
nuo-

nę programą atliks visų mėgia-
vos. Okupuotos Lietuvos spau-

kas. Jis su įvairiom gyvenimo

JAV pažadą, kad jis bus gina-
1 amerikiečių visuomenę abu 

svečiai kalbėjo per populiarią

spėjo Sov. S-gą, kad jos bandy
mas stiprinti savo jėgas Karibų 
jūroj gali pažeisti JAV gyvybi
nius interesus.

lamo vyriausybė paskelbė 
amnestiją visiem padėjusiom

susitikimus su amerikiečių

Catholic Regis- 
ter”,“The Tidings”, “UCLA 
Daily Bruki”, “Tvvin Circie”, 
"Daily Sundial”, “The Daily 
Breeze”, "The Register” ir 
Beverly Hills bei Mission Viejo 
aukštesniųjų mokyklų laikraš
čiai.

pranešimus padarė dviejuose

JAV pažadėjo paskirti 1981 
ir 1982 m. 285 mil. dol. Afri
kos pabėgėliam šalpti. Apie 5 
mik Afrikos gyventojų dėl įvai-

Califomijos valstybiniuose uni
versitetuose ir dviejose aukštes
niosiose mokyklose. Jiedu taip 
pat kalbėjo lenkų ir latvių jiem 
suruoštuose priėmimuose ir Mo- 
lotovo-Ribbentropo pakto reika
lu lankėsi vokiečiu konsulate.

jau minimas ir jo apsilankymas 
Los Angeles mieste. Įdomiu su
tapimu, losangeliškės "mažosios 
naujienos Amerikos Vakaruose” 
prieš Vasario 16 minėjimą įro- 
dinėjo, kad šakalys į Nepriklau
somybės šventės minėjimą kaip 
kalbėtojas nekviestinas.

Jei ne Lietuvių informacijos 
centras, tai mūsų Vasario 16- 
ji Los Angeles amerikiečių vi
suomenėje būtų praėjusi nepa
stebėta. Su savo gražiai įvykdy
tu projektu informacijos centras 
pasiekė kelių tikslų: kovojančių

aktualijom ir satyrinėm išvadom 
linksmins susirinkusius.

Dalyvaudami šiame radijo 
klubo pavasario baliuje ne tik su 
šypsena ir juoku praleisite vaka
rą, bet paremsite ir lietuvišką 
radiją, kuris lietuvišku žodžiu, 
daina ir muzika'jungia visus lie
tuvius bendram lietuvybės išlai
kymo darbui, žadina lietuvio 
meilę lietuviui.

Stalus iš anksto galima užsisa
kyti pas radijo klubo valdybos 
narius. Įeinant aukojama 10 
dol. Visi kviečiami gausiai da
lyvauti. — J.G.

SIMBMMO VARPO KEPYKLA — SMver BM Baking Co. Uataviška ir

mcnstraciįsts, per kurias du stu-

(atkelta ii 1 psl.)

pasiuntė ten armijos štabo virši- kerės ir

Mėsa ir cukrus jau normuojami Artimesniem santykiam vis dar

operos ir baleto teatrui, 1980

atvykę koncertuoti su sovietų ra-
nėdanri 2-ros respublikos 50

kas "Linas” ir Vilniaus statybi-

ko eilėraščių rinkinys . “Lekia 
kaip metai” (111 psl., 7000 egz.)

mįjos atsargos karininkus ir 1 
civilinį gyventoją.

dorė su .Japonijos prekybiniu 
laivu ir jį nuskandino. Du japo-

knygelė “Poltfoniįos” (88 psL, 
14,000 egz.). Prie plonesniųjų

vėliavos ordiną gavo statybos ir 
montavimo tiestas "Vilniaus

JAV, siekdamos artimesnio ,___. t_____... . .bendradarbiavimo su Argentina, gaį pateko ant sovietinės įneš- 9 priklauso ir Au

riaus Dimitri Šostakovič sūnus 
Maksim su savo sūnum Dimitri 
pasiprašė politinio pabėgėlio

PAVERGTOS LIETUVOSvo arvysę x jav Karo laivai, partijoj iškilo nauja kova tarp _

JAV kongresas prieš 2 metas už
draudė parduoti Argentinai 
ginklus.

Omar N. Bradley mirė New 
Yorke turėdamas 88 m.

Š. Korėja paleido į bebėgantį 
į P. Korėją seržantą apie 1,000 
Šūvių, bet bėglys atbėgo nesu-

ir nuosaikiųjų vado Denis Hea- 
dentai, žurnalistas ir laikraščių j^y dėl partijos pirmininko pa-

išverstą “Nibelungų giesmę” 
(390 ps., 14,000 egz.). Prie stam-

i 1 * * 1' ma nauja

Dėl to studentai surengė- de- kairiojo sparno vado Tony Beno KULTŪRINIO GYVENIMO

|

ir periodikoje spausdintas M. 
Sluckio romanas “Saulė vaka
rop” (495 ps., 28,000 egz.). Prie

saros pradžia” (335 psL, 20,000
egz.). E. Matuzevičius ir A. Va-

problemos” (502psL, 5000egz.).

psL, 15,000 egz.). J. Avyžius

MLY. TeL 212 22*4134.

jroagimo,

K.VICAS
JOTAS 

inj + im
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Birželio belaukiant

kuris savo kadeecąą baigė MSB 
gruodžio mėnesį, buvo įneštos 
stiprios rezoliucųos Pabaitąo 
kraštų bylos reikalu ir atstovą

redagavęs I 
mdradmbiau-

lūmuose, ir senate. Stipriną 
rezoliuciją autoriai atstovą rū-
urnose

fietavią katalikiškoj spaudoj. W. Bil! Young (R.-Fla.) — H. 
Cfm. Res. 33; komav narnai Sa- 
muel 
Čon.
Edward J. Derwinski (R.-IH.)

veržėsi į laisvę. Buvo paskelb- 

klausomybė.
Sudaryta laikinoji vyriausybė 

laisvės studentus, moksleivius, 
šaulius, buvusius karius. Daug 
kas prisimena, su kokiu įspū
dingumu Kaune buvo laidojami 

laikinosios vyriausybės pirmi- 

čius vyriausybės ir visos tautos 

kalbą.
Tikėtasi, viltasi, kad sudėtos 

aukos atneš Lietuvai laisvę, bet
laikinoji vyriausybė neilgai gy
vavo. Hitlerio karo mašina ritosi 
toliau į rytus. Hitleris ir kiti na
cių vadai turėjo tik grobuoniš
kus tikslus. Jie nenorėjo tautas 
išlaisvinti, o norėjo jas pavergti. 
Su kokiu nerimu laukė ukrainie
čiai, kad ten ateis vokiečią ka
riuomenė ir gyvenimą pakeis 

paties laukė ir kitos tautos.

didįjį “Reichą” nuo Vidurže- rengs? Iki šiol nesigirdi jokio 
mio jūros iki Uralo kalną.

Hitleris nebūtą palikęs net 
Lietuvos vardo. Būtą iškėlęs 
visus Lietuvos gyventojus ir į-

dar toliau. Gal būtų davęs Siek 
tiek geresnius darbus nei sla
vam, kurie kariavo su Vokietija.

Hitlerio grobuoniškumas, jo 
žiaurus elgesys su karo belais
viais ir buvo jo pralaimėjimo 
priežastis. Visi nusistatė priešą. 
Lietuvoje ir sunkios vokiečią 
okupacijos metais sugebėta jai 
pasipriešinti. Kiek kartą norėjo 
sumobilizuoti jaunus vyrus, bet 
nepasisekė. Buvo sudaryta ir ka
riuomenės dalinys Rinktinė, ku-

centracijos stovyklą Štuthofe.
Likvidavus Rinktinę, daug jos 

tautos dvasios — tauta atkakliai 
ir patvariai siekė nepriklauso
mybės.

šiemet nėra eilinis birželis. 
Jis primena lietuvių tautos he
rojinius žygius, veržimąsi į lais- 

pilna to sukilimo dalyvių. Pa
gerbkime juos. Prisimindami 

kad gyva tauta visada ieško mo
mentą sukilti. Toks nusiteiki
mas buvo ir 1941 metais, davęs 

dėl Lietuvos laisvės savo jau
nystėje.

Jie Saukia mus. Jie įpareigoja!

žygio JAV kongrese, Kodėl taip

Visas tas darbas vykdomas 
ne laisviesiem, o pavergtiesiem. 
Visuose žygiuose, o ypač Lie
tuvos laisvinimo darbe, daibuo- 

nai pritrūksta ir laiko, ir jėgų 
informuoti savuosius apie atlie
kamus darbus kitataučių tarpe.

ranką yra irgi didelė stoka. Yra 

(97th Congress). Ar stipriąją re*

vyriausybės nariai. Minėjimas

Ją reikia prisiminti drauge

sukilimo sukaktis, tada New 
Yorke buvo surengtas didelis

balso, nors šiaip visą orga
nizaciją veikla nėra nutilusi. Vi
si skuba, juda, bet ar kas prisi-

Kiekviėnas pavasaris ir birže
lis mus įpareigoja kalbėti už

grobuonys taršė Lietuvos Rink
tinę ir karininkus vežė į Vo-

bojasi pasigarsinimu savųjų

nas Robert K. Doman (R.-Calif.) 
— H. Con. Res. 134; ir kon- 
gresmanas John M. Ashbrook 
(R.-Ohk>) — H. Con. Res. 144. 
Daugiau kaip 50 kongresmanų 
buvo prisijungę prie minėtą re
zoliuciją autorių kaip koauto- 
riai (co- sponsors). JAV senate 
tą akciją vykdė senatorius Strom 
Thurmond (R.-S.C.) — S. Con. 
Res. 116. Prie jo kaip tos re
zoliucijos koautoriai buvo prisi
jungę eilė kitų senatorių.

h

tiečiai yra “trumpą distanciją 
bėgikai”. šis ir panašūs žygiai' 

pastangą, daug laiko ir kieto 
darbo. Garsiosios rezoliucijos 
(H. Con. Res. 416 — 89th 

vo didelio ir sunkaus šešerių 
metą darbo. Jau tame žygy daug 
mūsiškių “pavargo” ir nebeiš
tvėrė iki galo. Talkos ir para
mos panašiem žygiam yra žy- 
miai lengviau sulaukti iš kita
taučių negu kad iš savąją. 
Tai yra karti tiesa!

_ . . . . - JŲUU uuaiuciuuu, ruupu
Ir JAV LB centrai netari pana- * Rnrael KiA

šiem žygiam darbuotojų. Be r—___ n-ujr™.

organai. Panosių žygių galėtų Mowrer, Victor Rieael, Wiffiam 
imte ir totų kraštų LB vadovy- Rasber. Henry Tarto, Ir UH riete? la/AA ** MU

naiį'J, .U&attUim “Jei
tik kas iŠ kanadiečių į mus 
kreipsis, mes to žygio imsimės”. 
Tuo reikalu buvo rašyta Tėviš
kės Žiburiuose. Kanados LB dm- 

ir Kanados legislatoriai. PLB 
kongreso, įvykusio 1973 

teikta visa galima informacija 
apie Pabaltijo kraštą bylos kė
limą ir gynimą savo kraštą 
parlamentuose. Iki šiol nė vieno 
laisvojo pasaulio krašto lietuviai 
nėra pajudėję šia linkme.

Mūsą jaunimo masės Lietuvos 
laisvinimo darbui yra nepa
ruoštos. Protarpiais pasirodo

nius Nainys, JAV LB krašto 

nė vienam kitam asmeniui Mį-

Vytauto Volerto kadencijos pra
džioj. Buvo išrūpinti vedamieji 
Lietuvos bylos klausimu di- 

se — The New York Times, 
The New York Daily News, 
Chicago Tribūne, Los Angeles

Monitor ir eilėj kitą dienraščių. 
The New York Times mano dar- 

žurnalo U.S. News and Wbrld 

kai —■ William F. Buckley Jr. 
John Charberfam. Raini

Frank Morris, Edgar Ansel 

raščią. Vien tik vietos nupirki
mui tuose žurnaluose ir dienraš
čiuose tiem veriamiesiem ir 

vo kasmet apie 2,500 dolerių. 
Bronius Nainys ir jo valdyba 
mielai tą sumą skirdavo. Buvo 
vargo su Vytauto Volerto ir jo 
valdybos žmonėmis. Vytautas 

valdybos nariai kalbėjo, kad "Va-

(nukdta į 4 pd.)

Neatsilieka ir filmų pramonė.

ŽMOGUS — JUDANTI KRYŽKELĖ
Besikalbant apie Knygą, kone 

užmiršau apie Ararato kalnus.

viršūnes. "Ten”, sako, “yra 
Buyuk Agri Dagi — Didysis

tas filmas apie “Nojaus arkos ieš
kojimą” — In Search of Nęah’s 
Ark.

Nūdien arkos ieškotojai yra

apie vietovę, bet plačią geogra-
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Jau nuo 1950 metų vyrai ir 
moterys čia jungėsi choran lie
tuviškai dainai skleisti. Augo 

vienetan, pakeisdamas išeinan
čius. šiuo būdu iki dabar Phi- 
ladelphijoje laikosi Vilties cho-, 
ras.

Gegužės 9, šeštadienį, 7 vai. 
vak., įvyks Vilties choro koncer
tas Philadelphijos Lietuvių Na
muose. Pavasario koncertas ruo
šiamas pagerbti buvusį diri
gentą Leoną Kaulinį. 1950 L. 
Kaulinis suorganizavo vyrų ok
tetą. Po to veikė moterų okte
tas, vėliau mišrus choras. Leo
nas Kaulinis ugdė dainą iki 
1979, kol jo sveikata susilpnė
jo ir buvo priverstas atsisakyti 
šio sunkaus darbo.

Šiuo metu chorui vadovauja 
Frances Stankus. L. Kaulinio iš
lavinti jauni ir patyrę choristai 
yra sudarę programą ne tik su 
choro dainom, bet pasirodys su 
duetais ir solistėmis. Duetus su
darys: Zita Štarkaitė su Vytu 
Maciūnu, Ona Šalčiūnienė su 
Brone Volertiene ir Vytautas Vo- 
lertas Jr. su Vytu Maciūnu. So
lo: Ona Šalčiūnienė, Zita Štar
kaitė ir Birutė Šnipaitė (piani
nas). Chorui akomponuos jauna 
pianistė Birutė Šnipaitė.

Pavasario koncerte bus apstu 
kompozicijų ir balsų įvairumo. 
Programai užsibaigus, bus šo
kiai ir veiks bufetas. Kviečiama 
visa visuomenė.

Choro valdyba

NEW BRITAI N, CONN. 

Pensininkų veikla
Lietuvių pensininkų sąjungos 

narių mėnesinis susirinkimas 
įvyko vasario 27 Varpo klubo 
patalpose. Jų susirinko gana di
delis skaičius.

Pirmininkas John Matulis, ati
darydamas susirinkimą, prašė 
visus prisiminti ir tylos minute 
pagerbti mirusį narį Grigutį. 
Pranešė, kad bus rodomos skaid
rės apie Lietuvą ir kad kovo pa
baigoj bus blynų banketas su ka
va ir kitais skanėstais. Susi
rinkę tuo buvo labai patenkinti 
ir paplojo.

Sekretorius Boleslovas‘Semaš
ka skaitė buvusio susirinkimo 
protokolą ir pranešė, kad 25 
dol. auka buvo pasiųsta Altui ir 
gautas pakvitavimas, kurį jis ir 
perskaitė susirinkimui. Proto
kolas buvo priimtas.

Iždininkė Julia Valkonis per
skaitė kasos finansinio stovio 
apyskaitą. Šiuo metu kasoj esa
ma apie $1,300 dol. Apyskaita 
buvo priimta su plojimais.

Po susirinkimo buvo vaišės 
— malonus pobūvis ir nuomo
nių pasidalijimas.

Reikia palinkėti šiai draugiš
kai sąjungai gyventi dar ilgus 
metus.

Stanley Grušauskas

žmonai
IRENAI DYMŠIENEI

mirų*, giliam liūdesy pasitikusiems dukrai Marijai Dym- 
iaitoi-Ogden ir jo* šeimai reiškiu nuoširdžiausią 
užuojautą.

Kazys Algenis

DĖMESIO BALTIMORĖS IR JOS 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Gegužė* 18-17 Baltimorės Lietuvių Muziejau* 
patalpose vyksta

LIETUVIŠKOS TAUTODAILĖS
PARODA
Bu* Išstatyti daN. ADOLFO GEDVILO
(valrū* mono drožiniai — dekoratyvinė* lėkšto* au lie
tuviškai* ornamentai*, au Mindaugo, Gedimino, Kęstučio, 
Vytauto Didžiojo atvaladal*, *u Maironio poeztyo* žodžiai*, 
(vairūs papuošalai *u gintaru, rankšluostinė*, juostine*, 
audiniai.

VI** tinka lietuviškai* motyvai* papuošti namu*.
Parodų tvarko Sibiro tremtino Genovaite PopellonO.

biai Volertų namuose, Delran, 
N.J., 405 Leon Avė., kur daly
vauti kviečiamas visas Phila- 
delphijos, apylinkių ir tolimes
nių vietovių jaunimas. Sek
madienį po sumos Šv. Andrie
jaus parapijos salėje šaukiamas 
posėdis, kuriame kalbės Darbi
ninko redaktorius ir buvęs Atei
ties redaktorius rašytojas Paulius 
Jurkus. Kviečiama atsilankyti 
visa visuomenė.

Philadelphijos lietuviškos ra-

HARTFORD 
CONN.

PO KAZIUKO MUGĖS

Staiga pasibaigė visi pla
navimai, darbai ir lakstymai. Ty
lu, ramu, tačiau lyg ko tai trūks
ta. Dar vakar Hartfordo bažny
čios salėje buvo jomarkas. Virtu
vė pilna garų, gomurį kutenan
čio dešrų kvapo, gerai nusitei
kusių, sušilusių šeimininkių. Juk 
ne juokas suspėti pavalgydinti 
visus, ilga eilute nusidriekusius 
svečius. O jų šį kartą daug, tik
rai daug. Labai, labai malonu, 
kad Hartfordo lietuviai ir toli
mesni kaimynai savo atsilanky
mu parodo širdį skautam.

Pačioje salėje kiekviename 
kampelyje kas nors knibžda. 
Paukštytės ir skautės džiaugiasi 
savo gražiai atrodančiais stalais. 
Po kiekvieno pardavimo vis per
skaičiuojama visa kasa su di
džiausiu atsidavimu ir rūpesčiu. 
Panašiai atrodo ir pas brolius: 
vienas įdomumas stebėti jų vei
duose atsispindintį džiaugsmą, 
kati sekasi 'pirkliauti. Ant jų stalo 
matosi daug newjorkiškio Jan
kausko gražių medžio darbų.

A. Saimininkienė ne tik paau
kojo loterijai iš gelsvo šiaudo 
jos pačios sukurtą paveikslą, bet, 
su jai įprasta energija, skuba par
davinėti bilietus. Brolių loterijai 
gražų gėlėm padėti staliuką, pa
puoštą jūros kriauklėmis, pado
vanojo V. Nenortas. Būriuojasi 
žmonės prie R. Grigaitienės, at
vykusios iš VVorcesterio, ir ne
gali atsistebėti kaip greit be jo
kių pavyzdžių margina margu
čius. G. Kulpienės stalas irgi ap
gultas. Ką atvežė iš New Yor
ko, tai beveik viską Hartforde ir 
paliko. Bus mūsų ponios pasi
puošusios gražiais žiedais. Juozo 
Rygelio foto paveikslai tikrai 
gražūs ir meniški. Pastebėjus, 
jog nežinota, kad jis turi tokią 
gerą akį, jo žmona, lengvai šyp
telėjus, prasitarė: “Kai kitaip 
gali būti — savaime aišku”.

Naujai įsikūrę akademikai ne
atsilieka nuo visų. Reikia tikė- 

djjo programos prasidėjo prieš 
50 metų* Šiam jubiliejui atžy
mėti gegužės 16 Lietuvių na
muose įvyks akademija ir kon
certas. Programų istoriją paskai
toje peniuos Balys Raugas. Kon
certinėje dalyje dalyvaus smui
kininkė Brigita Pumpolytė-Ka- 
sinskienė su savo vyru, kompo
zitoriumi, ir dainininkė Violeta 
Bendžiūtė.

Liberty Federal Savings and 
Loan Association, Philadelphi- 
joje lietuvių įsteigta ir iki šiol jų 
vadovaujama finansinė įstaiga, 
peržengusi įnašais 200 milijonų 
dolerių sumą, švenčia 80 metų 
sukaktį. Gegužės 2 Lietuvių 
namuose šia proga įvyksta minė
jimas.

tis, kad jie bus mūsų pažiba ir 
bus gražiu pavyzdžiu jaunes- 
niem (tokie turėtų būti). Toliau 
prekiauja p. Kuprys su savo dar
bo vazomis, o D. Grajauskienė 
visokių knygų, plokštelių ir 
rankdarbių atvežė pusę vežimo. 
Kur dar bendra loterija, vyr. 
skaučių tvarkoma, kur kava ir 
pyragų stalai, prie kurių lipšniai 
patarnauja veteranės sesės! 
Mugę dar praturtino p. Jasai
tienės skautėm dovanoti pa
veikslai ir Br. Aleksandravičiaus 
bičių medus.

Atskubėjęs didžiausio vietinio 
laikraščio fotografas, sukinėjasi 
po salę, o jau kitą rytą džiau
giamės matydami “Hartford 
Courant” lapuose didžiulę nuo
trauką.

Hartfordo Švč. Trejybės para
pijos klebonas kun. J. Matutis, 
atidarydamas mugę, pagasdino 
visus susirinkusius, jei nepaliks 
visų pinigų mugėje, neis į dan
gų. Mielieji sveteliai, atrodo, 
tai tikrai įsidėmėjo, nes preky
ba vyko sėkmingai prie visų 
stalų.

Nuoširdus skautiškas ačiū vi
siem atsilankiusiem, neskubėju- 
siem išbėgti ir gražiai parėmil
siem šią skautišką, lietuvišką 
tradicinę šventę.

D.B.

NASHUA, N.H.

Šv. Kazimiero draugijai, 
įsteigtai 1899, gyvenimą perei
tais metais baigus ir savo namą 
už $140,000 pardavus, seniausia 
lietuvių draugija Nashuoj liko 
Šv. Juozapo. Jos tikslas auklėti 
nariuose šeimos ir darbo pagar
bą ir visais būdais remti Šv. Ka
zimiero parapiją. Kiekvie
nais metais suruošia bendrus na
riam komunijos pusryčius šv. 
Juozapo šventei minėti ir užpra
šo mišias už mirusius narius. 
Mišios užprašomos ir kada ku
ris narys miršta. Po pusryčių 
atliekama metinis susirinkimas 
ir išrenkama nauja valdyba.

Šiemet pusryčius sekmadie
nio rytą (kovo 22) po mišių 
suruošė draugijos pirmininkas 
Stasys Jasalavičius parapijos 
salėj. Atėjo per 50 narių. Jasa- 
lavičiui, kuris neseniai išgyve
no sunkią operaciją, talkino bū
relis darbščių šeimininkių. Pus
ryčiai buvo ne eiliniai: kiauši
nienė, kumpis, dešrelės, ‘bulvės 
ir pupelės, greta kavos ir vyno 
tostui Juozam ir Juozapinom.

Draugijos valdybon išrinkta: 
garbės pirmininku klebonas 
kun. Juozas Bucevičius, pirm. 
Stasys Jasalavičius, vicepirm. 
Juozas Andriuškevičius, sekr. 
Vytautas Sirvydas, ižd. Juozas 
Kubilius. Metinę $2 duoklę už
simokėjo 77 nariai, kurių dalis, 
negalėdama dalyvauti, atsiuntė 
paštu, o Josefina Chaput ir Ag
nės Baublis pridėjo dar ir po $3 
auką. Nariai nutarė paaukoti 
$200 kuriam stambesniam Sv. 
Kazimiero bažnyčios atnauji
nimo projektui ir $15 Darbinin
kui paremti.

Po susirinkimo Ričardo

— Chicagos lietuvių opera 
Šiemet stato Ponchielli operą 
"I Lituani”. Spektakliai vyks 
birželio 13, 14 ir 20 Chicagpj, 
Marijos aukštesniojoj mokykloj.

— Margučio radijas Chicagoj, 
Jaunimo Centre, spalio 24 atšvęs 
50 metų veiklos sukaktį.

Dr. Petras Vileišis, žymus visuomenininkas, vienas iš Lietu
vių Bendruomenės organizatorių Amerikoje, daugelio Lietu
vių Bendruomenės Tarybų narys, polėkingas kalbėtojas, šių 
metų kovo 31 dieną minėjo savo 75 metų sukaktį. Sveiki
name sukaktuvininką!

RAŠYTOJO A. LANDSBERGIO 
REČITALIS MIUNCHENE

Jau trečią kartą po ilgesnės 
pertraukos miuncheniečiai turė
jo malonią progą išgirsti rašyto
ją Landsbergį skaitant naujau
sius savo kūrinius.

Tai įvyko kovo 7 “Susitiki
mo namų” bibliotekoj. Knygų 
lentynos (kur sutelkta ir apylin
kės lietuvių bibliotekėlė), ant 
stalo Stasio Motuzo drožinė
tai — knygnešys ir Basanavi
čius su knyga rankoj — tiko šiai 
progai.

Miuncheno LB apylinkės sek
retorė Alina Grinienė pristatė 
rašytoją iš New Yorko, suminė
dama svarbiausius biografinius 
faktus ir raštus.

Rašytojas — Fairleigh Dick- 
inson universiteto New Jersey

Grauslio ir Karolio Scarks pra
vesta loterija, kuriai nariai sune
šė per 40 dovanėlių, paliko 
draugijai $101 pelno. $21 atėjo 
iš atskiros loterijos Kathy Kup
čiūnienės specialiai pakeptam, 
dailiai išrašytam šv. Juozapo 
šventei tortui. Pusryčiai tekaina
vo $83 (pernai $47), nes daug 
narių paaukojo maisto ir vyno. 
Draugijai iš šių pusryčių liko 
$169 pelno, kuris pridėtas prie 
ižde buvusių $400. 

V.K.

čių valsčiuj Braziūkų kaime. Prie liepos pritvirtintas Rūpin
tojėlis su 1859 m. data.

profesorius Landsbergis — skai
tė, su jam characteringu vai
dybiniu talentu, ištraukas iš dar 
neužbaigto romano apie Miun
cheną; iš Clevelande ir Chica- 
goj vaidintos dramos “Šventas 
narvas”; iš linksmos dramos 
“Paskutinis piknikas” ir iš pre
mijuoto novelių rinkinio “Mu
zika įžengiant į neregėtus mies
tus”.

Suprantama, kad daugumai la
biausiai patiko linksmas aprašy
mas apie užsieniečių darbinin
kų susitelkimą Miuncheno ge
ležinkelio stotyje. Ir buvo palin
kėta, kad iki kito rečitalio kitais 
metais šis romanas būtų užbaig
tas. Atkreiptas dėmesys į rašy
tojo pastabumą aplinkai ir situa
cijai aprašyti. Iš to kilo daugy
bė klausimų ir gyvas pokalbis 
apie rašytojo Landsbergio kūry
bos procesą ir sąlygas, apie 
kritikos ir skaitytojų atoliepį, pa
galiau apie jaunimo galimybes 
tremty kurti. Jaunimo atstovai 
iškėlė (jau nekalbant apie gero 
kalbos valdymo problemą) da
bartinės jaunosios kartos pa
simetimą, išsibarstymą, išle
pimą. Nors vidinių jėgų ir už
sidegimo kurti būtų, bet reikia 
autoritetų, kurie vestų.

Maloniame pokalby tęsėsi 
ilgas vakaras.

— Solistė Gina Čapkauskienė 
ir pianistas Saulius Cibas ba
landžio 25 koncertuoja Phila- 
delphijoj. Repetaure naujos, spe
cialiai G. Capkauskienei Jono 
Govėdo parašytos keturios dai
nos. Koncertą rengia Phila
delphijos LB apylinkės val
dyba Lietuvių Namuose. Pradžia 
7 vai. vak. Balandžio 25 ten pat 
vyks Antano Petrikonio dailės 
paroda, kurią rengia Vinco Krė
vės mokyklos tėvų komitetas.

— Naujų prenumeratų lietu
viškiem patriotiniam laikraščiam 
ir žurnalam rinkimo vajų — kon
kursą pradėjo PLB. Šiemet toks 
konkursas paskelbtas tarp Aust
ralijos ir Naujosios Zelandijos 
lietuvių nuo gegužės 1 iki rug
sėjo 1. Daugiausia naujų prenu
meratų surinkęs gaus 500 
dol., antra premija — 250 dol. 
Be to 250 dol. skiriama laikraš
čiui, kuris gaus daugiausia nau
jų prenumeratų. Šį konkursą 
pasiūlė ir premijom 1000 dol. 
skyrė kun. dr. Juozas Prunskis. 
Lietuvių kultūros ugdymo pre
mijom kun. J. Prunskis jau yra 
išdalinęs 23,000 dol. PLB Kultū
rinių reikalų komisija yra pasi
ryžusi tokį konkursą spaudai 
platinti skelbti kas metai vis 
skirtinguose kontinentuose.

— Lietuvių Operos valdybą, 
kuri vadovauja Lietuvių Operos 
dyidešimtmečiuį pamįnėtistato- 
mos “I Lituani” operos pastaty
mo darbam, sudaro: Vytautas 
Radžius, pirmininkas, Vaclovas 
Momkus, Rūta Graužinienė, 
Jurgis Vidžiūnas, vicepirminin
kai, Valė Žadeikienė, sekretorė, 
Algirdas Putrius, iždininkas, 
Evelyna Oželienė, narė įvairiem 
reikalam.

— PLB Kultūrinių reikalų 
komisija dabar rūpinasi išleisti 
istoriko Vincento Liulevičiaus 
knygą “Išeivijos vaidmuo nepri
klausomos Lietuvos gyvenime”.

— R. Spalio romano “Auksi
nio saulėlydžio gundymai” su
tiktuvės Chicagos Jaunimo 
Centre rengiama balandžio 24. 
Paskaitą skaitys dr. K. Keblys. 
Rengia LST Korp! Neo-Lithua- 
nia.

— Vakaronė su dr. Tomu Re- 
meikiu rengiama Philadelphijos 
LB apylinkės valdybos gegužės 
1, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Namų Kultūros Centre. 
Dr. Tomas Remeikis yra LB fi
nansuotos knygos “Opposition 
to Soviet Rule in Lithuania, 
1945-1980” autorius.

— Connecticuto Universiteto 
tarptautinis festivalis įvyks ba
landžio 26, sekmadienį, nuo 11 
iki 7 vai. vak. ROTC pastate. 
Dalyvaus ne vien tik įvairių 
tautybių atstovai, bet ir UCO- 
NNo Lietuvių Studentų Sąjunga. 
Visi yra kviečiami dalyvauti šia
me festivalyje.

— Baltimorės Lietuvių Muzie
jaus patalpose gegužės 16-17 
vyks dailininko Adolfo Gedvilo 
meno dirbinių paroda. Bus išsta
tyti drožiniai, gintaras, lino au
diniai, inkrustuoti paveikslai. 
Gera proga papuošti savo namus 
meno dirbiniais iš Lietuvos. Pa
rodos tvarkytoja — Sibiro tremti
nė Genovaitė Popelienė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Grigas, Chicago, III., O. 
Reuter, Whiting, N.J., kun. K. 
Veselauskas, W. Germany. Užsa
kė kitiem: B. Garankštis, Rego 
Park, N.Y. — R. Scott, So. Bur
lington, VT. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto

jam. Naujiems skaitytojam 
Į Darbininko prenumerata pir- 
! miem metam tik 10 dol. Atnau- 
, jinant — visiem 13 dol. metam.
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/Š JAV LB VISUOMENINĖS VEIKLOS
Aušra Zerr, JAV LB krašto 

valdybos vicepirmininkė ir vi
suomeninių reikalų tarybos na
rė, vasario 15 buvo pagrindine 
kalbėtoja Pennsylvanijos “ang
liakasių Lietuvoj” suruoštame 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjime. Minėjimas 
įvyko Frackville miestely. Jį su
ruošė Lietuvos vyčių 144 kuopa. 
Kaip paaiškėja iš Hazleton-Stan- 
dard Speaker vasario 17 išspaus
dinto aprašymo, minėjimas su
traukė daugiau kaip 500 asmenų. 
Malonu, kad po ilgesnės per
traukos vėl atgaivinama Vasario 
16-osios minėjimų tradicija šia
me “angliakasių Lietuvos” kam
pely. Tai patriotiškai nusiteiku
sių kunigų ir Lietuvos vyčių or
ganizacijos narių nuopelnas.

The Baltimore Sun, plačiai 
skaitomas amerikiečių dienraš
tis, vasario 16 išspausdino LB- 
nės darbuotojo, dabartinio Bal
timorės Balfo pirmininko Ceza
rio Surdoko laišką redakcijai: 
“Lithuania’s Birthday — Lest 
We Forget”. Straipsniui prilygs- 
tančiame laiške Cs Surdokas 
skaitytojus supažindina su Vasa
rio 16-osios sukaktim, sėkmingai 
prilygina Afganistano invaziją 
Lietuvos okupacijai, iškelia 
žmogiškųjų teisių paneigimą 
ir apibūdina plačiai pasklidusį 
rezistencinį judėjimą Lietuvoj. 
Baigdamas laišką, autorius nusi
stebi, kad, tautų apsisprendimo 
principą taikant trečiojo pasau
lio valstybėm, kažin kodėl pa
mirštamos Rytų Europos tautos.

Waterburio mieste LB apylin
kės valdybos ruoštas minėjimas 
sulaukė plataus dėmesio ameri
kiečių spaudoj. Waterbury-Ame- 
rican ir Waterbury Republican 

vasario 16, aprašydami sėkmingą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą, plačiai citavo 
Waterburio burmistro Edward 
D. Bergin ir pagrindinio šventės 
'kalbėtojo'kun. K. Pugevičiaus 
kaftų svarbiąsias mintis. Šiais 
metais ilgametis LB veikėjas ir 
LB politinės akcijos pradininkas 
dr. Petras Vileišis miesto vado
vybės buvo pagerbtas, jį paski
riant Waterburio miesto garbės 
burmistru Vasario 16-ajai — lie
tuvių laisvės dienai. Waterburio 
LB apylinkės valdybai sėkmin
gai vadovauja Viktoras Vaitkus.

Buffalo Lietuvių klubo, vei
kiančio kaip LB-nės apylinkė, 
pastangomis plačiai skaitomas 
laikraštis Buffalo Evening News 
išspausdino vedamąjį straipsnį, 
pavadintą “Lietuva nėra pamirš
ta”. Priminus lietuvių minimą 
Vasario 16-osios sukaktį ir oku
panto neigiamas pagrindines 
žmogaus teises, cituojama JAV 
delegacijos vicepirmininko 
Madrido konferencijoj Warren 
Zimmermanno kalba, reikalau
janti tautų apsisprendimo teisės 
principo pritaikymo Pabaltijo 
valstybėm, pažymint, kad 
“.. . laiko eiga blogio neįteisi
na”. Klubo sekretorius Romas 
Masiulionis informuoja, kad bu
vo panaudotos ir JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos 
rūpesčiu paruoštos radijo pro
gramos apie Lietuvą anglų kal
ba.

šiaurinėj New Jersey daly 
gyvenąs JAV LB tarybos na
rys Antanas Masionis dabarti
niu metu yra vienu iš produk
tyviausių Lietuvos pavergimo 
klausimo kėlėjų amerikiečių tar
pe. Jis mūsų reikalais dažnai 
kontaktuoja laikraščių redakci
jas, radijo stočių vadovybes, JAV 
kongreso narius ir valdžios 
pareigūnus. Jo produkty
vumą liudija vien tik 1981 
pradžioj įvykdyti darbai. 
Sausio 27 Patersono vys
kupijos oficioze The Bea- 
con buvo išspausdintas jo 
straipsnis, sugretinąs R. Reagano 
pasisakymus žmogaus teisių 
klausimais su Lietuvos tikinčių
jų persekiojimu. Vasario 16-osios 
proga jo laiškus redakcijai iš
spausdino Bergeno apskrities 
The Record ir The Paterson 
News vasario 19 laidose, o tos 
pačios dienos The Beacon Lie
tuvą prisiminė vedamajam 
straipsny "United in Faith”. 
Taip pat A. Masioniui kontakta
vus, plačiai klausoma radijo sto
tis WKER vasario 15 perdavė

JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos užsakymu paruoštą J. 
Stempužio — Alg. Rukšėno 25 
min. radijo programą apie Lie
tuvą. {domu, kad A. Masionio 
amerikiečių spaudoj pareikštos 
mintys sulaukia teigiamos skai
tytojų reakcijos. Neseniai The 
Paterson News išspausdino, ne
lietuvės Betty Dowhen laišką, 
skatinantį nepamiršti Lietuvos 
ir kitų komunistų pavergti} tau
tų.

Amerikos Rytų Europos etni
nės konferencijos vadovai sau
sio 21 pasimatė su Amerikon 
laikinai grįžusiu JAV delegacijos 
Madrido konferencijoj vicepinn. 
Warren Zimmennann. Susitikta 
siekiant pasiinformuoti apie 
progresą žmogaus teisių ir tautų 
apsisprendimo srityse ir patirti 
planus apie Madrido konferenci
jos antrąją dalį. Jungtinio Balti} 
Komiteto pranešime užsimena
ma, kad minimo susitikimo 
metu W. Zimmennann, liesda
mas prez. Carterio paskirtų vi
suomenės atstovų indėlį Madri
do konferencijoj, išskirtinai su
minėjo JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos nario Rimo Ce- 
sonio teiktą pagalbą, ruošiant 
Pabaltijo valstybes liečiančią 
dokumentaciją tautų apsispren
dimo principo svarstymui.

Algimanto Gečio, JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos pir
mininko, pastaugi} dėka vasario 
pradžioj visiem 535 JAV kong
reso nariam buvo pasiųsti laiš
kai Vasario 16-osios paminėjimo 
reikalu. Visi kongreso nariai bu
vo pakviesti įsijungti į atstovų 
rūmuose ir senate įvyksiančius 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimus ir padaryti 
pareiškimus Lietuvos laisvės 
klausimu. Su laiškais buvo iš
siuntinėta A. Gečio specialiai 
paruoštas pasisakymas Pabaltijo 
valstybių politikos JAV-ėse klau
simais ir pateiktos būdingesnės 
ištraukos iš JAV delegacijos vi
cepirmininko Madrido konfe
rencijoj Warren Zimmennann 
kalbos. Iki vasario 26 pareiški
mus JAV kongrese buvo pada
rę 17 senatorių ir 80 kongres- 
manų.

Teresės Gečienės, JAV LB 
Philadelphijos apylinkės valdy
bos pirmininkės, pastangų dė
ka Vasario 16-osios sukaktis Phi- 
lacfelphijos amerikiečių tarpe 
buvo gana plačiai išreklamuota. 
Pagrindiniai miesto laikraščiai 
The Bulletin ir The Inųuirer, o 
taip pat ir katalikų arkivysku
pijos oficiozas The Catholic 
Standard & Times prieš minėji
mą informavo apie sukaktį ir 
minėjimo programą. Trumpus 
pranešimus apie įvyksiantį mi
nėjimą po kelis kartus per die- 
nė perdavė kelios televizijos ir 
radijo stotys. Vasario 8 trečiasis 
televizijos kanalas perdavė 15 
minučių programą, supažindi
nančią su Philadelphijos lietu
vių veikla. Programos metu šo

ko Aušrinės tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Eimučio Radžiaus. 
Televizijos 6-asis kanalas vasa
rio 15 žinių metu perdavė dalį 
minėjimo programos. Tos pačios 
dienos vakarą plačiai klausoma 
klasikinė radijo stotis WFLN 
perdavė JAV LB visuomeninių 
reikalų tarybos užsakymu Alg. 
Rukšėno—Juozo Stempužio pa
ruoštą 25 min. radijo programą. 
Dėmesys amerikiečių spaudoj, 
radijuj ir televizijoj buvo pa
siektas lx» finansinių išlaidų, va
dovaujantis “public Service” 
principu

Algimantas Gureckas, JAV LB 
ryšininkas Washingtone, ir vėl 
pakartotinai šiais metais krei
pėsi j John Bartholomew & 
Son, Ltd. žemėlapių l>ei atlasų 
leidyklą Škotijoj, prašydamas iš-

taisyti nekonsekventišką Lietu
vos sienų žymėjimą jos atlasuo
se. Šiomis dienomis buvo gautas 
tos bendrovės informacijos re
daktoriaus atsakymas, kuriame 
jis dėkoja už nurodytą nenuosek
lumą ir užtikrina, kad naujose 
atlasų laidose sienų žymėjimas 
bus ištaisytas. Minima leidykla 
turi didelį prestižą, ir jos žčmė- 
lapiai ir atlasai yra plačiai pa
plitę visuose angliškai kalban
čiuose kraštuose.

Linas Lipčius, jaunosios kar
tos atstovas, atstovavo New Ha- 
veno LB apylinkei Ukrainos 
Ncpriklausomyliės šventės mi
nėjime, kur pasakė ilgesnę kai
lių, skatinančią artimesnį lietu
vių ir ukrainiečių bendradar
biavimą, siekiant savo tautom 
nepriklausomylk's.

Baltimorės lietuvių beisbolo komanda. Nu<>tr. A. Karaliaus

SPORTAS
ROCHESTER, N.Y. los specialaus leidinio prista-

Remonto reikalingi Šv. Jurgio 
parapijos salių ir mokyklos pa
statų stogai. Parapijos taryba pra
veda specialų 4000 dol. vajų. 
Pirmieji dosniai aukojo Stanley 
ir Marija Chirai 5(X) dol. ir Lion
ginas Morkūnas 400 dol.

Didesni Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos rūpesčiai šiuo metu 
yra artėjanti parapijos 75 metų 
sukaktis, vyskupijos organizuoja
mas piniginis vajus ir automobi
lių saugumas pastatymo aikštėj. 
Šiuo metu parapijos klebonu 
yra Tėv. Justinas Vaškys, OFM, 
o tarybos pirmininku — Rimvy
das Liutkus.

Domicėlė Kundrotienė, 
sulaukusi 94 metų amžiaus, ba
landžio 3 mirė Šv. Onos senelių 
namuose. Velionė priklausė prie

Nuliūdime li
ko dukra su šeima.

Lituanistinė mokykla kovo 11 
tėvų ir mokytojų posėdy pa
vadinta Mindaugo Tomonio var
du. Posėdis vyko Aleksandro ir 
Rūtos Gečų namuose.

Rochesterio Mindaugo To
monio lituanistinė mokykla ge
gužės 9-10 švenčia veiklos 20 
metų sukaktį. Kartu minima ir 
50 meti} sukaktis kai Rocheste- 
ry mokoma lietuvių kalba. Gegu
žės 9 vakarą solistė Elena Blan- 
dytė duos dainų ir dailiojo žo
džio koncertą. Jai akomponuos 
pianistas Raimundas Obalis. Ge- 
gurės 10, sekmadienį, 11 vai. 
pamaldos Šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčioj. Po jų parapijos sa
lėj iškilmingas posėdis, svečio 
iš New Jersey Antano Masionio 
paskaita, mokslo meti} užbaigi
mas, baigusiem mokyklą pažy- Lietuvių Fondo, 
mėjimų įteikimas, mokinių me
ninė programa, vaišės ir mokyk-

31-osios Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės

Baltimorės Lietuvių Atletų 
Klubas, vienas iš veikliausių 
vienetų Baltimorės lietuvių gy
venime, pilnai pasiruošęs pri
imti sportininkus iš visos Ameri
kos. Gegužės 16-17 Baltimorėj 
varžybos vyks krepšinio, tink
linio, plaukimo ir šachmatų sri-

• Gegužės 16, šeštadienį, įvyks 
šokiai ir koncertas su “Jinai ir 
trys gintarai” Baltimorės Lietu
vių namuose. Tai vienas iš gra
žiausių pastatų, likusių iš pirmų
jų lietuvių ateivių veiklos. Adre
sas: 851 Hollins St., Baltimore, 
Md. 21201.

Sporto žaidynių klausimais 
galima kreiptis adresu: Algirdas 
Veliuona, 118 Stonewall Rd., 
Baltimore, Md. 21228.

B.K.

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
LIETUVIAMS

Ateikite, arba raštu kreipkitės šiuo adresu: 
86-01 114 St Richmond Hill, N.Y. 11418 

arba paskambinkite (212) 441-6799
Čia mokamos aukščiausios palūkanos: 

7% už nuolatines santaupas 

ir šiuo metu 12% už Share Certificates, 
arba 14.5% už Money Market Certificates

Čia taip pat lengvomis sąlygomis duodamos 
paskolos ir suteikiami finansiniai patarimai visiem 
lietuviam.

Kasoje kiekvieno asmens santaupos Federal- 
nių Įstaigų apdraustos iki 100,000 dolerių sumos.

Kasos įstaiga savaitės dienomis veikia iki 9 vai. 
vakaro, o penktadieniais iki 6 vai. ir šeštadieniais 
iki 5 vai.

Kasoje kiekvienas lietuvis yra laukiamas 
svečias.

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EAST SANDWICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Vedėjas <
VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, PC.

116-06 Myris Avanuo
Rlchmond HNI, N.Y. 11419

Prieinamos kainos, modamos įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalca Ir Myris Ava. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais Ir ioitadlonlais.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

A DEXTER P ARK
H£| PHARMACY |H

Wm. Anaatad, B. B.
77-01 JAMAICA A\.£NV^

296-4130

Hartfordo dramos mėgėjų gru
pės suvaidinta komedija KU
KO” jau praeityje. Vaidinimas 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
nes susirinko gražus žiūrovų 
skaičius pasižiūrėti ir pasijuokti. 
Dėkojame visiem atėjusiems į

renginį, nes pelnas yra skiriamas 
Kultūros Židinio išlaikymui.

Kad šis renginys pasisektų, 
savo darbais ir aukomis prisidė
jo daug talkininkų.

Dėkojame virtuvėje dirbu- 
siom šeimininkėm: B. Lukoševi
čienei, V. Šližienei, M. Men- 
čiūnienei. Baro šeimininkam — 
Al. Cesnavičiui, J. Šližiui, M. 
Povilaičiui, Pyragus aukoju- 
siom: J. Kregždienei, B. Luko
ševičienei, L. Milukienei. Lote
rijai aukojusiem fantus: skaučių 
Neringos tuntui, B. Kidolienei, 
R. Kidolytei, Šilbajoriam, B. Lu
koševičienei.

Loteriją pravedusioms: G. 
Kulpienei ir A. Katinienei. Dė
kojame Marytei Shalinskienei 
už $1().(X) auką. Už įvairią tal
ką ypatingai dėkojame: A. Šil- 
bajoriui, D. Šilbajorienei, A. 
Cesnavičiui, Jonui Matulai
čiui, Ant. Matulaičiui, And
riui Adams, Henrikui Satinskui, 
Rūtai Kidolytei, Linai Kidolytei, 
Nidai Milukaitei, Rasai Mihikai- 
tei, Rasai Alksninytei, Genei ir 
Simui Kudirkam ir Tėvų Pran
ciškonų vienuolynui.

Dėkojame visiem bet kaip pri- 
sidėjusiem prie šio renginio pa
sisekimo. Specialiai norime pa
dėkoti aktoriui V. Žukauskui už 
vaidintojų grimavimą ir už mo
ralinę paramą.

Kultūros Židinio 
Jaunimo Sekcija

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
Liūdna ir skaudu, kai brangūs 

lietuviai palieka šį pasaulį. Jų 
draugai ir artimieji skausmo va
landose ieško dvasinės paramos 
ir stengiasi šiltu žodžiu, geru 
darbu bei kilniu veiksmu viens 
kitą suraminti ir mirusįjį asmenį 
pagerbti.

Šalia gėlių, maldų ir užuojau
tų, vienas iš prasmingiausių 
būdų pagerbti mirusiuosius yra 
parama kultūrinėm ir visuome
ninėm institucijom, kurios to
liau neša lietuvių tautinės są
monės žibintą ir Lietuvos laisvės 
atgavimo viltį. Viena iš tokių 
tautinių institucijų yra New Yor- 
ko lietuvių Kultūros Židinys, 
kuris yra mūsų visų bendrų pa
stangų vaisius ir kuris visiem su
teikia pastogę tęsti lietuviško 
gyvenimo eigą. Kultūros Židinys 
yra gyvasis paminklas mūsų rū
pesčio ne tik asmeniniais rei
kalais, bet ir bendra mūsų atei
timi, kuri dar ilgai neužges, jei
gu mes ir toliau būsime dosnūs 
lietuviškos pastogės išlaikymui. 
Čia skelbiame neseniai mirusių
jų prisiminimo intencija aukoju
sius asmenis.

Aukas Kultūros Židiniui A. a. 
Broniaus Endriukaičio atmini
mui skyrė: J.A. Milukas 30 dol. 
ir Petras A. Daukša 25 dol.

A. a. Reginos Rajeckienės at
minimui aukojo: Zuzana, Faus
tas, Zita, Danutė ir Algis Rajec
kai iš Connecticut 75 dol., Mary
tė ir Antanas Balčiūnai iš Sunny 
Hills, Fla. 50 dol., St. Johns ligo
ninės gailestingosios seserys, 
Reginos bendradarbės, 46 dol., 
Toska ir Kazys Skobeikai 40 
dol., Tadas ir Renata Alinskai 
25 dol., Mrs. C. ir Linda Rop- 
polo 25 dol., Vladas Kalytis 20 
dol., Aldona ir Jonas Alytai 20 
dol., Valerija ir Ignas Zitikai iš 
Sunny Hills 20 dol., A. ir V. 
Žumbakiai 20 dol., P. ir M. Pa- 
liai 10 dol., Liolė Pilienė 10 
dol., Sofija Skobeikienė 10 dol.

Mirusiųjų giminėm ir artimie
siem reiškiame gilią užuojautą, 
o aukojusiem nuoširdžią pa
dėką. Jūsų rūpestis ir auka dar 
ilgai švies kelią ateinančiom lie
tuvių kartom.

Lietuvių Kultūros Fondo 
Valdyba

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA
ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS

• Penkios kelionės • Via Flnnalr — CSA
• Pirmos klasės sąlygos • Palyda ii JAV

• Prieinamos kainos

KeUonėee tankoma VNataa. Ryga. Tallnaa,

Dienos ekskursija l Kauną Ir pusės dienos vizitas | Trakus

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. 
20 EAST 46TH STREET 
NEW YORK, NEW YORK 10017

TOLL FREE (900) 223-7961 
NY STATE (212) 996-1600
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DARBININKAS MADŲ PARODAI ARTĖJANT
Pirmą gegužės mėnesio sek- rinkimui, tyrinėjimui ir audimui

NEW

YORKE

Redakcija___(212)
Administr........ (212)
Spaustuvė  (212)
Vienuolynas .. (212) 
K. 2. salė ..... 212)

827-1352 
827-1351 
827-1350
235-5962 
827-9645

341 HiGHLANO BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 26, sekmadienį, 4 v. 
popiet Atvelykio stalas didžiojo
je salėje. Rengia LMK Federaci
jos New Yorko Klubas.

Atvelykio popietė, rengiama 
LMK Federacijos NevY'orko 
klubo, bus balandžio 26 sekma
dienį, 4 v. popiet. Pradžioje bus 
meninė programa. Aktorius Vy
tautas Valiukas ir Irena Veblai- 
tienė skaitys lietuvišką poeziją. 
Toliau bus velykinis stalas su 
tradiciniais lietuviškais valgiais, 
kumpiais, margučiais, tortais ir 
kitais pyragaičiais. Valgymui be
sibaigiant, laimėjimam bus lei
džiama dail. Ringailės Zotovie- 
nės ir dail. Prano Lapės pa
veikslai. Jau eilė metų, kaip 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas rengia tokias Atvelykio 
popietes, kurios pasižymi ne tik 
savo gera nuotaika, bet ir savo 
puošnumu, elegancija, gerais 
valgiais.

Lietuvių Bendruomenės ren
giama politinė konferencija bus 
birželio 13-14 New Yorke.

New Yorko skautų iškilminga 
sueiga ir šv. Jurgio šventė bus 
gegužės 9, šeštadienį, tuoj po li
tuanistinės mokyklos pamokų, 
1:30 v. Kultūros Židinyje. Visi 
skautai, skautės dalyvauja uni
formuoti.

Tradicinė Kultūros Židinio 
pavasario šventė bus gegužės 
17, sekmadienį. Šventė prasidės 
12 vai. pamaldomis ir trumpo
mis iškilmėmis prie kryžiaus. 
Gegužinė prasidės tuoj po pa
maldų. Programą atliks Maironio 
lituanistinės mokyklos moki
niai.

Dail. Kazimiero Žororaskio ta
pybos kūrinių paroda vyksta ge
gužės 9-10 Kultūros Židinio ma
žojoje salėje. Dailininkas eilę 
metų, atostogaudamas Kenne- 
bunkporte, piešė gamtovaiz
džius ir gėles. Šioje parodoje 
bus išstatyta apie 30 jų nutapy
tų gėlių paveikslų. Parodą rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas.

1982 metų Darbininko kalen
dorius jau rengiamas. Kai kurie 
skaitytojai pageidauja, kad jų 
vardai būtų įdėti kaip seniau bū
davo. Prašom greitai pranešti, 
koks vardas ir kurią dieną {ra
šytinas. Kreiptis Darbininko ad
resu arba skambinti tel. 212 
827-1351.

Vyr. skaučių židinys Vilija 
savo sueigą kviečia balandžio 
30, ketvirtadienį, 8 v.v. pas Ra
mutę Česnavičienę, 85-07 106 
St., Richmond Hill, N.Y.

Pranciškonų koplyčios velyki
niam papuošimui ir šiais metais 
gėles dovanojo Alice’s Florist 
Shop, 107-04 Jamaica Avė., 
Richmond Hill, N.Y. Šiai gėlių 
krautuvei vadovauja Alice 
Zupko, kuri visada nuoširdžiai 
remia lietuviškus parengimus, 
dažnai dovanoja gėles nemo
kamai arba parduoda už labai 
prieinamą kainą. Vienuolyno va
dovybė geradarei nuoširdžiai 
dėkoja.

Šviesos taupymo sumetimais 
laikrodis vėl sukinėjamas. Ba
landžio 25, šeštadienį, naktį 
laikrodis pasukamas 1 valandą į 
priekį.

New Jersey Lietuvių Moterų 
klubas ruošia motinos dienos 
minėjimą gegužės 3, sekma
dienį, tuoj po 12 vai. pamaldų 
Švč. Trejybės parapijos salėj, 
Nevvarke. Programoj dalyvauja 
poetė Ona Balčiūnienė, New 
Jersey tautinių šokių grupė 
Liepsna ir Elizabetho Vinco 
Kudirkos lituanistinės mokyklos 
mokiniai.

New Jersey Lietuvių Moterų 
klubas, įvertindamas Darbinin
ko talką, per savo sekretorę 
Liuciją Alinskienę atsiuntė 15 
dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Pamaldos už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią ruošiamos 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje gegužės 21, ketvirtadienį, 
8 vai. vak. Specialias pamaldas 
laikys Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
Šv. Pranciškaus Varpelio redak
torius. Visi kviečiami dalyvauti.

Išvykstant gyventi į Floridą, 
parduodama: salonas 6 vienetų, 
valgomasis — 10 vienetų, mie
gamas — 4 vienetų, virtuvė 5 
vienetų, rašomas stalas su kėde, 
baras 4 vienetų, profesinis ping 
pong stalas ir daug kitų daiktų. 
Adresas: 84-34 107 St., Rich
mond Hill. Skambinti 441-1403.

Apreiškimo parapijoj metinis 
Švč. Sakramento viešas garbini
mas vyks gegužės 3. Švč. Sak
ramentas bus išstatytas tuoj po 
sumos. Iškilmingi mišparai, pa
mokslas, procesija ir palaimini
mas su Švč. Sakramentu 5 vai. 
popiet. Pamokslą sakys kun. 
Kazimieras Pugevičius.

madienį, kai visa gamta pasipuo
šia daugybe pavasario gėlių, 
Kultūros Židinyje bus taip pat 
spalvinga ir gražu, — New Yor
ko BALFo 100-sis skyrius ruo
šia tradicinę madų parodą (tai 
bus gegužės 3 d. 3 vai. popiet).

Besigrožėdami elegantiškais 
išeiginiais madų kūrėjų drabu
žiais ir kruopščiais mūsų pačių 
siuviniais ir mezginiais, turėsim 
progos pasidžiaugti spalvingais 
lietuvių tautiniais drabužiais.

Lietuvių tautodailės instituto 
New Yorko skyrius, pasinaudo
damas šia proga, supažindins 
žiūrovus su įvairių Lietuvos sri
čių tautiniais drabužiais, austais 
laisvajame pasaulyje. Galėsim 
palyginti kūrybingų lietuvaičių 
darbus su dabar masiškai g ami- 
namais Lietuvoje dažniausiai 
scenai skirtais drabužiais. Maty
sim žinomosios, visą savo gyve
nimą skyrusios tautinių drabužių

Aleksandro Vakselio pagerbi
mas buvo surengtas kovo 28 
Kultūros Židinyje. Daug kas jį 
sveikino raštu ir žodžiu. Salėje 
sveikinimai buvo perskaityti. 
Dar gauta sveikinimų ir po pa
gerbimo šventės, porą sveikini
mų dar buvo praleista beskai
tant. Tai Darbininko 15 numery
je paskelbtus sveikinimus papil
dome. Raštu sveikino: Algiman
tas Gečys — JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
kas, Kęstutis Cerkeliūnas iš Vo
kietijos, dr. Petras Vileišis, dr. 
Aldona Sirutienė, Leonas ir So
fija Vakseliai, Lilė Milukienė, 
Herbertas Stasas iš Clevelando, 
Helen Kulber dar atsiuntė ir do
vaną, Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM.

Perkūno choras šį savaitgalį, 
balandžio 25, vyksta koncertuoti 
į Hamiltoną, Kanadoje. Choras 
autobusu išvyksta šeštadienį 5 
vai. ryto iš K. Židinio kiemo. 
Grįžta sekmadienį, balandžio 26, 
apie 11 vai. vakaro. Autobuse 
dar yra kelios vietos laisvos. Jėi 
kas nori su choru vykti į Ha
miltoną, prašom skambinti cho
ro pirmininkui Lionginui Dran- 
gauskui — 256-2655. Kelionė 
ten ir atgal — 20 dol.

dail. Anastazijos Tamošaitienės, - 
jos mokinių p. Vaitonienės iš 
Toronto ir A. Veselkienės iš 
Chicagos, Mildos Kvedarienės 
iš Iselin, N.J., ir kitų audėjų 
darbo tautinius drabužius. Bus 
aptarti jų spalvų derinimo, raštų 
ir pasiuvimo ypatybės ir skirtu
mai. Tai bus ypač naudinga 
mamytėms, siuvančioms savo 
greitai augantiems mokyklinio 
amžiaus vaikučiams tautinius 
drabužėlius, kuriuos dabar daž
nai sudaro balti marškinėliai, 
prijuostėlė, kiklikas ir languotas, 
nieko lietuviško neturįs arba vė
liavos spalvų kaspinėliais apsiu
vinėtas sijonėlis. Bus pateikta 
informacijų apie galimybes už
sisakyti tautinius drabužius ir 
kainas.

Šį tautinių drabužių demon
stravimą ruošia R. Cesnavičie- 
nė ir G. Stankūnienė.

_______________ LK.
Sutvirtinimo sakramentą Ap

reiškimo lietuvių parapijoj ba
landžio 26, Atvelykio sekma
dienį, per sumą suteiks vysk. 
Anthony J. Bevilaccjua.

Sekminių vainikas, Antano 
Gustaičio parašytas linksmos 
nuotaikos vaidinimas, bus suvai
dintas gegužės 2, šeštadienį, 
Laisvės Žiburio radijo rengia
mame vakare — koncerte. Šį 
veikalą autorius parašė dar Vo
kietijoje, tremtinių arba DP sto
vyklų laikais. Jis buvo išspaus
dintas “Tremties Metuose” 
1947. Tada iš to literatūrinio al
manacho daug kas pasiėmė ir 
daug kur vaidino. Buvo suvai
dintas Brazilijoje, Argentinoje, 
Australijoje, įvairiose Amerikos 
ir Kanados kolonijose. Ir New 
Yorke jis buvo suvaidintas dar 
prieš 1950 metus, vaidino Lietu
vos vyčiai. Dabar veikalas yra 
autoriaus perkurtas, ilgesnis ir į- 
domesnis. Veikalą stato Etno
grafinis ansamblis ir Bostono 
Dramos sambūris. Režisuoja 
Aleksandra Gustaitienė. Deko
racijos — dail. Povilo Martin- 
kans, scenos apšvietimas — fil- 
mininko Romo Šležo, akto
rius grimuoja Stasys Santva
ras.

Gražina Tiškutė-Tucci ir Andrius Kovol-Kovoliauskas praeitų 
metų madų parodoje apdovanoti Balfo ženkliukais ir gė
lėmis. Šiemet jie irgi dalyvauja parodoje, kuri bus gegu
žės 3 Kultūros židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė, kuri turėjo įvykti balan
džio 25, šeštadienį, neįvyks, nes 
dauguma to klubų lankytojų turi 
pasirengti Atvelykio popietei, 
kuri bus sekmadienį, balandžio

Maironio lituanistinė mokykla 
po Velykų atostogų darbą pra
deda gegužės 2. Tą mėnesį 
jau prasideda ir privalomi egza
minai. Jie bus 8 ir 10 sky
riuje.

26.
Mečislovas Razgaitis, solistas, Patiksliname. Jonas Juška, 

rengiasi naujam koncertui, kuris muzikas iš Australijos, Melbour- 
pramatomas gegužės 24, sekma- no> (ne Juškus) lankėsi New Yor- 
dienį, Apreiškimo parapijos sa- ke ir svečiavosi pas Vitalį ir 
Įėję. Marija Žukauskus.

DAIL. KAZIMIERO ŽOROMSKIO

GĖLIŲ PARODA
gegužės 9-10 Kultūros Židinio 
mažojoje salėje.

Paroda lankoma:
šeštadienį nuo 12 iki 8 v.v.
sekmadienį nuo 12 iki 6 v.v.

Parodos atidarymas ir kavutė — šeštadienį 7 v.v.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia
LMK FEDERACIJOS NEW YORKO KLUBAS

PABALTIEČIŲ 
PIEŠINIŲ PARODA
vyksta nuo balandžio 25 iki gegužės 3
Ukrainiečių Instltirte,
2 East 79 Street, 5 Avė. kampas
Manhattane.
Atidarymas balandžio 25, iežtadlenį, 
4 v. popiet
Paroda lankoma kasdien nuo 2 Iki 6 v.v., išskyrus pirma
dienius. Gegužės 2 nuo 10 iki 4 v. popiet

Parodos uždarymas Ir vaišės gegužės 3 nuo 5 iki 7 v.v.
Parodų Rengia meno draugija

BALTI A

TRADICINĖ ATVELYKIO

POPETĖ

Laimėjimam leidžiamas dali. Ringailės Zotovienės ir

bus balandžio 26, sekmadieni, 4 v. popiet 
KuMroe Židinyje

Manlng programų atliks dramos aktorius 
VYTAUTAS VALIUKAS k IRENA VEBLAITIENĖ

POPIETĘ RENGIA IR VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA
LMK FEDERACIJOS NEW YORKO KLUBAS

Apreiškimo parapijos choras 
prieš keletą savaičių išsirinko 
naują valdybą: vadovas Viktoras 
Ralys, pirm. Konstantinas Kaz
lauskas, vicepirm. Algirdas Lu
koševičius, sekr. Birutė Mali
nauskienė, ižd. Petras Baltrulio- 
nis, bibliotekininkė Angelą 
Minsavitch, jos asistentas Vin- 
cent Skripkus, korespondentė 
Gina Simonaitytė.

Dail. Česlovas Janušas po 
sunkios širdies operacijos jau 
tiek sustiprėjo, kad apsilankė 
dail. Ados Peldavičiūtės parodo
je ir Hartfordo mėgėjų sureng
tame vaidinime “Ku-Kū”. Jo 
sveikata ir nuotaika kas kartą 
gerėja. Vos grįžęs iš ligoninės 
jis ištesėjo svo pažadą ir nu
piešė bei kaligrafiškai išrašė 
sveikinimą, skirtą Aleksandrui 
Vakseliui.

Parduodami lietuviški tauti
niai drabužiai, parvežti iš Lie
tuvos. Dydis 16-18. Taip pat 
gaunami marškinėliai (T-shirts) 
su lietuviška trispalve ir Vytim, 
su užrašu Lithuanian Povver 
(small, medium, large, X-large). 
Kaina po 5 dol. Persiuntimui pri
dedamas 1 dol. Gaunama Dar
bininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Ieškomas kambarys su baldais 
Woodhavene ar Richmond Hill. 
Pageidaujama, kad būtų galima 
naudotis virtuve. Kas turėtų tokį 
kambarį, prašom skambinti tel. 
MI 7-3971.

Ieškomas mažas butas vyres
nio amžiaus moteriai VVoodha- 
veno arba Richmond Hill rajone. 
Skambinti 516 922-1760.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., NJ. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
(vairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 

) 654-3756.




