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P. Afrikos vyriausybė apkalti
no JAV ambasados pareigūnus, 
kad jie ambasados lėktuve slap
ta įtaisytais fotografavimo įrengi
mais šnipinėjo JAV naudai, ir į- 
sakė trim ambasados pareigū
nam išvykti iš P. Afrikos. Mano
ma, kad P. Afrikai buvo žino
ma, kad tokiu lėktuvu JAV sekė 
P. Afrikos pasiruošimus bran
duolinei bombai gaminti, tačiau, 
iškilus P. Afrikos vyriausybės 
aferai kyšiais paveikti svetimas 
valstybes, vyriausybė, norėda
ma spaudos dėmesį nukreipti ki
tur, paskelbė kaltinimus JAV 
dėl šnipinėjimo.

JAV ir kitos pramoninės vals
tybės pagaliau sutarė palengvin
ti prekybos sąlygas, sumažinant 
importuojamom prekėm muitus 
apie 33 proe., ir tuo formaliai 
patvietino 99 valstybių priimtą 
susitarimą dėl ūkinio bendradar
biavimo tarp pramoninių ir atsi
likusių valstybių, nors pasta
rosios ir teigė, kad tas paktas 
mažai ką jom duoda.

Tanzanijos kariuomenė ir 
Ugandos pabėgėlių daliniai už
ėmė Ugandos sostinę Kampalą. 
Ugandos tautinio išlaisvinimo 
fronto vadas akademikas Yusufu
K. Lale buvo paskelbtas prezi
dentu ir buvo sudaryta laikinė 
vyriausybė, pažadėjusi tinkamu 
laiku įvykdyti parlamento rinki
mus. Diktatorius Idi Amin pasi
traukė į Ugandos šiaurę ir žada 
kovoti.

Afganistane veikią prieš vy
riausybę partizanai paskelbė pa
darę vyriausybės kariuomenei 
didelių nuostolių ir užėmę 
Harat miestą. Esą yra žuvę apie 
100 ir sovietų patarėjų.

Prancūzijos socialistų partijos 
kongresas nutarė ir toliau tęsti 
susiblokavimą su komunistų 
partija rinkimų reikalam.

Irane vėl buvo atgaivinta re
voliucinių teismų veikla. Jų 
sprendimu buvo iki šiol sunai
kinta apie 100 šacho generolų ir 
kitų aukštų pareigūnų. Savo 
laiku laikinai nutraukta buv. 
min. pirm-ko Amir Abbas Ho- 
veida byla buvo vėl atnaujinta, 
Hoveida buvo pasmerktas mirti, 
ir bausmė įvykdyta.

Tanzanijos prez. Julius K. 
Nyerere buvo sukvietęs Zambi
jos Mozambiko ir Botswanos 
prezidentus ir Rodezijos patrio
tinio fronto partizanų vadus Ko
be rt Mugabe ir Joshua Nkomo, 
siekdamas juos įtikinti sujungti 
jų vadovaujamus partizanus, ta
čiau tos pastangos buvo nesėk
mingos.

Išvykus Nikaragvos prezi
dentui Somozai atostogų, įvai
riuose krašto miestuose įvyko 
sandanista partizanų susirėmi
mai su vyriausybės tautine gvar
dija.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
balandžio 19 referendumu atsi- 
klaus gyventojų nusistatymo dėl 
jo pasirašytos taikos sutarties su 
Izraeliu.

Pasibaigus karui su Kinija, 
Vietnamas pasiuntė į Kambodiją 
apie 30,000 karių buv. min. 
pirm-ko Pol Pot vadovaujamam 
pasipriešinimui palaužti.

Ispanijos karalius Juan Carlos 
prisaikdino pirmą pagal naują 
konstituciją sudarytą min. pirm- 
ko Adolfo Suarez vyriausybę.

Pakorus buv. Pakistano min. 
pirm-ką Zulfikar Ali Bhutto, 
krašto miestuose įvyko demon
stracijų ir susirėmimų su poli
cija.

Keturi V. Vokietijos ir Švedi
jos žurnalistai, bandydami pa
tekti į Ugandą ten vykstančių 
karo veiksmų sekti, buvo Ugan
dos policijos sulaikyti ir nužudy
ti.
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Pareiškimas
1975 m. Helsinkyje buvo pa

sirašytas 35-kių valstybių Sau
gumo ir bendradarbiavimo Eu
ropoje pasitarimo Baigiamasis 
aktas. Jums, Generalini Sekre

Č

Vilniaus universiteto 400 metų sukaktuvinė parodą Jaunimo Centre Chicagoje atidaro parodos 
organizatorius, Draugo redaktorius Bronius Kviklys. Nuotr. Jono Kuprio

SOL. VACLOVUI DAUNORUI 
ATSAKĖ NEIGIAMAI

Kaip buvo Darbininke bent 
dviem atvejais rašyta, solistas 
Vaclovas Daunoras nori išvykti 
iš Lietuvos, nes Lietuvoje jis 
negali reikštis kaip dainininkas. 
Jau jis yra išstumtas iš Vil
niaus operos ir Kauno operetės.

Praeitii metų rudenį jis pada
vė prašymą, kad leistų jam iš
vykti į užsienį. Į prašymą nie
ko tada neatsakė. Prašymą pa
kartojo šiemet vasario mėnesį. 
Į Šį prašymą jau atsiliepė Aukš
čiausioji taryba. Kovo mėnesį 
solistą Vaclovą Daunorą pa
kvietė į Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo priėmimo kambarį 
ir ten jam žodžiu pasakė, kad jo 
prašymas atmestas. Jam nelei
džiama išvykti iš tėvynės. Pa
brėžė, kad nei Lietuvoje, nei 
visoje Sovietų Siutingoje jam 
niekas netrukdo būti menininku.

PAŠILIAI 
VERŽIASI 
LAISVĖN

Alfonsas Pašilys su žmona Bi
rute ir sūnum Saulium (20 metų 
amžiaus) jau tris kartus buvo į- 
teikę prašymą leisti jiem emi
gruoti iš okupuotos Lietuvos. 
Visi prašymai buvo atmesti. Pa
šilių šeima balandžio 9 įteikė 
naują prašymą išvykimo vizai 
gauti. 

toriau, asmeniškai pasirašius mi
nėtą dokumentą, reikia suprasti, 
kad jame išdėstytos teisės ir 
laisvės garantuojamos ir Tarybų 
Sąjungos piliečiams. Ten gi sa
koma: “Dalyvaujančios valsty
bės gerbs žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, įskaitant 
minties, sąžinės, religijos ir įsi
tikinimų laisvę visiems, be ra
sės, lyties, kalbos ir religijos 
skirtumo”. Reiškia, dokumente 
deklaruojama visiška minties 
sąžinės, religijos ir įsitikinimų 
laisvė. Ir TSR Konstitucija (52 
str.), ir Lietuvos TSR Konsti
tucija (50 str.), nors ir susiau
rintai, TSRS- piliečiams taip pat 
garantuoja sąžinės laisvę, tai yra 
teisę “išpažinti bet kurią re
ligiją arba neišpažinti jokios, 
praktikuoti religinius kultus”.

Praktiniame gyvenime, mes, 
Ignalinos tikintieji, negalime

Jei nori emigruoti, tegu kreipia
si į atitinkamą Vidaus reikalų 
ministerijos įstaigą, kuri tvarko 
emigracijos reikalus.

Į tokius prašymus paprastai at
sakoma raštu, o šiuo atveju Aukš
čiausios tarybos prezidiumas 
pasijuokė iš solisto Vaclovo 
Daunoro ir nerado reikalo raštu 
atsakyti.

Solistui V. Daunorui neliko 
kitos išeities, kaip įteikti prašy
mą emigruoti. Pirmuoju atve
ju jis norėjo tik laikinai iŠ kraš
to išvykti, nes prie, dabartinių 
sąlygų jis negali reikštis kaip 
solistas dainininkas. Jei tos sąly
gos pasikeistų, jis vėl grįžtų. 
Išemigravus jau pasidaro kita 
padėtis.

Tuos, kurie nori emigruoti, 
Sovietų Sąjungoje dar labiau 
pradeda persekioti ir uiti. Tokie 
netenka darbo, turi pakęsti daug 
nuoskaudų, kol pasiseka išvykti.

Solistas V. Daunoras dabar iš
gyvena didelę įtampą. Jis laukia, 
kaip atsakys Maskva. Jau ir anks
čiau Vilniuje buvo skleidžiamos 
įvairios paskalos, kad jis būtų 
izoliuotas nuo visuomenės, jis 
tapo auka visokių provokacijų ir 
šantažų. Vadinamas net psichi
niu ligoniu.

Jis parašė atvirą laišką “Tie
sai”, bet jo neišspausdino. Dau
noras norėjo, kad visuomenė su

pilnai pasinaudoti teise prakti
kuoti religinius kultus, nes ne
turime reikiamų patalpų. Dabar
tinė mūsų bažnyčia yra papras
tas griūvantis namas, kuris ne
gali sutalpinti visų tikinčiųjų. 
Šiuo metu (1978 m. sausio mėn. 
duomenimis) Ignalinoje gyvena 
4,8 tūkst. gyventojų. Dauguma 
— tikintieji. Ignalina — rajono 
centras, į kurį sekmadieniais 
įvairiais reikalais suvažiuoja 
daug žmonių, kurių dauguma 
stengiasi atlikti ir savo religi
nes pareigas, t.y., nori dalyvauti 
šv. Mišiose. Be tikinčiųjų, ne
maža ateina ir turistų, kurių 
čia yra daug, iš visų respub
likų, ypač iš Leningrado, Mask
vos . .. Mūsų vadinama bažnyčia 
nepajėgia visų sutalpinti: žmo
nės priversti stovėti gatvėje šal
čio ir lietaus metu.

(nukelta į 2 psl.)

žinotų pilną tiesą, jog jo gin
čas su valdžios aparato žmonė
mis neturi jokių kriminalinių 
ar politinių užmačių. Jis tik gina 
savo menininko treises, kad ga
lėtų kūrybiškai reikštis.

Tie valdžios aparato žmonės 
norėtų visą reikalą tyliai 
numarinti. O reikia nuolat ir 
nuolat tą reikalą kelti ir jam sun
kioje kovoje dėl savo teisių 
padėti. O padėti visi galime, 
jei visur ir visada jį priminsi
me, reikalausime, kad leistų iš
emigruoti, kad nebūtų pažei
džiamos žmogaus teisės. Dar 
kartą primename jo adresą: 
Vilnius, Vykinto 27-12.

(P.K.)

S. ŠALKAUSKIO 
PREMIJA

DR. A.MACEINAI

Ateitininkų Federacijos val
dybos komisija, sudaryta iš Sau
liaus Girniaus, kun. Alfonso 
Grauslio, Česlovo GrinceviČiaus, 
Aušrelės Liulevičienės ir Alinos 
Skrupskelienės, 19?9 kovo 23 
Stasio Šalkauskio kūrybinę pre- 
miją paskyrė dr. Antanui Macei
nai už veikalą Filosofijos kilmė 
ir prasmė, kuris savo svarumu ir 
originalumu reikšmingai pra
turtino filosofinę lietuvių litera
tūrą.

— Kovo 24 Vilniuje mirė poe
tas Paulius Širvys. Buvo gimęs 
1922 lapkričio 17 Padustėlio k., 
Dusetų vlsč., Zarasų apskr. 1940 
baigė dvimetę Salų žemės ūkio 
mokyklą. Buvo pradėjęs mokytis 
Gruzdžių kontrolasistentų mo
kykloje, bet bolševikų okupaci
ja pastūmėjo jaunuolį į audrin
gą gyvenimą. Įstojo į bolševi
kinę karo mokyklą Vilniuje, bet 
tuojau buvo išsiųstas į frontą, 
pateko į vokiečių nelaisvę, 
pabėgo, karo pabaigoje vėl ko
vojo frontuose prieš vokiečius, 
buvo sužeistas. Paleistas iš ka
riuomenės, redagavo rajoninius 
laikraščius Rokiškyje, Pandė
lyje, Merkinėje, Rūdiškėse, vė
liau dirbo Literatūros ir Meno, 
Moksleivio, Genio redakcijose. 
1957 Maskvoje baigė Gorkio in
stitute aukštuosius literatūros 
kursus. Kai kurį laiką plaukio
jo Klaipėdos žvejų laivyne. Mi
rė eidamas penkiasdešimt sep
tintuosius metus. P. Širvys buvo 
komunistas romantikas, metęsis 
į veiklą su idealistiniu nuošir
dumu. Net jo duoklė poezijoje 
komunizmo statybai yra nuošir
džiai lyriška. Jo kūryboje dau
giausia vyrauja gamtos ir savo 
gimtinės meilė. Jis pats sakosi 
esąs beržas, išbridęs iš pievų, 
su dalgiu ant peties, turįs savo 
džiaugsmą, turįs savo skausmą. 
Jo poezija skambi, lengva, dai
ninga, nes ir savo gimimu P. 
Širvys yra A. Strazdelio, A. Vie
nažindžio kaimynas. Yra išleisti 
7 P¥ Širvio poezijos rinkiniai. 
Už rinktinę “Ilgesys — ta gies
mė” 1973 paskirta respublikinė 
premija.

— Kovo 27 Vilniuje mirė veik
lus okupantų talkininkas Juozas 
Žiugžda. Buvo gimęs 1893 kovo 
1 Plynių k., Padovinio vlsč., 
Marijampolės apskr. 1911 baigęs 
Veiverių mokytojų seminariją, 
mokytojavo pradžios mokyklose. 
I-ojo pas. karo metu Maskvoje 
studijavo istoriją. Nepriklauso
moje Lietuvoje Kauno univer
siteto Humanitarinių mokslų fa
kultete studijavo kalbotyrą ir 
istoriją, mokytojavo Marijampo
lės ir Kauno gimnazijose, buvo 
veiklus lituanistas, lietuvių k. 
gramatikų (vadovėlių) autorius. 
Vertingas J. Žiugždos darbas 
yra Žemaitės kūrybos nagrinė
jimas (diplominis darbas). Pir
mosios bolševikų okupacijos 
metu buvo Švietimo komisaro 
pavaduotojas. Karo metu pasi
traukė į Rusiją. Su bolševikais 
grįžo atgal į Lietuvą, 1944-1948 
buvo Švietimo komisaras ir mi- 
nisteris, nuo 1945 paskirtas Vil
niaus universiteto profesorium, 
1946 pakeltas į akademikus ir 
paskirtas akademijos viceprezi
dentu. Okupantams J. Žiugž
da įsiteikė vergiškai sutikdamas 
klastoti Lietuvos istorijų. Jis 
redagavo trijų tomų Lietuvos is
toriją, daugelį skyrių pats para
šydamas. Pagal marksistinius 
reikalavimus parašytoje Lietu
vos istorijoje beveik nematyti 
Lietuvos valstybės, o įžiūrima 
tik klasių kova, garbinama rusų 
draugystė, nepriklausomybės 
laikotarpyje rodoma tik komu
nistinė veikla. Už tokį aklą pa
klusnumą ir tautinės savigarbos 
neturėjimą J. Žiugžda okupantų 
buvo apdovanotas aukščiau
siais titulais, sovietiniais ordi
nais, garbės raštais. Ir jo nekro
logą spaudoje pasirašė net 41 
partijos ir valdžios pareigūnas, 
pradedant P. Griškevičium, N. 
Dybenka ir baigiant rašytojais 
E. Mieželaičiu ir A. Žukausku.

— Literatūros žurnalo Perga
lės šių metų 1 nr. net 57 pusla
pius užima L. Brežnevo rašinys 
“Plėšiniai”, išsiverstas iš Novyj 
Mir, persispausdintas iš Tiesos. 
Tai gana sausi savigyros atsimi
nimai iš tų laikų, kai dabarti
nis imperijos diktatorius buvo 
politinis darbų vykdytojas Azi
jos stepių plėšiniuose. Diktato
riui niekas negali uždrausti rašy
ti atsiminimus ir girtis savo nuo
pelnais, bet tokių rašinių spaus
dinimas lietuviškame literatū
ros žurnale yra tik pataikūniškas 
padų laižymas.

— Atėjo eilė terorizuoti ir 
teatrą. Nė anksčiau teatras ne
buvo laisvas nuo partinės prie
žiūros, tačiau nuo dabar ta prie
žiūra bus stiprinama, suaktyvi
nama. Kovo pabaigoje Liet, 
kom. partijos centro komitetas • 
paskelbė nutarimą “Dėl teatrų 
vaidmens didinimo komunisti
niame darbo žmonių auklėjime, 
vykdant TSKP XXV suvažiavi
mo nutarimus”. Tuo nutarimu 
įpareigojama Kultūros ministe
rija, Rašytojų sąjunga, Teatro 
draugija, teatrų partinės organi
zacijos ir meno tarybos rūpin
tis aukšto idėjinio ir meninio 
lygio originaliosios dramaturgi
jos veikalų kūrimu, visuomeniš
kai kryptingo repertuaro forma
vimu. Reikia užkirsti kelių feo
dalinės praeities ir nacionalinio 
uždarumo idealizavimui, taiks
tymosi su buržuazinėmis atgy
venomis faktams ir kuo pla
čiau parodyti socializmo pra
našumus, atskleisti klasių kovą 
ir revoliucinį judėjimą, kelti ak
tualius komunistinio auklėjimo 
klausimus. Ir 1.1. (Literatūra ir 
Menas, 1979 Nr. 12). Tokie nu
tarimai rodę, kad vėl grįžta Sta
lino laikų “lazdos kritika” kūry
bos vertinimui.

— Karaliaučiaus (Kaliningra
do) kultūros dienos vyko Lietu
voje nuo kovo 29 iki balandžio
4. Vilniuje buvo trys vakarai: 
Operos rūmuose koncertavo Ka
raliaučiaus savivęiklininkai, 
akademiniame dramos teatre 
vaidino Tilžės (Sovetsko) teatra
lai. Kaune buvo meno paroda ir 
koncertas. Šiauliuose ir Kretin
goje buvo muzikos, dainų ir šo
kių renginiai, Klaipėdoje — dra
mos spektaklis. Žiauru, kad net 
Maž. Lietuvos vietovardžiai su
rusinti. O ir patys kultūros dienų 
dalyviai yra rusai kolonistai.

— Į Sovietų Sąjungos teatrų 
lenktyniavimą įtraukti ir Lietu
vos teatrai. Jau paskelbti 1978 
metų antro pusmečio rezultatai. 
Trečia vieta ir 2250 rb. premi
ja teko Vilniaus akademinio 
operos ir baleto kolektyvui: di
rektoriui V. Noreikai, vyr. reži
sieriui R. Sipariui, vyr. dirigen
tui J. Aleksai, partiniam sekre
toriui E. Kaniavai, vietos komi
teto pirmininkei I. Žukaitei ir 
komjaunimo sekretoriui A. Se- 
mionovui. Taip pat trečioji vie
ta ir 900 rb. teko Šiaulių dra
mos teatro kolektyvui: dir. E. 
Lapkui, vyr. režisierei A. Ra
gauskaitei, partijos sekretoriui S. 
Jakubauskui, vietos komiteto 
pirm. D. Verbylienei ir komjau
nimo sekretoriui O. Ditkovskiui. 
Jau ir iš tokių kolektyvų maty
ti, kad teatrai yra partiniuose 
varžtuose.

— Kovo 20 Maskvos kompo
zitorių rūmuose buvo B. Kutavi
čiaus kūrinių koncertas iš įrašų. 
Rusų muzikai klausėsi B. Kuta
vičiaus “Dzūkijos variacijų”, 
“Prutenos”, “Praeities laikro
džių” ir “Mažojo spektaklio”.

— Kovo pabaigoje Lietu
voje buvo Vaikų muzikos sa
vaitė”. Filharmonijos ansamb
liai, dainininkai ir instrumenta
listai surengė per 50 koncertų 
keliuose Lietuvos miestuose ir 
Anykščių, Alytaus, Kaišiadorių, 
Panevėžio, Vilkaviškio rajonuo
se.

— Vydūno dramą “Pasaulio 
gaisras” vaidina Klaipėdos dra
mos teatras. Režisierius — G. 
Černiauskas, dailininkas — G. 
Lukošius, muziką pritaikė S. 
Šiaučiulis, dainas paruošė G. 
Purlys. Visi spektaklio statyto
jai yra jauni.

— Į turistinę kelionę, į Už
kaukazę, su kelialapiais iš Vil
niaus išvyko apie 400 žmonių. 
Juos išvežė specialus turistinis 
traukinys “Lietuva”.

— Kauno politechnikos insti
tute paminėta jau mirusio Tech
nikos fakulteto profesoriaus Ka
zimiero Vasiliausko 100 metų 
gimimo sukaktis (1879-1957). 
Instituto tarybos posėdyje buvo 
apžvelgti šio mokslininko dar
bai, jo vardu pavadinta medžia
gų atsparumo laboratorija, taip 
pat viena gatvė.

Pr.N.
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Savaitės 
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IGNALINOS TIKINČIŲJŲ PASTANGOS

Rodezijos laikinosios vyriau
sybės paskelbti rinkimai dalinei 
juodųjų valdžiai sudaryti įvyks 
balandžio 17-21.

JAV nutraukė Pakistanui tei
kiamą ūkinę paramą už tai, kad 
Pakistanas bando pasigaminti 
branduolines bombas.

JAV atstovų rūmai nutarė lai
kinai sulaikyti Sirijai teikiamą 
ūkinę pagalbą už tai, kad ji ne
pritaria tarp Egipto ir Izraelio 
sudarytai taikos sutarčiai.

Sinajaus pusiasaly esą Izrae
lio kariniai aerodromai turės bū
ti perkelti į beduinų gyvenamą 
Negevo dykumą. Ruošdamas 
naujus aerodromus, Izraelis ban
do beduinus apgyvendinti val
džios numatytose vietose, bet 
beduinai tam priešinasi.

Prez. Carter paprašė kong
resą suteikti Turkijai papildomą 

150 mil. dol. paramą jos pa
šlijusiam ūkiui pagyvinti.

Italijos policijai areštavus 16 
įtariamų teroristų, kraštutinės 
kairiosios grupės Romoj surengė 
triukšmingas demonstracijas.

JAV John F. Kennedy lėktuv
nešy per kelias valandas buvo į- 
vykę keli gaisrai. Spėjama, kad 
tai įvykdė laive esąs kenkėjas.

JAV nutarė Irano šachui par
duotus 55 F-16 lėktuvus perleis
ti Izraeliui, nes naujoji Irano vy
riausybė atsisakė juos pirkti.

Tel Aviv turguj palestiniečių 
teroristam išsprogdinus bombą, 
užmušusią 1 ir sužeidusią 36 
žmones, Izraelis karo lėktuvais 
puolė Libane esančias palesti
niečių stovyklas ir iš pabūklų 
apšaudė pietinio Libano gyven
vietes.

JAV stengiasi susitarti su Sov. 
S-ga uždrausti vadinamų sateli
tų naikintojų naudojimą erdvė
se.

JAV paštas nustato nuo liepos 
15 apriboti siunčiamų per paštą 
vokų dydį: mažesni kaip 5”x3.5” 
vokai bus visai uždraūsti, o už 
didesnius kaip 11.5”x6 1/8” 
vokus vietoj 15 et. ženklo reikės 
mokėti 22 et. Tai daroma dėl to, 
kad mašinos negali tokių vokų 
skirstyti.

Jugoslavijos organai stiprina 
kovą prieš disidentus: Milovan 
Djilas policijos paskutinį kartą 
buvo įspėtas sustabdyti “krimi
nalinę” veiklą.

Atvykęs į Izraelį sovietų 
mokslų akademijos narys Venia- 
min G. Levič buvo pašalintas iš 
akademijos už tai, kad atsisakė 
sovietų pilietybės.

(atkelta iš 1 psl.)

Ignalinos parapijos dar ne
baigtą statyti bažnyčią pokario 
metais nusavino vietinė val
džia ir ją pavertė kultūros na
mais. Norėdami ją atgauti, daug 
kartų rašėme pareiškimus įvai
rioms instancijoms. Kai kuriuos 
iš jų suminėsime:

1. 1971.III.14 1026 asmenų 
pasirašytą pareiškimą LTSR Mi
nistrų Tarybos Pirmininkui,

2. 1971.IV.7 tuo pat adresu 
Bažnyčios komiteto pareiški
mas,

3. 1971.IV.13 šiuo reikalu 
pas LTSR Religijų reikalų įga
liotinį Rugienį buvo kviestas 
mūsų klebonas L Jakutis,

4. 1974.V.24 bažnyčios komi
tetas rašė pareiškimą LTSR Re
ligijų reikalų tarybos įgalioti
niui,

5. 1974.VI. 14 pareiškimas Ig
nalinos raj. Vykdomojo komite
to pirmininkui,

6. 1974 metais bažnyčios ko
mitetas ir tikinčiųjų delegacijos 
daug kartų kreipėsi į Ignalinos 
raj. Vykd. Komitetą bei asme
niškai,

7. 1975.IX.9 baigiant statyti 
Ignalinoje naujus kultūros na
mus pas Religijų reikalų įgalio
tinį vyko bažnyčios komiteto 
narių delegacija, kurios įgalio
tinis net nepriėmė,

8. 1975.IX. 10 rašytas pareiš
kimas Jums, Generalini Sekre
toriau,

9. 1975.IX.13 bažnyčios komi
tetas pakartotinai vyko pas 
LTSR Religijų reikalų įgalioti
nį,

10. 1976.1.19 pareiškimas Ig
nalinos raj. Vykdomojo komite
to pirmininkui,

11. 1976.II.4 rašytas pareiški
mas LTSR Ministrų Tarybai,

12. 1976.11.19 vėl pareiškimas 
Jums, Generalini Sekretoriau,

13. 1976.IV.24 pareiškimas 
LTSR Religijų reikalų tarybos 
įgaliotiniui,

14. 1977 m. Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis K. Tumėnas 
žodžiu žadėjo leisti rekonstruo- 
ti-praplėsti esamą bažnyčią. 
Mums prašant, daug kartų va
žiavo mūsų klebonas I. Jakutis 
į Vilnių pas Religijų reikalų

tarybos įgaliotinį ir mes patys, 
Bažnyčios komiteto nariai, — 
bet pažadai buvo neištesėti.

Keista, kad nė iš vienos ins
tancijos, netgi ir iš Jūsų, Ge
neralini Sekretoriau, negavome 
jokio atsakymo, nebent kai kada 
pranešimą, kad mūsų pareiški
mas persiųstas į žemesnę įstai
gą. Kam gi jį reikėjo persiųsti 
ir dar į žemesnę, jei atitinka
moms įstaigoms buvo pasiųs
tas pareiškimo nuorašas? Ar tai 
nėra vengimas svarstyti mūsų 
pareiškimus bei duoti į juos 
konkretų atsakymą?

Šiandien ignaliniečiai džiau
giasi naujais kultūros namais, 
bet dar nesidžiaugia bažnyčia. 
Tačiau tikimės, kad šį kartą 
mūsų prašymą išklausysite ir 
grąžinsite mums mūsų bažny
čią.

Pasirašė 19 bažnyčios 
komiteto narių

Ignalina, 1978. X.10

Laukiam atsakymo: 
LTSR Ignalina, 
Laisvės 8,
M. Juodagalvis

LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS

DOVANA — IRENOS VELONSKIENES SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Siuntinių bei kitais 
reikalais kreiptis tel. 268-1594, adresas: 69-40 Fleet St., Forest Hills, 
NY 11375.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St., Richmond Hill, f'.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalysė. Tel. 296-2244.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

Turkijoj iš pasalų buvo nužu
dytas amerikietis karys, o kitas 
sužeistas.

Rodezijos kariai puolė Zambi
jos sostinėj Rodezijos partizanų 
vado Joshua Nkomo gyvenamus 
namus ir joj esančią partizanų 
būstinę.

Vyriausias Lietuvių Fondo or
ganas yra metinis narių suvažia
vimas. Jis kiekvieneriais metais 
išrenka trečdalį tarybos narių, 
kontrolės komisiją ir, išklausęs 
pagrindinių pranešimų, iškelia 
pastabas, siūlymus bei sugesti
jas ateičiai. Toks suvažiavimas 
šiais metais įvyks gegužės 5 
Chicagoj, Jaunimo Centre.

Pagrindinius pranešimus su
važiavime padarys Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas dr. 
Gediminas Balukas, valdybos 
pirmininkas dr. Antanas Razma, 
investacijos pirmininkas Povilas 
Kilius ir pelno skirstymo ko
misijos pirmininkas dr. Kazys 
Ambrozaitis. Visi keturi prane
šimai su finansine apyskaita bus 
atspausdinti Lietuvių Fondo lei
dinėlyje, kuris bus dalinamas 
suvažiavimo metu. Iš to nariai 
galės susidaryti pilną vaizdą 
apie Fondą.

Taryba

Lietuvių Fondo tarybos pir
mininkas 1978 buvo dr. G. Balu
kas. Nariai: dr. K. Ambrozaitis, 
S. Baras, V. Kamantas, dr. F. 
Kaunas, P. Kilius, J. Kučėnas, 
V. Kutkus, M. Lenkauskienė, 
V. Naudžius, dr. J. Račkaus
kas, dr. A. Razma, M. Remienė, 
P. Sodeika, dr. V. Tauras, dr. J. 
Valaitis, J. Vaznelis ir dr. M. Vy
gantas. Lietuvių Fondo tarybai 
sekretoriavo dr. J. Račkauskas. 
Per 1978 metų kadenciją buvo 
keturi posėdžiai, kuriuose buvo 
diskutuojami ir tvirtinami L.F. 
valdybos, L.F. investavimo ko
misijos ir L.F. pelno skirstymo 
komisijos pateikti projektai ir 
nutarimai. L.F. taryba seka, kad 
būtų vykdomi L.F. metinių su
važiavimų nutarimai, kaip Lie
tuvos istorijos rašymas, L.F. 
Vardynas ir t.t.

Valdyba
1978 Lietuvių Fondo valdy

bos pirmininkas buvo dr. Anta
nas Razma. Nariai: keturi vice
pirmininkai—S. Baras, J. Kučė
nas, S. Kuprys ir dr. M. Vygan
tas, sekretorius-iždininkas K. 
Barzdukas, sekretorius K. Gir- 
vilas, kontrolierius P. Želvys, 
renginių vadovė M. Remienė 

ir informacijai A. Juodvalkis. 
Lietuvių Fondo valdyba per 
1978 m. kadenciją turėjo dešimt 
posėdžių. L.F. pagrindinis kapi
talas jau pasiekė brutto $1,524, 
742 ir didžiausią operacinių pa
jamų sumą $105,899. Tas buvo 
pasiekta L.F. valdybos darniu ir 
našiu darbu, kartu pažymint dr. 
A. Razmos ilgametį pasiaukoji
mą ir sumanumą vadovaujant 
valdybai.

Investavimo komisija
1978 Lietuvių Fondo investa

vimo komisijos pirmininkas 
buvo Povilas Kilius. Nariai: S. 
Baras, dr. F. Kaunas, inž. V. 
Naudžius, P. Sodeika ir J. Vaz
nelis. Per 1978 m. kadenciją 
komisija turėjo keturis posė
džius. Ji su investavimo eksper
tais aktyviai seka finansinę rinką 
ir daro atitinkamas transakcijas.

Pelno skirstymo komisija
1978 pelno skirstymo komisi

jos pirmininkas buvo dr. Kazys 
Ambrozaitis. Nariai: V. Kaman
tas ir dr. J. Valaitis paskirti Lie- 
tuvių Fondo tarybos, o L. Ger- 
manienė, B. Juodelis ir A. Ba
džius paskirti JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos. 
Pelno skirstymo komisija per 
1978 m. kadenciją turėjo penkis 
posėdžius ir paskirstė $73,374 
(pačią didžiausią sumą L.F. isto
rijoje). Visi pelno skirstymo 
komisijos nutarimai buvo L.F. 
tarybos patikrinti, ar jie atitinka 
IRS įstaigos reikalavimus.

L.F. Inf.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970.-Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

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

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj
ANGELĖ E. KARNIENĖ
Broker-Realtor
3701 Gult Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738 , „

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai I 1^ U II
Apartmentai-Kondominiumai LES Ajl
Nuomavimas — Notary Public reaitor

NAUJAUSIUS 1979 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambihti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7-8 v.v. 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 vai. vak. WSOU-FM 
89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 
07092. Tel. (201) 232-5565.

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

Pažaislio vienuolyno bažny
čia, statyta 17 amžiuje. Ar
chitektas L. Fredo.

PAŽAISLIO
PAVEIKSLO
ISTORIJA

Pažaislio vienuolyno bažny
čioje buvo stebuklingas Dievo 
Motinos paveikslas. Kai okupan
tai atėmė vienuolyną ir paver
tė muziejumi, paveikslas buvo 
perneštas į Kauno katedrą ir pa
kabintas.

Šiais metais iš katedros pa
veikslą pavogė. Vagis pasislėpė 
prie vargonų, paskui virve nusi
leido į bažnyčią, su peiliuku iš-

piovė paveikslą, susisuko į po
pierių ir pabėgo. Paveikslą nu
nešė į geležinkelio stotį ir ten 
dėžutėje užrakino. Tuos užraki
namus sandėliukus-dėžutes 
seka milicija, jei tik ilgai stovi 
užrakinti. Milicija ir dabar pa
stebėjo, kad vienas sandėliukas 
stovi ilgai užrakintas. Ji turi ga
limybes patikrinti. Patikrinus 
rado išplautą Pažaislio Marijos 
paveikslą ir suvyniotą į komu-

nistinio laikraščio numerį. Ant 
to laikraščio buvo užrašyta ir 
prenumeratoriaus pavardė.

Milicija pasekė. Paveikslą 
vagis perkėlė į kitą sandėliuką. 
Ir tada dar nieko vagiliui neda
rė. O kai dar kartą mėgino pa
keisti sandėliuką, tada suėmė 
vagį. Paveikslas perduotas Kau
no muziejui, kur jis bus restau
ruotas.

KONGRESO
MOTERŲ
KLUBE
Senatorių ir kongresmanų 

žmonų kviečiama, O. Bačkienė 
balandžio 5 dalyvavo jų suruoš
tuose pietuose Congressional 
Club, kuriam dabar pirminin
kauja ponia Smith, demokratė. 
Dvejus metus šiam moterų klu
bui pirmininkauja respublikonė 
ir dvejus metus demokratė, ren
kamos pakaitomis.

Buvo pakviestos visų kraštų 
Washingtone reziduojančių am
basadorių žmonos, kurios buvo 
garbės viešnios.

Salėj buvo iškabintos visų 
Amerikos valstijų vėliavos. Sta
las buvo apkrautas įvairiausiais 
skanumynais su užrašais, iš ku
rios valstijos koks valgis. Jauni
mas smuikais, arfa ir pianinu at
liko muzikinę programą.

Čia buvo proga susipažinti ir 
pasikalbėti svetimų kraštų atsto
vėm su Amerikos senatorių ir 
kongresmanų žmonomis ir iš
girsti jų, kaip moterų pasitenki
nimus ir nusiskundimus ryšium 
su jų pačių profesija ir jų vyrų 
užimamais postais bei rinkimais. 
Daugelis jų, atrodo, tiesiogiai ar 
netiesiogiai veda biurus vieto
vėse, kur jų vyrai renkami.

O. Bačkienei buvo ypač malo
nu atrasti klubo muziejuj taip 
kitų tautų ir mūsų lietuvišką lė
lę su užrašu LITHUANIA, kurią 
ji įteikė prieš porą metų buvu
siai to klubo pirmininkei Mc 
Glory.

KVECAS
J ONA .S 

1933 +1976

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI ) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

asolino 
NENORIAIS

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

. TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

1 LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: (212) 769-3300
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Atvelykyje
Kapinėse artimųjų kapai pa

puošiami kuo gražiausiais pa
minklais. Iškalami juose ne tik 
mirusiųjų vardai ir datos, bet ir 
šiaip posakiai. Prisimena vienas 
iš tokių užrašų, kurį tėvai iš- 
kaldino ant savo vienturčio sū
naus kapo paminklo: “Čia palai
dotos visos mūsų viltys”.

Prieš porą tūkstančių metų 
panašus užrašas galėjo būti iš
kaltas ant Išganytojo kapo, nes 
Kristaus kape tikrai buvo palai
dotos visos jo mokytinių ir sekė
jų viltys.

Prisikėlimo ir visos Velykų 
oktavos mišių evangelijose pri
menami prisikėlusio Kristaus 
pasirodymai. Atvelykyje ap- 
svarstomos apaštalo Tomo abejo
nės. Nors kiti apaštalai ir sakė
si matę prisikėlusį Išganytoją, 
Tomas laikėsi visos Jeruzalės 
nuomonės: Kristus mirė, buvo 
palaidotas — ir tuo visa pasi
baigė, visos viltys yra palaido
tos . . .

Velykų rytas vis dėlto visa pa
keitė. Jis parodė, kad gyveni
mas nesibaigia su mirtimi ir kad 
mirtis iš tikrųjų nėra viso pa
baiga, bet tik prisikėlimui proga. 
Velykų rytas parodė, kad Kris
taus karste ne visos viltys palai
dotos, bet jos ten laukia prisi
kėlimo. “Aš gyvenu irjūs gyven
site” — pasakė Išganytojas. Ir 
niekas tų žodžių taip nepatvirti
na, kaip tuščias Velykų karstas ir 
tie mirusio, bet prisikėlusio 
Kristaus žaizdų randai, kuriuos 
lietė Atvelykio abejojantis apaš
talas Tomas.

Velykos atnaujina savo reikš
mę kiekvieneriais metais. Džiu
gus sujudimas, apėmęs Kristaus 
mokytinius, kai jie sužinojo apie 
jo prisikėlimą, savo esmėje buvo 
pilnutinio tikėjimo laimėjimas. 
Šio tikėjimo vardu išpažintojai 
nesuabejojo mirti už Kristų. To 
tikėjimo vardu tautos pradėjo 
gyventi Kristui.

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

Prisikėlęs Kristus išblaško 
abejones ne tik Tomo, bet ir kitų 
mokytinių bei pasekėjų amžių 
eigoje. Žmogaus ieškojimas gi
lesnės gyvenimo prasmės randa 
savo atsakymą Kristaus prisikėli
me. Vis dėlto, kaip pirmųjų 
krikščionybės dienų apaštalų 
taipe, taip ir moderniam laiko
tarpy atsiranda su užsispyrimu 
atmetančių tikėjimą. “Kodėl 
esate nusiminę ir kodėl abejo
nės kyla jūsų širdyse?” — klau
sė prisikėlęs Kristus vienuoli
kos. Išblaškęs jų abejones, jis 
pasiuntė juos į pasaulį kaip tie
sos liudytojus.

Ar abejojanti bažnyčia būtų 
galėjusi padaryti tai, ką Kristaus 
Bažnyčia padarė? Ne abejonėm, 
bet tvirtu tikėjimu pagrįsta Baž
nyčia tvirtai išliko iki mūsų die
nų, nors aplink maišėsi daugelis 
žmogaus sukurtų religijų.

Taip, Bažnyčioje turime dok
triną, pilną ir nesudarkytą Kris
taus mokslą, bet tai dar ne vis
kas.

Dar yra ir praktiškas gyve
nimas, kuris ne visada atitinka 
išpažįstamą tiesą. Daug leng
viau galėtume suderinti dieviš
kąją teoriją su žmogiškąja prakti
ka, jei pilnai pajėgtume ap
čiuopti krikščioniško gyvenimo 
didybę.

Ne vienas žiūri į krikš
čionybę vien tik iš neigiamosios 
pusės, padarydamas ją įsakymų 
ir draudimų kodeksu. Bet krikš
čionybė visų pirma yra pozityvi 
religija, skelbianti linksmąją 
Kristaus naujieną, kad žmogus 
yra pašauktas dalyvauti paties 
Dievo gyvenime, kad žmogus 
iš paprasto kūrinio yra pašauktas 
į Dievo vaiko garbę. “Mes ne tik 
esame vadinami Dievo vaikais, 
bet jais ir esame”,— sako šv. Jo
nas Evangelistas. Tai Išganyto
jas įgalino ir patvirtino ne tik 
savo kančia ir mirtimi, bet ir 
prisikėlimu.

Septintasis baltų vakaras Ot- 
tawoj federalinio parlamento iš
kilmių salėj “Confederation 
Room” įvyko š.m. vasario 21.

Keletui parlamentarų remiant, 
pirmąjį tokį vakarą Kanados Lie
tuvių, Latvių ir Estų Bend
ruomenės, jau anksčiau susijun
gusios į Baltų Federaciją Kana
doj, surengė 1973. Jo tikslas bu
vo paminėti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių atstatymą 1918 
metais ir parlamentarus painfor
muoti apie dabartinę okupuotą 
padėtį. Tada taip pat buvo pri
statyta estų rašytojo A. Viirlaid 
knyga “Graves vvithout Cross- 
es”, aprašanti mum pažįstamas 
okupacijas ir trėmimus į Sibirą.

Metam einant, baltų vakarų 
pagrindinis tikslas liko tas pats, 
bet įvestas supažindinimas su 
baltų kultūriniais ir kitais laimė
jimais Kanadoj. Todėl vakaro 
programa yra labai įvairi: svečių 
priėmimas, tautinės parodos, 
banketas, sveikinimai, prakal
bos ir koncertas.

Baltų vakaro proga Lietu
vos, Latvijos ir Estijos konsulai 
susitinka su užsienio reikalų 
ministerijos atstovais, o Baltų 
Federacijos atstovai atsilanko 
užsienio reikalų ministerijos į- 
saigose.

Daug parlamento narių ir 
senatorių

Šiemet baltų vakare dalyvavo 
20 su viršum senatorių ir apie 
50 parlamento narių; dalis jų at
silankė su žmonomis. Tarp jų 
buvo senato pirmininkė šen. Re- 
naude Lapointe, parlamento pir
mininkas James Jerome, dau- 
giakultūrinių reikalų ministeris 
Norman Cafik, šen. R. Perrault, 
valdžios partijos vadas senate ir 
ministerių kabineto narys, bu
vusieji ministeriai šen. J. Guay,

Iš septinto pabaltiečių vakaro parlamento rūmuose Ottawoje, 
Kanadoje. Vakaras buvo vasario 21. Iš k. J.R. Simanavi
čius, KLB pirmininkas, parlamento narys Charles Coccia, 
parlamento globos komiteto pirmininkas (jam buvo įteiktas 
Kanados Baltų Federacijos garbės nario pažymėjimas), S. 
Kuzmas, Lietuvių Namų Toronte valdybos narys, ir sena
torius R. Perrault, valdžios partijos vadas senate ir ministe
rių kabineto narys. Jis pasakė kalbą Kanados vyriausybės 
vardu. Nuotr. Lado Giriūno

BALTAI KANADOS PARLAMENTO 
RŪMUOSE OTTAVVOJE
šen. S. Haidasz, Mitchell Sharp, 
W. G. Dinsdale, M. Lambert, 
konservatorių parlamentarinis 
vadas VValter Baker, Ottavvos 
miesto burmistre Marion Dewar 
ir kiti.

Iš diplomatų matėsi Didž. Bri
tanijos ambasadorius Sir John 
Ford su žmona, JAV įgaliotas 
ministeris Robert Duemling, 
ambasados patarėjas John Kerr, 
Vatikano delegatas pronuncijus 
arkivysk. Angelo Palmas, jo pa
tarėjas Dante Pasąuinelli, mūsų 
konsulai — dr. J. Žmuidzinas, 
Lietuvos, dr. E. Upenieks, 
Latvijos, L Hensoo, Estijos, ir 
kiti.

Sveikinimai ir kalbos
Vakaras pradėtas Kanados 

himnu ir malda, kurią sukalbė
jo Vatikano delegatas Kanadai 
arkivysk. Angelo Palmas.

Programai sklandžiai vadova
vo Irena Meiklejohn.

Vyriausybės vardu sveikino 
šen. R. Perrault, vyriausybės 
partijos lyderis senate. Jis pa
brėžė, kad kiekvienas, kuris 
bando sunaikinti žmogaus pra
eitį, galutinoj pasekmėj grius.

Konservatorių partijos vado 
pavaduotojas parlamento narys 
Walter Baker sveikino opozici
jų partijų vardu. Šitame parla
mente ir Kanadoj, pasakė jis, visi 
turi teisę nesutikti ir išreikšti 
skirtingą nuomonę, bet Lietuvoj,

Baltų vakarus globoja bei iš
rūpina leidimus parlamentarinis 
globos komitetas, kuriame da
bar yra 20 senatorių ir parla

mento narių. Šen. Paul Yuzyk, 
vienas iš komiteto kopirminin- 
kų, atidarymo kalboj pasveikino 
mūsų konsulus, kurie esą Sovie
tų Rusijos okupuotų valstybių 
laisvės simboliai. Pareiškė bal
tam simpatiją jų reikaluose.

Parlamento narys Charles 
Caccia, antrasis komiteto pirmi
ninkas, nurodė, kad senato ir 
parlamento pirmininkų daly
vavimas liudija, jog visi Kanados 
parlamentarai yra giliai suin
teresuoti žmogaus teisėmis, jo 
pagrindinėmis laisvėmis.

Garbės svečiai — senato pir
mininkė šen. Renaude Lapointe 
ir parlamento pirmininkas 
James Jerome — taip pat pasakė 
trumpas kalbas. Šen. Lapointe 
pasisakė, kad nėra praleidusi nė 
vieno baltų vakaro nuo to laiko, 
kai prieš penkerius metus buvo 
paskirta senato pirmininke, nes 
vertina kilnius tikslus, rimtai 
siekiamus, ir nuoširdžią aplinką 
su tautiniu charakteriu.

Kanados LB pirmininkas J.R. 
Simanavičius baltų vardu pasa
kė pagrindinę kalbą. Paminėjo, 
kad Kanada viena iš pirmųjų 
priėmė tremtinius ir pabėgėlius, 
jų tarpe ir 100,000 baltų. Kai 
1960 Chruščiovas Jungtinių 
Tautų generalinėj sesijoj kalbė
jo apie kolonializmo panaikini
mą, tuometinis Kanados pirmi
ninkas John Diefenbaker jam 
savo kalboj tarp kitko taip atsa
kė: “O kaip apie Lietuvą, Esti
ją ir Latviją? O kaip apie laisvę 
mylinčius ukrainiečius ir kitas 
Rytų Europos tautas? Neturi bū
ti dvigubo veidmainingo stan
darto tarptautinėj politikoj”. 
Prelegento žodžiais, priespauda 
neįstengė sunaikinti laisvės sie
kimo, neįstengė užgniaužti disi
dentinio judėjimo. Prieš ketve
rius metus šitokiame vakare toj 

pačioj salėj dalyvavo lietuvis 
laisvės kovotojas Simas Kudirka. 
Šiandien čia yra latvis Gunars 
Rodė, kuriam teko keliolika me
tų praleisti kalėjimuose ir sto
vyklose.

Vėliau jis pristatė G. Rodę, 
kuris trumpai pakalbėjo angliš
kai.

Trumpai dar kalbėjo Baltų Fe
deracijos pirmininkas L. Leivat, 
pasveikino Kanados Latvių 
Bendruomenės pirm. T.E. Kron- 
bergs ir padėkos žodį tarė Ka
nados Estų Bendruomenės 
pirm. U. Petersoo.

Koncertas
Koncertas buvo iš trijų dalių.
Pirmąją dalį atliko estas Avo 

Kitasik, baritonas, dainuojąs Ka
nados operoj. Įspūdingai padai
navo tris kūrinius (vienas iš jų 
estų kompozitoriaus), taip pat ir 
ariją iš “Sevilijos kirpėjo”.

Latvių kanklių ansamblis, va
dovaujamas Arianos Liepi na, 
paskambino keturias latvių liau
dies dainas; jos buvo palydėtos 
dainavimu.

Trečiojoj daly moterų dainų 
vienetas Volungės iš Toronto 
padainavo “Lietus lynoja”, “Tu 
giruže” (V. Kairiūkščio), “Skam
ba, skamba kanklės” (J. Govė- 
do) ir “Pienė” (S. Saulyno, muz.
M. Vaitkevičiaus); skudučiais 
pagrojo “Untytę”. Volungių 
pasirodymas buvo labai geras ir 
darnus. Publikos entuziastingais 
plojimais iššauktos, jos dar pa
dainavo “Nemunėli, Nemu
nėli”. Dirigavo jų vadovė 
muz. Dalia Viskontienė. Akom
ponavo Silvija Freimanienė.

Tautinės parodos
Jau treti metai baltų vakaro 

metu priėmimų salėj surengia
mos nedidelės tautinės parodos.

Šį kartą lietuviai išstatė kelio
lika lietuviškų audinių-kilimų, 
austų lietuviškais liaudies moty
vais. Audinių raštingumas ir 
spalvingumas patiko susirinku
siem, ir daugelis jų asmeniškai 
pareiškė rengėjam pasigėrėjimą. 
Audinių kūrėjos buvo: A. Tamo
šaitienė (Kingston), G. Montvi
lienė, D. Staškevičienė, Kr. 
Bendžiūtė, A. Veselkienė ir G. 
Bendžiūtė (visos iš Montrealio).

Latviai išstatė sidabro ir aukso 
meniškus papuošalus, o estai 
iliustracinės grafikos pavyz
džius.

Baltų rėmėjų pagerbimas
Baltų vakarų proga įteikiami 

Kanados Baltų Federacijos gar
bės nario pažymėjimai Kanados 
visuomenės veikėjam, daug pa- 
dėjusiem Baltų Federacijai. Šie
met toks, pažymėjimas buvo į- 
teiktas parlamento nariui iš To
ronto Charles Caccia, kuris jau 
treti metai yra vienas iš parla
mentarinio globos komiteto pir
mininkų.

Kartu su garbės pažymėjimu 
įteikta gintariniai rankogalių 
segtukai ir kaklaraiščio laikiklis, 
kaip simbolinės dovanėlės iš 
baltų kraštų. Panašios dovanė
lės įteiktos garbės svečiui par
lamento pirmininkui James 
Jerome ir senato pirmininkei 
šen. Renaude Lapointe. Šie me-

(nukelta į 3 psl.)
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Siq tarpeklis baigiasi dauba 

su rožių spalvos akmens sieno
mis. Mėlynas dangus, rožinis 
smiltainis ir kur-ne-kur žalia 
augmenija. Akis sustabdo uoloj 
iškaltas klasinio graikų stiliaus 
kapo fasadas. Tai Iždas, arba 
Khaznat Faron, vienas iš svei
kiausių Petrą paminklų. Sako, 
kad Ali Baba ir keturiasdešimt 
plėšikų jame slėpdavo savo gro
bį. Užtat ir Iždu vadina.

Abu daubos šonai talpina ka
pus ir šventoves. Žmonių išraus
tos olos. Smagu į jas lįsti. Viduj 
vėsu. Pati dauba pilna romėnų 
laikotarpio griuvėsių: iškilūs 
vartai iškilmėm, Jupiterio šven
tovė, na, ir daržinės išvaizdos 
viešbutis iš karaliaus Hussein 
laikų.

Petrą griuvėsiuose mane la
biausiai patraukia Deir, arba 
Vienuolynas, ir Aukos altorius. 
Norint juos pasiekti, reikia ge
rokai palypėti. Vienuolynas 
buvo išraustas uoloj, III a. po 
Kr., Dhu-šara, pagrindinio Pet
rą dievo, garbei. Randu ir kry
žiaus ženklų kai kur ant sienų. 

Atrodo, kad ši šventovė buvo ta
pusi ir krikščionių dievnamiu.

Elijas jau žino, kad mane visa 
domina. Be to, jis yra tikrai pa
slaugus. Sako, eikš su manim. 
Palipam ant uolų viršūnės už 
Deir, arba Vienuolyno. Dievuli 
mano! Vienas įspūdingesnių 
vaizdų, kuriais yra tekę džiaugtis 
gyvenime. Panorama nuostabi! 
Jordano plyšys link Negyvosios 
jūros ir Aqabah įlankos, Sinajaus 
dykuma, Negeb, šventraštinis 
Kanaanas prieš akis. Elijas at
kreipia dėmesį į Jebel Harun— 
Horo kalną. Sako, ten yra 
Aarono, Mozės brolio, kapas. 
Tik pusė kilometro į pietvaka
rius. Ant jo kasmet musulmonai 
beduinai švenčia Id al-Adha, 
Aukos šventę. Ja prisimenama 
Abraomo auka Dievui ir baigia
ma hadž kelionė į Meką. Pietry
čiuose Arabijos dykuma su mė
nulio paviršių primenančiais 
krateriais.

Elijas pasakoja, kad tik 1812 
metais nuotykių ieškotojas švei
caras Johann Burckhardt išgarsi
no Petrą Europoj. Keliaudamas 

nuo Damasko į Kairą per Aqa- 
bah, jis klausėsi beduinų pasa
kojimų apie paslaptingus griuvė
sius kalnų slėny. Iš pasakojimų 
spėjo, kad tai galėtų būti Pet
rą. Burckhardt laisvai kalbėjęs 
arabiškai ir gerai pažinęs isla
mą. Nuduodamas esąs musulmo
nas, jis galėjo be kliūčių klai
džioti po šias paslaptingas uolas. 
Sakėsi, kad padaręs pažadą nu
nešti auką prie Aarono kapo. 
Musulmonai beduinai ne tik 
leido, bet ir padėjo šiam pirmam 
europiečiui pereiti per Petrą.

Iš daubos takeliu į pietryčius 
nuo viešbučio lipam į Nedž 
kalną apžiūrėti Aukos altoriaus. 
Pakeliui uolėtos atšlaitės rište 
pririša akis savo spalvomis, kon
tūrais, šventovėmis ir kapais 
olose. Aukos altorius Nedž kal
ne yra Aukštoji Petrą vieta, — 
altorius kruvinom aukom. Ap
link altorių akmeny grioveliai 
kraujui nutekėti. Du akmeniniai 
obeliskai, lyg amžini sargybi
niai, stovi prie Altoriaus šonų. 
Elijas tvirtina, kad Altorius tiks
liai nužymi rytų-vakarų ašį. Tą, 
esą, galima patikrinti tuo metu, 
kada naktis yra lygi dienai.

Ir iš čia puiki panorama. Sau
lė jau linksta vakaruosna. Nauji 
šešėliai ir tirštėjančios spalvos. 
Slėnis buvo aukso spalvos vidur
dienį, rožinis popietėj. Dabar jis 
vis labiau parausta ir tampa pur
puriniu. Su spalvų kaita keičiasi 
ir Petrą nuotaika. Ir vėjuką imu 
pajusti. Tiesa, nėra kuo jam žais
ti. Tik uolos, uolos, uolos . . . 

Negi žaisi su akmenimis! Užtat 
tyliai švilpauja po uolų briaunas 
ir šelmiškai paglosto mano barz
dą. Kartkartėmis ir kepurę nuo 
galvos nukelti mėgina. Lyg no
rėtų priminti: nusiimk kepurę, 
šventoj vietoj esi . . .

Petrą istorija

Nabatiečiai buvo semitų gen
tis iš Šiaurės Arabijos. Petrą sa
vo sostine padarė jau 800 m. pr. 
Kr. Amžiams bėgant, užkariavo 
žemes šalia Karalių vieškelio ir 
pasidarė karavanų kelio viešpa
čiai ir saugotojai. Turėjo nepa
prastai turtingas įplaukas. Pre
kyba tarp Egipto ir Mesopota
mijos buvo jų rankose.

Istorija sako, kad, 312 m. pr. 
Kr. Seleucidai, Aleksandro Di
džiojo palikuonys, bandė naba- 
tiečius iš Petrą išvietinti. Ta
čiau nabatiečiai jų ne tik į Pet
rė} neįsileido, bet ir iš pajorda- 
nės išvijo. Tik romėnai pajėgė 
nabatiečius pavergti. Pradžioj 
jiem davė savivaldą, bet ilgai
niui (nuo II a.) Nabatėja tapo 
romėniškosios Arabijos pro
vincijos dalim. Romos valdoma, 
Petrą vėl tapo patogiu ir žydin
čiu miestu. Tą liudija likučiai 
teatrų, maudyklių, šventovių, 
gatvių*. . . Vėliau Petrą tapo Bi
zantijos imperijos miestu. O VII 
a. ją užkariavo arabai. Arabam 
valdant, Karalių vieškelis nete
ko savo svarbos. Tuo pačiu din
go ir Petrą įplaukų šaltinis. Lai
ko smėlis užpylė jos paminklus. 
Ir tik XIX a. šveicaras Johann 

Burckhardt vėl Petrą užkliudė.
Petrą praeitis prieš nabatie

čius yra miglota. Šventraštis 
mini horitus, kurie jau čia gyve
no XX a. pr. Kr., ir edomitus, 
kurie valdė pietinę Jordaniją 
Mozės laikais. Šventraštis Petrą 
vadina Sela vardu. Sela reiškia 
tą patį, ką ir Petrą — Uola.

Archeologai ėmė raustis Pet
rą mieste tik 1929 metais. Nū
dien, pusšimčiu metų vėliau, 
archeologiniai tyrinėjimai tęsia
mi. Petrą yra knyga, kurią reikia 
skaityti lėtai. Imta domėtis ir pa
čia nabatiečių tauta.. Jordani
jos karaliaus Hussein ir Saudi 
Arabijos prekybininkų pade
dami, Utah universiteto (JAV) 
mokslininkai ir dabar rausiasi po 
Petrą daubą.

Pro Kerek į Amman

Saulėlydis padaro Petrą už
burta vieta. Spalvos ir tyla. Gai
vu.

Aš ir Elijas, kojas vilkdami, at- 
šliaužiam prie Al-Dži policijos 
būstinės. Taksistas saldžiai 
miega. Nors ir pažadintas, bet 
geroj nuotaikoj.

Kaip patiko?
Ka matėt?
Viską?
Ar per dantį trauki?
Maždaug pusiaukelėj tarp 

Petrą ir Amman privažiuojam 
Kerak, mūrais aptvertą kryžiuo
čių miestą ant kalno. Mūrai ne 
dėl grožio, bet dėl gynybos. Žiū

riu į ją tik iš automobilio. 
Įspūdinga Kerek pilis mėnesie
noj. Tupi ant kalno. Staigios 
pašlaitės. Tik repečkomis ga
lima pilies sienas pasiekti. Sun
ku įsivaizduoti pastangas tokią 
pilį pastatyti ir, pastačius, aprū
pinti tūkstančius gynėjų (ir jų 
arklius!) maistu ir vandeniu.

Elijas savo kraštą puikiai pa
žįsta. Ima pasakoti apie Salah 
edh-Din (Saladino) kovas su kry
žiuočiais. Sako, jis kartą Kerak 
netikėtai užpuolė. Pily gi vyko 
vestuvės. Pilies komendantas 
pasiuntė Salah edh-Din kepsnį, 
su vynu, duodamas suprasti, kad 
nemandagu ardyti vestuvių 
džiaugsmą. Arabų vadas per pa
siuntinį už dovaną gražiai padė
kojęs ir pasiteiravęs, kurioj pi
lies daly miega jaunavedžiai. 
Mat, norįs savo kariam įsakyti, 
kad tos dalies akmenimis ne
daužytų.

Sekmadienis Amman mieste
Klausiu viešbučio patarnau

toją, ar yra arti krikščionių mal
dos namai. Priveda prie lango 
ir rodo į tarp namų kyšančias 
kupolas. Tikrai jos turi kryžius.

Po pusvalandžio jau esu grai
kų ortodoksų bažnyčioj. 9 vai. 
ryto. Žmonių dar tik saujelė. 
Bet jie renkasi. Jauni, seni, vai
kai . . . Pamaldos jau prasidėju
sios. Giesminis pokalbis tarp 
kunigo ir choro. Gieda graikų 
kalba, bet arabiškais balsais — 
dykumos lūpomis.

(Bus daugiau)
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GRAŽUOLĖ SANTA BARBARA
Kelionė į Californiją (3)

Kai laikrodis persekioja
Tarp New Yorko ir Los An

geles — trijų valančių skirtu
mas. Laikrodį lengva pasukti, 
bet pasuk žmogaus organizmą?! 
— Negali! Imi ir atsibundi pa
gal New Yorko laiką, t.y. — tris 
valandas anksčiau nei tuo metu 
vietos laikrodžiai kad rodo. Visa 
aplinkui miega, o tu — pabudęs.

Švarko kišenėje turiu kitą 
laikrodį. Jis ir rodo New Yor
ke paliktą laiką. Ant rankos pri
rištas vietos laikas. Ir abiejų su
derinti taip lengvai negali. Visos 
kelionės metu tos trys valandos 
tiesiog žlugdė mane: per anksti 
laužė miegas, per anksti atsibu
dau.

Svetima gamta
Mieloji Dalilė Polikaitienė 

dirba mokykloje. Tą dieną ji taip 
susitvarkė, kad turėjo laisvą. 

Iš anksto pranešė dienos planą
— kelionė į Santa Barbarą pas 
Vincę Jonuškaitę-Leskaitienę. 
Telefonu ji jau pasiekė šiuos 
namus ir įgrasė, kad kitur nė ne
bandytų pirma atvažiuoti. Tik 
pas ją, pas newyorkietę!

Polikaičių atžalynas — dukra 
ir du sūnūs — išėjo į mokyk
las, Antanas Polikaitis, inžinie
rius, išskuodė į darbą, o Dalilė 
mane išvedė į savo sodelį. Norė
jo parodyti dar nepažįstamą 
gamtą.

Kiemelis nedidelis. Viskas ža
liuoja, kvepia. Kokia 80 laips
nių F. Pavasaris pačiame gra
žume, lyg švarką atsisagstęs al
suoja. Bet tave kažkas supurto. 
Juk vakar buvai žiemos krašte, 
dabar — pavasaryje! Ir darosi 
kažko gaila. Kad taip galėtum 
nukeliauti visur ir visada, į pra
eitį, į jaunystės sodus. Juk prieš 
tave vyksta keisti nesuprantami 
monai.

Keista dar labiau, kad tos gam
tos nepažįsti. Net paprasčiausio 
krūmo, paprastos gėlės. Visa — 
svetima. Nesi niekada nieko sa
kęs tam medeliui, nesi palikęs 
nei prisiminimų, nei jausmų, to
dėl ir svetima.

Kieme auga storulė palmė. 
Lyg kokia bobutė savo liemenį 
suraišiojusi juostom. Lapai ilgi, 
smaili, išsiskėtę. Lyg kokie ašt
rūs pirštai atgręžti. Todėl ir sve
tima ši puikuolė. Todėl ir pra
eini pro ją.

Prie tako žydi kažkoks mede
lis. Jo žiedai panašūs į paukščio

Kovo
AIDAI

Straipsniai: Kęstutis Skrups- 
kelis —Etienne Gilson; Rapolas 
Krasauskas — Nekaltai Pradėto
sios Švč. Mergelės Marijos sese
rų vienuolijos pradžia; Bronius 
Povilaitis — Genetinė inžineri
ja; Kalba rumunų disidentas ra
šytojas Goma.

Iš grožinės literatūros: Jonas 
Zdanys — Nakties svajonės (ei
lėraščiai); Marius Katiliškis — 
Jaunasis ūkininkas ir stog
dengys.

Apžvalgoje: J. Vaišnora, MIC
— Bažnyčia Lenkijoje; Mūsų 
buityje.

Recenzijos: Ilona Gražytė-Ma- 
ziliauskienė — Danguolės Sadū- 
naitės “Baltas ievos medis”, 
Viktoras Mariūnas — Tankūs 
debesys, mažos properšos (Petro 
Melniko “Debesys ir proper
šos”).

Šis Aidų numeris iliustruotas 
Romualdo Lankausko, Halinos 
Žmuidzinienės ir Vlado Vaičai
čio dailės darbų nuotraukomis. 
Viršelių 1 psl. — Romualdo 
Lankausko “Mėlynas džiazas”. 
Viršelių 4 psl. to paties daili
ninko “Juodas vertikalas”. Abu 
paveikslai aliejiniai.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, MA 
02122; literatūros, apžvalgų ir 
techninis redaktorius — dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, Ken- 
nebunkport, ME 04046; leidžia 
Tėvai Pranciškonai; administ
ruoja T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207; spausdina 
Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207.

Kelias į Santa Barbara Ramiojo vandenyno pakrantėje

galvą. Rodos, ir vadinasi — ro
jaus paukštis. Kaip keista, kad 
esama ir tokių augalų ir tokios 
formos žiedų!

Strakteli žvirblis. Jo visur 
pilna, ir visiem jis savas. Pro
fesorius Pakštas sakydavo, kad 
visame pasaulyje keliaudamas 
rasi žvirblį ir žydą, o lietuvį 
— tik kai kur. Tas Los Angeles 
žvirblis gal kiek šviesesnis nei 
New Yorko. Jis daugiau saulės 
gauna ir gyvena saulėtesnėje ap
linkoje. Tad ir turi prisiderinti 
prie gamtos.

Į Santa Barbarą 
pas Vincę

Išvažiuojame į Los Angeles 
gatves. Jos visai skirtingos nuo 
New Yorko. Čia nėra miesto į- 
spūdžio. Čia tik kurortas — 

viskas plačiai išsidėstę, kad 
būtų patogiau vasaroti, kai New 
Yorke viskas susispaudę, kad 
būtų patogiau bizniauti ir dirbti.

Ir krautuvės skiriasi. Ištaigu, 
erdvu. Nauja. Dar net dažais 
kvepia. Ir žmonės lėčiau vaikš
čioja.

Sukame šiaurės kryptimi. Mū
sų dešinėje eina kalnų virtinė, o 
kairėje — Pacifikas. Kalnų šlai
tuose namai. Jie visai kitokį. 
Raudonais plokščiais stogais, 
gelsvom ar baltom sienom. Tai 
ispaniška statyba. Kalnai dabar 
žaliuoja, tad ir gražiai atrodo tie 
išsibarstę kaimeliai su raudonais 
stogais.

Dalilė sumini lietuvių pavar
des, kas čia gyvena. Tarp tų pa
vardžių pamini ir Praną Grušą. 
Vaje, kur jis atsibeldęs! Kadaise 
jis buvo New Yorke. Iš ten liki
mas taip lėmė, kad jis du kartus 
sukorė skersai šį kontinentą. Da
bar kaip kregždė įsikūrė šių kal
nų papėdėje su savo žmona ir 
sūnumi. Tą žmoną jis sugebėjo 
atsiimti iš Lietuvos prieš kokią 
18 metų.

DAINAVOS STOVYKLAVIETĖS
KALENDORIUS

Jaunimo stovyklavietėj “Dai
nava”, Manchester, Mich., šią 
vasarą vyks tokios stovyklos:

Nuo birželio 17 iki liepos 1 
— vyr. moksleivių ateitininkų, 
amžius — 14 m.-18 m.

Nuo liepos 1 iki liepos 15 — 
jaunesniųjų moksl. at-kų stovyk
la, amžius — 7 m. iki 13 m. im
tinai.

Nuo liepos 15 iki liepos 22- 
poilsio savaitė nuolatiniam Dai
navos darbų talkininkam ir jų 
šeimom.

Nuo liepos 22 iki rugpiūčio 
5 — Ateitininkų Sendraugių 
šeėmos stovykla.

Liepos 29 — Metinė Daina
vos šventė, į kurią šiemet atsi
lankys Lansingo vyskupijos 
vyskupas KennethJ. Povish.

Nuo rugpiūčio 5 iki rugpiū
čio 19 — lietuviškos kilmės, ne
kalbančių lietuviškai, vaikų sto
vykla. Vaikai priimami nuo 7 m. 
amžiaus iki 14 m. (mergaitės ir 
berniukai).

Nuo rugpiūčio 19 iki rugpiū
čio 26 — Tautinių Šokių Insti
tuto šokių vadovų kursai.

-o-
Dainavos jaunimo stovyklos 

administracija prašo kiekvieną 
lietuvį, gyvenantį JAV ar Kana
doje, skaitantį lietuvišką spaudą, 
pranešti ir paraginti savo pažįs-

Amerikiečių įstaigoje
Dar turime sustoti ir paimti 

Antaną Polikaitį. Jis yra inžinie
rius ir dirba vienoje įmonėje, ro
dos, aviacijos. Ta įmonė yra iš
kelta iš miesto, į naujai su
kurtą industrinį centrą.

Privažiuojame tą centrą, kur 
aukšti ir gražūs namai. Daug 
erdvės aplinkui, visa sutvarkyta 
skoningai ir gražiai. Švaru, ele
gantiška. Modernu. Čia ir pajun
ti tą Ameriką, kuri moka kurti, 
veržtis pirmyn, organizuotis. 
Pajunti jos dinamiką ir valią.

Tokius vaizdus paprastai ma
tai tik reprezentatyviniuose fil
muose, o čia pats vaikštai te
rasoje, kur tvenkinys, fontanas, 
gražus vėliavos stiebas su įra
šu, kad jie prisimena Amerikos 
200 metų sukaktį.

Laukiamajame — didžiulės 
nuotraukos, kurios demonstruo
ja nedidelius skrendančius ar 
kylančius lėktuvus. Ir kaip 
švaru.

Antanas nusileidžia liftu iš 
viršaus, ir mes išeiname iš malo
niai atvėdintų kambarių į die
nos kaitrą. Nors karštoka, bet 
nėra taip drėgna, kaip New Yor
ko pakraščiuose. Išvažiūojame.

Iš Los Angeles iki Santa Bar
baros yra apie 100 mylių, o gal 
dar kelios mylios viršaus. Kelias 
čia puikus, dažniausiai eina pa
lei vandenyną. Čia pirmą kartą 
pamatai ir aukštas lieknas pal
mes. Jos tokios aukštos, lyg bū
tų pasirengusios bristi į vande
nį-

Sutinkame ir eukaliptų alėjas. 
Tai savotiški medžiai — lyg nu
driskę elgetos. Jų siluetas siau
ras, primena lyg topolius, šakos 
nusileidžia gana žemai, bet jų 
liemuo tai baisus. Nuo jo lupasi 
žievė. Aplink kamieną nuolat 
pilna šiukšlių, medžio lupynų. 
Nesimpatingas medis, o bitutėm 

tarnas lietuviškos kilmės šeimas 
siųsti savo vaikus į lietuvių kil
mės nelietuviškai kalbančių 
vaikų stovyklą Dainavoje. Šiai 
stovyklai, kuri įvyks nuo rug
piūčio 5 iki rugpiūčio 19, re
gistracija pratęsiama iki balan
džio 15.

Registruotis šiuo adresu: 
Youth Camp DAINAVA, 25830 
Forestvievv, Southfield, Mich. 
48034. Reikalui esant, skambin
ti tel.: 1 313-354-0746.

Registruojantis reikalingos 
šios žinios:pavardė, vardas, am
žius, lytis, aiškus adresas ir tele
fonas. Registraciją baigus, kiek
vienam bus išsiųstos smulkesnės 
žinios ir informacija. Šiuo metu 
galima pranešti, kad kaina vie
nam vaikui numatoma 65 dol. už 
savaitę.

j d.

— SLA seimas šiais metais į- 
vyks Clevelande birželio 29 — 
liepos 3 Hollenden House vieš
buty. SLA, kaip ir LRK Susi
vienijimas, savo veiklos pradžia 
laiko 1886, nors, 1901 įvykus 
skilimui, abu susivienijimai vei
kia atskirai. Po 1930 m. SLA 
seimo atskilo ir trečias susivie
nijimas — Lietuvių Darbininkų. 
Jame susibūrė daugiau raudoni 
ir raustelėję.

patinka. Jis turi daug medaus, 
ir bitės neša jį. Tai žinomas 
eukaliptų medus, lengvai pažįs
tamas, nes tamsus.

Gražuolė Santa Barbara
Pasiekiame ir Santa Barbara 

miestą. Jis atžymėtas visuose 
žemėlapiuose. Tai ne menkas 
koks miestelis, kuris nuskęsta 
nežinioje. Tai Santa Barbara, 
kuri garsėja savo turtingumu ir 
gražumu.

Aplinkui ištaigi kalnų pano
rama. Primena gal pietų Vokieti
jos, Šveicarijos gamtovaizdžius. 
Tų kalnų papėdėje ir mirguliuo
ja, palmėm šlama tas ištaigus ku
rortinis ir turtingas miestas. 
Ypač turtingi ir gražūs namai 
kalnų šlaituose. Ispaniško sti
liaus vilos, su terasom, vartais, 
skliautais, kiemais, su visa auga
lų egzotika, su kaktusų kolekci
jom. Kokie erdvūs namai! Kokie 
stogai ir sodai! Visa tai liudija, 
kad čia sukiojasi turtingi žmo
nės.

Prie vandenyno labai status 
krantas, lyg nupiautas. Viršuje 
įtaisyti takai pasivaikščioti, yra 
ir laiptai nusileisti į pajūrį, kur 
jau maudymosi sezonas. Vir
šuje susodintos eilėm palmės 
mojuoja praeiviam, o apačioje
— tiem praeiviam vandenynas 
atneša ramias bangeles.

Mieste ieškome Lagūna 
Street. Tos gatvės 1315 numery
je ir gyvena Vinculė. Vieni sako 
šen, kiti — ten. Prisimenu ir jos 
posakį, kad pro langą mato kal
nus. Taigi reikia į tą pusę 
keliauti. Pasirodo ir toji gatvė, 
ir kalneliai, kairėje pusėje stovi 
balti namai su prieangio kolo
nomis. Prie namų ir tas numeris.

Lyg operoje
Kai stoja mūsų mašina, pama

tome, kad toje atviroje verando
je ant ištiestos vasarinės kėdės 
guli Vincė, apsivilkusi gražiu 
žydrios spalvos kostiumu. Ir iš 
karto pasivaidena “Aidos” 
opera. Amneris! Tą vaidmenį ji 
su pamėgimu ir pasisekimu dai
navo Kauno operoje. ' Faraono 
dukra ištaigiai ilsėjosi prie savo 
rūmų, o jai patarnavo vergė eti- 
jopė — Aida.

Belipant iš mašinos, į mus 
grūdasi aplinkos vaizdai — kal
nai. Ir vėl prisimeni kitą operą
— “Carmen”. Ir ją dainavo su 
didžiuliu pasisekimu. Daugybę 
kartų dainavo! Va, ir atvažia
vome į “Carmen” operos trečią 
veiksmą. Kalnai, kur žmonės 
verčiasi kontrabanda. Čia tuoj 
uždainuos Carmen.

Ji mus pastebi;, atsikelia ir at
sistoja ant laiptukų. Čia pat kaž
koks krūmas tai žydi, tai plies
kia raudonai. Na, ar ne operos 
dekoracijos. Šiom dekoracijom 
reikia ir statistų — svečių. Ir 
mes einame pas Vincę Jonuš- 
kaitę, tą garsią operos solistę, 
tiek ilgai gyvenusią New Yor
ke, o dabar atsikėlusią į palmių 
draugystę, (p.j.)

(Bus daugiau)

DEPART RETURN GROUP 30 G.I.T. CITIES AND NIGHTS
June 26 July 10 $1249.00(Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3
July 04 July 19 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
July 24 Aug. 07 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Rome 5, Moscovv 3
Aug. 08 Aug. 24 $1199.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Riga 3, Leningrad 3, 

Moscovv 2, Copenhagen 1
Aug. 21 Sept. 05 $1249.00 (Super apex fare) Vilnius 5, Warsaw 5, Kiev 3, 

Copenhagen1
Sept. 06 Sept. 15 $849.00 (Group 30 fare) Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Sept. 20 Sept. 29 $849.00 $899.00 Vilnius 5, Moscovv 2, Copenhagen 1
Oct. 15 Oct. 25 $779.00 $849.00 Vilnius 5, Warsaw 2

TOURS INCLUDE FULL DAY EXCURSION TO KAUNAS AND HALF DAYTRIPTO TRAKAI

TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD. TRANS INTERNATIONAL TOURS, LTD.
ONE SUTTER STREET 535 Fifth Avenue

SAN FRANCISCO, CALIF. 94104 New York, N.Y. 10017
415 391-6185 212 697 7257

Group 30 fare mušt have 30 or more participants

Parlamento rūmuose Ottavvoje, Kanadoje, vasario 21 buvo 
septintas pabaltiečių vakaras. Irena Meiklejohn, KLB Tary
bos narė Baltų Federacijos vardu įteikia gintarinius segtu
kus Kanados parlamento pirmininkui James Jerome, kuris 
pasakė kalbą vakaro metu. Nuotr. Tommy Tomson

BALTAI KANADOS PARLAMENTO 
RŪMUOSE OTTAVVOJ

(atkelta iš 3 psl.)

niški lietuviško gintaro ir sidab
ro papuošalai buvo specialiai 
pagaminti dail. Valentinos Bal
sienės iš Toronto.

VAKARŲ REIKŠMĖ
Šalia pagrindinio tikslo, supa

žindinti Kanados valdžios atsto
vus ir parlamentarus su pa
dėtim Baltijos valstybėse, baltų 
vakarai yrą vertingi įvairiais at
žvilgiais. Jie pasidarė vienu iš 
svarbiausių Kanados baltų kon
taktų su vyriausybe. Be 20 par
lamentarų globos komitete, jau 
susidarė, daugiau kaip šimtas 
kitų, kuriem gerai žinomi baltų 
reikalai ir aspiracijos.

Prieš trejus metus tuometinis 
parlamento narys, dabar senato
rius, dr. Stanley Haidasz parla
mente pravedė rezoliuciją, kuria 
Kanada patvirtino^.kad nepripa
žįsta Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos inkorporavimo į Sovietų Są
jungą. Tokio pat turinio rezoliu
ciją senate pravedė šen. C.W. 
Carter. Tokiom rezoliucijom rei
kia gauti visų partijų ir visų po
sėdy dalyvaujančių parlamen
tarų vieningą pritarimą.

Šiemet Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos konsulai buvo pakviesti į 
diplomatam skirtą ložę stebėti 
senato posėdžio. Jo metu šen. S. 
Haidasz pristatė konsulus sena
tui. Pereitais metais mūsų kon
sulai panašiai buvo pristatyti 
parlamento posėdžio metu par
lamentaram ir posėdžiaujantiem 
ministeriam.

Kanadoj yra speciali ministe
rija daugiakultūriniam reikalam. 
Ministeris Norman Cafik ir šie
met, ir pernai atsilankė į priė
mimą.

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TOUR MANAGER

COST

Tokie kontaktai su parlamen
tarais ir pareigūnais padeda gau
ti paramas kultūriniam parengi
mam, kaip kad ir Pasaulio Lietu
vių Dienom Toronte pereitais 
metais.

Bendros pastabos
Vakaram stengiamasi suteikti 

tautinio kolorito parodomis, 
koncertų muzika, dekoracijomis; 
baltų moterys čia dalyvauja su 
tautiniais drabužiais. Šiemet lie
tuviškų kostiumų buvo palygin
ti ypatingai daug, per dvidešimt, 
nes prisidėjo 12 Volungės dai
nos vieneto dainininkių. Lietu
viški kostiumai visada patraukia 
publikos dėmesį.

Pasivaišinta specialiai paruoš
tais lietuviškais skanumynais, 
estišku likeriu. Tam tikslui spe
cialiai buvo paruoštas dekoruo
tas stalas.

Dalyvavo 220 žmonių (tiek sa
lė patogiai talpina)’, iš jų apie 
100 baltų, atstovaujančių jų vi
suomeniniam ir kultūriniam vei
kimui. Lietuvių buvo iš Toron
to, Hamiltono, Montrealio, 
Peterborough ir Ottawos.

Vakaras praėjo labai sėkmin
gai. Sudėtinga programa su ne
maža kalbėtojų vyko labai sklan
džiai, nes kalbos buvo trumpos. 
Susilaukta pagyrimų ir iš parla
mentarų, ir iš diplomatų.

KLB Informacija/jvd

— Chicagos valdiškų mokyk
lų vadovybė praneša, kad lietu
vių kalba bus dėstoma mokslei
viam nuo 7-to iki 12-to sky
riaus Morgan Park mokykloj, 
1774 W. Pryor gatvė, Chicagoj. 
Moksleiviai bus nuvežami į pa
mokas, jei gyvens vieną mylią ar 
toliau nuo mokyklos.
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LIETUVIŲ FONDAS 
RUOŠIASI SUVAŽIAVIMUI

Lietuvių Fondo vadovybė 
ruošiasi metiniam narių suvažia
vimui, kuris įvyks gegužės 5 
Jaunimo Centre, Chicagoj.

Kovo 14 posėdžiavo investavi
mų komisija, vadovaujama Povi
lo Kiliaus. Peržiūrėjo esamus in
vestavimus ir nutarė dalį kapi
talo investuoti į nejudamą turtą 
ir pradžiai paskyrė 100,000 dol. 
Bus žiūrima, kad nenukentėtų 
pelnas ir sąmatoj numatyta skirs
tymo suma. Lietuvių švietimo, 

‘kultūros ir lietuvybės išlaikymo 
uždaviniai ir toliau lieka pirmoj 
eilėj.

Kovo 16 posėdžiavo Lietuvių 
Fondo valdyba, pirmininkauja
ma dr. Gedimino Baluke. Lietu
vių Fondo vardynas baigiamas 
paruošti spaudai. Redaguoja Ap. 
Bagdonas. Iki gegužės 15 dar 
galima siųsti nuotraukas. Lau
kiama prenumeratorių ir aukų, 
nes turimų neužtenka.

Renginių komisijos pirm. M. 
Remienė pranešė, kad suvažia
vimo proga gegužės 5 Jauni
mo Centro kavinėj rengiama 
vakarienė. Nauji nariai ir esa
mieji, įnešę 100 dol., gauna vie
ną bilietą nemokamai. Bilietai į 
vakarienę gaunami L. Fondo 
būstinėj.

Dr. G. Balukas ir dr. A. Raz
ma pranešė apie testamentinius 
palikimus. Testamentų svarba 
ir reikšmė L. Fondo vadovybės 
tinkamai įvertinta ir paruoštas 
atsišaukimas į narius, o suva
žiavimo metu adv. P. Žumba- 
kis padarys pranešimą.

Nutarta pasveikinti Kr. Done
laičio mokyklas 20 metų sukak
ties proga ir dienraštį “Drau
gą”, minintį 70 metų jubiliejų.

Kovo 17 susirinkusi pelno 
skirstymo komisija, pirminin
kaujama dr. K. Ambrozaičio, jau
davę avansus šių metų pelno są
skaitom

Kovo 18 posėdžiavo Lietuvių 
Fondo taryba, vadovaujama dr.

PHILADELPHIA, PA.

Atvyksta vestuvininkai
Lietuvių namuose, 2715 E. 

Allegheny Avė., balandžio 28, 
šeštadienį, 7 vai. vak. Bostono 
lietuvių etnografinis ansamblis 
suvaidins kaimo vestuves, gra
žioj formoj atskleisdamas minė
tų apeigų senovinius papročius, 
dainas, šokius, surinktus iš įvai
rių Lietuvos etnografinių vieto
vių.

Ansambliui vadovauja ir spek-
taklį režisuoja Gitą Kupčinskie
nė.

Po vaidinimo prie orkestro 
muzikos vyks šokiai, veiks bufe
tas ir baras.

Vakarą rengia Philadelphijos 
ir Piet. New Jersey LB apy
linkės.

Madų paroda
Vinco Krėvės lituanistinės 

mokyklos tėvų komitetas gegu
žės 6, sekmadienį, 3 vai. popiet 
Lietuvių namuose ruošia pla
čios apimties madų parodą: 1. 
Longhorne bendrovės profe
sionalai modeliuotojai rodys 
sportinius drabužius, 1. Irena 
Nemickienė ir Auksė Budrec- 
kienė, dirbančios prie vaikų 
naujų drabužių projektavimo, at
siųs minėtos srities drabužius, 
kuriuos demonstruos mokykli
nio amžiaus vaikai, 3. įvairaus 
amžiaus vietinės ponios ir pane
lės pasirodys su savo siūtais bei 
megztais drabužiais suaugusiem 
ir vaikam.

Parodos metu bus galima pasi
džiaugti ir didele gintaro papuo
šalų kolekcija. Loterijoj bus gali
ma laimėti mūsų iškiliųjų meni
ninkų — Petro Vaškio, Inos 
Nenortienės ir Romo Viesulo — 
kūrinius.

LB tarybos rinkimai
Romai Aidienei, Pietryčių 

apygardos rinkiminės komisijos 
pirmininkei, vadovaujant, ruo
šiamasi 9-osios LB tarybos rin
kimam. Apygardos ribose vei
kiančios 6 LB apylinkės išstatė 

A. Razmos. Patvirtinta naujoji 
valdyba, praėjusių metų apy
skaitos, pelno skirstymo k-jos 
nutarimai ir priimtos ateities 
veiklos gairės. Suteiktos laisves-

ŽINIOS APIE ARTĖJANTĮ 
JAUNIMO KONGRESĄ

Ekskursijų reikalu. IV PLJK 
komitetas buvo paskelbęs 7 eks
kursijas po Europą. Jos turėjo 
vykti kongreso studijų dienų 
metu ir po kongreso. Dėl per 
mažo užsiregistravusiųjų skai
čiaus pagal paskelbtą sąrašą neį
vyks ekskursijos b,c,f ir g. Liku
sios ekskursijos (a, d ir e) įvyks. 
Jom užsiregistravusieji netrukus 
gaus smulkesnių nurodymų.

Kongreso būstinė Vokietijoj, 
kaip jau anksčiau buvo paskelb
ta, veiks nuo liepos 1 iki rug
piūčio 12 lietuvių Vasario 16 
gimnazijos patalpose. Kongreso 
proga atvykusieji svečiai iŠ už
sienio tuo laiku galės atvykti į 
gimnaziją ir apsistoti. Pragyve
nimas ir nakvynė kainuos per 
parą apie 25 DM. Vien nakvy
nė kainuos 8 DM už naktį. 
Už patalynę reikės sumokėti 5 
DM (nesvarbu, kiek nakčių) ir 
už pusryčius 3.50 DM. Sve
čiais rūpinsis gimnazijos perso
nalas ir Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės vicepirmininkės 
Eugenijos Liucienės vadovauja
mos talkininkės.

IV PLJK techninė komisija 
kovo 24 posėdžiavo Koenigstei
ne ir kartu su “Haus der Be
gegnung” (Susitikimo Namų) 
šeimininkais aptarė visus kong
reso uždarymą liečiančius tech
ninius klausimus. Posėdy daly
vavo kom. pirmininkas Vingau- 
das Damijonaitis, Jūratė Jurkšai- 
tė, Vida Paulikaitė ir Aurelija 
Lipšytė. Šiuo metu “Haus der 
Begegnung” salė ir visos patal
pos remontuojamos ir gražina-

7 įvairaus amžiaus, skirtingų pa
žiūrų bei profesijų lietuviškoj 
veikloj besireiškiančius kandi
datus: Rimą Česonį, Eleną Bra- 
dūnaitę, Teresę Gečienę, Vikto
rą Naką, Joną Stiklorių, Rimantą 
Stirbį, Aušrą Mačiulaitytę-Zerr.

Balsuojama už tris. Taigi pasi
rinkimas didelis. Pageidautina, 
kad kiekvienas lietuvis, sulau
kęs 18 m. amžiaus, pasinaudotų 
jam teikiama privilegija ir atlik
tų sąmoningo lietuvio pareigą, 
balsuodamas už geriausius kan
didatus. Balsuoti galima rinki
minėse būstinėse arba paštu.

Ateitininkų šventė
Philadelphijos ateitininkai 

kasmet suruošia su plačia pro
grama metinę šventę. Šiemet 
tokia šventė įvyks gegužės 26- 
27. Joj dalyvaus kun. dr. Kęstu
tis Trimakas, Ateities žurnalo 
vyr. redaktorius.

Gegužės 26, šeštadienį, die
nos metu jaunimui skiriamos pa
skaitos su diskusijom, o vakare 
Bronės ir Kazimiero Gasparėnų 
sodyboj, 810 5th St, Delran, 
NJ., įvyks vaišės ir su plačia 
programa laužas.

Sekmadienį 10:30 vai. ryto Šv. 
Andriejaus bažnyčioj už miru
sius ir gyvus ateitininkus bus 
aukojamos mišios su pritaikytu 
pamokslu. Po pamaldų parapijos 
salėj vyks iškilmingas posėdis 
su trumpomis kalbomis bei me
nine dalimi. Tikimasi sulaukti 
svečių, ypač jaunimo, ir iš kitų 
kolonijų.

Mirė K. Špakauskas
Kazys Špakauskas, Lietuvos 

kariuomenės artilerijos karinin
kas, ilgokai sirgęs ir sulaukęs 
68 m. amžiaus, šį pasaulį paliko 
kovo 2. Po gedulingų pamaldų 
kovo 6 palaidottas Prisikėlimo 
kapinėse. Liūdesy liko žmona 
Antanina, sūnūs Algimantas bei 
Rimantas ir Lietuvoj du broliai 
su šeimomis. Velionis plačiai 
reiškėsi L.K.V. s-gos Ramovė 
Philadelphijos skyriuj, buvo 
aktyvus Balfo veikėjas ir ilgame
tis Vilties choro narys.

B.V.

neš rankos investavimų komisi
jai.

Vasaros darbam nutarta pri
imti du studentus-es, kurie pa
dėtų atostogų metu tvarkyti 
Fondo raštinę ir verbuoti naujus 
narius. Tam reikalui paskirti 
kreditai.

(aj)

mos. Tokiu būdu kongreso at
stovai Altenberge ir Koenigstei- 
ne apsigyvens “naujose patal
pose”.

IV PLJK uždarymo koncertas 
liepos 28, šeštadienį, 3 vai. po 
pietų įvyks Koenigsteine “Haus 
der Begegnung” didžiojoj salėj. 
Ten pat liepos 27 penktadienį, 
8 vai. vak. vyks jaunų kūrėjų 
vakaras, o liepos 28, šeštadienį, 
11 vai. ryto — oficialus kongre
so uždarymas. Užbaigos balius 
vyks Frankfurte “Palmengarten”

ISTORINĖ BALFO DIENA
1944 kovo 25 Chicagoj buvo 

suorganizuotas ir pradėjo veikti 
Balfas. Šiais metais, t.y. po 35 
metų, kovo 25 V.D. šaulių na
muose įvyko Balfo Chicagos ap
skrities metinis susirinkimas ir 
1978 metų vajaus užbaigimas.

Atidarydamas šį neeilinį susi
rinkimą, pirm. V. Šimkus susi
rinkimui pirmininkauti pakvietė 
Kostą Bružą ir Igną Petrauską, 
sekretoriais P.A. Bagdoną ir J. 
Litviną.

Tai dienai pritaikytą įspūdin
gą maldą, prisimenant mirusius, 
kalbėjo kun. J. Borevičius, S.J.

Balfo centro vardu sveikino ir 
įteikė dovaną-paveikslą apskri
ties pirmininkui V. Šimkui vice
pirmininkas kun. A. Trakis ir 
iždininkas K. Čepaitis. Organi
zacijos vardu Balfą sveikino: Lie
tuvių prekybos rūmų — T. Ku- 
zienė, V.D. šaulių rinktinės — 
pirm. V. Išganaitis ir S. Cecevi- 
čienė, lietuvių pensininkų — S. 
Vanagūnas, namų savininkų —
S. Patlaba, Lietuvos Aidų radijo 
— B. Brazdžionis, Žemaičių klu
bo — J. Skeivys, Altos Chicagos 
skyriaus — V. Semaška ir kiti.

Pirm. Valerijonas Šimkus pa
reiškė nesijaučiąs, kad būtų už
sitarnavęs dovanų. Buvo veikia

BALTIC
TOURS

9 DIENOS — LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Geg. 10 — 18 d............. -........ -.................... $849.00
Rūgs. 20 — 28 d. ......... . .............................. $849.00
Rūgs. 27 — Spal. 5 d............ ......................... $849.00

10 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& DANIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje, 1 Kopenhagoje 
Birt. 14 — 23 d. ....... ............__ .....----------- $899.00

11 DIENŲ LIETUVOJE A LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje

Geg. 17 - 27 d. _________     $849.00
Rūgs. 6 — 16 d____ _______    $849.00
Spal. 11 — 21 d. ............      $779.00

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje 

Liepos 12 — 23 d. ....................    $959.00
Rugp. 9 — 20 d. ..................................   $959.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE IR LENKIJOJE:
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje,

Liepos 12 — 26 d. ......... _.........      $1,219.00
Rugp, 9 — 23 d.......... ........ __ ........... ........ $1,219.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
& ITALIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Romoje 
Birželio 14 - 28 d. _____ __ ________ .... $1,249.00
Liepos 24 d. — Rugp. 7 d......... . ............  1,249.00

Chicagoje kovo 25 buvo Balfo apskrities skyrių atstovų 
suvažiavimas. Jis vyko Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės 
salėje. Nuotr. V. Noreikos

(Palmių Sodo) restorane liepos 
28, šeštadienį, 8 vai. vak.

Koenigsteinas IV PLJK užda
rymo metu bus papuoštas vėlia
vomis Lietuvos ir visų kraštų, 
iš kurių bus atstovų ir dalyvių 
kongrese. “Haus der Begeg
nung” vadovybė žadėjo padėti 
užmegzti ryšius su vokiečių 
spauda, radiofonais ir televizija.

ma sutartinai, nebūta nusiskun
dimų, kad kas trukdytų Balfo 
veiklą. Nuoširdžiai dėkojo vi
siem Balfo rėmėjam ir talkinin
kam, kurių jis, 10 m. būdamas 
apskrities pirmininku, turėjo 
gana daug. Iždininkė dr. B. Mo- 
tušienė pranešė, kad turėta paja
mų 40,490.35 dol. Balfo cent
rui įteikta 40,000 dol. Revizijos 
komiisjos aktą perskaitė J. 
Blažys.

Valdybos išrinkti nauji nariai: 
Bronius Andriukaitis, Ida Kas- 
peraitienė, Vladas Navickas, Ka
zys Rožanskas, Juozas Urbelis. 
Perrinkti: GrožvydaGiedraitytė, 
Kostas Januška, Jonas Jasaitis, 
Juozas Mackevičius, Feliksas 
Sereičikas ir pirm. Valerijonas 
Šimkus. Revizijos komisijon iš
rinkti: pirm. Juozas Skeivys, na
riai Jonas Jokubka ir Kazimie
ras Povilaitis.

Skyrių pranešimus padarė: V. 
Navickas, E. Markūnienė, J. 
Mackevičius, F. Sereičikas, O.

1 Zailskienė, V. Orvidienė, K. 
Balčiūnas, J. Litvinas, V. Balei- 
šytė, B. Andriukaitis, S. Raudo
nis, R. Simokaitienė, J. Urbelis 
ir J. Balčiūnas.

Susirinkimas baigtas Lietuvos 
himnu.

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ, 
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

Nuo devynių iki penkiolikos dienų
15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE

& ANGLIJOJE
5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone

Biri. 14 — 28 d. __________ __ .....__ _... $1,359.00

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE,
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE:

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte, 
2 Pragoję, 1 Londone

Birt. 14 — 28 d. -------------------------------- $1,399.00

ROCHESTER, N.Y.

Mažoji tautinių šokių šventė

Rochesterio tautinių šokių 
grupė Lazdynas ir Čiurlionio 
kanklių orkestras ruošia jungti
nį pasirodymą—koncertą, kuris 
įvyks gegužės 6, sekmadienį, 
3 vai. popiet Nazareth Arts
Centre, 4245 East Avė., Roches- 
ter, N.Y. Programoj tautiniai šo
kiai ir kanklių muzika. Tai bus 
lyg mažoji tautinių šokių šventė. 
Lazdynas yra dažnai šokęs lietu
vių ir amerikiečių publikai, bet 
toks plataus masto užsimojimas 
yra pirmas grupės istorijoj. Laz
dynui jau keliolika metų vado
vauja energinga ir sumani Jad
vyga Reginienė. Jos globoje Laz
dynas subrendo į meniškai 
stiprų šokių vienetą, kuris džiu
gina savųjų akį ir gražiai repre
zentuoja lietuvius bei lietuvių 
tautinius šokius amerikiečių 
visuomenėj.

A.M.K.

Pratinkite savo jaunimą prie 
lietuviškos knygos. Gimtadie
nio, vardinių ir švenčių proga 
padovanokime jam bent po vie
ną lietuvišką knygą.

Po to vyko vaišės, kurių 
sąskaitas apmokėjo vajaus globė
jas Midland Taupymo, bendro
vės prezidentas Frank Zogas. 
Pietus paruošė Ona Šimkienė 
su talkininkėmis, o gėrimų rei
kalus tvarkė K. Rožanskas.

Registracijos pirm. Ed. Litvi
nas pranešė, kad šiame susirin
kime dalyvavo 101 registruotas 
atstovas ir apie šimtinę svečių, 
Balfo bičiulių.

K. Brž.

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono ir New Yorko via British 

Ainvays, Northwest Orient ir SAS
• Vienos dienos ekskursija į Kauną, pusė dienos 

Trakuose
• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės

• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna
vimai

• Iš kitų miestų galima jungtis su papildomu mo
kesčiu

Atstovai:
Chicagoje — Jūratė Jakštytė

(312) - 737-7535 
Irena Kulikauskaitė 
(312) - 735-5118

Worcester, Mass. — B. Sviklienė 
(617) - 798-2868

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Nevvton, Ma. 02168 

Tel. (617) — 969-1190
Sutvarkome dokumentus norintiems iš
sikviesti gimines iš Lietuvos arba no
rintiems ilgesnį laiką pabūti Lietuvoje.

iš viSuR
. — Vliko naujos valdybos pir

mas posėdis įvyko kovo 31 Rock- 
ville, Md. Valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. — dr. 
Kazys Bobelis, vicepirmi
ninkai: politiniam reikalam— 
dr. Kostas Jurgėla, tarporgani- 
zaciniam ir visuom. reikalam 
— inž. Liūtas Grinius, infor
macijai ir spaudai — dr. Jonas 
Balys, amerikiečių spaudos, TV, 
radijo reikalam ir laikinai einąs 
ižd. pareigas — dr. Jokūbas 
Stukas, sekr. — dr. Jonas Stik- 
lorius, narys Vliko įgaliotinių 
tinklo plėtimui ir specialiem 
reikalam — agr. Jonas Dau
gėla. Teisinė patarėja—dr. 
Elena Armanienė. Kitas Vliko 
valdybos posėdis bus balandžio 
28 Chicagoj.

— P LB V-jo seimo nariai 
šiuo metu dalyvauja pirmajame 
korespondenciniame posėdy 
ir iki gegužės 15 turi raštu pa
balsuoti PLB konstitucijos pa
pildymo klausimais. Posėdį sėk
mingai veda PLB konstitucijos 
keitimo komisija Detroite — 
pirm. Vytautas Kutkus, sekr. Jo
nas Urbonas ir narė Violeta Aba- 
riūtė.

— Kanados Lietuvių Kata
likų Kunigų Vienybės suvažia
vimas įvyks balandžio 27, penk
tadienį, 3 vaL popiet Lietuvos 
Kankinių parapijos klebonijoj, 
Mississauga, Ont. Paskaitą skai
tys kun. K. Pugevičius iš Brook- 
lyno.

— Saulius Kuprys, PLB valdy
bos vicepirmininkas, sausio pa
baigoj baigė teisės studijas IIT 
Chicago Kent College of Law 
gaudamas Juris Doctor laips
nį. Ansčiau jis buvo baigęs eko
nomijos mokslus Loyolos uni
versitete Chicagoje. S. Kuprys 
PLB valdyboje rūpinasi politi
niais reikalais. ,

— Dr. Kazys Bobelis, Vliko 
pirm., perėmė iš latvio dr. Tlg- 
vars Spilners pirmininkavi
mą Pasaulinei Baltų Santalkai 
(Baltic-Worl d Conference). San
talkai vieneriem metam pirmi
ninkauja rotacijos keliu estų, 
latvių ir lietuvių pasaulinių or
ganizacijų pirmininkai.

— Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjui pagerbti akademija ren
giama Toronte, Lietuvių Namų 
salėj, balandžio 29. Dalyvaus 
leidėjas J. Kapočius. Savo kūry
bos paskaitys poetas Stasys 
Santvaras iš Bostono. Apie Lie
tuvių Enciklopediją kalbės prof. 
dr. A. Klimas iš Rochesterio. Bus 
rodomas ir specialus filmas. 
Akademijai rengti sudarytas 
specialus komitetas.

— Vytautas Kamantas, PLB 
valdybos pirmininkas, tarnybos 
reikalais lankėsi Grand Rapids 
ir ta proga susitiko su LB Grand 
Rapids apylinkės ir Michigano 
apygardos pirmininku Pranu 
Turūta ir jo valdybos nariais. Pa- 
siinformuota apie jaunimo 
kongreso aukų vajų ir kitus lie
tuviško gyvenimo reikalus.

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto lektorių taryba kovo 24 
išrinko prof. dr. Joną Račkaus
ką šio instituto rektoriumi. Jis 
yra šio instituto pirmosios absol
ventų laidos aliumnas.

— Liet. Fronto Bičiulių poil
sio ir studijų savaitėje literatū
ros vakaras bus liepos 6, penk
tadienį. Dr. Vincas Maciūnas 
skaitys paskaitą tema “Jakštas 
bara Vaižgantą”. Studijų ir poil
sio savaitė vyksta nuo birželio 
30 iki liepos 8 Kennebunkporte, 
pranciškonų vienuolyno sody
boje.

— Jonas ir Barbora Armonai, 
ilgamečiai clevelandiečiai, ba
landžio 29 švenčia 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Ar- 
monienė buvo ištremta į Sibirą. 
Vyro ir dukters didelėmis pa
stangomis buvo iš Sibiro išleista 
ir su sūnumi galėjo atvykti į 
JAV. Jos išgyvenimai surašyti 
knygoje “Palik ašaras Mask
voje”.



6 • DARBININKAS • 1979 balandžio 20, Nr. 16

VASAROS KELIONĖS
Vasara palengva artėja. Tai 

bus malonus atostogų ir kelionių 
laikas. Šia proga kelionių te
momis pasikeičiame keliomis 
mintimis su Jerry Zaborowski, 
vadovaujančiu Union Tours ke
lionių agentūrai New Yorke.

Kokias keliones planuojate 
šiais metais?

Kaip praeities, patirtis rodo, 
mes jau esam patarnavę lietu
viam keleiviam per daugelį me
tų. Mūsų įstaiga organizavo ke
liones į Lietuvą, Latviją ir Esti
ją jau nuo 1930 metų dar laivais, 
kai kelionės lėktuvu nebuvo 
praktikuojamos. Šią vasarą 
mes planuojame penkias kelio
nes į Lietuvą. Dvi ekskursijos 
užsuks į Romą, ten praleis še
šias naktis, apžiūrės Romą, galės 
pavažiuoti į Florenciją ar Nea
polį. Romoj abi ekskursijos bus 
priimtos Šv. Tėvo audiencijoj 
ir pasveikintos, gal net lietuviš
kai. Dėkojam prel. L. Tulabai, 
Šv. Kazimiero kolegijos Romoj 
rektoriui, kuris pasirūpino au
diencijų gavimu. Prelatas pa
taria, kad lietuvės moterys ir 
merginos būtų pasipuošusios 
lietuviškais tautiniais drabu
žiais.

Kokios 1979 metų kelionių 
kainos?

Visų ekskursijų keleiviai pra
leis 5 naktis Vilniuj ir dvi nak
tis Maskvoj. Gyvenant kambary 
dviese, išskrendant iš New Yor
ko, kainuos: gegužės 9-17 $876, 
birželio 13-21 $926, rugsėjo 19- 
27 $876. Dvi ekskursijos pra
leis 5 naktis Vilniuj, dvi naktis 
Maskvoj ir 6 naktis Romoj. Jos 
įvyks liepos 4-18 ir rugpiūčio 15- 
29. Abiejų kaina, skrendant iš 
New Yorko, $1420. Gali prisi
jungti keleiviai ir iš kitų mies
tų.

Kada reikia pasidaryti rezer
vacijas?

Visi keleiviai, kad išvengtų 
nusivylimų, rezervacijas turėtų

užsitikrinti kiek galima anks
čiau. Įmokėti užtenka tik $150, 
o likusią dalį galima sumokėti 
35 dienas prieš iš skrendant. Ga
lima kreiptis asmeniškai telefo
nu 212 679-7878 arba rašyti ad
resu: Union Tours, 6 East 36th 
St., New York, N.Y. 10016. Jei 
agentūros pramatytos ekskursijų 
datos kam nors yra nepriimti
nos, galima keliauti į Vilnių ir 
pavieniui—agentūra mielai pa
tarnaus. Mūsų kelionių agentū
ra taip pat patarnauja norint at
sikviesti gimines apsilankyti 
Amerikoj. Taip pat tvarkom ke
liones į visus pasaulio kraštus^ 
išskyrus nebent Albaniją.

Kokia jūsų asmeninė patirtis 
kelionių tvarkyme?

Jau dvidešimt metų tenka 
dirbti oro ir kitokių kelionių 
agentūroj. — A. K.

BALTIMORĖJE
Didžiosios Savaitės ir Velykų 

iškilmės Šv. Alfonso bažnyčioje 
buvo gražios ir jaukios. Daug 
maldininkų dalyvavo pamaldo
se ir buvo sužavėti gražiai į- 
rengtais altoriais. Kunigai iš sa
kyklos padėkojo visiem, ypač 
sesutėm kazimierietėm, mokyk
los vaikučiam, vyrų chorui Dai
nai ir Šv. Vardo draugijos vyram, 
kurie tvarkė žmonių ėjimą prie 
komunijos, ir už suteiktas aukas 
gėlėm.

Sodalietės rengia bingo žai
dimus Šv. Alfonso mokyklos sa
lėj balandžio 20, penktadienį, 
8 vai. vak. Bus įvairiausių pre
mijų. Virtuvėje bus gaminami 
gardūs valgiai.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, švęs savo dešimties anetų 
sukaktuves su koncertu balan
džio 21, Lietuvių Svetainės di
džiojoj salėj. Pradžia 7:30 v.v. 
Baltimorės moterų choras Balti
ja dalyvaus koncerto programoj.

Baltimorės Dainos choras dainuoja LB surengtame Lie
tuvos nepriklausomybės minėjime. Nuotr. Al. Karaliaus

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Abiem choram vadovauja Che- 
ryl Toboll. Po koncerto šokiam 
gros Praščiūno orkestras. Bus 
turtingas valgių ir gėrimų bufe
tas. Visi maloniai kviečiami į 
koncertą.

Šv. Vardo draugijos metinis 
seimas bus sekmadienį, balan
džio 22, Mount Saint Mary’s 
kolegijos patalpose Emmits- 
burg, Md. Seimas prasidės su 
mišiomis kolegijos koplyčioje. 
Dvasios vadas kun. Antanas 
Dranginis pasakys pagrindinę 
kalbą.

Sukaktuvių banketą rengia Šv. 
Alfonso suaugusių klubas balan
džio 27, penktadienį, 7 vai. vak. 
gražioj La Fontaine Bleu salėj, 
Glen Burnie, Md. Po vakarienės 
šokiam gros geras orkestras.

Veronika Maskevičius VVille 
po sunkios ligos mirė Šv. Juo
zapo ligoninėj balandžio 8. 
Veronika, malonaus būdo mo
teris, buvo žymi veikėja Šv. Al
fonso parapijos d-jose. Gedu
lingos mišios aukotos už jos 
sielą Šv., Alfonso bažnyčioj ba
landžio 11. Palaidota Švč. Jėzaus 
Širdies kapinėse. Nuliūdime 
liko sūnus Robertas, brolis Jo
nas ir sesės Julija, Angelą, Ma
rė, Juozapina, Ona, Sofija ir Ago
ta bei eilė giminaičių.

Jonas Obelinis

1979 tb* VISIT’LITHUANIAROME
■ tėti.--.' : :: ‘ \

(SPECIAL AUDIENCE WITH POPE JOHN PAUL II — JULY 4 & AUGUST 15 DEPARTURES. 
BOTH GROUPS WILL BE SPECIFICALLY MENTIONED & GREETED BY THE HOLY FATHER. 
AUDIENCES ARRANGED COURTESY LITHUANIAN 
RECOMMEND LADIES WEAR NATIONAL COSTUME)

1979

COLLEGE, ROME, WHO HIGHLY

double occupancy; based on GIT Air Fare — subject

Depart
N. York

Return
N. York Cities/nights Totai cost incl.

GIT Air Fare

June 13 June 21 Vilnius 5, Moscovv 2 $926
July 4 July 18 Vilnius 5, Moscovv 2, Rome 6 $1420
August 15 August 29 Vilnius 5, Moscovv 2, Rome 6 $1420

į Sept. 19 Sept. 27 Vilnius 5, Moscovv 2 $876

to change and/orCost per person, 
government approval; add $3 departure tax; tour director vvill accompany each tour with minimum 
30 participants.

Reservations/Information:
UNION TOURS, INC.
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016

Jerry Zaborovvski
Tour Manager

LOS ANGELES, 
CALIF.

Lietuvių Religinei Šalpai Šv. 
Kazimiero parapija ir pereitais 
metais suaukojo gausiau už vi
sas laisvojo pasaulio lietuvių 
parapijas. Pagal L.R. Šalpos į- 
staigos duomenis, štai trys gau
siausiai aukojusios parapijos: 
Šv. Kazimiero, Los Angeles, 
Calif. — 6,204 dol., Prisikėli
mo, Toronto, Ont., — 5,321 dol., 
Melbourno lietuvių parapija 
Australijoj — 4,340 dol.

Skautų stovyklavietei remti 
komitetas ruošia pavasarinį ba
lių balandžio 21, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Biltmore viešbu
ty. Meninę programą atliks so
listė Slava Žiemelytė.

LB Vakarų apygardos suva
žiavimas kviečiamas balandžio 
22, sekmadienį, 11:30 vai. ryto 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėj.

Studentų Sąjungos balius 
vyks gegužės 5 Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėj. Pelnas 
skiriamas paremti jaunimui, 
vykstančiam į jaunimo kongresą 
Europoj.

Lietuvių radijo valandėlės pa
vasarinis balius įvyks gegužės 
12, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėj. Lietuvių radijo klubo na
rių metinis susirinkimas įvyko 
kovo 18 Šv. Kazimiero parapi
jos salėj. Nąujon yąldyįoon iš 
buvusios valdybos išrinkti: D. 
Kaškelienė, C). Macėnienė, H. 
Bajalis, J. Mitkus, P. Gustas, V. 
Gilys. Naujai išrinktas V. Bakū- 
nas. Revizijos komisijon išrinkti:
A. Markevičius,
B. Morkis.

Šv. Kazimiero 
mokyklos balius 
19, šeštadienį, 7:30 vai. vak. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėj. Pelnas skiriamas jaunimui, 
vykstančiam į lituanistinius kur
sus.

Alice ir Antanas Kiškiai kovo 
17 atšventė 25-rių metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Kiškių 
sūnus Povilas ir dukros Kath- 
leen, Patricija ir Vaida tėveliam 
surengė šaunias vaišes. Dalyva
vo šeimos artimieji i bičiuliai.

Dail. M. B. Star anienės kū
rinių paroda vyk kovo 24-25 
Tautinių namų salėj. Nemažai 
darbų parduota. — L.Ž.K.

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — O. Ivaškienė, So. 
Boston, Mass.

Po 12 dol. — M. Baronas, 
Elizabeth, N.J., prel. V. Balčiū
nas, Thompson, Conn.

Po 7 dol. — V. Šernas, Brid- 
gewater, N.J., B. Plioplys, New 
Brunsvvick, N.J., M. Puskarskis, 
Ghicago, III, B. Ramanauskas, 
VVoodhaven, N.Y.-, E. Cibas, 
Milton, Mass., E. Kemfert, Balti- 
more, Md., L.E. Bradford, Den- 
ver, Colo., V. Baukys, Dearborn 
Hts., Mich., kun. T. Palis, Pitts- 
burg, Calif., L Staškevičius, 
Bronx, N.Y., E. Sakas, Buffalo, 
N.Y., K. Rinkevičius, Jersey 
City, N.J., M. Samatas, West- 
field, N.J.
' Po 5 dol. — V. Liauba, So. 
Boston, Mass., K. Tijūnėlis, E. 
Hartford, Conn., VI. Plečkaitis, 
New Britain, Conn., P. Stankus, 
Hartford, Conn., V. Saimininkas, 
E. Hartford, Conn., M. Bučins
kas, Bronx, N.Y., J. Stuopis, Sha- 
ron, Mass.

Po 4 dol. — A. Zabela, Jer
sey City, N.J., B. Udalovas, Ir- 
vington, N.J., K. Norvilą, Brook
lyn, N.Y., S. Sharas, Colonia,

Kelionės dienos

A. Giedraitis,

šeštadieninės
įvyks gegužės

Ateities redaktorius lanko 
ateitininkus

Sauliui Kupriui, dr. Arūnui 
Liulevičiui, dr. Linui Sidriui ir 
Aldonai Zailskaitei su Ateities 
vyr. redaktorium dr. Kęstučiu 
Trimaku dalinantis redagavimu, 
jam atsiranda galimybė aplan
kyti ateitininkus tolimesnėse 
vietovėse. Jo savaitgaliniai dar
bai šį pavasarį yra šie:

Kovo 31 — balandžio I — 
krikščioniško atsinaujinimo po
kalbių savaitgalis su Chicagos 
studentais ateitininkais.

Balandžio 6-8 — Los Angeles 
ateitininkų aplankymas. Pokal
bis su sendraugiais “J pilnutinį, 
žmogiškai krikščionišką atsinau
jinimą”; popietė su jaunimu jau
nystės psichologijos ir krikščio
niško atsinaujinimo temom; 
Ateities istorijos multi-media 
montažas, įžodžio atnaujinimo 
mišios; paskaita visuomenei 
“Suaugusiųjų psichologinė odi
sėja pro miražus ir dūžius”.

Balandžio 20-22 — Toronto 
ateitininkų aplankymas, po
kalbis su sendraugiais “Į pilnu
tinį, žmogiškai krikščionišką 
atsinaujinimą”; popietė su 
moksleiviais ir studentais atski
rai jaunystės psichologijos ir 
krikščioniško atsinaujinimo te
mom; Ateities istorijos multi- 
media montažas ir Toronto atei
tininkų metinės šventės iškil
mingos mišios su naujų narių 
įžodžio davimu.

Gegužės 25-27 — programa 
JAV ateitininkiško jaunimo są
skrydy Philadelphijoj

N.J.
Po 3 dol. — E. Martišius, 

Wrendham, Mass., I. Stankūnai- 
tė-Silva, Mountainside, N.J.

Po 2 dol. — V. Povilauskas, 
Astoria, N.Y., K. Jankevičius, 
Baltimore, Md., V. Balsys, 
Douglaston, N.Y., S. Ofros- 
simovv, Brookline, Mas., J. So- 
daitis, Union, N.J., V. Kligys, 
Edison, N.J., R. Wallace, Brook
lyn, N.Y., U. Mačiulis, Cleve- 
land, Ohio, P. Surma, Philadel- 
phia, Pa., V. Strazdas, New Bri
tain, Conn., A. Dūda, New Bri
tain, Conn., P. Puronas, Lyn- 
don , Kansas, A. Rudzitas, Eli
zabeth, N.J., B. Budriūnas, Los 
Angeles, Calif., kun. V. Pau
lauskas, Thompson, Conn., kun. 
V. Zakaras, Putnam, Conn., S. 
Eiva, Brockton, Mass., J. Skiun- 
tas, Auburn, Mass., T. Janukė- 
nas, Dorchester, Mass., A. Bra
žėnas, Royal Oak, Mich., P. Tyla, 
Foxboro, Mass., K. Krinickas, 
Maspeth, N.Y., K. Vasiliauskas, 
Miami Beach, Fla., K. Bileris, 
Richmond Hill, N.Y., G. Zabels- 
kis, Flushing, N.Y., A. Jarmas, 
Elizabeth, N.J., B. Balnius, De
troit, Mich., N. Kent, Valencia, 
Calif., R.S. Boris, Dearborn, 
Mich., J. Strimaitis, Elizabeth, 
N.J., P. Elvis, Morganville, N.J., 
B. Galinis, Norwell, Mass., E. 
Strazdas, Centerville, Mass., G 
Surdėnas, Blackwood, N.J., L. 
Boreišytė-Almario, Brooklyn, 
N.Y., B. Užemis, Hot Springs, 
Ark., kun. J. Kinta, Haskell, N.J., 
A. VVackell, Worcester, Mass., 
L. Radzvilas, Bridgeport, Conn., 
P. Lanys, Elizabeth, N.J., M. Ža- 
deikis, Bethany Beach, Del., D. 
Balčiūnas, Hot Springs, Ark.,
J. Budzeika, Bronx, N.Y., Lith. 
Holy Name Society, Kearny, 
N.J., P. Zapasnikas, So. Orange, 
N.J., St. Casimir Club, West- 
field, Mass., kun. E. Gradeck, 
New Haven, Conn., A. Kiškis, 
Los Angeles, Calif., E. Balio
nas, Bethpage, N.Y., F. Geruls- 
kis, Islington, Mass., F. Miglio- 
re, Glendale, N.Y., kun. W. Jas- 
kievicz, Bronx, N.Y., kun. V. Pa
lubinskas, Los Angeles, Calif.,
K. Žvirblis, Brooklyn,, N.Y.

Po 1 dol. — E.’Štanųlis, Law- 
rence, Mass., W. Calitis, VVood
haven, N.Y., P. Jakaitis, Brook
lyn, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administraci

ja.

77-01 JAMAICA A\E70JE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

Mlchigan 2-4130

1979 KELIONĖS l LIETUVĄ

Kovo 19-27
Balandžio 11-19
Bal. 25-geg. 3
Geg. 2-10 '
Geg. 9-17
Geg. 16-25
Geg. 16-26
Birž. 7-16
Birž. 7 -21
Birž. 13-21
Birž. 20-liepos 4
Birž. 26-liepos 10
Liepos 4-18
Liepos 12-21
Liepos 12-26
Rugp. 2-11
Rugp. 2-16
Rugp. 8-22
Rugp. 15-29
Rūgs. 19-27
Rūgs. 26-spalio 4
Spalio 10-18
Gruodžio 19-sausio 2

Naktų skaičius 
Lietuvoje

5 
5
5 
5
5 
5
6
5 
5
5
5
6
5 
5
5 
5
5
5 
5
5 
5
5
5

Už Lietuvos
2
2
2
2
2
2
2
2
8
2
8
7
8
2
8
2
8
8
8
2
2
2
8

Kaina iš New Yorko 
$

725
795
795
829
829
839
859
859

1,399
926

1,189
1,189
1,420

865
1,399

865
1,399
1,189
1,420

829
829
829

1,045

Kainos gali pakilti, jei pakils skridimų kainos. Vizos mokestis ir departure tax neįskaityti.

REGISTRUOTIS: VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300

VITAS TRAVEL SERVICE 
94-10 JAMAICA AVENUE 
VVOODHAVEN, N.Y. 11421 

(212) 847-5522

Iš Bostono ar New Yorko
$850.00

Iš Chicagos
$980.00

$875.00
$875.00
$850.00

$1010.00
$1010.00
$980.00

VIENOS SAVAITES:
Gegužės 14 ir 21 d.
Birželio 11d.— išparduota
Liepos 9, BIRŽELIO 18
Rugp. 20, Rūgs. 3 ir 10
Rūgs. 17

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje/ 1 naktis Maskvoje
DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

Birželio 25, Liepos 16.
Rugpiūčio 6 $1200.00 $1330.00

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje,
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke

Liepos 2 $1375.00 $1500.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
5 naktys Romoje

Liepos 23 $1400.00 $1530.00
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
2 naktys Luceme, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden,
1 naktis Zuriche

Rugpiūčio 14 $1375.00 $1500.00
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje,
6 naktys Paryžiuje

Visas grupes lydSs patyrę Vadovai. Įskaitoma ekskursuos į Kauną
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or government approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00.

Kainos apskaičiuotos 30-čiai ar daugiau keleivių.

ir

GAUTOS 
PLOKŠTELĖS

Kur bėga Šešupė, 10 dainų ir 
8 giesmės, įdainuota muzikos 
meno būrelio ir solistų. 8 dol.

Lietuvių liaudies dainos, sol. 
V. Noreikos. 6 dol.

Operų arijos, sol. V. Noreikos. 
6 dol.

Estradinės melodijos, vokali
nio inst. ansamblio. 6 dol.

5-oji dainų šventė Toronte, 
dvi plokštelės. 15 dol.

LIETUVIŠKI 
LEIDINIAI

A. Baronas, Laivai ir uostai, 
romanas. 7 dol.

J. Prunskis, Lietuva bolševikų 
okupacijoj. 6 dol.

A. Rūgytė, Švėkšna, kietais 
viršeliais. 10 dol.

A.P. Bagdonas, Pruo gintarą 
longa, poezija. 3 dol.

J. Balys, Lietuvių dainos 
Amerikoj. 8 dol.

V. Juodeika, Didžioji iliuzija, 
I tom. 15 dol.

A. Bagdonas, Lietuvos poli
cija. 6 dol.

J. Jankus, Anapus rytojaus, 
romanas. 7 dol.

K. Barėnas, Kilogramas cuk
raus. 8 dol.

J. Gliaudą, Narsa gyventi, ro
manas. 6 dol.

Postage Stamps of Lithuania. 
16 dol. (red. D. Jonaitis).

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, plokštelės ir suvenyrai gau
nami Darbininko administraci
joj, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.
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Lietuviškos pamaldos 
amerikiečių parapijoje

Kovo 28, trečiadienio vakarą, 
Holy Child Jesus parapijos baž
nyčioje buvo lietuviškos pamal
dos. Tos parapijos klebonas nu
tarė gavėnios kiekvieną 
sekmadienį skirti vienai tauty
bei: vokiečiam, italam, ispanam, 
airiam, lenkam ir lietuviam. Su 
lietuviais jis gerai pažįstamas, 
nes tos parapijos mokykloje 
veikia ir Maironio lituanistinė 
mokykla.

Lietuviškas pamaldas ir orga
nizavo Maironio lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas, ku
riam vadovauja Gintas Žemaitai
tis. Kiti to komiteto nariai yra: 
Bill Kumet, Algis Jankauskas, 
Josephine Senken. Jie pasitarė 
ir su Lietuvių Bendruomenės 
apygardos valdyba. Pamaldų 
rengimo komitete Lietuvių 
Bendruomenei atstovavo Vladas 
Sidas.

Mišias aukojo ir pamokslą lie
tuviškai ir angliškai pasakė kun. 
dr. Vladas Jaskevičius, SJ, Ford- 
hamo universiteto profesorius. 
Mišių skaitymus atliko Simas 
Kudirka ir Vida Jankauskienė. 
Vargonais grojo Mykolas Cibas. 
Bažnyčioje buvo apie 300 žmo
nių. Buvo giedamos ir lietuviš
kos giesmės.

Po mišių klebonas visus pa
kvietė į parapijos salę kavutei. 
Salė buvo lietuviškai dekoruo
ta. Buvo panaudoti iš Kultū
ros Židinio papuošimai, kuriuos 
padarė Mindaugas Jankauskas. 
Susirinkusiem Gintas Žemai
taitis paaiškino papuošimų pras
mę. Vida Jankauskienė su dukra 
buvo pasipuošusios tautiniais 
drabužiais.

Šiai kavai įvairius pyragaičius

suaukojo: A. Katinienė, E. Jan
kauskienė, V. Sidienė, L Žemai- 
taitienė, R. Bailey, M. Bender, 
R. Lesmeister, A. Minsevitch, F. 
Stumb.

Lietuviškos pamaldos buvo 
gausesnės nei kitų tautybių 
ir sukėlė daugiausia susidomėji
mo. Gegužės 2 toje pačioje 

bažnyčioje bus visų tautybių 
pamaldos. Mišios bus ispaniš

kai. Po mišių — visų tautybių 
pasirodymai.

Lietuvos Atsiminimų radijo 
tradicinis piknikas — lietuvių 
radijo diena įvyks birželio 17, 
sekmadienį, Tėvų dieną, jau
kiame ir erdviame estų parke ir 
salėse, Lakewood, N.J., ten, kur 
ir praeitais metais įvyko. Prof. 
Jokūbas Stukas iš anksto kvie
čia visus tą dieną rezervuotis 
ir dalyvauti didingoje radijo šei
mos šventėje po atviru dangumi.

V. Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje Maspethe žmonės 
uoliai dąlyvavo gavėnios pamal
dose ir mišiose, ypač novenos 
pamaldose, kurias vedė misijo- 
nierius Shea. Taip pat uoliai da
lyvavo ir Didžiosios Savaitės pa
maldose. Prisikėlimo pamaldos 
pravestos su lietuvišku gie
dojimu, procesija. Pamaldom va
dovavo klebonas kun. Pranas 
Bulovas. Jis taip pat pasakė ir 
pritaikytą pamokslą.

Dr. Stasys ir pianistė Julija 
Petrauskai balandžio 21 laivu 
Statendam išplaukia iš New Yor
ko į Bermudų salas. Grįš po sa
vaitės. Su jais kartu plaukia jų 
giminaičiai Leonardas ir Zeno
na Žitkevičiai.

Lietuvių radijo valandos Laisvės Varpas vedėjas Petras Viš
činis darbo metu. Nuotr. E. Meilaus

KANDIDATAI Į JAV 9-ĄJĄ TARYBĄ

BALF’o steigėjai, ilgametei veikėjai ir direktorei

ELZBIETAI PAURAZIENEI

netikėtai mirus, sūnums STANLEY ir DAVID, seseriai Onai 
PAURAZIENEI ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS FONDAS

A.A.
LEONUI BILERIUI

mirus, jo žmonai Onai, sūnums Kęstučiui ir Vladui su 
šeimomis gilią užuojautą reiškia

Ona Jasaitienė
Nijolė Jasaitytė
Ina ir Tadas Jasaičiai

Mielam ir neužmirštamam bičiuliui
A.A.

LEONUI BILERIUI
mirus, giliam liūdesy likusią žmoną Onutę, sūnus Kęstutį 
ir Vladą su šeimomis ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

NEW YORKO LB
Adomėnas, Jonas — 59 m., 

gyv. Brooklyne, Lietuvos vyčių 
c.v. vicepirm., Lietuvos vyčių 
110 kuopos Maspethe pirm., 
Kultūros Židinio penktad. po
piečių darbuotojas, kelionių 
agentūros atstovas.

Bučmys, Kornelijus, kun. dr.
— 52 m., gyv. Brooklyne. Dar
bininko savaitraščio redaktorius, 
New Yorko ateitininkų sendrau
gių valdybos narys, Pasaulio LB 
seimo narys, JAV LB dabarti
nės tarybos narys ir tarybos re
vizijos komisijos pirmininkas.

Gerdvilienė, Janina — 58 m., 
gyv. Woodhavene. Lietuvių 
Fronto Bičiulių N.Y. sambūrio 
narė, Balfo 100-ojo skyriaus 
pirm., medicinos technikė, N.Y. 
Altos valdybos narė, Kultūros 
Židinio ketvirtad. popiečių dar
buotoja.

Janušas, Česlovas — 71 m., 
gyv. Ozone Park. LB New 
Yorko apygardos valdybos narys, 
Dailininkų s-gos N.Y. valdybos 
narys, lituanistinės mokyklos rė
mėjas, New Yorko Altos val
dybos narys, dailininkas, deko
ratorius.

Kezys, Romas — 49 m., gyv. 
Bayside. Laisvės Žiburio radi

jo vedėjas, priklauso prie SLA, 
LB, Lietuvių Skautų s-gos.

Klivečka, Jonas — 72 m., gyv. 
Woodhavene. Priklauso prie 
Liet. Karių Vet. s-gos Ramovė, 
UBA-Batun, Kultūros Židinio 
penktad. popiečių darbuotojas, 
L.K. Fondo komisijos narys.

Landsbergis, Jonas — 22 m., 
gyv. Richmond Hill. Ateiti
ninkas, Sočiai democrats USA.

Lukošienė, Jadvyga — 61 m., 
gyv. Richmond Hill. LB New 
Yorko apygardos valdybos narė, 
Kultūros Židinio penktad. po
piečių darbuotoja, Moterų Vie
nybės narė.

Miklas, Kęstutis —56 m., gyv. 
Plainview. JAV LB darbartinės 
tarybos narys, L.Š.S.T. Simo Ku
dirkos kuopos New Yorko kuo
pos pirm., Batuno komiteto na
rys.

Mikulskytė, Danutė — gyv. 
Woodhavene. Ateitininkė, Kul-

A.A.
LEONUI BILERIUI

mirus, jo žmonai Onai, sūnums Vladui ir Kęstučiui ir jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą

N.Y. Neringos tunto sesės
ir

N.Y. Tauro tunto broliai

A.A.
LEONUI BILERIUI,

mūsų skyriaus ilgamečiu! valdybos nariui, mirus, jo 
skausmo prislėgtai žmonai Onai, sūnums Kęstučiui ir Vladui 
su šeimomis gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Lietuvių Karių Veteranų Sujungęs 
RAMOVĖS Neto Yorko skyrius

PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖ 

KENNEBUNKPORTE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti savo vasar
vietėje, Kennebunkporte. Čia 
ideali vieta ir fiziniam, ir dvasi
niam poilsiui. Pavargusias nuo 
darbo jėgas stiprina didinga 
Maino gamta — jūra, miškai, ty
ras oras, o taip pat geras mais
tas, patogūs kambariai. Dvasiai 
atgaivos teikia meniška aplin
ka — monumentinės skulptū
ros lauke, nuostabaus grožio 
koplyčia, dailės parodos, kon
certai, literatūros vakarai, pa
skaitos. Pranciškonų vasar
vietė JAV ir Kanados lietuviam 
yra tapusi visokeriopo poilsio 
vieta karštais vasaros mė
nesiais.

Atostogavimo sezonas prasi
deda birželio 30 ir baigiasi rug
sėjo 3. Informacijų ir rezerva
cijų reikalais kreipiamasi šiuo 
adresu: Franciscan Guest 
House, Kennebunkport, ME 
04046. Tel. 207 967-2011.

APYGARDOJE
tūros Židinio ketvirtad. popie
čių darbuotoja, priklauso savo 
profesijos A.A. N.A. organizaci
jai.

Nemickas, Kęstutis — 37 m., 
gyv. Syosset. Skautas, L. Sporto 
klubo narys.

Pažemėnas, Juozas — 69 m., 
gyv. Queens Village. Priklauso 
prie LB, Vliko tarybos narys, 
ekonomistas.

Sakaitė, Dalia — 24 m., gyv. 
Locust Valley. Pianistė, jaunimo 
choro Sutartinė vadovė.

Sidas, Vladas — 39 m., gyv. 
Richmond Hill. Liet. Kultūros 
Fondo tarybos narys ir to paties 
fondo kultūr. ir visuomen. reika
lų komisijos pirm., LB New Yor
ko apygardos valdybos narys, 
buvęs Woodhaveno LB apylin
kės valdybos narys, A.L. Inžin. 
ir Architektų s-gos N.Y. skyriaus 
pirm., buvęs Maironio mokyk
los tėvų komiteto pirm., ižd. ir 
valdybos narys, Apreiškimo pa
rapijos laikin. tarybos narys.

Šlapelytė, Vida — 21 m., gyv. 
Commack. Skautė, veikia jauni
mo tarpe.

Vakselis, Aleksandras — 63 
m., gyv. Richmond Hill. LB New 
Yorko apygardos ilgalaikis val
dybos pirm., atstovaudamas LB 
NY apygardai, dalyvavo Kultū
ros Židinio atatybos ir admi
nistracijos komitetuose, Liet. 
Kultūros Fondo tarybos narys ir 
valdybos pirm., LB tarybos na
rys, buvęs Vliko valdybos 
vicepirm. ir buvęs Tautos Fon
do pirm.

Vebeliūnas, Apolinaras — 65 
m., gyv. Richmond Hill, LB 
New Yorko apygardos valdybos 
narys, taip pat narys keliose ki
tose organizacijose.

Vilgalys, Jonas — 60 m., gyv. 
Great Neck. Bendruomeninin- 
kas, skautas, veikia su jaunimu, 
ilgametis Vliko darbuotojas.

Wytenus, Peter — 51 m., gyv. 
Ridgewoode. Buvęs LB Mas- 
petho apyl. pirm., Lietuviško 
kryžiaus išlaikymo komiteto 
pirm., Amer. Liet. Respubliko
nų N.Y. komiteto narys, Paverg
tų Tautų rezoliucijų komiteto 
narys, Environmental Comm. 
C.B. No. 4, New Yorko Altos 
skyriaus valdybos vicepirm., 
Antibolševikinio Tautų Bloko 
komiteto narys, A.F.A.B.N., 
Citizen Advisory Comm. N.Y.C. 
narys, priklauso prie respubliko
nų JAV komiteto ir JAV tauti
nių grupių sąjungos, Coalition 
for Peace through Strength, Lie
tuvos vyčių trečio laipsnio narys, 
buvęs Batuno direktorius, buvęs 
Pasaulinės parodos 1964-65 
New Yorke lietuvių komiteto vi
cepirm.

Iš šių devyniolikos kandidatų 
kiekvienas New Yorko apygar
doj gyvenąs lietuvis kviečiamas 
pasirinkti šešis kandidatus ir 
juos atžymėti balsavimo lapely.

Visi raginami kuo gausiau da
lyvauti LB rinkimuose. JAV LB 
taryboj atstovų skaičius nustato
mas pagal balsuotojų skaičių. 
Iki šiol New Yorko LB apygar
da turėjo taryboj 6 atstovus. Jei 
balsuotojų šiemet susirinktų 
daugiau, galėtų pakilti ir tarybos 
atstovų skaičius.

Rinkimų komisija

Laisvės Varpas, lietuvių radijo 
valanda, mini 25 metų veiklos 
sukaktį. Programos vedėjas Pet
ras Viščinis Bostono ir apylin
kių lietuvius supažindina su vi
sais lietuvių išeivijos kultūri
niais ir visuomeniniais įvykiais. 
Vasario 16 ir tragiškųjų birželio 
įvykių progomis Laisvės Varpas 
yra paruošęs 50 specialių pro
gramų anglų kalba amerikiečių 
radijo stotim. Pagal šūkį “Pa
žinkime ir remkime savo talen
tus” Laisvės Varpas yra suor
ganizavęs 38 kultūrinius rengi
nius. Sukaktuviniame koncerte, 
kuris įvyks balandžio 22, sekma
dienį, 3 vai. popiet So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj, 
nebus kalbų. Minėjimo progra
mą sudarys daina, muzika ir dai
lusis lietuviškas žodis. Aktorius 
Algimantas Dikinis iš Chicagos 
atliks lietuvių autorių kūrinius. 
Kaip deklamatorius, Bostone jis 
pasirodys pirmą kartą. Solistė 
Marytė Bizinkauskaitė jau yra 
daugelį žavėjusi savo gražiu bal
su ir interpretavimu įvairiuose 
renginiuose. Vytas Bakšys yra 
retų gabumų jaunuolis, susilau
kęs amerikiečių muzikiniame 
gyvenime įvertinimo ir pripaži
nimo. Jis pianistas ir kompozi
torius.

Komp. Juliaus Gaidelio 70 m. 
amžiaus sukaktis per Laisvės 
Varpo radiją paminėta balandžio 
8. Apie kompozitorių ir jo kū
rybą bei veiklą kalbėjo prof.

komp. Jeronimas Kačinskas. 
Buvo perduotas pasikalbėjimas 
su komp. J. Gaideliu apie įvy
kusį Chicagoj lietuvių kompozi
torių simfoninės muzikos kūri
nių koncertą, į kurio programą 
buvo įtraukta sukaktuvininko 
simfonija Nr. 4. Komp. J. Gai
delio pagerbimo koncertas įvyks 
balandžio 29, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Brocktone.

Kandidatai į JAV LB 9-ąją 
tarybą Bostono LB apygardos 
valdybos iniciatyva buvo pri
statyti visuomenei balandžio 8 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos salėj. Susirinkimą pradėjo 
apygardos pirm. Juozas Kapo
čius, Moderavo Algirdas Bud- 
reckis. Į klausimus atsakinėjo 
kandidatai: Antanas Mažiulis, 
Jonas Mikalauskas, Mykolas 
Drunga, Povilas Jančauskas, Ro
mualdas Veitas, Česlovas Mic- 
kūnas ir Vytautas Izbickas. Visi 
išreiškė rūpestį dėl jaunosios 
kartos pritraukimo, tarporgani- 
zacinės trinties pašalinimo.

Solisto Benedikto Povilavi- 
čiaus rečitalis įvyks gegužės 6, 
sekmadienį, 3 vai. popiet So. 
Bostone, Lietuvių Piliečių ri
jos salėj.

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10—1:00 vai. 1460 banga iš WBET 
Vedėjas Petras Višeinis
173 Arthur St., Brockton, MA 02402 
Telef. (617) 586-7209

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas. r

BnnK-Bv-mnii 
Postagepaid both uinys 

Fast, conveniEiitpriuate, safejree! 
That's uihat BflnKinG-BVfllfllLis^^ /' 
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-• .'J V \ 

mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savings T '
Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban-Ne 

ką ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet
kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į-

> 5^ traukia sumą j sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 
mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, 

leidžiamus įstatymų. i 
pjF r Dėl lengvo taupymo bū

do per paštą skambinkit Mr. 
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

MAIN OFFICE 
460West Broadway 
South Boston
9 AM to 3.30 PM — 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM lo 1 PM 
268-2500
NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740Galllvan Blvd.
8:30 AM lo 5 30 PM 
Mon . Tues . YVed & Fri. 
Thurs - 8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon

-.m er.o'.ia*; s? vjl

alfred w. archibalo president

South Boston - 
Savings Bank’

THE LEADER”

‘Arpber H©Iidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/

balandžio 25
gegužės 2
gegužes 16

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 20

rugpiūčio 2

rugpiūčio 8

— $795.00
— $829.00
— $839.00

liepos 12 ir rugpiūčio 2 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 
spalio 10

— $865.00
— $829.00
— $829.00

■—Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

— Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

— Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

MfcMBER
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine.
393 West Broadway, p. O. Bok 116 

South Boston., Ma. 02127. Tel. (617) 268-8764
Trans-Atlantic Travel Service. Ine., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio Šalis.

įstaigai vadovauja; ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZICNAS.
Prices are bftsed on double uecupancy and are subject to 

changes and/or Govermnent approval.
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Redakcija ....... (212)
Administr........(212)
Spaustuvė .....(212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ..... 212)

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
balandžio 21, šeštadienį, Laisvės 
Žiburio radijo koncertas. Progra
mą atlieka Toronto ansamblis 
Volungės. Balandžio 22, sekma
dienį, — Atvelykio popietė. 
Rengia LMK Federacijos New 
Yorko klubas. Programoje — 
Hartfordo moterų trijo “Pa
slaptis” ir mišrus kvartetas. Pra
džia 4 vi. popiet.

Laisvės Žiburio radijo kon
certas — šį šeštadienį, balandžio
21. Iš Toronto atvyksta Volun
gės, kuriom vadovauja Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė. Šo
kiam groja Amour orkestras. Pra
džia 7 v.v. (Žiūr. skelbimą).

Atvelykio popietę rengia 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas. Popietė bus balandžio
22, šį sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Dainuoja 
Hartfordo moterų trijo “Paslap
tis” ir mišrus kvartetas. Vado
vauja Jurgis Petkaitis. Laimėji
mam leidžiąmas dail. Antano 
Petrikonio paveikslas. Tradici
nis Velykų stalas. (Žiūr. skelbi
mą).

New Yorko ateitininkų meti
nė šventė įvyks balandžio 22, 
sekmadienį. Mišios bus 11 vai. 
ryto Apreiškimo parapijos baž
nyčioj. Iškilmingas posėdis 
įvyks parapijos salėj tuoj po mi
šių. Jo metu jaunučiai, jauniai, 
vyresnieji moksleiviai ir studen
tai duos įžodžius. Šventė bus už
baigiama agape.

Kun. Ladas Budreckas prieš 
Verbas persikėlė gyventi į Ap
reiškimo parapijos kleboniją. Iki 
šiol jis buvo seselių kapelionu 
East Island, Glen Cove.

Leonas Bileris, ilgametis Ka
rio laikraščio administratorius, 
65 metų, kurį laiką sunkiai sir
gęs, mirė balandžio 14 ryte. 
Buvo pašarvotas Shalins šer
meninėje. Atsisveikinimas buvo 
pirmadienį, balandžio 16. Palai
dotas balandžio 17, antradienį, 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 
Liko žmona Ona, sūnūs Kęstu
tis ir Vladas su šeimomis.

New Yorko vyrų choras Per
kūnas balandžio 21 vyksta į 
Hartfordą, kur atliks programą 
pavasario baliuje — koncerte. 
Jų koncertą rengia Hartfordo 
Lietuvių Klubas.

N.Y. ateitininkai sendraugiai 
korespondenciniu būdu vykdė 
savo valdybos rinkimus. Išrinkta 
valdyba bus paskelbta ateitinin
kų šventėje balandžio 22.

N.Y. ramovėnų susirinkimas 
bus balandžio 27, penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje. Su
sirinkimas metinis. Bus renka
ma valdyba ir kontrolės komisija. 
Visi nariai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Švč. Sakramento garbinimo 
metiniai atlaidai bus balandžio 
29, 5 v. popiet. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Iškilmingi 
mišparai, procesija. Pamokslą 
sakys Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM. Visi kviečiami dalyvauti. 
Mašinas jau galima pastatyti mo
kyklos kieme.

New Yorko žinių dar yra 7 psl.

Darbininko administracijoje 
galima gauti lietuviškų knygų, 
plokštelių, drožinių ir gintaro. 
Skambinti 827-1351.

PABALTIEČIŲ GRAFIKOS IR 
SKULPTŪROS

PARODA

balandžio 27, 28, 29
Estų Namuose, 
243 E. 34 Street (prie 2nd Avė.) 
Manhattane

Atidarymas ir vaišės—balandžio 27, penktadienį, 7 v.v. 
Paroda lankoma: šeštadienį — 12-9 ,

sekmadienį — 11-3 v. popiet.

Parodos metu balandžio 28, šeštadienį, 7 v.v. ten pat bus

JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARAS —
poezija, muzika, drama.
Auka — 3 dol., jaunimui — 1 dol.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

BALTI A, 
Pabaltiečių meno draugija

TRADICINĖ ATVELYKIO

bus balandžio 22, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židiny
PROGRAMOJE
Hartfordo moterų trijo PASLAPTIS 
ir mišrus kvartetas. Vadovauja JURGIS PETKAITIS

Laimėjimam leidžiamas dail. Antano Petrikonio paveikslas

VELYKŲ STALAS

Visi maloniai kviečiami atsilankyti 
(Atskiri pakvietimai šiemet nebus siuntinėjami)

įėjimo auka — 8 dol.

LMK Federacijos 
New Yorko Klubas

Baltia, pabaltiečių meno drau
gija, rengia bendrą lietuvių, lat
vių ir estų grafikos ir skulptū
ros parodą, kuri bus balandžio
27, 28 ir 29 Estų namuose, 
243 E. 34 Street, Manhattane. 
Paroda atidaroma balandžio 27, 
penktadienį, 7 v.v. Lankoma 
šeštadienį nuo 12 iki 9 v.v., sek
madienį — nuo 11 iki 3 v. po
piet. Parodos metu balandžio
28, šeštadienį, 7 v.v. ten pat 
ruošiamas jaunų talentų vakaras 
su poezija, drama, muzika. Iš 
lietuvių menininkų parodoje da
lyvauja Vytautas Ignas, V.K. Jo
nynas, Vida Krištolaitytė, Elena 
Urbaitytė, Romas Viesulas. Savo 
poeziją ir vertimus skaitys jaunas 
poetas Vytautas Bakaitis. Visi 
kviečiami atsilankyti, ypač jau
nimas. Kviečiama susipažinti su 
pabaltiečių kūryba ir pabend
rauti.

Lietuvių Bendruomenės Ta
rybos rinkimai vyksta gegužės 
pradžioje. Kad sudomintų visuo
menę tais rinkimais, per abi ra
dijo valandėles kalbės šie žmo
nės: Pranas Gvildys — balan
džio 21 per Lietuvos Atsimini
mų radiją, Lilė Milukienė — ba
landžio 22 per Laisvės Žiburio 
radiją, Juozas Bulevičius — ba
landžio 28 per Lietuvos Atsimi
nimų radiją, kun. Vytautas Pik
turna — balandžio 29 per Lais
vės Žiburio radiją.

Kandidatų į JAV LR 9-ąją 
tarybą iš New Yorko apygardos 
yra net 19. Jų supažindinimas su 
spaudos ir radijo atstovais vyks 
balandžio 20, penktadienį, 7:30 
vai. vak. Kultūros Židiny. Kvie
čiama dalyvauti ir New Yorko 
lietuviškoji visuomenė.

Bronė Janulienė, globojama 
sesers dr. Marijos ir Aleksand
ro Žemaičių, penkis mėnesius 
viešėjo JAV ir aplankė įvairius 
rytinio pakraščio miestus. Prieš 
grįždama į Lietuvą, aplankė ir 
Kultūros Židinį, dail. Adomo 
Galdiko vardo galeriją, o taip pat 
dalyvavo Hamiltono Aukuro tru
pės “Ponios Dulskienės mo
ralė” spektakly Kultūros Židinio 
salėj.

New Yorko latvių choras, diri
guojamas Andrejs Jansons, ba
landžio 21, šeštadienį, 4 vai. po
piet Community Church of New 
York, 40 E. 35th St., Manhattane, 
rengia koncertą. Pirmą kartą 
Amerikoj bus atlikta Aldonis 
KalninŠ oratorija “Songs of the 
Old VVarriors”. Šalia choro 
dalyvauja ir eilė solistų.

New Yorko ateitininkų — 
jaunučių, jaunių ir vyresnių
jų moksleivių — egzaminai įvyks 
balandžio 21 Kultūros Židiny 
10 vai. ryto. Tuoj po egzaminų 

jaunimas bus paruošiamas meti
nei šventei.

Marijos Žukauskienės pavar
dė netyčia buvo praleista LMK 
Federacijos New Yorko klubo 
susirinkimo aprašyme. Tame 
susirinkime margučių margi
nimą demonstravo Anne Klem. 
Taip pat demonstravo ir Marija 
Žukauskienė, uoli klubo narė, 
eilę metų buvusi to klubo pir
mininkė.

Antanas Masionis, rytų apy
gardos lietuviškųjų mokyklų in
spektorius, balandžio 6 grįžo iš 
ligoninės, kur jis išbuvo dvi sa
vaites ir kur jam buvo padaryta 
operacija.

LB New Yorko apygardos me
tinis susirinkimas bus gegu
žės 5, šeštadienį, 9 v.r. Kultū
ros Židiny. Susirinkimas vie
šas, ir visi kviečiami dalyvau
ti.

Kultūžos Židinio rėmėjų va
karonė — susirinkimas bus ba
landžio 20, penktadienį, 7:30 
v.v. Kultūros Židinyje.

Darbininko administracijoje 
yra gražių lietuviškų albumų, 
inkrustuotų medžio lentų su lie
tuviškais vaizdais, lietuviškų už
rašų knygučių, piniginių, knygų 
aplankalų ir kitų gražių dirbinių 
bei gintaro. Darbininko spaudos 
kioskas veiks Laisvės Žiburio 
radijo koncerte balandžio 21 
Kultūros Židiny.

Ieškoma šeimininkė Šv. My
kolo klebonijai, Bayonne, NJ. 
Pageidaujama, kad galėtų susi
kalbėti angliškai, gali gyventi 
klebonijoj. Prašom teirautis tel. 
201 436-1412, arba rašyti: St. 
Michael’s Rectory, 15-21 E. 23rd 
St., Bayonne, NJ 07002.

Toronto “Volungės”, kurios atliks programą Laisvės Žiburio radijo pavasario koncerte ba
landžio 21 Kultūros Židinyje

“VOLUNGĖ” 
NEW YORKE

Šį šeštadienį, balandžio 21, 
Kultūros Židinyje pasirodys 
naujai susikūręs mergaičių dai
nos vienetas “Volungė” iš To
ronto. Volungės ne tik dainuoja, 
bet ir paįvairina programą ati
tinkamais judesiais, kas yra nau
ja ir neįprasta. Nors ir jaunas 
vienetas, tačiau “Volungė” jau 
spėjo atkreipti PLB dėmesį, ir 
šią vasarą jos yra pakviestos at
likti programą kaip reprezenta
cinis vienetas Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso atidaromaja
me koncerte Londone, Anglijo
je.

“Volungės” programoje yra 19 
dainų. Visos yra lietuvių kompo
zitorių ar liaudies kūryba. Ne
abejojame, kad klausytojai, atsi

lankę į šį koncertą, išsineš ge
riausius įspūdžius ir malonius 
prisiminimus, taip, kaip ir iš kitų 
Laisvės Žiburio renginių.

Koncerto pradžia 7 vai. punk
tualiai. Pavėlavę dainavimo 
metu į salę neleidžiami. Tad 
prašome nevėluoti.

Norime apeliuoti į lietuviško 
žodžio ir dainos mylėtojus, kad

savo atsilankymu paremsite ir 
Laisvės Žiburio programą. Lie
tuviško radijo išlaikymas darosi 
kaskart sunkesnis, ir šie sėk
mingi Laisvės Žiburio renginiai 
yra vienas pagrindinių lėšų šal
tinių programai išlaikyti. Tad 
laukiame visų!

Romas Kezys
Laisvės Žiburio vedėjas

KULTŪROS ŽIDINIO RĖMĖJŲ 

SUSIRINKIMAS — 
VAKARONĖ

BALANDŽIO 20, PENKTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK. 

PROGRAMOJE LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO IR 
PRANCIŠKONŲ PRANEŠIMAI, DISKUSIJOS, KAVUTĖ.

VISUS KVIEČIA LK FONDO VALDYBA

DĖMESIO! DĖMESIO!

IŠ TORONTO Į NEW YORKĄ ATSKRENDA

VOLUNGES
JOS ATLIKS PROGRAMĄ

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
PAVASARIO

KONCERTE BALIUJE
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šeštadienį, balandžio 21 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyne 

Pradžia 7 vai. vak. punktualiai

Volungių vadovė — Dalia Skrinskaitė-Viskontienė 
Akompaniatorė — Silvija Freimanienė 

Choreografė — Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė

Po programos šokiai, bufetas, vaišės, loterija ir kitokios linksmybės visose 
Kultūros Židinio salėse

Gros AMOUR orkestras

Baliui stalus galima užsisakyti pas Birutę Labutienę (212) VI 7-5550

įėjimo kaina 7 dol. Jaunimui iki 16 m. 5 dol. (Jaunimo bilietai gaunami tik prie įėjimo). 
Visos vietos numeruotos. Bilietus prašome iš anksto įsigyti atsiunčiant atitinkamai sumai 
čekį Lithuanian Radio Club vardu ir sau adresuotą su pašto ženklu voką. Užsakymus 
siųsti 217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 11364. Bilietus taip pat platina šie asmenys:

NEW YORKE: NEW JERSEY:
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Marytė Šalinskienė 296-2244
Nijolė ir Petras Baltrulioniai AX 7-0991 
Antanas Diržys TA 7-8789 
Eugenija Kezienė 296-0798
Birutė ir Vitas Labučiai VI 7-5550 
Živilė ir Zenonas Jūriai 441-7831 
Sofija Kačinskienė HY 7-5340 
Genė ir Simas Kudirkai 846-8662 
Vladas Vasikauskas VI 7-1286 
Daiva ir Romas Keziai 769-3300, 229-9134

Bronė ir Petras Macijauskai 998-6797
Vincas Mamaitis 351-9057 
Klemensas Praleika 256-5224

Susidarius pakankamam skaičiui asmenų, 
autobusas vyks iš Elizabeth apylinkės. 
Registruotis pas V. Mamaitį.

Visus atsilankyti kviečia
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
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