertą, pasi- 

reikėjo nueiti prie stiklinės vit
rinos ir nurodyti, kolą pyragaitį 
ar tortą pasirinksi. Stovėjom ... 
stovėjom... Pagaliau išsirin
kom po du su vaišiais ir šokola-
-duriu kremti. - j-. 
^f’Po priešpiečių nusileidom

PO BALTU NUOMETU 
JI AMŽIAIS VAIDILUTĖ’
(atkelta ii 3 psl.)

kią gyvybę. Ir tavo siela semia
si gyvybę iš motinos. Tu esi ver
tas tik tiek, Įtiek tu myli savo 
motiną” (mano pabr.).

Tai tik poros žmonių charak- 
tetingesni pasisakymai apie mo
tinas. Tokių gi ir panašių yra 
šimtai ir tūkstančiai. Jų visų čia 
nesuminėsi. Pabrėšiu tik tiek, 
kad daugumai žmonių motinos 
vardas yra šventas, kaip ir tu
rėtų būti. Jei jis nebūtų šven
tas, Dievas nebūtų įdėjęs jo į 
vieną iš savo 10 įsakymų žmoni
jai: “Gerbk savo tėvą ir moti- 
nė”.

Žmonės prirašė knygų knygas, 
tomų tomus įstatymų, kad galėtų 
suvaldyti žmogų ir padarytų jo 
gyvenimą pakenčiamesnį ir lai
mingesnį. Dievas gi davė jų tik

skatinamos

10. Jeigu tik 10 įsakymų duota 
tvarkyti visam taip komplikuo
tam žmogaus gyvenimui ir vie
nas jų, kitai sakant, dešimta

vaikų santykiam su tėvais, tai 
tas rodo, kaip šitas įsakymas 
yra labai svarbus. Ir kur tik žmo
gus pamėgina šito įstatymo nesi
laikyti, ar tai jis būtų pavienis, 
ar net visa tauta, užsitraukia sau 
nelaimę.

sūnų? Gražiai tatai poetas?B. 
Brazdžionis išreiškia viename 
eilėrašty, pavadintame “Lietu
vos motina”, iš kurio paimta ir 
šio straipsnio antraštė.

Senovės graikai žavėjo ir tebe
žavi pasaulį savo aukšta kultū
ra, savo didele narsa tiek vyrų, 
tiek moterų. Yra labai gražus pa
vyzdys, parodąs graikės motinos 
aukojimąsi tėvynei. Kada graikė 
motina išleisdavo savo sūnų į 
karą, ji įteikdavo jam ginklus ir 

ta. Niekada neteko girdėti nei 
jokiose knygose skaityti, kad ku
riame nors krašte, kurioj nors 
kad ir nekultūringiausioj tautoj, 
net laukinėj, keiksmuose būtų 
minimas motinos vardas, kad jis

Ir kas atsitiko? Jie užsitraukė 
tiesiog prakeitimą patys sau ir 
neša jį kitiem. Yra nemaža rusų 
užaugintų be motinų, o ir da
bar yra tokia auklėjimo sistema,

davo: “Arba su juo, arba ant jo’*. 
Tai reiškia: “Sūnau, tau yra du, 
motinos pageidavimai: arba 
grįžk juo nešinąs, kaip nugalėto
jas, arba garbingai kritęs kovcj 
už tėvynę, ir draugų parneštas 
ant jo, bet ne kaip belaisvis ar 
bailys, numetęs jį ir iš kovos lau
ko pabėgęs.” Tokiai motinai rei
kėjo labai susivaldyti, kad nepa
rodytų ašarų, nes jos būtų men
kas sūnui padr^Sinimas. .

Kaip turėjo susi valdyti lietuvė 
motina, kada jos sūnūs, kritę ko
vcj už laisvę, buvo pametanti 
turgaus aikštėj ir laikomi ke-

darbo valandom ■ pasibaigus,

Ir vėl maloni staigmena, kai

pasakiškai gražūs. Nuo geležin-

Ant krautuvių laiptų būriavosi 
kalbūs turkai, ir juokavo jugo
slaviškas jaunimas. Niekas mū
sų neužkabino, ir jautėmės šau

Pirmoji para Muenchene 
man leido pajusti miesto pulsą ir

Tai savotiškai darbštus, bet 
perdaug neskubantis pasaulis,

poilsį. O šaligatvių kavinės vi
sada pilnos svečių.

Prie geležinkelio stoties esan
tis turistų biuras nepaprastai pa
slaugus. Čia gerai įvairiomis kal
bomis kalbantis personalas tei
kia preciziškų informaciją, ap- 
Galina gražiomis DfosiCuomis ir 
organizuoja keliones miešto ir 
užmiesčio {zymyoiy apzrareu. 
Kanais tone runų taiMi apst-

t - <1-- — J—.— y-*~- - -• - — - ira lesKant aarestį ir nesnnetoina ts 
vienos miesto pusės į kitą. Tu* 
rištinis autobtisūs lat&ė ties ge-

stojimo vietoj. Pastebėjau ant vk

karai motinų vaikų lopšeliuose,

interpretatorių pilnb^Mriers- 
cheno grtvės. Matyti, vokiečiai 
muziku mėgsta ir mielai tokių 
spontaniškų koncertų klausosi-

Bokšte did&gai rodyklei u- 
tinantis į dvjdflka, visų akys nu
krypo į bokšto vidurį. Ganusis 
“Glockenspiel” švelniai, bet

narni, jog valstybė galėtų skiepy
ti juose nuo pat mažens komu
nizmą ir ateizmą, išplėšdama iš

koma šventa. Kas gi daugiau
sia buvo ir yra tie visi tardytojai, 
kankintojai, visokių kalėjimų ir 
priverčiamųjų darbų stovyklų

parodytų užuojautos jausmų ir

artimuosius ir juos taip pat su
naikinti. Ir tai ne vienas toks 
pavyzdys, kada lietuvė motina,

KULTŪRINIOGYVENIMO
Dailininko Petro Kad-

sukaktis buvo paminėta jo kai
rinių apžvalgine paroda Lietu
vos dailės muziejaus centriniuo
se rūmuose, Vilniuje. Parodoje 
buvo išstatyta per 70 dsilinim-

buvo tapybos darbų, taip pat ak
varelių. Buvo ir patys žymieji 
P. Kalpoko darbai: Autoportne-
tas, Nidos žvejų namelis, Saulė
ta diena. Rudenį ir kt

— Kaune gyvenančio gnfiko 
Romualdo Gamos darbų paroda 
buvo atidaryta Vilniaus dailtes

Spaudoje rašoma, kad RCau- 
nos kūriniai yra emocknalOs, 
subtiliai perteikiantys niotes 
dialektiką. Jis yra dalyvavęs pa
rodose Lenkijoje, ItaUjoje, Rytų 
Vokietijoje.

— Vilniaus universitete Ado- 
gijos mokslų daktarė* barnis 
SMBMl MMOKMGM v ANMMI 
tatotM litai. 1935Drt- 
kijoje) už vietai apgint* ter-

kino

greičiausiai tie, kurie yra išaugę 
be motinos, be šeimos šilimos, 
be jos meilės, su motinos vardu 
keiksmuose.

tus vaikus, tiek susivaidydavo/ 
kad savo jausmų viešai neparo
dydavo. Kas gali tad tokių moti
nų negerbti, jų neminėti ir nesi
žavėti jų didvyriškumu, kuris

lė, džiazas ir velnias” Maskvos 
mimikos teatre pastatė rusas re
žisierius A. Ščekočichinas. Vil
niaus jaunimo teatras neseniai 
pastate latvių dramaturgo J. J ar
kano pjesę “Laikrodis su gegu
te*. Režisierius — Gytis Padegi
mas, dailininkas — Adomas Ja
covskis.

— Maskvos konsservatorijos 
salėje L. van Beethoveno “Iškil- 
mingąsias miiia3n grojo Mas-

mųjų” filmų turinys, galima ma
tyti iš trijų lietuviškų kino juos
tų: A. Gaidelio ir J; Mackevi
čienės sukurto filmo “Vytautas 
Montvila”, A Šatkausko ir P. 
Paplausko filmo “Lietuvos pio- 
nierija” (abu propagandiniai fil
mai); tik trečiasis V. Imbraso 
“Lietuvos TSR flora ir fauna” 
yra bendresnio pobūdžio.

— Kompozitoriaus F. Šopeno

mąsto net ir blogas žmogus,

dišką meilę, kurios moko pats 
Dievas: “Mylėk savo artimą, 
kaip pats save”. Motina gi daž-

vadovaujamas P. Bingelio, taip

kaktį lietuviai paminėjo Vii-
Sruu-^ - II ■ n_l Jit ■ ii 1 lu _n_rn ,TUSUS . D!DuO®®KOJC»

Paroda vaizdavo kompozitoriaus

peno kūriniai buvo grojami iš

tik eo taiognmų) “Strazdas”, 
skirta* pradedantiems .jmnrie- 
šiem* skiradytojai***i.-B*veik >i- 
sas jto pagaminto* ii plastiko*.

dėsnių dvasios jėgų negu narsa, 
parodyta karo lauke ar kitokiuo
se pavojuose.

Kartais, jauni būdami, nesu-

jom arba turim motinos asmeny.

jau savas

su sava šeima, praregim ir su
prantam, ką esam gavę iš moti
nos, ypač tada, kada savo moti-

dalina su vaikais po lygiai, bet 
atiduoda jiem didesnį ir ska
nesnį kąsnį. Ji keliasi anksčiau, 
kad jie galėtų ilgiau pamiegoti. ______ __ ____ ___________
Ji atlieka stmkesnras darbus, mąstykim ir kartu su savo moti- 
kad jiem būtų lengviau. Ji apsi- nomis pagerbkim bendrai lietu- 

---------- ---------- , vę motiną, atiduokim jai lygiąeina ir su prastesniu drabužiu,

dytų. Užtat ji kiekvienam geram

suaugusiam, nė* jis jau gali dau
giau suprasti ir įvertinti, yra to
kia miela, tokia brangi. Ji turi 
boti brangi, nes ji yra daug jam

reiviui, nes, kaip poetas B. Braz
džionis sako,

vaidilutė,

vardas jos. . .
n*j. — " V~ - •- - - - m--*FagcTOKiin netuviSKo sci- 

mos Eldinio vaidilutę, kuri basa 
Į CHUDus, imm ir j ozznycn CJO,
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dinatorė”. Leidinio

lian
birželio 22 Dirvoj, Nr. 48. Pa

rašomi ištisi sakiniai. Tyčia iš-

tuo badu bandant paslėpti spau-

Chfcagėj.1980. Kalbą 
žiūrėjo Juozas Masilionis. Virše
lis ir aplanką piešė dail. Jonas

ypač ________ _ _______ _ ______ _
vaidmenį: atstovavo tautininkam tuo būdu bandant paslėpti spau- 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko- jos vagiliavimą ir pateikti jo 
mitete, palaikė organizacinius vaisiq> fcajp “savąją kūrybą”.

lie kartus savo 
prižadėto 

io netesėjusi knyga “ran
kelių” Ji, kaip vie- 

nės (tautininkų) sro- 
storinė apybraižą yra retas 
1 turėtų būti ir įdomus) 
tis mūsų išeivijos raštijoj.

dinfes dalis: 1. Pradinės versmės, 

 

2. Plačia vaga ir 3. Svečiose 
šalyse.

Pirmojoj daly (Pradinės vers
mės) Jopas Puzinas kruopščiai 
apžvel 
monės (aidą brendimą nuo pa-. 
gonišk
Lietuvos valstybėj) ligi 1916, t.y.

ninku ir vairininkų susi- z mokyklą, 1904 Kijevo universi- 
Tautos pažangos parti

lietuvių tautinės są-

patriotizmo (senojoj

tini 
vis

ligi vi 
būrii 
joj.

An 
vaga 
nuo 
dž‘ 
tuvo 
si, i’ 
me

ia knygos dalim (Plačia 
ma apimti laikotarpį 

rmojo pasaulinio karo pra- 
(1914) ligi sovietinio Lie- 
užgrobimo (1940), vadina- 
ietuvos nepriklausomybės

ilgiau kaip dešimtmetį tau
kai, būdami valdžioj, lėmė 
nepriklausomos Lietuvos 

nimą. Tačiau knygoj giliau 
iečiama jų įtaka nepriklau- 

Lietuvos ūkiui, mokslui, 
timui, menui ir kitom gyve- 
o sritim. Tenkinamasi tik 
ininkiškųjų organizacijų ap

žvalga (atskirais straipsniais) ir. 
la iausiai susikaupiama partinė
se grumtynėse (J. Jakštas), išple- 
čint jas toli -, už pačių tauti
ni įknkų reiškimosi teritorijos. 
Aj sinuoginama ligi “valstybės

ne
so 
šv 
ni

aprašy
ki Šių svar-

Autort nuslepia, kad šis jos
sios gėdos — turėjo būti 
resni. ~ ~ ~ ”

Knygoj sukaupta daug istori
nės medžiagos apie lietuvių tau
tinę srovę, paskelbta doku
mentų. Yra didelių spragų (jų 
visai išvengti nė negalima), aky
lesnis skaitytojas ras ir klaidų.

Knygos kalba pusėtiną spauda 
gerą apdaila kukli, bet rimta.

RO. Iš 
atsiminimai.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

{ atkelta ii 4 P$l.)

Petrapilį, čia lankė komercijos

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

— Poetas Eduardas Mieželai
tis savo kūryboje visada ištiki
mai laikosi partijos reikalaujamo 
socialistinio realizmo- Dėl to jo 
raštai leidžiami pakartotiniais 
‘Raštų” tomais. Devintojo tomo, 
kuriame išspausdintos jo sukur-

JuozapaiČiui už “Gimtinėje”. 
Dvi trečiosios premijos teko 

J. Paulikui už “Tris legendas” 
ir V. Mikalauskui už “Dip-

Švietimo, Kultūros ministeri
jų ir Kompozitorių sąjungos pa
skelbtame vaikų muzikos kon
kurse pirmąją premiją laimėjo 
komp. G. Vassagaitė ir poetas L. 
Gutauskas už vokalinį ciklą 
“Akvarelės”. Dvi antrosios pre
mijos paskirtos komp. B. Kutavi
čiui ir poetui S. Gedai už kū
rinį chorui “Peliukas Mikis” ir 
komp. J. Paukštytei kartu su 
poete J. Degutyte už dainą “Sa
manėlės”. Trečiąsias premijas 
laimėjo trys kompozitoriai ir 

__________ _________ ________ poetai: komp. V. Juozapaitis 
tos pasakos (ir pavadintas “Pa- Poetas P. Gatdė už damą 
saka”) išspausdinta 14,000 egz. “Mes mylime Leniną”, komp.“Mes mylime Leniną”, komp.

— Spaudoje paskelbtas pilnas G^^bulskis ir poetė V. Pal
činskaitė už dainą “Lietučio pa-sąrašas Lietuvos kultūros minis-

mos, muzikos ir choreografijos tiriančios premijos. Jas gavo 
korimus.

fošų sekimo,^karo^lauko teis- g Dąuguyiečio vardo pirmoji

ač jų'spėu'

komp. M. Vaitkevičius ir poetas 
P. Gaulė už dainą “Penkiolika

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

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

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

Kauno miesto kultūros sky
rius, Kompozitorių sąjungos 
Kauno skyrius ir Taksi parkas 
premijavo kūrinius kaimo kape
loms. Pirmoji premija paskirta

Dailės Instituto parodos ati-

nio galerijoje stovi iš k. Lie-

AdoHas Valeška. Nuotr. Ed. šu- 
laičio

“Pastarolė”, anfroji — komp. J. • 
Gaižauskui už pjeses “Klaipė
dos berneliai” ir “Prie Sere
džiaus”, trečioji — komp. V. 
Budrevičiui ur kūrinius “Grok, 
Jurgeli” ir “Linksmas taksis- 
tas .

Už choreografinius kūrinius 
pirmoji premija teko Juozui Lin
giui už šokius “Patūpeckis”. 
“Kūlimo šokis”, “Daibo rankos”, 
“Kriukininkai”. Antroji premija 
paskirta R. Tamučiui už šokius 
“Studentai talkininkai” ir “šau
nioji brigada”. Trečioji premija 
teko M. VaitulevičiAtei už šokį

go spaustuvė. 288 psl. Kaina 7 
AA-.:.;...--

Šią vertingą knygą tinkamai 
apibūdino Pt. Naujokaitis savo 
straipsny “Bėgame nuo bolše
vikų teroro” (Darbininkas, 1980 
balandžio 25, Nr. 17).

Knygos aplanke rašoma: “Ko
dėl toks daugumas ryžosi pasi
traukti iš savo tėvynės ir ko
kius mirtinus pavojus jie pergy
veno bėgdami, čia išryškina šioje - 
knygoje surinkti visokių luomų, 
visokių profesijų, įvairaus am
žiaus žmonių liudijimai”.

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

' ta, A. Radžius, J. Prunsids, B. . 
Vitkus, A. Kairys, Pr. Naujokai
tis, A. Nakas, kun. dr. J. Gu- 
tąuškas^4šLJasutienė, B. Braz
džionis, ELFederavičius, J. Ja- 
nušaitis, J. Plačas, D. Noreikai
tė, A. Prunskytė, A. Juodvalkis, 
L. Kerulis, E, Milkovaitienė, 
gen. V. Grigaliūnas, A. Lažau- 
ninkas, J. Kazakevičius, Z. Dau
tartas, J. Laukaitis, P. Stakaus-

A. Jucius, St Steponėnas, K 
Plūkas, M. Šilkaitis.

„ . - CHRONICLE OF THE
“Iš aplinkui”. Premijuoti ir CATHOLIC CHURCH IN 
tiems šokiams sukūrę muziką LITHUANIA, No. 37, Jan. 6,
U--------- A n-A.-_.L__ 1Q7Q 1, 1979.

Dvi knygutės, vertimai iš lietu-
kompozitoriai A. Bražinskas, 
V. Telksnys iij.juozapaitis.

Visadarbuvo’la
bų jautrūs šios rūšies priekaiš
tam, daromiem jų režimui. Da
bi r, patys apsinuoginę savo lei
di aiu, nebeturės pagrindo rūs- 
ta iti dėl tokių priekaištų, ir ne- 
b bus kaip beatrėmti šios rūšies 
b *lševikų kad ir nepagrįstų puo
li nų.

Nei iš šio, nei iš to knygoj 
r ndi ir savo laiku nešvankiai 
(įgarsėjusį (labai jau žemo ly- 
į o) liaudininkų agitacinį plaka- 
t į, kuris vaizduoja kunigą, čai-

LIETUVIŲ SIELOVADOS 
ŽURNALO NAUJAS NUMERIS

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

Pirmuosiuose puslapiuose 
spausdinamas išeivijos lietuvių 
vyskupų — Antano Deksnio ir

1 ančių ūkininkų nugaras. Kodėl
I ardžiuojamasi tautininkų gy- 
i enimo apybraižoj tuo neęivili-. 
: uotu plakatu? Juk jis neturi jo
to ryšio nei su jų ideologiją 
įei su politine praktika.

premija paskirta Eugenijui Igna
tavičiui už pjesę “Šuo danguje” 
(P. Cvirkos novelių motyvais).

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

Kūrinių liaudies instrumentų brausiąs lietuvių tautos Šventes: 
konkurse pirmąją premiją gavo Vasario Šešioliktąją - Lietuvos 

nepriklausomybės atstatymo su- 
Dvi antrosios premifos paskirtos į****’ kovo ketvi^ ~ ^ento 
J. Andrejevui už “Raudą” ir J. Kazimiero, Lietuvos globėjo,

! Trečiojoj knygos daly (Sve- RALTĮI STUDIJŲ * 
čiose .šalyse) apžvelgiama Ame- ; Tr Tr

SEPTINTA KONFERENCIJA

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

- Tikėjimo Kongregacijos pasisa
kymą prieš jo mokslą. Informa-

siekia tūkstantinių. -
— Nusipelniusių veikėjų gar

bės vardai suteikti “Lietuvos” 
ansamblio kanklininkių koncert
meisterei Danutei Juodvalkytei, 
to paties ansamblio choristei 
Irenai Laurikinienei, Lietuvos

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

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

Išeivinių sambūrių poskyrin 
be pagrindo {rikiuotas ir Lie
tuvių tautinis sąjūdis. Kaip Lie
tuvos atgimimo sąjūdis* išriedė-

Baltų Studijų Skatinimo 
Draugijos (AABS) septintoji kon
ferencija įvyks birželio 5-8 
Georgetown universitete Wash- 
ingtone, D.C. Į ją suvažiuos ke
li šimtai mokslininkų iš Ame
rikos, Kanados, Australijos, Ang

Vakarų Europos lietuvių vysku
po Antano Deksnio veiklą, mi-turi per 900 narių, leidžia savo 

žurnalą — Journal of Baltic 
Studies — bei kitus leidinius. Gi

Konferencijos rengiamos kas 
dveji metai. 1978 konferencija :

pe prel. Vincas Mincevičius, ku
ris gruodžio 17 atžymėjo kuni-

Vokietijos lietuvių bendruome-

11207. Spausdino Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne.

Šios dvi naujos knygutės tę-terei Silvijai Sondeckienei, Lie
tuvos kamerinio orkestro kon
certmeisteriui Eugenijui Ur
bonui.

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

ją — perduoti Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kroniką laisvajam 
pasauliui anglų kalba. Savo for
matu jos tokios pat, kaip ir anks-

traukos iš okupuotos Lietuvos.
Nr. 37 turi 52 puslapius. Tu

rinys: Mes nesam vieni, Po
piežiaus Jono Pauliaus II padė
ką PrikeDdm Lietuvą Kova 
prieš aukščiausios tarybos prezi
diumo statutus, Kodėl buvo iš-

KGB kova prieš Katalikų Bažny
čios pogrindžio judėjimą Kabl

ginti. Teisinas Vilkavišky, KGB

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

I

P. Celiešiaus atsisveikinimo žo
dis: prel. Celiešius, ilgias metus

pijų, Sovietų mokykloj, Koli- 
kai ^Sovietų Stangoj, Iš LKBK

buYo Toronte,© 1976 — Colum- Petras Sadauskas. Pabaigoj

jų skyriuje atspausdino pa-

programoje numatyta per 100 
mokslinių darbų.

Baltų Studųų skatinimo diriu-

kietijos, Prancūzijos, Izraelio ir 
Ūją) iš Lietuvoj 1934 įsisteigu- ’5 kitur.

tuvių sielovadoj, persikelia į 
Jungtines Amerikos Valstybes o dažnai ir tikro reikalo daly- 

Pr.N.

.A 4

p
ė

i
i

NAUJAS 
POETAS

Middletową Conn., Wesdeyan 
Urriversity Presą turi 90 psl., 

į kietas viršelius.
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PAVASARIO KURSAI
Anskti šeštadienio rytą, kovo 

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

Pavalgę pusryčius studentai 
susirinko paklausyti dr. Liulevi- 
čiaus paskaitos. Dr. Liulevičius 
pradėjo pavasario kursus jų ve-

Diskusijos buvo labai gyvos.

entuziazmas išlaikyti Amerikoj 
lietuvybę, nežiūrint sunkumų, 
kuriuos ypač jaunoji karta jaučia 
ir pamato.

Antroj paskaitoj prelegentas

MU N.Y. nsee 
7975

malda.

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

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

tA z-.. . .? y. .

-O“ ■
šie kursai skyrėsi nuo praėjo- J 

šių daugelių būdų.

Savo paskaitoj nagrinėjo žmo
gaus pritapimą prie tautos ir jo 
nutautėjimo būdus, dažnai nau
dodamas Turkųą ir Lietuvą kaip 
pavyzdžius. Išsamiai panaudojo 
lietuvių giminių (genčių) istoriją, 
pradėdamas anksčiausiais pro
tėviais, remiantis archeologų ka
sinėjimų duomenimis, nueida
mas į tautos atgimimą, į prasi
dėjusį tautos ryšį su Bažnyčia 
(prieš 400 metų).

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

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

tautėjimą 3 trijų perspektyvų: 
ateitininkų ideologijos (jun
giant prof. Šalkauskio, dr. Gir
niaus ir Kuprio idėjas), psicholo-

paskaitos vyko diskusijos būre
liuose. -Vienas 3 įdomiausių 
klausimų, galbūt ir pats sudėtin-

roito draugovės, salė buvo puoš
niai išdekoruota. Programoj la
bai gražiai pasirodė mūsų muzi
kalus jaunimas. Vakaras baigėsi 
šokiais. Buvo jaučiamas bendras 
pasitenkinimas tokia turtinga, 
įvairia šeštadienio diena.

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

Rėdą Ardytė
SAS CV korespondentė

FUTUROLOGIJA II
VILIJA DfcDINAITĖ jaunatvės dvasios, kuri remiasi 

viltim ir veiksmu ir yra nepri
klausoma nuo fizinio amžiaus.

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

Vakare, po diskusijų, vyko ra-

Sekmadienio prelegentai 
buvo Saulius Jankauskas ir kun. 
Stasys Yla.

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

Saulius Jankauskas kalbėjo M ™ ___apie “Jaunimą ir jaunatvę”. Šia- įyba- Tursom progos parašyt, 
me pokalby jis pabrėžė aiškų 
skirtumą tarp jaunystės, kuri yra 
amžiaus nustatytas laikotarpis, ir

ŠEIMOS ŠVENTĖ

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

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

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

Kada visi susėdo, vyresnis 
moksleivis Stasys Janutas atida
rė šeimos šventę, pekviesda-

sukalbėti invokacįją. Moksleivis

visus susirinkuflūs.
t . Toliau vyko vyresniųjų moks- 
) leivių montažai, kurį paruošė

žiai ir susilaukė "linksmų katu
čių".

Po to buvo jaunučių,
šių

vaiamimeinu pMH pCTinwe 
▼ yVvBB* AMEBYMIB JBuhIm i■■ 

pavaizdavo NtegraMąfe gM» 
ZUOfę p^v^^BIdlflu* ▼ SKBlBAMIf 
paruošė giobėji įtaria GuMto-

Pirma, buvo labai didelė gru- 
kursantų, teigia^

mų bei neigiamų aspektų. Di- 
dėlėj grupėj atsiranda dzdįteri 
skirtingų asmenų, įvairių nuo- 
monių ir įdomių pažiūrų. Jei žiemos kursuose 1979-1980. Nuotr. A. Kazlausko 
grupė gerai kartu dirba, ji gali * 
būti labai produktyvi. Gaila, kad 
Baltieji Rūmai nėra patalpos, 
kurios patogiai priima didelę 
grupę kursantų, nes labai jautėsi 
susigrūdimas. Vadovai rūpinosi,- 
kad didelė grupė neatbaidytų 
nedrąsesnių kursantų, kurie gal. 
daugiau būtų reiškęsi mažesnėj 
grupėj.

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

ką nors ateinančios dienos kū
rybos vakarui arba tik surašyti 
įspūdžius, Sesupančius mus kur
sų metu. Po to vyko trumpi šo
kiai lauke, po svetainės stogu.

Paskutinę kursų dieną vyko F

Kūryba kursuose
Gal žiemos kursų žymiausias 

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

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ 

VBKLOJ

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

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

Kuopos pirmininkas kalbėjo 
apie kaukių balių, pavasario 
šventę ir apie gegužinę, kuri 
numatoma Darbo dienos savait- , . 
gali- ka,S-

susi-

i 100 
tž 25

Kaukių baliaus rengėjai nub- 
širdžiai dėkoja Lito bendrovei 
už dovaną geriausiom dviem 
kaukėm. Toji dovana buvo dvie
jų dienų atostogos dviem asme
nim Bell Air viešbuty iu pil
nu 31aikymu. Rengėjai taip pat 
dėkoja dr. Pr. Bagdui 1 
dol. auką ir P. Garšvai 
dol. auką.

Gaila, kad šiais metais iuvo 
per mažai kaukių. Pirmą 
laimėjo Pranas ir Dalia Ąž 
antrą vietą laimėjo Gina ir 
Vebeliūnaitės.

Rengėjai nesitikėjo, kad lūs 
pelno, nes tada buvo blogas oiis, 
bet pelno liko. Jis taip padaly
tas: moksleiviam ateitininkąn 
— 300 dol., Liet. Kat. Religinei 
šalpai — 100 dol.

Pasiūlyta Darbos dienos sa
vaitgalį Ry gelių sodyboj surengi 
gegužinę. Sumanymas visient 
patiko. Gegužinėj galės daly
vauti jauni ir seni, šeimos ii 
pavieniai. Ypač bus patogu jau- 

- niem tėvam atvykti su savo vai-

Anglų kalba nauja virimo knyga

UTHUANfAN COOKERY

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

Baigiant oficialią programos 
dalį, buvo iškviesta vyresniųjų 
moksleivių globėja Rasa Razgai- 
tienė, ką tik tapusi pirmagimio 
Dariaus motina. Jai buvo priseg
ta gėlė ir, programos vadovui __________ ____ ______
pakvietus, visų sudainuota Au- kinimų. Pasižymėję kursantai 
go girioj ąžuolėlis”.

Gražu ir malonu matyti 'šei
myniškai nusiteikusius asmenis, 
nesvarbu, Amerikoj ar Lietuvoj 
gimusius. Vis dėlto yra tėvelių, 
kurie nesigaili nei laiko, nei

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

Kursų tema buvo ‘Futurologi-

matyti, kad kūrybingumo savy
bė yra viena iš reikalingiausių

bu! ėjam, panėšėdami į Dievą, 
visatos kūrėją. Kūrybos dvasiai 
gyvuojant, yra nepaprastai geras 
ženklas, jei ateitis remiasi da

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

Užaakau “Lithuanlan Cookery”

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė — 

Miestas, valstija, Zip

ną į lietuviškas mokyklas, sto
vyklas, susirinkimus, 3 kurių 3* 
ėjęs jaunimas tampa tėvų ir tau
tos pasididžiavimu ir išaugt ge

Suvažiavimas
Po pietų įvyko Moksleivių 

Ateitininkų Sąjungos suvažiavi
mas, kuriam vadovavo Vitas La- 
niauskas ir Morkus Sungaila. 
Buvo įvairių kuopų pranešimai, 
rezoliucijos, jų diskutavimas ir 
MAS centro valdybos praneši
mas. Kursų uždarymo metu bu
vo daug kalbų, padėkų, atsisvei-

buvo apdovanoti premijomis.

rais tautos vaikais.
Tenka palinkėti vadovam iš

tvermės ir Dievo palaimos, ug
dant jauną atžalyną Aukščiausio
jo ir Tėvynės tarnybai, o jauni
mui išaugti tvirtais tėvynės 
ąžuolais.

M.J.
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Forde. Jos
buvo sutiktas prie durų, papuoš
tas baltu gvazdiku ir pasodintas 
prie garbės stalo. Jis buvo tik 
klausytojas ir žiūrovas kartu su 
savo tėvais, dviem broliais, sese
rim, giminėmis ir šventės sve
čiais. O jubiliejinę transliaciją 
atliko jo ilgamečiai bendradar
biai: Zita Dapkienė, Alfonsas 
Dzikas ir Lionginas Kapeckas.

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

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

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

IŠ Floridos jubiliatą sveikino

plokštelių ar kitos lietuviškos 
medžiagos. ‘Mes buvom už jus 
turtingesni tik Vienu atžvilgiu.
Mes
dėl linkiu

savo radijo programą pranešti, 
kad Lietuva yra vėl laisva”, — 
baigė teisėjas savo sveikinimo 
žodį.

Algimantas, kaip jam įprasta, 
užmiršęs save, pradėjo dėkoti 

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

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

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

Nei didžiojo TG mecenato, 
nei tų, kurie labiausiai lietuviš-

Vilius Bražėnas ir Valerijonas daryti į 
Baisūnas. Abu yra buvę 
litinių žinių komentdtOTfef?

gimanto pagerbime nebuvo. 
Daugelis jų ir labiausiai norė
dami, negalėjo ten būti. Jie už
daryti prieglaudose, ligoninėse

Zita Dapkienė, Stepas Zabulis, Izabelė Simanauskienė ir Alfonsas Dzikas.

AMERIKIEČIŲ VASAROS STOVYKLOS 
IR LIETUVIŠKA NERINGA

Kunigu buvo įšventintas MOS 
sausio 22 ir šių metų pradžią) 
atšventė retą 75-rių metų ku
nigystės sukaktį.

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

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

išgales.

ELONA VAIŠNIENĖ

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

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

Infliacija kelia kainą ir lie-

amerikietis, kuris ilgainiui bus 
didelė pagalba.

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

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

Šiemet angliškai pravedama 
stovykla lietuvių kilmės vaikam 
vyks birželio 29 — liepos 12. 
Visas reikalingas informacijas 
galima gauti kreipiantis Camp 
Neringa, I.C.C., Putnam, Conn. 
06260.

Ido, buvusio antrojo Lietuvos 
prezidento, minėjimas Chicagoj, 
Jaunimo Centre, įvyks gegu
žės 4. Pagrindinis kalbėtojas bus 
Vytautas Vaitiekūnas iš New 
Jersey.

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

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

sipažino pasigendu lietuviškos 
radijo programos Floridoj.

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

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

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

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

Nina Gailiūnienė

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

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

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

Paminėjau, kad tokia stovykla 
veikia jau dešimt metų.

Moteris sukluso, bet jos dė
mesys tuoj atslūgo: “Visos sto
vyklos, kurios kuo nors specia-

gios”. Pasakiau, kiek kainuoja 
savaitė Neringoj. Moteris pa-
žiūrėjo klausiamai į mane: Man 
pasigirdo, kad ta stovykla kai
nuoja >60 per savaitę”. Užtikri
nau, kad taip ir yra. Ji dar
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ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 

CENTRAS
Dr. Donatas Aleksandravičius,

Vedėjas
VISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtte Avenue 
Richmond HM, N.Y. 11418

Prieinamoskainos, modernūs įrengimai, patogus prlva-

kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

soliste Slava£ięmelytė,klames- ,< 
rištas Aleksas Dudonis, Aūkaro 
aktoriai, moterų sekstetas Daina. 
Programos vedėja — Elena Dau- 
guvietytė-Kudabienė.

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

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

— National Catholic Register, 
amerikiečių katalikų savaitraštis 
balandžio 20 išspausdino labai 
ilgą pasikalbėjimą su kun. Kazi-

ir išsamiai informuoja apie tikė
jimo persekiojimus okupuoto) 
Lietuvoj, Ukrainoj ir kituose So
vietų valdomuose kraštuose. Pa
aiškinama apie Lietuvos K.B. 
Kroniką ir vertimus į anglų kal
bą. Pokalbis iliustruotas kun.

matyti ir Kronikų leidinys.

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



Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

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

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

įneštas įst 
bėti Lieta 
nybaijos

PASIŽYMĖJUSI 
SPORTININKĖ

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

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

4M Madtoon Ahm*| 
Ffoor 21MN«w Y< 
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vių atstovai su tautybių sky
riaus vadovu Basty Ciliberti ii 

inkiminės kampanijos patarėju

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

Kad šis renginys pavyko gra
žiai, reikėtų padėkoti poniom 
Eitmanienei, Gražuiienei, Šmi
tienei ir Bronei ir Juozui Venc- 
kam, bet labiausiai — visai Didž- 
balių šeimai, kurios net 3 vai
kai dalyvauja tautinių šokių gru
pėj, o Danguolė buvo pagrindi
nė šio renginio organizatorė iT 
Ramutis visąvakaxą?>ral4ftfe 
virtuvėj beplaudamas indus.

tas Sirbys, KmBc&B l&risvinti 
Petkui ir CqjwriMrip6|m. Char
les Zerr ir Amerikos Jaunimo 
Sąjungos centro valdybos narė

suraudosimą parapijos sale irVir- 
tuve. Po 50 dol. aukojo inž. ar
chitektas Algis Bražinskas, Lie
tuvos vyčių Newark 29 kuopa, 
Newark Šv. Jurgio draugija, 
Anelė Balbatienė, Genovaitė ir 
Kazys Trečiokai; po 25 dol.: Ka
zys Sipaila, LRKM Sąjungos 
68 kuopa, Heien Moskus; po 20 
dol.: Vacys Žostautas, Viktoras 
Jokūbaitis, Sadauskienė, Ma-

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

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

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

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

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

prof. dr. Jokūbas Štokas, radijo 
valandos vardu įteikdamas 25 
dol. auką. Bet tai buvo tik pa
ti pradžia. Suprasdamas paau
gusio jaunimo susibūrimo į or
ganizuotą vienetą svarbą' ir vie
neto gražiai puoselėjamas lietu
viškas tradicijas tautiniu šokiu, 
jis pavardėm kvietė čia susirin
kusius nepagailėti dolerio jauni
mo veiklai paremti. Ir taip pasi
pylė spontaniški sveikinimai, ly
dimi ir stambokų aukų.

Stambiausią auką paskyrė pa
rapijos klebonas prel. Jonas 
Sharnus, paklodamas 100 dol. ir

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

Vakaro pradžia buvo Įdek ne
įprasta, nes prasidėjo 1 vai. po
piet. Todėl rengėjai stengėsi va
karan susirinkusius pirmiausia

sočiai

JAV LB kasmetinis leidinys 
“ViolatiMMs ofHumaa Rights in 
SovietOceupied Lithuania” pa
siekia vis daugiau mokslinių bei 
visuoneaanių institucijų. Naujų 
prenumeratorių eilėse yra Ore
gono valstybinis universitetas, 
Britų foHunbįjos universitetas, 
Freedom House ir Irt. Lietuviai 
mokslininkai, kurie dirba uni
versitetuose, yra prašomi kreip
tis į bibliotekų vadovybes ir ska
tinti leidinį užsisakyti.

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

Philtckelpbijos Fainnont vieš
buty kovo 12 įvyko prezidenti
nio komiteto perrinkti Carter ir 
Mondale priėmimas, kuriame 
dalyvavo 150 specialiai kviestų 
asmenų- JAV LB-nei atstovavo 
visuomeninių reikalų tarybos 
nariai Kimas Česonis, Feliksas 
Andriftmas ir iš Washingtono at
vykę LB ryšininkas Washingto- 
ne Algimantas Gureckas. Dėl 
tarptautinės situacijos iš Wash- 
ingtaio neišvykstančįam ptez. J; 
Caftmui atstovavo vic^5riz£’ 
Gems moiKUue, Kuris s$vo iF* 
gesrej kalboj palietė šiandieni
nės užsienio politikos aktualijas. 
Pokalbio metu lietuviai paly
gino Afganistano invaziją su 
1940 metais įvykusia Pabaltijo 
valstybių okupacija. Prezidentui 
prašyta perduoti lietuvių pritari
mą Maskvos olimpinių žaidimų 
boikotui, kelta žmogaus teisių 
pažeidimo ir lietuvių rezistentų 
arešto klausimai. Viceprež. 
MondaJe pastebėjo, jog per turi
mus pabaltiečius draugus jis ge- DO VANAS - SIUNTINIUS

i LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTUĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVfcJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLUENTŲ PATENKINT.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštai 
kokybės prekių prieinamomis kabiomis.

Uan<imai\- užsienio politikos 
(pranešėju buvo patarėjas tauti
nio saugumo klausimam dr. Z. 
Brzezinski), Madrido konferen
cijos (Marshall Brement — 
Baltųjų Rūmų štabo narys), kraš
to ekonomijos (David Rubin- 
stein — patarėjas ekonominiam 
klausimam), JAV cenzo (G. Ear- 
le — cenzo biuro vadovas) ir 
tautinių-etnmių stadijų (progra
mos vadovas švietimo departa
mente dr. L. Koziarz). Pasitari
me buvo atstovaujamos lenkų, 
vengrų, kinų, ukrainiečių, arabų, « 
italų, palestiniečių, graikų, por
tugalų, čekų, latvių ir lietuvių 
centrinės organizacijos. Lietu
viam atstovavo JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos narys Ri
mas Česonis ir JAV LB socia
linių reikalų komisijos narė Ga
lina Sužiedėlienė, Katalikų uni
versiteto Washingtone analiste.

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

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

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

Toliau sekė meninė vakaro 
programa, kuriai vadovavo tauti
nių šokių grupės vadovė Rūta 
Mickūnienė. Programą pradėjo 
grupės šokėjas Algis Bražins
kas, padeklamuodamas Mai
ronio eilėraštį “Pavasaris”. To
liau buvo pašokta tautinių šo
kių šventėj šoksimi šokiai: Suk, 
suk ratelį, Suktinis, Audėjėlė, 

pavalgydinti tautinių * Kepurinė, Oželis, Žiogelis ir Va- 
šokių grupės šokėjų mamyčių karuškos. _

. Gražūs ir grakščiai atliekami 
kaponių šokiai taip susirinkusiem patiko,

kad atsirado visa eilė grupės 
sveikintojų, nors programoj tai ir 
nebuvo numatyta. Pirmasis pa
sveikino LB Jersey City apylin
kės vardu jos pirmininkas Albi
nas Žukauskas su apylinkės 25 
dol. auka grupės reikalam. Pas
kui sveikino Lietuvos Atsimini-

produktais. Maistas buvo įvairūs 
ir skanus ir visiem jo iki valiai 
pakako. Stipresniųjų gėrimų 
kiekvienas galėjo gauti čia pat 
veikiančiam bufete.

Vakarą pradėjo LB apylinkės 
valdybos narė Danguolė Didž- 
balienė, supažindindama susi
rinkusius su šio vakaro tikslu ir mų radijo valandos direktorius 
paaiškindama, kad susigrūdimui 
išvengti prie maisto stalų bus 
kviečiama atskirais stalais, jų eilę 
nusprendžiant loterijos būdu. 
Tada buvo pakviestas šios para-
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nukelta į 11 psl.)

R.S

ta*. Dgbar visa tai įvyko, ir per 
250 publikos turėjo progos pa
siklausyti poeto skaitymų ir sol. 
Onos PiiuŠkonienės dainavimo.

mas atsivežė pats poetas. Ji buvo 
panaudota Los Angeles mieste, 
kai ten buvo surengtas jo lite
ratūros vakaras.

— Rėžis. Marįja. Smilgaitė 
rengia specialų filmą, iš buvusio 
antrojo nepriklausomos Lietuvos

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

— Birutė Šlepetytė-Vensku- 
vienė kovo 25 dalyvavo tarptau
tiniame Vakarų Europos kata
likių moterų suvažiavfarie Briu
selyje, kur atstovavo -Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungai. Suvažiavimo tema — 
Krikščioniškos šeimos pareigos

1 ■

htodaidetovių ekupuotojLietur 
voj. Filmas bus- rodomas šiame 
krašte pirmą kartą, praėjus jau 
daugiau kaip 10 metų nuo jo 
mirties. Minėjimas bus gegužės 
4 Chicagoj, Jaunimo Centre.

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

rimo pradžios yra jau patdkytęa 
643,819.50 dd.

•• : .

—ValdsMjM LB tarybas tte-

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

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

menės valdyba nuoširdžiai dė
koja PLB Kultūrinės talkos ko
misijai ir -jas pirmininkui dr. 
Leonui Kriaučeliūnui už atliktus 
darbus mezgant kultūrinius ry
šius tarp paskirų kraštų lietuvių. 
Ypatinga padėka tenka už įdė
tas pastangas bei rūpestį orga
nizuojant sėkmingas Buenos Ai
res “Žibučių” bei Montevideo 
“Ąžuolyno” gastroles šiaurės 
Amerikoje.

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

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

vės lietuviško rašto albą, kurią 
ruošia Julija Šlapelytė.

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

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

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

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

Yorke, Philadelphijoj, Balti- 
morėje. Vėliau dar prisijungė ir 
Rochesteris. Tai tikra literatūros 
vakarų grandinė.

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

Taip į rengimo darbus įsitrau
kė daug jaunų tėvų, sukvietė 
daugiau publikos. Komiteto rū
pesčiu ir su tėvų pagalba buvo 
gražiai papuošta apatinė salė, kur 
po koncerto publika svečiavosi. 
Sunešta pyragų, pyragaičių.

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

Jo skaitymas ir kalbėjimas bu-

turi staigų humoristinį sprendi
mą. %

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

— PLB švietimo komisija va
sario 10 paskyrė 1000 dol. pa
remti į PLJS Ryšių centro ruo
šiamus lituanistinius kursus-se- 
minarą iš užsienio atvykstan
čius dalyvius. Seminaras vyks 
rugpiūčio 3-7 lietuvių kalba, o 
liepos 28 — rugpjūčio 1 anglų 
kalba, Loyola of tbe Lakęs, Clin- 
ton, Ohio. Informacijos ir regist
racijos reikalais kreiptis į Liną 
Rimkų, PLJS Ryšių Centras, 
5620 S. Claremont Avė., Chica- 
go, III. 60636. Užsienio dalyvių 
finansinės paramos reikalu 
kreiptis į PLB švietimo komisi
jos pirm. kun. A. Saulaitį, 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, III. 
60636.

dies iastnunentų uuunblial. 
Tai Čtariionio, vad. Att Mikais- 
kk>, Montrealio, vad. Andriaus 
Lapino, Toronto, vad. Leonardo 
Kalinausko, du ansambliai iš 
Chicagos, vadovaujami Balio 
Pakšto ir Emilijos Sakadolskie- 
nės. r' ?

Programa pradedama
Programą pradėjo tėvų komi

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

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

Dovydaitienė, žžd. E. Pažėrienė, 
sekr. M. Gasparonienė, ko
respondente A_ Bajalienė, narė 
A. Milienė. Revizijos komisija 
pasiliko ta pati: V. Andrašiū- 
nienė ir]. Radvenienė.

Los Angeles lietuvių radijo 
klubas balandžio 12 Šv. Kazi
miero paiagrijos salėj surengė 
nuotaikingą tradicinį pavasario 
balių. Klubcv pirmininkė Danutė 
Kaškelienė pasveikino susirin
kusius. Programai vadovauti pa- 
kviestm Vladas Šimoliūnas. Pro
gramą atliko du jauni solistai 
— Vilija Variakojytė ir Vytenis 
Dūda. Jiedia dainavo solo ir due- 

birželio 1, sekmadieni, 10:30 tųkūriniiĮ.
vaL mišios, o 12:30 vai. didžio- UtJL
joj parapijos salėj susirinkimas ir - „ - .

ar — mnefama §v — Virpnij* Inkratmtė kovo Kazimiero ^^Xfabir- 3 <tavė fertepijūno rečitalį vienoj 

želio 22. Tai kultūrinė, tautinė 
ir religinė parapijos metinė 
šventė, kartojama nuo

, Aušrinės koncertas
Philadelphijos ir Pietinės 

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

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

Skaito ir komentuoja 
pats poetas

Su triukšmingais plojimais 
sutiktas poetas Bernardas Braz

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

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

Truputis istorijos
Prie Philadelphijos gyvenąs 

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

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

— Kazimieras Germanas, in
žinierius, buvęs nepriklausomos 
Lietuvos susisiekimo ministeris, 
balandžio 18 nuo širdies smū
gio mirė St Charles, III. Ve
lionis buvo gimęs 1897 spalio 
9 Žeimių kaime, Šakių apskrity. 
Baigė Panevėžio realinę gim
naziją, Karo mokyklą, Lietuvos 
universiteto statybos fakultetą. 
1923 dalyvavo Klaipėdos krašto 
sukilime. Dirbo inžinieriaus 
darbą ir ėjo įvairias atsakingas 
pareigas.

LOS ANGELES 
CALIF. ..

— Tautos Fondo statutas ang
lų ir lietuvių kalbomis jau st- 
spausdintas Įr - - -
Tautos Fondo n 
suvažiavime, rn 
žės 24 Kultams 
lyne.



nimo

lės. |rišta. 6 dol.
J. Prauskis. Bėgome nuo tero

ro.. 7.50 dol.
P. Čepėnas, Naujųjų laikų 

Lietuvos ištarta-1 tom.J5doL
Robert L. Stevenson. Slėpi 

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

OfetaG. Si- 
NJ,B. Ma-

ja. 3dol.
J. Mekaitis. Rudens ritmu, 

poezija. 6 dol. • *
J. Narbutas, Sportas nepri

klausomoje Lietuvoje-1 ir II to
mas po 9 dol.

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

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

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

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

šat*. Ką aš tarta daryti, kaip iš 
Šios problemos išsisukti? Prašau 
neminėti mano pavardės.

Ate. Siame laikotarpy pana
šių įvykių pasitaiko gana daug.

Hill, N.Y, VI. Pečkaitis, New 
Rrihrfa, Conn, V. Karianslras, 
Chicago, III, A. Garbauskas, Old 
Bethpage, N.Y, S. Meškienė, 
Center Harbor, N.H,. S. Serga- 
lis, Weston, Ont, Canada.

Po 6 dol. — E. Sandanavi- 
čius, Brooklyn, N.Y, A švagž- 
dtenė, Chicago, III-

Po 5 dol. — P- Zabelskis, 
Flushing, N.Y, Regina Mack,

26. Jos vyko Detroito Lietuvių 
Kultūros Centre.

PasanHe pretendentų trys dvi
kovos jau baigtos. Kortaojus į- 
veikė buv. pasaulio meisterį T. 
Petroęaną 5.5-3.5, Vokietijos dm 
R..Huebneris — vengrų Adoija- 
ną 53-4A o L. Polugąjevsiris— 
buv. pasaulio meisterį M. Talį 
5.5-2.51 Meksikoj vengras L. Per
tiš pirmauja prieš buv. pasau
lio meisterį B. Spasskį 3A2.5.

sės. 8 dol.
AA. dail. Povilo Kaupo mono

grafija. 5 dol.
B. Stundžia, Burės ir varikliai.

6 dol.
A Landsbergis, Muzika įžen

giant j neregėtus miestus. No
velės. S dol.

R. Spalis, širdis iš granito, 
romanas. lOdol.

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

K Motuzas ir Įriti. Postage 
Stamps of Lithuania, 15 dol.

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

J. Puzinas ir J. Palukaitis, 
Tautinės minties keliu, J^dcL, -

B^ Kfikštopaitiš, Jdrų keliais. ~ 
lOdol.

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

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

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

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

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

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

Visi leidiniai gaunami Darbi
ninko administracijoj.

NAUJAUSIOS

Ištraukos iš Gražinos, Aidos,

no irki. Stereo. Kaina lOdol.

Prijoto ir D. Sakaite*. Stereo. 
Kata 8 doL

J. Girioto duetai, 2 plokštelės

Siu bet 
Titeli pint

11207.

žinodamas pirkimo — pardavi
mo sutarties turinio, aš pata
riu kreiptis asmeniškai į pažįs-______ ~
tarnus bičiulius ir prašyti pasko- Orange, N.J, R- Rąjus, Rieb
ios. Bet tuo pačiu metu jūs mond HiH, N.Y, O. Noreikienė,

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

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

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

tojus, kad tai yra saugus in
vestavimas. Senesniais laikais

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

kas mokės mėnesinius ar šešia- niauskas, Peely, Pa, P. Nąkuta- 
mėnesinius nuošimčius, ^ąip ; yičienė,Richmond Hill»N^, A-,.,.

: šyli; kad, jei nuošimčiai didės, N.J^ V. yiĮiama^Ą^^e^^u^|K 
tai ir skolininkas mokės didės- -
nius nuošimčius, o jei nuošim
čiai mažės, tai skolininkas ma
žiau turės mokėti.

Adv. Charles P. Kai

ladelphia, Pa, M. Jankauskas, 
Drexel Hill, Pa, J. Stanaitis, 
Houston, Tx, J. Dragūnienė, 
Montreal, Que, Canada.

Po 2 dol. — V. Palonas, Ak- 
ron, Ohįo, J. Petronis, Phila
delphia, Pa, A Butas, Falls 
Church, VĄ A Stulga, Cincin- 
nati, Ohio, A. Kižienė, Chicago,

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

Suvažiavusiem svečiam pa
džiuginti bus akordeonų muzi
ka, dainininkai bei solistai ir gy
vi, spalvingi N.Y. Tryptinio 
grupės tautiniai šokiai. Žinoma,^ 
bus ir loterija su viliojančiais 
laimėjimais, “Giraitė” su žarijų 
ugnies kepsniais ir visokie šei
mininkių paruošti patiekalai iš 
Židinio virtuvės gelmių. Pasitai
kius blogesniam orui, visos 
linksmybės bus perkeltos į Židi-

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

Tokiam susiėjimui geriausia 
vieta —Kultūros Židinys ir ge
riausia proga — pavasario šven
tė. Šiemet šventė įvyks sekma
dienį, gegužės 25, gražiausiam 
metų laikotarpy — per pačias 
Sekmines. KuItflrosŽidinys per 
metus mato daug visokių paren
gimų ir įvykių, bet .pavasario 
šventė būna pats nuotaikin
gi ausias subuvimas. Šventė pra
sidės pamaldomis ir specialio
mis gegužės mėnesio apeigo
mis 12 vai. vidurdienį, kaip ir 
kitais metais. Po to svečiai pa
sklis po kiemą, ir visuose paša- nio sales, kur visiem bus vietos 
liuose prasidės linksmybių puo- linksmintis ir dainuoti, 
ta. Bus bačkos alaus, kepsniai

G. Šyvokai 
nada, B. Si

DBCT»PARK 
PHARMACY

Pavasario šventė jau yra tapu
si metine Kultūros Židinio tra
dicija. Įvertinkime mūsų pastan- 

" gom pasistatytus lietuviškus na- 
. mus ir vėl susirinkime įjuos pa

sidžiaugti pavasariu, lietuvių 
tautos gyvybe ir ateities viltimi. 

' Gegužės 25 Židinys lauks mūšų 
; visų.

Alg. Š.

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

■- vo varžovus jis nugalėjo.
Bostono tarpklubinėse IV. 18 

MIT įveikė lietuvių komandą 
4-1. Mum tašką laimėjo tik vie
nas Jurgis Zoza, įveikęs dviem 
šimtais taškų daugiau' turintį 
varžovą. Šiuokart mūsų koman
dai trūko vieno žaidiko, nes į 
rungtynes stojo keturi vietoj 
penkių. Apgailėtina, kad šiose 
rungtynėse nebuvo Ričardo 
Grauslio nei inž, Klinovo. IV.25 
mūsų šachmatininkai turėjo pa
skutines 1979/80 MET lygos 
rungtynes: Harvard prieš Lithua- 
nian- Taigi Harvardo universite-

no LPD klubą. I rato rungty
nėse mūsų vyrai sužaidė 2.S-2.5.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO 
Darbininko skaitytojai, atsiųs

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

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

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

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

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

Po 12 dol. — A. Ralys, Rich
mond Hill, N.Y, D. Bobelis, 
Massapeųua Purk, N.Y4 V. Jo
nynas, Queens Village, N.Y, P. 
puolas, Brooklyn, N.Y- >

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

Po 10 dol. —V. Zabita, Brook
lyn, N.Y, prel. ji Kučingis, Los 
Angeles, CaliC, J. Barkauskas, 
Philadelphia, Pa, P. Vainius, 
E. Northport, N.Y.

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

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

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra-

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

sirinktL Skambinti dieną: 201

PASKUTINE PROGA

S125AS
Vinco KrSvto Raštai 6 tomai..................................... $3UB
H mano aMndnfanų — Petras Klimas - • ■ • ............. $12Jt

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127 
Telef. dieną (317) 268-7730, vakarais (617) 282-2756.

NEUŽMIRŠKIT SAVO GIMINIŲ 
ŠIĄ VASARĄ

DARBININKO SKAITYTOJAM

Kelionės «r----- 1-_ axišvyksta IS • Ii viso
Nr. JAV ar Kanados <HSnų

601 Gegužė* 21 14

**602 Biržulio 13 15

602A Liepos 16

<*003 RS0P.2O 16

*4-004 Rugsėjo 17 16

Marinitas 
(naktų koUonėį)

Maskva 2, Vitams 5,

Kaina, lak. 4*

<1543

Helsinki 1

Maskva 2, Vintas A 
Minskas 3, Lentafra^BO 3* 
Keistoku
Helsinki 1, Vilutes 5, 
Ryg* 2, HebtaM 2

<1343
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kąvis
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daroma n 
galy, bet. 
šventoj. j 
Židinio 1

kūmų. Scenoje jų buvo kokia 
40-50. Vaikus, parengė muzikė 
ir mokytoja N. Ulėnienė. Pra- 
džioje jie padeklamavodu Biaz-

rangos lygį. Tai 1
r«U (Iffli. AInKttS --i«BK)S«r

tis atvyksta į New Yorkų ir čia buži 
parodys skaidres apie lietuvių noti

^***&sy

nius drabužius, tai vienintelė 
tos rūšie knyga. Arčiau su ja su
sipažinę, galės patobulinti savo

Buvo įvesta ir violončelė, ku- tuvių liaudies dainas; Rt^įįjnosi 
ria grojo mokyklos mokinys motinėlė, harm.J. Taflat^K^pŠa, 

Andrius Lileika. Už balto stalo — K.V. Banai-
Pabaigai buvo dvi damos — čio, Oi ant kalnetio — KLV. Ba- 

Ten, kur žaidžia Nemuiiėlis ir narčių, Pavasario dienelė — St

vo netiranripas, ypač iSsitųsė ant
roje dalyje, bet publikai nepė-



1NIMAS

IMK FEDERACIJOS 
NEW YORKO KLUBAS

dail. Adolfo Valešta* rfląįfoh 
gamtovaizdis (30 ir 24 col.). Pa
veiksiąs yra iš 1948 metų ir 
vaizduoja Freiburgo in Br. apy- 
linkę Vokietijoje- Galeriją gali
ma lankyti kiekvieną dieną.

jo 20 dol. Kultūras Židiniui.
Eugenijos ir Ramūno 

nauskų dukra balandžio 27 Ap
reiškimo parapija* bažnyčioje 
pakrikštyta Viktutė-Eugenija

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

gegužės 17 tuoj po pamokų. 
Posėdis bus Kultūros Židinyje.

Vainikų dienos savaitgalį, ge
gužės 31, painokų nebos.

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

gegužės 4, šį sekmadienį. 11 
vai. mišios už gyvas ir mirusias 
motinas, 12 vaL pietos. Visos no
rės ir viešnios prašomos atsilan-

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

sose klasėse bus gegužės 10.
Motinos dienos minėjimas bus 

gegužės 17 paskutinės pamokos 
metu.

iš to.nnmpilĮftnta* J948. Gal 
dar yra likę jo artimieji. Prašom 
kreiptis į Darbininko redakciją 
pasiimti haško.

Tryptinis, N.Y. tautinių šokių

lavybos. '
A. a. Antanui Bacevičiui St. 

Petersburg, Fla-, mirus, vietoj 
gėlių prie jo karsto, draugai ir 
artimieji aukojo Tautos Fondui: 
po 25 dol. — Kazys ir Alena' 
Vilnis, Ona ir Alfos Kindurys, po 
10 dol.—Viktoriją *r Kazys Klei
va, Marija ir Pranas Polteraitis, 
V.Vąitiekfinai, pp-5 dol. — Si

mas Veltasis, Gražina Jezukai- 
tienė;rAlbfoas ir Eugenija šat- 
ndtis, Teresė Liutkus. Tautos

veža daug skaidrių apie lietuvių 
tautinius drabužius. Jis pats 
rodys tas skaidres ir paaiškins. 
Taip pat bus rodomas filmas — 
Spirit of an Amber Past — apie 
dailininkų veiklą jų sodyboje. 
Bus supažindinta ir su knygos 
turiniu. Bus galima ir pačią 
knygą įsigyti. Po visos progra
mos vaišės; Rengia Lietuviškos 
Skautįjos Fondas. Tikrai reta 
proga susitikti su dail. A. Tamo
šaičiu ir pamatyti jo skaidres bei 
filmą.

B Richmond Hill — Marga- 
t F*ry, baigusi Fordhamo uni- 
jrsitetą, gerai pažįsta lietuvius,

. J Laisvę Paradas Lietuviškai 
Kultūrai Ugdyti išleidžia prof. 
Juozo Brazaičio raštus. Viso nu
matyta keturi tomai. Juos reda
guoja Atara Skrupskelienė ir 
Česlovas GrinceviČhis. Pirmasis

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

MAMONŲ) 
UTUAmSTlNČJE

vaujamoje programoje skambino 
Andrius Kuprevičius M.K. Čiur
lionio tris preliudus. Čia buvo 
panaudota neseniai išleista A. 
Kuprevičiaus įskambinta plokš
telė, kurią radijo stočiai parūpi
no dr. J. Lenktaitis.

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

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

Madų paroda, rengta Balfo 
100-tpjo skyriaus, sutraukė pilną 
salę publikos ir praėjo su dide
liu pasisekimu. Buvo pade
monstruota apie 180 aprangos 
vienetų. Plačiau kitą kartą.

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

Tautos Fondo nuostatai at- 
spausdinti pranciškonų spaustu
vėj. Pirmoje dalyje įdėti lietu
viški nuostatai, antroje — ang
liški. Knygelė mažo formato, turi 
24 puslapius. Išleido Tautos 
Fondas.

Poetas Bernardas Brazdžionis, 
atvykęs iš Los Angeles, Calif., 
čia buvo sustojęs pranciškonų 
vienuolyne. J Philadelphiją iš
ryta balandžio 25, penktadienį. 
Jo literatūros vakaras Pfciladel- 
phijoje buvo balandžio 26,o Bal- 
trmortje jo vakaras buvo balan
džio 27, sekmadienį. Iš Balti- 
morės nukeliavo į Washmgtoną, 
kur aplankė savo bičiulius. Iš 
Washingtono gegužės 1 keliau
ja f Rochesterį, kur gegužės 3 
bus jo literatūros vakaras. Į New 
Yorfcą grįžta gegužės 5, pir- 
madienį, ir tuoj išskrendaatgal į 
Los Angelei. ?

Apreiškimo parapijos choras 
dėkoja klebonui kun. J. Pakalniš
kiui už surengtus choro tamuni^ 
jos pusryčius, kurte buvo Verbų 
sekmadienį. Taip pat ^rtažeši, 
kad choro bibliotekininkė yža 
Angelė Mincevičiėnė.

Kotrynos Grigaitytės naujas 
eilėraščių rinkinys “Marių vėjui 
skambant’ ką tik išspausdintas 
pranciškonų spaustuvėj Brook- 
lyne. Gaunama pas lietuviškų 
knygų platintojus ir Darbininko 
administracijoj. Kaine4 dol.

MOKYKLŲ 
TARYBŲ 
RINKIMAI

Gegužės 6 įvyks rinkimai į 
N.Y. miesto mokyklų apylinkių 
tarybas. Kiekviena apylinkė iš
renka 9 žmonių tarybą 3 metam. 
Balsuotojas gali pasirinkti iki 9 
kandidatų, balsavimo kortelėje 
pažymėdamas numerį prie pa
vardės. (Žifir. skelbimą).

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

muose artimųjų draugų ratelyje.
Regina Žilienė mirė balandžio 

27 East Hamptone. Palaidota iš 
§vč. Trejybės parapijos bažny
čios East Hamptone. Palfoo sū
nų Paulių ir dukrą Julįją su 
šeimomis ir pusbrolį kun. A. 
Račkauską.. Buvo ^musi 1910 
Juodėnų kajme, Plungės parapi
joje, 1931 atvyko pas savo vyrą 
Paulių Žilių. Jos vyras buvo nu
vykęs į Lietuvą aplankyti savo 
giminių, ir ten ją vedė. Paskui 
vienas grįžo į Ameriką, o ji atvy
ko vėliau. Vyras jau mirė prieš 
keletą metų. "A . . ;

Staatų tėvų komitetas prane
ša, tad savo balių rengia spalio 
4 Kultūros Židinyje. Batams

kų Anastazuos ir Antano Tamo
šaičių knyga “Lithuanian Na
tional Costame”.

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

tomas jau baigiamas, jis tarės 
apie 500 puslapių. Visi tomai 
bus įrišti į kietos viršelius. Dr. 
Juozas Girnius rašo prof. J. Bra
zaičio monografiją.

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

Fondui, kuris už auką nuo
širdžiai dėkoja.

PreL dr. Vytautas Balčiūnas, 
su rekolekcijomis aplankęs 
Australijos lietuvius, Darbinin
kui atsiuntė sveikinimus iš pa
dangių taip Tonga ir Fiji. Iš toli
mos kelionės prelatas sugrįžta 
gegužės 2.
’ — Egiis Kaime, latvis auto
rius, parašė labai įdomią istori
nę knygą apie latvių, lietuvių 
ir estų laisvės kovotojus nelais
vėj 1945. Tai "In the Shadow of 
Freedom’. Gaunama beveik vi
sose knygų parduotuvėse. Kaina 
1.95 dol. Organizacijos ir par
duotuvės gali užsisakyti iš lei- 
dyklos su nuolaida. Cat. Nr. 
19264. Manor Books, Ine. 45 
E 30th St, New York, N.Y. 
10016. Užsisakant mažiausiai 25 
egz. su persiuntimu—34 dol.

tano Tamošaičių knygos "Lith
uanian National Costume” supa
žindinimas su New Yorko vi
suomene bus gegužės 4, šį sek
madienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židinyje. Ši graži impozantiška 
knyga, išleista su Kanados 
valdžios paramą plačiai pavaiz
duoja lietuvių butinius drabu
žius, etnografinius skirtumus. 
Knygos sutikimai jau buvo bent 
keliuose miestuose — Bostone, . _ 5 „ _ .
Chicagoje ir kitur. { New Yor- ... g^žtao
k« atvyksta ir hygos autorius ”“*1 mm^pmas buvo

Parodų rangia Ir visas atsBankytl kviečia

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

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

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

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

Datav' innrijimM piitadiama* į 
rudenį, nes dabar negali atvykti 
paskaitininkas prof. dr. A. Kli
mas.

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