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siuntė raštu. Gražūs atlikti dat- 
bai ir daugybė planų ateičiai 
Duok, Dieve, jai ir jos kolegai ,,, nn?!!.*T - - 
sveikatos ir išminties, o Lieta-'' 
vių Fondui daug dolerių, kai 
bent dalelę tų pianų būtų
ma įvykdyti. ZviUuvieua

Socialinių reikalų tarybos Nboo ififa 
pirm. dr. Antanas Butkus iš Cle- silete Vėiaa 
velando supažindino su savita- fatedoL Tos 
pine pagalba ir Šios tarybos pk Vgfatrtat 
nūs — lietuviškomis sodybo- —-j 

mis, socialine parama. Nėra b ’

New Yorko lietuvių Kultūros 
Židiny gegužės 16 rinkosi LB 
apygardų ir apylinkių pirminin
kai bei atstovai iš JAV rytinio 
pakraščio: Bostono, Connecticut, 
New Jersey, New Yorko, Pietry
čių ir Floridos apygardų.

10:25. vai. ryto suvažiavimą 
pradėjo JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas visuomeniniam 
reikalam Juozas Urbonas iš

Su mažais pakeitimais pri
ėmus dienotvarkę, pradėta klau
syti pranešimų.

JAV LB krašto valdybos pirm.

TARĖSI JAV RYTINIO 
PAKRAŠČIO LB ATSTOVAI

Daugumas skaitytojų pasisakė 
už Juozo Baltušio knygą “Sak
mė apie Juzą”. Gražiai buvo 
vertinamos ir kitos knygos: J. 
Avyžiaus “Chameleono spal
vos”, V. Bubsno “Pilnaties va

gystės stangų. _ _______ _____________
— Balandžio pabaigoje Kauno įfe dfaektorius J. KeKaotis. Iš* 

Dirbtinio pluošto gamyklos kul- trakas iš V. Pėtkevičians kny- 
tttaos rūmuose dešimtį dieni} pamatė aktraė M Rastoikai- 
Lietuvos teatrai i ridinu d» gg Rašytojų sąjungai iškilmėse 

atstovavo pirmininko pavaduo
tojas A. Pocius. V. Petkevičius 
pasižadėjo parašyti knygą 
‘‘^Ankšti Kauno kaminai”, kurioje 
būsią dar ryškiau pavaizduoti 
rlarTimriJrai

no šio suvažravųno šeimininkas Bublienė savo 
New Yorko LB apygardos pirm.
A. Vekselis, Lietuvos gen. kon
sulas New Yorke A. Simutis ir 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
V. Katkus.

pirmininkai keičiasi, tai matėsi 
nemaža.naujų veidų. Lengves
niam susipažinimui kiekvienas 
pasilakė kas esąs ir iš kur atvy
kęs. .Suvažiavimą žodžiu sveiki-

■afenri ■nu -i imi i ..

1,601 mokinto ir 267 mokytojais spasisdiiita faiyga Oš tik Jonui Marcinkevičiui suteiktas 
Nyksta ne vien lituanistinės mo- jį* atlankas) M.^K. Čiurlionio misipelniusio Lietuvos gydy- 
kyklos, bet ir lietu viškos koloni- SomaUsS ir fegos* . Antro laips- tojo vardas. Rašytojas K. Ma
jos bei parapijos. Tikimasi iš E- va&s T — M. Krasauskas šešias-
tuanistinės katedros sulaukti 1*^™* dešfaatųjų gimimo metmių pro-

landa”, Jst Marcinkevičiaus rtai, įv.htanfomašinon—piginusiai. PmoNUto tano taterasMjataa Ir flr- 
poezijos knygos. Skaitytojai do- atūnatiMais fcašalagBS ga^Jto iš SP^FA savu J. L GiodraMs, 10

...... < mėįosi ir V. Daujotytės ir A.
tik dirbti ir garsinti, o jai — — Visoje Sovietįjoje spaudos kritikos knygomis Skaity-
špygą!). technika yra gerokai atsilikusi tojai pareiškė įvairiausių nuomo-

Švietimo tarybos pirm. Juozas mw> Vakarų spaudos technikos.... nių. Iš viso buvo suminėta net 
Plačas priminė, kad lietuviško Tačiau susirūpinimas gražia 250 knygų, tačiau daugiausia 
švietimo išlaikytojai pir- Ifnygos išvaizda >miSaraas ir te- teko J. Bahušiui. Konkur- 
miausiai yra tėvai. Nuo jų pi- n*ai- Kasmet skeft*kraii> knygos -y> Įaimėtnjwi buvo nulietai varin 
klauso ir lituanistinių mokykit} .mtna:"hĮfciBa6' jdo^iū, kad knyga, ir i^ilmiogai peikta Jnr- 
lankymas ir vaikų lietuviškas tane ^jttogimaBie konkurse ke- barko rzųono L. Mičiurino vardo 
susipratimas. Vienos lituanisti- ®ias Pp?n¥Jas laimėjo Lietuvoje, sodininkystėje.
nės mokyklos to pilnai padaryti Ristos knygos. Pirmojo įaips- _. Sovietiniai garbės titulaL
nepajėgs. Šito metu VeikiaJ,ni<> diplomų gavo »S- Vilniaus universiteto medicinos

«jtfič^^Gįedgand^ l*aamsta»fer mokyklos

OFM, sukalbėjo maldą.
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* T*bJ vo Lietuvoje prieš 40 metų

PIRMOSIOS D1vu latnau ur latnau stiprėjo ko-_______
jėga Mfėįo palaužti lietuvių tau- Į SIBIRĄ

DEPORTACIJOS

Mokslo metam pasibaigus
Gegužės gale ir birželio pra

džioje baigiasi mokslo metai li
tuanistinėse mokyklose. Jauni
mui tai didelė šventė — nebe
reikės keltis šeštadienio ryte ga
na anksti, važiuoti kokią valan
dą į lituanistinę mokyklą. Nebe
reikės nei skaityti, nei rašyti lie
tuviškai. Bus padėtos į šalį lietu
viškos knygos. Kartais pasiges 
draugų iš lietuviškos mokyklos, 
bet per vasarą bus progų juos 
susitikti, padraugauti.

Tėvam irgi malonus poilsis, 
nes ir jie turėjo pasiaukoti ir 
kas šeštadienį vežti savo vaiku
čius. Ir jų ne vienas nusiskun
dė, kad įkyrėjo, nėra to savaitga
linio poilsio. Ir jie pasidžiaugs, 
kad portfeliukas su lietuviškomis 
knygomis liks per vasarą uždary-

Malonu, kad jaunimas baigė 
mokslo metus, kad baigė ir litua
nistines mokyklas, bet mes gy
vename tokiose sąlygose, kad to 
lituanistinio mokslo gauname 
labai mažai. Tai ir verčia susi
mąstyti tuos, kurie formuoja 
lietuviškąją visuomenę, lietuviš
kąjį kultūrinį gyvenimą. Susi
mąstę klausia, kaip reikia pakel
ti tą lituanistinį išsilavinimą? 
Kiti sako, kad tuo rūpintis ne
bereikia, vaikas šiek tiek susipa
žino su lietuvių kalba, ir to už
tenka. Anglų kalba jo gyveni
mo pagrindas.

Suprantama, kad visi lietuviš
kų organizacijų pirmininkai, vi
suomenės vadai nori, kad vaikai 
gerai išmoktų lietuviškai, kad jie 
būtų dvikalbiai — ir lietuvių 
kalbą taip pat gerai mokėtų kaip 
ir anglų. Tai būtų tikras idealas.

Pirmiausia tėvai turi tuo rū
pintis. Tėvai turi to siekti ir to 
norėti. Kai nėra iniciatyvos iš tė
vų pusės, tai vaiko lietuvių kal
ba bus neišlavinta , skurdi. Kur 
tėvai daug dėmesio skiria vaikų 
lietuviškam auklėjimui bei lavi
nimui, ten yra visai kitaip. Vai
kas pamažu pasisavina ir žody
ną ir tarimą.

Vasara visus išblaško, išveda 
vaikus į stovyklas. Stovyklose 

yra nemaža lietuviško auklėjimo 
ir lavinimo. Kartais stovyklose 
gauna daugiau nei mokykloje. 
Vaiką nuteikia draugauti su lie
tuviukais, savo amžiaus drau
gais. čia noris tik paprašyti 
visų stovyklų vadovų — nieka
da lietuviško mokslo nebus per 
daug. Atiduokite, kiek tik galite. 
Vadovai tegu su vaikais kalbasi 
tik lietuviškai. Jei vaikas ne
supranta, reikia jį prakalbinti 
angliškai, paskui išversti į lietu
vių kalbą. Barti jo nereikia, nes 
barimas atneš tik neapykantą 
lietuvių kalbai. Reikia skatinti 
geriau išmokti, nes tai yra mūsų 
pasididžiavimas — kalba ir sena, 
ir graži, ir mokslui labai reika
linga.

Stovyklose reikia kuo daugiau 
išmokyti lietuviškų dainų, žaidi
mų, tautinių šokių. Reikia su
jungti ir su visuomeninėm bei 
lietuviškos literatūros aktuali
jom, supažindinti su kokiu au
torium, pasirodžiusia knyga. Na, 
jei būtų progos, paskaityti lietu
viškai.

Lietuviško skaitymo nereikia 
užmiršti ir namuose. Būtina su
rasti laiko vakare, šeštadienio 
ar sekmadienio popiečiais imti 
ir paskaityti ką nors lietuviškai. 
Galima skaityti knygas, laikraš
čius. Vaikas turi įprasti garsiai 
skaityti. Su skaitymu tobulėja jo 
kalba, didėja žodynas. Jam ir iš
sireikšti geriau.

Su mokslo metų pabaiga rei
kia pagalvoti apie ateinančius 
metus. Štai New Yorke baigė 
aštuntą skyrių. Kiti nenori eiti į 
devintą ir dešimtą. Tai negerai, 
nes skriaudžiami vaikai. Kiek 
daug duoda tie dveji metai, gali 
kiekvienas pamatyti, susitikę 
dešimtojo skyriaus mokinį. Jis 
jau gali ir pamokas pravesti 
žemesniuose skyriuose, jam ir 
lietuviškas choras rūpi, tautiniai 
šokiai.

Leiskime vaikus kiek galime, 
kiek tik yra skyrių. Tegu visi 
vaikai būna šviesūs. Kviečiame 
ir į pirmą skyrių leisti mažiu
kus, nes tai mūsų ateitis.

— kol- 
žmo-
i pir-nių turtą. Tada ir įvykdytos pir

mosios deportacijos į Sibirą.
Europoje siautėjo hitlerinė

Vokietija. Žengė iš pergalės į 
pergalę, užėmė Balkanus, 
Kretos salą. Karas ėjo ir Afri
koje. Vokiečių lėktuvai nuolat 
puolė Londoną, Angliją, vokie
čių karo laivynas skandino ali- 
antų transporto ir karo laivus. 
Vokietija pradėjo karą ir su So
vietų Sąjunga. Karo veiksmai pa
lietė ir Lietuvą. Lietuvoje spon
taniškai pasireiškė tautos sukili
mas. Sudaryta laikinoji vyriau
sybė, paskelbta Lietuva vėl ne
priklausoma, bet greitai vokie
čiai užgniaužė bet kokį laisvės 
pasireiškimą, ir Lietuvą laikė 
okupuotu kraštu.

Visa tai buvo prieš 40 metų! 
Visi šie įvykiai turėjo didelės 
reikšmės Lietuvai. Tad pažvel
kime į juos iš arčiau.

Sovietų okupacija ir liaudies 
seimas

Sovietų okupacinė kariuome
nė į Lietuvą įžengė 1940 bir
želio 15,. o birželio 16 iš Mask
vos atvyko G. Dekanozovas, Mo
lotovo pavaduotojas. Jo uždavi
nys buvo įjungti Lietuvą į So
vietu Sąjungą ir įvesti Lietuvoje 
sovietinę santvarką. Tai turėjo 
būti padaryta sudarant įspūdį, 
kad reformos vykdomos teisėtai, 
pagal krašte veikiančius įstaty
mus, ir demokratiškai, vykdant 
Lietuvos liaudies valią.

Jis ir padiktavo, kokia turi bū
ti vyriausybė: ministeris pirmi
ninkas Justas Paleckis, jo pava
duotojas ir užsienio reikalų mi
nisteris — rašytojas Vįpcas Krė
vė-Mickevičius. Krėvė tikėjosi, 
kad galės ką nors gero padary- nomį. Viskas buvo sovietinių

Clevelande po Vasyliūnų koncerto iš k. A. Kazlienė, Ona ir 
Alfonsas Mikulskiai, E. Vasyliūnienė, B. Smetonienė ir kun. 
G. Kijauskas, SJ. Nuotr. V. Bacevičiaus

ti savo kraštui. Jie labai drama
tiškai gynė Lietuvos reikalus 
Maskvoje, bet Molotovui buvo 
tai nesvarbu. Tada Krėvė pasi
traukė. Pasitraukė ir kitas minis
teris — Ernestas Galvanauskas. 
Vyriausybėje liko tik komunis
tai arba komunistų simpatikai 
— A. Venclova ir gen. V. Vit
kauskas.

ši vyriausybė klusniai vykdė 
Maskvos potvarkius, sovietino 
Lietuvą. Uždarė visas organiza
cijas, draugijas, politines parti
jas ir leido veikti tik komu
nistam. Uždarė visus laikraščius 
ir jų vieton įkūrė tik komunis
tų leidžiamus bei prižiūrimus 
laikraščius, kurie tik rėmė ko
munistinės santvarkos įvedimą. 
Jie paskelbė rinkimus į vadina
mą liaudies seimą. Kandidatai 
buvo tik iš vienos — komunis
tų partijos, arba komunistam pa
lankūs. Gyventojai visokiais bū
dais buvo grasinami ir verčiami 
rinkimuose dalyvauti. Daugelis 
rinkimų dieną padavė tik tuš
čias korteles, rinkimų rezultatai 
buvo suklastoti, bet vistiek buvo 
paskelbta, kad balsavo 97,19 
procentų visų balsuotojų. Nuo 
pat okupacijos pradžios, prasi
dėjo suėmimai. Ypač daug suė
mimų buvo prieš liaudies seimo 
susirinkimą. Buvo suimtas ir bu
vęs nepriklausomos Lietuvos 
ministeris pirmininkas A. Mer
kys, drauge ėjęs ir prezidento 
pareigas. Jis buvo išgabentas į 
Sovietų Sąjungos gilumą.

1940 liepos 21 Kaune, teatro 
salėje, susirinko liaudies seimas. 
Visas teatras buvo apstatytas en
kavedistų, ginkluotas! net kul
kosvaidžiais. Seimas ir buvo su
šauktas, kad jis nubalsuotų Lie
tuvos prisijungimą prie Sovietų 
Sąjungos. Protestai buvo neįma- 

enkavedistų padaryta. Taip lie
pos 22 Lietuva virto Sovietų 
Sąjungos 14-ta respublika.

Prasideda sovietizacija
Netrukus Lietuvoje buvo į- 

vesta garsioji 1936 metų Stalino 
konstitucija. Panašus likimas iš
tiko ir Latviją, ir Estiją. Sovietų 
Sąjunga veidmainingai visam 
pasauliui skelbė, kad šios trys 
valstybės pačios savo noru įsi
jungusios į Sovietų Sąjungą ir 
kad Sovietų Sąjunga maloniai 
priglaudusi “išlaisvintas tautas”.

Prasidėjo griovimas ir naikini
mas. Ką Lietuva buvo sukūrusi 
per 22 laisvo gyvenimo metus, 
buvo naikinama be jokios ato
dairos. Įsiviešpatavo teroras, nes 
buvo suimami geriausi ir nekal
čiausi žmonės. Buvo nacionali
zuota visa pramonė, prekyba, 
bankai. Atimti didieji ūkiai, likę 
buvo apkrauti didžiuliais mokes
čiais. Ir tie buvo raginami jung
tis į kolchozus.

Panaikinta Lietuvos kariuo
menė, įjungta į Raudonąją Armi
ją, panaikintas Lietuvos himnas, 
valstybės ženklas Vytis, tautinė 
vėliava, sava valiuta.

Begalės turto buvo išvežama 
iš Lietuvos, nes pačioje Sovietų 
Sąjungoje nebuvo nieko. Čia gi 
tuštino krautuves, Lietuvos ūki
ninkų aruodus.

Miestuose, miesteliuose ir 
netgi kaimuose vyko privers- 
niai mitingai. Žmonės prievarta 
turėjo dalyvauti ir garbinti Sta
liną, reikšti ištikimybę okupan
tui. Jaunimas buvo prievarta va
romas į komunistines organiza
cijas.

1941 metų pavasarį vyko vo
kiečių repatriacija. Kas tik galė
jo, surado kokius nors ryšius su 
vokiečiais ir stengėsi įšvyktį į 
Vokietiją. Tada išvyko apie 
40,000 žmonių.

Deportacija
Enkavedistai rengė planus, 

kaip išgabenti iš Lietuvos švie
siausius žmones, patriotus, orga
nizacijų vadus, kad jie nedrums
tų sovietinio gyvenimo. Apsi
sprendė juos išvežti. Kiekviena
me miestelyje buvo slaptai su
daromi sąrašai. Jau gegužės mė
nesio pabaigoje visoje Lietuvoje 
ėmė rodytis paslaptingi juodi 
sunkvežimiai su mėlynkepuriais 
enkavedistais. Į geležinkelio

Deportacija į Sibirą. Šią 
nuotrauką kadaise įsidėjo* 
vokiečių spauda, rašydama 
apie partizaninį karą Lietu
voje ir išvežimus į Sibirą.

stotis privežė prekinių arba gy
vulinių vagonų.

Taip 1941 metų birželio 14, 
naktį iš penktadienio į šeštadie
nį jie įvykdė savo planą — už
puolė namus, griebė moteris, 
vaikus, senelius ir juos 
metė į sunkvežimius, vežė į 
geležinkelio stotis, ten krovė į 
vagonus. Daugumas neturėjo 
progos pasiimti nei maisto atsar
gos, nei šiltesnių drabužių. Pri
grūdo pilnus vagonus, moteris 
atskyrė nuo savo vyrų, nuo vaikų. 
Ir išvežė juos į šiaurės vergų 
stovyklas, išvežė prie ledinuotų 
Lenos upių žiočių, į miškus prie 
Baikalo ežero, į Sibiro gilumą 
arba į smėlėtas Kazachstano dy
kumas.

1941 birželio mėnesį pirmuo
ju trėmimu buvo išvežta iš Lie
tuvos per 35,000 žmonių. Jie bu
vo kalti tik tuo, kad buvo dori 
lietuviai. Buvo rengiami nauji 
sąrašai. Visi tai jautė, kad bus 
tuoj ir kiti trėmimai. Kas galė
jo, slapstėsi, miegojo net rugių 
lauke įlindęs. Bet štai už savai
tės po pirmųjų trėmimų prasidė
jo karas — Vokietija užpuolė 
Sovietų Sąjungą.

Ir tai buvo prieš 40 metų!
(A.K.)

(Bus daugiau)
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NELĖ MAZALAITĖ — GABIENĖ

KADUGIO UOGOS

Visas būrys mažyčių kūdikių 
sniegenėlių linkterėjo — aš žiū
rėjau, kur yra pasilikę jų lapai, 
juk jos turi turėti lapus.

Tačiau tuojau užmiršau talką. 
Tai nuo jų baltumo turėjau užsi
merkti — jos šviečia kaip ange
lų sparnai, o juk mes visi žinome, 
kad jie švytruoja. Ir yra jos tokios 
šaltos, jog norėtum kvapu pašil
dyti, tačiau žinau, kad to negali
ma, taip esu perspėta po vieno 
mėginimo. Ir jos yra tokios ma
žos, tokios bejėgės, kad nori 
globoti jas, bet žinai tiek, kad jos 
stipresnės už tave. Ir tokios be 
kaltės, kad bijai paglostyti. Net 
mažas supranti nesuprasdamas, 
lyg jauti, kad neši pirmapradę 
nuodėmę, o jos — ne.

Bet virš visko junti jų draugiš
kumą, ir meilumą, ir kvepėji
mą.

(nukelta į 4 psl.)

Po daug daug metų norėjau su 
kažkuo susimušti, kad skelbė to
kias herezijas, jog sniegenos ne
kvepia. Ne, jos nėra konvalijos 
iš gegužio mėnesio, ne, jos nėra 
razetos, giedančios kvepėjimu, 
kaip lakštingalos, ne, jos nėra 
kaip nieko doro nežadančios,

Karčios, karčios 
kadugio uogelės

naktį težydinčios metijolės. 
Sniegenos kvepia nesugauna
mai: širdimi tegali justi, kaip 
jos kvepia, žiema ir saule, ir 
skaistumu, ir džiaugsmu — kve
pia žeme ir gyvenimu.

Mažosios, silpnosios, bejėgės 
gėlės — drąsios, drąsiausios iš 
visų žydėjimų gėlės. Ir galvoju 
apie partizanus, ir galvoju apie 
šios dienos mūsų ugnies aukų 
vyrus tėvynėje, ir galvoju apie 
mūsų žmones neištirpstan
čiuose ledynuose.

NEUŽMARŠUOLĖS
Man atrodo, kad šiąnakt sap

navau, jog prasidėjo gegužio 
mėnuo. Ir staiga atsimenu, kad 
vakarykščiai niekas nebuvo pa
rengta, kaip visais kitais metais: 
nė mažojo stalo po Paveikslu, 
nė tiulinių užuolaidų ties Pa
veikslu, nė gėlių melsvose vazo
se prieš Paveikslą.

Tai turbūt dėl to, kad atsi
menu tokį nuodėmingą užmir
šimą, kokio šie namai nepaži
no nuo senovės, žinoma, tai dėl 
to man yra taip sunku ir baigti 
pabusti, tarytum ne pūkiniai pa

talėliai dengia mane, o spaudžia 
tūkstančiai negyvų paukščių 
plunksnų, drėgnų ir kietų. Bet 
aš turiu kelti. Žinau, turiu eiti 
paruošti Gegužio Motinai alto
rių, iki saulėlydžių, iki giedoji
mo laiko. Ir mane apima nuo
skauda, kad tai man, mažai, pa
likti tokie darbai, kuriuose aš da
lyvaudavau ne kaip sunkiai dir
banti ranka, o kaip lydinti švie
selė. Bet aš turiu atlikti — ži
nau.

Neužmaršuolės — pirmiausia 
neužmaržuolės. Tai yra šiokia 
tokia gudrybė. Pakelėje aš pa
matysiu naujas žoles, sutiksiu 
paukščių, galbūt lankoje yra likę 
vandens po nakties lietaus, ir aš 
pabraidžiosiu tarp lukštų, nie- 
kam nematant, ir jeigu paskui 
kosėsiu, niekas nežinos kodėl. 
Ir svarbiausia, kai tiktai pasi
žiūrėsiu į žydras neužmaršuolių 
akis, aš nebesijusiu taip labai 
apleista: kai jos žiūri, esi visame 
vainike mažų ir labai linksmų 
vaikų ir tenori žaisti.
' Tačiau kodėl uždarytos durys? 

Ar jie nori, kad aš būtinai 
pirma atlikčiau kitus darbus? Ži
nau, kad taip. Žinau, kad nebū
siu išleista anksčiau, negu atne
šiu stalą ir surinksiu žvakides 
— su švytruojančiais karikliais, 
ir atnešiu iš skrynios priekal- 
kos dvi naujas graudulines. Ir 
dvi melsvas vazas, pripilsiu jas 
šalto vandenio, daugiau negu iki 
pusės, ir tiktai tada darželyje 
pririnksiu žiedų, o tiktai paskui 
galėsiu bėgti neužmaršuolių.

Tačiau kaip atkelsiu skrynios 
dangtį, kaip ištrauksiu kibirą iš 
šulinio? Man pabėgs svirtis ir 
skrynia — dangtis nukirs pirš
čiuką, ir slalas pargriaus mane. 
Kodėl, kodėl jūs, mano geriau
sieji, kodėl taip man padarėte? 
Bet aš turiu atlikti, žinau.

Aš negalėsiu — staiga žinau, 
nes aš ieškau ir ieškau, ir vis la
biau tolstu nuo namų — kažkas 
yra išnešęs stalą, ir tasai buvo 
kažkur sudegintas. Bet aš turiu 
padaryti, kitaip nenueisiu prie 
neužmaršuolių, ir mes negalė
sime giedoti. Užtat renku pele
nus, išsklaidytus, pasidalintus 
daugelio vėjų, kol surenku jį vi
są ir sudedu. Bet to neužtenka, 
kad'mano vargai baigtųsi: neži
nomoje ugnyje yra ištirpęs grau
dulinių vaškas, ir labiau negu 
bitė, kadaise jį nešiojusi į ramų 
avilį, labiau darbuojuosi, kol su
lydau jį, ir pavargstu, juk aš ne
turiu nė sparnų. O paskui reikia 
ieškoti šukių, melsvųjų vazų, 
nes kaip gi bus be jų prie alto
riaus, gėlės numirs be atramos ir 
vandens. Ir paskui reikia atkasti 
užverstą šulinį, sugauti, kaip pa
bėgusį siūlą, vandenį, ir įverti jį

prieš tai reikėjo pakelti stulpą 
svirčiai, ir aš esu tokia maža.

Ir kristalinės žvakidės buvo 
sutrintos į spindinčias dulkes, ir 
jų nebuvo sodyboje. Jeigu tiktai 
čia, tai tereiktų kantrybės, tačiau 
reikėjo ieškoti į keturis šonus, ir 
daug kartų suklysti, ir klaidžioti, 
ir apsirikti — nes ne iš kiek

vienos dulkės sudėsi tėviškės 
daiktą.

Bet dabar aš jau galiu eiti į 
lauką prie neužmaršuolių. Kodėl 
jūs žiūrite taip, jūs, visi susirin
kę? Tai jūs apgailite, kad aš 
nepastebėjau, kiek buvau atsi
tolinus nuo vietos ir laiko? Nėra, 
nėra neužmaršuolių, nėra nė 
vieno lukšto, nė žolės, kuri būtų 
jauna. Nežinomas mėnuo yra 
atėjęs, man berengiant gegužio 
altorių. Langai uždari, už jų nė
ra paukščių, ir naktis neperma
toma, kaip akmuo. Kas čia de
dasi, kur esame susirinkę? Ar 
tai tėviškės troba, tos sienos su- 
dflžėjusios, kaip ilgai nešiotas 
apdaras? Ir jūs, jūs patys — ko
dėl tokie jūsų veidai, jūs, mano 
brangieji ir artimi, kodėl jūs at
rodote atėję tiesiai iš kapų, jūs 
visi? Ir aš viena stoviu gyva, vie
na. Ir aš nesu maža, ir aš nesu 
jauna jau — kaip baisiai ilgai 
man reikėjo ieškoti gegužio ir 
vis tiek prarasti jį. Ir viską. Ir 
visiškai. Be grįžimo, be vilties.

Kodėl aš sušukau, kodėl suar
džiau giesmę? Ne, aš nepada
riau nieko jai, — kaip gali kas 
nors pažeisti saulę. Tai tiktai 
menkas mažas mano balsas se
kundei pasirodė. Aš kažko išsi
gandau. Bet jie yra ramūs, ma
no artimieji, kurie gieda. Litani
ja jau yra pasibaigus. Taip, teisy
bė, yra spalis, rimtas ir graudus 
rudens mėnuo. Aš pažįstu jį 
iš to, kad man mažai suteikia
ma garbė — tai man leista kai-: 
bėti ilgoji malda į Šventąjį Juo

zapą, kurio rankoje nevysta leli
ja niekuomet. Ir kalbėdama gal
voju apie jo leliją, ir galvoju, 
kaip mama ramino —jog dangu
je nėra spalio, jog visų mėnesių 
žvakės yra ten pavirtusios 
žvaigždėmis, ir mes jas surasime 
visas. Tenai. Ir jų šviesoje atpa
žinsime brangius veidus, ir pro 
amžiną giedojimą pažinsime 
balsus, čia jau nutilusius gegu
žio giesmei. Ir jeigu pabridėsi 
dangaus pievomis, atrasi upelį, 
ir tenai niekuomet nebaigia žy
dėti neužmaršuolės.

Man atrodo, kad šią naktį sap
navau.

KVIETIMAS
Kurgi mes eisim šį vakarą į 

gegužines?
Pavasaris yra atidaras, kaip so

das, mano miestas Kaunas žydi 
ir yra žalias. Laikas: pusė valan
dos nuo pranešimo, kad šaukia
ma į pamaldas.

Stoviu prie savo durų, aukštai, 
vietoj, vadinamoj Žaliasis Kal
nas. Stoviu ir sukuosi, kaip vė
lungas į kvieslių balsus, į var
pus. Kaip nusakyčiau dabar jų 
skambėjimą? Ir kuriame bokšte 
buvo du ar daugiau, ar vienas, ar 
nedidelis? Kaip turėjo būti ma
žoje Pranciškonų bažnytėlėje, 
medinėje, lyg ją pastatė patsai 
Šventasis? Ir kaip varpavo to
lima Žaliakalnio Sv. Antano, kur 
tebuvau tiktai kartą nuklydus?
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Bradūnaspįar
linnenko

tosios abiturientų laidos iš-
gyvybės išlaikymui. Kas šian
dien bepajėgtų sutelkti ] 12.766. 
27 dol. finansinį šaltinį, kurį

- Lietuvių Fondas 1980 metais iš-
St. Vaškys, biuletenio redakto
rius.

doL šhapiteią- ;Pridėjus per
- - veiktea- laikotarpį

. 7565^-77 dol.,
beveik trečias naflijo-

V išeivijos tautinio,

336 narius

* f 
|rr

nnisij^>j»^$Uugų 
__  " u&riSo ineno 

kolekciją. Tam .-yra įkurtas spe
cialus Guda*,-
Fondo. pastangos

dalino lietuvybės išlaikymui?" ^ifų^icmiėgėsnės.'K- Bradūnas.
"" Kuit/'J"- Borevičiūi, SJ. sukai- įteikė 100 dek -anką' 
bėjus invokaciją, susikaupimo

* valandėle buvo pagerbti mirę 
LF nariai. J prezidiumą buvo 
pakviesti P. Kilius, M. Reinienė 

, ir J. Vaznelis. Sekretoriatą suda
rė D. Kojelytė, S. Kuprys ii J. 
Račkauskas.

r ». Priėmus darbotvarkę, žodžiu 
suvažiavimą sveikino PLB pinti. 
Vyt. Kamūntas ir raštu JAV LB 
Kultūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė (vėliau sveikinusi ir 
žodžiu). Suvažiavimą sveikino ir 
vėliau atvykęs JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vyt. Kutkus.

Perskaičius ir priėmus pereito 
suvažiavimo protokolą, buvo 
priimtos šios darbo komisijos: 
mandatų-registracijos: K. Barz- 
dukas, K. Girvilas, A. Kareiva, 
P. Mažrimas, B. Šliažas, P. Žel- Šiais metai 
vys, P. Žolynas; balsų skaičiayi- lietuviu Viltie

? mot f. Kučėha^’FS-Kfttmas.M. 30-ties metų 
Lenkauskienė; nominacijų: S. Leonui K.iūiti 
Baras, J. Valaitis. .M. Vygantas; 
rezoliucijų: V. Naudžius, V. 
Tauras. A. Gleveckas; spaudi’;-: 
A. Juodvalkis. St. Juškėnas. Br. 
Juodelis, kun. di, J. Prunskis.
J. Šlajus ir K. Radvila.

Išsamius metines veiklos pra
nešimus pateikė LF valdybos 
pirm. dr. C. Balukas. investavi
mo komisijos pirm. P. Sode ka. 
pelno skirstymo komisijos pirm, 
dr. K. Ambrozaitis.. Dė! labai ne- 

~pastovios ekonominės -padėties 
praeitais metais investavimus 
teko atsargiai tvarky ti ir. metai 
buvo baigti su bendru 9.64% 
pelnu. Baigiamas sutvaikyti 
stambesnis žemės ploto nupirki
mas, stengiantis kovoti su inflia
cija, tačiau nesumažinant meti
nių pajamų. LF susilaukia dau
giau ir daugiau testamentinių J. Striko- 
palikimų. Fondo narių tarpe yra rikienėš. 
per mažas procentas mūsų jau-' 
nesnės kartos atstovų, jau šiame 
krašte geras profesijas įsigijusių 
lietuvių.

PLB pinu. \ .. Rimantas visus 
nuoširdžiai prašė’ paremti PLB 
pastangas Litu.ifH’-tinv-. kated-

Illinois.
L z K. n ; i;>\ niĮtj, buvo 

džiau- 
e->, v.ddvlios, 
[ėkoiriut lietu

vių visuomenei už nuolatinę 
paramą, k\ iečiant labiau į^ijung- 
ti jaunesniąją mūsų kaitą.

B. Juodelis

Ramintos Lampsatytės for- 
tepojono ir Michael Kollars 
smuiko rečitalis įvyko ĮJetuvių 
klube balandžio 8. Buvo atlikti 
muzikos kūriniai: Ludwig von 
Beethoven, Roljert Schumann, 
Jurgio Juozaičio irOlivier Mes- 
isiaen smuikui ir fortepijonui, 
o taip pat Vyt. Barkausko ir Jono 
Švedo muikui solo.

Lietuvių klubo narių visuoti
nis susirinkimas įvyks birželio 6. 
šeštadienį, 2 vai. popiet klubo 
salėj.

Lietuvių Žinių, Floridos 
Amerikos Lietuvių Klubo biule
tenio, penkerių metų sukakties 
minėjimas įvyks gegužės 31 klu-

nėjimas ruošiamas birželio 14 
Lietuvių klubo salėj. Tą dieną 
mišias Šv. Vardo bažnyčioj už 
nukankintus ir kenčiančius lie
tuvius užprašė Lietuvių Įdubas.

valdyba paaukojo 45 dol. nu
pirkti trim dr. T. Remeikio kny
gom “Opposition to Soviet Kūle 
in Lithuania 1945-1980”. Kny
gos įteiktos Floridos universite
to bibliotekom. Aukas ir toliau 
priima L Kačinskas, L Palčiaus- 
kas ir A. Ragelis.

jau kelis kartus giedojo 
dieniais Šv. Vardo bažnyčioj, 
Gulfporte. Chorai vadovauja 
muz. P. Armonas. Prie choro or- dienį, 'prasidės pamaldomis 

12:45 vai. De Andrei bažny-

» SuirriMnįįi
kų namuose bus bendri užkan
džiai, pabendravimas, jauni-

rinko nasją vaidybą,.kuri para-

Dalinis, vicepirm. E. Mažuolis,

ir ižd. E. Purtulienė, narių orga
nizatoriai B. Urbonienė ir J. Vai
čaitis, daktaras kvotėjas —* dr. 
Kazys Bobelis.

gegužės 29-30.

skeftriama birželio 14. Bendrą 
nutarimą gptmlrratfin paskel-

Vienybė ir JAV LB Krašto vat-

Lietuvių Hubąi ir LB už para-

gražiai tęsiamas. Talentingai

ir publikai, nes be jos choro bei?

.K*.as švenčia 
v'tJ 's štrfcrkti

Lietuvių klube. Šventę atidarė 
lituanistinės mokyklos vedėja

remti barelis Nr. 18, vadovau
jamas S. VaSkienės, už 1981 
metas pasiuntė per Balio .centrą 
357 doL, pJjūrefis Nrr31, vado-

ir šokant baletą. Šventės progra
mą paįvairino studentės Linda 
Jurgėlaitė ir Rūta Mėlynytė, o 
taip pat Bangos šokėjai.

1950 bn . > sno:• es..•: -vių 
oktetas, o kiek vėliau ii nmįerų 
oktetas Ahieni virneto’”- -uisi 
juffgtT-,. .i įstoju na-ji< ui i <- 
riani su-idarė ražus <' oras,

PHILADELPHIJOS CHORO ŠVENTĖ

su
mis per; *.tuk. , ’ ‘ ; e; ,- L
Kaulini* Jo SVt d atai si • d.:,
\ .is . i; ■ n i \ ;id < va uja i :Ztkė
1- ! ' Stankus , didelė viaiuus
entuz::! t ė.

Liet;”- ui ?% in m- e gi gužės
9- jv V M ; ] n»+i'»ities >ekak
Uiv ini< \ • Iries ei iiuro koncertas.

( ždrn ii atsiski^idus scenoj
išvy dori _i;i - ’ •’ r t; > i»i s
choristu-. kė:m p . i.iinavu Tė-
vynės maršą — (, (.m!.ui ki'--
nės. \lii u X. \L
kufskio. \nt k.d no klės ie!is —
K. Bmiaiėio \r .iš tri-i. ■<- < M.‘ --

Šnipaitė, gal kokių 15 metų 
mergaitė, savo gražiu skambini- 

:‘mu F. SehnbertoImpromptu'* 
\n. 3. opus 90.

Koncertas buvo baigtas choro 
dainomis: Motinėlė — J. Zda- 
iriaiis, Širdis dar žydi — J. Ber
tulio, Pasėjau, linelį — A. Mi
kulskio, Laisvės — J. Žilevi
čiaus, Oi. toli, toli — S. Gailevi-

Vytas Volertas ir Vytas Ma
ciūnas pasirodė .su duetu: Mudu t 
du broliukai — A. Vanagaičio. V. 
Maciūnas ir Zita Štarkaitė padai- 

. Kontrolės komisijos pirm. A. navo: Pavasaris — J. Gaižausko 
Šantaras pranešė, kad finansinių ir Pamylėjau \;-.kar — K? Šim- 
reikalų tvarkymas ir dokumen- kaus.
tacija yra gerai vedama, pagal Frances Stankūs paskambino 
federalinins' ir Illinois valstijos RachmaninofTo Prelude in C. 
įstatymus. Ona Šalčiūnienė ir Bronė Vo-

Lietiivių Fondo knygos redak- lertieuė atiiJcn Pienę ir Mėly na- 
-torius A. Bagdonas pranešė, kad kę rasą. Abi dainos harntoni-

Paskutinioji daina buvo dedi
kuota L. Kauliniui, nes jis tą 
dainą labai mėgsta. J ją įsijungė 
ir anksčiau chore dainavusieji. 
Chorui akomponaVoB. Šnipaitė, 
o dirigavo F. Stankus.

Programa, išskyrus ’ pianinu 
solo atliktus kūrinius, buvo gry
nai lietuviška, gražiai išbalan
suota ir užtruko tik valandą su 
viršum laiko.

Koncertui pasibaigus, Algis 
Šiaučiūnas, choro valdybos pir
mininkas, suminėjęs buvusio 
choro dirigento L. Kaulinio di
delius nuopelnus chore, publi
kai stipriai plojant, iškvietė jį 
scėnon ir įteikė puikiai įrėmin
tą pažymėjimą. Kaulinis, padė-

gistruota Floridos valstijoj. Flo
ridos Tautos Fondo atstovybės 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. Charles P. Vilnis, 
vicepirm. Vacys Urbonas, sekr. 
Marija Peteraitienė, ižd. dr. Ire
na Mačionienė. Į valdybą įeina

lyvių jausmus giliai palietė jos 
daina Piemenėlis.

Nežiūrint, kad beveik kiek- 
* vieną savaitgalį Philadelphijoj 
vyksta du renginiai, j koncertą 
atsilankė gana daug Žmonių. Jų

programos vyko vaišės, pokal
biai, šokiai.

B.V.

19038. TeL 215 8865849.

Metinė prenumerata 10 dot Be

^bai^Nnriir minatyta ją už metų 0. Šalčiūnienė solo padai-
Kleisti. navo: Piemenėlis - G. Gudaus-

Popietinėje sesijoje buvo pra- kientės.C&gnžės valsas — V; P ę sampano.
vestas LF įstatų pakeitimas dėl Telkonio. Kai kurie žmonės į kc
aukotojų specialiem reikalam ir Dalyvius nustebino Birutė ėjo abejodami dėl jo aBėiaiyo
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įvyko šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto pirmenybės krepšinio, 
tinklinio, plaukymo ir Šachmatų 
Sakose. Dalyvavo apie 400 spor
tininkų ir vadovų iŠ įvairių JAV 
ir Kanados vietovių. Buvo atsto
vaujama Šiem klubam: Baltimo
rės Lietuvių Atletų Klubas, Bos
tono Grandis, Cicero Ateitis, 
Clevelando Žaibas,. Chicagos 
Lituanica, Chicagos Neris, Chi
cagos Žara, Detroito Kovas, Ha
miltono Kovas, New Yorko Lie
tuvių Atletų Klubas, Toronto 
Aušra, Toronto Vytis, Philadel- 
phijos Aras ir Washingtono Vė
jas.

Vyrų krepšinio A klasėje pir
mąją vietą laimėjo ir tuo būdu 
tapo šių metų Šiaurės Amerikos 
lietuvių meisteriu Chicagos Li
tuanica, baigminėse rungtynėse 
įveikusi Detroito Kovą santy
kiu 82:73. Dėl trečios vietos 
kovojo New Yorko ir Toronto 
Aušros vyrai. Po kietos kovos 
torontiškiai laimėjo 80:69. Iš 
New Yorko puikiai pasirodė še
šiolikmetis Michael VVaitkus, ir, 
jei jis išsilaikys LAK eilėse, 
bus stipri pajėga ateities žaidy
nėse.

Jaunių A krepšinio klasėje (17- 
19 metų) per paskutinius kele
rius metus (išskyrus 1980) domi
navo New Yorkas, tačiau šiose 
žaidynėse puikiai pasirodė Cle
velando Žaibas, baigminėse 
rungtynėse parklupdęs Chica
gos Lituanica 38:35 santykiu. 
New Yorko LAK turėjo pasiten
kinti trečiąja vieta, nugalėjus 
Chicagos Nerį 47:35. Tinklinio 
šakoje stipriausiai pasirodė Chi
cagos Neris, paėmusi pirmąsias 
vietas vyrų ir moterų klasėse. 
Vyrų klasėje baigminėse rungty
nėse Neris iš eilės tris setus lai
mėjo prieš Bostono Grandį, o 
Neries moterys keturių setų ko
voje nugalėjo Clevelando Žaibą. 
Moterų tinklinyje trečią vietą 
užėmė Baltimorės LAK. Mergai
čių A tinklinio pirmąją vietą iš
kovojo Chicagos Neris, antrąją 
— Chicagos Žara.

Žara atsigavo mergaičių 
B klasėje (14-16 metų), laimė
jusi pirmąją vietą — baigminė
se rungtynėse nugalėjusi New 
Yorko LAK. Čia reikia pažymė
ti, kad visos New Yorko sporti
ninkės yra labai jauno amžiaus, 
ir jos dar galės žaisti tose pa
čiose amžiaus klasėse vienus, o 
kai kurios ir dvejus metus. Tad 
New Yorko mergaičių tinklinis 
turi šviesią ateitį. Tenka tik ap
gailestauti, kad jų ilgametis va

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(In Engllsh, 316 pages, price 8 dol.)

Agronomas Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastlninlu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 8 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lfthuanlan Cookery” už 8 dol. Persiuntlmas- 
Postage 50 c.

Vardas, pavardė...................... —

Numeris, gatvė -------------------------------------- --------------------- ---------

Miestas, valstija, Zip--------- -------------------------------------------- -------

inotam išvykęs į Korėją. Vienok, 
prasimato nauju vadovų.

Dar porą žodžių apie New 
Yorko jaunuosius krepšininkus. 
Reikia pasakyti, kad šiose žaidy
nėse juos lydėjo nesėkmė. Daug 
kur pralaimėjimai buvo tik "per 
plauką”. Pav.» A klasėje nevjor- 
kiečiai pralaimėjo prieš Cleve- 
landą tik vieno taško skirtumu 
(39:40); B klasėje New Yorko at
letai pralaimėjo prieš Toronto 
Aušrą tik dviem taškais (46:44), o 
prieš Toronto Vytį tik vienu tai
ku (43:42). Tokiu būdu Nevvi’or- 
ko A ir B komandos turėjo pasi
tenkinti trečiąja vieta. New Yor
ko C komanda (13 metų ir jau
nesni) užėmė antrą vietą ii da
lyvavusių trijų komandų. New 
Yorko jaunieji krepšininkai jau 
galvoja apie ateinančių metų 
pirmenybes Clevelande, ir ten 
jie tikisi “atskaityti” visiem, iš 
kurių Baltimorėje gavo pylos.

Šios žaidynės palyginus ne
gausiai Baltimorės kolonijai 
buvo nelengvas uždavinys ad
ministraciniu požiūriu. Šį užda
vinį baltimoriečiai, vadovaujant 
Algirdui Veliuonai, atliko pui
kiai. Jam talkino organizacinis 
komitetas: Vincas Dūlys, Vytas 
Dūlys, V. Laukaitis, J. Brasaus- 
kienė, N. Badžius, V. Sajauskas, 
V. Brasauskas, N. Kaltreider. 
Žaidynių varžybinį komitetą su
darė: pirm. A. Veliuona, A. BieĮs
kųs (ŠALFASS-gos CV atstovas), 
R. Bears, A. Drazdytė, P. Okas 
ir A. Barzdukas. Vyriausią teisė
jų kolegiją sudarė A. Bielskus 
(vyr. teisėjas), R. Korzonas, M. 
Leknickas, P. Okas, A. Barzdu- 
kas.

Jei reikėtų ką nors kritikuoti, 
tai būtų galima paminėti, kad 
nei vienoj žaidynių salėj nebu
vo rezultatų lentų ir visiem 
matomo laikrodžio, kas sukėlė 
kai kuriose rungtynėse ginčų. 
Taipogi kai kurių rungtynių tei
sėjai nepasižėffTėjo savo kvalifi
kacijomis. Tačiau šie trūkumai 
buvo neesminiai, ir jie nenu
stelbė didelio entuziazmo ir 
džiaugsmo, kuris lydėjo tokį 
gausų jaunimo būrį tą savait
galį Baltimorėje.

Lietuvių namuose nedidelis 
būrelis šachmatininkų galinėjusi 
dėl JAV ir Kanados meisterio 
čempionato. Šioje šakoje perga
les nuskynė New Yorkas. Pir
mąją vietą laimėjo Arūnas Si
monaitis, o antrąją — kitas nesv- 
yorkietis — Edvardas Staknys.

Šeštadienio vakarą Lietuvių 
Namuoe buvo surengtasnuotai-

ŠIAURĖS AMERIKOS
XXXI SPORTO ŽAIDYNĖS

Baltimorėje gegužės . 16*17 devas Pranas Gvildys yra dviem

2422 WEST MARQU€TTE ROAD 
CHICAGO, lUINOtS 60629 

PHONE: 312 925-6897 

— U.SA.

hm mušimui mum
1961 balandžio mėn. įnašai

Santrumpa: atm. įn. — atmini 
mo įnašas. Suma, parašyta po pa
vardės, reiškia įnašų iš viso.

1 x $3.00 — Si Įgali.s Juliui 
atm. įn. $700.00.

1 x $5.00 — Dikmienė Bro
nė $105.00.

2 x $10.00 — Dalbokas Jon.i1'
$110.00, Wolff Valerija $120.00

1 x $15.00 — Klim Jurgis ir 
Marija $115.00.

3 x $20.00 — Juodeika V 
das, dr., atm. įn. $120, Jure" 
Linas, atm. įn. $20.(X), Mikucki* 
Vaclovas ir Ona $250.(X).

6 x $25.00 — Dainas Jure ' 
$150.00. Gustaitis \Valtei 

kingas pobūvis. Čia gausiai su> 
rinkusi publika gėrėjosi \< 
Yorko estradiniu vienetu lin.it 
ir trys gintarai”. Ši grupė lab.
pagyvino vakaro nuotaiką, ii d 
lyviai liko dėkingi gintariečiiu 
už atvykimą ir gražų pasirodo 
mą.

Baltimorės lietuvių kolonijoj! 
tokio masto renginys turbūt pir 
mas jų istorijoje. Ir, reikia pi - 
pažinti, baltimoriečiai jiem ski: 
tą uždavinį atliko puikiai. I ž 
tai jiem, ypatingai A. Veliu-' 
nai, priklauso visų sportininkų 
sporto darbuotojų nuošird’ 
padėka.

LAK INI

HARTFORD, CONN.
LMKF klubo veikia

Hartfordo klubo valdyba iš
rinkta 1980 lapkričio 7. Jai vado
vauja Stasė Gečiauskienė. Iš pu
mos dienos valdyba pradėjo in
tensyvų darbą:

Valdyba nutarė kaip nors pa
gyvinti klubo veiklą ieškant kuo 
daugiau jaunesnio amžiaus mo
terų. Gražiais žodžiais besidali
jant, į klubą įstojo 8 narės, ku
rios visos yra jaunesnės kartos. 
Tai didelis laimėjimas. Dabar 
klubas turi 37 nares.

Š. m. vasario 21-22 Hartforde 
Civic Center vyko International 
Food Expo. Hartfordo klubas la
bai sėkmingai atstovavo lietu
vėm moterim su lietuviško 
maisto gaminiais.

Balandžio 12 klubas suruošė 
tradicinius velykinius pusryčius, 
į kuriuos atsilankė apie 150 
asmenų. Pusryčiai vyko Svč. 
Trejybės parapijos salėje. Di
delė padėka klebonui kun. I 
Matučiui už leidimą naudotis 
sale. Civic Center ir parapijos 
salėje parengimam vadovas o 
nenuilstama klubo vicepirminin
kė Jadvyga Dapkienė. I parengi- 
Tnų darbus buvo įsijungusios 
visos klubo narės. Abu rengi
niai buvo finansiškai sėkmingi

Klubo susirinkime kilo mintis 
įsteigti mezgimo kursus, nes 
klubas turi ypatingą specialistę 
Zitą Dapkienę. Kursai įsteigO. 
ir juos lanko keliolika klubo na
rių. K.N. 

NAUJAUSIOS

Jeonne $25.00, Jankūnas Kazi
mieras, Liucija ir Kastytis 
$350.00, Ramanauskas Vaclovas 
$200.00, Smilga Aleksas $150.00, 
Puzinas Povilas, dail., atm. įn. 
$300.00.

1 x $.50.00 — Mėlis Jonas, 
sav. kūr., atm. įn. $750.00.

I x $65.00 — Tautvaiša Po- 

Spaudos stalas Lietuvių Fondo suvažiavime. Iš k. K. Radvila, 
St. Juškėnas. Br. Juodelis, A. Juodvalkis, J. Šlajus ir kun. 
J. Prunskis. \uotr. P. Malėtos

MILIJONAS DOLERIŲ
KONGRESMANUI

Musų bu\ęs prezidentas For
das pareiškė, kad šio krašto pi
liečiam s ieną kongresmaną iš
laikyti kainuoja milijoną dolerių.

Toks prezidento pareiškimas
nustebino ne tik mane, bet ir 
kitus. Mes turim 435 kongres- 
manus ii 100 senatorių. Jų al
gos buvo $57.000 per metus, 
bet infliacijos laiku turbūt pa
keltos.

Mūsų krašto valdymo sistema 
yra padalinta į tris dalis: legis- 
latūrą, egzek'ntyvą4r aukščiau
sią teisiną. Kongresui išlaikyti 
per metus reikia 396 milijonų 
dol. Baltųjų Rūmų metinis biu
džetas — 50 milijonų dol. (ši 
suma neapmokestinama). Vien 
tiktai ei eiliniam tarnautojam iš
mokami 32 bilijonai. Teisin
gumo vykdymui, įskaitant aukš
čiausią teismą ir kitus teismus 
visame krašte, išleidžiami 143 
milijonai per metus (šie skai
čiai paimti iš 1971 metų; 
pagal, infliaciją reikėtų pridėti 
10'4).

Kongresmanas gauna $3,000 
per metus raštinės reikmenim, 
gali nemokamai siųsti laiškus, 
70,000 žodžių telegramas ir 300 
valandų skambinti užmiestin. 
\\ ashingtone išlaikomos įstaigos 
nuomai jis gauna $2,400 per me
tus. be to, $3,600 kitom išlai
dom. Kongresmano pensija — 
$34.(MM) per metus. Dėl infliaci
jos prie tų skaičių reikėtų pri
dėt) 107c.

Senatoriai turi papigintomis 
kainomis valgyklą ir kirpyklą. 
Jei valgyklai pritrūksta pinigų, 
tai “mielaširdingi” senatoriai 
mokesčių mokėtojų lėšomis ski
ria papildomas sumas. Kongres- 
manam duodama teisė nemoka
mai keliauti automobiliais.

Kiekvienas šio krašto pilietis 
turėtų žinoti, ar jo išrinktas 

vilas, atm. (n. $65.00.
16 x $100.00 — Aleksa Petras 

ir Laima $100.00, Butkūnas Na
poleonas $220.00, Gedgaudas 
M.E. ir Violeta T. $220.00, Je- 
sunas Kenneth, M.D. $200.00, 
JAV LB Seattle • apylinkė 
$1,136.25, Liorentas Jonas 
$300.00, Liutermoza Albertas, 
pik., atm. įn. $1,000.00, Maka- 
raitė Zosė, žuvusi Sibire 1934. 
VIII.23, atm. įn. — Makaras An
tanas $100.00, Marks Janina 
$300.00, Mickevičienė Teofilė 
$600.00, Paketuris Vytautas ir 
Leonora $100.00, Pažemėnas 
Juozas $100.00, Šlekys Julija 
$100.00, Stelmokaitis Benedik
tas $300.00, Stravinskas Petras ir

kongreso atstovas gerai atlieka 
savo pareigas.

Mes, lietuviai, turėtume iš
mokyti savo vaikus, kad jie būtų 
paruošti būti kongresmanais bei
senatoriais ar kitais šio krašto 
aukštesniais valdininkais.

Pažymėtina, kad šio krašto ki
tų tautybių asmenys patenka į 
kongresmanus neparengti jais 
būti. Todėl kraštas yra priėjęs 
prie ekonominių bei socialinių 
sunkumų.

Adv. Charles P. Kai

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

Dr. Donatas Aleksandravičius, 
Vedėjas

VISA MASTERCHARGE

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrde Avenue 
Richmond Hill, N.Y. 11418

Prieinamos kainos, modernūs įrengimai, patogus prlva- ; 
žiavlmas Jamaica Ir Myrde Avė. autobusais, atidarytas < 
kasdien vakarais Ir ieštad lentai*.

SKAMBINTI: (212) 441*0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas 
--------------------------------------------- ------------------ . ■

Jadvyga $100.00, Kazys Obolė- 
nas, žurnalistas $2,100.00.

1 x $110.00 — Veverskis Ka
zimieras, atm. įn. $110.00.

1 x $117.00 — Radvenis 
Gregorius ir Janina $400.00.

1 x $155.00 — Plečkaitienė 
Aleksandra, atm. įn. $155.00.

5 x $200.00 — Brazauskas 
Jonas ir Albina $300.00, Mons- 
tavičius Algirdas, M.D. ir Bar
bora $900.00, Palukaitis Teofi
lius, kun., $1,200.00, Staniškis 
Bronius ir Sofija $1,200.00, Var

nelis Apolinaras ir Jadvyga 
$800.00.

1 x $235.00 — Černiauskas 
Juozas (miręs) ir Jadvyga 
$435.00.

1 x $500.00 — Mankeliūnas 
Vytautas, Colombia, S.A., 
$1,000.00.

1 x $2,147.60 — Karalevičius 
Stasys, England, $2,147.60.

Iš viso 43 nariai — $6,232.60.
Lietuvių Fondas įžengė į tre

čią milijoną ir pagrindinis kapi
talas 1981.V. 15 pasiekė $2,063, 
513.<54. Gautomis palūkanomis 
parėmė lietuvišką švietimą, kul
tūrą ir jaunimą $786,562.77.

Palikimai sudaro svarbią Lie
tuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
šiol palikimais gauta $510,811. 
96.

Sudarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietu
vių Fondui. Testamente įrašy
kime šį tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDA
TION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS 
CORPORATION, 2422 W. 
MARQUETTE ROAD, CHICA
GO ILLINOIS 60629”

Visi statykite Lietuvių Fondą, 
nes gautomis palūkanomis re
miamas lietuvybės išlaikymas.

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\£nUB 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11481

WM DELIVKR 
296-4130

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratgatl prenumeratą 1961 metam

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius mttum tik 
$10.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventą, moka 911.00. 
Prenumerata nuo birželio 1 d. pakeliama Iki 15 dol.

Siunčiu už prenumeratą S............
Už kalendorių S.--------
Spaudai paremti S.—~~~

PLOKŠTELĖS
Žiemelytė su jumis, soliste 

dainuoja šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli. 
Kad aš našlaitėlė. Štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia. Mirtis 
ir mergaitė. Avė Maria.

Antanas Keblys, baritonas, 
dainuoja: Ko vėjai pučia. Oi 
griežle, griežlele mano. Tų mer

gelių dainavimas. Jei nori valioj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo. 
Dėdės Jono Polka, Ar ateis. Kai 
širdį tau skausmas, Marija, Moti
na malonės, Neapleisk mūsų. 
Motinėle, Klajūnui, Rūta, Gar- 
sus mano Vilnius, Udrio daina. 
Kur bakūžė samanota.

Abi plokštelės po 7 dol.. per
siuntimui pridedama 1 dol. Dar
bininkas, 341 Highland Blvd.. 
Brooklyn, NY. 11207.

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA
ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS

Penkto* kelionė* • Vi* Flnnsir — C8A
Pirmo* klasė* Hlygo* o Palyd* ii JAV

a Prieinamo* kalno*
Amoratos lietuvis lydės 15 ar daugiau koteMg•Tarptautiniai skrydžiai M N*w Yorko su panų 

patarnavimu
Pirmos klasSs vloibučlal su vonia (du kambary)
Trys valgymai disno] Lietuvoj, Baltuos srity, 
Rusiįoį
Intourlat vadovo patarnavimai
Mioaty lankymas, įskaitant Mietu* | muziejus

Dianos ek*kural|a j Kauną Ir pusė*

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

Narna :-------
Addfsss —
City* Stato

Kutenta* lankuma Vilnius, Ryga. Taline*,

dienos vizitas j Traku*

fOLL FREE (800) 223*7966 
NY STATE (212) 906-1600



ji vai., nuo Liet. Piliečių

3364,268-1108.

steigėju nr

tiniais drabužiais pasipuošę

kun. A. Jurgelaičiui dėl svėika-
margučiais, lietuviškom ver-

1460. Tos programos pirmoji da- visa programos našta griūva ant

31, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Tautinės S-gos namuose, 484 E.
4 St., So. Bostone. Rengia Jo-

Trumpą žodį pasakė irpateką 
išreiškė sueigos rengimo Ko
misijos pirm. kun. R. Vohugevi-

da beveik visos tautos.
Mūsų lietuviškas stalas buvo

eliziją” paragauti skanumynų. Ir ka lėlė ir iš-Lietuvos atvežta
viškai. Programa yra įjungta į 
radijo stoties programų tinklą

blausiai dėmesį visiem kėlė mo

sinį pagrindą tesudaro keturi 
skelbimai.

Per trejus metus Laisvės Var-
ponis, A. Kropas, M. Mickevic,- 
A. Moriarty ir A. Norinkeviė.

Birželio išvežimų minėjimas 
vyks birželio 13, šeštadienį, 6:30 
vai. vakare Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje pamaldos, o 
po pamaldų minėjimas salėje po 
bažnyčia.

-Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimas Brocktone vyks bir
želio 14.

Laisvės Varpo-rudens koncer
tas įvyks spalio 4.

tuotas. jau nemoka lietuvių kalbos ar

mas, kurių kiekviena trunka 50. “^baigimo maldą. Tada atėjo LAISVĖS VARPAS Sekma- 
min. Paprastai programą suda- Bostono miesto tarybos narys dieniais vaL 74Ū

tautų pasirodymai. Šoko išgrojo

ringai atlikti šokiai išjudino ibevie-
mūsų daroma.

city counčil,

dainuos “America the Beauti- riaušių patiekalų! Jos lietuviški

bužiu, stovėjo prieky scenoj,

ti Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Bostono klubo narėm,

joje ir tėvynėje bei išeivijoje ve
dama kova dėl Lietuvos laisvės.

Po šių pasirodymų programos 
vedėjas iškvietė į sceną ir pri
statė visus 25 konsulus su žmo
nomis. Tuo met jis pranešė, kad

Pereitais metais labai gražų ir 
turtingą stalą suruošė Bostono

lietuviška muzika. Kiekvienoje kos bėdas. Amerika pačiijameri- 
programoje jos duodama 5-7 ga- kieČHl griaunama. Km^ioyas BOSTON, MASS. — WLYN

New Yorfce nusiavęs batąir juo

-;*r

Bostono konservatorijos stu-' čiajai Veronikai Ivanauskienei,

drabužiais, vikriai ir mandagiai 
visiem svečiam patarnavo. Di-

NEWARK, N.J.

Gegužės 3 Lietuvių Moterų

Įdubas švč. Trejybės parapijos

jo darniai supinti ir motinos

remti. Tik reikia visiem gerai įsi-

itema BamOtl

kviesdami ją dainuoti jų iškil-
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Redakcija — (212) 827-1352 
Administr. — (212) 827-1351 
Spaustuvė .—.(212) 827-1350 
Vienuolynas .. (212) 235-5962 
K. X salė ..... 212) 827-9645

Kultūros Židiny lį savaitgalį 
— gegužės 30, šeštadienį, ramo- 
vėnų, karių savanorių, birutiečių 
ir šaulių bendros vaiSės po kapų 
lankymo.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas savo susirinkime gegužės 
20 paskyrė šias aukas: LMK Fe
deracijos suvažiavimui 300 dol., 
N.Y. tautinių šokių ansambliui 
Tryptiniui — 50 dol., Maironio 
lituanistinei mokyklai — 50 dol., 
Darbininko laikraščiui paremti

Kun. prof. Antano Rubšio šv. 
Rašto studijų — “Raktas į Nau
jąjį Testamentą” antrojo tomo 
pristatymas įvyko gegužės 24 
Kultūros Židiny. Popietę pradė
jo L.K. Mokslo Akademijos New 
Yorko židinio pirm. dr. prof. A. 
Janačienė. Ji ir programai vado
vavo. Su autoriaus asmeniu su
pažindino kurso draugas Tėv. 
dr. Kornelijus Bučinys, OFM. 
Apie kun. Rubšio veikalą kalbė
jo sesuo Onutė Mikailaitė iš Put-

N. Y. vyrų choro Perkūnas 
metinis koncertas bus birželio 
6, šeštadienį. Bus atlikta nauja 
programa. Duetą dainuos Rasa 
Bobelytė ir Petras Tutinas. Diri
guoja Viktoras Ralys. Bus gra
žiai dekoruota salė ir scena. 
Po koncerto šokiai ir vaišės. Sta
lus reikia užsisakyti iš anksto 
pas choro pirmininką Lionginą 
Drangauską, tel. 296-5655 (žiūr. 
skelbimą).

Pamaldos už persekiojamą 
Lietuvos Bažnyčią buvo gegu
žės 21, ketvirtadienį, 8 v.v. pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje. 
Mišias aukojo Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, OFM, šv. Pranciškaus 
Varpelio redaktorius. Gaila, 
žmonių atsilankė mažokai, tik 
per 20.

Amerikos rytinio pakrašči< 
tautinių šokių šventė vyksta ge
gūžės 31 Hartforde, Conn. 
Pranciškonų spaustuvėje Brook
lyne atspausdintas šventės va-

Vaivos spektakliui pasibaigus Kultūros Židinio scenoje. Programos dalyviam atneša 
gėles Loreta Stukienė, kairėje antras — Faustas Strolia — Vaivos vadovas.

50 dol., Vasario 16 gimnazijai 
— 100 dol., Vladui Šakaliui.— 
50 dol., Balfui —50 dol. Šis 
moterų klubas anksčiau yra pa
aukojęs gana daug aukų visuo
meniniam reikalam.

Darbininko administracija 
nuoširdžiai dėkoja už gautą 50 
dol. auką iš LMK Federacijos 
New Yorko klubo.

A. a. pulk. Įeit Prano ir Jad
vygos Bilėnų atminimui dr. Jo
nas ir Dana Bilėnai paskyrė lie
tuvių Kultūros Židiniui tūkstan
čio dolerių auką. Kultūros Židi
nio administracija nuoširdžiai 
dėkoja už šią gražią ir didelę 
auką.

Šeštinės, Kristaus į dangų žen
gimo šventė, yra gegužės 28, 
šį ketvirtadienį. Katalikam pri
valoma išklausyti mišias.

Genovaitė ir Jonas Vasiliaus
kai iš Adelaidės gegužės 21 
lankėsi Darbininko redakcijoje, 
apžiūrėjo A. Galdiko vardo gale
riją, svečiavosi pas G. ir S. Ku
dirkos. Juos palydėjo Jono Va
siliausko brolio Antano sūnus, 
T. Vasaitis, kuris dirba Amerikos 
Balso įstaigoje New Yorke..

Jadvyga Damušienė iš Detroi
to, Mich., buvo atvykusi į New 
Yorką pas savo dukrą Gintę 
Damušytę. Drauge atvyko ir p. 
Kurienė iš Windsor, Ont., Kana
dos. Abi jos lankėsi Darbinin
ko redakcijoje, apžiūrėjo galeriją, 
susipažino su Kultūros Židiniu.

Maralin Niska, žymios Metro
politan operos solistės, koncer
tas Kultūros Židinyje bus rug
sėjo 27, sekmadienį.

MIRĖ KUN. VINCAS MASIULIS

Gegužės 17 Margate, Fla., mi
rė kun. Vincas-VValter Masiulis, 
laidoti atvežtas į Brooklyną. Pa
laidotas iš Šv. Tomo bažnyčios 
gegužės 18. Velionis gimė 1914 
balandžio 10 Brooklyne, krikšty
tas Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje. Čia baigė kunigų se
minariją, kunigu įšventintas 
1938 birželio 11. Dirbo įvairio
se parapijose, ilgai dirbo vysku
pijos labdaros įstaigoje, laikyda
mas mišias lietuvių parapijose. 
Labai gerai mokėjo lietuviškai, 
.skaitė Darbininką. Paskutiniu 
laiku buvo Šv. Tomo parapijos 
klebonas. Dėl nesveikatos buvo 
pasitraukęs į pensiją ir kurį laiką 
gyveno Floridoje.

namo. Jai, kaip teologijos ma
gistrei, ir Šv. Rašto klausimai ne
svetimi. Tad sklandžiai nagrinė
jo visus dominančius klausi
mus. Pats autorius mielai ir 
kantriai atsakinėjo į gausius 
klausimus. Po Tėv. dr. Viktoro 
Gidžiūno, OFM, padėkos žo
džio visi vaišinosi židinio me
cenatės E. Mickeliūnienės pa
ruoštomis vaišėmis.

Kapų lankymas bus gegužės 
30, šeštadienį. 10 vai. mišios 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Po mišių bus lankomi 
mirusių ramovėnų bei šaulių ka
pai ir papuošiami gėlėmis.

Apie lietuvius kunigus Lietu
voje ir jų plačią veiklą, kovo
jant dėl žmogaus teisių, parašė 
straipsnį National Revievv ba
landžio mėn. numeryje. Iš tiesų 
straipsnis yra paimtas iš švedų 
laikraščio. Plačiausiai aprašyta 
kun. Zdebskio veikla.

Vokiečių savaitinis laikraštis 
Sonntagpost, leidžiamas Ameri
koje, taip pat parašė apie lietu
vių kunigų veiklą Lietuvoje, 
kaip juos persekioja komunisti
nis režimas. Visa medžiaga pa
imta iš LKB Kronikos.

Mary Belies - Zarauskiūtė ge
gužės 23 atšventė savo 100-ąjį 
gimtadienį. Gimė Zylinciš- 
kiuose, Lietuvoje. Į Ameriką at
vyko 19 metų amžiaus. 1904 
ištekėjo už VVilliam Belies. Su
silaukė 4 vaikų, iš kurių gyvena 
tik viena Rose. Taip pat turi 
3 anūkus ir 7 proanūkius. Da
bar gyvena South Shore Nursing 
Home, 275 VVest Merrick Rd., 
Freeport, L.I., N.Y. 11520. Lan
kytojai mielai laukiami. Lanky
mo valandos: kasdien nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. popiet.

Iš k. Mary Belies, kuri ge
gužės 23 atšventė savo 100- 
ąjį gimtadienį, sūnus Peter, 
kuris laiko Marianne, pro
anūkę, ir anūkas Peter.

dovas — programa. Čia įdėtos 
nuotraukos visų dalyvaujančių 
vienetų, jų vadovų, sudėti svei 
kinimai, skelbimai. Leidi
nys turi 128 puslapius.

Kat. Federacijos New Yorko 
ir New Jersey apskrities seime
lis bus birželio 7, sekmadienį, 
tuoj po sumos parapijos žemuti
nėje salėje. Tuo pačiu metu bus 
ir Kat. Moterų Sąjungos Nevv 
Yorko ir Nevv Jersey apskrities 
suvažiavimas. Įdomų simpo
ziumą — kodėl melstis lietuviš
kai — praves A. Samušis, P. 
Ąžuolas ir jaunimas. Kviečiami 
visi — vyresnieji ir jaunimas.

Maspetho lietuvių parapijos 
bažnyčioje pirmoji vaikų komu
nija buvo gegužės 24. Pamaldos 
buvo labai gražiai suorganizuo
tos. Jas pravedė ir pamokslą pa
sakė kun. P. Bulovas, parapijos 
klebonas. Birželio 14, sekmadie
nį. 11 vai. Lietuvos vyčiai ren
gia pamaldas ir prisimins į Si
birą išvežtuosius. Po pamaldų 
speciali programa salėje ir vai
šės.

Darbininko prenumerata, kaip 
jau anksčiau keletą kartų bu
vo skelbta ir aiškinta, nuo bir
želio mėn. 1 dienos pakeliama 
dviem doleriais. Dabar naujiem 
skaity tojam pirmiem metam me
tinė prenumerata kainuos 12 
dol., o visiem kitiem — 15 dol. 
metam.

Už a.a. kun. Vladą Masiulį, 
mirusį gegužės 12 Floridoj, bir
želio 6, šeštadienį, 9 vai. ryto 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioj Brooklyne (207 York 
St.) klebonas kun. B. Kruzas su 
svečiais kunigais aukos iškilmin
gas mišias. Parapiečiai, bičiuliai 
ir pažįstami kviečiami gausiai 
dalyvauti.

A. a. muzikas Mykolas Cibas 
mirė prieš pusę metų. Už jo vė
lę iškilmingos mišios bus auko
jamos gegužės 31, sekmadienį, 
11 vai. Aušros Vartų bažnyčio
je, Nevv Yorke. Jo draugai ir pa
žįstami kviečiami mišiose daly
vauti .

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

Apreiškimo parapijoj vaikų 
pirmoji komunija bus gegužės 
31, sekmadienį, 11 vai. Vaikai
pirmai komunijai ruošiami Mai
ronio lituanistinėje mokykloje.

Kultūros Židinys praeitą sa
vaitgalį buvo labai užimtas. Ge
gužės 16, šeštadienį, vyko Ame
rikos rytinio pakraščio LB apy
gardų, apylinkių valdybų suva
žiavimas, skautų vadų suvažia
vimas, ateitininkų susirinkimai,

PAVASARIO MINTYS

Gegužės 17 pavasaris atėjo į 
Kultūros Židinį visu gražumu. 
Skaisčiai mėlynas dangus, šla
mantis vėjelis, plevėsuojančios 
vėliavos, giesmių aidai, muzikos

svečiavosi Vaivos dainuojantis 
vienetas iš Chicagos ir popiet 
repetavo didžiojoje salėje, kieme 
repetavo Maironio lituanistinė 
mokyklą. Gegužės 17, sekmadie
nį, buvo jaunimo pamaldos, 
tuoj po pamaldų Balfo 100-jo 
skyriaus susirinkimas, gydytojų 
draugijos susirinkimas ir kieme 
bei žemojoje salėje syko gegu- 
žinė-piknikas.

Maironio lituanistinė mokykla 
dalyvavo Kultūros Židinio meti
nėje šventėje — gegužinėje ir at
liko programą. Jie šoko tauti
nius šokius ir dainavo. Mažiukai 
ir vyresnieji ir mergaitės atski
rai pašoko šiuos šokius: dyvai, 
grybs grybs baravyks, audėjėlę, 
pas močiutę augau, kalvelį, suk 
suk ratelį. Mokyklos vaikų 
choras padainavo: Linksmumas 
eina per girias, Per girią, Išėjo 
tėvelis į mišką. Tautinius šokius 
parengė ir jiem čia vadovavo 
mokytojas Raimundas Balsys, 
dainas parengė muzikos moky
toja Nijolė Ulenienė. Ji tą dieną 
negalėjo dalyvauti, tai chorui di
rigavo Algis Lukoševičius, 10 
sky riaus mokinys.

Dail. Albina Vance-Ambrazie
jus, gyvenanti Englewood, New 
Jersey, dalyvauja meno pa
rodoje, kuri pavadinta Sa
lote to Women in the Arts. 
Paroda vyksta nuo gegužės 21 
iki birželio 2 Cork Room gale
rijoje, Avery Fisher salėje, Lin- 
colno Centre. Parodos informa
cinėje literatūroje dailininkė yra 
gražiai aprašyta, suminėta, kad 
gavo premiją ir lietuvių dailės 
parodoje 1980 metais. Dailinin
kė priklauso prie kelių meno 
draugijų, dalyvauja jų parodose. 
Dabar dalyvauja Gotham 
Painters parodoje, kuri vyksta 
nuo gegužės 20 iki 31, Com- 
munity Gallery, 30 East 35 St., 
Manhattane.

Leonardas Sližys, 60 metų, 
mirė gegužės 20, buvo pašar
votas M. Šalinskienės šermeni
nėje, palaidotas iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Liko žmona, 
dukra ir dvi seserys. Velionis 
buvo baigęs medicinos mokslus 
Europoje, čia kaip gydytojas ne
buvo įsiteisinęs. Dirbo ligoninė
je, paskutiniu laiku sirguliavo.

tonai, vaikų dainos ir krykštavi
mas — visa susiliejo į vieną, 
bendrą pavasario simfoniją. Ži
dinio pastatai pulsavo ir plakė 
lietuviškos širdies ritmu.

Labai prasmingos buvo pa
maldos, kurias koncelebravo 
pranciškonų provincijolas Tėvas 
Paulius Baltakis, Brooklyno 
vienuolyno viršininkas Tėvas 
Leonardas Andriekus ir Židin io 
reikalų vedėjas bei jaunimo ka
pelionas Tėvas Antanas Praka- 
pas. Buvo melstasi už mirusius 
ir gyvus Židinio rėmėjus, prie 
kryžiaus buvo padėtas jiem vai
nikas ir Marija, Marija bei Lie
tuvos himno žodžiai veržėsi iš 
krūtinių ir kilo į dangaus mėly
nę - ■

Gražioj nuotaikoj kieme praėjo 
gegužinė su karštais valgiais, 
šaltais gėrimais, dainomis, mu
zika ir tautiniais šokiais. Daug 
kam reiktų padėkoti už įdėtą 
darbą, rūpestį ir triūsą, bet tuo 
pasirūpins pats K. Židinio rengi
nių vadovas Algirdas Česnavi- 
čius, kuriam irgi priklauso mūsų 
visų lietuviška padėka.

O prisimindami Tėvo Leonar
do pamoksle paminėtą Viešpa
ties palaimą Kultūros Židiniui, 
gražų orą ir brolišką nuotaiką, 
priimkime visa tai, kaip malonę 
iš to mėlyno Dangaus, padėko
dami ir Jam už gražią pavasario 
šventę.

L.K.Fondo Valdybos vardu, 
pirm. Alg. Šilbajoris

AMERIKOS RYTINIO PAKRAŠČIO LIETUVIŲ
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

RUOŠIA JJL.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ—HARTFORDO APYLINKĖ
1981 GEGUŽĖS 31

TRIMITY C0LLEGE, FERRIS ATHLETIC CENTER
-. BR0AD STREET, HARTFORD, CT. 

' 7 .. PROGRAMOJE 300 ŠOKĖJŲ 
JIEMS AKOMPONUOS 30 ASMENŲ ORKESTRAS

•, ŠEŠTADIENI GEGUŽĖS 30: 7:30 V.V. SUSIPAŽINIMO VAKARAS
LIETUVIŲ KLUSE, TAURO RESTORANE, 227 LAWRENCE ST., HARTFORD, CT

SEKMADIENĮ GEGUŽĖS 31: >00 VJL ŠV. MIŠIOS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOJE, 
51 CAPfTOL AVĖ., HARTFORD, CT.

2:00 V.P.P. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

PRAŠOME BILIETUS (VISI PO 30.00) IŠ ANKSTO ĮSIGYTI PAS BIRUTĖ MONACO, 
- 25 RICHARD RD„ MANCHE8TER, CT. 00040, ČEKIUS RAŠYTI:

UTHUANIAN FOLK DANCE FE8TIVAL

N £ W .YORKO U ETŲ VIU VYRUCH0R0

^PERKŪNAS

METINIS J

Birželio 6, šeštadienį, Kultūros Židinyje

PROGRAMOJE:

VYRŲ CHORAS 
duetas — RASA BOBELYTĖ ir PETRAS TUTINAS 
akomponuoja ALDONA KEPALAITĖ 
diriguoja VIKTORAS RALYS

Šokiams groja JOE THOMAS orkestras. Dainuoja JUOZAS NAKAS

Bufetas — Baras — Loterija

Kokteiliai — 6:30 v.v.
Koncertas 7:30 v.v. punktualiai

įb|lmaa7doL
Jaunimui Iki 15 metų (prie Mimo) 5 dol.

Stalų rezervacijos reikalu skambinti 296-5655

MALONIAI KVIEČIAMI VISI




