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Rodezijos laikinosios vyriau
sybės paskelbtuose parlamento 
rinkimuose dalyvavo apie 65 
proc. juodųjų gyventojų. Tai 
rodo, kad juodieji nepritaria 
partizanų veiksmam. Rinkimus 
laimėjo Abel Muzorewa vado
vaujama jungtinė Afrikos tautinė 
taryba, surinkdama 63.7 proc. 
balsų. Kitos juodųjų grupės va
das Nbabaningi Sithole, netekęs 
vilties vadovauti Rodezijai, pa
skelbė, kad rinkimai buvę su
klastoti.

Egipto gyventojai referendu
mu patvirtino tarp Egipto ir Iz
raelio pasirašytą taikos sutartį.

Sov. S-goj besilankanti JAV 
atstovų rūmų delegacija yra la
bai įtaigaujama aukštų sovietų 
pareigūnų nesipriešinti strategi
nių ginklų apribojimo sutarčiai.

Sov. S-ga, siekdama panai
kinti JAV vykdomus prekybinius 
draudimus, leido emigruoti 6 
žydų šeimom iš Kijevo ir vienai 
šeimai iš Leningrado. Be to,
5 žydų kaliniam, bandžiusiem 
1970 m. pagrobti keleivinį lėk
tuvą, buvo dovanotos bausmės, 
nors jiems dar buvo likę kalėti 
apie 14 mėn.

Liberijos žemės ūkio ministe- 
riui pakėlus ryžių kainas, krašte 
įvyko riaušių, per kurias žuvo 
50 ir buvo sužeista apie 500 
žmonių ir padaryta milijoninių 
nuostolių. Prez. Vyilliam R. Toll- 
bert kainų pakėlimą panaikino.

Pakistano karinis valdovas 
gen. Mohammad Zia ul-Haq 
sudarė naują vyriausybę, nes iš
6 partijų sudarytas tautinis susi
vienijimas, pakorus buv. minis- 
terį pirmininką Zulfikar Ali 
Bhutto, nustojo vyriausybę rė
męs.

Tailandui daug rūpesčio buvo 
sukėlę iš Kambodijos atvykę 
buv. ministerio pirmininko Pol 

Pot kariuomenės likučiai ir pa
bėgėliai, iš viso apie 80,000 
žmonių, kurie tačiau nutarė lais
va valia vėl grįžti į Kambodiją 
ir tęsti kovą su Vietnamu toliau.

Egipto prezidentas Anwar el- 
Sadat paleido parlamentą ir pa
skelbė naujus parlamento rinki
mus birželio 7.

Palestiniečių teroristam nužu
džius šiaurinio Izraelio Naha- 
rijos mieste 4 gyventojus, Izrae
lio karo laivai ir lėktuvai apšau
dė į šiaurę nuo Tripolio Liba
ne esančias palestiniečių bazes. 
Per 4 dienas trukusius apšaudy
mus Libane žuvo 47 ir buvo su
žeista 80 žmonių.

Prez. Carter specialiu pasiun
tiniu Art. Rytų reikalam paskyrė 
buv. demokratų partijos pirmi
ninką, nieko bendra su diploma
tija neturėjusį Robert R. Strauss.

Irano revoliucinių komitetų 
viršininkas paskelbė, kad iki šiol 
vykdę valymus islamo milici
ninkai būsią pamažu paleisti, o 
4,000 ginkluotų milicininkų bū
sią įjungti į krašto policiją. Tai 
būtų didelis ministerio pirmi
ninko Mehdi Bazarghan vyriau
sybės laimėjimas.

US News and World Report 
korespondentas Maskvoj Robert 
Knight ir jo žmona Taškento 
mieste buvo sulaikyti už triukš- 
mavimą, tačiau korespondentas 
tvirtina, kad, pavalgęs restorane, 
jis staiga labai susirgo, o policija 
neleido žmonai pasišaukti 
taksio. JAV dėl šio įvykio pro
testavo.

Tanzanijos kariuomenė už
ėmė antrą savo dydžiu Ugandos 
Jinja miestą, bet ir čia dikta
toriaus Idi Amin nerado, nors jis 
ir buvo pažadėjęs čia gintis.

Izraelio min. kabinetas, ne
paisydamas JAV protestų, nuta
rė vakariniam Jordano krante į- 
steigti dvi žydų kolonijas.
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Kybartai
LTSR KP Sekretoriui
P. Griškevičiui

Kybartų tikinčiųjų 
Pareiškimas

Š.m. lapkričio 1 d. 18 vai. 
mes, Kybartų tikintieji, procesi
joje ėjome į kapines melstis 
už mirusius. Besiartinant prie 
kapinių, kuriose palaidoti mūsų 
tėvai, broliaf ir seserys, mus 
pasitiko ruporai, per kuriuos 
buvo transliuojami eilėraštukai 
ir kalbos. Nors rajoniniame laik
raštyje ir miesto skelbimo 
lentose buvo paskelbta, kad mi
rusiųjų civilinis pagerbimas bus 
19 vai., bet Kybartų bedieviai 
tyčiomis valanda paankstino mi
nėjimą, kad mums trukdytų 
melstis. Mums atėjus į kapines, 
per visą apeigų laiką buvo gar
siai transliuojami eilėraščiai. 
Mes esame giliai pasipiktinę 
šitokiu Kybartų bedievių elge
siu ir prašome į tai reaguoti, 
kad nebūtų tyčiojamasi iš mūsų 
religinių įsitikinimų.

Maža to, už dviejų dienų 
Vilkaviškio raj. administracinė

Rochesterio Lazdyno šokėjai. Jų ir Čiurlionio lietuvių liaudies muzikos instrumentų orkestro 
jungtinis pasirodymas įvyks gegužės 6 Nazareth Arts Centre Rochestery.

KVIEČIAME BALSUOTI LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARYBOS RINKI
MUOSE GEGUŽĖS 5-6 IR 12-13 
DIENOMIS

JAV LB Taryba yra svarbiau
sioji institucija, sprendžianti 
Bendruomenės veiklą, sudaranti 
darbo planus, nustatanti santy
kius su lietuvių organizacijomis 
ir kitomis institucijomis. Taryba 
išrenka ir vykdomąsias instituci
jas, kaip Krašto valdybą, Kontro
lės komisiją, Garbės teismą ir 
Tarybos prezidiumą. Lietuviams

DAILĖS PREMIJA 
PASKIRTA SKULPTOREI 
ELENAI KEPALAITEI

JAV LB Kultūros Tarybos rū
pesčiu skiriamos premijos už 
dailę. Šiemet Kultūros Taryba, 
kuriai pirmininkauja A. Radžius 
Baltimorėje, sprendėjų komisiją 
sudaryti pakvietė dail. K. Varne
lį Chicagoje. Jis pasikvietė į to
kią komisiją skulptorių Petrą 
Alekną, dail. Algirdą Kurauską, 
dail. Zitą Sodeikienę, dail. Vy
tautą O. Virkau. Jie posėdžiavo 
balandžio 29 Chicagoje ir 1978 
dailės premiją — 1000 dol. pa
skyrė skulptorei ElenaisKepalai- 
tei, kuri gyvena Richmond Hill, 
N.Y. Premijos mecenatas — Lie
tuvių Fondas. 

komisija mūsų kleboną nubau
dė 50 rb. bauda, kadangi jis 
su mumis nuėjo procesijoje į 
kapines. Vėlinių metu melstis 
už mirusius kapinėse reikalauja 
mūsų tikėjimas. Kur tada tikė
jimo laisvė, jei bedieviai lais
vai gali eiti į kapines ir ant 
mūsų tikinčiųjų kapų deklamuo
ti bedieviškus eilėraštukus; o 
kai mes, tikintieji, einame mels
tis, tai jau reikalingi visokie 
leidimai, kurių paprastai niekas 
neduoda.

Prašome peržiūrėti tikinčiuo
sius diskriminuojančias instruk
cijas ir jas kuo greičiausiai pa
naikinti.

Pasirašė 740 Kybartų 
tikinčiųjų

Kybartai,
1978.XI.5

— o —
Slabadai (Vilkaviškio raj.). 

Slabadų parapijos tikintieji vėl 
buvo pasiuntę Religijų reikalų 
tarybos įgaliotiniui K. Tumėnui 
ir Vilkaviškio raj. Vykdomojo 
komiteto pirm. pav. J. Urbonui 
pareiškimus (1978.VII.16), rei
kalaudami užregistruoti Slabadų

Amerikoje yra labai svarbu, kad 
ši LB vyriausioji lietuvių veiklą 
koordinuojanti institucija būtų 
sudaryta iš pajėgiausių asmenų 
ir galėtų tinkamiausiai atlikti 
sau skirtus uždavinius.

Kad LB Taryba būtų tokia, 
kokios mes norime, mes patys 
turime tuo pasirūpinti. 1979 ge
gužės 5, 6 ir 12, 13 dienomis 
visoje Amerikoje vyks JAV LB 
Tarybos rinkimai. Mūsų prievolė 
išrinkti geriausius asmenis. To
dėl visų pareiga tomis dienomis 
balsuoti už pasiūlytus kandida
tus, pasirenkant tokius, kuriuos 
laikome tinkamiausiais. Mūsų 
visų balsavimas parodys tiems, 
kurie trokšta lietuviškos veiklos 
susilpnėjimo išeivijoje, kad mes 
esame pasiryžę ir toliau tęsti 
darbus už Lietuvos laisvę ir sa
vo tautos išlikimą.

Mes turime parodyti pasitikė
jimą savo ateitimi ir paremti 
tuos, kurie yra pasiryžę dirbti 
lietuvių visuomenei, savo tautai 
ir savo tautos laisvei.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
patriotiškai ir pozityviai nusitei
kusius lietuvius atlikti savo tau
tinę pareigą laisvuose rinkimuo

religinę bendruomenę ir pa
tvirtinti jos išrmktą komitetą. 
Pareiškimuose tikintieji priminė 
valdžios pažadą po metų pa
tvirtinti bažnytinį komitetą. 
Tai buvo žadėta 1977 m. bir
želio 30 d., atvykus apžiūrėti 
suremontuotos Slabadų koply
čios.

Pasiuntus pareiškimus, 1978 
m. rugpiūčio 7 d. Vilkaviškio 
raj. Vykdomojo komiteto pirm, 
pav. J. Urbonas išsikvietė Sla
badų religinės bendruomenės 
komiteto pirmininką Joną Bu- 
šauską. Pas pavaduotoją nuvyko 
dar ir kiti komiteto nariai. At
vykusieji prašė patvirtinti komi
tetą ir užregistruoti bažnyčią. 
J. Urbonas užtikrino, kad komi
tetas nebūsiąs patvirtintas ir 
bažnyčios neregistruosiąs. Sla- 
badiškiai galį išsirinkti tris as
menis prie Didvyžių komiteto, 
ir būsianti tvarka. Be to, para
pijos bus stambinamos. Ko
miteto narė O. Bušauskienė įro
dinėjo, kad į Slabadus susiren
ka daug tikinčiųjų, todėl būti-

(nukelta į 2 psl. )

se, kad LB Taryba turėtų mūsų 
paramą. Kandidatų pasirinkimas 
yra didelis, ir balsavimo lape
liuose rasime, iš ko kiekvienas 
galėsime pasirinkti. Padėkime 
Lietuvos laisvinimo darbo ir lie
tuvybės išlaikymo naštą pasiry- 
žusiems nešti, juos remdami 
dalyvavimu Tarybos rinkimuose.

Dr. G. Baltikas
St. Baras
Kun. P. Cinikas 
Aldona Daukus 
A.S. Gečys 
S. Girnius

\ J. Jasaitis
A. Juodvalkis
V. Kamantas
I. Kerelienė
Dr. P. Kisielius
Prof. M. Mackevičius 
Prof. dr.J. Meškauskas 
P. Petrutis 
Dr. T. Berneikis 
R. Sakadolskis 
Kun. A. Saulaitis 
Prof B. Vitkus

ATVYKSTA
ROMAS
GIEDRA

Iš Romos gauta žinia, kad šį 
penktadienį, gegužės 4, į New 
Yorką atvykta Romas Giedra su 
savo žmona. Pagaliau pasisekė 
po daugelio vargo atkeliauti į šį 
kraštą. Į New Yorką atskrenda iš 
Romos.

—Lietuvos žurnalistų sąjun
gos V. Kapsuko vardo metinės 
premijos už žurnalizmą pa
skirtos “Tiesos” redaktoriaus 
pavaduotojui Mindaugui 
Barysui už knygą apie Montrea- 
lio olimpiadą — “Penki žiedai 
virš Montrealio” ir už kitą publi
cistiką. Premiją gavo ir “Vaka
rinių naujienų” redakcijos narė 
Genovaitė Kazlauskaitė už 
straipsnius “partinio darbo klau
simais”. Dar viena premija teko 

Švyturio redaktoriui Tomui Sa
kalauskui už marksistinę esteti
ką peršarčią publicistiką ir už 
dvi knygas — “Karaliai be ka
rūnos” ir “Kalbantis sfinksas”.

— Sovietų Sąjungos aukščiau
siosios tarybos prezidiumas laik
raštį “Komjaunimo tiesą” apdo
vanojo “Garbės ženklo” ordinu. 
Įteikimo iškilmės vyko Vilniaus 
meno darbuotojų rūmuose. Kal
bėjo partijos ir valdžios atstovai.

— Septyniasdešimt metų am
žiaus sulaukusiam muzikui Sta
siui Vainiūnui “už nuopelnus 
tarybiniam muzikos menui” su
teiktas sovietinis “Tautų drau
gystės” ordinas. St. Vainiūnas 
už kompozicijas yra du kartu lai
mėjęs respublikinę muzikos 
premiją. Daugelį metų profeso
riavo Kauno ir Vilniaus konser
vatorijose — specialybė forte- 
pionas.

— Spaudoje minima rašytojo 
Juozo Baltušio 70 metų amžiaus 
sukaktis. J. Baltušis yra parašęs 
daug knygų: romanų, apysakų, 
apsakymų, dramų, atsiminimų. 
Geriausias jo kūrinys yra roma
nas “Parduotos vasaros” (1957- 
1958). Vertingos yra ir atsimini
mų knygos — “Su kuo valgyta 
druska”. Daugumoje savo raštų
J. Baltušis apaštalauja sovietinę 
ideologiją. Tendencingiausios 
yra dramos. Dabar leidžiamas 
naujas J. Baltušio romanas “Sak
mė apieJuzcf’. Tai esąs atsisvei
kinimas su kaimo tematika. Ra
šytojas yra komunistas, bent kiek 
lietuviškesnis už kitus komunis
tus. Jis drįsta teigti spaudoje: 
“Buvo ano meto Lietuvoje daug 
juodo vargo, rūpesčių, nevilties, 
tačiau buvo ir daug gero (kiti 
partiečiai nieko gero nemato ne
priklausomoje Lietuvoje) ... Ir 
mylėjau ano meto Lietuvą nė 
truputėlio nemažiau, kaip myliu 
dabar naują, tarybinę” . . .

— Jono Biliūno 100 metų gi
mimo sukaktis iškilmingai pami
nėta Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose, taip pat Anykščiuose ir 
rašytojo gimtinėje — Niūronyse. 
Vilniaus minėjime dalyvavo par
tijos ir valdžios didieji. Pagrin
dines kalbas pasakė K. Korsakas 
ir M. Sluckis. Respublikinėje 
Lietuvos bibliotekoje buvo su
rengta J. Biliūno kūrybos ir gy
venimo paroda. Anykščiuose 
vyko “Laimės žiburio” šventė. 
P. Cvirkos liaupsinimas lyg ir 
nustelbė J. Biliūno sukaktį. Ir 
pats J. Biliūno vertinimas yra iš
kreiptas, jo kūryboje ir veikloje 
ieškant bolševikinių idėjų.

— Praėjusių metų'“Pergalėje” 
išspausdintas J. Avyžiaus roma
nas “Chameleono spalvos” vis 
dar jaudina tenykščius kritikus 
ir partijos veikėjus. Štai “Lite
ratūros ir meno” nr. 14 Z. Grigo
raitis plačiau analizuoja romano 
poveikį. Tarp kitų dalykų jis ra
šo: “Naujojo j. Avyžiaus romano 
pasirodymas gerokai sujudino 
aprimusįmūsų literatūrinį gyve
nimą. Skaitytojams tai buvo tikra 
sensacija, davusi progą pavanoti 
šonus romane vaizduojamiems 
meno žmonėms, pasiknaisioti jų 
intymaus gyvenimo smulk
menose, pasimėgauti tarsi atsi
tiktinėmis užuominomis į čia 
pat, šalia mūsų gyvenančius, to
mis pačiomis gatvėmis vaikščio
jančius žmones. Bet ne vien 
“skandalingumas” lėmė šio kū
rinio populiarumą. Jis paskatino 
plačiai ir kritiškai permąstyti kai 
kurias skaudžias jame atspindė
tas visuomeninio ir meninio gy
venimo puses . . . Tuo tarpu 
kritika (...) pasitiko romaną 
kapų tyla, lyg jai iš nuostabos 
kas būtų atėmęs žadą”. O žadą 
daugeliui užėmė lenininio lau
reato atvira “beklasės” komu
nistinės visuomenės kritika.

— Karaliaučiaus (Kalinin
grado) srities rusus, viešėjusius 
Lietuvoje, Aukščiausios tarybos 
prezidiumas apdovanojo garbės 
raštais. Visi svečių meniniai an
sambliai tokiu būdu buvo pa
gerbti. Į akis krinta vieno an
samblio labai keistas pavadi
nimas “Du kart raudonosios vė
liavos ordino Baltijos laivyno 
dainų ir šokių ansamblis”. Tik 
Sovietijoj kuriami tokie grioz
diški vardai.

— Poetei Vilhelminai Šulcai
tei, sulaukusiai 50 metų am
žiaus, suteiktas nusipelniusios 
Lietuvos kultūros veikėjos gar
bės vardas. Nusipelniusio archi
tekto garbės vardas suteiktas 
Projektavimo instituto vyriau
siam architektui Zigmantui 
Lianzbergiui.

— Kovo pabaigoje Klaipėdos 
dramos teatras kelias dienas vie
šėjo Plungėje. Vaidino G. Ka
novičiaus “Slaptažodis Mūza”,
K. Sajos “Liepsnojanti kriaušė”, 
J. Grušo “Barbora Radvilaitė”, 
E. Radzinskio “Monologas 
apie vedybas”, E. Olbio “Kas 
bijo Virdžinijos Vulf”. Teatras 
iš Plungės po vieną spektaklį 
nuvežė į Žlibinus, Platelius, 
Varduvą. Aktoriai ne tik vaidino, 
bet ir susitikinėjo su mokslei
viais, darbininkais, kolūkiečiais.

— Lietuvoje paskelbtas voka
linių ansamblių kūrinių konkur
sas. Dainose “turi atsispindėti 
Kauno miesto istorija, nūdiena, 
komjaunimo ir liaudies žygdar
biai, kova už taiką ir tautų drau
gystę, gamtos grožis, kauniečių 
tradicijos”. Terminas 1979 rug
sėjo 1. Premijos: I — 300 rb., 
dvi II — po 200 rb., dvi III — 
po 150 rb. Konkursą paskelbė 
vaistų fabrikas “Sanitas”, Kauno 
miesto kultūros skyrius ir Kom
pozitorių sąjungos Kauno sky
rius.

— Apie neseniai mirusį grafi
ką Stasį Krasauską Lietuvos te
levizija susuko dokumentinį fil
mą. Scenarijų sukūrė S. Borisie- 
nė, režisavo K. Smetona, opera
torius — V. Tvaronas.

— Didyjį Penktadienį Akade
minis Lietuvos operos ir baleto 
teatras į Vilnių pasikvietė žmo
nes iš Varėnos miesto ir rajono. 
Rodė V. Klovos operą “Pilėnai”. 
Tokie pavasariniai pasisvečiavi
mai jau verčiami tradicija. Anks
čiau buvo pakviesti telšiškiai, 
paskui — rokiškėn ai, dabar — 
dzūkai.

— Šį pavasarį propagandinis 
kino festivalis buvo surengtas 
Klaipėdos rajono centre — 
Gargžduose ir apylinkėse. Ro
dyta apie 40 filmų, pasakyta kal
bų, kino aktoriai susitikinėjo su 
žmonėmis.

— Panevėžio dramos teatras 
pastatė austrų dramaturgo Fr. 
Hochtvelder’io pjesę “Nekal
tasis”. Režisierius —J. Miltinis, 
dailininkas — A. Mikėnas, akto
riai — R. Jansonas, A. Paulavi
čius, D. Vidugirytė, G. Urbona
vičiūtė, J. Garliauskas, E.Ka
činskas.

— Spaudoj minima ir filosofijos 
dėstytojo Eugenijaus Meškaus
ko 70 metų amžiaus sukaktis. 
Kauno universitete baigęs teisių 
mokslus, bolševikų okupacijoje 
jis tapo filosofu, Vilniaus univer
siteto filosofijos katedros vedė
ju. Karjeros laiptuose buvo ir 
Vilniaus universiteto prorekto
rium, istorijos ir filologijos fa
kulteto dekanu. Yra marksisti
nės pasaulėžiūros filosofas, išti
kimas okupacinės valdžios tar
nas.

— Paminklai Jonui Jablons
kiui. Mūsų bendrinės kalbos tė
vo J. Jablonskio gimtinė sodyba 
Kubiliuose šalia Kudirkos Nau
miesčio per karą buvo visai su
naikinta. Sodybos vietoje dabar 
pastatytas atminimo akmuo su 
atitinkamu įrašu. Antrojoje tė
viškėje — Rygiškiuose šalia 
Griškabūdžio, kur kalbininkas 
užaugo, restauruotame gyvena

majame name įrengtas atminimo 
muziejus. Spaudoje nusiskun
džiama, kad muziejuje dar maža 
rodinių.

Pr. N.
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VISI RINKIME JAV LB TARYBĄ
Šiame krašte lietuviai turime 

daug įvairių organizacijų bei 
klubų. Bet taip pat yra daug lie
tuvių, kurie prie organizacijų 
nepriklauso. Nežiūrint to, ar 
mes priklausome prie kokios or
ganizacijos ar ne, visi esame 
Lietuvių Bendruomenės nariai, 
nes ji atvira kiekvienam lietuvių 
kilmės asmeniui. Ji visą lietuviš
ką išeiviją jungia į bendrą lie
tuvių šeimą. Po LB sparnu visi 
galime sutilpti, nežiūrint mūsų 
tikėjimo ar pažiūrų skirtumų.

JAV LB savo veikla apima 
plačius mūsų gyvenimo barus: 
jai rūpi mūsų tautinės kultū
ros ugdymas, švietimas, tautiš
kai susipratusio jaunimo prie
auglis, knygų leidimas, dainų 
bei tautinių šokių šventės, jau
nimo kongresai ir taip pat Lie
tuvos laisvinimo darbai.

Šiais metais gegužės 5-6 ir 12- 
13 renkama devintoji JAV LB

taryba. Lietuvių Kunigų Vieny
bė, vertindama LB darbus, kvie
čia ir ragina visus lietuvius da
lyvauti JAV LB tarybos rinki
muose.

Juo didesnis bus balsuojančių
jų skaičius, juo didesnis bus LB 
svoris. Kandidatai, gavę daugiau 
balsų, jaus didesnį pasitikėjimą 
ne tik prieš savo rinkėjus, bet 
ir prieš visą lietuvių visuomenę. 
Su daugiau balsuotojų sušilau-

KVIEČIAME Į LB RINKIMUS

Irano užs. reik, ministeriu vie
toj pasitraukusio Kari m Senjabi 
buvo paskirtas vicepirmininkas 
revoliucijos reikalam Ibrahim 
Yazdi.

Saudi Arabija ir Kuwait nu
traukė diplomatinius santykius 
su Egiptu.

Sov. S-ga pradėjo išdėstyti 
R. Vokietijoj taktines branduoli
nes SS-21 raketas. Šis faktas gali 
turėti įtakos prez. Carteriui 
sprendžiant neutroninių bombų 
gamybą.

Netikėtai iš Sov. S-gos per Ita
liją vien tik balandžio 24 į New 
Yorką atvyko 600 žydų.

Egiptas ir Izraelis pasikeitė 
taikos sutarties ratifikavimo do
kumentais ir pradėjo pasitari
mus dėl Izraelio palaipsninio 
pasitraukimo iš Sinajaus.

Korsikos teroristai išsprogdi
no Paryžiuj istorinius teisingu
mo rūmus.

Izraelio aukšč. teismas už
draudė be teismo nusavinti iš

Brangūs broliai ir sesės 
lietuviai,

Gegužės 5-6 ir 12-13 visoje 
Amerikoje vyks JAV Lietuvių 
Bendruomenės devintosios tary
bos rinkimai. Lietuvių Bendruo
menė yra vienintelė mūsų orga
nizacija, kurios vadovaujami or
ganai yra sudaromi visuotinu, 
demokratiniu balsavimo būdu. 
Kiekvienas iš mūsų savo balsu 
nuspręs kam bus patikėtas atei- 
nantiem trejiem metam Lietu
vių Bendruomenės vairas. Jos 
ateitis rinkimų dieną yra mūsų 
rankose.

Lietuvių Bendruomenė per 
jos veiklos dvidešimtpenkmetį 
yra atlikusi daug konkrečių dar
bų ir sumaniai dirba visuomeni
nėje ir kultūrinėje veikloje. Jos 
veikla apima ne tik JAV-jas, bet 
yra išsiplėtusi visame laisvame 
pasaulyje.

Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos valdyba giliai 
vertina Lietuvių Bendruomenės 
atliekamus darbus ir ragina

visus gausiai dalyvauti jos vy
riausio organo — tarybos — rin
kimuose.

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos Valdyba

SKAUTAI 
AKADEMIKAI 
IRGI BALSUOJA

Artėjant JAV Lietuvių Bend
ruomenės IX tarybos rinki
mams, raginu visus Akademinio 
Skautų Sąjūdžio narius atlikti 
savo tautinę pareigą gausiai juo
se dalyvaujant.

Lietuvių Bendruomenė ap
jungia visus lietuvius ir sudaro 
sąlygas kiekvienam iš mūsų da
lyvauti demokratiniame proce
se, išrenkant vadovybėn asme
nis, kuriems suteikiamas daugu
mos pasitikėjimas. Kviečiu visus

Iš Lietuvos
K.B. Kronikos

(atkelta iš 1 psl.

na registruoti bažnyčią. Be to, 
atvykusieji prašė duoti atvyks
tančiam į Slabadus kunigui kam
barėlį, kur jis galėtų persireng
ti ir iš kelionės nors rankas 
nusiplauti. J. Urbonas nesutiko 
patenkinti komiteto prašymą, 
nors galimybės buvo — išsi
kėlė felčerinis punktas, — mo
tyvuodamas tuo, kad kun. A. 
Lukošaitis pakankamai esąs 
energingas ir tokių patogumų 
jam nereikią.

Atvykusieji slabadiškiai nenu
sileido ir žadėjo vykti į Vil
nių pas Religijų reikalų tary
bos įgaliotinį reikalauti, kad pa
žadai būtų ištesėti.

- o -
Žalioji (Vilkaviškio raj.)

Lietuvos TSR KP Centro 
Komitetui

Žaliosios katalikų parapijos 
tikinčiųjų bendruomenės 

Pareiškimas
Dar kartą Jums primename, 

kad mes, Žaliosios katalikų pa
rapijos tikintieji, jau seniai bel
džiamės į įvairių tarybinės val
džios įstaigų duris. Daug kartų 
rašėme Vilkaviškio raj. Vykdo
majam komitetui ir patys grupė
mis ten lankėmės, reikalaudami

kusia taryba labiau skaitysis ir 
šio krašto įstaigos bei politinio 
gyvenimo vadovai. Dalyvavimas 
rinkimuose stiprina ir ugdo Lie
tuvių Bendruomenę.

Taigi, LB tarybos rinkimai yra 
rimtas reikalas. Įjuos kiekvienas 
lietuvis turi rimtai žvelgti ir bal
suoti. Tai mūsų visų ne tik privi
legija, bet ir šventa pareiga. Tai
gi dar kartą visus prašome daly
vauti JAV LB-nės tarybos rinki
muose.

JAV Lietuvių Kunigų
Vienybės Centro Valdyba

bažnyčios atidavimo. Kelis kar
tus siuntėme pareiškimus Reli
gijų reikalų tarybos įgaliotiniui 
ir nuolat važiavome į Vilnių 
prašyti, kad būtų grąžinta mums 
priklausanti bažnyčia. Gavome 
žodinį atsakymą, kad lengviau 
būtų atidaryti Vilniuje, negu 
mūsų rajone. Taigi, viskas vel
tui. Taip pat rašėme kolektyvi
nius pareiškimus LTSR Minist
rų Tarybos pirmininkui J. Ma- 
niušiui, LTSR KP CK Sekreto
riui P. Griškevičiui. Pagaliau 
kreipėmės ir į Maskvą — Re
ligijų reikalų tarybą ir TSRS 
CK Generalinį Sekretorių ir 
Aukščiausios Tarybos Pirminin
ką L. Brežnevą. Tačiau visi 
mūsų prašymai atsidurdavo Vil
kaviškio raj. Vykdomojo komi
teto šiukšlių dėžėje, o mes iš 
rajono pavaduotojo išgirsdavo
me atsakymą, kad mūsų bažny
čia nebus atidaryta.

Šiuo raštu dar kartą kreipia
mės į KP CK, prašydami, jog 
mums būtų atitaisyta skriauda — 
sugrąžinta Žaliosios bažnyčia. 
Naujoji TSRS Konstitucija (58 
str.) mums duoda teisę reika
lauti. Nejaugi mes, tikintieji ir 
vėl liksime beteisiais piliečiais, 
o ateistai turės neribotas gali
mybes iš mūsų tyčiotis? Jeigu 
ir šis mūsų prašymas liks neiš
girstas, mes pasiliekame sau 
teisę kreiptis į Žmogaus Teisių 
Komitetą prie SNO.

Žaliosios katalikų parapijos 
tikinčiųjų bendruomenės na
riai:

Pasirašė 51 tikintysis

DOVANA — IRENOS VELONSKIENES SIUNTINIŲ (STAIGA. 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, 
N Y 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, l'.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.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. 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.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson 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 Nevv 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. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N.Y.11227,821-6440. 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

Negevo dykumoj gyvenančių 
beduinų žemes kariuomenės 
reikalam.

Irane nežinomi teroristai nu
šovė Khomeini paskirtą armijos 
štabo viršininką gen. Vali 
Ullah Gharani.

Sovietai leido atvykti į JAV 
savo poetui Andrėj Vozno- 
senski.

Sov. S-gos prez. Brežnevas ga
vo Lenino literatūros premiją už 
tris autobiografinius veikalus.

Amerikos instituto santykiam 
su Taivanu palaikyti prezidentu 
buvo išrinktas buvęs JAV amba
sadorius ir Kinijos reikalų žino
vas Charles T. Cross.

Pieno išvežiotojų streikas 
New Yorke pasibaigė. Po 64 
dienas trukusių ginčų išvežioto- 
jai ir pieno pramonės atstovai 
sutarė visiem priimtinas sąly
gas.

Akademinio Skautų Sąjūdžio na
rius aktyviai rinkimuose daly
vauti ir balsuoti už savo pasi
rinktus kandidatus.

Dr. Raimundas Strikas
Akademinio Skautų 
Sąjūdžio pirmininkas

—Gediminas Galva, daugelio 
laikraščių bendradarbis, po sun
kios ligos balandžio 23 mirė 
Chicagoj. Velionis buvo gimęs 
1905 kovo 3 Zizonių kaime, Bir
žų apskr. Kauno universitete 
studijavo ekonomiją. Studijas gi
lino Romoje, Genevoje, Paryžiu
je, Berlyne ir Kielyje. Ėjo įvai
rias pareigas Žemės ūkio ir Fi
nansų ministerijose, dėstė 
Prekybos institute.

— Cleveland, Ohio, Vilniaus 
universiteto 400 metų sukaktis 
bus minima rugsėjo 23.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1
SKYRIAI:

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 33706 
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738

Rezidencijos-Moteliai-Sklypai
Apartmentai-Kondominiumai
Nuomavimas — Notary Public

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEVV YORK, 
NEVV JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

s? | G

Ta sotino

* NENORIAIS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
< TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — S

— GAUSI PARODŲ SALĖ
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J ONA.S 

19 3 3 +1976

Dr. K. Ambrozaitis ir dr. D. Bieliauskienė Baltuosiuose 
Rūmuose Washingtone, kur kovo 15 dalyvavo specialioje 
prezidento Carterio sukviestoje konferencijoje sveikatos rei
kalais. Be jų dar dalyvavo dr. S. Naujokaitis, dr. Zapa- 
rackas ir dr. Vengris. Iš viso dalyvavo apie 250 asmenų. 
Kalbėjo viceprezidentas W. Mondale, sveikatos sekretorius 
J. Califano ir kiti. Po to dalyvavo diskusijose ir Baltųjų 
Rūmų priėmime.

Apple-Valley, Min.55124 
New York, N.Y. 10003 
New York, N.Y. 10011 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610

7626 W. 150 St.
45 Second Avenue 
135 W. 14th Street 
389 West Broadway 
1880 Seaview Avė.

612 432-7083
AL 4-5456
CH 3-2583 

268-0068 
203 367-2863

Chicago, III. 60622 2222 West Chicago Avė. BR 8-6966
Chicago, III. 60629 2501 West 69 St. WA 5-2737
Cleveland, Ohio 44134 5879 State Road 884-1738
Lexington, N.Y. 12452 Route 13A 518 989-6742
Irvington, N.J. 07111 1082 Springfield Avė. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504 636-38 Bridge St. N.W. GL 8-2256
Hackensack, N.J. 07601 112 Main St. 201 342-9110
Hartford, Conn. 06106 518 Park St. 246-9473
Lakevvood, N.J. 08701 241 Fourth Street FO 3-8569
Los Angeles, Calif. 90022 960 S. Atlantic Blvd. AN 1-2994
New Haven, Conn. 06511 1329 Boulevard LO 2-1446
Newark, N.J. 07106 698 Sanford Avenue 373-8783
Passaic, N.J. 07055 42 Monroe St. G R 2-6387
Philadelphia, Pa. 19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141 4925 Old York Rd. GL 5-9586
Pittsburgh, Pa. 15203 1307 E. Carson Street HU 1-2750
VVaterbury, Conn. 06710 555 Cook St. 756-1668
Fort VVayne, Ind. 46808 1807 Beineke Rd. 432-5402
VVappingers Falls, N.Y. 12590 Hidden Hollow Apts. 914 297-0261
VVorcester, Mass. 01610 144 M illbury Street SW 8-2868
Youngstown, Ohio44503 309 W. Federal Street Rl 3-0440

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į 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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Redaguoja REDAKCINE KOMISIJA

Kad negrįžtų organizacinė tuštuma

VISŲ PAŠALIŲ TAUTIEČIAI, VIENYKITĖS!

Prelatas Jonas Balkonas JAV 
LB I-osios tarybos pirmojoje 
sesijoje, darydamas ataskaitinį 
pranešimą, New Yorke kalbėjo: 
“Septyni tūkstančiai atėjo rinkti 
tarybos. Dar keli tūkstančiai su 
Bendruomene susirišusių nepa
sireiškė rinkimuose. O kiek tau
tinio judrumo, kiek kultūrinio 
darbo, kiek talkos ir pagalbos 
teikta Balfui, Altui ir kt.! Prieš 
ketverius metus buvo organiza
cinė tuštuma”. Mat, prieš ketve
rius metus Lietuvių Bendruo
menės JAV-se dar nebuvo.

Prelato Mykolo Krupavičiaus 
ir jo bendraminčių sukurtoji Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
vizija Amerikoje realizavosi sun
kiai. Daug lėmė prel. J. Balkūno 
autoritetas, pralaužęs ankstes
nių Amerikos lietuvių veikėjų 
užsispyrimą Bendruomenei or
ganizuotis neleisti.

Ketverius metus Balkūnas va
dovavo Laikinajam Organizaci
niam Komitetui (Lokui), ir I-ji 
taryba pradėjo veikti, jau turėda
ma LB-nės inkorporacijos doku
mentą, statutą, laikinuosius įsta
tus, apie 60 apylinkių, 10 apy
gardų ir gerą įsibėgėjimą veik
lai.

Bendruomenės nedraugai ją 
mėgsta vadinti “Barzduko 
Bendruomene”. Iš tikro, nėra 
antro žmogaus, kuris ne tik 
visus savo gausius talentus, bet, 
galima sakyti, ir visą gyvenimą 
Lietuvių Bendruomenės ugdy
mui būtų paaukojęs. Garbinga 
istorijoje vieta Stasiui Barzdukui 
yra užtikrinta.

Tačiau jei jis nebūtų turėjęs 
pasišventusių bendraminčių, jei 
nebūtų išsiauginęs savo darbo 
tęsėjų, jei savo disciplinuota va
lia nebūtų atlaikęs prieš jį nu
kreiptus puolimus, šiandien vėl 
turbūt turėtume organizacinę 
tuštumą, apie kurią 1955 kalbėjo 
prel. Jonas Balkūnas. Norint pa
gerbti pačius didžiuosius ir vi
sus nežinomus Lietuvių Bend
ruomenės Amerikoje kūrėjus ir 
ugdytojus, ją tiksliau reiktų va

dinti “Krupavičiaus-Balkūno- 
Barzduko ir visų sąmoningų bei 
lietuvių tautos amžinumu tikin
čių Lietuvių Bendruomene”.

Prel. J. Balkūno vadovaujamas 
Lokas padarė kitą didelį pasi- 
tarnavimą Lietuvių Bendruome
nei, nesutikdamas ją padaryti 
organizacijų sąjunga su pro
porcine rinkimų sistema. Šios 
sistemos labai norėjo partiniai 
naujųjų ateivių veikėjai. Pasta
rieji įvykiai Vlike parodė, kaip 
partinis atstovavimas gali būti 
piktnaudžiaujamas.

Bendruomenei kiekvienas in
dividas priklauso betarpiškai, 
tad čia kokių nors perversmų, 
grupių manipuliacijų, pasi
davimų svetimom įtakom būti 
negali. Taryba renkama visuo
tiniu, lygiu, slaptu ir tiesioginiu 
balsavimu. Išrinktieji Bend
ruomenės vadai yra tiesioginiai 
atsakingi rinkėjam, o ne kokiom, 
dažnai net jau nebeegzistuojan- 
čiom, organizacijom.

Gegužės mėnesį visoje Ame
rikoje vykdomi JAV LB IX-sios 
Tarybos rinkimai. Taryba — tai 
vyriausias Bendruomenės orga
nas, kuriam patikimas trejiem 
metam jos veiklos vairas. Spau
da, Bendruomenės aplinkraščiai 
ir kita informacinė medžiaga 
skelbia kandidatų sąrašus, bal
savimo laiką, vietą bei komisijų 
sąstatus.

Jeigu lietuvių tautos nedrau
gam pasisektų suardyti organi
zuotą Lietuvių Bendruomenę, 
vėl patektume į organizacinę 
tuštumą. Visų sąmoningų lietu
vių pareiga yra žiūrėti, kad to 
neįvyktų.

Aktyviai dalyvaudami tary
bos rinkimuose ir į ją pasiųs
dami šviesius, pajėgius ir Lie
tuvos laisvės idealam pasi
šventusius žmones, pasitarnau
sime ir Lietuvai, ir lietuvių tau
tai, ir šviesiai lietuvybės Ameri
koje ateičiai.

Kas treji metai — dabar jau 
devintą kartą — mes, Jungtinė
se Valstybėse pasklidę lietuviai,
esame kviečiami ir raginami iš
sirinkti atstovus į savo bendruo
menės krašto tarybą.

Ši taryba yra ypatinga atsto
vybė. Ji, ne kaip paskirų drau
gijų ar partijų viršūnės, yra vie
na ir visiems ta pati mūsų vi
sų — visiškai visų atstovybė. 
Tai yra tokia atstovybė, kurioje 
mes kiekvienas galim turėti savo 
rinktus atstovus, jeigu tik norim. 
Reikia tik nepamiršt ir nepatin
gėt pridėt ir savo pirštą, kai tie 
atstovai renkami.

O kam gi mums reikia tokios 
bendros, visiems tos pačios at
stovybės? Ar mes čia kokia 
valstygė, ar kas? Mes gi čia esam 
pasklidę plačiam krašte, vieni 
kitų nepriklausomi ir įvairūs 
savo pažiūromis, interesais, sko
niais ... O kadangi tarp įvairių 
yra ir panašių vienų į kitus, 
tai panašūs “susiuostom” ir susi- 
metam į draugijas, partijas, są
jungas, sąjūdžius, klubus, fe
deracijas ar dar kaip nors pava
dintas organizacijas, — vietines, 
arba ir “centrines”, turinčias 
bendras viršūnes, bet tik sau, o 
ne mums visiems bendras.

Taigi, sakytum, ko daugiau 
bereikia: kiekvienam savo bū
riui būreliui, ratui rateliui turim 
po organizaciją iškylantiems ar 
sumanytiems reikalams sutvar
kyti, rūpesčiams aprūpinti.

Bet — sustokim, pagalvokim! 
Yra dalykų, kurių arba visai neį
manoma, arba kuriuos būtų bent 
labai neprotinga rūpinti ir tvar
kyti kiekvienoj vietovėj, kiek-

Simo Kudirkos šaulių kuopa New Yorke balandžio 7 Kultūros Židinyje surengė Vlado 
Pūtvio 50 metų mirties minėjimą. Nuotraukoje dvi V. Pūtvio anūkės, abi Tercijonaitės — 
Giedrė Kulpienė ir Aldona Rygelienė, kuri daug ką papasakojo apie velionio gy
venimą. Nuotr. L. Tamošaičio
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vienoj draugijoj ar parapijoj at
skirai, visur viską griebiant iš 
pačios pradžios.

Na, sakysim, su šeštadie
ninėm mokyklom dar pusė bė
dos: kiekviena draugija savo 
narių vaikams mokyklos atskirai 
nesteigs, bet didesniosios kolo
nijos tai gali įsisteigti po mo
kyklą vien tik sau. Bet kaip su 
vadovėliais? Argi galėtų, ir ar
— sveiko proto tebeturėdami
— bandytų kiekvienos mokyk
los laikytojai ir vadovėlius atski
rai patys sau rašyti' ir spausdin
ti? Na, ne! Tą, norom nenorom, 
tenka daryti viename, visiems 
bendrame centre. Ir bendrai ne
lengva, bet paskirai juk iš viso 
būtų neįmanoma!

Yra ir kitų mums visiems 
bendrai rūpimų reikalų. Pavyz
džiui, tokie masiniai mūsų — 
lietuvių! — pasirodymai, kaip 
dainų ar šokių šventės. Arba rū
pinimasis Lietuvos nepriklauso
mybės byla ir apskritai lietuvių 
tautos likimu. Tai įmanoma tik 
mums visiems ir visokiems su
sidėjus draugėn ir bendra nuo
voka pasirinkus tokių uždavinių 
vykdytojus.

Tai štai kam mums reikia tos 
mūsų visų atstovybės. Mes ją iš
sirinksim ir jai pavešim surasti 
ateinantiems trejiems metams 
mūsų bendrųjų reikalų tvarkyto
jus. Kitaip sakant, mes tuos 
savo atstovus įgaliosim parinkti 

mūsų Bendruomenės krašto val
dybą. Nuo to priklausys, ar 
mūsų bendruomenės darbai ir 
žygiai vyks maždaug ta pačia 
linkme ir prasme, kaip dabar, ar 
bus kaip nors — pirmyn ar atgal 
— keičiami.

Tiesa, nors kandidatų į tą 
atstovybę visose apygardose yra 
pasiūlyta maždaug po dukart, o 
New Yorko apygardoj net tris
kart daugiau netu reikia išrinkt, 
bet dar neteko girdėt žymaus į- 
vairumo jų pažiūrose į Bendruo
menės veikimą. Negirdėt, kad 
kuris iš kandidatų garsiai žadėtų 
ar reikalautų esminiai keisti to 
veikimo kryptį. Kurie savo nuo
monę prasitarė, tai tik apie ta pa
čia kryptim pagerinimus ar pa
stiprinimus, jei pasisektų.

Tik “vėjingame mieste” Chi
cagoj yra dulkes keliančių vėjų 
su kaltinimais Bendruomenės 
vadams, ko, girdi, jie “kišasi į 
politiką” ir kliudo Altai. Jų nuo
mone, Lietuvos reikalų judini
mas VVashingtone turi būti Al- 
tos monopolis. Bet Altos mono
polistai savo kandidatų į Bend
ruomenės tarybą nesiūlo ir net 
raginasi jos rinkimuose iš viso 
nedalyvauti. Lyg prisipažinda- 
mi, kad pritarėjų “Altos mono
polijai” tarp mūsų gal jau per 
mažai beliko . . . Nes, jeigu 
mūsų dauguma tam pritartų, 
tai būtų gi vieni juokai pasiūly
ti ir išrinkti tokius atstovus, ku
rie Bendruomenės viršūnėn pa
statytų vadovus, nė iš tolo nesi- 

artinančius į Washingtoną ir vi
siems laikams paliekančius bel- 
dimąsi į sostinės duris Lietuvos 
reikalais tik tokiems to dalyko 
specialistams, kaip K. Bobelis, 
K. Šidlauskas, T. Blinstrubas ir
J. Genys.

Dalykams esant taip, kaip da
bar yra, turbūt išsirinksim to
kią Bendruomenės tarybą, kuri 
būsimai valdybai neuždraus ir 
toliau “kištis į politiką”. Gal ir 
neblogai. Ligšiol tas “kišimasis” 
nei Lietuvos bylai nepakenkė, 
nei mums, lietuviams, gėdos ne
padarė. Kartais netgi priešingai,
— užkišo “monopolio” praleis
tas spragas.

Žinoma, jei ne visada gerai 
monopolis, tai ne kažin koks 
gerumas ir iš vienų kitiems ant 
kulnų lipimo. Būtų geriau tą va
dinamąją politiką varyti kaip 
nors sutartinai. To, regis, pagei
dauja ir daugumas kandidatų į 
devintąją Bendruomenės tarybą. 
Juo didesniu balsų skaičiumi 
mes tokius savo atstovus parem- 
sime, juo daugiau bus tikimybės, 
kad tariamai pašvęstieji politi
nio veikimo specialistai iš Altos 
(taip pat ir Vliko) taps sukalba
mesni su mūsų visų rinktos at
stovybės patikėtiniais.

Taigi, tautiečiai iš “visų paša
lių” — atseit, ne tik organizuo
ti, o ir palaidi, ne tik veiklūs, 
o ir “tykūs”, ne tik nuolat tarp 
lietuvių besisukantieji, o ir tie, 
kurie tik retkarčiais turit progos 
lietuviškai “labas” ištart, — visi 
susivienykit tos mums, lietu
viam čia tokios svarbios bendros 
visų mūsų atstovybės rinkimuo
se! Ateikit balsuot ištisos šeimos
— senimas ir jaunimas. Nepa
mirškit ir kaimynų, ir telefonais 
pasiekiamų pažįstamų: pakalbin- 
kit, kad nepamirštų, inercijai ne
pasiduotų!

Įsidėmėkim: kiekviena šim
tinė balsų daugiau galbūt bus 
geras pasistūmėjimas į sklan
desnę visos mūsų veiklos vieny
bę!

Waterburio LB apylinkės val
dybai valdžios pareigūnų kon
taktavime talkinanti Elizabeth 
Litfin gavo Lietuvos klausimui 
palankų JAV senato užsienio 
reikalų komiteto pirm. Frank 
Church laišką. Senatorius pa
reiškia savo susirūpinimą Sov. 
Sąjungos elgesiu Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu ir pažada savo 
paramą.

— Lietuvių Fondo suvažiavi
mas ir vakarienė rengiama ge
gužės 5 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.
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matau pypkę moterim. Vyrai, rū
kydami nergileh, tabako dūmus 
traukia per vėsinantį vandenį. 
Moterų pypkė nėra vandens vė
sinama. Ji turi ilgą medinį kan
diklį (cibuką).

Geraziečių krašte
Evangelija pagal Morkų apra

šo demonų apsėstą vyrą (Mk 5). 
“Mano vardas”, sako netyroji 
dvasia, “Legionas, nes mūsų 
daug” (Mk 5, 9). Apie 40 km į 
šiaurę nuo Amman yra Dže- 
raš, arba Gerasa, miestas. Čia 
Viešpats Jėzus lankėsi. Laiko, 
tiesa, man Jordanijoj mažai beli
ko. Tačiau negi praleisi progą 
pabuvoti ten, kur Viešpats 
Jėzus lankėsi!

Elijas irgi džiaugiasi. Mat, va
saros metu turistų nedaug, o pra
gyventi reikia. Už septynis dina
rus ($21) nuveš ir parodys.

Kelionė trumputė. Tik 50 mi
nučių. Naujas asfaltuotas kelias 
per Moabo plokščiakalnius ir 
pušimis apaugusias kalvas.

Džeraš — Gerasa bene bus 
geriausiai išsilaikęs romėnų lai
kotarpio miestas. Šalia vieškelio 
iškilmingi vartai — triumfo Ar
ka, pastatyta imperatoriui Adri- 
jonui (129 m. po Kr.) priimti, 
sveikina ir mane. Toliau už var
tų — milžiniškas hipodromas. 
Įvažiuojam į Džeraš per pieti
nius vartus. Pėsčiomis pasiekiu 
Z e ūso šventovę, užeinu į teatrą 
su marmuro suolais bent 6000 
žiūrovų, pereinu per milžinišką 
forumą su kolonomis, kurios te
bestovi savo vietose, ir atsiduriu 
Kolonų gatvėj, pačiame Džeraš 
centre. Kolonos, kadaise laikė 
vandentiekio vamzdžius, kuriais 
tekėjo vanduo į visas miesto da
lis.

Vakariniame Kolonų gatvės 
šone atpažįstu nymphaeum, pu
siau apskritą pastatą su fontanu 
ir šventove nimfom. Pastato šo
nas ir dabar tebėra išpuoštas rai
žiniais. Nimfos laiko didžiules 
urnas. Kadaise iš jų vanduo 
teškeno į tvenkinį nymphaeum 
kieme. Tvenkinio fasadas di
džiuojasi liūto galvomis. Tingūs 

liūtai kadaise nesiliovė spiovę 
va/hdenį į Kolonų gatvę.

Prie nymphaeum glaudžiasi ir 
Artemidės (Dianos) šventovė. 
Artemidė buvo daugiakrūtė der
lingumo dieve. Jos garbintojai 
tikėjo, kad jos dėka žolė augo 
pievoj, avys ir karvės vedė, o mo
terys gimdė. Šventovė Artemi
dei statyta II a. po Kristaus. 
Priešais Artemidės šventovę 
yra krikščionių maldos namai, 
vadinami Vandentiekio vardu.

Akis patraukia Gileado pano
rama. Kalvos ir slėniai. Karšta, 
bet sausa. Čia Viešpats Jėzus 
buvojo. Be to, Jokūbas su 
Dievo angelu Jaboko slėny per 
naktį ritosi (Pr 32:22-32). Dže
raš mieste atpažinta net 13 krikš
čioniškų maldos namų. Katedra 
statyta 350 m. po Kristaus. Tai 
bene bus seniausia žinoma 
šventovė krikščionijoj.

Vertelgos sekioja neva su se
nais pinigais ir alyvinėmis lem
putėmis iš molio. Dauguma jų 
— vakar naktį padarytos senie
nos. Kur nors netoli Džeraš. 
“Made in Japan” arba “Made 
in Taiwan” ant jų nematyti.

Vakaruose, Gileado kalvų at
šlaitėse, yra Jordano slėnis ir 
upė. Anapus gi — Palestina: 
Izraelis ir okupuotoji Jordanijos 
dalis. Elijas Šarkis žiūri į anapus 
ir iš čia. Ilgisi savo Jeruzalės. 
Prisimenu Šventraščio psalmę, 
kurioj žydai ilgisi Jeruzalės, bū
dami tremty:

Prie Babilonijos upių sėdėda
mi verkiam,

Siono kalną atsiminę.

Ant karklo šakų sukabintos 
mūsų nutilusios arfos.

Mūsų trėmėjai mums liepia 
giesmes giedoti;
mūsų engėjai ragina džiūgaut:
“Pagiedokite apie Siono 

kalną!”

Kaip mums giedoti Viešpaties 
giesmes:

mums svetima ši žemė!
Jeigu, Jeruzale, tave aš už

mirščiau,
mano dešinė tenuvysta.

(Ps 136/137/, 1-6)
Ir arabas, ir žydas ilgisi Šven

tosios Žemės!

Iš Jordanijos į Izraelį
Arabas ir žydas — abu Abrao

Džraš: romėnai mokėjo statyti. Nuotr. kun. A. Rubšio

mo vaikai. Tik jų motinos buvo 
skirtingos. Šeimos kivirčas turi 
daugiau žiežirbų ir aistros, negu 
kivirčas tarp svetimųjų.

Aplamai, arabų kraštai neįsi- 
įsileidžia turistų, kurių pasai 
turi Izraelio valstybės vizą 
arba bent kokį žydišką ant
spaudą. Tik Jordanija darosi 
šiek tiek praktiškesnė. Izraelis 
dėl to tik šypsosi.

Turiu du kelius iš Amman į 
Jeruzalę: vienas jų — skristi 
lėktuvu į Atėnus, ten persėsti į 
lėktuvą, kuris mane nuveš į 
Ben Gurion aerouostą prie Tel 
Aviv, o kitas — taksiu iki Hus- 
sein/ Allenby tilto ant Jordano 
upės. Pasirenku antrąjį. Tris 
dienas prieš kelionę paduodu 
prašymą Jordanijos vidaus rei

kalų ministerijoj, Amman. Val
dininkas prašymą priima, bet 
jordaniečiam įprasto nuoširdu
mo nerodo. Jautiesi, kad užgau
ni jo kraštą, prašydamas lei
dimo. Grįžtu iš ministerijos lyg 
šaltu vandeniu perpiltas.

Trečią dieną vykstu leidimo 
pasiimti. Jį paduoda žemesnio 
rango tarnautojas. Klausiu, kaip 
pasiekti Hussein tiltą. Atsako: 
tai tavo reikalas.

į Šventąją Žemę

Birželio 13. Jau vakar vakare 
sužinojau, kad Hussein/Al- 
lenby tiltas bus “atviras”, — bus 
galima pereiti į Vakarinį kraštą 
(arabai net Izraelio vardo ištarti 
negali!). Palieku Amman 6 vai. 
ryto iš autobusų stoties. Atrandu 
taksį, kuris kaip tik veža kelei
vius prie tilto. Kainuoja tik 
vienas dinaras. Mano pakelei
viai — palestiniečiai. Nekalbūs. 
Vienas jų — tik paauglys, — 
nesiliauja rūkęs.

Moabo aukštumose dar vėsu. 
Slėnin leidžiantis, ima atšilti ir 

darytis tvanku. Nuo Amman iki 
tilto — apie 50 km. Pravažia
vus Šunat Nimrin miestelį Jor
dano slėny, atsiradom kieme su 
šimtais žmonių — vyrų, moterų, 
vaikų — eilėse prie langelių. 
Tai arabai — jordaniečiai ir pa
lestiniečiai — važiuoja į Vaka
rinę Jordaniją arba grįžta iš jos. 
Esam Jordanijos pasienio būs
tinėj. Užsieniečiam atskiras lan-

(nukelta į 4 psl.)
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“LIETUVIŲ DIENOSE” IR TURTUOLIO DVARE t 
Kelionė į Californiją (5)

Kai lankai Los Angeles, būti
na užsukti į “Lietuvių Dienas”, 
— tą vienintelį lietuvių iliust
ruotą žurnalą. Žurnalo leidė
jas yra Antanas Skirius, žemaitis 
nuo Batakių, baigęs Prekybos 
Institutą Klaipėdoje ir dar prieš 
antrojo pasaulinio karo pradžią 
atvykęs įAmeriką studijuoti. 
Pasisekė jam pasprukti nuo viso 
baisaus košmaro, kuris karo me
tais palietė Lietuvą. Dar prisi
menu jį iš to laiko, kai vasarą 
ties Plunge atsilankė į mokslei
vių ateitininkų stovyklą.

Kovo 8, ketvirtadienį, dar 
prieš pietus patekau į Lietuvių 
Dienų redakciją, administraciją 
ir spaustuvę. Jis pats atsivežė 
į savo įstaigą. O toji įstaiga yra 
garsioje gatvėje — Sunset Blvd. 
Ten jau yra ir Hollywoodas!

Toje vietoje gatvės susikerta 
ne statmenai, bet smailiu kampu. 
Prie to kampo prisitaikė ir dvi
aukštis Antano Skiriaus namas. 
Jo vienas galas susmailėja, 
eina beveik į trikampį.

su-

Namas kaip tvirtovė
Buvo palikęs įspūdis, kad Lie

tuvių Dienos turi didžiulius 
langus, blizgančias granito ar 
aluminijaus sienas. Dabar priva
žiavęs net nustembi — namas 
lyg kokia tvirtovė, primena 
senas, dar Vokietijoje matytas 
viduramžių pilis.

Šeimininkas tuoj paaiškino, 
kodėl dabar namas taip atrodo. 
Jaunų žmonių tarpe atsirado toks 
blūdas, rašyti ant sienų. Belauk
dami autobuso, kuris čia pat šali
mais praeina, jaunieji ir aprašė 
visą pirmą aukštą. Buvo ir langai 
dideli, bet juos kažkas naktą 
išgūrino. Irgi pagal laiko madą! 
Tada ir išmūrijo naujas lauko 
sienas, kurios yra sulipdytos iš 
aštrių akmenukų. Ant jų jau ne
parašysi nieko. Tuo pačiu suma
žino ir namo langus.

Spaustuvės paslaptys
Pirmojo aukšto smailgalyje 

yra spaustuvė su linotipu, pre
sais, kitais reikmenimis. Kvepia 
dažais, švinu. Ant stalų sudėta

A. Rubšio

TIK ASILAS IŠ KELIONĖS 
ARKLIU NEGRĮŽTA
(atkelta iš 3 psl.)

gelis. Eilės prie jo nėra. Jau
nas pasienio policijos karinin
kas uždeda antspaudą ne ant 
paso, bet ant dokumento, kurį 
išdavė Amman įstaiga.

Iki tilto dar penketas kilomet
rų. Veža sukrypusiu autobusu. 
Sausakimšė. Jordano slėny vasa
ros metu viešpatauja šutra. Au
tobuse verkia kūdikiai, skun
džiasi vaikai. Ir motinų veidai 
išvagoti rūpesčiu. Niekas nekal
ba. Siena tarp Izraelio ir Jor
danijos nėra vien tik geografinė, 
ji yra ir psichologinė: baimė, 
neapykanta, kerštas . . . Rodos, į- 
brėkštų kas degtuką, ir visa pa
skęstų ugny.

Jordano upė tik keliolika met
rų prieš mus. Tiltas — medi
nis. Man jis primena Vinco Ku
dirkos aprašytąjį . Apgriuvęs ir 
netvirtas. Arabai jį vadina Hus- 
sein vardu, o žydai — Allenby. 
Hussein — Jordanijos karalius, 
o Allenby — britų generolas, 
kuris 1917 metais išvijo turkus iš 
Palestinos. Pats Jordanas — tik 
upeliukas. Gal koks pusšimtis 
metrų skersai. Vasaros metu 

metalo, klišių, plokščių. Prie 
sienos sukrautos kardoninės dė
žės. Ant jų surašyta, kokios čia 
saugomos klišės.

Iš tos spaustuvės yra išėję ne
maža knygų. Čia surenkamos ir 
sulaužomos Lietuvių Dienos. 
Bet jų čia nespausdina. Veža 
kitur, į komercinę spaustuvę, 
kuri turi didesnes mašinas ir 
greičiau atspaudžia. Ši spaustu
vė atlieka smulkius spaudos dar
bus, kurių paprastai niekada ne
stinga.

Bet šio tipo spaustuvei yra 
sunku surasti tinkamą personalą. 
Trūksta rinkijų, kurie mokėtų 
valdyti linotipą. Ir dabar spaus
tuvė dirba tik retkarčiais, 
neturi pastovaus rinkėjo.

nes

Administracijoje
Šalia spaustuvės yra trys kam

bariai, kur ir vyksta Lietuvių 
Dienų ir visos įstaigos admi
nistravimas. Antanas Skirius dar 
yra nekilnojamo turto pardavė
jas, tvarko įvairias apdraudas, 
padeda užpidlyti mokesčių for
malumus.

Visos sienos apkabintos įvai
riais suvenyrais, Lietuvių Die
nų viršeliais, proklamacijom, 
kurios buvo išleistos lietuviškų 
švenčių proga.

Čia pat ir sandėliukas, kur su
krauti visi leidiniai — Lietuvių 
Dienų numeriai, knygos. Čia pat 
stovi ir šaldytuvas, iš kurio pa
vaišina svečius.

Kambario gilumoje stovi ir re
dakcijos stalas. Prie jo tuo metu 
nieko nebuvo. Šiaip čia vyksta 
gyvas judėjimas, nes Antanas 
Skirius dalyvauja plačioje visuo-
meninėje veikloje.

Leidėjas prie Pacifiko
Antanas Skirius Prekybos 

Institutą Klaipėdoje baigė 1937 
ir, gavęs stipendiją, atvyko stu
dijuoti į Ameriką. Tai buvo 
1938. Įstojo į Marijanapolio 
kolegiją, Thompson, Conn. Ko
legiją baigė 1939, gaudamas B. A. 
laipsnį. 1938-1940 studijavo 
Chicagos universitete. Paskui 
buvo pašauktas į kariuomenę.

lengvąjį perbristi. Matyt, kad ir 
Jordanija, ir Izraelis Jordano 
upės vandenį pakreipia į šoną, 
pakinkydami jį gėrimui ir laisty
mui.

Autobusas sustoja ir nejuda. 
Tuo tarpu per tiltą į abi puses 
prašliaužia dešimtys sunkveži
mių. Tie, kurie važiuoja į Iz
raelio pusę, užsikabina žydiškus 
leidimus, o tie, kurie važiuoja į 
Jordaniją, užsikabina jordaniš- 
kus. Sunkvežimiai visai nuogi. 
Matai tik motorus, dėžę, kurioj 
sėdi šoferis, ir platformą. Į Iz
raelio pusę važiuoja tušti, o iš 
Izraelio — su žemės ūkio gami
niais.

Apie vidurdienį pajuda ir 
mano autobusas. Persirita į kitą 
Jordano pusę. Jordanas — Vieš
paties Jizaus krikšto vieta. Izrae
lio karininkas įkiša galvą per du
ris ir pasveikina: “Baruchim ha- 
baim!” (Sveiki atvykę!). Tu
ristus paprašo išlipti.

Esu Šventojoj Žemėj.
-o-

Žmogus keliauja. Bet kelionė 
daro žmogų. Tik asilas iš kelio
nės negrįžta arkliu.

Antanas Skirius, Lietuvių Dienų leidėjas prie savo darbo 
stalo.

Iš jos grįžęs 1944 apsigyveno 
San Francisco, Calif.

Dar Lietuvoje būdamas, An
tanas Skirius organizavo laikraš
čių leidimą, domėjosi spauda. 
Kaune 1933-34 jis buvo išleidęs 
Jaunąjį Studentą, Klaipėdoje 
1935-37 — Prekybą ir Pramonę. 
Atvykęs į Ameriką, redagavo 
Studentų Žodį, dirbo Draugo re
dakcijoje 1939-40, redagavo Vytį 
1940-41.

Atsidūręs prie Pacifiko, neiš
kentė ir čia. 1946 išleido Kalifor
nijos Lietuvį. Drauge buvo ir 
redaktorius.

Tuo metu prel. J. Macijauskas, 
lietuvių parapijos klebonas, jį 
pakvietė persikelti į Los Ange
les. Persikėlęs čia, dar Kalifor
nijos Lietuvį leido iki 1949. 
Tada buvo sumanyta pakeisti 
pavadinimą ir išleisti Lietuvių
Dienas — iliustruotą lietuvių 
žurnalą. Redaktoriumi pakvietė
Juozą Vytėną. Jam išvykus į 
VVashingtoną, pakviestas redak- 
toriauti Bernardas Brazdžionis. 
Jis redaktoriumi išbuvo net 14 
metų, kol išėjo į pensiją. Vėliau 
redakcijoje dirbo bent eilė žmo
nių — rašytoja Alė Rūta, režisie
rė Daliti Mackialienė, Dalilė Po- 
likaitienė. Dabar redaguoja ko
legija. Angliškąją dalį iki š.m. 
kovo mėn. redagavo Antanas 
Milukas, o nuo kovo mėn. — 
Rūta Skirius.

Antanas Skirius šalia leidėjo, 
apdraudos darbų, dar veikia Lie
tuvos vyčių organizacijoje, Bal- 
fe, Altoje, Lietuvių Bendruome
nėje ir kt. Jo telefonas dažnai 
skamba, laidus degina visokiausi 
visuomeniniai reikalai. Ir iš gat
vės ateina žmonės, o jis visiem 
stengiasi rūpestingai patarnauti.

Norėjo dar pakviesti pietų, 
bet laikrodžiai rodė vidurdienį. 
Reikėjo kitur skubėti. Palinkėjau 
Lietuvių Dienom kuo ilgiausiai 
eiti ir savo iliustruotuose pusla
piuose parodyti visą lietuvišką 
gyvenimą!

Į turtuolio sodus
Pasiėmė mane Juozas (hel

mintas, žemaitis iš Švėkšnos. 
Mieloji Dalilė Plikaitienė buvo 
taip sutvarkiusi, kad šią popietę 
pamatyčiau vieną iš Los Ange
les stebuklų — Huntingtono 
sodus ir jo rūmus.

Ten ir nuvežė mane Juozas 
Gedmintas, prisimindamas ve
lionį dr. Grigą Valančių, įvai
rius žmones iš Klaipėdos muiti
nės, kur jis tarnavo, pažįstamus 
žemaičius. Tas Huntingtono 
dvaras su platybe sodų yra į 
miesto šiaurę. Vieta lankoma tu
ristų, įvairių ekskursijų, nes čia 
yra daug ko pamatyti.

Šis turtuolis, tos vietos steigė
jas, Henry Edvvards Hunting- 
ton, atsikėlė čia iš New Yorko. 
Visa jo giminė nuo seno gy
veno prie Atlanto, praturtėjo iŠ 
geležinkelių statybos ir iš pre
kybos. Šis čia įkūrė savo rezi
denciją ir perkėlė paveikslų ko
lekciją ir biblioteką.

Sode
Teko matyti visokiausių bota

nikos sodų. Šis gi visus stebina 
kaktusų kolekcija. Kokių nuosta
bių kaktusų čia pamatysi. Vieni 
apskriti kaip sviediniai, kiti lyg 
kokie kupstai, kalniukai, lyg ko
kios rankos, fantastiš- 
kiausios figūros.

Tik čia pamatai, kokie tai nuo
stabūs ir gražūs augalai. Ir kiek 
daug visokiausių rūšių. Jie čia 
prižiūrėti, laikomi taip kad kuo 
puikiausiai tarptų.

Tame sode yra ir didelis japo
niškas skyrius su išlenktais til
tais, namukais, varpu, kuri gali 
kiekvienas paskambinti. Ypač 
vaikam čia įdomu, nes savo ran
kom gali paliesti oriento pa
saulį.

Sode pilna visokiausių aikš
čių, takų, prie kurių surikiuota 
daugybė statulų. Prieinant prie 
rūmų, vėl statulos, laiptai. Iškil
minga!

Paveikslų galerijoje
Huntingtono giminė į šį kraštą 

atsikėlė iš Anglijos, atsikėlė dar 
17 amžiuje. Kai jie pasidarė tur
tingi, tai ėmė rinkti visa, kas bri
tiška. Šis galerijos kūrėjas ir su
telkė visa, kas anglosaksiška — 
kas iš Britanijos, kas iš Ameri
kos geriausia, gražiausia!

Didžiausia kolekcija ir yra bri- 
tų menas — paveikslai, skulptū
ra, indai, baldai. Didžioji atrak
cija yra Constable, Turnė r, Law- 
rcnce geriausi paveikslai. Čia 
kabo ir Gainsborough “Mėlynas 
berniukas” ir daugybė kitų 
brangių ir garsių paveikslų.

Nemažas dar yra prancūzų 
meno skyrius su paveikslais, 
gražiom skulptūrom, indais, bal
dais. Nedidelis yra ir renesanso

Huntingtono paveikslų ga
lerijoje — Mėlynasis ber
niukas, — dail. Gains
borough paveikslas.

DEPART RETURN GROUP 30 G.I.T. CITIES AND NIGHTS
Jurie 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 (Supęr 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

HARTFORD, CONN.
Metinis susirinkimas

LB metinis narių susirinkimas 
įvyko balandžio 1 Švč. Trejybės 
parapijos salėj. Tylos susikaupi
mu prisiminti apylinkės mi
rusieji. Išklausyta valdybos na
rių pranešimų. Hartfordo LB 
apylinkė dosni — aukų išdalin
ta 2000 dol. su viršum. Už 
darbštumą pareikšta padėka 
valdybai, o ypač jos pirminin
kui Steponui Zabuliui.

Mandatų komisiją sudarė Jur
gis Dragunevičius, Mykolas Ge- 
čiauskas ir Antanas Mockus. 
Padėkota dirbusiem ir pasitrau- 
kusiem vicepirm. V. Raškevi- 
čiui ir kultūrinių reikalų vado
vei D. Grajauskienei. Naujai 
darinkti Regina Stankaitytė ir 
Antanas Kuprys.

Pasitarta keliais kultūriniais 
užsimojimais. Prisiminti jau
nimo kongreso reikalai. Hartfor
do apylinkei uždėta 1500 dol. 
kvota, kurią tikimasi surinkti su 
visuomenės pagalba.

Nauja valdyba

Dalios ir Alfonso Dzikų na
muose balandžio 5 vyko pirmas 
naujos valdybos posėdis. Parei
gom pasiskirstyta taip: Stepo
nas Zabulis — pirmininkas, dr. 
Jonas1 Zdanys — vicepirminin
kas, Danguolė Banevičienė — 
sekretorė, Henrikas Dapkus — 
iždininkas, Genutė Stankaitytė 
— kultūrinių reikalų vadovė, 
Alfonsas Dzikas — atstovas etni
niam reikalam, Regina Stankai
tytė ir Paulius Bernotas — jau
nimo nariai, Marija Petraus
kienė — korespondentė.

Revizijos komisija: Vaclovas 
Nenortas, Antanas Kuprys,
Adolfas Maslauskas.

Posėdy svarstyta ateities ren
giniai, minėjimai, jaunimo kong
reso reikalai, socialiniai — savi
šalpos klausimai, tautinių šokių 

skyrius, kur sutelkta tapyba ir 
skulptūra iš Italijos.

Biblioteka
Su didele aistra rinko ir kny

gas, rankraščius. Spintose iš
statyti žymiausių anglų ir ameri
kiečių rašytojų rankraščių pa
vyzdžiai. Čia rasi net Byrono 
rankraščių.

Surinkta daugybė senųjų, ran
ka rašytų ir pieštų knygų. Tai 
ištisi meno šedevrai!

Išeini tiesiog apsvaigęs nuo 
tos turtingos aplinkos. Tai gy
venta turtuolių! Prie kokių stalų 
sėdėjo, kokius indus vartojo, į 
kokius paveikslus žiūrėjo.

Lauke — gaivus pavasaris. 
Dūzgia bitelės. Tiek daug sau
lės, gamtos! Daug čia ir žmogaus 
kūrybos! Tai Californija, tas tur
tingas kraštas, tai gražioji Los 
Angeles!

Bet mes turime skubėti! Šios 
dienos planas dar nebaigtas! 
(p.j.)

(Bus daugiau) 

BALTIC HOLIDAYS
COME TO LITHUANIA IN 1979

JOIN US AND FULFILL A DREAM 
THAT WILL HAVE ENDLESS MEMORIES

CONTACT: JONAS ADOMĖNAS, TOUR MANAGER

COST

šventė, LB tarybos rinkimai.
Valdyboj malonu dirbti, nes 

jaučiamas apylinkės narių pri
tarimas ir pasitikėjimas. Tarpu
savio sugyvenimas sklandus.

LB tarybos rinkimai
Connecticut apygardos rinki

mų komisijos pirmininku yra dr. 
Juozas Kriaučiūnas, 1 Sayles 
Avė., Putnam, Conn. Jo telefo
nas: 928-7434. Komisijos nariai
— Regina Taunienė ir Juozas 
Tamošauskas.

Connecticut LB apygardoj į 
LB tarybą kandidatuoja: Alfon
sas Dzikas — Hartford, Jonas 
Kasputis — Waterbury, Albina 
Lipčienė — New Haven, Mikas 
Pakštys — New London, Arū
nas Paliulis — VVaterbury, kun. 
Jonas Rikteraitis — New Bri- 
tain, Vaiva Vėbraitė-Gusticnė
— New Haven, dr. Petras Vilei
šis — VVaterbury, Steponas Za
bulis — Hartford, Eugenijus 
Žiūrys — Hartford.

Iš Connecticut LB apygardos 
kandidatų renkami 5 atstovai.

Hartfordo LB apylinkės rinki
mų komisija: Vaclovas Nenortas
— pirmininkas, 143 Grandview 
Ter., Hartford, Conn. Pirminin
ko telefonas: 527-5044. Komisi
jos nariai: Mykolas Gečiauskas, 
Petras Simanauskas.

Hartfordo LB apylinkėj bal
suojama gegužės 5-6 ir 12-13 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
salėj po visų mišių.

-o-
Motinos dienos minėjimas, 

rengiamas Lietuvių Bendruo
menės, įvyks gegužės 13 Hart
forde, 9 vai. mišios, o po jų 
programa Švč. Trejybis lietuvių 
parapijos salėj.

M.P.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Lietuvių diena, rengiama Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
įvyks birželio 16-17. Meninėj 
programoj dalyvauja solistė 
Genė Ugianskienė ir Cleve
lando studenčių dainos viene
tas “Nerija”. Taip pat vyks 
dail. K. Račkaus meno darbų 
paroda.

ALTS-gos Los Angeles sky
rius gegužės 12-13 Lietuvių 
tautinių namų salėj ruošia Mari
jos Tūbelytės-Kuhlman meno 
kūrinių parodą.

Lietuvių radijo klubo valdy
ba. išrinkta kovo 18, pirmam po
sėdy pareigomis pasiskirstė 
taip: Danutė Kaškelienė — pir
mininkė, Henrikas Bajalis — 
vicepirmininkas, Juozas Ged
mintas — sekretorius, Pranas 
Gustas — iždininkas, Vladas Gi- 
lys — programų koordinatorius, 
Ona Macėnienė — parengimų 
vadovė, Vladas Bakūnas — tal
kininkas programų koordinato
riui Vladui Giliui.

— L.Ž.K.
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DETROITO LIETUVIUOSE
E. Paurazienės netekus

Balandžio 8, Verbų sekmadie
niui vos prasidėjus, apie 2 vai. 
ryto Garden City, Mich., ligoni
nėj amžinai užmigo pati di
džiausia Detroito ir viena di
džiausių JAV lietuvių moterų 
veikėjų Elzbieta Veronika 
Veloniškytė-Paurazienė.

Velionė buvo gimusi prieš ly
giai 76 1/2 metų, t.y. 1902.X.8, 
New Havene, Connecticute. 
Pradžios ir vidurinėj mokyklose 
mokėsi Detroite. Visuomeninę 
veiklų pradėjo būdama 15-metė, 
Lietuvos vyčiuose. Kiek vėliau 
įsitraukė į ALRK Moterų S-gos 
veiklą ir 54 kuopos nare bei 

valdybos nare išbuvo iki mirties 
(60 metų!; mirė būdama pirmi
ninke). Politinėj veikloj dau
giausia pasižymėjo kaip Altos 
direktorė prie Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro ir to paties 
Centro valdybos narė, vicepir
mininkė, pirmininkė (ji buvo 
viena iš jo steigėjų 1943). Nuo 
1943, tad nuo pat įsteigimo, bu
vo Balfo centro direktorė, tik su 
kelerių metų pertrauka, iki pat 
mirties. Daugelį metų, irgi 
iki mirties, vadovavo Detroito 
Balfo 76-ojo skyriaus piniginėm 
rinkliavom, o Vasario 16-osios 
minėjimų metu — aukų rinki
mui Altos naudai. Nuo pat LB 
apylinkės įsisteigimo Detroite 
1953 tapo LB nare, bet čia į 
valdybas neidavo, o tik sąžinin
gai mokėjo tautinio solidarumo 
įnašus.

Atsisveikinimas su velione 
Charles R. Step-Stepanausko 
šermeninėj įvyko balandžio 10 
vakare. Kun. V. Kriščiūnevičius 
ir kun. A. Babonas sukalbėjo 
rožančių, sesers sūnus kun. Pet
ras Paurazas skaitė iš Šv. Raš
to, o 9 kalbėtojai, jų tarpe ir iš 
Chicagos į laidotuves atvykę 
Balfo centro pirmininkė Marija 
Rudienė bei Altos gen. sekr. 
kun. Adolfas Stašys, tarė atsi
sveikinimo žodžius. Visi prisi
minė jos nepaprastą energiją, 
principingumą, aukojimąsi iki 
mirties. Atsisveikinimui vadova
vo Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centro v-bos narys Stasys 
Šimoliūnas. Dalyvavo apie 300 
žmonių.

Balandžio 11 į Dievo Ap
vaizdos bažnyčią ir po to į Holy 
Sepulchre kapines vėl velionę 
lydėjo didelė tautiečių minia, 
sudariusi 85 mašinų vilkstinę. 
Bažnyčioj mišias koncelebravo 
aštuoni kunigai, vadovaujami 
kun. P. Paurazo (kad pavardė 
neklaidintų: velionė Elzbieta ir 
jos sesuo Ona buvo ištekėję 
už pusbrolių Paurazų; kunigas 
— Onos sūnus). Kun. P. Paura
zas kalbėjo maldas ir kapinių 
mauzoliejuj.

Po laidotuvių Kultūros Centre 
įvyko gedulingi pietūs.

Detroito ir Amerikos lietuviai 
neteko didelės asmenybės.

Vyt. Igno paroda
Vytauto Igno dailės darbų pa

roda įvyko Dievo Apvaizdos 
parapijos Kultūros Centre balan
džio 7-8. Ją rengė LB Detroi
to apylinkės valdyba ir pasiseki
mu ypač rūpinosi jos narė Eleo
nora Grigaitienė.

Katalogo nebuvo, tad tiksliai 
nežinau, kiek paveikslų ekspo
nuota. Spėju, kad apie pusšim
tį, o gal ir daugiau.

Pagrindinės žanrų rūšys — 
trys: juoda-balta grafika, spalvo
ta bene aliejinė tapyba ir spal-. 
voti mišrios tapybos darbai. 
Tiek V. Igno grafika, tiek ir ta
pyba stebina savotišku meniniu 
paprastumu, aiškumu. Kiekvie
nas paveikslas turi pavadi
nimą, kurį paskaitęs tuoj susi- 
gaudai, kas čia piešta. Didžiųjų 
drobių spalvos tokios šiltos, 
daiktai ir žmonės, jose tokie pri
mityvūs, o vienok, atsistojęs 
priešais, akių atitraukti negali.

Publikos dėmesys parodai 
buvo didelis. Nežinau, kiek pa
veikslų parduota, bet kelis di
džiuosius tikrai detroitiečiai iš
sigabeno į savo namus. Tik pa
sisekimą nebūtinai liudija pirki
mas. Detroite daug išparduoda
vo ir antraeiliai dailininkai prieš 
15-10 metų. Dabar daugelis tau
tiečių turi pinigų, bet nebeturi 
namuose sienų paveikslam ka
binti. Tai tikra teisybė. Mane 

liūdina parodų trumpumas. Vie
ną dieną iškabino, kitą — išne
šė. Kad taip po porą savaičių, 
kad būtų galima bent du sekma
dienius po keletą valandų pasi
gėrėti. Ir V. Igno paroda, atida
ryta šeštadienio vakare, sekma
dienio popietę jau buvo iš
draskyta.

Šilainei 30 metų
Galinos Gobienės vadovauja

mas tautinių šokių ansamblis Ši
lainė šią vasarą sulauks 30- 
ties metų. Tos pačios vadovės 
treniruojama, iš pradžių tik 
kukli keliolikos įvairaus am
žiaus šokėjų grupė ilgainiui 
buvo išaugusi į elitinį kelių 
pakopų, kelių dešimčių šokėjų 
ansamblį (jaunių ir vyresniųjų 
šokėjų pastovios grupės, o dides
nių progų metu — ir jaunučiai, 
ir veteranai). Nebegaliu atminti, 
kada buvo pasiektas zenitas, bet 
jis perkoptas maždaug" prieš 
penkerius metus. Septinta ar aš
tunta šokėjų karta nebėra tokia, 
kokia buvo ketvirta, penkta ar 
šešta. Vis dėlto Šilainė dar gy
va, o kas žino, gal kada susi
lauks renesanso.

Trisdešimtmečio sukaktis bus 
atšvęsta gegužės 19, Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros Cent
re. Įvyks puota ir jos metu 
didelio šokėjų būrio atliekama 
programa, nes pasirodyti ruošia
si jauniai, vyresnieji šokėjai ir 
veteranų pilna 16-kos grupė.

Stasys Garliauskas ruošia su
kaktuvinį leidinį.

Staiga mirė V. Skrebutėnas
Apie Šilainę berašant ir viena 

ausim lietuviškų radijo translia
cijų beklausant, buvo pranešta, 
kad balandžio 14 staiga mirė 
Vilniaus krašto lietuvis Vytautas 
Skrebutėnas, kad balandžio 14 
(Didįjį Šeštadienį) bus pašarvo
tas Charles R. Step šermeni
nėj ir kad laidotuvės įvyks Ve
lykų antrąją dieną, balandžio 16.

V. Skrebutėnas buvo sulaukęs 
vos 55 metų. Su žmona Lidija 
išaugino sūnų Algį ir dukterį 
Ritą, dabar Polteraitienę, augi
nančią tris vaikučius.

Velionį Vytautą sutikdavom 
visuose didesniuose lietuvių 
renginiuose, minėjimuose, ba
liuose. Priklausė prie Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos, Die
vo Apvaizdos parapijos ir dar 
prie vienos kitos organizacijos. 
Buvo kuklus, malonus vyras.

Trys tamsios dienos
Trys tamsios dienos ir naktys 

tik šių žinučių autoriui, o yra 
žmonių Detroito apylinkėj, ku
rie elektros neturi jau savaitė ir 
gal dar porą dienų jos lauks.

Velniavos prasidėjo su uraga- 
niškais vėjais balandžio 5. Bene 
šimtui tūkstančių namų elektros 
srovės tiekimas nutrūko ba
landžio 5-6. Pirmą nemalonu- 
mą išgyvenau balandžio 6 vaka
re, nuvažiavęs į Oakland univer
siteto komplekse esantį Meadow 
Brook teatrą žiūrėti Moljero ko
medijos ir radęs tik tamsius 
siluetus. Vėtrai nutilus, ėmė lyti 
lijundra. Tai buvo balandžio 8, 
Verbų sekmadienį. Lijo visą 
dieną. Medžių šakos, telefono 
bei elektros vielos tino, tino, ti
no. Vakare, į tonas ledo išti
nusios, šakos ėmė pleišioti, kris
ti, trankydamos vos besilaikan
čius laidus. Apie vidurnaktį ap
temo ir mūsų namai, kartu su 
ketvirčiu milijono ar daugiau 
kitų. Užgeso šildančios krosnys, 
nutilo TV ir radijo aparatai, 
vandeniu pažliugo šaldytuvai. 
Namai pasidarė šalti, drėgni, ny
kūs. Elektriniai žiebtuvėliai ir 
visaip rūkstančios žvakės daug 
paguodos neteikė.

Kadangi nuo lijundros ir anks
tesnės vėtros daugiausia nu
kentėjo priemiesčiai, plėšimų, 
kaip New Yorke, užtemimo 
metu nebuvo. Aplamai jokių kri
minalinių aktų nepasireiškė. Tik 
ta prakeikta nykuma. Detroito 
elektromonteriai, pasikvietę dar 
keletą šimtų iš Chicagos ir To
ledo, Ohio, gurkšnodami kavą, 
dirbo antvalandžius ir švilpavo. 
Pirma ligoninės, paskui mokyk
los (jas audra kuone visas, vi
sam Detroito metropoly, už
darė), ugniagesių, policijos sto
tys, prekyvietės, dar nežinau

Detroite buvo surengtas Draugo dienraščio 70 metų minėjimas. Ta proga Br. Kviklio rū
pesčiu buvo suruošta lietuviškos spaudos 100 metų sukakties paroda. Nuotraukoje 
matome dalį eksponatų. Nuotr. J. Urbono

WATERBURY, 
CONN.

Laisvės šventė
VVaterbury anksčiau visus Va

sario 16-osios minėjimus pra
vesdavo Altą. Vienybės dvasioj 
paskutinius dvejus metus tokius 
minėjimus kartu rengia Altą ir 
Lietuvių Bendruomenė, lygiai 

kas, ir tik gale rezidenciniai 
rajonai tvarkomi. Edisono kelio
lika telefono numerių pasidarė 
nebeprisišaukiami. Radijas ir 
laikraščiai vis skelbė sensaci
jas, džiaugėsi milijoniniais skai
čiais, gyrė elektrikų herojiš
kumą, dirbant po 16 valandų 
kasdien, o pas mus buvo tamsu, 
ir tiek. Tik trečiadienio, balan
džio 11, pavakary namai nušvi
to. Bet dar ne visi.

Kalbam sau: apsaugok, Vieš
patie, nuo atominio karo ar ku
rios didesnės gamtos katastro
fos! Kaip antvalandžių didvyriai 
čia dirba, truputį paaiškina sa
vaitei praėjus po katastrofos pra
džios paskelbta žinutė: iš dvie
jų tūkstančių besidarbuojančių 
elektrikų tik vienas buvo labai 
lengvai sužeistas ... O nieko 
nedariusių žmonių mažiausia 
septyni žuvo ir daug buvo su
žeistų degančiom vielom krin
tant, elektros stulpam ir medžių 
šakom griūvant.

Alfonsas Nakas 

BALTIC 
TOURS

S DIENOS - LIETUVOJE & RUSIJOJE:
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje

Rūgs. 20 — 28 d.......................  $849.00
Rūgs. 27 — Spal. 5 d.................................. $849.00

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

Rūgs. 6 — 16 d.............. -...........   $849.00
Spal. 11 - 21 d.................... --........-........  $779.00

12 DIENŲ - LIETUVOJE & LENKIJOJE:
6 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 25 d. — Rugp. 7 d. ........ . .... . ..... $1,249.00

pasidalydamos rengimo išlai
domis.

Minėjimo proga vietos laikraš
ty buvo net keturi ilgesni 
straipsneliai ir dvi nuotraukos — 
su dienos burmistru muz. A. 
Aleksiu ir pirmam puslapy spal
vota nuotrauka su penkiom lie
tuvaitėm šokėjom.

Iš anksto gerai informuota vi
suomenė vasario 16 rytą susirin
ko prie miesto valdybos rūmų 
Lietuvos vėliavai pakelti. Po to 

burmistras E. Bergin visus pa
kvietė į savo kabinetą, tos die
nos burmistru paskyrė muz. A. 
Aleksį ir visus svečius pavaišino.

Vasario 16 vakare Danutė 
Venclauskaitė savo motinos pri
siminimui suruošė tradicinę va
karienę savo lėšomis. Gautą pel- 
ną ji skiria Balfui ir Vasario 16 
gimnazijai.

Vasario 18, sekmadienį, 11 
vai. lietuvių bažnyčioj kun. Vy
tautas Zakaras iš Putnam, Conn., 
aukojo mišias asistuojant kun. J. 
Ruokiui, ir pasakė patriotinį pa
mokslą. Pamaldose dalyvavo ir 
miesto burmistras bei kiti parei
gūnai. Ir lietuvių susirinko žy
miai daugiau negu kiekvieną 
sekmadienį. Choras giedojo lie
tuviškas giesmes.

Minėjimas 3 vai. popiet buvo 
tęsiamas Šv. Juozapo parapijos 
mokyklos salėj. LB apylinkės 
pirm. Viktoras Vaitkus pasvei
kino ir programai vadovauti pa
kvietė Violetą Kdzlauskaitę. Po 
JAV ir Leituvos himnų invokaci- 

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ, 
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA

Nuo devynių iki penkiolikos dienų

ją sukalbėjo kun. J. Ruokis. Ne
priklausomybės aktą perskaitė
K. Čampienė, gubernatorės 
proklamaciją — K. Vaitkus, kon- 
gresmano Ratshford sveikinimą 
— stud. Viktor Kenter. Burmist
ras E. Bergin perskaitė jo iš
leistą proklamaciją. Pagrindinę 
minėjimo kalbą angliškai ir lie
tuviškai pasakė Vytautas Radzi- 
vanas iš New Yorko.

Meninėj daly solistė Gertrū
da Raskauskas atliko keletą liau
dies dainų ir porą operų iš
traukų. Jai akom-
ponavo Allen De Ferrari. Tau
tinių šokių grupė “Ratelis”, vad. 
Z. Čerskienės, pašoko keletą 
tautinių šokių. Visų priimtą re
zoliuciją perskaitė Marcelė 
Aleksienė.

Baigiamajame žody visiem pa
dėkojo Altos vardu A. Čampė. 
Aukos laisvinimo veiklai buvo 
renkamos ir skiriamos Altai, Vil
kui ar Lietuvių Bendruomenei 
pagal aukotojo nurodymą.

Vedybinė sukaktis
Jonas ir Albina Brazauskai po 

minėjimo buvo pagerbti ir pa
sveikinti kaip švenčią 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Jo
nas — ilgametis Balfo skyriaus 
pirmininkas, o Albina — valdy
bos narė. Jonas yra ir Balfo 
direktorius Conn. valstijoj. Jo
nas taip pat uoliai dalyvauja cho
re, atlieka bendruomeninio dar
bo pareigas, yra sėkmingas 
Lietuvių Fondo įgaliotinis.

Š.K.V.

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

VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA:
• Išvykimas iš Bostono, , New Yorko ir Chicagos 

via Lufthansa, NortrMest 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

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

Dėl daugiau informacijų ir rezervacijoms 
prašome kreiptis į:

BALTIC TOURS 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

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

— Palangiečiai Romas Giedra 
ir jo žmona Lidija, balandžio 1 
atvykę iš Maskvos į Romą, dar 
tebetvarko reikiamus doku
mentus įvažiuoti į JAV. Velykų 
sekmadienį jiedu kartu su 
400,000 tikinčiųjų minia daly
vavo iškilmingose pamaldose 
Šv. Petro aikštėj ir išgirdo po
piežiaus Jono Pauliaus II lie
tuviškai pasakytus velykinius 
sveikinimus. Romas Giedra yra 
vienas iš keturių jaunuolių, ku
rie 1962 sovietinio teismo buvo 
nuteisti už mėginimą lėktuvu 
pabėgti iš Lietuvos. Nors Ro
mas tada turėjo tik 17 metų, tu
rėjo atlikti penkerių metų baus
mę Mordovijos priverčiamųjų 
darbų lagery.

— Philadelphijos Vinco Krė
vės mokyklos rengiama madų 
paroda įvyksta šį sekmadienį, 
gegužės 6, .3 vai! p.p. Lietuvių 
Namuose. Parodos pranešėjos — 
Jūra Viesulienė ir Ann Marie 
Wallash-Levin.

— Lietuvių Katalikų Religi
nės Šalpos metinis narių suva
žiavimas šaukiamas gegužės 8, 
antradienį, 1 vai. popiet, LKRŠ 
centro įstaigoj, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Programoj 
metiniai apyskaitiniai praneši
mai, jų tvirtinimas, ateinančių 
veiklos metų sąmatos priėmi
mas, septynių direktorių rinki
mas ir kiti organizaciniai bei 
šalpos reikalai. Į susirinkimą at
vyksta LKR Šalpos pirmininkas 
vysk. V. Brizgys. Visi kunigai 
maloniai kviečiami dalyvauti.

— Kunigų Vienybės centro 
valdybos posėdis įvyks gegužės 
10, 12 vai. Švč. Trejybės parapi
jos klebonijoj, Hardford, Conn., 
klebono kun. Juozo Matučio'glo- 
boj. ’ '

— Vilniaus universiteto 400 
metų sukaktuvinė paroda, sudo
minusi Chicagos lietuvius, per
keliama į Bostoną. Jos ekspo
natai gegužės 5-6 bus išstatyti 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj. Pa
rodą Bostone organizuoja ir 
tvarko skautybės ugdymo fon
das.

— Nerijos, Clevelando stu
denčių ansamblio, koncertas, 
ruošiamas PLJS Ryšių centro, į- 
vyks gegužės 6 Chicagoj, Jauni
mo Centre.

— Solistai Margarita ir Vacys 
Momkai atliks meninę programą 
Lietuvių Fondo vajaus vakarie
nės metu gegužės 5 Chicagoj, 
Jaunimo Centre.

— Vinco Krėvės mokyklos 
rengiamoje madų parodoje Phi- 
ladelphijoje gegužės 6 bus pada
lintos loterijos dovanos, kurių 
tarpe yra R. Viesulo grafika, 
P. Vaškio keramika, I. Nenortie- 
nės emalis, gintaro papuošalas ir 
kitos gėrybės. Loterijos bilietus 
platina mokyklos tėvų komitetas 
ir visi mokiniai. Madų paroda į- 
vyks Philadelphijos Lietuvių 
Namuose, Allegheny ir Rich
mond, prie 1-95 kelio.

— Melborno lietuvių para
pijos lituanistinė mokykla šiais 
metais atžymės savo 25 metų 
veiklos sukaktį. Mokyklos glo
bėjas kun. Pr. Vasėris ruošia ju
biliejinį leidinį — mokyklos gy
venimo ir darbų albumą.

— Cleveland, Ohio, ateiti
ninkų tradicinė pavasario šven
tė įvyks gegužės 5-6 D.M.N.P. 
parapijos patalpose.

— Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas rengiamas 
birželio 29 — liepos 3 Clevelan
de.

— Amnesty International, 
tarptautinio masto organizacija, 
kovojanti už žmogaus pagrindi
nes .teises ir laisves ateistinės 
Sovietų Rusijos okupuotuose 
kraštuose, savo skyrių New Yor
ke perkėlė į kitas patalpas. Da
bartinis adresas: AMNESTY 
INTERNATIONAL U.S.A., 304 
VVest 58th St., New York, N.Y. 
10019. Telef. 212 582-4440.
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Susitikę po daugel metų. Natalija Juška-Sakalauskienė (D) 
po daugel metų iš Lietuvos atsikvietė motiną Nataliją Juš
kienę. Kairėje žentas Jonas Sakalauskas, priekyje — Sa
kalauskų sūnus Gerald ir jo mažiukas sūnus Kevin, Sa
kalauskų dukra Ilona Kearns.

Po 56 metų sugrįžo į Ameriką
Kadaise Brooklyne gyveno 

Vincas ir Natalija Juškai. Jie į 
Lietuvą išvyko 1922 ir apsigy
veno Griškabūdyje. Neturėjo pi
lietybės popierių, tai buvo sun
ku iš ten išvažiuoti.

Jos dukra Natalija grįžo į Ame
riką 1934. Čia ištekėjo už Jono 
Sakalausko ir apsigyveno En- 
field, Conn. Dukra padėjo daug 
rūpesčio, kad išleistų jos motiną 
grįžti į Ameriką. Praeitų metų 
gruodžio 9 į Maskvą senutės 
motinos pasitikti nuskrido Jonas

'SEATTLE, WASH.
Atgaivinta LB apylinkė

Apie 1960 ir Seattle mieste 
buvo įsikūręs lietuvių būrys, kai 
čia buvo išsiplėtus lėktuvų pra
monė. Tuo metu ir lietuvių orga
nizacinis gyvenimas geriau reiš
kėsi — veikė LB apylinkė. 1962 
čia įvykusios tarptautinės paro
dos metu LB valdyba mielai glo
bojo parodon atvykstančius tait- 
tiečius. Vienas paskutinių apy
linkės pirmininkų buvo J. Shalk- 
Šalkauskis.

Nuo 1968 LB apylinkė nusto
jo veikusi. Lietuviška veikla 
reiškėsi pavienėmis pastango
mis. Vasario 16 minėjimai buvo 
surengiami daugiausia inž. Vyt. 
Lapatinsko iniciatyva.

LB Vakarų apygardos valdyba 
ir Krašto valdyba dėjo pastangas 
atgaivinti LB apylinkę. Vėl buvo 
užmegztas kontaktas su Vyt. La- 
patinsku, kuris pakvietė LB 
Krašto valdybos vicepirm. J. 
Čingą į jų ruošiamą Vasario 16- 
osios minėjimą.

Minėjimo išvakarėse Lapa- 
tinskų namuose buvo sukviestas 
veiklesnių lietuvių susirinkimas. 
Išdiskutuotas klausimas, ar

1979 VISIT LITHUANIA & ROME 1979
(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 COLLEGE, ROME, WHO HIGHLY 
RECOMMEND LADIES WEAR NATIONAL COSTUME)

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

Cost per person, double occupancy; based on GIT Air Fare — subject to change and/or 
government approval; add $3 departure tax; tour director will accompany each tour with minimum 
30 participants.

Depart
N. York

Return
N. York Cities/nightš 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
Sept. 19 Sept. 27 Vilnius 5, Moscovv 2 $876

rZ/Z/T //ZA’ZZ/TZJ'

Jerry Zaborowski
Tour Manager 

Yes, I am interested in your...................................... departure

Name

Address, City, Zip

Phone No.

ir Natalija Sakalauskai ir jų 
dukra Ilona Kearns. Šią kelionę 
laimingai suvažinėjo, ir gruo
džio 13 Natalija Juškienė jau 
buvo savo dukros šeimoje ir čia 
susipažino su savo anūkais — 
Gerald J. ir jo sūnumi, proanū
kiu. Pirmą kartą gyvenime ji 
Maskvoje susitiko ir savo žentą 
Joną Sakalauską.

Natalija Sakalauskas ir jos šei
ma dėkoja visiem už suteiktą 
pagalbą: kleb. kun. J. Matučiui, 
Marijonai Šulskienei, Simo Ku
dirkos motinai, Adai Ustjanaus- 
kienei, kuri tiek daug darbavosi 
dėl šios kelionės, Connecticuto 
atstovui Tobbi Moffet ir visiem 
jo talkininkams, Šv. Jurgio para
pijos klebonui Brooklyne kun. 
Bruno Kruzui, Amerikos konsu
lui Mr. Pringel ir Jurgiui Bie
liauskui už suteiktą pagalbą jai 
gyvenant Lietuvoje.

Natalija J. Sakalauskas

Seattle lietuviam reikalinga LB 
apylinkė. Tik vienam dalyviui 
iškėlus abejonių, visi kiti pasisa
kė už apylinkės atgaivinimą. Per 
LB organizacinį vienetą geriau 
bus galima kelti lietuviam opius 
reikalus pas senatorius bei 
kongresmanus ir reprezentuoti 
lietuvius bendraujant su pabal- 
tiečiais ir kitomis tautybėmis. 
Per LB apylinkę bus ruošiami 
minėjimai ir kitokie renginiai.

Čia pat išrinkta valdyba, kuri 
taip pasidalijo darbo sritim: Ina 
Bertulytė-Bray — pirm., Vytau
tas Lapatinskas — vicepirm., 
Gėdis Morkūnas — ižd., Nijolė 
Raišienė — sekr.

Nepriklausomybės minėjimas 
vyko vasario 17 latvių salėj. Jį 
šiemet suorganizavo Ina Bray.

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Bendruomenės vi

suomeninei veiklai paremti Va
sario 16-tos proga aukojo:

125 dol. — dr. Petras Vilei
šis.

Po 100 dol. — kun. Jonas Ruo
kis, M. ir V. Lisauskai, Juozas 
Puodžiūnas.

75 dol. — Pranas Gaižutis.

BALTIMORĖ
Vedybinio gyvenimo 50 metų 

sukaktį minėjo Kazys ir Marijo
na Tauter (Tautoriai) balandžio 
28. Sukaktuvininkai su savo šei
ma bei giminėm dalyvavo padė
kos mišiose Šv. Alfonso bažny
čioj II vai. ryto. Juos palaimino 
kun. A. Dranginis. Po mišių 
visi dalyvavo pietuose.

Pirmosios komunijos iškilmšs 
Šv. Alfonso bažnyčioj įvyks ge
gužės 6, sekmadienį, per 10 
vai. mišias. Po mišių vaikučiai 
nusifotografuos su parapijos ku
nigais mokyklos salėj.

Rožančiaus žygiavimas įvyks 
gegužės 6, sekmadienį. Maldi
ninkai iš visos Baltimorės susi
rinks prie Šv. Alfonso bažny
čios trečią vai. popiet. Nuo Šv. 
Alfonso bažnyčios žygiuos į 
Charles Plaza miesto centre ir 
kalbės rožančių. Rožančiaus da
lys bus kalbamos įvairiomis kal
bomis. Šios gražios iškilmės 
baigsis su pamokslu ir palaimi
nimu Švč. Sakramentu.

Motinos Dieną, gegužės 13, 
Šv. Alfonso bažnyčioj per 8:30 
mišias įvyks Šeimos Komunijos 
šventė. Tai yra viena iš gražiau
sių dienų Šv. Alfonso parapijoj, 
kada šeimos dalyvauja mišiose ir 
bendrai priima komuniją.

Jonas Obelinis

Šventei vadovavo Vyt. Lapatins
kas. Pagrindinę kalbą pasakė J. 
Činga iš Los Angeles. Jo tema: 
Lietuviai pavergtoj tėvynėj ir 
pasauly.

Buvo pristatyta naujoji LB 
apylinkės valdyba. Latvių atsto
vas I. Ikstrums ir estų A. Ver- 
camer išreiškė draugiškus linkė
jimus ir solidarumą lietuvių tau
tai.

Meninėj daly solistė Zita Pet- 
kuvienė padainavo penkias lie
tuviškas dainas: Tallat-Kelpšos 
“Už aukštųjų kalnelių” ir “Tu, 
girele”, Aronos “Laisvės var
pas” ir G. Gudauskienės “Aš 
žinau” ir “Prisiminimas”.

Po minėjimo buvo jaukios 
vaišės.

Minėjime dalyvavo šimtas su 
viršum lietuvių ir daug gražaus 
jaunimo. Iš Olimpijos, Washing- 
tono sostinės (60 mylių), solida
riai atvyko Gyliai, Žvirgždienės 
šeima ir Minelgai.

Minėjimo dalyviai dosniai 
aukojo laisvinimo reikalam.

J.-LB Inf.

Po 50 dol. — Brooklyn Baking 
Co., Ignas Kriaučiūnas, Želvių 
šeima.

40 dol. — Stasys ir Sofija 
Kuzminskai.

Po 25 dol. — Brooklyn Phar- 
macy, Ine., Ateitininkų sendrau
gių skyrius, Juozas Ambrozaitis, 
Lietuvių Fronto Bičiulių Sam
būris, Lietuvių Klubas, Lietuvių 
Karių S-ga Ramovė, A. ir J. Bra
zauskai, J. ir J. Paliuliai, Juo
zas Muraška, Knygynas Spauda, 
Leonas Savickas, Kazys Sapet- 
ka, dr. Vita Vileišis-Sherman.

Po 20 dol. — Liutkų šeima, 
Arūnas Paliulis, Juozas Skla- 
daitis, Vincas Skladaitis, E. ir J. 
Šlivinskai.

Po 15 dol. — O. ir A. Ke- 
niausiai, V. ir V. Kuzmickai ir 
Juozas Skruzdys.

Po 10 dol. — prof. A. Alek
sis, A. ir B. Balsiai, O. ir E. 
Bazėnai, Pijus Didžbalis, Simas 
Augaitis, Skautų Vyčių būrelis, 
Sakučių Tuntas Neris, A. ir J. 
Šatkauskai, Vladas Krasauskas, 
J. ir A. Vaičaičiai, J. ir O. Ke- 
mežai, D. ir A. Uogintai, P. ir D. 
Kūrai, P. ir M. Marūnai, J. ir A. 
Raugaliai, Bronius Maurutis, 
Vaitkų šeima, Elena Skladaitytė, 
Angelė Skladaitytė, Juozas Kaz
lauskas, Albertas Melninkas, J. 
ir N. Veličkai, Vytas Trečiokas, 
J. ir V. Gelumbauskai, Marija 
Knystautienė, M. ir V. Pūkeliai, 
Henry Kachergis, Chester Bo- 
gushas, Elena Karpavičius, Juo
zas Valkauskas, Mina Rushins- 
kas, Vladas Varneckas, Viktoras 
Bendorius, B. ir O. Mačiulai- 
čiai, M. ir O. Tonkūnai, Kaspu
čių šeima, Norkų šeima, J. ir E. 
Vaitkai, A. Matas, Genė Valiu
lienė, K. ir A. Paliuliai, Alex’s 
Package Store.

Po 5 dol. — Jonas Byla, Vin

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

(212) 847-5522

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje,* 1 naktis Maskvoje

VIENOS SAVAITES: B Bostono ar New Yorko Iš Chicagos
Gegužės 14 ir 21 d.
Birželio 11 d. — išparduota

$850.00 $980.00

Liepos 9, BIRŽELIO 18 $875.00 $1010.00
Rugp. 20, Rūgs. 3 ir 10 $875.00 $1010.00
Rūgs. 17 $850.00 $980:00

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

ir

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

Visas grupes lydės patyrę Vadovai. įskaitoma ekskursijos 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.

1979 KELIONĖS Į LIETUVĄ

Kelionės dienos Naktų skaičius Kaina iš New Yorko 
$

Lietuvoje Už Lietuvos

Geg. 2-10 5 2 829
Geg. 9-17 5 2 829
Geg. 16-25 5 2 839
Geg. 16-26 6 2 859
Birž. 7-16 5 2 859
Birž. 7 -21 5 8 1,399
Birž. 13-21 5 2 926
Birž. 20-liepos 4 5 8 1,189
Birž. 26-liepos 10 6 7 1,189
Liepos 4-18 5 8

2
1,420

Liepos 12-21 5 865
Liepos 12-26 5 8 1,399
Rugp. 2-11 5 2 865
Rugp. 2-16 5 8 1,399
Rugp. 8-22 5 8 1,189
Rugp. 15-29 5 8 1,420
Rūgs. 19-27 5 2 829
Rūgs. 26-spalio 4 5 2 829
Spalio 10-18 5 2 829
Gruodžio 19-sausio 2 5 8 1,045

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

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

cas Valteris, Jonas Toleikis, An
tanas Bernotas, O. Bazėnienė, L. 
Matonienė, A. Gylienė, J. Pau
lius, A. Norkeliūnas, Jūratė Vait
kutė, A. Budzinauskienė, J. ir A. 
Karmūzai, Lazauskas Family, 
Zigmas Delininkaitis, Vytautas 
Radzivanas, Elena Puodžiū- 
naitė, Magdelena Kudirkienė, 
Jonas Ulozas, Marcelė Laurec- 
kienė, Balys Kaušyla.

Nežinomas aukotojas — 10, 
J.P. — 6, Kastytis Vaitkus —3, 
XXX (n. aukotojas) — 2 dol.

Iš viso surinkta aukų 1703 do
leriai.

Dosniem aukotojam reiškia
me nuoširdžiausią padėką.

L.B. Waterburio Apylinkės 
Valdyba

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Žvaigždžių dešimtuko turny
ras Montrealy jau įpusėtas. Sep
tynis ratus pirmavęs Vengrijos 
dm Portisch, priešaky pasaulio 
meisterio Karpovo ir buv. pasau
lio meisterio Talio, nebeišlaikė 
pirmavimo, kai Karpovas nuga
lėjo atidėtoj partijoj amerikietį 
Kavaleką, o su Portischu baigė 
lygiomis. I-ojo rato lentelė (po 

9 ratų) dalyvius rikiavo tokia 
eile: Karpovas — 6.5 taško, Por
tisch ir Talis — po 6, jugosla
vas Ljubojevič — 5.5, vokietis 
Huebner — 5, olandas Tim- 
man — 4.5, čekas Hort — 4, buv. 
pasaulio meisteris Spasskis — 

3.5, danas Larsen — 2.5, o len
telės užbaigoj amerikietis Kava- 
lek — 2 tš., kuris šiuos taškus 
pelnė lygiomis su Portischu, 
Larsenu, Hortu ir Timmanu, bet 
penkiem pralaimėjo. Karpovas 

nugalėjo Kavaleką, Ljubojevičių, 
Spasskį ir Timmaną, 5 par
tijas baigė lygiomis. Be pralai
mėjimo I ratą baigė Karpovas, 
Talis ir Portisch.

Panevėžy vyksta Lietuvos 
šachmatų pirmenybės. Po 5 ratų 
pirmavo Lietuvos šachmatų ve
teranas tm Vladas Mikėnas, 
surinkęs 4 taškus; pustaškiu atsi
likę buvo jauni meisteriai D. La- 
pienis (Vilnius) ir plungietis V. 
Majorovas — po 3.5 tš.; 3 taš
kus turėjo vilnietis Kveinys ir 
klaipėdietis Ševeliovas. Po 2.5 
taško (50%) turėjo svečiai — ry- 
gietis L. Gutmanas, A. Male- 
vinskis iš Kaliningrado ir Lerne-> 
ris iš Odesos su kauniečiu Ra
geliu ir vilniečiu Rasteniu.

Moterų zoniniame turnyre 
Vengrijoj vienoj grupėj pirmavo 
vengrės Porubski, Vereci su len
ke Smačinska, o kitoj — taip pat 
vengrės Ivanka su Makaji.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

Mlchigan 2-4130

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

Dr. A. Gerutis, Petras Klimas. 
10 dol.

P. Klimas, Iš mano prisimini
mų. 12 dol.

G. Valančius, Žemaičių Didy
sis. I-oji ir II-oji dalis. Po 12 
dol.

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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SVEČIAVOSI TORONTO
Laisvės Žiburio radijas, ku

riam vadovauja Romas Kezys, 
pavasariniam koncertui pasi
kvietė iš Toronto mergaičių an
samblį “Volunges”. Ansambliui 
vadovauja muzikė Dalia Viskon- 
tienė.

Kanada yra gana gyvastinga, 
moka savo jaunimą suburti į an
samblius — dainų ar tautinių šo
kių vienetus. Tokiame Toronte 
veikia bent keli tokie ansamb
liai, ir jaunimo jiem nepritrūksta. 
Nepritrūksta ir vadovų, kurie su
maniai moka dirbti su jaunimu.

Volungės sudaro nedidelį 
mergaičių vienetą — viso jų bu- 
vo 11, dirigentė — dvyliktoji, 
o akomponavusi jom — Silvija 
Fraimanienė — tryliktoji. Tai ir 
visa.

Kas gi buvo naujo?
Jos į dainavimą įvedė nedide

lį judesį. Kartais prieš dainą per-
sigrupavo, o kartais net dainuo
damos pakeitė vietas, pakėlė 
rankas ir atvaidino kokius nors 
prasmingus judesius, pride
rintus prie dainos teksto. Tuos 
judesius apipavidalino Birutė 
Vaitkūnaitė-Nagienė. Tai įnešė 
gyvumo ir lankstumo pačiam 
koncertui, nes kiekviena daina 
buvo savaip sugrupuota, judesiu 
palydėta.

Pradėta liaudies dainomis
Koncertą pradėjo punktualiai 

— 7 v.v. Pirmoje dalyje buvo 
lietuvių liaudies dainos, har
monizuotos įvairių muzikų. 
Mergaitės buvo pasipuošusios 
tautiniais drabužiais.

Pirmoje dalyje jos atliko šias 
dainas: Ko liūdi, berželi — 
harm. Z. Venckaus, Vijo vilkas 
voveraitę — harm. M. Noviko, 

Liepė man motulė — harm. 
Z. Venckaus, Oi lekia lekia gul
bių pulkelis — harm. M. K. Čiur
lionio, Ryto rytelio ir Aviža pra
šė gražiai pasėti — sutartinės, 
Gegutė — skudučiai — J. Šve
do, Kas bus? — harm. J. Go
vėdo, Žalioji lankoj obelyns — 
harm. K. Kavecko, Pasidora 
čiūto — sutartinė, Beauštant! 

A.A. 
ANTANUI JURGĖLAI

mirus, jo sūnui Vytautui, mūsų korporacijos vieneto val
dybos nariui, broliui ir motinai gilią užuojautą reiškia

Korp. Neo Lithuania
Neto Yorko vieneto valdyba

A.A.
ANTANUI JURGĖLAI

mirus, jo žmonai Emilijai, sūnums Vytautui ir Rimantui 
gilią užuojautą reiškiame

Veronika Gudienė ir dukterys

aušrelė — harm. J. Govėdo, Un- 
tytė — skudučiai, Vištela karkė 
— sutartinė, Skamba skamba 
kankliai — harm. J. Govėdo.

Antroji dalis
Po pertraukos antroje dalyje 

jau buvo drabužius pakeitusios. 
Išėjo su ilgom baltom sukne
lėm. Antroji dalis buvo sudary
ta iš įvairių estradinių dainų: 
Rid rito — A. Raudonikio, Va
saros naktys — St. Gailevičiaus, 
Vakarinė daina — V. Kairiūkš
čio, Kai ateis pavasaris — A. 
Bražinsko, Pienė — M. Vaitkevi
čiaus, Metų laikų ciklas — G.
Gudauskienės. Bisui — Lauksiu 
tavęs ateinant — A. Raudonikio 
ir Devinbalsė — M. Noviko.

Pabaigoje Romas Kezys padė-
kojo ansambliui ir jo vadovei 
už gražias dainas ir kvietė toliau 
visus vakaroti ir linksmintis.

-o-
Ansamblis dainuoja gerai, su

sidainavęs, susiklausęs, su tin
kama dainavimo kultūra. Antroji 
dalis su lengvąja muzika ge
riau praskambėjo. Atrodo, kad į 
liaudies dainų grožį nėra taip 
lengva įsiskverbti, gal ir pats 
liaudies dainų pasaulis daini

ninkėm yra tolimesnis, ne taip 
gerai suprantamas, kaip dabar
tinė lengvoji, arba estradinė, 
daina. Ypač gražiai nuskambėjo 
bisuota Raudonikio — Lauksiu 
tavęs ateinant.

Reikia pasidžiaugti ansambliu 
ir jo jaunyste — dirba ir triūsia, 
lavina savo balsą ir savo jude
sius ir tuo praturtina lietu
viškąjį gyvenimą. Ansamblis yra 
parinktas vykti į šių metų jauni
mo kongresą, kuris bus Londone 
ir V. Vokietijoje. Linkime Vo
lungėm kuo gražiausiai ten pasi
rodyti.

Po programos vyko šokiai, va
karonė prie stalų. Buvo ir įvai
rių laimėjimų. Gaila, kad publi
kos šį kartą buvo mažokai. Vos 
apie porą šimtų. O galėjo būti 
daugiau, nes tokia reta proga iš
girsti tolimą ir skambų ansamb
lį- (p-j.)

Toronto Volungių ansamblis po koncerto Kultūros Židinio scenoje balandžio 21. Jom už gra
žias dainas dėkoja Laisvės Žiburio radijo programos direktorius Romas Kezys (d.) Nuotr. A.
Reivytienės

RINKIMAI NEW JERSEY APYGARDOJ
LB NJ apygardoj kandidatuo

ja į LB 9-ąją tarybą šie apy
gardos ribose gyveną lietuviai: 
Vladas Audėnas, Danguolė 
Dižbalienė, Ona Karašienė, An
tanas Masionis, Antanas Pocius, 
Jokūbas Stukas ir Valentinas 
Šernas. Balsuoti galima tik už 5 
kandidatus. Balsuoti teisę turi 
kiekvienas patriotas lietuvis, su
laukęs 18 m. amžiaus. Į balsuo
tojų sąrašus galima įsirašyti ir 
balsavimo dienomis šių LB apy
linkių rinkimų komisijų nurody
tose vietose ir laiku:

Elizabeth: šeštadieniais, ge
gužės 5 ir 12 balsavimo būsti
nė bus atidara Lietuvių Laisvės 
salėj, 269 Second St., nuo 9 vai. 
30 min. ryto iki 1 vai. 30 min. 
popiet; sekmadieniais, gegužės 
6 ir 13 balsavimai vyks Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos salėj, 216 
Ripley PI., nuo 10 vai. ryto iki 
1 vai. popiet.

Jersey City: balsavimo būsti
nė bus Eugenijos Raudienės na-

PATIKSLINIMAS
Janina Gerdvilienė prašo pa

tikslinti bei papildyti jos apibū
dinimą kaip kandidatę į LB 
tarybą. Ateitininkė, Balfo direk
torė ir 100 skyriaus pirmininkė, 
LB apygardos vicepirmininkė 
švietimo reikalams, Liet. Fronto 
Bičiulių, N.Y. sambūrio iždi
ninkė, LMK Federacijos New 
Yorko Klubo ir Altos narė, pri
klauso prie Kultūros Židinio pa
rengimų komiteto, 7 metai talki
na ketvirtadienio bingui, 18 
metų mokytojavo šeštadieninėje 
Maironio mokykloje, priklausė 
prie LB I-osios, o dabar Wood- 
haveno apylinkės, medicinos 
technologė ir priklauso prie 
New Yorko skyriaus ir Ameri
kos Mikrobiologų sąjungos. 

‘Ąrpber pfolidays”
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
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me, 2142 Alberta Avė., Linden; 
būstinė bus atidara gegužės 
6, sekmadienį, visą dieną.

Newark balsavimo būstinė 
per visas 4 dienas bus Švč. 
Trejybės parapijos salėj, 207 
Adams St., ir bus atidara šeš
tadieniais, gegužės 5 ir 12, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. popiet ir 
sekmadieniais, gegužės 6 ir 13, 
nuo 9 vai. r. iki 4 vai. popiet.

Kearny: rinkimų būstinė So
pulingosios Dievo Motinos pa
rapijos salėj, 136 Davis Avė., 
bus atidara gegužės 6, sekma
dienį, nuo 8 vai. r. iki 6 vai. po
piet.

Paterson: rinkimų būstinė per 
visas 4 dienas bus Šv. Kazi
miero parapijos salėj, Mont- 
gomery PI., salėj po bažnyčia. 
Būstinė bus atidara šeštadie
niais, gegužės 5 ir 12, nuo 6 
iki 8 vai. vak. ir sekmadieniais,

ELIZABETH, N.J.

Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Švč. Sakramento 40-ties vai. gar
binimo atlaidai įvyksta gegužės 
6, 7 ir 8. Pamokslai lietuvių 
ir anglų kalbomis bus sakomi va
karais 7 vai. Antradienį, gegu
žės 8, 7 v.v. atlaidai užbaigia
mi mišparais ir iškilminga pro
cesija.

Atlaidus pravesti yra pakvies
tas žinomas pamokslininkas 
kun. Jonas Borevičius, SJ.

Parapiečiai kviečiami kuo 
gausiau šiuose atlaiduose daly
vauti.

Gegužės 7, pirmadienį vakare 
bus ypatingos maldos už arki
vyskupą Jurgį Matulaitį, prašant 
pagreitinto beatifikacijos bylos 
teigiamo išsprendimo, paskel
biant jį šventuoju. 

gegužės 6 ir 13, nuo 9 vai. r. iki 
2 vai. popiet.

LB Linden apylinkei priklau
są lietuviai prašomi balsuoti Eli-‘ 
zabeth LB apyl. rinkimų komisi
jos nurodytoj vietoj ir laiku.

LB NJ apyg. rinkimų komisija

PADĖKA
Bostono lituanistinės mokyk

los tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja JAV LB Švietimo tarybai 
už suteiktą 600 dol. auką.

Bostono lituanistinė mokykla 
sunkiai verčiasi, ypač dabar, kai 
'mokinių skaičius mažėja, o išlai
dos didėja. LB Švietimo tarybos 
šių metų parama yra labai įver
tinta, ir mokyklos tėvų komite
tas ir mokyklos direktorius už tą 
paramą yra labai dėkingi.

PADĖKA

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj kovo 
25 atšventė 45 metų veiklos su
kaktį. Dėkojame Vasarios Garsų 
trijulei iš Mississauga, Ont., ak
toriui Vitaliui Žukauskui iš New 
Yorko, atlikusiem programą. Dė
kojam inž. J. Stašaičiui iš Dor- 
chesterio už sveikinimo kalbą ir 
už Jono Vanagaičio šaulių kuo

pos dovaną. Taip pat dėkojam 
Bostono Moterų K. F. klubo 
pirm. Elenai Vasyliūnienei už 
vadovavimą programai. Dėkoja
me visai publikai už atsilanky
mą, už dosnias dovanas rankdar
biais ir maisto produktais. Ypa
tingai dėkojame vyriausiai šei
mininkei Monikai Plevokienei 
ir jos pagelbininkėm, ir visiem, 
kurie dirbo šiame parengime, 
bei visiem, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie renginio pa
sisekimo. Dėkojam organiza
cijom, prekybininkam ir pavie
niam asmenim už sveikinimus 
programos knygoj. Dėkojam už 
pinigines dovanas radijo pro
gramos išlaikymui, gražius laiš
kus bei linkėjimus sulaukti 
auksinio jubiliejaus. Visiems 
nuoširdžiausias ačiū. — Stepo
nas ir Valentina Minkai.

Balandžio mėn. Kultūriniame 
Subatvakary So. Bostone prele
gentu buvo rašytojas-redaktorius 
Stepas Zobarskas. Subatvakarį 
atidarė pirm. inž. Edmundas Ci
bas, o su svečiu supažindino 
Stasys Santvaras. Stepas Zobars
kas neilgoj kalboj supažindino 
su Manyland leidyklos darbais, 
išleistomis knygomis, su užsie
nio kritikų pasisakymais apie iš
leistas knygas.

Asta M. Aleksonytė 1977 bai
gė Notre Dame akademiją, o da
bar antrus metus studijuoja psi
chologiją Curry College, Milton, 
Mass. Kolegijos dekanas jai pra
nešė, kad ji yra nominuota gau
ti “Honorary award recognition” 
už atliktą akademinį darbą. Kaip 
National Deans List studentė 
gali prašyti stipendijos. Astos tė
veliai inž. Tadas ir Česlava 
Aleksoniai gyvena Braintree, 
Mass. Jos vyresnysis brolis 
studijuoja M.LT. institute.

LB tarybos rinkimų komisija 
išsiuntinėjo specialius lapelius 
su nurodymais kaip balsuoti paš
tu. Asmeniškai balsuojama ge
gužės 5 nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Tautinės S-gos namjose, 484 
E. 4-ji gatvė, So. Bostone; 
gegužės 6 nuo 12 iki 5 vai. vak. 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
d-jos patalpose So. Bostone; ge
gužės 12 ir 13 nuo 12 vai. iki 
5 vai. vak. ten pat.

Solisto Benedikto Povilavi- 
čiaus rečitalis įvyks gegužės 
6, sekmadienį, 3 vai. popiet Lie
tuvių Piliečių d-jos patalpose So. 
Bostone. Koncertą rengia Kultū
rinių Subatvakarių komisija.

Motinos dienos minėjimas, 
rengiamas Moterų Federacijos, 
įvyks gegužės 13 Tautinės s- 
gos namuose.

Keleiviui paskelbus, kad ge
gužės 15 Bostono ir apylinkių 
lietuvių savaitraščio leidimas 
sustabdomas, Darbininkas iš
reiškia užuojautą Keleivio lei
dėjam, redakcijai, administraci
jai ir skaitytojam. Jei šioje sri
tyje neatsiras kito lietuviško laik
raščio, Darbininko administra
cija siūlo naujiem skaitytojam už 
5 dol. užsisakyti Darbininką iki 
šių metų galo. Atsiuntus 15 
dol., laikraštis bus siunčiamas 
1979 ir 1980 metus. Kiekviena
me Darbininko numery yra ir 
Bostono žinių skyrius. Adresas: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Darbininko skaitytojai kviečia
mi šią žinią pranešti tiem Ke
leivio skaitytojam, kurie iki šiol 
Darbininko dar neskaitė.

LAISVĖS VARPAS Sekmadieniais 
11:30-12:00 vai. 1430 banga iš WWEL 
12:10-1:00 vai. 1460 banga Iš WBET 
Vedėjas Petras Viščinis 
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.

A.A.
ANTANUI JURGĖLAI

mirus, liūdesio valandoje giliai užjaučiame žmoną Oną, 
sūnus Vytautą ir Raimundą bei kitus artimuosius.

Antanas ir Martynas Dargiai 
Tomas ir Donatas Aleksandravičiui

Pranešame giminėm ir pažįstamiem, kad

A.A. JONAS GARUNKŠTIS,
gyvenęs Lietuvoje, Kaune, antrojo pasaulinio karo metu 
1944 kartu su šeima pasitraukė į Vokietiją ir 1949 atvy
ko į JAV, apsigyvendamas New Yorko mieste. Dėl susida
riusių šeimyninių aplinkybių vėl grįžo į Vokietiją ir gyve
no kartu su sūnum Vytu, kol užbaigė šios žemės kelionę. 
Mirė 1979 balandžio 4, turėdamas 87 metus amžiaus. Re
ligines leidojimo apeigas atliko prel. dr. J. Aviža. Palaido
tas Vokietjoj, Muencheno kapinėse šalia anksčiau miru
sios žmonos Marijos. Nuliūdime liko sūnus Vytas Vokie
tijoj ir Bronius su šeima Amerikoj.

VIENOS SAVAITES: Maskva/Vilnius/

balandžio 25 — $795.00 liepos 12 ir rugpiūčio 2 — $865.00
gegužės 2 — $829.00 rugsėjo 19 ir rugsėjo 26 — $829.00
gegužes 16 — $839.00 spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 20 —Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

rugpiūčio 2 —Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Euro
poje: Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis — $1399.00

rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2,
Helsinkis 2 — $1189.00

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

MEMBER

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS —

PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU.

Trans-Aflantic Travel Service, Ine.
398 West Broadway, P. O. Bos 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 j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja; ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZI0NAS.
Prices are based on doubie oecupancy and are subject to 

changes and/or Government approval.

BnnK-BV-mnii
Pastoge paid bath umys

Fnst, [onuenientpriuate, safe,free! 
That's uihDt BUilKUIG-BV-llllllLisig#® / ’ 

Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-’ ĮjKv/■:-J y - < 

mai. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs
Z;Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban- ' " 
W |<ą ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj į- 
traukia sumą į sąskaitą. Prisideda ir užtikrini- 

mas, kad jūsų pinigai pelno aukščiausius
procentus, IIjjB^ leidžiamus įstatymų.

Dėl lengvo taupymo bū 

do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

r.o, i#;’.?

MAIN OFFICE 
460 Wesl Broadway 
South Boston 
9 AM to 3 30 PM- 
Monday thru.Fnday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 Gallivan Blvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon Tues . Wed & Fn 
Thurs -8 30 AM to 7 30 PM 
Saturday 8 30 AM to 12 Noon
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‘YORKE
Kultūros Židiny šį savaitgalį 

— gegužės 5, šeštadienį, 10 vai. 
ryto LB New Yorko apygardos 
suvažiavimas; gegužės 6, sek
madienį, 3 vai. popiet Balfo 
rengiama madų paroda.

LB New Yorko apygardos vi
suotinis suvažiavimas įvyks 
gegužės 5, šį šeštadienį, 10 vai. 
ryto Kultūros Židiny.

Motinos dienos minėjimą ren
gia LB I-oji apylinkė gegužės 6, 
šį sekmadienį, 12:30 v. Apreiški-’ 
mo parapijos salėje. Kalbės pe
dagogė Jadvyga Kregždienė. 
Bus ir kultūrinė programa. Vai
kų darželis Gintarėliai išstatys 
savo darbus. Darželiui vadovau
ja Loreta Vainienė, mokytoja yra 
Marytė Budraitienė. Po minėji
mo mažojoje salėje užkandžiai, 
kuriuos rengia Liet. Kat. Moterų 
S-gos 29 kuopa.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa Motinos dienos proga šį 
sekmadienį Apreiškimo parapi
jos mažojoje salėje rengia užkan
džius. Po minėjimo iš didžiosios 
salės visi pereina į žemutinę sa
lę, kur ir bus užkandžiai. Kuo
pai vadovauja Eugenija Kezienė.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugijos valdyba primena savo 
narėm nepamiršti dalyvauti LB 
rinkimuose. Taip pat kviečia 
dalyvauti ir Motinos dienos mi
nėjime gegužės 6 Apreiškimo 
parapijos salėje.

Apreiškimo parapijoje bus pa
minėtos dar dvi sukaktys — 65 
nuo parapijos įsikūrimo ir kleb. 
kun. Jono Pakalniškio 40 metų 
kunigystės sukaktis. Gegužės 27, 
sekmadienį, 11 vai. bažnyčioje 
bus iškilmingos pamaldos ir tuoj 
po sumos parapijos salėje — pie
tūs ir minėjimas. Bilietų galima 
užsisakyti pas Apoloniją Radzi- 

vanienę, tel. 441-9720, pas Ma
rytę Šalinskienę, tel. 296-2244. 
Bilietų skaičius ribotas.

Stepono Kairio ir Petro Kli
mo, dviejų Nepriklausomybės 
akto signatarų, minėjimas bus 
gegužės 13, sekmadienį, 3 v. po
piet Kultūros Židiny. Apie sig
natarą Steponą Kairį kalbės Jur
gis Valaitis, buvęs Vliko vicepir
mininkas; apie signatarą ir dip
lomatą Petrą Klimą — kalbės dr. 
Stasys Bačkis, Lietuvos atstovas 
VVashingtone. Dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas skaitys lie
tuvių autorių kūrybą. Iš CIe
velando atvyksta jauna kankli
ninkė Mirga Bankaitytė ir ji pa
skambins kanklėmis. Bus išstaty
ti signatarų raštų eksponatai, 
bus ir jų fotografijų paroda. Po 
minėjimo — vaišės. Minėjimui 
rengti komitetui vadovauja Sofi
ja Jasaitienė. Visuomenė malo
niai kviečiama atsilankyti. Besi
mokančiam jaunimui įėjimas 
nemokamas.

Balfo 100 skyrius gegužės 6, sekmadienį, 3 v. 
popiet Kultūros Židinyje rengia

MADŲ PARODĄ
Profesionalai ir mėgėjai modeliai pademonstruos 
sportinius, dieninius, disco ir vakarinius drabužius

Modeliuojančius drabužius apibūdins
ALDONA RYGELIENĖ

Madų kūrėjo ANDRIAUS KOVAL-KOVALIAUSKO 
sukurtus drabužius apibūdins profesionalė modistė 
GRAŽINA TIŠKUTĖ-TUCCI

NIJOLĖ ULĖNIENĖ palydės muzika

Svečiai vaišinami namie keptais pyragaičiais ir kava 
Veiks atgaiva

Įėjimo auka — 6 dol., jaunimui iki 12 metų — 3 dol.

Visi kviečiami atsilankyti ir pasigrožėti naujausios mados 
drabužiais!

BALFO IOO-OJO SKYRIAUS VALDYBA

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962
K. Ž. salė .... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Antanas Jurgėla, gyvenęs 
Glendale, N.Y., mirė balandžio 
26, ketvirtadienį, 7 v.r. Mirė 
ištiktas širdies priepuolio. Buvo 
pašarvotas M. Shalins šerme
ninėje. Atsisveikinimas buvo 
balandžio 27, palaidotas šešta
dienį, balandžio 28, iš Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčios 
Šv. Jono kapinėse. Liko žmona 
Emilija ir du sūnūs — Vytąutas 
ir Rimas. Buvo gimęs 1905 Var
niuose. Priklausė prie Liet. Tau
tinės Sąjungos 1 skyriaus, reiš
kėsi ir Liet. Bendruomenės 
veikloje. Prieš keletą metų turė
jo sunkų širdies priepuolį, pas
kui visą laiką gydėsi ir negalavo.

Moterų Vienybė birželio 3, 
sekmadienį, 3 v. popiet Kultū
ros Židinyje rengia knygos “Pos- 
tage Stamps of Lithuania” pri
statymą.

N.Y. LB I-osios apylinkės na
rių susirinkimas vyko balan
džio 29 Angelų Karalienės para
pijos salėj. Atsilankė ir du kandi
datai į LB 9-ąją tarybą. Vladas 
Sidas, inžinierius, jaunesnės 
kartus atstovas, išvardino visas 
svarbesnes organizacijas bei ko
mitetus, kuriem pirmininkauja 
ar yra jų veiklus narys. Paža
dėjo, jei bus išrinktas į LB ta
rybą, veikliai dalyvauti tarybos 
suvažiavimuose, palaikyti ryšius 
su New Yorko lietuviais, rū
pintis lietuvių kultūriniais bei 
švietimo reikalais. Peter Wyte- 
nus, Lietuvos vyčių narys, išvar
dino eilę lietuviškų ir ameri
kietiškų organizacijų bei etninių 
grupių, kuriose dirba kaip 
pirmininkas ar narys. Turi pla
čias pažintis su kitataučiais, pa
kviečia juos į lietuvių minėji
mus. Pirmoj LB apylinkėj rinki
mų dvasia gyva. Kun. Vytautas 
Pikturna bažnyčioj irgi priminė 

balsavimo svarbą.
Į N.Y. ateitininkų sendrau

gių valdybą išrinkta: Renata 
Alinskienė, Antanas Razgaitis, 
Juozas Rygelis, Irena Sandanavi- 
čiūtė-Merlino, Jurgis Augius. 
Kandidatais lieka: Pranė Ąžuo- 
lienė, Ona Lukoševičiūtė- 
Adams.

L. K. Moterų S-gos 24 kuopos 
ruošiamas Motinos dienos mi
nėjimas įvyks gegužės 6, šį sek
madienį. 11 vai. narių intencija 
mišios ir bendra komunija Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čioj. Po mišių tos pačios parapi
jos salėj vaišės ir trumpa progra
ma. Visos narės ir viešnios kvie
čiamos dalyvauti.

Stasys Prapuolenis jau kelinti 
metai, apmokėdamas savo pre
numeratą, apmoka K. ir T. Pra
puoleniam, VVorcester, Mass. 
Taip pat visada prideda ir auką 
spaudai stiprinti. Darbininko 
administracija nuoširdžiai dė
koja.

A. a. Algirdo Kačanausko 
mirties antrųjų metinių proga 
gegužės 9 bus aukojamos mišios 
su egzekvijomis Apreiškimo lie
tuvių parapijos bažnyčioj ir lie
tuvių pranciškonų koplyčioj 
Kultūros Židiny 8 vai. ryto. Mi
šias užprašė buvusi jo choristė 
Frances Gagas.

Kun. K. Pugevičius Didžiąją 
Savaitę praleido Airijoj — tarp
tautiniu mastu suorganizuotoj 
konferencijoj už pagrindines 
žmogaus ’ teises bei 
laisves ir prieš religi
jos persekiojimą Sovietų 
Rusijos okupuotuose kraštuose. 
Kun. K. Pugevičius kasdien tu- 
rijo progos konferencijos daly
viam kalbėti apie Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios padėtį ir tikin
čiųjų persekiojimą dėl jų reli
ginių įsitikinimų, o taip pat apie 
lietuvių tautos kietą pasiprieši
nimą nureliginimo pastangom. 
Didįjį Penktadienį kun. K. Pu
gevičius buvo priimtas Dublino 
arkivyskupo ir turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su vietos laikraš
čio vyriausiu redaktoriumi apie 
įvykius Lietuvoj. Taip pat kun. 
K. Pugevičius užmezgė artimus 
ryšius su konferencijos dalyviu, 
kunigu iš Lenkijos, kuris yra 
Šventojo Tėvo Jono Pauliaus 
II-jo artimas bičiulis. Kun. K. 
Pugevičius iš Airijos siunčia 
sveikinimus visiem savo bičiu
liam ir bendradarbiam.

Zanavykų dėmesiui! Prieš ke
lis mėnesius išleista 368 pusla
pių knyga “Zanavykija”. Labai 
patartina ją įsigyti kiekvienam, 
kilusiam iš gražaus Zanavykų 

krašto. Tai brangus prisimini
mas Šakių apskrities gimtinių 
bažnytkaimių su daugybe nuo
traukų ir aprašymų. Gaunama 
Darbininko administracijoj. Kie
tais viršeliais — 15 dol., minkš
tais — 12.50 dol. Persiuntimui 
pridedama 50 centų.

LB Queens apylinkės valdyba 
per sekretorę Eugeniją Dono- 
jue Darbininkui stiprinti atsiun
tė 25 dol. auką Darbininko ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

L.M.K. Fed. Hartfordo klu
bas, įvertindamas Darbininko 
talką, atsiuntė 10 dol. auką. Dar
bininko administracija reiškia 
padėką.

Darbininko prenumerata — 
geriausia dovana Motinos ar Tė
vo dienos proga. Atsiuntus 5 dol. 
Darbininkas bus siunčiamas iki 
šių metu galo, gi už 15 dol. — 
per 1979 ir 1980 metus.

Korp! Neo Lithuania New 
Yorko vieneto valdyba kviečia 
visus vieneto narius gausiai da
lyvauti sueigoje ir aptarti ateities 
veiklą. Sueiga įvyks gegužės 
11, penktadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židiny. Vyriausioji korporacijos 
valdyba yra prašyta atsiųsti savo 
atstovą. Po sueigos — kava su 
užkandžiais.

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.

Jei turi kokių lietuviškų spau
dos darbų, kreipkis į lietuvių 
pranciškonų spaustuvę Brook
lyne. Skambink 212 827-1350.

Parduodamas dviejų Šeimų 
atskiras namas Glendale, N.Y. 
Trys garažai, įrengtas rūsys, 
40x100 sklypas. Kaina 75,000 
dol. Telefonas 497-2026.

Muzikas Algirdas Kačanaus- 
kas kalba vienoje Darbinin
ko metinėje šventėje. Gegu
žės 9 sueina dveji metai nuo 
jo mirties.

Margarita Samatienė. LMK 
Federacijos pirmininkė, balan
džio 29 pasiuntė Amerikos 
prezidentui telegramą, kurioje 
pareiškė susirūpinimą ir nepasi
tenkinimą, kad išleistų į Ame
riką iš sovietų koncentracijos 
stovyklų 5 disidentų tarpe nėra 
nė vieno lietuvio disidento, kaip 
Balio Gajausko, Viktoro Petkaus, 
dėl kurių išlaisvinimo buvo pa
daryta tiek žygių Valstybės de
partamente ir Kongrese. LMK 
Federacijos žmogaus teisėm 
ginti komitetas Philadelphi- 
joje taip pat tuojau reagavo laiš
kais ir telegramomis Amerikos 
prezidentui ir Europos sau
gumo ir koooperavimo komisijos 
pirmininkui ir kitiems tos ko-
misijos nariams.

New Yorko ateitininkai nuo
širdžiai dėkoja Marytei Šalins- 
kienei už paramą ir talką ren
giant ateitininkų metinę šventę.

Jaunimo stovykla, rengiama 
ateitininkų rytinio pakraščio ir 
globėjų židinio, įvyks rugpiūčio 
12-16 Neringos stovyklavietėje. 
Priimamas jaunimas nuo 
7 iki 19 metų amžiaus. Dėl in
formacijos ir registracijos formų 
kreiptis į: Jūrą Viesulienę, 333 
Bickley Road, Glenside, N.J. 
19038. Tel. 215 885-3122, arba į 
Danutę Norvilaitę, 19 Chestnut 
St., Brooklyn, N.Y. 11208. Tel. 

212 827-2629.
Liet. Atletų Klubas išleido 

naują savo biuletenio numerį su 
balandžio 23 data. Aprašoma 
klubo veikla ir propaguojama 
vasaros sporto stovykla.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo pirmininkė Eugenija Do- 
nohue dėkoja toms narėms, ku
rios vienu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie Atvelykio stalo su
ruošimo. Tos narės buvo: I. Ba
naitienė, V. Čečetienė, S. Čeka- 
vičienė, J. Gerdvilienė, A.
Goeldnerienė, E. Johnson, S. 
Kačinskienė, M. Klivečkienė, E. 
Mickeliūnienė, B. Mikalaus
kienė, T. Penikienė, A. Reivy- 
tienė, M. Samatienė, V. Šileikie
nė, V. Sližienė, S. Skobeikienė, 
E. Treimanienė, J. Vytuvienė,
M. Žukauskienė. Laimėjimam 
leistą dail. Antano Petrikonio 
paveikslą laimėjo B. Laucevi
čius. Mažesnėje loterijoje lai
mėjo: dr. P. Vileišis, E. Legec- 
kienė, M. Šalinskienė, J. Vytu
vienė ir viešnia iš Conn. J. Gra
žu! ienei dėkojama už padovano
tą "ežiuką” laimėjimam.

Nuo a.a. Ivonės Banelienės 
tragiškos mirties gegužės 20 su
eina 3 metai. Tą dieną 9:30 
vai. ryto pranciškonų koplyčioj 
už ją bus aukojamos mišios.

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.

Kas norėtų praleisti vasarą 
Atlanto pajūryje, gerame ore, 
gražioje aplinkoje? Reikalingas 
darbininkas prižiūrėti krūme
lius ir gėles East Hamptone, L.L 
Gali būti viengungis ar su 
žmona. Gali dirbti visą vasarą ir 
ten pat gyventi, arba dirbti tik 
kelias dienas savaitėje ir savait
galiais grįžti į savo namus. Dėl 
informacijos skambinti (203) 
869-3298.

KĄ MATYSIME MADŲ PARODOJE?

Pavasarinė madų paroda jau 
čia pat. Ji bus gegužės 6, šį 
sekmadienį, 3 v. popiet Kultū
ros Židiny. Parodos rengėjas — 
Balfo 100-tasis skyrius.

Šiemet Balfui sueina 35 metai. 
Pradžioje labai trumpai ir bus ši 
sukaktis prisiminta, kaip Ame
rikos lietuviai II-jo pasaulinio 
karo metu susibūrė į šalpos or
ganizaciją, kaip efektyviai pa
gelbėjo po karo Vokietijoje esan
tiems lietuviams, kaip toliau 
planavo ir vystė savo veiklą. Dar 
ir dabar Balfas turi daug šalpos 
darbo, šelpdamas viso pasaulio 
lietuvius, kurie bet kur patenka į 
vargą. Taip pat bus pagerbti du 
asmenys, vienas, kuris ilgiausiai 
išbuvo 100-tojo Balfo skyriaus 
valdyboje, ir antras, kuris dau
giausia paaukojo Balfui.

Po tos trumpos balfinės įžan-

Ramūnas Kondratas Lituanis
tikos Instituto suvažiavime, ku
ris bus gegužės gale Kultūros 
Židiny, skaitys paskaitą “Medi
cinos mokslai Vilniaus universi
tete XIX amžiaus pradžioje”. Šis 
suvažiavimas skiriamas Vilniaus 
universiteto 400 metų sukakčiai 
paminėti. Jo paskaita bus gegu
žės 26, šeštadienį, 2 v. popiet.

New Yorko vyrų choro Perkū
no koncertas iš gegužės 12 nu
keliamas į birželio 9.

Kun. K. Pugevičius, ilgesnį 
laiką išbuvęs Airijoje, į Religi
nės Šalpos įstaigą grįžta gegužės 
pradžioje. Airijoje jis kalbėjo 
apie religijos persekiojimą Lie
tuvoje.

BALSAVIMŲ 
New Yorko I-oji apylinkė: 

Balsuojant paštu, kreiptis į apy
linkės rinkimų kom. pirm. Bill 
Kumet, 321 Leslie Lane, Union- 
dale, N.Y. 11553. Tel. 516 538- 
8985. Rinkimų būstinės veiks: 
gegužės 6, sekmadienį, Ap
reiškimo parapijos salėj nuo 10 
vai. ryto iki 2 vai. popiet, gegu
žės 13, sekmadienį, Apreiškimo 
parapijos salėj nuo 9 vai. ryto iki 
2 vai. popiet, Angelų Karalienės 
parapijos salėj nuo 10 vai. ryto 
iki 2 vai. popiet, Šv. Jurgio pa
rapijos salėj nuo 9:30 vai. ryto 
iki 1:30 vai. popiet.

LB Tarybos rinkimai Maspe- 
the vyks šia tvarka: gegužės 
6 ir 13 — parapijos salėje arba, 
geram orui esant, prie bažny
čios nuo 9 v.r. iki 2:30 v. popiet. 
Gegužės 5 ir 12 — nuo 10 v.r. 
iki 4 v. popiet pas K. Vainių, 
65-16 Clinton Avė., Maspeth, 
N.Y. tel. 894-6091.

LB Queens apylinkėj į LB 
tarybą balsavimų būstinė veiks 
gegužės 12 nuo 10 vai. ryto iki 
6 vai. popiet B. ir V. Sutkų

Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų

STEPONO KAIRIO 
100 m. gimimo sukakties 
ir
PETRO KLIMO
10 m. mirties metinių

MINĖJIMAS — AKADEMIJA
Įvyks 
gegužės 13, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židiny, 
361 Highland Blvd., Brooklyn
Paskaitas skaito: DR. STASYS BAČKIS,

Lietuvos atstovas VVashingtone, — 
apie Petrą Klimą;
INŽ. JURGIS VALAITIS, 
buvęs Vliko vicepirmininkas, — 
apie Steponą Kairį

Meninėj programoj: Lietuvių rašytojų kūrybą skaito 
aktorius HENRIKAS KAČINSKAS 
kanklių muziką skambina 
MIRGA BANKAITYTĖ, 
Čiurlionio ansamblio kanklių solistė

Signatarų raštų eksponatai 
Foto paroda
Po minėjimo — atgaiva
Visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti 
Auka — 5.00 dol.
Moksleiviam ir studentam įėjimas nemokamas

MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

gos prasidės pati madų paroda. 
Drabužius demonstruos visas 
pulkas modelių, vieni jų profe
sionalai, kiti mėgėjai, bet visi 
bus patrauklūs ir įdomius paro
dys drabužius.

Pirmoje grupėje bus sportiniai 
ir dieniniai drabužiai. Antroje 
grupėje — disco ir vakarinės 
suknelės.

Atskirai bus parodyti madų 
kūrėjo Andriaus Koval-Kova- 
liausko sukurti drabužiai. Juos 
apibūdins profesionalė modistė 
Gražina Tiškutė-Tucci. Kitus 
visus drabužius apibūdins Aldo
na Rygelienė.

Bus daug megztų, siūtų dra
bužių, kur pasirodys nuostabūs 
kūrybiniai moterų talentai. Juk 
nuo seno lietuvės moterys gar
sėjo kaip savo aprangos kūrėjos.

Visą parodą muzika palydės 
muzikė Nijolė Ulėnienė.

Svečiai sėdės prie gražiai pa
puoštų stalų. Ramiai gerdami 
kavą, galės stebėti modelius, ku
rie šį kartą eis ne asla, bet iš
keltu iki scenos lygio tiltu. Tad 
visų matomumas bus garantuo
tas.

Veiks ir atgaiva. Įeinant au
kojama — suaugusiems 6 dol., 
jaunimui iki 12 metų — 3 dol. 
Kiekvienas įeidamas taip pat 
gaus bilietą, su kuriuo jis daly
vaus loterijoje.

Kviečiami visi, ypač vyrai, nes 
čia bus ko pasižiūrėti — gražių 
gražiausių modelių ir drabužių. 
Atsilankę drauge paremsite ir 
Balfo veiklą!

Rengėjai laukia visų tą sekma
dienio popietę Kultūros Židiny!

rezidencijoj, 84-25 109 St., Rich
mond Hill, N.Y. 11418. Telef. 
VI 9-2197.

Manhattan-Bronx apylinkės 
rinkimai įvyks gegužės 6, sek
madienį, nuo 12 iki 6 vai. po
piet Kultūros Židiny.

Woodhaveno LB apylinkės 
balsavimo būstinė yra Vito Ge
rulaičio įstaiga: 94-10 Jamaica 
Avė., Woodhaven, N.Y. 11421. 
Balsavimo laikas: gegužės 5, 
šeštadienį, nuo 9 vai. ryto iki 8 
vai. vak., gegužės 6, sekma
dienį, nuo 12 vai. dienos iki 6 
vai. vak., gegužės 12, šešta
dienį, nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. 
vak., gegužės 13, sekmadienį, 
nuo 12 vai. dienos iki 6 vai. vak.

Taip pat atskiros balsavimo 
urnos veiks gegužės 6 Kultū
ros Židiny madų parodos metu 
ir Apreiškimo parapijos salėj 
motinos dienos minėjimo laiku.

Great Neck apylinkė: rinkimi
nė būstinė veiks gegužės 13, 
sekmadienį, nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. vak. Henriko Miklo na
muose, 10 Church St., Great 
Neck, N.Y.
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