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Vengrijos Katalikų Bažnyčios 
. primas, Estergono arkivyskupas 
kardinolas Laslas Lekąjus spalio

jimai, šauksmai ‘Valio**, o pas*

S

jei dėl to yra kovojama. Reiš- 
kui per minią nuvilnijo daina Ida, ir jiems buvo naudos paly

dėti kardinolą į Lietuvą. Lietu
vos bedieviai turėjo progos dar

Britanijos specialaus dalinio 
kariai ir policija puolė kelių 
ginkluotų Irano arabų teroristų 
užimtą Irano ambasadą ir po 
trumpos kovos išlaisvino 19 į- 
kaitų. Per susirėmimą žuvo 5 
teroristai, o du įkaitai buvo anks
čiau teroristų likviduoti. Iranas 
padėkojo Britanijos vyriausybei 
už įkaitų išlaisvinimą, tačiau ne
davė jolįių vilčių, kad amerikie
čiai įkaitai būtų greičiai paleis
ti.

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

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

Prez. Carter valstybės sekre
torium paskirtas senatorius Ed-

• mund Muskie senato buvo grei- _____ _____
tai patvirtintas ir pradėjo eiti pa- pasakė pamokslą, 
reigas. Pirmasis jo uždavinys bus po §y. Mišių į Katedros žak-

prie durųafeisfojęs Kaimo Šovieta^^u^^i Hri- ' fadjos
Kurijos kancleris kun. Bitvinskas kovoti daugiau tikėjimo laisvės, viltys išsipildė.
kunigams į zakristiją įeiti nelei
do. Ar ne todėl, kad kunigai 
neturėtų progos susitikti ir pasi
kalbėti su kardinolu?

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

Jį lydėjo du vengrų vyskupai, 
trys prelatai, trys kunigai ir du 
rusų provoslavų vyskupai. Tai 
jau antrasis kardinolas aplankęs 
sovietinę Lietuvą.

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

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

Spalio 12 d. 11 vai. 30 min. 
kardinolas Lekąjus su palyda at
vyko į Kauno katedrą, kur jo lau
kė didžiulė tikinčiųjų minia.

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

S-gos už s. reikrriutuate

“Lietuva brangi, mano Tėvy
nė”, tapusi dabartiniu neoficia
liu Lietuvos himnu. Prie Mairo- kartą įsitikinti, kad jų pastan- 
nio kapo tikintieji dar sugiedo
jo “Marija, Marija”. Milicinin
kai pradėjo raginti skirstytis, kad 
gatve galėtų pravažiuoti maši
nos.

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

gos išplėšti iš žmonių širdžių 
tikėjimą ir tautiškumą neduoda 
vaisių.

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

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

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

Sovietinė valdžia panoro pa
rodyti aukštam Bažnyčios hier- 
archui, kad Lietuvoje esanti reli
gijos laisvė. Tik klausimas, artai 
pavyko? Sutikime nedalyvavo 
du vyskupai tremtiniai. Nepa
sitiko kardinolo Vilniaus Kated
ra, kurioje įrengta paveikslų ga
lerija. Tik kažin ar kas nors pa
sakė kardinolui apie tą kančių 
kelią, kuriuo nuo 1940 metų eina 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia?

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

Labai gaila, kad Lietuvos Or
dinarai neturi teisės laisvai pasi
kviesti norimus katalikų Bažny
čios hierarchus, o turi pasiten
kinti tik tuo, Jcą teikiasi duoti

Maskvos įvykdytos Lietuvos 
okupaeįjos. Artėja ir didžiųjų 
birželio trėmimų minėjimai. 
Okupantai bolševikai Lietuvą 
tebelaiko žiaurioj priespaudoj. 
Tai rodo ilgi sąrašai kalėjimuo
se ir psichiatrinėse ligoninėse 
laikomų lietuvių politinių kali
nių.

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

1. BOGDANAS, suimtas 1945, 
kalintas įvairiose Rusijos kon
centracijos stovyklose bei psi
chiatrinėse ligoninėse, 1976 dar 
buvo kalinamas: 215280 Smo- 
lenskaya obU g- Sychevka, uch. 
YaO 100/5.

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

3. CIDZIKAS PETRAS, g. 
1944, Vilniaus universiteto stu
dentas, apkaltintas platinimu 
patriotinių eilėraščių, LKB Kro
nikos, antisovietinių lapelių, 
skatinančių grąžinti demokratiją 
ir raginančių pastatyti paminklą 
stalinizmo aukom. 1973 uždary
tas į Černiachovskio (Įsruties) 
psich. ligoninę. Grįžo. 1979. 
VIII.23 dalyvavo demonstracijo
se Maskvoj ir pasirašė 45 pabal- 
tiečių memorandumą.

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

chovskio spec. psich. ligoninę.
5. GALECKAITĖ JŪRATĖ, 

kilusi nuo Biržų, 1972 suimta, 
kad vienoj demonstracijoj pa
sirodė apsisiautusi lietuviška vė
liava. Kalinama ir “gydoma” 
psich. ligoninėj Sibire.

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

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

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

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

10. KIRSNAUSKAITĖ ZITA, 
d. Stanislovo, g. 1950, gyv. Ry
goj, Latvijoj, adventiste, buvo 9 
mėn. uždaryta psich. ligoninėj. 
Antrą kartą suimta 1978.XII.1 
ir vėl ten uždaryta. Ligoninės 
adresas: Latvian SSR, Rigs, Ap-

- fiekhštetrrr*^ - —
H. KLIMAŠAUSKAS HEN

RIKAS, g. 1929.VII Samtariškių 
k., Musninkų vis., Ukmergės 
aps., inž., būdamas IV klasės 
gimnazistu, 1945.V.9 suimtas, 
gruodžio mėn. karinio NKVD 
tribunolo Ukmergėj nuteistas 10 
metų, bausmę atliko Komi 
ATSR, Ižmos raj. (miško kirti
me), vėliau Intoje anglies kasyk
loj. 1954.VIL21 išleistas. Irkuts
ke baigė inž. institutą 1961, 
apgynė diplominį darbą. Grįžo į 
Lietuvą. Dirbo Kauno statybos 

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

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

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

14. LAŽ1NSKAS VYTAUTAS, 
suimtas 1972X10. Internuotas 
N. Vilnios psich. ligoninėj.

15. MAJAUSKAS VLADAS, g. 
1947, už rastinė vėlintos Bkė-

atvyko ne Lietuvos Ordinarų, 
o Maskvos ir visos Rusijos pat
riarcho Pimeno kvietimu. Jeigu 
sovietinė valdžia leido, gal net 
patarė patriarchui pasikviesti 
katalikų kardinolą, matyt, iš šio

vėlsuimtas ūž

Philudelphijm LB darbuotojos priėmime pas kongresui. Charles F. Dougherty, kum

Stirbienė, respublikonų partijos centro komiteto pirm. Bill Brock, Danutė Muraškaitė, 
kongr. Charles F. Dougherty, Philadelphijos LB apylinkės pirm. Teresė Gečienė 
ir JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos narė Dalia Jakienė.

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

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

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

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

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

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

MIRĖ NADAS 
RASTENIS

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

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

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

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

Lietuvos kunigų (mirė sulaukęs 
vos 32jų metų amžiaus) vokie
čių agentūra rašo, kad jam ne
buvo leista įstoti į Kauno kunigų 
seminariją. Privačiai pasirengęs 
kunigystei, 1978 metais buvo į-

litinius priešus, JAV įsakė iš
vykti keturiem Libijos diploma-

čiųjų teisių gynybą ir religinės 
spaudos platinimą, jis buvo su

kios nepagydomos ligos mirusį 
kunigą Virgilijų Jaugelį. Agentė*

si ilgus metus Sibire, dabar di
sidente, Helsinkio grupės narė.

Lietuvos Bažnyčios atstovą, pri
mindama, kad už Lietuvos tikin-

Lietuvos katalikų memoran
dumu, kurj 1972metais pasirašė

Kybartų bažnyčioj aukojo savo 
pirmąsias mišias. I jo primici-

kalėti. Buvo apkaltintas Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos

Pietų Jemeno Adeno uoste.
Libijos teroristam Britanijoj

išrinko dabartinį min. pirminio- kelto teismo proceso metu. Jis 
tada teisėjam buvo atvirai pasa

VAKARŲ SPAUDA APIE
LIETUVOJ MIRUSI KUN. JAUGELĮ
Federalinės Vokietijos katali

kų žinių agentūra KNA plačiai

TARDĖ ONĄ

>
4

Čius Libijos piliečius, bet turin
tieji išvykti pasislėpė Libijos 
ambasadoj ir atsisako išvykti, 
teisindamiesi, kad jie nesą dip
lomatai ir kad be teismo jų ___,
negalima ištremti. Jiem nusta- pusmetis, 
tytas terminas S vykti, bet Libija

sirgdamas, jis pasirašė Vilkavil

klausomybei ir teritorijos nelie- grupinėj Sasnausko, Terlecko' Ržudonąjam Kryžiui, o pute* 
čiamumui išsaugoti. JAV.

Priminusi, kad Virgttyus Jaa- čiog lt j* tikinčiųjų lAftnteĄ
UbfaHfMU



tarėjo tautiniam etniniam reika
lam Stephen Aiello pastangomis, 
balandžio 11 Baltuosiuose Ra
mpose Įvyko tautinių-fratema- 
lidių organizacijų vadovų kon
ferencija. Sukviestų 200 asmenų 
tarpe^dalyvavo ir devyni lietu
viai. Lietuvių Fondui atstovavo 
tarybos pirm. dr. Ant. Razma,

Pusdienį trukusioj konferen
cijoj pranešimus pateikė patarė
jas dr. Aiello, patarėjas kovai 
su infliacija Fred Kahn, patarė
jas tautinio saugumo reikalam dr. 
Zbigniew Brzezinski, komerci
jos departamento pasekretoris J. 
Jeznovvski ir H UD departamento 
sekretoriaus padėjėjas monsin
joras Geno Baroni. Pranešimai

pagrindus, artimus tarpusavio 
ryšius, sugebamų "rūpintis sa
vaisiais, tuo nuo valstybės pečių 
nuimant didelę naštų

Mons. Baroni konferencijos 
dalyvius supažindino su vienos 
Clevelando italų katalikų para
pijos sėkmingomis pastangomis 
atnaujinti gyvenamąjį rajoną, 
įkuriant kultūrinius centrus, se
neliam butus, žaidynių aikštes ir 
tuo prilaikant jaunąją kartą nuo 
kraustymosi į priemiesčius. Bu-

Lietuvos vyčiam — centro val- 
dhbos pirm. P. Skabeikis, JAV 
LB-nei — visuomeninių reikalų 

tarybos pirm. Alg. Gečys ir 
narys Fel. Andriūnas, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Susi
vienijimui — centro valdybos 
pirm. Th. Mack, Amerikos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungai — 
centro valdybos vicepirm. 
Rimantas Stirbys. Taip pat da
lyvavo Balzeko vardo mu
ziejaus prez. St. Balzekas, etno- 
vicepirm. Rimantas Stirbys. Taip 
pat dalyvavo Balzeko vardo mu
ziejaus prez. St. Balzeka , etno
grafijos specialistė Elena Bradū- 
naitė ir politinių mokslų profe
sorius dr. Richard Krickus.

liete JAV administracijos veda
mą ekonominę ir užsienio politi
ką, juos pritaikant tautinių gru
pių vadovų interesam.

Konferencijai skiriamą išskir
tinį dėmesį patvirtino pats pre
zidento J. Carterio atvykimas. 
Savo nepolitinėj kalboj jis kėlė 
tautinių grupių svarbų indėlį į 
šio krašto gyvenimą. Išskirtinai 
jis pabrėžė grupių stiprius šeimų

tiem tikslam federalinės val
džios teikiamą finansinę paramą. 
Jis kvietė teikiama parama nau
dotis ir stengtis tautines kolo
nijas išlaikyti.

Konferencijos dalyvius malo
niai nuteikė prez. Carterio pa
geidavimas su kiekvienu kon
ferencijos dalyviu susipažinti ir 
bent keliais sakiniais persimesti. 
Lietuviai kvietė prezidentą pa-

Savaitės 
Įvykiai

Popiežiui Jonui Pauliui II 
pareikalavus, JAV atstovų rū
mų narys ir jėzuitų kunigas 
Robert F. Drinan pareiškė dau
giau nekandidatuosiąs į kongre
są. J

Prez. Carter nusprendė aprū
pinti Indiją jos atominiam reak
toriam reikalingu uranijum, nors 
Indija ir atsisakė sustabdyti 
branduolinius bandymus.

Olandijoj prasidėjo tarptauti
nis Ščaranskio tribunolas, . kurį 
Sov. S-gos spauda apkaltino ki
šimusi į Sov. S-gos vidaus rei
kalus.

Prez. Carter, nebodamas anks
tyvesnių pažadų, leido parduoti 
Sov. Š-gai aliejau gręžimo 
įrengimus, kuriuos ji numato pa
naudoti aliejaus ieškojimui prie 
Sachalino salos.

Sov. S-ga išmetė į erdvę seki
mo satelitą Cosmos 1176 su 
branduoliniu reaktorium Indijos 
vandenyne esančių karo laivų 

veiksmam sekti.
P. Korėjoj 4 žmonės nuteisti 

mirti ir 72 įvairiom kalėjimo 
bausmėm už jų veiklą pogrin
dinėj komunistų organizacijoj.

Lenkijos disidentai gegužės 
3 šventes proga ypač kėlė 2- 
ro pasaulinio karo metu Katyne 
sovietų įvykdytas Lenkijos inte
lektualų ir karių žudynes, apie 
kurias Lenkijos oficialūs šalti

niai visą laiką tyli.
Lichtenšteinas nebodamas net 

galimo biudžeto deficito, sunai
kino Maskvos olimpiniam žaidi
mam paminėti suprojektuotus 
pašto ženklus. Pajamos už pašto 
ženklus sudaro 8 proc. biudžeto.

Mirus Jugoslavijos prez. Tito, 
jos valdymas dabar pereis į iš 
valstybę sudarančių respublikų 
ir autonominių sričių atstovų 
sudarytos prezidentūros ir vie
nintelės partijos prezidiumo 
rankas. Krašto prezidento ir pre
zidiumo pirmininko pareigas eis 
kasmet be si keičią atstovai.

JAV tautinės gvardijos vadai 
viešai pareiškė, kad rezervo ka
riuomenės ir tautinės gvardijos 
daliniai stokoja įvairių reik
menų, mokymo priemonių ir 
personalo jų uždaviniai^ krizės 
metu atlikti.

prieš 40 metų. JAV LB visuome
ninių reikalų tarybos pirm. inž. 
Alg. Gečys turėjo progų su dr. 
Brzezinskio Stabo' pareigūne dr. 
Albright plačiau aptarti Lietuvos 
diplomatinės tarnybos tęstinu
mo užtikrinimo ir naujų diplo
matų akreditavimo klausimus.

Konferencįja baigta vaišėmis 
Baltųjų Rūmų valstybiniame dos Mosto—” 
valgomajame kambary.

Konferencijos metu lietuviam 
išskirtinį dėmesį teikė dr. Aiello 
ir jo pavaduotoja Victoria Mon- 
giardo, lietuviam gerai žinoma 
iš ponios Carter lietuviam su
ruošto priėmimo Baltuosiuose 
Rūmuose.

LB Inf.

North- 
(516) 757- 

8641

ALICE*S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lletuvlėka gėlių par
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5464-9527; vakare: 5354149 
10744 Jasmica Avė., Rlcbmond H III N.Y. čia vaikis Darbininko apau-

SHALINS FUNERAL HOME, lncn 84-82 Jamaica Avė. (prie Fore* 
P*way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296*2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, AIp 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Llcensod Manager and Notary 
Public, 660 Grand St, Brooktyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, MarioTelieka, Jr. laidotuvių direktorius, Neįt
ark Office: 426 Lafayotte St (Cor. WHson Avė.), teist. 344-5172. Pa-

LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI, 
KANKINAMI BEPROTNAMIUOSE

Daug vietos automobiliam pastatyti

(atkelta iŠ 1 psl.)

» 17. P AŠ KAUS KIE NĖ ANGE-
LĖ, d. Antano, Jurbarkas, Ra
seinių apskr., būdama mokslei
vė, 1962.XI buvo tardoma ir tei
siama už pagaminimą ir plati
nimą atsišaukimų, raginančių 
kovoti už nepriklausomą Lietu
vą. Kaune psich. ligoninėj bu
vo “gydoma” nuo antišovietinės 
propagandos aminezinu, te ris
tinu ir kitkuo. Po 2 mėn. ati
duota tėvų globai. 1974 pabai
goj suimta, kalinta Vilniaus sau
gume ir Lukiškių kalėjime, ten 
jai vėl buvo leidžiamos amine- 
zino injekcijos, kurios iššaukė 
širdies sutrikimus. 1975.IV 
aukščiausias teismas, kaip nepa
kaltinamą, nuteisė specialiam 
gydymui neribotam laikui. Per
kelta į Kauno psich. ligoninę. 
1976.VII tėvų pastangomis grįžo 
namo. Jos vyras susirado kitos 
ideologijos moterį. Liko su 2 
mažamečiais vaikais. Saugumie
čių persekiojama, vėl gydėsi 
Jurbarko ir Vilniaus ligoninėse. 
1979.VII 1.23 dalyvavo demon
stracijoj Maskvoj, pasirašė 45 
pabaltiečių memorandumą, rei
kalaujantį atšaukti 1939.VIII.23 
pasirašytą Ribbentropo-Molo- 
tovo paktą.

18. POŠKIENĖ BIRUTĖ, tri
jų vaikų motina, mokyklos kiem- 
sargė, Kaunas, Demokratų g. 
36-1. Už religinius įsitikinimus 
atleista iš darbo ir, nors proku
roro ir buvo pabrėžta jos gera 
sveikata, 1974.X.29 uždaryta 
psich. ligoninėj Kaune, Kuzmos 
g. 75. Čia ji gavo dideles do
zes stiprių vaistų, kurie paveikė 
jos regėjimą ir sukėlė smarkų 
raumenų skausmą.

19. STATKEVIČIUS ALGIR
DAS, g. 1923, gydytojas. 1951 
nuteistas 25 m., išleistas anks
čiau. 1970 suimtas už parašymą 
knygos “Visuomenės gyvenimo 
abėcėlė” ir laikytas psich. ligo
ninėj. 1979.VII 1.23 dalyvavo de
monstracijoj Maskvoj ir pasirašė 
pabaltiečių memorandumą. Nuo 
1979 rudens Lietuvos Helsinkio 
grupės narys. 1980 suimtas.

20. ŠUMAUSKAITĖ, suimta 
1976,. kalinta N. Vilnios psich. 
ligoninėj, l-ame skyriuj.

21. TAMONIS MINDAUGAS, 
g. 1940.VIII.28 Vilniuj, inžn 
chemikas technologas, techn. 
mokslų kandidatas, nuo' 1969 
Paminklų konservavimo institu
to chemijos laboratorijos kated-

ros vedėjas, poetas, vedęs, 2-vai
kų tėvas. Už savo įsitikinimus, 
už atsisakymą kryžkalny restau
ruoti paminklą sovietinei armijai 
ir reikalavimą pastatyti pamink
lą nukentėjusiem Stalino kulto 
laikais, 1974. VI. 17 uždarytas 
Vilniaus psich. ligoninėj (Vasa
ros g. 5). Chemikalai jam atne
šė 18 komos būklių. Gydyt. 
Vaičiūnienė (rusė) jam leido to
kias dideles insulino dozes, kad 
jos iššaukdavo šoką. Netekęs są
monės, suleidus gliukozę, pra
dėdavo ją atgauti, blaškytis, dėl 
to keliom valandom būdavo pri
rišamas prie lovos. Po 3 mėn. 
nežmoniško “gydymo” palaužta 
sveikata paleistas namo. 
1975.VI.27 vėl buvo uždarytas 
psich. ligoninėj. Po mėnesio 
paleistas. Nepakėlusi sūnaus 
nelaimės, 1975.VI.29 širdies 
priepuoliu mirė jo motina. 1975. 
XI .5 Mi ndaugas Tamonis paslap
tingomis aplinkybėmis žuvo po 
traukiniu. A. ***

22. ZUBAViČIUS, išv. į 
SPPSK PSYCH. instit.

23. ŽYPRĖ ALGIRDAS, 
Prano, g. 1927.VI 1.7 Pakalniškių 
k., Skuodo vis., Kretingos apskr., 
ginui. mokinys, nuo 1944 rusų 
okupacijos, motiną išvežus į Si
birą, slapstėsi, vėliau veikė par
tizanuose, 1956, pasinaudojęs 
amnestija, dirbo Kaune prie sta
tybos darbų. 1958.1.4 suimtas, 
IV.23 Vilniuj nuteistas 25 m., 
kalintas Mordovijos kone, sto
vykloj. 1973.X. 13 uždarytas 
psich. ligoninėj Mordovijoj, Ba- 
raševo lag. 385 3 12. Ten pa
kartotinai muštas, injekcijomis 
bandyta sunaikinti jo mentalite
tą, palaužti jo tvirtą charak
terį. Laikytas ir Maskvos Butyr
kų kalėjime. Žalojantys chemi
kalai sugadino širdį, nusilpo, 
pablogėjo regėjimas, atsirado 
smarkūs kepenų skausmai. 1979 
perkeltas į spec. psich. ligoni
nę Kazanėj, nors psichiškai svei
kas; prievarta “gydomas” pavo
jingais vaistais. Adresas: *120082 
Tatorskaya ASSR, Kazan, UL. 
Ershova 49, nebe. UE-148, St. 6.

ALT INFORMACIJA

s.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS - ŠERMENINĖS: Haven HIN 
Funaral Home, Ine., 104-38 Jamaica AvaM Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funaral Koma, 231 Badford Ava., BrooUyn, N.Y. 11211. 
Modernios, ordvlos ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Ganzyos iši
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir bnlza- 
muotojai. Tol. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos Samaninis bot 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai Income Tax pildymas. Įstaiga veikia nauĮoj vietoj - OHLERT- 
RUGGIERE, Inc^ 89-11 Jamaica Ava., Woodhavon, N.Y. Toto. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klljentals.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wintor Gertai Tavom. 
1863 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227, 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms. Be to, duodami poiaidotuvinlal pietos. Pirmos 
rūšies lletuviikas maistas prieinama kaina.___________ ____________

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Siiver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Bhd, Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

SPARTA—Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radid, spelv. TV.compiute- 
rląl, Įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojitėa ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

FLORIDA
K?€?|1Ą rr,,E’ !»»«•< ta<evaėž,it.l»erjlam9

1A 1 JD Telefonai (6I3J >0-2*40. Vakare (OH) H4-Ž7*

WORCESTER 
MASS.

Klebono sukaktuvės
Šv. Kazimiero parapijos tary

ba gegužės 25, sekmadienį, 1 
vai. popiet, Maironio Parke ren
gia savo klebono kun. Antano 
Miciūno, MIC, 40 metų kuni
gystes sukakties minėjimą. Su
kaktuvininkas į šią parapiją at
vyko prieš 8 metus.

Kun. A. Miciūnas yra baigęs 
Marianapolio kolegiją, Thomp
son, Conn. Studijavo Lavai uni
versitete, Que., Kanadoj, ir Mar- 
ąuette universitete, Milwaukee, 
Wisc. Baigęs gavo daktaro laips
nį iš filosofijos ir žurnalistikos.

1940 gegužės 26 Antanas Mi
ciūnas buvo įšventintas kunigu. 
Jis yra marijonų vienuolijos na
rys. 1944-1952 buvo klebonu 
ir vienuolyno viršininku Šv. Pet
ro parapijoj, Kenosha, Wisc. 
Antrą kartą tose pačiose parei
gose buvo 1960-1963.. 1963- 
1969 Romoj dirbo leaip marijo
nų vienuolijos generalinis ta
rėjas.

Grįžęs 1969 Chicagon, buvo 
Draugo dienraščio administra
torius, žurnalų The Marian ir 
Laivas redaktorius. Kelis kar
tus būvo Chicagos vienuolyno 
viršininkas, tvarkė finansinius 
reikalus, ėjo marijonų vicepro- 
vincįjolo pareigas. 1972 sausio 
mėn. provincijolo kun. J. Damb
rausko buvo paskirtas Worces- 
terio lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos klebonu. Tų metų lap
kričio 26 klebono pastangomis 
buvo prakasta žemė naujos kle
bonijos statybai. 1974 statyba 
užbaigta ir gegužės 30 vysk. 
B. Flanagan pastotą pašventino.

Klebonui kun.’ A. MiciOnui 
1972 kilo mintis, kad parapi
jos šventoriuj būtų pastatytas 
paminklas žuvusiems už Lietu
vos laisvę. Dr. Vincė Kudirkos 
šaulių kuoptų vadovaujama 
pirm. A.' Zeniams, su šiuo pa
siūlymu sutiko ir pradėjo telkti

kariuomenės minėjimą kleb. 
kun. A. Miciūnas jį pašventino. 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pa kleb. kun. A. MiciOnui su
teikė kuopos garbės šaulio ti
tulą.

Sukaktuvininkas jeu kelerius 
metus eina Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikių Moterų Sąjun
gos centro valdybos dvasios 
vado pareigas ir dažnai parašo 
straipsnių į sąjungos žurnalą 
Moterų Dirva. Pats būdamas 
punktualus, ir kitus ragina su
sirinkimus laiku pradėti. Visada 
pilnas energijos ir darbštus. Ir 
bažnyčioj ir mokykloj padaryta 
daug pagerinimų, užlaikoma 
švara.

Sukaktuvininkui kun. A. Mi- 
ciūnui tenka palinkėti, kad lie
tuvišką dvasią ir gilią senovę 
siekiančią lietuvių kalbą dar il
gai išlaikytų mūsų parapijoj.

Šaulių koncertas
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopa gegužės 31, šeštadienį, 
7 vai. vak. Maironio Parko di
džiojoj salėj rengia pavasarinį 
koncertą su vakariene.

Koncerto programą atliks dai
nininkai “Jinai ir trys ginta
rai” iš New Yorko. Ši grupė 
susiorganizavo dar tik prieš me
tus, bet jau koncertavo Water- 
bury, New Yorke, Hartforde ir 
kitur. Grupę sudaro vadovas 
ir dirigentas V. Daugirdas, D. 
Stringaite, Z. Jurys ir J. Na- 
kutavičius.

Po koncerto sesės šaulės sve
čius pavaišins .gardžia vaka
riene. Veiks įvairūs laimėjimai.

kęstas. Petraukų metu svečius 
linksmins lietuviškos dainos ir

šauliai kviečia Worceiterio ir

lankyti į jų pavasarinį koncertą.

NAUJAUSIUS 1900 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima Įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol Ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba raiytl: 60-54 
70th St, Maspeth, N.Y. 11378.

NEW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, ieštad. 44 
vaL popiet WEVD 1330 AM kll, Ir 74 vai. vak. 97.9 FN. Dr. JJ. 
Štokas, Dir. Naujas adresas: 234 Sunitt Dr., Watchung, NJ. 07060. 
Telef. 201 753-5636.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tek 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asoliųo
6546 80 ST.. MIDDLE VILLAGE, OUEEKS 

Phones: 326-1282 326-3150

TAI Mūšy VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALĖ

KVECAS
JONAS 

1933 + rni

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CfiUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VĖĖBUČIAI
• ĮDOMIU metu lankymas

GRUPINES KEU^/NES
| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO VJt PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL Tf^kVEL SERVVCt 
212* KNAPP SfWBKT 

VROOKLYN* 8LY» 8822*

*



MAŽAS'BUVAU

SKYRIUS

Andrius Ilgūnas Aras Utenas

Matas Nemickas

Tomas Giedraitis

Rita Jakaitė

Rata Žemaitditytė

Tomas Ratas

Noriu padėkoti vištoms Vil
neles skaitytojam, kuria 
parako gražių pnskntinsnfclų 
izijMrų. malonių"' žodžių. Tai

Laisvė yra labai svarbus daly
kas. Ji leidžia visiem daryti, ką 
jie nori. Amerikoje mes turime 
laisvę. Lietuvoje žmonės neturi 
laisvėsTe-nsunkus gyvenimas.

Paulius Budraitis

MANO DRAUGĖ
Mano draugės vardas yra Ma

rija. Ji turi trumpus radus plau
kus, rudas akis ir yra aukšte. 
Mes kartais mušamės, bet tik 
geriausios draugės mušasi. Ai

ta u 9 US ^ms’la a 
V.CMcaftfc, Afafak

skambink per amžius vaikams 
Lietuvos, kad laisvės nevertas, 
kas negina jos”.- Kai užaugsim, 
ir mes kovosime už laisvę.

Aleksandras Maldutis

KETVIRTAS 
SKYRIUS
JEI A$ TURĖČIAU ...

Jei aš turėčiau labai daug pi-

MANO GATVĖ
Mano graži gatvė vadinasi 

Cavvfield. Ji yra nepaprastai gra
žiai palenkta ir turi kitą gražią 
gatvę, kurt eina per ją, kad pasr- 
darytų'du kampai, kurie vadinasi 
taip pat. Rudeni mano graži gat
vė pasidaro labai spalvota. Kai’ 
Jalta žiema ateina, maino graži 

•gatvė pasidaro Svari ir balta.
Vida Penikaitė

Jei aš turėčiau mašiną “Fat 
Wheels”, tai aš su ja kiekvieną 
dieną žaisčiau. Naktį išgąs
dinčiau savo šeimą. Aš tėčiui 
atvežčiau kavą, mamai peleninę. 
Turėčiau su ja nuotykių miške 
ir viduje. Lauke važinėčiau ant 
akmenų, pagaliukų, lapų, gryno 
smėlio ir visur kitur. Aš, neži
nau, gal man jos tikrai ir nerei-

moldniai Aras Ulėms ir Antanas Vainius 
skaito savo parašytus rašinėlius mokyklos Vasario 16-tos minė
jime. Nuotr. P. Bivainio ,

Laisvė brangi kiekvienam. Pa
ėmus į rankas paukštelį arba 
gyvuliuką, jis spurda, bando iš- 
siveršti į laisvę. Žmonės dar la
biau kovoja už laisvę. Romas 
Kalanta siasidegino, šaukdamas 
“Laisvi Lietuvai”. Skaičiau, 
kad Kame Karo muziejuje buvo 
Laisvės varpas su užrašu: “O

naktį prižiūrėtų muziejų. Kitas 
dalykas, kurį turėčiau, batų li
muzinas su šoferiu. Šoferiui už
mokėčiau 50‘dolerių per dieną. 
Savo mamą, tėtį g brolį kvies
čiau skristi į Egiptą su manim. 
Aš už viską užmokėčiau. Batų 
smagu turėti daug pinigų.

Jūrate Bartytė

Jei aš turėčiau gyvulėlį, norė
čiau turėti pelę. Pastatyčiau 
tai laukinei pelei namelį. Ji gau
tų skanų gerą maistą. AŠ su ja 
žaisčiau. Ji batų mano draugė. 
Mes turėtume daug džiaugsmo. 
Jos vardas batų Snoopy. Kalė
doms ji gautų.iš manęs dova
nų — ką nors skanaus pagrauž-

KELIONĖ Į ŠILTUS, 
KRAŠTUS

Kai pas mus yra šalta,, labai 
malonu nukeliauti į Arabą. Ten 
visuomet šilta ir smagu. Aš bu
vau ten jau keturis kartus. Ara
bą yra sala netoli Pietų Ameri
kos. Pirmą kaitą mes nežinojo
me, kad saulė ten tokia stipri, ir 
aš persideginau. Aruboje malo
nu maudytis, nes'vanduo šiltas 
ir^švąpis T\abai gražus pajū
ris, Svaras smėlis, ir ne tiek daug

Jei aš turėčiau arklį, jį labai 
mylėčiau, šerčiau, jodinėčiau ir 
šukuočiau. Visą dieną aš jį my
lėčiau. Norėčiau, kad jis batų 
baltas ir kad jis batų berniu
kas. Taip pat. norėčiau turėti 
daug žemės, didelį namą ir daug 
kitų dalykų, bet yra jų per daug, 
kad išvardinčiau. > ,

Audra Duobaitė

CIRKAS
Cirke yra daug žmonių, daug 

vaidintojų ir daug gyvulių. 
Buvo meškų, liūtų, tigrų, dramb
lių, zebrų ir arklių. Aš norėčiau 
vėl pamatyti cirką, todėl, kad ten 
yra įdomu. Žmonės apsirengia 
kaip juokdariai. Yra akrobatų, 
kurie vaikščioja ant ištemptų 
virvių? Liūtai šoka pro degan
čius lankus. Drambliai šoka ir 
visokius kitokius dalykus daro. 
Arkliai šokinėja. Beždžionės šo
kinėja nuo pagalio ant pagalicr ir 
važinėja dviračiais.
Antanas Vainius

tas mašinas ir traktorius. Pirmas 
darželis, kurį aš lankiau buvo 
mūsų name. Ten suvažiuodavo 
daug lietuvių vaikų. Buvo ir Da
rius, Sigita, Kristina, Marius, 
Dainius, Tomas, Vincas, Antanas 
ir Jonas Taurasxkuris dabar gy
vena Chicagoje. Darželyje dary
davome daug dalykų. »Vieną 

'kartą net Kalėdų Senelis atėjo 
sū dovanomis. .Mes vadinomės 
GINTARĖLIAI. Man tada buvo 
dveji ir pusė metų. Kartą aš 
buvau akyje su mama ir sesute, 
ir man kalakutas pačiupo pirštą. 
Tada bėgau pas mamą, sakyda-

RAŠO Ž

Aurius 
SKYRIUS .
LAISVĖ , : /

Man yra liūdna, kad Lietuva- 
nėra laisva, i M* gera gyventi 
laisvame krašte. Aš norėčiau, 
kad Lietuva būtų laisva. Laisvė 
reikalinga visame pasaulyje.

Lina Svetakaitė

lykų. Aš. gyvenčiau pilyje. Ten 
būtų didelis f muziejus. Jame 
batų daug senų dalykų: aukso, 
sidabro ir baisaus driežo kaulų.

vidų. Aš, Rima, Viktorija, Zita, 
Tauras, Aras ir Viktorijos broliu
kas Antanas buvome viename 
kambaryje ir žaidėme žaidimus. 
Kitą dieną vėl visi važiavome į 
Cortina Valley slidinėti. Po kiek 
laiko, kai pavargome, visi važia
vome namo. Buvo tikrai smagi 
iškyla. Botų gerai, kad p. Sidas 
vėl kitais metais suorganizuotų 
iškylą į Rotą.

Vaiva Ulėnaitė

Laisvė yrą tada, kada gali da
rytiną. nori. Man patinka* lais
vė. Ji yra geras dalykas; Laisvė 
yra, kada tu gali rašyti, ką tik 
nori. Kartais tu turi kovoti už 
save laisvę. Mes turime laisvę. 
Ne visi'kraštai ją turi. Ar tau 
patinka laisvė? '

Dainius Remeza

JEI AŠ BUČIAU KARALAITĖ
Jei aš būčiau karalaitė, norė

čiau, kad visi žmonės' batų lai
mingi, kad niekas nebūtų nu
skriaustas. Aš sumažinčiau kai
nas ir padaryčiau aliejų ir gazo
liną pigesnius. Vargšams pada
linčiau pinigus. Norėčiau, kad 
visas pasaulis batų švarus ir lai
mingas.

Jei aš turėčiau milijoną dole
rių galėčiau .nupirkti didelį na
mą. Jis turėtų 12 kambarių ir 4 
vonias. Kambariai batų apstatyti 
gražiais, tortingais baldais. Aš 
pasamdyčiau tarnaitę, kad man 
namuose nereikėtų dirbti. Ga
raže stovėtų graži sportinė ma
šina. Sode batų privatus basei
nas.

ŪKIS
Pereitais, metais aš buvau Bra

zilijoje pas savo dėdę, kuris turi 
ūkį. Jis augina keletą gyvulių ir 

labai daug medžių, skanių 
apelsinų. Aš mačiau, kaip iš kar
vės gauna pieną. Tas pienas bu
vo šiltas ir skanus. Mačiau jos 
vaiką, kuris vadinasi veršiukas. 
•Bet negalėjau arti prieiti prie jo, 
nes karvė buvo pikta. Mačiau, 
kaip kiaules maitina ir augina. 
Tada pusbrolis ir aš jojome ant 
jo bako arklio. Tą dieną pralei
dau smagiai, ir aš ją ilgai prisi
minsiu.

Kartą aš su mama, tėčiu, se
nele, seneliu ir broliuku važia
vau į dėdės akį. Man labai patiko 
kelionė, o dar labiau dėdės ūkis. 
Buvo jau vakaras. Po vakarienės 
nuėjom miegoti. Kitą dieną aš 
atsikėliau ir pažiūrėjau pro lan
gą. Mačiau kaip dėdė traukė van
denį iš šulinio. Pilną kibirą van
dens ištraukė iš šulinio su vir
ve. Aš ten mačiau kūdrą, kur 
plaukė antis su ančiukais. Pa
valgęs pusryčius, nuėjau prie 
kiaulės ir ją paglosčiau. Kiaulė 
sakė kriu kriu (ačiū). Po to nu
ėjau į tvartą. Tvarte arklys ėdė 
avižas. Man dėdė leido pajodi
nėti arkliu. Aš labai bijojau, kad 
arklys manęs nenumestų nuo sa
vo nugaros. Bet arklys matė, kad 
aš jo bjjau, todėl jis buvo rainus. 
Teta turėjo daug vištų ir gaidį. 
Gaidys buvo piktas ir vaikščio
jo kieme kaip karalius. Po pietų 
ruošėmės važiuoti namo. Kai aš 
būsiu didelis, aš pirksiu ūkį 
ir būsiu gyvulių daktaras.

Vytinis RadriatSias

Liatai ir kūrę gyvuliai yra už
daryti narvuose. )ie'neTaTaringi, 
nes negali bėgioti po pievas ir 
miltas. Jie neturi laisvės. Gyvu
liukai, kaip ir žmonės, turi būti 
laisvi. Jie nori gyventi, kaip 
jiems patinka.

Rasa Adams

MANO MĖGSTAMIAUSIAS 
GYVULYS

Mano mėgstamiausias gy
vulys yra šuniukas. Aš mėgstu 
šuniukus, nes jie labai mėgsta 
žaisti. Žmonės perka šunis, nes 
jie gali apsaugoti jų namus. Šu
nys padeda akliems žmonėms. 
Aš turiu mažą šuniuką. Jo var
das yra Pūkis. Jis labai mėgsta 
miegoti. Man jis yra geriausias 
šunelis iš visų. Visada loja ant 
svetimų žmonių.

Rima N aro ny te

mes visi važiavome slidinėti į 
Cortina Valley. Aš su savo drau
gais, Viktorija, Rima, Tauru ir 
Aru Vebeliūnais, daugiausia sli
dinėjau ant kėlno, kuris vadinasi 
Nfona Lisa. O Darius S. manė, 
kad jis ‘big shot’ ir leidosi 
Apean Way ir Gemini. Kai grį
žome atgal į Rotą, vaikai žaidė 
sniege. Mes važinėjome rogu
tėmis, “tabogins” ir “flying saiv 
OKrir”/ Tacfe btrvo Vakarienėje 
po to vėl vaikai žaidė lauke. 

Rytas Vebeliūnas eičiau * modeli^ mėgĄų krautu- Apie septintą valandą grįžome į
■ vę ir nusipirkčiau sau daugiau

traukinių. AŠ padaryčiau dar di
desnį traukinių stalą. Visą dieną 
žaisčiau, kol pavaTgčiau.

Viktoras Liogys

Kai ašniažąs buvau, mano 
plaukai buvo daug šviesesni ne
gu dabar. Mano pirritos, žodis, 
kurį pats, parašiau buvo Trom
bonas. Aš tada buvau trejų metų. 
Mano pirma knyga, kurią paskai
čiau buvo “The Goat”. Pradėjau 
skaityti lietuviškai ir angliškai, 
kai buvau trejų su pusę metų. 
Kai aš buvau mažas, man labai 

patiko sunkvežimiai ir mašinos. _ _______ ____ _______
Mano tėtis visą laiką man piešė siu) mašiną, didelius rūmus, di

delį gražų daržą ir daug pinigų 
bei kitų dalykų, aš būčiau lai
minga. Aš norėčiau būti viso pa
saulio karaliene, gyventi rūmuo
se ir turėti tarnus, kurie bėgio
tų į virtuvę, į mano miegamą
jį ir atgal į virtuvę. Vienas tar
nas vairuotų mašiną, kitas atida
rytų mašinos duris.

Asta Šaulytė

Jei aš turėčiau protą, man 
batų gerai. Galėčiau galvoti ir 
galvoti. Sugalvočiau ką daryti, 
kai kas nors serga ar skęsta. 
Jei aš galėčiau išmokti matema
tiką ir skaičiuoti, aš būčiau “wiz 
bram”. Jei kada nors gausiu pro
tą, man bus labai gerai. Bet da
bar aš tik čia kabu vyšnios me
dyje ir sūpuosi.

Sigita Penikaitė

Gyvuliškai turi laisvę. Jie gy
vena mišlee ir laukuose. Laisvę 
turėti yra labai svarbu. Gyvuliu
kai, kurie zoologijos sode ne
turi laisv&s, yra nelaimingi. Lie
tuvoje žmonės irgi neturi lais
vės. Aiesu laisva lietuvaitė.

Adria Birutytė

RAŠO 
ŠEŠTAS 
SKYRIUS
MANO TRYS NORAI

Mano norai yra paprasti. Aš 
nenoriu būti karalaitė. Nenoriu 
būti turtuolė. Nenoriu būti Ame
rikos prezidentė. Aš tik noriu 
būti, laiminga. Jei išsipildytų ma
no trys norai, jie padarytų ma
ne laimingą. Aš noriu, kad mano 
tėtis ant manęs nesibartų. Kada 
jis barasi, aš ir,mano sesutė 
pykstame, o jis tai matydamas, 
dar daugiau barasi. Pasaka be 
galo. Aš noriu,-kad man būtų 
įdomu ir lengva mokytis. Rei
kia- daug dirbti, kol aš painokas 
suprantu, o kai nesuprantu, gau
nu blogą pažymį. Aš noriu, kad 
mano mama nupirktų “spikes”. 
Tadaaš galėsiu gražiai apsireng
ti baliam ir šokiam.

Rita Gvildyti

pradėjau hmkyti iią mokyklą nuo SKYRIUS 
pirmo skyriaus. Ji buvo mano
pirma- draugė. Kri man nriki* JOMJClAU^.

Jei bočiau Veteri norius, man 
tepatiktų. Man patinka gyvuliai, 

, ir mėgstu žtorėti, ką gyvuliai 
Audru Senfatė dn. Jei būčiau veterfnorfas, aš 

rmtyčteudaug gyvatų ir suras- 
«h visokias R**s. M Jaus*

Jei aš turėčiau lėktuvą, skris
čiau visur: per jūrą ir kitur. Ar 
tu nori skristi? Aš manau, kad 
vieną dieną aš skrisiu. Tu gali 
matyti, žiūrėdamas žemyn, kur į.
vią^as yra. Aš labai- noriu skristi ' ■ 
lėktuvu.

Visi žmonės mėgsta laisvę. 
Gali daug dalykų daryti, kada 
esi laisvas. Nors esi laisvas, ne
reikia daryti blogų dalykų. Jei
gu esi negeras, paima tave poli
cija į nelaisvę. Bet žmonės ne
mėgsta ^nelaisvės. Visi gyvbliai 
mėgsta Laisvę, ypač liūtas, tigras 
ir leopardas. Paukščiai mėgsta 
laisvę kaip ir kiti guvuliai. Jei
gu paukščiai būtų nelaisvi, jie 
negalėtą skraidyti.' Aš mėgstu 
laisvę. Kai aš esu laisvas, galiu 
laisvai žaisti.

>-_>s kūlys
i- " SgUl/ T’-rr <

Amerika yra laisvas kraštas. 
Lietuvoje žmonės nėra laisvi, 
nes juos užgrobė rusai. Tėn lie
tuviai negali eiti į bažnyčias, 
negali skaityti knygų, kurių jie 
nori.

I ^4-1 i.
T



3 '

DAIL. P. LAPĖS PARODA KULTŪROS ŽIDINYJE

(atkelta iš 5 psl.)

i^vietl

Atidąiymo žodį tarė skautų vei
kėja Lilė Milukiėnė, apibūdin
dama abiejų Tamošaičių veiklą

— tcmergtoje Lietuvoje la
biausi nuskriaustas gyventojų 
sluolania yra kolchazininkai,

— Toronto vytų choro kon
certas Chicagoj, Jaunimo Cent
re, įvyks gegužės 18. Rengia 
Margučio radijas.

— Nerijas dainininkės su va
dove Rita Klioriene, kaip Pa
saulio LB ir JAV LB krašto 
valdybos atstovės, birželio 5 iš 
Clevelando išvyksta koncertam į 
Argentiną, Urugvąjų ir Brazi-

Dail. P. Lapė mėgsta įnešti 
žmogų ir tapyti portretą. Ir šioj 
parodoj buvo keturi portretai. 
Du iš jų atlikti pieštuku, o kiti 
du — aliejumi. Iš portretų įs
pūdingiausias Ramunės V. port
retas. Giliai žaliame fone are

Apie pačią knygą kalbėjo ra-' 
šytojas Paulius Jūriais. Apžvel
gė visą knygos turinį, gausias 
iliustracijas, drabužių bendrus 
aptarimus ir paskui aukštaičių, 
Vilnijos, dzūkų, kapsų,, zanavy
kų, M. Lietuvos ir Žemaičių 
drabužius. Išryškino, kad knyga 
labai kruopščiai parengta, su
tvarkyta, panaudota labai daug 
autentiškos medžiagos. *x . r

{ atidarymą buvo susirinkęs 
gana gražus būrys svečių meno 
mėgėjų, kurie ne tik gėrėjom 
paveikslais, bet ir juos pirko. 
Paroda tikrai praėjo su gražiu 
pasisekimu — ją aplankė apie 
200 žmonių ir nupirko M pa

tyri ką kitokie chemikalai daro. 
Ne tik atlikčiau gerai savo dar
bą, bet atlikdamas norėčiau ma
tyti, kaip viskas veikia.

Ričardas Nemickas
DEVINTAS 
SKYRIUS

— “Viva Europa”, Los Ange
les jaunimo spektaklis, kuria
me dalyvauja apie 40 aktorių, 
bus pastatytas Cleveiande, 
DMNP parapijos salėj, birželio 
28. Vakarą rengia vyr. skautės.

dojo Lietuvos himną. Tada P. 
Jurkus pasakė trumpą, šiai pro
gai pritaikytą kalbą apie Nepri
klausomybės Akto pasirašymą. 
Jis buvo pasirašytas šeštadienį, 
1918 metų vasario 16 dieną, 
12:30 vai. po pietų. Po to A. 
Jankauskaitė ir R. Jasaitytė pra
vedė programą. Pasirodė visa 
mokykla, pradedant pirmuoju 
skyrium, deklamuodami eilėraš
čius ar skaitydami savo rašinė
lius, baigiant devintuoju sky
rium, kuris, akomponuojamas N. 
Ulėnienės, sudainavo dvi parti
zanų dainas. Tada visa mokykla 
sudainavo keletą dainų, ir tėve
liai buvo paprašyti kartu dai
nuoti. Tuo užsibaigė Maironio 
mokyklos 1980 metų Vasario 16 
minėjimas. —,

Auksė Jankauskaitė

Toliau A. Tamošaitis rodė 
skaidres, paimtas daugiausiai iš 
j<> knygos, Skaidrės lietė atski
rų etnografinių vienetų tauti
nius. drabužius. Dailininkas ir

vos nepriklausomybės atkūrimo Paroda buvo įrengta mažojoj linrnh. Pranas, Lapė savo kaL 
šventę. Minėjimą atidarė N. salėj. Buvo iškabinta 26 darbai, boj iiišuyŠkino, kodėl jis mėtė 
Ulėnienė. Visa mokykla sugie- iš jų — 16 aliejinė tapybą, ir mobtojo darbą, nes jis atėmė 

daug laiko. Dabar jis gyvena 
gamtoje ir tapo tai, ką jis jau
čia ir ■ą jis nori. Pasisakė, 
kad mokytojaudamas ir neturė
damas užtektinai laiko, buvo nu

mano katė susitrenkė su maši
na, bet nebuvo užmušta. Ji tru
putį pasveiko. Aš jai padėjau. 
Aš visada norėjau būti veteri- 
norė ir visada norėsiu. O jei 
būčiau šokėja, būčiau ant Broad- 
way ir šokčiau Jazz. Man labai 
patinka šokti greitus šokius.

Rasa Alksninytė

LMK Federacijos New Yorko 
klubas gegužės 3-4 Kultūros Ži
dinyje surengė dail Prano La
pės parodą. Dailininkas New 
Yorkui pažįstamas, nes kadaise 
čia gyveno. Prieš kelioliką me
tų jis išsikėlė iš New Yprko, 
pirma buvo sustojęs Connecti- 
čuto valstybėje, paskui persikė
lė prie Bostono, o dabar gy
vena Maine, apie 100 mylių 
į. šiaurę nuo Kennebunkporto.

Tad visus savaime intrigavo, 
ką dabar dailininkas Pranas La
pė daro, kaip jis tapo ir pie
šia? Moterų klubas ir ėmėsi 
iniciatyvos iš tiek toli pakviesti 
dailininką į Židinį. Ir šis dai
lininko apsilankymas su paroda 
buvo malonus ir pačiam daili
ninkui ir parodos Įądcytcjam,

te ringi tie drabužiai.
Pabaigoje rengėjų vardu L. 

Milulaėnė padėkojo visiem už 
prisidėjimą prie šio renginio 
ir pakvietė kavutės.

Popietė praėjo sklandžiai. 
Ji pabiro visiem daug minčių 
ir daug įvairios medžiagos. Bu
vo parduota ir nemaža knygų, 
kurias autorius A. Tamošaitis 
autngrafavo-

Ši popietė bus paskata ir Lie
tuvių Tautodailės Institutui or
ganizuoti ir lietuvišką audimą 
pagerinti ir. pagilinti audimo 
techniką ir lietuvių liaudies me
ną. (p.j.>

Jei būčiau milijonierius, tai aš 
pirkčiau daug daiktų. Pirkčiau 
didžiulį namą su dvidešimt 
kambarių, didžiulį baseinądr ke
turiasdešimt akrų žemės. Ten aš 
turėčiau arklių, karvių ir kitų 
gyvulių. Taip pat nusipirkčiau 
didžiulį garažą su dviem Trans 
Ams, dvi Corvettes, vieną Cadil
lac, limuziną, vieną ‘dirt bike” 
ir vieną motociklą. Aš įrengčiau 
krepšinio ir teniso aikštę. Taip 
pat turėčiau tvartą arkliams.

Andrius Adams

— Ingrida Bublienė trečiam 
terminui buvo perrinkta į vienos 
didžiausių Cleveiande veikian
čių sveikatos agentūrų Visit- 
ingNurreAssocfcrtion patikė- 
tfriių tarybą. šioj taryboj ji yra 
vadovavusi įvairiom komisijom, 
šiais metais išrinkta Public Re- 
įSuOiis Komndo pimniiiiiKc» 
Taip pat p atidarė savo “pab
iro relations” agentūrą — IB 
Consulting Ine. Adresas — 501 
E. 185th St., Turrier Realty 
Building. TeleE 486-8692.

atsiskleidžia, su ppetfnhi polė
kiu, ilgesaiuDetrig dėmesio ski
riama įi nrfniii plarini, suvers- 
tiems'Hameniin. Jie faktūriškai

10 piešinių pieštuku ir plunks
na. Dailininkas parodą skonin
gai įrengė, tarp aliejinės tapy
bos darbų vis pakabino po vie
ną ar du piešinius. Tai sudarė 
savotišką parodos ritmą.

Čia turėjom progos matyti pie
šinius, portretus ir gamtovaiz
džius. Reikia atsiminti, kad dai
lininkas gyvena gamtoje, apsup
tas miškų, netoli jūres įlankos. 
Tai visa ir atsispindi jo kūry
boje. Piešiniai daugiausia vaiz
davę jo paties surinktus gry
bus, obuolius, aplinkos me
džius, namus. Piešimo pieštuku 
atlikti jautriai ir skoningai. Pa
traukliai. ~ '•

Sąjungos Ramovė skyrių atsto
vų suvažiavimas įvyks gegužės 
24-25 Cleveiande, Lietuvių Na
iniuose. Sekmadienį pamaldose 
giedos ramovėnų choras, vado
vaujamas muz. J. Kazėno.

formos pąsadaro riet abstrakčios, 
paskui pamažu pereina į gilų 
jūros vaizdą.Toks vienas įspū-___ _____________ ____ __ .
dingas paveikias buvo mėly- veikslų, ty. daugiau nei. pusę 
paminre, k tu pabrėžta jūros atvežtų į parodą. Jr pats daili- 
platuaos ir priekyje suverstų ninkas patenkintas tokiu dėme- 
UOlųjigB.

Dailintirilcas labai jautriai vai- _____ __
toja ieptmką, taup lanksčiai juo įr gižios vaišės. Ir kitą die- 
dirbak^diSgaunasubtylius vir- ną parodos lankymo meta 
pėjimus, šviesų žaismus. buvo vaišinami kavute, pyragai -

~ ° * ... čiais.
Paritu buvo atidaryta gegu- Pranas Lapė yra plataus mos- 

Žės3vato, .Atidarymą pradė- to. puikios technikos iriaut-

Toliau labai įdomiai kalbėjo 
pats dail. A. Tamošaitis, daž
nai įpindamas ir kokį' juoką.

riirtaš<bet drduge ir nepribėgęs 
nuo gamtos, sugebėjęs toje gtun- 
toje atskleisti jos mintį ir grožį 
ir.net ilgesį.

Jei aš galėčiau būti gyvulys, 
būčiau kačiukė. Galėčiau 
linksmai bėgti su kitomis kačiu
kėmis. Nereikėtų galvoti apie MANO KKIIONF 
nieką. Tik miegočiau, valgyčiau, j FLORIDĄ

F umt Detavos okupacijos 40 re 
tų takaktį, birželio trėmimus 
įi Sfi&ą ir lietuvių tautos ve- 

ir tseivycjj 
prieš Sovietų Sąjungą už Lietu- 
«>s laisvę ir nepriklausomybę. 
PLB valdyba yra paskelbusi bir
želio 15 visų lietuvių maldos 

s ir susikaupimo diena.

• — Muą Alfiroso Milndsloo 
50 metų muzikinės veiklos ir 
Čiurlionio ansamblio gyvevimo 
40 metų sukaktis-minint, r ge
gužės A JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė Ingrida Bub
lienė įteikė muz. A. Mikuls
kiui 1980 metų 1000 dol. mu
zikos premiją. Šia pnęnųja Kul- 
tmęą4asybirB6į9b atžymėti ir 
pagEribti muz. Mikulskį už jo 
nuopelnus Lietuvos liaudies 
dainM ir nritrikOs kėlime ir įsi- 
jūngime į bendrą muzikos me
no puoselėjimą. Šios muzikos 
premijos mecenatas yra Lietu
vių Fondas.

Jie tapysią ir lipdysią ‘darbo 
pirmūnų* portretas. Taip pat 
pas žemdirbius yra pasiųsti Kau
no, Klaipėdos, Šiaulių, Panevė
žio dailininkai. Tokios dailės 
dienos vyko visame krašte dvi 
paskutines balandžio savaites.

ir.net


minėji

ta į Australiją, kur lankysis Syd- 
nėjuje, Adelaidėje, Melbourne 
Peithe, Canberoje ir kitose lie
tuvių kolonuose. Adelaidėje ir 
Melbourne Supas Kudirka daly- 

rengia-

Peithe, 
. tuvių I

Vaus
muose Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos 40 metų okupacijos su
kakties minėjimuose.

— Lietuvių Fonde šiuo metu 
yra 4760 narių, o įnašų bendra 
suma siekia 1,836,489 dol. 
Šiais metais-tikimasi baigti ir 
antrąjį milijoną.

zfcgea teigimu, paradobaliais «“» »e» 5iaiP negeramai 
vertinimais. žaibišku orisitaiky- neužpuolė rašytojų tą rytą Kas 
mm prie tifeirtirK sugebėjimu čia galins nuotaiką tokioje šven- 

vairiausiais, netikėčiausiais ra
kursais, teigti ir neigti tuo pa*

pats pastate su dideliu vargu, 
statyti tai, ko, atrodo, neįmano
ma pastatyti, su jo negailestin
gumu ir tolerancija, kantrumu ir 
kunkuliavimu iš pykčio. Ro
damas puikus konstruktyvistas 
ir analitikas, jis — ne menkes
nio masto, aktorius, kiekvieną

turis, V. Bubnys, L. Jacinevi- 
Čius, M. Karčiauskas, R. Kašaus- 
kas, M. Martinaitis, V. Palčins
kaite, aktorės I. Leonavičiūtė ir 
M. Kudarauskaitė. Tiesiog iš 
Maskvos atvyko Raš. sąjungos 
sekretorius P. Bražėnas. Dalyva
vo ir du rusai rašytojai iš Le
ningrado. Partiečiai Molėtuose 
rašytojus sutiko suduona ir drus
ka. Paskirstyti į triš grupes, ra
šytojai lankėsi kolchozuose, nu
vykę buvo į Balninkus, Aluntą,

kehu^BMte^e$H^PH^is Patalpas neužtenka. Atsir . Vengrijos dm L. Poitishįėjo
laikiusį Židinio adnrinistraeijos į pretendentų pusfinalį, nors jo 

„ pianus, jgjįjjję galitoa išdėstyti pagei- dvikova prieš buv. pasaulio 
dvbos nirmininko davimusį peržvelgti patalpų ir meisterį B. Spasskį baigėsi 7-7.

/ue*san<lro raitamovimokatnarašti irten nat čia nulėmė tai, kad vengus 
. , . C**?*5 buvo paini- susitartus, pasirašyti užsakymo laimėjo daugiau partijų žaisda* 

kontaktąn-s ZdmsTsįsdSl - UI 
procedūros bei finansiniai raiką- . D*?. ' __ n__ Ci— *1.. __ —
lai ir pasidžiaugta garia 
džin K Žirtinin tvariirymi 
ministracąjos perėmimo i 
Pranciškonų. Tam datiįg . _ 
bėjo administracijos pastato už
baigimas, Genės ir Šimo Kudir
kų persikėlimas ten gyventi ir jų 
dailias Židinio priežiūros kas
dieniniuose reikaluose.

Židinio priežiūra ir tvarka 
nėra visai be problemų. Pasi-

ai reiką* 
asldan- 
u poad- 
iš Tėvų 
l pagel-

kas-

Kanados Lietuvių Bend- j 1980, Nr. 15).
raomenės vienuoliktoji krašto 
taryba renkama gegužės 25.

— Liet Fronto Bičiuliai ko- 
respondenciniu būdu išsirinko 
naują centro valdybą. Savo pir
mame posėdyje išrinktoji v aid y-' 
ba pareigomis taip pasiskirstė: 
pirmininkas Juozas Ardys, vice
pirmininkas Juozas Mikonis, 
sekretorius dr. Rimas Šliažas, 
iždininkas Jonas Vasaris, biule
tenio redaktorius Jonas Rociū- 
nas, biuletenio administratorius 
Vincas Akelaitis, narys — Alber
tas Sušinskas. Pirmininko adre
sas: 855 Greener Pi., Fairview, 
PA 16415.

— Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktuvinės . parodos 
eksponatai, atrinkti iš Br. Kvik
lio archyvo, Marijos Krauchunie- 
nės rūpesčiu ’buvo visą vasario 
mėnesį išstatyti Chicagos North- 
westem universiteto bibliotekos 
specialiose vitrinose. Ypač dide
lio dėmesio susilaukė Vilniaus

— Kovo pabaigoje Lietuvoje 
mirė režisierė Stanislova Bori- 
sienė. Buvo gimusi 1925 gruo
džio 5 Kaune. 1944 baigė Kau
no dramos studiją. 1944-49 vai
dino Kauno dramos teatre- 1950 
paskirta Kauno muzikinio teatro 
direktore. 1953-56 buvo Radijo' 
komiteto meninių laidų redak- " 
toiė, nuo 1957 iki mirties buvo 
Vilniaus televizijos studijos di
rektorė ir režisierė.

—Naujų knygų rinkoje pažy
mėtinų knygų nedaug. Jono 
Avyžiaus raštai jau leidžiami se
rijiniais tomais: šeštajam tome

Giedraičius. Baigiamosios iškil
mės buvo Molėtų kultūros na
muose. Kūryba buvo skaitoma 
lietuviškai ir rusiškai. Pasakyta 
daug tuščiavidurių kalbų. Šių 
literatūros, dienų rezultatais 
džiaugėsi savo kalboje komunis
tų partijos jcultūros skyriaus ve
dėjas S. Šimkus. '

ir tvarka 
Pasi

ni daro- 
j ir kitų 

--------- > reikalu bus 
oficialiai kreipiamasi į organi
zacijų vadovybes, kad jos prisi
imtų didesnę atsakomybę įr rei-

Pr.N.

metinėj Archibaldo dailės paro
doj Sydnėjuj vėl laimėjo Pringo 
premiją, kuri skiriama geriausiai 
dailininkei Australijoj. Ši pre
mija Evai Kubbos įteikta jau šeš
tą kartą. Ji yra viena iškiliausių

— Liet. Fronto Bičiulių vasa
ros stovykla Dainavoje bus nuo 
rugpjūčio 10 iki 17. Tai bus dvi
dešimt ketvirtoji šio' sąjūdžio 
stovykla šiame kontinente. Stu
dijinių svarstymų tema bus 
“Trys dešimtmečiai išeivijoje’. 
Be to, bus susipažinimo vakaras, 
jaučio kepimas, bendra iškilmin
ga vakarienė, koncertas. Visus 
stovyklos reikalus tvarko centro 
valdybos vicepirmininkas Juo
zas Mikonis. Jo adresas:, 24526 
Chardon Rd., Richmond Hts., 
OH 44143.

leono spalvos (30,000 egz.). Poe
to Roberto- Keturakio eilėraščių 
rinkinys “Veidą matau” (12,000 
egz.). Vydo Asto apsakymų kny
ga “Kaip lengva būti savimi” 
(6000 etz.). Aloyzo Tėndzegols- 
kio humoreskų knyga “Jausmų 
sutramdymas” (7000 egz.). Juo
zas Poiėra sukūrė Lietuvos par
tizanus niekinantį romaną “Šal
nos-”, dabar to romano išleista 
3^000 egz. Apte Tui&gaėKijos 
respubliką rašo Eduardas Gir- 
čys knygoje ‘Žuvėdros virš Bar
chanų” (30,000 egz.). Vytauto 
Rimkevičiaus pasakojimai kaimo 
tematika paskelbti rinktinėje 
“Girėnai” (30,000 egz.). Naujas 
Alekso Dabulskio eilėraščių rin
kinys ‘Dienovidžio žemė” (7000 
egz.).Jono Kalinausko eilėraščių 
rinkinys “Kąlbėk, paukšti” (7000 
egz.). Iškilaus beletristo Vlado 
Dautarto naujas novelių roma
nas “Senojo gluosnio pasaka” 
(30,000 egz.). IrJanina Degutytė 
rodosi su nauja poezijos knyga 
“Tarp saulės ir netekties” 
(14,000 egz.). S. Geda parašė 
knygelę vaikams, “Mėlynas au
tobusiukas” (4000 egz.).

tarybos metinis suvažiavimas 
kviečiamas gegužės 17-18 Chi- 
cagoįj, Jaunimo Centre. Tarybai 
pirmininkauja Sigitas Miknaitis.

tijo tautas jų istoriją, kultū
rą ir dabartinę padėtį. Trijų va
landų programoj Lietuvai, Lat-

— Egils Kaime, latvis auto
rius, parašė labai įdomią istori
nę knygą apie latvių, lietuvių 
ir estų laisvės kovotojus nelais
vėj 1945. Tai “In the Shadow of 
Freedom’. Gaunama beveik vi
sose knygų parduotuvėse. Kaina 
1.95 dol. Organizacijos ir par
duotuvės gali užsisakyti iš lei
dyklos su nuolaida. Cat. Nr. 
19264. Manot Books, Ine. 45 
E 30th St., New Yoik, N.Y. 
10016. Užsisakant mažiausiai 25

dą. Programa bus transliuojama 
šią vasarą, minint 40 metų su- 

• kaktį nuo raudonosios armijos 
įsiveržtino | Pabaltijo kraštus.

Šiais meteis ateitininkų sen-

BALTI MORE, MD.
Gražios sutuoktuvės įvyko šv. 

Alfonso bažnyčioj gegužės 3. 
Viktoro O. Sajausko ir Reginos 
Laskauskaitės moterystę palai
mino kun. A. Dranginis. Jaunie
ji, yra susipratę lietuviai,, daly
vauja lietuviškuose parengimuo
se, sporto veikloj ir tautinių šo
kių grupėj. Vestuvių puota vy
ko Lietuvių Namų didžiojoj sa
lėj. Vestuvių linksmybę prislėgė 
jaunosios močiutes mirtis balan
džio 21. Jaunosios tėvas K. Las- 
kauškas kartu su A. Jušku sėk
mingai vadovauja Lietuvių radi- 

-JP programą •, a
. Pirmosios komunijos jšlalmės 
Šv. Alfonso liažnyčioj vyko’ ge
gužės 4, sekmadienį. 10 vai. mi
šias aukojo kun. Antanas Dran
ginis. Po mišių pirmos komuni
jos vaikučiai nusifotografavo su 
parapijos kunigais.

Tarptautinis rožančiaus žygis 
šiemet vyko Marijos Karalie
nės katedroj, Baltimorėj, gegu
žės 4. Nemažas skaičius lietu
vių dalyvavo procesijoj. Lietu
viai atkalbėjo vieną dalį rožan
čiaus lietuviškai.

šeimų komunijos diena Šv. 
Alfonso bažnyčioj vyko gegužės 
11, sekmadienį, per 8:30 vai. 
mišias. Kiekvienais metais šis 
gražus paprotys kartojamas antrą 
gegužės sekmadienį. Mišrus 
choras Daina giedojo gražias 
Marijos giesmes.

Procesija, skiriama Marijos 
garbei, buvo sekmadienį, gegu
žės 11, 4 vai. popiet. Šv. Al
fonso parapiečiai, novenos lan
kytojai ir bažnytinės draugijos, 
gausiai dalyvavo pamaldose. 
Marijos statulą nešė sodalietes. 
Jas lydėjo mokyklos vaikučiai 
ir parapijos draugijos. Gegužės 
karalienė buvo Ebbieta (Dorai. 
Pamaldos baigėsi su Marijos li
tanija, rožančiumi ir Švč. Sak-

* ramento palaiminimu.
Lietuvių Posto 154 padėjėjos 

dalyvaus mišiose 10 vai. ryto 
šv. Alfonso bažnyčioj sekma-

v^j.
— New Havun, Comu, Lie

tuvių Bendruomenės nariui Au
gustui Ramanauskui miras, jo 
bičiuliai vietoj gilių prie jo kars
to aukojo Lietuvių Fondui: J.E. 
Valiniai, J O. Cištankai, Žido- 
nių lėtais, B.V...ŽemHau»kai, 
SA. Lipčta, A.S. Leta, Z.M.

VA. Ple&aičtai, M. Kronkai-
Mct*. M. JoMbritt. O. CoM- 
upienė, J. ZaKiurtaskas. H~viso 
surinkta ir. Lietuvių Fondui pa
siųsta 115 dol.

draugių stovykla. įvyks beturiu 
pranciškonų vasarvietėj Kenne- 
bunltport, Me. Stovyklos pra
džia rugpiūčio 10, pabaigt rug
pjūčio 16 vakare, j stovyklą 
kviečiami visi semiraugĮai, šen- . M „
draugės ir ateitininkam piįjau- Cecilija Mačiulienė, staiga 
čiantieji. Sto^ykfof dalyvaus ’ mfrSbulandžio savo namuo- 
Atettininkų Fedemctiou **• Malonaus būdo moteris bu-

nfia Pazneikienė kviečia visas 
naras gausiai dalyvauti tose

belė Lau&ienė. j. B. Lūu&a *** * visų kaimynų ir pažįs- 
skaitys stovykloj svarbią paskai- tarnų. Kaip susipratusi lietuvė, 
tą aktualiais Mausimais. ji dalyvavo lietuviškuose paren-

Norį šfovyldoj dalyvauti, jei gfanuose. UoH pamaldų lankyto- 
nėra dar rezervavę sau kaosba* w>—n r y .
rių, prašomi nedelsiant reaer- WwlFt MUK
vuoti, nes tomis dienotais vašu- ^aaSLurijy H 
rotajų y» daug ir gaH susidaryt ] lįf ’.įSSSSS^^9 
ti ■taikumų kambario— gauti. mgl 4MMMA ALtasuS' 
Ite2£!VftCl}1| mJCMu KmpU*

daugiau partijų žaisda
mas juodais, o Sptsskįs — bal
tais. Pusfinaly Portish rungsis 
prieš vokietį Robert Huebner.

Bostono MET lygos rungtynė
se UMASS įveikė lyderį MIT 
3-2, tad lygos 1979/80 lente
lė pasidarė tokia: MIT 5-3> 
UMASS 5-3, LITHUANIAN 4.5- 
3.5, HARVARD 3-5, BOYLS- 
TON 2-6. Taigi So. Bostono 
LPD šachmatų komanda (R. 
Grauslys, K Merkis, J. Zoza, 
K Makaitis, B. Skrabulis) baigė 
1979/80 lygos rungtynes gar
bingai, vos pustaškiu atsilikusi 
nuo lygos laimėtojų MIT ir 
UMASS. Daugiausia taškų lietu
vių komandai surinko Jurgis 
Žoza — 6-2, bet geriausiai su
žaidė Ričardas Grauslys, pel
nęs 5-0, toliau rikiuojasi Bro
nius Skrabulis 5-3, Mazys Mer
kis 4.5-3.5, Kęstutis Makaitis 
2-1, Tomas Atkočaitis 1.5-0.5 
ir mūsų talkininkas inž. Aleksis 
Klinovas — pustaškiu iš trijų. 
Šachmatininkų treniruotes vyks
ta kas ketvirtadienį, nuo 7 v.v., 
So. Bostono LPD klube. Kas 
tik domisi- ar nori sustiprinti 
savo žaidimo lygį, prašomas lan
kyti tas treniruotes. Itin kvie
čiamas jaunimas.

Lietuvos šachmatų pirmeny
bes laimėjo kaunietis Algiman
tas Butnorius, pasiruošęs LTSR 

____ _________ čempijono titulu šeštą kartą. Jis 
Primenama, kad ateinantis surinko 10.5 tš., Kęstutis Kaunas 

Kultūros Židinio parengimas 
bus sekmadienį, gegužės 25, 
Sekminių dieną. Tai bus tradici
nė pavasario šventė su specia
liom gegužinėm pamaldom, vai
šėm, dainom, šokiais ir pasi
linksminimu Židinio kieme. Iš

gailina išvengti neatsakomingo 
patalpų naudojimo. Administra
cijos raštinė yra Židinio kieme, 
naujam priestate. Patartina iš 
anksto paskambanti iy^pąskirti 
susitikimo laiką. Raštinės tele
fonas: 212 S35-S38&

ja šv. Alfonso bažnyčioj. Jos žen
tas Kęstas Laskauskas yra Lie
tuvių radijo valandos vedėjas. . 
Gedulingos mišios už jos sielą 
Šv. Alfonso bažnyčioj aukotos 
balandžio 24. Palaidota Loudon 
Park kapinėse. Nuliūdime liko 
duktė Valerija, žentas Kęstas, 
anūkai Romas, Ona ir Regina bei 
giminės.

Magdalena Treiderienė, nau
josios kartos lietuvė, Elenos Ar- 
manienės motina, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė gegužės 3, 
senelių prieglaudoje. Kai svei
kata leido Magdalena- buvo Šv. 
Alfonso bažnyčios uoli pamaldų 
lankytoja. Jos duktė dr. Elena 
Armanienė yra žymi veikėja 
lietuviškame gyvenirte Balti- 
morėj. Gedulingos mišios au
kotos už jos sielą Šv. Alfonso 
bažnyčioj gegužės 6. Palaidota 
Loudon Park kapinėse. Nuiiū-

Lietuvių tesuvalį rengia Bai- 
timorės lietuvių draugijos ir or
ganizacijos birželio 7-8 . Festi
valio atidarymas įvyks birželio 
7, šeštadienį 12 vai. SVeikinimo 
žodį tars miesto burmistras ir 
lietuvių bičiulis J. Donald Scha- 
efer. Bus stalai su lietuviškais 
rankdarbiais, drožiniais, kny
gomis ir plokštelėmis. Taip pat 
bus stalai su lietuviškais val
giais, kurių bus galima nusi
pirkti. Meninę programos dalį 
atliks tautinių šokių grupės ir 
Dainos choras.

Jonas Obelinis

iš

tele-

Kultūros Židinio išlaikymo lė
šos, kaip ir seniau,' daugiausia 
ateina iš bingo žaidimų pajamų. 
Todėl LK Fondo vadovybė reiš
kia nuoširdžią padėką bingo dar
buotojam už jų pastangas, ištver
mę ir labdaringumo pavyzdį 
visiem. Dalis Židinip pajamų 
ateina iš patalpų nuomos, paren
gimų, aukų ir LK Fondo natrio 
rribkesčių. Aukos reikalingos ir 
dabar, nei kiek nemažiau, kaip 
Židinio statymo ir pirmosios iš
laikymo fiazės metu. Aukas Kul
tūros Židiniui prašoma siųsti 
šiuo vardu ir adresu: Lithuanian 
Cultural Foundation Ine., 355 
Highland Bltd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Taip pat raginama kuo 
didesniam skaičiui aukotojų būti 
Lietuvių Kultūros Fondo nariais. 
Kiekienas asmuo, paaukojęs 
bent 100 dolerių, gali tapti pil
nateisiu nariu, šiuo. reikalu 
kreiptis į finansų sekretorę Apo
loniją Radzivanienę, 84-16 110 
St.KicbmondHill, N.Y. tel. 441- 
9720, arba tiesiog į Židinio ad
ministracijos raštinę.

anksto* kviečiama 
Sekmines ’ pralerit 
šventėje.

— 10,-Anicetas Uogelė — 9.5. 
Po prizininkų ėjo: G. Piešinas 
9, E. Rozentalis ir L. Ševelio- 
vas po 8.5, V. Mališauskas 8, 
B. Rumiancevas 7, A. Kveinys 
6.5, R. Survila 6, M. Drozdo- 
vas 5.5, R. Šlekys ir A. Za- 
polslds po 4.5, V. Gelžinis 4, 

Gailevičias 3, o G. Rastenis 
iš pirmenybių pasitraukė dėl 

Alg. Š. ligos.

PASKUTINI PBOGA
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ........ $35M0
Etacyd^e^a Lituasica 6 tomai ... $125JO
Vinco Krėvės BaŠtai'6 tomai............  $30JG
K mano^atrimfarimų — Petras Klimas $12J0

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

je prasidėjo šokiai: Kepurinė,

tienė,T- Stankūnaitė, 1. Ulpaitė,

Lietuvos ir Amerikos vėliavo-

rikos himnai. Klebonas kun. A.
Janiūnas sukalbėjo maldą. Mo-

ma gegužinė įvyks rugpiflčio 10. 
Laisvės Varpo sadįjc progra-

namentinės dekoracijos — Ri
mo Manomaičio.

taip pat visom moterim, bet kuo 
prisidėjusiom prie šio gražaus 
minėjimo.

Tryptinis, Suk, suk ratelį, Rugu
čiai, Malūnas.

tuviškų dainų, vyrų choras — 
taip pat sbhstė Francis Suslavi-

pųos ispanų apostolatni. Vietos 
LB sukviesti, dalyvavo 32 as-

kio parūpintų lietuviškų mišio
lėlių. Sugiedojom tris lietuviš-

tinos reikšmę: per motiną atei
na pasaulin kiekvienas žmogus, 
per ją atėjo ir Kristus. Prisimi-_____________________ _
nęs Lietuvoj mirusią savo moti- sėdy pasVJhė vasario 11-17 lie- dainas. Paskaitininkas iš Bosto- 
nėlę ir Argentinoj tėvelį, jaut
riai tarė: "Pasilikau vienas sve
timame krašte”. (Iš Lietuvos jis 
išvyko 11 metų amžiaus.) Į mi
šių eigą įsijungėm ir mes: skai
tymus atliko A. Pakštienė, G. 
Vildžius, B. Kondratas, aukas 
prie altoriaus atnešė EI. ir St. 
Mikniai, o pabaigoj dar žodį 
tarė G. Vildžius, padėkodamas 
mišias aukojusiam kun. Kli- 
manskui.

gom Lawrence miesto burmist
ras Lefebre miesto tarybos po-

tuvių savaite. Virš miesto vai- savo kalboj paaiškino aplin- 
dybos buvo iškelta lietuviška

gas buvo dekoruotas. Išstatyta 
lietuvaite tautiniais drabužiais. 
Pakabinti didžiųjų ' Lietuvos 
miestų paveikslai. Miesto bib
liotekoj sudaryta paroda. Buvo 
gintaro, rankdarbių, rank
šluosčių, medinių klumpių, kny-

kybes, kodėl tiek daug lietuvių 
yra atvykę į Ameriką.

Rinkliavoj Akai suaukota 256
dol. J.Sk.

joji knyga apie žymųjį lietuvį ir

kurni

Lopšinė (solo V. Bizinkauskaite), 
Sopinsiu dainužę (duetas H. 
Dillis ir R. Kulbyte), Lėlytės 
sapnas (solo H. Dillis), Oi ži
ba žiburėlis (solo A. Lingertai- 
tienė) ir paskutinis liaudies šo
kis šeinis, kurį atliko visos kank
lininkės. Po jų vėl 'orkestras ir

tubnytis ir Subatėlė-

kio ir muzikos užburtame pasau
ly buvo tikrai neparastos.

Šokėjų buvo dvi grupės: vy
resnieji ir mažieji. Labai gražu, 
kad buvo įjungti ir mažieji, nes 
tai bus ir jiem paskatinimas 
toliau šokti ir dalyvauti lietu-

nė8 A. Gustaitienė, V. Ivanaus-

birželio 14, šeštadienį. Pamaldos 
už išvežtuosius į Sibirą 6:30 

__ __ yaL vak. šv. Petro lietuvių pa- 
Apžiūrėjus parodą, buvo per- ' rupijos bažnyčioj. Po pamaldų 

sikelta į Il-ro aukšto salę, kur 
jau buvo gražiai padengti ir gė
lytėmis papuošti stalai. Čia apie 
lietuvę motiną kalbėjo L.M.F.

žė lietuvės motinos įnašą į Lie
tuvos istoriją ir lietuvybės iš
laikymą. Per spaudos draudimo 
ir kitus sunkius laikus' lietuvės 
motinos įnašas į lietuvybės ir 
lietuviško žodžio išlaikymą yra 
labai didelis. Lietuvos liaudis ■ 
motinai tarėjo net 70 gražiau
sių makmybinių ir grožybinių 
vardų. Amerikoj oficiali Motinos 
diena įvesta 1914, o Lietuvoj 
1924.

lios 12.

chitektų S-gos Bostono skyriaus 
30 m. sukakties balius lapkričio

restorane; Randolph, Mass.

rimo minėjimas įvyks lapkričio 
23 Lietuvių Piliečių D-jos salėj, 
So. Bostone.

ir pasivaišinom mūsų bendruo-

puošė visas motinas gvazdikais,

Stundza Sr. Salė buvo papuošta

mirėagnė

nyčios Cypress Hills kapinėse,

Gegužės 7, trečiadienį., 8:30

ikutiniu laiku labai sunkiai sir- teko į Berlyną, kur 1948 mėty

Mickeliūnas.

daryti sąlygas jaunimui burtis 
draugėn ir puoselėti lietuviško 
liaudies meno tradicijas. Sū
kurio gretose sukasi apie 40 
įvairaus amžiaus jaunuolių.

_ . - . - tuvių repiezeutacųa.
Šudies atakos ištiktas, kovo 4

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

priklausomybei. Pasakė minėji
mui pritaikytą pamokslą.

Po mišių į Šv.. Pranciškaus 
salę susirinko abiejų parapijų 
lietuviai. Minėjimui vadovavo

SfelfngR), 
GaveHo, Putino, Stasio Santvara

Po mišių susirinkom parapi-
rodą aplankė miesto burmist
ras Lefebre su savo tarėjais ir 
kiti.

Vasario 17, sekmadienį, 12 vai. 
Šv. Pranciškaus bažnyčioj kle

viškuose renginiuose bei lietu
viškoje veikloje. Šoko pasikeis
dami. Išskyrus pertrauką, sceno
je nebuvo tuščių tarpų.

muose, Milltown, N.J. Pašarvota 
buvo M. Šalinskienės šermeni- Atvykusi į Ameriką, gyveno 

Long Island ir dirbo kelionių

Velionė Lietuvoje Kaune

Kadangi Southeastem Phil- 
harmoiujos orkestras padėjo šo
kėjam atlikti programą, tai Sfl-

o F. Rajeckas padalino “Ameri
kos Lietuvių Tarybos penkme
čio” knygelių.

Eligijus Sužiedėlis, asistente šo
kiam — Jūrate Dambrauskaite, 
Kanklių vadovė — Aldona Lin- 
gertaitienė, muzikos palyda šo
kiam — Maryann Crowley — 
piano, Brian Pierce — akordeo-

tautinius šokius ir bus apsiren-VINCAS MCKEUONAS „ . .. ■ . ..... _...gę tautiniais drabužiais. Tai lie-

žieji. Gidą Zikaite padekla
mavo: Ačiū tau, mamyte, o To
mas Zikas — Mamytei. Tada ak- 
torė-režisorė Aleksandra Gustai
tienė labai gyva ir j



(212) 827-1352

-~iM

ORKE

Spaustuvė —(212) 827-1350 
Vienuolynas ..(212) 235-5962 
K. Ž. salė — 212) 827-9645

341 MOHLAND BLVD.

šventė rengiama gegužės 25, 
sekmadieni, Kultūros Židinio 
salėse ir aiksėję. 12 vai. bus 
mišios salėje. Sekminių prosą

gegužės 17, šeštadienį, N.Y. vy
rų choro Perkūno koncertas. 
Pradžia 7:30 v.v. pulktualiai.

Šeštinės švenčiamos gegužės 
15, ketvirtadienį. Katalikam yra 
privaloma tą dieną išklausyti 
mišias.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
pranciškonų vienuolyno provin
cijolas, atvyksta* į Kultūros Ži
dinio pavasario šventę ir pa
maldų metu pasakys pamokslą.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas, gegužės 
7 dalyvavo su žmona New Yorko 
miesto komisionierės Jungti
nėm Tautom ir konsulariniam 
korpusui Gillian M. Sorensen 
ir Exxon korporacijos preziden
to H.C. Hauffinann diplomati
nio korpuso garbei suruoštam 
priėmime Metropolitan Mu- 
seum of Art. Svečiai galėjo ap
žiūrėti meno objektus iš Kini
jos Didžiosios Bronzos Gady
nės, apimančios laikotarpį nuo 
dvidešimt pirmojo šimtmečio 
prieš krikščioniškąją erą iki 220 
metų. Priėmime dalyvavo ir 
New Yorko burmistras Koch.

Tėv. Petras Baniūnas, OFM, 
ilgametis šio laikraščio admini
stratorius, š.m. birželio 2 šven
čia savo kunigystės 40 metų 
sukaktį. Šia proga birželio 1, 
sekmadienį, 12 vai. rengiami 
jam pagerbimo pietūs. Norintie
ji dalyvauti, prašom skambinti 
Ž. Jurienei, tel. 212 441-7831.

Pabaltiečių Moterų Taryba 
gegužės 18, sekmadienį, 4:30 
v. popiet Estų namuose rengia 
tradicinį pirmininkės pareigų 
perdavimą ir drauge paminės 
organizacijos 33 metų sukaktį. 
Šiemet pirmininkavo Aldona 
Pintch, dabar pareigas perduos 
latvėm. Kalbės Simas Kudirka 
ir Daiva 
programą 
laitytė.

L.M.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje pirmoji komunija bus ge-

mišios bus iškilmingos. Po mi
šių bus eitynės prie lauke esan
čio paminklinio kryžiaus. Ten 
bus uždegta žvakė, kuri pri
mins Sekminių ugnį. Po visų 
pamaldų, aikštėje ir salėse pra
sidės pavasarinė gegužinė. 2; 30 
v. popiet bus kultūrinė progra
ma. Tautinius šokius šoks Jad
vygos Matulaitienės vadovauja
mas tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis. Akordeonų muzika. 
Groja Vytautas Daugirdas ir An
tanas Razgaitis. Veiks Vytauto 
Alksninio vadovaujama “Girai
tė” su įvairiais kepsniais, bus 
ir kitokių užkandinių. Įėjimas 
nemokamas. Visi kviečiami tą 
dieną praleisti nuotaikingoje ge
gužinėje. Ją rengia Lietuvių 
Kultūros Fondo specialus komi
tetas.

. reikia registruoti klebonijoje 
arba Maironio lituanistinėje mo
kykloje pas kapelioną Tėv. An
taną Prakapą, OFM, ar seselę 
Urbaną.

Už a.a. Vincą Mickeliūną mi
šios bus aukojamos gegužės 17, 
šeštadienį, 10 vai. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioj. Draugai 
ir pažįstami prašomi dalyvauti 
mišiose ir pasimelsti už velio
nį-

Magdalenos Galdikienės pir
mosios mirties metinės bus pri
simintos gegužės 26, pirmadie
nį, 11 vai. pranciškonų koply
čioj. (Ji mirė gegužės 22). Mi
šias užprašė PLKOS.

DaiL Reginai Ingelevičienei 
mirus, dr. Vytautas Vygantas 
Kultūros Židiniui aukojo 25 dol. 
Židinio administracija už auką 
dėkoja.

DaiL Ados Peldavičiūtės- 
Montvydienės, mirusios prieš 
kelioliką metų New Yorke, kū- Pakeitęs adresų, rašyk ad-

minlstracijai, drauge pridėk Ir 
savo senų adresų.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo narių susirinkimas bus 
gegužės 21, trečiadienį, 7:30 
v.v. įprastinėje vietoje, Cong- 
regational bažnyčios salėje, 91 
St. ir 85 Rd. Woodhavene. Vi 
sos narės prašomos dalyvau ..

Harry Orlowsld, Darbiu iko 
skaitytojas, sulaukęs 64 ir am
žiaus, mirė gegužės 10. Nuliū
dime liko žmona Edn , brolis 
Juozas, sesuo Ona ohovelski 
ir brolvaikiai.

Perkūno choras Kultūros Židinio scenoj su savo dirigentu Viktoru Raliu. Choro pava
sario koncertas bus gegužės 17 Kultūros Židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

BELAUKIANT P. SAKAITĖS REČITALIŲ

Kezienė. Muzikinę 
atliks Audronė Veb-

Klubų Federacijos 
New Jersey klubo narės gegu
žės 4 buvo susirinkusios pas 

■ naujai išrinktą pirmininkę Oną 
Karašienę aptarti tolimesnės 
veiklos planų. Liepos mėn. nu
matoma surengti gegužinę. 
LMKF New Jersey klubo val
dybą sudaro: Ona Karašienė — 
pirm., Liucija Alinskienė — 
sekr., Albina Vance — ižd., 
Danutė Rogers — narė kultū
riniams reikalams.

Jaunimo pamaldos bus gegu
žės 25, sekmadienį, per Sekmi
nes, 12 vai. Kultūros Židinyje. 
Po pamaldų prasideda Kultūros 
Židinio pavasario šventė.

Ieškau draugų" ir pažįstamų, 
kilusių iš Lietuvos, Žeimeliu 
valsčiaus, Geručių kaimo. Rašy
ti: Vytautas Grybas, 48 Felix 
St., Providence, R.I. 02908.

riniai tvarkomi, rastauruojami, 
aprėminami. Kūriniais dabar rū
pinasi jos brolis architektas Vy
tautas Pelda. Numatoma Kultū
ros Židiny surengti jos ap
žvalginę parodą.

Kultūros Židinio gegužinės 
metu bus atidaras Darbininko 
spaudos kioskas, kuriame bus - 
galima įsigyti plokštelių ir kny
gų. Dauguma knygų bus par
duodama po 1 dol. Prašom pa
sinaudoti proga ir papildyti sa
vo knygynėlius. .

Dalios Sakaitės nuotraukos, 
išspausdintos Darbininko 19 nr. 
autorius yra Algis Norvilą.

New Yruko vyrų choras Per
kūnas yra vienintelis šioje apy
linkėje veikiąs vyrų choras, ku
ris tvarkingai rengia naują re
pertuarą, rengia savo metinius 
koncertus, vyksta su koncertais 
į kitus miestus. Šių metų pava
sarinis jų koncertas bus gegu
žės 17, šeštadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinyje. Dainuoja 
choras, kuriam vadovauja Vikto
ras Ralys. Be choro, dar daly
vauja smuikininkė Milda Alkai- 
tytė. Chorui ir smuikininkei 
skomponuoja pianistė Dalia Sa
kaitė. Po koncerto bus šokiai, 
grojant Joe Thomas orkestrui. 
Scena koncertui bus specialiai 
dekoruota. Dekoracijas daro 
Antanas Stelingis, kuris ir pra
eitais metais buvo originaliai 
sukūręs didelę galinę dekoraci
ją. Choro pirmininkas Liongi
nas Drangauskas rūpinasi, kad 
kuo geriausiai praeitų koncer
tas, kad kuo daugiausia atsi
lankytų publikos ir tokiu būdu 
paremtų vyrų darbą. j

MAIRONIO 
LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE

Mokslo metų baigimo egza
minai dabar vyksta visose kla
sėse.

Motinos diena minima gegu
žės 17, penktos pamokos metu, 
Motinos, ypač žemųjų skyrių 
mokinių, prašomos atsilankyti.

Painokų nebus gegužės 24 
savaitgalį, nes gegužės 26 y» 
Vainikų diena.

Mokytojų tarybos posėdis 
bus gegužės 31, šeštadienį, po 
pamokų. Posėdis bus Kultūros 
Židinyje.

Mokykla fotografavosi gegu
žės 3. Fotografavo visiem gerai 
žinomas fotografas Liudas Ta
mošaitis. Nuotrauka yra didelio 
formato, jos kaina 2.50 dol. Ga
lima užsisakyti pas tėvų komi
teto narius.

New Yorko lietuviai per pra
ėjusius ketverius metus jau pri
prato prie jaunos šviesiaplau
kės, visuomet besišypsančios 
muzikės Dalios Sakaitės. Kon
certuose, parengimuose dažnai 
ją matome atliekančią progra
mas, akomponuojančią choram 
ir solistam.

Muzika ir viskas, kas rišasi 
su ja, ją domina. Ji tam ski
ria daug laiko. Pasirinkus tokią 
sritį, reikia ją mylėti, nes šis 
pasirinkimas nėra lengvas. Rei
kia dažnai atsižadėti lengvesnių 
uždavinių, reikia griežtos dis
ciplinos, reikia turėti vilties ir 
pasiryžimo. Ji tai sugeba pada
ryti. Būdama jauna pianistė, 
savo profesijai pašvenčia savo 
laiką, energiją ir sielą.

Dalia Sakaitė yra gimusi ir 
augusi Clevelande. Ten pradėjo 
fortepijono mokslą. Jos pirmos 
pamokos buvo pas Genę Kar- 
sokjenę. Vėliau mokėsi pas Bi
rutę Nasvytytę-Smetonienę ir 
Andrių Kuprevičių Cleveland 
Music School Settlement mo
kykloj. Dvejus metus studijavo 
muzikos konservatorijoj Vokie
tijoj. Bakalaurės laipsnį įsigi
jo University of Čincinnati.

Šiuo metu mokosi pas žymų 
pianistą Raymond Lewentha! i r 
baigia studijas magistrės laips
niui Manhattan School of Music.

Per šiuos ketverius metus daž
nai ją matėm Kultūros Židiny 
ir lietuvių tarpe. Akomponavo 
vietiniam bei viešėjusiam cho
ram ir solistam. Sutartinė ir 
Perkūnas susilaukė jos talkos. 
Praėjusį rudenį ji suorganizavo 
chorą iš jaunų žmonių ir, vi
suomet kruopščiai pasiruošusi, 
veda repeticijas savo namuose. 
Parinktas repertuaras apima 
liaudies bei estradines kompo
zicijas.

Neseniai atliko programas 
West Palm Beach ir St. Pe- 
tersburg lietuviam. Į jos pasi
rodymus jie entuziastiškai re
agavo. Draugo recenzijoj Algis 
Šimkus rašė: ".. . Dalia Sakaitė 
turi gražių pianistės duomenų. 
Apdovanota gera atmintimi ir 
muzikine koncentracija, ji suge
ba atlikti jau net sunkokus da
lykus be' pastebimų pastangų, 
savo švaria, įveikiančia techni
ka bei nuoseklia interpretacija 
patraukti klausytoją ir išlaikyti 
jo dėmesį”.

NEW YORKO VYRŲ CHORAS

EKSKURSIJA į 
KENNEBUNKPORTĄ

JAV LB New Yorko apygardos

WOODHAVENO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

šaukiamas birželio 1, sekmadienį, 4:30 v. popiet Kultūros

Tradicinė ekskursija autobus 
pas Tėvus pranciškonus Keri 
nebunkport, Maine, šiais metais 
daroma ne Darbo dienos savait
galy, bet JAV nepriklausomybės 
šventėj. Autobusas iŠ Kultūros 
Židinio kiemo išvyks liepos 4, 
penktadienį, 8 vai. ryto. Pakeliui 
sustojama prie Shalins Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Į New Yorką grįž
tama liepos 6, sekmadienį, vaka
re.

Kelionė, nakvynė geruose 
kambariuose ir valgis 5 kartus — 
asmeniui 85 dol. Šios kelionės 
reikalais skambinti Marytei Ša- 
linskienei 296-2244 arba Tėvui 
Petrui 827-1351. Anksčiau užsi
registravę pasirenka vietas auto
buse bei kambarius vasarvietėj-

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ

KENNEBUNKPORTE

11697)

DARBOTVARKt:

11.

APYLINKĖS VALDYBA

Pranciškonai kviečia lietuviš
ką visuomenę atostogauti gražioj 
vasarvietėj Kennebunkporte, 
Maine, čia ideali vieta ir fizi
niam, ir dvasiniam poilsiui. Jė
gas stiprina didinga Maino gam
ta —jūra, miškai, tyras oras, o 
taip pat ir geras, lietuviškas 
maistas, patogūs kambariai. Dva
siai atgaivos teikia meniška ap
linka monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos.
. Atostogavimo sezonas — lie
pos ir ragpiūčio mėnesiai. Infor
macijų Ir rezervacijų reikalais 
kreiptis adresu: Franciscan' 
(kiest House, Kennebunkport, 
ME 04046. Telef 207 967-2011.

Dalia Sakaitė mum yra buvusi 
visuomet nuoširdi, miela, pasi
ruošusi padėti, prisidėti. Paro
dykim jai, kad mes, New Yorko 
lietuviai, ne tik jos meną, bet 
ir ją vertinam. Dalyvaultim jos 
dviejuose rečitaliuose, kurie 
netrukus įvyks Manhattano sa
lėse.

Koncertus rengia Landmark 
Senes. Pirmasis įvyks šį šešta
dienį, gegužės 17, buvusio Ame
rikos prezidento Theodore Ro- 
osevelt namuose-muziejuj. Pra
džia 2 vai. popiet. Antrasis įvyks 
antradienį, gegužės 20 Federal 
Hali, Wall Street. Pradžia 5:30 
vai. vak. Programoj bus atlieka
mi Bacho, Scarlatti, Beetho- 
veno, Bacevičiaus, Liszto ir 
Chopino kūriniai. Įėjimas į abu 
koncertus yra nemokamas.

, Paremtam jaunąją pianistę ir 
ją paskatinkim kopti į muzikos 
pasaulio viršūnes. Pasidžiaukim 
didžiųjų kompozitorių kūriniais. 
Pasidžiaukim jauna menininke, 
kuri per tokį trumpą laiką tiek 
daug yra prisidėjusi prie mūsų 
kultūrinio gyvenimo.

Rasa

PERKŪNAS
RENGIA S METINĮ

KONC E RTĄ
gegužės 17, šeštadienį, 7:30 v.v.

Kultūros Židinyje

PROGRAMOJE:

vyne choras, diriguota VIKTORAS RALYS, 
afttympontrota DALIA SAKAITĖ 

smuikininkė MILDA ALKAITYTĖ

■am OMtt aat etefteteM te erto IMm>

Lauktame visiį atHhnLant
PERKOMAS




